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 .چگًَگی تؾكیل جٌیي بِ صَرت ػوَهیآؽٌبیی داًؾجَ بب خصَصیبت ٍ ٍیضگی ّبی اًَاع ببفت ّبی ػوَهی ٍ  ّذف کلی:
 

 در پبیبى دٍرُ داًؾجَ قبدر خَاّذ بَد.  اّذاف اختصبصی:

 

 حیطِ ؽٌبختی:

 .ببٌذد بكبر بذى هختلف حزکبت ٍ ّب ٍضؼیت در اػضب تَصیف ٍ تجغن در بتَاًذ ٍ بؾٌبعذ را آًبتَهی ّبی گذاری ًبم چگًَگی ٍ اصَل -1

 را بذى دعتگبّْبی ٍ هْن اػضبی هَقؼیت بتَاًذ ٍ بؾٌبعذ را ػصبی ٍ ػزٍقی ػضالًی، اعكلتی، دعتگبّْبی ؽبهل بذى اصلی ػوَهی عبختبرّبی -2

 .کٌذ تؼییي ّب آى بب ارتببط در

 .بؾٌبعذ را  )آى هؾتقبت بب ّوزاُ( ّوبٌذ ٍ ػضالًی پَؽؾی، ببفت هلؽب بذى ػوَهی ّبی ببفت ٍ ّب علَل اًَاع -3

 .ببؽذ داؽتِ آؽٌبیی حیبتی اػضبی ؽٌبختی رٍیبى هٌؾب ٍ جفت ٍ جٌیي تكَیي ٍ تؾكیل چگًَگیبب  -4

 

 :ًگزؽیحیطِ 

 .کٌذ رػبیت را آى ٍ ببؽذ ٍاقف کبداٍر اًغبًی کزاهت بز -1

 .ببؽذ قبئل حیبتی اّویت ٍ آهَسؽی ارسػ کبداٍر اػضبی اس یک ّز بزای -2

 .کٌذ ارائِ هَالص رٍی بز هطبلؼِ اس را خَد ّبی پزعؼ ٍ ّب آهَختِ کبداٍر رٍی بز کبر اس پیؼ -3

 .ببؽذ داؽتِ فؼبل هؾبرکت کبداٍر رٍی بز کبرگزٍّی در ّوشهبى یبدگیزی ٍ یبددّی فزایٌذّبی در -4

 
 



 ارسؽیببی دٍرُ ای)کَئیش ٍ هیبى تزم(.  -3ارسؽیببی رٍساًِ اس هببحث جلغِ گذؽتِ.  -2. غیبة ٍ حضَر -1 اعتبد: چگًَگی فؼبلیت

 عخٌزاًی، پزعؼ ٍ پبعخؽیَُ تذریظ: 

 پبٍرپَیٌت کوک آهَسؽی:ٍعبیل  
 

اًجبم تكبلیف هحَلِ اس  -3ؽزکت هٌظن در جلغبت ارسؽیببی ؽفبّی، کتبی ٍ ػولی.  -2حضَر بِ هَقغ ٍ فؼبل در کالط.    -1 داًؾجَ:تكبلیف  ٍ فؼبلیت

 طزف اعتبد.

 ًوزُ( 10) آسهَى کتبی پبیبى تزم -2 ًوزُ( 10) آسهَى کتبی هیبى تزم-1 ًحَُ ارسیببی داًؾجَ:

 

                . (وزارت خانه باشدتوسط توجه: سر فصل دروس بايد طبق سر فصل های ارائه شده  )جدول زمانبندی درس  

 رئوس مطالب تاريخ رديف

 آؽٌبیی بب اصطالحبت ػوَهی آًبتَهی، عبختبر علَل، عیتَپالعن ٍ ّغتِ ;;35/34/35 1

 ببفت اپی تلیبل ;;42/34/35 2

 فت ّوبٌذبب ;;49/34/35 3

 ببفت چزبی ٍ غضزٍف 3/3622/:3 4

 ببفت اعتخَاى 47/3/3622 5

 ببفت ػضالًی 3/4/3622 6

 ببفت ػصبی ٍ دعتگبُ ػصبی 4/3622/: 7

 ببفت خَى 37/4/3622 8

 اهتحبى هیبى تزم تئَری 44/4/3622 9

 گبهتَصًش )اٍٍصًش( 4/3622/;4 10

 گبهتَصًش )اعپزهبتَصًش( 7/5/3622 11

 تَصیف ّفتِ ی اٍل تكبهل )تخوک گذاری تب الًِ گشیٌی( 34/5/3622 12

 تَصیف ّفتِ ی دٍم تكبهل )دیغک سایبی دٍ الیِ ای / ّفتِ دٍتبیی ّب(  5/3622/;3 13

 تَصیف ّفتِ ی عَم تكبهل )دیغک سایبی عِ الیِ( 48/5/3622 14

 ٍیبًی(تَصیف اس پبیبى ّفتِ عَم )چْبرم( تب ّؾتن )دٍرُ ر 4/6/3622 15



 تَصیف هبُ عَم تب ٌّگبم تَلذ )ٍضؼیت جٌیي ٍ جفت( 6/3622/; 16

 هزٍر رًٍذ ایجبد ٍ ؽكل گیزی ًقبیص هبدرسادی ٍ تؾخیص ّبی پیؼ اس تَلذ جلسه جبرانی 17
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