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 ىلسىَ :

دوران کّدکی از اُيیث فّق انػاده و اظاظی ةصرّردار اظث و رغایث ٌکات ةِساػحی از جٍتَ ُای ىزحهف جعيی ، رواٌی ،اجحياغی و 

ً اظاس ضصوری اظث کَ داٌؼجّیان پصظحاری ةا رػس و جکاىم دوران کّدکی و ىصاكتحِای غاظفی ىی جّاٌس جاثیص زیادی ةص زٌسگی داػحَ ةاػس. ةص ای

 ةِساػحی اونیَ ایً دوران آػٍا ةاػٍس.

 ف کهی: اُسا -3

 فهعفَ ىصاكتث ، ٌلغ پصظحار کّدکان و پیؼگیصی از ةیياریِا را ةساٌٍس .1

 ةصرػسوجکاىمةازی  و ٌلغ آػٍایی فصاگیصان  ةا ىفاُیو رػس و جکاىم .2

 رػس وجکاىم کّدك ػیصرّارّچگٌّگی ان ةا رفهکعِای ىصةّط ةَ دوره ػیص رّارگیگیصػٍایی فصاآ .3

 ارجلاء ظالىحی در ظی ػیص رّارگی   و جعاةق کّدك ةا فصایٍس رػس و جکاىم ظتیػی در فصاگیصان آػٍایی .4

 

 آػٍایی داٌؼجّیان ةا ارحالالت جغشیَ ای  کّدك ػیص رّار .5

 جکاىم کّدك ٌّپاداٌؼجّیان ةا رػس و  ییآػٍا .6

  و آىّزش راٌّاده درایً راةعَظالىث کّدك ٌّپا ةا ارجلاء آػٍایی  .7

 ىسرظَ و راٌّاده پیغ آػٍایی داٌؼجّیان ةا ظالىث کّدك ظً .8

 )ىزيهک،اةهَ ىصغان،و.....(از ىسرظَ پیغو  ییدوره ٌّپا یةاىؼکالت ةِساػح انیداٌؼجّ ییاػٍا .9

 )اٌّاع ظّء رفحار و ةیياری اٌگهی(از ىسرظَ غیو پ ییٌّپا دوره یةاىؼکالت ةِساػح انیداٌؼجّ ییاػٍا .11

 ةا رػس و جکاىم ظتیػی اٌعتاق کّدك ظً ىسرظَةا  انیداٌؼجّ ییػٍاآ .11

 ةا جعاةق رػس جکاىم ةا روٌس ظتیػی وىؼکالت دوران ىسرظَآػٍایی داٌؼجّیان    .12

 ػٍا ػٌّسفصاگیصان  ةا ارجلاء ظالىث کّدك ظً ٌّجّان و ىؼکالت ایً دوره آآػٍایی  .13

 اُساف ویژه :

 فصاگیص پط از پایان جسریط ةایس كادر ةاػس:

 :اولجهعَ 

فراگیراى : عنىاى درش:پرستاری کىدک سالن           

 5.1ذ :تعذاد واح 3دانطجىیاى کارضناسی پیىستو پرستاری ترم 

سو ساعت پاسخگىیی بو سىاالت فراگیر :    ی/.عول1-ینظر

   59-51نیوسال دوم    51-51کطنبوی:  یزهاى برگسار  51-51ضنبو

  تیواره ههنىشهذرش :      

 1و5پیص نیاز : بهذاضت هادراى و نىزاداى   

   دانطکذه پرستاری و هاهایی1هحل برگساری  : کالش 
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 جاریزچَ جدّالت ةِساػحی در ىصاكتث پصظحاری از کّدکان را جّضیح دُس1 .1

