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 داٌؼگاه غهّم پضػکی کصىاٌؼاه

 داٌؼکسه پصظحاری ىاىایی

 طصح درس جصىی

 داٌؼجّیان کارػٍاظی پصظحاری ىزاطتان:(]گّارش[1پصظحاری ةضرگعاالن/ ظانيٍسان )غٍّان درس : 

 11-11ؼٍتَ یک ظاغث پاظزگّیی ةَ ظّاالت فصاگیص:واخس 1.1 جػسادواخس:)یا ظِو اظحاد از واخس(

 فصجی اغظو: ىسرس91-96 اولظال  ، ٌیو11-16 ُا، ؼٍتَیکزىان ارائَ درس:

 شیَ درىاٌی و ىفاُیو پایَ پصظحاریجؼصیح، فیضیّنّژی، ةیّػیيی، ىیکصوب ػٍاظی، اٌگم ػٍاظی، جغشیَ و جغ س پیغ ٌیاز:ودر 

 

آػٍایی داٌؼجّ ةا ىفاُیو زیص ةٍایی پصظحاری و ایجاد جّاٌایی در او ةَ ىٍظّر جهفیق آىّرحَ ُای رّد در زىیٍَ غهّم پایَ ةا   :ُسف کهی درس 

 و ىّازیً ػصغی ىفاُیو و ٌظصیَ ُای پصظحاری ةَ ٍُگام ارائَ ىصاكتث ةَ ىسدجّیان ةضرگعال و ظانيٍس ىتحٍی ةص اؾّل ارالكی

 

 

 ُص جهعَ یک ُسف(ُساف کهی جهعات : )جِث ا

 آػٍایی ةا واخس درظی، اُساف، جکانیف، ىصوری ةصآٌاجّىیّفیضیّنّژیعیعحيگّارش .1

 و غالئو ػایع آػٍایی ةا روش ُای جؼزیؿی و ىػایٍاجفیضیکی .1

 اٌّاغصوػِایحغشیِایآػٍایی ةا  .3

 (ارحالالجسُاٌّدٌسان،غسدةضاكیدفصه دُان ) ارحالالجآػٍاییتادرىاٌّىصاكتحتیياراٌيتحالةِ .1

 ارحالالت ىصیآػٍاییتادرىاٌّىصاكتحتیياراٌيتحالةِ .1

 ارحالالجيػسهآػٍاییتادرىاٌّىصاكتحتیياراٌيتحالةِ .6

 ارحالالجصودُایآػٍاییتادرىاٌّىصاكتحتیياراٌيتحالةِ .7

 ارحالالجصودُایآػٍاییتادرىاٌّىصاكتحتیياراٌيتحالةِ .8

 ارحالالجسفػیآػٍاییتادرىاٌّىصاكتحتیياراٌيتحالةِ .9

 ارحالالت کتسآػٍاییتادرىاٌّىصاكتحتیياراٌيتحالةِ .11

 ارحالت کتسآػٍاییتادرىاٌّىصاكتحتیياراٌيتحالةِ .11

 کیعَ ؾفصاپاٌکصاس و ارحالالت آػٍاییتادرىاٌّىصاكتحتیياراٌيتحالةِ .11

 

 

 اُساف ویژه ةَ جفکیک اُساف کهی ُص جهعَ:

 آػٍاییتاواخسدرظی،اُساف،جکانیف،ىصوریتصآٌاجّىیّفیضیّنّژیعیعحيگّارشُسف کهی جهعَ اول:

 اُساف ویژه جهعَ اول:

 در پایان داٌؼجّ كادر ةاػس

 . آٌاجّىی ظیعحو جغشیَ ای و دفػی روده ای را ػصح دُس.1-1

 . فیضیّنّژی ظیعحو جغشیَ ای و دفػی روده ای را ػصح دُس.1-1

 دفػی روده ای را جّضیح دُس. . غيم دظحگاه ظیعحو جغشیَ ای و3-1

 

 

 و غالئو ػایع آػٍاییتاروػِایحؼزیؿیّىػایٍاجفیضیکی: ُسفکهیجهعِسوم

 :اُسافّیژُجهعِسوم

 درپایاٌساٌؼجّكادرةاػس
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ت گّارش )ىاٌٍس دردػکو،ظّءُاضيَ،گاز،جِّغّاظحفصاغ،اظِال،یتّظث،ةیارحیاریيسفّع،یصكاٌّةیياریِایلتهیسظحگاُگّارش( ال. غالئو ػایع ارحال1-1

