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 معرفی درس:

بب تَجِ بِ ایٌىِ رضتِ رشین ضٌبسی در گسترُ داًص پسضىی ٍ بْذاضت لرار دارد ٍ جٌبِ ّبی هْوی از بْذاضت 

بیَضیوی هتببَلیسن در ایجبد دیذگبُ هَلىَلی ٍ ضٌبسبیی دگرگًَیْبی هَاد گًَبگَى ٍ اًسبًی را در بر هی گیرد، 

 وبربرد آًْب ووه هی ًوبیذ.

 

 

 

 

 

 

 

 کبرضٌبسی/ػلَم تغذیِ:مقطع ي رشتٍ تحصیلی                ػلَم تغذیِگريٌ آمًزشی:               ثْذاضت اٍسداوشکدٌ :  

  ٍاحذ ػولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 3) 4 تؼذاد ٍاحذ ثیَضیوی هتبثَلیسن :  ًبم درس

 ػولی -ًظزی ًَع ٍاحذ :

 8-11ضٌجِ/ رٍس ٍ سبػت ثزگشاری کالس: دٍ ثیَضیوی هقذهبتی  پیص ًیبس:

 داًطکذُ ثْذاضت اٍس هکبى ثزگشاری:

                                              دکتز سویِ یَسبییهسئَل ثزًبهِ :  

 s_yousai2006@yahoo.com آدرس پست الکتزًٍیکی:      51511121 :داًطکذُ ضوبرُ توبس

                      دکتز سویِ یَسبیی هذرسیي) ثِ تزتیت حزٍف الفجب(:

 s_yousai2006@yahoo.com  آدرس پست الکتزًٍیکی:         51511121ضوبرُ توبس داًطکذُ:     

 دکتز سویِ یَسبییتْیِ ٍ تٌظین : 

 11ثْوي  ثبسًگزی: تذٍیي/ تبریخ

 داًطکذُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی الرستبى

 هزکش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکی

 ٍاحذ ثزًبهِ ریشی درسی ٍ آهَسضی

 



 

 عىاييه كلی ايه درس شامل مًارد زير می باشد :
 بیَاًرشیتیه، اوسیذاسیَى بیَلَشیه، فسفریالسیَى اوسیذاتیَ -

 هتببَلیسن وربَّیذرات ّب -

 هتببَلیسن لیپیذّب -

 هتببَلیسن پرٍتئیي ّب -

 آًسین -

 هتببَلیسن ّن ، اسیذّبی ًَولئیه ٍ پَرفیریي ّب -

 ّوبًٌذسبزی ٍ رًٍَیسی -

 

 

  :بیَاًرشیتیه، اوسیذاسیَى بیَلَشیه، فسفریالسیَى اوسیذاتیَّذف کلی 

 

  اّذاف اختصبصی 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:

 هٌببغ ػوذُ فسفبت پراًرشی در بذى را بطٌبسذ. -

 اگسرگًَیک ٍ اًذرگًَیک را ضرح دّذ.ٍاکٌص ّبی  -

 احیا را شرح دهد.-طبقه بندی آنزیم های دخیل در واکنش های اکسیداسیون
 

 

  :آضٌبیی ثب گلیکَلیشّذف کلی 

 

  اّذاف اختصبصی 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:

 گلیکَلیس را تؼریف کٌذ ٍ هراحل آى را ضرح دّذ. -

 تٌظین َّرهًَی هسیر گلیکَلیس را ضرح دّذ. -

 ّبی کٌترلی هسیر گلیکَلیس را ًبم ببرد. آًسین -

 انرژی حاصل از اکسیداسیون گلوکز و گلیکولیز را محاسبه نماید. -

 

  :آضٌبیی ثب چزخِ سیتزاتّذف کلی 

  اّذاف اختصبصی 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:

 چرخِ سیترات را ضرح دّذ. -

 ٍاکٌص ّبی چرخِ سیترات را رکر ًوبیذ. -

 رات را ضرح دّذ.تٌظین َّرهًَی ٍ آًسیوی چرخِ سیت -

 اًرشی حبصل از چرخِ کربی را ضرح دّذ. -

 

