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 :معزفی درط

ای ثِ گشٍّْبی ٍیظُ هی ثبؿذ، لزا آؿٌبیی ثب ًیبصّب ٍ یکی اص ٍظبئف کبسؿٌبػبى تغزیِ اسائِ خذهبت تغزیِ 

 هؼبئل تغزیِ ای ایي گشٍّْب یک داًؾ ٍ هْبست ضشٍسی ثشای ایي کبسؿٌبػبى هحؼَة هی ؿَد

داًـجَیبى دس پبیبى ایي دسع قبدس خَاٌّذ ثَد هؼبئل تغزیِ ای ػوذُ دسگشٍّْبی ٍیظُ هَسد ثحث سا تؼشیف ٍ 

 .ػبیی کٌٌذ ٍ هذاخلِ ّبی هٌبػت سا پیـٌْبد ًوبیٌذًیبصّبی آًْب سا تـشیح ٍ ؿٌب

 :عىاييه كلی ايه درط شامل مًارد سيز می باشد 

فیضیَلَطی ٍسصؽ، هفَْم ٍ آهبدگی جؼوبًی، هٌبثغ اًشطی دس فؼبلیتْبی َّاصی ٍ غیش : تغزیِ ٍ ٍسصؽ (1

 پیـٌْبد هذاخلِ ّبی هٌبػتَّاصی، ًیبصّبی تغزیِ ای دس ٍسصؿکبساى ثشًبهِ سیضی غزایی ثشای ٍسصؿکبساى ٍ 

آؿٌبیی ثب اًَاع گشٍّْبی گیبّخَاس، اكَل تغزیِ دسگیبّخَاسی، هؼبئل تغزیِ ای اًَاع : تغزیِ ٍ گیبّخَاسی (2

 گشٍّْبی گیبّخَاس، گیبّخَاسی ٍ ػالهتی پیـٌْبد هذاخلِ ّبی هٌبػت

ى، کَکبئیي ٍ تشیبک ثش ػالهتی ٍ تأثیش الکل، کبفئیي، تٌجبکَ، ػبیش هَاد هخذس هبًٌذ ّیشٍئی: تغزیِ ٍ اػتیبد (3

 ًیبصّبی تغزیِ ای ٍ پیـٌْبد هذاخلِ ّبی هٌبػت
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هؼبئل تغزیِ ای دس ثالیبی طجیؼی هبًٌذ ػیل ٍ قحطی، تغزیِ اسدٍگبّْبی : تغزیِ دس ؿشایط اضطشاسی (4

 هْبجشیي، هفَْم گشػٌگی ٍ ثشًبهِ سیضی تغزیِ ای هٌبػت

 تغزیِ ٍ جیشُ ّبی غزایی ًظبهیبى (5

 هؼلَلیتْب ٍ ًبتَاًیْبی جؼوی ٍ رٌّیتغزیِ دس  (6

 تغزیِ دس فضبًَسداى (7

 ف كلیاَدا 

هؼبئل تغزیِ ای هَاسد هٌتخت اص گشٍُ سا تـخیق دادُ ٍ دس پبیبى ایي دسع اًتظبس هیشٍد داًـجَ ثتَاًذ 

 .سٍؿْبی پیـگیشی ٍ دسهبى آى سا تَكیِ ًوبیذ

 
  اَداف اختصاصی 

 

 :داًطجَ  دس پبیبى دٍسُ ثبیذ ثتَاًذ

 ٍیظگیْبی فیضیَلَطیک، سٍاًی ٍ اجتوبػی ّش یک اص گشٍّْبی هَسد ثحث سا ثیبى کٌذ -

 ًیبصّبی تغزیِ ای ٍ سٍاًی اجتوبػی ّش یک اص گشٍّْبی هَسد ثحث سا ؿشح دّذ -

ٍیظگیْبی الگَی غزایی ٍ ػَاهل هؤثش ثش سفتبسّبی تغزیِ ای ّش یک اص گشٍّْبی هَسد هطبلؼِ سا ثیبى  -