 ػصح دُس.را 

 اؾّل ىػایٍات ػکو را ػصح دُس.. 1-1

 جّضیح دُس. CA 99-9،آٌحیژٌعصطان(CEA) ىطانػاجآزىایؼگاُیعصم ػاىم ىثآلٌحیژٌکارظیٍّاىتصیٌّیک. 3-1

 جعث ىسفّع و جعث رّن ىزفی ىسفّع را ةیان ٌيایس. از. آىادگی كتم 1-1

 جعث ُای جٍفعی اوره( را جّضیح دُس..  جعث ُای جٍفعی )جعث ُیسروژن جٍفعی و 1-1

 . آىادگی كتم از اٌجام ةاریو اٌيا و ةاریو ىیم را ػصح دُس.6-1

 را جّؾیف ٌيایس.. ىصاكتث ُای كتم، خیً و ةػس از ةاریو اٌيا و ةاریو ىیم 7-1

 . آىادگی كتم از اٌسوظکّپی از ظیعحو جغشیَ ای ، روده ای و دفػی را جّضیح دُس.8-1

 . ىصاكتث ُای كتم،خیٍّةػس از اٌسوظکّپی ظیعحيحغشیِای،رودُایّدفػیصا ػصح دُس.9-1

 را جّضیح دُس. PH. جعث ُای جدهیهؼیصُيػسه،جدصیکاظیسىػسُّةصرظی11-1

 را ػصح دُس. PHىصاكتحِایلتم،خیٍّةػساز جعث ُای جدهیهؼیصُيػسه،جدصیکاظیسىػسُّةصرظی. 11-1

 

 آػٍاییتااٌّاغصوػِایحغشیِای: ُسفکهیجهعِعّم

 :اُسافّیژُجهعِعّم

 درپایاٌساٌؼجّكادرةاػس

 . غهم نّنَ گشاری جغشیَ ای را ػصح دُس.1-3

 . اٌّاع نّنَ ُای ىػسه ای و روده ای را جّضیح دُس.1-3

 . ٌدّه جای گشاری نّنَ ةیٍی ىػسه ای را جّؾیف ٌيایس.3-3

 . ىصاكتث ُای پصظحاری در جغشیَ نّنَ ای را ػصح دُس.1-3

 . گاظحصوظحّىی و ىصاكتث ُای الزم از آن را جّضیح دُس.1-3

 .جّؾیف ٌيایساٌّاع روش ُای جغشیَ ای را  .6-3

 .ٌام ةتصدغهم جغشیَ کاىم وریسی را  .7-3

 ىدهّل ُای غشایی وریسی را ػصح دُس.اٌّاع . 8-3

 روش ُای جضریق ىدهّنِایغشاییّریسی را جّؾیف ٌيایس.. 9-3

 

 (ارحالالجسُاٌّدٌسان،غسدةضاكی)  ارحالالجدفصُسُانآػٍاییتادرىاٌّىصاكتحتیياراٌيتحالةِ:ُسفکهیجهعِچِارم

 :اُسافّیژُجهعِچِارم

 درپایاٌساٌؼجّكادرةاػس

 را جّضیح دُس.. پالك و پّظیسگی دٌسان 1-1

 . آةعِِایسٌحّآنّئّالریاپصیاپیکال )خاد و ىضىً( را جّؾیف ٌيایس.1-1

 . ارحالالت فک را جّضیح دُس.3-1

 . پاروجیث را ػصح دُس.1-1

 . ظیاالدٌحیحا و ظیانّنیحیازیط را جّضیح دُس.1-1

 .جظاُصات ةانیٍی، جؼزیؽ، درىان و ىصاكتث ُا را در ةیياری ُای فّق ػصح دُس. 6-1

 . ظصطان دُان و غّاىم ایجاد کٍٍسه آن را جّضیح دُس.7-1

 . پاجّفیضیّنّژی، روش ُای جؼزیؿی و درىاٌی در ظصطان دُان را ػصح دُس.8-1

 

 

 ارحالالجيصیآػٍاییتادرىاٌّىصاكتحتیياراٌيتحالةِ:ُسفکهیجهعِپٍجو

 :اُسافّیژُجهعِپٍجو

 درپایاٌساٌؼجّكادرةاػس

 و غهم ایجاد کٍٍسه آن را ػصح دُس. . آػاالزی را جػصیف ٌيّده1-1

 .جّضیدسُس را جظاُصاجتانیٍی،جؼزیؽ،درىاٌّىصاكتحِا در آػاالزی. 1-1

 . ارحالل در ةهع )دیعفاژی( را ػصح دُس.3-1
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 اظپاظو ىٍحؼص ىصی را جّؾیف ٌيایس.. 1-1

