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 اّذاف کلی خلغبت خلغِ

1 
 اعتخَاًْبی خودوِ آًبتَهیآؽٌبيی داًؾدَيبى ثب طزح درط ٍ 

 

2 
 تخَاًْبی خودوِ اعآًبتَهی همطؼی آؽٌبيی داًؾدَيبى ثب 

 

3 
  داًؾدَيبى ثب ًغح ًزم هغش، عبلِ هغشی ٍ هخچِآؽٌبيی 

 

4 
همطؼی ًغح ًزم هغش، عبلِ هغشی ٍ هخچِ در  آًبتَهیآؽٌبيی داًؾدَيبى ثب 

 اًغبى.

 ًبحیِ گزدى در اًغبى. آًبتَهیآؽٌبيی داًؾدَيبى ثب  5

 ى.همطؼی ًبحیِ گزدى در اًغب آًبتَهیآؽٌبيی داًؾدَيبى ثب  6

 ًبحیِ هذيبعتیٌَم ٍ للت آًبتَهیآؽٌبيی داًؾدَيبى ثب   7

 همطؼی ًبحیِ هذيبعتیٌَم ٍ للت آؽٌبيی داًؾدَيبى ثب آًبتَهی 8

 ًبحیِ تَراکظ ٍ دعتگبُ تٌفغی تحتبًیآؽٌبيی داًؾدَيبى ثب   9

10 
همطؼی  ًبحیِ تَراکظ ٍ دعتگبُ تٌفغی  آًبتَهی آؽٌبيی داًؾدَيبى ثب

 تحتبًی

 ًبحیِ ؽکن آًبتَهیؽٌبيی داًؾدَيبى ثب  آ 11

 همطؼی ًبحیِ ؽکن آًبتَهیآؽٌبيی داًؾدَيبى  ثب   12

 ًبحیِ لگي آًبتَهیآؽٌبيی داًؾدَيبى ثب   13

 همطؼی ًبحیِ لگي آًبتَهیآؽٌبيی داًؾدَيبى  ثب   14

 آؽٌبيی داًؾدَيبى ثب  ًبحیِ اًذام فَلبًی در اًغبى 15

 همطؼی ًبحیِ اًذام فَلبًی در اًغبى آًبتَهیب  آؽٌبيی داًؾدَيبى ث 16

 ًبحیِ اًذام تحتبًی آًبتَهیآؽٌبيی داًؾدَيبى ثب   17

 همطؼی ًبحیِ اًذام تحتبًی آؽٌب ؽًَذ. داًؾدَيبى ثب آًبتَهی 18



 

 

 

 هر جلسه: ياهذاف كل کیرفتبري به تفك ژهياهذاف و

 جلسه اول

 خودوِ یاعتخَاًْب یآؽٌبيی داًؾدَيبى ثب طزح درط ٍ آًبتَه ی:ّذف کل

 ٍيضُاّذاف 

 درپبيبى  داًؾدَ لبدر ثبؽذ. 

 اعتخَاى اکغی پیتبل را تَضیح دّذ 1-2 اعتخَاًْبی فزًٍتبل ٍ پزيتبل را تَضیح دّذ-1-1

 دّذال ٍ اعفٌَئیذ را تَضیح پَراعتخَاًْبی تو 1-4 اعتخَاى اتوَئیذ را تَضیح دّذ -3-1

 را تَضیح دّذ هبگشيالاعتخَاى  1-6 را تَضیح دّذ ًبسال ٍ الکزيوبل ْبیاعتخَاً -5-1

 را تَضیح دّذٍ ٍهز  تبييپالاعتخَاى  -1-8 را تَضیح دّذسايگَهب ٍ هٌذيجل اعتخَاى  -7-1

 اعتخَاى فزًٍتبل را تَضیح دّذ -1-10 اعتخَاى فزًٍتبل را تَضیح دّذ -9-1

 حفزُ ارثیت را تَضیح دّذ -1-12 طَر کلی در ًوبّبی هختلف تَضیح دّذخودِ را ثِ  -11-1

 حفزُ دّبى را تَضیح دّذ -1-14 حفزُ ثیٌی را ؽزح دّذ -13-1

 عیٌَعْبی خودوِ را تَضیح دّذ -1-16 عَراخْبی هَخَد در خودوِ را ؽزح دّذ -15-1

 

 

 

 

 هر جلسه: ياهذاف كل کیرفتبري به تفك ژهياهذاف و

 دومجلسه 

 خودوِ یاعتخَاًْب یهمطؼ یآؽٌبيی داًؾدَيبى ثب آًبتَه ّذف کلی:

 اّذاف ٍيضُ

  درپبيبى  داًؾدَ لبدر ثبؽذ. 

