
 

 دانطکده

 ترهی قالب نگارش طرح درس
 هبهبییداًؾجَیبى  هخبعجبى:             ػوَهیآًبتَهی ػٌَاى درط :  

  آساد :پبعخگَیی ثِ عَاالت فزاگیز         ػولی 5/0 تئَری ٍاحذ 5/1:ٍاحذتؼذاد

    (96-95ًیوغبل اٍل رٍس دٍؽٌجِ ػولی ، 4-2، ًظزی یىؾٌجِرٍس )سهبى ارائِ درط: 

 ًذارد درط پیؼ ًیبس:      دوتز عتبرُ جَاًوزدی هذرط:          

 هنبغ اصلی : 

 ػلی ٍالیبًی،  دوتز فیتبل یػوَه یآًبتَهآًبتَهی ػوَهی تبلیف دوتزفزدیي ػویذی،  -

 یهختلف آًبتَه یاعلغْب -

 یدرع جشٍُ -

 هی هیجذیآًبتَهی ػوَهی تبلیف دوتز اهب–-آًبتَهی ػوَهی تبلیف دوتزًَرا... رضبییهنابغ فرػی : 

 عخٌزاًی ٍ تزعین ؽىل روش تدریس:

 وسایل آهوزضی: 

ـ هَالص       

 ـ ًوًَِ ّبی  اعتخَاى 

 ـ ٍایت ثزد ، هبصیه

 اس عزیك رایبًِ ٍ ٍیذیَپزٍصوتَر در والط،  power pointـ ًوبیؼ 

 ػاللوٌذاى ثِ ًیش آًبتَهی هختلف رایبًِ ٍ  اعلغْبی عزیك اس داًؾجَ خَدآهَسی -

 .َدهیؾ پیؾٌْبد
هجبٍرت اػضبی ثذى ًغجت  هَلؼیت  ٍ، آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب دعتگبُ ّبی ثذى  :ورههدف کلی د

 ًىبت آًبتَهی ثبلیٌیآؽٌبیی ثب ، ثِ یىذیگز 

 

  اصغالحبت  هزثَط ثِ درط آًبتَهیٍ آؽٌبیی ثب ٍضؼیت آًبتَهیه ، همذهِ  :جلسه اول هدف کلی

آًبتَهی ٍ ًحَُ هغبلؼِ آًبتَهی ثـِ دٍ رٍػ ًبحیـِ   اصغالحبت  آؽٌبیی ثب  :جلسه اول اهداف ویژه

 ای ٍ عیغتویه

 :در پایاى دانطجو قادر باضد

 % تؼزیف اصغالحبت آًبتَهی را ثیبى ًوبیذ.80ـ پظ اس پبیبى والم حذالل 

 ـ اصَل ولی هغبلؼِ درط آًبتَهی را تَضیح دّذ.

 ـ وبرثزد ٍ اّویت درط آًبتَهی را درن ًوبیذ



 

  آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب اعتخَاًْبی اًذام فَلبًی:  هدف کلی جلسه دوم

 دوم :  اهداف ویژه جلسه

 ثزرعی اًَاع اعتخَاًْب)دراس، وَتبُ ٍ پْي( _

آؽٌبئی ثب اعتخَاى ثٌذی اًذام فَلبًی ؽبهل ووزثٌذ ؽبًِ ای )وتف ٍ تزلَُ(، اعتخَاى ثبسٍ، _ 

پَط(، وف دعت)هتب وبرپَط(، ٍ اعتخَاى ّبی عبػذ)رادیَط ٍ اٍلٌب(، اعتخَاًْبی هچ دعت)وبر

 ثٌذّبی اًگؾتبى

 در پایاى دانطجو قادر باضد:

 ـ اًَاع دعتِ ثٌذی اعتخَاًْبی ثذى را تَضیح دّذ.

 % خغب ًبم ثجزد.20ـ اعتخَاًْبی اًذام فَلبًی را تب 

 % خغب ًبم ثجزد.20ـ اعتخَاًْبی هچ دعت را تب 

 .% خغب ًبم ثجزد20ـ اعتخَاًْبی ًبحیِ دعت را تب 

 ـ ووزثٌذ ؽبًِ ای را تؼزیف وٌذ.

