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، کلیوی، گوارؼی گردغ خوى  هبی ظیعتنآؼنبیی دانؽجویبى ثب هکبنیعن ػولکرد  :هذف کلی درض 

   و تنفعی در انعبى

 

 

 (جهت هر جلعه یک هذف: )هذاف کلی جلعبت ا

 

وّیبت ٌطزـ ذٖٛ ٚ فیعیه پعقىی فكبض، خطیبٖ ذٖٛ ٚ ٔمبٚٔت   قٙبذت -1

   

ای قطیب٘ی ٚ ٚضیسی   آقٙبیی ثب لبثّیت اتؿبع ضٌی ٚ اػٕبَ ؾیؿتٕٝ -2

 

آقٙبیی ثب ٘حٜٛ ٌطزـ ذٖٛ زض ضٌٟبی وٛچه ٚ ؾیؿتٓ ِٙفبٚی    -3

 

  ثٛؾیّٝ ثبفتٟب ٚ ٞٛضٔٛ٘ی خطیبٖ ذٖٛ ٔٛظؼیآقٙبیی ثب وٙتطَ  -4

 

تٙظیٓ ػصجی ٌطزـ ذٖٛ ٚ وٙتطَ ؾطیغ فكبض قطیب٘ی  آقٙبیی ثب -5

 

قٙبذت ٘حٜٛ تٙظیٓ زضاظ ٔست فكبض قطیب٘ی تٛؾػ وّیٝ ٞب  -6

 

آقٙبیی ثب فیّتطاؾیٖٛ ٌّٛٔطِٚی، خطیبٖ ذٖٛ وّیٛی ٚ وٙتطَ آٟ٘ب   -7

 

قٙبذت ٔىب٘یؿٓ پطزاظـ تٛثِٛی فیّتطای ٌّٛٔطِٚی    -8

  

تٙظیٓ اؾٕٛالِیتٝ ٔبیغ ذبضج ؾِّٛی ٚ غّظت ؾسیٓ  -9

 



ثبظ  –تؼبزَ اؾیس ٔطٚضی ثط تٙظیٓ  -10

 

آقٙبیی ثب ٔىب٘یه تٟٛیٝ ضیٛی   -11

 

ٚ تٟٛیٝ ٔٙؽمٝ ای ضیٝ ٞب ٖٚ ضیٛی ٌطزـ خآقٙبیی ثب  -12

 

  ا٘تمبَ ٌبظٞبی تٙفؿی زض ذٖٛ ٚ ثبفتٟبٚ  آقٙبیی ثب ٔىب٘یؿٓ ا٘تكبض ٌبظٞب اظ غكبء تٙفؿی -13

 

   تٙظیٓ وٙٙسٜ تٙفؽآقٙبیی ثب ؾیؿتٓ ٞبی  -14

 

، وٙتطَ ػصجی ٚ ٘حٜٛ پیف ضا٘سٖ ٚ ٔرّٛغ وطزٖ غصا -آقٙبیی ثب اصَٛ ػٕٛٔی ػُٕ زؾتٍبٜ ٌٛاضـ -15

ضزـ ذٖٛ    ي

 

  قٙبذت اػٕبَ تطقحی زؾتٍبٜ ٌٛاضـ -16

   

  ٌٛاضـ زض زؾتٍبٜ قٙبذت ٘حٜٛ ٞعٓ -17

 

ٌٛاضـ  خصة زض زؾتٍبٜقٙبذت ٘حٜٛ  -18

 

 

 ثه تفکیک اهذاف کلی هر جلعه ویصهاهذاف 

 

 جلعه اول

 قٙبذت وّیبت ٌطزـ ذٖٛ ٚ فیعیه پعقىی فكبض، خطیبٖ ذٖٛ ٚ ٔمبٚٔت : جلعه اول هذف کلی

 جلعه اول ف ویصهاهذا

:  قبدر ثبؼذدانؽجو  در پبیبى

 

. ٔكرصبت فیعیىی ٌطزـ ذٖٛ زض ثركٟبی ٔرتّف ضا قطح زٞس -1-1

 

  .ضٚاثػ ٔتمبثُ ٔیبٖ فكبض ـ ٔیعاٖ خطیبٖ ٚ ٔمبٚٔت ضا تٛظیح زٞس -2-1

 

  .قطح زٞسخطیبٖ ذٖٛ الیٝ ای ٚ ٌطزاثی ٚ تفبٚت آٟ٘ب ضا  -3-1

 

  .ٔٛثط زض آ٘طا تٛظیح زٞس ایلبٖ٘ٛ پٛاظٚی ٚ پبضأتطٜ -4-1

  

