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 .ثذى اًعبى در حبلت ظالهتفراگیری آًبتَهی هیکرٍظکَپی ظبختبرّبی  :ّذف کلی درض 
 

 (ظبػتِ 2  جلعِ تئَری 12 اّذاف کلی جلعبت : )

 آؼٌبئی کلی ثب ثبفت ؼٌبظی، چْبر ثبفت اصلی ٍ ثبفت پَؼؽی. -1

 ثب ثبفت ّوجٌذ ػوَهی، حوبیتی. آؼٌبیی کلی  -2

 ثب خَى ٍ  ثبفت ػضالًی.آؼٌبیی  -3

 ّب، ًَرٍگلیبّب. ثب ثبفت دظتگبُ ػصجی، اًَاع ًَرٍىآؼٌبیی  -4

 .ثب ثبفت دظتگبُ گردغ خَىآؼٌبیی  -5

 لٌفبٍی. ثب ثبفت دظتگبُ ییٌبآؼ -6

 .یثب ثبفت دظتگبُ گَارؼآؼٌبیی  -7

 .ادراری ثب ثبفت دظتگبُ ییآؼٌب -8

 ثب ثبفت دظتگبُ تٌبظلی.آؼٌبیی  -9

 .ثبفت دظتگبُ تٌفعیثب آؼٌبیی  -10

 ػصجی. ثب ثبفت دظتگبُ ییآؼٌب -11

 غذد درٍى ریس. ثب ثبفت ییآؼٌب -12

 

 . اف کلی ّر جلعِاّذاف ٍیصُ رفتبری ثِ تفکیک اّذ
 

 جلعِ اٍل

  ی اصلی.ّب ثٌذی ثبفت تمعین، ؼٌبظی همذهبت ثبفتثب آؼٌبیی  ّذف کلی:

 ، ظبدُ ٍ هطجك.ثبفت پَؼؽیثب آؼٌبیی                       
 آؼٌبیی ثب اصطالحبت ٍ تؼبریف ػلوی در ثبفت ؼٌبظی. اّذاف ٍیصُ:

 لوی در ثبفت ؼٌبظی.آؼٌبیی ثب رٍغ ّبی هطبلؼِ ػ                     

 آؼٌبیی ثب چْبر ثبفت اصلی.                     

 آؼٌبیی ثب اًَاع ثبفت پَؼؽی ٍ خصَصیبت آًْب.                     

 آؼٌبیی ثب خصَصیبت ثبفت پَؼؽی ظبدُ ٍ هطجك ثطَر کلی ٍ ػولکردّبی آى در ثذى.                     

 

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ
 را تؼزیف کتذ. ٍ افَل ٍ رٍػ ّبی ًوًَِ گیزی ؽٌبعی ػلن ثبفت -1-1

 را ؽزح دّذ. ؽٌبعی ثبفتّبی هطبلؼِ در  رٍػ -1-2



 چگًَگی تؾکیل ثبفت را ؽزح دّذ. -1-3

 را ًبم ثجزد. ّب اًَاع ثبفت -1-4

  را ًبم ثجزد. ثبفتاجشای تؾکیل دٌّذُ  -1-5

 ثبفت پَؽؾی را تؼزیف کٌذ.  -1-6

 فت پَؽؾی را ًبم ثجزد.اًَاع ثب -1-7

 خقَفیبت  ثبفت پَؽؾی ٍ ػولکزد ّبی آى را ًبم ثجزد. -1-8

 

 ٍمدجلعِ 

 .حوبیتی ،ػوَهی ثبفت ّوجٌذ ثب کلی آؼٌبیی ّذف کلی:

 آؼٌبیی ثب اجساء تؽکیل دٌّذُ ثبفت ّوجٌذ. اّذاف ٍیصُ:

 .تیحوبیآؼٌبیی ثب تمعین ثٌذی ثبفت ّبی ّوجٌذ ػوَهی ٍ                      

 .آؼٌبیی ثب اًَاع ثبفت ّبی ّوجٌذ ػوَهی                     

 آؼٌبیی ثب ثبفت اظتخَاًی ٍ غضرٍفی.                     

 آى. یثب اًَاع ثبفت خَى ٍ ظلَل ّب ییآؼٌب                      

                      

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ
 را ًبم ثجزد.  ثبفت ّوجٌذ هختلف اجشاء -2-1

