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 تعوه تعالی

 
 زاد اظالهی واحد نجف آتادآدانؽگاه 

 پسؼکیدانؽکده 

 

 عولی گروه پیػ تالینی پسؼکیاظکلتی عضالنی  علوم تؽریحدظتور کار آزهایؽگاه هوالش و تؽریح درض 

 

 جلعه اول:

 اؾترَاى ّب ٍ ؾبذتبض اؾىلتی اًسام فَلبًیآقٌبیی زاًكدَ ثب هدف کلی: 

 :خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس زض پبیبى ایي :اهداف اختصاصی

 .ًحَُ خبگصاضی اؾترَاى ّبی ووطثٌس قبًِ ای ٍ ٍیػگی ّب ی آًبتَهیىی آى ّب ضا یبز ثگیطز -1

 .ًحَُ خبگصاضی اؾترَاى ّبی ثبظٍ ٍ ؾبعس ٍ ًیع ٍیػگی ّبی آًبتَهیىی آى ّب ضا ثِ ذَثی زضن وٌس -2

زؾت ٍ اًگكتبى ضا ثِ ذَثی فطا  لطاضگیطی ٍ ًیع ٍیػگی ّبی آًبتَهیىی اؾترَاى ّبی هچ ،وف ًُحَ -3

 گیطز.

 ٍ هَالغّبی هَخَز زض ؾبلي تكطیح اؾترَاى ّباؾتفبزُ اظ  روغ انجام کار:

 

 :جلعه دوم 

 ٍ آگعیال ثبفت ًطم ًبحیِ ووطثٌس قبًِ ای ثب آقٌبیی زاًكدَهدف کلی: 

 :زض پبیبى ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس :اهداف اختصاصی

 .قبًِ ضا ثِ ذَثی زضن وٌسهَلعیت عضالت ًبحیِ  -1

 فضبّبی ؾِ گَـ ٍ چْبض گَـ ٍ عٌبصط عجَض وٌٌسُ اظ آى ّب ضا ثِ ذَثی زضن ًوبیس. -2

 عطٍق ٍ اعصبة تغصیِ وٌٌسُ ًبحیِ قبًِ ٍ ًَاحی اؾىبپَالض ضا هكبّس ًوبیس. -3

 هَلعیت آًبتَهیىی حفطُ آگعیال ٍ ًیع عٌبصط تكىیل زٌّسُ خساض آى ضا ثِ ذَثی یبز ثگیطز. -4

 هحتَیبت حفطُ آگعیال ضا هكبّسُ ًوبیس. -5

 هؿیط قطیبى آگعیالضی ٍ قبذِ ّبی آى ّب ثِ ذَثی زضن ًوبیس. -6

 ٍضیس آگعیالضی ضا پیسا وٌس. -7

طاویبل ٍ اًكعبثبت آى ٍ ًیع هدبٍضات ایي قجىِ ثب قطیبى ٍ ٍضیس ثثرف ّبی هرتلف قجىِ عصجی  -8

 گیطز.ثآگعیالضی ضا ثِ ذَثی یبز 
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 ٍ هَالغّبی هَخَز زض ؾبلي تكطیح خؿسزُ اظ اؾتفب روغ انجام کار:

 

 : ظومجلعه 

 ثب ًبحیِ ثبظٍ ٍ آضًحآقٌبیی زاًكدَ هدف کلی: 

 :زض پبیبى ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس :اهداف اختصاصی

 عضالت ووپبضتوٌت لساهی ٍ ذلفی ثبظٍ ضا هكبّسُ وٌس. -1

ضا هكبّسُ  ٍ ًیع اًكعبثبت آى ّبعطٍق)قطیبى ٍ ٍضیس( تغصیِ وٌٌسُ ووپبضتوٌت لساهی ٍ ذلفی  ثبظٍ  -2

 ًوبیس.

 اعصبة ًبحیِ لساهی ٍ ذلفی ٍ هؿیط ٍ هدبٍضات آى ّب ضا ثِ ذَثی زضن ًوبیس. -3

 عٌبصط تكىیل زٌّسُ خساضُ ّبی حفطُ وَثیتبل ضا هكبّسُ ًوبیس -4

ق ٍ اعصبة ٍ عٌبصط عجَض وٌٌسُ اظ ایي حفطُ ضا ثِ ذَثی یبز هحتَیبت حفطُ وَثیتبل اعن اظ عطٍ -5

 ثگیطز.

 اؾتفبزُ اظ خؿس ٍ هَالغّبی هَخَز زض ؾبلي تكطیح روغ انجام کار:

 

 :چهارمجلعه 

 ثب ًبحیِ ؾبعس آقٌبیی زاًكدَ هدف کلی: 

 :زض پبیبى ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس :اهداف اختصاصی

 .ووپبضتوٌت لساهی ٍ ذلفی ؾبعس ضا هكبّسُ ًوبیس ًحَُ لطاض گیطی ٍ تطتیت عضالت -1

 فطا گیطز.قطیبى ّب ٍ ٍضیس ّبی تغصیِ وٌٌسُ ووپبضتوٌت لساهی ٍ ذلفی ؾبعس ضا  -2

 .ضا زض ًبحیِ ؾبعس هكبّسُ ًوبیس ضعطٍلی قطیبى ّبی ضازیبل ٍ اٍلٌب اًكعبثبت -3

 .زضن ًوبیس اعصبة ووپبضتوٌت لساهی ٍ ذلفی ؾبعس ٍ ًیع اًكعبثبت آى ّب ضا ثِ ذَثی -4

 اؾتفبزُ اظ خؿس ٍ هَالغّبی هَخَز زض ؾبلي تكطیح روغ انجام کار:

 

 : پنجنجلعه 

 ثب ًبحیِ زؾت آقٌبیی زاًكدَ هدف کلی: 

 :زض پبیبى ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس :اهداف اختصاصی

اظ آى ّب ضا عٌبصط ًبحیِ هچ زؾت اظ خولِ فلىؿَض ٍ اوؿتٌؿَض ضتیٌبوَلَم  ٍ ًیع عٌبصط عجَض وٌٌسُ  -1

 ثیبثس.

