
 

 پیراپسؼکی داًؽکذُ

 ترهی لبلت ًگبرغ عرح درض

 

 سادیَلَطی داًطجَیبى تشم سَم وبسضٌبسی هخبعجبى:                             )جوجوِ، هغض ٍ اػػبة( 3آًبتَهی ػٌَاى درض :  

     ٍاحذ ػولی( 5/0 -ٍاحذ ًظشی 5/1)2)یب سْن استبد اص ٍاحذ( تؼذادٍاحذ:

 12-13سٍصّبی سِ ضٌجِ سبػت فراگیر:ظبػت پبظخگَیی ثِ ظَاالت  

      (             97-98اٍل  ًیوعبل تحصیلی ،تئَری  21-23،ظبػت ظِ ؼٌجِ )رٍزبى ارائِ درض: زه

 دوتش هحسي طالِ هذرض:

 ًذاسد درض ٍ پیػ ًیبز:

  ّذف کلی درض :

، دس ایي دسس داًطجَیبى سبختبس تطشیحی یىذیگش آضٌبیی ثب سبختوبى ٍ سبختبس تطشیحی جوجوِ، هغض ٍ اػػبة ٍ دسن هجبٍست اجضا ثب

ّبی هختلف ػػجی ٍ هشاوض هختلف هغضی ٍ ... ّب ٍ ساُجوجوِ، سیستن هغض ٍ اػػبة ٍ اجضاء هختلف آى ٍ دسن هجبٍست اػضبء ثب یىذیگش، ّستِ

 گیشًذ.سا فشا هی
 ّذاف کلی جلعبت : )جْت ّر جلعِ یک ّذف(ا

 .ثررظی ظبختبر اظتخَاًی جوجوِ -2

 هرکسی ٍ هحیغی. کلی ثب ظیعتن ػصجی آؼٌبیی -2

 .ًخبع ٍ آًبتَهی هغس ثب آؼٌبیی -3

 .ثب ػرٍق ظیعتن اػصبة هرکسیآؼٌبیی  -4

 .ّبی حرکتی ًسٍلیراٍُ  ّبی حعی صؼَدیثب اجساء ظیعتن ػصجی: راُآؼٌبیی  -5

 .ایلبػذُ ّبی گبًگلیَىثب آؼٌبیی  -6

 .الررتیکَ تتؽکیالهخچِ ٍ ثب آؼٌبیی  -7

 زٍج ػصت هغسی ٍ اػوبل آًْب(. 23) ثب اػصبة هغسیآؼٌبیی  -8

 .ؼٌَاییٍ  ظیعتن ثیٌبییثب آؼٌبیی  -9

 .لیوجیکٍ  ثَیبیی تؼبدلی،ظیعتن ثب آؼٌبیی  -10

 .تبالهَض ّیپَتبالهَض ثبآؼٌبیی  -11

 .کَرتکط هغس ثبآؼٌبیی  -12
 

 جلعِ اٍل

 ظِ ظر ٍ صَرت()کبظبختبر اظتخَاًی جوجوِثب  آؼٌبیی ّذف کلی:

 آؼٌبئی ثب اظتخَتي ّب، اػصبة ٍ هفبصل ظر ٍصَرت. اّذاف ٍیصُ:

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 سا ًبم ثجشد. سبختبس استخَاًی جوجوِّبی هختلف  لسوت -1-1

 سا ضشح دّذ. جوجوِ اػػبة سیستن -2-1

 سا ضشح دّذ. جوجوِ سبختبس ولی ثبفت -3-1

 تَضیح دّذ.  بى ضٌبسیسٍیاص ًمغِ ًظش  جوجوِ سا -4-1

 ثطٌبسذ. ولیآًبتَهی جوجوِ سا ثِ غَست  -5-1

 آًبتَهی غَست سا ثِ غَست ولی ثطٌبسذ. -6-1

 هفبغل هْن ٍ ضشٍسی سا دس سش ٍ غَست ثطٌبسذ ٍ ضشح دّذ. -7-1



 

 جلعِ دٍم

 ٍ آًبتَهی( ،هیبًجی ّب)ّیستَفیضیَلَطی هرکسی ٍ هحیغی کلی ثب ظیعتن ػصجی آؼٌبیی ّذف کلی:

 آؼٌبئی ثب اجساء ظیعتن ػصجی، رؼذ، ثبفت ؼٌبظی ٍ هیبًجی ّبی ػصجی. اّذاف ٍیصُ:

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 تؼشیف وٌذ.اص ًظش آًبتَهی دستِ ثٌذی ٍ ی سا جسیتن ػػ -1-2

 سا ضشح دّذ. سضذ سیستن ػػجی -2-2

 .سیستن ػػجی سا ثِ غَست ػولی ثطٌبسذ -3-2

 سا ضشح دّذ. ػجیّیستَفیضیَلَطی سیستن ػ -4-2

 سا دستِ ثٌذی ٍ تؼشیف وٌذ. ّبی ضیویبییهیبًجی -5-2

 سا ضشح دّذ. ّبی ضیویبییهیبًجیػولىشد  -6-2

 

 ظَمجلعِ 

 

 .ًخبع ٍ آًبتَهی هغس ثب آؼٌبیی ّذف کلی:

 ظبختبر آًبتَهیک ًخبع،هغس،ثخػ ّبی هختلف ٍ اجساء ػولکردی    آًْب.آؼٌبئی ثباّذاف ٍیصُ:

 ٌبئی ثبپَؼػ ّب ٍ پردُ ّبی هغسی ٍ ًخبع، ػوبکرد ٍ ظبختب آًْب.آؼ           

 آؼٌبئی ثب هبیغ هغسی ًخبػی.            

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ
 الیِ ّبی پَضطی ًخبع سا ًبم ثشدُ ٍ ّشیه سا اص ًظش ػولىشدی ضشح دّذ. -1-3

 ثبفت ضٌبسی ًخبع سا ضشح دّذ. -2-3

 ٍ خالغِ ػولىشد آى سا ضشح دّذ. ًخبع سا ًبم ثجشده آًبتَهیلسوت ّبی هختلف  -3-3

 .ٍ خالغِ ػولىشد آى سا ضشح دّذ لسوت ّبی هختلف هغض سا ًبم ثجشد -4-3

 ٍ خالغِ ػولىشد آى سا ضشح دّذ. آًبتَهی هغض سا ضشح دّذ -5-3

 .ّبی هغض سا تؼشیف وٌذپشدُ -6-3

 سا ضشح دّذ. ٍ خالغِ ػولىشد آى سا تؼشیف وٌذ هبیغ هغضی ًخبػی -7-3

 ِ غَست ػولی ثطٌبسذ.سا ث ّبی هغض ٍ هبیغ هغضی ًخبػیهغض، پشدُ آًبتَهی -8-3

 چْبرمجلعِ 

 .ثب ػرٍق ظیعتن اػصبة هرکسیآؼٌبیی  ّذف کلی:

  ظیعتن ػصجی خَدکبر آؼٌبئی ثب           

 ثب ػرٍق هغس ٍ ًخبع. آؼٌبئی اّذاف ٍیصُ:

  ٍ پبراظوپبتیک.آؼٌبئی ثب ظیعتن ظوپبتٌیک             

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 سا ًبم ثجشد. اػػبة هشوضی هْن تغزیِ وٌٌذُػشٍق  -1-4

 ضشح دّذ. تغزیِ وٌٌذُ ًخبع ٍ اػػبة آى سا هختػشػشٍق  -2-4

 ػشٍق تغزیِ وٌٌذُ هغض سا هختػش ضشح دّذ. -3-4

 ّبی هختلف سیستن ػػجی خَدوبس سا ًبم ثجشد. لسوت -3-4

 سا ضشح دّذ.سیستن ػػجی خَدوبس ػولىشد  -4-4

 پٌجنجلعِ 



 ّبی حرکتی ًسٍلیراٍُ  ّبی حعی صؼَدیثب اجساء ظیعتن ػصجی: راُآؼٌبیی  ّذف کلی:

 آؼٌبئی ثب هؼٌبی صؼَدی ٍ یب ًسٍلی. اّذاف ٍیصُ:

 آؼٌبئی ثبکَرتکط ٍ ظغح هغس.           

