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 پزعتبری هبهبیی داًؾکذُ

تزهی  قبلب ًگبرػ طزح درط

 

 دٍم کبرؽٌبعی هبهبیی داًؾجَیبى تزم  :هخبطببى                              جٌیي ؽٌبعی:   ػٌَاى درط 

 2:عْن اعتبد اس ٍاحذ                                                    2  : تؼذادٍاحذ

 آساد :فزاگیز عبػت پبعخگَیی بِ عَاالت

          98-99دٍمًیوغبل      ( رٍس،عبػت ٍ ًیوغبل تحصیلی)  10/8-10/10 دٍؽٌبِ: سهبى ارائِ درط

 ًذارد :درط ٍ پیؼ ًیبس                                     دکتز آسیتب فزاهزسی :هذرط  

 

 :ّذف کلی درط 

ًحَُ تؾکیل ٍ اختی اػضبی حیبتی، آؽبیی بب چگًَگی تؾکیل ٍ تکَیي جفت، هٌؾبء رٍیبى ؽي

ی هختلف بذى جٌیي طبیؼی ٍ ػَاهل هَثز بز ایجبد ًبٌّجبریْبی هبدرسادی تکبهل دعتگبّْب

 

 (جْت ّز جلغِ یک ّذف: )ّذاف کلی جلغبت ا

 آؽٌبیی بب هقذهبت ٍ تؼبریف ٍ گبهتَصًش ؽبهل اٍٍصًش ٍ اعپزهبتَصًش -1

 (فتِ اٍلُ) آؽٌبیی بب تخوک گذاری، لقبح ٍ تؾکیل تخن  -2

، آؽٌبیی بب (ّفتِ دٍم)آؽٌبیی بب الًِ گشیٌی ٍ تؾکیل پزدُ ّبی جٌیٌی ٍ ارتببط خًَی هبدر ٍجٌیي  -3

 (ّفتِ عَم)تؾکیل دیغک عِ الیِ جٌیٌی، گبعتزٍالعیَى ٍ تؾکیل هحَرّبی بذى 

 (ّفتِ عَم تب ّؾتن) آؽٌبیی بب هؾتقبت الیِ ّبی اکتَدرم، هشٍدرم، اًذٍدرم ٍ عتیغ ػصبی  -4

 ، جفت ٍ پزدُ ّبی جٌیٌی ٍ دٍقلَّب(ّفتِ ّبی ّؾتن تب عی ٍ ّؾتن) ایی بب دٍرُ فتبل آؽي -5

 اصَل تزاتَلَصی ٍ ًبٌّجبریْبی هبدرسادی ٍ رؽذ بؼذ اس تَلذ -6

 هزبَطِ هبدرسادی ّبی ًبٌّجبری ٍ اعکلتی دعتگبُ تکبهل چگًَگی ٍ هٌؾب بب آؽٌبیی -7

 هزبَطِ ادرسادیم ّبی آؽٌبیی بب تکبهل دعتگبُ ػضالًی ٍ ًبٌّجبری -8

 آؽٌبیی بب تکبهل قلب ٍ ًبٌّجبریْبی هبدرسادی هزبَطِ -9

 آؽٌبیی بب تغییزات ایجبد ؽذُ در طی تکبهل ػزٍق ٍ ًبٌّجبریْبی هبدرسادی هزبَطِ -10

 آؽٌبیی بب تکبهل حفزات بذى ٍ ًبٌّجبریْبی هبدرسادی هزبَطِ -11

 بَطِآؽٌبیی بب چگًَگی تکبهل دعتگبُ تٌفظ ٍ ًبٌّجبریْبی هبدرسادی هز -12

 آؽٌبیی بب چگًَگی تکبهل دعتگبُ گَارػ ٍ ًبٌّجبریْبی هبدرسادی هزبَطِ -13

آؽٌبیی ٍ هٌؾبء ٍ چگًَگی تؾکیل دعتگبُ ادراری تٌبعلی ٍ آؽٌبیی بب چگًَگی تکبهل دعتگبُ تٌفظ   -14

 ٍ ًبٌّجبریْبی هبدرسادی هزبَطِ

 سادی هزبَطِآؽٌبیی بب چگًَگی تکبهل عز ٍ گزدى ٍ دعتگبُ ػصبی ٍ ًبٌّجبریْبی هبدر  -15