 عضالت زاذلی زؾت ضا پیسا وٌس. -2

 لَؼ ّبی قطیبًی ٍ ٍضیسی ًبحیِ زؾت ضا هكبّسُ ًوبیس.  -3

 قبذِ ّبی عصجی ًبحیِ زؾت ضا ًیع پیسا وٌس. -4

 اؾتفبزُ اظ خؿس ٍ هَالغّبی هَخَز زض ؾبلي تكطیح روغ انجام کار:



3 
 

 : ؼؽنجلعه 

 ؾبذتبض اؾىلتی اًسام تحتبًیاؾترَاى ّب ٍ ثب آقٌبیی زاًكدَ هدف کلی: 

 :زض پبیبى ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس :اهداف اختصاصی

 ًحَُ خبگصاضی اؾترَاى ّبی ووطثٌس لگٌی ٍ ٍیػگی ّب ی آًبتَهیىی آى ّب ضا یبز ثگیطز. -1

ًحَُ خبگصاضی اؾترَاى ّبی ضاى ٍ ؾبق پب ٍ ًیع ٍیػگی ّبی آًبتَهیىی آى ّب ضا ثِ ذَثی زضن  -2

 .وٌس

لطاضگیطی ٍ ًیع ٍیػگی ّبی آًبتَهیىی اؾترَاى ّبی هچ ،وف پب ٍ اًگكتبى ضا ثِ ذَثی فطا ًحَق  -3

 گیطز.

 ٍ هَالغّبی هَخَز زض ؾبلي تكطیح اؾترَاى ّباؾتفبزُ اظ  روغ انجام کار:

 

 :جلعه هفتن 

 ثب ًبحیِ گلَتئبلآقٌبیی زاًكدَ هدف کلی: 

 :ثتَاًسزض پبیبى ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس  :اهداف اختصاصی

 عضالت ًبحیِ گلَتئبل ثِ ذَثی یبز ثگیطز. -1

 عطٍق ٍ اعصبة ًبحیِ گلَئتبل ضا پیسا وٌس. -2

 قبذِ ّبی قجىِ عصجی لَهجبض ٍ ؾبوطال ضا پیسا وٌس. -3

 ٍ هَالغّبی هَخَز زض ؾبلي تكطیح خؿساؾتفبزُ اظ  روغ انجام کار:

 

 :جلعه هؽتن

 فوَضال ثب ًبحیِآقٌبیی زاًكدَ هدف کلی: 

 :زض پبیبى ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس :اختصاصیاهداف 

 فبؾیبی ؾغحی ٍ عومی ًبحیِ ضاى ٍ عطٍق ٍ اعصبة هَخَز زض آى ّب ضا ثیبثس. -1

 ضاى ضا ثِ ذَثی یبز ثگیطز. ٍ ذلفی زاذلیعضالت ووپبضتوٌت لساهی،  -2

 .ضاى ضا پیسا وٌس ٍ ذلفی زاذلی ،عطٍق ٍ اعصبة ووپبضتوٌت ّبی لساهی -3

 پلیتئبل، عٌبصط ؾبظًسُ خساض آى ٍ هحتَیبت آى ضا ثِ ذَثی فطا گیطز.هَلعیت حفطُ پَ -4

 ٍ هَالغّبی هَخَز زض ؾبلي تكطیح خؿساؾتفبزُ اظ  روغ انجام کار:

 

 :جلعه نهن

 ثب ًبحیِ ؾبق پبآقٌبیی زاًكدَ هدف کلی: 

 :زض پبیبى ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس :اهداف اختصاصی

 ّبی لساهی، ذلفی ٍ عطفی ًبحیِ ؾبق ضا پیسا وٌس.عضالت تكىیل زٌّسُ ووپبضتوٌت  -1

 عطٍق ٍ اعصبة تغصیِ وٌٌسُ ووپبضتوٌت ّبی ؾبق ضا یبز ثگیطز. -2
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 اًكعبثبت عطٍلی ٍ عصجی ًبحیِ ؾبق ضا ًیع ثیبثس. -3

 اؾتفبزُ اظ خؿس ٍ هَالغّبی هَخَز زض ؾبلي تكطیح روغ انجام کار:

 

 :جلعه دهن

 پبثب ًبحیِ آقٌبیی زاًكدَ هدف کلی: 

 :زض پبیبى ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس :اهداف اختصاصی

 عٌبصط ًبحیِ هچ پب اظ خولِ فلىؿَض، اوؿتٌؿَض ٍ پطًٍئبل ضتیٌبوَلَم ّب ضا پیسا وٌس. -1

 تبًسٍى ّب ٍ عطٍق ٍ اعصبة عجَض وٌٌسُ اظ ظیط ضتیٌبوَلَم ّب ضا پیسا وٌس. -2

 پالًتبض آپًََضٍظ ٍ الیِ ّبی عضالًی وف پب ضا پیسا وٌس. -3

 عضالت زاذلی پكت پب ضا ًیع پیسا وٌس. -4

 عطٍق ٍ اعصبة ًبحیِ پب ٍ اًكعبثبت آى ّب ضا ًیع هكبّسُ ًوبیس. -5

 اؾتفبزُ اظ خؿس ٍ هَالغّبی هَخَز زض ؾبلي تكطیح روغ انجام کار:

 

 

 گروه پیػ تالینی پسؼکیعولی تنفط دظتگاه دظتور کار آزهایؽگاه هوالش و تؽریح درض 

 

 جلعه اول:

 آقٌبیی زاًكدَ ثب ؾبذتبض اؾىلتی لفؿِ ؾیٌِهدف کلی: 

 :زض پبیبى ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس :اهداف اختصاصی

ثتَاًس اظ  ّبی ًَاحی هرتلف ثسى ضا ًیعُ ؾبذتبض هْطُ ّبی ؾیٌِ ای ضا ذَة زضن وٌس ٍ هْط -1

