
  

 
 

 

 ( COURSE PLAN)ٍرُ طزح د

 

 

 معزفی درس:

 تٌظین آى کاسبشد ٍ است بذى هختلف ّای دستگاُ ّای یواسیب صهیٌِ دس شٌاسی سطین ػلن با آشٌایی دسس ایي

 .است بالیٌی ّای ػشصِ دس ای تغزیِ هشاقبت ّای بشًاهِ

  

 کارشىاسی علًم تغذیٍ:مقطع ي رشتٍ تحصیلی                علًم تغذیٍگزيٌ آمًسشی:            بُداشت ايس         داوشکدٌ :

 2 :  تؼذاد ٍاحذ 4رصین درهبًی  :  ًبم درس

 ًظزی ًَع ٍاحذ :

 8-11سِ ضٌجِ کالس:  رٍس ٍ سبػت ثزگشاری  2ٍ  1رصین درهبًی  پیص ًیبس:

 داًطکذُ ثْذاضت اٍس هکبى ثزگشاری:

                                               دکتز سویِ یَسبییهسئَل ثزًبهِ : 

 s_yousai2006@yahoo.com آدرس پست الکتزًٍیکی:                      22211255:   داًطکذُ ضوبرُ توبس

                    دکتز سویِ یَسبیی  :هذرسیي) ثِ تزتیت حزٍف الفجب(

 s_yousai2006@yahoo.com آدرس پست الکتزًٍیکی:                      22211255ضوبرُ توبس داًطکذُ:     

 دکتز سویِ یَسبییتْیِ ٍ تٌظین : 

 411ثْوي  ثبسًگزی: تذٍیي/ تبریخ

الرستبى داًطکذُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی  

 هزکش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکی

 ٍاحذ ثزًبهِ ریشی درسی ٍ آهَسضی

 



 

 عىايیه کلی ایه درس شامل مًارد سیز می باشد :
 و مروی - معدی ریفالکس در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی پیشگیری، ی نحوه اتیولوژی، با آشنایی -

 اروفاپزیت

 ها جراحی و دهان سرطان در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی پیشگیری، ی نحوه اتیولوژی، با آشنایی -

 و پپتیک زخم هاضمه، سوء در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی پیشگیری، ی نحوه اتیولوژی، با آشنایی -

 تگاستری

 سندرم معده، سرطان به مبتالیان در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی پیشگیری، ی نحوه ژی،اتیولو با آشنایی -

 معده فلج و دامپینگ

 سلیاک و اسهال به مبتالیان در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی پیشگیری، ی نحوه اتیولوژی، با آشنایی -

 التهابی های بیماری به مبتالیان در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی پیشگیری، ی نحوه اتیولوژی، با آشنایی -

 معده

 یبوست اسهال، به مبتالیان در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی پیشگیری، ی نحوه اتیولوژی، با آشنایی -

 فروکتوز، جذب سوء به مبتالیان در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی پیشگیری، ی نحوه اتیولوژی، با آشنایی -

 الکتوز عدم تحمل

 سلیاک به مبتالیان در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی پیشگیری، ی نحوه اتیولوژی، با آشنایی -

 و گرمسیری اسپروی به مبتالیان در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی پیشگیری، ی نحوه اتیولوژی، با آشنایی -

 پذیر تحریک ی روده سندروم

 کوتاه ی روده سندروم به مبتالیان در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی پیشگیری، ی نحوه اتیولوژی، با آشنایی -

 صفراوی، سیروز به مبتالیان در درمانی رژیم متنظی ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی پیشگیری، ی نحوه اتیولوژی، با آشنایی -

 و آنسفالوپاتی آسیت

 hصفر ی کیسه های بیماری در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی پیشگیری، ی نحوه اتیولوژی، با آشنایی -

 پانکراتیت به مبتالیان در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی پیشگیری، ی نحوه اتیولوژی، با آشنایی -