 سُصرظی ؾسىات در دوران کّدکی را ػصح دوةةیياریِای دوره کّدکی  اُيیث1 .2

 دُس.را جّضیح  2111ظالىحی افصاد در ظال 1 .3

 ةیان کٍس. ی پصظحاری ىػاؾص را ىؼزؿات اؾه1 .4

 را جّضیح دُس . غیص جصوىاجیک  وىصاكتث راٌّاده ىدّر1 .5

 ارجتاط ىتحٍی ةص درىان را ػصح دُس . 1 .6

 ٌدّه خيایث از راٌّاده را جّضیح دُس . 1 .7

 جّظػَ ظالىث را ػصح دُس . 1 .8

 دوره آىّزش ظالىحی را ػصح دُس . 1 .9

 کصده وٌلس کٍس .  نیعث را کّدك ظالىث ةص گشار جاثیص غّاىم1 .11

 :دوم َعجه

 .  دٍُس جّضیح را(  فصویس)  جٍعی – رواٌی جکاىم جئّری 2  .1

 .  دٍُس ػصح را(  اریکعّن)  اجحياغی –ئّری جکاىم رواٌی ج2 .2

 جئّری جکاىم ػٍارحی ) پیاژه ( را ةیان ٌيایٍس . 2 .3

 جئّری جکاىم ارالكی )کّ ُهتصك ( را جّضیح دٍُس .  2 .4

 و اةضارُای آن را ػصح دٍُس .ٌدّه ةصرظی جکاىم  2 .5

 جئّریِای گفحَ ػسه را ةا ُيسیگص ىلایعَ ٌيایٍس 2 .6

 جػصیف کٍٍس ظتاب ةازی را ا  واٌّاع ةازی رااز دیسگاُای ىزحهف  2  .7

 ٌدّه اٌحزاب اظتاب ةازی ةصای کّدکان را ػصح دٍُس . و ٌلغ ةازی در زٌسگی کّدك 2 .8

 ظّم جهعَ

 کّدك ػیصرّار را ػصح دٍُس . جکاىم اجحياغی  و جکاىم ػٍارحی ، جحياغیا –جکاىم رواٌی  ،رػس ةیّنّژیکی 3  .1

 جکاىم جؿّیص ذٍُی از ةسن کّدك ػیصرّار را جّضیح دٍُس .  3 .2

 جکاىم ُّیث جٍعی در کّدك ػیصرّار را ػصح دٍُس .  3 .3

 ٌدّه رػس زةان در کّدك ػیصرّار را ػصح دٍُس .  3 .4

 ار را ػصح دٍُس . جأثیص ةازی در رػس و جکاىم کّدك ػیصرّ 3 .5

 اٌّاع اظتاب ةازیِای ىٍاظب دوران ػیصرّارگی را نیعث ٌيایٍس .  3 .6

 جعاةق ةا فصایٍس رػس و جکاىم ظتیػی 3 .7
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 چِارم جهعَ

 در ػیصرّار را ػصح دٍُس . ظٍسرم کّدك نّس  واضعصاب جسایی و جصس  4 .1

 ٌدّه ةصكصاری ىدسودیث و اٌضتاط در کّدك ػیصرّار را ػصح دٍُس .  4 .2

 در ػیصرّار را ةیان ٌيایٍس . اظحفاده از پعحاٌک  ،ىکیسن اٌگؼث  ،ٌدّه رویغ دٌسان   4 .3

 چگٌّگی اظحفاده از کفغ در کّدك ػیصرّار را ػصح دٍُس .   4 .4

 ٌيایٍس.  ةیان زٌسگی را رالؾَودوم  ىاه ول  6جغشیَ کّدك ػیصرّار در 4 .5

 رّاب و فػانیث در کّدك ػیصرّار را جّضیح دٍُس .  4 .6

 ساػث د ُان و د ٌسان در کّدك ػیصرّار را ةیان  ٌيایٍس . ةِ 4 .7

 خّادث و پیؼگیصی از ؾسىَ در کّدك ػیصرّار را جّضیح دٍُس .  4 .8

 :پٍجو جهعَ

 کّاػیّرکّر در کّدك ػیصرّار را جّضیح دٍُس .  5 .1

 ىاراظيّس در کّدك ػیصرّار را ةیان ٌيایٍس .  5 .2

 س . ٌارظایی رػس در کّدك ػیصرّار را ػصح دٍُ 5 .3

 اظکّروی در کّدك ػیصرّار را جّضیح دٍُس .  5 .4

 خعاظیث غشایی در کّدك ػیصرّار را ةیان ٌيایٍس .  5 .5

 جکٍیک ُای ٌاىٍاظب جغشیَ ای وةاال آوردن ػیص در کّدك ػیصرّار را جّضیح دٍُس . 5 .6

 کّنیک در کّدك ػیصرّار را ةیان ٌيایٍس .   5 .7

 .. ةصفک دُان در کّدك ػیصرّار را ػصح دٍُس 5 .8

 در کّدك ػیصرّار را ػصح دٍُس . و ارحالالت پّظحی ةا غهث ٌاػٍارحَدرىاجیث دیاپص 5 .9

 دوره را ػصح دُس ًیدرا یصیؼگیوپ یصرّارگیدردوران ػ عویحیراػ5  .11

 ظٍسرم ىصگ ٌاگِاٌی ػیصرّار را جّضیح دٍُس .  5 .11

 آپٍَ ػیصرّارگی را ػصح دٍُس 5 .12

 

