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 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 علوم تغذیه و صنایع غذاییدانشکده 
 قالب نگارش طرح درس

 
 کارشناسی ارشد تغذيه 3 مخاطبان : دانشجويان ترم                                                                   2پیشرفته تغذيه عنوان درس : 

 12-14شنبه دو ساعت مشاوره :                            واحد نظری  3تعداد و نوع واحد : 
 8-11شنبه دو مان ارائه درس : ز                                                                                                            ندارددرس پیش نیاز : 

 1400-1399 ومدنیمسال:                  (%02)داود سلیمانی * (%30مهنوش صمدی)(، %40)هادی عبداله زاد (،%10سیدمصطفی نچواک )مدرس : 

 طراح طرح درس*
 

 هدف کلی درس : 

 )ويتامینی شبه ترکیبات و ها مینرال و ها ويتامین( ريزمغذيها مورد در پیشرفته مباحث و مفاهیم با دانشجويان ساختن آشنا

 ) هدف يک جلسه هر جهت (جلسات کلی اهداف

 آنها اهمیت و خصوصیات مینرالها، و ها ويتامین تاريخجه با آشنايی 1-

 Eو K وA ويتامین با آشنايی -2

 پیريدوکسین , اسید پانتوتنیک و نیاسین , ريبوفالوين و تیامین با آشنايی -3

 بیوتین و کوباالمین و فوالت با آشنايی  -4

 منیزيم و فلوئور -منگنز و گوگرد با آشنايی 5-

 آشنايی با مس و آهن  6-

 Dويتامین  با آشنايی -7

 D مینويتا با آشنايی -8

 کلسیم و فسفر با آشنايی -9

 کلسیم و فسفر  با آشنايی -10

 کلسیم و فسفر  با آشنايی  -11

 سلنیوم و يد با آشنايی -12

 Cآشنايی با زينک و ويتلمین 13-

 )بیوفالونوئیدها و يوبیکوينونها میواينوزيتول، کارنیتین، بتائین، کولین،(ويتامینی  شبه ترکیبات ساير با آشنايی-14

 )بیوفالونوئیدها و يوبیکوينونها میواينوزيتول، کارنیتین، بتائین، کولین،(ويتامینی  شبه ترکیبات ساير با آشنايی 15-

 و کروم مولیبدون و کبالت با آشنايی 16-

 : جلسه هر کلی اهداف تفکیک به رفتاری ويژه اهداف

 اول جلسه

 آنها اهمیت و خصوصیات مینرالها، و ها ويتامین تاريخجه با آشنايی :کلی هدف

 : ویژه اهداف

 مینرالها و ها ويتامین تاريخجه با آشنايی 1.

 مینرالها و ها ويتامین بندی طبقه با آشنايی .2

 مینرالها و ها ويتامین اهمیت و خصوصیات با آشنايی 3.
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 :باشد قادر دانشجو درپایان

 .نمايد تشريح را مینرالها و ها ويتامین تاريخجه 1.

 .دهد توضیح را مینرالها و ها ويتامین بندی طبقه .2

 .دهد توضیح را تغذيه در آنها اهمیت و مینرالها و ها ويتامین خصوصیات 3.

 دوم جلسه

 Eو  Kو  A ويتامین با آشنايی : کلی هدف

 : ویژه اهداف

 Eو  Kو  A ويتامین حیاتی نقش با آشنايی 1.

 Eو  Kو  A ويتامین متابولیسم و فراهمی زيست جذب، هضم، با آشنايی .2

 آنها از ناشی عوارض و Eو  Kو  A ويتامین با زايی مسمومیت و کمبود در مؤثر عوامل با آشنايی 3.

 Eو  Kو  A ويتامین غذايی منابع و نیاز مورد مقادير با آشنايی 4.

 Eو  Kو  A ويتامین وضعیت تعیین و تشخیص روشهای با آشنايی.5

 :باشد قادر دانشجو درپایان

 .دهد توضیح را Eو  Kو  A ويتامین ويتامین حیاتی نقش 1.

 .دهد توضیح را Eو  Kو  A ويتامین متابولیسم و فراهمی زيست جذب، هضم، .2

 .دهد توضیح را آنها از ناشی عوارض و Eو  Kو  A ويتامین با زايی مسمومیت و کمبود در مؤثر عوامل 3.