 همطؼی اعتخَاى اکغی پیتبل را تَضیح دّذ آًبتَهی 2-2 همطؼی اعتخَاًْبی فزًٍتبل ٍ پزيتبل را تَضیح دّذ آًبتَهی -1-2

 رال ٍ اعفٌَئیذ را تَضیح دّذَهمطؼی اعتخَاًْبی توپ آًبتَهی2-4 دّذهمطؼی اعتخَاى اتوَئیذ را تَضیح  آًبتَهی -3-2

 اعتخَاى هبگشيال را تَضیح دّذ همطؼی آًبتَهی2-6 همطؼی اعتخَاًْبی ًبسال ٍ الکزيوبل را تَضیح دّذ آًبتَهی -5-2

 ي ٍ ٍهز را تَضیح دّذتبيپالهمطؼی اعتخَاى  آًبتَهی -2-8 همطؼی اعتخَاى سايگَهب ٍ هٌذيجل را تَضیح دّذ آًبتَهی -7-2

 همطؼی اعتخَاى فزًٍتبل را تَضیح دّذ آًبتَهی -2-10 همطؼی اعتخَاى فزًٍتبل را تَضیح دّذ آًبتَهی -9-2

خودیِ را ثیِ طیَر کلیی در ًوبّیبی هختلیف       همطؼیی   آًبتَهی -11-2

 تَضیح دّذ

 حفزُ ارثیت را تَضیح دّذهمطؼی  آًبتَهی -12-2

 حفزُ دّبى را تَضیح دّذ همطؼی آًبتَهی -2-14 حفزُ ثیٌی را ؽزح دّذ همطؼی آًبتَهی -13-2

 عیٌَعْبی خودوِ را تَضیح دّذهمطؼی  آًبتَهی -2-16 عَراخْبی هَخَد در خودوِ را ؽزح دّذهمطؼی  آًبتَهی -15-2
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 هر جلسه: ياهذاف كل کیرفتبري به تفك ژهياهذاف و

 سوم جلسه

 ٍ هخچِ یبى ثب ًغح ًزم هغش، عبلِ هغشداًؾدَي يیآؽٌب ّذف کلی:

 اّذاف ٍيضُ

 درپبيبى  داًؾدَ لبدر ثبؽذ. 

 پل هغشی را تَضیح دّذ – 3-2 ثصل الٌخبع را تَضیح دّذ – 1-3

 هخچِ را تَضیح دّذ  -3-4 هغش هیبًی را تَضیح دّذ  -3-3

 تبالهَط را تَضیح دّذ  -3-6 ديبًغفبل را تَضیح دّذ -5-3

 غذد ّیپَفجیش ٍ پیٌئبل را تَضیح دّذ -3-8 هَط را تَضیح دّذّیپَتبال  -7-3

 ثطٌْبی هغشی را تَضیح دّذ  -3-10 کَرتکی هغش را تَضیح دّذ – 3- 9

 عیغتن لیوجیک را تَضیح دّذ – 3-12 لَثْب ٍ ؽیبر ّبی هغشی را تَضیح دّذ -11-3

 ٍريذی هغش را تَضیح دّذ ٍريذّبی ٍ عیٌَعْبی -3-14 خًَزعبًی ثِ هغش را تَضیح دّذ -13-3

 ّبی ػصجی هغش را تَضیح دّذ راُ-3-16 ّغتِ ّبی لبئذُ ای هغش را تَضیح دّذ -15-3

  بی اطزاف هغش را تَضیح دّذّ پزدُ-17-3
 

 

 

 هر جلسه: ياهذاف كل کیرفتبري به تفك ژهياهذاف و

 چهبرم جلسه

 ٍ هخچِ در اًغبى. یعبلِ هغش ًغح ًزم هغش، یهمطؼ یآؽٌبيی داًؾدَيبى ثب آًبتَه ّذف کلی:

 اّذاف ٍيضُ

 درپبيبى  داًؾدَ لبدر ثبؽذ. 

 پل هغشی را تَضیح دّذ همطؼی  آًبتَهی –4-2 ثصل الٌخبع را تَضیح دّذ همطؼی  آًبتَهی –1-4

 هخچِ را تَضیح دّذ همطؼی  آًبتَهی  -4-4 هغش هیبًی را تَضیح دّذ همطؼی  آًبتَهی  -3-4

 تبالهَط را تَضیح دّذ همطؼی  آًبتَهی  -4-6 ديبًغفبل را تَضیح دّذ همطؼی  آًبتَهی -5-4

 غذد ّیپَفجیش ٍ پیٌئبل را تَضیح دّذ همطؼی  آًبتَهی -4-8 ّیپَتبالهَط را تَضیح دّذ همطؼی  آًبتَهی -7-4

 ّذثطٌْبی هغشی را تَضیح د همطؼی  آًبتَهی  -4-10 هغش را تَضیح دّذ کَرتکظ همطؼی  آًبتَهی –4- 9

 عیغتن لیوجیک را تَضیح دّذ همطؼی  آًبتَهی –4-12 لَثْب ٍ ؽیبر ّبی هغشی را تَضیح دّذ همطؼی  آًبتَهی -11-4

