
 

 پیراپسؼکی داًؽکذُ

 ترهی قبلب ًگبرغ طرح درض

 

  استخَاى ضٌاسی ػٌَاى درض :

  پیَستِ واردرهاًی وارضٌاسیاٍل  داًطجَیاى ترم هخبطببى:

 آزادظبػت پبظخگَیی بِ ظَاالت فراگیر:  (ػولی 5/0، ًظری 5/0) ٍاحذ 1 ادٍاحذ:)یب ظْن اظتبد از ٍاحذ(تؼذ

 دوتر هحسي شالِ هذرض:            (        99-00دٍم  ٍ ًیوعبل تحصیلی14-16ػت ظب، ؼٌبِدٍ )رٍززهبى ارائِ درض:

 ًذارد پیػ ًیبز: ض ٍدر

 

 ساختارّای بذى اًساى  سیستن اسىلتی درفراگیری آًاتَهی  :ّذف کلی درض 

 
 ( ًظری ظبػت 9ّذاف کلی جلعبت : )ا

  َاحی هختلف بذىتَهی، اصغالحات هربَط بِ ًآًا: تؼریف ػلن ضاهل آًاتَهیهمذهات  –

 آضٌائی با اًَاع استخَاى ٍ اجسای استخَاًی ٍ هفاصل در بذى اًساى –

 آضٌائی با استخَاى ّا، لٌذهارن ّا، هفاصل ووربٌذ ضاًِ ای ٍ اًذام فَلاًی –

 تحتاًیٍ اًذام  لگٌی ذبا استخَاى ّا، لٌذهارن ّا، هفاصل ووربٌ یآضٌائ –

 ٌِتبا استخَاى ّا، لٌذهارن ّا، هفاصل  یآضٌائ –

 استخَاى ضٌاسی جوجوِ –

 (ظبػت ػولی18) 

 هطاّذُ هستمین اًَاع استخَاى ٍ هفاصل بر رٍی هَالش –

 هطاّذُ هستمین استخَاى ّای ووربٌذ ضاًِ ای ٍ هفاصل آًْا بر رٍی جسذ ٍ هَالش –

 جسذ ٍ هَالش یبر رٍ بازٍ ٍ ساػذ ٍ هفاصل آًْا یاستخَاى ّا نیهطاّذُ هستم –

 جسذ ٍ هَالش یبر رٍ هچ دست، وف دست ٍ اًگطتاى ٍ هفاصل بیي آًْا یاستخَاى ّا نیهطاّذُ هستم –

 سذ ٍ هَالشج یهفاصل آًْا بر رٍ لگٌی، راى ٍ ووربٌذ  یاستخَاى ّا نیهطاّذُ هستم –

 جسذ ٍ هَالش یهفاصل آًْا بر رٍساق، پا ٍ  یاستخَاى ّا نیهطاّذُ هستم –

 جسذ ٍ هَالش یًْا بر رٍآ يیٍ هفاصل ب دًذُ ّا، جٌاؽ یاستخَاى ّا نیهطاّذُ هستم –

 جسذ ٍ هَالش یآًْا بر رٍ يیٍ هفاصل ب ستَى فمرات یاستخَاى ّا نیهطاّذُ هستم –

 جسذ ٍ هَالش یآًْا بر رٍ يیٍ اًگطتاى ٍ هفاصل ب صَرت، جوجوِ یاستخَاى ّا نیهطاّذُ هستم –

 

 ًظری اّذاف ٍیصُ رفتبری بِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلعِ
 

 جلعِ اٍل

 .هختلف بذى یاصطالحبت هربَط بِ ًَاح ،یػلن آًبتَه فیؼبهل: تؼر آًبتَهی هقذهبت ّذف کلی:

 اّذاف ٍیصُ: آؼٌبئی بب اصطالحبت هؼوَل ٍ اختصبصی در ػلن آًبتَهی.

 آؼٌبئی بب ًَاحی هختلف بذى اًعبى ٍ ارتببطبت بیي آًْب.                    

