
1 

 

 بٌام خذا

 داًطگاُ ػلَم پسضکی کرهاًطاُ

 پیراپسضکیداًطکذُ 

   Lessen Plan طرح درس

  

 پیَستِ َّشبریًبکبرشٌبسی  اٍلداًشجَیبى ترم هخاطباى:                                                      زببى اًگلیسی تخصصی ػٌَاى درس :    

 ٍاشُ شٌبسی ،زببى اًگلیسی ػوَهی:  درس  پیص ًیاز                                                                      ٍاحذ تئَری   3تؼذاد ٍ ًَع ٍاحذ:      

        97-98ًویسبل دٍم سبل تحصیلی   (8-10ّفتِ دٍم( ، یکشٌبِ ّب )سبػت  8( ) 18:00-16: 00شٌبِ ّب )سبػت زهاى ارائِ درس:    
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 ّذف کلی درس:

 یصُ َّؼثريتَ پسؼىیتخصصیهتَىًگارغٍترجوِ ،هفاّیندرن ،هغالؼِدرداًؽجَیاىتَاًائیارتماء: کلی ّذف
 

 

 

 ( ّذفجْت ّر جلسِ یک )  اّذاف کلی جلسات :

همذهِ، هؼرفی درض ٍ والض -1
پسؼىی ٍ دارٍیی ٍاشُ ّا  ٍ دظتَراتًَؼتيدررایجاصغالحاتآؼٌایی تا  -2

ٍ ٍاشُ ّا ّا ریؽِ، ّا پعًَذ ّا، پیؽًَذ :ولوات اجساي تا آؼٌایی -3

آؼٌایی تا اصغالحات رایج آزهایؽگاّی -4

(1جراحی)ٍداخلیتیواریْايدرغالحاتاصآؼٌایی تا  -5

(2جراحی)ٍداخلیتیواریْايدراصغالحاتآؼٌایی تا  -6

(3جراحی)ٍداخلیتیواریْايدراصغالحاتآؼٌایی تا  -7

(1َّؼثري)زهیٌِدرػلویهتَىهفاّیندرنٍخَاًذى آؼٌایی تا -8

(2َّؼثري)زهیٌِدرػلویهتَىهفاّیندرنٍآؼٌایی تا خَاًذى -9

(3َّؼثري)زهیٌِدرػلویهتَىهفاّیندرنٌٍایی تا خَاًذىآؼ  -11

(4َّؼثري)زهیٌِدرػلویهتَىهفاّیندرنٌٍایی تا خَاًذىآؼ -11

(5)َّؼثريزهیٌِدرػلویهتَىهفاّیندرنٌٍایی تا خَاًذىؼآ -12

(6)َّؼثريزهیٌِدرػلویهتَىهفاّیندرنٌٍایی تا خَاًذىؼآ -13

(7)َّؼثريزهیٌِدرػلویهتَىهفاّیندرنٌٍایی تا خَاًذىؼآ -14

(8)َّؼثريزهیٌِدرػلویهتَىهفاّیندرنٌٍایی تا خَاًذىؼآ -15

(1تخصصی َّؼثري)هتَىترجوِاصَلآؼٌایی تا   -16

(2تخصصی َّؼثري)هتَىترجوِاصَل آؼٌایی تا  -17

(1هتَى) اصلی ًىات اظتخراج ٍ ظازي خالصِ تَاًایی -18

(2)هتَى اصلی ًىات اجاظتخر ٍ ظازي خالصِ تَاًایی  -19
(1آؼٌایی تا همالِ اًگلیعی هرتثظ تا َّؼثري) -21

(2آؼٌایی تا همالِ اًگلیعی هرتثظ تا َّؼثري)  -21

 (3آؼٌایی تا  همالِ اًگلیعی هرتثظ تا َّؼثري) -22
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 تاری بِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلسِاّذاف ٍیژُ رف

 جلسِ اٍل

 هؼرفی درض ٍ والض ،همذهِ ّذف کلی:

 :اّذاف ٍیژُ 

 درپایاى داًطجَ قادر باضذ

 اّذاف آهَزؼی درض را فرا گیرد. -1-1
  لَاًیي ٍ همررات والظی ٍ درظی را فرا گیرد.  -2-1

 تىالیف ٍ اًتظارات هذرض را درن وٌذ. -3-1

 دٍم جلسِ

  دارٍییپسؼىی ٍ دظتَراتٍاشُ ّا  ٍ ًَؼتيدررایجاصغالحاتآؼٌایی تا ّذف کلی: 

 :اّذاف ٍیژُ 

 َ قادر باضذدرپایاى داًطج

 اصَل اظاظی ظاختي یه ٍاشُ پسؼىی را تیاى وٌذ.  -1-2

 وٌذ.  تلفظٍاشُ ّاي پسؼىی را درظت  -2-2

 اختصارات پسؼىی را تَضیح دّذ. -3-2

 اختصارات دارٍیی ٍ چگًَگی تجَیس دارٍّا را فرا گیرد. -4-2

 سَم جلسِ

 ٍ ٍاشُ ّاي ظیعتن ّاي هختلف تذى ّا ؽِری ٍ ّا پعًَذ ّا، پیؽًَذ ولوات: اجساي تا آؼٌاییّذف کلی: 

 :اّذاف ٍیژُ 

 درپایاى داًطجَ قادر باضذ

 هؼاًی ٍ وارترد پیؽًَذّا ٍ پعًَذّاي رایج در اصغالحات پسؼىی را تیاى وٌذ.  -1-3

 وٌذ.  رایج آًاتَهی، فیسیَلَشي ٍ دظتگاّْاي هختلف تذى را تیاىٍاشُ ّاي  -2-3

  اق ػول را تَضیح دّذ.رایج َّؼثري ٍ اتٍاشُ ّاي  -3-3

 چْارم جلسِ

 آؼٌایی تا اصغالحات آزهایؽگاّیّذف کلی: 

 :اّذاف ٍیژُ 

 درپایاى داًطجَ قادر باضذ

 اصغالحات  التیي رایج در آزهایؽات خَى را تعٌاظذ. -1-4

 اصغالحات التیي رایج در آزهایؽات تیَؼیوی خَى را تؽٌاظذ. -2-4

 ؽات ادرار را فرا گیرد.اصغالحات التیي رایچ در آزهای -3-4

 اصغالحات رایج در آزهایؽات َّرهًَی ٍ تاًه خَى را فرا گیرد. -4-4

 پٌجن جلسِ

 (1جراحی)ٍداخلیتیواریْايدراصغالحاتآؼٌایی تا ّذف کلی: 

 :اّذاف ٍیژُ 
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 درپایاى داًطجَ قادر باضذ

 ٍاشُ ّاي هرتَط تِ تیواریْاي ؼایغ دظتگاُ تٌفط را تیاى وٌذ.  -1-5

 ٍاشُ ّاي رایج هرتَط تِ تیواریْاي ؼایغ للة ٍ ػرٍق را ؼرح دّذ. -2-5

  دظتگاُ گردغ خَى ٍ ظیعتن لٌفاٍي را تیاى وٌذ.ٍاشُ ّاي رایج  -3-5

 ضطن جلسِ

 (2جراحی)ٍداخلیتیواریْايدراصغالحاتآؼٌایی تا ّذف کلی: 

 :اّذاف ٍیژُ 

 درپایاى داًطجَ قادر باضذ

 را تیاى وٌذ.  ٍ ػضالًی ِ تیواریْاي ؼایغ دظتگاُ اظىلتیٍاشُ ّاي هرتَط ت -1-6

 را ؼرح دّذ ، غذد هترؼحِ داخلیدظتگاُ گَارغٍ اختصارات ٍاشُ ّاي هرتَط تِ آًاتَهی  -2-6