  ػوَهی را تؼزیف کٌذ. ثبفت ّوجٌذ -2-2

 .ٍ ؽزح دّذ را ًبم ثجزد ػوَهی ثبفت ّوجٌذاًَاع   -2-3

 را ؽزح دّذ.ػوَهی  ثبفت ّوجٌذ عبختوبى -2-4

 اًَاع ثبفت چزثی را تؼزیف کٌذ. -2-5

 .را ًبم ثجزد چزثیثبفت ّبی هختلف  لغوت -2-6

 زثی را هختقز ؽزح دّذ.هتبثَلیغن چزثی در علَل ّبی چ -2-7

 را ًبم ثجزد. حوبیتی ثبفت ّوجٌذهختلف  اجشاء -2-8

 بفت غضزٍف را ؽزح دّذ.اًَاع ث -2-9

 ثبفت اعتخَاى را ؽزح دّذ.اًَاع  -2-10

 را ؽزح دّذ. کیرا ثؾٌبعذ ٍ ػولکزد ّز یخًَ یاًَاع علَل ّب -2-11

 .آًْب را ثذاًذ ٍ ؽزح دّذ یپالعوب، عزم ٍ تفبٍت ّب -2-12

 

 ظَمجلعِ 

 .ثبفت ػضالًی ثبآؼٌبیی  ّذف کلی:

 هخطط اظکلتی. ثبفت ػضالًیثب آؼٌبیی  اّذاف ٍیصُ:

 هخطط للجی. ثبفت ػضالًیثب آؼٌبیی                     

 صبف. ثبفت ػضالًیثب آؼٌبیی                     

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 د.اًَاع هختلف ثبفت ػضالًی را ًبم ثجز -3-1

 .ؽزح دّذاس ًظز ٍیضگیْبی ثبفتی اًَاع ثبفت ػضالًی را  -3-2

 .اس ًظز علَلی ٍ پَؽؼ ّبی ّوجٌذی آى ّب ؽزح دّذرا  ثبفت ّبی ػضالًی -3-3

 ػولکزد، کٌتزل ػقجی ٍ هتبثَلیغن ّزًَع ػضلِ را ؽزح دّذ. -3-4

 تفبٍت ّبی هبثیي عِ ًَع ثبفت ػضالًی را ؽزح دّذ. -3-5

 



 چْبرمجلعِ 

 .ًَرٍگلیبّب ٍ ػصت هحیطی ّب، اًَاع ًَرٍى، ثبفت دظتگبُ ػصجیثب آؼٌبیی  کلی: ّذف

 آؼٌبیی ثب اجساء ثبفت ػصجی. اّذاف ٍیصُ:

 ؼٌبیی ثب تمعین ثٌذی ظیعتن ػصجی اًعبى )هرکسی ٍ هحیطی(.آ                    

 آؼٌبیی ثب ػلل ٍ رٍغ تمعین ثٌذی ًَرٍى ّب.                    

 آؼٌبیی ثب ػلل ٍ رٍغ تمعین ثٌذی ًَرٍگلیبّب.                    

 آؼٌبیی ثب اجساء اػصبة هحیطی ٍ ػولکرد آًْب.                   

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ
 ّبی هختلف ثبفت دعتگبُ ػقجی را ًبم ثجزد. لغوت -4-1

 .ؽزح دّذرا هبدُ عفیذ  -4-2

 .ؽزح دّذ را هبدُ خبکغتزی -4-3

 ّب ٍ ػولکزد آًْب را ًبم ثجزد. اًَاع ًَرٍى -4-4

 اًَاع ًَرٍگلیبّب ٍ ػولکزد آًْب را ًبم ثجزد. -4-5

 ّبی هختلف ثبفت ػقجی هحیطی را ًبم ثزدُ ٍ ٍظبیف آًْب را ؽزح دّذ. لغوت -4-6

 

 پٌجن جلعِ

 .ّب ّب ٍ ظیبّرگ ظرخرگللت، ، ثبفت دظتگبُ گردغ خَى ثبآؼٌبیی  ّذف کلی:
 ؼٌبیی ثب کلیبت ٍ اجساء تؽکیل دٌّذُ دظتگبُ گردغ خَىآ اّذاف ٍیصُ:

 آؼٌبیی ثب ظبختبر للت.                     

 آؼٌبیی ثب اًَاع ظرخرگ ٍ هَیرگ.                     

 آؼٌبیی ثب اًَاع ظیبّرگ.                    

                  

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 را ًبم ثجزد. فت دعتگبُ گزدػ خَىثبّبی هختلف  لغوت -5-1

 ًحَُ تؾکیل ثبفت خًَی ٍ علَل ّب ٍ هبّیت خَى را ؽزح دّذ.  -5-2

 .ثبفت ػضلِ للجی را ؽزح دّذ -5-3

 ثبفت اًَاع هَیزگ ّب ٍ ػولکزد آًْب را ؽزح دّذ.  -5-4

 را ؽزح دّذ.ٍ ػولکزد آًْب  ّب عزخزگاًَاع ثبفت  -5-5

 را ؽزح دّذ.ػولکزد آًْب ٍ  ّب گاًَاع عیبّزثبفت  -5-6

 ثبفت ثخؼ ّبی هختلف للت ٍ ػولکزد آًْب را ؽزح دّذ. -5-7

 

