داًطکذُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی الرستبى
هزکش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکی
ٍاحذ ثزًبهِ ریشی درسی ٍ آهَسضی
طزح دٍرُ ( )COURSE PLANتزکیجی یب هجبسی

داوشکدٌ  :ثْذاضت اٍس

گريٌ آمًزشی:ػلَم تغذیِ

ًبم درس  :رصین درهبًی 2

مقطع ي رشتٍ تحصیلی:کبرضٌبسی/ػلَم تغذیِ
تؼذاد ٍاحذ 3
ًَع ٍاحذ ً :ظزی
رٍس ٍ سبػت ثزگشاری کالس :یکطٌجِ8-12 /

پیص ًیبس :رصین درهبًی 1

هکبى ثزگشاری :داًطکذُ ثْذاضت اٍس
هسئَل ثزًبهِ  :دکتز سویِ یَسبیی
ضوبرُ توبس داًطکذُ22211222 :

آدرس پست الکتزًٍیکیs_yousai2006@yahoo.com :

هذرسیي( ثِ تزتیت حزٍف الفجب) :دکتز سویِ یَسبیی
ضوبرُ توبس داًطکذُ22211222 :

آدرس پست الکتزًٍیکیs_yousai2006@yahoo.com :

تْیِ ٍ تٌظین  :دکتز سویِ یَسبیی
تبریخ تذٍیي /ثبسًگزی :ثْوي 11
معرفی درس:

ایي دسس آضٌایی با ػلن سطین ضٌاسی دس صهیٌِ بیواسی ّای دستگاُ ّای هختلف بذى است ٍ واسبشد آى تٌظین
بشًاهِ ّای هشالبت تغزیِ ای دس ػشصِ ّای بالیٌی است.

عىاييه كلی ايه درس شامل مًارد زير می باشد :



-

آضٌایی با اپیذهیَلَطی ،اتیَلَطی ٍ ضاخص ّای اسصیابی ٍضغ تغزیِ دس اختالالت هتابَلیه

-

آضٌایی با اپیذهیَلَطی ،اتیَلَطی ٍ ضاخص ّای اسصیابی ٍضغ تغزیِ دس اختالالت غزا خَسدى

-

آضٌایی با اپیذهیَلَطی ،اتیَلَطی ٍ ضاخص ّای اسصیابی ٍضغ تغزیِ دس اختالالت للبی ػشٍق

-

آضٌایی با اپیذهیَلَطی ،اتیَلَطی ٍ ضاخص ّای اسصیابی ٍضغ تغزیِ دس اختالالت ػصبی

ّذف کلی:

آضٌایی با اپیذهیَلَطی ،اتیَلَطی ٍ ضاخص ّای اسصیابی ٍضغ تغزیِ دس اختالالت هتابَلیه

 اّذاف اختصبصی
داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:
-

اتیولوصی ،اپیدهیولوصی چاقی را بشناسد.

-

شاخص های ارسیابی وضعیت تغذیه هبنالیان به چاقی را شزح دهد.

-

با روش های مختلف تنظم رژیم های غذایی مبتالیان به چاقی آشنا شود.
اتیولوژی ،اپیدمیولوژی الغری را بشناسد.
شاخص های ارسیابی وضعیت تغذیه هبنالیان به الغزی را شزح دهد.

-

با روش های مختلف تنظم رژیم های غذایی مبتالیان به الغری آشنا شود.
اتیولوصی ،اپیدهیولوصی دیابت را بشناسد.

-

شاخص های ارزیابی وضعیت تغذیه مبنالیان به دیابت را شرح دهد.
نحوه ی تنظین انواع رصین های درهانی در هبتالیان به دیابت را شزح دهد.

 اتیولوصی ،اپیدهیولوصی دیابت را بشناسد. شاخص های ارسیابی وضعیت تغذیه هبنالیان به دیابت را شزح دهد. -انواع روش های تنظیم رژیم های درمانی مبتالیان به هیپوگلیسمی را شرح دهد.



ّذف کلی:

آضٌایی با اپیذهیَلَطی ،اتیَلَطی ٍ ضاخص ّای اسصیابی ٍضغ تغزیِ دس اختالالت غزا خَسدى

 اّذاف اختصبصی
داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:
-

اتیولوصی ،اپیدهیولوصی پزخوری عصبی را بشناسد.

