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 ثؿوِ تعبلی

 

 

 زاًكگبُ علَم پعقىی وطهبًكبُ

 پطؾتبضی ٍ هبهبییزاًكىسُ 

 (:1398-99اٍل ًیوسال )قالب ًگارش طرح درس

 

: ّذف كلي

 ّبی غًتیىیقٌبذت وبهل انَل تكریم زض ثیوبضی

 غًتیىی زض جبهعِّبی ّبی پیكگیطی ٍ انَل ثیوبض یبثی ثیوبضیّبی زالظم زض اجطای ططق ٍ ضٍـوؿت هْبضت

 وبضثطز علوی ٍ عولی اظ آثبض ٍ عالئن ثبلیٌی ٍ آظهبیكگبّی زض ظهیٌِ غًتیىی ٍ ؾلَلی زض ضاثطِ ثب اضائِ ذسهبت ثبلیٌی هبهبیی

 ّبی وطٍهَظٍهیآقٌبیی ثب ًبٌّجبضی

 

:  شرح درس

زاًكجَیبى ضوي آقٌبیی ثب قَز ٍ ّبی غًتیه زض زٍضاى جٌیٌی تَضیح زازُ هیزض طَل ایي زضؼ، انَل تكریم ثیوبضی

 .قًَسّبی وطٍهَظٍهی ثب ضٍقْبی پیكگیطی ٍ انَل ثیوبضیبثی آقٌب هیًبٌّجبضی

 كارشٌاسي پیَستِ هاهایي 3ترم داًشجَیاى   :هخاطباى ژًتیک : عٌَاى درس 

 آزاد :فراگیرساعت پاسخگَیي بِ سَاالت                            ٍاحس تئَضی 2 :تعسازٍاحس

 دكتر ًازًیي جلیلیاى :هذرس 14-16قٌجِ ّب زٍ:  ظهبى اضائِ زضؼ

 05/11/1398: تاریخ اهتحاى ًساضز :زضؼ پیف ًیبظ
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 :جلساتاّذاف كلي 

 آقٌبیی ثب تبضیرچِ علن غًتیه، اؾبؼ وطٍهَظٍهی ٍضاثت، غًتیه هٌسلی، تعبضیف ٍ انطالحبت-1جلؿِ 

 غى ، وطٍهبتیي، وطٍهَظٍم DNAٍآقٌبیی ثب ؾبذتبض  -3ٍ  2 جلؿِ

 ی ؾلَلی، هیتَظ ٍ هیَظ، ؾبذتوبى ؾلَل پطٍوبضیَت ٍ یَوبضیَت، گبهتَغًعآقٌبیی ثب چطذِ -4جلؿِ 

 ٍاضیبؾیَى غًتیىی، چٌسقىلی ٍ جْف-ّبؾبذتوبى ٍ عولىطز غى آقٌبیی ثب  -5جلؿِ 

 آقٌبیی ثب اًَاع قیَُ ّبی تَاضث، قٌبذت ٍ ضؾن قجطُ ًبهِ  -6جلؿِ 

 ٍ ولیبت قیَُ تَاضث اتَظٍهی غبلت ٍ هغلَةآقٌبیی ثب هفبّین  -7جلؿِ 

 ، َّالًسضیه Xآقٌبیی ثب هفبّین ٍ ولیبت قیَُ تَاضث ٍاثؿتِ ثِ  -8جلؿِ 

 ٍ قجطُ ّبی هطثَطِ ّبی آىآقٌبیی ثب غًتیه هیتَوٌسضیبیی ٍ ثیوبضی -9جلؿِ 

 ّب آقٌبیی ثب ّوَگلَثیٌَپبتی -10جلؿِ 

ّبی ّبی جٌؿی ٍ ًبٌّجبضیّب، ؾیتَغًتیه ثبلیٌی، وطٍهَظٍموطٍهَظٍمآقٌبیی ثب ؾبذتوبى  -12ٍ  11جلؿِ 