 .کٌذ

ٍضؼیت تغزیِ ای ٍ هؼیبسّبی غشثبلگشی ػالهتی دس ّش یک اص گشٍّْبی هَسد ثحث سا  سٍؿْبی اسصیبثی -

 .ؿشح دّذ

 .هؼبئل ٍ هـکالت ثْذاؿتی تغزیِ ای سایج دس ّش یک اص گشٍّْب سا ؿشح دّذ -

 

 

  اَداف اختصاصی 

  ساىهؼشفی اّذاف، هشاجغ دسع، سٍؽ اسصیبثی دسع، ٍ تکبلیف  داًـجَ ٍ هقذهِ ای ثش تغزیِ ٍسصؿکب -1

 :ثتَاًذ ایي جلسِ ثبیذداًطجَ  دس پبیبى 

  ػٌبٍیي ، هجبحث  ٍ هشاجغ هَسد اػتفبدُ دس هجبحث تغزیِ ،ٍیظُ یاّویت ٍ ًقؾ تغزیِ گشٍّْب -

 .سا ثذاًذ ٍیظُ یگشٍّْب

 .سا ثیبى ًوبیذ ػضالًی  یاًقجبم ػلَلْبکلیبت هکبًیؼن  -

 .سا ثیبى ًوبیذ ػضالًی یدس اًقجبم ػلَلْب  ًقؾ کلؼین -

 

 .ػضالًی یػلَلْب یثشا یتبهیي اًشط یهْوتشیي هؼیشّبآؿٌبیی ثب  -2 
 

 :داًطجَ  دس پبیبى ایي جلسِ ثبیذ ثتَاًذ

 ػضالًی سا ثیبى ًوبیذ یدس اًقجبم ػلَلْب یًقؾ اًشط. 

 هؼیش فؼفبطى، هؼیش گلیکَلیض ثی َّاصی ٍ گلیکَلیض : ػضالًی یػلَلْب یثشا یتبهیي اًشط یسٍؿْب

 .سا تَضیح دّذ  صیَّا



 سا  تبهیي اًشطی یػضالًی دس ًَع هؼیش هَسد اػتفبدُ ثشا یتؼییي کٌٌذُ دس اػتفبدُ ػلَلْب ػَاهل

 .ثذاًذ

 آؿٌبیی ثب هبیؼبت هَسد ًیبص دس ٍسصؿکبساى -3
 

 :ثتَاًذ ایي جلسِ ثبیذداًطجَ  دس پبیبى 

 دس ٍسصؿکبساى سا ثذاًذ اّویت کٌتشل هبیؼبت ثذى .

  ػَاهل تؼییي کٌٌذُ دس هقذاس ًیبص ٍ هقذاس هَسد ًیبص هبیؼبت دس : ًیبص دس ٍسصؿکبساىهبیؼبت هَسد

 .سا ثیبى ًوبیذ ٍسصؿی یفؼبلیتْب

  سا تَضیح دّذ هبیؼبت دس هشاحل قجل، حیي ٍ ثؼذ اص فؼبلیت ٍسصؿی دسیبفتهیضاى. 

دس ٍسصؿکبساى ٍ کشثَّیذسات   یًیبص ثِ اًشطآؿٌبیی ثب  -4
 

 :ایي جلسِ ثبیذ ثتَاًذداًطجَ  دس پبیبى 

 ػَاهل اثش گزاس ثش آى سا ثیبى ًوبیذ دس ٍسصؿکبساى  یًیبص ثِ اًشط ٍ. 

 ثب اػتفبدُ اص فشهَلْبی هختلف ًیبص ثِ اًشطی سا ثشای فؼبلیت ّبی هختلف هحبػجِ ًوبیذ. 

 هؼبدل هتبثَلیکی ٍ ًحَُ اػتفبدُ اص آى ثشای ثشآٍسد ًیبص ثِ اًشطی سا ثذاًذ. 