 .دهد توضیح را Eو  Kو  A ويتامین غذايی منابع و نیاز مورد مقادير 4.

 .دهد توشیح بدن در را Eو  Kو  A ويتامین وضعیت تعیین و تشخیص روشهای.5

 سوم جلسه

 پیريدوکسین , اسید پانتوتنیک و نیاسین , ريبوفالوين و تیامین ويتامین با آشنايی : کلی هدف

 : ویژه اهداف

 پیريدوکسین , اسید پانتوتنیک و نیاسین , ريبوفالوين و تیامین ويتامین حیاتی نقش با آشنايی 1.

 پیريدوکسین , اسید پانتوتنیک و نیاسین , ريبوفالوين و تیامین ويتامین متابولیسم و فراهمی زيست جذب، هضم، با آشنايی.2

 آنها از ناشی عوارض وکسین پیريدو , اسید پانتوتنیک و نیاسین , ريبوفالوين و تیامین ويتامین با زايی مسمومیت و کمبود در مؤثر عوامل با آشنايی 3.

 پیريدوکسین , اسید پانتوتنیک و نیاسین , ريبوفالوين و تیامین ويتامین غذايی منابع و نیاز مورد مقادير با آشنايی 4.

 پیريدوکسین , اسید پانتوتنیک و نیاسین , ريبوفالوين و تیامین ويتامین وضعیت تعیین و تشخیص روشهای با آشنايی .5

 :باشد قادر دانشجو پایان در

 .دهد توضیح را پیريدوکسین , اسید پانتوتنیک و نیاسین , ريبوفالوين و تیامین ويتامین حیاتی نقش  1.

 .هدد توضیح را پیريدوکسین , اسید پانتوتنیک و نیاسین , ريبوفالوين و تیامین ويتامین متابولیسم و فراهمی زيست جذب، هضم،. 2

 .دهد توضیح را آنها از ناشی وارضعو  پیريدوکسین  , اسید پانتوتنیک و نیاسین , ريبوفالوين و تیامین ويتامین با زايی مسمومیت و کمبود در مؤثر عوامل  3.

 .دده توضیح را پیريدوکسین , اسید پانتوتنیک و نیاسین , ريبوفالوين و تیامین ويتامین غذايی منابع و نیاز مورد مقادير  4.

 .دهد توشیح بدن دررا  پیريدوکسین  , اسید پانتوتنیک و نیاسین , ريبوفالوين و تیامین ويتامین وضعیت تعیین و تشخیص روشهای. 5

 چهارم جلسه

 بیوتین و کوباالمین و فوالت ويتامین با آشنايی :کلی هدف

 : ویژه اهداف

 بیوتین و کوباالمین و فوالت ويتامین حیاتی نقش با آشنايی 1.
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 بیوتین و کوباالمین و فوالت ويتامین متابولیسم و فراهمی زيست جذب، هضم، با آشنايی .2

 آنها از ناشی عوارض و بیوتین و کوباالمین و فوالت ويتامین با زايی مسمومیت و کمبود در مؤثر عوامل با آشنايی 3.

 بیوتین و کوباالمین و فوالت ويتامین غذايی منابع و نیاز مورد مقادير با آشنايی 4.

 بیوتین و کوباالمین و فوالت ويتامین وضعیت تعیین و تشخیص روشهای با آشنايی .5

 : باشد قادر دانشجو پایان در

 .دهد توضیح را بیوتین و کوباالمین و فوالت ويتامین ويتامین حیاتی نقش 1.

 .دهد توضیح را بیوتین و کوباالمین و فوالت ويتامین متابولیسم و فراهمی زيست جذب، هضم، .2

 .دهد توضیح را آنها از ناشی عوارض و بیوتین و کوباالمین و فوالت ويتامین با زايی مسمومیت و کمبود در مؤثر عوامل 3.

 .دهد توضیح را بیوتین و کوباالمین و فوالت ويتامین غذايی منابع و نیاز مورد مقادير 4.

 .دهد توشیح بدن در را بیوتین و کوباالمین و فوالت ويتامین وضعیت تعیین و تشخیص روشهای .5

 :پنجم جلسه

 منیزيم و فلوئور -منگنز و گوگرد با آشنايی : کلی هدف

 : ویژه اهداف

 منیزيم و فلوئور -منگنز و گوگرد حیاتی نقش با آشنايی 1.