 آؽٌبیی بب تکبهل ٍ چگًَگی تؾکیل چؾن ٍ گَػ ٍ ًبٌّجبریْبی هبدرسادی هزبَطِ  -16
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 آؽٌبیی ثب هوسهبت ٍ تؼبریق ٍ گبهتَصًش ؽبهل اٍٍصًش ٍ اعپزهبتَصًش :ّذف کلی جلغِ اٍل

 ؽٌبعی را جٌیي مػل گیزی كزا اّویت  .ًٌس ثیبى ؽٌبعی جٌیي ػلن تٌبهل اس ای تبریرچِ لاّذاف ٍیضُ جلغِ اٍ

كزضیِ  .را ثِ گٌبز ّب ثیبى ًٌس PGCًحَُ تؾٌیل ٍ هْبجزت  .علَلْبی سایبی ثسٍی را ثؾٌبعس. ززُ ؽزح

پسیسُ ًزاط اٍر را ؽزح . ؽزح زّس ٍ تلبٍت آى زٍ را ثساًس هیَس ٍ هیتَس توغین  .ًزٍهَسٍهی تَارث را ؽزح زّس

اعپزهبتَصًشیظ  كزآیٌس .زّس ؽزح را اٍٍسًشیظ. ّب را تَضیح زّس كزایٌس ثلَؽ اٍٍعیت. اجغبم هغجی را ثؾٌبعس. زّس

 . هزاحل اعپزهیَصًش را ثؾٌبعس. را ؽزح زّس

 

 (ّلتِ اٍل) آؽٌبیی ثب تروي گذاری، لوبح ٍ تؾٌیل ترن :  دٍم ّذف کلی جلغِ

ؽ كَلیٌَلْب را ؽزح تؾٌیل ٍ ثلَ. ثؾٌبعس ا راھٍرهَىھ اثز زر سى تٌبعلی زعتگبُ تـییزات :دٍم اّذاف ٍیضُ جلغِ

 .زّس تَضیح را اعپزم زر آًزٍسٍهی ٍاًٌؼ ٍ گیزی ظزكیت. ًحَُ اٍٍالعیَى ٍ تؾٌیل جغن سرز را ثساًس. زّس

  .ًلیَاص، هَرٍال ٍ ثالعتَعیغت را ؽزح زّس. ٍهبیغ ّلتِ اٍل تٌبهل را ثساًس .زّس ؽزح را لوبح رًٍس هزاحل

 

( ّلتِ زٍم)ی ٍ تؾٌیل پززُ ّبی جٌیٌی ٍ ارتجبط ذًَی هبزر ٍجٌیي آؽٌبیی ثب الًِ گشیي : :عَم ّذف کلی جلغِ

(  ّلتِ عَم)ٍ آؽٌبیی ثب تؾٌیل زیغي عِ الیِ جٌیٌی، گبعتزٍالعیَى ٍ تؾٌیل هحَرّبی ثسى 

 

 ایغمٍ . الیِ را ثساًس زٍ زیغي صرهیٌبل ٍ آهٌیَى تؾٌیل گشیٌی، الًِ تٌبهل، 8 ٍهبیغ رٍس: عَم اّذاف ٍیضُ جلغِ

جلتی را  رحوی ذًَی ارتیبط اٍلیي ٍ تٌبهل 11 -12 رٍس ٍكبیغ. سرزُ را ؽزح زّس ًیغِ تؾٌیل ٍ تٌبهل 9 رٍس

 گزُ اٍلیِ، ؽیبر تٌبهل ٍ تؾٌیل ًحَُ. ًَریًَی را ؽزح زّس یّبپزس ٍ ًَریَى تؾٌیل ٍ تٌبهل 13 رٍس ٍهبیغ . ثساًس

. ُ تؾٌیل ػزٍم ذًَی را ثساًسًحَ. ًحَُ گبعتزٍالعیَى را ؽزح زّس. ًَتًََرزرا ثساًس اٍلیِ،

 

ّلتِ عَم تب ) آؽٌبیی ثب هؾتوبت الیِ ّبی اًتَزرم، هشٍزرم، اًسٍزرم ٍ عتیؾ ػصجی : چْبرم ّذف کلی جلغِ

( ّؾتن

 .ًَرٍالعیَى را تَضیح زّس ًحَُ .ثجزز ًبم را اًسٍرزرم ٍ هشٍزرم اًتَزرم، الیِ هؾتوبت: چْبرم اّذاف ٍیضُ جلغِ

