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اهذاف ویصه 
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 دومجلعه 

 ٞبی عٛٔبتیهفیشیِٛٛصی حظ آؽٙبیی دا٘ؾجٛیبٖ ثب: یهذف كل

 

شه یاهذاف و

 :اى دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب
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 ظومجلعه 
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شه یاهذاف و

  :اى دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب
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شه یاهذاف و

  :اى دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب
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 ٞبی  ؽٙٛاییفیشیِٛٛصی حظ آؽٙبیی دا٘ؾجٛیبٖ ثب :یهذف كل

شه یاهذاف و

:  اى دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب
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 ؼؽنجلعه 

 ٞبی چؾبیی ٚ ثٛیبییفیشیِٛٛصی حظ آؽٙبیی دا٘ؾجٛیبٖ ثب

 شهیاهذاف و

:  اى دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب
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 هفتنجلعه 

 ٞبی ٘خبػیٚ رفّىظآؽٙبیی دا٘ؾجٛیبٖ ثب  فیشیِٛٛصی ٘خبع 

شه یاهذاف و 

:  اى دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب
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 هؽتنجلعه 

 ٘مؼ لؾز ٚ عبلٝ ٔغش در وٙتزَ حزوتآؽٙبیی دا٘ؾجٛیبٖ ثب 

شه یواهذاف 

:  اى دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب

 

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

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

 در وٙتزَ حزوت ایلبػذٜ ٞبیآؽٙبیی دا٘ؾجٛیبٖ ثب ٘مؼ ٔخچٝ ٚ ٞغتٝ

شه یاهذاف و

:  اى دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب

 

. آ٘ب٘بتٛٔی ػّٕىزدی ٔخچٝ را تٛضیح دٞذ  -1-9

.  ٞبی ٔخچٝ را ٘بْ ثجزدٞب ٚ خزٚجیٚرٚدی -2-9
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 دهنجلعه 

ٚ حبفظٝ  یریاديی ،یفىز یدا٘ؾجٛیبٖ ثب ٘مؼ لؾز ٔغش در ػّٕىزدٞبآؽٙبیی  

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
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 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
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. عیغتٓ ِیٕجیه را ٘بْ ثجزداجشاء   -3-11

.  ٞبی ٘جبتی ٞیپٛتبالٔٛط را ؽزح دٞذ٘مؼ -4-11

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

  فیشیِٛٛصی حبالت خٛاة، ثیذاری ٚ صزعآؽٙبیی دا٘ؾجٛیبٖ ثب 

شه یاهذاف و

:  اى دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب

 

 .ا٘ٛاع خٛاة را ٘بْ ثجزد  -1-12
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. إٞیت فیشیِٛٛصیىی خٛاة را ؽزح دٞذ  -5-12

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

. صزع را تؼزیف وٙذ تؾٙج ٚ -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 7/9/97 14 دارد آسٖٔٛ  ٔیبٖ تزْ

 ی٘ٝ ایچٙذ ٌش آسٖٔٛ پبیبٖ تزْ
ٕ٘زٜ  5

 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

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 97-98 اػصبة پشؽىی خبرج ٘یٕغبَ اَٚثز٘بٔٝ تزٔی فیشیِٛٛصی 

 15/8-15/10: ؽٙجٝ

 15/8-15/10: ؽٙجٝیه
 ٔذرط ٔٛضٛع درط تبریخ ایبْ ٞفتٝ

 دوتز ٔزادپٛر اػصبةوّیبت  14/7/97 یىؾٙجٝ

 دوتز ٔزادپٛر حٛاط عٛٔبتیه 21/7/97 یىؾٙجٝ

 دوتز ٔزادپٛر حٛاط ٚیضٜ 28/7/97 یىؾٙجٝ

 دوتز ٔزادپٛر حٛاط ٚیضٜ 5/8/97 یىؾٙجٝ

 دوتز ٔزادپٛر حٛاط ٚیضٜ 12/8/97 یىؾٙجٝ

 دوتز ٔزادپٛر حٛاط ٚیضٜ 19/8/97 یىؾٙجٝ

 دوتز ٔزادپٛر حزوت 26/8/97 یىؾٙجٝ

 دوتز ٔزادپٛر حزوت 3/9/97 یىؾٙجٝ

 دوتز ٔزادپٛر حزوت 10/9/97 یىؾٙجٝ

 دوتز ٔزادپٛر اػٕبَ ػبِی ٔغش 17/9/97 یىؾٙجٝ

 دوتز ٔزادپٛر اػٕبَ ػبِی ٔغش 24/9/97 یىؾٙجٝ

 دوتز ٔزادپٛر خٛاة ٚ صزع 1/10/97 یىؾٙجٝ

 دوتز ٔزادپٛر CSFعیغتٓ خٛدٔختبر ٚ  8/10/97 ؽٙجٝ

 دوتز ٔزادپٛر ججزا٘ی 15/10/97 ؽٙجٝ
 

 

 

 

 

 

 


