
 

 دانطکده

 ترهی قبلب نگبرش طرح درس

 اتاق ػولداًؾجَیاى  هخاعثاى:             1ػوَهیآًاتَهی ػٌَاى درط :  

          ٍاحذ ػولی 5/0ًظزی،  ٍاحذ 5/1:ٍاحذتؼذاد

  آساد :پاعخگَیی تِ عَاالت فزاگیز

             (96-95ًیوغال اٍل  رٍس دٍؽٌثِ ػولی، ،8 -10، عاػتیىؾٌثِرٍس )سهاى ارائِ درط:   

 دوتز عتارُ جَاًوزدی هذرط:

 ًذارد درط پیؼ ًیاس:

 هنبغ اصلی : 

 دوتزفزدیي ػویذیدوتز رضا ؽیزاسی ،  آًاتَهی ػوَهی تالیف  -

 یهختلف آًاتَه یاعلغْا -

 یدرع جشٍُ -

 آًاتَهی ػوَهی تالیف دوتز اهاهی هیثذی–-آًاتَهی ػوَهی تالیف دوتزًَرا... رضاییهنببغ فرػی : 

 عخٌزاًی ٍ تزعین ؽىل دریس:روش ت

 وسبیل آهوزضی: 

ـ هَالص       

 ـ ًوًَِ ّای  اعتخَاى 

 ـ ٍایت تزد ، هاصیه

 اس عزیك رایاًِ ٍ ٍیذیَپزٍصوتَر در والط،  power pointـ ًوایؼ 



 .هیؾَد پیؾٌْاد ػاللوٌذاى تِ ًیش آًاتَهی هختلف رایاًِ ٍ  اعلغْای عزیك اس داًؾجَ خَدآهَسی -

 

تٌفغی، للة ، ػزٍق ٍ گزدػ خَى، اعىلتی ٍ آؽٌایی داًؾجَیاى تا دعتگاُ ّای  :ورههدف کلی د

ًىات آؽٌایی تا ، ًغثت تِ یىذیگز ایي دعتگاّْا اػضای  هْن  هجاٍرت هَلؼیت  ٍ،  اعتخَاًی

 آًاتَهی تالیٌی

 

 اهداف کلی جلسبت )جهت هر جلسه یک هدف(:

 یت آًاتَهٍ افغالحا  فی، تؼار یتا ػلن آًاتَه ییآؽٌا -

 آًاتَهی دعتگاُ اعىلتی ٍ هفافل تذى تا  اىیداًؾجَ ییآؽٌا -

 آًاتَهی دعتگاُ ػضالًی تا  اىیداًؾجَ ییآؽٌا

 للة ٍ ػزٍق غتنیع یتا آًاتَه اىیداًؾجَ ییآؽٌا

 یتٌفغ دعتگاُ  یتا آًاتَه اىیداًؾجَ ییآؽٌا

  

 

 

آؽٌایی تا ٍضؼیت تؾزیحی ، آهَختي اعالػاتی در هَرد ػلَم ، همذهِ  :جلغِ اٍل هدف کلی

  افغالحات  هزتَط تِ درط آًاتَهیٍ آًاتَهیه 

  :جلسه اول اهداف ویژه

تفْین ایي ًىتِ وِ تزای تغلظ تز ّز ػلوی ،اتتذا تایذ افغالحات  -ٍ آؽٌایی تا  افغالحات آًاتَهی -

 آى ػلن را آهَخت ٍ تز آى هغلظ ؽذ. 

 آًاتَهیه ، ًحَُ تمغین تٌذی تذى تز اعاط هؼیارّای 

 ًحَُ هغالؼِ آًاتَهی تِ دٍ رٍػ ًاحیِ ای ٍ عیغتویه   -

 تیاى هَلؼیت آًاتَهیه  -

 تزرعی هماعغ ٍ هحَرّای افلی تذى-

 :دنقبدر ببض یبىدر پبیبى دانطجو



  افغالحات رایج در ػلَم تؾزیحی را تیاهَسًذ ٍ تِ وار تزًذ. %80ـ پظ اس پایاى والم حذالل 