 هطتجط ثب تغییطات وطٍهَظٍم ّبی اتَظٍهی ٍ جٌؿی

 ی تَاضث چٌس عبهلیآقٌبیی ثب قیَُ -13جلؿِ 

 آقٌبیی ثب غًتیه ؾططبى -14جلؿِ 

 آقٌبیی ثب تىبهل جٌیي ٍ ًبٌّجبضی ّبی جٌیٌی –15جلؿِ 

 ّبی غًتیىیاظ تَلس، تكریم پیف اظ ظایوبى ٍ زضهبى ثیوبضیغطثبلگطی پیف -16 جلؿِ 
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 :اّساف ٍیػُ ضفتبضی ثِ تفىیه اّساف ولی ّط جلؿِ

 جلسِ اٍل

 : ّذف كلي

 آقٌبیی ثب تبضیرچِ علن غًتیه، اؾبؼ وطٍهَظٍهی ٍضاثت، غًتیه هٌسلی، تعبضیف ٍ انطالحبت

 :اّذاف ٍیژُ

 : زض پبیبى جلؿِ زاًكجَ ثبیس لبزض ثبقس

 تىبهلی زاًف غًتیه ضا ثساًس ؾیط 

 هطبلعبت هٌسل ٍ هفَْم غًتیه هٌسلی ضا عٌَاى وٌس 

 لَاًیي هٌسل ضا ثساًس 

 تَاًبیی حل هؿبئل هطتجط ثب لَاًیي هٌسل ضا زاقتِ ثبقس 

 ثِ تعبضیف پبیِ ای زاًف غًتیه ، وِ هجٌبی وبض جلؿبت ثعسی ذَاٌّس ثَز، تؿلط یبثس. 

 :ٍ سَم جلسِ دٍم

 ، وطٍهبتیي، وطٍهَظٍم، ّوبًٌس ؾبظی، ضًٍَیؿی ٍ تطجوDNAِآقٌبیی ثب ؾبذتبض  :ّذف كلي

 :اّذاف ٍیژُ

 : زض پبیبى جلؿِ زاًكجَ ثبیس لبزض ثبقس

 ؾبذتوبًی ولیبت  DNA ٍ  RNA ًوبیس تكطیح ضا 

 قسى هضبعف چگًَگی DNA زّس تَضیح ضا 

 ًوبیس ثیبى ضا غًتیىی اطالعبت تجسیل چگًَگی 

 اظ ثطزاضی ًؿرِ چگًَگی DNA وٌس ثیبى ضا 
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 چگًَگی تطجوِ ضا ثیبى وٌس 

  هطاحل هرتلف فكطزُ قسىDNA ضا تكطیح وٌس 

 ؾبذتبض وطٍهبتیي ٍ وطٍهَظٍم ضا تَنیف ًوبیس 

 :چْارمجلسِ 

 ی ؾلَلی، هیتَظ ٍ هیَظ، ؾبذتوبى ؾلَل پطٍوبضیَت ٍ یَوبضیَت، گبهتَغًعآقٌبیی ثب چطذِ: ّسف ولی

 :اّساف ٍیػُ

 : زض پبیبى جلؿِ زاًكجَ ثبیس لبزض ثبقس 

 هطاحل هرتلف چطذِ ؾلَلی ضا ثساًس 

 ٍلبیعی وِ زض ّط یه اظ هطاحل چطذِ ؾلَلی ضخ هی زّس ضا ثساًس 

 ثب هطاحل هیتَظ ٍ هیَظ آقٌب گطزز 

 ّبی هیتَظ ٍ هیَظ ضا عٌَاى وٌسّب ٍ تفبٍتقجبّت 

  ّب ضا ثطقوبضزؾبذتوبى ؾلَل پطٍوبضیَت؛ تفبٍت ّب ٍ قجبّت ّبی آى 

 هطاحل ؾلَلی ٍ هَلىَلی گبهتَغًع زض هطزاى ٍ ظًبى ضا ثساًس 

  :پٌجنجلسِ 

 ٍاضیبؾیَى غًتیىی، چٌسقىلی ٍ جْف-ّبآقٌبیی ثب ؾبذتوبى ٍ عولىطز غى : ّذف كلي

 : اّذاف ٍیژُ

 زض پبیبى جلؿِ زاًكجَ ثبیس لبزض ثبقس : 