  .تبثیط ٕٞبتٛوطیت ٚ ٚیؿىٛظیتٝ ذٖٛ ثط ٔیعاٖ ٔمبٚٔت زض خطیبٖ ذٖٛ ضا قطح زٞس -5-1

 

 



دوم جلعه 

 آقٙبیی ثب لبثّیت اتؿبع ضٌی ٚ اػٕبَ ؾیؿتٕٟبی قطیب٘ی ٚ ٚضیسی  : دومجلعه  هذف کلی

دوم جلعه  اهذاف ویصه

:  قبدر ثبؼذدانؽجو  در پبیبى

 

. ِیت اتؿبع ضٌی ضا ثب شوط فطَٔٛ ٔطثٛؼٝ قطح زٞسلبة -1-2

  

  .وٕپّیب٘ؽ ػطٚلی ٚ تفبٚت آٖ زض ثؿتط قطیب٘ی ٚ ٚضیسی ضا تٛظیح زٞس -2-2

 

  .ضاثؽٝ فكبض ـ  حدٓ ضا ثب ضؾٓ ٔٙحٙی ٞبی ٔطثٛؼٝ زض قطیبٟ٘ب ٚ ٚضیسٞب تٛظیح زٞس -3-2

 

. ٘طا قطح زٞسفكبض ٘جط ٚ ػٛأُ ٔٛثط ثط ٔیعاٖ فكبض ٘جط ٚ ا٘تمبَ آ -4-2

 

ظوم جلعه 

 آقٙبیی ثب ٘حٜٛ ٌطزـ ذٖٛ زض ضٌٟبی وٛچه ٚ ؾیؿتٓ ِٙفبٚی  : ظومجلعه  هذف کلی

ظوم جلعه  اهذاف ویصه

:  قبدر ثبؼذدانؽجو  در پبیبى

 

. خطیبٖ ذٖٛ ٔٛیطٌی ٚ ػّٕىطز اؾفٙىتطٞبی پیف ٔٛیطٌی ضا تٛظیح زٞس -1-3

  

. ٜ شضات زضایٗ ضٚ٘س ضا قطح زٞسا٘تكبض ٔٛاز اظ غكب ٔٛیطٌی ٚ ٘مف ا٘ساظ -2-3

  

. ٘یطٚٞبی چٟبض ٌب٘ٝ ٔٛثط ثط حطوت ٔبیغ ثیٗ زٚ ؾٛی غكب ٔٛیطٌی ضا قطح زٞس -3-3

  

. زض ٔجبزالت ٔٛیطٌی ضا تٛظیح زٞس تؼبزَ اؾتبضِیًٙ -4-3

 

  .تٛظیح زٞسٔیعاٖ خطیبٖ ِٙف ٚ ٔىب٘یؿٓ پٕپ ِٙفبٚی ضا  -5-3

 

چهبرم جلعه 

  ثٛؾیّٝ ثبفتٟب ٚ ٞٛضٔٛ٘ی خطیبٖ ذٖٛ ٔٛظؼییی ثب وٙتطَ آقٙب: چهبرمجلعه  هذف کلی

چهبرم جلعه  اهذاف ویصه

:  قبدر ثبؼذدانؽجو  در پبیبى

 

  .قطح زٞس ٚ ػٛأُ ٔٛثط زض آ٘طا تئٛضیٟبی ٔرتّف وٙتطَ حبز خطیبٖ ذٖٛ ٔٛظؼی -1-4

    

  .ذٛزتٙظیٕی خطیبٖ ذٖٛ ضا زض ٍٞٙبْ تغییط فكبض قطیب٘ی تٛظیح زٞس -2-4

 

. تٛظیح زٞس تٙظیٓ زضاظ ٔست خطیبٖ ذٖٛ ٔٛظؼی ضا زضٌیط زضػٛأّی  -3-4



  

  .تٙظیٓ ٞٛضٔٛ٘ی ٌطزـ ذٖٛ ضا تٛظیح زٞس -4-4

 

        .٘مف یٟٛ٘ب ٚ ؾبیط ٔٛاز قیٕیبیی ضا ثط ضٌٟب تٛظیح زٞس -5-4

 

پنجن جلعه 

 یتٙظیٓ ػصجی ٌطزـ ذٖٛ ٚ وٙتطَ ؾطیغ فكبض قطیبٖ آقٙبیی ثب: پنجنجلعه  هذف کلی

پنجن جلعه  اهذاف ویصه

:  قبدر ثبؼذدانؽجو  در پبیبى

 

