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 : درط اّذاف کلی
 
 

 عغشَدّب ،سزهبسَدّب ،ًوبسَدّبکزهْبی ثیوبریشای اًغبى ؽبهل  یصیسؾخ یرٍؽْب ٍ فَلَصیٍرم آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب (1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جلغِ اٍل*

 هحوذ رایبًیدکشز : ًبم هذرط

 1ا سزهبسَد: ػٌَاى هجحث

 

 :اّذاف اخشصبصی

 
 :داًؾجَ در دبیبى کالط ثشَاًذ

 ادیظ سَرکیظعیٌٌغیظ ٍ  کلًََرکیظ ،دیکزٍعلیَم دًذرسیکَم ،سیکبىصیکب فبعیَال ،فبعیَال ّذبسیکبکزهْبی هؾخصبر هْن  -1

 .را ثیبى کٌذ

 ادیظ سَرکیظعیٌٌغیظ ٍ  کلًََرکیظ ،دیکزٍعلیَم دًذرسیکَم ،سیکبىصیکب فبعیَال ،فبعیَال ّذبسیکبسخوْبی هؾخصبر هْن  -2

 .را ثیبى کٌذ

   ،سیکبىصیکب فبعیَال ،فبعیَال ّذبسیکبکزهْبی  هیکزٍعکَدی ٍ هبکزٍعکَدیٍ ثِ طزیق  یکهَرفَلَص یذّبیلک ثزاعبط -3

. دّذ یصسؾخرا  ادیظ سَرکیظعیٌٌغیظ ٍ  کلًََرکیظ ،دیکزٍعلیَم دًذرسیکَم

ادیظ عیٌٌغیظ ٍ  کلًََرکیظ ،دیکزٍعلیَم دًذرسیکَم ،سیکبىصیکب فبعیَال ،فبعیَال ّذبسیکبکزهْبی  ؽوبسیکی اسؽکل  -4

 .     کٌذ یرا ًبهگذار ّبهخشلف آى یٍ قغوشْبؽٌبعبیی کزدُ را آًْب هؾخصبر هْن  ،سزعین کٌذ سَرکیظ

دیکزٍعلیَم  ،سیکبىصیکب فبعیَال ،فبعیَال ّذبسیکبسخن ّبی  هیکزٍعکَدیٍ ثِ طزیق  یکهَرفَلَص یذّبیثزاعبط کل -5

. دّذ یصسؾخرا  ادیظ سَرکیظعیٌٌغیظ ٍ  کلًََرکیظ ،دًذرسیکَم

ادیظ عیٌٌغیظ ٍ  کلًََرکیظ ،دیکزٍعلیَم دًذرسیکَم ،صیکبسیکب فبعیَال ،فبعیَال ّذبسیکبسخن ّبی ؽکل ؽوبسیکی اس  -6

 . کٌذ یرا ًبهگذار ّبهخشلف آى یٍ قغوشْبؽٌبعبیی کزدُ را آًْب هؾخصبر هْن  ،سزعین کٌذ سَرکیظ

 .ثصَرر هیکزٍعکَدیک سؾخیص دّذ ٍ رعن ًوبیذرا  یکبّذبر یَالفبط یؽبخِ ٍ رد یکعزکز  -7

 
 

 □*رٍاًی حزکشی     □ػبطفی    □*ؽٌبخشی :   حیطِ

 

ٍ آهَسػ هیکزٍعکَدی سَعط اعشبد  Powerpoint  ثب اعشفبدُ اس اعالیذّبی Lab Lecture یراىىعخ: رٍػ آهَسؽی

 یآهَسػ الم ّبی ،لخ سبح ،ٍیذئَ دزٍصکشَر ،ٍایز ثزد: ٍعیلِ کوک آهَسؽی

 یالهْبٍ سؾخیص هؾبّذُ  ،یکهؾبرکز داًؾجَ ثِ کوک دزعؼ در هَرد اطالػبر هَرفَلَص: داًؾجَ یآهَسػ یزفؼبل

