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 اٞذاف وّی خّغبرخّغٝ 

1 
اعشخٛاٟ٘بی خٕدٕٝ  آ٘بسٛٔیآؽٙبيی دا٘ؾدٛيبٖ ثب طزش درط ٚ 

 

2 
  اعشخٛاٟ٘بی خٕدٕٝآ٘بسٛٔی ٔمطؼی آؽٙبيی دا٘ؾدٛيبٖ ثب 

 

3 
  دا٘ؾدٛيبٖ ثب ٘غح ٘زْ ٔغش، عبلٝ ٔغشی ٚ ٔخسٝآؽٙبيی 

 

4 
ٔمطؼی ٘غح ٘زْ ٔغش، عبلٝ ٔغشی ٚ ٔخسٝ در  آ٘بسٛٔیآؽٙبيی دا٘ؾدٛيبٖ ثب 

 .ا٘غبٖ

 .٘بضیٝ ٌزدٖ در ا٘غبٖ آ٘بسٛٔیآؽٙبيی دا٘ؾدٛيبٖ ثب  5

 .ٔمطؼی ٘بضیٝ ٌزدٖ در ا٘غبٖ آ٘بسٛٔیآؽٙبيی دا٘ؾدٛيبٖ ثب  6

٘بضیٝ ٔذيبعشیْٙٛ ٚ لّت  آ٘بسٛٔیا٘ؾدٛيبٖ ثب  آؽٙبيی د 7

ٔمطؼی ٘بضیٝ ٔذيبعشیْٙٛ ٚ لّت  آؽٙبيی دا٘ؾدٛيبٖ ثب آ٘بسٛٔی 8

٘بضیٝ سٛراوظ ٚ دعشٍبٜ سٙفغی سطشب٘ی آؽٙبيی دا٘ؾدٛيبٖ ثب   9

10 
ٔمطؼی  ٘بضیٝ سٛراوظ ٚ دعشٍبٜ سٙفغی  آ٘بسٛٔی آؽٙبيی دا٘ؾدٛيبٖ ثب

سطشب٘ی 

٘بضیٝ ؽىٓ  آ٘بسٛٔیٖ ثب  آؽٙبيی دا٘ؾدٛيب 11

ٔمطؼی ٘بضیٝ ؽىٓ  آ٘بسٛٔیآؽٙبيی دا٘ؾدٛيبٖ  ثب   12

٘بضیٝ ٍِٗ  آ٘بسٛٔیآؽٙبيی دا٘ؾدٛيبٖ ثب   13

ٔمطؼی ٘بضیٝ ٍِٗ  آ٘بسٛٔیآؽٙبيی دا٘ؾدٛيبٖ  ثب   14

آؽٙبيی دا٘ؾدٛيبٖ ثب  ٘بضیٝ ا٘ذاْ فٛلب٘ی در ا٘غبٖ  15

ػی ٘بضیٝ ا٘ذاْ فٛلب٘ی در ا٘غبٖ ٔمط آ٘بسٛٔیآؽٙبيی دا٘ؾدٛيبٖ ثب   16

٘بضیٝ ا٘ذاْ سطشب٘ی  آ٘بسٛٔیآؽٙبيی دا٘ؾدٛيبٖ ثب   17

. ٔمطؼی ٘بضیٝ ا٘ذاْ سطشب٘ی آؽٙب ؽٛ٘ذ دا٘ؾدٛيبٖ ثب آ٘بسٛٔی 18



 

 

 

 :هر جلسه ياهذاف كل کيرفتبري به تفک شهياهذاف و

 جلسه اول

 خٕدٕٝ یاعشخٛاٟ٘ب یخٛيبٖ ثب طزش درط ٚ آ٘بسْٛآؽٙبيی دا٘ؼ :ٞذف وّی

ٚيضٜ اٞذاف 

.  دردبيبٖ  دا٘ؾدٛ لبدر ثبؽذ

 اعشخٛاٖ اوغی دیشبَ را سٛضیص دٞذ 1-2 اعشخٛاٟ٘بی فزٚ٘شبَ ٚ دزيشبَ را سٛضیص دٞذ-1-1

 اَ ٚ اعفٙٛئیذ را سٛضیص دٞذدٛراعشخٛاٟ٘بی سٓ 1-4 اعشخٛاٖ اسٕٛئیذ را سٛضیص دٞذ -3-1

 را سٛضیص دٞذ ٔبٌشيالاعشخٛاٖ  1-6 را سٛضیص دٞذ ٘بساَ ٚ الوزيٕبَ ٞبیٚاٖاعشخ -5-1

 را سٛضیص دٞذٚ ٚٔز  سبيٗدالاعشخٛاٖ  -1-8 را سٛضیص دٞذسايٍٛٔب ٚ ٔٙذيجُ اعشخٛاٖ  -7-1

 اعشخٛاٖ فزٚ٘شبَ را سٛضیص دٞذ -1-10 اعشخٛاٖ فزٚ٘شبَ را سٛضیص دٞذ -9-1

ضفزٜ ارثیز را سٛضیص دٞذ  -1-12ٞبی ٔخشّف سٛضیص دٞذ خٕدٝ را ثٝ طٛر وّی در ٕ٘ب -11-1

ضفزٜ دٞبٖ را سٛضیص دٞذ  -1-14ضفزٜ ثیٙی را ؽزش دٞذ  -13-1

عیٙٛعٟبی خٕدٕٝ را سٛضیص دٞذ  -1-16 عٛراخٟبی ٔٛخٛد در خٕدٕٝ را ؽزش دٞذ -15-1

 

