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 جلغِ اٍل

 ثب آًبتَهی، عیغتن ّب، عیغتن اعکلتی.آؽٌبیی  ّذف کلی:

 .ّب ؽٌبعی ٍ عبختبر ثبفتی اعتخَاى ثب رٍیبىآؽٌبیی کلی  ٍ ثب اصطالحبت هتذاٍل ٍ رایج آًبتَهیآؽٌبیی  اّذاف ٍیضُ:

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ
 آًبتَهی را تؼریف وتذ.-1-1

 را رور وٌذ. صغالحبت هتذاٍل ٍ رایج آًبتَهیا -2-1

 شٌبسی را تؼریف وتذ. بىرٍی-3-1

 ّذ.را شرح دّب  سبختبر ثبفتی استخَاى -4-1

 



 جلغِ دٍم

  .ثب اًذام فَقبًیآؽٌبیی کلی  :ّذف کلی

 ٍ هفبصل آى.ای ٍ حزکبت  ّبی کوزثٌذ ؽبًِ اعتخَاى آؽٌبئی ثب  اّذاف ٍیضُ:

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ
 را تؼریف وتذ. اًذام فَلبًی -1-2

 ّبی هختلف اًذام فَلبًی را ًبم ثجرد. لسوت -2-2

 ی را تبم ثجرد.ا ّبی وورثٌذ شبًِ استخَاى -3-2

 ای را شرح دّذ. ّبی وورثٌذ شبًِ آًبتَهی استخَاى -4-2

 ای را شرح دّذ. وورثٌذ شبًِ-5-2

 هْوتریي ػضالت وورثٌذ شبًِ را ًبم ثجرد ٍ ػولىرد آًْب را شرح دّذ -6-2

 را تَضیح دّذ. ای ًِوورثٌذ شب حروبت -7-2

 جلغِ عَم

  ٍ ثبسٍ.  هفصل ؽبًِآؽٌبیی ثب  :ّذف کلی

 . حزکبت آى آؽٌبئی ثب هفصل ؽبًِ ٍ ذاف ٍیضُ:اّ

 آؽٌبئی ثب ثخؼ فَقبًی اعتخَاى ثبسٍ.                    

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ
 را شرح دّذ.  هفصل شبًِ -1-3

 را تَضیح دّذ.  ًِشب هفصل حروبت -2-3

 ثخش فَلبًی استخَاى ثبزٍ ٍ اجساء ٍ اتصبالت ػضالًی آى را شرح دّذ. -3-3

 هْوتریي ػضالت شبًِ ٍ ثبزٍ را ًبم ثجرد ٍ ػولىرد آًْب را شرح دّذ -4-3

 چْبرمجلغِ 

 .عبػذ آرًج ٍ  ثخؼ تحتبًی اعتخَاى ثبسٍ، آؽٌبیی ثب  :ّذف کلی

 آؽٌبئی ثب ثخؼ تحتبًی ثبسٍ. اّذاف ٍیضُ:

 آؽٌبئی ثب هفصل آرًج، اجشاء ٍ حزکبت آى.                    

 آؽٌبئی ثب اعتخَاى ّبی عبػذ ٍ خصَصیبت آًْب.                    

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ
 .ثخش تحتبًی استخَاى ثبزٍ را ثب جسئیبت شرح دّذ -1-4

 را شرح دّذ.  هفصل آرًج -2-4

 آرًج را تَضیح دّذ. هفصل حروبت -3-4

 ثخش فَلبًی ّردٍ استخَاى سبػذ)رادیَس ٍ اٍلٌب( را شرح دّذ. -4-4

 یي ػضالت سبػذ را ًبم ثجرد ٍ ػولىرد آًْب را شرح دّذهْوتر -5-4

 سبػذ را تَضیح دّذ. حروبت -6-4

 پٌجنجلغِ 

 .اًگؾتبى ٍ کف دعت ،هچآؽٌبیی ثب  :ّذف کلی

 آؽٌبئی ثب هچ دعت ٍ اجشاء ٍ حزکبت . اّذاف ٍیضُ:

 آؽٌبئی ثب کف دعت ٍ اعتخَاى ّب آى.                    