 ؽزح دادُ ٍ تذى را تِ هٌاعك ٍیضُ ای تمغین وٌٌذ.  هَلؼیت آًاتَهیه راـ 

 ذ.ٌافَل ولی هغالؼِ درط آًاتَهی را تَضیح دّ-

 .ذٌدرط آًاتَهی را درن ًوای تالیٌی ـ وارتزد ٍ اّویت

 

  آؽٌایی داًؾجَیاى تا اعتخَاًْای اًذام فَلاًی:  هدف کلی جلسه دوم

 :  دوم اهداف ویژه جلسه

 دراس، وَتاُ ٍ پْي(تزرعی اًَاع اعتخَاًْا) _

آؽٌائی تا اعتخَاى تٌذی اًذام فَلاًی ؽاهل ووزتٌذ ؽاًِ ای )وتف ٍ تزلَُ(، اعتخَاى تاسٍ، _ 

اعتخَاى ّای عاػذ)رادیَط ٍ اٍلٌا(، اعتخَاًْای هچ دعت)وارپَط(، وف دعت)هتا وارپَط(، ٍ 

 تٌذّای اًگؾتاى

 

 :در پبیبى دانطجویبى قبدر ببضند

 تخَاًْای تذى را تَضیح دٌّذ.ـ اًَاع دعتِ تٌذی اع

 % خغا ًام تثزًذ.20ـ اعتخَاًْای اًذام فَلاًی را تا 

 % خغا ًام تثزًذ.20ـ اعتخَاًْای هچ دعت را تا 

 % خغا ًام تثزًذ.20ـ اعتخَاًْای ًاحیِ دعت را تا 

 ـ ووزتٌذ ؽاًِ ای را تؼزیف وٌٌذ.

 خغا تَضیح دٌّذ %30ـ ولیات ریخت ؽٌاعی اعتخَاًْای اًذام فَلاًی را تا 

 آؽٌایی داًؾجَیاى تا اعتخَاى ّای اًذام تحتاًی هدف کلی جلسه سوم :

 : اهداف ویژه جلسه سوم

 تَضیح ولی اس لگي اعتخَاًی -



جشئیات واهل اعتخَاى ّای تؾىیل دٌّذُ لگي ؽاهل: اعتخَاى ّیپ ٍ تخؾْای آًاتَهیه  تَضیح  -

 آى)ایلیَم، پَتیظ،ایغىیَم(

  اعتخَاى ّای عاوزٍم ٍ دًثالچِیه آًاتَه تَضیح  -

 تزرعی حذٍد لگي ٍ جذارّای لگي -

 :در پبیبى دانطجویبى قبدر ببضند

 تخؾْای هختلف لگي را تغَر واهل تَضیح دّذ.

 % خغا تیاى وٌذ.10حذٍد ٍ جذارّای لگي را تا  -

 % خغا تَضیح دّذ.20جشئیات آًاتَهیه اعتخَاًْای تؾىیل دٌّذُ ّیپ را تا  -

 % خغا تیاى وٌذ.20فیات آًاتَهیه عاوزٍم ٍ دًثالچِ را تا خقَ -

 اّویت تالیٌی آًاتَهی لگي را تَضیح دّذ -

 : چهبرم  اهداف ویژه جلسه

 آؽٌایی تا اعتخَاى تٌذی اًذام تحتاًی ؽاهل:_

 اعتخَاًْای راى)فوَر( _

 وؾىه _

 وف پا عاق پا)تیثیا ٍ فیثَال(، اعتخَاًْای هچ پا)تارعَط(، پٌج اعتخَاى _

 )هتا تارعَط( ٍ تٌذّای اًگؾتاى

 

 :در پبیبى دانطجویبى قبدر ببضند

 ذ.ً% خغا ًام تثز20ـ اعتخَاًْای اًذام تحتاًی را تا 

 ذ.ً% خغا ًام تثز20ـ اعتخَاًْای هچ پا را تا 

 ذ.ٌ% خغا تَضیح د30ّـ ولیات ؽىل ظاّزی اعتخَاًْای اًذام تحتاًی را تا 

 ذ.ٌ% خغا تَضیح د30ّتحتاًی را تا ـ ظاّز اعتخَاًْای اًذام 



 

