زاًؾکسُ ػلَم پشؽکی ٍ ذسهبت ثْساؽتی زرهبًی الرعتبى
هزکش هغبلؼبت ٍ تَعؼِ آهَسػ ػلَم پشؽکی
ٍاحس ثزًبهِ ریشی زرعی ٍ آهَسؽی
عزح زرط رٍساًِ ()lesson Plan
جلغِ اٍل
زاًؾکسُ :ثْساؽت اٍس

همغغ  /رؽتِ تحصیلی :کبرؽٌبعی ػلَم تغذیِ

گزٍُ آهَسؽی :ػلَم تغذیِ

عبل تحصیلی99-00 :

تبرید ارائِ زرط 99/11/7 :

ًبم زرط (ٍاحس) :فیشیَلَصی تغذیِ

رٍس :عِ ؽٌجِ عبػت14-16 :

ًَع ٍاحسً :ظزی

تؼساز زاًؾجَیبى 20 :

تؼساز ٍاحس2 :

هغئَل زرط :زکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر

هست کالط 30 :زلیمِ

هسرط :زکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر

تبرید تسٍیي/ثبسًگزی :ثْوي 99
.
ػٌَاى زرط  :تزکیت ثسى اًغبى
ّسف کلی زرط  :آؽٌبیی زاًؾجَیبى ثب اجشاء اصلی تؾکیل زٌّسُ ثسى اًغبى ٍ تغییزات آى ثب افشایؼ عي
اّساف اذتصبصی :زر پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍز:
 -1اجشاء اصلی تؾکیل زٌّسُ ثسى اًغبى (زرصس ثبفت چزثی ،ثسٍى چزثی )...،را ثؾٌبعس
 -2تغییزات ثبفتْبی چزثی ٍ ثسٍى چزثی ثب افشایؼ عي را تَضیح زّس
رٍػ آهَسػ  :حضَری

هجبسی

/

تزکیجی

/

اهکبًبت آهَسؽی  :اعالیس پزٍصکتَر ٍ ،یسٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب اعتفبزُ اس ًزم افشارّبیی ؽبهل عبهبًِ ًَیس
فؼبلیت آهَسؽی  :تکلیف 

/

پزٍصُ

/

تبالر گفتگَ

ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :
هٌجغ زرط :


تغذیِ هبزرى زر عالهت ٍ ثیوبری



اصَل تغذیِ ٍ رصین زرهبًی کزاٍط



فیشیَلَصی پشؽکی گبیتَى



همسهِ



کلیبت زرط

هست سهبى :زلیمِ

1



ثرؼ اٍل زرط

هست سهبى  :زلیمِ



پزعؼ ٍ پبعد ٍ اعتزاحت

هست سهبى  :زلیمِ



ثرؼ زٍم زرط

هست سهبى:

زلیمِ



جوغ ثٌسی ٍ ًتیجِ گیزی

هست سهبى  :زلیمِ



ارسؽیبثی زرط

هست سهبى  :زلیمِ

2

جلغِ زٍم
زاًؾکسُ :ثْساؽت اٍس

همغغ  /رؽتِ تحصیلی :کبرؽٌبعی ػلَم تغذیِ

گزٍُ آهَسؽی :ػلَم تغذیِ

عبل تحصیلی99-00 :

تبرید ارائِ زرط 99/11/14 :

ًبم زرط (ٍاحس) :فیشیَلَصی تغذیِ

رٍس :عِ ؽٌجِ عبػت14-16 :

ًَع ٍاحسً :ظزی

تؼساز زاًؾجَیبى 20 :

تؼساز ٍاحس2 :

هغئَل زرط :زکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر

هست کالط 30 :زلیمِ

هسرط :زکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر

تبرید تسٍیي/ثبسًگزی :ثْوي 99

ػٌَاى زرط  :عبذتبر ٍ ػولکزز زعتگبُ گَارػ
ّسف کلی زرط  :آؽٌبیی زاًؾجَیبى ثب عبذتبر ٍ ًحَُ تٌظین ػولکزز زعتگبُ گَارػ

اّساف اذتصبصی :زر پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍز:
 -1عبذتبر زعتگبُ گَارػ را ؽزح زّس
 -2تٌظین ػولکززّبی زعتگبُ گَارػ را تَضیح زّس
رٍػ آهَسػ  :حضَری

هجبسی

/

تزکیجی

/

اهکبًبت آهَسؽی  :اعالیس پزٍصکتَر ٍ ،یسٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب اعتفبزُ اس ًزم افشارّبیی ؽبهل عبهبًِ ًَیس
فؼبلیت آهَسؽی  :تکلیف

/

پزٍصُ

/

تبالر گفتگَ

ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :
هٌجغ زرط :
 تغذیِ هبزرى زر عالهت ٍ ثیوبری


اصَل تغذیِ ٍ رصین زرهبًی کزاٍط



فیشیَلَصی پشؽکی گبیتَى



همسهِ



کلیبت زرط

هست سهبى:

زلیمِ



ثرؼ اٍل زرط

هست سهبى  :زلیمِ



پزعؼ ٍ پبعد ٍ اعتزاحت

هست سهبى  :زلیمِ



ثرؼ زٍم زرط

هست سهبى:

زلیمِ



جوغ ثٌسی ٍ ًتیجِ گیزی

هست سهبى  :زلیمِ



ارسؽیبثی زرط

هست سهبى  :زلیمِ

3

جلغِ عَم
زاًؾکسُ :ثْساؽت اٍس

همغغ  /رؽتِ تحصیلی :کبرؽٌبعی ػلَم تغذیِ

گزٍُ آهَسؽی :ػلَم تغذیِ

عبل تحصیلی99-00 :

تبرید ارائِ زرط 99/11/21 :

ًبم زرط (ٍاحس) :فیشیَلَصی تغذیِ

رٍس :عِ ؽٌجِ عبػت14-16 :

ًَع ٍاحسً :ظزی

تؼساز زاًؾجَیبى 20 :

تؼساز ٍاحس2 :

هغئَل زرط :زکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر

هست کالط 30 :زلیمِ

هسرط :زکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر

تبرید تسٍیي/ثبسًگزی :ثْوي 99
.
ػٌَاى زرط  :جٌجِ ّبی فیشیَلَصیک ّضن ٍ جذة زرؽت هغذیْب
ّسف کلی زرط  :آؽٌبیی زاًؾجَیبى ثب جٌجِ ّبی فیشیَلَصیک ّضن ٍ جذف کزثَّیسراتْب ،پزٍتئیي ّب ٍ چزثی ّب

اّساف اذتصبصی :زر پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍز:
 -1جٌجِ ّبی فیشیَلَصیک ّضن ٍ جذة کزثَّیسراتْب را ؽزح زّس
 -2جٌجِ ّبی فیشیَلَصیک ّضن ٍ جذة پزٍتئیي ّب را ؽزح زّس
 -3جٌجِ ّبی فیشیَلَصیک ّضن ٍ جذة چزثیْب را ؽزح زّس
رٍػ آهَسػ  :حضَری

هجبسی

/

تزکیجی

/

اهکبًبت آهَسؽی  :اعالیس پزٍصکتَر ٍ ،یسٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب اعتفبزُ اس ًزم افشارّبیی ؽبهل عبهبًِ ًَیس
فؼبلیت آهَسؽی  :تکلیف 

/

پزٍصُ

/

تبالر گفتگَ

ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :
هٌجغ زرط :
 تغذیِ هبزرى زر عالهت ٍ ثیوبری


اصَل تغذیِ ٍ رصین زرهبًی کزاٍط



فیشیَلَصی پشؽکی گبیتَى



همسهِ



کلیبت زرط

هست سهبى:

 10زلیمِ



ثرؼ اٍل زرط

هست سهبى  30 :زلیمِ



پزعؼ ٍ پبعد ٍ اعتزاحت

هست سهبى  5 :زلیمِ



ثرؼ زٍم زرط

هست سهبى:

 30زلیمِ



جوغ ثٌسی ٍ ًتیجِ گیزی

هست سهبى  5 :زلیمِ



ارسؽیبثی زرط

هست سهبى  10 :زلیمِ

4

جلغِ چْبرم
زاًؾکسُ :ثْساؽت اٍس

همغغ  /رؽتِ تحصیلی :کبرؽٌبعی ػلَم تغذیِ

گزٍُ آهَسؽی :ػلَم تغذیِ

عبل تحصیلی99-00 :

تبرید ارائِ زرط 99/11/28 :

ًبم زرط (ٍاحس) :فیشیَلَصی تغذیِ

رٍس :عِ ؽٌجِ عبػت14-16 :

ًَع ٍاحسً :ظزی

تؼساز زاًؾجَیبى 20 :

تؼساز ٍاحس2 :

هغئَل زرط :زکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر

هست کالط 30 :زلیمِ

هسرط :زکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر

تبرید تسٍیي/ثبسًگزی :ثْوي 99
.
ػٌَاى زرط  :جٌجِ ّبی فیشیَلَصیک ّضن ٍ جذة ریشهغذیْب
ّسف کلی زرط  :آؽٌبیی زاًؾجَیبى ثب جٌجِ ّبی فیشیَلَصیک ّضن ٍ جذة هَاز هؼسًی ٍ ٍیتبهیٌْب

اّساف اذتصبصی :زر پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍز:
 -1جٌجِ ّبی فیشیَلَصیک ّضن ٍ جذة هَاز هؼسًی را ؽزح زّس
 -2جٌجِ ّبی فیشیَلَصیک ّضن ٍ جذة ٍیتبهیٌْب را ؽزح زّس
رٍػ آهَسػ  :حضَری

هجبسی

/

تزکیجی

/

اهکبًبت آهَسؽی  :اعالیس پزٍصکتَر ٍ ،یسٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب اعتفبزُ اس ًزم افشارّبیی ؽبهل عبهبًِ ًَیس
فؼبلیت آهَسؽی  :تکلیف

/ 

پزٍصُ

/

تبالر گفتگَ

ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :
هٌجغ زرط :


تغذیِ هبزرى زر عالهت ٍ ثیوبری



اصَل تغذیِ ٍ رصین زرهبًی کزاٍط



فیشیَلَصی پشؽکی گبیتَى



همسهِ



کلیبت زرط

هست سهبى:

 10زلیمِ



ثرؼ اٍل زرط

هست سهبى  30 :زلیمِ



پزعؼ ٍ پبعد ٍ اعتزاحت

هست سهبى  5 :زلیمِ



ثرؼ زٍم زرط

هست سهبى:

 30زلیمِ



جوغ ثٌسی ٍ ًتیجِ گیزی

هست سهبى  5 :زلیمِ



ارسؽیبثی زرط

هست سهبى  10 :زلیمِ

5

جلغِ پٌجن
زاًؾکسُ :ثْساؽت اٍس

همغغ  /رؽتِ تحصیلی :کبرؽٌبعی ػلَم تغذیِ

گزٍُ آهَسؽی :ػلَم تغذیِ

عبل تحصیلی99-00 :

تبرید ارائِ زرط 99/12/5 :

ًبم زرط (ٍاحس) :فیشیَلَصی تغذیِ

رٍس :عِ ؽٌجِ عبػت14-16 :

ًَع ٍاحسً :ظزی

تؼساز زاًؾجَیبى 20 :

تؼساز ٍاحس2 :

هغئَل زرط :زکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر

هست کالط 30 :زلیمِ

هسرط :زکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر

تبرید تسٍیي/ثبسًگزی :ثْوي 99
.
ػٌَاى زرط  :ثزرعی َّرهًَْبی تزؽحی اس زعتگبُ گَارػ
ّسف کلی زرط  :آؽٌبیی زاًؾجَیبى ثب اثزات َّرهًَْبی اًغَلیي ،گلَکبگي ٍ کبتکَل آهیٌْب ثز هتبثَلیغن زرؽتت
هغذیْب

اّساف اذتصبصی :زر پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍز:
 -1اثزات َّرهَى اًغَلیي ثز هتبثَلیغن کزثَّیسراتْب ،چزثی ّب ٍ پزٍتئیي ّب را ؽزح زّس
 -2اثزات َّرهَى گلَکبگي ثز هتبثَلیغن کزثَّیسراتْب ،چزثی ّب ٍ پزٍتئیي ّب را ؽزح زّس
 -3اثزات کبتکَل آهیٌْب ثز هتبثَلیغن کزثَّیسراتْب ،چزثی ّب ٍ پزٍتئیي ّب را ؽزح زّس
تزکیجی
/
هجبسی
/
رٍػ آهَسػ  :حضَری
اهکبًبت آهَسؽی  :اعالیس پزٍصکتَر ٍ ،یسٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب اعتفبزُ اس ًزم افشارّبیی ؽبهل عبهبًِ ًَیس
فؼبلیت آهَسؽی  :تکلیف

/

پزٍصُ

/

تبالر گفتگَ

ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :
هٌجغ زرط :
 تغذیِ هبزرى زر عالهت ٍ ثیوبری


اصَل تغذیِ ٍ رصین زرهبًی کزاٍط



فیشیَلَصی پشؽکی گبیتَى



همسهِ



کلیبت زرط

هست سهبى:

 10زلیمِ



ثرؼ اٍل زرط

هست سهبى  30 :زلیمِ



پزعؼ ٍ پبعد ٍ اعتزاحت

هست سهبى  5 :زلیمِ



ثرؼ زٍم زرط

هست سهبى:

 30زلیمِ



جوغ ثٌسی ٍ ًتیجِ گیزی

هست سهبى  5 :زلیمِ



ارسؽیبثی زرط

هست سهبى  10 :زلیمِ

6

جلغِ ؽؾن
زاًؾکسُ :ثْساؽت اٍس

همغغ  /رؽتِ تحصیلی :کبرؽٌبعی ػلَم تغذیِ

گزٍُ آهَسؽی :ػلَم تغذیِ

عبل تحصیلی99-00 :

تبرید ارائِ زرط 99/12/12 :

ًبم زرط (ٍاحس) :فیشیَلَصی تغذیِ

رٍس :عِ ؽٌجِ عبػت14-16 :

ًَع ٍاحسً :ظزی

تؼساز زاًؾجَیبى 20 :

تؼساز ٍاحس2 :

هغئَل زرط :زکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر

هست کالط 30 :زلیمِ

هسرط :زکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر

تبرید تسٍیي/ثبسًگزی :ثْوي 99
.
ػٌَاى زرط  :ازاهِ ثزرعی َّرهًَْبی تزؽحی اس زعتگبُ گَارػ
ّسف کلی زرط  :آؽٌبیی زاًؾجَیبى ثب اثزات گلَکَکَرتیکَئیسّبَّ ،رهَى رؽس ٍ  IGF-1ثتز هتبثَلیغتن زرؽتت
هغذیْب

اّساف اذتصبصی :زر پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍز:
 -1اثزات گلَکَکَرتیکَئیسّب ثز هتبثَلیغن کزثَّیسرات ،چزثی ٍ پزٍتئیي را ؽزح زّس
 -2اثزات َّرهَى رؽس ثز هتبثَلیغن کزثَّیسرات ،چزثی ٍ پزٍتئیي را ؽزح زّس
 -3اثزات  IGF-1ثز هتبثَلیغن کزثَّیسرات ،چزثی ٍ پزٍتئیي را ؽزح زّس
رٍػ آهَسػ  :حضَری

/

هجبسی

تزکیجی

/

اهکبًبت آهَسؽی  :اعالیس پزٍصکتَر ٍ ،یسٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب اعتفبزُ اس ًزم افشارّبیی ؽبهل عبهبًِ ًَیس
فؼبلیت آهَسؽی  :تکلیف