 ّب زض غًَم اًؿبى آقٌب گطززثب تَظیع غى 

  5 ایٌتطٍى،هرتلف یه غى قبهل پطٍهَتط، اگعٍى،ثرف ّبی’UTR  ٍ3’UTR ضا قطح زّس 

 ّب ضا ثِ لحبظ عولىطزی تَضیح زّساًَاع هرتلف غى 
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 هفَْم جْف ضا تَضیح زّس 

 عَاهل جْف ظا ضا ثكٌبؾس 

 تفبٍت جْف ٍ چٌسقىلی ضا ثیبى وٌس 

 اًَاع چٌسقىلی ّبی غًَم اًؿبى ضا عٌَاى وٌس 

 :جلسِ ششن

 آقٌبیی ثب اًَاع قیَُ ّبی تَاضث، قٌبذت ٍ ضؾن قجطُ ًبهِ :ّذف كلي

 :اّذاف ٍیژُ

 :زض پبیبى جلؿِ زاًكجَ ثبیس لبزض ثبقس

 اًَاع قیَُ ّبی تَاضث ضا ًبم ثجطز 

 عالئن هَضز اؾتفبزُ زض قجطُ ًبهِ ضا ثلس ثبقس 

 ضؾن ٍ تفؿیط قجطُ ًبهِ ضا ثیبهَظز 

 یه قجطُ ًبهِ فطضی ضا ضؾن وٌس 

 :ّشتنٍ  ّفتن جلسِ 

 ّبآقٌبیی ثب الگَّبی ٍضاثت ته غًی، اؾبؼ هَلىَلی ٍ ثیَقیویبیی ثیوبضی  :ّذف كلي

 :اّذاف ٍیژُ

 :زض پبیبى جلؿِ زاًكجَ ثبیس لبزض ثبقس

 قیَُ تَاضث اتَظٍهی غبلت ضا ثساًس 

 ُّبیی ثب قیَُ تَاضث اتَظٍهی غبلت ضا تكریم زّسًبهِقجط 

 ضا ثساًسآى غى زضگیط ٍ ّبی غًتیىی ثب قیَُ تَاضث غبلت اتَظٍهی هْوتطیي ثیوبضی 

 قیَُ تَاضث اتَظٍهی هغلَة ضا ثساًس 
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 ُّبیی ثب قیَُ تَاضث اتَظٍهی هغلَة ضا تكریم زّسًبهِقجط 

 ّبی غًتیىی ثب قیَُ تَاضث هغلَة اتَظٍهی غى زضگیط ضا ثساًسهْوتطیي ثیوبضی 

 ُ ِایی ثب قیَُ ّبی تَاضث شوط قسُ ضا وؿت وٌستَاًبیی تعییي ضیؿه زض قجطُ ًبه 

  ِقیَُ تَاضث ٍاثؿتِ ثX غبلت ضا ثساًس 

 ُّبیی ثب قیَُ تَاضث ٍاثؿتِ ثِ ًبهِقجطX غبلت ضا تكریم زّس 

 ّبی غًتیىی ثب قیَُ تَاضث ٍاثؿتِ ثِ هْوتطیي ثیوبضیX غبلت ٍ غى زضگیط ضا ثساًس 

  ِقیَُ تَاضث ٍاثؿتِ ثX هغلَة ضا ثساًس 

 ُّبیی ثب قیَُ تَاضث ٍاثؿتِ ثِ ًبهِقجطX هغلَة ضا تكریم زّس 

 ّبی غًتیىی ثب قیَُ تَاضث ٍاثؿتِ ثِ هْوتطیي ثیوبضیX هغلَة ٍ غى زضگیط زض ثیوبضی ضا ثساًس 