 لفغِ عیٌِ  عتَى هْزُ ّا ٍآؽٌایی داًؾجَیاى تا اعتخَاًْای  :  پنجن هدف کلی جلسه

 : پنجن اهداف ویژه جلسه 

هْزُ  5هْزُ ًاحیِ عیٌِ ای،  12هْزُ ًاحیِ گزدى،  5آؽٌائی تا اعتخَاًْای عتَى هْزُ ای ؽاهل:  -

  ًاحیِ ووزی

 َاى ّای لفغِ عیٌِ ؽاهل: جٌاؽ ٍ دًذُ ّاآؽٌائی تا اعتخ  -

 تزرعی اعىلت لفغِ عیٌِ)هْزُ ّای عیٌِ ای،جٌاؽ ٍ دًذُ ّا( -

 تزرعی  اًحٌاّای عتَى هْزُ ای ٍ اختالالت عتَى هْزُ ای  -

 د:نقبدر ببض یبىدر پبیبى دانطجو 

 ذ.ًـ تزتیة ٍ تؼذاد اعتخَاًْای ًَاحی هختلف عتَى هْزُ ّا را ًام تثز

 ذ.ٌ% خغا ًاهگذاری و10ٌای هختلف یه هْزُ را تا ـ تخؾْ

 هْزُ ّای هٌاعك هختلف عتَى هْزُ ای را تؾخیـ دادُ ٍ ٍیضگی ّای ّز هْزُ را ؽزح دٌّذ. -

 .اختالالت عتَى هْزُ ای را ًام تثزًذ -

 ذ.ًـ اعتخَاًْای لفغِ عیٌِ را ًام تثز

 ذ.ٌـ تخؾْای هختلف اعتخَاى جٌاؽ را ًاهگذاری وٌ

 ای هختلف اعتخَاًْای  دًذُ ّا را ًاهگذاری وٌذ.ـ تخؾْ

 :  آؽٌایی داًؾجَیاى تا اعتخَاى ّای جوجوِضطنهدف کلی جلسه 

 :ضطناهداف ویژه جلسه 

تزرعی اعىلت عز ٍ فَرت ؽاهل اعتخَاى پیؾاًی، اتوَئیذ، اعفٌَئیذ،آّیاًِ، پظ عزی، گیجگاّی، -

 ىی،اعتخَاى وام، ؽاخه تحتاًی تیٌیفه فَلاًی ٍ فه تحتاًی، اعتخَاى تیٌی، گًَِ، اؽ

 تزرعی ًواّای جوجوِ ٍ تزرعی فضاّای وزاًیال _

 



 در پبیبى دانطجویبى قبدر ببضند:

 % خغا ًام تثزد.10اعتخَاًْای تخؾْای هختلف جوجوِ را تا 

 % خغا ًام تثزد.10ـ اعتخَاًْای ًاحیِ فَرت را تا 

 هگذاری وٌذ.ـ اعتخَاًْای ًَاحی عز ٍ فَرت را اس رٍی ؽىل ًا

 % خغا تَفیف وٌذ.30ـ جوجوِ را اس ًواّای هختلف تا 

 .ـ فضاّای وزاًیال را تغَر واهل ًام تثزد

 

 :  هفتنهدف کلی جلسه  

 آؽٌایی داًؾجَیاى تا آًاتَهی هفافل تذى

 :  هفتناهداف ویژه جلسه 

 عثمِ تٌذی هفافل را تز اعاط داهٌِ حزوت ٍ ًَع عاختواى آى تَضیح دّذ.  -

 اًَاع هفافل تذى را ًام تثزد. -

 هفقل ساًَ را تِ فَرت واهل تؾزیح وٌذ. -

 اّویت تالیٌی ٍ آًاتَهی وارتزدی هفافل را تَضیح دٌّذ. -

  در پبیبى دانطجویبى قبدر ببضند:

 % خغا ؽزح دٌّذ.70عاختار ولی ٍ ٍظایف هفافل را تا  -

 تثزد. % خغا ًام20اًَاع هفافل را تز اعاط داهٌِ حزوت تا  -

 % خغا تیاى وٌٌذ.70اًَاع تمغین تٌذی ّای هفافل را تا  -

 تخؼ ّای هختلف هفقل ساًَ را تِ عَر واهل تؾزیح وٌٌذ. - 

 اّویت آًاتَهی تالیٌی را در تیواریْا ٍ هؾىالت ساًَ درن وٌٌذ. -

 