 ؼؽنجلعِ 

 .یثب ثبفت دظتگبُ دظتگبُ لٌفبٍ یی: آؼٌبیّذف کل

 ٍ ػولکرد آًْب. یلٌفبٍ عتنیثب اجساء ظ یی:  آؼٌبصُیٍ اّذاف

 آًْب. یثٌذ نیٍ تمع یلٌفبٍ یثب ظلَل ّب ییآؼٌب                    

 .یثب ػرٍق لٌفبٍ ییآؼٌب                    

 ٍ طحبل( وَضیت ،ی)غذُ لٌفبٍیلٌفبٍ یهختصر ثب ارگبًْب یآؼٌبئ                    

 داًؽجَ لبدر ثبؼذ بىیدر پب
 را ًبم ثجزد. یهختلف ثبفت دعتگبُ لٌفبٍ یّب لغوت -6-1

 ٍ ػولکزد آًْب را ؽزح دّذ. یلٌفبٍ یعلَل ّب -6-2



 را ؽزح دّذ.  یغذد لٌفبٍثبفت  -6-3

 را ؽزح دّذ. وَطیثبفت ت -6 -4

 ثبفت طحبل را ؽزح دّذ. -6-5

 

 جلعِ ّفتن

 .یثبفت دظتگبُ گَارؼ ثبآؼٌبیی  ّذف کلی:

 آؼٌبیی ثب ظبختبر ثبفتی لَلِ گَارغ. اّذاف ٍیصُ:

 آؼٌبیی ثب ثبفت زثبى ٍ حلك.                    

 صفرا ٍ لَزالوؼذُ( ثبغذد ضویوِ گَارغ.)کجذ، کیعِ هختصر آؼٌبیی                    

                     

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 را ًبم ثجزد. ثبفت دعتگبُ گَارػّبی هختلف  لغوت -7-1

 را ؽزح دّذ. لَلِ گَارػ ثبفت -7-2

 .را ؽزح دّذ سثبى ثبفت -7-3

 ثبفت حلك را ؽزح دّذ. -7-4

 .ؽزح دّذکجذ را ثبفت  -7-5

 ثبفت کیغِ ففزا را ؽزح دّذ. -7-6

 ثبفت لَسالوؼذُ را ؽزح دّذ. -7-7

 

 جلعِ ّؽتن

 .ادراریثب ثبفت دظتگبُ  یی: آؼٌبیّذف کل

 .ِیکل یثب ظبختبر ثبفت ییآؼٌب :صُیٍ اّذاف

 .یسًبیه یثب ظبختبر ثبفت ییآؼٌب                   

 هثبًِ. یثب ظبختبر ثبفت ییآؼٌب                   

 .    راُیؽبیپ یثب ظبختبر ثبفت ییآؼٌب                   

 داًؽجَ لبدر ثبؼذ بىیپب در

 را ًبم ثجزد. یهختلف ثبفت دعتگبُ ادرار یّب لغوت -8-1

 را ؽزح دّذ.  ِ یهختلف ثبفت کل یّب لغوت -8-2

 را ؽزح دّذ. یشًبیهختلف ثبفت ه یّب لغوت -8-3

 ؽزح دّذ. را  هختلف ثبفت هثبًِ یّب لغوت -8-4

 را ؽزح دّذ.  زاُیؾبیهختلف ثبفت پ یّب لغوت -8-5

 

 ًْنجلعِ 

  .ثبفت دظتگبُ تٌبظلی ثبآؼٌبیی  ّذف کلی:

 آؼٌبیی ثب اجسائ ثبفت تٌبظلی در زى ٍ هرد. اّذاف ٍیصُ:

 آؼٌبیی ثب ثبفت گٌبدّبی هرداًِ ٍ زًبًِ.)ثیضِ ٍ تخوذاى(                    

 ٌبیی ثب غذد تٌبظلی هرداًِ ٍ زًبًِ ثخصَؾ پرٍظتبت.ؼآ                    

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 ّبی هختلف ثبفت دعتگبُ تٌبعلی را ًبم ثجزد.  لغوت -9-1

 ثبفت رحن ، لَلِ رحوی ٍ تخوذاى را ؽزح دّذ. -9-2



 ثبفت ثیضِ، اپیذیذین، ٍاسدفزاى را ؽزح دّذ. -9-3

 را ؽزح دّذ. ٍ پزٍعتبت  ٍسیکبل عویٌبل غذد تٌبعلیثبفت  -9-4

 ثبفت غذد تٌبعلی اعکٌش ٍ غیزُ را در جٌظ هؤًث را ؽزح دٌّذ. -9-5

 را ؽزح دّذ. هؤًث دعتگبُ تٌبعلی خبرجیثبفت  -9-6

 هذکز را ؽزح دّذ. دعتگبُ تٌبعلی خبرجیثبفت  -9-7

 

 دّنجلعِ 

 .ثبفت دظتگبُ تٌفعی  ثبآؼٌبیی  ّذف کلی:

 ر ثبفتی ثیٌی.آؼٌبیی ثب ظبختب اّذاف ٍیصُ:

 آؼٌبیی ثب ظبختبر ثبفتی حٌجرُ.                    