 شاخص های ارسیابی وضعیت تغذیه هبنالیان به پزخوری عصبی را شزح دهد.-

انواع روش های تنظین رصین های درهانی هبتالیان به پزخوری عصبی را شزح دهد.

-

اتیولوصی ،اپیدهیولوصی بی اشتهایی عصبی را بشناسد.

 شاخص های ارسیابی وضعیت تغذیه هبنالیان به بی اشتهایی عصبی را شزح دهد.-

انواع روش های تنظین رصین های درهانی هبتالیان به بی اشتهایی عصبی را شزح دهد.



ّذف کلی:

آضٌایی با اپیذهیَلَطی ،اتیَلَطی ٍ ضاخص ّای اسصیابی ٍضغ تغزیِ دس بیواسی ّای للبی ػشٍق

 اّذاف اختصبصی
داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:
 اتیولوصی ،اپیدهیولوصی اختالالت عزوق را بشناسد. -شاخص های ارسیابی وضعیت تغذیه هبنالیان به اختالالت عزوق را شزح دهد.

-

انواع روش های تنظین رصین های درهانی هبتالیان به اختالالت عزوق را شزح دهد.

 اتیولوصی ،اپیدهیولوصی هایپزلیپیدهی را بشناسد. -شاخص های ارسیابی وضعیت تغذیه هبنالیان به هایپزلیپیدهی را شزح دهد.

-

انواع روش های تنظین رصین های درهانی هبتالیان به هایپزلیپیدهی را شزح دهد.

 اتیولوصی ،اپیدهیولوصی نارسایی حاد قلبی را بشناسد. -شاخص های ارسیابی وضعیت تغذیه هبنالیان به نارسایی حاد قلبی را شزح دهد.



انواع روش های تنظین رصین های درهانی هبتالیان به نارسایی حاد قلبی را شزح دهد.
انواع روش های تنظین رصین های درهانی در جزاحی ها را شزح دهد.

ّذف کلی:

آضٌایی با اپیذهیَلَطی ،اتیَلَطی ٍ ضاخص ّای اسصیابی ٍضغ تغزیِ دس بیواساى هبتال بِ پشفطاسی خَى

 اّذاف اختصبصی
داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:
 اتیولوصی ،اپیدهیولوصی پز فشاری خون را بشناسد. -شاخص های ارسیابی وضعیت تغذیه هبنالیان به پزفشاری خون را شزح دهد.

-



انواع روش های تنظین رصین های درهانی هبتالیان به پزفشاری خون را شزح دهد.

ّذف کلی:

آضٌایی با اپیذهیَلَطی ،اتیَلَطی ٍ ضاخص ّای اسصیابی ٍضغ تغزیِ دس بیواساى هبتال بِ اختالالت دستگاُ گَاسش

 اّذاف اختصبصی
داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:
 اتیولوصی ،اپیدهیولوصی اختالالت دستگاه گوارش فوقانی را بشناسد. -شاخص های ارسیابی وضعیت تغذیه هبنالیان به اختالالت دستگاه گوارش فوقانی را شزح دهد.

-

انواع روش های تنظین رصین های درهانی هبتالیان به اختالالت دستگاه گوارش فوقانی را شزح دهد.

 تیولوصی ،اپیدهیولوصی اختالالت دستگاه گوارش تحتانی را بشناسد. -شاخص های ارسیابی وضعیت تغذیه هبنالیان به اختالالت دستگاه گوارش تحتانی را شزح دهد.

-

انواع روش های تنظین رصین های درهانی هبتالیان به اختالالت دستگاه گوارش تحتانی را شزح دهد.



ّذف کلی:

آضٌایی با اپیذهیَلَطی ،اتیَلَطی ٍ ضاخص ّای اسصیابی ٍضغ تغزیِ دس بیواساى هبتال بِ اختالالت وبذی

 اّذاف اختصبصی
داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:
 اتیولوصی ،اپیدهیولوصی اختالالت کبدی را بشناسد. -شاخص های ارسیابی وضعیت تغذیه هبنالیان به اختالالت کبدی را شزح دهد.



انواع روش های تنظین رصین های درهانی هبتالیان به اختالالت کبدی را شزح دهد.