 ًوبیس. یىسیگط تفىیه

 .زًسُ ّبی هرتلف ضا ثتَاًس اظ ّن تكریص زّس -2

 .ؾبذتبض اؾتطًَم ٍ ولیت خساض اؾترَاًی لفؿِ ؾیٌِ ضا ثِ ذَثی زضن ًوبیس -3

ّب ٍ زًسُ ّب ٍ ًیع هَالغّبی اؾىلتی لفؿِ ؾیٌِ هَخَز زض  اؾترَاى ّبی هْطُ اؾتفبزُ اظ روغ انجام کار:

 ؾبلي هَالغ زاًكىسُ پعقىی

 

 جلعه دوم:

 آقٌبیی زاًكدَ ثب ثبفت ًطم خساض لفؿِ ؾیٌِهدف کلی: 

 زض پبیبى ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس:اهداف اختصاصی: 

 وٌس.پَؾت ٍ فبؾیبی ؾغحی ٍ فبؾیبی عومی خساض تَضاوؽ ضا اظ ّن تفىیه  -1

 اًَاع عضالت خساض تَضاوؽ ضا ثِ ذَثی ثط ضٍی خؿس تكریص زّس. -2

 ثط ضٍی خؿس پیسا وٌس.ثتَاًس عطٍق ٍ اعصبة خساض تَضاوؽ ضا  -3
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 عضالت خساض تَضاوؽ هطثَط ثِ اؾتفبزُ اظ خؿس ٍ هَالغّبی روغ انجام کار:

 

 جلعه ظوم:

 آقٌبیی ثب پطزُ ّبی خٌت ٍ ؾبذتبض ضیِ: هدف کلی

 زض پبیبى ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس:: اهداف اختصاصی

 .ضا ثط ضٍی خؿس تكریص زّسٍ ًیع ثي ثؿت ّبی آى الیِ ّبی پطزُ ّبی خٌت  -1

هی قَز ضا ی ضیِ ّب ِ  قبهل ؾغَح،وٌبضُ ّب ٍ قیبضّبؾبذتبض آًبتَهیه ضیِ ّبی ضاؾت ٍ چپ ضا و -2

 ثِ ذَثی زضن وٌس.

 ضا ثِ ذَثی ثكٌبؾس.اثطات احكبی هدبٍض  ثط ضٍی ضیِ ّبی ضاؾت ٍ چپ  -3

 .زضن ًوبیستطتیت عٌبصط عجَض وٌٌسُ اظ ًبف ضیِ ّب ضا ثِ ذَثی  -4

 اؾتفبزُ اظ خؿس ٍ هَالغّبی ضیِ هَخَز زض ؾبلي تكطیح روغ انجام کار:

 

 جلعه چهارم:

 آقٌبیی ثب هسیبؾتیٌَمهدف کلی: 

 زض پبیبى ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس:: اهداف اختصاصی

 .هسیبؾتیٌَم ضا تكریص زّسهَلعیت ًبحیِ  -1

 .تمؿین ثٌسی هسیبؾتیٌَم ضا ثِ ذَثی زضن ًوبیس -2

 .هَلعیت پلَضا ٍ پطیىبضز ضا ثِ ذَثی زضن وٌس -3

 هسیبؾتیٌَم ضا ثِ ذَثی ثكٌبؾس.عٌبصط هَخَز زض  -4

 اؾتفبزُ اظ خؿس ٍ هَالغّبی هَخَز زض ؾبلي تكطیح روغ انجام کار:

 

 عولی گروه پیػ تالینی پسؼکی قلة و عروقدظتور کار آزهایؽگاه هوالش و تؽریح درض دظتگاه 

 

 جلعه اول:

 پطیىبضز ٍ آًبتَهی للتآقٌبیی زاًكدَ ثب هدف کلی: 

 :زض پبیبى ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس :اهداف اختصاصی

 .ثِ ذَثی زضن وٌس  ٍ ثي ثؿتْبی آىپطیىبضز الیِ ّبی  -1

 اعصبة پطیىبضز ضا ثط ضٍی خؿس هكبّسُ وٌس.عطٍق ٍ  -2

 هَلعیت آًبتَهیىی للت ٍ آًبتَهی ؾغحی آى ضا یبز ثگیطیس. -3

 ًوبی ظبّطی للت قبهل ؾغَح ٍ وٌبضُ ّبی آى ضا یبز ثگیطز. -4

 ؾبلي تكطیحاؾتفبزُ اظ خؿس ٍ هَالغّبی هَخَز زض  روغ انجام کار:
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 جلعه دوم:

 آقٌبیی زاًكدَ ثب ؾبذتبض للت ٍ عطٍق آى هدف کلی:

 :زض پبیبى ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس اهداف اختصاصی:

 هَلعیت حفطات للت ضا ثِ ذَثی یبز ثگیطز. -1

 ؾبذتبض زضًٍی حفطات للت ٍ ٍیػگی ّبی آى ّب ضا ثِ ذَثی زضن وٌس. -2

قًَسُ ثِ حفطات للت ٍ ًیع عطٍق ذبضج قًَسُ اظ حفطات هَلعیت زضیچِ ّبی للت ٍ عطٍق ٍاضز  -3

 للت ضا هكبّسُ وٌس.

 .فطا گیطزعطٍق وطًٍطی للت ٍ اًكعبثبت آى ّب ضا ثِ ذَثی  -4

 اؾتفبزُ اظ خؿس ٍ هَالغّبی هَخَز زض ؾبلي تكطیح روغ انجام کار:

 

 عولی گروه پیػ تالینی پسؼکی گوارغدظتور کار آزهایؽگاه هوالش و تؽریح درض دظتگاه 

 

 جلعه اول:

 ؾبذتبض خساض لساهی قىن ٍ وبًبل ایٌگَئیٌبلآقٌبیی زاًكدَ ثب هدف کلی: 

 :زاًكدَ ثبیس ثتَاًسزض پبیبى ایي خلؿِ  :اهداف اختصاصی

 الیِ ّبی خساض قىن ضا اظ ؾغح ثِ عوك ضا ثتَاًس تكریص زّس. -1

الیِ ّبی فبؾیبی ؾغحی قىن قبهل الیِ چطثی ٍ الیِ غكبیی ٍ اعصبة ؾغحی خساض لساهی قىن  -2

 ضا تكریص زّس.

