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 :٘ذف کٍی

تخصصي با ِادٖ وٕتراضت زا،آِادٖ ضازي در پایاْ درش فراگیراْ اصٛي ٚ رٚظ  اجرای آزِٛٔٙای پرتٛ ٔگاری  

،تطٍظ واًِ بٗ تىٕیه ٘ا ٚٚضؼیت ٘اي ِٛرد  ضازي ٚتجٛیس ِادٖ وٕتراضت زابیّار،ِٛاردواربرد ِّٕٚٛػیت آزِْٛ،آِادٖ 

 را ِی آِٛزٔذ اضتفادٖ جٙت پرتٛٔگاري ٘اي تخصصي ٚٚضایً ِٛردٔیازجٙت أجاَ آزِٛٔٙا 
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 آٔژیٛگرافي لٍب ٚػرٚق ورٚٔر بررضی اصٛي  – 9

 (اداِٗ)آٔژیٛگرافي لٍب ٚػرٚق ورٚٔر بررضی اصٛي  - 99
  آئٛرتٛگرافي اجراي آزِْٛ بررضی اصٛي  -99
 آٔژیٛگرافي از أذاَ فٛلأي بررضی اصٛي – 92
 آٔژیٛگرافي از أذاَ تذتأي بررضی اصٛي – 91
 وٍیٗ ٘ا ٚتٕٗ ضیٍیانیٛگرافی از ژغٕاخت اصٛي آٔ  – 91
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 : اختصاصی ا٘ذاف   
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 .را تػریخ وٕذ آزِٛٔٙاي تخصصيٚیژگیٙاي اتاق ٚتجٙیسات پرتٛٔگاري ( 1-9
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 .تػریخ ّٔایذ آٔژیٛگرافي از أذاَ فٛلأي ٚٚضؼیت د٘ي بٗ بیّاراْ را در  ّٚٔا ٘اي پرتٛٔگارياصٛي ( 1-92
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 : یادگیری  –غیٖٛ ٘ای یاد د٘ی 
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 ٚضیٍــٗ رٚظ تـذریص ِـذرش ِٛضٛع ٘ر جٍطٗ تاریخ

ِمذِٗ  ,ِؼرفی درش ، ِٕابغ ، ارزغیابی ِمذِاتی 9

 اجراي آزِٛٔٙاي تخصصي،غٕاخت اصٛي کٍی 
 

ِذّذ رضٛي 

 تٛدیذٔیا
ضخٕرأی ، پرضع ٚ پاضخ ، 

 ّٔایع اضالیذ
دیتاپرٚژکتٛر ، ٚایت 

 برد

 یٍٛگرافی اِ اجراي آزِْٛ بررضی اصٛي 2
 

ِذّذ رضٛي 

 تٛدیذٔیا
ضخٕرأی ، پرضع ٚ پاضخ ، 

 ّٔایع اضالیذ
دیتاپرٚژکتٛر ، ٚایت 

 برد

ِذّذ رضٛي  ٌٌٛٗ ٘اي ردّيٚ ردُ بررضی اصٛي پرتٛٔگاری از  1

 تٛدیذٔیا
ضخٕرأی ، پرضع ٚ پاضخ ، 

 ّٔایع اضالیذ
دیتاپرٚژکتٛر ، ٚایت 

 برد

ِذّذ رضٛي   ِاِٛگرافي  اجراي آزِْٛ بررضی اصٛي  1

 تٛدیذٔیا
ضخٕرأی ، پرضع ٚ پاضخ ، 

 ّٔایع اضالیذ
دیتاپرٚژکتٛر ، ٚایت 

 برد

ِذّذ رضٛي  غذد اغىيپرتٛٔگاری از بررضی اصٛي 1

 تٛدیذٔیا
ضخٕرأی ، پرضع ٚ پاضخ ، 

 ّٔایع اضالیذ
دیتاپرٚژکتٛر ، ٚایت 

 برد

ِذّذ رضٛي   غذد بساليبررضی اصٛي پرتٛٔگاری از 1

 تٛدیذٔیا
ضخٕرأی ، پرضع ٚ پاضخ ، 

 ّٔایع اضالیذ
دیتاپرٚژکتٛر ، ٚایت 

 برد

 آزِْٛبررضی  -غٕاخت اصٛي آزِٛٔٙای آٔژیٛگرافی 7
  آٔژیٛگرافي ِغس

ِذّذ رضٛي 

 تٛدیذٔیا
ضخٕرأی ، پرضع ٚ پاضخ ، 

 ّٔایع اضالیذ
دیتاپرٚژکتٛر ، ٚایت 

 برد

ِذّذ رضٛي  آزِْٛ ِیاْ ترَ 8

 تٛدیذٔیا
ضخٕرأی ، پرضع ٚ پاضخ ، 

 ّٔایع اضالیذ
دیتاپرٚژکتٛر ، ٚایت 

 برد

 آٔژیٛگرافي لٍب ٚػرٚق ورٚٔر بررضی اصٛي 9
 

رضٛي ِذّذ 

 تٛدیذٔیا
ضخٕرأی ، پرضع ٚ پاضخ ، 

 ّٔایع اضالیذ
دیتاپرٚژکتٛر ، ٚایت 

 برد

ِذّذ رضٛي  (اداِٗ)آٔژیٛگرافي لٍب ٚػرٚق ورٚٔر بررضی اصٛي 99

 تٛدیذٔیا
ضخٕرأی ، پرضع ٚ پاضخ ، 

 ّٔایع اضالیذ
دیتاپرٚژکتٛر ، ٚایت 

 برد

 اجراي آزِْٛ آئٛرتٛگرافي بررضی اصٛي 99
 

ِذّذ رضٛي 

 تٛدیذٔیا
ضخٕرأی ، پرضع ٚ پاضخ ، 

 ّٔایع اضالیذ
دیتاپرٚژکتٛر ، ٚایت 

 برد

ِذّذ رضٛي  آٔژیٛگرافي از أذاَ فٛلأي بررضی اصٛي 92

 تٛدیذٔیا
ضخٕرأی ، پرضع ٚ پاضخ ، 

 ّٔایع اضالیذ
دیتاپرٚژکتٛر ، ٚایت 

 برد

 آٔژیٛگرافي از أذاَ تذتأي بررضی اصٛي 91
 

ِذّذ رضٛي 

 تٛدیذٔیا
ضخٕرأی ، پرضع ٚ پاضخ ، 

 ّٔایع اضالیذ
دیتاپرٚژکتٛر ، ٚایت 

 برد

ِذّذ رضٛي   وٍیٗ ٘ا ٚتٕٗ ضیٍیانغٕاخت اصٛي آٔژیٛگرافی از  91

 تٛدیذٔیا
ضخٕرأی ، پرضع ٚ پاضخ ، 

 ّٔایع اضالیذ
دیتاپرٚژکتٛر ، ٚایت 

 برد

 ٚٔٛگرافي از أذاَ فٛلأي ٚتذتأيبررضی اصٛي  91
 

ِذّذ رضٛي 

 تٛدیذٔیا
ضخٕرأی ، پرضع ٚ پاضخ ، 

 ّٔایع اضالیذ
دیتاپرٚژکتٛر ، ٚایت 

 برد

ِذّذ رضٛي  ٚٔٛگرافي از طذايبررضی اصٛي  91

 تٛدیذٔیا
ضخٕرأی ، پرضع ٚ پاضخ ، 

 ّٔایع اضالیذ
دیتاپرٚژکتٛر ، ٚایت 

 برد

    