 :  هطتن هدف کلی جلسه 



 آؽٌایی داًؾجَیاى تا ػضالت اًذام  فَلاًی ٍ تحتاًی

 

 :  هطتن ویژه جلسهاهداف 

 تزرعی آًاتَهیه ػضالت اًذام فَلاًی ؽاهل گزٍُ ّای سیز ّغتٌذ:

 ػضالتی وِ اًذام فَلاًی را تِ عتَى هْزُ ای هتقل هی وٌٌذ_

 ػضالتی وِ اًذام فَلاًی را تِ جذار لفغِ عیٌِ هتقل هی وٌٌذ _

 ػضالت ًاحیِ وتف ٍ تاسٍ_

 ػضالت عاػذ ٍ وف دعت_

 گزٍُ سیز: 4حتاًی در تزرعی ػضالت اًذام ت

 ػضالت ًاحیِ لگي خافزُ ) ایلیَپغَاط(_

 ػضالت ًاحیِ  وفل ٍ راى_

 ػضالت  ًاحیِ عاق ٍ حفزُ پَپلیتِ آل_

 ػضالت ًاحیِ  وف پا _

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضد:

 % خغا ًام تثزد.20ـ ػضالتی وِ اًذام فَلاًی را تِ عتَى هْزُ ای هتقل هی وٌٌذ را تا 

 % خغا ًام تثزد.20وِ اًذام فَلاًی را تِ جذار لفغِ عیٌِ هتقل هی وٌٌذ را تا ـ ػضالتی 

 ـ ػضالت ًاحیِ وتف  ٍ تاسٍ را ًام تثزد.

 ـ ػضالت ًاحیِ عاػذ ٍ وف دعت را ًام تثزد.

 ـ ػولىزد ػضالت هْن اًذام فَلاًی وِ هتقل تِ عتَى هْزُ ّا ّغتٌذ.

% خغا تَضیح 30تِ جذار لفغِ عیٌِ هتقل هی وٌذ را تا  ـ ػولىزد ػضالت هْن اًذام فَلاًی وِ آًزا

 دّذ.

 % خغا تیاى وٌذ.20ـ هحل اهتذاد اًتْای ػضالت ًاحیِ وتف  ٍ تاسٍ را تا 



 % خغا ًام تثزد.20ـ هحل اهتذاد اًتْای ػضالت ًاحیِ عاػذٍ وف دعت را تا 

 % خغا ًام تثزد.20ـ ػضالت ًاحیِ لگي خافزُ  ٍ راى را تا 

 % خغا ًام تثزد.30ـ ػضالت ًاحیِ عاق ٍ حفزُ پَپلیتِ آل را تا 

 % خغا ًام تثزد.30ـ ػضالت ًاحیِ وف پا را تا 

 % خغا تَضیح دّذ.30ـ هحل اهتذاد اًتْای اتقال ػضالت وف ٍ راى را تا 

 % خغا تَضیح دّذ.40ـ هحل اهتذاد اًتْای اتقال ػضالت عاق ٍ حفزُ پَپلیتِ آل را تا 

 

