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 فیشیِٛٛصی دعتٍبٜ ػصجیفزاٌزفتٗ   :هذف كلي دوره 

 

(: جهت هر جلعه یک هذف)جلعبت  یاهذاف كل

 

 فیشیِٛٛصی حظ ٚ حزوت ٞبی ػٕٛٔی ٚ ٚیضٌی ثٙذی عیتٓ ػصجیعبسٔبٖ آؽٙبیی دا٘ؾجٛیبٖ ثب -1

 ٞبی عٛٔبتیهفیشیِٛٛصی حظ آؽٙبیی دا٘ؾجٛیبٖ ثب -2

 I  حظ ثیٙبئی یِٚٛصیسیفآؽٙبیی دا٘ؾجٛیبٖ ثب  -3

 II حظ ثیٙبئی یِٚٛصیسیفآؽٙبیی دا٘ؾجٛیبٖ ثب  -4

 ٞبی  ؽٙٛاییفیشیِٛٛصی حظ آؽٙبیی دا٘ؾجٛیبٖ ثب -5

 ٞبی چؾبیی ٚ ثٛیبییفیشیِٛٛصی حظ آؽٙبیی دا٘ؾجٛیبٖ ثب -6

 ٞبی ٘خبػیٚ رفّىظآؽٙبیی دا٘ؾجٛیبٖ ثب  فیشیِٛٛصی ٘خبع  -7

 ٘مؼ لؾز ٚ عبلٝ ٔغش در وٙتزَ حزوتآؽٙبیی دا٘ؾجٛیبٖ ثب  -8

 ای در وٙتزَ حزوتٞبی لبػذٜ٘مؼ ٔخچٝ ٚ ٞغتٝآؽٙبیی دا٘ؾجٛیبٖ ثب  -9

 ٘مؼ لؾز ٔغش در ػّٕىزدٞبی فىزی، یبدٌیزی ٚ حبفظٝآؽٙبیی دا٘ؾجٛیبٖ ثب  -10

 ٞبی اٍ٘یشؽی ٚ رفتبردعتٍبٜ ِیٕجیه در فؼبِیت ٘مؼ آؽٙبیی دا٘ؾجٛیبٖ ثب -11



 فیشیِٛٛصی حبالت خٛاة، ثیذاری ٚ صزعآؽٙبیی دا٘ؾجٛیبٖ ثب  -12

 فؼبِیت عیغتٓ خٛدٔختبر ٚ جزیبٖ ٔبیغ ٔغشی ٘خبػیآؽٙبیی دا٘ؾجٛیبٖ ثب  -13

 ججزا٘ی -14

 

 

:  اهذاف ویصه رفتبری به تفكیک اهذاف كلي هر جلعه

جلعه اول 

 ثٙذی عیتٓ ػصجیعبسٔبٖ آؽٙبیی دا٘ؾجٛیبٖ ثب: هذف كلي

اهذاف ویصه 

: دانؽجو قبدر ببؼذ در پبیبى

 .عیغتٓ اػصبة ٔحیغی ٚ ٔزوشی را ثؾٙبعذ -1-1

 .ٞبی اػصبة آٚراٖ ٚ ٚاثزاٖ را ٘بْ ثجزدٚیضٌی -2-1

 .ٞبی ػصجی ٔزوشی را ثؾٙبعذآ٘بتٛٔی اجٕبِی عبختبر – 3-1

 .ٞب را تٛضیح دٞذٞبی آٖٞبرا ٘بْ ثجزد ٚ ٚیضٌیا٘ٛاع عیٙبپظ -4-1

 .را ؽزح دٞذ ٔىب٘یغٓ ا٘تمبَ عیٙبپغی – 5-1

 .خصٛصیبت ٚیضٜ عیٙبپغٟب را ٘بْ ثجزد -6-1

 .تغییزات اِىتزیىی در عی تحزیه عَّٛ ػصجی را تٛضیح دٞذ  -7-1

 .ٞب را ؽزح دٞذٔىب٘یغٓ ػُٕ ٌیز٘ذٜ – 8-1

 . را ٘بْ ثجزدفیجزٞبی ػصجی تمغیٓ ثٙذی ا٘ٛاع  -9-1

 .٘ٛرٚ٘ی را تٛضیح دٞذٞبی ٞب در ٔجتٕغثٙذی پیبْ٘حٜٛ ا٘تمبَ ٚ جٕغ  -10-1

  

 