ٍريذّبی ٍ عیٌَعْبی ٍريذی هغش را تَضیح  همطؼی  آًبتَهی -4-14 خًَزعبًی ثِ هغش را تَضیح دّذ همطؼی  آًبتَهی -13-4

 دّذ

 ّبی ػصجی هغش را تَضیح دّذ راُ همطؼی  آًبتَهی -4-16 ُ ای هغش را تَضیح دّذّغتِ ّبی لبئذ همطؼی  آًبتَهی -15-3

  بی اطزاف هغش را تَضیح دّذّ پزدُ همطؼی  آًبتَهی -17-4
 

 

 

 

 



 

 

 

 هر جلسه: ياهذاف كل کیرفتبري به تفك ژهياهذاف و

 پنجنجلسه 

 گزدى در اًغبى. ِیًبح یآؽٌبيی داًؾدَيبى ثب آًبتَه ّذف کلی:

 ٍيضُ اّذاف

 درپبيبى  داًؾدَ لبدر ثبؽذ. 

 ػضالت ًبحیِ گزدى را تَضیح دّذ -5-2 اعتخَاًْبی ًبحیِ گزدى را تَضیح دّذ – 1-5

 هثلثْبی گزدًی را تَضیح دّذ -5-4 ػزٍق ٍ اػصبة ًبحیِ گزدى را تَضیح دّذ -3-5

 حٌدزُ را تَضیح دّذ  -5-6 لغوتْبی هختلف حلك را تَضیح دّذ  -5-5

 هغیز ػصت ٍاگ ٍ فزًیک را در گزدى هؾخص کٌذ -5-8 الف کبرٍتیذ ٍ ػٌبصز هَخَد در آى را تَضیح دّذغ  -7-5

 گزدى را تَضیح دّذ درغضزٍفْبی هَخَد  -5-10 ؽبخِ ّبی ؽزيبى کبٍتیذ خبرخی را در گزدى تَضیح دّذ -9-5
 

 

 

 

 

 هر جلسه: ياهذاف كل کیرفتبري به تفك ژهياهذاف و

 ضطنجلسه 

 گزدى در اًغبى. ِیًبح یهمطؼ یآؽٌبيی داًؾدَيبى ثب آًبتَه :ّذف کلی

 اّذاف ٍيضُ

  درپبيبى  داًؾدَ لبدر ثبؽذ. 

 ػضالت ًبحیِ گزدى را تَضیح دّذهمطؼی  آًبتَهی -6-2 اعتخَاًْبی ًبحیِ گزدى را تَضیح دّذهمطؼی  آًبتَهی  –1-6

 هثلثْبی گزدًی را تَضیح دّذهمطؼی  آًبتَهی -6-4 ذػزٍق ٍ اػصبة ًبحیِ گزدى را تَضیح دّهمطؼی  آًبتَهی -3-6

 حٌدزُ را تَضیح دّذهمطؼی  آًبتَهی  -6-6 لغوتْبی هختلف حلك را تَضیح دّذهمطؼی  آًبتَهی  -5-6

غییالف کبرٍتیییذ ٍ ػٌبصییز هَخییَد در آى را همطؼییی  آًییبتَهی  -7-6

 تَضیح دّذ

 هغیییز ػصییت ٍاگ ٍ فزًیییک را در گییزدى  همطؼییی  آًییبتَهی -8-6

 هؾخص کٌذ

ٍتیذ خبرخی را در گزدى رؽبخِ ّبی ؽزيبى کبهمطؼی  آًبتَهی  -9-6

 تَضیح دّذ

 گزدى را تَضیح دّذ درغضزٍفْبی هَخَد همطؼی  آًبتَهی -10-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هر جلسه: ياهذاف كل کیرفتبري به تفك ژهياهذاف و

 هفتنجلسه 

 ٍ للت ٌَمیعتبيهذ ِیًبح یآؽٌبيی داًؾدَيبى ثب  آًبتَه ّذف کلی:

 اّذاف ٍيضُ

  درپبيبى  داًؾدَ لبدر ثبؽذ.

 ػضالت ًبحیِ لذاهی ٍ خلفی تَراکظ را تَضیح دّذ -7-2 اعتخَاًْبی ًبحیِ تَراکظ را تَضیح دّذ – 1-7

 پلَرا را ؽزح دٌّذ -7-4 ػزٍق ٍ اػصبة ًبحیِ تَراکظ  را ثِ طَر کلی ؽزح دّذ  -3-7

 ًبف ريِ ّب ٍ تزتیت ػٌبصز آى را ؽزح دّذ -7-6 ؽزح دٌّذعطَح ٍ لجِ ّبی ريِ ّب را   -5-7

 ديبفزاگن را ؽزح دّذ -7-8 لغوتْبی هختلف اػصبة ٍ ػزٍق ثیي دًذُ ای را ؽزح دّذ  -7-7

 ًبی ٍ ؽبخِ ّبی آى را در ريِ تَضیح دّذ  -7-10 غذد پغتبًی را تَضیح دّذ – 7- 9

  لَة ّب ٍ عگوٌتْبی ريِ ّب را ؽزح دّذ  -11-7
 

 

 

 

 

 

 هر جلسه: ياهذاف كل کیرفتبري به تفك ژهياهذاف و

 هطتنجلسه 

 ٍ للت ٌَمیبعتيهذ ِیًبح یهمطؼ یآؽٌبيی داًؾدَيبى ثب آًبتَه ّذف کلی:

 اّذاف ٍيضُ

 درپبيبى  داًؾدَ لبدر ثبؽذ. 