  ِسا داًؼتِ ٍ  (قجل ، حیي ٍ ثؼذ اص ٍسصؿْب) کشثَّیذساتْب دس هشاحل هختلف فؼبلیت ٍسصؿی ًیبص ث

 .هحبػجِ ًوبیذ

 پشػبصی رخبیش گلیکَطى ثذى سا ثشای فؼبلیت ّبی ٍسصؿی ثذاًذ. 

 دس ٍسصؿکبساىٍ هَاد هؼذًی   چشثی پشٍتئیي، آؿٌبیی ثب ًیبص ثِ  -5

 :ثتَاًذ ایي جلسِ ثبیذداًطجَ  دس پبیبى 

  سا داًؼتِ ٍ هحبػجِ ًوبیذ (اػتقبهتی ٍ قذستی یٍسصؿْب)ًیبص ثِ پشٍتئیي دس ٍسصؿکبساى. 

 سا تَضیح دّذ دس ٍسصؿکبساىاص لحبظ ًَع ٍ هقذاس ثِ چشثی  ًیبص. 

  سا ثذاًذ (کن خًَی ٍ ًیبص ثِ آّي)آّي ٍ اّویت آى دس ٍسصؿکبساى. 

 سا ثذاًذ اىدس هؼشم خطش کن خًَی ٍ فقش آّي دس ثیي ٍسصؿکبس یگشٍّْب. 

دس ٍسصؿکبساى هختلف ٍ ٍیتبهیٌْب  آؿٌبیی ثب ًیبص ثِ هَاد هؼذًی  -6
 

 :ثتَاًذ ایي جلسِ ثبیذداًطجَ  دس پبیبى 

   ثذاًذ ٍسصؿکبساى ٍ هقذاس ًیبص ثِ آى سا  اّویت کلؼین. 

  دس ٍسصؿکبساى سا ثیبى ًوبیذ...( سٍی، هغ، هٌیضین ٍ)ًقؾ ٍ اّویت ػبیش هَاد هؼذًی . 

  سا ثیبى ًوبیذ هحلَل دس آة دس ٍسصؿکبساى یٍیتبهیٌْبًقؾ ٍ اّویت 

  سا ثیبى ًوبیذ هحلَل دس چشثی دس ٍسصؿکبساى یٍیتبهیٌْبًقؾ ٍ اّویت. 

 

دس ٍسصؿکبساى ػَاهل اسگَطى آؿٌبیی ثب  -7

 :ثتَاًذ ایي جلسِ ثبیذداًطجَ  دس پبیبى 

 ی سا ثذاًذپشٍتئیٌی، ٍیتبهیي ،یآهیٌَ اػیذ یهکولْب: ػَاهل اسگَطى دس ٍسؿکبساى ؿبهل. 

  سا ثذاًذ دس ٍسصؿکبساى  کبفئیيًقؾ ٍ هقبدیش هجبص. 



  سا ثذاًذ دس ٍسصؿکبساى کشاتیيًقؾ ٍ هقبدیش هجبص. 

 سا ثذاًذ (آًبثَلیضاى یٍ داسٍّب یػَاهل اػتشٍئیذ) غیش هجبص ٍ اثشات ػَئ اًْب دس ٍسصؿکبساى  یداسٍّب. 

 

 یؿشایط اضطشاساكَل تغزیِ دس آؿٌبیی ثب  -8

 :ثتَاًذ ایي جلسِ ثبیذداًطجَ  دس پبیبى 

 ی سا ثذاًذاكَل تغزیِ دس ؿشایط اضطشاس. 

 سا  هَسد اػتفبدُ یٍ ؿبخق ّب یٍضغ تغزیِ دس ؿشایط اضطشاس یثشسعی سا تؼشیف ٍ ؿشایط اضطشاس

 .ثذاًذ

  ی سا ثذاًذطشاسمدس ؿشایط ا اًشطی –پشٍتئیي  ػَتغزیِاًَاع 

 یتغزیِ دس ؿشایط اضطشاس آؿٌبیی ثب اكَل -9

 :داًطجَ  دس پبیبى ایي جلسِ ثبیذ ثتَاًذ           

 (کوجَد آّي ٍ ػبیش هَاد هؼذًی ٍ کوجَد ٍیتبهیٌْب)  یدس ؿشایط اضطشاس ی ؿبیغ کوجَد سیض هغزیْب   ٍ