 تَاًبیی تعییي ضیؿه زض قجطُ ًبهِ ّبیی ثب قیَُ ّبی تَاضث شوط قسُ ضا وؿت وٌس 

  هطتجط ضا زضن وٌسهفَْم تَاضث َّالًسضیه ٍ قجطُ ًبهِ ّبی 

 :9جلسِ 

 ٍ قجطُ ّبی هطثَطِ ّبی آىآقٌبیی ثب غًتیه هیتَوٌسضیبیی ٍ ثیوبضی :ّذف كلي

 :اّذاف ٍیژُ

 :زض پبیبى جلؿِ زاًكجَ ثبیس

 ثتَاًس غًَم هیتَوٌسضی ضا تكطیح وٌس 

 ضا ثساًس ّبی آى ثب غًَم ّؿتِّبی غًَم هیتَوٌسضی ٍ تفبٍتٍیػگی 

 هیتَوٌسضی ضا عٌَاى وٌسّبی هَجَز زض غًَم غى 

 هفبّین ّتطٍپالؾوی ٍ َّهَپالؾوی ضا ثیبى وٌس 

 هفَْم تَاضث هیتَوٌسضیبیی ضا زضن وٌس 

 ُّبیی ثب تَاضث هیتَوٌسضیبیی ضا تكریم زّسقجط 

 ّبی هْن ثب تَاضث هیتَوٌسضیبیی ضا ثكٌبؾسثیوبضی 
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 :10جلسِ 

 ّب آقٌبیی ثب ّوَگلَثیٌَپبتی :اّذاف كلي

 :اّذاف ٍیژُ

 زض پبیبى جلؿِ زاًكجَ ثبیس لبزض ثبقس

 ؾبذتبض ّوَگلَثیي ضا تكطیح وٌس 

 ؾبذتبض ظًجیطُ گلَثیٌی ضا ثیبى وٌس 

 ؾبذتبض غى گلَثیي ضا تَنیف وٌس 

 ّبی اًؿبًی ضا ثیبى وٌساًَاع هرتلف ّوَگلَثیي 

 اؾبؼ ثیوبضی تبالؾوی آلفب ضا قطح زّس 

 اؾبؼ ثیوبضی تبالؾوی ثتب ضا قطح زّس 

  ثیوبضی ون ذًَی زاؾی قىل ضا قطح زّساؾبؼ 

 

 :12ٍ  11جلسِ 

ّبی ّبی جٌؿی ٍ ًبٌّجبضیّب، ؾیتَغًتیه ثبلیٌی، وطٍهَظٍمآقٌبیی ثب ؾبذتوبى وطٍهَظٍم  :اّذاف كلي

 هطتجط ثب تغییطات وطٍهَظٍم ّبی اتَظٍهی ٍ جٌؿی

 :اّذاف ٍیژُ

 زض پبیبى جلؿِ زاًكجَ ثبیس لبزض ثبقس 

  تَضیح زّسّبی هرتلف وطٍهَظٍم ضا ّب ٍ لؿوتوطٍهَظٍمضیرت قٌبؾی 

 عٌَاى وٌسّبی اًؿبًی ضا ًبم گصاضی ٍ تمؿین ثٌسی وطٍهَظٍم 

 ثیبى وٌسّبی هرتلف تجعیِ ٍ تحلیل وطٍهَظٍهی ضا ضٍـ 
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 ّبی ؾبذتبضی ٍ تعسازی ضا زضن وٌستوبیع ثیي ًبٌّجبضی 

 ّبی ؾبذتبضی قبهلهفَْم ّط یه اظ ًبٌّجبضی: 

o ّب، زضٍى پیَؾتگی، ٍاضًٍگی ٍ وطٍهَظٍم حلمَی ٍ هضبعف قسگی/ّب، حصفجبثجبیی

 تَضیح زّس ایعٍوطٍهَظٍم ضا

 ّبی عسزی وطٍهَظٍهی ضا ًبم ثجطزاًَاع هرتلف ًبٌّجبضی 

 تعطیف ٍ علل ایجبز پلی پلَییسی ضا ثطقوبضز 

 آًیَپلَییسی ضا تعطیف وٌس 

 علل ایجبز آًیَپلَییسی ضا ثیبى وٌس 

 َتطیي علل ایجبز آى تَضیح ل ؾٌسم زاٍى، ؾجت قٌبؾی، عالئن ثبلیٌی،  وبضیَتبیپ ٍ هْنزض ذه