ّذف کلی:

آضٌایی با اپیذهیَلَطی ،اتیَلَطی ٍ ضاخص ّای اسصیابی ٍضغ تغزیِ دس بیواساى هبتال بِ اختالالت ولیِ

 اّذاف اختصبصی
داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:
 اتیولوصی ،اپیدهیولوصی سنگ کلیه را بشناسد. -شاخص های ارسیابی وضعیت تغذیه هبنالیان به سنگ کلیه را شزح دهد.

-

انواع روش های تنظین رصین های درهانی هبتالیان به سنگ کلیه را شزح دهد.

 اتیولوصی ،اپیدهیولوصی سندرم نفزوتیک را بشناسد. -شاخص های ارسیابی وضعیت تغذیه هبنالیان به سندرم نفزوتیک را شزح دهد.

-

انواع روش های تنظین رصین های درهانی هبتالیان به سندرم نفزوتیک را شزح دهد.

 اتیولوصی ،اپیدهیولوصی دیالیش را بشناسد. -شاخص های ارسیابی وضعیت تغذیه هبنالیان به دیالیش را شزح دهد.



انواع روش های تنظین رصین های درهانی هبتالیان به دیالیش را شزح دهد.

ّذف کلی:

آضٌایی با اپیذهیَلَطی ،اتیَلَطی ٍ ضاخص ّای اسصیابی ٍضغ تغزیِ دس بیواساى هبتال بِ اختالالت ػصبی

 اّذاف اختصبصی
داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:
 اتیولوصی ،اپیدهیولوصی اختالالت عصبی را بشناسد. -شاخص های ارسیابی وضعیت تغذیه هبنالیان به اختالالت عصبی را شزح دهد.

-

انواع روش های تنظین رصین های درهانی هبتالیان به اختالالت عصبی را شزح دهد.

 ريش آمًزش
تركیبی

ي

مجازی

حضًری

شرايط اجراء


امکاوات آمًزشی:


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

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

 دس صَست ٍجَد جذٍل صیش سا تىویل وٌیذ:

هطخصبت کتبة ضبهل ػٌَاىًَ ،یسٌذگبى،هتزجویي ،اًتطبرات ،سبل ٍ ًَثت چبح
Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. WB.
Saunders Company.
Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease.
Lippincott, Williams & Wilkins.
Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins,
Baltimore, MD, USA.

ي

 خیز

صفحبت ٍ فصلّبی هطخص ضذُ
ثزای هطبلؼِ
رصین درهبًی
رصین درهبًی
رصین درهبًی

هطخصبت هقبلِ ضبهل ػٌَاىًَ ،یسٌذگبى ،هجلِ ،سبل ٍ ضوبرُ اًتطبر ٍ صفحبت

ًحَُ دستزسی داًطجَیبى ثِ
هقبلِ

 دس صَستی وِ دس ًظش داسیذ جضٍُ یا ّش ًَع هحتَای دیگشی (هاًٌذ فیلن ،هجوَػِ اسالیذ ٍ  )...ػالٍُ بش
وتاب فَق یا بِ تٌْایی بِ ػٌَاى هٌجغ درسی بِ داًطجَیاى هؼشفی وٌیذ ،هطخصات آى سا روش وٌیذ ٍ
ًَع هحتَا*

هطخصبت ضبهل ػٌَاى ٍ هؤلفیي/
تْیِکٌٌذگبى

تَضیحبت

آهبدُ ثَدى فبیل ثزای
ثبرگذاری**

فبیل آى سا ضویوِ ًواییذ:

* هٌظَس اسالیذ پاٍس پَیٌت ،جضٍُ ،فیلن آهَصضی ،هحتَای ثبرگذاری ضذُ ثز رٍی سبهبًِّبی دیگز داًطگبُ ٍ  ...است.

 دس صَستی وِ دس ًظش داسیذ هحتَای دیگشی (هاًٌذ وتاب ،هجوَػِ اسالیذ ،جضٍُ ٍ  )...سا بِ ػٌَاى هٌجغ
هطبلؼِ ثیطتز بِ داًطجَیاى هؼشفی وٌیذ ،هطخصات واهل آى سا روش وٌیذ( .دس ساهاًِ لسوتی جذاگاًِ بشای
ایي هَاسد دس ًظش گشفتِ ضذُ است).
.