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 سا ًبم ثجشد. ػػجی هسیش ّبی هختلف لسوت -1-5

 سا ضشح دّذ. ّبی حسی غؼَدیساُ -2-5

 سا ضشح دّذ. حشوتی وَستىسآًبتَهی  -3-5

 آًبتَهی وَستىس حشوتی سا ضشح دّذ. -4-5

 سا ضشح دّذ. حشوتی ًضٍلیّبی ساُ -4-5

 چیي ٍ ضىٌج ّبی هؼشٍف هغضی ٍ اػوبل آًْب سا ضشح دّذ. -5-5

 ؼؽنجلعِ 

 .ایلبػذُ بیّ گبًگلیَىثب آؼٌبیی  ّذف کلی:

 .ایلبػذُ ّبی گبًگلیَىآؼٌبئی ثب ظبختبر، ػولکرد ٍ اًَاع  اّذاف ٍیصُ:

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 سا ضشح دّذ.، ًَع ػولىشد ٍ هبّیت آًْبایگبًگلیَى لبػذُ-1-6

 .ٍ هْوتشیي ٍظیفِ ّشیه سا ثگَیذ سا ًبم ثجشد هختلف ایلبػذُ ّبی گبًگلیَى-2-6

 تنفّجلعِ  

 .رتیکَالر تتؽکیالٍ  هخچِثب آؼٌبیی  لی:ّذف ک

 آًبتَهی هخچِ ٍ اجساء آى.آؼٌبئی ثب  اّذاف ٍیصُ:

 .ٍ اجساء آىتؽکیالت رتیکَالرآؼٌبئی ثب             

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 .هخچِ سا ضشح دّذآًبتَهی  -1-7

 .سا ًبم ثجشد هخچِ هختلف ّستِ ّبی -2-7

 ثطٌبسذ.  ولیت هخچِ سا ثِ غَس ػولىشد -3-7

 سا ًبم ثجشد. ستیىَالستطىیالت  ّبی هختلف لسوت -4-7

 سا ضشح دّذ. تطىیل ستیىَالسآًبتَهی  -5-7

 نّؽتجلعِ  

 .زٍج ػصت هغسی ٍ اػوبل آًْب( 23) ثب اػصبة هغسیآؼٌبیی  ّذف کلی:

 آؼٌبئی ثباجساء تؽکیل دٌّذُ یک ػصت هغسی. اّذاف ٍیصُ:

 ع ػصت )حعی، حرکتی ٍ هختلظ(.آؼٌبئی ثب اًَا            

 زٍج ػصت هغسی. 23آؼٌبئی             

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 سا ًبم ثجشد. اػػبة هغضی هختلف اجضاء -1-8

 اػػبة حشوتی، حس ٍ هختلظ سا ضشح دّذ. -2-8

 سا ضشح دّذ. اػػبة هغضی آًبتَهی -3-8

 غضی سا هختػش ٍ هفیذ ضشح دّذ.صٍج ػػت ه 12ّستِ ّب ، هسیش ٍ هْوتشیي اػوبل  -4-8

 ْنًجلعِ 

 .ؼٌَاییٍ  ظیعتن ثیٌبییثب آؼٌبیی  ّذف کلی:



 آؼٌبئی ثب ظبختبر ػصت ثیٌبئی)اجساء ٍ ...(. اّذاف ٍیصُ:

 ئی)اجساء ٍ ...(.ؼٌَاآؼٌبئی ثب ظبختبر ػصت             

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 شد.سا ًبم ثج سیستن ثیٌبیی ّبی هختلف لسوت -1-9

 سا ضشح دّذ. سیستن ثیٌبیی آًبتَهی -2-9

 . ػػت ثیٌبیی سا ضشح ّستِ ّب ٍ هسیش -3-9

 سا ًبم ثجشد. سیستن ضٌَایی ّبی هختلف لسوت -4-9

 سا ضشح دّذ. داخلی، هیبًی ٍ خبسجی سیستن ضٌَایی آًبتَهی -5-9

 ..سا ضشحضٌَائی ػػت  ّستِ ّب ٍ هسیش -6-9

 دّنجلعِ  

 .لیوجیکٍ  ثَیبیی تؼبدلی،ظیعتن  ثبآؼٌبیی   ّذف کلی:

 آؼٌبئی هفیذ ٍ کبفی ثب اجساء ظیعتن تؼبدلی. اّذاف ٍیصُ:

 آؼٌبئی هفیذ ٍ کبفی ثب اجساء ثب ظیعتن ثَیبئی.            