/ 

پزٍصُ

/

تبالر گفتگَ

ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :
هٌجغ زرط :


تغذیِ هبزرى زر عالهت ٍ ثیوبری



اصَل تغذیِ ٍ رصین زرهبًی کزاٍط



فیشیَلَصی پشؽکی گبیتَى



همسهِ



کلیبت زرط

هست سهبى:

 10زلیمِ



ثرؼ اٍل زرط

هست سهبى  30 :زلیمِ



پزعؼ ٍ پبعد ٍ اعتزاحت

هست سهبى  5 :زلیمِ



ثرؼ زٍم زرط

هست سهبى:

 30زلیمِ



جوغ ثٌسی ٍ ًتیجِ گیزی

هست سهبى  5 :زلیمِ



ارسؽیبثی زرط

هست سهبى  10 :زلیمِ

7

جلغِ ّفتن
زاًؾکسُ :ثْساؽت اٍس

همغغ  /رؽتِ تحصیلی :کبرؽٌبعی ػلَم تغذیِ

گزٍُ آهَسؽی :ػلَم تغذیِ

عبل تحصیلی99-00 :

تبرید ارائِ زرط 99/12/19 :

ًبم زرط (ٍاحس) :فیشیَلَصی تغذیِ

رٍس :عِ ؽٌجِ عبػت14-16 :

ًَع ٍاحسً :ظزی

تؼساز زاًؾجَیبى 20 :

تؼساز ٍاحس2 :

هغئَل زرط :زکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر

هست کالط 30 :زلیمِ

هسرط :زکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر

تبرید تسٍیي/ثبسًگزی :ثْوي 99
.
ػٌَاى زرط  :کٌتزل فؼبلیتْبی زعتگبُ گَارػ تَعظ عیغتن ػصجی (اًتزیک ٍ هیبًتزیک)
ّسف کلی زرط  :آؽٌبیی زاًؾجَیبى ثب ٍیضگیْبی عیغتن ػصجی اًتزیک ٍ هیبًتزیک ٍ ًمؼ آًْب زر کٌتزل فؼبلیتت
زعتگبُ گَارػ

اّساف اذتصبصی :زر پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍز:
ٍ -1یضگیْبی عیغتن ػصجی اًتزیک ٍ هَاز تؼسیل کٌٌسُ ػصجی را تَضیح زّس
 -2ػولکزز عیغتن ّبی ػصجی اًتزیک ٍ هیبًتزیک را تحلیل کٌس
 -3کٌتزل فؼبلیت زعتگبُ گَارػ تَعظ عیغتن ػصجی عوپبتیک ٍ پبراعوپبتیک را ؽزح زّس
رٍػ آهَسػ  :حضَری

هجبسی

/

تزکیجی

/

اهکبًبت آهَسؽی  :اعالیس پزٍصکتَر ٍ ،یسٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب اعتفبزُ اس ًزم افشارّبیی ؽبهل عبهبًِ ًَیس
فؼبلیت آهَسؽی  :تکلیف

/

پزٍصُ

/

تبالر گفتگَ

ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :
هٌجغ زرط :


تغذیِ هبزرى زر عالهت ٍ ثیوبری



اصَل تغذیِ ٍ رصین زرهبًی کزاٍط



فیشیَلَصی پشؽکی گبیتَى



همسهِ



کلیبت زرط

هست سهبى:

 10زلیمِ



ثرؼ اٍل زرط

هست سهبى  30 :زلیمِ



پزعؼ ٍ پبعد ٍ اعتزاحت

هست سهبى  5 :زلیمِ



ثرؼ زٍم زرط

هست سهبى:

 30زلیمِ



جوغ ثٌسی ٍ ًتیجِ گیزی

هست سهبى  5 :زلیمِ



ارسؽیبثی زرط

هست سهبى  10 :زلیمِ

8

جلغِ ّؾتن
زاًؾکسُ :ثْساؽت اٍس

همغغ  /رؽتِ تحصیلی :کبرؽٌبعی ػلَم تغذیِ

گزٍُ آهَسؽی :ػلَم تغذیِ

عبل تحصیلی99-00 :

تبرید ارائِ زرط 00/1/17 :

ًبم زرط (ٍاحس) :فیشیَلَصی تغذیِ

رٍس :عِ ؽٌجِ عبػت14-16 :

ًَع ٍاحسً :ظزی

تؼساز زاًؾجَیبى 20 :

تؼساز ٍاحس2 :

هغئَل زرط :زکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر

هست کالط 30 :زلیمِ

هسرط :زکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر

تبرید تسٍیي/ثبسًگزی :ثْوي 99
.
ػٌَاى زرط  :عیغتن ّبی جذة ٍ پظ اس جذة
ّسف کلی زرط  :آؽٌبیی زاًؾجَیبى ثب هکبًیغن ّبی تٌظین تؼبزل اًزصی ٍ حزارت ثسى زر چبلی ٍ الغزی

اّساف اذتصبصی :زر پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍز:
 -1هکبًیغن ّبی تٌظین تؼبزل اًزصی زر ثسى را تَضیح زّس
 -2هکبًیغن ّبی رخ زازُ زر چبلی ٍ الغزی را ؽزح زّس
ً -3مؼ تٌظین ٍ تؼبزل حزارت ثسى زر تؼبزل اًزصی را تحلیل کٌس
رٍػ آهَسػ  :حضَری