 .سٍؿْبی پیـگیشی ٍ هجبسصُ ثب آًْب سا ثذاًذ

 سا تَضیح  (تغزیِ گشٍّی ، تغزیِ تکویلی ، تغزیِ دسهبًی )  یکوک ّب غزایی دس ؿشایط اضطشاس اًَاع

 .دّذ

  کلیبتی دس هَسد تغزیِ گیبّخَاسی -10
 

 :داًطجَ  دس پبیبى ایي جلسِ ثبیذ ثتَاًذ           

  تغزیِ گیبّخَاسی، طجقِ گشٍّْبی گیبّخَاسی، ػلل گشایؾ ثِ گشٍّْبی گیبّخَاسی، تؼذاد افشاد

 تَضیح دّذگیبّخَاسی دس جْبى سا 

 ؿشح اًَاع گشٍّْبی گیبّخَاس، هضایب ٍ هؼبیت تغزیِ گیبّخَاسی سا ؿشح دّذ 

 ًَجَاًبى، جَاًبى، هبدساى ثبسداس ٍ ؿیشدُ، : ٍضؼیت تغزیِ دس گیبّخَاساى گشٍّْبی آػیت پزیش

  ػبلوٌذاى سا تَضیح دّذ

 (اداهِ جلؼِ قجل)کلیبتی دس هَسد تغزیِ گیبّخَاسی :  -11
 

 :داًطجَ  دس پبیبى ایي جلسِ ثبیذ ثتَاًذ           

 

 سا ؿشح دّذ ًیبصّبی تغزیِ دس افشاد گیبّخَاس 

 سا ثـٌبػذ اًشطی، پشٍتئیي، چشثی، کشثَّیذسات، سٍی، آّي، ٍیتبهیٌْب 

 سا تَضیح دّذ ػالهتی اػتخَاًی ٍ گیبّخَاسی، سػبیت اكَل كحیح تغزیِ دس افشاد گیبّخَاس. 

 

 ًظبهیبىتغزیِ  -12

 :داًطجَ  دس پبیبى ایي جلسِ ثبیذ ثتَاًذ           

 تغییشات فیضیَلَطیک، سٍاًی ٍ اجتوبػی دس هحیط ّبی ًظبهی سا تَضیح دّذ 



 گشم: کلیبتی دس هَسد تغزیِ ًظبهیبى، تغییشات ًیبصّبی تغزیِ دس هحیط ّبی هختلف آة ٍ َّایی- 

 سطَثی سا ؿشح دّذ -هؼتذل -ػشد

  

 ًظبهیبىتغزیِ  -13

 :داًطجَ  دس پبیبى ایي جلسِ ثبیذ ثتَاًذ           

 تغزیِ دس پبدگبى سا ؿشح دّذ 

 تغزیِ ًظبهیبى دس صهبى كلح سا تَضیح دّذ 

  

 تغزیِ دس هؼتبدیي ٍ دٍساى ثبصپشٍسی -14

 :داًطجَ  دس پبیبى ایي جلسِ ثبیذ ثتَاًذ

         
  اػتیبد آٍس سا ثیبى کٌذکلیبتی د سهَسد تبسیخچِ اػتیبد ٍ اًَاع هَاد 

  تبثیش الکل، کبفئیي ، تٌجبکَ ٍ ػبیش هَاد هخذس هبًٌذ ّشٍئیي، کَکبئیي ٍ تشیبک ثش ػالهتی ٍ ًیبصّبی

 تغزیِ ای خبف حبكل اص ایي تبثیش سا تَضیح دّذ

  آػیت ّبی اجتوبػی دس یک فشد هؼتبد، تغییشات فیضیَلَطیک ایجبد ؿذُ دس اسگبًْبی هختلف ثذى ًبؿی