 آؼٌبیی ثب ظبختبر ثبفتی ًبی ٍ لَلِ ّبی تٌفعی.                    

 آؼٌبیی ثب ظبختبر ثبفتی ریِ، کیعِ ّبی َّایی.                    

 

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 را ًبم ثجزد. غیثبفت دعتگبُ تٌفّبی هختلف  لغوت -10-1

 را ؽزح دّذ.ثبفت ثیٌی   -10-2

 ثبفت حٌجزُ را ؽزح دّذ. -10-3

 را ؽزح دّذ. ًبیثبفت  -10-4

 را ؽزح دّذ. ّب ، ثزًٍؼ ّب ٍ کیغِ ّبی َّایی ریِ ثبفت -10-5

 

 یبزدّنجلعِ 

 

 . ػصجیثب ثبفت دظتگبُ  یی: آؼٌبیّذف کل

 .اػصبة هرکسیثب ظبختبر  یی: آؼٌبصُیٍ اّذاف

 .اػصبة هحیطی یثب ظبختبر ثبفت ییآؼٌب                    

 .خَدهختبراػصبة  یثب ظبختبر ثبفت ییآؼٌب                    

 داًؽجَ لبدر ثبؼذ بىیپب در
 را ًبم ثجزد. ػقجی هزکشیهختلف ثبفت دعتگبُ  یّب لغوت -11-1

 را ؽزح دّذ. کَرتکظثبفت   -11-2

 را ؽزح دّذ. هحچِثبفت  -11-3

 ؽزح دّذ. ًخبعثبفت  -11-4

 را ؽزح دّذ. گبًگلیَى ّبٍ  هیلیي،  تٌِ ػقت هحیطیثبفت  -11-5

 را ؽزح دّذ. عوپبتیک ٍ پبراعوپبتیکة بػقاثبفت  -11-6

 

 دٍازدّنجلعِ 

 . درٍى ریسثب ثبفت دظتگبُ  یی: آؼٌبیّذف کل

 .ّیپَفیسثب ظبختبر  یی: آؼٌبصُیٍ اّذاف

 .آدرًبل یظبختبر ثبفت ثب ییآؼٌب                    

 .تیرٍییذ یثب ظبختبر ثبفت ییآؼٌب                    

 .الًگرّبًط یثب ظبختبر ثبفت ییآؼٌب                    



 داًؽجَ لبدر ثبؼذ بىیپب در

 .ٍ اػوبل َّرهًَی ّز ثخؼ را ؽزح دّذ را ًبم ثجزد غذُ ّیپَفیشهختلف ثبفت  یّب لغوت -12-1

 را ؽزح دّذ. ثخؼ ّز یرا ًبم ثجزد ٍ اػوبل َّرهًَ آدرًبلختلف ثبفت غذُ ه یّب لغوت  -12-2

 ّز ثخؼ را ؽزح دّذ. یرا ًبم ثجزد ٍ اػوبل َّرهًَ تیزٍئیذهختلف ثبفت غذُ  یّب لغوت -12-3

 ّز ثخؼ را ؽزح دّذ. یرا ًبم ثجزد ٍ اػوبل َّرهًَپبراتیزٍئیذ هختلف ثبفت غذُ  یّب لغوت -12-4

 ّز ثخؼ را ؽزح دّذ. یرا ًبم ثجزد ٍ اػوبل َّرهًَ جشایز الًگزّبًظهختلف ثبفت  یّب لغوت -12-5
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جلعدِ   9ثب تَجِ ثِ گعتردگی هطبلت ٍ ّوبٌّگی ثب هعئَلیي هحترم آهَزؼی تؼدذاد جلعدبت از    ) ثخػ ػولی:

تجذیل ؼذُ اظت کِ ثتَاى ثب فبصلِ زهبًی هٌبظت ثیي جلعبت تدذریط   ظبػتی 1.5جلعِ  12ظبػتِ ثِ  2هتذاٍل 

 (ػولی ثتوبهی هَضَػبت ظرفصل هَرد ثررظی لرار گیرد 
 

در اسهبیؾگبُ ثبفتت   ثِ ؽکل ػولی ثذى اًغبى در حبلت عالهت یعبختبرّب یکزٍعکَپیه یآًبتَه یزیفزاگ :درض یّذف کل

 .ؽٌبعی

 

 ،یثبفت ؼٌبظفرآٍری ثبفتی، هیکرٍظکَح ًَری ٍ دیگر دظتگبُ ّبی هَرد اظتفبدُ در ثب  یکل یآؼٌبئ -1