لییذاهی ٍ خلفییی تییَراکظ را ػضییالت ًبحیییِ همطؼییی  آًییبتَهی -8-2 اعتخَاًْبی ًبحیِ تَراکظ را تَضیح دّذهمطؼی  آًبتَهی –1-8

 تَضیح دّذ

ػزٍق ٍ اػصیبة ًبحییِ تیَراکظ  را ثیِ طیَر      همطؼی  آًبتَهی  -3-8

 کلی ؽزح دّذ

 پلَرا را ؽزح دٌّذهمطؼی  آًبتَهی -4-8

 ًبف ريِ ّب ٍ تزتیت ػٌبصز آى را ؽزح دّذهمطؼی  آًبتَهی -8-6 عطَح ٍ لجِ ّبی ريِ ّب را ؽزح دٌّذ همطؼی آًبتَهی -5-8

لغوتْبی هختلف اػصبة ٍ ػزٍق ثیي دًذُ ای همطؼی  آًبتَهی  -7-8

 را ؽزح دّذ

 ديبفزاگن را ؽزح دّذهمطؼی  آًبتَهی -8-8

 ًبی ٍ ؽبخِ ّبی آى را در ريِ تَضیح دّذهمطؼی  آًبتَهی  -8-10 غذد پغتبًی را تَضیح دّذهمطؼی  آًبتَهی – 8- 9

  را ؽزح دّذ لَة ّب ٍ عگوٌتْبی ريِ ّب همطؼی آًبتَهی -11-8
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هر جلسه: ياهذاف كل کیرفتبري به تفك ژهياهذاف و

 نهن جلسه

 یتحتبً یتَراکظ ٍ دعتگبُ تٌفغ ِیآؽٌبيی داًؾدَيبى ثب  ًبح ّذف کلی:

 اّذاف ٍيضُ

 درپبيبى  داًؾدَ لبدر ثبؽذ. 

 را اس ّن تفکیک کٌذ لغوتْبی هختلف هذيبعتیٌَم -9-2 هذيبعتیٌَم را  ثِ طَر کلی تَضیح دّذ -  1-9

 ًوبی خبرخی للت را تَضیح دّذ  -9-4 ػٌبصز هذيبعتیٌَم را تَضیح دّذ  -3-9

 عیٌَط کزًٍزی ٍ ٍريذّبی للت را تَضیح دّذ  -9-6 ػزٍق کزًٍزی را تَضیح دّذ  -5-9

 حفزُ دّلیش چپ را تَضیح دّذ -9-8 حفزُ دّلیش راعت را تَضیح دّذ  -7-9

  را تَضیح دّذ پثطي چحفزُ  -9-10 ت را تَضیح دّذراع ثطي حفزُ– 9- 9

 پلَرا ٍ اليِ ّبی آى را تَضیح دّذ -9-12 عیغتن ّذايتی للت را تَضیح دّذ -11-9

  در يچِ ّبی للت را تَضیح دّذ -13-9

 

 

 

 

 هر جلسه: ياهذاف كل کیرفتبري به تفك ژهياهذاف و

 دهن جلسه

 یتحتبً یتَراکظ ٍ دعتگبُ تٌفغ ِیًبح  یهمطؼ یآؽٌبيی داًؾدَيبى ثب آًبتَه ّذف کلی:

 اّذاف ٍيضُ

  درپبيبى  داًؾدَ لبدر ثبؽذ. 

 همطؼی لغوتْبی هختلف هذيبعتیٌَم را اس ّن تفکیک کٌذ آًبتَهی -9-2 همطؼی هذيبعتیٌَم را  ثِ طَر کلی تَضیح دّذ آًبتَهی -  1-9

 همطؼی ًوبی خبرخی للت را تَضیح دّذ آًبتَهی  -9-4 همطؼی ػٌبصز هذيبعتیٌَم را تَضیح دّذ آًبتَهی  -3-9

 همطؼی عیٌَط کزًٍزی ٍ ٍريذّبی للت را تَضیح دّذ آًبتَهی  -9-6 همطؼی ػزٍق کزًٍزی را تَضیح دّذ آًبتَهی  -5-9

 همطؼی حفزُ دّلیش چپ را تَضیح دّذ آًبتَهی -9-8 همطؼی حفزُ دّلیش راعت را تَضیح دّذ آًبتَهی  -7-9