 عضالت خساض لساهی قىن ضا فطا گیطز. -3

 وٌٌسُ اظ آى ضا هكبّسُ ًوبیس.هَلعیت ٍ ؾبذتبض وبًبل ایٌگَئیٌبل ٍ ًیع  عٌبصط عجَض  -4

 اؾتفبزُ اظ خؿس ٍ هَالغّبی هَخَز زض ؾبلي تكطیح روغ انجام کار:

 

 :دوم جلعه

 صفبق ٍ احكبی زاذل قىنآقٌبیی زاًكدَ ثب هدف کلی: 

 :زض پبیبى ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس :اهداف اختصاصی

 هعاًتطّب ٍ ضثبط ّبی صفبلی ضا هكبّسُ ًوبیس. ،الیِ ّبی صفبق، فضبّبی صفبلی -1

 احكبی زاذل صفبلی ٍ ذلف صفبلی ضا تكریص زّس. -2

 هَلعیت احكبی زاذل قىن ٍ هدبٍضاتكبى ضا فطا گیطز. -3

 اؾتفبزُ اظ خؿس ٍ هَالغّبی هَخَز زض ؾبلي تكطیح روغ انجام کار:

 

 :ظوم جلعه

 قىن ٍ خساض ذلفی احكبی زاذل قىنآقٌبیی زاًكدَ ثب هدف کلی: 
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 :زض پبیبى ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس :اهداف اختصاصی

ثرف ّبی ضٍزُ ثبضیه ٍ ضٍزُ هعسُ، وجس، عحبل، ًبتَهیىی احكبی زاذل قىن قبهل ؾبذتبض آ -1

 ،ٍ غسز فَق ولیِ ضا فطا گیطز ثعضي، پبًىطاؼ، ولیِ ّب

 ّب ضا فطا گیطز.هَلعیت آئَضت قىوی ٍ ٍضیس اخَف تحتبًی ٍ ًیع اًكعبثبت آى  -2

 ظًدیطُ ؾوپبتیه ٍ اعصبة اؾپالًىٌیه ضا هكبّس ًوبیس -3

 عضالت خساض ذلفی قىن ٍ قبذِ ّبی قجىِ عصجی لَهجبض ضا هكبّسُ وٌس. -4

 اؾتفبزُ اظ خؿس ٍ هَالغّبی هَخَز زض ؾبلي تكطیح روغ انجام کار:

 

 عولی گروه پیػ تالینی پسؼکی غدددظتور کار آزهایؽگاه هوالش و تؽریح درض دظتگاه 

 

 جلعه اول:

 ثطضؾی آًبتَهی غسز زضًٍطیعهدف کلی: 

 :زض ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس :اهداف اختصاصی

 .ثكٌبؾس ٍ ثط ضٍی خؿس ًكبى زّسضا  غسُ آزضًبلهَلعیت ٍ ؾبذتبض آًبتَهیىی  -1

 هَلعیت ٍ ؾبذتبض آًبتَهیىی غسُ ّیپَفیع ضا ثكٌبؾس ٍ ثط ضٍی خودوِ ًكبى زّس. -2

هَلعیت ٍ ؾبذتبض آًبتَهیىی غسز تیطٍئیس ٍ پبضاتیطٍئیس ضا ثكٌبؾس ثط ضٍی هَالغ ٍ خؿس تَضیح  -3

 زّس.

سز آزضًبل، ّیپَفیع، تیطٍئیس ٍ پبضاتیطٍئیس ضا ًبم ثطزُ ٍ ثط ضٍی هَالغ ٍ عطٍق ذًَطؾبًی وٌٌسُ غ -4

 خؿس ًكبى زّس.

اعصبة عصجسّی وٌٌسُ غسز آزضًبل، ّیپَفیع، تیطٍئیس ٍ پبضاتیطٍئیس ضا ًبم ثطزُ ٍ ثط ضٍی هَالغ ٍ  -5

 خؿس ًكبى زّس.

 اؾتفبزُ اظ خؿس ٍ هَالغّبی هَخَز زض ؾبلي تكطیح روغ انجام کار:

 

 عولی گروه پیػ تالینی پسؼکی کلیهدظتور کار آزهایؽگاه هوالش و تؽریح درض دظتگاه 

 

 جلعه اول:

 ؾیؿتن ازضاضیآقٌبیی زاًكدَ ثب هدف کلی: 

 :زض ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس :اهداف اختصاصی

 آًبتَهیىی ولیِ ّب، غسز فَق ولیِ ٍ حبلت ضا هكبّسُ وٌس.هَلعیت ٍ ؾبذتبض  -1

 تطتیت عٌبصط ٍاضز قًَسُ ثِ ًبف ولیِ ضا تكریص زّس. -2

 قبذِ ّبی قطیبًی تغصیِ وٌٌسُ ولیِ ّب ٍ غسز فَق ولیِ هكبّسُ وٌس. -3
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ٍ ًیع ظًدیطُ ؾوپبتیه ٍ اعصبة  IVCعٌبصط ًبحیِ ذلفی قىن قبهل قبذِ ّبی آئَضت ٍ  -4

 هكبّسُ ًوبیس.اؾپالًىٌیه ضا 

 قبذِ ّبی قجىِ عصجی لَهجبض ضا پیسا وٌس.   -5

 اؾتفبزُ اظ خؿس ٍ هَالغّبی هَخَز زض ؾبلي تكطیح روغ انجام کار:

 

 :دومجلعه 

 ًبحیِ لگي ٍ عضالت اؾترَاى ّبآقٌبیی زاًكدَ ثب هدف کلی: 

 :زض ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس :اهداف اختصاصی

 ضا فطا گیطز.ّب ؾبذتبض آًبتَهیىی آى ًیع  ٍ گصاضی اؾترَاى ّیپ، ؾبوطٍم ٍ وَوؿیىؽ زضخب -1

 ٍ حمیمی ضا تكریص زّس.لگي وبشة زّبًِ ّبی ٍضٍزی ٍ ذطٍخی لگي ٍ ًیع  -2

 ضثبط ّب ٍ عضالت زیَاضُ لگي ضا هكبّسُ ًوبیس. -3

 ٍ هَالغّبی هَخَز زض ؾبلي تكطیحاؾترَاى ّب اؾتفبزُ اظ  روغ انجام کار:

 

 :ظومجلعه 

 زیبفطاگن لگٌی ٍ احكبی زاذل لگيآقٌبیی زاًكدَ ثب هدف کلی: 

 :زض ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس :اهداف اختصاصی

 عضالت تكىیل زٌّسُ زیبفطاگن لگٌی ضا ثِ ذَثی اظ ّن تفىیه وٌس. -1

هَلعیت ٍ ؾبذتبض آًبتَهیىی احكبی زاذل لگي قبهل هدطای همعسی، هثبًِ، ضحن، پیكبثطاُ،  -2

 پطٍؾتبت ضا ثِ ذَثی زضن ًوبیس.

