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 : درط اّذاف کلی
 

ٍ  ؽبهل سک یبخشِ ّبی رٍدُ ای ثیوبریشای اًغبى یّب یبخشِسک  یصیسؾخ یرٍؽْبٍ  رفَلَصیٍمآؽٌبیی داًؾجَیبى ثب  (1

 (دالعوَدیَم ،کَکغیذیب ،سبصکذاراى) ٍ خًَی ًغجی( کَکغیذیب ،هضُ داراى ،کذاراىصسب ،آهیجْب)حفزُ ای 

 

 عغشَدّب ،سزهبسَدّب ،ًوبسَدّبکزهْبی ثیوبریشای اًغبى ؽبهل  یصیسؾخ یرٍؽْب ٍ فَلَصیٍرم آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب (2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عَمجلغِ *

هحوذ رایبًی دکشز : ًبم هذرط

 ّبًوبسَد: ػٌَاى هجحث

 

: اّذاف اخشصبصی

 

 :داًؾجَ در دبیبى کالط ثشَاًذ

  .را ثیبى کٌذ سزیؾیيٍ اکغیَر  ،ًکبسَر ،آًکیلَعشَهب ،سزیکَعفبل ،آعکبریظکزهْبی ثبلؾ ًز ٍ هبدُ هؾخصبر هْن  -1

 .را ثیبى کٌذاکغیَر ٍ  ًکبسَر ،آًکیلَعشَهب ،سزیکَعفبل ،آعکبریظسخوْبی هؾخصبر هْن  -2

 ،سزیکَعفبل ،آعکبریظ ثبلؾ ًز ٍ هبدُ کزهْبی هیکزٍعکَدی ٍ هبکزٍعکَدیٍ ثِ طزیق  یکهَرفَلَص یذّبیلک اعبط ثز -3

. دّذ یصسؾخرا  سزیؾیياکغیَر ٍ  ،ًکبسَر ،آًکیلَعشَهب

 ،سزعین کٌذ سزیؾیياکغیَر ٍ  ،ًکبسَر ،آًکیلَعشَهب ،سزیکَعفبل ،آعکبریظکزهْبی ثبلؾ ًز ٍ هبدُ  ؽکل ؽوبسیکی اس -4

 .     کٌذ یرا ًبهگذار ّبهخشلف آى یٍ قغوشْبآًْب ؽٌبعبیی کزدُ هؾخصبر هْن 

اکغیَر  ًکبسَر ٍ ،آًکیلَعشَهب ،سزیکَعفبل ،آعکبریظسخن ّبی  هیکزٍعکَدیٍ ثِ طزیق  یکهَرفَلَص یذّبیثزاعبط کل -5

. دّذ یصسؾخ

آًْب هؾخصبر هْن  ،سزعین کٌذاکغیَر  ًکبسَر ٍ ،آًکیلَعشَهب ،سزیکَعفبل ،آعکبریظسخن ّبی ؽکل ؽوبسیکی اس  -6

 .     کٌذ یرا ًبهگذار ّبهخشلف آى یٍ قغوشْبؽٌبعبیی کزدُ 

. سؾخیص دّذرا  ّبکٌذ ٍ ثِ طزیق هیکزٍعکَدی آى را ثیبىّبی قالثذار الرٍ راثذیشَئیذ ٍ الرٍ فیالریفزم کزمهؾخصبر هْن  -7

الرٍّبی سزیؾیي داخل  را ثیبى کٌذ ٍ ثِ طزیق هیکزٍعکَدیدر ػضالر اعکلشی  سزیؾیي الرٍهؾخصبر هْن هیکزٍعکَدی  -8

. سؾخیص دّذرا ػضالًی 

 

 

 

 □ *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

 

 

 

 



 چْبرم جلغِ*

هحوذ رایبًی دکشز : ًبم هذرط

 ّبعغشَد: ػٌَاى هجحث

 

: اّذاف اخشصبصی

 

 :داًؾجَ در دبیبى کالط ثشَاًذ

  .را ثیبى کٌذ ّیوٌَلذیظ ًبًباکیٌَکَکَط گزاًَلَسٍط ٍ  ،سٌیبعَلیَم ،کزهْبی ثبلؾ ًز ٍ هبدُ سٌیب عبصیٌبسبهؾخصبر هْن  -1

 .را ثیبى کٌذ ّیوٌَلذیظ ًبًباکیٌَکَکَط گزاًَلَسٍط ٍ  ،سٌیبعَلیَم ،سخوْبی سٌیب عبصیٌبسبهؾخصبر هْن  -2

اکیٌَکَکَط  ،سٌیبعَلیَم ،سٌیب عبصیٌبسب کزهْبی هیکزٍعکَدی ٍ هبکزٍعکَدیٍ ثِ طزیق  یکهَرفَلَص یذّبیلک اعبط ثز -3

. دّذ یصسؾخرا  ّیوٌَلذیظ ًبًبگزاًَلَسٍط ٍ 

هؾخصبر هْن  ،سزعین کٌذ ّیوٌَلذیظ ًبًباکیٌَکَکَط گزاًَلَسٍط ٍ  ،سٌیبعَلیَم ،کزهْبی سٌیب عبصیٌبسب ؽکل ؽوبسیکی اس -4