 :آضٌبیی ثب هسیز پٌتَس فسفبت ٍ هسیز اسیذ اٍرًٍیک ّذف کلی    

          

 اّذاف اختصبصی 



 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:

 هسیر پٌتَز فسفبت را ضرح دّذ. -

 هراحل اکسیذاتیَ ٍ غیراکسیذاتیَ پٌتَز فسفبت را ضرح دّذ. -

 اسید اورونیک را شرح دهد.واکنش های مسیر  -

  



 

 

 :آضٌبیی ثب گلَکًَئَصًش ّذف کلی       

     

 اّذاف اختصبصی 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:

 گلَکًَئَشًس را تؼریف کٌذ. -

 ٍاکٌص ّبی هسیر گلَکًَئَشًس را ضرح دّذ. -

 تنظیم هورمونی مسیر گلوکونئوژنز را شرح دهد. -

 

 :آضٌبیی ثب گلیکَصًَلیش ّذف کلی 

             

 اّذاف اختصبصی 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:

 گلیکَشًَلیس را ضرح دّذ. -

 ٍاکٌص ّبی هسیر گلیکَشًَلیس را ضرح دّذ. -

 کنترل کننده های آنزیمی و هورمونی مسیر گلیکوژنولیز را شرح دهد. -

 

 :گلیکَصًشآضٌبیی ثب  ّذف کلی 

             

 اّذاف اختصبصی 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:

 دّذ.گلیکَشًس را ضرح  -

 ٍاکٌص ّبی هسیر گلیکَشًس را ضرح دّذ. -

 کنترل کننده های آنزیمی و هورمونی مسیر گلیکوژنز را شرح دهد. -

 

 :ثیَسٌتش اسیذّبی چزةآضٌبیی ثب  ّذف کلی     

      

 اّذاف اختصبصی 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:

 لیپَشًس را ضرح دّذ. -

  واکنش های مسیر لیپوژنز را شرح دهد. -



 

  ثیَسٌتش اسیذّبی چزةّذف کلی: آضٌبیی ثب 

 اّذاف اختصبصی 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ 

 کٌترل کٌٌذُ ّبی آًسیوی ٍ َّرهًَی هسیر گلیکَشًَلیس را ضرح دّذ. -

 بیَسٌتس اسیذّبی چرة دارای یک ٍ چٌذ پیًَذ دٍگبًِ را ضرح دّذ. -

 انزیم های دخیل در طئیل شدن اسیدهای چرب را نام ببرد. -

  اکسیذاسیَى اسیذّبی چزةّذف کلی: آضٌبیی ثب 

 اّذاف اختصبصی 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ 

 اکسیذاسیَى اسیذّبی چرة را ضرح دّذ. -

 ٍاکٌص ّبی آًسیوی اکسیذاسیَى اسیذّبی چرة را ضرح دّذ. -
 

  اکسیذاسیَى اسیذّبی چزةّذف کلی: آضٌبیی ثب 

 اّذاف اختصبصی 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ 

 آًسیوی هسیر اکسیذاسیَى را ضرح دّذ.تٌظین َّرهًَی ٍ  -

 اکسیذاسیَى اسیذّبی چرة غیراضببع را ضرح دّذ. -

 هسیر کتَشًسرا ضرح دّذ. -

 علت وقوع کتوژنز را توضیح دهد. -

  ایکَساًَئیذّبّذف کلی: آضٌبیی ثب 

 اّذاف اختصبصی 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ 

 گرٍُ ّبی هختلف ایکَزاًَئیذّب را ًبم ببرد. -

 لیپَاکسیصًبز را ضرح دّذ.هسیر  -

 انواع فسفولیپیدها و اسفنگولیپیدها را بشناسد. -

  لیپَپزٍتئیي ّبّذف کلی: آضٌبیی ثب 

 اّذاف اختصبصی 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ 

 اًَاع لیپَپرٍتئیي ّب را ًبم ببرد. -

 ٍیصگی ٍ ػولکرد ّر یک از اًَاع لیپَپرٍتئیي ّب را ضرح دّذ. -

 آپَپرٍتئیي را تؼریف ًوبیذ. -

 آپوپروتئین اختصاصی هر یک از انواع لیپوپروتئین ها را بشناسد. -

 