  .ٔطوع ٚاظٚٔٛتٛض ٚ ٘مف ٞط وساْ اظ ٘ٛاحی آ٘طا زض تٙظیٓ ػطٚق تٛظیح زٞس -1-5

 

  .زض تٙظیٓ ؾطیغ فكبض قطیب٘ی ٚ ٌطزـ ذٖٛ ضا تٛظیح زٞس ؾٕپبتیهحٜٛ اثط اػصبة ٖ -2-5

 

. ؾٕپبتیه ٚ إٞیت آ٘طا تٛظیح زٞس تٛ٘ٛؼ پبیٝ -3-5

 

  .ؾیؿتٓ ٌكبز وٙٙسٜ ضٌی ؾٕپبتیه ضا تٛظیح زٞس -4-5

 

. ٔىب٘یؿٕٟبی ضفّىؿی تٙظیٓ وٙٙسٜ فكبض قطیب٘ی ضا قطح زٞس -5-5

 

  .ضفّىؿٟبی زّٞیعی ٚ قطیبٖ ضیٛی ٚ إٞیت آٟ٘ب زض تٙظیٓ فكبض قطیب٘ی ضا تٛظیح زٞس -6-5

 

       .زپبؾد ؾیؿتٓ ػصجی ٔطوعی ثٝ ایؿىٕی ٚ ٚاوٙف وٛقیًٙ ضا قطح زٜ -7-5

 

ؼؽن جلعه 

 قٙبذت ٘حٜٛ تٙظیٓ زضاظ ٔست فكبض قطیب٘ی تٛؾػ وّیٝ ٞب :ؼؽنجلعه  هذف کلی

ؼؽن جلعه  اهذاف ویصه

:  قبدر ثبؼذدانؽجو  در پبیبى

 

زض فكبض ٞبی ذٛ٘ی ٔرتّف قطح  ؾیؿتٓ وّیٛی ـ ٔبیغ ثس٘ی ضا ثب تٛخٝ ثٝ ٔٙحٙی ثطٖٚ زٜ ازضاضی وّیٛی -1-6

. زٞس

 

  .ٔمبٚٔت ٔحیؽی ثط فكبض ذٖٛ زض زضاظ ٔست ضا تٛظیح زٞس تبثیط تغییط -2-6

 

  .تبثیط افعایف حدٓ ٔبیؼبت ثسٖ ضا ثب تٛخٝ ثٝ ٔىب٘یؿٓ ذٛز تٙظیٕی زض زضاظ ٔست قطح زٞس -3-6

 

 .  تبثیط آ٘ػیٛتب٘ؿیٗ ٚ آِسٚؾتطٖٚ ضا ثط ؾیؿتٓ وّیٛی ـ ٔبیغ ثس٘ی تٛظیح زٞس -4-6

 



هفتن جلعه 

 ی ثب فیّتطاؾیٖٛ ٌّٛٔطِٚی، خطیبٖ ذٖٛ وّیٛی ٚ وٙتطَ آٟ٘بآقٙبی: هفتنجلعه  هذف کلی

هفتن جلعه  اهذاف ویصه

:  قبدر ثبؼذدانؽجو  در پبیبى

 

. اػٕبَ ٔرتّف وّیٝ ٞب ضا قطح زٞس -1-7

 

  .قطح زٞسا٘ٛاع ٘فطٟٚ٘بی وّیٛی ٚ إٞیت ٞط وساْ ضا  -2-7

 

.  زفغ ازضاض ضا قطح زٞساػصبة ٔثب٘ٝ ای ٚ ٔىب٘یؿٓ  -3-7

 

  .فطایٙسٞبی زضٌیط زض تكىیُ ازضاض ضا ثٝ تفصیُ قطح زٞس -4-7

 

. تٛظیح زٞسالیٝ ٞبی ٔرتّف تكىیُ زٞٙسٜ ؾس تصفیٝ ٚ ٘مف آٖ زض تٙظیٓ فیّتطاؾیٖٛ ٞط ٔبزٜ ضا  -5-7

  

   .٘یطٚٞبی تؼییٗ وٙٙسٜ ٔیعاٖ فیّتطاؾیٖٛ ٌّٛٔطِٚی ٚ ػٛأُ ٔٛثط ثط ٞطوساْ ضا ٔفصُ قطح زٞس  -6-7

 

 . تٛظیح زٞسضا  یعاٖ فیّتطاؾیٖٛ ٌّٛٔطِٚی ٚ إٞیت آٖؾٓ ذٛزتٙظیٕی ْٔىب٘ی  -7-7

 