 منیزيم و فلوئور -منگنز و گوگرد متابولیسم و فراهمی زيست جذب، هضم، با آشنايی .2

 آنها منیزيم و فلوئور -منگنز و گوگرد زايی مسمومیت و کمبود در مؤثر عوامل با آشنايی 3.

 منیزيم و فلوئور -منگنز و گوگرد غذايی منابع و نیاز مورد مقادير با آشنايی 4.

 منیزيم و فلوئور -منگنز و گوگرد وضعیت تعیین و تشخیص روشهای با آشنايی .5

 :باشد قادر دانشجو درپایان

 .دهد توضیح را ريبوفالوين و تیامین حیاتی نقش 1.

 .دهد توضیح را منیزيم و فلوئور -منگنز و گوگرد متابولیسم و فراهمی زيست جذب، هضم، .2

 .دهد توضیح را آنها از ناشی عوارض و منیزيم و فلوئور -منگنز و گوگرد با زايی مسمومیت و کمبود در مؤثر عوامل 3.

 .دهد توضیح را منیزيم و فلوئور -منگنز و گوگرد غذايی منابع و نیاز مورد مقادير 4.

 .دهد توشیح بدن در را منیزيم و فلوئور -منگنز و گوگرد وضعیت تعیین و تشخیص روشهای .5

 ششم جلسه

 مس و آهن با آشنايی : کلی هدف

 : ویژه اهداف

 مس و آهن حیاتی نقش با آشنايی 1.

 مس و آهن و فراهمی زيست جذب، هضم، با آشنايی.2

 آنها از ناشی عوارض و مس و آهن با زايی مسمومیت و کمبود در مؤثر عوامل با آشنايی 3.

 و آهنمس  غذايی منابع و نیاز مورد مقادير با آشنايی 4.

 مس و آهن وضعیت تعیین و تشخیص روشهای با آشنايی .5

 : باشد قادر دانشجو درپایان

 .دهد توضیح را مس و آهن حیاتی نقش 1.

 .دهد توضیح را مس و آهن متابولیسم و فراهمی زيست جذب، هضم، .2

 .دهد توضیح را آنها از ناشی عوارض و مس و آهن با زايی مسمومیت و کمبود در مؤثر عوامل 3.
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 .دهد توضیح را مس و آهن غذايی منابع و نیاز مورد مقادير 4.

 .دهد توشیح بدن در را  مس و آهن وضعیت تعیین و تشخیص روشهای .5

 هفتم جلسه

 Dويتامین  با آشنايی : کلی هدف

 : ویژه اهداف

 Dويتامین  حیاتی نقش با آشنايی 1.

 Dويتامین  متابولیسم و فراهمی زيست جذب، هضم، با آشنايی .2

 : باشد قادر دانشجو پایان در

 .دهد توضیح را Dويتامین  حیاتی نقش 1.

 .دهد توضیح را Dويتامین  متابولیسم و فراهمی زيست جذب، هضم، .2

 هشتم جلسه

 Dويتامین  با آشنايی : کلی هدف

 : ویژه اهداف

 آنها از ناشی عوارض و Dويتامین  زايی مسمومیت و کمبود در مؤثر عوامل با آشنايی .1

  Dويتامین  غذايی منابع و نیاز مورد مقادير با آشنايی . 2

 Dويتامین  وضعیت تعیین و تشخیص روشهای با آشنايی .3

 : باشد قادر دانشجو درپایان

 .دهد توضیح را آنها از ناشی عوارض و Dويتامین  با زايی مسمومیت و کمبود در مؤثر عوامل .1

 .دهد توضیح را Dويتامین  غذايی منابع و نیاز مورد مقادير .2

 .دهد توشیح بدن در را Dويتامین  وضعیت تعیین و تشخیص .روشهای3

 نهم جلسه

 کلسیم و فسفر با آشنايی : کلی هدف

 : ویژه اهداف

 لسیمک با آشنايی 1.

 فسفر با آشنايی .2

 : باشد قادر دانشجو درپایان

 .دهد توضیح را آن غذايی منابع و خصوصیات ، کلسیم حیاتی نقش 1.