 دومجلعه 

 ٞبی عٛٔبتیهفیشیِٛٛصی حظ آؽٙبیی دا٘ؾجٛیبٖ ثب: یهذف كل

 

شه یاهذاف و

 :اى دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب

 .ٞبی ِٕظ ٚ فؾبر در پٛعت را ٘بْ ثجزدا٘ٛاع ٌیز٘ذٜ -1-2

 .ٞبی عٛٔبتیه را تؾزیح وٙذٞبی ٌیز٘ذٜٚیضٌی -2-2

 .عٛٔبتیه ثٝ لؾز ٔغش را رعٓ وٙذٞبی ٔغیزٞبی ا٘تمبَ حظ  -3-2

 .ٞبی لؾز حغی عٛٔبتیه را تٛضیح دٞذٚیضٌی -4-2

 .ٞبی حظ ٚضؼیت ٔٛجٛد در ػضالت را ٘بْ ثجزدٌیز٘ذٜ -5-2

 .ٞبی پٛعتی را ؽزح دٞذٔفْٟٛ درٔبتْٛ -6-2

 .ٞبی درد را ٘بْ ثجزدا٘ٛاع درد ٚ ٌیز٘ذٜ -7-2



 .وٙذٔغیزٞبی ا٘تمبَ درد ثٝ ٔغش را رعٓ  -8-2

 .ٞبی تؼذیُ درد را تٛضیح دٞذٔىب٘یغٓ -4-2

 .درد احؾبیی ٚ ارجبػی را ؽزح دٞذ -5-2

 .ٞبی عزدرد را ٘بْ ثجزدءٔٙؾب -6-2

 

 

 ظومجلعه 

 I  حظ ثیٙبئی یِٚٛصیسیفآؽٙبیی دا٘ؾجٛیبٖ ثب : یهذف كل

شه یاهذاف و

  :اى دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب

 .دٞذاصَٛ وّی فیشیه اپتیه را ؽزح  – 1-3

 .ؽٓ ثٝ ػٙٛاٖ یه دٚرثیٗ ػىبعی را تؾزیح وٙذعبختبر چ -2-3

 .ٔىب٘یغٓ تغبثك را تٛضیح دٞذ – 3-3

 .ٌیزی آٖ را ؽزح دٞذٔفْٟٛ حذت ثیٙبیی ٚ رٚػ وّیٙیىی ا٘ذاسٜ – 4-3

 .ٞبی درن ػٕك را ؽزح دٞذتئٛری -5-3

 .٘حٜٛ تزؽح ٔبیغ سالِیٝ را تٛضیح دٞذ –6-3

 .چؾٓ را ؽزح دٞذاختالالت ا٘ىغبری  –7-3

 .عبختبر ؽجىیٝ را تٛضیح دٞذ -8-3

 .ٔىب٘یغٓ ؽیٕیبیی درن ٘ٛر را تٛضیح دٞذ -9-3

 

 چهبرمجلعه 

 IΙ  حظ ثیٙبئی یِٚٛصیسیفآؽٙبیی دا٘ؾجٛیبٖ ثب : یهذف كل

 

شه یاهذاف و

  :اى دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب

 

 .ٔىب٘یغٓ خٛدوبر تغییز حغبعیت ثٝ ؽذت ٘ٛر را تٛضیح دٞذ -1-4

 .ٔىب٘یغٓ دیذ رٍ٘ی را ؽزح دٞذ  -2-4

 .ٞبی ٌبٍّ٘یٛ٘ی را رعٓ وٙذٔغیزٞبی ا٘تمبَ پیبْ ثٝ عَّٛ  -3-4

 .ٞبی ٌبٍّ٘یٛ٘ی را ٘بْ ثجزدا٘ٛاع عَّٛ  -4-4

 .ٞبی ؽجىیٝ را تٛصیف وٙذٔیذاٖ دریبفت ا٘ٛاع عَّٛ  -5-4

 .ٔغیز ا٘تمبَ پیبْ ثٝ لؾز ثیٙبیی را ؽزح دٞذ -6-4

 .جب٘جی تبالٔٛط را تٛضیح دٞذ-ٞغتٝ سا٘ٛییخصٛصیبت  -7-4

 .ٞبی لؾز ثیٙبیی را ؽزح دٞذٚیضٌی  -8-4

 