 

 

 

 :هر جلسه ياهذاف كل کيرفتبري به تفک شهياهذاف و

دوم جلسه 

 خٕدٕٝ یاعشخٛاٟ٘ب یٔمطغ یيی دا٘ؾدٛيبٖ ثب آ٘بسْٛآؽٙب :ٞذف وّی

اٞذاف ٚيضٜ 

  . دردبيبٖ  دا٘ؾدٛ لبدر ثبؽذ

 ٔمطؼی اعشخٛاٖ اوغی دیشبَ را سٛضیص دٞذ آ٘بسٛٔی 2-2 ٔمطؼی اعشخٛاٟ٘بی فزٚ٘شبَ ٚ دزيشبَ را سٛضیص دٞذ آ٘بسٛٔی -1-2

 راَ ٚ اعفٙٛئیذ را سٛضیص دٞذٚٔمطؼی اعشخٛاٟ٘بی سٕخ آ٘بسٛٔی2-4 ٔمطؼی اعشخٛاٖ اسٕٛئیذ را سٛضیص دٞذ آ٘بسٛٔی -3-2

 اعشخٛاٖ ٔبٌشيال را سٛضیص دٞذ ٔمطؼی آ٘بسٛٔی2-6 ٔمطؼی اعشخٛاٟ٘بی ٘بساَ ٚ الوزيٕبَ را سٛضیص دٞذ آ٘بسٛٔی -5-2

 را سٛضیص دٞذٖ ٚ ٚٔز سبیٔمطؼی اعشخٛاٖ دال آ٘بسٛٔی -2-8 ٔمطؼی اعشخٛاٖ سايٍٛٔب ٚ ٔٙذيجُ را سٛضیص دٞذ آ٘بسٛٔی -7-2

 ٔمطؼی اعشخٛاٖ فزٚ٘شبَ را سٛضیص دٞذ آ٘بسٛٔی -2-10 ٔمطؼی اعشخٛاٖ فزٚ٘شبَ را سٛضیص دٞذ آ٘بسٛٔی -9-2

خٕدٝ را ثٝ طٛر وّی در ٕ٘بٞبی ٔخشّف ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی -11-2

سٛضیص دٞذ 

ضفزٜ ارثیز را سٛضیص دٞذ ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی -12-2

ضفزٜ دٞبٖ را سٛضیص دٞذ  ٔمطؼی آ٘بسٛٔی -2-14رش دٞذ ضفزٜ ثیٙی را ػ ٔمطؼی آ٘بسٛٔی -13-2

عیٙٛعٟبی خٕدٕٝ را سٛضیص دٞذ ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی -2-16 عٛراخٟبی ٔٛخٛد در خٕدٕٝ را ؽزش دٞذٔمطؼی  آ٘بسٛٔی -15-2
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :هر جلسه ياهذاف كل کيرفتبري به تفک شهياهذاف و

سوم  جلسه

 ٚ ٔخسٝ یٔغش، عبلٝ ٔغشدا٘ؾدٛيبٖ ثب ٘غح ٘زْ  يیآؽٙب :ٞذف وّی

اٞذاف ٚيضٜ 

.  دردبيبٖ  دا٘ؾدٛ لبدر ثبؽذ

دُ ٔغشی را سٛضیص دٞذ  – 3-2ثصُ اِٙخبع را سٛضیص دٞذ  – 1-3

ٔخسٝ را سٛضیص دٞذ   -3-4ٔغش ٔیب٘ی را سٛضیص دٞذ   -3-3

سبالٔٛط را سٛضیص دٞذ   -3-6ديب٘غفبَ را سٛضیص دٞذ  -5-3

غذد ٞیذٛفجیش ٚ دیٙئبَ را سٛضیص دٞذ  -3-8ٞذ ٞیذٛسبالٔٛط را سٛضیص د  -7-3

ثطٟٙبی ٔغشی را سٛضیص دٞذ   -3-10وٛرسىی ٔغش را سٛضیص دٞذ  – 3 -9

عیغشٓ ِیٕجیه را سٛضیص دٞذ  – 3-12ِٛثٟب ٚ ؽیبر ٞبی ٔغشی را سٛضیص دٞذ  -11-3

سٛضیص دٞذ ٚريذٞبی ٚ عیٙٛعٟبی ٚريذی ٔغش را  -3-14خٛ٘زعب٘ی ثٝ ٔغش را سٛضیص دٞذ  -13-3

 ٞبی ػصجی ٔغش را سٛضیص دٞذ راٜ-3-16ٞغشٝ ٞبی لبئذٜ ای ٔغش را سٛضیص دٞذ  -15-3

 ای اطزاف ٔغش را سٛضیص دٞذ ٜ دزدٜ-17-3
 

 

 

 :هر جلسه ياهذاف كل کيرفتبري به تفک شهياهذاف و

چهبرم  جلسه

 .خسٝ در ا٘غبٖٚ ْ ی٘غح ٘زْ ٔغش، عبلٝ ٔغش یٔمطغ یآؽٙبيی دا٘ؾدٛيبٖ ثب آ٘بسْٛ :ٞذف وّی

اٞذاف ٚيضٜ 

.  دردبيبٖ  دا٘ؾدٛ لبدر ثبؽذ

دُ ٔغشی را سٛضیص دٞذ  ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی –4-2ثصُ اِٙخبع را سٛضیص دٞذ  ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی –1-4