 

 :جهعَ ػؼو 

 دٍُس .  جّضیح کّدك ٌّپا راوجٍعی ارالكی و ىػٍّی ، جکاىم ػٍارحی، اجحياغی –رواٌی  ،جکاىم ةیّنّژیکی 6 .1

 کّدك ٌّپا را ػصح دٍُس . رػس زةان و جکهو وجکاىم جؿّیص ذٍُی از ةسن  6 .2
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 کّدك ٌّپا را ةیان کٍٍس . ٌّاع اظتاب ةازیِای ىٍاظب واجأثیص ةازی در رػس و جکاىم  6 .3

 و ٌیازُای جغشیَ ای کّدك ٌّپا را جّضیح دٍُس .  چگٌّگی پایَ گشاری غادات جغشیَ ؾدیح 6 .4

 

 .  کٍٍس ذکص را رفحً جّانث آداب ةا راةعَ در ٌّپا کّدك و ىادر ةَ آىّزش 6 .5

 در دوران ٌّپایی را جّضیح دٍُس . ٌدّه ظازش ةا اظحصس  وركاةث ىا ةیً رّاُص و ةصادر   6 .6

 ٌدّه ةصكصاری اٌضتاط در کّدك ٌّپا را جّضیح دٍُس .  6 .7

 ٌکات آىّزػی الزم در راةعَ ةا رّاب کّدك ٌّپا را جّضیح دٍُس .  6 .8

 آىّزش ةَ ىادر و کّدك ٌّپا در راةعَ ةا ةِساػث دُان و دٌسان در ایً دوران را جّضیح دٍُس .  6 .9

 آن را ةیان کٍٍس .آىّزػِای ىّرد ٌیاز ةَ وانسیً کّدك ٌّپا درارجتاط ةا پیؼگیصی از خّادث ػایع در ایً دوره و ٌدّه ىلاةهَ ةا  6 .11

  جهعَ ُفحو

 را ةیان کٍٍس . ىسرظَ غیپدر کّدك  رواٌی و اجحياغی،رػس ػٍارحی،جکاىم ةیّنّژیکیرػس  7 .1

 را ػصح دٍُس . . ىسرظَ غیپکّدك  ذٍُی از ةسن درجکاىم جؿّیص  و ىػٍّی ،ارالكی و جکاىم رػس  7 .2

 را جّضیح دٍُس .. . ىسرظَ غیپجکاىم جٍعی کّدك  7 .3

 را جّضیح دٍُس . ىسرظَ غیپجکاىم فصدی و اجحياغی کّدك ،و جکهو  رػس زةان7 .4

 را ػصح دٍُس .ىسرظَ  غیپ ةازی و ىؼزؿات ةازی در کّدك 7 .5

 آىّزش جٍعی و ٌلغ وانسیً را در ایً راةعَ جّضیح دٍُس . 7 .6

 :جهعَ ُؼحو

 ادگی را ةیان کٍٍس . و کّدك جِث ورود ةَ کّدکعحان و آى پیغ ىسرظَ ٌکات آىّزػی الزم ةَ وانسیً کّدك 8 .1

 ٌکات آىّزػی الزم ةَ وانسیً کّدك جیضُّش را ةیان کٍٍس . 8 .2

 را ػصح دٍُس . ىسرظَ  غیپ دوران ٌکات آىّزػی و روػِای ىلاةهَ ةا کّدك پصراػگص8 .3

 ٌکات آىّزػی الزم ةَ وانسیً کّدك ىتحال ةَ ىؼکالت گفحاری را جّضیح دٍُس .  8 .4

 را ػصح دٍُس .  ىسرظَ غیپةا اظحصس و جصس در کّدك  ٌکات آىّزػی و روػِای ىلاةهَ 8 .5

 . ىتحال ةَ ىؼکالت رّاب را ػصح دٍُس . ىسرظَ غیپٌکات آىّزػی ةَ وانسیً کّدك 8 .6

  را جّضیح دٍُسىسرظَ  غیپ ٌیازُای جغشیَ ای کّدك 8 .7

 ضیح دٍُس. در راةعَ ةا ةِساػث دُان و دٌسان در ایً دوران را جّىسرظَ  غیپ آىّزش ةَ ىادر و کّدك 8 .8

در ىّرد  پیؼگیصی از خّادث ػایع در ایً دوره و ٌدّه ىلاةهَ ةا آن را ةیان ىسرظَ  غیپ ةَ وانسیً کّدك یٌکات آىّزػ 8 .9

 کٍٍس .  