 تؾٌیل ًحَُ .زّس را ؽزح عَهیتَهز ٍ یتعَم ّبی عبذتوبى ٍ جٌیٌی ٍ ای ٍاعغِ سیبلارااٍح هشٍزرم تؾٌیل ًحَُ

. ثساًس را آًسٍزرم ّبی الیِ اس را تٌلظ ٍ گَارػ زعتگبُ

 

، جلت ٍ پززُ ّبی جٌیٌی ٍ (ّلتِ ّبی ّؾتن تب عی ٍ ّؾتن) آؽٌبیی ثب زٍرُ كتبل : پٌجن ّذف کلی جلغِ

زٍهلَّب 

تـییزات ٍ ٍهبیغ تٌبهلی را عی هبّْبی عَم، چْبرم، پٌجن ٍ ًیوِ زٍم حبهلگی را ؽزح : پٌجن اّذاف ٍیضُ جلغِ

ًبف را  ثٌس تؾٌیل .آى را ؽزح زّس هٌؾب ٍ جلت ًحَُ تؾٌیل. جٌیي را ثساًس تَلس سهبى تؼییي ّبی رٍػ. زّس

. ا ؽزح زّساًَاع زٍ هلَیی ر. آهٌیَى را ثساًس هبیغ ٍ آهٌیَى پززُ ًحَُ ؽٌل گیزی . تَضیح زّس

 

اصَل تزاتَلَصی ٍ ًبٌّجبریْبی هبزرسازی ٍ رؽس ثؼس اس تَلس : ؽؾن ّذف کلی جلغِ

ًحَُ رؽس ثؼس اس . اًَاع تزاتَصى ّب را ؽزح زّس. اًَاع ًبٌّجبریْبی هبزرسازی را ثؾٌبعس :: ؽؾن اّذاف ٍیضُ جلغِ

. تَلس را تَضیح زّس
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 آى هبزرسازی ّبی ًبٌّجبری ٍ اعٌلتی زعتگبُ تٌبهل چگًَگی ٍ هٌؾب ثب زاًؾجَیبى آؽٌبیی :ّفتن ّذف کلی جلغِ

 زاذل ٍ ؿؾبیی زاذل عبسی اعترَاى .ًٌس ثیبى را ثسى ّبی اعترَاى اٍلیِ هٌؾبء: ّفتن اّذاف ٍیضُ جلغِ

ٍ  تؾٌیل ًحَُ .ًٌس ثیبى را آیس هی ثَجَز ٍیغزًٍزاًیَم ٍ ًَرًٍزاًیَم اس ًِ ّبیی عبذتوبى .زّس ؽزح را ؿضزٍكی

 ًٌٌسُ ػلل ایجبز ثجززٍ ًبم را اعٌلتی زعتگبُ هبزرسازی ّبی ًبٌّجبری .زّس ؽزح را كوزات عتَى ٍ ّب اًسام اهلتي

 .زّس تَضیح را آًْب

 

ٍ  زیبكزاگن ٍ ثسى عزٍسی ّبی ؿؾبء ٍ حلزات تٌبهل ػضالًی، زعتگبُ تٌبهل چگًَگی ٍ هٌؾبء :ّؾتن ّذف کلی جلغِ

هزثَعِ  هبزرسازی ّبی ًبٌّجبری

 را ّیپَهز ٍ هز اپی اس را ثسى زیَارُ زر اعٌلتی ػضالت تؾٌیل چگًَگی ٍ هٌؾبء :ّؾتن اف ٍیضُ جلغِاّذ

 زلیل ٍ را ثساًس ػضالًی هبزرسازی ّبی ًبٌّجبری .را ًبم ثجزز ّب اًسام ٍ عز ًبحیِ اعٌلتی ػضالت. تَضیح زّس

صلبهی،  حلزات تؾٌیل چگًَگی .زّس ؽزح را رٍیبًی زاذل علَم تؾٌیل چگًَگی ٍ هٌؾبء ..ًٌس ثیبى را آًْب ایجبز

 كتن ّبی ایجبز چگًَگی ٍ اًَاع .را تَضیح زّس ذللی ٍ هساهی هشاًتزّبی تٌبهل .زّس تَضیح را پزیٌبرزی ٍ جٌیٌی