هؽتن جلعه 

 قٙبذت ٔىب٘یؿٓ پطزاظـ تٛثِٛی فیّتطای ٌّٛٔطِٚی: هؽتنجلعه  هذف کلی

هؽتن جلعه  اهذاف ویصه

:  قبدر ثبؼذدانؽجو  در پبیبى

 

  .تٛظیح زٞسٔجب٘ی ثبظخصة ٚ تطقح ضا قطح زازٜ ٚ ٔىب٘یؿٓ آٟ٘ب ضا  -1-8

 

  .٘حٜٛ خفت قسٖ ثبظخصة ٔٛاز ٔرتّف ثب ثبظخصة ؾسیٓ ضا قطح زٞس -2-8

 

. ٘مف ثرف ٞبی ٔرتّف تٛثِٛی زض پطزاظـ فیّتطای ٌّٛٔطِٚی ضا تٛظیح زٞس -3-8

  

. قطح زٞس ٘مف ؾِّٟٛبی ایٙتطوبِٝ ضا زض تٙظیٓ زفغ پتبؾیٓ ٚ ثیىطثٙبت -4-8

 

. ظاٖ ثبظخصة تٛثِٛی تٛظیح زٞستٛثِٛی ضا زض تٙظیٓ ٔی-٘مف تؼبزَ ٌّٛٔطِٚی -5-8

 

.  ٘بْ ثجطزػٛأُ ٔرتّف تٙظیٓ وٙٙسٜ ٔیعاٖ زفغ ؾسیٓ ٚ ٘حٜٛ اثط ٞطوساْ ضا  -6-8

 

     .٘یطٚٞبی ٔٛثط زض ثبظخصة ٔٛاز ضا قطح زٞس -7-8

 



نهن جلعه 

 ثبظ – تؼبزَ اؾیسٚ ٔطٚضی ثط تٙظیٓ تٙظیٓ اؾٕٛالِیتٝ ٔبیغ ذبضج ؾِّٛی ٚ غّظت ؾسیٓ : نهنجلعه  هذف کلی

نهن جلعه  اهذاف ویصه

:  قبدر ثبؼذدانؽجو  در پبیبى

 

  .٘حٜٛ ضلیك ؾبظی ٚ تغّیظ ازضاض تٛؾػ وّیٝ ٞب خٟت تٙظیٓ حدٓ ٔبیؼبت ثسٖ ضا قطح زٞس -1-9

  

  .ضا تٛظیح زٞس ٘حٜٛ ثٛخٛز آٔسٖ ٞیپطاؾٕٛالضیتٝ ٔسٚالی وّیٝ -2-9

   

  .تكطیح ٕ٘بیس زض تٙظیٓ حدٓ ٚ ٘حٜٛ آظاز قسٖ آ٘طا ADH ٘مف  -3-9

 

  .ٚ اثط آٖ زض ٞط ٔحُ ضا تٛظیح زٞس ADH ٔحُ ٞبی ٔرتّف اثط  -4-9

 

   .ٚ چطذف ٔدسز آ٘طا زض وّیٝ قطح زٞس ٘مف اٚضٜ زض تغّیظ ازضاض -5-9

   

.  ٚ تكٍٙی ضا زض وٙتطَ حدٓ ٚ اؾٕٛالضیتٝ ٔبیؼبت ذبضج ؾِّٛی قطح زٞسADH  -ٔىب٘یؿٓ اؾٕٛضؾپتٛض -6-9

  

   .تطقح یٖٛ ٞیسضٚغٖ ٚ ثبظخصة ثیىطثٙبت ضا زض ٞط ثرف تٛثِٛی تكطیح ٕ٘بیسٔىب٘یؿٓ  -7-9

 

دهن جلعه 

 ثبظ –تؼبزَ اؾیس ٔطٚضی ثط تٙظیٓ : دهنجلعه  هذف کلی

دهن جلعه  اهذاف ویصه

:  قبدر ثبؼذدانؽجو  در پبیبى

 

   .ی ٚ ثبظٞبی  ظؼیف ٚ لٛی ضا تٛظیح زٞساؾیس، ثبظ، اؾیسٞبی ظؼیف ٚ لٛ ٔفبٞیٓ -1-10

    

  .ت غّظت یٖٛ ٞیسضٚغٖ ضا ٘بْ ثجطزا٘ٛاع زفبػٟبی ثسٖ زض ثطاثط تغییطا  -2-10

 

  .افطٞبی قیٕیبیی ثسٖ ٚ إٞیت آٟ٘ب ضا قطح زٞس٘حٜٛ ػّٕىطز ة -3-10

  