 اص اػتیبد ٍ ػَء تغزیِ دس افشاد هؼتبد ساؿشح دّذ 

 اكَل کلی تغزیِ دس هؼتبداى 

تغزیِ دس ًبتَاًبئیْبی جؼوی ٍ هؼلَلیت ّب -15  
 

 :داًطجَ  دس پبیبى ایي جلسِ ثبیذ ثتَاًذ        

 ثـٌبػذ اًَاع هؼلَلیتْبی جؼوی ٍ رٌّی 

 سا تَضیح دّذ تغییشات فیضیَلَطیکی دس اًَاع هؼلَلیت 

 اكَل کلی تغزیِ دس اًَاع هؼلَلیت ّب 

 

 فضبًَسداىتغزیِ دس  -16

 :داًطجَ  دس پبیبى ایي جلسِ ثبیذ ثتَاًذ        

  فضبتغییشات تغزیِ ای ًبؿی اص تغییشات فیضیَلَطیکی دس 

  فضبًَسداىؿبخق ّب ٍ سٍؿْبی اسصیبثی ٍضؼیت تغزیِ ای دس 

 اكَل کلی تغزیِ فضبًَسداى 

 ريش آمًسش 
 

 حضًری                   مجاسی                                 تزكیبی                            



 شزايط اجزاء
 

 امکاوات آمًسشی : 
  ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاسّبیی ؿبهل ػبهبًِ ًَیذ ٍ ػبیش اهکبًبت فضبی هجبصی  ٍ کبهپیَتشاػالیذ ٍ 

 مىابع درسی 

 خیش ثلی        هقبلِ خبكی ثشای هؼشفی ثِ داًـجَیبى ثِ ػٌَاى هٌجغ دسػی دس ًظش داسیذ؟ /آیب کتبة 

 دس كَست ٍجَد جذٍل صیش سا تکویل کٌیذ:   

 ًَیسٌذگبى،هتشجویي، اًتطبسات، سبل ٍ ًَثت چبحهطخصبت کتبة ضبهل ػٌَاى، 
ّبی  صفحبت ٍ  فصل

 هطبلؼِهطخص ضذُ ثشای 
Krause's, Food, Nutrition and Diet therapy  کلیِ فلَل هشتجط ثب ػٌبٍیي

 جلؼبت ٍ  اّذاف رکش ؿذُ

Modern Nutrition in Health and Disease  کلیِ فلَل هشتجط ثب ػٌبٍیي

 رکش ؿذُجلؼبت ٍ  اّذاف 

 
T McArdle WD, Katch FT, Katch VL. Sport & exercise 

Nutrition, Lippincott Williams & Wilkin , and London. 

 

کلیِ فلَل هشتجط ثب ػٌبٍیي 

 جلؼبت ٍ  اّذاف رکش ؿذُ 

Sabate J. Vegetarian Nutrition. CRC Press, London   کلیِ فلَل هشتجط ثب ػٌبٍیي

 اّذاف رکش ؿذُجلؼبت ٍ  

Alken LH, Howson CP. Estimated mean per capita energy 

requirement for planning emergency food aid rations. Institute of 

Median. Nutrition Academy Press. 

کلیِ فلَل هشتجط ثب ػٌبٍیي 

 جلؼبت ٍ  اّذاف رکش ؿذُ

 

 هجلِ، سبل ٍ ضوبسُ اًتطبس ٍ صفحبتهطخصبت هقبلِ ضبهل ػٌَاى، ًَیسٌذگبى، 
ًحَُ دستشسی داًطجَیبى ثِ 

 هقبلِ

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ػالٍُ ثش ...( هبًٌذ فیلن، هجوَػِ اػالیذ ٍ )دس كَستی کِ دس ًظش داسیذ جضٍُ یب ّش ًَع هحتَای دیگشی

، هـخلبت آى سا رکش کٌیذ ٍ  ثِ داًـجَیبى هؼشفی کٌیذ هٌجغ دسسیکتبة فَق یب ثِ تٌْبیی ثِ ػٌَاى 

 :آى سا ضویوِ ًوبییذ فبیل

 .اػت... ٍ  ّبی دیگش داًطگبُسٍی سبهبًِثش اسی ضذُ رهحتَای ثبسگ، جضٍُ، فیلن آهَصؿیاػالیذ پبٍس پَیٌت، هٌظَس  *