 .ؽزح زّس ؽٌبعی جٌیي ًظز اس را زیبكزاگن هبزرسازی

 

عِ آؽٌبیی ثب تٌبهل هلت ٍ ًبٌّجبریْبی هبزرسازی هزثَ: ًْن ّذف کلی جلغِ

چگًَگی تؾٌیل عپتَم ّبی . چگًَگی ؽٌل گیزی هلت ثبلؾ را اس لَلِ هلجی تَضیح زّس :ًْن اّذاف ٍیضُ جلغِ

. چگًَگی تؾٌیل زریچِ ّبی زٍلتی، عِ لتی ٍ آئَرتی را ؽزح زّس. هلجی را ثیبى ًٌس

 

رسازی هزثَعِ آؽٌبیی ثب تـییزات ایجبز ؽسُ زر عی تٌبهل ػزٍم ٍ ًبٌّجبریْبی هبز :دّن ّذف کلی جلغِ

چگًَگی . گززػ ذَى جٌیٌی ٍ تـییزاتی ًِ ثؼس اس تَلس رخ هی زّس را تَضیح زّس :دّن اّذاف ٍیضُ جلغِ

 .ًبٌّجبریْبی هلجی ػزٍهی راثساًس. تؾٌیل ؽزیبى ّب ٍ ٍریس ّبی ثشرٍ ٍ ػزٍم لٌلبٍی را ؽزح زّس

 

 هبزرسازی هزثَعِ آؽٌبیی ثب تٌبهل حلزات ثسى ٍ ًبٌّجبریْبی :یبسدّن ّذف کلی جلغِ

ؽٌل گیزی حلزات . هٌؾبء ٍ چگًَگی ؽٌل گیزی علَم زاذل رٍیبًی را ؽزح زّس :یبسدّن اّذاف ٍیضُ جلغِ

چگًَگی تؾٌیل كتن ّبی . تٌبهل هشاًتزّبی هساهی ٍ ذللی را ؽزح زّس. صلبهی، پلَری ٍ پزیٌبرزی را تَصیق ًٌس

. هبزرسازی زیبكزاگوی را تَضیح زّس

 

آؽٌبیی ثب چگًَگی تٌبهل زعتگبُ تٌلظ ٍ ًبٌّجبریْبی هبزرسازی هزثَعِ  :دٍاسدّن ّذف کلی جلغِ

 را ریِ تٌبهل هزحلِ چْبر .زّس ؽزح را تٌلغی ّبی جَاًِ تؾٌیل چگًَگی ٍ هٌؾبء :دٍادّن اّذاف ٍیضُ جلغِ

 ٍ هبزُ عَركبًتبًت تؾٌیل سهبى . تَصیق ًٌس را َّایی - ذًَی عس .زّس تَضیح را هزحلِ ّز تـییزات ٍ ثجزز ًبم

 اسٍكبصیبل آتزسی ٍ ّبی تزاًئَكبریٌضیبل كیغتَل ؽٌل گیزی .را ؽزح زّس تٌلغی زیغتزط عٌسرم زر آى ًوؼ

 .تَضیح زّس

 

 هزثَعِ هبزرسازی ّبی ًبٌّجبری ٍ گَارػ زعتگبُ تٌبهل آؽٌبیی ثب چگًَگی :عیشدّن ّذف کلی جلغِ

 رٍزُ هؾتوبت .زّس ؽزح را سرزُ ًیغِ ذللی ثرؼ اس ٍلیِا رٍزُ تؾٌیل چگًَگی :عیشدّن اّذاف ٍیضُ جلغِ

 .زّس ؽزح ّب ٍ رٍزُ هؼسُ چزذؼ چگًَگی .زّس ؽزح را یي ّز تٌبهل ًحَُ .ًبم ثجزز را پغیي ٍ هیبًی پیؾیي،

. تَضیح زّس را ًلَاى ؿؾبء ٍ ًلَآى حلزُ ؽسى توغین چگًَگی
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 هزثَعِ هبزرسازی ّبی ًبٌّجبری ٍ تٌبعلی ازراری زعتگبُ تٌبهل چگًَگیآؽٌبیی ثب  :چْبردّن ّذف کلی جلغِ

 را  )هتبًلزٍس ٍ هشًٍلزٍس پزًٍلزٍس،) تزؽحی ّبی ارگبى تٌبهل ٍ تؾٌیل چگًَگی: چْبردّن اّذاف ٍیضُ جلغِ