 ى جٌیي ٍ اًعبى ببلؾ.آؼٌبئی رًٍذ اظتخَاى ظبزی در بذ                     

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ
 را تؼریف وتذ. اصغالحات آىٍ  ػلن آًاتَهی 1-1

 ضرح دّذ. هٌاعك آًاتَهیه را ًام بردُ ٍ بِ ضىلی هفیذ ٍ ػلوی 1-2



 رٍش ّای استخَاى سازی جٌیٌی ٍ بالؾ را درن وٌذ ٍ هٌاعك ٍلَع ٍ اختالالت آى را ضرح دّذ. 1-3

 

 دٍمجلعِ 

 .ٍ هفبصل در بذى اًعبى یاظتخَاً یبب اًَاع اظتخَاى ٍ اجسا آؼٌبئی لی:ّذف ک

 اّذاف ٍیصُ: آؼٌبئی بب اًَاع هختلف اظتخَاى بر اظبض ببفت ؼٌبظی ٍ هَرفَلَشی.

 آؼٌبئی بب اجسای هؽَْر هَجَد در ظبختبر اظتخَاًی.                    

 ٍ هتحرک.آؼٌبئی بب اًَاع هفبصل ثببت                     

 

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ

 .اًَاع استخَاى را براساض بافت ضٌاسی ًام بردُ ٍ ساختار آًْا را ضرح دّذ 2-1

 .اًَاع استخَاى را بر اساض هَرفَلَشی)ریخت ضٌاسی( ًام بردُ ٍ ّریه را بِ درستی ضرح دّذ 2-2

  .را ضرح دّذهَجَد در ساختار استخَاًی را بطٌاسذ ٍ ٍیصگی ّریه اجسای  2-3

 اًَاع هفاصل ثابت ّوبٌذی ٍ ؿضرٍفی را بطٌاسذ ٍ ٍیصگی ٍ واربرد آًاتَهیه ّریه را ضرح دّذ. 2-4

 را ضرح دّذ. هیّر هیٍ واربرد آًاتَه یصگیرا بطٌاسذ ٍ ٍ هتحرن ٍ سیٌٍَیالاًَاع هفاصل  2-5

 

 ظَمجلعِ 

 . یٍ اًذام فَقبً یبًِ ابب اظتخَاى ّب، لٌذهبرک ّب، هفبصل کوربٌذ ؼ آؼٌبئی ّذف کلی:

 اّذاف ٍیصُ: آؼٌبئی بب اظتخَاى ّب ٍ لٌذ هبرک ّبی کوربٌذ ؼبًِ ای ٍ هفصل ؼبًِ.

 .ببزٍ ٍ ظبػذ یبب اظتخَاى ّب ٍ لٌذ هبرک ّب یآؼٌبئ                    

 .هفصل آرًجبب  یآؼٌبئ                    

 .هفبصل آًْبظت، کف دظت ٍ اًگؽتبى ٍی هچ دبب اظتخَاى ّب یآؼٌبئ                    

 

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ
 . استخَاى ّای ترلَُ ٍ وتف را بغَر دلیك ضٌاسائی وٌذ ٍ هفاصل بیي آًْا را ضرح دّذ 3-1

 هفاصل بیي ترلَُ ٍ جٌاؽ ٍ هفصل ضاًِ را ضرح دّذ. 3-2

 استخَاى بازٍ را بغَر دلیك بر اساض اجسای آى ضرح دّذ. 3-3

 ستخَاى ّای ساػذ )اٍلٌا ٍ رادیَض( را ضٌاسائی ٍ بر اساض ساختار آًاتَهیه ضرح دّذ.ا 3-4

 هفصل آرًج ٍ هفاصل بیي اٍلٌا ٍ رادیَض را ضرح دّذ. 3-5

 استخَاى ّای هچ دست ٍ رابغِ هفصلی بیي آًْا ٍ با ساػذ را ضرح دّذ. 3-6

 ست را ضرح دّذ.استخَاى ّای وف دست ٍ اًگطتاى ٍ هفاصل بیي آًْا ٍ هچ د 3-7

 