 .2بئی ثب عبختبر اًگؾتبى ثَیضُ اًگؾت ؽوبرُ آؽٌ                    

 .هفبصل ٍ حزکبتثب اعتخَاى ّب،  کلی آؽٌبئی                    

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ



 شرح دّذ.ثِ تفىیه را  سبػذ استخَاى ّبیثخش تحتبًی  -1-5

 .را شرح دّذ ٍ تًَل وبرپبل هفصل هچ  -2-5

 را تَضیح دّذ. هچ هفصل حروبت -3-5

 استخَاى ّبی وف دست را ًبم ثردُ ٍ خصَصیبت آى ّب را شرح دّذ. -4-5

 استخَاى ّبی اًگشتبى را ًبم ثردُ ٍ خصَصیبت آى ّب را شرح دّذ. -5-5

 را ًبم ثجرد.  اًگشتبى هفبصل -6-5

 را شرح دّذ.  اًگشت شست آًبتَهی هفصل  -7-5

 لىرد آًْب را شرح دّذهْوتریي ػضالت وف ست ٍ اًگشتبى را ًبم ثجرد ٍ ػو -8-5

 را تَضیح دّذ. اًگشتبى هفبصل حروبت -9-5

 را تَضیح دّذ. اًگشت شستهفصل  حروبت -10-5

 ؽؾنجلغِ 

  .رعبًی ٍ عیغتن لٌفبٍی اًذام فَقبًی خَىآؽٌبیی ثب  :ّذف کلی

 آؽٌبئی ثب عیغتن خًَزعبًی اًذام فَقبًی ثِ تفکیک ًَاحی آى. اّذاف ٍیضُ:

 آؽٌبئی ثب عیغتن لٌفبٍی اًذام فَقبًی.                    

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ
 شرح دّذ.در ًبحیِ شبًِ را  رسبًی اًذام فَلبًی خَى -1-6

 را در ًبحیِ ثبزٍ ٍ سبػذ شرح دّذ. رسبًی اًذام فَلبًی خَى -2-6

 را در ًبحیِ وف دست ٍ اًگشتبى شرح دّذ.رسبًی  خَى -3-6

 شرح دّذ.ثِ تفىیه ًَاحی را  فَلبًی سیستن لٌفبٍی اًذام -4-6

 ّفتن جلغِ

 .اػصبة اًذام فَقبًی آؽٌبیی ثب :ّذف کلی

 آؽٌبئی ثب ؽجکِ ػصجی ثبسٍئی. اّذاف ٍیضُ:

 آؽٌبئی ثب هْوتزیي اػصبة کٌتزل کٌٌذُ اًذام فَقبًی.                    

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ
 ٌج ػصت اصلی وٌترل وٌٌذُ اًذام فَلبًی را ثشٌبسذ()پ شجىِ ػصجی ثبزٍئی را شرح دّذ. -1-7

 ٍ ًَاحی تحت وٌترل آى ّب را هشخص ًوبیذ.  (اػوبل حسی ٍ حروتی) وٌترل وٌٌذُ ًَاحی هختلف ثبزٍاػصبة   -2-7

 )اػوبل حسی ٍ حروتی( ٍ ًَاحی تحت وٌترل آى ّب را هشخص ًوبیذ.  وٌترل وٌٌذُ ًَاحی هختلف سبػذاػصبة   -3-7

 )اػوبل حسی ٍ حروتی( ٍ ًَاحی تحت وٌترل آى ّب را هشخص ًوبیذ.  وٌترل وٌٌذُ ًَاحی هختلف دستاػصبة   -4-7

 جلغِ ّؾتن

 .ّیپ ٍ ثخؼ فَقبًی راى لگي،  آؽٌبیی ثب :ّذف کلی

 آؽٌبئی ثب کوزثٌذ لگٌی. اّذاف ٍیضُ:

 آؽٌبئی ثب هفصل ّیپ.                    