 % خغب تَضیح دّذ30ـ ولیبت ریخت ؽٌبعی اعتخَاًْبی اًذام فَلبًی را تب 

  

  تحتبًیآؽٌبیی داًؾجَیبى ثب اعتخَاًْبی اًذام  وم :سهدف کلی جلسه 

 وم : ساهداف ویژه جلسه 

 آؽٌبیی ثب اعتخَاى ثٌذی اًذام تحتبًی ؽبهل:_

 اعتخَاًْبی راى)فوَر( _

 وؾىه _

 عبق پب)تیجیب ٍ فیجَال(، اعتخَاًْبی هچ پب)تبرعَط(، پٌج اعتخَاى وف پب _

 )هتب تبرعَط( ٍ ثٌذّبی اًگؾتبى

 در پایاى دانطجو قادر باضد:

 % خغب ًبم ثجزد.20ـ اعتخَاًْبی اًذام تحتبًی را تب 

 % خغب ًبم ثجزد.20ـ اعتخَاًْبی هچ پب را تب 

 % خغب تَضیح دّذ.30ًذام تحتبًی را تب ـ ولیبت ؽىل ظبّزی اعتخَاًْبی ا

 % خغب تَضیح دّذ.30ـ ظبّز اعتخَاًْبی اًذام تحتبًی را تب 

 ًبحیِ لفغِ عیٌِ  عتَى هْزُ ّب ٍ  آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب اعتخَاًْبی  : مچهار هدف کلی جلسه 

 :  چهارم اهداف ویژه جلسه 

 5هْزُ ًبحیِ عیٌِ ای،  12حیِ گزدى، هْزُ ًب 5آؽٌبئی ثب اعتخَاًْبی عتَى هْزُ ای ؽبهل: _

 هْزُ ًبحیِ ووزی

 آؽٌبئی ثب اعتخَاى ّبی لفغِ عیٌِ ؽبهل: جٌبؽ ٍ دًذُ ّب _



 در پایاى دانطجو قادر باضد:

 ـ تزتیت ٍ تؼذاد اعتخَاًْبی ًَاحی هختلف عتَى هْزُ ّب را ًبم ثجزد.

 % خغب ًبهگذاری وٌذ.10ـ ثخؾْبی هختلف یه هْزُ را تب 

 اًْبی لفغِ عیٌِ را ًبم ثجزد.ـ اعتخَ

 ـ ثخؾْبی هختلف اعتخَاى جٌبؽ را ًبهگذاری وٌذ.

 ـ ثخؾْبی هختلف اعتخَاًْبی  دًذُ ّب را ًبهگذاری وٌذ.

  جوجوِ آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب اعتخَاًْبی  :نپنجهدف کلی جلسه  

 :  پنجناهداف ویژه جلسه  

وَئیذ، اعفٌَئیذ،آّیبًِ، پظ عزی، ثزرعی اعىلت عز ٍ صَرت ؽبهل اعتخَاى پیؾبًی، ات_

گیجگبّی، فه فَلبًی ٍ فه تحتبًی، اعتخَاى ثیٌی، گًَِ، اؽىی،اعتخَاى وبم، ؽبخه تحتبًی 

 ثزرعی فضبّبی وزاًیبل ٍ  ثزرعی ًوبّبی جوجوِ_ ثیٌی

 در پایاى دانطجو قادر باضد: 

 % خغب ًبم ثجزد.10ـ اعتخَاًْبی ثخؾْبی هختلف جوجوِ را تب 

 % خغب ًبم ثجزد.10ْبی ًبحیِ صَرت را تب ـ اعتخَاً

 ـ اعتخَاًْبی ًَاحی عز ٍ صَرت را اس رٍی ؽىل ًبهگذاری وٌذ.

  % خغب تَصیف وٌذ.30ـ جوجوِ را اس ًوبّبی هختلف تب 

 

 آؽٌبیی ثب عبختبر هفبصل ٍ اًَاع آى: ضطنهدف کلی جلسه 

 -عـی اّویـت ثـبلیٌی هفبصـل    ثزر -ثزرعی آًبتَهی اًَاع هفبصل ثذى : ضطناهداف ویژه جلسه  

  ثزرعی  آًبتَهی هفصل ساًَ

 در پایاى دانطجو قادر باضد:

اًَاع هفبصل را ثز اعبط داهٌِ حزوت دعتِ ثٌذی  -اًَاع هفبصل را ثز اعبط عبختبر ثبفتی ًبم ثجزدـ 