 .پَؼؽیثب ثبفت ّوجٌذ  یکل ییآؼٌب -2

 ثب ثبفت ّوجٌذ.  یکل ییآؼٌب -3

 .یٍ  ثبفت ػضالً ثب خَى ییآؼٌب -4

 .یثب ثبفت دظتگبُ ػصج ییآؼٌب -5

 ثب ثبفت دظتگبُ گردغ خَى. ییآؼٌب -6

 .یثب ثبفت دظتگبُ گَارؼ ییآؼٌب -7

 یثب ثبفت دظتگبُ .ادرار ییآؼٌب -8

 .یثب ثبفت دظتگبُ تٌبظل ییآؼٌب -9

 .یثب ثبفت دظتگبُ تٌفع ییآؼٌب -10

 .لٌفبٍیثب ثبفت دظتگبُ  ییآؼٌب -11

 .سیثب ثبفت غذد درٍى ر ییبآؼٌ -12

 

 اٍلجلعِ 

                       ،یهَرد اظتفبدُ در ثبفت ؼٌبظ یدظتگبُ ّب گریٍ د یًَر کرٍظکَحیه ،یثبفت یثب فرآٍر یکل ی: آؼٌبئیّذف کل

 .یدر ثبفت ؼٌبظ یػلو رٍغ ّبی فرآٍری ثبفتیثب  یی: آؼٌبصُیٍ اّذاف

 .یثبفت ؼٌبظ گ آهیسیرًثب رٍغ  ییآؼٌب                     

 .هیکرٍظکَح ًَریثب  ییآؼٌب                     

 .رٍغ هطبلؼِ اظالیذ ثبفتی تَظط هیکرٍظکَحثب  ییآؼٌب                     

                      

 داًؽجَ لبدر ثبؼذ بىیپب در
 کتذ. فیرا تؼز یزیًوًَِ گ یٍ افَل ٍ رٍػ ّب یؽٌبع ػلن ثبفت -1-1

 .ٍ ػولی ثِ اجزا رعبًذ ؽزح دّذتَعط هیکزٍعکَح را  یؽٌبع در ثبفت ػولی هطبلؼِ یّب رٍػ -1-2

 .ٍ تب حذ اهکبى اجزایی عبسد ثبفت را ؽزح دّذ در H&Eاًجبم رًگ آهیشی  یچگًَگ -1-3



 
 دٍمجلعِ 

 عبدُ ٍ هطجك. ،یثب ثبفت پَؽؾ ییآؽٌب   :یّذف کل

 آًْب. بتیٍ خقَف یثب اًَاع ثبفت پَؽؾػولی  ییآؽٌب :صُیٍ اّذاف

 ٍ اًَاع آى در ًوبی هیکزٍعکَپیک.عبدُ  یثبفت پَؽؾ بتیثب خقَف ییآؽٌب                 

 کیکزٍعکَپیه یٍ اًَاع آى در ًوبهطجك  یثبفت پَؽؾ بتیثب خقَف ییآؽٌب                 

                      

 داًؽجَ لبدر ثبؼذ بىیپب در

 فت پَؽؾی را در ًوبی هیکزٍعکَپیک تؾخیـ دّذ.ثتَاًذ ثِ ؽکل ػولی ثب -2-1

 ٍ ثزرعی السم را اجزایی کٌذ. دّذ ـیتؾخ کیکزٍعکَپیه یرا در ًوبعبدُ  یثبفت پَؽؾ اًَاع یثتَاًذ ثِ ؽکل ػول -2-2

 کٌذ. ییالسم را اجزا یدّذ ٍ ثزرع ـیتؾخ کیکزٍعکَپیه یرا در ًوب هطجك یاًَاع ثبفت پَؽؾ یثتَاًذ ثِ ؽکل ػول -2-3

 هْوتزیي خقَفیبت )ٍیضُ( ثبفت پَؽؾی را در ًوبی هیکزٍعکَپی ثِ ؽکل ػولی ؽزح دّذ.  -2-4

 
 ظَم جلعِ

 .یتیحوب ،یثب ثبفت ّوجٌذ ػوَه یکل ییآؽٌب :یکل ّذف

 دٌّذُ ثبفت ّوجٌذ. لیثب اجشاء تؾک ػولی ییآؽٌب :صُیٍ اّذاف

 .یتیٍ حوب یػوَه ّوجٌذ یثبفت ّب اًَاعثب ػولی  ییآؽٌب                             

 ّوجٌذ. علَل ّبی اختقبفی ثبفتثب اًَاع  ػولی ییآؽٌب                             

                       .ّوجٌذثبفت علَل ّبی هْبجز ثب  ػولی ییآؽٌب                             

 داًؽجَ لبدر ثبؼذ بىیپب در

 د. ًبم ثجزدر ًوبی هیکزٍعکَپی اجشاء هختلف ثبفت ّوجٌذ را  -3-1

 . علَل ّبی افلی ثبفت ّوجٌذ را در ًوبی هیکزٍعکَپی تؾخیـ دّذ -3-2

 ؽزح دّذ. در ًوبی هیکزٍعکَپی تؾخیـ دادُ ٍ اجشای آى رارا  یاًَاع ثبفت ّوجٌذ ػوَه  -3-3