 قبًی اعتخَاى فوَر.آؽٌبئی ثب عز فَ               

 آؽٌبئی کلی ثب هفبصل ٍ حزکبت ًَاحی فَق الذکز.              

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ:
 وورثٌذ خبصرُ را ًبم ثجرد.ّبی تشىیل دٌّذُ  استخَاى -1-8

 حروبت ٍ هفبصل وورثٌذ خبصرُ ٍ لگي ٍ راى را تَضیح دّذ. -2-8

 .جردًبم ثرا  یاًذام تحتبً ّبی استخَاى -3-8

 ثتَاًذ ثخش فَلبًی استخَاى راى را ثب جسئیبت شرح دّذ. -4-8

 هْوتریي ػضالت وورثٌذ لگٌی ٍ فَلبًی راى را ًبم ثجرد ٍ ػولىرد آًْب را شرح دّذ -5-8



 جلغِ ًْن

  .ٍ ثخؼ فَقبًی عبق هفصل ساًَ آؽٌبیی ثب :ّذف کلی

 آؽٌبئی ثب ثخؼ دیغتبل راى. اّذاف ٍیضُ:

 آؽٌبئی ثب هفصل ساًَ.                   

 آؽٌبئی ثب ثخؼ فَقبًی عبق.                  

 آؽٌبئی کلی ثب اعتخَاى ّب، هفبصل ٍ حزکبت در هبثقی هفبصل هَجَد در ایي هحذٍدُ.                 

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ:
 ّذ.ثخش تحتبًی راى ٍ ثخش ّبی فَلبًی تیجیب ٍ فیجَال را شٌبسبئی ٍ شرح د -1-9

 تیجیب ٍ فیجَال را شٌبسبئی ٍ شرح دّذ. فَلبًیثخش  -2-9

 .(رثبط ّب)اتصبالت ٍ را شرح دّذهفصل زاًَ  -2-9

 را ًبم ثجرد ٍ ػولىرد آًْب را شرح دّذ زاًٍَ  هْوتریي ػضالت راى -3-9

 را شرح دّذ.هفصل زاًَ  حروبت -3-9

 جلغِ دّن

 .ف پب ٍ اًگؾتبىقغوت تحتبًی عبق، هچ پب، ک آؽٌبیی ثب :ّذف کلی

 آؽٌبئی ثب ثخؼ تحتبًی عبق. اّذاف ٍیضُ:

 آؽٌبئی ثب هچ پب.                   

 آؽٌبئی ثب کف پب ٍ اًگؾتبى.                  

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ:

 ثخش تحتبًی استخَاى ّبی سبق پب را ثب جسئیبت شرح دّذ. -1-10

 ٍ ػولىرد آًْب را شرح دّذهْوتریي ػضالت سبق را ًبم ثجرد  -2-10

 استخَاى ّبی هچ پب را شٌبسبئی ٍ شرح دّذ. -3-10

 دّذ. هچ پب را شرح صلبهف  -4-10

 استخَاى ّبی وف پب ٍ اًگشتبى را شٌبسبئی ٍ شرح دّذ. -5-10

 هفبصل ٍ حروبت هَجَد در وف پب ٍ اًگشتبى را شرح دّذ -6-10

 ثجرد ٍ ػولىرد آًْب را شرح دّذ هْوتریي ػضالت وف پب ٍ اًگشتبى را ًبم -7-10

 

 جلغِ یبسدّن

 .اػصبة اًذام تحتبًی آؽٌبیی ثب :ّذف کلی

 آؽٌبئی ثب ؽجکِ اػصبة کوزی.  اّذاف ٍیضُ:

 خبجی. -آؽٌبئی ثب ؽجکِ کوزی                      

 آؽٌبئی ثب هْوتزیي اػصبة کٌتزل کٌٌذُ ًَاحی اًذام تحتبًی.                    