ٔخسٝ را سٛضیص دٞذ  ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی  -4-4ٔغش ٔیب٘ی را سٛضیص دٞذ  ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی  -3-4

سبالٔٛط را سٛضیص دٞذ  ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی  -4-6ٚضیص دٞذ ديب٘غفبَ را ر ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی -5-4

غذد ٞیذٛفجیش ٚ دیٙئبَ را سٛضیص دٞذ  ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی -4-8ٞیذٛسبالٔٛط را سٛضیص دٞذ  ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی -7-4

ثطٟٙبی ٔغشی را سٛضیص دٞذ  ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی  -4-10ٔغش را سٛضیص دٞذ  وٛرسىظ ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی –4 -9

عیغشٓ ِیٕجیه را سٛضیص دٞذ  ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی –4-12ِٛثٟب ٚ ؽیبر ٞبی ٔغشی را سٛضیص دٞذ  ٔمطؼی  ٚٔیآ٘بر -11-4

ٚريذٞبی ٚ عیٙٛعٟبی ٚريذی ٔغش را سٛضیص  ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی -4-14خٛ٘زعب٘ی ثٝ ٔغش را سٛضیص دٞذ  ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی -13-4

دٞذ 

 ٞبی ػصجی ٔغش را سٛضیص دٞذ راٜ ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی -4-16ضیص دٞذ ٞغشٝ ٞبی لبئذٜ ای ٔغش را سٛ ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی -15-3

 ای اطزاف ٔغش را سٛضیص دٞذ ٜ دزدٜ ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی -17-4
 

 

 

 

 



 

 

 

 :هر جلسه ياهذاف كل کيرفتبري به تفک شهياهذاف و

پنجن جلسه 

 .ٌزدٖ در ا٘غبٖ ٜی٘بش یآؽٙبيی دا٘ؾدٛيبٖ ثب آ٘بسْٛ :ٞذف وّی

اٞذاف ٚيضٜ 

.  دا٘ؾدٛ لبدر ثبؽذ دردبيبٖ 

ػضالر ٘بضیٝ ٌزدٖ را سٛضیص دٞذ  -5-2اعشخٛاٟ٘بی ٘بضیٝ ٌزدٖ را سٛضیص دٞذ  – 1-5

ٔثّثٟبی ٌزد٘ی را سٛضیص دٞذ  -5-4ػزٚق ٚ اػصبة ٘بضیٝ ٌزدٖ را سٛضیص دٞذ  -3-5

ضٙدزٜ را سٛضیص دٞذ   -5-6لغٕشٟبی ٔخشّف ضّك را سٛضیص دٞذ   -5-5

ٔغیز ػصت ٚاي ٚ فز٘یه را در ٌزدٖ ٔؾخص وٙذ  -5-8ػٙبصز ٔٛخٛد در آٖ را سٛضیص دٞذ غالف وبرٚسیذ ٚ   -7-5

ٌزدٖ را سٛضیص دٞذ  درغضزٚفٟبی ٔٛخٛد  -5-10ؽبخٝ ٞبی ؽزيبٖ وبٚسیذ خبرخی را در ٌزدٖ سٛضیص دٞذ  -9-5
 

 

 

 

 

 :هر جلسه ياهذاف كل کيرفتبري به تفک شهياهذاف و

ضطن جلسه 

 .ٌزدٖ در ا٘غبٖ ٜی٘بش یٔمطغ یٚيبٖ ثب آ٘بسْٛآؽٙبيی دا٘ؾح :ٞذف وّی

اٞذاف ٚيضٜ 

  . دردبيبٖ  دا٘ؾدٛ لبدر ثبؽذ

ػضالر ٘بضیٝ ٌزدٖ را سٛضیص دٞذ ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی -6-2اعشخٛاٟ٘بی ٘بضیٝ ٌزدٖ را سٛضیص دٞذ ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی  –1-6

ٔثّثٟبی ٌزد٘ی را سٛضیص دٞذ ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی -6-4ػزٚق ٚ اػصبة ٘بضیٝ ٌزدٖ را سٛضیص دٞذ ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی -3-6

ضٙدزٜ را سٛضیص دٞذ ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی  -6-6لغٕشٟبی ٔخشّف ضّك را سٛضیص دٞذ ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی  -5-6

غالف وبرٚسیذ ٚ ػٙبصز ٔٛخٛد در آٖ را ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی  -7-6

سٛضیص دٞذ 

ٔغیز ػصت ٚاي ٚ فز٘یه را در ٌزدٖ ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی -8-6

ٔؾخص وٙذ 

ٚسیذ خبرخی را در ٌزدٖ رؽبخٝ ٞبی ؽزيبٖ وبٔمطؼی  آ٘بسٛٔی  -9-6

سٛضیص دٞذ 

ٌزدٖ را سٛضیص دٞذ  درغضزٚفٟبی ٔٛخٛد ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی -10-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :هر جلسه ياهذاف كل کيرفتبري به تفک شهياهذاف و

هفتن جلسه 

 ٚ لّت ْ٘ٛیاعزیٔذ ٜی٘بش یآؽٙبيی دا٘ؾدٛيبٖ ثب  آ٘بسْٛ :ٞذف وّی

ٞذاف ٚيضٜ ا

  .دردبيبٖ  دا٘ؾدٛ لبدر ثبؽذ

 ػضالر ٘بضیٝ لذأی ٚ خّفی سٛراوظ را سٛضیص دٞذ -7-2 اعشخٛاٟ٘بی ٘بضیٝ سٛراوظ را سٛضیص دٞذ – 1-7