 را تَضیح دّذ. تٌاظلی  -تیواریْاي دظتگاُ ادراريآًاتَهی ٍ ٍاشُ ّاي هرتَط تِ  -3-6
 ّفتن جلسِ

 (3جراحی)ٍداخلیتیواریْايدراصغالحاتآؼٌایی تا ّذف کلی: 

 :اّذاف ٍیژُ 

 درپایاى داًطجَ قادر باضذ

 دّذ. تیاىرا ٍ اختصارات آى ٍاشُ ّاي هرتَط تِ تیواریْاي ؼایغ دظتگاُ ػصثی  -1-7

 ح دّذ.ؼررا چؽن، گَغ، حلك ٍ تیٌی ٍ اختصارات آى ٍاشُ ّاي هرتَط تِ تیواریْاي  -2-7

 را تَضیح دّذ.هاهایی ٍ زًاى اختصارات آى ي ؼایغ ٍاشُ ّاي هرتَط تِ تیواریْا -3-7

 ّطتن جلسِ

 (1َّؼثري)زهیٌِدرػلویهتَىهفاّیندرنٍخَاًذى آؼٌایی تا : ّذف کلی

 :اّذاف ٍیژُ 

 درپایاى داًطجَ قادر باضذ
 غالحات هرتَط تِ َّؼثري را فرا گیرد.صلغات ٍ ا -1-8

 تیي را فرا گیرد.تاریخچِ ٍ پیذاغ رؼتِ َّؼثري تِ زتاى ال -2-8

 اصَل پایِ دارٍؼٌاظی ٍ تیَْؼی تِ زتاى التیي را درن وٌذ. -3-8

 رٍغ ّاي تجَیس دارٍیی تِ زتاى التیي را درن وٌذ. -4-8

 هتَى التیي در راتغِ تا هؼرفی تیَْؼی جراحی را تتَاًذ ترجوِ وٌذ. -5-8

 ذ.هترادف ٍ هتضاد لغات در هتَى هؽخص ؼذُ را تتَاًذ تیاى وٌ-6-8

 ًْن جلسِ

 (2َّؼثري)زهیٌِدرػلویهتَىهفاّیندرنٍآؼٌایی تا خَاًذىّذف کلی: 

 :اّذاف ٍیژُ 

 درپایاى داًطجَ قادر باضذ

 لغات ٍ اعالحات هرتَط تِ َّؼثري را تؼریف وٌذ. -1-9

 تؼاریف پایِ در تیَْؼی هذرى تا زتاى التیي را درن وٌذ. -2-9

 َْؼی هذرى تِ زتاى التیي را درن وٌذ.اًذارد ّا در تیتداهٌِ ٍ اظ-3-9



4 

 

 َى التیي هرتَعِ تِ ػوك تیَْؼی را تتَاًذ ترجوِ وٌذ.ته -4-9

 هترادف ٍ هتضاد لغات در هتَى هؽخص ؼذُ را تتَاًذ تیاى وٌذ. -5-9

 دّن جلسِ

 (3َّؼثري)زهیٌِدرػلویهتَىهفاّیندرنٍآؼٌایی تا خَاًذىّذف کلی: 

 :اّذاف ٍیژُ 

 ًطجَ قادر باضذدرپایاى دا

 لغات ٍ اعالحات هرتَط تِ َّؼثري ٍ ػلَم پسؼىی را فرا گیرد. -1-11

 ارزیاتی پیػ از جراحی تِ زتاى التیي را تتَاًذ درن وٌذ. -2-11

 اًتخاب ًَع تیَْؼی تِ زتاى التیي را تتَاًذ فرا گیرد. -3-11

 ذ.هترادف ٍ هتضاد لغات در هتَى هؽخص ؼذُ را تتَاًذ تیاى وٌ -4-11

 یازدّن جلسِ

 (4َّؼثري)زهیٌِدرػلویهتَىهفاّیندرنٍآؼٌایی تا خَاًذى ّذف کلی:

 :اّذاف ٍیژُ 

 درپایاى داًطجَ قادر باضذ

 لغات ٍ اعالحات هرتَط تِ َّؼثري ٍ ػلَم پسؼىی را فرا گیرد. -1-11

 اى التیي درن وٌذ.الًی را تِ زتادارُ تالیٌی ؼل وٌٌذُ ّاي ػض -2-11

 صغالحات ٍ لغات هرتَعِ تِ تلَن وٌٌذُ ّاي ػصثی را فرا گیرد.ا -3-11

 هترادف ٍ هتضاد لغات در هتَى هؽخص ؼذُ را تتَاًذ تیاى وٌذ. -4-11

 دٍزادّن جلسِ

 (5) َّؼثريزهیٌِدرػلویهتَىهفاّیندرنٍآؼٌایی تا خَاًذىّذف کلی: 

 :اّذاف ٍیژُ 

 درپایاى داًطجَ قادر باضذ

 الحات هرتَط تِ َّؼثري ٍ ػلَم پسؼىی را فرا گیرد.لغات ٍ اع -1-12

 ادارُ تیَْؼی ػوَهی را تِ زتاى التیي را درن وٌذ. -2-12

 اى التیي درن وٌذ.تٍاحذ ّاي هرالثت پط از تیَْؼی را تِ ز -3-12

 ػَارض ٍ اثرات تیَْؼی را تِ زتاى التیي درن وٌذ. -4-12

 .ذُ را تتَاًذ تیاى وٌذهترادف ٍ هتضاد لغات در هتَى هؽخص ؼ -5-12

 سیسدّن جلسِ

 (6َّؼثري)زهیٌِدرػلویهتَىهفاّیندرنٍآؼٌایی تا خَاًذىّذف کلی: 

 :اّذاف ٍیژُ 

 درپایاى داًطجَ قادر باضذ

 لغات ٍ اعالحات هرتَط تِ َّؼثري ٍ ػلَم پسؼىی را فرا گیرد. -1-13

 یي درن وٌذ.هتاتَلیعن ٍ ظوت دارٍّاي تیَْؼی را تِ زتاى الت  -2-13

 تی حعی هَضؼی را تِ زتاى التیي درن وٌذ. -3-13

 هترادف ٍ هتضاد لغات در هتَى هؽخص ؼذُ را تتَاًذ تیاى وٌذ. -4-13
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 چْاردّن جلسِ

 (7َّؼثري)زهیٌِدرػلویهتَىهفاّیندرنٍآؼٌایی تا خَاًذىّذف کلی: 

 :اّذاف ٍیژُ 

 درپایاى داًطجَ قادر باضذ

 لغات ٍ اعالحات هرتَط تِ َّؼثري ٍ ػلَم پسؼىی را فرا گیرد. -1-14

 را تِ زتاى التیي درن وٌذ.فاوتَر ّاي هَثر تر تیَْؼی   -2-14

  را تِ زتاى التیي درن وٌذ.اثرات چالی تر تیَْؼی  -3-14

 هترادف ٍ هتضاد لغات در هتَى هؽخص ؼذُ را تتَاًذ تیاى وٌذ. -4-14

 پاًسدّن جلسِ

 (8َّؼثري)زهیٌِدرػلویهتَىهفاّیندرنٍآؼٌایی تا خَاًذى ّذف کلی:

 :اّذاف ٍیژُ 

 درپایاى داًطجَ قادر باضذ

 لغات ٍ اعالحات هرتَط تِ َّؼثري ٍ ػلَم پسؼىی را فرا گیرد. -1-15

 هاًیتَریٌگ ّاي تیَْؼی تِ زتاى التیي را فرا گیرد.  -2-15

  تیي درن وٌذ.را تِ زتاى الهؽخصات هاؼیي تیَْؼی  -3-15

 هترادف ٍ هتضاد لغات در هتَى هؽخص ؼذُ را تتَاًذ تیاى وٌذ. -4-15

 ضاًسدّن جلسِ

 (1) تخصصی َّؼثريهتَىترجوِاصَلآؼٌایی تا ّذف کلی: 