 آؼٌبئی هفیذ ٍ کبفی ثب اجساء ثب ظیعتن لیوجیک.            

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 .ٍ آًبتَهی آى سا ضشح دّذ سا ًبم ثجشد دلیتؼب سیستن ّبی هختلف لسوت -1-10

 سا ضشح دّذ. تؼبدلیسیستن ػولىشد -2-10

 .ٍ آًبتَهی آى سا ضشح دّذ سا ًبم ثجشد ثَیبیی سیستن ّبی هختلف لسوت -3-10

 سا ضشح دّذ. ثَیبیی سیستن ػولىشد -4-10

 .سا ًبم ثجشد ٍ آًبتَهی آى سا ضشح دّذ لیوجیه سیستن ّبی هختلف لسوت -5-10

 سا ضشح دّذ. لیوجیه سیستن ػولىشد -6-10

 

 

 دّنزیبجلعِ  

 .تبالهَض ّیپَتبالهَض ثبآؼٌبیی  ّذف کلی:

 .تبالهَض ّیپَتبالهَضؼٌبئی ثب ظبختبر ٍ ػولکرد آ اّذاف ٍیصُ:

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 سا ًبم ثجشد. ّیپَتبالهَس ّبی هختلف لسوت -1-11

 ح دّذ.سا ضش ّیپَتبالهَس ػولىشد -2-11

 سا ًبم ثجشد. تبالهَس هختلف ٍ ّستِ ّبی ّب لسوت -3-11

 سا ضشح دّذ. تبالهَس ػولىشد -4-11

 

 

 

 

 زدّندٍاجلعِ  

 .کَرتکط هغس ثبآؼٌبیی  ّذف کلی:

 آؼٌبئی ثب ظبختبر کَرتکط در ًَاحی هختلف. اّذاف ٍیصُ:



 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 .ٌبسذثطسا  وَستىس هغض ّبی هختلف لسوت -1-12

 .سا ضشح دّذ وَستىس هغض ػولىشد حسی،حشوتی ٍ وٌتشلی  -2-12

 

 

 

  هٌبثغ:
1. RICHARD L DRAKE, GRAY`S ANATOMY FOR STUDENTS,LATEST EDITION, CHURCHILL 

LIVINGSTONE 

 

 ظخٌراًی،کبرگرٍّی، کٌفراًط داًؽجَئی ٍ ظویٌبررٍغ تذریط:

 

 ٍایت ثرد،ٍیذئَ پرٍشکتَر، هَالش ٍ فیلن آهَزؼیٍظبیل آهَزؼی :

 
 

 

 ظٌجػ ٍ ارزؼیبثی 

 ظبػت تبریخ  ظْن از ًورُ کل)ثر حعت درصذ( رٍغ       آزهَى

 //////////////////////// /////////// /////////////// %10 وتجی کَئیس

هػبدف ثب جلسِ پٌجن  %25 وتجی ٍ ػولی ترم آزهَى هیبى 

 تئَسی

13:30-12:30 

عجك ثشًبهِ اهتحبًبت  %60 وتجی ٍ ػولی آزهَى پبیبى ترم

 پبیبى تشم داًطىذُ

 

   %5 وٌتشل حضَس ٍ غیبة حضَر فؼبل در کالض

 

 همررات کالض ٍ اًتظبرات از داًؽجَ:
َس ثْشُ ثشداسی ّشچِ ثیطتش ثِ ًىبت اص داًطجَیبى ػضیض اًتظبس هی سٍد وِ ثب تَجِ ثِ اّویت ٍ حسبسیت دسس ٍ تٌَع هغبلت ٍ هحذٍدیت صهبًی ٍ ثِ هٌظ

 ریل تَجِ فشهبیٌذ:

 ثِ هٌبثغ هؼشفی ضذُ هشاجؼِ ٍ هغبلت وبهل ثحث ّب سا هغبلؼِ ًوبیٌذ ٍ دس غَست ٍجَد ّشگًَِ اضىبل دس سبػت ّبی هطبٍسُ هغشح ًوبیٌذ. -1

 أثیش داسد(.ثِ حضَس هٌظن ٍ تَأم ثب آهبدگی دس توبم جلسبت اّویت دٌّذ)غیجت دس والس دس اسصضیبثی ت -2