 در هَرد ثیوبریْبی ؽبیغ هفصل ساًَ تَضیح دّذ -آًبتَهی هفصل ساًَ را ؽزح دّذ -وٌذ

 

 

  : هفتنجلسه  هدف کلی 

 آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب ػضالت اًذام  فَلبًی ٍ تحتبًی

 :  هفتناهداف ویژه جلسه  

 ثزرعی آًبتَهیه ػضالت اًذام فَلبًی ؽبهل گزٍُ ّبی سیز ّغتٌذ:

ػضالتی وـِ اًـذام فَلـبًی را ثـِ      _ ػضالتی وِ اًذام فَلبًی را ثِ عتَى هْزُ ای هتصل هی وٌٌذ_



  ػضالت عبػذ ٍ وف دعت_ ػضالت ًبحیِ وتف ٍ ثبسٍ_ وٌٌذ جذار لفغِ عیٌِ هتصل هی

 گزٍُ سیز هغبلؼِ وزد: 4ػضالت اًذام تحتبًی را هی تَاى در 

ػضـالت  ًبحیـِ عـبق ٍ    _ ػضالت ًبحیِ  وفـل ٍ راى _ ػضالت ًبحیِ لگي خبصزُ ) ایلیَپغَاط(_

 یِ تٌِ ٍ عز ٍ گزدىآؽٌبیی داًؾجَیبى ثب ػضالت ًبح  ػضالت ًبحیِ  وف پب _ حفزُ پَپلیتِ آل

 : هطتنهدف کلی جلسه  

 :  هطتن اهداف ویژه جلسه

 ػضالت جذار ؽىنٍ  آؽٌبیی ثب ػضالت تٌِ ؽبهل: ػضالت ثیي دًذُ ای، ػضلِ دیبفزاگن

 ػضالت عز ٍ گزدى ؽبهل ػضالت حبلت دٌّذُ صَرت ٍ ػضالت گزدى _

 در پایاى دانطجو قادر باضد:

% خغب 10ـ ٍضؼیت اتصبالت ػضالت ثیي دًذُ ای را تب  ًبم ثجزد. % خغب20ـ ػضالت ًبحیِ تٌِ را تب 

% خغب تَضیح ثذّذ.ـ ػضالت جذار ؽىن را ثِ تزتیت 20ـ اتصبالت ػضلِ دیبفزاگن را تب  تَضیح دّذ.

 % خغب ًبم ثجزد.20ـ ػضالت ًبحیِ دیبفزاگن لگٌی را تب  % خغب ًبم ثجزد.20اس خبرج ثذاخل تب 

 % خغب ًبم ثجزد.30ـ ػضالت ًبحیِ گزدى را تب  % خغب ًبم ثجزد.30تب  ـ ػضالت هیبى دٍراُ را

ـ ٍضؼیت اتصبالت )اثتذا  % خغب ًبم ثجزد.40ـ ػضالت ًبحیِ صَرت )حبلت دٌّذُ ّبی صَرت( را تب 

 % خغب تَضیح دّذ.40ٍ اًتْبی( ػضالت ًبحیِ گزدى را تب 

 

 

  ٍ ػزٍق آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب عیغتن للت : نهن هدف کلی جلسه 

فضبی هیبى عیٌِ، تصَیز للت رٍی  _ ثزرعی  جبیگبُ ٍ هَلؼیت للت_ : نهناهداف ویژه جلسه  

دعتگبُ ّذایتی للت، ػزٍق ٍ اػصبة  _ جذار لفغِ عیٌِ، پَؽؼ ّبی للت، حفزُ ّبی داخلی للت

ی ثزرعی ؽزیبى ّب ؽبهل: تٌِ ریَی، آئَرت ؽبهل )آئَرت صؼَدی، لَط آئَرت، ٍ ؽبخِ ّب_للت 

 هٌؾؼت ؽذُ اس لَط آئَرت(

 

 در پایاى دانطجو قادر باضد:

 وٌذ. حی% خغب تؾز10را تب  ٌِیع بىیه یـ فضب

 % خغب تَضیح دّذ.10در لفغِ عیٌِ تب  راللت ٍ هجبٍرات ـ هَلؼیت 

 ـ پَؽؾْبی للت را ثغَر وبهل ًبم ثجزد.

 ـ حفزُ ّبی داخلی للت را اس رٍی ؽىل ثغَر وبهل ًبهگذاری وٌذ.