 دّٛرا را ؽزش دٞٙذ -7-4 ػزٚق ٚ اػصبة ٘بضیٝ سٛراوظ  را ثٝ طٛر وّی ؽزش دٞذ  -3-7

٘بف ريٝ ٞب ٚ سزسیت ػٙبصز آٖ را ؽزش دٞذ  -7-6 عطٛش ٚ ِجٝ ٞبی ريٝ ٞب را ؽزش دٞٙذ  -5-7

ديبفزآٌ را ؽزش دٞذ  -7-8 لغٕشٟبی ٔخشّف اػصبة ٚ ػزٚق ثیٗ د٘ذٜ ای را ؽزش دٞذ  -7-7

 ٘بی ٚ ؽبخٝ ٞبی آٖ را در ريٝ سٛضیص دٞذ  -7-10غذد دغشب٘ی را سٛضیص دٞذ  – 7 -9

 ِٛة ٞب ٚ عٍٕٙشٟبی ريٝ ٞب را ؽزش دٞذ   -11-7
 

 

 

 

 

 

 :هر جلسه ياهذاف كل کيرفتبري به تفک شهيواهذاف 

هطتن جلسه 

 ٚ لّت ْ٘ٛیاعزیٔذ ٜی٘بش یٔمطغ یآؽٙبيی دا٘ؾدٛيبٖ ثب آ٘بسْٛ :ٞذف وّی

اٞذاف ٚيضٜ 

.  دردبيبٖ  دا٘ؾدٛ لبدر ثبؽذ

ٚراوظ را ػضالر ٘بضیٝ لذأی ٚ خّفی رٔمطؼی  آ٘بسٛٔی -8-2 اعشخٛاٟ٘بی ٘بضیٝ سٛراوظ را سٛضیص دٞذٔمطؼی  آ٘بسٛٔی –1-8

 سٛضیص دٞذ

ػزٚق ٚ اػصبة ٘بضیٝ سٛراوظ  را ثٝ طٛر ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی  -3-8

 وّی ؽزش دٞذ

 دّٛرا را ؽزش دٞٙذٔمطؼی  آ٘بسٛٔی -4-8

٘بف ريٝ ٞب ٚ سزسیت ػٙبصز آٖ را ؽزش دٞذ ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی -8-6 عطٛش ٚ ِجٝ ٞبی ريٝ ٞب را ؽزش دٞٙذ ٔمطؼی آ٘بسٛٔی -5-8

لغٕشٟبی ٔخشّف اػصبة ٚ ػزٚق ثیٗ د٘ذٜ ای ػی ٔمط آ٘بسٛٔی  -7-8

 را ؽزش دٞذ

ديبفزآٌ را ؽزش دٞذ ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی -8-8

 ٘بی ٚ ؽبخٝ ٞبی آٖ را در ريٝ سٛضیص دٞذٔمطؼی  آ٘بسٛٔی  -8-10غذد دغشب٘ی را سٛضیص دٞذ ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی – 8 -9

 ِٛة ٞب ٚ عٍٕٙشٟبی ريٝ ٞب را ؽزش دٞذ  ٔمطؼی آ٘بسٛٔی -11-8
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :هر جلسه ياهذاف كل کيرفتبري به تفک شهياهذاف و

نهن  جلسه

ی سطشبٖ یسٛراوظ ٚ دعشٍبٜ سٙفظ ٜیآؽٙبيی دا٘ؾدٛيبٖ ثب  ٘بش :ٞذف وّی

اٞذاف ٚيضٜ 

.  دردبيبٖ  دا٘ؾدٛ لبدر ثبؽذ

ن وٙذ لغٕشٟبی ٔخشّف ٔذيبعشیْٙٛ را اس ٞٓ سفىی -9-2ٔذيبعشیْٙٛ را  ثٝ طٛر وّی سٛضیص دٞذ    -1-9

ٕ٘بی خبرخی لّت را سٛضیص دٞذ   -9-4 ػٙبصز ٔذيبعشیْٙٛ را سٛضیص دٞذ  -3-9

عیٙٛط وزٚ٘زی ٚ ٚريذٞبی لّت را سٛضیص دٞذ   -9-6ػزٚق وزٚ٘زی را سٛضیص دٞذ   -5-9

ضفزٜ دّٞیش زخ را سٛضیص دٞذ  -9-8ضفزٜ دّٞیش راعز را سٛضیص دٞذ   -7-9

  را سٛضیص دٞذ حثطٗ ذضفزٜ  -9-10راعز را سٛضیص دٞذ  ثطٗ ضفزٜ– 9 -9

دّٛرا ٚ اليٝ ٞبی آٖ را سٛضیص دٞذ  -9-12عیغشٓ ٞذايشی لّت را سٛضیص دٞذ  -11-9

 در يسٝ ٞبی لّت را سٛضیص دٞذ  -13-9

 

 

 

 

 :هر جلسه ياهذاف كل کيرفتبري به تفک شهياهذاف و

دهن  جلسه

ی سطشبٖ یٚراوظ ٚ دعشٍبٜ سٙفظر ٜی٘بش  یٔمطغ یآؽٙبيی دا٘ؾدٛيبٖ ثب آ٘بسْٛ :ٞذف وّی

اٞذاف ٚيضٜ 

  . دردبيبٖ  دا٘ؾدٛ لبدر ثبؽذ

ٔمطؼی لغٕشٟبی ٔخشّف ٔذيبعشیْٙٛ را اس ٞٓ سفىیه وٙذ  آ٘بسٛٔی -9-2ٔمطؼی ٔذيبعشیْٙٛ را  ثٝ طٛر وّی سٛضیص دٞذ  آ٘بسٛٔی   -1-9