 چْبرمجلعِ 

 .یٍ اًذام تحتبً یبب اظتخَاى ّب، لٌذهبرک ّب، هفبصل کوربٌذ لگٌ آؼٌبئی ّذف کلی:

 .ّیپٍ هفصل لگٌی کوربٌذ  یبب اظتخَاى ّب ٍ لٌذ هبرک ّب یآؼٌبئاّذاف ٍیصُ: 

 .قٍ ظب راى  یبب اظتخَاى ّب ٍ لٌذ هبرک ّب یآؼٌبئ                    

 .زاًَبب هفصل  یآؼٌبئ                    

 ٍ اًگؽتبى ٍهفبصل آًْب. پب، کف پبهچ  یبب اظتخَاى ّب یآؼٌبئ                    
 

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ
 را ضرح دّذ. ٍ استخَاى خاجی آًْا  يیوٌذ ٍ هفاصل ب یضٌاسائ كیرا بغَر دلاجسای آى ٍ  ّیپاستخَاى  4-1



 ضرح دّذ. را راىٍ  ّیپ يیصل بهف 4-2

 آى ضرح دّذ. یبر اساض اجسا كیرا بغَر دلراى استخَاى  4-3

 ضرح دّذ. هیٍ بر اساض ساختار آًاتَه ی( را ضٌاسائفیبَالٍ تیبیا) قسا یاستخَاى ّا 4-4

 را ضرح دّذ. فیبَالٍ  تیبیا يیٍ هفاصل بزاًَ هفصل  4-5

 ضرح دّذ. را ساقآًْا ٍ با  يیب یٍ رابغِ هفصل پاهچ  یاستخَاى ّا 4-6

 را ضرح دّذ. پاآًْا ٍ هچ  يیٍ اًگطتاى ٍ هفاصل بپا وف  یاستخَاى ّا 4-7

 پٌجنجلعِ 

 .بب اظتخَاى ّب، لٌذهبرک ّب، هفبصل تٌِ آؼٌبئی ّذف کلی:

 اّذاف ٍیصُ: آؼٌبئی بب جٌبؽ، دًذُ ّب ٍ هْرُ ّبی ظتَى فقرات.

 فقرات ٍ جٌبؽ. آؼٌبئی بب هفبصل بیي دًذُ ّب ٍ ظتَى                    

 آؼٌبئی بب اًَاع هفبصل هَجَد در ظتَى فقرات.                    

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ

 آًْا را ضرح دّذ.  يیوٌذ ٍ هفاصل ب یضٌاسائ كیرا بغَر دلدًذُ ، جٌاؽ  یاستخَاى ّا 5-1

 ٍ جٌاؽ را ضرح دّذ. دًذُ ّا  يیهفاصل ب 5-2

 آى ضرح دّذ. یبر اساض اجسا كیلرا بغَر داًَاع هْرُ ّا  5-3

 ضرح دّذ. هیٍ بر اساض ساختار آًاتَه یرا ضٌاسائ بیي دًذُ ّا ٍ ستَى فمراتهفاصل  5-4

 را ضرح دّذ. هْرُ ّا يیهفاصل ب 5-5

 

 ؼؽنجلعِ 

 .جوجوِ ّبی اظتخَاى ببآؼٌبیی   ّذف کلی:

 اّذاف ٍیصُ: آؼٌبئی بب تقعین بٌذی اظکلت جوجوِ.

 آؼٌبئی بب کبظِ ظر ٍ اجسای آى.                    

 آؼٌبئی بب اظکلت صَرت ٍ اجسای آى.                    

 آؼٌبئی بب هفبصل هَجَد در جوجوِ.                    