هجبسی

/

تزکیجی

/

اهکبًبت آهَسؽی  :اعالیس پزٍصکتَر ٍ ،یسٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب اعتفبزُ اس ًزم افشارّبیی ؽبهل عبهبًِ ًَیس
فؼبلیت آهَسؽی  :تکلیف



/

پزٍصُ

/

تبالر گفتگَ

ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :
هٌجغ زرط :


تغذیِ هبزرى زر عالهت ٍ ثیوبری



اصَل تغذیِ ٍ رصین زرهبًی کزاٍط



فیشیَلَصی پشؽکی گبیتَى



همسهِ



کلیبت زرط

هست سهبى:

 10زلیمِ



ثرؼ اٍل زرط

هست سهبى  30 :زلیمِ



پزعؼ ٍ پبعد ٍ اعتزاحت

هست سهبى  5 :زلیمِ



ثرؼ زٍم زرط

هست سهبى:

 30زلیمِ



جوغ ثٌسی ٍ ًتیجِ گیزی

هست سهبى  5 :زلیمِ



ارسؽیبثی زرط

هست سهبى  10 :زلیمِ

9

جلغِ ًْن
زاًؾکسُ :ثْساؽت اٍس

همغغ  /رؽتِ تحصیلی :کبرؽٌبعی ػلَم تغذیِ

گزٍُ آهَسؽی :ػلَم تغذیِ

عبل تحصیلی99-00 :

تبرید ارائِ زرط 00/1/24 :

ًبم زرط (ٍاحس) :فیشیَلَصی تغذیِ

رٍس :عِ ؽٌجِ عبػت14-16 :

ًَع ٍاحسً :ظزی

تؼساز زاًؾجَیبى 20 :

تؼساز ٍاحس2 :

هغئَل زرط :زکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر

هست کالط 30 :زلیمِ

هسرط :زکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر

تبرید تسٍیي/ثبسًگزی :ثْوي 99
.
ػٌَاى زرط  :ارتجبط ثیي ًَرٍَّرهًَْب ٍ َّرهًَْب ثب جٌجِ ّبی هرتلف تغذیِ اًغبى
ّسف کلی زرط  :آؽٌبیی زاًؾجَیبى ثب ٍیضگیْبی عیغتن ّبی ترصصی ازیپَعیتْبّ ،پبتَعیتْب ٍ هیَعیتْب

اّساف اذتصبصی :زر پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍز:
 -1عیغتن ّبی ترصصی زر ثسى ؽبهل ازیپَعیتْبّ ،پبتَعیتْب ٍ هیَعیتْب را ؽزح زّس
ً -2مؼ عیغتن ّبی ترصصی فَق زر جٌجِ ّبی هرتلف تغذیِ اًغبى را تحلیل ًوبیس
رٍػ آهَسػ  :حضَری

هجبسی

/

تزکیجی

/

اهکبًبت آهَسؽی  :اعالیس پزٍصکتَر ٍ ،یسٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب اعتفبزُ اس ًزم افشارّبیی ؽبهل عبهبًِ ًَیس
فؼبلیت آهَسؽی  :تکلیف

/

پزٍصُ

/

تبالر گفتگَ

ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :
هٌجغ زرط :


تغذیِ هبزرى زر عالهت ٍ ثیوبری



اصَل تغذیِ ٍ رصین زرهبًی کزاٍط



فیشیَلَصی پشؽکی گبیتَى



همسهِ



کلیبت زرط

هست سهبى:

 10زلیمِ



ثرؼ اٍل زرط

هست سهبى  30 :زلیمِ



پزعؼ ٍ پبعد ٍ اعتزاحت

هست سهبى  5 :زلیمِ



ثرؼ زٍم زرط

هست سهبى:

 30زلیمِ



جوغ ثٌسی ٍ ًتیجِ گیزی

هست سهبى  5 :زلیمِ



ارسؽیبثی زرط

هست سهبى  10 :زلیمِ

10

جلغِ زّن
زاًؾکسُ :ثْساؽت اٍس

گزٍُ آهَسؽی :ػلَم تغذیِ

همغغ  /رؽتِ تحصیلی :کبرؽٌبعی ػلَم تغذیِ

عبل تحصیلی99-00 :

تبرید ارائِ زرط 00/1/31 :

ًبم زرط (ٍاحس) :فیشیَلَصی تغذیِ

رٍس :عِ ؽٌجِ عبػت14-16 :

ًَع ٍاحسً :ظزی

تؼساز زاًؾجَیبى 20 :

تؼساز ٍاحس2 :

هغئَل زرط :زکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر

هست کالط 30 :زلیمِ

هسرط :زکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر

تبرید تسٍیي/ثبسًگزی :ثْوي 99
.
آسهَى هیبى تزم

11

جلغِ یبسزّن
زاًؾکسُ :ثْساؽت اٍس

همغغ  /رؽتِ تحصیلی :کبرؽٌبعی ػلَم تغذیِ

گزٍُ آهَسؽی :ػلَم تغذیِ

عبل تحصیلی99-00 :

تبرید ارائِ زرط 00/2/7 :

ًبم زرط (ٍاحس) :فیشیَلَصی تغذیِ

رٍس :عِ ؽٌجِ عبػت14-16 :