 جِث ىصاكتث از کّدك در راٌَ را    ةَ ارحؿار ةیان کٍٍس ىسرظَ غیپآىّزػِای ىّرد ٌیاز وانسیً کّدك  11-8
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 ::جهعَ ٌِو

 ىؼکالت ةِساػحی دوره ٌّپایی و كتم از ىسرظَةا اػٍایی داٌؼجّیان

 را ةیان کٍٍس ،ظصردَو ظصرک، اةحال ةَ ةیياری ُای ىزيهک ُای غالئو وٌؼاٌَ  9 .1

 ةیان کٍٍس ،آةهَ ىصغان، اوریّن، رزئّالاةحال   یغالئو وٌؼاٌَ ُا 9 .2

 جّضیح دُس.الزم ةَ وانسیً کّدك  جِث پیؼگیصی  یٌکات آىّزػ 9 .3

 ةصٌاىَ واکعیٍاظیّن کؼّری را ةیان کٍس. 9 .4

 ػصح دُسىٍٍژیث، آٌعفانیث  یّ روش ُای درىاٌیغالئو وٌؼاٌَ ُا 9 .5

 ىٌٍّّکهئّزغفٌّی وایسز را ةیان کٍٍس. و پیؼگیصی یغالئو وٌؼاٌَ ُا 9 .6

 جهعَ دُو

 ظّء رفحار را جػصیف کٍٍس .  11 .1

 اٌّاع ظّء رفحار را نیعث ٌيایٍس .  11 .2

 ر را ةَ ارحؿار ػصح دٍُس . اٌّاع ظّء رفحا 11 .3

 جساةیص پصظحاری در کّدك ىتحال ةَ ظّء رفحار را جّضیح دٍُس .  11 .4

 ةیياریِای اٌگهی روده را دظحَ ةٍسی ٌيایٍس . 11 .5

 آىّزػی الزم ةَ وانسیً در راةعَ ةا پیؼگیصی از غفٌّحِای ػایع اٌگهی ) ژیاردیازیط و آٌحصوةیازیط ( را جّضیح دٍُس 11 .6

 و:ُیازدجهعَ 

 را جّضیح دٍُس .  ظً ىسرظَ کّدكارالكی و ػٍارحی،اجحياغی –رواٌی ،غاظفی  ،جکاىم ةیّنّژیکی 11 .1

 را ػصح دٍُس . ظً ىسرظَ  در کّدك جٍعی و جکاىم جؿّیص ذٍُی از ةسن،ىػٍّی  ،اجحياغی جکاىم 11 .2

 را ةیان کٍٍس .  ظً ىسرظَجأثیص ةازی در رػس و جکاىم کّدك  11 .3

 را نیعث ٌيایٍس .  ظً ىسرظَدوران  ىؼزؿات ةازیِای 11 .4

 را ػصح دٍُس . کاىم ظتیػی ةا ججارب ىسرظَ واٌعتاق ةا اظحصس  11 .5

 آىّزش الزم ةَ وانسیً در راةعَ ةا ةصكصاری ىدسودیث و اٌضتاط و روػِای ىلاةهَ در کّدك ىحلهب را جّضیح دٍُس . 11 .6

 را ػصح دٍُس . ةَ راٌّاده و کّدك   ؾسىاتةِساػث ىسرظَ ،ةِساػث دُان ودٌسان  وپیؼگیصی از اؾّل  11 .7

 کّدکان کهیس ةَ دظث و غهم آن را ةَ ارحؿار ػصح دٍُس . 11 .8

 :دوازدُوجهعَ 

 در راةعَ ةا ٌیازُای جغشیَ ای ایً دوره را ةیان کٍٍس .  ظً ىسرظٌَکات آىّزػی الزم ةَ کّدك  12 .1

 اظحصاخث و ىؼکالت رّاب در ایً دوره را ةَ ارحؿار جّضیح دٍُس . در راةعَ ةا رّاب و  ظً ىسرظٌَکات آىّزػی الزم ةَ کّدك  12 .2
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 در راةعَ ةا فػانیث را ةَ ارحؿار ػصح دٍُس .  ظً ىسرظٌَکات آىّزػی الزم ةَ کّدك  12 .3