 زّس

 تطیي علل ایجبز آى تَضیح زض ذهَل ؾٌسم ازٍاضزظ، ؾجت قٌبؾی، عالئن ثبلیٌی،  وبضیَتبیپ ٍ هْن

 زّس

 ضیح زّستطیي علل ایجبز آى تَزض ذهَل ؾٌسم پبتَ، ؾجت قٌبؾی، عالئن ثبلیٌی،  وبضیَتبیپ ٍ هْن 

 ّبی جٌؿی ضا عٌَاى وٌسهْن تطیي اذتالالت تعسازی وطٍهَظٍم 

 تطیي علل ایجبز آى زض ذهَل ؾٌسم والیي فلتط، ؾجت قٌبؾی، عالئن ثبلیٌی،  وبضیَتبیپ ٍ هْن

 تَضیح زّس

 تطیي علل ایجبز آى تَضیح زّسزض ذهَل ؾٌسم تطًط، ؾجت قٌبؾی، عالئن ثبلیٌی،  وبضیَتبیپ ٍ هْن 

 ٍ هَظاییؿن ضا اظ یىسیگط توبیع زّس وبیوطا 

 : 13جلسِ 

 ی تَاضث چٌس عبهلیآقٌبیی ثب قیَُ :ّذف كلي

 :اّساف ٍیػُ

 :زض پبیبى جلؿِ زاًكجَ ثبیس

 ّبی غًتیىی ضا ثِ ذَثی زضن وٌساّویت تَاضث چٌس عبهلی زض ًبٌّجبضی 
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 ثب هفَْم تَاضث چٌس غًی آقٌب گطزز 

 پیَؾتِ ضا ثساًس-هفَْم نفبت ووی 

  ُهٌحٌی تَظیع ًطهبل ضا زض ذهَل نفبت پیچیس 

 ًِاؾتعساز ضا ثِ ذَثی تكطیح وٌس-الگَی آؾتب 

  ّبی هْن ثب تَاضث چٌسعبهلی ضا ثكٌبؾسثیوبضی 

 ثتَاًس هفَْم ٍاضیبًؽ ضا ثیبى وٌس 

 : 14جلسِ 

 آقٌبیی ثب غًتیه ؾططبى: ّسف ولی

 :زض پبیبى جلؿِ زاًكجَ ثبیس

  ثیوبضی غًتیىی هعطفی وٌسؾططبى ضا ثِ عٌَاى یه 

 ّبی تَهَضی ٍ ًطهبل ضا همبیؿِ وٌسهكرهبت ضقس ؾلَل 

 ّبی ؾططبًی ضا ثطقوبضزّبی ؾلَلٍیػگی 

 چطذِ ؾلَلی ٍ اّویت آى زض ؾططبى ضا تَضیح زّس 

 ّبی غًی زضگیط زض ؾططبى ضا ثیبى وٌستطیي گطٍُهْن 

 عٌَاى وٌسّب ضا ّبی وطٍهَظٍهی زضگیط زض ؾططبىتطیي ثبظآضاییهْن 

 ّبی ؾططبى ذبًَازگی ضا عٌَاى وٌستطیي ؾٌسضمهْن 

 ثتَاًس ؾططبى ذبًَازگی ضا اظ غیطذبًَازگی توییع زّس 

 

 : 15جلؿِ 

 آقٌبیی ثب غًتیه تىَیي ٍ ًمبیم ثسٍ تَلس: اّذاف كلي

 :اّذاف ٍیژُ
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 زض پبیبى جلؿِ زاًكجَ ثبیس لبزض ثبقس