 همطؼی حفزُ ثطي چپ را تَضیح دّذ  آًبتَهی -9-10 همطؼی حفزُ ثطي راعت را تَضیح دّذ ًبتَهیآ – 9- 9

 همطؼی پلَرا ٍ اليِ ّبی آى را تَضیح دّذ آًبتَهی -9-12 همطؼی عیغتن ّذايتی للت را تَضیح دّذ آًبتَهی -11-9

  همطؼی در يچِ ّبی للت را تَضیح دّذ آًبتَهی -13-9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هر جلسه: ياهذاف كل کیرفتبري به تفك ژهيذاف واه

 يبزدهنجلسه 

 ؽکن ِیًبح یآؽٌبيی داًؾدَيبى ثب  آًبتَه ّذف کلی:

 اّذاف ٍيضُ

  درپبيبى  داًؾدَ لبدر ثبؽذ. 

 صفبق را تَضیح دّذ  - 11-2 هٌبطك هختلف ؽکن را تَضیح دّذ  -1-11

 حبل را تَضیح دّذکجذ ٍ ط  -11-4 هزی ؽکوی ٍ هؼذُ را تَضیح دّذ -3-11

 رٍدُ ثشرگ ٍ عگوَئیذ ٍ هدزای آًبل را تَضیح دّذ – 11-6 رٍدُ کَچک را تَضیح دّذ  - 5-11

 ػضالت ؽکن را تَضیح دّذ  - 11-8 کلیِ ّب ٍ هدبری حبلت را تَضیح دّذ  - 7-11

 یح دّذاعتخَاًْبی ًبحیِ کوز ٍ ؽکن را تَض  - 11-10 ػزٍق ٍ اػصبة ؽکن را تَضیح دّذ – 9-11

  هدبری ايٌگَئیٌبل ٍ خذارّبی آى را تَضیح دّذ – 11-11
 

 

 

 

 

 هر جلسه: ياهذاف كل کیرفتبري به تفك ژهياهذاف و

 دوازدهنجلسه 

 ؽکن ِیًبح یهمطؼ یآؽٌبيی داًؾدَيبى  ثب  آًبتَه ّذف کلی:

 اّذاف ٍيضُ

 درپبيبى  داًؾدَ لبدر ثبؽذ. 

 صفبق را تَضیح دّذهمطؼی  آًبتَهی  -12-2 را تَضیح دّذ هٌبطك هختلف ؽکنهمطؼی  آًبتَهی   -1-12

 کجذ ٍ طحبل را تَضیح دّذهمطؼی  آًبتَهی  -12-4 ری ؽکوی ٍ هؼذُ را تَضیح دّذهمطؼی  آًبتَهی -3-12

رٍدُ ثیشرگ ٍ عیگوَئیذ ٍ هدیزای آًیبل را     همطؼیی   آًبتَهی – 12-6 رٍدُ کَچک را تَضیح دّذ همطؼی آًبتَهی -5-12

 ذتَضیح دّ

 ػضالت ؽکن را تَضیح دّذهمطؼی  آًبتَهی  -12-8 کلیِ ّب ٍ هدبری حبلت را تَضیح دّذهمطؼی  آًبتَهی  -7-12

اعتخَاًْبی ًبحییِ کویز ٍ ؽیکن را تَضییح     همطؼی  آًبتَهی  -12-10 ػزٍق ٍ اػصبة ؽکن را تَضیح دّذهمطؼی  آًبتَهی –9-12

 دّذ

ٍ همطؼییی  آًییبتَهی – 11-12 خییذارّبی آى را  هدییبری ايٌگَئیٌییبل 

 تَضیح دّذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هر جلسه: ياهذاف كل کیرفتبري به تفك ژهياهذاف و

 سیسدهنجلسه 

 لگي ِیًبح یآؽٌبيی داًؾدَيبى ثب  آًبتَه ّذف کلی:

 اّذاف ٍيضُ

 درپبيبى  داًؾدَ لبدر ثبؽذ. 

 هفصل ّیپ را تَضیح دٌّذ – 13-2 ثِ طَر کلی اعتخَاى ّیپ را تَضیح دٌّذ – 1-13

 اعتخَاى اعکیَم را تَضیح دٌّذ - 13-4 اعتخَاى ايلیَم را تَضیح دٌّذ  - 3-13

 اعتخَاى عبکزٍم را تَضیح دٌّذ - 13-6 اعتخَاى پَثیظ را تَضیح دٌّذ - 5-13

 ػضالت لگي را تَضیح دٌّذ  - 13-8 دًجبلچِ را تَضیح دٌّذ اعتخَاى – 7-13

 هثبًِ ٍ هدبٍرات آى را تَضیح دٌّذ  13--10 ًبل را تَضیح دٌّذآهدزای   - 9-13

 رحن ٍ تخوذاى را تَضیح دّذ  - 13-12 غذد خٌغی هزد  را تَضیح دٌّذ  - 11-13

 ي را تَضیح دٌّذػزٍق ٍ اػصبة لگ  -13-14 ٍاصى ٍ غذد  خٌغی سى را تَضیح دٌّذ  - 13-13

  پیؾبثزاُ هزد ٍ سى را تَضیح دٌّذ  - 15-13
 

 

 

 

 

 

 هر جلسه: ياهذاف كل کیري به تفكرفتب ژهياهذاف و

 چهبردهنجلسه 

 لگي ِیًبح یهمطؼ یآؽٌبيی داًؾدَيبى  ثب  آًبتَه ّذف کلی:

 اّذاف ٍيضُ

  درپبيبى  داًؾدَ لبدر ثبؽذ. 