.  ثبظ ضا تٛظیح زٞس –٘مف ؾیؿتٓ تٙفؽ زض تؼبزَ اؾیس   -4-10

 

  .ح زٞسثبظ ضا تٛظی –٘مف وّیٝ زض تصحیح اذتالالت اؾیس  -5-10

 

 .  ٚ ضاٜ خجطاٖ آٟ٘ب ضا تكطیح ٕ٘بیس ثبظ ؾبزٜ ٚ ٔیىؽ ضا ٘بْ ثطزٜ –ا٘ٛاع اذتالالت اؾیس  -6-10

 

یبزدهن جلعه 

 آقٙبیی ثب ٔىب٘یه تٟٛیٝ ضیٛی ٚ ٌطزـ ذٖٛ ضیٛی: یبزدهن جلعه هذف کلی



یبزدهن جلعه  اهذاف ویصه

:  در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ

 

. تٛظیح زٞسٚ إٞیت ٞطوساْ ضا  ٘بْ ثجطزثبظزْ ضا ػعالت زضٌیط زض زْ ٚ  -1-11

   

. قطح زٞس٘حٜٛ حطوت ٞٛا ثٝ زاذُ ٚ ذبضج ضیٝ ٞب ٚ فكبضٞبی ٔٛثط زض آ٘طا  -2-11

   

   .وٕپّیب٘ؽ ضیٛی ضا ثب تٛخٝ ثٝ زیبٌطاْ آٖ تٛظیح زٞس -3-11

 

   . قطح زٞسضاٟٞبی ٔصطف ا٘طغی زض ؼی زْ ٚ ثبظزْ ٚ ٔیعاٖ ٞطوساْ ضا  -4-11

 

. آٟ٘ب ثب یىسیٍط ضا تكطیح ٕ٘بیس ٚ ضاثؽٝ ٘بْ ثطزٜحدٕٟب ٚ ظطفیتٟبی ضیٛی ضا  -5-11

 

. ٘مف ٔدبضی تٙفؽ ضا تٛظیح زٞس -6-11

 

ازدهن دوجلعه 

 ٚ تٟٛیٝ ٔٙؽمٝ ای ضیٝ ٞبٌطزـ ذٖٛ ضیٛی آقٙبیی ثب : ازدهندو جلعه هذف کلی

ازدهن دوجلعه  اهذاف ویصه

:  در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ

 

. ضا قطح زٞسضیٝ ٘حٜٛ اثط فكبض اوؿیػٖ ثط ضٚی تٛظیغ خطیبٖ ذٖٛ ٔٛظؼی   -1-12

  

تٛظیغ خطیبٖ ذٖٛ ضا زض ٘ٛاحی ٔرتّف یه ضیٝ لبئٓ تٛظیح زٞس   -2-12

 

تجبزَ ٔبیغ زض ٔٛیطٌٟبی ضیٛی ضا تٛظیح زٞس  -3-12

 

ظیح زٞس  تغییطات فكبض ٌبظٞبی تٙفؿی زض ٘ٛاحی ٔرتّف ٚ ػّت آٖ ضا زض ضیٝ ٞب تٛ -4-12

 

ظیسدهن جلعه 

ا٘تمبَ ٌبظٞبی تٙفؿی زض ذٖٛ ٚ ٚ  آقٙبیی ثب ٔىب٘یؿٓ ا٘تكبض ٌبظٞب اظ غكبء تٙفؿی: ظیسدهنجلعه  هذف کلی

 ثبفتٟب

ظیسدهن جلعه  اهذاف ویصه

:  در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ

 

  .غكبء تٙفؿی ضا تٛظیح زٞس ی ٌبظٞبی تٙفؿی زض ٔبیؼبت ثسٖ ٚاصَٛ ا٘تكبض  -1-13

 

  .٘بْ ثجطزػٛأُ تؼییٗ وٙٙسٜ ٔیعاٖ ا٘تكبض ٌبظٞب اظ غكبء تٙفؿی ضا  -2-13

  



. اثط ٘ؿجت تٟٛیٝ ثٝ خطیبٖ ذٖٛ ثط تطویت ٌبظٞبی حجبثچٝ ای ضا قطح زٞس  -3-13

 

 .ٔفْٟٛ قٙت فیعیِٛٛغیه ٚ فعبی ٔطزٜ فیعیِٛٛغیه ضا ثب فطَٔٛ تٛظیح زٞس -4-13

 

.  اثچٝ ٚ ٔٛیطي ضیٛی ضا تٛظیح زٞساصَٛ ٔجبزِٝ ٌبظٞبی تٙفؿی ثیٗ حت -5-13

 