 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب حوبیتی )غضزٍف ٍ اعتخَاى(اًَاع ثبفت ّوجٌذ  -3-4

 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب تخققی هبیغ )خَى(اًَاع ثبفت ّوجٌذ  -3-5

 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یّوجٌذ را در ًوب علَل ّبی هْبجز در ثبفتاًَاع  -3-6

 زح دّذ.هختقز ؽدر ًوبی هیکزٍعکَپی تؾخیـ دادُ را  یچزث یعلَل ّب اًَاع -3-7

 

 چْبرم جلعِ

 .یثب ثبفت ػضالً ییآؽٌب :یکل ّذف

 .یهخطط اعکلت یثب ثبفت ػضالً ییآؽٌب :صُیٍ اّذاف

 .یهخطط للج یثب ثبفت ػضالً ییآؽٌب                 

                   فبف. یثب ثبفت ػضالً ییآؽٌب                 

 داًؽجَ لبدر ثبؼذ بىیپب در
 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب ًیػضالاًَاع ثبفت  -4-1

 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب علَل ػضالًیاًَاع  -4-2

آى را  یدادُ ٍ اجتشا  ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب در ػضالت )اًذٍ ، پزی ٍ اپی هیشیَم( گزتیاًَاع ثبفت ّوجٌذ حوب -4-3

 ذ.ؽزح دّ

آى را ؽتزح   یدادُ ٍ اجتشا  ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب تؾکیالت هخطط )عبرکَهزی( در ػضالت اعکلتی ٍ للجی -4-4

 دّذ.

 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوبػضالًی فبف ثبفت  ٍیضگی ّبی -4-5



 

 پٌجن جلعِ

 .یطیٍ ػقت هح بّبیّب، ًَرٍگل ًَرٍى اًَاع ،یثب ثبفت دعتگبُ ػقج ػولی ییآؽٌب :یکل ّذف

 .یثب اجشاء ثبفت ػقج ػولی ییآؽٌب :صُیٍ اّذاف

 اًَاع ثبفت ّبی ػقجی در عیغتن هزکشی. ثب  ػولی ییآؽٌب                            

 .هحیطی غتنیدر ع یػقج یثب  اًَاع ثبفت ّب یػول ییآؽٌب                     

                  .خَدهختبر غتنیدر ع یػقج یب  اًَاع ثبفت ّبث یػول ییآؽٌب                     

 داًؽجَ لبدر ثبؼذ بىیپب در

 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب ػقجی هزکشی)کَرتکظ، هخچِ(اًَاع ثبفت  -5-1

 .آى را ؽزح دّذ یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب ػقجی ًخبعثبفت  -5-2

 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب ػقجی در اػقبة هحیطی هیلیٌِ ٍ غیز هیلیٌِثبفت  -5-3

 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوبگبًگلیًَیک )هزکشی، هحیطی ٍ خَدهختبر(اًَاع ثبفت  -5-4

 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یبدر ًوى ّب را در حذ اهکبى اًَاع ًَرٍ -5-5

 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب خَد هختبر یثبفت ػقج -5-6

 

 ؼؽن جلعِ

 .ثب ثبفت دعتگبُ گزدػ خَى ػولی ییآؽٌب :یکل ّذف

 للت.دٌّذُ  لیتؾکثبفتی ٍ اجشاء  بتیثب کلػولی  ییآؽٌب :صُیٍ اّذاف

 .عیبّزگاًَاع عزخزگ ٍ ثبفت ثب  ػولی ییآؽٌب                  

 داًؽجَ لبدر ثبؼذ بىیپب در
 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب للجیثبفت  -6-1

 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب اًَاع ؽزیبى )ػضالًی ٍ االعتیک(ثبفت  -6-2

 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب اًَاع ٍریذ )ػضالًی ٍ االعتیک(ثبفت  -6-3

 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب هَیزگی )اًَاع آى(ثبفت  -6-4

 

 ّفتن جلعِ

 .یثب ثبفت دعتگبُ گَارؽ ػولی ییآؽٌب :یکل ّذف

 سثبى ٍ حلك. ثب ثبفت ػولی ییآؽٌب :صُیٍ اّذاف

            (ففزا ٍ لَسالوؼذُ غِیگَارػ.)کجذ، ک وِیغذد ضو ثب ثبفت هختقز ػولی ییآؽٌب                 

 .هزی ٍ هؼذُثب ثبفت  یػول ییآؽٌب                 

                     .رٍدُ کَچک ٍ ثشرگثب ثبفت  یػول ییآؽٌب                 

 ثبؼذداًؽجَ لبدر  بىیپب در
 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب سثبى ٍ حلكثبفت  -7-1

 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب هزیثبفت  -7-2

 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب هؼذُثبفت  -7-3

 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب رٍدُ کَچکثبفت  -7-4

 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب کجذ ٍ کیغِ ففزاثبفت  -7-5

 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب لَسالوؼذُثبفت  -7-6

 آى را ؽزح دّذ. یجشادادُ ٍ ا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب رٍدُ ثشگثبفت  -7-7

