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 ECGگرُّی در خؿْؼ تفطیر بذج  ،ّ پبضخ ،  ضخٌراًی ُوراٍ بب پرضع

 رضبًَ ُبی آهْزغی  

 ًرم افسار تػخیؽ دیص ریتوی للبیّایت برد، ، ّیذیْپرّژکتْر ، 

 ارزغیببی
  

 ضبػت  تبریخ  ًورٍ  رّظ 

   1 کْئیس

   4 آزهْى هیبى دّرٍ 

   14 آزهْى پبیبى ترم 

فؼبلیتِبی کالضی ) کٌفراًص 

 ، تذمیك ، ترجوَ ( 

1   

 

 

 رش ّ اًتظبرات از داًػجْ : همررات د  

از داًػجْیبى ػسیس اًتظبر هیرّدکَ بب تْجَ بَ اُویت ّ دطبضیت درش ّ تٌْع   

هطبلب ّ هذذّدیت زهبًی ّ بَ هٌظْر بِرٍ برداری ُر چَ بیػتر بَ ًکبت ریل 

 تْجَ ًوبیٌذ 

بَ هٌببغ هؼرفی غذٍ هراجؼَ ّ هطبلب کبهل بذج ُب را هطبلؼَ ًوبیٌذ ّ در   - 1

رت ّجْد ُر گًَْ اغکبل ّ ضْالی در ضبػتِبی هػبّرٍ ببهذرش هربْطَ هطرح ؾْ

 ًوبیٌذ 

بَ دضْر هٌظن تْام بب آهبدگی در توبم جلطبت اُویت دُیذ )غیبت درکالش در   - 2

 ارزغیبی تأحیر دارد ( 

 در بذج ُبی گرُّی کالش غرکت فؼبل داغتَ ببغیذ – 3

 
                                                                             

 

 جذّل زهبًبٌذی برًبهَ :

  اؾْل  پیػرفتَ هرالبت در اتبق بِبْدی  

  2-4ضنبو ىا  دًساعت:    

 جلطَ

 
 ًضیلو رًظ تذریص هذرش هٌضٌع ىر جلطو

1 
ًایت برد  ىی ضخنرانی ، بحث گرً پٌرهیرزا آغنا یی  دانػجٌیاى با اصٌل اکطیژى درهانی در بخع بيبٌدی 
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ًایت برد ً  ضخنرانی ، بحث گرًىی پٌرهیرزا آغنایی دانػجٌیاى با پایع تتفطی ً بیواری ىای ریٌی  در بخع بيبٌدی

 ًیذیٌپرًژکتٌر
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 پرًژکتٌر

7 
ًایت برد ًیذیٌ  ضخنرانی ، نوایع فیلن  پٌرهیرزا آغنایی دانػجٌیاى با هػکالت ىواتٌلٌژیک غایع  در بخع بيبٌدی

 پرًژکتٌر
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ًایت برد ًیذیٌ  ضخنرانی ، بحث گرًىی پٌرهیرزا ً ترخیص از  بخع بيبٌدیآغنایی دانػجٌیاى با هػکالت درجو حرارت 

 پرًژکتٌر

 

 

 

گرٍّ:                ریهذرش:                  ًبم ّ اهضبء هذ یًبم ًّبم خبًْادگ

 :داًػکذٍ EDO ًبم ّ اهضبء هطْل

 

 ارضبل :       خی:                                تبرلیتذْ خیتبر