ًَع ٍاحسً :ظزی

تؼساز زاًؾجَیبى 20 :

تؼساز ٍاحس2 :

هغئَل زرط :زکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر

هست کالط 30 :زلیمِ

هسرط :زکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر

تبرید تسٍیي/ثبسًگزی :ثْوي 99

ػٌَاى زرط  :هکبًیغن ّبی کَتبُ هست ٍ ثلٌسهست هَثز زر عیزی ،گزعٌگی ،چبلی ٍ الغزی
ّسف کلی زرط  :آؽٌبیی زاًؾجَیبى ثب هفبّین عبسگبریْبی هتبثَلیغوی ٍ هکبًیغن آى زر گزعٌگی ،چبلی ٍ الغزی

اّساف اذتصبصی :زر پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍز:
ً -1مؼ عبسگبریْبی هتبثَلیغوی ٍ تغبثك ثِ گزعٌگی را زر تٌظین هتبثَلیک ؽزح زّس
 -2هکبًیغن ّبی هرتلف کَتبُ هست ٍ ثلٌسهست زر عیزی ،گزعٌگی ،چبلی ٍ الغزی را تحلیل کٌس
 -3اثزات گزعٌگی عَالًی هست ثز ایجبز کتَسیظ ٍ تغییزات هتبثَلیغن زرؽت هغذیْب را تَضیح زّس
 -4تزکیت کبّؼ ٍسى زر کوجَز اًزصی ٍ پزٍتئیي را تَضیح زّس
رٍػ آهَسػ  :حضَری

هجبسی

/

تزکیجی

/

اهکبًبت آهَسؽی  :اعالیس پزٍصکتَر ٍ ،یسٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب اعتفبزُ اس ًزم افشارّبیی ؽبهل عبهبًِ ًَیس
فؼبلیت آهَسؽی  :تکلیف

/

پزٍصُ

/

تبالر گفتگَ

ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :
هٌجغ زرط :


تغذیِ هبزرى زر عالهت ٍ ثیوبری



اصَل تغذیِ ٍ رصین زرهبًی کزاٍط



فیشیَلَصی پشؽکی گبیتَى



همسهِ



کلیبت زرط

هست سهبى:

 10زلیمِ



ثرؼ اٍل زرط

هست سهبى  30 :زلیمِ



پزعؼ ٍ پبعد ٍ اعتزاحت

هست سهبى  5 :زلیمِ



ثرؼ زٍم زرط

هست سهبى:

 30زلیمِ



جوغ ثٌسی ٍ ًتیجِ گیزی

هست سهبى  5 :زلیمِ



ارسؽیبثی زرط

هست سهبى  10 :زلیمِ

12

جلغِ زٍاسزّن
زاًؾکسُ :ثْساؽت اٍس

همغغ  /رؽتِ تحصیلی :کبرؽٌبعی ػلَم تغذیِ

گزٍُ آهَسؽی :ػلَم تغذیِ

عبل تحصیلی99-00 :

تبرید ارائِ زرط 00/2/14 :

ًبم زرط (ٍاحس) :فیشیَلَصی تغذیِ

رٍس :عِ ؽٌجِ عبػت14-16 :

ًَع ٍاحسً :ظزی

تؼساز زاًؾجَیبى 20 :

تؼساز ٍاحس2 :

هغئَل زرط :زکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر

هست کالط 30 :زلیمِ

هسرط :زکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر

تبرید تسٍیي/ثبسًگزی :ثْوي 99
.
ػٌَاى زرط  :هکبًیغن اثزات اعتزط ثز رٍی تغذیِ
ّسف کلی زرط  :آؽٌبیی زاًؾجَیبى ثب هزاحل هتبثَلیک ایجبز ؽسُ پظ اس اعتزط ٍ ًیبسّبی تغذیتِ ای زر ؽتزایظ
اعتزط هتبثَلیک

اّساف اذتصبصی :زر پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍز:
 -1هزاحل  flow phase ٍ ebb phaseزر ًتیجِ اعتزط را ثساًس
 -2اثزات ًبؽی اس اعتزط زر ّز یک اس هزاحل فَق را تحلیل کٌس
ً -3یبسّبی تغذیِ ای زر اعتزط هتبثَلیک را تحلیل کٌس
رٍػ آهَسػ  :حضَری

هجبسی

/

تزکیجی

/

اهکبًبت آهَسؽی  :اعالیس پزٍصکتَر ٍ ،یسٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب اعتفبزُ اس ًزم افشارّبیی ؽبهل عبهبًِ ًَیس
فؼبلیت آهَسؽی  :تکلیف 

/

پزٍصُ

/

تبالر گفتگَ

ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :
هٌجغ زرط :


تغذیِ هبزرى زر عالهت ٍ ثیوبری



اصَل تغذیِ ٍ رصین زرهبًی کزاٍط



فیشیَلَصی پشؽکی گبیتَى



همسهِ



کلیبت زرط

هست سهبى:

 10زلیمِ



ثرؼ اٍل زرط

هست سهبى  30 :زلیمِ



پزعؼ ٍ پبعد ٍ اعتزاحت

هست سهبى  5 :زلیمِ



ثرؼ زٍم زرط

هست سهبى:

 30زلیمِ



جوغ ثٌسی ٍ ًتیجِ گیزی

هست سهبى  5 :زلیمِ



ارسؽیبثی زرط

هست سهبى  10 :زلیمِ

13

جلغِ عیشزّن
زاًؾکسُ :ثْساؽت اٍس

همغغ  /رؽتِ تحصیلی :کبرؽٌبعی ػلَم تغذیِ

گزٍُ آهَسؽی :ػلَم تغذیِ

عبل تحصیلی99-00 :

تبرید ارائِ زرط 00/2/14 :

ًبم زرط (ٍاحس) :فیشیَلَصی تغذیِ

رٍس :عِ ؽٌجِ عبػت14-16 :

ًَع ٍاحسً :ظزی

تؼساز زاًؾجَیبى 20 :

تؼساز ٍاحس2 :

هغئَل زرط :زکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر

هست کالط 30 :زلیمِ

هسرط :زکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر

تبرید تسٍیي/ثبسًگزی :ثْوي 99
.
ػٌَاى زرط  :هکبًیغن اثزات ٍرسػ ثز رٍی تغذیِ
ّسف کلی زرط  :آؽٌبیی زاًؾجَیبى ثب ًمؼ فؼبلیت ثسًی ٍ ٍرسػ ثز هتبثَلیغن

اّساف اذتصبصی :زر پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍز:
 -1ارتجبط فؼبلیت ثسًی ثب هتبثَلیغن هبکزٍهَلکَلْب را تَضیح زّس
ً -2مؼ توزیٌبت ٍرسؽی ثز هتبثَلیغن کلی ثسى را ؽزح زّس
رٍػ آهَسػ  :حضَری

هجبسی

/

تزکیجی

/

اهکبًبت آهَسؽی  :اعالیس پزٍصکتَر ٍ ،یسٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب اعتفبزُ اس ًزم افشارّبیی ؽبهل عبهبًِ ًَیس
فؼبلیت آهَسؽی  :تکلیف 

/

پزٍصُ

/

تبالر گفتگَ

ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :
هٌجغ زرط :
 تغذیِ هبزرى زر عالهت ٍ ثیوبری


اصَل تغذیِ ٍ رصین زرهبًی کزاٍط



فیشیَلَصی پشؽکی گبیتَى



همسهِ



کلیبت زرط

هست سهبى:

 10زلیمِ



ثرؼ اٍل زرط

هست سهبى  30 :زلیمِ



پزعؼ ٍ پبعد ٍ اعتزاحت

هست سهبى  5 :زلیمِ



ثرؼ زٍم زرط

هست سهبى:

 30زلیمِ



جوغ ثٌسی ٍ ًتیجِ گیزی

هست سهبى  5 :زلیمِ



ارسؽیبثی زرط

هست سهبى  10 :زلیمِ

14

جلغِ چْبرزّن
زاًؾکسُ :ثْساؽت اٍس

همغغ  /رؽتِ تحصیلی :کبرؽٌبعی ػلَم تغذیِ

گزٍُ آهَسؽی :ػلَم تغذیِ

عبل تحصیلی99-00 :

تبرید ارائِ زرط 00/2/21 :

ًبم زرط (ٍاحس) :فیشیَلَصی تغذیِ

رٍس :عِ ؽٌجِ عبػت14-16 :

ًَع ٍاحسً :ظزی

تؼساز زاًؾجَیبى 20 :

تؼساز ٍاحس2 :

هغئَل زرط :زکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر

هست کالط 30 :زلیمِ

هسرط :زکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر

تبرید تسٍیي/ثبسًگزی :ثْوي 99
.
ػٌَاى زرط  :هکبًیغن تساذل غذا ٍ زارٍ
ّسف کلی زرط  :آؽٌبیی زاًؾجَیبى ثب هکبًیغن تساذل غذا ٍ زارٍ ثز یکسیگز

اّساف اذتصبصی :زر پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍز:
 -1اثزات هصزف زارٍّب ثز رٍی تغذیِ را ؽزح زّس
 -2اثزات غذاّبی هرتلف ثز رٍی هتبثَلیغن زارٍّب را ؽزح زّس
 -3اّویت ؽٌبذت هکبًیغن تساذل غذا ٍ زارٍ را تحلیل ًوبیس
رٍػ آهَسػ  :حضَری

هجبسی

/

تزکیجی

/

اهکبًبت آهَسؽی  :اعالیس پزٍصکتَر ٍ ،یسٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب اعتفبزُ اس ًزم افشارّبیی ؽبهل عبهبًِ ًَیس
فؼبلیت آهَسؽی  :تکلیف

/

پزٍصُ

/

تبالر گفتگَ

ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :
هٌجغ زرط :


تغذیِ هبزرى زر عالهت ٍ ثیوبری



اصَل تغذیِ ٍ رصین زرهبًی کزاٍط



فیشیَلَصی پشؽکی گبیتَى



همسهِ



کلیبت زرط

هست سهبى:

 10زلیمِ



ثرؼ اٍل زرط

هست سهبى  30 :زلیمِ



پزعؼ ٍ پبعد ٍ اعتزاحت

هست سهبى  5 :زلیمِ



ثرؼ زٍم زرط

هست سهبى:

 30زلیمِ



جوغ ثٌسی ٍ ًتیجِ گیزی

هست سهبى  5 :زلیمِ



ارسؽیبثی زرط

هست سهبى  10 :زلیمِ
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جلغِ پبًشزّن
زاًؾکسُ :ثْساؽت اٍس