 :اّذاف ٍیژُ 

 درپایاى داًطجَ قادر باضذ

 اصَل ترجوِ هتَى التیي ػلَم پسؼىی تِ فارظی را فرا گیرد.-1-16

 ري تراي ترجوِ اًگلیعی  تِ فارظی را فرا گیرد.ًىات گراه  -2-16

 ًىات گراهري تراي ترجوِ اًگلیعی تِ فارظی را فرا گیرد. -3-16

 ّفذّن جلسِ

 (2تخصصی َّؼثري)هتَىترجوِاصَل آؼٌایی تاّذف کلی: 

 :اّذاف ٍیژُ 

 درپایاى داًطجَ قادر باضذ

 را فرا گیرد. َم پسؼىیدر ػل ػلَم پسؼىی فارظی تِ التیياصَل ترجوِ هتَى -1-17

 را فرا گیرد. در ػلَم پسؼىی التیيتِ  فارظیًىات گراهري تراي ترجوِ   -2-17

 را فرا گیرد. در ػلَم پسؼىی التیيتِ  فارظیًىات گراهري تراي ترجوِ  -3-17

 ّیجذم جلسِ

 (1)ػلَم پسؼىی هتَى اصلی ًىات اظتخراج ٍ ظازي خالصِ تَاًاییّذف کلی: 

 :اّذاف ٍیژُ 

 درپایاى داًطجَ قادر باضذ

 .تیة وارت تْیِ وٌذ ػلَم پسؼىی همالِ اًگلیعی ظِتراي  -1-18
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 تَاًایی چىیذُ ٍ خالصِ ظازي همالِ اًگلیعی تِ فارظی را فرا گیرد.  -2-18

 درن هغلة ّاي هرتثظ تا ػلَم پسؼىی را درن وٌذ. -3-18

 ًىات گراهري در خالصِ ظازي هماالت را فرا گیرد. -4-18

 ًَزدّن جلسِ

 (2) هتَى اصلی ًىات اظتخراج ٍ ظازي خالصِ تَاًاییّذف کلی: 

 :اّذاف ٍیژُ 

 درپایاى داًطجَ قادر باضذ

 را فرا گیرد. ػلَم پسؼىی تَاًایی چىیذُ ٍ خالصِ ظازي همالِ اًگلیعی -1-19

 چىیذُ اظتخراج ؼذُ را تا چىیذُ همالِ همایعِ وٌذ. -2-19

 ػاٍم پسؼىی را تِ فارظی ٍ ظپط تِ اًگلیعی ترگرداًذ.چىیذُ اظتخراج ؼذُ  -3-19

 بیستن جلسِ

 (1) َّؼثريرؼتِ آؼٌایی تا همالِ اًگلیعی هرتثظ تا ّذف کلی: 

 :اّذاف ٍیژُ 

 درپایاى داًطجَ قادر باضذ

 همالِ اًگلیعی هرتثظ تا دارٍي پرٍپَفَل را درن ٍ ترجوِ وٌذ. -1-21

 اظتفراؽ تؼذ از تیَْؼی را درن ٍ ترجوِ وٌذ. تَْع ٍهمالِ اًگلیعی هرتثظ تا  -2-21

 همالِ اًگلیعی هرتثظ تا گازّاي تیَْؼی را درن ٍ ترجوِ وٌذ. -3-21

 هرتثظ تا درد تؼذ از تیَْؼی را درن ٍ ترجوِ وٌذ.همالِ اًگلیعی  -4-21

 بیست ٍ یکن جلسِ

 (2َّؼثري)رؼتِ آؼٌایی تا همالِ اًگلیعی هرتثظ تا ّذف کلی: 