 

 ّؽتن جلعِ



 .یثب ثبفت دعتگبُ ادرار ػولی ییآؽٌب :یکل ّذف

 .ِیکل یثب عبختبر ثبفت ػولی ییآؽٌب :صُیٍ اّذاف

 .یشًبیه یثب عبختبر ثبفت ػولی ییآؽٌب                          

 هثبًِ. یثب عبختبر ثبفت ػولی ییآؽٌب                          

 .    زاُیؾبیپ یثب عبختبر ثبفت ػولی ییآؽٌب                          

 داًؽجَ لبدر ثبؼذ بىیپب در
 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب کلیِثبفت  -8-1

 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب حبلتثبفت  -8-2

 آى را ؽزح دّذ. یشادادُ ٍ اج ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب هثبًِثبفت  -8-3

 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب پیؾبثزاُثبفت  -8-4

 

 ًْن جلعِ

 . یثب ثبفت دعتگبُ تٌبعل ییآؽٌب :یکل ّذف

 در سى ٍ هزد. ی تٌبعلیاجشاثبفت ثب  ػولی ییآؽٌب :صُیٍ اّذاف

 در سى ٍ هزد. یخبرج یتٌبعل یثب ثبفت اجشا یػول ییآؽٌب                 

 ٍ تخوذاى( ضِیهزداًِ ٍ سًبًِ.)ث یثب ثبفت گٌبدّب ییآؽٌب                  

 هزداًِ ٍ سًبًِ ثخقَؿ پزٍعتبت. یتٌبعلضویوِ ثب غذد  ییآؽٌب                  

 داًؽجَ لبدر ثبؼذ بىیپب در
 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیختؾ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب ثیضِ ٍ هلحمبت آى )اپیذیذین ٍ دفزاى(ثبفت  -9-1

 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوبعویٌبل ٍسیکل ثبفت  -9-2

 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب پزٍعتبتثبفت  -9-3

 آى را ؽزح دّذ. یُ ٍ اجشاداد ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب آلت تٌبعلی هزداًِ ٍ غذد ضویوِثبفت  -9-4

 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب تخوذاىثبفت  -9-5

 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب رحن ٍ دّبًِ آىثبفت  -9-6

 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرحن را در ًوبلَلِ ثبفت  -9-7

 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب تٌبعلی خبرجی ثخقَؿ ٍاصىثبفت  -9-8

 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب غذد ضویوِ تٌبعلظ خبرجی سىثبفت  -9-9

 

 دّن جلعِ

 . یثب ثبفت دعتگبُ تٌفغ ػولی ییآؽٌب :یکل ّذف

 .ٍ حٌجزُ یٌیث یثب عبختبر ثبفت یػول ییآؽٌب :صُیٍ اّذاف

 .یتٌفغ یٍ لَلِ ّب یًب یثب عبختبر ثبفت ػولی ییآؽٌب                 

             .ییَّا یّب غِیک ِ،یر یثب عبختبر ثبفت ػولی ییآؽٌب                 

 داًؽجَ لبدر ثبؼذ بىیپب در

 آى را ؽزح دّذ. یادادُ ٍ اجش ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب ثیٌیثبفت  -10-1

 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب حٌجزُثبفت   -10-2

 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب ًبیثبفت  -10-3

 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب ریِثبفت  -10-4

 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یوبرا در ً جٌتثبفت  -10-5

 

 بزدّنی جلعِ



 . لٌفبٍیثب ثبفت دعتگبُ  ػولی ییآؽٌب :یکل ّذف

 ٍ ػولکزد آًْب. یلٌفبٍ غتنیثب ع یػول ییآؽٌب :صُیٍ اّذاف

 خَى یلٌفبٍ یثب علَل ّب یػول ییآؽٌب                  

 .یبٍثب ػزٍق لٌف یػول ییآؽٌب                  

 ٍ طحبل( وَطیلَسُ، ت ،ی)غذُ لٌفبٍیلٌفبٍ یارگبًْب یهختقز ثب ثبفت ؽٌبع یػول یآؽٌبئ                   

 داًؽجَ لبدر ثبؼذ بىیپب در
 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب یثبفت لٌفبٍ -11-1

 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب یلٌفبٍ یثبفت علَل ّب -11-2

 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب یثبفت ػزٍق ٍ گزُ لٌفبٍ -11-3

 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب یثبفت ػزٍق ٍ گزُ لٌفبٍ -11-4

 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب یثبفت ػزٍق ٍ گزُ لٌفبٍ -11-5

 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب وَطیثبفت لَسُ، طحبل ٍ ت -11-6

 