 پنجنجلعه 



 ٞبی  ؽٙٛاییفیشیِٛٛصی حظ آؽٙبیی دا٘ؾجٛیبٖ ثب :یهذف كل

شه یاهذاف و

:  اى دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب

. عبختبر ٌٛػ را ثؾٙبعذ  -1-5

 .٘مؼ ٌٛػ خبرجی در درن صٛت را تٛضیح دٞذ  -2-5

 .ٞبی تمٛیت صٛت را ؽزح دٞذٔىب٘یغٓ  -3-5

. خصٛصیبت غؾبء پبیٝ را تٛصیف وٙذ  -4-5

. ػّٕىزد ا٘ذاْ وٛرتی را تٛضیح دٞذ  -5-5

 .ٞبی صٛتی ثٝ لؾز را ؽزح دٞذٔغیز ا٘تمبَ پیبْ -6-5

.  ٞبی صٛتی را تٛضیح دٞذ٘مؼ لؾز ٔغش در درن پیبْ  -7-5

 .تٛضیح دٞذٞبی درن جٟت صٛت را ٔىب٘یغٓ  -8-5

. وزی ٞذایتی ٚ ػصجی ٚ ٘حٜٛ افتزاق آٟ٘ب را تٛضیح دٞذ  -9-5

 

 ؼؽنجلعه 

 ٞبی چؾبیی ٚ ثٛیبییفیشیِٛٛصی حظ آؽٙبیی دا٘ؾجٛیبٖ ثب

 شهیاهذاف و

:  اى دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب

 .ٞبی چؾبیی ٚ ٔحُ آٟ٘ب را ٘بْ ثجزدا٘ٛاع جٛا٘ٝ  -1-6

 .تٛضیح دٞذ ٞبی اصّی رأىب٘یغٓ تؾخیص ٔشٜ  -2-6

 .ٞبی چؾبیی ثٝ ٔغش را تٛضیح دٞذٔغیز ا٘تمبَ پیبْ  -3-6

 .ٔفْٟٛ تزجیح ٔشٜ ٚ تغذیٝ را تٛضیح دٞذ -4-6

. ٞبی حظ ثٛیبیی را تٛضیح دٞذٌیز٘ذٜ خصٛصیبت -5-6

 .ٔغیزٞبی ا٘تمبَ پیبْ ثٛیبیی ثٝ ٔغش را تؾزیح وٙذ -6-6

. عبختبر پیبس ثٛیبیی را ؽزح دٞٙذ -6 -7

 .ٔزاوش ثٛیبیی در ٔغش را تٛضیح دٞذ ٘مؼ -8-6

 

 هفتنجلعه 

 ٞبی ٘خبػیٚ رفّىظآؽٙبیی دا٘ؾجٛیبٖ ثب  فیشیِٛٛصی ٘خبع 

شه یاهذاف و 

:  اى دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب

 .ٞب را ثجزدا٘ٛاع ٔٛتٛر ٘ٛرٖٚ  -1-7

 .ٞب در عٙبة ٘خبػی را تٛضیح دٞذثٙذی ٔٛتٛ٘ٛرٖٚعبسٔبٖ -2-7

. ٞب در تٙظیٓ حزوت را تٛضیح دٞذػضال٘ی را ٘بْ ثجزد ٚ ٘مؼ آٖ ٞبیا٘ٛاع ٌیز٘ذٜ  -3-7

 .ٞب را ٘بْ ثجزدٔٙبعك ٔغشی وٙتزَ وٙٙذٜ ٌبٔب ٔٛتٛ٘ٛرٖٚ -4-7

. ا٘ٛاع فیجزٞبی ػضال٘ی را ٘بْ ثجزد  -6-7

. .ٞبی ٘خبػی را ؽزح دٞذرفّىظا٘ٛاع   -7-7

 



 

 هؽتنجلعه 

 وٙتزَ حزوت٘مؼ لؾز ٚ عبلٝ ٔغش در آؽٙبیی دا٘ؾجٛیبٖ ثب 

شه یاهذاف و

:  اى دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب

 

. ٞبی ٔختّف لؾز حزوتی را ٘بْ ثجزدثخؼ  -1-8

. ٞبی اصّی لؾز حزوتی را تٛضیح دٞذ٘مؼ  -2-8

. ٞبی حزوتی ثٝ ٘خبع را ؽزح دٞذٔغیزٞبی ا٘تمبَ پیبْ -3-8

. ٞب را ٘بْ ثجزدٞبی آٖ٘ٛاحی حزوتی عبلٝ ٔغش ٚ ٘مؼ  -4-8

. ٞبی ٔؾجه ٚ دّٞیشی در وٙتزَ حزوت را تٛضیح دٞذ٘مؼ ٞغتٝ  -6-8

. .عبختبر ٚ ٘مؼ عیغتٓ دّٞیشی در وٙتزَ حزوبت را ؽزح دٞذ  -7-8

 