 

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ

 آًْا را ضرح دّذ.  يیب اصَل تمسین بٌذی جوجوِ بِ واسِ سر ٍ صَرت ٍ رٍابظ 6-1

 .هَجَد در واسِ سر را با تَجِ بِ هَلؼیت ٍ رٍابظ بیي آًْا ضرح دادُ ٍ ٍیصگی ّای ّریه را بطٌاسذاستخَاى ّای  6-2

 را بطٌاسذ. هیّر یّا یصگیآًْا ضرح دادُ ٍ ٍ يیٍ رٍابظ ب تیهَجَد در واسِ سر را با تَجِ بِ هَلؼ استخَاى ّای 6-3

 ضرح دّذ. هیٍ بر اساض ساختار آًاتَه یسائضٌابِ تفىیه را  واسِ سر ٍ صَرت استخَاى ّای يیهفاصل ب 6-4

 

 ػولیّر جلعِ  یاّذاف کل کیبِ تفک یرفتبر صُیاّذاف ٍ
 

 جلعِ اٍل

 هختلف بذى. یاصطالحبت هربَط بِ ًَاح ،یػلن آًبتَه فیؼبهل: تؼر ی: هقذهبت آًبتَهیّذف کل

 .یدر ػلن آًبتَه یبب اصطالحبت هؼوَل ٍ اختصبص ی: آؼٌبئصُیٍ اّذاف

 آًْب. يیهختلف بذى اًعبى ٍ ارتببطبت ب یبب ًَاح یآؼٌبئ                    

 ٍ اًعبى ببلؾ. يیدر بذى جٌ یرًٍذ اظتخَاى ظبز یآؼٌبئ                    
 داًطجَ لادر باضذ اىیپا در

 وتذ. فیٍ اصغالحات آى را تؼر یػلن آًاتَه 1-1



 ضرح دّذ. یوٍ ػل ذیهف یرا ًام بردُ ٍ بِ ضىل هیهٌاعك آًاتَه 1-2

 ٍ بالؾ را درن وٌذ ٍ هٌاعك ٍلَع ٍ اختالالت آى را ضرح دّذ. یٌیجٌ یاستخَاى ساز یرٍش ّا 1-3

 

 دٍم جلعِ

 ٍ هفبصل در بذى اًعبى. یاظتخَاً یبب اًَاع اظتخَاى ٍ اجسا ی: آؼٌبئیکل ّذف

 هَالش یاًَاع اظتخَاى ٍ هفبصل بر رٍ نهعتقی آؼٌبئی : صُیٍ اّذاف

 .یٍ هَرفَلَش یبب اًَاع هختلف اظتخَاى بر اظبض ببفت ؼٌبظ یآؼٌبئ                

 .یهؽَْر هَجَد در ظبختبر اظتخَاً یبب اجسا یآؼٌبئ                    

 بب اًَاع هفبصل ثببت ٍ هتحرک. یآؼٌبئ                    

 

 داًطجَ لادر باضذ اىیپا در

 ًام بردُ ٍ ساختار آًْا را ضرح دّذ. یاًَاع استخَاى را براساض بافت ضٌاس 2-1

 ضرح دّذ. یرا بِ درست هی( ًام بردُ ٍ ّریضٌاس ختی)ریاًَاع استخَاى را بر اساض هَرفَلَش 2-2

 را ضرح دّذ.  هیّر یصگیرا بطٌاسذ ٍ ٍ یهَجَد در ساختار استخَاً یاجسا 2-3

 را ضرح دّذ. هیّر هید آًاتَهٍ واربر یصگیرا بطٌاسذ ٍ ٍ یٍ ؿضرٍف یاًَاع هفاصل ثابت ّوبٌذ 2-4

 را ضرح دّذ. هیّر هیٍ واربرد آًاتَه یصگیرا بطٌاسذ ٍ ٍ الیٌٍَیاًَاع هفاصل هتحرن ٍ س 2-5

 

 ظَم جلعِ

 . یٍ اًذام فَقبً یبب اظتخَاى ّب، لٌذهبرک ّب، هفبصل کوربٌذ ؼبًِ ا ی: آؼٌبئیکل ّذف

 جعذ ٍ هَالش یٍ هفبصل آًْب بر رٍ یکوربٌذ ؼبًِ ا یاظتخَاى ّب نهعتقی هؽبّذُ: صُیٍ اّذاف