 .تَضیح زّس را پیؾبثزاُ ٍ هثبًِ تٌبهل زّس ؽزح را حبلجی جَاًِ ٍ هتبًلزٍس ثبكت اس زائوی ًلیِ تٌبهل .ؽزح زّس

 اػضبء ٍ تٌبعلی هجبری گًَبزّب، تٌبهل چًَگی ٍ هٌؾبء. تَضیح زّس را ازراری زعتگبُ هبزرسازی ّبی یًبٌّجبر

 ًبًبل تؾٌیل چگًَگی. زّس تَضیح را تٌبعلی زعتگبُ ثِ ٍاثغتِ ؿسز تؾٌیل چگًَگی .زّس ؽزح ذبرجی تٌبعلی

را تَضیح  تٌبعلی ثِ زعتگبُ هزثَط سازی هبزر ّبی ًبٌّجبری .زّس ؽزح را ّب تروساى ٍ ّب ثیضِ ًشٍل ایٌگَئیٌبل،

. زّس

 

آؽٌبیی ثب چگًَگی تٌبهل عز ٍ گززى ٍ زعتگبُ ػصجی ٍ ًبٌّجبریْبی هبزرسازی  :پبًشدّن ّذف کلی جلغِ

هزثَعِ 

. ًحَُ تٌبهل عز ٍ گززى ٍ هشاًؾیوی ًِ هبّیچِ عز را تؾٌیل هی زّس را ؽزح زّس :پبًشدّن اّذاف ٍیضُ جلغِ

ؽٌل گیزی سثبى، ؿسُ تیزٍئیس را . ّب ٍ ؽٌبف ّبی حلوی ٍ هؾتوبت ّز یي اس آًْب را تَضیح زّس ًوبى ّب ، ثي ثغت

تٌبهل عیغتن ػصجی هزًشی، لَلِ ػصجی، . ًحَُ ؽٌل گیزی ًیغت ٍ كیغتَل تیزٍگلَعبل را ؽزح زّس. ؽزح زّس

هؼ علَلْبی عتیؾ ػصجی، ى. حجبثْبی هـشی اثتسایی ٍ عبذتوبًْبی هؾتن آس آًْب، عٌبة ًربػی را تَضیح زّس

هیلیي زار ؽسى اػصبة هحیغی، ًبٌّجبریْبی زعتگبُ ػصجی،  اعپبیٌبثیلیسا، هٌٌگَعل، هیلَعل، هٌٌگَهیلَعل را 

. ؽزح زّس

 

 ُآؽٌبیی ثب تٌبهل ٍ چگًَگی تؾٌیل چؾن ٍ گَػ ٍ ًبٌّجبریْبی هبزرسازی هزثَط: ؽبًشّن ّذف کلی جلغِ

ًبٌّجبریْبی هبزرسازی چؾن را . تٌبهل ثرؾْبی هرتلق چؾن را ؽزح زّسچگًَگی  :ؽبًشدّن اّذاف ٍیضُ جلغِ

. ًبٌّجبریْبی هبزرسازی گَػ را ثؾٌبعس. چگًَگی تٌبهل هغوتْبی هرتلق گَػ را تَضیح زّس. ثساًس

 

 

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ببؽذ

 

 .هقذهبت ٍ تؼبریف ٍ گبهتَصًش ؽبهل اٍٍصًش ٍ اعپزهبتَصًش را ؽزح دّذ 1-1

 .را تَضیح دّذ( ّفتِ اٍل) ک گذاری، لقبح ٍ تؾکیل تخن تخن 2-1

. را ؽزح دّذ( ّفتِ دٍم)الًِ گشیٌی ٍ تؾکیل پزدُ ّبی جٌیٌی ٍ ارتببط خًَی هبدر ٍجٌیي  3-1

را تَضیح ( ّفتِ عَم)تؾکیل دیغک عِ الیِ جٌیٌی، گبعتزٍالعیَى ٍ تؾکیل هحَرّبی بذى 

 .دّذ

 .را بؾٌبعذ( ّفتِ عَم تب ّؾتن) م، اًذٍدرم ٍ عتیغ ػصبی هؾتقبت الیِ ّبی اکتَدرم، هشٍدر 4-1