 ه در ىّرد ةِساػث دُان و دٌسان را جّضیح دٍُس . ظً ىسرظَ ٌکات آىّزػی الزم ةَ کّدك  12 .4

 دّه ىلاةهَ ةا آن را ةیان کٍٍس و ٌگی ٌّةاوه و کّدك در ارجتاط ةا پیؼگیصی از خّادث ػایع در آىّزػِای ىّرد ٌیاز ةَ وانسی12ً .5

 جّضیح دٍُس .  و روػِای درىان را ةی ارحیاری در دفع ىسفّع وةی ارحیاری در دفع ادرار غالئو 12 .6

 کٍٍس .  ارحؿار ةیان و جصس از ىسرظَ راُِای درىان ةَ یادگیصیارحالل ،ةیغ فػانیارحالل  12 .7

 ظیضدُوجهعَ 

 .  دٍُس جّضیح را ٌّجّان  اجحياغی –جکاىم ةیّنّژیکی  ،غاظفی و رواٌی  13 .1

 جکاىم ػٍارحی  ،ارالكی و ىػٍّی و جٍعی  ٌّجّان را ذکص ٌيایٍس .  13 .2

 جکاىم جؿّیص ذٍُی از ةسن در ٌّجّان را جّضیح دٍُس .  13 .3

 ح دٍُس . ىدیط ُای اجحياغی ىؤثص در زٌسگی ٌّجّان را ػص 13 .4

 جؿّرات ٌّجّان از ظالىحی را ةَ ارحؿار ػصح دٍُس .  13 .5

 غّاىم ىؤثص ةص ارجلاء ظالىحی ٌّجّان را ةَ ارحؿار جّضیح دٍُس .  13 .6

 و ٌلغ وانسیً در ظازگاری  را ةَ ارحؿار جّضیح دٍُس .  ٌّجّاٌی در اجحياغی –ظازگاری رواٌی  13 .7

 کص ٌيایٍس . ؾسىات غيسی و غیص غيسی در ٌّجّان را ذ 13 .8

 غادات غشایی و ىؼکالت ىصةّط ةَ آن در ٌّجّاٌی را ةیان کٍٍس .  13 .9

 جٍاظب جعيی و ٌلغ آن در ظالىث ٌّجّان را ةَ ارحؿار ػصح دٍُس .  13 .11

 اغحیاد ،افعصدگی و رّدکؼی،  اٌّاع ظّء رفحار ةا ٌّجّان را جّضیح دٍُس .  13 .11

 ىؼکالت یادگیصی در ٌّجّان را ةیان کٍٍس .  13 .12

 رّن و آکٍَ در ٌّجّاٌی را ػصح دٍُس یافضایغ فؼار رّن ،چصة 13 .13

 ىٍاةع: 

 1383.  یکّدکان . اٌحؼارات ةؼص یپصظحار سهی. چک یپّر و فصػحَ آل غه یجل یاز دکحص ىديس غه ؽیو جهز یو وٌگ ، ىارنّ. گصدآور یهیو-1

 (ی)،ٌؼصظاني1394( اٌطیاآرزوىاٌیظٌّ غیصایو صٌظصی.زیىٍِازظٍجص ،یکّدکان،جصجيَ ىٍِازػّك یوٌگ درظٍاىَ پصظحار -2

 کّدکان)کّدك ظانو(، چاپ دوم، اٌحؼارات چِص ی( درظٍاىَ پصظحار1382خاىس ) ،یىصجضّ -3

 

4-Wong Donna. L. Hochenberry M.J. (2015). Wong’s nursing care of Infants and children, 9th 

Edition, Mosby Inc.  

5-Wong Donna – L & et al  2007 , Maternal child Nursing , 2 th Edit ion , Mosby Inc.   .  

6- James, S.R. Ashwill , J. W. Droske, S.G. (2002).Nursing Care of Children, 7th Ed. 
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7-Scholte, E.B.Price, D.L, Gwin,J.F.(2001). Thompson’s Pediatric Nursing. 8th Ed, Philadelphia: 

W.B. Saunders  . 