 دس ثحث ّبی گشٍّی والس ضشوت فؼبل داضتِ ثبضٌذ. -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       داًؽکذُ: EDOهعئَلًبم ٍ اهضبی                               :    ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ           هحعي شالًِبم ٍ اهضبی هذرض: 

 
 

 تبریخ ارظبل:        :         تبریخ ارظبل         تبریخ تحَیل:         

 

                                                            تبئیذ هذیر گرٍُ ٍاهضبی                                              ■خیر   □  آیب عرح درض ثرای اٍلیي ثبر تذٍیي ؼذُ اظت ؟ ثلِ   

 
 

 

 

 

 )آًبتَهی جوجوِ ٍ اػصبة( 4آًبتَهی  درض :جذٍل زهبًجٌذی

 21-23ظِ ؼٌجِ ّب ظبػت رٍز ٍ ظبػت جلعِ :

                                     

 هذرض هَضَع ّر جلعِ تبریخ جلعِ

1 27/06/97 

 ججشاًی

 

 ظبختبر اظتخَاًی جوجوِثشسسی 

 )وبسِ سش ٍ غَست(

 دوتش هحسي طالِ

2 03/07/97 
 ججشاًی

 

 هرکسی ٍ هحیغی ظیعتن ػصجی

 )ّیستَفیضیَلَطی،هیبًجی ّب ٍ آًبتَهی(

 دوتش هحسي طالِ

ّبی هغض ٍ هبیغ آًبتَهی ًخبع،پشدُ) آًبتَهی هغس ًخبع ٍ 10/07/97 3

 (هغضی ًخبػی

 دوتش هحسي طالِ

4 17/07/97 
 

ظیعتن ػصجی  ٍ ػرٍق ظیعتن اػصبة هرکسی

 خَدکبر

 دوتش هحسي طالِ

ّبی راٍُ  ّبی حعی صؼَدیُظیعتن ػصجی: را 24/07/97 5

 حرکتی ًسٍلی

 

 دوتش هحسي طالِ

 دوتش هحسي طالِ ایگبًگلیَى لبػذُ 01/08/97 6

7 08/08/97 
 ججشاًی

 

 دوتش هحسي طالِ رتیکَالر تتؽکیالهخچِ ٍ 

 دوتش هحسي طالِ صٍج ػػت هغضی ٍ اػوبل آًْب( 12) اػصبة هغسی 15/08/97 8



9 22/08/97 
 

 دوتش هحسي طالِ ٌَاییؼٍ  ظیعتن ثیٌبیی

10 29/08/97 
 

 دوتش هحسي طالِ لیوجیکٍ  ثَیبیی تؼبدلی،ظیعتن 

 دوتش هحسي طالِ تبالهَض ّیپَتبالهَض 06/09/97 11

12 13/09/97 
 

)وَستىس حسی، وَستىس حشوتی ٍ  کَرتکط هغس

)..... 

 دوتش هحسي طالِ

 

 ظبػت(28تذریط ػولی )

 هىبى ثْشُ گیشی اص جسذ آهبدُ سبصی ضذُ.ثب استفبدُ اص هَالط ٍ دس غَست ا

 
 جلعِ اٍل

 .ظبختبر اظتخَاًی جوجوِ)کبظِ ظر ٍ صَرت(ثب  ػولی  آؼٌبیی ّذف کلی:

 آؼٌبئی ػولی ثب اظتخَاًْب ٍ هفبصل در کبظِ ظر. اّذاف ٍیصُ:

 آؼٌبئی ػولی ثب اظتخَاًْب ٍ هفبصل در صَرت.                   

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 استخَاى ّبی وبسِ سش سا ثش سٍی هَالط ضٌبسبیی ٍ ضشح دّذ. -1-1

 استخَاى ّبی غَست سا ثش سٍی هَالط ضٌبسبیی ٍ ضشح دّذ. -2-1

 جلعِ  دٍم

 .آًبتَهی هغس ًخبع ٍ هرکسی ٍ هحیغی ظیعتن ػصجی ثب ػولی آؼٌبیی ّذف کلی:

 ش ٍ تمعین ثٌذی. آؼٌبئی ثب ظبختبر آًبتَهیک هغس ٍ ًخبع ثر رٍی هَال اّذاف ٍیصُ:

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ
 .سیستن ػػجی هشوضی ٍ لسوت ّبی هتفبٍت آًشا ثش سٍی هَالط ضشح دادُ ٍ هطخع ًوبیذ -1-2

 .ٍ لسوت ّبی هتفبٍت آًشا ثش سٍی هَالط ضشح دادُ ٍ هطخع ًوبیذ هحیغیسیستن ػػجی  -2-2

 بی آًشا هطخع وٌذ.ًخبع سا ثب استفبدُ اص هَالط تَضیح دادُ ٍ ثخص ّ -3-2

 ثخص ّب ٍ لَة ّبی هغضی سا ثب استفبدُ اص هَالط ضشح دّذ. -4-2

 جلعِ  ظَم

 .ظیعتن ػصجی خَدکبر ٍ ّبی هغس ٍ هبیغ هغسی ًخبػیپردُ ثب ػولی آؼٌبیی ّذف کلی:

 .آؼٌبئی ثب ظبختبر ٍ اجساء تؽکیل دٌّذُ پردُ ّب، ترؼح هبیغ هغسی ًخبػی ٍ ظیعتن اتًََم اّذاف ٍیصُ:

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ
 پشدُ ّبی هغضی ٍ الیِ ّبی آًشا ثش سٍی هَالط هطخع وشدُ ٍ ضشح دّذ. -1-3

 هبیغ هغضی ًخبػی سا تؼشیف وشدُ ٍ جبیگبُ تشضح ٍ جشیبى آًشا ثش سٍی هَالط هطخع وشدُ ٍ ضشح دّذ. -2-3

 سٍی هَالط هطخع ًوبیذ. سیستن ػػجی خَدهختبس سا ضشح دادُ ٍ هشاوض اغلی تَصیغ آًشا ثش -3-3

 جلعِ  چْبرم

 .ّبی حرکتی ًسٍلیراُ ٍ ّبی حعی صؼَدیظیعتن ػصجی: راُ ثب ػولیآؼٌبیی  ّذف کلی:

 آؼٌبئی ثب هعیرّبی ػصجی ٍ هؼٌبی صؼَدی ٍ یب ًسٍلی. اّذاف ٍیصُ:

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ
 سا دس خػَظ حس ّبی هتفبٍت ضشح دّذ. ثش سٍی هَالط ٍ یب تػبٍیش آهَصضی هسیشّبی حسی یب غؼَدی -1-4



 ثش سٍی هَالط ٍ یب تػبٍیش آهَصضی هسیشّبی حشوتی یب ًضٍلی سا دس خػَظ حس ّبی هتفبٍت ضشح دّذ. -2-4

 جلعِ پٌجن

 ٍ اػصبة ًخبػی. ایلبػذُ ّبی گبًگلیَى ثب ػولی آؼٌبیی ّذف کلی:

 َالش.اؼٌبئی ثب جبیگبُ تمریجی گبًگلیَى ّب ثر رٍی ه اّذاف ٍیصُ:

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 ثش سٍی هَالط ّبی هغضی تبحذ اهىبى گبًگلیَى ّبی لبػذُ ای سا هطخع وشدُ ٍ ٍظبیف آًْب سا ضشح دّذ.  -1-5

 ثش سٍی هَالط اػػبة ًخبػی سا ضٌبسبئی وشدُ ٍ هطخػبت آًْب دس ّش ثخص سا ضشح دٌّذ. -2-5

 جلعِ ؼؽن

 .زٍج ػصت هغسی ٍ اػوبل آًْب( 23) صبة هغسیاػهخچِ ٍ  ثب ػولیآؼٌبیی  ّذف کلی:

 گبًِ ثر رٍی هَالش، تَصیف هعی ػجَر ٍ ػولکرد آًْب. 23آؼٌبئی ثب هَلؼیت اػصبة  اّذاف ٍیصُ:

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ
 هخچِ ٍ لَة ّبی آى ، استجبعبت ٍ پبیه ّبی هخچِ ای سا ثش سٍی هَالط هطخع ًوبیذ. -1-6

 سا اص ًظش هحل ٍسٍد ٍ یب خشٍج اص هغض ضٌبسبئی ٍ ثش سٍی هَالط ضشح دّذ. صٍج ػػت هغضی 12  -2-6

 جلعِ  ّفتن

 .ؼٌَاییٍ  ظیعتن ثیٌبیی ثب ػولی آؼٌبیی ّذف کلی:

 آؼٌبئی ثب اجساء ٍ هٌبعك هرتجظ ثب ثیٌبئی ٍ ؼٌَائی ثر رٍی هَالش. اّذاف ٍیصُ:

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 ئی ٍ هٌبعك وٌتشل حس ثَیبئی سا ثش سٍی هَالط هغضی هطخع ًوبیذ.پیبص ثَیبئی ، هسیش ثَیب -1-7

 ػػت ثیٌبئی ، ویبسوبی ثیٌبئی ، هسیش ثیٌبئی ٍ هٌبعك وٌتشل حس ثَیبئی سا ثش سٍی هَالط هغضی هطخع ًوبیذ. -2-7

 جلعِ  ّؽتن

 .لیوجیکٍ  ثَیبیی تؼبدلی،ظیعتن  ثب ػولی آؼٌبیی ّذف کلی:

 ك هرتجظ ٍ اجساء تؽکیل دٌّذُ.آؼٌبئی ثب هٌبع اّذاف ٍیصُ:

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ
 ثش سٍی هَالط سیستن ّبی تؼبدلی سا دس هغض هطخع ًوَدُ ٍ ػولىشد آًْب سا ضشح دّذ. -1-8

 هسی ػػت ثَیبئی سا ثش سٍی هَالط تطخیع دادُ ٍ ػولىشدش سا ضشح دّذ. -2-8

 وٌذ. اجضاء لبثل دستشسی لیوجیه سا ثش سٍی هَالط هطخع -3-8

 جلعِ  ًْن

 .کَرتکط هغس ،تبالهَض ّیپَتبالهَض ثبآؼٌبیی  ّذف کلی:

 آؼٌبئی ثب هحب لرارگیری اجساء فَق ٍ تَصیف ارتجبط آًْب یر رٍی هَالش. اّذاف ٍیصُ:

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ
 ٍ هطخع سبصدثش سٍی هَالط دس اعشاف ثغي سَم ّیپَتبالهَس ، تبالهَس ٍ سیستن لیوجیه سا ضٌبسبئی  -1-9

 وَستىس هغض ٍ چیي ٍ ضىٌج ّبی هؼشٍف آًشا ثش سٍی هَالط هطخع ًوبیذ. -2-9

 

 )آًبتَهی جوجوِ ٍ اػصبة(  4آًبتَهی  درض :جذٍل زهبًجٌذی

 21-23چْبرؼٌجِ  رٍز ٍ ظبػت جلعِ :

 

 هذرض هَضَع ّر جلعِ تبریخ جلعِ

 دوتش هحسي طالِ ثررظی ظبختبر اظتخَاًی جوجوِ 18/07/97 1



 )وبسِ سش ٍ غَست(

2 25/07/97 
 

  هرکسی ٍ هحیغی ظیعتن ػصجی
 آًبتَهی هغس ًخبع ٍ

 دوتش هحسي طالِ

ظیعتن ػصجی  ٍ ّبی هغس ٍ هبیغ هغسی ًخبػیپردُ  02/08/97 3

 خَدکبر

 دوتش هحسي طالِ

4 09/08/97 

 

ّبی راٍُ  ّبی حعی صؼَدیظیعتن ػصجی: راُ

 حرکتی ًسٍلی

 

 دوتش هحسي طالِ

 دوتش هحسي طالِ ٍ اػصبة ًخبػی ایگبًگلیَى ّبی لبػذُ 16/08/97 5

 دوتش هحسي طالِ صٍج ػػت هغضی ٍ اػوبل آًْب( 12) اػصبة هغسیهخچِ ٍ  23/08/97 6

7 30/08/97 
 

 دوتش هحسي طالِ ؼٌَاییٍ  ظیعتن ثیٌبیی

8 07/09/97 
 

 دوتش هحسي طالِ لیوجیکٍ  ثَیبیی تؼبدلی،ظیعتن 

 دوتش هحسي طالِ  کَرتکط هغس ،تبالهَض تبالهَضّیپَ 14/09/97 9

تَضیح: تبسیخ والس ّبی ػولی ثب تَجِ ثِ استجبط هَضَػی ثب والس ّبی تئَسی ّوبٌّگ  خَاّگذ   

 ضذ لزا احتوبل تغئیش دس آًْب ٍجَد داسد.