 .دهد توضیح را آن غذايی منابع و خصوصیات ، فسفر حیاتی نقش .2

 دهم جلسه

 فسفر و کلسیم با آشنايی : کلی هدف

 : ویژه اهداف

 فسفر و کلسیم متابولیسم و فراهمی زيست جذب، هضم، با آشنايی .1

 آنها از ناشی عوارض و فسفر و کلسیم با زايی مسمومیت و کمبود در مؤثر عوامل با آشنايی.2.

 : باشد قادر دانشجو درپایان

 .دهد توضیح را فسفر و کلسیم متابولیسم و فراهمی زيست جذب، هضم، .1 .

 .دهد توضیح را آنها از ناشی عوارض و فسفر و کلسیم با زايی مسمومیت و کمبود در مؤثر عوامل . 2
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 یازدهم جلسه

 فسفر با کلسیم و آشنايی : کلی هدف

 : ویژه اهداف

 فسفر و کلسیم غذايی منابع و نیاز مورد مقادير با آشنايی.  1

 فسفر و کلسیم وضعیت تعیین و تشخیص روشهای با آشنايی .2

 : باشد قادر دانشجو درپایان

 .دهد توضیح را فسفر و کلسیم غذايی منابع و نیاز مورد مقادير .1

 ..دهد توشیح بدن در را فسفر و کلسیم وضعیت تعیین و تشخیص روشهای .2

 دوازدهم جلسه

 سلنیوم و يد اآشنايی ب : کلی هدف

 : ویژه اهداف

 سلنیوم و يد حیاتی نقش با آشنايی 1.

 سلنیوم و يد متابولیسم و فراهمی زيست جذب، هضم، با آشنايی.2

 آنها از ناشی عوارض وسلنیوم  و يد با زايی مسمومیت و کمبود در مؤثر عوامل با آشنايی 3.

 سلنیوم و يد غذايی منابع و نیاز مورد مقادير با آشنايی 4.

 سلنیوم و يد وضعیت تعیین و تشخیص روشهای با آشنايی .5

 : باشد قادر دانشجو درپایان

 .دهد توضیح راسلنیوم  و يد حیاتی نقش 1.

 .دهد توضیح راسلنیوم  و يد متابولیسم و فراهمی زيست جذب، هضم، .2

 .دهد توضیح را آنها از ناشی عوارض وسلنیوم  و يد با زايی مسمومیت و کمبود در مؤثر عوامل 3.

 .دهد توضیح راسلنیوم  و يد غذايی منابع و نیاز مورد مقادير 4.

 .دهد توشیح بدن در راسلنیوم  و يد وضعیت تعیین و تشخیص روشهای .5

 سیزدهم جلسه

 Cزينک و ويتامین  با آشنايی : کلی هدف

 : ویژه اهداف

 Cزينک و ويتامین  حیاتی نقش با آشنايی 1.

 Cزينک و ويتامین  متابولیسم و فراهمی زيست جذب، هضم، با آشنايی .2

 آنها از ناشی عوارض و Cزينک و ويتامین  با زايی مسمومیت و کمبود در مؤثر عوامل با آشنايی 3.

 Cزينک و ويتامین  غذايی منابع و نیاز مورد مقادير با آشنايی 4.

 Cزينک و ويتامین  وضعیت تعیین و تشخیص روشهای با آشنايی .5

 : باشد قادر دانشجو درپایان

 .دهد توضیح را Cزينک و ويتامین  حیاتی نقش 1.

 .دهد توضیح را Cزينک و ويتامین  متابولیسم و فراهمی زيست جذب، هضم، .2

 .دهد توضیح را آنها از ناشی عوارض و Cزينک و ويتامین  با زايی مسمومیت و کمبود در مؤثر عوامل 3.

 .دهد توضیح را Cزينک و ويتامین  ی غذايی منابع و نیاز مورد مقادير 4.

 .دهد توشیح بدن در را Cزينک و ويتامین  وضعیت تعیین و تشخیص روشهای .5
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 چهاردهم جلسه

 )هابیوفالونوئید و يوبیکوينونها میواينوزيتول، کارنیتین، بتائین، کولین،( ويتامینی شبه ترکیبات ساير با آشنايی : کلی هدف

 : ویژه اهداف

 کولین با آشنايی 1.

 بتائین با آشنايی .2

 کارنیتین با آشنايی 3.