 سرطان به مبتالیان در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی پیشگیری، ی نحوه اتیولوژی، با آشنایی -
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

 کلی اهداف 

 و مروی - معدی ریفالکس در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی پیشگیری، ی نحوه اتیولوژی، با آشنایی -

 اروفاپزیت

 اختصاصی اهداف ❖

 :بتواند باید دوره پایان در دانشجو
 دهد. شرح را اوزوفاژیت و مروی -معدی ریفالکس از پیشگیری ی نحوه و اتیولوژی -

 .دهد شرح را اروفاپزیت و مروی -معدی ریفالکس در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی -
 کلی هدف ❖

 ها جراحی و دهان سرطان در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی پیشگیری، ی نحوه وژی،اتیول با آشنایی -

 اختصاصی اهداف ❖

 :بتواند باید دوره پایان در دانشجو
 .دهد شرح را ها جراحی و دهان سرطان ریفالکس از پیشگیری ی نحوه و اتیولوژی -
 .دهد شرح را ها جراحی و دهان سرطان در مانیدر رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی -

 کلی هدف ❖

 پپتیک زخم هاضمه، سوء در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی پیشگیری، ی نحوه اتیولوژی، با آشنایی
 گاستریت و

 اختصاصی اهداف ❖

 :بتواند باید دوره پایان در دانشجو
 .دهد شرح را گاستریت و پپتیک زخم ه،هاضم سوء از پیشگیری ی نحوه و اتیولوژی -
 .دهد شرح را گاستریت و پپتیک زخم هاضمه، سوء در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی -

 کلی هدف ❖

 معده، سرطان به مبتالیان در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی پیشگیری، ی نحوه اتیولوژی، با آشنایی
 معده فلج و ینگسندرم دامپ

 اختصاصی اهداف ❖

 :بتواند باید دوره پایان در دانشجو
 .دهد شرح را معده فلج و دامپینگ سندرم معده، سرطان از پیشگیری ی نحوه و اتیولوژی -
 شرح را معده فلج و دامپینگ سندرم معده، سرطان به مبتالیان در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی -

 .دهد

 کلی هدف ❖

 سلیاک و اسهال به مبتالیان در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی پیشگیری، ی نحوه اتیولوژی، با آشنایی

 اختصاصی اهداف ❖

 :بتواند باید دوره پایان در دانشجو
 .دهد شرح را سلیاک و اسهال اپیدمیولوژی و اتیولوژی -
 .دهد شرح را سلیاک تشخیصی های روش انواع -

 .دهد شرح را سلیاک و اسهال به مبتالیان در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی -
 کلی هدف ❖-

 های بیماری به مبتالیان در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی پیشگیری، ی نحوه اتیولوژی، با آشنایی
 معده التهابی

 اختصاصی اهداف ❖

 :بتواند باید دوره پایان در دانشجو
 .دهد شرح را کولیت و کرون از پیشگیری ی نحوه و اتیولوژی -
 .دهد شرح را کولیت و کرون به مبتالیان در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی -

 کلی هدف ❖

 ت یبوس اسهال، به مبتالیان رد درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی پیشگیری، ی نحوه اتیولوژی، با آشنایی -

 اختصاصی اهداف ❖



 :بتواند باید دوره پایان در دانشجو
 .دهد شرح را یبوست اسهال، از پیشگیری ی نحوه و اتیولوژی -
 .دهد شرح را یبوست اسهال، به مبتالیان در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی -

 .دهد شرح ار کودکان و نوزادان در اسهال درمان -
 کلی هدف ❖

 جذب سوء به مبتالیان در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی پیشگیری، ی نحوه اتیولوژی، با آشنایی -

