
 

 1044-1041سال تحصيلي نيمسال اول ليست دروس ارائه شده در 

 

 8011مهر  ورودي                                                       اول نيمسال                                       8 ترم                   186کد رشته:                   ارشد مقطع        تغذیه بالینی رشته

 رديف
 رمز

 درس
 نام درس گروه

 تعداد

 واحد

 زمان امتحان ساعات تشكيل هر کالس پيش درسها  
 نام استاد

 محل تشكيل

 کالس ساختمان ساعت تاریخ شنبه5 شنبه0 شنبه 3 شنبه 2 شنبه 8 شنبه 3 2 1 عملی نظري

 6 دانشکده آقای دکتر زائری 1:31 83/81     81-82:31       5/8 آمار حیاتی پیشرفته  10 1

 5 دانشکده دکتر طبیبی آقای 1:31 21/81    1-82        5/8 روش تحقیق در علوم تغذیه  11 2

پاتوفیزیولوژی بیماریها غدد   10 3
 درون ریز

8       81-1     20/81 1:31  - 0 

پاتوفیزیولوژی بیماریهای   81 4
 قلب و عروق

 قلب 83:31 81/81  85-83          8

- - 

 6 دانشکده  83:31 25/81  81-82          2 فارماکولوژی  83 5

تغذیه بالینی و رژیم درمانی   80 6
 )تئوری(8کاربردی

2 
 

 خانم دکتر میرمیران 1:31 88/81   88-1        

 خانم دکتر سعیدپور

 خانم دکتر سهراب

 آقای دکتر نصراله زاده

 دانشکده

6 

کارآموزی تغذیه بالینی و رژیم   808 7
 )عملی(8درمانی کاربردی

 خانم دکتر میرمیران - -   88-1         8

 خانم دکتر سعیدپور

 خانم دکتر سهراب

 آقای دکتر نصراله زاده

 دانشکده

 

*اصول و مبانی مدیریت خطر   8118 
 حوادث و بالیا

     به بعد( 8011مجازی )اجباری برای دانشجویان ورودی مهر       2
 

                 11 جمع کل واحدها

 
*



 

 1044-1041ليست دروس ارائه شده در نيمسال اول سال تحصيلي 

 

 00مهر ورودياول                                                            نيمسال                                      3 ترم                     186کد رشته:                تغذیه بالینی   مقطع ارشد رشته

 رديف
 رمز

 درس
 نام درس گروه

 تعداد

 واحد

 زمان امتحان ساعات تشكيل هر کالس پيش درسها  
 نام استاد

 محل تشكيل

 کالس ساختمان ساعت تاریخ شنبه5 شنبه0 شنبه 3 شنبه 2 شنبه 8 شنبه 3 2 1 عملی نظري

کارورزی تغذیه بالینی و رژیم   81 1
 درمانی

اعضای گروه حاضر در               0

 بیمارستان

  

سمینار تغذیه بالینی و رژیم   80 2
 درمانی

  آقای دکتر نصراله زاده        82-81      8

سیستم های اطالع رسانی   831 3
 پزشکی

   دکتر حجازیآقای        85-80       8

4               

5              
  

6                   
  

7                   
  

                 13 جمع کل واحدها

 

 

  



 

 1044-1041ليست دروس ارائه شده در نيمسال اول سال تحصيلي 

 

 01مهر ورودياول                                                            نيمسال                                      5 ترم                    186کد رشته:                  تغذیه بالینی   مقطع ارشد رشته

 رديف
 رمز

 درس
 نام درس گروه

 تعداد

 واحد

 زمان امتحان ساعات تشكيل هر کالس پيش درسها  
 نام استاد

 محل تشكيل

 کالس ساختمان ساعت تاریخ شنبه5 شنبه0 شنبه 3 شنبه 2 شنبه 8 شنبه 3 2 1 عملی نظري

                 0 پایان نامهدفاع از   801 1

اصول و مبانی مدیریت خطر *  8118 2
 حوادث و بالیا

     مجازی )اجباری(      2

3                     

4                   
  

5                   
  

6                   
  

7                   
  

                 4 مع کل واحدهاج

 

*

 