 .. جظاُصاجتانیٍی،جؼزیؽ،درىاٌّىصاكتحِا در اظپاظو ىٍحؼص ىصی را جّضیدسُس1-1

 فحق ُیاجال را ػصح داده و اٌّاع آن را ةا ُو ىلایعَ ٌيایس.. 6-1

 .. جظاُصاجتانیٍی،جؼزیؽ،درىاٌّىصاكتحِا در فحق ُیاجال را جّضیدسُس7-1

 . دیّرجیکّل ىصی و غهم ایجاد کٍٍسه آن را جّؾیف ٌيایس.8-1

 را ةا ُو ىلایعَ ٌيایس. ىصی . اٌّاع دیّرجیکّل9-1

 .ىاٌّىصاكتحِا در دیّرجیکّل ىصی را جّضیدسُسجظاُصاجتانیٍی،جؼزیؽ،در. 11-1

 و غهم ایجاد کٍٍسه آن را ةیان ٌيایس.ریفالکط ىػسه ةَ ىصی . 11-1

 .. جظاُصاجتانیٍی،جؼزیؽ،درىاٌّىصاكتحِا در ریفالکط ىػسه ةَ ىصی را جّضیدسُس11-1

 . ظصطان ىصی را ػصح دُس.13-1

 ىصی را جّؾیف ٌيایس.. پاجّفیضیّنّژی و جظاُصات ةانیٍی در ظصطان 11-1

 . جساةیص درىاٌی و ىصاكتحی در ظصطان ىصی را ػصح دُس.11-1

 

 ارحالالجيػسهآػٍاییتادرىاٌّىصاكتحتیياراٌيتحالةِ:ُسفکهیجهعِؼؼو

 :اُسافّیژُجهعِؼؼو

 درپایاٌساٌؼجّكادرةاػس

 . گاظحصیث را ػصح داده و اٌّاع آن را ٌام ةتصد.1-6

 گاظحصیث خاد و ىضىً را ػصح داده و ةا ُو ىلایعَ ٌيایس.. غّاىم ىعحػس کٍٍسه و غهم 1-6

 . پاجّفیضیّنّژی و جظاُصات ةانیٍی در گاظحصیث خاد و ىضىً را ػصح دُس.3-6

 جساةیص درىاٌی و ىصاكتحی در گاظحصیث خاد و ىضىً را جّضیح دُس.. 1-6

 . غّاىم ىعحػس کٍٍسه و غهم زرو ىػسه را ػصح دُس.1-6

 و دوازدَُ را ةا ُو ىلایعَ ٌيایس.. زرو ُای ىػسه 6-6

 . جظاُصات ةانیٍی در زرو ىػسه را ػصح دُس.7-6

 . اكساىات درىاٌی، ىصاكتحی و آىّزػی در زرو ىػسه را جّضیح دُس.8-6

 . غّاىم ىّثص در ظصطان ىػسه را ةیان ٌيایس.9-6

 . پاجّفیضیّنّژی و جظاُصات ةانیٍی در  ظصطان ىػسه را ػصح دُس.11-6

 اكساىات درىاٌی، ىصاكتحی و آىّزػی در ظصطان ىػسه را جّضیح دُس.. 11-6

 

 (کّنیحاونعصوزةیياریکصون،دیّرجیکّل، آپاٌسیعیث،پصیحٌّیث،) ارحالالجصودُایآػٍاییتادرىاٌّىصاكتحتیياراٌيتحالةِ:ُسفکهیجهعِِفحو