ٔمطؼی ٕ٘بی خبرخی لّت را سٛضیص دٞذ  آ٘بسٛٔی  -9-4 ٔمطؼی ػٙبصز ٔذيبعشیْٙٛ را سٛضیص دٞذ آ٘بسٛٔی  -3-9

ٔمطؼی عیٙٛط وزٚ٘زی ٚ ٚريذٞبی لّت را سٛضیص دٞذ  آ٘بسٛٔی  -9-6ٔمطؼی ػزٚق وزٚ٘زی را سٛضیص دٞذ  آ٘بسٛٔی  -5-9

ٔمطؼی ضفزٜ دّٞیش زخ را سٛضیص دٞذ  آ٘بسٛٔی -9-8ٔمطؼی ضفزٜ دّٞیش راعز را سٛضیص دٞذ  آ٘بسٛٔی  -7-9

ٔمطؼی ضفزٜ ثطٗ زخ را سٛضیص دٞذ   آ٘بسٛٔی -9-10ػی ضفزٜ ثطٗ راعز را سٛضیص دٞذ ٔمط آ٘بسٛٔی – 9 -9

ٔمطؼی دّٛرا ٚ اليٝ ٞبی آٖ را سٛضیص دٞذ  آ٘بسٛٔی -9-12ٔمطؼی عیغشٓ ٞذايشی لّت را سٛضیص دٞذ  آ٘بسٛٔی -11-9

 ٔمطؼی در يسٝ ٞبی لّت را سٛضیص دٞذ  آ٘بسٛٔی -13-9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :هر جلسه ياهذاف كل کيفتبري به تفکر شهياهذاف و

يبزدهن جلسه 

 ؽىٓ ٜی٘بش یآؽٙبيی دا٘ؾدٛيبٖ ثب  آ٘بسْٛ :ٞذف وّی

اٞذاف ٚيضٜ 

  . دردبيبٖ  دا٘ؾدٛ لبدر ثبؽذ

صفبق را سٛضیص دٞذ    -11-2ٔٙبطك ٔخشّف ؽىٓ را سٛضیص دٞذ   -1-11

يص دٞذ وجذ ٚ ططبَ را سٛض  -11-4 ٔزی ؽىٕی ٚ ٔؼذٜ را سٛضیص دٞذ -3-11

رٚدٜ ثشري ٚ عٍٕٛئیذ ٚ ٔدزای آ٘بَ را سٛضیص دٞذ  – 11-6رٚدٜ وٛزه را سٛضیص دٞذ    -5-11

 ػضالر ؽىٓ را سٛضیص دٞذ   -11-8وّیٝ ٞب ٚ ٔدبری ضبِت را سٛضیص دٞذ    -7-11

اعشخٛاٟ٘بی ٘بضیٝ وٕز ٚ ؽىٓ را سٛضیص دٞذ    -11-10ػزٚق ٚ اػصبة ؽىٓ را سٛضیص دٞذ  – 9-11

 ٔدبری ايٍٙٛئیٙبَ ٚ خذارٞبی آٖ را سٛضیص دٞذ  – 11-11
 

 

 

 

 

 :هر جلسه ياهذاف كل کيرفتبري به تفک شهياهذاف و

دوازدهن جلسه 

 ؽىٓ ٜی٘بش یٔمطغ یآؽٙبيی دا٘ؾدٛيبٖ  ثب  آ٘بسْٛ :ٞذف وّی

اٞذاف ٚيضٜ 

.  دردبيبٖ  دا٘ؾدٛ لبدر ثبؽذ

صفبق را سٛضیص دٞذ ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی  -12-2دٞذ ٔٙبطك ٔخشّف ؽىٓ را سٛضیص ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی   -1-12

وجذ ٚ ططبَ را سٛضیص دٞذ ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی  -12-4 ری ؽىٕی ٚ ٔؼذٜ را سٛضیص دٞذٔمطؼی  آ٘بسٛٔی -3-12

رٚدٜ ثشري ٚ عٍٕٛئیذ ٚ ٔدزای آ٘بَ را ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی – 12-6رٚدٜ وٛزه را سٛضیص دٞذ  ٔمطؼی آ٘بسٛٔی -5-12

سٛضیص دٞذ 

 ػضالر ؽىٓ را سٛضیص دٞذٔمطؼی  آ٘بسٛٔی  -12-8وّیٝ ٞب ٚ ٔدبری ضبِت را سٛضیص دٞذ ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی  -7-12

اعشخٛاٟ٘بی ٘بضیٝ وٕز ٚ ؽىٓ را سٛضیص ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی  -12-10ػزٚق ٚ اػصبة ؽىٓ را سٛضیص دٞذ ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی –9-12

دٞذ 

ٖ را ٔدبری ايٍٙٛئیٙبَ ٚ خذارٞبی آٔمطؼی  آ٘بسٛٔی – 11-12

سٛضیص دٞذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :هر جلسه ياهذاف كل کيرفتبري به تفک شهياهذاف و