 الکتوز تحمل عدم فروکتوز،

 اختصاصی اهداف ❖

 :بتواند باید دوره پایان در دانشجو
 .دهد شرح را الکتوز حملت عدم و فروکتوز جذب سوء از پیشگیری ی نحوه و اتیولوژی -
 شرح را الکتوز تخمل عدم و فروکتوز جذب سوء به مبتالیان در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی -

 .دهد
 .دهد شرح را کودکان و نوزادان در اسهال درمان -

 کلی هدف ❖

 سلیاک به مبتالیان در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی پیشگیری، ی نحوه اتیولوژی، با آشنایی -

 اختصاصی اهداف ❖

 :بتواند باید دوره پایان در دانشجو
 .دهد شرح را سلیاک اپیدمیولوژی و اتیولوژی -

 - .دهد شرح را سلیاک تشخیصی های روش انواع

 .دهد شرح را سلیاک به مبتالیان در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی -

 کلی دفه ❖

 اسپروی به مبتالیان در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی پیشگیری، ی نحوه اتیولوژی، با آشنایی
 و گرمسیری

 پذیر تحریک ی روده سندروم

 اختصاصی اهداف ❖

 :بتواند باید دوره پایان در دانشجو
 .دهد شرح را پذیر تحریک ی روده سندروم و گرمسیری اسپروی اپیدمیولوژی و اتیولوژی -
 پذیر تحریک ی روده سندروم و گرمسیری اسپروی به مبتالیان در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی -
 را

 .دهد شرح

 کلی هدف ❖

 روده سندروم به مبتالیان در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی پیشگیری، ی نحوه اتیولوژی، با آشنایی -

 ه کوتا ی

 اختصاصی اهداف ❖

 :بتواند باید دوره پایان در دانشجو
 .دهد شرح را کوتاه ی روده سندروم اپیدمیولوژی و اتیولوژی -
 .دهد شرح را کوتاه ی روده سندروم به مبتالیان در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی -

 کلی هدف ❖

 صفراوی، سیروز به مبتالیان در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی پیشگیری، ی نحوه اتیولوژی، با آشنایی -

 آنسفالوپاتی و آسیت

 اختصاصی اهداف ❖

 :بتواند باید دوره پایان در دانشجو
 .دهد شرح را آنسفالوپاتی و آسیت صفراوی، سیروز اپیدمیولوژی و اتیولوژی -
 .دهد شرح را آنسفالوپاتی و آسیت صفراوی، سیروز به مبتالیان در انیدرم رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی -

 کلی هدف ❖

 ا صفر ی کیسه های بیماری در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی پیشگیری، ی نحوه اتیولوژی، با آشنایی -

 اختصاصی اهداف ❖

 :بتواند باید دوره پایان در دانشجو
 .دهد شرح را سیستیت کله لیتیازیس، کله کلستازیس، ژیاپیدمیولو و اتیولوژی -

 .دهد شرح را سیستیت کله لیتیازیس، کله کلستازیس، به مبتالیان در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی -
 کلی هدف ❖



 - پانکراتیت به الیانمبت در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی پیشگیری، ی نحوه اتیولوژی، با آشنایی

 اختصاصی اهداف ❖

 :بتواند باید دوره پایان در دانشجو
 .دهد شرح را پانکراتیت اپیدمیولوژی و اتیولوژی -
 .دهد شرح را پانکراتیت به مبتالیان در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی -

 کلی هدف ❖

 سرطان به مبتالیان در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع یارزیاب پیشگیری، ی نحوه اتیولوژی، با آشنایی -

 اختصاصی اهداف ❖

 :بتواند باید دوره پایان در دانشجو
 .دهد شرح را سرطان پاتوفیزیولوژی و اپیدمیولوژی و اتیولوژی -
 .دهد شرح را سرطان به مبتالیان در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی -

 لیک هدف ❖

 سرطان به مبتالیان در درمانی رژیم تنظیم ی نحوه و تغذیه وضع ارزیابی پیشگیری، ی نحوه اتیولوژی، با آشنایی ( 2