. ضاٟٞبی ا٘تمبَ اوؿیػٖ ٚ زی اوؿیس وطثٗ زض ذٖٛ ضا قطح زٞس  -6-13

  

. ٌّٕٞٛٛثیٗ ٚ ػٛأُ ٔٛثط ثط آ٘طا تفؿیط ٕ٘بیس-ٔٙحٙی تدعیٝ اوؿیػٖ  -7-13

 

.  اثط ثٛٞط ٚ ٞبِساٖ ضا تكطیح ٚ إٞیت آٟ٘ب ضا زض تٙفؽ تٛظیح زٞس -8-13

 

 .ٜ وطثٗ زی اوؿیس ضا قطح زٞسٔٙحٙی تدعی -9-13

 

چهبردهن جلعه 

   تٙظیٓ وٙٙسٜ تٙفؽآقٙبیی ثب ؾیؿتٓ ٞبی : چهبردهنجلعه  هذف کلی

چهبردهن جلعه  اهذاف ویصه

:  در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ

 

. تٛظیح زٞسٚ ٘مف ٞطوساْ ضا  ٘بْ ثطزٜ٘ٛضٟٚ٘ب ٚ ٔطاوع ٔرتّف زضٌیط زض تٙظیٓ تٙفؽ ضا   -1-14

   

   .ٜ تٙظیٓ تٙفؽ تٛؾػ ػٛأُ قیٕیبیی ٚ ٔطاوع زضٌیط زض آ٘طا تٛظیح زٞس٘حٛ -2-14

  

. ٘حٜٛ تٙظیٓ تٙفؽ زض ظٔبٖ فؼبِیت ػعال٘ی ضا قطح زٞس  -3-14

  

. وٙتطَ اضازی تٙفؽ ضا تٛظیح زٞس -3-14

 

پبنسدهن جلعه 

ٔرّٛغ وطزٖ  ٘حٜٛ پیف ضا٘سٖ ٚ -آقٙبیی ثب اصَٛ ػٕٛٔی ػُٕ زؾتٍبٜ ٌٛاضـ: پبنسدهن جلعه هذف کلی

 ، وٙتطَ ػصجی ٚ ٌطزـ ذٖٛغصا

پبنسدهن  جلعه اهذاف ویصه

  : قبدر ثبؼذ دانؽجو در پبیبى

 

   . قطح زٞسا٘ٛاع پتب٘ؿیُ ػُٕ ٚ ٘حٜٛ ثٛخٛز آٔسٖ ٞط وساْ زض زؾتٍبٜ ٌٛاضـ ضا   -1-15

 

  . تٛظیح زٞس٘حٜٛ وٙتطَ اػٕبَ زؾتٍبٜ ٌٛاضـ تٛؾػ ؾیؿتٓ ػصجی آ٘تطیه ضا  -2-15

 

.  ضفّىؿٟبی ٔٛخٛز زض زؾتٍبٜ ٌٛاضـ ٚ اثط آٟ٘ب ثط اػٕبَ آ٘طا تٛظیح زٞس -3-15



 

.     ا٘ٛاع حطوبت زؾتٍبٜ ٌٛاضـ ٚ ٘حٜٛ ثٛخٛز آٔسٖ آٟ٘ب ضا تٛظیح زٞس -4-15

 

   .ضا قطح زٞس ٔطاحُ ٔرتّف خٛیسٖ ٚ ثّغ ٚ ٘حٜٛ تٙظیٓ آٟ٘ب -5-15

 

.  قطح زٞسض ٚ ترّیٝ آٖ، ٚ ػٛأُ تٙظیٓ وٙٙسٜ ترّیٝ ضا اػٕبَ حطوتی ٚ ا٘جبض وٙٙسٌی ٔؼسٜ، ٘حٜٛ ا٘مجب -6-15

  

. تٛظیح زٞس٘حٜٛ پطزاظـ غصا زض ضٚزٜ وٛچه ٚ ثعضي ضا  -7-15

  

ؼبنسدهن جلعه 

 قٙبذت اػٕبَ تطقحی زؾتٍبٜ ٌٛاضـ: ؼبنسدهنجلعه  هذف کلی

ؼبنسدهن جلعه  اهذاف ویصه

  : قبدر ثبؼذ دانؽجو در پبیبى

 

  .قطح زٞسض زؾتٍبٜ ٌٛاضـ ضا اصَٛ ػٕٛٔی تطقح ز -1-16

 

. تٛظیح زٞسٔىب٘یؿٓ پبیٝ تحطیه ٚ تطقح غسز ِِٛٝ ٌٛاضـ ضا  -2-16

 