 : باشد قادر دانشجو درپایان

 .دهد توضیح را آن غذايی منابع و خصوصیات ، کولین حیاتی نقش 1.

 .دهد توضیح را آن غذايی منابع و خصوصیات ، بتائین حیاتی نقش .2

 .دهد توضیح را آن غذايی منابع و خصوصیات ، کارنیتین حیاتی نقش 3.

 پانزدهم جلسه

 )هابیوفالونوئید و يوبیکوينونها میواينوزيتول، کارنیتین، بتائین، کولین،( ويتامینی شبه ترکیبات ساير با آشنايی : کلی هدف

 : ویژه اهداف

 میواينوزيتول با آشنايی .1

 يوبیکوينونها با آشنايی .2

 بیوفالونوئیدها با آشنايی . 3

 : باشد قادر دانشجو درپایان

 .دهد توضیح را آن غذايی منابع و خصوصیات ، میواينوزيتول حیاتی نقش .1 .

 .دهد توضیح را آن غذايی منابع و خصوصیات ، يوبیکوينونها حیاتی نقش . 2

 .دهد توضیح را آن غذايی منابع و خصوصیات ، بیوفالونوئیدها حیاتی نقش 3.

 شانزدهم جلسه

 و کروم مولیبدون و کبالت با آشنايی : کلی هدف

 : ویژه اهداف

 و کروم مولیبدون و کبالت حیاتی نقش با آشنايی 1.

 کروم و مولیبدون و کبالت متابولیسم و فراهمی زيست جذب، هضم، با آشنايی .2

 آنها از ناشی عوارض کروم و مولیبدون و کبالت با زايی مسمومیت و کمبود در مؤثر عوامل با آشنايی 3.

 و کروم مولیبدون و کبالت غذايی منابع و نیاز مورد مقادير با آشنايی 4.

 : باشد قادر دانشجو درپایان

 .دهد توضیح را و کروم مولیبدون و کبالت حیاتی نقش 1.

 .دهد توضیح را کروم و مولیبدون و کبالت متابولیسم و فراهمی زيست جذب، هضم، .2

 .دهد توضیح را آنها از ناشی عوارض و وکروم مولیبدون و کبالت با زايی مسمومیت و کمبود در مؤثر عوامل 3.

 .دهد توضیح را و کروم مولیبدون و کبالت غذايی منابع و نیاز مورد مقادير 4.

 هفدهم جلسه

 ترم پايان امتحان

 : منابع

 2010اصول تغذيه کراوس ترجمه گیتی ستوده.  -1
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2-L.Kathleen , Sylvia Escoott –Stump. Krause, s Food and the nutrition care process . 14th ed.Elseivire. 

Sunders.2017 

3- A catharina r.etal.Modern nutrition in health and disease 11th ed lippinkon . 2014 

  

 روش تدریس : 

 در سامانه نويدسخنرانی ، بحث گروهی  

 رسانه های کمک آموزشی : 

 skyp -سامانه نويد

 
  سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون  آزمون

 10:30-12:30 4/9/99 8 تشریحی آزمون میان دوره 

 10:30-12:30 13/10/98 12 تشریحی آزمون پایان دوره 

 

انتظارات از دانشجو :مقررات درس و   

:از دانشجویان محترم انتظار می رود   

 .داشته باشند  مجازی حضور منظم و دقیق در جلسات درس -1

 .مشارکت نمايند سامانه نويد در بحث های گروهی و فعالیت های آموزشی -2

 .در هر جلسه آمادگی پاسخ گويی به سؤاالت مبحث قبلی را داشته باشند  -3

 .از ديگر منابع و سايت های معتبر علمی استفاده نمايند  -4
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 بسمه تعالی
 سامانه نوید   2جدول زمانبندی درس تغذیه پیشرفته

  992نیمسال 

 مدرس موضوع درس جلسه
 روش تدریس تاریخ

 نرم افزار/ وسیله کمک آموزشی( (

1 
 اآنه اهمیت و خصوصیات مینرالها، و ها ويتامین تاريخجه با آشنايی

 مهنوش صمدی دکتر
و  سامانه نويد شامل بارگذاری اساليد و فايل صوتی، پرسش 16/12/1399

 پاسخ در سامانه و بحث گروه

2 
مهنوش صمدی دکتر Eو   Kو  A ويتامین  با آشنايی و  سامانه نويد شامل بارگذاری اساليد و فايل صوتی، پرسش 20/12/1399 