  هتبثَلیسن اسیذّبی آهیٌِّذف کلی: آضٌبیی ثب 

 اّذاف اختصبصی 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ 

 اسیذّبی آهیٌِ ضرٍری ٍ غیر ضرٍری را بطٌبسذ. -

 مسیرهای سنتز اسیدهای آمینه غیر ضروری را شرح دهد. -



 

  هتبثَلیسن اسیذّبی آهیٌِّذف کلی: آضٌبیی ثب 

 اّذاف اختصبصی 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ 

 هسیرّبی سٌتس اسیذّبی آهیٌِ غیر ضرٍری را ضرح دّذ. -

 هفَْم اسیذّبی آهیٌِ ضرٍری ضرطی را ضرح دّذ. -

 اًَاع اسیذّبی آهیٌِ ضرٍری ضرطی ٍ هسیر سٌتس آى ّب را ضرح دّذ. -

 

  کبتبثَلیسن اسیذّبی آهیٌِّذف کلی: آضٌبیی ثب 

 اّذاف اختصبصی 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ 

 هفَْم کبتببَلیسن اسیذّبی آهیٌِ را بذاًذ. -

 هسیرّبی کبتببَلیسن ّر اسیذ آهیٌِ ٍ هحصَل ًْبیی کبتببَلیسن ّر یک از اسیذّبی اهیٌِ را ضرح دّذ. -

 

  سزًَضت اسکلت کزثٌی اسیذّبی آهیٌِّذف کلی: آضٌبیی ثب 

 اّذاف اختصبصی 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ 

 هفَْم اسیذّبی آهیٌِ گلَکَشًیک ٍ کتَشًیک را ضرح دّذ. -

 اسیذّبی اهیٌِ گلَکَشًیک ٍ کتَشًیک را ًبم ببرد. -

 

  اختالالت چزخِ اٍرُ –چزخِ اٍرُ ّذف کلی: آضٌبیی ثب 

 اّذاف اختصبصی 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ 

 هکبًیسن ّبی کٌترلی چرخِ اٍرُ را ضرح دّذ. -

 ضرح دّذ.اختالالت چرخِ اٍرُ را بطٌبسذ ٍ  -

 

  چزخِ اٍرُّذف کلی: آضٌبیی ثب 

 اّذاف اختصبصی 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ 

 هکبًیسن کلی دفغ ًیترٍشى اسیذّبی آهیٌِ را ضرح دّذ. -

 ٍاکٌص ّبی چرخِ اٍرُ را ضرح دّذ. -

 

  هحصَالت هطتق اس اسیذّبی آهیٌِّذف کلی: آضٌبیی ثب 

 اّذاف اختصبصی 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ 

 اسیذّبی آهیٌِ را ًبم ببرد.هحصَالت هطتق از  -

 هحصَالت هطتق از گلیسیي ٍ ًص ّبی اختصبصی آى را ضرح دّذ. -

 هتببَلیسن ٍ تجسیِ بتباالًیي را ضرح دّذ. -



  آًشین ّبی تٌظین کٌٌذُ هسیزّبی هتبثَلیکّذف کلی: آضٌبیی ثب 

 اّذاف اختصبصی 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ 

 اًسین را تؼریف کٌذ. -

 دّذ. طبقِ بٌذی اًسین را ضرح -

 آًسین ّبی تٌظین کٌٌذُ ّر یک از هسیرّبی هتببَلیک را بطٌبسذ. -

 هْبر کٌٌذُ ٍ فؼبل کٌٌذُ ّبی الَستریک را ضرح دّذ. -

 آًسین الَستریک را تؼریف کٌذ. -

 