....................... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 1
....................... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 2
....................... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 3
.......................................................................................................................................................................................................4

 آزمًن َای خًد ارزيابی
 .1آیا بشای دسس خَد آصهَى دس ًظش گشفتِایذ؟

 بلی

 خیش

ي

 دس صَست ٍجَد تؼذاد ٍ ًَع خَدآصهَىّا سا روش وٌیذ.
ضوبرُ

ػٌَاى آسهَى

ًَع آسهَى

هْلت پبسخ دادى داًطجَیبى

هثال

اصهَى هبحث
ًیاصسٌجی دس بشًاهِ
دسسی

تستی چْاس
جَابی

اص  99/7/14تا 99/7/20

هْلت ارائِ ثبسخَرد ثِ تکبلیف
تا تاسیخ 99/7/24

 تکالیف ي پريژٌَای داوشجًيان

ضوبرُ

هثال

1

تکبلیف طَل تزم

ػٌَاى
تکلیف

تىلیف اٍل
والسی

تىلیف اٍل
والسی(دیالیض
)
تىلیف دٍم

2

والسی(دیابت
)

هْلت پبسخ
ضزح تکلیف

دادى
داًطجَیبى

دس ایي تىلیف دس یه پاساگشاف وَتاُ ضشح دّیذ وِ هفَْم ایي ػباست
چیست؟ "بشًاهِّای دسسی صیادی بِ صَست ّنصهاى بِ ٍجَد آهذُاًذ.
توام ایي بشًاهِّا بایذ ّوگشا ٍ ّوساى ضًَذ".
دس هَسد وَسیىَلَم سضتِ پضضىی (یا اگش آضٌایی ضوا وافی ًیست
وَسیىَلَم سضتِ خَدتاى) هصادیمی بشای هَاسد صیش روش ًواییذ :بشًاهِ
دسسی سسوی ٍ غیش سسوی ،بشًاهِ دسسی هخفی ،بشًاهِ دسسی طشاحی
ضذُ ،آهَصش دادُ ضذُ ٍ هَسد سٌجص ٍالغ ضذُ ٍ بشًاهِ دسسی بی اثش
دس ایي تىلیف دس یه پاساگشاف اتیَلَطی ،سٍضْای اسصیابی ٍضغ تغزیِ ٍ

 99/7/12تا
99/7/23

 400/04/20تا

اصَا سطین دسهاًی بیواساى دیالیضی سا ضشح دّیذ

400/04/27

دس ایي تىلیف دس یه پاساگشاف اتیَلَطی ،سٍضْای اسصیابی ٍضغ تغزیِ ٍ

 99/12/10تا

اصَا سطین دسهاًی بیواساى دیابتی سا ضشح دّیذ

99/12/17

هْلت فیذثک

ّذف اس ارائِ

دادى هذرس

تکلیف

99/7/27

400/04/30

99/12/20

هشٍس فصل
هشبَطِ اص هٌبغ
دسسی ٍ دسن
هفاّین هشبَطِ
فْن دلیك هباحث
هشبَطِ
فْن دلیك هباحث
هشبَط

 پزٍصُ درسی
 .1آیا بشای دسس خَد پشٍطُ پایاى تشم /هیاى تشم دس ًظش گشفتِایذ؟

 بلی

ي خیش

دس صَست پاسخ هثبت ضشح هختصش ٍ ّذف اص اسائِ آى سا بٌَیسیذ:
..........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................

 ساير فعالیت َای يادگیری
 دس ساهاًِ اهىاى فؼال ساصی اتاق بحث (غیشّوضهاى)ٍ ،جَد داسد .اگش دس طشاحی ٍ ّذایت هباحثِ دلت
وافی اًجام ضَد هی-تَاًذ بِ پشٍسش تفىش اًتمادی دس داًطجَیاى ووه صیادی ًوایذ .دس صَست توایل بِ
استفادُ اص ایي اهىاى هَاسد صیش سا تىویل ًواییذ:
 اتاق بحث (فَسم)
هَضَع بحث:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
 ارزشیابی داوشجًيان
مًارد ارزشیابی



بارم ومرٌ

آسهَى هیبى تزم

7

آسهَى پبیبى تزم

10

ضزکت فؼبل در کالس ٍ حضَر ٍ غیبة

1

تکبلیف ٍ سبیز فؼبلیت ّب

2

مقررات
 حداقل نمره قبولي :مطابق قوانین آموزشي
 تعداددفعات مجاز غیبت در كالس :مطابق قوانین آموزشي