  ّن توییع زّسهفَْم ثسقىلی، زفَضهیتی ٍ گؿیرتگی ضا اظ 

 ّب ضا عٌَاى وٌسعلل هحیطی، غًتیىی ٍ غًَهیه ثسقىلی 

 ؾٌسضم ٍ تَالی ضا اظ ّن توییع زّس 

 زض فطایٌس تىَیي ضا عٌَاى وٌس  فبوتَضّبی هحیطی زضگیط 

 ّبی ؾلَلی ٍ هَلىَلی زضگیط زض تىَیي ضا تكطیح وٌسهىبًیؿن 

 ثب ًمبیم لَلِ عهجی آقٌب قَز 

 

 :16جلسِ 

 ّبی غًتیىیغطثبلگطی پیف اظ تَلس، تكریم پیف اظ ظایوبى ٍ زضهبى ثیوبضی: اّذاف كلي

 :اّذاف ٍیژُ

 :زض پبیبى جلؿِ زاًكجَ ثبیس لبزض ثبقس 

 ّبی غًتیىی ضا عٌَاى وٌسؾطَح هرتلف غطثبلگطی زض ثیوبضی 

 هْن تطیي هعیبضّبی یه ثطًبهِ غطثبلگطی ضا عٌَاى وٌس 

 ٍُوٌسّبی هربطت غطثبلگطی ضا عٌَاى گط 

 هعیبضّبی یه ثطًبهِ غطثبلگطی ضا ثِ ذَثی ثساًس 

 هعایب ٍ هعبیت یه ثطًبهِ غطثبلگطی ضا ثطقوبضز 

 اّویت غطثبلگطی پیف اظ تَلس ضا شوط وٌس 

 غطثبلگطی ؾِ هبِّ اٍل پیف اظ ثبضزاضی ضا تكطیح وٌس 

 ثتَاًس ًتبیج غطثبلگطی ؾِ هبِّ اٍل ضا تفؿیط وٌس 

  ثبضزاضی ضا تكطیح وٌسغطثبلگطی ؾِ هبِّ زٍم پیف اظ 

 ثتَاًس ًتبیج غطثبلگطی ؾِ هبِّ زٍم پیف اظ ثبضزاضی ضا تفؿیط وٌس 

 ّبی تكریم پیف اظ تَلس ضا عٌَاى وٌساًَاع ضٍـ 
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 هعایب ٍ هعبیت ّط یه اظ ضٍـ ّبی تكریم پیف اظ تَلس ضا ثیبى وٌس 

 ّبی غًتیىی ضا تَضیح زّسضٍـ ّبی هرتلف زضهبى ثیوبضی 

  زؾتبٍضزّب زض ظهیٌِ زضهبى ثیوبضی ّبی غًتیىی ضا تَضیح زّسجسیستطیي 

 

 :هٌبثع

 ٍیطایف ّفتن-غًتیه زض پعقىی تبهپؿَى

 غًتیه پعقىی ایوطی، ٍیطایف چْبضزّن

 

 

 :ضٍـ تسضیؽ

 ؾرٌطاًی، پطؾف ٍ پبؾد والؾی

 :ٍؾبیل آهَظقی

 اؾالیسّبی آهَظقی، ٍیسیَ پطٍغوتَض، ٍایت ثطز

 

 

 



12 
 

 :ؾٌجف ٍ اضقیبثی

تبضید ؾْن اظ ًوطُ ول ضٍـ       آظهَى 

 والؼ هكرم ذَاّس قس یي جلؿِزض اٍل 5 چٌس گعیٌِ ای  آظهَى هیبى تطم

حضَض فعبل زض 

والؼ، قطوت 

-هؤثط زض فعبلیت

 ّبی والؾی

اضظیبثی زض ّط 

 جلؿِ

 ثِ طَض هؿتوط زض طَل ًیوؿبل تحهیلی 1

پطؾف ٍ پبؾد 

 والؾی 

زض اثتسای ّط 

 جلؿِ

 جلؿِ والؼزض اثتسای ّط  1

 طجك ثطًبهِ اعالم قسُ آهَظـ 13 چٌس گعیٌِ ایآظهَى پبیبى تطم 
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 :جسٍل ظهبى ثٌسی زضؼ