 ٍ هفصل ؼبًِ. یکوربٌذ ؼبًِ ا یبب اظتخَاى ّب ٍ لٌذ هبرک ّب یآؼٌبئ

 ببزٍ ٍ ظبػذ. یبب اظتخَاى ّب ٍ لٌذ هبرک ّب یآؼٌبئ                    

 بب هفصل آرًج. یآؼٌبئ                    

 هچ دظت، کف دظت ٍ اًگؽتبى ٍهفبصل آًْب. یبب اظتخَاى ّب یآؼٌبئ                    
 

 داًطجَ لادر باضذ اىیپا در

 آًْا را ضرح دّذ.  يیوٌذ ٍ هفاصل ب یضٌاسائ كیترلَُ ٍ وتف را بغَر دل یاستخَاى ّا 3-1

 ترلَُ ٍ جٌاؽ ٍ هفصل ضاًِ را ضرح دّذ. يیهفاصل ب 3-2

 آى ضرح دّذ. یبر اساض اجسا كیاستخَاى بازٍ را بغَر دل 3-3

 ضرح دّذ. هیٍ بر اساض ساختار آًاتَه ی( را ضٌاسائَضیساػذ )اٍلٌا ٍ راد یاستخَاى ّا 3-4

 را ضرح دّذ. َضیاٍلٌا ٍ راد يیهفصل آرًج ٍ هفاصل ب 3-5

 آًْا ٍ با ساػذ را ضرح دّذ. يیب یهچ دست ٍ رابغِ هفصل یاستخَاى ّا 3-6

 هچ دست را ضرح دّذ. آًْا ٍ يیوف دست ٍ اًگطتاى ٍ هفاصل ب یاستخَاى ّا 3-7

 

 

 

 چْبرمجلعِ 

 . ی)ظبػذ ٍ دظت(بب اظتخَاى ّب، لٌذهبرک ّب، هفبصل اًذام فَقبً ی: آؼٌبئیّذف کل

 جعذ ٍ هَالش یٍ هفبصل آًْب بر رٍ ظبػذ ٍ دظت یاظتخَاى ّب نی: هؽبّذُ هعتقصُیٍ اّذاف

 ٍ هفصل ؼبًِ. یکوربٌذ ؼبًِ ا یبب اظتخَاى ّب ٍ لٌذ هبرک ّب یآؼٌبئ

 .اٍلٌب ٍ رادیَض یبب اظتخَاى ّب ٍ لٌذ هبرک ّب یآؼٌبئ                    



 .هچ دظتبب هفصل  یآؼٌبئ                    

 هچ دظت، کف دظت ٍ اًگؽتبى ٍهفبصل آًْب. یبب اظتخَاى ّب یآؼٌبئ                    
 

 داًطجَ لادر باضذ اىیپا در

 آًْا را ضرح دّذ.  يیوٌذ ٍ هفاصل ب یضٌاسائ كیغَر دلرا ب اٍلٌا ٍ رادیَض یاستخَاى ّا 4-1

 را ضرح دّذ. َضیاٍلٌا ٍ راد يیهفاصل ب 4-2

 آى ضرح دّذ. یبر اساض اجسا كیرا بغَر دلّای هچ دست استخَاى  4-3

 هچ دست ٍ با ساػذ را ضرح دّذ. يیب یٍ رابغِ هفصل یاستخَاى ّا 4-4

 آًْا ٍ هچ دست را ضرح دّذ. يیل بوف دست ٍ اًگطتاى ٍ هفاص یاستخَاى ّا 4-5

 

 پٌجن جلعِ

 .راى ٍ هفصل زاًَ ، یبب اظتخَاى ّب، لٌذهبرک ّب، هفبصل کوربٌذ لگٌ ی: آؼٌبئیکل ّذف

 .پیٍ هفصل ّ یکوربٌذ لگٌ یبب اظتخَاى ّب ٍ لٌذ هبرک ّب ی: آؼٌبئصُیٍ اّذاف

 ٍ ظبق.راى   یبب اظتخَاى ّب ٍ لٌذ هبرک ّب یآؼٌبئ                    

 بب هفصل زاًَ. یآؼٌبئ                    
 داًطجَ لادر باضذ اىیپا در

 را ضرح دّذ.  یآًْا ٍ استخَاى خاج يیوٌذ ٍ هفاصل ب یضٌاسائ كیآى را بغَر دل یٍ اجسا پیاستخَاى ّ 5-1