 اختصاصی اهداف ❖

 :بتواند باید دوره پایان در دانشجو
 .دهد شرح را زایی سرطان در دخیل ای تغذیه عوامل -

  



 

 ريش آمًسش 
 

 حضًری                   مجاسی                                   تزکیبی                          

 شزایط اجزاء

 

 امکاوات آمًسشی:  
  با استفادُ اص ًشم افضاسّایی شاهل ساهاًِ ًَیذ کاهپیَتش ، ٍیذٍئَ پشٍطکتَس ،اسالیذ پشٍطکتَس 
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 هطخصبت هقبلِ ضبهل ػٌَاى، ًَیسٌذگبى، هجلِ، سبل ٍ ضوبرُ اًتطبر ٍ صفحبت
ًحَُ دستزسی داًطجَیبى 

 ثِ هقبلِ

  

  

 *ًَع هحتَا
 هطخصبت ضبهل ػٌَاى ٍ هؤلفیي/

 کٌٌذگبى تْیِ
 تَضیحبت

آهبدُ ثَدى فبیل 

 اریذثزای ثبرگ

** 

ي

ي



 

 اسیذ جضٍُ یا ّش ًَع هحتَای دیگشی )هاًٌذ فیلن، هجوَػِ اسالیذ ٍ ...( ػالٍُ بش کتاب دس صَستی کِ دس ًظش د

آى سا  فبیل، هشخصات آى سا رکش کٌیذ ٍ  بِ داًشجَیاى هؼشفی کٌیذ هٌجغ درسیفَق یا بِ تٌْایی بِ ػٌَاى 

 ضویوِ ًواییذ:

 
 ٍ ... است. ّبی دیگز داًطگبُرٍی سبهبًِثز ذُ اری ضذهحتَای ثبرگ، جضٍُ، فیلن آهَصشیاسالیذ پاٍس پَیٌت، هٌظَس  *

 

 

 

 

 

 

  کًییش/ میان تزم( تکًیىیآسمًن َای( 

 خیش   بلی   ایذ؟آصهَى دس ًظش گشفتِ . آیا بشای دسس خَد1

 ّا سا رکش کٌیذ.دس صَست ٍجَد تؼذاد ٍ ًَع آصهَى 

 سهبى آسهَى ًَع آسهَى ػٌَاى آسهَى ضوبرُ

 

 
   

 

 
   

 

  

    

    

    



 

  َای داوشجًیان پزيصٌتکالیف ي 

 طَل تزم فیتکبل 

 

 

 

 

 

 

 

 رسیپزٍصُ د 

 خیش   بلی   ایذ؟دس ًظش گشفتِ/هیاى تشم . آیا بشای دسس خَد پشٍطُ پایاى تشم 1

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

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

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

 ارسشیابی داوشجًیان 

 ضوبرُ
ػٌَاى 

 تکلیف
 ضزح تکلیف

هْلت پبسخ 

 تَسط

 داًطجَیبى

هْلت فیذثک 

هذرس تَسط  

ّذف اس ارائِ 

 تکلیف

      

 

 

 سلیاک

دس یک پاساگشاف اتیَلَطی، سٍش تشخیص ٍ دسهاى تغزیِ ای سلیاک سا 

 ششح دّذ.

01/02/02  00/02/01  10/02/01  



 بارم ومزٌ مًارد ارسشیابی

 5 آسهَى هیبى تزم

 13 آسهَى پبیبى تزم

 1 ضزکت فؼبل در کالس ٍ حضَر ٍ غیبة

 1 ت ّبتکبلیف ٍ سبیز فؼبلی

 

 

 

 

 

 مقزرات 

  مطابق قوانین آموزشيحداقل نمره قبولي :                                       

 مطابق قوانین آموزشيتعداددفعات مجاز غیبت در كالس :                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...... درس زمانبندي جدول