 :اُسافّیژُجهعِِفحو

 درپایاٌساٌؼجّكادرةاػس

 .ةیان ٌيایسغهم ایجاد کٍٍسه، پاجّفیضیّنّژی و جظاُصات ةانیٍی در آپاٌسیعیث را . 1-7

 . اكساىات درىاٌی، ىصاكتحی و آىّزػی در آپاٌسیعیث را جّضیح دُس.1-7

 . غهم ایجاد کٍٍسه، پاجّفیضیّنّژی و جظاُصات ةانیٍی در پصیحٌّیث را ػصح دُس.3-7

 در پصیحٌّیث را جّضیح دُس.. اكساىات درىاٌی، ىصاكتحی و آىّزػی 1-7

 . غهم ایجاد کٍٍسه، پاجّفیضیّنّژی و جظاُصات ةانیٍی در دیّرجیکّل را ػصح دُس.1-7

 . اكساىات درىاٌی، ىصاكتحی و آىّزػی در دیّرجیکّل را جّضیح دُس.6-7

 . غهم ایجاد کٍٍسه، پاجّفیضیّنّژی و جظاُصات ةانیٍی در ةیياری کصون را ػصح دُس.7-7

 اكساىات درىاٌی، ىصاكتحی و آىّزػی در ةیياری کصون را جّضیح دُس.. 8-7

 . غهم ایجاد کٍٍسه، پاجّفیضیّنّژی و جظاُصات ةانیٍی در کّنیث اونعصوز را ػصح دُس.9-7

 .. اكساىاجسرىاٌی،ىصاكتحیّآىّزػیسرکّنیث اونعصوزراجّضیدسُس11-7

 . ىصاكتث از ةیيار کهعحّىی را ػصح دُس.11-7

 

 (جصوىاُایصودهظصطاٌِایکّنّن، اٌعسادروده،ظٍسرىصودُحدصیکپشیص،ارحالالت روده ای )آػٍاییتادرىاٌّىصاكتحتیياراٌيتحالةِ: عِِؼحوُسفکهیجه

 :اُسافّیژُجهعِِؼحو
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 درپایاٌساٌؼجّكادرةاػس

 غهم ایجاد کٍٍسه، پاجّفیضیّنّژی و جظاُصات ةانیٍی در اٌعساد روده کّچک را ػصح دُس.. 1-8

 .اكساىاجسرىاٌی،ىصاكتحیّآىّزػیسراٌعساد روده کّچکصاجّضیدسُس. 1-8

 .. غهالیجادکٍٍسه،پاجّفیضیّنّژیّجظاُصاجتانیٍیسراٌعسادرودُتضرگصاػصخسُس3-8

 .. اكساىاجسرىاٌی،ىصاكتحیّآىّزػیسراٌعساد روده ةضرگصاجّضیدسُس1-8

 را ػصح دُس. (IBS). غهالیجادکٍٍسه،پاجّفیضیّنّژیّجظاُصاجتانیٍیسرظٍسرم روده جدصیک پشیص 1-8

 .راجّضیدسُس (IBS). اكساىاجسرىاٌی،ىصاكتحیّآىّزػیسرظٍسرم روده جدصیک پشیص 6-8

 غّاىم ىّثص در ظصطان کّنّن را ةیان ٌيایس.. 7-8

 را ػصح دُس.کّنّن ظصطان  جّفیضیّنّژی و جظاُصات ةانیٍی در. پا8-8

 را جّضیح دُس.کّنّن . اكساىات درىاٌی، ىصاكتحی و آىّزػی در ظصطان 9-8

 . جصوىاُای روده را ػصح دُس.11-8

 . اكساىات درىاٌی و ىصاكتحی در جصوىاُای روده را جّضیح دُس.11-8

 

ظصطان کّنّرکحال، آةعِصکحال، ظصطان کّنّرکحال، فیعحّآلٌال، )ارحالالجسفػیآػٍاییتادرىاٌّىصاكتحتیياراٌيتحالةِ: ُسفکهیجهعٍِِو