 پاسخ در سامانه و بحث گروه

3 
مهنوش صمدی دکتر يدوکسینو پیر  اسید پانتوتنیک و ريبوفالوين نیاسین و تیامین با آشنايی و  سامانه نويد شامل بارگذاری اساليد و فايل صوتی، پرسش 18/01/1400 

 پاسخ در سامانه و بحث گروه

4 
مهنوش صمدی دکتر بیوتین و کوباالمین و فوالت با  آشنايی و  بارگذاری اساليد و فايل صوتی، پرسشسامانه نويد شامل  18/01/1400 

 پاسخ در سامانه و بحث گروه

5 
مهنوش صمدی دکتر آشنايی با منگنز و گوگرد و منیزيم و فلوئور و  سامانه نويد شامل بارگذاری اساليد و فايل صوتی، پرسش 25/01/1400 

 پاسخ در سامانه و بحث گروه

6 
مهنوش صمدی دکتر آشنايی با مس و آهن و  سامانه نويد شامل بارگذاری اساليد و فايل صوتی، پرسش 1/02/1400 

 پاسخ در سامانه و بحث گروه

7 
و  سامانه نويد شامل بارگذاری اساليد و فايل صوتی، پرسش 08/02/1400 دکتر هادی عبداله زاد  Dآشنايی با ويتامین 

 پاسخ در سامانه و بحث گروه

8 
 Dآشنايی با ويتامین 

 عبداله زاد دکتر هادی
و  سامانه نويد شامل بارگذاری اساليد و فايل صوتی، پرسش 15/02/1400

 پاسخ در سامانه و بحث گروه

9 
 فسفر و کلسیم با آشنايی

 دکتر هادی عبداله زاد
و  سامانه نويد شامل بارگذاری اساليد و فايل صوتی، پرسش 22/02/1400

 پاسخ در سامانه و بحث گروه

10 
 فسفر و کلسیم با آشنايی

 دکتر هادی عبداله زاد
و  سامانه نويد شامل بارگذاری اساليد و فايل صوتی، پرسش 29/02/1400

 پاسخ در سامانه و بحث گروه

11 
و  سامانه نويد شامل بارگذاری اساليد و فايل صوتی، پرسش 5/03/1400 دکتر هادی عبداله زاد فسفر و کلسیم با آشنايی

 گروهپاسخ در سامانه و بحث 

12 
نچواک یمصطف دیس دکتر سلنیوم   و يد با آشنايی و  سامانه نويد شامل بارگذاری اساليد و فايل صوتی، پرسش 12/03/1400 

 پاسخ در سامانه و بحث گروه

13 
نچواک یمصطف دیس دکتر Cزينک و ويتامین   با آشنايی  وپرسش سامانه نويد شامل بارگذاری اساليد و فايل صوتی،  19/03/1400 

 پاسخ در سامانه و بحث گروه

14 
وبی ي -يتولمیواينوز -کارنیتین -بتائبن -شبه ويتامین ها )ک.لین  با آشنايی

 بیوفالونوئیدها( -کوئینون

و  سامانه نويد شامل بارگذاری اساليد و فايل صوتی، پرسش 26/03/1400 دکتر داود سلیمانی

 پاسخ در سامانه و بحث گروه

15 
وبی ي -يتولمیواينوز -کارنیتین -بتائبن -شبه ويتامین ها )ک.لین  با آشنايی

 بیوفالونوئیدها( -کوئینون

و  سامانه نويد شامل بارگذاری اساليد و فايل صوتی، پرسش 5/04/1400 دکتر داود سلیمانی

 پاسخ در سامانه و بحث گروه

16 
و  سامانه نويد شامل بارگذاری اساليد و فايل صوتی، پرسش 9/04/1400 دکتر داود سلیمانی و کروم  مولیبدون و کبالت با آشنايی

 پاسخ در سامانه و بحث گروه

 امتحان پایان ترم 17

                   دکتر داود سلیمانی -دکتر مهنوش صمدی-دکتر هادی عبداله زاد-دکتر سیدمصطفی نچواک نام و امضای مدرس:

 عبداله زاددکتر هادی نام و امضای مدیر گروه: 

 