 ساعت ارائه تبریخ ارائِ
موضوع 

 جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امكانات 

 مورد نياز

روش 

 ارزضيابي

81/88/18 81-1 

 اپیذهیَلَطی،

 اتیَلَطی،

 اسصیابی ّای شاخص

 تٌظین ٍ تغزیِ ٍضغ

 هبتالیاى غزایی سطین

 - هؼذی سیفالکس بِ

 ت اصٍفاطی ٍ هشی

سررررمی  دكتررررر 

 یوسایي

سخخخخخخخ   اني  

 پاسخ-پ سص

 -اسررررررررررالید

 -كررررررررام یوتر

 پروژكتور

 -آزمررررو 

 تکلیف



52/88/18 

81-1  ی ًحَُ با آشٌایی 

 ّای سطین اًَاع تٌظین

 بِ الیاىهبت دس دسهاًی

 ٍ دّاى سشطاى

 جشاحی

 ّا

سررررویِ دکتررررش 

 یَسایی

سخخخخخخخخٌزاًی، 

 پبسخ-پزسص

 -اسررررررررررالیذ

 -کرررررررراهپیَتش

 پشٍطکتَس

 -آصهررررَى

 تكلیف

15/85/18 

81-1  ی ًحَُ با آشٌایی 

 ّای سطین اًَاع تٌظین

 بِ هبتالیاى دس دسهاًی

 سخن ّاضوِ، سَء

 ت گاستشی ٍ پپتیک

سررررویِ دکتررررش 

 یَسایی

سخخخخخخخخٌزاًی، 

 پبسخ-پزسص

 -اسررررررررررالیذ

 -کرررررررراهپیَتش

 پشٍطکتَس

 -آصهررررَى

 تكلیف

10/85/18 

81-1  سطین تٌظین با آشٌایی 

 دس دسهاًی ّای

 سٌذسٍم بِ هبتالیاى

 هؼذُ فلج ٍ داهپیٌگ

سررررویِ دکتررررش 

 یَسایی

سخخخخخخخخٌزاًی، 

 پبسخ-پزسص

 -اسررررررررررالیذ

 -کرررررررراهپیَتش

 پشٍطکتَس

 -آصهررررَى

 تكلیف

81/85/18 

81-1  سطین تٌظین با آشٌایی 

 دس دسهاًی ّای

 ٍ اسْال بِ هبتالیاى

 ک سلیا

سررررویِ دکتررررش 

 یَسایی

سخخخخخخخخٌزاًی، 

 پبسخ-پزسص

 -اسررررررررررالیذ

 -کرررررررراهپیَتش

 پشٍطکتَس

 -آصهررررَى

 تكلیف

52/85/18 

81-1  با ٌاییآش 

 اپیذهیَلَطی،

 ّای شاخص اتیَلَطی،

 تغزیِ ٍضغ اسصیابی

 بیواسی بِ هبتالیاى

 ُ هؼذ التْابی ّای

سررررویِ دکتررررش 

 یَسایی

سخخخخخخخخٌزاًی، 

 پبسخ-پزسص

 -اسررررررررررالیذ

 -کرررررررراهپیَتش

 پشٍطکتَس

 -آصهررررَى

 تكلیف

55/18/15 
81-1  با آشٌایی 

 اپیذهیَلَطی،

 ّای شاخص اتیَلَطی،

 تغزیِ ٍضغ اسصیابی

سخخخخخخخخٌزاًی، سررررویِ دکتررررش 
 -اسررررررررررالیذ

 -آصهررررَى



 ٍ اسْال بِ هبتالیاى

 ت یبَس

 -کرررررررراهپیَتش پبسخ-پزسص یَسایی

 پشٍطکتَس

 تكلیف

50/18/15 

81-1  با آشٌایی 

 اپیذهیَلَطی،

 ّای شاخص اتیَلَطی،