  هتبثَلیسن ّن، اسیذّبی ًَکلئیک ٍ پَرفیزیي ّبّذف کلی: آضٌبیی ثب 

 اّذاف اختصبصی 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ 

 رح دّذ.بیَسٌتس ّن را ض -

 پَرفیریي ّب را ضرح دّذ. -

 هسیر کبتببَلیسن ّن را ضرح دّذ. -

 سبخت ببزّبی پَریي ٍ پریویذیي را ضرح دّذ. -

 

  ّوبًٌذسبسی ٍ رًٍَیسیّذف کلی: آضٌبیی ثب 

 اّذاف اختصبصی 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ 

 ّوبًٌذسبزی را ضرح دّذ. -

 رًٍَیسی را ضرح دّذ. -

 خطبّبی رًٍَیسی را ضرح دّذ. -

 ٍ ًقص اى ّب را بذاًذ. RNAاًَاع هختلف  -

 

 

 

  



 
 

 

 ريش آمًزش 
 

 حضًری                   مجازی                                 تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

  آمًزشیامکاوات:  
  ثب استفبدُ اس ًزم افشارّبیی ضبهل سبهبًِ ًَیذ ٍ کبهپیَتز ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ،اسالیذ پزٍصکتَر ٍ 

 

 

 

  مىابع درسی:  

 خیز   ثلی  در ًظز داریذ؟ درسی خبصی ثزای هؼزفی ثِ داًطجَیبى ثِ ػٌَاى هٌجغ/هقبلِ آیب کتبة 

 :در صَرت ٍجَد جذٍل زیر را تىویل وٌیذ 

 هطخصبت کتبة ضبهل ػٌَاى، ًَیسٌذگبى،هتزجویي، اًتطبرات، سبل ٍ ًَثت چبح
ّبی هطخص ضذُ  صفحبت ٍ  فصل

 هطبلؼِثزای 
Robert K. Murray, Dary LK. Granner , Peter A. Mayes, Victor W. 

 
 هتبثَلیسن

Rod well. Harper's Biochemistry . A Lang medical book. 

 
 هتبثَلیسن

David L. Nelson, Micheal M. COX. Lehninger Principles of Biochemistry. هتبثَلیسن 
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 هطخصبت هقبلِ ضبهل ػٌَاى، ًَیسٌذگبى، هجلِ، سبل ٍ ضوبرُ اًتطبر ٍ صفحبت
ًحَُ دستزسی داًطجَیبى ثِ 

 هقبلِ

  

  
 

 

  در صَرتی وِ در ًظر داریذ جسٍُ یب ّر ًَع هحتَای دیگری )هبًٌذ فیلن، هجوَػِ اسالیذ ٍ ...( ػالٍُ بر

، هطخصبت آى را رور وٌیذ ٍ  بِ داًطجَیبى هؼرفی وٌیذ درسیهٌجغ وتبة فَق یب بِ تٌْبیی بِ ػٌَاى 

 آى را ضویوِ ًوبییذ: فبیل

 
 ٍ ... است. ّبی دیگز داًطگبُرٍی سبهبًِثز اری ضذُ ذهحتَای ثبرگ، جسٍُ، فیلن آهَزضیاسالیذ پبٍر پَیٌت، هٌظَر  *

 

  هٌجغ در صَرتی وِ در ًظر داریذ هحتَای دیگری )هبًٌذ وتبة، هجوَػِ اسالیذ، جسٍُ ٍ ...( را بِ ػٌَاى

، هطخصبت وبهل آى را رور وٌیذ. )در سبهبًِ لسوتی جذاگبًِ برای  بِ داًطجَیبى هؼرفی وٌیذ هطبلؼِ ثیطتز

 ایي هَارد در ًظر گرفتِ ضذُ است.(

.  
1 ....................................................................................................................................................................................................................... 

2 ....................................................................................................................................................................................................................... 

3 ....................................................................................................................................................................................................................... 