 .     کٌذ یرا ًبهگذار ّبهخشلف آى یٍ قغوشْبآًْب ؽٌبعبیی کزدُ 

اکیٌَکَکَط گزاًَلَسٍط ٍ  ،سٌیبعَلیَم ،سٌیب عبصیٌبسبسخن ّبی  هیکزٍعکَدیٍ ثِ طزیق  یکهَرفَلَص یذّبیثزاعبط کل -5

. دّذ ّیوٌَلذیظ ًبًب

هؾخصبر  ،سزعین کٌذ ّیوٌَلذیظ ًبًباکیٌَکَکَط گزاًَلَسٍط ٍ  ،سٌیبعَلیَم ،سٌیب عبصیٌبسبسخن ّبی ؽکل ؽوبسیکی اس  -6

 .     کٌذ یرا ًبهگذار ّبهخشلف آى یٍ قغوشْبآًْب ؽٌبعبیی کزدُ هْن 

 .را ثصَرر هیکزٍعکَدیک سؾخیص دّذ ٍ رعن ًوبیذ سٌیبعَلیَم ،سٌیب عبصیٌبسبثٌذّبی رعیذُ ٍ ثبرٍر  ،اعکَلکظ  -7
 .ٍ رعن ًوبیذدّذ سؾخیص ثصَرر هیکزٍعکَدیک را  Inveginated  ٍEvaginatedؽي ّیذاسیذ را در حبلز  -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  ،یکاطالػبر هَرفَلَصهؾبرکز داًؾجَ ثِ کوک دزعؼ در هَرد : داًؾجَ یآهَسػ یزفؼبل

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

 اًگل ؽٌبعی داًؾکذُ دیزادشؽکی یؾگبُآسهب: یظسذر هکبى

 

 

 

 



 دٌجنجلغِ *

هحوذ رایبًی دکشز : ًبم هذرط

 ّبسزهبسَد: ػٌَاى هجحث

 

: اّذاف اخشصبصی

 

 :دبیبى کالط ثشَاًذداًؾجَ در 

  .را ثیبى کٌذ دیکزٍعلیَم دًذرسیکَم ٍ فبعیَال ّذبسیکبکزهْبی هؾخصبر هْن  -1

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

 ؽیغشَسٍهبٍ هبًغًَی  ؽیغشَسٍهبّوبسَثیَم، ؽیغشَسٍهب  ،دیکزٍعلیَم دًذرسیکَم ،فبعیَال ّذبسیکبسخوْبی هؾخصبر هْن  -3

 .را ثیبى کٌذ صادًَیکَم

 ،دیکزٍعلیَم دًذرسیکَم ،فبعیَال ّذبسیکب کزهْبی هیکزٍعکَدی ٍ هبکزٍعکَدیٍ ثِ طزیق  یکهَرفَلَص یذّبیلک اعبط ثز -4

. دّذ یصسؾخرا  صادًَیکَم ؽیغشَسٍهبٍ هبًغًَی  ؽیغشَسٍهبّوبسَثیَم، ؽیغشَسٍهب 

 ؽیغشَسٍهبٍ هبًغًَی  ؽیغشَسٍهبّوبسَثیَم، ؽیغشَسٍهب  ،دیکزٍعلیَم دًذرسیکَم ،فبعیَال ّذبسیکبکزهْبی  ؽکل ؽوبسیکی اس -5

 .     کٌذ یرا ًبهگذار ّبهخشلف آى یٍ قغوشْبآًْب ؽٌبعبیی کزدُ هؾخصبر هْن  ،سزعین کٌذ صادًَیکَم

ؽیغشَسٍهب  ،دیکزٍعلیَم دًذرسیکَم ،فبعیَال ّذبسیکبسخن ّبی  هیکزٍعکَدیٍ ثِ طزیق  یکهَرفَلَص یذّبیثزاعبط کل -6

. دّذ صادًَیکَم ؽیغشَسٍهبٍ هبًغًَی  ؽیغشَسٍهبّوبسَثیَم، 

 ؽیغشَسٍهبٍ هبًغًَی  ؽیغشَسٍهبّوبسَثیَم، ؽیغشَسٍهب  ،دیکزٍعلیَم دًذرسیکَم ،فبعیَال ّذبسیکبسخن ّبی ؽکل ؽوبسیکی اس  -7

 . کٌذ یرا ًبهگذار ّبهخشلف آى یٍ قغوشْبآًْب ؽٌبعبیی کزدُ هؾخصبر هْن  ،سزعین کٌذ صادًَیکَم

 .ثصَرر هیکزٍعکَدیک سؾخیص دّذ ٍ رعن ًوبیذرا  یکبّذبر یَالفبط یؽبخِ ٍ رد یکعزکز   -8
 .ٍ رعن ًوبیذدّذ سؾخیص ثصَرر هیکزٍعکَدیک را یغشَسٍهب ػ عزکز دٍ ؽبخِ -9
 

 

 

 

 □ *رٍاًی حزکشی     □ ػبطفی    □*ؽٌبخشی :   حیطِ
 

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

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

 یالهْبٍ سؾخیص هؾبّذُ  ،یککوک دزعؼ در هَرد اطالػبر هَرفَلَصهؾبرکز داًؾجَ ثِ : داًؾجَ یآهَسػ یزفؼبل

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

 اًگل ؽٌبعی داًؾکذُ دیزادشؽکی یؾگبُآسهب: یظسذر هکبى

 

 