 داًؾجَ قبدر ثبؽذ در پبیبى

 را ًبم ثجرد. یاًذام تحتبًووری، ووری خبجی اػصبة  ّبی هختلف لسوت -1-11

 شرح دّذ.ًبم ثردُ ٍ را راى  ووپبرتوبى ّبی هختلف حسی ٍ حروتی اػصبة -2-11

 اػصبة حسی ٍ حروتی ووپبرتوبى ّبی هختلف سبق را ًبم ثردُ ٍ شرح دّذ. -3-11

 اػصبة حسی ٍ حروتی وف پب ٍ اًگشتبى را ًبم ثردُ ٍ شرح دّذ. -4-11

                

 دّندٍاسجلغِ 

 .خًَزعبًی ٍ عیغتن لٌفبٍی اًذام تحتبًیآؽٌبیی ثب  :ّذف کلی



 آؽٌبئی ثب هْوتزیي ػزٍق تغذیِ کٌٌذُ اًذام تحتبًی. اّذاف ٍیضُ:

 لٌفبٍی اًذام تحتبًی. آؽٌبئی ثب ػزٍق ٍ ػقذُ ّبی                     

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ:
 تَضیح دّذ. ًبم ثردُ ٍ را ووپبرتوبى ّبی راىخًَرسبًی شریبى ّبی اصلی ٍ -1-18

 ووپبرتوبى ّبی سبق را ًبم ثردُ ٍ تَضیح دّذ.خًَرسبًی شریبى ّبی اصلی ٍ -2-12

 ٍ تَضیح دّذ.وف پب ٍ اًگشتبى را ًبم ثردُ خًَرسبًی شریبى ّبی اصلی ٍ -3-12

 شرح دّذ.در ًَاحی هختلف را  سیستن لٌفبٍی اًذام تحتبًی -2-18

 عیشدّنجلغِ 

  .عتَى فقزاتآؽٌبیی کلی ثب  :ّذف کلی

 آؽٌبئی ثب اًَاع هْزُ ّبٍ ًَاحی عتَى فقزات. اّذاف ٍیضُ:

 عتَى فقزات. قَط ّب، هفبصل، رثبط ّب ٍ حزکبتآؽٌبئی ثب                    

 داًؾجَ قبدر ثبؽذ:در پبیبى 

 ستَى فمرات را تؼریف وٌذ. -1-13
 .ُ ٍ شرح دّذثردهْرُ ّبی تیپیه ٍ آتیپیه ًَاحی هختلف ستَى فمرات را ًبم  -2-13

 را شرح دّذ.  ستَى فمرات ی ٍ لَس ّبیسبختبر استخَاً -3-13

  شرح دّذرا  تستَى فمرا هختلف ٍ حروبت هفبصل -4-13

 را شرح دّذ. ستَى فمراترثبط ّبی  -5-13

 هْوتریي ػضالت هرتجظ ثب ستَى فمرات را ًبم ثجرد ٍ ػولىرد آًْب را شرح دّذ -6-13

          

 هٌبثغ:

1. RICHARD L DRAKE, GRAY´S ANATOMY,LATEST EDITION, CHURCHIL LIVINGSTONE 

 سبیر هٌبثغ هؼتجر ثر حست ًظر استبد .2

 

 عویٌبر عخٌزاًی،کبرگزٍّی، کٌفزاًظ داًؾجَئی ٍرٍػ تذریظ:
 

 ٍایت ثزد،ٍیذئَ پزٍصکتَر، هَالص ٍ فیلن آهَسؽیٍعبیل آهَسؽی :
 

 عٌجؼ ٍ ارسؽیبثی 

 عبػت تبریخ  عْن اس ًوزُ کل)ثز حغت درصذ( رٍػ       آسهَى

 //////////////////////// /////////// /////////////// %10 وتجی کَئیش

ِ پٌجن هصبدف ثب جلس %25 وتجی ٍ ػولی تزم آسهَى هیبى 

 تئَری

13:30-12:30 

عجك ثرًبهِ اهتحبًبت  %60 وتجی ٍ ػولی آسهَى پبیبى تزم

 پبیبى ترم داًشىذُ

 