4....................................................................................................................................................................................................... 

 *ًَع هحتَا
 هطخصبت ضبهل ػٌَاى ٍ هؤلفیي/

 کٌٌذگبى تْیِ
 تَضیحبت

آهبدُ ثَدى فبیل ثزای 

 ** اریذثبرگ

    

    

    



 

 آزمًن َای خًد ارزيابی 

 خیر   بلی   ایذ؟آزهَى در ًظر گرفتِ . آیب برای درس خَد1

 ّب را رور وٌیذ.در صَرت ٍجَد تؼذاد ٍ ًَع خَدآزهَى 

 هْلت ارائِ ثبسخَرد ثِ تکبلیف هْلت پبسخ دادى داًطجَیبى ًَع آسهَى ػٌَاى آسهَى ضوبرُ

 هثبل

ازهَى هبحث 

ًیبزسٌجی در برًبهِ 

 درسی

تستی چْبر 

 جَابی
20/7/99تب  14/7/99از  24/7/99تب تبریخ    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 ٌَای داوشجًيان تکالیف ي پريژ 

 ضوبرُ
ػٌَاى 

 تکلیف
 ضزح تکلیف

هْلت پبسخ 

دادى 

 داًطجَیبى

هْلت فیذثک 

 دادى هذرس

ّذف اس ارائِ 

 تکلیف

 هثبل
تىلیف اٍل 

 والسی

در یه پبراگراف وَتبُ ضرح دّیذ وِ هفَْم ایي ػببرت در ایي تىلیف 

اًذ.  زهبى بِ ٍجَد آهذُ ّبی درسی زیبدی بِ صَرت ّن برًبهِ" چیست؟

"ّب ببیذ ّوگرا ٍ ّوسبى ضًَذ. توبم ایي برًبهِ  

در هَرد وَریىَلَم رضتِ پسضىی )یب اگر آضٌبیی ضوب وبفی ًیست 

زیر رور ًوبییذ:  برًبهِ  وَریىَلَم رضتِ خَدتبى( هصبدیمی برای هَارد

برًبهِ درسی طراحی ، برًبهِ درسی هخفی ، رسوی  درسی رسوی ٍ غیر

برًبهِ درسی بی اثرٍ  ضذُ، آهَزش دادُ ضذُ ٍ هَرد سٌجص ٍالغ ضذُ  

 تب 12/7/99

23/7/99  
27/7/99  

هرٍر فصل 

هربَطِ از هٌبغ 

درسی ٍ درن 

 هفبّین هربَطِ

1 

 

تىلیف اٍل 

)گلَوَوالسی

(1ًئَشًس  

 در یه پبراگراف وَتبُ هسیر گلَوًَئَشًس را ضرح دّیذ
تب  11/12/99

25/12/99  
28/12/99  

هرٍر هبحث 

هربَطِ ٍ درن 

 وبهل هفبّین

2 

تىلیف دٍم 

والسی)اوسی

داسیَى 

 در یه پبراگراف وَتبُ هسیر اوسیذاسیَى اسیذّبی چرة را ضرح دّیذ
تب  06/02/400

13/02/40  
18/02/400  

هبحث  هرٍر

هربَطِ ٍ درن 

 وبهل هفبّین

ي



 طَل تزم فیتکبل 

 پزٍصُ درسی 

 خیر   بلی   ایذ؟در ًظر گرفتِ/هیبى ترم . آیب برای درس خَد پرٍشُ پبیبى ترم 1

 در صَرت پبسخ هثبت ضرح هختصر ٍ ّذف از ارائِ آى را بٌَیسیذ:           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ......................................................................................................................................................................................................  