سیسدهن جلسه 

 ٍِٗ ٜی٘بش یآؽٙبيی دا٘ؾدٛيبٖ ثب  آ٘بسْٛ :ٞذف وّی

اٞذاف ٚيضٜ 

.  دردبيبٖ  دا٘ؾدٛ لبدر ثبؽذ

ٔفصُ ٞیخ را سٛضیص دٞٙذ  – 13-2ثٝ طٛر وّی اعشخٛاٖ ٞیخ را سٛضیص دٞٙذ  – 1-13

اعشخٛاٖ اعىیْٛ را سٛضیص دٞٙذ   -13-4عشخٛاٖ ايّیْٛ را سٛضیص دٞٙذ ا   -3-13

اعشخٛاٖ عبوزْٚ را سٛضیص دٞٙذ   -13-6اعشخٛاٖ دٛثیظ را سٛضیص دٞٙذ   -5-13

 ػضالر ٍِٗ را سٛضیص دٞٙذ   -13-8د٘جبِسٝ را سٛضیص دٞٙذ  اعشخٛاٖ – 7-13

ٔدبٚرار آٖ را سٛضیص دٞٙذ ٔثب٘ٝ ٚ   13--10٘بَ را سٛضیص دٞٙذ آٔدزای    -9-13

رضٓ ٚ سخٕذاٖ را سٛضیص دٞذ    -13-12غذد خٙغی ٔزد  را سٛضیص دٞٙذ    -11-13

 ٖ را سٛضیص دٞٙذػزٚق ٚ اػصبة ًِ  -13-14 ٚاصٖ ٚ غذد  خٙغی سٖ را سٛضیص دٞٙذ   -13-13

  دیؾبثزاٜ ٔزد ٚ سٖ را سٛضیص دٞٙذ   -15-13
 

 

 

 

 

 

 :هر جلسه ياهذاف كل کيرفتبري به تفک شهياهذاف و

چهبردهن جلسه 

 ٍِٗ ٜی٘بش یٔمطغ یآؽٙبيی دا٘ؾدٛيبٖ  ثب  آ٘بسْٛ :ٞذف وّی

اٞذاف ٚيضٜ 

  . دردبيبٖ  دا٘ؾدٛ لبدر ثبؽذ

ٔفصُ ٞیخ را سٛضیص دٞٙذ  –14-2ثٝ طٛر وّی اعشخٛاٖ ٞیخ را سٛضیص دٞٙذ  – 1-14

ویْٛ را سٛضیص دٞٙذ اعشخٛاٖ اط -14-4اعشخٛاٖ ايّیْٛ را سٛضیص دٞٙذ    -3-14

اعشخٛاٖ عبوزْٚ را سٛضیص دٞٙذ  -14-6اعشخٛاٖ دٛثیظ را سٛضیص دٞٙذ  -5-14

 ػضالر ٍِٗ را سٛضیص دٞٙذ  -14-8اعشخٛاٖ د٘جبِسٝ را سٛضیص دٞٙذ  – 7-14

ٔثب٘ٝ ٚ ٔدبٚرار آٖ را سٛضیص دٞٙذ  14--10٘بَ را سٛضیص دٞٙذ آٔدزای   -9-14

رضٓ ٚ سخٕذاٖ را سٛضیص دٞذ   -14-12سٛضیص دٞٙذ  غذد خٙغی ٔزد  را  -11-14

 ٖ را سٛضیص دٞٙذػزٚق ٚ اػصبة ًِ  -14-14 ٚاصٖ ٚ غذد  خٙغی سٖ را سٛضیص دٞٙذ  -13-14

  دیؾبثزاٜ ٔزد ٚ سٖ را سٛضیص دٞٙذ  -15-14
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :هر جلسه ياهذاف كل کيرفتبري به تفک شهياهذاف و

پبنسدهن جلسه 

 در ا٘غبٖ یا٘ذاْ فٛلبٖ ٜیا٘ؾدٛيبٖ ثب  ٘بشآؽٙبيی د :ٞذف وّی

اٞذاف ٚيضٜ 

  . دردبيبٖ  دا٘ؾدٛ لبدر ثبؽذ

اعشخٛاٟ٘بی ثبسٚ ٚ راديٛط را سٛضیص دٞذ  -15-2اعشخٛاٟ٘بی وشف ٚ سزلٜٛ را سٛضیص دٞذ    -1-15

دٞذ را سٛضیص  وف دعز ٚاٍ٘ؾشبٖاعشخٛاٟ٘بی  -15-4اعشخٛاٟ٘بی اِٙب ٚ ٔر دعز را سٛضیص دٞذ  -3-15

ػضالر ٘بضیٝ ؽب٘ٝ را سٛضیص دٞذ   -15-6ٔفصُ ؽب٘ٝ را سٛضیص دٞذ   -5-15

 ػضالر ٘بضیٝ خّفی ثبسٚ را سٛضیص دٞذ -15-8ػضالر ٘بضیٝ لذأی ثبسٚ را سٛضیص دٞذ  -7-15

ػضالر ٘بضیٝ لذأی عبػذ را سٛضیص دٞذ  -15-10ػزٚق ٚ اػصبة ٘بضیٝ ثبسٚ را سٛضیص دٞذ  -9-15

را سٛضیص دٞذ  عبػذػزٚق ٚ اػصبة ٘بضیٝ  -15-12ر ٘بضیٝ خّفی عبػذ را سٛضیص دٞذ ػضال  -11-15