 ٍ راى را ضرح دّذ. پیّ يیهفصل ب 5-2

 دّذ.آى ضرح  یبر اساض اجسا كیاستخَاى راى را بغَر دل 5-3

 هفصل زاًَ را ضرح دّذ. 5-4

 

 ؼؽنجلعِ 

 .ظبق ٍ پببب اظتخَاى ّب، لٌذهبرک ّب، هفبصل  ی: آؼٌبئیّذف کل

 .ظبق یبب اظتخَاى ّب ٍ لٌذ هبرک ّب ی: آؼٌبئصُیٍ اّذاف

 .هچ پب یبب اظتخَاى ّب ٍ لٌذ هبرک ّب یآؼٌبئ                    

 .هچ پببب هفصل  یآؼٌبئ                    

 هچ پب، کف پب ٍ اًگؽتبى ٍهفبصل آًْب. یبب اظتخَاى ّب یآؼٌبئ                    
 

 داًطجَ لادر باضذ اىیپا در

 ضرح دّذ. هیٍ بر اساض ساختار آًاتَه ی( را ضٌاسائبَالیف اٍیبیساق )ت یاستخَاى ّا 6-1

 را ضرح دّذ. بَالیٍ ف ایبیصل تاهف 6-2

 آًْا ٍ با ساق را ضرح دّذ. يیب یهفصلهچ پا ٍ رابغِ  یاستخَاى ّا 6-3

 هفصل هچ پا را دلیما ضرح دّذ 6-4

 آًْا ٍ هچ پا را ضرح دّذ. يیوف پا ٍ اًگطتاى ٍ هفاصل ب یاستخَاى ّا 6-5

 

 ّفتن جلعِ

 بب اظتخَاى ّب، لٌذهبرک ّب، هفبصل تٌِ. ی: آؼٌبئیکل ّذف

 رات.ظتَى فق یبب جٌبؽ، دًذُ ّب ٍ هْرُ ّب ی: آؼٌبئصُیٍ اّذاف

 دًذُ ّب ٍ ظتَى فقرات ٍ جٌبؽ. يیبب هفبصل ب یآؼٌبئ

 بب اًَاع هفبصل هَجَد در ظتَى فقرات. یآؼٌبئ
 داًطجَ لادر باضذ اىیپا در



 آًْا را ضرح دّذ.  يیوٌذ ٍ هفاصل ب یضٌاسائ كیدًذُ ، جٌاؽ را بغَر دل یاستخَاى ّا 7-1

 دًذُ ّا  ٍ جٌاؽ را ضرح دّذ. يیهفاصل ب 7-2

 آى ضرح دّذ. یبر اساض اجسا كیع هْرُ ّا را بغَر دلاًَا 7-3

 ضرح دّذ. هیٍ بر اساض ساختار آًاتَه یدًذُ ّا ٍ ستَى فمرات را ضٌاسائ يیهفاصل ب 7-4

 هْرُ ّا را ضرح دّذ. يیهفاصل ب 7-5

 

 ّؽتن جلعِ

 جوجوِ. یبب اظتخَاى ّب یی:  آؼٌبیکل ّذف

 وِ.اظکلت جوج یبٌذ نیبب تقع ی: آؼٌبئصُیٍ اّذاف

 آى. یبب کبظِ ظر ٍ اجسا یآؼٌبئ                    

 آى. یبب اظکلت صَرت ٍ اجسا یآؼٌبئ                    

 بب هفبصل هَجَد در جوجوِ. یآؼٌبئ                    
 

 داًطجَ لادر باضذ اىیپا در

 ذ. آًْا را ضرح دّ يیجوجوِ بِ واسِ سر ٍ صَرت ٍ رٍابظ ب یبٌذ نیاصَل تمس 8-1

 را بطٌاسذ. هیّر یّا یصگیآًْا ضرح دادُ ٍ ٍ يیٍ رٍابظ ب تیهَجَد در واسِ سر را با تَجِ بِ هَلؼ یاستخَاى ّا 8-2