جدول زمانبندي درس رژیم درمانی 2
تبریخ ارائِ

ساعت ارائه

99/11/12

8-10

99/11/19

10-12

هوضوع جلسه

هدرس

نحوه ارائه

اپیذهیَلَطی ،اتیَلَطی،
ضاخص ّای اسصیابی
ٍضغ تغزیِ ٍ تٌظین
سطین غزایی هبتالیاى بِ

اهكانات

روش

هورد نیاس

ارسشیابی

واهپیَتش،
ایٌتشًت ،اسالیذ
دوتش سویِ
یَسایی

آصهَى،

هجاصی

تىلیف

چالی
اپیذهیَلَطی ،اتیَلَطی،
ضاخص ّای اسصیابی
ٍضغ تغزیِ ٍ تٌظین
سطین غزایی هبتالیاى بِ

واهپیَتش،
ایٌتشًت ،اسالیذ
دوتش سویِ
یَسایی

آصهَى،

هجاصی

تىلیف

الغشی
8-10

اپیذهیَلَطی ،اتیَلَطی،
ضاخص ّای اسصیابی
ٍضغ تغزیِ ٍ تٌظین

99/11/26

سطین غزایی هبتالیاى بِ

واهپیَتش،
ایٌتشًت ،اسالیذ
دوتش سویِ
یَسایی

آصهَى،

هجاصی

تىلیف

دیابت
10-12

آضٌایی با ًحَُ ی
تٌظین اًَاع سطین ّای

99/12/03

دسهاًی دس هبتالیاى بِ

واهپیَتش،
دوتش سویِ
یَسایی

ایٌتشًت ،اسالیذ
هجاصی

آصهَى،
تىلیف

دیابت
8-10

آضٌایی با ًحَُ ی
تٌظین اًَاع سطین ّای

99/12/10

دسهاًی دس هبتالیاى بِ

واهپیَتش،
دوتش سویِ
یَسایی

ایٌتشًت ،اسالیذ
هجاصی

آصهَى،
تىلیف

دیابت
10-12

آضٌایی با تٌظین سطین
ّای دسهاًی دس

99/12/17

هبتالیاى بِ
ّیپَگلیسوی

واهپیَتش،
دوتش سویِ
یَسایی

ایٌتشًت ،اسالیذ
هجاصی

آصهَى،
تىلیف

8-10

آضٌایی با تٌظین سطین
ّای دسهاًی دس

99/12/24

هبتالیاى بِ پشخَسی

واهپیَتش،
دوتش سویِ
یَسایی

ایٌتشًت ،اسالیذ
هجاصی

آصهَى،
تىلیف

ػصبی
10-12

آضٌایی با تٌظین سطین
ّای دسهاًی دس

400/01/15

هبتالیاى بِ بی اضتْایی

واهپیَتش،
دوتش سویِ
یَسایی

ایٌتشًت ،اسالیذ
هجاصی

آصهَى،
تىلیف

ػصبی
8-10

آضٌایی با اپیذهیَلَطی،
اتیَلَطی ٍ ًحَُ ی
تٌظین سطین ّای
دسهاًی دس هبتالیاى بِ
اختالالت ػشٍق وشًٍش