 ایلیبن زاذلی ٍ ذبضخی ٍ ًیع قبذِ ّبی قطیبى ایلیبن زاذلی ضا ثِ ذَثی فطا گیطز. عطٍق -3

 قبذِ ّبی عصجی قجىِ ؾبوطال اظ خولِ عصت پَزًسال ضا هكبّسُ وٌس. -4

 ٍ هَالغّبی هَخَز زض ؾبلي تكطیحخؿس اؾتفبزُ اظ  روغ انجام کار:

 

 :چهارمجلعه 

 ًبحیِ پطیٌِآقٌبیی زاًكدَ ثب هدف کلی: 

 :زض ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس :اهداف اختصاصی

 هَلعیت آًبتَهیىی ٍ ؾبذتبض ثي ثؿت پطیٌِ عومی ضا هكبّسُ وٌس. -1

 حفطات ایؿىیَآًبل ٍ ثي ثؿت پطیٌِ ؾغحی ضا ًیع هكبّسُ ًوبیس. -2

 عٌبصط هَخَز زض ثي ثؿت پطیٌِ ؾغحی ضا ثِ ذَثی زضن ًوبیس. -3

 ًبتَهیىی پٌیؽ ٍ ثیضِ ضا فطا گیطز.ؾبذتبض آ -4

 اًسام ّبی تٌبؾلی ذبضخی زض خٌؽ هصوط ٍ هؤًث ضا هكبّسُ ًوبیس. -5

 عطٍق ٍ اعصبة تغصیِ وٌٌسُ ًبحیِ پطیٌِ ضا فطا گیطز. -6
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 اؾتفبزُ اظ خؿس ٍ هَالغّبی هَخَز زض ؾبلي تكطیح روغ انجام کار:

 

 

 گروه پیػ تالینی پسؼکیعولی  ظیعتن اعصاب درض دظتور کار آزهایؽگاه هوالش و تؽریح

 

 :اولجلعه 

 ًربع آًبتَهیآقٌبیی زاًكدَ ثب هدف کلی: 

 زض پبیبى ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس:اهداف اختصاصی: 

 آًبتَهیه ًربع ضا ثكٌبؾس.ؾبذتبض  -1

  ٍ خبیگبّكبى ضا ضٍی هَالغ ٍ خؿس تكریص زّس.  ثكٌبؾس ضا ًربعی اعصبة خفت 31 -2

 .ثكٌبؾس ضا آًبى هؿیط ٍ فطاگیطز ضا ًربعی اعصبة اًَاع -3

ًربع ٍ هكبّسُ هحل ذطٍج اعصبة ًربعی اظ فضبّبی ثیي  هطثَط ثِ اؾتفبزُ اظ هَالغّبی روغ انجام کار:

 زض خؿس  ّوچٌیي زًجبل وطزى هؿیط اعصبة ًربعیهْطُ ای ٍ 

 

 :دومجلعه 

 ٍ اعصبة وطاًیبل هطتجظ ثب آىآًبتَهی ؾبلِ هغع  ثطضؾی: هدف کلی

 زض پبیبى ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس:: اهداف اختصاصی

 ؾبذتبض آًبتَهیه ثصل الٌربع ٍ هحل ذطٍج اعصبة وطاًیبل اظ آى ضا ثِ ذَثی ثكٌبؾس.  -1

 آًبتَهیه پل هغعی ٍ هحل ذطٍج اعصبة وطاًیبل اظ آى ضا ثِ ذَثی ثكٌبؾس.ؾبذتبض  -2

 .ثكٌبؾس ذَثی ثِ ضا آى اظ وطاًیبل اعصبة ذطٍج هحل ٍ هغع هیبًی آًبتَهیه ؾبذتبض -3

 تكطیح هَالغ ٍ هَخَز زض ؾبلي هطثَط ثِ ؾبلِ هغعاؾتفبزُ اظ خؿس ٍ هَالغّبی  روغ انجام کار:

 

 :ظومجلعه 

 هرچِ آًبتَهی ثطضؾیهدف کلی: 

 زض پبیبى ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس:: اهداف اختصاصی

 ؾبذتبض آًبتَهیه هرچِ ضا ثكٌبؾس. -1

 ًوبی ؾغحی هرچِ ٍ لَة ّبی آى ّب ضا تَضیح زّس. -2

 ّؿتِ ّبی هرچِ ضا تكریص زّس. -3

 هؿیط پبیه ّبی هرچِ ای ضا تَضیح زّس. -4

 هَالغزض ؾبلي  هرچِ هطثَط ثِاؾتفبزُ اظ خؿس ٍ هَالغّبی  روغ انجام کار:
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 :چهارمجلعه 

 تبالهَؼ ٍ ّیپَتبالهَؼ آًبتَهی ثطضؾیهدف کلی: 

 زض پبیبى ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس:: اهداف اختصاصی

 هحل لطاض گیطی تبالهَؼ ٍ ّیپَتبالهَؼ ضا زض هغع پیسا وٌس. -1

 ؾبذتبض آًبتَهیه تبالهَؼ ٍ ّیپَتبالهَؼ ضا ثكٌبؾس. -2

 زض ؾبلي هَالغ هغعاؾتفبزُ اظ هَالغّبی  روغ انجام کار:

 

 :پنجنجلعه 

 هد ظبّطی ؾبذتوبى ثطضؾیهدف کلی: 

 زض پبیبى ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس:: اهداف اختصاصی

 لَة ّبی هرتلف هد ضا ًكبى زّس. -1

 قیبضّب ٍ قىٌح ّبی هرتلف هد ضا ثكٌبؾس. -2

 هَالغ هَالغّبی هغع زض ؾبليخؿس ٍ اؾتفبزُ اظ  روغ انجام کار:

 

 :ؼؽنجلعه 

 هد ای لبعسُ ّبی ّؿتِ ثطضؾیهدف کلی: 

 زض پبیبى ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس:: اهداف اختصاصی

 خبیگبُ ّؿتِ ّبی لبعسُ ای هد ضا قٌبؾبیی وٌس. -1

 هَلعیت ّؿتِ ّبی لبعسُ ای ضا ًؿجت ثِ یىسیگط تَضیح زّس. -2

 اؾتفبزُ اظ هَالغّبی هغع زض ؾبلي هَالغ روغ انجام کار:

 

 :هفتنجلعه 

 هٌٌػ ّبی پطزُ ثطضؾی ٍ ذَزوبضاعصبة  ؾیؿتن ثطضؾیهدف کلی: 

 زض پبیبى ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس:: اهداف اختصاصی

 تٌِ ٍ گبًگلیَى ّبی ؾوپبتیه ضا زض هدبٍضت ًربع قٌبؾبیی وطزُ ٍ تَضیح زّس. -1

 ٍ اعصبة هطثَعِ ضا زض لؿوت ّبی هرتلف ثسى قٌبؾبیی وٌس.گبًگلیَى ّبی پبضاؾوپبتیه  -2

 هَلعیت پطزُ ّبی هٌٌػ ضا ًؿجت ثِ یىسیگط ثكٌبؾس. -3

 زض ؾبلي هَالغ هطثَعِهَالغّبی خؿس ٍ اؾتفبزُ اظ  روغ انجام کار:

 

 :هؽتنجلعه 

 خودوِ زضٍى ذًَطؾبًی ٍ ثغٌی ؾیؿتن ثطضؾیهدف کلی: 

 زاًكدَ ثبیس ثتَاًس:زض پبیبى ایي خلؿِ : اهداف اختصاصی
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 .خبیگبُ ثغي ّبی خبًجی، ؾَم ٍ چْبضم ٍ لٌبت هغعی ضا قٌبؾبیی وٌس -1

 لؿوت ّبی هرتلف ثغي ّبی خبًجی ضا تَضیح زّس. -2

 ؾَضاخ ّبی هًَطٍ، لَقىب ٍ هبغًسی ضا قٌبؾبیی وٌس. -3

 ؾیٌَؼ ّبی ٍضیسی خودوِ ضا قٌبؾبیی وطزُ ٍ تَضیح زّس. -4

 ٍ هؿیط آى ّب ضا تَضیح زّس.قطیبى ّبی ذًَطؾبًی وٌٌسُ ثِ هغع  -5

 ٍضیسّبی هطثَط ثِ هغع ٍ هؿیط آى ّب ضا تَضیح زّس. -6

 زض ؾبلي هَالغ هغع اؾتفبزُ اظ خؿس ٍ هَالغّبی روغ انجام کار:

 

 گروه پیػ تالینی پسؼکیعولی  علوم تؽریح ظر و گردى درض دظتور کار آزهایؽگاه هوالش و تؽریح

 

 جلعه اول:

  خودوِ ٍ اؾترَاى ّبی تكىیل زٌّسُ آىآقٌبیی زاًكدَ ثب ؾبذتبض ولی هدف کلی: 

 :ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًسزض پبیبى  :اهداف اختصاصی

 خودوِ ضا ذَة زضن وٌس.ؾبذتبض  -1

 .ضا اظ ّن تكریص زّس اؾتَاى هرتلف خودوِثتَاًس  -2

 ثط ضٍی هَالغ ٍ خودوِ قٌبؾبیی وٌس.عطٍق وطاًیبل ضا  ٍ اعصبة ذطٍج ٍ ٍضٍز هحل -3

زض  خودوٍِ ًیع هَالغّبی خودوِ عجیعی، اؾترَاى ّبی خسا قسُ اظ خودوِ  اؾتفبزُ اظ روغ انجام کار:

 ؾبلي هَالغ 

 

 جلعه دوم:

 آًبتَهی اؾىبلپ ٍ صَضتثطضؾی هدف کلی: 

 زض پبیبى ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس:اهداف اختصاصی: 

 ضا ثكٌبؾس. اؾىبلپ ٍ صَضتؾبذتبض آًبتَهیه  -1

ٍ خبیگبّكبى ضا ضٍی هَالغ ٍ خؿس تكریص  ًبم ثجطز ضا عطٍق ذًَطؾبًی وٌٌسُ ثِ اؾىبلپ ٍ صَضت -2

  زّس. 

ًبم ثجطز ٍ خبیگبّكبى ضا ضٍی هَالغ ٍ خؿس تكریص  ضا اعصبة عصجسّی وٌٌسُ ثِ اؾىبلپ ٍ صَضت -3

  زّس. 

 زض ؾبلي هَالغ. هطثَعِ هَالغّبیخؿس ٍ اؾتفبزُ اظ  روغ انجام کار:

 

 جلعه ظوم:

 غسُ پبضٍتیس ٍ TMJصَضت، هفصل  آًبتَهی ثطضؾی: هدف کلی

 زض پبیبى ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس:: اهداف اختصاصی
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  عضالت اؾىبلپ ٍ صَضت ضا ًبم ثجطز ٍ خبیگبّكبى ضا ضٍی هَالغ ٍ خؿس تكریص زّس.  -1

 ضا ثكٌبؾس ٍ ثط ضٍی هَالغ ٍ خؿس تَضیح زّس. (TMJ)هفصل توپَضٍهٌسیجَالض ؾبذتبض آًبتَهیه  -2

ٍ عٌبصطی وِ اظ زضٍى ایي غسز عجَض هی ى ضا ثكٌبؾس آغسُ تیطٍئیس ٍ خبیگبُ  آًبتَهیه ؾبذتبض -3

 وٌٌس تَضیح زّس.