همغغ  /رؽتِ تحصیلی :کبرؽٌبعی ػلَم تغذیِ

گزٍُ آهَسؽی :ػلَم تغذیِ

عبل تحصیلی99-00 :

تبرید ارائِ زرط 00/2/28 :

ًبم زرط (ٍاحس) :فیشیَلَصی تغذیِ

رٍس :عِ ؽٌجِ عبػت14-16 :

ًَع ٍاحسً :ظزی

تؼساز زاًؾجَیبى 20 :

تؼساز ٍاحس2 :

هغئَل زرط :زکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر

هست کالط 30 :زلیمِ

هسرط :زکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر

تبرید تسٍیي/ثبسًگزی :ثْوي 99
.
ػٌَاى زرط  :عیغتن ایوٌی ٍ تغذیِ
ّسف کلی زرط  :آؽٌبیی زاًؾجَیبى ثب تبثیز هَاز غذایی ٍ هکولْبی تغذیِ ای ثز عیغتن ایوٌی ٍ عزعبى

اّساف اذتصبصی :زر پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍز:
 -1هکبًیغن اثز هَاز غذایی ثز رٍی عیغتن ایوٌی ٍ ایجبز عزعبًْب را ؽزح زّس
 -2تبثیز تغذیِ ثز عیغتن ایوٌی را تَضیح زّس
 -3اثزات زریبفت هکولْبی غذایی ثز عیغتن ایوٌی را تحلیل ًوبیس
رٍػ آهَسػ  :حضَری

هجبسی

/

تزکیجی

/

اهکبًبت آهَسؽی  :اعالیس پزٍصکتَر ٍ ،یسٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب اعتفبزُ اس ًزم افشارّبیی ؽبهل عبهبًِ ًَیس
فؼبلیت آهَسؽی  :تکلیف 

/

پزٍصُ

/

تبالر گفتگَ

ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :
هٌجغ زرط :
 تغذیِ هبزرى زر عالهت ٍ ثیوبری


اصَل تغذیِ ٍ رصین زرهبًی کزاٍط



فیشیَلَصی پشؽکی گبیتَى



همسهِ



کلیبت زرط

هست سهبى:

 10زلیمِ



ثرؼ اٍل زرط

هست سهبى  30 :زلیمِ



پزعؼ ٍ پبعد ٍ اعتزاحت

هست سهبى  5 :زلیمِ



ثرؼ زٍم زرط

هست سهبى:

 30زلیمِ



جوغ ثٌسی ٍ ًتیجِ گیزی

هست سهبى  5 :زلیمِ



ارسؽیبثی زرط

هست سهبى  10 :زلیمِ
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جلغِ ؽبًشزّن
زاًؾکسُ :ثْساؽت اٍس

همغغ  /رؽتِ تحصیلی :کبرؽٌبعی ػلَم تغذیِ

گزٍُ آهَسؽی :ػلَم تغذیِ

عبل تحصیلی99-00 :

تبرید ارائِ زرط 00/3/4 :

ًبم زرط (ٍاحس) :فیشیَلَصی تغذیِ

رٍس :عِ ؽٌجِ عبػت14-16 :

ًَع ٍاحسً :ظزی

تؼساز زاًؾجَیبى 20 :

تؼساز ٍاحس2 :

هغئَل زرط :زکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر

هست کالط 30 :زلیمِ

هسرط :زکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر

تبرید تسٍیي/ثبسًگزی :ثْوي 99

ػٌَاى زرط  :ػَالت هتبثَلیک گزعٌگی
ّسف کلی زرط  :ارائِ پزٍصُ ّبی تؼییي ؽسُ تَعظ زاًؾجَیبى

اّساف اذتصبصی :زر پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍز:
 -1تغییزات رخ زازُ زر عَذتْبی هَرز اعتفبزُ تَعظ ثسى را تؾزیح کٌس
 -2تفبٍت ؽزایظ هزثَط ثِ تغبثك ٍ ػسم تغبثك هتبثَلیک ثِ گزعٌگی را تحلیل کٌس
رٍػ آهَسػ  :حضَری

هجبسی

/

تزکیجی

/

اهکبًبت آهَسؽی  :اعالیس پزٍصکتَر ٍ ،یسٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب اعتفبزُ اس ًزم افشارّبیی ؽبهل عبهبًِ ًَیس
فؼبلیت آهَسؽی  :تکلیف 

/

پزٍصُ

/

تبالر گفتگَ

ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :
هٌجغ زرط :


تغذیِ هبزرى زر عالهت ٍ ثیوبری



اصَل تغذیِ ٍ رصین زرهبًی کزاٍط



فیشیَلَصی پشؽکی گبیتَى



همسهِ



کلیبت زرط

هست سهبى:

 10زلیمِ



ثرؼ اٍل زرط

هست سهبى  30 :زلیمِ



پزعؼ ٍ پبعد ٍ اعتزاحت

هست سهبى  5 :زلیمِ



ثرؼ زٍم زرط

هست سهبى:

 30زلیمِ



جوغ ثٌسی ٍ ًتیجِ گیزی

هست سهبى  5 :زلیمِ



ارسؽیبثی زرط

هست سهبى  10 :زلیمِ

جلغِ ّفسّن
آسهَى پبیبى تزم
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