  

اسیذّبی 

 چرة(

ي



 یریادگي یَا تیفعال ريسا 

 هببحثِ دلت  تیٍ ّذا ی(، ٍجَد دارد. اگر در طراحرّوسهبىیاتبق بحث )غ یدر سبهبًِ اهىبى فؼبل سبز

بِ  لی. در صَرت توبذیًوب یبدیووه ز بىیدر داًطجَ یتَاًذ بِ پرٍرش تفىر اًتمبد-یاًجبم ضَد ه یوبف

 :ذییًوب لیرا تىو ریاهىبى هَارد ز يیاستفبدُ از ا

 )اتبق بحث )فَرم 

بحث:  هَضَع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

 ارزشیابی داوشجًيان 

 بارم ومرٌ مًارد ارزشیابی

 7 آسهَى هیبى تزم

 10 آسهَى پبیبى تزم

 1 ضزکت فؼبل در کالس ٍ حضَر ٍ غیبة

 2 تکبلیف ٍ سبیز فؼبلیت ّب

 

 

 

 

 

 مقررات 

 قوانین آموزشي: مطابق حداقل نمره قبولي                                       

 س: مطابق قوانین آموزشيتعداددفعات مجاز غیبت در كال     

 

  



 بیوشیمی متابولیسم درس زمانبندي جدول

 سبػت ارائِ تبریخ ارائِ
 هَضَع جلسِ

 ًحَُ ارائِ هذرض
اهکبًبت 

 هَرد ًیبز

رٍش 

 ارزضیببی

13/11/99                               11-8 

آضنننننٌبیی بنننننب 

بیَاًرشیتیننننننه، 

اوسیذاسننننننیَى 

بیَلَشیىننننننننف 

فسفریالسنننننیَى 

 اوسیذاتیَ

 

دكتررررر  ررررمی  

 یو ایي
 هجبزی

كرررررررررام یوتر  

 اینترنت  ا الید

آزمرررررو   

 تکلیف

20/11/99                               11-11 

آضنننننٌبیی بنننننب 

 گلیىَلیس

 

دكتررررر  ررررمی  

 یو ایي
 هجبزی

كرررررررررام یوتر  

 اینترنت  ا الید
آزمرررررو   

 تکلیف

27/11/99                               

11-8 آضٌبیی بب چرخنِ   

 سیترات

 

دكتررررر  ررررمی  

 یو ایي
 هجبزی

كرررررررررام یوتر  

 اینترنت  ا الید
آزمرررررو   

 تکلیف

04/12/99                               

23-21 آضٌبیی بنب هسنیر    

ٍ  پٌتننَز فسننفبت 

هسننننیر اسننننیذ 

 اٍرًٍیه

 