 هفصل ّیپ را تَضیح دٌّذ –14-2 ثِ طَر کلی اعتخَاى ّیپ را تَضیح دٌّذ – 1-14

 اعتخَاى اعکیَم را تَضیح دٌّذ -14-4 اعتخَاى ايلیَم را تَضیح دٌّذ  - 3-14

 اعتخَاى عبکزٍم را تَضیح دٌّذ -14-6 اعتخَاى پَثیظ را تَضیح دٌّذ -5-14

 ػضالت لگي را تَضیح دٌّذ  -14-8 اعتخَاى دًجبلچِ را تَضیح دٌّذ – 7-14

 هثبًِ ٍ هدبٍرات آى را تَضیح دٌّذ 14--10 ًبل را تَضیح دٌّذآهدزای   -9-14

 رحن ٍ تخوذاى را تَضیح دّذ  -14-12 غی هزد  را تَضیح دٌّذغذد خٌ  -11-14

 ي را تَضیح دٌّذػزٍق ٍ اػصبة لگ  -14-14 ٍاصى ٍ غذد  خٌغی سى را تَضیح دٌّذ  -13-14

  پیؾبثزاُ هزد ٍ سى را تَضیح دٌّذ  -15-14
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هر جلسه: ياهذاف كل کیرفتبري به تفك ژهياهذاف و

 پبنسدهنجلسه 

 در اًغبى یاًذام فَلبً ِیآؽٌبيی داًؾدَيبى ثب  ًبح :ّذف کلی

 اّذاف ٍيضُ

  درپبيبى  داًؾدَ لبدر ثبؽذ. 

 اعتخَاًْبی ثبسٍ ٍ راديَط را تَضیح دّذ -15-2 اعتخَاًْبی کتف ٍ تزلَُ را تَضیح دّذ  - 1-15

 را تَضیح دّذ کف دعت ٍاًگؾتبىاعتخَاًْبی  -15-4 اعتخَاًْبی الٌب ٍ هچ دعت را تَضیح دّذ -3-15

 ػضالت ًبحیِ ؽبًِ را تَضیح دّذ  -15-6 هفصل ؽبًِ را تَضیح دّذ  -5-15

 ػضالت ًبحیِ خلفی ثبسٍ را تَضیح دّذ -15-8 ػضالت ًبحیِ لذاهی ثبسٍ را تَضیح دّذ -7-15

 ػضالت ًبحیِ لذاهی عبػذ را تَضیح دّذ -15-10 ػزٍق ٍ اػصبة ًبحیِ ثبسٍ را تَضیح دّذ -9-15

 را تَضیح دّذ عبػذػزٍق ٍ اػصبة ًبحیِ  -15-12 ػضالت ًبحیِ خلفی عبػذ را تَضیح دّذ  -11-15

 ػزٍق ٍ اػصبة ًبحیِ د عت را تَضیح دّذ -15-14 ػضالت ًبحیِ د عت را تَضیح دّذ -13-15

  ٍريذّبی عطحی اًذام فَلبًی را تَضیح دّذ -15-15
 

 

 

 

 

 هر جلسه: ياهذاف كل کیرفتبري به تفك ژهياهذاف و

 ضبنسدهنجلسه 

 در اًغبى یاًذام فَلبً ِیًبح یهمطؼ یآؽٌبيی داًؾدَيبى ثب  آًبتَه ّذف کلی:

 اّذاف ٍيضُ

 درپبيبى  داًؾدَ لبدر ثبؽذ. 

 همطؼی  اعتخَاًْبی ثبسٍ ٍ راديَط را تَضیح دّذ آًبتَهی -16-2 همطؼی  اعتخَاًْبی کتف ٍ تزلَُ را تَضیح دّذ آًبتَهی– 1-16

همطؼی  اعتخَاًْبی کف دعت ٍاًگؾیتبى را تَضییح    آًبتَهی -16-4 همطؼی  اعتخَاًْبی الٌب ٍ هچ دعت را تَضیح دّذ آًبتَهی -3-16

 دّذ

 همطؼی  ػضالت ًبحیِ ؽبًِ را تَضیح دّذ آًبتَهی  -16-6 همطؼی  هفصل ؽبًِ را تَضیح دّذ آًبتَهی -5-16