 

  هٌجغ سا ثِ ػٌَاى ...( هبًٌذ کتبة، هجوَػِ اػالیذ، جضٍُ ٍ )دس كَستی کِ دس ًظش داسیذ هحتَای دیگشی

دس ػبهبًِ قؼوتی جذاگبًِ ثشای . )، هـخلبت کبهل آى سا رکش کٌیذ ثِ داًـجَیبى هؼشفی کٌیذ هطبلؼِ ثیطتش

 .(ایي هَاسد دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت

  (میان تزم/ كًيیش)آسمًن َای تکًيىی 

 خیش ثلی    ایذ؟ آیب ثشای دسع خَد آصهَى دس ًظش گشفتِ. 1

 کٌیذّب سا رکش دس كَست ٍجَد تؼذاد ٍ ًَع آصهَى. 

 صهبى آصهَى ًَع آصهَى ػٌَاى آصهَى ضوبسُ

1 

 
 کَییض

 -تستی) تشکیجی

(تطشیحی  

ثب تَجِ ثِ هحتَای جلسبت، 

دس پبیبى ثؼضی اص جلسبت 

.کَئیض گشفتِ خَاّذ ضذ  

2 

 
 آصهَى هیبى تشم

 -تستی) تشکیجی

(تطشیحی  

ثؼذ اص اتوبم ًیوی اص جلسبت 

 کالع

 

 

 

 *ًَع هحتَا
 /هطخصبت ضبهل ػٌَاى ٍ هؤلفیي

 کٌٌذگبى تْیِ
 تَضیحبت

آهبدُ ثَدى فبیل 

 ** اسیرثشای ثبسگ

    

    

    

    

    



 

 ٌَای داوشجًيان  تکالیف ي پزيص

 طَل تشم  فیتکبل

 پشٍطُ دسسی 

 خیشثلی    ایذ؟ هیبى تشم دس ًظش گشفتِ/آیب ثشای دسع خَد پشٍطُ پبیبى تشم . 1

 :دس كَست پبػخ هثجت ؿشح هختلش ٍ ّذف اص اسائِ آى سا ثٌَیؼیذ           

 ارسشیابی داوشجًيان 

 ومزٌبارم  مًارد ارسشیابی

 6 آصهَى هیبى تشم

 10 آصهَى پبیبى تشم

 2 ضشکت فؼبل دس کالع ٍ حضَس ٍ غیبة

 2 تکبلیف ٍ سبیش فؼبلیت ّب
 

 

 

 مقزرات 

      ثش اػبع هقشسات آهَصؿی: حذاقل ًوشُ قجَلی                                             

 هقشسات آهَصؿیثش اػبع :            دفؼبت هجبص غیجت دس کالع تؼذاد   

 

 

 ضوبسُ
ػٌَاى 

 تکلیف
 ضشح تکلیف

هْلت پبسخ 

دادى 

 داًطجَیبى

هْلت فیذثک 

 دادى هذسع
ّذف اص اسائِ 

 تکلیف

 
تکلیف اٍل 

 کالػی

یک ًوًَِ سطین غزایی  دس ایي تکلیف اص داًـجَیبى خَاػتِ خَاّذ ؿذ

 ٍسصؿکبساى ثشای هَسدی کِ هؼشفی خَاّذ ؿذ تٌظین ًوبیٌذ

دس صهبى هٌبػت 

ثِ داًـجَ اػالم 

 خَاّذ ؿذ

 
هشٍس فلل 

هشثَطِ اص هٌجغ 

دسػی ٍ دسک 

 هفبّین هشثَطِ

 

 