 % خغب تزعین وٌذ.20غیز دعتگبُ ّذایت للت را تب ـ ه



 % خغب ًبم ثجزد.20را تب ٍ اػصبة للت  ـ ػزٍق

 % خغب ًبم ثجزد.20ـ هغیز ؽزیبى ریَی را تب 

 % خغب ًبم ثجزد.10 آى را تباًؾؼبثبت  ٍ هختلف آئَرت یثخؾْب ـ

 

 آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب عیغتن گزدػ خَى ٍ لٌفبٍی:   دهن و یازدهنهدف کلی جلسه 

 :  دهن و یازدهناهداف ویژه جلسه  

   ثزرعی  آئَرت ؽبهل  آئَرت ًشٍلی ٍ ؽبخِ ّبی هٌؾؼت ؽذُ اس آى_

ثزرعی عیغتن ٍریذی ؽبهل ٍریذّبی عغحی ٍ ػومی اًذام فَلبًی، اًذام تحتبًی، ٍریذّبی تٌِ ٍ _

 دعتگبُ لٌفبٍی ؽبهل:هجبری لٌفبٍی، گزُ ّبی لٌفبٍیثزرعی  _ ٍریذّبی ًبحیِ عز ٍ گزدى

 ٍ عحبل ثزرعی آًبتَهیه تیوَط _

  

 در پایاى دانطجو قادر باضد:

 % خغب ًبم ثجزد.10ـ ؽبخِ ّبی هٌؾؼت اس آئَرت ًشٍلی را تب 

 % خغب ًبم ثجزد.20ـ ؽبخِ ّبی ٍریذی اصلی ثذى را تب 

 تَضیح دّذ . تفبٍت ثیي دٍ عیغتن ٍریذی وبٍا ٍ پَرت  را ـ 

 % خغب ًبم ثجزد.10ـ ثخؾْبی هختلف دعتگبُ لٌفبٍی ثذى را تب  

 % خغب تَضیح دّذ.20غذد لٌفبٍی را تب عحبل ٍ   ـ عبختوبى

 % خغب تَضیح دّذ.10تیوَط را تب  ٍ ػولىزد  ـ هحل لزارگیزی

 جَیبى ثب عیغتن تٌفغیًؾآؽٌبیی دا:   دوازدهن هدف کلی جلسه 

 ثزرعی عیغتن تٌفغی ؽبهل ثیٌی )خبرجی ٍ حفزُ ثیٌی(_ : وازدهنداهداف ویژه جلسه  

 ثزرعی حٌجزُ ؽبهل غضزٍف ّبی حٌجزُ، ػضالت ٍ فضبی درًٍی حٌجزُ_ آؽٌبئی ثب حلك_ 

 آؽٌبئی ثب غذد تیزٍئیذ ٍ پبراتیزٍئیذ_ آؽٌبئی ثب ریِ ، ًبی ٍ ًبیضُ،  حفزُ جٌت_

 در پایاى دانطجو قادر باضد:

 تٌفغی را ثغَر وبهل تَضیح دّذ. ـ تمغین ثٌذی عیغتن

 % خغب ًبم ثجزد.10ـ ثخؾْبی هختلف عیغتن تٌفغی را ثِ تزتیت اس ثبال ثِ پبئیي تب 

 % خغب تَضیح دّذ.20را تب  ، حلك ثیٌی ٍ آًبتَهی وبرثزدی آى   ـ ثخؾْبی هختلف ثیٌی

 % خغب ًبهگذاری وٌذ.20ـ ثخؾْبی هختلف عبختوبى حٌجزُ را اس رٍی ؽىل تب 

 % خغب تزعین وٌذ.20ثخؾْبی هختلف ریِ را ثب تمغین ثٌذیْبی آى تب  ـ

 % خغب تَضیح دّذ.20را تب  ٍ آًبتَهی وبرثزدی آى ـ هحل لزارگیزی غذُ تیزٍئیذ

 % خغب ثیبى وٌذ.10هحل لزارگیزی غذد پبراتیزٍئیذ را تب  _



 

 

