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 کلی درس:ٌسف 

 .نرجتط نحَن ةا نَدر ارجتاط ةرقراری وجَاىایی دىساىپزطکی نحَن نَدر درفٍم داىظجَ اىگلیصی زةان ٌای ونٍارت ارجقاءداىض

 (ٌسف یک ٌرجلصً جٍث: ) جلصات کلی اٌساف

 طسه ارائً نقالً ةً نرةَط نعالب فراگیری: 1 جلصً

 طسه ارائً نقالً ةً نرةَط نعالب فراگیری: 2 جلصً

 

 طسه ارائً نقالً ةً نرةَط نعالب فراگیری: اول جلصً کلی ٌسف

 :اول جلصً ویژه اٌساف

 :ةحَاىس ةایس داىظجَ

 ةساىس را نحو ةً نرةَط لغات نػاىی 1-1

 ةاطس داطحً را نحو غدیح رورَاىی جَاىایی 2-1

 ةاطس داطحً را نقالً نحو ةً نرةَط ٌای پرشض ةً پاشذ جَاىایی  3-1

 دریاةس را دىساىپزطکی نحَن ةا لغات ارجتاط  4-1

5-1  synonymةساىس را دارد وجَد نحو در کً دىساىپزطکی پرکارةرد لغات 

 

 طسه ارائً نقالً ةً نرةَط نعالب فراگیری: دوم  جلصً کلی ٌسف

 :دوم  جلصً ویژه اٌساف

 : ةحَاىس ةایس داىظجَ

 ةساىس را نحو ةً نرةَط لغات نػاىی 1-2

 ةاطس داطحً را نحو غدیح رورَاىی جَاىایی 2-2

 ةاطس داطحً را نقالً نحو ةً نرةَط ٌای پرشض ةً پاشذ جَاىایی  3-2

 (4 جرم) دىساىپزطکی الهلل ةیو و 93ورودی داىظجَیان دىساىپزطکی نزاظتان:         2جزػػی زةانغيَان درس:  

 جلصً(              17جلصً از 2شٍم اشحاد: )جلصً یک شاغحً  17=  واخس1جػساد واخس:)یا شٍم اشحاد از واخس( 

 12الی  11طيتً شً روزٌای شاغث پاشزگَیی ةً شَاالت فراگیر:  

نحزػع  دالوریانندسدً دکحر نسرس:     95-96 اولىیهصال    5/8الی  5/7ٌا ظيتًیکزنان ارائً درس:)روز شاغث و ىیهصال جدػیلی(

 ىصیارجَد

 ىیاز ةً پیض ىیاز ىسارد درس و پیض ىیاز:



 دریاةس را دىساىپزطکی نحَن ةا لغات ارجتاط  4-2

5-2  synonymةساىس را دارد وجَد نحو در کً دىساىپزطکی پرکارةرد لغات 

 

 :نياةع

 اشحاد جَشط طسه ارائً نقاالت و دىساىپزطکی نحَن کلیً

 پاشذ و پرشض جلصً ٌر ، جلصً ٌر پایان در اطکال رفع و شَاالت ةً پاشزگَیی ةا ٌهراه آن جرجهً و نحَن رورَاىی: جسریس روش

 .دارد جرم پایان ىهره از شٍهی و طَد نی ةرگزار

 : آنَزطی وشایل

 نقاالت و کحاب از اشحفاده

 

 شاغث جاریذ شٍم از ىهره کل )ةر خصب درغس( روش آزنَن

ةً غَرت جػادفی  ٌرجلصً %21 پرشض و پاشذ )طفاٌی( کَئیز

 اىجام نیظَد

 12 23/8 %25 ) شَال چٍار گزیيً ای(کحتی آزنَن نیان جرم

 نعاةقاغالنآنَزش 21/11 %51 ) شَال چٍار گزیيً ای(کحتی آزنَن پایان جرم

خضَر فػال در 

 کالس

 8331-7331 ٌر جلصً %5 خضَر و غیاب

 

 نقررات کالس و اىحظارات از داىظجَ: 

 .کيس طرکث ةدخ در و ةاطس داطحً فػال خضَر کالس در داىظجَ-

 .نیتاطس 12 قتَلی ىهره خساقل -

 .نیتاطس ىظسه اغالم ةػَرت کَئیز -

 .اشث جلصً 4 خساکذر درکالس غیتث نجاز دفػات جػساد -

 .نیظَد ندصَب غیتث نَقع ةً خضَر غسم و نیظَد اىجام کالس اةحسای در غیاب و خضَر -

 

 داىظکسه: EDOىام و انضای نسیر گروه:                                ىام و انضای نصئَل     دکحر دالوریان           ىام و انضای نسرس: 

 جاریذ ارشال:                                 جاریذ جدَیل:                                                جاریذ ارشال:                          

   

 ججٍیزات دىساىپزطکیدرس جسول زناىتيسی 



 31/8-31/7/   طيتً ٌا  95-96ىیهصال اول شال جدػیلی 

 نسرس نَضَع ٌر جلصً جاریذ جلصً

1 21/6/95 article  دکحر دالوریان 

2 28/6/95 article دکحر دالوریان 

3 4/7/95 article  شیس ظتاییدکحر 

4 11/7/95 article دکحر شیس ظتایی 

5 18/7/95 article دکحر شیس ظتایی 

6 25/7/95 article دکحر شیس ظتایی 

7 2/8/95 article  رخیهیدکحر 

8 9/8/95 article دکحر رخیهی 

9 16/8/95 article  دکحر رخیهی 

11 23/8/95 article دکحر ایهاىی 

11 7/9/95 article ایهاىی دکحر 

12 14/9/95 article دکحر ایهاىی 

13 21/9/95 article دکحر ایهاىی 

14 28/9/95 article دکحر گلظاه 

15  5/11/95 article دکحر گلظاه 

16 12/11/95 article دکحر گلظاه 

17 19/11/95 article دکحر گلظاه 

 