 میاز كت ٍحصٌثیىّجّد در ا یپصظحار یاز ىٍاةع اظالغاج  یةَ روز ةِساػح ىعانب

American Academy of Pediatrics Web Site: http://www.aafp.org 

 ةا ىؼارکث داٌؼجّ پاظذ و پصظغ –ظزٍصاٌی  :روش جسریط

 وایث ةصد - ویسیّپصوژکحّر: آىّزػیوظایم 

 ارزػیاةی  ظٍجغ و

 ظاغث جاریذ ظِو ٌيصه کم روش آزىّن

 45-11—11/15 24/9/95 %25 پصاجیک جيصیً کارغيهی

 45-10—10/15 95/8/2 %10 آزىّن کحتی و ػفاُی آزىّن ىیان جصم

 -کحتی )چِارجّاةی ازىّن آزىّن پایان جصم

 ؾدیح،غهط(-جّضیدی

51% 6/11/95 11.31-8.31 

   %5  خضّرفػال درکالس

   %11 ٍصاٌیظز کٍفصاٌط درظی ارایَ

 

/.کعص ىیؼّد.ُيکاری درارائَ 25جهعَ ( 4خضّرفػال در کالس ،درؾّرت غیتث غیص ىّجَ ُصجهعَ)   :ىلصرات کالس و اٌحظارات از داٌؼجّ

 ،اٌجام از فػانیث غيهی  دراىحدان ىیان جصم و پایان جصم کالس.غسم اظحفاده از ىّةایم ،ػصکث

 

 

 

 

 

 

 پصظحاری کّدك ظانو زىاٌتٍسی درس جسول                           

 

 ىسرس ىّضّع ُص جهعَ              جاریذ جهعَ

1 21/6/95 
 

فهعفَ ىصاكتث ، ٌلغ پصظحار کّدکان و پیؼگیصی از 

 ةیياریِا را ةساٌٍس

 جیياره
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فصاگیصان  ةا ىفاُیو رػس و جکاىم و ٌلغ  ییآػٍا 28/6/95 2

 ةازی ةصرػسوجکاىم

 يارهیج

ةا رفهکعِای ىصةّط ةَ دوره ػیص  صانیفصاگ ییآػٍا 4/7/95 3

 رػس وجکاىم کّدك ػیصرّار یچگٌّگ و رّارگی

 يارهیج

در جعاةق کّدك ةا فصایٍس رػس و  صانیفصاگ ییآػٍا 11/7/95 4

 جکاىم ظتیػی و ارجلاء ظالىحی در ظی ػیص رّارگی  

 يارهیج

ةا ارحالالت جغشیَ ای  کّدك  انیداٌؼجّ ییآػٍا 18/7/95 5

 رّار ػیص

 يارهیج

6 25/7/95 
 

 يارهیج ةا رػس و جکاىم کّدك ٌّپا انیداٌؼجّ ییآػٍا 

ةا ارجلاء ظالىث کّدك ٌّپا و آىّزش راٌّاده  ییآػٍا 2/8/95 7

 راةعَ ًیدرا

 يارهیج

8 9/8/95 
 

 غیةا ظالىث کّدك ظً پ انیداٌؼجّ ییآػٍا

 ىسرظَ و راٌّاده

 يارهیج

9 16/8/95 
 

و  ییدوره ٌّپا یىؼکالت ةِساػحةا انیداٌؼجّ ییاػٍا

 از ىسرظَ)ىزيهک،اةهَ ىصغان،و.....( غیپ

 يارهیج

11 23/8/95 

 
 

و  ییدوره ٌّپا یةاىؼکالت ةِساػح انیداٌؼجّ ییاػٍا

 (یاٌگه یياریاز ىسرظَ)اٌّاع ظّء رفحار و ة غیپ

 يارهیج

ةا اٌعتاق کّدك ظً ىسرظَ ةا  انیداٌؼجّ ییآػٍا 7/9/95 11

 یػیترػس و جکاىم ظ

 يارهیج

ةا جعاةق رػس جکاىم ةا روٌس  انیداٌؼجّ ییآػٍا 14/9/95 12

 وىؼکالت دوران ىسرظَ یػیظت

 يارهیج

فصاگیصان  ةا ارجلاء ظالىث کّدك ظً ٌّجّان  ییآػٍا 21/9/95 13

 و ىؼکالت ایً دوره آػٍا ػٌّس

 يارهیج

 

 

 :داٌؼکسهEDOّل ٌام واىضای ىعئ  :ٌام و اىضای ىسیص گصوه   ٌام واىضای ىسرس:

 دکحص اىیص جالنی   پصویً غتاظی   ىٍِّش جیياره

 جاریذ ارظال:     :ارظال جاریذ   جارخ جدّیم:

 