 ػصجیآؽٌبیی داًؾجَیبى ثب عیغتن : سیسدهنهدف کلی جلسه 

 :سیسدهنجلسه اهداف ویژه 

 ثزرعی عیغتن ػصجی ؽبهل: دٍ ثخؼ هزوشی ٍ هحیغی، جٌیي ؽٌبعی دعتگبُ ػصجی_

 هیىزٍآًبتَهی دعتگبُ ػصجی ؽبهل دٍ ًَع علَل) ًَرٍى ٍ ًَرٍگلیب(_ 

 ثزرعی ًخبع ؽبهل: ؽىل خبرجی ًخبع، عبختوبى داخلی ؽبهل: هبدُ خبوغتزی ٍ هبدُ عفیذ _

 بع ٍ پل هغش ٍ عبختوبى داخلی آًْبثزرعی ٍیضگی ّبی ظبّزی ثصل الٌخ_

 ثزرعی هخچِ ؽبهل ؽىل خبرجی ٍ عبختوبى داخلی هخچِ_

 ثزرعی ثغي چْبرم ؽبهل عمف، وف ٍ ثخؾْبی هختلف تؾىیل دٌّذُ آى _

 ثزرعی هغش هیبًی ؽبهل ؽىل ظبّزی ٍ عبختوبى داخلی هغش هیبًی_ 

 

 در پایاى دانطجو قادر باضد:

 ثذى را ثغَر وبهل ًبم ثجزد. ـ تمغین ثٌذی ولی عیغتن ػصجی

 % خغب تَضیح دّذ.30ـ جٌیي ؽٌبعی عیغتن ػصجی را تب 

 % خغب تَضیح دّذ.10ـ ثخؾْبی هختلف عیغتن ػصجی ثذى را تب 

 را ًبم ثجزد. ٍ ػولىزد اصلی آًْب ـ اًَاع علَلْبی تؾىیل دٌّذُ دعتگبُ ػصجی

 % خغب تَضیح دّذ.20ـ عبختوبى داخلی خبرجی ًخبع را تب 

 % خغب تَضیح دّذ.20ثصل الٌخبع را تب ٍ عبختوبى داخلی ـ ٍیضگیْبی ظبّزی 

 % خغب ثیبى وٌذ.30ـ ٍیضگیْبی ظبّزی پل هغش ٍ ثخؾْبی هختلف آى را تب 

 % خغب تَضیح دّذ.20هخچِ را تب  آًبتَهیـ 

 ـ ثخؾْبی هختلف ثغي چْبرم هغش را اس رٍی ؽىل ثغَر وبهل ًبهگذاری وٌذ. 

 تؾزیح وٌذ.% خغب 20هغش هیبًی را تب ٍ عبختوبى داخلی  هؾخصبت آًبتَهیه  ،ـ ؽىل ظبّزی 

 

 آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب عیغتن ػصجی  اداهِ : چهاردهن هدف کلی جلسه

 : چهاردهناهداف ویژه جلسه  

 ثزرعی هغش ٍاعغِ ای ؽبهل تبالهَط، ّیپَتبالهَط، اپی تبالهَط، اجغبم پغتبًی، ّیپَفیش

ثزرعی لَة ّبی هغشی ؽبهل عغَح ًیوىزُ ّـبی هغـشی اس جولـِ    _ غي عَمثزرعی جذارّبی ث _

ثزرعی راثظ ّبی ثیي دٍ ًیوىزُ ٍ جذارُ ّبی تؾىیل دٌّذُ ثغي ّـبی  _ؽىٌج ّب ٍ ؽیبرّبی هغش

ثزرعی دعـتگبُ  _ ثزرعی عیغتن عوپبتیه ٍ پبراعوپبتیه_  آؽٌبئی ثب پَؽؼ ّبی هغشی_ عزفی

ئی ثب ؽجىِ ّبی ػصجی گزدًی، ثـبسٍئی، ووـزی ٍ ؽـجىِ    آؽٌب_ ػصت هحیغی ؽبهل اػصبة ًخبػی



 ثزرعی اػصبة هغشی ؽبهل دٍاسدُ سٍج ػصت هغشی_ خبجی

 در پایاى دانطجو قادر باضد:

 ـ اجشای هغش ٍاعغِ ای را ثغَر وبهل ًبم ثجزد.

ــ هحـل ٍ    % خغـب تؾـزیح وٌـذ.   10ّیپَتـبالهَط را تـب   ّیپـَفیش ٍ   ـ هحل ٍ عبختوبى آًبتَهیه 

ثب ًبهگـذاری تزعـین   هغش را ٍ لَثْبی  ـ ؽیبرّب % خغب تَضیح دّذ.20ثغي عَم هغش را تب ٍیضگیْبی 

ـ راثظ ّبی ثـیي دٍ ًیوىـزُ را تـب     % خغب تَضیح دّذ.20ـ هحل ٍ ٍیضگیْبی عزفی هغش را تب  وٌذ.