 را بطٌاسذ. هیّر یّا یصگیآًْا ضرح دادُ ٍ ٍ يیٍ رٍابظ ب تیهَجَد در واسِ سر را با تَجِ بِ هَلؼ یاستخَاى ّا 8-3

 ضرح دّذ. هیٍ بر اساض ساختار آًاتَه یضٌاسائ هیصَرت را بِ تفىواسِ سر ٍ  یاستخَاى ّا يیهفاصل ب 8-4

           
    

 هٌببغ:

 ًگْذار فریذٍى. آًاتَهی استخَاى ٍ هفاصل با اصغالحات آًاتَهی، اًتطارات ًَرداًص، آخریي چاپ. -

 الْی بْرام، استخَاى ضٌاسی، اًتطارات ًَر داًص، آخریي چاپ.  -

 

 .آزهَى هیبى دٍرُ ای، کَئیس ٍ ارائِ هطبلب بب بْرُ گیری از ظبهبًِ هجبزی آهَزغ داًؽجَیی،  تکلیفرٍغ تذریط: ظخٌراًی، 

 

 .جْت تْیِ ٍ ارائِ هحتَای آهَزغ هجبزی ٍ یب حضَری ٍظبیل آهَزؼی :ٍایت برد ٍ هبشیک،کبهپیَتر ٍ ٍیذئَپرٍشکتَر،هَالش ٍ پَظتر

 

 ظٌجػ ٍ ارزؼیببی 

 بػتظ تبریخ ظْن از ًورُ کل رٍغ آزهَى

 ساػت والض در بؼضی جلسات ًورُ 2 تستی ٍ تطریحی ٍ تکلیف کَئیس

 هیبى ّبی آزهَى

  دٍرُ ای 

 ساػت والض با اػالم لبلی در ساهاًِ ًور7ُ یحیٍ تطر یتست

 ساػت والض عبك تمَین آهَزضی ًورُ 10 یحیٍ تطر یتست آزهَى پبیبى ترم

حضَر فؼبل در 

 کالض

 ساػت والض تولیِ جلسا ًور1ُ هجازیوٌترل 

 

 هقررات کالض ٍ اًتظبرات از داًؽجَ:
تر بِ از داًطجَیاى ػسیس اًتظار هی رٍد وِ با تَجِ بِ اّویت ٍ حساسیت درض ٍ تٌَع هغالب ٍ هحذٍدیت زهاًی ٍ بِ هٌظَر بْرُ برداری ّرچِ بیط

 ًىات ریل تَجِ فرهایٌذ:

در سااهاًِ  ِ ًوایٌذ ٍ در صَرت ٍجَد ّرگًَِ اضىال در ساػت ّای هطاٍرُ بِ هٌابغ هؼرفی ضذُ هراجؼِ ٍ هغالب واهل بحث ّا را هغالؼ -1



 ًوایٌذ.هغرح 

 بِ حضَر هٌظن ٍ تَأم با آهادگی در توام جلسات اّویت دٌّذ)ؿیبت در والض در ارزضیابی تأثیر دارد(. -2

 .اًجام تىالیف فؼال ٍ وَضا باضٌذدر  -3

  

 

 دکتر هحعي شالِ    اهضبی هذرض:ًبم ٍ 

 

      دوتر ًصرالِ سْرابیاهضبی هذیر گرٍُ:   ًبم ٍ  
 

 داًؽکذُ:  EDOوعئَلًبم ٍ اهضبی   

 

 

 بریخ ارظبل:    ت                                                       تبریخ ارظبل:                                                            تبریخ تحَیل:         

 

   رخی   ■ؼذُ اظت ؟ بلِ   يیببر تذٍ يیاٍل یطرح درض برا بیآ    

  