 : اّذاف ٍیژُ

 درپایاى داًطجَ قادر باضذ

 را درن ٍ ترجوِ وٌذ. تیَپٌتالهمالِ اًگلیعی هرتثظ تا دارٍي  -1-21

 همالِ اًگلیعی هرتثظ تا اوعیصى درهاًی را درن ٍ ترجوِ وٌذ. -2-21

 همالِ اًگلیعی هرتثظ تا اًَاع تیَْؼی را درن ٍ ترجوِ وٌذ. -3-22

 بیست ٍ دٍم جلسِ

 (3َّؼثري)رؼتِ ِ اًگلیعی هرتثظ تا همالآؼٌایی تا ّذف کلی: 

 :اّذاف ٍیژُ 

 درپایاى داًطجَ قادر باضذ

 را درن ٍ ترجوِ وٌذ.همالِ اًگلیعی هرتثظ تا دارٍ ّاي هخذري  -1-21

 همالِ اًگلیعی هرتثظ تا آتراوَرین را درن ٍ ترجوِ وٌذ. -2-21

 همالِ اًگلیعی هرتثظ تا ّایپَوعی را درن ٍ ترجوِ وٌذ. -3-22

 همالِ اًگلیعی هرتثظ تا تیَْؼی در تیواراى آظوی را درن ٍ ترجوِ وٌذ. -4-22
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 ) از آخریي ترجوِ ّای هَجَد ًیس هی تَاى استفادُ کرد( هٌابغ:
 

1‐     Basics of Anesthesia. Robert K.Stoelting, Ronald D.Miller.Latested. 

2- English for the students of Anesthesia- Samad Mirza Suzani. 

3- Medical Terminology. Birmingham J.J. Latest ed. 

4- Medical Terminology. Barbara J.Cohen. Latest ed 

5- UP to Date- Pubmed 

 رٍش تذریس: 
 ظخٌراًی . پرظػ ٍ پاظخ ، تحث گرٍّی 

 

 رساًِ ّای کوک آهَزضی: 

 واهپیَتر ٍ ایٌترًت، تختِ ٍایت ترد، ٍیذئَپرٍشوتَر
 

 ضیابیسٌجص ٍ ارز

 ساػت تاریخ ًورُ رٍش آزهَى آزهَى

  59/51/97 درصذ ًورُ کل 55 ضفاّی کَئیس

 :8:3ساػت  8/1/98 درصذ ًورُ کل 15 چْارگسیٌِ ای، تطریحی آزهَى هیاى دٍرُ

 :8:3  - :3::5 4/9/98 درصذ ًورُ کل :5 چْارگسیٌِ ای آزهَى پایاى ترم

  طی توام جلسات صذ ًورُ کلدر :5 ترجوِ هقالِ هرتبط فؼالیتْای آهَزضی

 

 هقررات درس ٍاًتظارات از داًطجَ:

 
رسی بِ ًکبت ذ داز داًشجَیبى هحترم اًتظبر هیرٍدکِ بب تَجِ بِ اّویت درض ٍ تٌَع هٌببغ ٍ تَجِ بِ هحذٍدیت زهبًی جْت ّر چِ بْتر برگسار شذى ایي ٍاح

 زیر تَجِ فرهبییذ. 

 حضَر هٌظن ٍ دقیق در کالض  – 1  

 شرکت در فؼبلیتْبی داخل کالسی ٍ بحث گرٍّی  – 2

 رجَع بِ هٌببغ هؼرفی شذُ  – 3

 هطرح کردى سَاالت جلسِ قبل در ابتذای جلسِ بؼذی  – 4

 خبهَش کردى تلفي ّبی ّوراُ -5

 در صَرت ػذم تشکیل کالض بِ ّر ػلتی، کالض جبراًی بب ّوبٌّگی آهَزش تشکیل خَاّذ شذ-6
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 رضتِ َّضبری زباى تخصصی درسجذٍل زهاًبٌذی 
 ( 8-:5ساػت ) یکطٌبِ ّا، ّفتِ دٍم(  8)  (:::58-56 :::ساػت) ضٌبِ ّا ساػت جلسِ: رٍز ٍ

 