 هَالغ  هَخَز زض ؾبليهطثَعِ اؾتفبزُ اظ خؿس ٍ هَالغّبی  روغ انجام کار:

 

 جلعه چهارم:

 ایٌفطاتوپَضال ٍ تطیگَپبالتیي آًبتَهی حفطات توپَضال، ثطضؾیهدف کلی: 

 پبیبى ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس:زض : اهداف اختصاصی

 خبیگبُ، هحسٍزُ ٍ هحتَیبت حفطُ توپَضال ضا ثط ضٍی هَالغ ٍ خؿس تَضیح زّس. -1

 خبیگبُ، هحسٍزُ ٍ هحتَیبت حفطُ ایٌفطاتوپَضال ضا ثط ضٍی هَالغ ٍ خؿس تَضیح زّس. -2

 س.خبیگبُ، هحسٍزُ ٍ هحتَیبت حفطُ تطیگَپبالتیي ضا ثط ضٍی هَالغ ٍ خؿس تَضیح زّ -3

 اؾتفبزُ اظ خؿس ٍ هَالغّبی ؾط زض ؾبلي هَالغ روغ انجام کار:

 

 :پنجنجلعه 

 گطزى آًبتَهی ثطضؾیهدف کلی: 

 زض پبیبى ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس:: اهداف اختصاصی

 حسٍز گطزى ضا ثط ضٍی هَالغ ٍ خؿس تَضیح زّس. -1

 فبؾیبّبی گطزى ضا ثط ضٍی خؿس قٌبؾبیی وطزُ ٍ تَضیح زّس. -2

 ّبی گطزى ضا تَضیح زازُ ٍ حسٍز آى ّب ضا ثط ضٍی هَالغ ٍ خؿس ًكبى زّس.هثلث  -3

 عطٍق ؾغحی گطزى ضا ثكٌبؾس ٍ ثط ضٍی هَالغ ٍ خؿس تَضیح زّس. -4

 گطزى ضا ثكٌبؾس ٍ ثط ضٍی هَالغ ٍ خؿس تَضیح زّس.اعصبة ؾغحی  -5

 اؾتفبزُ اظ خؿس ٍ هَالغّبی هطثَط ثِ گطزى زض ؾبلي هَالغ روغ انجام کار:

 

 :ؼؽنه جلع

 گطزى آًبتَهی ثطضؾیهدف کلی: 

 زض پبیبى ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس:: اهداف اختصاصی

 ٍ ثط ضٍی خؿس ٍ هَالغ ًكبى زّس.  تَضیح زازُهحتَیبت هثلث ّبی گطزى ضا  -1

 اؾتفبزُ اظ خؿس ٍ هَالغّبی هطثَط ثِ گطزى زض ؾبلي هَالغ روغ انجام کار:

 

 :هفتنجلعه 

 آًبتَهی حلكثطضؾی  هدف کلی:
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 زض پبیبى ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس:: اهداف اختصاصی

 هحسٍزُ ٍ ؾبذتبض ولی حلك ضا ثكٌبؾس. -1

خؿس هَالغ ٍ خبیگبُ ٍ اتصبالتكبى ضا ثط ضٍی عضالت تكىیل زٌّسُ زیَاضُ حلك ضا ًبم ثطزُ ٍ  -2

 تَضیح زّس.

 زّس.فبؾیبّبی حلك ضا ًبم ثطزُ ٍ خبیگبّكبى ضا ثط ضٍی خؿس تَضیح  -3

 فضبّبی هطتجظ ثب حلك ضا ًكبى زّس. -4

 خؿس قٌبؾبیی وطزُ ٍ ًبم ثجطز.هَالغ ٍ عطٍق ذًَطؾبًی وٌٌسُ ثِ حلك ضا ثط ضٍی  -5

 خؿس قٌبؾبیی وطزُ ٍ ًبم ثجطز.هَالغ ٍ اعصبة عصجسّی وٌٌسُ ثِ حلك ضا ثط ضٍی  -6

 زض ؾبلي هَالغاؾتفبزُ اظ خؿس ٍ هَالغّبی هطتجظ  روغ انجام کار:

 

 :هؽتنجلعه 

 آًبتَهی حٌدطُ ثطضؾیهدف کلی: 

 زض پبیبى ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس:: اهداف اختصاصی

 خبیگبُ ٍ ؾبذتبض آًبتَهیه حٌدطُ ضا تَضیح زّس. -1

 غضطٍف ّبی حٌدطُ ضا ًبم ثطزُ ٍ ثط ضٍی هَالغ ٍ خؿس ًكبى زّس. -2

 ًكبى زّس.جظ ثب حٌدطُ ضا ًبم ثطزُ ٍ ثط ضٍی هَالغ ٍ خؿس تغكبّب ٍ ضثبط ّبی هط -3

 فضبّبی زضًٍی حٌدطُ ضا ًبم ثطزُ ٍ ثط ضٍی هَالغ ٍ خؿس تَضیح زّس. -4

 ثط ضٍی هَالغ ٍ خؿس ًكبى زّس. عضالت حٌدطُ ضا ًبم ثطزُ ٍ خبیگبّكبى ضا -5

 ثط ضٍی هَالغ ٍ خؿس ًكبى زّس. ثِ حٌدطُ ضا ًبم ثطزُ ٍ خبیگبّكبى ضا عطٍق ذًَطؾبًی وٌٌسُ -6

 ثط ضٍی هَالغ ٍ خؿس ًكبى زّس. ًبم ثطزُ ٍ خبیگبّكبى ضا اعصبة عصجسّی وٌٌسُ ثِ حٌدطُ ضا -7

 زض ؾبلي هَالغ حٌدطُهَالغّبی خؿس ٍ اؾتفبزُ اظ  روغ انجام کار:

 

 :نهنجلعه 

 ثیٌیآًبتَهی  ثطضؾیهدف کلی: 

 زض پبیبى ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس:: اهداف اختصاصی

 ؾبذتبض آًبتَهیه ثیٌی ضا تَضیح زّس.  -1

 ثیٌی ٍ خساضّبی هرتلف آى ضا تَضیح زّس.اؾترَاى ثٌسی  -2

ؾیٌَؼ ّبی پبضاًبظال ضا ًبم ثطزُ، خبیگبُ ٍ هحل ترلیِ آى ّب زض ثیٌی ضا زض هَالغ ٍ خؿس ًكبى  -3

 زّس. 