 همطؼی  ػضالت ًبحیِ خلفی ثبسٍ را تَضیح دّذ آًبتَهی -16-8 ٍ را تَضیح دّذهمطؼی  ػضالت ًبحیِ لذاهی ثبس آًبتَهی -7-16

 همطؼی  ػضالت ًبحیِ لذاهی عبػذ را تَضیح دّذ آًبتَهی -16-10 همطؼی  ػزٍق ٍ اػصبة ًبحیِ ثبسٍ را تَضیح دّذ آًبتَهی -9-16

 همطؼی  ػزٍق ٍ اػصبة ًبحیِ عبػذ را تَضیح دّذ بتَهیآً -16-12 همطؼی  ػضالت ًبحیِ خلفی عبػذ را تَضیح دّذ آًبتَهی  -11-16

 همطؼی  ػزٍق ٍ اػصبة ًبحیِ د عت را تَضیح دّذ آًبتَهی -16-14 همطؼی  ػضالت ًبحیِ د عت را تَضیح دّذ آًبتَهی -13-16

ٍريیذّبی عیطحی اًیذام فَلیبًی را تَضییح      همطؼی   آًبتَهی -15-16

 دّذ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هر جلسه: ياهذاف كل کیفكرفتبري به ت ژهياهذاف و

 هفتذهنجلسه 

 یاًذام تحتبً ِیًبح یآؽٌبيی داًؾدَيبى ثب  آًبتَه ّذف کلی:

 اّذاف ٍيضُ

  درپبيبى  داًؾدَ لبدر ثبؽذ. 

 را تَضیح دّذ راى ٍ تی ثییباعتخَاًْبی  -17-2 اعتخَاًْبی لگي،  عبکزٍم ٍ دًجبلچِ را تَضیح دّذ  - 1-17

 را تَضیح دّذ پب ٍاًگؾتبى پب اعتخَاًْبی کف -17-4 را تَضیح دّذٍ هچ پب  فیجَالاعتخَاًْبی  -3-17

 را تَضیح دّذ لگيػضالت ًبحیِ   -17-6 را تَضیح دّذ راىهفصل   -5-17

 را تَضیح دّذ ٍ داخلی راى ػضالت ًبحیِ خلفی -17-8 را تَضیح دّذ راىػضالت ًبحیِ لذاهی  -7-17

 را تَضیح دّذ عبق پبػضالت ًبحیِ لذاهی  -17-10 را تَضیح دّذ راى ػزٍق ٍ اػصبة ًبحیِ -9-17

 را تَضیح دّذ عبق پبػزٍق ٍ اػصبة ًبحیِ  -17-12 را تَضیح دّذ عبق پبػضالت ًبحیِ خلفی   -11-17

 را تَضیح دّذپؾت ٍ کف پب ػزٍق ٍ اػصبة ًبحیِ  -17-14 را تَضیح دّذ پؾت ٍ کف پبػضالت ًبحیِ  -13-17

  را تَضیح دّذ تحتبًیيذّبی عطحی اًذام ٍر -15-17
 

 

 

 

 

 

 هر جلسه: ياهذاف كل کیرفتبري به تفك ژهياهذاف و

 هجذهنجلسه 

 آؽٌب ؽًَذ. یاًذام تحتبً ِیًبح یهمطؼ یداًؾدَيبى ثب آًبتَه ّذف کلی:

 اّذاف ٍيضُ

 درپبيبى  داًؾدَ لبدر ثبؽذ. 

ًجبلچییِ را اعییتخَاًْبی لگییي،  عییبکزٍم ٍ د همطؼییی آًییبتَهی  - 1-18

 تَضیح دّذ

 اعتخَاًْبی راى ٍ تی ثییب را تَضیح دّذ همطؼی آًبتَهی -2-18

اعتخَاًْبی کیف پیب ٍاًگؾیتبى پیب را تَضییح       همطؼی آًبتَهی -18-4 اعتخَاًْبی فیجَال ٍ هچ پب را تَضیح دّذ همطؼی آًبتَهی -3-18

 دّذ

 ػضالت ًبحیِ لگي را تَضیح دّذهمطؼی  هیآًبتَ  -18-6 هفصل راى را تَضیح دّذهمطؼی  آًبتَهی  -5-18

ػضالت ًبحیِ خلفی ٍ داخلی راى را تَضیح همطؼی  آًبتَهی -18-8 ػضالت ًبحیِ لذاهی راى را تَضیح دّذهمطؼی  آًبتَهی -7-18

 دّذ

 پب را تَضیح دّذػضالت ًبحیِ لذاهی عبق  -همطؼی آًبتَهی 18-10 ػزٍق ٍ اػصبة ًبحیِ راى را تَضیح دّذهمطؼی  آًبتَهی -9-18

 ػزٍق ٍ اػصبة ًبحیِ عبق پب را تَضیح دّذ همطؼی آًبتَهی -18-12 ػضالت ًبحیِ خلفی عبق پب را تَضیح دّذهمطؼی  آًبتَهی  -11-18