 : نهن ی جلسههدف کل

 آؽٌایی داًؾجَیاى تا ػضالت ًاحیِ تٌِ ٍ عز ٍ گزدى 

 :  نهن اهداف ویژه جلسه 

 آؽٌایی تا ػضالت تٌِ ؽاهل: ػضالت تیي دًذُ ای، ػضلِ دیافزاگن ٍ ػضالت جذار ؽىن

 ػضالت لگي ؽاهل دیافزاگن لگٌی ٍ ػضالت هیاى دٍ راُ_

 ت ٍ ػضالت گزدىػضالت عز ٍ گزدى ؽاهل ػضالت حالت دٌّذُ فَر _ 

 د:نقبدر ببض یبىدر پبیبى دانطجو

 % خغا ًام تثزد.20ـ ػضالت ًاحیِ تٌِ را تا 

 % خغا تَضیح دّذ.10ـ ٍضؼیت اتقاالت ػضالت تیي دًذُ ای را تا 

 % خغا تَضیح تذّذ.20ـ اتقاالت ػضلِ دیافزاگن را تا 

 ثزد.% خغا ًام ت20ـ ػضالت جذار ؽىن را تِ تزتیة اس خارج تذاخل تا 

 % خغا ًام تثزد.20ـ ػضالت ًاحیِ دیافزاگن لگٌی را تا 

 % خغا ًام تثزد.30ـ ػضالت هیاى دٍراُ را تا 

 % خغا ًام تثزد.30ـ ػضالت ًاحیِ گزدى را تا 

 % خغا ًام تثزد.40ـ ػضالت ًاحیِ فَرت )حالت دٌّذُ ّای فَرت( را تا 



 % خغا تَضیح دّذ.40ى را تا ـ ٍضؼیت اتقاالت )اتتذا ٍ اًتْای( ػضالت ًاحیِ گزد

 : نهن هدف کلی جلسه 

  آؽٌایی داًؾجَیاى تا عیغتن للة ٍ ػزٍق 

 :دهناهداف ویژه جلسه  

 تزرعی فضای درًٍی لفغِ عیٌِ،حفزات جٌثی ٍ حفزُ ی پزیىارد.  -

 تزرعی فضای هیاى عیٌِ ٍ تمغین تٌذی آى -

 تزرعی الیِ ّای ویغِ ی پَؽاًٌذُ ی للة)پزی وارد( -

 تزرعی آًاتَهی للة)عاختواى،عغَح،وٌار ّا،حفزات ٍ..........( -

 تزرعی دعتگاُ ّذایتی للة، ػزٍق ٍ اػقاب للة -

 تزرعی ًاٌّجاریْای جٌیٌی ٍ آًاتَهی تالیٌی للة-

تزرعی ؽزیاى ّا ؽاهل: تٌِ ریَی، آئَرت ؽاهل )آئَرت فؼَدی، لَط آئَرت، ٍ ؽاخِ ّای هٌؾؼة _

 ؽذُ اس لَط آئَرت(

 

 پبیبى دانطجو قبدر ببضد:در 

 وٌذ. حی% خغا تؾز10را تا  ٌِیع اىیه یـ فضا

 % خغا تَضیح دّذ.10در لفغِ عیٌِ تا  راللة ٍ هجاٍرات ـ هَلؼیت 

 ـ پَؽؾْای للة را تغَر واهل ًام تثزد.

 ـ حفزُ ّای داخلی للة را اس رٍی ؽىل تغَر واهل ًاهگذاری وٌذ.

 یاى ًوَدُ ٍ پزٍعِ ی جزیاى خَى درٍى حفزات را ؽزح دٌّذآًاتَهی حفزات للة را تِ تفىیه ت -

 % خغا تزعین وٌذ.20ـ هغیز دعتگاُ ّذایت للة را تا 

 % خغا ًام تثزد.20را تا ٍ اػقاب للة  ـ ػزٍق



 % خغا ًام تثزد.20ـ هغیز ؽزیاى ریَی را تا 

 % خغا ًام تثزد.10 آى را تااًؾؼاتات  ٍ هختلف آئَرت یتخؾْا ـ

 آؽٌایی داًؾجَیاى تا عیغتن گزدػ خَى :  یبزدهن سه هدف کلی جل

 : یبزدهناهداف ویژه جلسه  

   تزرعی  آئَرت ؽاهل  آئَرت ًشٍلی ٍ ؽاخِ ّای هٌؾؼة ؽذُ اس آى_

تزرعی عیغتن ٍریذی ؽاهل ٍریذّای عغحی ٍ ػومی اًذام فَلاًی، اًذام تحتاًی، ٍریـذّای تٌـِ ٍ   _

 ٍریذّای ًاحیِ عز ٍ گزدى

 تگاُ لٌفاٍی ؽاهل:هجاری لٌفاٍی، گزُ ّای لٌفاٍیتزرعی دع _

 ٍ عحال تزرعی آًاتَهیه تیوَط _

  