 هعجطّبی هرتلف ثیٌی ضا ًبم ثطزُ ٍ خبیگبُ آى ّب ضا زض هَالغ ٍ خؿس ًكبى زّس.  -4

 الغ ٍ خؿس ًكبى زّس.عطٍق ذًَطؾبًی وٌٌسُ ثیٌی ضا ًبم ثطزُ ٍ ثط ضٍی هَ -5

 زض ؾبلي هَالغ هطتجظ اؾتفبزُ اظ خؿس ٍ هَالغّبی روغ انجام کار:
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 :دهنجلعه 

 حفطُ زّبىآًبتَهی  ثطضؾیهدف کلی: 

 زض پبیبى ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس:: اهداف اختصاصی

 زاضثؿت اؾىلتی زّبى ضا تَضیح زّس. -1

 ضا تَضیح زّس. زّبىخساضّبی هرتلف  -2

 آًبتَهیه ظثبى ضا تَضیح زازُ، عضالت آى ضا ًبم ثطزُ ٍ ثط ضٍی هَالغ ٍ خؿس ًكبى زّس.ؾبذتبض  -3

 غسز ثعالی ضا ًبم ثطزُ ٍ ؾبذتبض آًبتَهیه ٍ خبیگبُ آى ّب ضا ثط ضٍی هَالغ ٍ خؿس ًكبى زّس. -4

 ؾبذتبض آًبتَهیه وبم ؾرت ٍ وبم ًطم ضا ثكٌبؾس ٍ عضالت وبم ًطم ضا تَضیح زّس. -5

 ثكٌبؾس. ؾبذتبض لجْب ضا -6

 خساضّبی تٌگِ زّبًی حلمی ضا تَضیح زّس. -7

 اؾبهی ٍ خبیگبُ زًساى ّب ضا فطاگیطز. -8

 ضا ًبم ثطزُ ٍ ثط ضٍی هَالغ ٍ خؿس ًكبى زّس. حفطُ زّبىعطٍق ذًَطؾبًی وٌٌسُ  -9

 اعصبة عصجسّی وٌٌسُ ثِ حفطُ زّبى ضا ًبم ثطزُ ٍ ثط ضٍی هَالغ ٍ خؿس ًكبى زّس.  -11

 ظ خؿس ٍ هَالغّبی هطتجظ زض ؾبلي هَالغاؾتفبزُ ا روغ انجام کار:

 

 گروه پیػ تالینی پسؼکیعولی  دظتگاه اعصاب و حواض ویصه درض دظتور کار آزهایؽگاه هوالش و تؽریح

 

 جلعه اول:

  ثطضؾی آًبتَهی چكنهدف کلی: 

 :زض پبیبى ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس :اهداف اختصاصی

 چكن، اؾترَاى ثٌسی ٍ خساضّبی آى ضا ثیبى وٌس. وبؾِه آًبتَهیؾبذتبض  -1

 ؾبذتبض آًبتَهیه ٍ ثرف ّبی هرتلف پله ّب ضا ًبم ثطزُ ٍ تَضیح زّس. -2

 ضا ثط ضٍی هَالغ تَضیح زّس.وطُ چكن ٍ الیِ ّبی وطُ چكن ؾبذتبض آًبتَهیه  -3

 ثساًس.قىبف ّب ٍ ؾَضاخ ّبی وبؾِ چكن ضا ًكبى زازُ ٍ هحتَیبت ّط یه ضا  -4

 چكن ضا ًبم ثطزُ ٍ ثط ضٍی هَالغ تَضیح زّس.زضٍى حسلِ ذبضخی عضالت   -5

 زؾتگبُ اقىی ضا ثط ضٍی هَالغ قطح زّس. -6

  ًبم ثجطز ٍ خبیگبّكبى ضا ضٍی هَالغ تكریص زّس.  ضا عطٍق ذًَطؾبًی وٌٌسُ ثِ چكن -7

  تكریص زّس.  ز ٍ خبیگبّكبى ضا ضٍی هَالغًبم ثجط ضا اعصبة عصجسّی وٌٌسُ ثِ چكن -8

 هَالغ اؾتفبزُ اظ خؿس ٍ هَالغّبی هطثَعِ هَخَز زض ؾبلي روغ انجام کار:

 

 جلعه دوم:

 گَـآًبتَهی ثطضؾی هدف کلی: 
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 زض پبیبى ایي خلؿِ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس:اهداف اختصاصی: 

 .ثرف ّبی هرتلف گَـ ضا ًبم ثجطز -1

 تَضیح زّس.ؾبذتبض آًبتَهیه گَـ ذبضخی ٍ ثرف ّبی هرتلف آى ضا  -2

 ؾبذتبض آًبتَهیه گَـ هیبًی ٍ ثرف ّبی هرتلف آى ضا تَضیح زّس. -3

 ؾبذتبض آًبتَهیه گَـ زاذلی ٍ ثرف ّبی هرتلف آى ضا تَضیح زّس. -4

 ًكبىٍ خبیگبّكبى ضا ضٍی هَالغ  ًبم ثجطز ضاثرف ّبی هرتلف گَـ عطٍق ذًَطؾبًی وٌٌسُ ثِ  -5

  زّس. 

 ًكبىًبم ثجطز ٍ خبیگبّكبى ضا ضٍی هَالغ  ضاثِ ثرف ّبی هرتلف گَـ اعصبة عصجسّی وٌٌسُ  -6

  زّس. 

 هطتجظ هَخَز زض ؾبلي هَالغ. هَالغّبی خؿس ٍ اؾتفبزُ اظ روغ انجام کار:

 

 

 