 نهنجلعه 

 در وٙتزَ حزوت ایلبػذٜ ٞبیآؽٙبیی دا٘ؾجٛیبٖ ثب ٘مؼ ٔخچٝ ٚ ٞغتٝ

شه یاهذاف و

:  اى دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب

 

. را تٛضیح دٞذ آ٘ب٘بتٛٔی ػّٕىزدی ٔخچٝ  -1-9

.  ٞبی ٔخچٝ را ٘بْ ثجزدٞب ٚ خزٚجیٚرٚدی -2-9

. ٞبی ػٕمی ٔخچٝ ٚ ٔحُ آٟ٘ب را ٘بْ ثجزدٞغتٝ -3-9

. .عبختبر ٚاحذ ػّٕىزدی ٔخچٝ را رعٓ وٙذ  -4-9

. اػٕبَ حزوتی ٔخچٝ را ٘بْ ثجزد  -5-9

. ػّٕىزدٞبی ٔغش ٔیب٘ی را ٘بْ ثجز٘ذ  -6-9

.  ٘مص ػّٕىزدی ٔخچٝ را ٘بْ ثجزد اختالالت حزوتی ٘بؽی اس  -7-9

. ای را ٘بْ ثجزدٞبی لبػذٜاجشاء ٞغتٝ  -8-9

. ای را رعٓ وٙذٞبی لبػذٜٔذارٞبی حزوتی ٚ ؽٙبختی ٞغتٝ -9-9

. دٔی را ؽزح دٞذپٛتبٔٗ ٚ ٞبی ٞغتٝاختالالت ٔزثٛط ثٝ ٘مص ػّٕىزدی  -10-9

. ٘مؼ حزوتی عیغتٓ ػصجی را جٕغ ثٙذی وٙذ  -11-9

 

 دهنجلعه 

ٚ حبفظٝ  یریاديی ،یفىز یآؽٙبیی دا٘ؾجٛیبٖ ثب ٘مؼ لؾز ٔغش در ػّٕىزدٞب 

شه یاهذاف و

:  اى دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب

 

. ٞبی آٖ را ٘بْ ثجزدعبختبر لؾز ٔغش تٛضیح دٞذ ٚ ا٘ٛاع عَّٛ  -1-10

.  ٞبی ٔختّف لؾز ٔغش را ٘بْ ثجزداػٕب اختصبصی لغٕت  -2-10



. غبِت را تٛضیح دٞذٔفْٟٛ ٘یٕىزٜ  -3-10

. ٌیجٍبٞی را ٘بْ ثجزد-عزیپظ-ایارتجبعی آٞیب٘ٝػّٕىزدٞبی ٘بحیٝ   -4-10

. را ٘بْ ثجزد پزٜ فزٚ٘تبَ یارتجبط ٜی٘بح یػّٕىزدٞب  -5-10

. ٘مؼ ٘ٛاحی ٚیضٜ در تىّٓ ٚ فٟٓ والْ را تٛضیح دٞذ  -6-10

.  وٙذ ٞبی آٟ٘ب را تؾزیحا٘ٛاع حبفظٝ را ٘بْ ثجزد ٚ ٔىب٘یغٓ -7-10

 

 یبزدهنجلعه 

ٚ رفتبر  یسػیاً٘ ٞبیتیدر فؼبَ نیٔتیآؽٙبیی دا٘ؾجٛیبٖ ثب ٘مؼ دعتٍبٜ َ

شه یاهذاف و

:  اى دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب

 