 کبر آسهبیؾگبُگشارػ ٍ  سزعین ؽوبسیک ػَاهل اًگلی ،یکزٍعکَحم یزدر س یآهَسػ

 اًگل ؽٌبعی داًؾکذُ دیزادشؽکی یؾگبُآسهب: یظسذر هکبى

 

 

 



 دٍمجلغِ *

 هحوذ رایبًیدکشز : ًبم هذرط

 2ا ترماتود: ػٌَاى هجحث

 

 :اّذاف اخشصبصی

 
 :داًؾجَ در دبیبى کالط ثشَاًذ

 .را ثیبى کٌذ ّشزٍفیظ ٍ هشبگًَیوَط  ،فبعیَلَدغیظ ثَعکیکزهْبی هؾخصبر هْن  -1

 .را ثیبى کٌذ صادًَیکَم ؽیغشَسٍهبٍهبًغًَی  ؽیغشَسٍهبّوبسَثیَم، ؽیغشَسٍهب  کزهْبی ثبلؾ ًز ٍ هبدُهؾخصبر هْن  -2

ٍ هبًغًَی  ؽیغشَسٍهبّوبسَثیَم، ؽیغشَسٍهب  ،هشبگًَیوَط ،ّشزٍفیظ ،فبعیَلَدغیظ ثَعکیسخوْبی هؾخصبر هْن  -3

 .را ثیبى کٌذ صادًَیکَم ؽیغشَسٍهب

 ،ّشزٍفیظ ،فبعیَلَدغیظ ثَعکیکزهْبی  هیکزٍعکَدیٍ هبکزٍعکَدیٍ ثِ طزیق  یکهَرفَلَص یذّبیلک ثزاعبط -4

. دّذ یصسؾخرا  صادًَیکَم ؽیغشَسٍهبٍ هبًغًَی  ؽیغشَسٍهبّوبسَثیَم، ؽیغشَسٍهب  ،هشبگًَیوَط

ٍ هبًغًَی  ؽیغشَسٍهبّوبسَثیَم، ؽیغشَسٍهب  ،هشبگًَیوَط ،ّشزٍفیظ ،فبعیَلَدغیظ ثَعکیکزهْبی ؽکل ؽوبسیکی اس -5

 .     کٌذ یرا ًبهگذار ّبهخشلف آى یٍ قغوشْبؽٌبعبیی کزدُ را آًْب هؾخصبر هْن  ،سزعین کٌذ صادًَیکَم ؽیغشَسٍهب

 ،هشبگًَیوَط ،ّشزٍفیظ ،فبعیَلَدغیظ ثَعکیسخن ّبی  هیکزٍعکَدیٍ ثِ طزیق  یکهَرفَلَص یذّبیثزاعبط کل -6

. دّذرا سؾخیص  صادًَیکَم ؽیغشَسٍهبٍ هبًغًَی  ؽیغشَسٍهبّوبسَثیَم، ؽیغشَسٍهب 

ٍ هبًغًَی  ؽیغشَسٍهبّوبسَثیَم، ؽیغشَسٍهب  ،هشبگًَیوَط ،ّشزٍفیظ ،فبعیَلَدغیظ ثَعکیسخن ّبی ؽکل ؽوبسیکی اس  -7

 . کٌذ یرا ًبهگذار ّبهخشلف آى یٍ قغوشْبؽٌبعبیی کزدُ را آًْب هؾخصبر هْن  ،سزعین کٌذ صادًَیکَم ؽیغشَسٍهب

 .ٍ رعن ًوبیذدّذ سؾخیص  ثصَرر هیکزٍعکَدیکرا  یغشَسٍهبػ عزکز دٍ ؽبخِ -8
 

 

 □*رٍاًی حزکشی      □ػبطفی    □*ؽٌبخشی :   حیطِ

 

ٍ آهَسػ هیکزٍعکَدی سَعط اعشبد  Powerpoint  ثب اعشفبدُ اس اعالیذّبی Lab Lecture یراىىعخ: رٍػ آهَسؽی