  .قطح زٞس٘حٜٛ ؾبذت، تطقح، تطویت ٚ تٙظیٓ تطقح ثعاق ضا  -3-16

  

 .تٛظیح زٞسا٘ٛاع ؾِّٟٛبی تطقحی ٔؼسٜ، تطقحبت آٟ٘ب ٚ فبوتٛضٞبی تٙظیٓ وٙٙسٜ آ٘طا  -4-16

 

.  تٛظیح زٞسضقی پب٘ىطاؼ ٚ ٘حٜٛ تٙظیٓ تطقح آٟ٘ب ضا آ٘عیٕٟبی ٌٛا -5-16

 

.  قطح زٞس٘حٜٛ ؾبذتٝ قسٖ ٚ تطقح صفطا ٚ ػٛأُ تحطیىی ٚ ٟٔبضی آ٘طا   -6-16

 

.  ضا وبُٔ تٛظیح زٞستطقحبت ضٚزٜ ثبضیه  -7-16

 

.  تطقحبت ضٚزٜ فطاخ ٚ ػٛأُ ٔٛثط ثط آ٘طا قطح زٞس -8-16

 

  . تٛظیح زٞسثیٟب ضا ٚظبیف صفطا زض ٞعٓ ٚ خصة چط -9-16

 

هفذهن جلعه 

 ٌٛاضـ زض زؾتٍبٜ قٙبذت ٘حٜٛ ٞعٓ: هفذهنجلعه  هذف کلی

هفذهن جلعه  اهذاف ویصه

  : قبدر ثبؼذ دانؽجو در پبیبى

 

   .تٛظیح زٞسآ٘عیٕٟبی ٔٛثط زض ٞط ٔطحّٝ ثب ٔطاحُ ٞعٓ وطثٛٞیسضاتٟب زض زٞبٖ، ٔؼسٜ ٚ ضٚزٜ ضا  -1-17



   

. تٛظیح زٞسٟ٘ب ٚ آ٘عیٕٟبی زضٌیط زض آ٘طا ٔطاحُ ٞعٓ پطٚتئی -2-17

     

. قطح زٞس٘حٜٛ ٞعٓ چطثیٟب تٛؾػ آ٘عیٕٟبی ٔرتّف ضا  -3-17

 

هجذهن جلعه 

 ٌٛاضـ خصة زض زؾتٍبٜقٙبذت ٘حٜٛ : هجذهنجلعه  هذف کلی

هجذهن جلعه  اهذاف ویصه

  : قبدر ثبؼذ دانؽجو در پبیبى

 

. قطح زٞسی آٟ٘ب ضا وطثٛٞیسضاتٟب ٚ ٘بلّٟب ٘حٜٛ خصة ا٘ٛاع -1-18

  

  . تٛظیح زٞسٔىب٘یؿٓ ؾِّٛی خصة پطٚتئیٟٙب ضا  -2-18

     

.  قطح زٞسٔطاحُ ٔرتّف خصة چطثیٟب ٚ ٚضٚز آٟ٘ب ثٝ ذٖٛ ضا  -3-18

  

.  ٔطاحُ خصة آٞٗ اظ زؾتٍبٜ ٌٛاضـ ضا وبٔالً تٛظیح زٞس -4-18

 

   . تٛظیح زٞس٘حٜٛ خصة ا٘ٛاع ٚیتبٔیٟٙب ضا  -5-18

 

 

فیعیِٛٛغی پعقىی ٌبیتٖٛ ٚ ٞبَ   -1 :ٔٙبثغ

 فیعیِٛٛغی پعقىی ٌبً٘ٛ٘  -2         

          

 

 ٚ ثحث ٌطٚٞی ؾرٙطا٘ی، پطؾف ٚ پبؾد زض والؼ :روغ تذریط
 

 ٕ٘بیف فیّٓ آٔٛظقی   – ثطز ٚایت – زئٛپطٚغوتٛضیٚ :وظبیل آهوزؼی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ظنجػ و ارزؼیبثی  

ر ة)ظهن از نوره کلروغ       آزهوى 

( حعت درصذ

ظبػت تبریخ  

ظٕٗ زضؼ ٞط خّؿٝ زضصس ٕ٘طٜ وُ  10پطؾف ٚ پبؾد کوئیس 

 5/12 23/8/97زضصس ٕ٘طٜ وُ  20 چٙس ٌعیٙٝ ای ترم آزهوى هیبى 

ثط اؾبؼ ثط٘بٔٝ زضصس ٕ٘طٜ وُ  70 چٙس ٌعیٙٝ ایآزهوى پبیبى ترم 

 آٔٛظـ زا٘كىسٜ

 