 ػزٚق ٚ اػصبة ٘بضیٝ د عز را سٛضیص دٞذ -15-14 ػضالر ٘بضیٝ د عز را سٛضیص دٞذ -13-15

 ٚريذٞبی عططی ا٘ذاْ فٛلب٘ی را سٛضیص دٞذ  -15-15
 

 

 

 

 

 :هر جلسه ياهذاف كل کيرفتبري به تفک شهياهذاف و

ضبنسدهن جلسه 

 در ا٘غبٖ یا٘ذاْ فٛلبٖ ٜی٘بش یٔمطغ یآؽٙبيی دا٘ؾدٛيبٖ ثب  آ٘بسْٛ :ٞذف وّی

اٞذاف ٚيضٜ 

.  دردبيبٖ  دا٘ؾدٛ لبدر ثبؽذ

ٔمطؼی  اعشخٛاٟ٘بی ثبسٚ ٚ راديٛط را سٛضیص دٞذ  آ٘بسٛٔی -16-2ٔمطؼی  اعشخٛاٟ٘بی وشف ٚ سزلٜٛ را سٛضیص دٞذ  آ٘بسٛٔی– 1-16

ٔمطؼی  اعشخٛاٟ٘بی وف دعز ٚاٍ٘ؾشبٖ را سٛضیص  آ٘بسٛٔی -16-4ٔمطؼی  اعشخٛاٟ٘بی اِٙب ٚ ٔر دعز را سٛضیص دٞذ  آ٘بسٛٔی -3-16

دٞذ 

ٔمطؼی  ػضالر ٘بضیٝ ؽب٘ٝ را سٛضیص دٞذ  آ٘بسٛٔی  -16-6ٔمطؼی  ٔفصُ ؽب٘ٝ را سٛضیص دٞذ  آ٘بسٛٔی -5-16

 ٔمطؼی  ػضالر ٘بضیٝ خّفی ثبسٚ را سٛضیص دٞذ آ٘بسٛٔی -16-8دٞذ  ٔمطؼی  ػضالر ٘بضیٝ لذأی ثبسٚ را سٛضیص آ٘بسٛٔی -7-16

ٔمطؼی  ػضالر ٘بضیٝ لذأی عبػذ را سٛضیص دٞذ  آ٘بسٛٔی -16-10ٔمطؼی  ػزٚق ٚ اػصبة ٘بضیٝ ثبسٚ را سٛضیص دٞذ  آ٘بسٛٔی -9-16

ی  ػزٚق ٚ اػصبة ٘بضیٝ عبػذ را سٛضیص دٞذ ٔمطغ آ٘بسٛٔی -16-12ٔمطؼی  ػضالر ٘بضیٝ خّفی عبػذ را سٛضیص دٞذ  آ٘بسٛٔی  -11-16

 ٔمطؼی  ػزٚق ٚ اػصبة ٘بضیٝ د عز را سٛضیص دٞذ آ٘بسٛٔی -16-14 ٔمطؼی  ػضالر ٘بضیٝ د عز را سٛضیص دٞذ آ٘بسٛٔی -13-16

ٚريذٞبی عططی ا٘ذاْ فٛلب٘ی را سٛضیص ٔمطؼی   آ٘بسٛٔی -15-16

دٞذ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :هر جلسه يكل اهذاف کيرفتبري به تفک شهياهذاف و

هفتذهن جلسه 

ی ا٘ذاْ سطشبٖ ٜی٘بش یآؽٙبيی دا٘ؾدٛيبٖ ثب  آ٘بسْٛ :ٞذف وّی

اٞذاف ٚيضٜ 

  . دردبيبٖ  دا٘ؾدٛ لبدر ثبؽذ

را سٛضیص دٞذ  راٖ ٚ سی ثییباعشخٛاٟ٘بی  -17-2اعشخٛاٟ٘بی ٍِٗ،  عبوزْٚ ٚ د٘جبِسٝ را سٛضیص دٞذ    -1-17

را سٛضیص دٞذ  دب ٚاٍ٘ؾشبٖ دب اعشخٛاٟ٘بی وف -17-4ا سٛضیص دٞذ رفیجٛال ٚ ٔر دب اعشخٛاٟ٘بی  -3-17

را سٛضیص دٞذ  ٍِٗػضالر ٘بضیٝ   -17-6را سٛضیص دٞذ  رأٖفصُ   -5-17

 را سٛضیص دٞذ ٚ داخّی راٖ ػضالر ٘بضیٝ خّفی -17-8را سٛضیص دٞذ  راٖػضالر ٘بضیٝ لذأی  -7-17

را سٛضیص دٞذ  عبق دبػضالر ٘بضیٝ لذأی  -17-10ٞذ را سٛضیص د راٖ ػزٚق ٚ اػصبة ٘بضیٝ -9-17

را سٛضیص دٞذ  عبق دبػزٚق ٚ اػصبة ٘بضیٝ  -17-12را سٛضیص دٞذ  عبق دبػضالر ٘بضیٝ خّفی   -11-17

 را سٛضیص دٞذدؾز ٚ وف دب ػزٚق ٚ اػصبة ٘بضیٝ  -17-14 را سٛضیص دٞذ دؾز ٚ وف دبػضالر ٘بضیٝ  -13-17

 را سٛضیص دٞذ  سطشب٘یا٘ذاْ  ٚريذٞبی عططی -15-17
 

 

 

 

 

 