 قبدر ببضد که : درسدانطجو ببید پس از پبیبى 

 % خغا ًام تثزد.10ـ ؽاخِ ّای هٌؾؼة اس آئَرت ًشٍلی را تا 

 % خغا ًام تثزد.20ـ ؽاخِ ّای ٍریذی افلی تذى را تا 

 اٍا ٍ پَرت  را تَضیح دّذ .تفاٍت تیي دٍ عیغتن ٍریذی و ـ 

 دوازدهن:هدف کلی جلسه   

 آؽٌایی تا عیغتن لٌفاٍی

 دهن :دوازاهداف ویژه جلسه  

 تزرعی دعتگاُ لٌفاٍی ؽاهل:هجاری لٌفاٍی، گزُ ّای لٌفاٍی

 تزرعی آًاتَهیه تیوَط ٍ عحال _

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضد:

 ًام تثزد. % خغا10تخؾْای هختلف دعتگاُ لٌفاٍی تذى را تا 



 % خغا تَضیح دّذ.20ـ عاختواى عحال ٍ  غذد لٌفاٍی را تا 

 % خغا تَضیح دّذ.10ـ هحل لزارگیزی ٍ ػولىزد  تیوَط را تا 

 :   سیسدهن هدف کلی جلسه 

 عیغتن تٌفغیتخؼ فَلاًی جَیاى تا ًؾآؽٌایی دا

 : سیسدهناهداف ویژه جلسه  

 ُ تیٌی(تزرعی عیغتن تٌفغی ؽاهل تیٌی )خارجی ٍ حفز_

 آؽٌائی تا حلك_ 

 تزرعی حٌجزُ ؽاهل غضزٍف ّای حٌجزُ، ػضالت ٍ فضای درًٍی حٌجزُ_

 آؽٌائی تا ریِ ، ًای ٍ ًایضُ،  حفزُ جٌة _

 آؽٌائی تا غذد تیزٍئیذ ٍ پاراتیزٍئیذ_

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضد:

 ـ تمغین تٌذی عیغتن تٌفغی را تغَر واهل تَضیح دّذ.

 % خغا ًام تثزد.10تن تٌفغی را تِ تزتیة اس تاال تِ پائیي تا ـ تخؾْای هختلف عیغ

 % خغا تَضیح دّذ.20را تا  ، حلك تیٌی ٍ آًاتَهی وارتزدی آى   ـ تخؾْای هختلف تیٌی

 % خغا ًاهگذاری وٌذ.20ـ تخؾْای هختلف عاختواى حٌجزُ را اس رٍی ؽىل تا 

 آًاتَهی تالیٌی حٌجزُ ٍ تارّای فَتی را ؽزح دّذ. -

 % خغا تَضیح دّذ.20ـ هحل لزارگیزی غذُ تیزٍئیذ ٍ آًاتَهی وارتزدی آى را تا  -

 % خغا تیاى وٌذ.10هحل لزارگیزی غذد پاراتیزٍئیذ را تا  _

 :  چهبردهنهدف کلی جلسه 

 آؽٌایی داًؾجَیاى تا تخؼ تحتاًی عیغتن تٌفغی



 : چهبردهناهداف ویژه جلسه  

 ًاتَهی ًای ٍ ًایضُآتزرعی  -

 عی آًاتَهی  ریِ ّا )آًاتَهی عغحی ،عغَح،وٌارّا،لَب ّاٍ.....(تزر -

 تزرعی ػٌافز پایِ ریَی -

 تزرعی ػزٍق ٍ اػقاب ریِ ّا)ؽثىِ ّای ریَی( -

 تزرعی پزدُ ی جٌة)الیِ ّا ٍ تخؼ ّای هختلف آى(ٍ تي تغت ّای جٌثی -

 