 .ٞبی عبلٝ ٔغش در ثیذار ٍ٘ٝ داؽتٗ لؾز را تٛضیح دٞذ٘مؼ پیبْ  -1-11

. ٞبی ٘ٛرٚٞٛرٔٛ٘ی در تحزیه لؾز ٔغش را تٛضیح دٞذٔىب٘یغٓ  -2-11

. اجشاء عیغتٓ ِیٕجیه را ٘بْ ثجزد  -3-11

.  ٞبی ٘جبتی ٞیپٛتبالٔٛط را ؽزح دٞذ٘مؼ -4-11

. ٞبی ٞیپٛتبالٔٛط ٚ ػّٕىزد آٟ٘ب را ٘بْ ثجزدٞغتٝ  -5-11

. ٞبی ٞیپٛتبالٔٛعی ٔزثٛعٝ را ٘بْ ثجزدٞبی رفتبری ٚ ٞغتٝ٘مؼ  -6-11

. عیغتٓ پبداػ ٚ تٙجیٝ عیغتٓ ِیٕجیه را ؽزح دٞذ  -7-11

. ٘مؼ ٞیپٛوٕپ را تٛضیح دٞذ  -8-11

.  ٘مؼ آٔیٍذاَ را ؽزح دٞذ  -9-11

 .٘مؼ لؾز ِیٕجیه را تٛضیح دٞذ  -10-11

 

دهن دوازجلعه 

  فیشیِٛٛصی حبالت خٛاة، ثیذاری ٚ صزعآؽٙبیی دا٘ؾجٛیبٖ ثب 

شه یاهذاف و

:  اى دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب

 

 .ا٘ٛاع خٛاة را ٘بْ ثجزد  -1-12

 .ٞبی اِىتزٚا٘غفبٌِٛزاْ ٔغش در حبالت ٔختّف را ؽزح دٞذٚیضٌی  -2-12

 .ٞبی خٛاة را تٛضیح دٞذتئٛری  -3-12

.  ٔزاوش ػصجی خٛاة را ٘بْ ثجزد ٚ ػّٕىزد آٟ٘ب را تؾزیح وٙذ  -4-12

. إٞیت فیشیِٛٛصیىی خٛاة را ؽزح دٞذ  -5-12

. ٞب را ٘بْ ثجزدأٛاج ٔغشی ٚ ٔٙؾبء آٖ ٚیضٌیٟبی -6-12

. تؾٙج ٚ صزع را تؼزیف وٙذ -7-12

. ا٘ٛاع صزع را ٘بْ ثجزد  -8-12

.  تغییزات اِىتزٚا٘غفبٌِٛزاْ ٍٞٙبْ تؾٙج را تٛصیف وٙذ  -9-12

. .ثیٕبری آِشایٕز ٚ ػّت آٖ را ؽزح دٞذ -10-12



 

 دهنظیسجلعه 

 فؼبِیت عیغتٓ خٛدٔختبر ٚ جزیبٖ ٔبیغ ٔغشی ٘خبػیآؽٙبیی دا٘ؾجٛیبٖ ثب 

شه یاهذاف و 

:  اى دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب

 

 .عیغتٓ خٛد ٔختبر را تٛصیف وٙذ  -1-13

. .ثٙذی عیغتٓ خٛدٔختبر را ؽزح دٞذعبسٔبٖ  -2-13

. ٞبی پبیٝ عیغتٓ عٕپبتیه را تٛضیح دٞذٔىب٘یغٓ  -3-13

 .ٞبی پبیٝ عیغتٓ پبراعٕپبتیه را تٛضیح دٞذٔىب٘یغٓ  -4-13

  .ػّٕىزد عیغتٓ عٕپبتیه را تٛضیح دٞذ  -5-13

 .ػّٕىزد عیغتٓ پبراعٕپبتیه را تٛضیح دٞذ  -6-13

. ٘مؼ ٔذٚالی آدر٘بَ را ؽزح دٞذ  -7-13

. ٞبی اتٛ٘ٛٔیه را ؽزح دٞذرفّىظ  -8-13

. جزیبٖ خٖٛ ٔغشی ٚ وٙتزَ آٖ را ؽزح دٞذ  -9-13

. .ٞبی ٔبیغ ٔغشی ٘خبػی را ٘بْ ثجزد٘مؼ -10-13

. ثجزدٞبی ٔتبثِٛیه ٚیضٜ ٔغش را ٘بْ ٘یبس -11-13

 

 دهنچهبرجلعه 

 ججزا٘ی

 

شه یاهذاف و

:  اى دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب

 

 .اؽىبالت خٛد را ؽٙبعبیی ٚ در رفغ آٖ ثىٛؽذ -1-14

 

 

فیشیِٛٛصی ٌبیتٖٛ، فیشیِٛٛصی ٌبً٘ٛ٘ ٚ فیشیِٛٛصی ثزٖ ٚ ِٛی : هنببغ

عخٙزا٘ی، پزعؼ ٚ پبعخ در والط، ثحث ٌزٚٞی   :روغ تذریط

 