   %5 وٌترل حضَر ٍ غیبة حضَر فؼبل در کالط

 

 هقزرات کالط ٍ اًتظبرات اس داًؾجَ:
حذٍدیت زهبًی ٍ ثِ هٌظَر ثْرُ ثرداری ّرچِ ثیشتر ثِ ًىبت از داًشجَیبى ػسیس اًتظبر هی رٍد وِ ثب تَجِ ثِ اّویت ٍ حسبسیت درس ٍ تٌَع هغبلت ٍ ه

 ریل تَجِ فرهبیٌذ:

 ثِ هٌبثغ هؼرفی شذُ هراجؼِ ٍ هغبلت وبهل ثحث ّب را هغبلؼِ ًوبیٌذ ٍ در صَرت ٍجَد ّرگًَِ اشىبل در سبػت ّبی هشبٍرُ هغرح ًوبیٌذ. -1



 در والس در ارزشیبثی تأثیر دارد(.ثِ حضَر هٌظن ٍ تَأم ثب آهبدگی در توبم جلسبت اّویت دٌّذ)غیجت  -2

 در ثحث ّبی گرٍّی والس شروت فؼبل داشتِ ثبشٌذ. -3

 

                              هحغي صالًِبم ٍ اهضبی هذرط: 

 
 ًبم ٍ اهضبی هذیز گزٍُ: 

 

 
 

 

 داًؾکذُ: EDOًبم ٍ اهضبی هغئَل  

 

                                               

 
                         

 

 تبئیذ هذیز گزٍُ ٍاهضبی                                              ■خیز   □  آیب طزح درط ثزای اٍلیي ثبر تذٍیي ؽذُ اعت ؟ ثلِ  

 



 بًی،تحتبًی ٍ عتَى فقزات()اًذام فَق2آًبتَهی  درط :جذٍل سهبًجٌذی

 20-21ؽٌجِ ّب دٍ رٍس ٍ عبػت جلغِ :

 

 هذرط هَضَع ّز جلغِ تبریخ جلغِ

1 26/6/97 

 ججراًی

 

 دوتر هحسي شالِ هقذهِ ٍ ثیبى اصطالحبت هتذاٍل ٍ رایج آًبتَهی

2 2/7/97 
 ججراًی

 
 

ای ٍ حزکبت  ّبی کوزثٌذ ؽبًِ اًذام فَقبًی ٍ اعتخَاى

 آى

 دوتر هحسي شالِ

3 09/7/97 
 

ٍ حزکبت آى ٍ آؽٌبئی ثب ثخؼ فَقبًی   هفصل ؽبًِ

  اعتخَاى ثبسٍ

 دوتر هحسي شالِ

 دوتر هحسي شالِ ثخؼ تحتبًی اعتخَاى ثبسٍ  ٍ هفصل آرًج ٍ عبػذ 16/7/97 4

 اًگؾتبى ٍ اًگؾت ؽغتکف دعت،هچ،  23/7/97 5
 

 دوتر هحسي شالِ

 َقبًیرعبًی ٍ عیغتن لٌفبٍی اًذام ف خَى 30/7/97 6
 

 دوتر هحسي شالِ

 اػصبة اًذام فَقبًی 7/8/97 7
 

 دوتر هحسي شالِ

8 14/8/97 
 

 دوتر هحسي شالِ کوزثٌذ خبصزُ ٍ ّیپ ٍ ثخؼ فَقبًی راى

9 21/8/97 
 

 دوتر هحسي شالِ هفصل ساًَ ٍ ثخؼ فَقبًی عبق

10 28/8/97 
 

 دوتر هحسي شالِ قغوت تحتبًی عبق، هچ پب، کف پب ٍ اًگؾتبى

11 5/9/97 
 

 دوتر هحسي شالِ  اػصبة اًذام تحتبًی

12 12/9/97 
 

 دوتر هحسي شالِ خًَزعبًی ٍ عیغتن لٌفبٍی اًذام تحتبًی

 دوتر هحسي شالِ  عتَى فقزات 19/9/97 13



 

 سبػت( 16تذریس ػولی )
 توریي ثب هَالش، هبوت هجبحث فَق ٍ در صَرت اهىبى ًوًَِ عجیؼی. 