% خغب تَضیح دّذ.ـ پَؽؾْبی هغش را ثِ تزتیت اس خبرج ثِ داخل ثغَر وبهل ًبم ثجزد.ــ تمغـین   20

% 10را تب  ٍ پبراعوپبتیه عیغتن عوپبتیه ػولىزد ـ ذی عیغتن اتًََم را ثغَر وبهل ثبسگَ وٌذ.ثٌ

را ثغَر وبهـل ًـبم   ؽبهل اػصبة  ًخبػی  هحیغی  یـ ثخؾْبی هختلف دعتگبُ ػصج خغب ثیبى وٌذ.

 % خغب ًبم ثجزد.20را تب ٍ خبجی   ی ، ثبسٍئی ،ووزیـ ثخؾْبی داخلی ؽجىِ ػصجی گزدً ثجزد.

 اػصبة دٍاسدُ گبًِ هغشی را ثغَر وبهل ًبم ثجزد.ـ 

 آزهوى سنجص و ارزضیابی

)بر سهن از نوره کل  نوره آزهوى

 حسب درصد(

 ساػت تاریخ 

 /////// //////// %20 4 کوئیس

   %25 5 آزهوى هیاى دوره

   %50 10 آزهوى پایاى ترم

   %5 1 کالسیانجام تکالیف 

 

 دانطجو:و انتظارات از کالس هقررات 

 حضور  منظم دانشجو درکالس  --

 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 -

 
 دانشکده: EDOنام و امضای مدیر گروه:              نام و امضای مسئول     نام و امضای مدرس:        

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                      تاریخ ارسال :

 



 آًبتَهی ػوَهی ) تئَری( جذٍل سهبًجٌذی درط

 4-2یىؾٌجِ  رٍس ٍ عبػت جلغِ :

 درسه هوضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 دوتز عتبرُ جَاًوزدی آؽٌبیی ثب ػلن آًبتَهی ، تؼبریف  ٍ اصغالحبت آًبتَهی 21/6/95 1

2 28/6/95 

 

 دوتز عتبرُ جَاًوزدی فَلبًی  اًذام یّب اعتخَاىآًبتَهی 

3 4/7/95 

 

 یدوتز عتبرُ جَاًوزد تحتبًی اًذام یّب اعتخَاىآًبتَهی 

4 11/7/95 

 

  ٌِیلفغِ ع َى هْزُ ّب ٍ عت ِیًبح یّب اعتخَاىآًبتَهی 

 )وَئیش(

 دوتز عتبرُ جَاًوزدی

5 18/7/95 

 

 جوجوِ یّب اعتخَاىآًبتَهی 

 )وَئیش(

 دوتز عتبرُ جَاًوزدی

6 25/7/95 

 

 دوتز عتبرُ جَاًوزدی آًبتَهی هفبصل ثِ ٍیضُ هفصل ساًَ

7 2/8/95 

 

 دوتز عتبرُ جَاًوزدی ی ٍ تحتبًیػضالت اًذام فَلبً آًبتَهی

8 9/8/95 

 

 ٍ وبعِ عز ٌِیلفغِ ع ِیًبح ػضالتآًبتَهی 

 )وَئیش(

 دوتز عتبرُ جَاًوزدی

9 16/8/95 

 

 للت ٍ ػزٍق غتنیعآًبتَهی 

 ثزگشاری وَئیش
 

 دوتز عتبرُ جَاًوزدی

10 23/8/95 

 

 دوتز عتبرُ جَاًوزدی ثذى یگزدػ خَى ٍ لٌفبٍ غتنیعآًبتَهی 

11 30/8/95 

 

 ثذى یٍ لٌفبٍگزدػ خَى  غتنیعآًبتَهی اداهِ 

 آسهَى هیبى تزم

 یدوتز عتبرُ جَاًوزد

 دوتز عتبرُ جَاًوزدی  یتٌفغ غتنیعآًبتَهی  7/9/95 12



13 14/9/95 

 

 دوتز عتبرُ جَاًوزدی یػصج غتنیعآًبتَهی 

14 21/9/95 

 

 یدوتز عتبرُ جَاًوزد یػصج غتنیعاداهِ آًبتَهی 

 