تؼذادی اص اثضاسات دس ایي تکلیف اص داًـجَیبى خَاػتِ خَاّذ ؿذ کِ  تکلیف دٍم 

ی ٍ کبسثشد آى سا اػتفبدُ دس تغزیِ هؼلَلیي سا هؼشفطشاحی ؿذُ جْت 

 .تَضیح دٌّذ

دس صهبى هٌبػت 

ثِ داًـجَ اػالم 

 خَاّذ ؿذ

 
فلل هشٍس 

هشثَطِ اص هٌجغ 

دسػی ٍ دسک 

 هفبّین هشثَطِ



 تغذيٍ گزيَُای ييضٌ  جديل سماوبىدی درط
 

 

 تبسیخ اسائِ
سبػت 

 اسائِ

 هَضَع جلسِ
 هذسع

ًحَُ 

 اسائِ

اهکبًبت 

 هَسد ًیبص

سٍش 

 اسصضیبثی

17/11/1400  

 

10-8 

هؼشفی اّذاف، هشاجغ دسع، 

سٍؽ اسصیبثی دسع ٍ تکبلیف  

داًـجَ ٍ هقذهِ ای ثش تغزیِ 

 ٍسصؿکبساى 

 

هشین دکتش 

 سًججش 
 هجبصی

اهکبًبت 

فضبی هجبصی 

ٍ ًشم 

افضاسّبی اسائِ 

 ؿذُ

آصهَى کتجی 

هیبى تشم ٍ 

، پبیبى تشم

تکلیف ٍ 

  حضَس ٍ غیبة 

24/11/1400 

 

10-8 

 یهْوتشیي هؼیشّبآؿٌبیی ثب 

 یػلَلْب یثشا یتبهیي اًشط

دکتش هشین ػضالًی 

 سًججش
 هجبصی

اهکبًبت 

فضبی هجبصی 

ٍ ًشم 

افضاسّبی اسائِ 

 ؿذُ

آصهَى کتجی 

هیبى تشم ٍ 

، پبیبى تشم

تکلیف ٍ 

  حضَس ٍ غیبة 

1/12/1400  

 