 هذرس ّذف جلسِ تاریخ جلسِ

 واٍیاى ًصادهمذهِ، هؼرفی درض ٍ والض 14/11/97 1

 واٍیاى ًصادؼىیپسدظتَراتٍ دارٍییدظتَراتًَؼتيدررایجاصغالحاتآؼٌایی تا  21/11/97 2

 واٍیاى ًصادّا ریؽِ ٍ ّا پعًَذ ّا، پیؽًَذ ولوات: اجساي تا آؼٌایی 28/11/97 3

 واٍیاى ًصادآؼٌایی تا اصغالحات رایج آزهایؽگاّی 5/12/97 4

 واٍیاى ًصاد(1جراحی)ٍداخلیتیواریْايدراصغالحاتآؼٌایی تا  12/12/97 5

 واٍیاى ًصاد(2جراحی)ٍداخلیتیواریْايرداصغالحاتآؼٌایی تا  19/12/97 6

 واٍیاى ًصاد(3جراحی)ٍداخلیتیواریْايدراصغالحاتآؼٌایی تا  18/1/98 7

 واٍیاى ًصاد(1َّؼثري)زهیٌِدرػلویهتَىهفاّیندرنٍخَاًذى آؼٌایی تا 24/1/98 8

 واٍیاى ًصاد(2ؼثري)َّزهیٌِدرػلویهتَىهفاّیندرنٍآؼٌایی تا خَاًذى 7/2/98 9

 واٍیاى ًصاد) اهتحاى هیاى ترم((3َّؼثري)زهیٌِدرػلویهتَىهفاّیندرنٍآؼٌایی تا خَاًذى  8/2/98 11

 واٍیاى ًصاد(4َّؼثري)زهیٌِدرػلویهتَىهفاّیندرنٍآؼٌایی تا خَاًذى 14/2/98 11

 واٍیاى ًصاد(5َّؼثري)زهیٌِدرػلویهتَىهفاّیندرنٍآؼٌایی تا خَاًذى 15/2/98 12

 واٍیاى ًصاد(6َّؼثري)زهیٌِدرػلویهتَىهفاّیندرنٍآؼٌایی تا خَاًذى 21/2/98 13

 واٍیاى ًصاد(7َّؼثري)زهیٌِدرػلویهتَىهفاّیندرنٍآؼٌایی تا خَاًذى 22/2/98 14

 واٍیاى ًصاد(8َّؼثري)ِزهیٌدرػلویهتَىهفاّیندرنٍآؼٌایی تا خَاًذى 28/2/98 15

 واٍیاى ًصاد(1تخصصی َّؼثري)هتَىترجوِاصَلآؼٌایی تا   29/2/98 16

 واٍیاى ًصاد(2تخصصی َّؼثري)هتَىترجوِاصَل آؼٌایی تا  4/3/98 17

 واٍیاى ًصاد(1هتَى) اصلی ًىات اظتخراج ٍ ظازي خالصِ تَاًایی 11/3/98 18

 واٍیاى ًصاد(2هتَى) اصلی ًىات اظتخراج ٍ ازيظ خالصِ تَاًایی  12/3/98 19

 واٍیاى ًصاد(1آؼٌایی تا همالِ اًگلیعی هرتثظ تا َّؼثري) 18/3/98 21

 واٍیاى ًصاد(2آؼٌایی تا همالِ اًگلیعی هرتثظ تا َّؼثري)  19/3/98 21

 واٍیاى ًصاد (3آؼٌایی تا  همالِ اًگلیعی هرتثظ تا َّؼثري) 25/3/98 22

 

  

 داًشکذُ: EDOًبم ٍ اهضبی هسئَل           رسَل کبٍیبى ًصادًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ:     رسَل کبٍیبى ًصاد      اهضبی هذرض:  ًبم ٍ

 ریخ ارسبل :تب                                     6/11/97تبریخ ارسبل:                                                      6/11/97تبریخ تحَیل:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٍ اهضب تبییذ هذیر گرٍُ                             ■خیر          بلِ   ؟ است شذُ تذٍیي ببر اٍلیي برای درض طرح آیب