 یآهَسػ الم ّبی ،لخ سبح ،ٍیذئَ دزٍصکشَر ،ٍایز ثزد: ٍعیلِ کوک آهَسؽی

 یالهْبٍ سؾخیص هؾبّذُ  ،یکهؾبرکز داًؾجَ ثِ کوک دزعؼ در هَرد اطالػبر هَرفَلَص: داًؾجَ یآهَسػ یزفؼبل

 گشارػ کبر آسهبیؾگبٍُ  سزعین ؽوبسیک ػَاهل اًگلی ،یکزٍعکَحم یزدر س یآهَسػ

 دیزادشؽکیاًگل ؽٌبعی داًؾکذُ  یؾگبُآسهب: یظسذر هکبى

 

 

 

 



 عَمجلغِ *

 هحوذ رایبًیدکشز: ًبم هذرط

 1ا سستود: ػٌَاى هجحث

 

 :اّذاف اخشصبصی

 
 :داًؾجَ در دبیبى کالط ثشَاًذ

 .را ثیبى کٌذ ّیوٌَلذیظ ًبًب ٍ سٌیبعَلیَم ،کزهْبی ثبلؾ سٌیبعبصیٌبسبهؾخصبر هْن  -1

 .را ثیبى کٌذ ًبًبّیوٌَلذیظ سٌیبعَلیَم ٍ  ،سخوْبی سٌیبعبصیٌبسبهؾخصبر هْن  -2

. دّذ یصسؾخرا  ّیوٌَلذیظ ًبًبسٌیبعَلیَم ٍ  ،سٌیبعبصیٌبسب کزهْبی هیکزٍعکَدیٍ ثِ طزیق  یکهَرفَلَص یذّبیلک ثزاعبط -3

ٍ ؽٌبعبیی کزدُ را آًْب هؾخصبر هْن  ،سزعین کٌذ ّیوٌَلذیظ ًبًبسٌیبعَلیَم ٍ  ،کزهْبی سٌیبعبصیٌبسبؽکل ؽوبسیکی اس -4

 .     کٌذ یرا ًبهگذار ّبهخشلف آى یقغوشْب

. دّذرا سؾخیص  ّیوٌَلذیظ ًبًبسٌیبعَلیَم ٍ  ،سٌیبعبصیٌبسبسخن ّبی  هیکزٍعکَدیٍ ثِ طزیق  یکهَرفَلَص یذّبیثزاعبط کل -5

ٍ ؽٌبعبیی کزدُ را آًْب هؾخصبر هْن  ،سزعین کٌذ ّیوٌَلذیظ ًبًبسٌیبعَلیَم ٍ  ،سٌیبعبصیٌبسبسخن ّبی ؽکل ؽوبسیکی اس  -6

 .     کٌذ یرا ًبهگذار ّبهخشلف آى یقغوشْب

 .را ثصَرر هیکزٍعکَدیک سؾخیص دّذ ٍ رعن ًوبیذ سٌیبعَلیَمٍ  سٌیبعبصیٌبسبثٌذّبی رعیذُ ٍ ثبرٍر  ،اعکَلکظ  -7
 

 

 
 □*رٍاًی حزکشی      □ػبطفی    □*ؽٌبخشی :   حیطِ

 

ٍ آهَسػ هیکزٍعکَدی سَعط اعشبد  Powerpoint  ثب اعشفبدُ اس اعالیذّبی Lab Lecture یراىىعخ: رٍػ آهَسؽی

 یآهَسػ الم ّبی ،لخ سبح ،ٍیذئَ دزٍصکشَر ،ٍایز ثزد: ٍعیلِ کوک آهَسؽی

 یالهْبٍ سؾخیص هؾبّذُ  ،یکهؾبرکز داًؾجَ ثِ کوک دزعؼ در هَرد اطالػبر هَرفَلَص: داًؾجَ یآهَسػ یزفؼبل