10-8 

آؿٌبیی ثب هبیؼبت هَسد ًیبص دس 

 ٍسصؿکبساى
دکتش هشین 

 سًججش
 حضَسی 

کالع دسع، 

ٍایت ثشد، 

ٍ اػالیذ 

 کبهپیَتش

آصهَى کتجی 

هیبى تشم ٍ 

، پبیبى تشم

تکلیف ٍ 

  حضَس ٍ غیبة 

8/12/1400  

 
10-8 

ٍ   یًیبص ثِ اًشطآؿٌبیی ثب 

دس ٍسصؿکبساى کشثَّیذسات 
دکتش هشین 

 سًججش
 حضَسی

کالع دسع، 

ٍایت ثشد، 

ٍ اػالیذ 

 کبهپیَتش

آصهَى کتجی 

هیبى تشم ٍ 

، پبیبى تشم

تکلیف ٍ 

  حضَس ٍ غیبة 

15/12/1400  

 
10-8 

 پشٍتئیي، آؿٌبیی ثب ًیبص ثِ 

دس ٍ هَاد هؼذًی   چشثی

ٍسصؿکبساى 
دکتش هشین 

 سًججش
 حضَسی

کالع دسع، 

ٍایت ثشد، 

ٍ اػالیذ 

 کبهپیَتش

آصهَى کتجی 

هیبى تشم ٍ 

، پبیبى تشم

تکلیف ٍ 

  حضَس ٍ غیبة 

22/12/1400  

 
10-8 

 آؿٌبیی ثب ًیبص ثِ هَاد هؼذًی 

دس هختلف ٍ ٍیتبهیٌْب 

ٍسصؿکبساى  
دکتش هشین 

 سًججش
 حضَسی

کالع دسع، 

ٍایت ثشد، 

ٍ اػالیذ 

 کبهپیَتش

 آصهَى کتجی

هیبى تشم ٍ 

، پبیبى تشم

تکلیف ٍ 

  حضَس ٍ غیبة 

14/1/1401  10-8 

دس ػَاهل اسگَطى آؿٌبیی ثب 

دکتش هشین ٍسصؿکبساى 

 سًججش
 هجبصی

اهکبًبت 

فضبی هجبصی 

ٍ ًشم 

افضاسّبی اسائِ 

آصهَى کتجی 

هیبى تشم ٍ 

، پبیبى تشم

تکلیف ٍ 



  حضَس ٍ غیبة  ؿذُ 

21/1/1401  

 
10-8 

تغزیِ دس اكَل آؿٌبیی ثب 

 یؿشایط اضطشاس
دکتش هشین 

 سًججش
 حضَسی

کالع دسع، 

ٍایت ثشد، 

ٍ اػالیذ 

 کبهپیَتش

آصهَى کتجی 

هیبى تشم ٍ 

، پبیبى تشم

تکلیف ٍ 

  حضَس ٍ غیبة 

28/1/1401  

 
10-8 

آؿٌبیی ثب اكَل تغزیِ دس 

 یؿشایط اضطشاس
دکتش هشین 

 سًججش
 حضَسی

کالع دسع، 

ٍایت ثشد، 

ٍ اػالیذ 

 کبهپیَتش

آصهَى کتجی 

هیبى تشم ٍ 

، پبیبى تشم

تکلیف ٍ 

  حضَس ٍ غیبة 

4/2/1401  

 
10-8 

کلیبتی دس هَسد تغزیِ 

 گیبّخَاسی
دکتش هشین 

 سًججش
 حضَسی

کالع دسع، 

ٍایت ثشد، 

ٍ اػالیذ 

 کبهپیَتش

آصهَى کتجی 

هیبى تشم ٍ 

، پبیبى تشم

تکلیف ٍ 

  حضَس ٍ غیبة 

11/2/1401  

 
10-8 

 کلیبتی دس هَسد تغزیِ

 گیبّخَاسی
دکتش هشین 

 سًججش
 حضَسی

کالع  ا

دسع، ٍایت 

ٍ اػالیذ ثشد، 

 کبهپیَتش

آصهَى کتجی 

هیبى تشم ٍ 

، پبیبى تشم

تکلیف ٍ 

  حضَس ٍ غیبة 

18/2/1014  

 
10-8 

 تغزیِ ًظبهیبى

دکتش هشین 

 سًججش
 حضَسی

کالع دسع، 

ٍایت ثشد، 

ٍ اػالیذ 

 کبهپیَتش

آصهَى کتجی 

هیبى تشم ٍ 

، پبیبى تشم

تکلیف ٍ 

  حضَس ٍ غیبة 

25/2/1401  

 
10-8 

 تغزیِ ًظبهیبى

دکتش هشین 

 سًججش
 حضَسی

کالع دسع، 

ٍایت ثشد، 

ٍ اػالیذ 

 کبهپیَتش

آصهَى کتجی 

هیبى تشم ٍ 

، پبیبى تشم

تکلیف ٍ 

  حضَس ٍ غیبة 

1/3/1401  

 
10-8 

تغزیِ دس هؼتبدیي ٍ دٍساى 

  ثبصپشٍسی
دکتش هشین 

 سًججش
 حضَسی

کالع دسع، 

ٍایت ثشد، 

ٍ اػالیذ 

 کبهپیَتش

آصهَى کتجی 

هیبى تشم ٍ 

، پبیبى تشم

تکلیف ٍ 

  حضَس ٍ غیبة 

تغزیِ دس ًبتَاًبئیْبی جؼوی ٍ  10-8 8/3/1401

 هؼلَلیت ّب

دکتش هشین 

 سًججش
 حضَسی

کالع دسع، 

ٍایت ثشد، 

آصهَى کتجی 

هیبى تشم ٍ 



ٍ اػالیذ  

 کبهپیَتش

، پبیبى تشم

تکلیف ٍ 

  حضَس ٍ غیبة 

15/3/1400 

 
10-8 

 تغزیِ دس فضبًَسداى

دکتش هشین 

 سًججش
 هجبصی

اهکبًبت 

فضبی هجبصی 

ٍ ًشم 

افضاسّبی اسائِ 

 ؿذُ

آصهَى کتجی 

هیبى تشم ٍ 

، پبیبى تشم

تکلیف ٍ 

  حضَس ٍ غیبة 

 

  