 :هر جلسه ياهذاف كل کيرفتبري به تفک شهياهذاف و

هجذهن جلسه 

 .آؽٙب ؽٛ٘ذ یا٘ذاْ سطشبٖ ٜی٘بش یٔمطغ یدا٘ؾدٛيبٖ ثب آ٘بسْٛ :ٞذف وّی

اٞذاف ٚيضٜ 

.  دردبيبٖ  دا٘ؾدٛ لبدر ثبؽذ

اعشخٛاٟ٘بی ٍِٗ،  عبوزْٚ ٚ د٘جبِسٝ را  ٔمطؼی آ٘بسٛٔی   -1-18

سٛضیص دٞذ 

اعشخٛاٟ٘بی راٖ ٚ سی ثییب را سٛضیص دٞذ  ٔمطؼی آ٘بسٛٔی -2-18

اعشخٛاٟ٘بی وف دب ٚاٍ٘ؾشبٖ دب را سٛضیص  ٔمطؼی آ٘بسٛٔی -18-4اعشخٛاٟ٘بی فیجٛال ٚ ٔر دب را سٛضیص دٞذ  ٔمطؼی آ٘بسٛٔی -3-18

دٞذ 

ضالر ٘بضیٝ ٍِٗ را سٛضیص دٞذ عٔمطؼی  آ٘بسٛٔی  -18-6ٔفصُ راٖ را سٛضیص دٞذ ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی  -5-18

ػضالر ٘بضیٝ خّفی ٚ داخّی راٖ را سٛضیص ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی -18-8ػضالر ٘بضیٝ لذأی راٖ را سٛضیص دٞذ ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی -7-18

 دٞذ

ش دٞذ ػضالر ٘بضیٝ لذأی عبق دب را سٛضی -ٔمطؼی آ٘بسٛٔی 18-10ػزٚق ٚ اػصبة ٘بضیٝ راٖ را سٛضیص دٞذ ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی -9-18

ػزٚق ٚ اػصبة ٘بضیٝ عبق دب را سٛضیص دٞذ  ٔمطؼی آ٘بسٛٔی -18-12ػضالر ٘بضیٝ خّفی عبق دب را سٛضیص دٞذ ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی  -11-18

ػزٚق ٚ اػصبة ٘بضیٝ دؾز ٚ وف دب را ٔمطؼی  آ٘بسٛٔی -18-14 ػضالر ٘بضیٝ دؾز ٚ وف دب را سٛضیص دٞذ ٔمطؼی آ٘بسٛٔی -13-18

 سٛضیص دٞذ

ٚريذٞبی عططی ا٘ذاْ سطشب٘ی را سٛضیص  ٔمطؼی آ٘بسٛٔی -15-18

دٞذ 

 

 



 

 

 

 

 

 سنجص و ارزيببي

 عبػز سبريخ ٕ٘زٜ رٚػ آسٖٔٛ آسٖٔٛ

 سٟیٝ دبٚردٛيٙز
ثزرعی ٔٛارد 

 عبخشٝ ؽذٜ
  در طَٛ والط ٞز خّغٝ ٕ٘زٜ 5

 دبيبٖ دٚرٜآسٖٔٛ  
، سصبٚيز ٔمطؼی

 ؽفبٞی
سزْ  دبيبٖ سزْ ٕ٘زٜ 5

ثز اعبط سٔبٖ 

دٜ اس سؼییٗ ػ

 اثشذای سزْ

ضضٛر فؼبَ در 

 والط

٘ظز اعشبد ٚ عبيز 

 دا٘ؾدٛيبٖ
 در طَٛ والط ٞز خّغٝ ٕ٘زٜ 5

ضضٛر ٚ غیبة ٚ 

سبخیز  
در طَٛ والط ٞز خّغٝ ٕ٘زٜ  5٘ظز اعشبد 

 

سٕبٔی وشت ٚ اطّغٟبی آ٘بسٛٔی ٔمطؼی    -عْٛ/دْٚ/خّذ اَٚ  – 2019ٌزی ثزای دا٘ؾدٛيبٖ دشؽىی: هنببغ

٘ز ثزداری ٚ اخشصبر ٘ٛيغی   ، ثطث ٌزٚٞی، دبٚردٛيٙزخٙزا٘ی، دزعؼ ٚ دبعخ در والط، ٕ٘بيؼ ط  :روش تذريس

ٔمطؼی  آ٘بسٛٔیٕ٘بيؼ فیّٓ آٔٛسؽی  - ثزد ٚايز – دئٛدزٚصوشٛریٚ  :رسبنه هبي كوک آهوزضي 

 

 

 
 

  :هقررات درس و انتظبرات  از دانطجو
 .ٚج درطی والط خٛدداری ٕ٘بيٙذدا٘ؾدٛيبٖ ثبيذ ثٝ ٔٛلغ در عزوالط ضبضز ثبؽٙذ ٚ اسخز .1

وٙٙذٚوبٔالً  ثٝ  اداؽزیٔطبِت را (  ی٘ز ثزدار)عىٛر را رػبيز وزدٜ ٚثبسٛخٝ ثٝ ٚخٛدرفز٘ظ  فمط ثصٛرر اخشصبر  .2

 ٕ٘بيٙذ سٛخٝ ٘ىبر ٔطزش ؽذٜ

 .درٚط خّغبر ٌذؽشٝ آٔبدٌی ثزای وٛئیش داؽشٝ ثبؽٙذ ػٝٞزخّغٝ ثب ٔطبَ .3

در ثطث ٞبی ٌزٚٞی ؽزوز وٙٙذ  .4

 .ٔزاٜ خٛد را در والط خبٔٛػ وٙٙذسّفٗ ٜ .5
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