 

 جلغِ اٍل 

 .هفصل آرًجثبسٍ ٍ ای ٍ  ّبی کوزثٌذ ؽبًِ اعتخَاىی ػولی ثب آؽٌبی ّذف کلی:

 اّذاف ٍیضُ:

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ
 اسىلت هحَری ٍ ضویوِ را ثر رٍی هَالش هشخص ًوبیذ.-1-1

 را ثِ تفىیه ثر رٍی هَالش هشخص ًوَدُ ٍ جسئیبت را شرح دّذ. وورثٌذ شبًِاستخَاى ّبی  -2-1

 ل شبًِ ٍ آرًج را ثر رٍی هَالش هشخص وردُ ٍ ثب جسئیبت شرح دّذ.استخَاى ثبزٍ ، هفص -3-1

 

 جلغِ دٍم

 .اًگؾتبى ٍ اًگؾت ؽغتکف دعت،هچ،  ،عبػذ ػولی ثب آؽٌبیی ّذف کلی:

 اّذاف ٍیضُ:

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

 . ٍ شرح دّذ را ثر رٍی هَالش هشخص ًوبیذاستخَاى ّبی سبػذ  -1-2

 ٍ ثر رٍی هَالش شرح دّذ. را هشخص وردُ هچ دست -2-2

 را ثخَثی ثر رٍی ًوًَِ هَالش شرح دّذ. استخَاى ّبی وف دست ٍ اًگشتبى -3-2

 جلغِ عَم

 اػصبة اًذام فَقبًی ٍ رعبًی ٍ عیغتن لٌفبٍی اًذام فَقبًی خَى آؽٌبیی ػولی ثب ّذف کلی:

 اّذاف ٍیضُ:

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ
 ثر رٍی ًوًَِ عجیؼی یب هَالش شرح دّذ.را  خًَرسبًی اًذام فَلبًی -1-3

 را ثر رٍی ًوًَِ عجیؼی یب هَالش شرح دّذ. سیستن لٌفبٍی اًذام فَلبًی -2-3

 اًذام فَلبًی را ثر رٍی هَالش ثِ دلت شٌبسبئی ٍ ّریه را تَضیح دّذ. اػصبة -3-3

 را ثر رٍی هَالش ثِ دلت شٌبسبئی ٍ تَضیح دّذ. شجىِ ثبزٍئی -4-3

 جلغِ چْبرم

 .کوزثٌذ خبصزُ ٍ ّیپ ٍ راىآؽٌبیی ػولی ثب  ّذف کلی:

 اّذاف ٍیضُ:

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ
 هشخص ًوَدُ ٍ ثر رٍی هَالش تَضیح دّذ. استخَاى ّبی هَجَد در وورثٌذ خبصرُ را -1-4

 هشخص ًوَدُ ٍ ثر رٍی هَالش تَضیح دّذ. استخَاى راى را -2-4

 ر رٍی هَالش تَضیح دّذ.هشخص ًوَدُ ٍ ث هفصل ّیپ را  -3-4

 جلغِ پٌجن

 .هفصل ساًَ ٍ عبقآؽٌبیی ػولی ثب  ّذف کلی:

 اّذاف ٍیضُ:

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ



 را ثشٌبسذ ٍ ثر رٍی هَالش هشخص ًوبیذ. هفصل زاًَ -1-5

 را ثشٌبسذ ٍ ثر رٍی هَالش هشخص ًوبیذ. استخَاى ّبی دخیل در هفصل زاًَ -2-5

 را ثشٌبسذ ٍ ثر رٍی هَالش هشخص ًوبیذ. استخَاى ّبی سبق -3-5

 جلغِ ؽؾن

 .قغوت تحتبًی عبق، هچ پب، کف پب ٍ اًگؾتبىآؽٌبیی ػولی ثب  ّذف کلی:

 اّذاف ٍیضُ:

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

 را ثب ٍاسغِ هَالش شٌبسبئی ٍ جسئیبت آى را شرح دّذ. هچ پب -1-6

 خص ًوبیذ.هشاستخَا ى ّبی آًرا  را سٌبسبئی ٍ  وف پب -2-6

 شرح دادُ ٍ ثر رٍی هَالش هشخص ًوبیذ. اًگشتبى پب را -3-6

 جلغِ ّفتن

 .خًَزعبًی ٍ عیغتن لٌفبٍی اًذام تحتبًی ٍ اػصبة اًذام تحتبًیآؽٌبیی ػولی ثب  ّذف کلی:

 اّذاف ٍیضُ:

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ
 َاًذ هشخص وٌذٍ ثر رٍی هَالش شرح دّذ.شریبى ّبی اًذام تحتبًی)فوَرال، پَپلیتِ آل، تیجیبل(را ثت -2-7

 ٍریذ ّبی ػومی در اًذام تحتبًی را ثر رٍی هَالش هشخص وٌذ. -3-7

 ٍریذ ّبی سغحی در اًذام تحتبًی را ثر رٍی هَالش هشخص وٌذ. -4-7

 اػصبة اًذام تحتبًی را ثر رٍی هَالش هشخص وٌذ. -5-7

 هشخص وٌذ.سیستن لٌفبٍی اًذام تحتبًی را ثر رٍی هَالش  -6-7

 جلغِ ّؾتن

 .عتَى فقزاتآؽٌبیی ػولی ثب  ّذف کلی:

 اّذاف ٍیضُ:

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ
 را ثب استفبدُ از هَالش شرح دّذ. ستَى فمراتثخش ّبی هختلف  -1-8

 ّبی هختلف را ثب استفبدُ از هَالش شرح دّذ. هْرُ -2-8

 هَالش شرح دّذ. را ثب استفبدُ ازاستخَاى خبجی ثخش ّبی هختلف  -3-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ػولی)اًذام فَقبًی،تحتبًی ٍ عتَى فقزات( 2آًبتَهی  درط :جذٍل سهبًجٌذی

 26-28یکؾٌجِ ّب  رٍس ٍ عبػت جلغِ :

 

 هذرط هَضَع ّز جلغِ تبریخ جلغِ

 دوتر هحسي شالِ هفصل آرًج ثبسٍ ٍ ای ٍ  ّبی کوزثٌذ ؽبًِ اعتخَاى 22/7/97 1

 اًگؾتبى ٍ اًگؾت ؽغتف دعت،کهچ،  ،عبػذ 29/7/97 2
 

 دوتر هحسي شالِ

 رعبًی ٍ عیغتن لٌفبٍی اًذام فَقبًی خَى 6/8/97 3

 اػصبة اًذام فَقبًی
 

 دوتر هحسي شالِ

4 13/8/97 
 

 دوتر هحسي شالِ کوزثٌذ خبصزُ ٍ ّیپ ٍ راى

5 20/8/97 
 

 دوتر هحسي شالِ هفصل ساًَ ٍ عبق

6 27/8/97 
 

 دوتر هحسي شالِ کف پب ٍ اًگؾتبىقغوت تحتبًی عبق، هچ پب، 

7 4/9/97 
 

خًَزعبًی ٍ عیغتن لٌفبٍی  ٍ اػصبة اًذام تحتبًی

 اًذام تحتبًی

 دوتر هحسي شالِ

8 11/9/97 
 

 دوتر هحسي شالِ عتَى فقزات

 