 (یتّظث،يسفّعُيّروئیس،ةیارحیاریفیؼصآٌال،کیعحپایهٌّیسال، 

 :اُسافّیژُجهعٍِِو

 درپایاٌساٌؼجّكادرةاػس

 .. غهالیجادکٍٍسه،پاجّفیضیّنّژیّجظاُصاجتانیٍیسرظصطان کّنّرکحانصاػصخسُس1-9

 آىّزػی در ظصطان کّنّرکحال را جّضیح دُس. . اكساىات درىاٌی، ىصاكتحی و1-9

 آةعَ آٌّرکحال و جظاُصات ةانیٍی آن را ػصح دُس.. 3-9

 . جساةیص درىاٌی، ىصاكتحی و آىّزػی در ظصطان کّنّرکحال را جّضیح دُس.1-9

 . فیعحّل آٌال و جظاُصات ةانیٍی آن را ػصح دُس.1-9

 ل آٌال را جّضیح دُس.. جساةیص درىاٌی، ىصاكتحی و آىّزػی در فیعح6-9ّ

 . فیؼص آٌال و جظاُصات ةانیٍی آن را ػصح دُس.7-9

 . جساةیص درىاٌی، ىصاكتحی و آىّزػی در فیؼص آٌال را جّضیح دُس.8-9

 ظیٍّس یا کیعث پایهٌّیسال و غهم ایجاد کٍٍسه آن را جّؾیف ٌيایس.. 9-9

 را جّضیح دُس.ظیٍّس یا کیعث پایهٌّیسال  . جساةیص درىاٌی، ىصاكتحی و آىّزػی در11-9

 . ُيّروئیس و غهم ایجاد کٍٍسه آن را جّؾیف ٌيایس.11-9

 . جساةیص درىاٌی، ىصاكتحی و آىّزػی در ُيّروئیس را جّضیح دُس.11-9

 ةی ارحیاری ىسفّع را ػصح دُس.در و جظاُصات ةانیٍی .غهالیجادکٍٍسه،پاجّفیضیّنّژی13-9

 .صاجّضیدسُسةیارحیاریيسفّغجساةیصدرىاٌی،ىصاكتحیّآىّزػیسر. 11-9

 . غهالیجادکٍٍسه،پاجّفیضیّنّژی و پاجّفیضیّنّژی یتّظث را ػصح دُس.11-9

 .. جساةیصدرىاٌی،ىصاكتحیّآىّزػیسریتّظحصاجّضیدسُس16-9

 

 ُپاجیحّیصوظیّةاکحصیایی() ارحالالجکتسآػٍاییتادرىاٌّىصاكتحتیياراٌيتحالةِ: ُسفکهیجهعِسُو

 :اُسافّیژُجهعِسُو

 درپایاٌساٌؼجّكادرةاػس

 ُپاجیث ویصوظی را ػصح داده و اٌّاع آن را ٌام ةتصد.. 1-11

 را ػصح دُس.A (HAV) . غهالیجادکٍٍسه،جظاُصات ةانیٍی درُپاجیث ویصوظی 1-11

 را جّضیح دُس.A (HAV) . پیؼگیصی، اكساىات درىاٌی، ىصاكتحی و آىّزػی درُپاجیث ویصوظی 3-11

 را ػصح دُس.B (HBV) . غهالیجادکٍٍسه،جظاُصات ةانیٍی درُپاجیث ویصوظی 1-11

 را جّضیح دُس.B (HBV) . پیؼگیصی، اكساىات درىاٌی، ىصاكتحی و آىّزػی درُپاجیث ویصوظی 1-11

 را ػصح دُس.C (HCV) . غهالیجادکٍٍسه،جظاُصات ةانیٍی درُپاجیث ویصوظی 6-11

 را جّضیح دُس.C (HCV) پیؼگیصی، اكساىات درىاٌی، ىصاكتحی و آىّزػی درُپاجیث ویصوظی . 7-11

 را ػصح دُس.D (HDV) . غهالیجادکٍٍسه،جظاُصات ةانیٍی درُپاجیث ویصوظی 8-11
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 را جّضیح دُس.D (HDV) . پیؼگیصی، اكساىات درىاٌی، ىصاكتحی و آىّزػی درُپاجیث ویصوظی 9-11

 را ػصح دُس.E (HEV) . غهالیجادکٍٍسه،جظاُصات ةانیٍی درُپاجیث ویصوظی 11-11

 را جّضیح دُس.E (HEV) . پیؼگیصی، اكساىات درىاٌی، ىصاكتحی و آىّزػی درُپاجیث ویصوظی 11-11

 را ػصح دُس.G (HGV) . غهالیجادکٍٍسه،جظاُصات ةانیٍی درُپاجیث ویصوظی 13-11

 را جّضیح دُس.G (HGV) . پیؼگیصی، اكساىات درىاٌی، ىصاكتحی و آىّزػی درُپاجیث ویصوظی 11-11

 

 آةعِکتس،پیٌّسکتس، آىیهّئیسوزیعّةیياریّیهعّن()  ارحالالجکتسآػٍاییتادرىاٌّىصاكتحتیياراٌيتحالةِ: ُسفکهیجهعِیازدُو

 :اُسافّیژُجهعِیازدُو

 درپایاٌساٌؼجّكادرةاػس

 کتسی را ػصح دُس. . آةعَ ُای1-11

 . پاجّفیضیّنّژی، جظاُصات ةانیٍی، روش جؼزیؿی، جساةیص درىاٌی و ىصاكتحی آةعَ کتسی را جّضیح دُس.1-11