 گشارػ کبر آسهبیؾگبٍُ  سزعین ؽوبسیک ػَاهل اًگلی ،یکزٍعکَحم یزدر س یآهَسػ

 اًگل ؽٌبعی داًؾکذُ دیزادشؽکی یؾگبُآسهب: یظسذر هکبى

 

 

 

 

 



 چْبرمجلغِ *

 هحوذ رایبًیدکشز : ًبم هذرط

 2دا سستو: ػٌَاى هجحث

 :اّذاف اخشصبصی

 
 :داًؾجَ در دبیبى کالط ثشَاًذ

 .را ثیبى کٌذ دیفیلَثَسزیَم السَم ٍ دیذلیذیذیَم کبًیٌَم ،کزهْبی ثبلؾ اکیٌَکَکَط گزاًَلَسٍطهؾخصبر هْن  -1

 .را ثیبى کٌذ دیفیلَثَسزیَم السَم ٍ دیذلیذیذیَم کبًیٌَم ،اکیٌَکَکَط گزاًَلَسٍطسخوْبی هؾخصبر هْن  -2

ٍ دیفیلَثَسزیَم السَم  ،اکیٌَکَکَط گزاًَلَسٍط کزهْبی هیکزٍعکَدیٍ ثِ طزیق  یکهَرفَلَص یذّبیلک ثزاعبط -3

. دّذ یصسؾخرا  دیذلیذیذیَم کبًیٌَم

هؾخصبر  ،سزعین کٌذ دیفیلَثَسزیَم السَم ٍ دیذلیذیذیَم کبًیٌَم ،اکیٌَکَکَط گزاًَلَسٍطکزهْبی ؽکل ؽوبسیکی اس -4

 .     کٌذ یرا ًبهگذار ّبهخشلف آى یٍ قغوشْبؽٌبعبیی کزدُ را آًْب هْن 

دیفیلَثَسزیَم السَم ٍ  ،اکیٌَکَکَط گزاًَلَسٍطسخن ّبی  هیکزٍعکَدیٍ ثِ طزیق  یکهَرفَلَص یذّبیثزاعبط کل -5

. دّذ یصسؾخرا  دیذلیذیذیَم کبًیٌَم

هؾخصبر  ،سزعین کٌذ دیفیلَثَسزیَم السَم ٍ دیذلیذیذیَم کبًیٌَم ،اکیٌَکَکَط گزاًَلَسٍطسخن ّبی ؽکل ؽوبسیکی اس  -6

 .     کٌذ یرا ًبهگذار ّبهخشلف آى یٍ قغوشْبؽٌبعبیی کزدُ را آًْب هْن 

 .ٍ رعن ًوبیذدّذ سؾخیص را ثصَرر هیکزٍعکَدیک  Inveginated  ٍEvaginatedؽي ّیذاسیذ را در حبلز  -7
 

 
 □*رٍاًی حزکشی     □ػبطفی    □*ؽٌبخشی :   حیطِ

 

ٍ آهَسػ هیکزٍعکَدی سَعط اعشبد  Powerpoint  ثب اعشفبدُ اس اعالیذّبی Lab Lecture یراىىعخ: رٍػ آهَسؽی

 یآهَسػ الم ّبی ،لخ سبح ،ٍیذئَ دزٍصکشَر ،ٍایز ثزد: ٍعیلِ کوک آهَسؽی

 یالهْبٍ سؾخیص هؾبّذُ  ،یکهؾبرکز داًؾجَ ثِ کوک دزعؼ در هَرد اطالػبر هَرفَلَص: داًؾجَ یآهَسػ یزفؼبل

 کبر آسهبیؾگبُگشارػ ٍ  سزعین ؽوبسیک ػَاهل اًگلی ،یکزٍعکَحم یزدر س یآهَسػ

 اًگل ؽٌبعی داًؾکذُ دیزادشؽکی یؾگبُآسهب: یظسذر هکبى

 

 

 