ٚایت ثزد   –دئٛپزٚصوتٛر یٚ  :رظبنه هبی كوک آهوزؼي 

 

 

 

 



 

 

 

ظنجػ وارزؼیببي 

 ظبػت تبریخ نوره روغ آزهوى آزهوى

ا٘جبْ پزعؼ ؽفبیی لجُ اس ؽزٚع ٞز 

 جّغٝ اس ٔغبِت جّغٝ لجُ
 ٞز جّغٝ 1 تؾزیحی جٛاة وٛتبٜ

ثٝ  جّغٝ دْٚ

 ثؼذ

 15/12 11/9/97 3 دارد آسٖٔٛ  ٔیبٖ تزْ

 ی٘ٝ ایچٙذ ٌش آسٖٔٛ پبیبٖ تزْ
ٕ٘زٜ  4

 یتئٛر
 پبیبٖ تزْ

ثز اعبط 

ثز٘بٔٝ آٔٛسػ 

 دا٘ؾىذٜ

 :هقررات درض و انتظبرات  از دانؽجو

 

. خزٚج درعی والط خٛدداری ٕ٘بیٙذ دا٘ؾجٛیبٖ ثبیذ ثٝ ٔٛلغ در عزوالط حبضز ثبؽٙذ ٚ اس .1

اداؽت یٔغبِت را (  ی٘ت ثزدار)عىٛت را رػبیت وزدٜ ٚثبتٛجٝ ثٝ ٚجٛدرفز٘ظ  فمظ ثصٛرت اختصبر  .2

وٙٙذٚوبٔالً  ثٝ ٘ىبت ٔغزح ؽذٜ تٛجٝ ٕ٘بیٙذ 

. ٞزجّغٝ ثب ٔغبِؼٝ درٚط جّغبت ٌذؽتٝ آٔبدٌی ثزای پزعؼ ؽفبیی داؽتٝ ثبؽٙذ .3

در ثحث ٞبی ٌزٚٞی ؽزوت وٙٙذ  .4

 .تّفٗ ٕٞزاٜ خٛد را در والط خبٔٛػ وٙٙذ .5

 

 

 :نبم و اهضبی هذرض 

 :تبریخ تحویل

 

  

 : اهضبی هذیر گروه

 :تبریخ ارظبل

 

 

 EDO نبم و اهضبی هعئول 

 :دانؽكذه

 :تبریخ ارظبل

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 97-98دارٚعبسی ٘یٕغبَ اَٚ  IIثز٘بٔٝ تزٔی فیشیِٛٛصی 

 15/10-15/12: ؽٙجٝ

 15/8-15/10: یىؾٙجٝ

 15/8-15/10: ؽٙجٝعٝ 

 
 ٔذرط ٔٛضٛع درط تبریخ ایبْ ٞفتٝ

 دوتز ٔزادپٛر اػصبةوّیبت  1/7/97 یىؾٙجٝ

 دوتز ٔزادپٛر حٛاط عٛٔبتیه 8/7/97 یىؾٙجٝ

 دوتز ٔزادپٛر حٛاط ٚیضٜ 15/7/97 یىؾٙجٝ

 دوتز ٔزادپٛر حٛاط ٚیضٜ 22/7/97 یىؾٙجٝ

 دوتز ٔزادپٛر حٛاط ٚیضٜ 6/8/97 یىؾٙجٝ

 دوتز ٔزادپٛر حٛاط ٚیضٜ 13/8/97 یىؾٙجٝ

 دوتز ٔزادپٛر حزوت 20/8/97 یىؾٙجٝ

 دوتز ٔزادپٛر حزوت 27/8/97 یىؾٙجٝ

 دوتز ٔزادپٛر حزوت 11/9/97 یىؾٙجٝ

 دوتز ٔزادپٛر اػٕبَ ػبِی ٔغش 18/9/97 یىؾٙجٝ

 دوتز ٔزادپٛر اػٕبَ ػبِی ٔغش 25/9/97 یىؾٙجٝ

 دوتز ٔزادپٛر خٛاة ٚ صزع 2/10/97 یىؾٙجٝ

 دوتز ٔزادپٛر CSFعیغتٓ خٛدٔختبر ٚ  15/10/97 ؽٙجٝ

 دوتز ٔزادپٛر ججزا٘ی 16/10/97 یىؾٙجٝ 

 

 

 

 

 

 

 