 . پیٌّس کتس و روش جصاخی آن را ػصح دُس.3-11

 . اكساىات پصظحاری كتم و ةػس از غيم جصاخی پیٌّس کتس را جّضیح دُس.1-11

 ضیّنّژی و جظاُصات ةانیٍی در ةیياری آىیهّئیسوزیط را ػصح دُس.غهم ایجاد کٍٍسه، پاجّفی. 1-11

 . اكساىات درىاٌی، ىصاكتحی و آىّزػی درةیياری آىیهّئیسوزیط را جّضیح دُس.6-11

 غهم ایجاد کٍٍسه، پاجّفیضیّنّژی و جظاُصات ةانیٍی در ةیياری ویهعّن را ػصح دُس.. 7-11

 درةیياری ویهعٌّصا جّضیح دُس. . اكساىات درىاٌی، ىصاكتحی و آىّزػی8-11

 

: دوازدُو ُسفکهیجهعَ

 (ؿفصاپاٌکصاجیحداد،ظصطاٌپاٌکصاس،ؾسىاجپاٌکصاس،کهِعیعحیحدادوىضىً،ظصطاٌکیعِ)ارحالالجؿفصاویآػٍاییتادرىاٌّىصاكتحتیياراٌيتحالةِ

 دوازدُو اُسافّیژُجهعَ

 درپایاٌساٌؼجّكادرةاػس

 را ٌام ةتصد.پاٌکصاجیث را ػصح داده و اٌّاع آن . 1-11

 را ػصح دُس. . غهم ایجاد کٍٍسه، پاجّفیضیّنّژی و جظاُصات ةانیٍی در پاٌکصاجیث خاد و ىضى1-11ً

 . اكساىات درىاٌی، ىصاكتحی و آىّزػی درپاٌکصاجیحدادوىضىٍصا جّضیح دُس.3-11

 . غّاىم ىّثص در ظصطان پاٌکصاس را ةیان ٌيایس.1-11

 نیٍی در  ظصطان پاٌکصاس را ػصح دُس.. پاجّفیضیّنّژی و جظاُصات ةا1-11

 . اكساىات درىاٌی، ىصاكتحی و آىّزػی در ظصطان پاٌکصاس را جّضیح دُس.6-11

 . ؾسىات پاٌکصاس را ػصح دُس.7-11

 . اكساىات درىاٌی و ىصاكتحی در ؾسىات پاٌکصاس را جّضیح دُس.8-11

 یث خاد و ىضىً را ػصح دُس.. غهالیجادکٍٍسه،پاجّفیضیّنّژیّجظاُصاجتانیٍیسرکهَ ظیعح9-11

 .صاجّضیدسُسکهَ ظیعحیث خاد و ىضىٍ . اكساىاجسرىاٌی،ىصاكتحیّآىّزػیسر11-11

 .غّاىهيّثصدرظصطاٌکیعَ ؾفصاراةیاٌٍيایس. 11-11

 .پاجّفیضیّنّژیّجظاُصاجتانیٍیسرظصطاٌکیعَ ؾفصاراػصخسُس. 11-11

 .ؾفصاراجّضیدسُساكساىاجسرىاٌی،ىصاكتحیّآىّزػیسرظصطاٌکیعَ . 13-11
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 پصظغ و پاظذظزٍصاٌی،  روش جسریط:

 

 پاورپّیٍث، ویسیّپصوژکحّر وظایم آىّزػی :

 

 

 ظٍجغ و ارزػیاةی

 ظاغث جاریذ از ٌيصه کم ظِو روش آزىّن

 11-16 ُص جهعَ درؾس 11 ػفاُی کّئیض

 11-16 جهعَ ػؼو درؾس 11 چِار گضیٍَ ای جصمآزىّن ىیان 
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جصجيَ یا ارائَ ىلانَ در راةطَ 

 ةا ىّضّغات درس

كتم از آزىّن پایان جا  درؾس 11 کحتیارائَ 

 جصم

 

 

 ىلصرات کالس و اٌحظارات از داٌؼجّ:

 خضّر ىٍظو و كتم از اظحاد در کالس درس 

 .اظحفاده از گّػی و جتهث و... در کالس درس ىجاز ٌيی ةاػس 

 َاٌحظار ىطانػَ كتم از ارائَ ىطانب ُص جهع 

 
 

 

 

 داٌؼکسه:  EDOٌام و اىضای ىعئّل   ٌام و اىضای ىسیص گصوه:  ٌام و اىضای ىسرس:

 جاریذ ارظال: جاریذ ارظال:   جاریذ جدّیم:
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