 جلعِ دٍازدّن

 . شیثب ثبفت دعتگبُ درٍى ر ػولی ییآؽٌب :یکل ّذف

 .شیپَفیثب عبختبر ّ ػولی ییآؽٌب :صُیٍ اّذاف

 آدرًبل. یختبر ثبفتثب عبػولی  ییآؽٌب                            

 .ذییزٍیت یثب عبختبر ثبفتػولی  ییآؽٌب                            

 الًگزّبًظ. یثب عبختبر ثبفت ػولی ییآؽٌب                            

 داًؽجَ لبدر ثبؼذ بىیپب در
 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب ّیپَفیشثبفت  -12-1

 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یًوب را در تیزٍئیذ  -12-2

 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب پبراتیزٍئیذثبفت  -12-3

 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب جشایز الًگزّبًظثبفت  -12-4

 آى را ؽزح دّذ. یدادُ ٍ اجشا ـیتؾخ یکزٍعکَپیه یرا در ًوب آدرًبلثبفت  -12-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کبرؼٌبظی پیَظتِ هبهبیی ػولی یدرض ثبفت ؼٌبظ یجذٍل زهبًجٌذ

 14-16ٍ چْبرؼٌجِ ّب  14-16ؼٌجِ ّب  دٍ ٍ ظبػت جلعِ : رٍز

 

 

رٍغ  هذرض هَضَع ّر جلعِ تبریخ جلعِ

 تذریط

 ٍظیلِ کوک آهَزؼی

 

1 
 

 

05/07/1400 

07/07/1400 
 

رًگ ثبفت ؼٌبظی،  فرآٍری ثبفتی درلی آؼٌبئی ک

 آهیسی ٍ .....

دکتر 

 هحعي شالِ

ًوبیؼ اعالیذّب اس 

طزیك دٍرثیي هتقل 

ثِ هیکزٍعکَح ثِ 

تلَیشیَى، تَضیح ٍ 

تفغیز الهْب، ثزرعی 

گزٍّی ٍ اًفزادی 

اعالیذّب تَعط 

داًؾجَ ثب ّوزاّی 

 اعتبد

، کبهپیَتز، هیکزٍعکَح ًَری

 ٍایت ثَرد

2 12/07/1400 

14/07/1400 

 // پَؼؽی ثبفت ّوجٌذ ثب ػولی آؼٌبیی
 

// 
 

// 
 

3 19/07/1400 

21/07/1400 

 // // // ػولی ثب اًَاع ثبفت ّوجٌذآؼٌبیی 

4 26/07/1400 

28/07/1400 

 // // // آؼٌبئی ػولی ثب ثبفت ّبی ػضالًی

5 03/08/1400 

05/08/1400 

 .ثبفت ػصجیثب  ػولی آؼٌبیی
  

// 
 

// 
 

// 
 

6 10/08/1400 

12/08/1400 

  ثبفت دظتگبُ گردغ خَى ثب ػولی آؼٌبیی
 

// 
 

// 
 

// 
 

7 17/08/1400 

19/08/1400 

 ی.ثبفت دظتگبُ گَارؼ ثب ػولی آؼٌبیی
 

// // 
 

// 
 

8 24/08/1400 

26/08/1400 

 .ادراریثب ثبفت دظتگبُ  ػولی ییآؼٌب
 

// 
 

// 
 

// 

9 01/09/1400 

03/09/1400 
 

 . فت دظتگبُ تٌبظلیثب ثب ػولی آؼٌبیی

 

// 
 

// 
 

// 

10 08/09/1400 

10/09/1400 
 

 // . تٌفعیثب ثبفت دظتگبُ  ػولی آؼٌبیی
 

// 
 

// 

11 15/09/1400 

17/09/1400 

 // .لٌفبٍیثب ثبفت دظتگبُ  ػولی ییآؼٌب
 

// 
 

// 

12 22/09/1400 

24/09/1400 

 // . درٍى ریسثب ثبفت دظتگبُ  ػولی آؼٌبیی
 

// 
 

// 

 

ثب تَجِ ثِ اهکبى تغییر زهبى ؼرٍع ًیوعبل جذیذ تحصیلی ثٌبثر اصالع رظبًی رظوی ٍاحذ آهَزغ احتوبل : الف

 تغییر تبریخ ّب ٍجَد دارد ٍ هتؼبلجب اػالم رظوی هیگردد.

رفیت آزهبیؽگبُ ثبفت ؼٌبظی ایي جذٍل ثر اظبض تمعین ثٌذی دٍ گرٍِّ تْیِ ؼذُ اظت. ثب تَجِ ثِ ظة: 

هی          گرٍُ  ی ثِ ثیػ از دٍلطؼی ٍ ثجت ًبهی داًؽجَیبى ، احتوبل افسایػ تؼذاد گرٍُ ّبی ػول ًفر( ٍ تؼذاد10)

 در ؼرٍع کالظْب هجذدا ثررظی ٍ اػالم لطؼی هیگردد.ثبؼذ کِ 