دكتررررر  ررررمی  

 یو ایي
 هجبزی

كرررررررررام یوتر  

 اینترنت  ا الید
آزمرررررو   

 تکلیف

11/12/99                               
11-8 دكتررررر  ررررمی   گلَوًَئَشًس 

 یو ایي
 هجبزی

كرررررررررام یوتر  

 اینترنت  ا الید

آزمرررررو   

 تکلیف

18/12/99                               
23-21 دكتررررر  ررررمی   گلیىَشًَلیس 

 یو ایي
 هجبزی

كرررررررررام یوتر  

 اینترنت  ا الید

آزمرررررو   

 تکلیف

25/12/99                               
11-8 دكتررررر  ررررمی   گلیىَشًس 

 یو ایي
 هجبزی

كرررررررررام یوتر  

 اینترنت  ا الید

آزمرررررو   

 تکلیف

16/01/400                               
11-11 بیَسٌتس اسیذّبی  

 چرة

دكتررررر  ررررمی  

 یو ایي
 هجبزی

كرررررررررام یوتر  

 اینترنت  ا الید
آزمرررررو   

 تکلیف

23/01/400 
11-8 بیَسٌتس اسیذّبی  

 چرة
دكتررررر  ررررمی  

 یو ایي
 هجبزی

كرررررررررام یوتر  

 اینترنت  ا الید

آزمرررررو   

 تکلیف

30/01/400 
11-11 اوسیذاسیَى  

 اسیذّبی چرة

دكتررررر  ررررمی  

 یو ایي
 هجبزی

كرررررررررام یوتر  

 اینترنت  ا الید
آزمرررررو   

 تکلیف

06/02/400 
11-8 اوسیذاسیَى  

 اسیذّبی چرة

دكتررررر  ررررمی  

 یو ایي
 هجبزی

كرررررررررام یوتر  

 اینترنت  ا الید
آزمرررررو   

 تکلیف

13/02/400 
11-11 دكتررررر  ررررمی   ایىَزاًَئیذّب 

 یو ایي
 هجبزی

كرررررررررام یوتر  

 اینترنت  ا الید
آزمرررررو   



 تکلیف

20/02/400 
11-8  لیپَپرٍتئیي ّب 

 
دكتررررر  ررررمی  

 یو ایي
 هجبزی

كرررررررررام یوتر  

 ا الیداینترنت  

آزمرررررو   

 تکلیف

27/02/400 
11-11 هتببَلیسن  

 اسیذّبی آهیٌِ

دكتررررر  ررررمی  

 یو ایي
 هجبزی

كرررررررررام یوتر  

 اینترنت  ا الید
آزمرررررو   

 تکلیف

03/03/400 
11-8 هتببَلیسن  

 اسیذّبی آهیٌِ

دكتررررر  ررررمی  

 یو ایي
 هجبزی

كرررررررررام یوتر  

 اینترنت  ا الید
آزمرررررو   

 تکلیف

10/03/400 
11-11 وبتببَلیسن  

 اسیذّبی آهیٌِ

دكتررررر  ررررمی  

 یو ایي
 هجبزی

كرررررررررام یوتر  

 اینترنت  ا الید
آزمرررررو   

 تکلیف

17/03/400 

11-8 هتببَلیسن  

سرًَضت اسىلت 

وربٌی اسیذّبی 

 آهیٌِ

دكتررررر  ررررمی  

 یو ایي
 هجبزی

كرررررررررام یوتر  

 اینترنت  ا الید

آزمرررررو   

 تکلیف

24/03/400 
11-11 دكتررررر  ررررمی   چرخِ ی اٍرُ 

 یو ایي
 هجبزی

كرررررررررام یوتر  

 اینترنت  ا الید

آزمرررررو   

 تکلیف

31/03/400 

11-8 آضٌبیی بب چرخنِ   

اخننتال ت   –اٍرُ 

 چرخِ اٍرُ

 

دكتررررر  ررررمی  

 یو ایي
 هجبزی

كرررررررررام یوتر  

آزمرررررو    اینترنت  ا الید

 تکلیف

07/04/400 

11-11 آضٌبیی بب  

هحصَ ت هطتك 

 از اسیذّبی آهیٌِ

دكتررررر  ررررمی  

 یو ایي
 هجبزی

كرررررررررام یوتر  

آزمرررررو    اینترنت  ا الید

 تکلیف

14/04/400 
11-8 هحصَ ت هطتك  

 از اسیذّبی آهیٌِ

دكتررررر  ررررمی  

 یو ایي
 هجبزی

كرررررررررام یوتر  

 اینترنت  ا الید
آزمرررررو   

 تکلیف

21/04/400 

11-11 آًسین ّبی تٌظین  

وٌٌذُ هسیرّبی 

 هتببَلیه

دكتررررر  ررررمی  

 یو ایي
 هجبزی

كرررررررررام یوتر  

آزمرررررو    اینترنت  ا الید

 تکلیف

28/04/400 

11-8 هتببَلیسن ّن ،  

اسیذّبی 

ًَولئیه ٍ 

 پَرفیریي ّب

دكتررررر  ررررمی  

 یو ایي
 هجبزی

كرررررررررام یوتر  

 اینترنت  ا الید

آزمرررررو   

 تکلیف



04/05/400 
11-11 ّوبًٌذسبزی ٍ  

 رًٍَیسی

دكتررررر  ررررمی  

 یو ایي
 هجبزی

كرررررررررام یوتر  

 اینترنت  ا الید
آزمرررررو   

 تکلیف

 

 