ػزٍق ٍ اػصیبة ًبحییِ پؾیت ٍ کیف پیب را      همطؼی  آًبتَهی -18-14 ػضالت ًبحیِ پؾت ٍ کف پب را تَضیح دّذ همطؼی آًبتَهی -13-18

 دّذتَضیح 

ٍريیذّبی عیطحی اًیذام تحتیبًی را تَضییح       همطؼی آًبتَهی -15-18

 دّذ

 

 



 

 

 

 

 

 سنجص و ارزيببي

 عبػت تبريخ ًوزُ رٍػ آسهَى آسهَى

اًدبم عئَاالت در 

 طَل کالط

ؽفبّی ثز رٍی 

 تصبٍيز
  در طَل کالط ّز خلغِ ًوزُ 4

 آسهَى  هیبى دٍرُ ای
، تصبٍيز همطؼی

 کتجی
 اٍاعط تزم ًوزُ 4

عبط سهبى ثز ا

تؼییي ؽذُ اس 

 اثتذای تزم

 پبيبى تزم ًوزُ 12 تصبٍيز همطؼی آسهَى پبيبى تزم
ثز اعبط ثزًبهِ 

 آهَسػ داًؾکذُ

 

 توبهی کتت ٍ اطلغْبی آًبتَهی همطؼی  - /دٍم/عَمخلذ اٍل  –2019: گزی ثزای داًؾدَيبى پشؽکیهنببغ

 ًت ثزداری ٍ اختصبر ًَيغی  ، ثحث گزٍّی، َيٌتپبٍرپعخٌزاًی، پزعؼ ٍ پبعخ در کالط، ًوبيؼ   روش تذريس:

 همطؼی آًبتَهیًوبيؼ فیلن آهَسؽی  -هَالص – ثزد ٍايت – ذئَپزٍصکتَريٍ  رسبنه هبي كوک آهوزضي :

 

 

 
 

  هقررات درس و انتظبرات  از دانطجو:
 داًؾدَيبى ثبيذ ثِ هَلغ در عزکالط حبضز ثبؽٌذ ٍ اسخزٍج درطی کالط خَدداری ًوبيٌذ. .1

کٌٌذٍکبهالً  ثِ  بداؽتي( هطبلت را  یرا رػبيت کزدُ ٍثبتَخِ ثِ ٍخَدرفزًظ  فمط ثصَرت اختصبر )ًت ثزدار عکَت .2

 ًوبيٌذ تَخِ ًکبت هطزح ؽذُ

 درٍط خلغبت گذؽتِ آهبدگی ثزای کَئیش داؽتِ ثبؽٌذ. ؼِّزخلغِ ثب هطبل .3

 در ثحث ّبی گزٍّی ؽزکت کٌٌذ .4

 تلفي ّوزاُ خَد را در کالط خبهَػ کٌٌذ. .5

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 (98-99اول  وسبلین)جذول زهبى بنذي درس

        

 

 

 

 

 هذرط هَضَع تذريظ رديف

 دکتز علحؾَر هزٍری ثز اعتخَاًْبی خودوِ  1

 دکتز علحؾَر همطؼی اعتخَاًْبی خودوِ آًبتَهی 2

 دکتز علحؾَر ًخبع( -عبلِ هغش-هزٍری ثز دعتگبُ ػصجی هزکشی)هغش 3

 دکتز علحؾَر ًخبع -عبلِ هغش-شهمطؼی هغ آًبتَهی 4

 دکتز علحؾَر ًبحیِ گزدى  آًبتَهیهزٍری ثز  5

 دکتز علحؾَر همطؼی گزدى آًبتَهی 6

 دکتز علحؾَر ًبحیِ تَراکظ ٍ دعتگبُ تٌفظ تحتبًی آًبتَهیهزٍری ثز  7

 دکتز علحؾَر همطؼی تَراکظ ٍ دعتگبُ تٌفظ تحتبًی آًبتَهی 8

 دکتز علحؾَر هذيبعتیٌَمللت ٍ  آًبتَهیهزٍری ثز  9

 دکتز علحؾَر همطؼی للت ٍ هذيبعتیٌَم آًبتَهی 10

 دکتز علحؾَر ؽکن آًبتَهیهزٍری ثز  11

 دکتز علحؾَر همطؼی ؽکن آًبتَهی 12

 دکتز علحؾَر لگي آًبتَهیهزٍری ثز  13

 دکتز علحؾَر همطؼی لگي آًبتَهی 14

 ردکتز علحؾَ اًذام فَلبًی آًبتَهیهزٍری ثز  15

 دکتز علحؾَر همطؼی اًذام فَلبًی آًبتَهی 16

 دکتز علحؾَر اًذام تحتبًی آًبتَهیهزٍری ثز  17

 دکتز علحؾَر همطؼی اًذام تحتبًی آًبتَهی 18