تؾکیل جفت ٍ پزدُ ّبی . را ؽزح دّذ( ّفتِ ّبی ّؾتن تب عی ٍ ّؾتن) ٍقبیغ دٍرُ فتبل  5-1

 .اًَاع دٍقلَیی را تَضیح دّذ. جٌیٌی را تَضیح دّذ

 .اصَل تزاتَلَصی ٍ ًبٌّجبریْبی هبدرسادی ٍ رؽذ بؼذ اس تَلذ را ؽزح دّذ6-1

. هزبَطِ را تَضیح دّذ هبدرسادی ّبی ًبٌّجبری ٍ اعکلتی دعتگبُ تکبهل چگًَگی ٍ هٌؾب 7-1

 .هزبَطِ را ؽزح دّذ هبدرسادی ّبی تکبهل دعتگبُ ػضالًی ٍ ًبٌّجبری 8-1

 .تکبهل قلب ٍ ًبٌّجبریْبی هبدرسادی هزبَطِ را تَضیح دّذ 9-1

 .ریْبی هبدرسادی هزبَطِ را ؽزح دّذتغییزات ایجبد ؽذُ در طی تکبهل ػزٍق ٍ ًبٌّجب 10-1
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 .تکبهل حفزات بذى ٍ ًبٌّجبریْبی هبدرسادی هزبَطِ را تَضیح دّذ 11-1

 .چگًَگی تکبهل دعتگبُ تٌفظ ٍ ًبٌّجبریْبی هبدرسادی هزبَطِ را ؽزح دّذ 12-1

 .چگًَگی تکبهل دعتگبُ گَارػ ٍ ًبٌّجبریْبی هبدرسادی هزبَطِ را تَضیح دّذ 13-1

چگًَگی تکبهل دعتگبُ . ٍ چگًَگی تؾکیل دعتگبُ ادراری تٌبعلی  را ؽزح دّذ هٌؾبء 14-1

 .تٌفظ ٍ ًبٌّجبریْبی هبدرسادی هزبَطِ را تَضیح دّذ

 .چگًَگی تکبهل عز ٍ گزدى ٍ دعتگبُ ػصبی ٍ ًبٌّجبریْبی هبدرسادی هزبَطِ را ؽزح دّذ 15-1 

 .درسادی هزبَطِ را تَضیح دّذتکبهل ٍ چگًَگی تؾکیل چؾن ٍ گَػ ٍ ًبٌّجبریْبی هب 16-1

 

 :هٌببغ

خشاػی  هظفز پزٍفغَر تبلیف ػوَهی ؽٌبعی جٌیي

الًگوي  ؽٌبعی جٌیي

 

 طَل جلغِ در ٍ پبعخ بحث، پزعؼ  ٍ عخٌزاًی :رٍػ تذریظ

 

 بزد ٍایت پزٍصکتَر، کبهپیَتز، ٍیذئَ :ٍعبیل آهَسؽی 

 

عٌجؼ ٍ ارسؽیببی  

عبػت تبریخ  ( رصذبز حغب د)عْن اس ًوزُ کلرٍػ       آسهَى 

 تؾزیحی ًَتبُکَئیش 

 (ؽلبّی)

////////////////////////  ّز جلغِ  2

  ٍعظ تزم 4 چٌس گشیٌِ ای  تزم آسهَى هیبى 

  پبیبى تزم 12 چٌس گشیٌِ ایآسهَى پبیبى تزم 

حضَر فؼبل در 

کالط 

  ّز جلغِ 2 پبعد ٍ پزعؼ

 

 :هقزرات کالط ٍ اًتظبرات اس داًؾجَ

 ثؼسآهبزگی جْت جلغِ  ٍ تسریظ اس پظ جلغِ ّز زرعی هغبلت هغبلؼِ ًالط، زر اًؾجَیبىز كؼبل حضَر

 

: داًؾکذُ EDOًبم ٍ اهضبی هغئَل:                ًبم ٍ اهضبی هذیز گزٍُ:             ًبم ٍ اهضبی هذرط

 :تبریخ ارعبل        :                            تبریخ ارعبل:                          تبریخ تحَیل
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 جذٍل سهبًبٌذی درط جٌیي ؽٌبعی

  10/8-10/10ؽٌبِ  دٍ: رٍس ٍ عبػت جلغِ 

 98-99کبرؽٌبعی هبهبیی تزم دٍم ًیوغبل دٍم داًؾجَیبى  

 