 د:نقبدر ببض یبىدر پبیبى دانطجو

 یاى وٌٌذ.هَلؼیت ریِ ّا ٍ آًاتَهی آى را ت -

 ًام تثزًذ.ػٌافز پایِ ی ریَی را  -

 در هَرد آًاتَهی پزدُ ی جٌة ،الیِ ّا ٍ تخؼ ّای هختلف آى تَضیح دٌّذ. -

 .% خغا تزعین وٌذ20تخؾْای هختلف ریِ را تا تمغین تٌذیْای آى تا 

 تِ تزگشاری والعْای ػولی اختقاؿ دادُ هی ؽَد.در عَل تزم رٍسّای دٍؽٌثِ 

 آزهوى ببیسنجص و ارزضی

 سبػت تبریخ  )بر حسب درصد(سهن از نوره کل  نوره آزهوى

 ////////// ///////////// %01 2 سیکوئ

 انیم آزمون

 دوره

4 21%   

 یبرگسار

 یامتحان عمل

4 21%   

 انیپا آزمون

 ترم

9 44%   

 فیانجام تکال

 یکالس

0 4%   



 و انتظبرات از دانطجو:کالس هقررات 

 نشجو درکالس حضور  منظم دا -

 شركت فعال  و عالقه مندی دانشجو در یادگیری مطالب در کالس درس -
 آمادگی برای پاسخ دادن به سواالت مباحث جلسه قبلی -
 چگونگی انجام تکالیف محوله -
 شرکت در امتحان میان ترم -
 شرکت در امتحان پایان ترم -
 

وه:              نام و امضای نام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گر
 دانشکده: EDOمسئول

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                      تاریخ ارسال :
 
 
 

 



  

 

 

 

  



 آنبتوهی ػووهی ) تئوری( جدول زهبنبندی درس

 روز و سبػت جلسه :                                    

جل

 سه

 هدرس وع هر جلسههوض تبریخ

تؼاریف  ٍ افغالحات آؽٌایی تا ػلن آًاتَهی ،  21/6/95 1

 آًاتَهی

 دوتز عتارُ جَاًوزدی

2 28/6/95 

 

 دوتز عتارُ جَاًوزدی آؽٌایی داًؾجَیاى تا اعتخَاًْای اًذام فَلاًی

3 4/7/95 

 

آؽٌایی داًؾجَیاى تا اعتخَاًْای لگي ٍ تزرعی 

 اًَاع لگي

 

 دیدوتز عتارُ جَاًوز

4 11/7/95 

 

آؽٌایی داًؾجَیاى تا اعتخَاًْای اًذام تحتاًی 

 )وَئیش(

 دوتز عتارُ جَاًوزدی

5 18/7/95 

 

عتَى هْزُ ّا ٍ آؽٌایی داًؾجَیاى تا اعتخَاًْای  

 لفغِ عیٌِ

 

 دوتز عتارُ جَاًوزدی

6 25/7/95 

 

 دوتز عتارُ جَاًوزدی آؽٌایی داًؾجَیاى تا اعتخَاى ّای جوجوِ

7 2/8/95 

 

آؽٌایی داًؾجَیاى تا اًَاع هفافل تِ ٍیضُ هفقل 

 ساًَ )وَئیش(

 یدوتز عتارُ جَاًوزد

8 9/8/95 

 

آؽٌایی داًؾجَیاى تا ػضالت اًذام  فَلاًی ٍ 

 تحتاًی

 دوتز عتارُ جَاًوزدی



9 16/8/95 

 

آؽٌایی داًؾجَیاى تا آًاتَهی ػضالت ًاحیِ تٌِ ٍ 

 عز ٍ گزدى

 دوتز عتارُ جَاًوزدی

9 23/8/95 

 

 دوتز عتارُ جَاًوزدی آؽٌایی داًؾجَیاى تا آًاتَهی عیغتن للة ٍ ػزٍق

10 30/8/95 

 

) ؽزیاى ّا ، ٍریذّا  یتا آًاتَه اىیداًؾجَ ییآؽٌا

 تزگشاری اهتحاى هیاى تزم(

 

 دوتز عتارُ جَاًوزدی

ؽزیاى ّا ،  یتا آًاتَه اىیداًؾجَ ییآؽٌااداهِ  7/9/95 11

 ٍریذّا 

 زدیدوتز عتارُ جَاًو

12 14/9/95 

 

 یدوتز عتارُ جَاًوزد لٌفی عیغتن یتا آًاتَه اىیداًؾجَ ییآؽٌا

13 21/9/95 

 

آؽٌایی داًؾجَیاى تا آًاتَهی تخؼ فَلاًی عیغتن 

 تٌفغی

 دوتز عتارُ جَاًوزدی

14 28/9/95 

 

آؽٌایی داًؾجَیاى تا آًاتَهی تخؼ تحتاًی عیغتن 

 تٌفغی

 دوتز عتارُ جَاًوزدی

15 5/10/95 

 

 دوتز عتارُ جَاًوزدی جلغِ رفغ اؽىال ٍ هزٍر هغالة تذریظ ؽذُ

 