 تغزیِ ٍضغ اسصیابی

 جزب سَء بِ هبتالیاى

 تحول ػذم ٍ فشٍکتَص

 الکتَص

سررررویِ دکتررررش 

 یَسایی

سخخخخخخخخٌزاًی، 

 پبسخ-پزسص

 -اسررررررررررالیذ

 -کرررررررراهپیَتش

 پشٍطکتَس

 -آصهررررَى

 تكلیف

12/15/15 

81-1  سطین تٌظین با آشٌایی 

 دس دسهاًی ّای

 ک سلیا بِ هبتالیاى
سررررویِ دکتررررش 

 یَسایی

سخخخخخخخخٌزاًی، 

 پبسخ-پزسص

 -اسررررررررررالیذ

 -کرررررررراهپیَتش

 پشٍطکتَس

 -آصهررررَى

 تكلیف

85/15/15 

81-1  سطین تٌظین با آشٌایی 

 دس دسهاًی ّای

 اسپشٍی بِ هبتالیاى

 سٌذسٍم ٍ گشهسیشی

 س پزی تحشیک سٍدُ

سررررویِ دکتررررش 

 یَسایی

سخخخخخخخخٌزاًی، 

 پبسخ-پزسص

 -اسررررررررررالیذ

 -کرررررررراهپیَتش

 پشٍطکتَس

 -آصهررررَى

 تكلیف

80/15/15 

81-1  سطین تٌظین با آشٌایی 

 دس دسهاًی ّای

 اسپشٍی بِ هبتالیاى

 سٌذسٍم ٍ گشهسیشی

 س پزی تحشیک سٍدُ

سررررویِ دکتررررش 

 یَسایی

سخخخخخخخخٌزاًی، 

 پبسخ-پزسص

 -اسررررررررررالیذ

 -کرررررررراهپیَتش

 پشٍطکتَس

 -آصهررررَى

 تكلیف

51/15/15 

81-1  با آشٌایی 

 اپیذهیَلَطی،

 ی ًحَُ ٍ اتیَلَطی

 ّای سطین تٌظین

 بِ هبتالیاى دس دسهاًی

سررررویِ دکتررررش 

 یَسایی

سخخخخخخخخٌزاًی، 

 پبسخ-پزسص

 -اسررررررررررالیذ

 -کرررررررراهپیَتش

 -آصهررررَى



 آسیت صفشاٍی، سیشٍص

 ت پاًكشاتی ٍ

 تكلیف پشٍطکتَس

12/12/15 

81-1  با آشٌایی 

 اپیذهیَلَطی،

 ی ًحَُ ٍ اتیَلَطی

 ّای سطین تٌظین

 بیواسی دس دسهاًی

 ّای

 صفشا کیسِ

سررررویِ دکتررررش 

 یَسایی

سخخخخخخخخٌزاًی، 

 پبسخ-پزسص

 -اسررررررررررالیذ

 -کرررررررراهپیَتش

 پشٍطکتَس

 -آصهررررَى

 تكلیف

81/12/15 

81-1  با آشٌایی 

 اپیذهیَلَطی،

 ی ًحَُ ٍ اتیَلَطی

 ّای سطین تٌظین

 ت پاًكشاتی دس یدسهاً

سررررویِ دکتررررش 

 یَسایی

سخخخخخخخخٌزاًی، 

 پبسخ-پزسص

 -اسررررررررررالیذ

 -کرررررررراهپیَتش

 پشٍطکتَس

 -آصهررررَى

 تكلیف

81/12/15 

81-1  با آشٌایی 

 اپیذهیَلَطی،

 ی ًحَُ ٍ اتیَلَطی

 ّای سطین تٌظین

 بِ هبتالیاى دس دسهاًی

 ى سشطا

سررررویِ دکتررررش 

 یَسایی

سخخخخخخخخٌزاًی، 

 پبسخ-پزسص

 -اسررررررررررالیذ

 -کرررررررراهپیَتش

 پشٍطکتَس

 -آصهررررَى

 تكلیف

 

 