 هذرط هَضَع ّز جلغِ              تبریخ جلغِ

1 
 

 زًتز آسیتب كزاهزسی ٍصًشآؽٌبیی بب هقذهبت ٍ تؼبریف ٍ گبهتَصًش ؽبهل اٍٍصًش ٍ اعپزهبت 21/11/98

2 28/11/98 
 

 زًتز آسیتب كزاهزسی (ّفتِ اٍل) آؽٌبیی بب تخوک گذاری، لقبح ٍ تؾکیل تخن 

آؽٌبیی بب الًِ گشیٌی ٍ تؾکیل پزدُ ّبی جٌیٌی ٍ ارتببط خًَی  5/12/98 3

، آؽٌبیی بب تؾکیل دیغک عِ الیِ (ّفتِ دٍم)هبدر ٍجٌیي 

 (ّفتِ عَم)هحَرّبی بذى جٌیٌی، گبعتزٍالعیَى ٍ تؾکیل 

 زًتز آسیتب كزاهزسی

4 12/12/98 
 

آؽٌبیی بب هؾتقبت الیِ ّبی اکتَدرم، هشٍدرم، اًذٍدرم ٍ عتیغ 

 (ّفتِ عَم تب ّؾتن) ػصبی 

 زًتز آسیتب كزاهزسی

5 19/12/98 
 

، جفت ٍ (ّفتِ ّبی ّؾتن تب عی ٍ ّؾتن) آؽٌبیی بب دٍرُ فتبل 

 پزدُ ّبی جٌیٌی ٍ دٍقلَّب

 آسیتب كزاهزسی زًتز

6 18/1/99 
 

 زًتز آسیتب كزاهزسی اصَل تزاتَلَصی ٍ ًبٌّجبریْبی هبدرسادی ٍ رؽذ بؼذ اس تَلذ

7 25/1/99 
 

 ًبٌّجبری ٍ اعکلتی دعتگبُ تکبهل چگًَگی ٍ هٌؾب بب آؽٌبیی

 هزبَطِ هبدرسادی ّبی

 زًتز آسیتب كزاهزسی

8 
 

 هبدرسادی ّبی اریآؽٌبیی بب تکبهل دعتگبُ ػضالًی ٍ ًبٌّج 1/2/99

 هزبَطِ

 زًتز آسیتب كزاهزسی

9 8/2/99 
 

 زًتز آسیتب كزاهزسی آؽٌبیی بب تکبهل قلب ٍ ًبٌّجبریْبی هبدرسادی هزبَطِ

10 15/2/99 

 

آؽٌبیی بب تغییزات ایجبد ؽذُ در طی تکبهل ػزٍق ٍ ًبٌّجبریْبی 

 هبدرسادی هزبَطِ

 زًتز آسیتب كزاهزسی

 زًتز آسیتب كزاهزسی ل حفزات بذى ٍ ًبٌّجبریْبی هبدرسادی هزبَطِآؽٌبیی بب تکبم 22/2/99 11

آؽٌبیی بب چگًَگی تکبهل دعتگبُ تٌفظ ٍ ًبٌّجبریْبی هبدرسادی  29/2/99 12

 هزبَطِ

 زًتز آسیتب كزاهزسی

آؽٌبیی بب چگًَگی تکبهل دعتگبُ گَارػ ٍ ًبٌّجبریْبی  12/3/99 13

 هبدرسادی هزبَطِ

 زًتز آسیتب كزاهزسی

14 19/3/99 

 

آؽٌبیی ٍ هٌؾبء ٍ چگًَگی تؾکیل دعتگبُ ادراری تٌبعلی ٍ 

آؽٌبیی بب چگًَگی تکبهل دعتگبُ تٌفظ ٍ ًبٌّجبریْبی هبدرسادی 

 هزبَطِ

 زًتز آسیتب كزاهزسی

آؽٌبیی بب چگًَگی تکبهل عز ٍ گزدى ٍ دعتگبُ ػصبی ٍ  26/3/99 15

 ًبٌّجبریْبی هبدرسادی هزبَطِ

 زًتز آسیتب كزاهزسی

آؽٌبیی بب تکبهل ٍ چگًَگی تؾکیل چؾن ٍ گَػ ٍ ًبٌّجبریْبی ججزاًی  16

 هبدرسادی هزبَطِ

 زًتز آسیتب كزاهزسی
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