10-12

آضٌایی با اپیذهیَلَطی،

واهپیَتش،

اتیَلَطی ٍ ًحَُ ی

ایٌتشًت ،اسالیذ

400/01/22

تٌظین سطین ّای

400/01/29

دسهاًی دس هبتالیاى بِ

واهپیَتش،
دوتش سویِ
یَسایی

دوتش سویِ
یَسایی

هجاصی

ایٌتشًت ،اسالیذ

آصهَى،
تىلیف

آصهَى،

هجاصی

تىلیف

ّایپشلیپیذهی
8-10

آضٌایی با اپیذهیَلَطی،

واهپیَتش،

اتیَلَطی ٍ ًحَُ ی

ایٌتشًت ،اسالیذ

تٌظین سطین ّای

400/02/05

دسهاًی دس هبتالیاى بِ

دوتش سویِ
یَسایی

آصهَى،

هجاصی

تىلیف

ًاسسایی حاد للبی
10-12

آضٌایی با ًحَُ ی
تٌظین سطین ّای

400/02/12

دسهاًی دس جشاحی ّا
8-10

واهپیَتش،
دوتش سویِ
یَسایی

هجاصی

آضٌایی با اپیذهیَلَطی،

400/02/19

دسهاًی دس پشفطاسی
خَى

تىلیف
واهپیَتش،
ایٌتشًت ،اسالیذ

اتیَلَطی ٍ ًحَُ ی
تٌظین سطین ّای

ایٌتشًت ،اسالیذ

آصهَى،

دوتش سویِ
یَسایی

هجاصی

آصهَى،
تىلیف

10-12

آضٌایی با اپیذهیَلَطی،

واهپیَتش،

اتیَلَطی ٍ ًحَُ ی

ایٌتشًت ،اسالیذ

تٌظین سطین ّای

400/02/26

دسهاًی دس اختالالت

دوتش سویِ
یَسایی

آصهَى،

هجاصی

تىلیف

دستگاُ گَاسش فَلاًی
8-10

آضٌایی با اپیذهیَلَطی،

واهپیَتش،
ایٌتشًت ،اسالیذ

اتیَلَطی ٍ ًحَُ ی
تٌظین سطین ّای

400/03/02

دسهاًی دس اختالالت

دوتش سویِ
یَسایی

آصهَى،

هجاصی

تىلیف

دستگاُ گَاسش فَلاًی
10-12

آضٌایی با اپیذهیَلَطی،

واهپیَتش،
ایٌتشًت ،اسالیذ

اتیَلَطی ٍ ًحَُ ی
تٌظین سطین ّای

400/03/09

دسهاًی دس اختالالت

دوتش سویِ
یَسایی

آصهَى،

هجاصی

تىلیف

دستگاُ گَاسش تحتاًی
8-10

آضٌایی با اپیذهیَلَطی،

واهپیَتش،
ایٌتشًت ،اسالیذ

اتیَلَطی ٍ ًحَُ ی
تٌظین سطین ّای

400/03/16

دسهاًی دس اختالالت

دوتش سویِ
یَسایی

آصهَى،

هجاصی

تىلیف

دستگاُ گَاسش تحتاًی
10-12

آضٌایی با اپیذهیَلَطی،

واهپیَتش،
ایٌتشًت ،اسالیذ

اتیَلَطی ٍ ًحَُ ی
تٌظین سطین ّای

400/03/23

دسهاًی دس اختالالت

دوتش سویِ
یَسایی

آصهَى،

هجاصی

تىلیف

وبذی
8-10

آضٌایی با اپیذهیَلَطی،
اتیَلَطی ٍ ًحَُ ی

400/03/30

تٌظین سطین ّای
دسهاًی دس سٌگ ولیِ

واهپیَتش،
دوتش سویِ
یَسایی

ایٌتشًت ،اسالیذ
هجاصی

آصهَى،
تىلیف

10-12

آضٌایی با اپیذهیَلَطی،

واهپیَتش،

اتیَلَطی ٍ ًحَُ ی

ایٌتشًت ،اسالیذ

تٌظین سطین ّای

400/04/06

دسهاًی دس سٌذسم

دوتش سویِ
یَسایی

آصهَى،

هجاصی

تىلیف

ًفشٍتیه
8-10

آضٌایی با اپیذهیَلَطی،

واهپیَتش،
ایٌتشًت ،اسالیذ

اتیَلَطی ٍ ًحَُ ی
تٌظین سطین ّای

400/04/13

دسهاًی دس ًاسسایی حاد

دوتش سویِ
یَسایی

آصهَى،

هجاصی

تىلیف

ولیِ
10-12

آضٌایی با اپیذهیَلَطی،

واهپیَتش،
ایٌتشًت ،اسالیذ

اتیَلَطی ٍ ًحَُ ی
تٌظین سطین ّای

400/04/20

دسهاًی دس بیواساى

دوتش سویِ
یَسایی

آصهَى،

هجاصی

تىلیف

دیالیضی
8-10

آضٌایی با اپیذهیَلَطی،

واهپیَتش،
ایٌتشًت ،اسالیذ

اتیَلَطی ٍ ًحَُ ی
تٌظین سطین ّای

400/04/27

دسهاًی دس هبتالیاى بِ

دوتش سویِ
یَسایی

آصهَى،

هجاصی

تىلیف

اختالالت ػصبی
10-12

آضٌایی با اپیذهیَلَطی،

واهپیَتش،
ایٌتشًت ،اسالیذ

اتیَلَطی ٍ ًحَُ ی
400/05/03

تٌظین سطین ّای
دسهاًی دس هبتالیاى بِ
اختالالت ػصبی

دوتش سویِ
یَسایی

هجاصی

آصهَى،
تىلیف