      یدکتر ًصرالِ ظْرابگرٍُ:   ریهذ یًبم ٍ اهضب

                                                             

 

 

 

 ریاظتخَاى ؼٌبظی ًظ جذٍل زهبًبٌذی درض

 14-16 ّب ظبػت  ؼٌبِ دٍ

رٍغ  هذرض هَضَع ّر جلعِ تبریخ جلعِ

 تذریط

ٍظیلِ کوک 

 آهَزؼی

1 29/10/99 

 ًظری
 

اصغالحات  ،یػلن آًاتَه فیضاهل: تؼر آًاتَهی همذهات

 هختلف بذى یهربَط بِ ًَاح

ارائِ سخٌراًی،  دوتر هحسي شالِ

 فیلن ٍ تصاٍیر

واهپیَتر ٍ هابمی لَازم 

ارائِ ووه آهَزضی در 

 هجازی 

2 06/11/99 

 ًظری

ٍ هفاصل در بذى  یاستخَاً یبا اًَاع استخَاى ٍ اجسا آضٌائی

 اًساى
 

// 

 

// 

 

// 



3 13/11/99 

 ػولی

 // // // هَالش یاًَاع استخَاى ٍ هفاصل بر رٍ نهستمی هطاّذُ

4 20/11/99 

 ًظری

 یبا استخَاى ّا، لٌذهارن ّا، هفاصل ووربٌذ ضاًِ ا آضٌائی

 یام فَلاًٍ اًذ
 

// 

 

// 

 

// 

5 27/11/99 

 ػولی

ٍ هفاصل  یووربٌذ ضاًِ ا یاستخَاى ّا نهستمی هطاّذُ

 جسذ ٍ هَالش یآًْا بر رٍ

 

// 

 

// 

 

// 

6 04/12/99 

 ػولی

بازٍ ٍ ساػذ ٍ هفاصل آًْا بر  یاستخَاى ّا نهستمی هطاّذُ

 جسذ ٍ هَالش یرٍ

// 
 

// // 
 

7 11/12/99 

 ػولی

هچ دست، وف دست ٍ  یخَاى ّااست نهستمی هطاّذُ

 جسذ ٍ هَالش یآًْا بر رٍ يیاًگطتاى ٍ هفاصل ب
 

// 

 

// 

 

// 

8 18/12/99 

 ًظری

ٍ  یبا استخَاى ّا، لٌذهارن ّا، هفاصل ووربٌذ لگٌ آضٌائی

 یاًذام تحتاً
 

// 

 

// 

 

// 

9 25/12/99 

 یػول

راى ٍ  هفاصل  ،یووربٌذ لگٌ یاستخَاى ّا نهستمی هطاّذُ

 جسذ ٍ هَالش یٍآًْا بر ر
 

// 

 

// 

 

// 

10 16/01/00 

 ػولی

 یساق، پا ٍ هفاصل آًْا بر رٍ یاستخَاى ّا نهستمی هطاّذُ

 جسذ ٍ هَالش
 

// 

 

// 

 

// 

11 23/01/00 

 ًظری

  با استخَاى ّا، لٌذهارن ّا، هفاصل تٌِ آضٌائی

// 

 

// 

 

// 

12 30/01/00 

 ػولی

 يیهفاصل ب جٌاؽ، دًذُ ّا ٍ یاستخَاى ّا نهستمی هطاّذُ

 جسذ ٍ هَالش یآًْا بر رٍ

 

// 

 

// 

 

// 

13 06/02/00 

 ػولی

 يیستَى فمرات ٍ هفاصل ب یاستخَاى ّا نهستمی هطاّذُ

 جسذ ٍ هَالش یآًْا بر رٍ
 

// 

 

// 

 

// 

14 13/02/00 

 ًظری

  جوجوِ ضٌاسی استخَاى

// 

 

// 

 

// 

15 20/02/00 

 ػولی

ٍ هفاصل جوجوِ، صَرت  یاستخَاى ّا نهستمی هطاّذُ

 جسذ ٍ هَالش یآًْا بر رٍ يیب
 

// 

 

// 

 

// 

 