 1398-99اٍل  ًیوؿبل ،پطؾتبضی ٍ هبهبیی زاًكىسُ پعقىی، غًتیه: زضؼ ًبم

 14-16ّب قٌجِزٍ:  تسضیؽ ؾبعبت        2:ٍاحس تعساز

 جلیلیبى ًبظًیي زوتط: زضؼ هؿئَل

 موضوع استاد تاریخ جلسه

26/06/1398دوشنبه  1 جلیلیاندكتر   آقٌبیی ثب تبضیرچِ علن غًتیه، اؾبؼ وطٍهَظٍهی ٍضاثت، غًتیه هٌسلی، تعبضیف  

 ٍ انطالحبت

01/07/1398دوشنبه  2 جلیلیاندكتر    ، وطٍهبتیي، وطٍهَظٍم ٍ غىDNAآقٌبیی ثب ؾبذتبض  

08/07/1398دوشنبه  3 جلیلیاندكتر    ، وطٍهبتیي، وطٍهَظٍم ٍ غىDNAآقٌبیی ثب ؾبذتبض  

15/07/1398دوشنبه  4 جلیلیاندكتر   ی ؾلَلی، هیتَظ ٍ هیَظ، ؾبذتوبى ؾلَل پطٍوبضیَت ٍ یَوبضیَت، آقٌبیی ثب چطذِ 

 گبهتَغًع

22/07/1398دوشنبه  5 جلیلیاندكتر    جْف ٍاضیبؾیَى غًتیىی، چٌسقىلی ٍ-ّبآقٌبیی ثب ؾبذتوبى ٍ عولىطز غى 

29/07/1398دوشنبه  6 جلیلیاندكتر    آقٌبیی ثب اًَاع قیَُ ّبی تَاضث، قٌبذت ٍ ضؾن قجطُ ًبهِ 

06/08/1398دوشنبه  7 جلیلیاندكتر    آقٌبیی ثب هفبّین ٍ ولیبت قیَُ تَاضث اتَظٍهی غبلت ٍ هغلَة 

13/08/1398دوشنبه  8 جلیلیاندكتر    ، َّالًسضیه Xآقٌبیی ثب هفبّین ٍ ولیبت قیَُ تَاضث ٍاثؿتِ ثِ  

20/08/1398دوشنبه  9 جلیلیاندكتر    ّبی آى ٍ قجطُ ّبی هطثَطِآقٌبیی ثب غًتیه هیتَوٌسضیبیی ٍ ثیوبضی 

27/08/1398دوشنبه  10 جلیلیاندكتر    ّب آقٌبیی ثب ّوَگلَثیٌَپبتی 

04/09/1398دوشنبه  11 جلیلیاندكتر   ّبی جٌؿی ٍ ّب، ؾیتَغًتیه ثبلیٌی، وطٍهَظٍمآقٌبیی ثب ؾبذتوبى وطٍهَظٍم 

 ّبی هطتجط ثب تغییطات وطٍهَظٍم ّبی اتَظٍهی ٍ جٌؿیًبٌّجبضی
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11/09/1398دوشنبه  12 جلیلیاندكتر   ّبی جٌؿی ٍ ّب، ؾیتَغًتیه ثبلیٌی، وطٍهَظٍمآقٌبیی ثب ؾبذتوبى وطٍهَظٍم 

 یطات وطٍهَظٍم ّبی اتَظٍهی ٍ جٌؿیّبی هطتجط ثب تغیًبٌّجبضی

18/09/1398دوشنبه  13 جلیلیاندكتر    ی تَاضث چٌس عبهلیآقٌبیی ثب قیَُ 

25/09/1398دوشنبه  14 جلیلیاندكتر    آقٌبیی ثب غًتیه ؾططبى 

02/09/1398دوشنبه  15  

برگساری کالس به 

 صورت مجازی

جلیلیاندكتر   تَلسآقٌبیی ثب غًتیه تىَیي ٍ ًمبیم ثسٍ  

09/09/1398دوشنبه  16 جلیلیاندكتر    ّبی غًتیىیغطثبلگطی پیف اظ تَلس، تكریم پیف اظ ظایوبى ٍ زضهبى ثیوبضی 

 