حضور فؼبل در 

کالض 

  ٕ٘طٜ وُ ثط  تبثیط ٔثجتحعٛض ٚ غیبة  

 

 . رػبیت نظن کالظی –فؼبل و هوثر در کالض  ،ثه هوقغحضور  :هقررات کالض و انتظبرات از دانؽجو

 

 
 

 

: دانؽکذه EDOنبم و اهضبی هعئول:                نبم و اهضبی هذیر گروه:             نبم و اهضبی هذرض

 :تبریخ ارظبل                                 :   تبریخ ارظبل:                          تبریخ تحویل



 ی گردغ خوى دانؽجویبى دنذانپسؼکیفیسیولوش جذول زهبنجنذی درض

 10-12و چهبرؼنجه  8-10یکؽنجه  :روز و ظبػت جلعه 

 

 هذرض هوضوع هر جلعه تبریخ جلعه

1 18/7/97 
 

وّیبت ٌطزـ ذٖٛ ٚ فیعیه پعقىی فكبض، خطیبٖ 

 ذٖٛ ٚ ٔمبٚٔت

 فیزوتط ٘ح

لبثّیت اتؿبع ضٌی ٚ اػٕبَ ؾیؿتٕٟبی قطیب٘ی ٚ  25/7/97 2

 ٚضیسی

 زوتط ٘دفی

3 29/7/97 
 

 زوتط ٘دفی ٘حٜٛ ٌطزـ ذٖٛ زض ضٌٟبی وٛچه ٚ ؾیؿتٓ ِٙفبٚی

4 2/8/97 
 

 زوتط ٘دفی ثٛؾیّٝ ثبفتٟب ٚ ٞٛضٔٛ٘ی خطیبٖ ذٖٛ ٔٛظؼیوٙتطَ 

تٙظیٓ ػصجی ٌطزـ ذٖٛ ٚ وٙتطَ ؾطیغ فكبض  6/8/97 5

 ا٘یقطی

 زوتط ٘دفی

 زوتط ٘دفی ٘حٜٛ تٙظیٓ زضاظ ٔست فكبض قطیب٘ی تٛؾػ وّیٝ ٞب 9/8/97 6

آقٙبیی ثب فیّتطاؾیٖٛ ٌّٛٔطِٚی، خطیبٖ ذٖٛ وّیٛی ٚ  13/8/97 7

 وٙتطَ آٟ٘ب

 زوتط ٘دفی

 زوتط ٘دفی قٙبذت ٔىب٘یؿٓ پطزاظـ تٛثِٛی فیّتطای ٌّٛٔطِٚی 20/8/97 8

 زوتط ٘دفی ٚیغ ذبضج ؾِّٛی ٚ غّظت ؾسیٓ تٙظیٓ اؾٕٛالِیتٝ ٔب 23/8/97 9

زوتط ٘دفی ثبظ  –تؼبزَ اؾیس ٔطٚضی ثط تٙظیٓ  27/8/97 10

 زوتط ٘دفی آقٙبیی ثب ٔىب٘یه تٟٛیٝ ضیٛی 30/8/97 11

زوتط ٘دفی ٌطزـ ذٖٛ ضیٛی ثب آقٙبیی  7/9/97 12

ٚ  آقٙبیی ثب ٔىب٘یؿٓ ا٘تكبض ٌبظٞب اظ غكبء تٙفؿی 14/9/97 13

 ٞبی تٙفؿی زض ذٖٛ ٚ ثبفتٟبا٘تمبَ ٌبظ

 زوتط ٘دفی

 زوتط ٘دفی تٙظیٓ وٙٙسٜ تٙفؽآقٙبیی ثب ؾیؿتٓ ٞبی  21/9/97 14

٘حٜٛ  -آقٙبیی ثب اصَٛ ػٕٛٔی ػُٕ زؾتٍبٜ ٌٛاضـ 28/9/97 15

، وٙتطَ ػصجی ٚ پیف ضا٘سٖ ٚ ٔرّٛغ وطزٖ غصا

 ٌطزـ ذٖٛ

 زوتط ٘دفی

 تط ٘دفیزن قٙبذت اػٕبَ تطقحی زؾتٍبٜ ٌٛاضـ 5/10/97 16

 زوتط ٘دفی ٌٛاضـ زض زؾتٍبٜ قٙبذت ٘حٜٛ ٞعٓ 12/10/97 17

 زوتط ٘دفی ٌٛاضـ خصة زض زؾتٍبٜقٙبذت ٘حٜٛ  19/10/97 18

 

 


