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 هقررات درس ٍ اًتظارات از داًطجَ :   

ترداری ّر چِ تیطتر از داًطجَیاى ػسیس اًتظار هیرٍدکِ تا تَجِ تِ اّویت ٍ حساسیت درس ٍ تٌَع هغالة ٍ هحذٍدیت زهاًی ٍ تِ هٌظَر تْرُ   

  .تِ ًکات ریل تَجِ ًوایٌذ

تِ هٌاتغ هؼرفی ضذُ هراجؼِ ٍ هغالة کاهل تحج ّا را هغالؼِ ًوایٌذ ٍ در صَرت ٍجَد ّر گًَِ اضکال ٍ سَالی در ساػتْای هطاٍرُ تاهذرس -1

 .هرتَعِ هغرح ًوایٌذ

 .ی تأحیر دارد(تکالس در ارزضیا)غیثت در .تِ حضَر هٌظن تَام تا آهادگی در توام جلسات اّویت دّیذ-2

 .ضرکت فؼال داضتِ تاضیذ پرسخ ٍ پاسخجلسات پرسص در –3

 ارائِ پرٍشُ هرتثظ تا درس اقذام ًوایذ. ًسثت تِ-4

 
 

 

 دانشکده:EDO نبم او اهضبی هسئول                                         نبم او اهضبی هدیر گروه:                                  نبم و اهضبی هدرس:         
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 جدول زهبنبندی درس فوریتهبی هحیطی                                                                    

 

 هشت هفته دوم  2-4نبه هب  شروز وسبعت کالس:                                                                                                                                 
                                                           

    

 

 
 

 

 جلسه

 
 هدرس هوضوع هر جلسه تبریخ

1 21/6/95 
 آضٌایی داًطجَیاى تا سَختگی ، ػلل ٍاًَاع آى ٍهراقثتْای اٍرشاًس

 

 گَدرزی

2 27/6/95 
 آضٌایی داًطجَیاى تا سرهازدگی ٍّیپَترهی ،ػلل ٍاًَاع آى ٍهراقثتْای اٍرشاًس

 

 گَدرزی

 گَدرزی اى تا گرهازدگی ،ػلل ٍاًَاع آى ٍهراقثتْای اٍرشاًسآضٌایی  داًطجَی 3/7/95 3

 گَدرزی آضٌایی داًطجَیاى تا ترق گرفتگی ٍصاػقِ زدگی ،ػلل ٍاًَاع آى ٍهراقثتْای اٍرشاًس     11/7/95 4

5 17/7/95 
قثتْای آضٌایی داًطجَیاى تا اٍرشاًس ّای ًاضی از تغییرات فطار )ارتفاػات ،غَاصی ( ػلل ٍاًَاع آى ٍهرا

 (   اهتحبى هیبى ترماٍرشاًس  )  

 گَدرزی

6 24/7/95 
 ػلل ٍاًَاع آى ٍهراقثتْای اٍرشاًس در غرق ضذگیضذگی آضٌایی داًطجَیاى تا  غرق 

 

 گَدرزی

 گَدرزی آضٌایی داًطجَ تا تطؼطؼات ّستِ ای ٍتیَترٍریسن ػلل ٍاًَاع آى ٍهراقثتْای اٍرشاًس 1/8/95 7

 گَدرزی جَیاى تا گسیذگی ّا ، ػلل ٍاًَاع آى ٍهراقثتْای اٍرشاًسآضٌایی داًط 8/8/95 8


