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□يجَر کززى

 :زرط ؽزحی اس 

ل زارٍّب، ًحَُ هقزف زارٍّب، فبرهبکَکیٌتیک ٍ فبرهبکَزیٌبهیک، اّویت آؽٌبیی هقسهبتی ثب زارٍؽٌبعی، اؽکب  .1

 .هتبثَلیغن زارٍّب

یب زر ثیوبرعتبى هوکي اعت ثب آًْب  هحیط کبرٍزر  زًساى پشؽکیآؽٌبیی ثب زارٍّبي غیزترققی کِ زاًؾجَیبى  .2

 .عز ٍکبر زاؽتِ ثبؽٌس



: ط زرط هَرز ًظزيتسر يهٌبثغ افل
       1) Basic Principles of Pharmacology with Dental Hygiene Applications,Freida Atherton  

Pickett.Geza T.Terezhalmy 2009 

       

 

 

 

 

 : زرط اّساف کلی

 کيًبميک ٍ فبرهبکَزيًتياس جولِ افَل فبرهبکَک يؽٌبذت هقسهبت زارٍؽٌبط .1

 رُيُ ٍ ؽيجولِ هغش، قلت، کلثسى اس  ياتيح يهَحز ثز ارگبى ّب يزارٍّب يؽٌبذت کل .2

 س زارٍّبيتجَ يرٍػ ّب ٍ ییثب اؽکبل زارٍ ییآؽٌب .3

هَحز ثز  ياس زر هؼزك قزار گزفتي ٍ اعتؼوبل زارٍّب ي، ذطزات ًبػییٍ تساذالت زارٍ يثب ػَارك جبًت ییآؽٌب.4

 ثسى ياتيح يارگبى ّب

 

 جلسه اول٭

 عیسیبىزکتز : ًبم هسرط

 ٍ فبرهبکَکیٌتیک کيًبميفبرهبکَز ،يٍصفبرهبکَلهقسهِ : ػٌَاى هجحج

 : اّساف اذتقبفی

اس اعت، آؽٌب يًسُ هَرز ىيم هطبلت آيکِ زر تفِ ٍ فبرهبکَکیٌتیک کيًبميفبرهبکَز ،يزارٍؽٌبط يُ ٍ هقسهبتيل اٍلى جلغِ زاًؾجَ ثب افَيزر ا

 :زر پبپبى جلغِ زاًؾجَ قبزر هی ؽَز تب ثِ عَاالت سیز جَاة زّس .ذَاّس ؽس

 .ف کززُ ٍ اًَاع آى را ًبم ثجززيرا تؼززارٍ  (1)

 .ف کززُ ٍ هخبل ثشًسيعت را تؼزيعت ٍ آًتبگَىيآگَى (2)

 .احز زارٍ را هؾرـ کٌس يرياًساسُ گ يرٍػ ّب (3)

  .گیزًسُ را تؼزیف کٌس ٍ اًَاع گیزًسُ را ًبم ثجزز (4)

 .هؼیبرّبي ایوٌی زارٍ را تؼزیف کٌس (5)

 .م ٍ زفغ زارٍ را تَضیح زّسهزاحل فبرهبکَکیٌتیک ؽبهل جذة، تَسیغ، هتبثَلیظ (6)

 .فزاّوی سیغتی را تؼزیف کٌس (7)

 .تفبٍت کیٌتیک زرجِ ففز ٍ یک را تَضیح زّس (8)

 . حجن ظبّزي تَسیغ، ًیوِ ػوز ٍ رٍػ هحبعجِ زٍس زارٍ را ثیبى کٌس (9)

 □رٍاًی حزکتی                       □ػبطفی                       ■ؽٌبذتی    :حیطِ 

ٍثحج ٍ گفتگَ  يىعرٌزا: رٍػ آهَسؽی

پزٍصکتَر  زئَيٍتزٍ ٍيکبهپ -ثزز تيٍا :ٍعیلِ کوک آهَسؽی



 جلسه دوم٭

 عیسیبىزکتز : ًبم هسرط

 ٍ اؽکبل زارٍیی هتبثَلیغن: ػٌَاى هجحج

 :اّساف اذتقبفی
ال زارٍیی هتساٍل کِ ثیؾتز زر ػالٍُ ثز آى ثب اؽک .ًحَُ هتبثَلیغن زارٍّب ٍ تبحیز آى ثز عویت زارٍّب آؽٌب ذَاّس ؽساى يى جلغِ زاًؾجَيزر ا

:ر جَاة زّسيى جلغِ زاًؾجَ قبزر ذَاّس ثَز کِ ثِ عَاالت سيثؼس اس اتوبم ا. فزایٌس َّؽجزي هَرز ًیبس اعت، آؽٌب ذَاّس ؽس

.تفبٍت فبس یک ٍ فبس زٍ هتبثَلیغن را ثیبى کززُ ٍ اّیوت ّز کسام را تَضیح زّس 

.هْوتزیي القب کٌٌسُ ّب ٍ هْبر کٌٌسُ ّب هتبثَلیغن را ًبم ثجززالقب ٍ هْبر هتبثَلیغن را تَضیح زّس ٍ  

.هشایب ٍ هؼبیت رٍػ ّب تشریقی ًغجت ثِ رٍػ ذَراکی هقزف  زارٍّب را ثیبى کٌس 

 .هشایب ٍ هؼبیت رٍػ اعتٌؾبقی را زر هقبیغِ ثب عبیز رٍػ ّب تَضیح زّس 

 □رٍاًی حزکتی                       □ػبطفی                       ■ؽٌبذتی :   حیطِ 

، ثرج ٍ گفتگَيعرٌزاى: رٍػ آهَسؽی

پزٍصکتَر  زئَيٍتزٍ ٍيکبهپ -ثزز تيٍا: ٍعیلِ کوک آهَسؽی

 جلسه سوم٭

 عیسیبىزکتز : ًبم هسرط

 عیغتن اتًََم :ػٌَاى هجحج

 :اّساف اذتقبفی
هی ثبیغت  اى زاًؾجَيزر پب .عتن تبحیز هی گذارًس ثیبى ذَاّس ؽسػولکزز عیغتن اتًََم ٍ زارٍّبیی کِ ثز رٍي ایي عی اسزر ایي جلغِ هقسهبتی 

 :قبزر ثبؽس تب ثِ عَاالت سیز پبعد زّس

تقغین ثٌسي عیغتن اتًََم ثِ چِ تزتیت اعت؟ (1

ػقت زّی عغیغتن اتًََم ثز رٍي ارگبى ّب هرتلف ٍ تبحیز آًْب ثز ػولکزز ارگبى ثِ چِ تزتیت اعت؟ (2

تن آزرًزصیک ٍ کَلیٌزصیک کسام ّغتٌس ٍ ػولکزز آًْب ثِ چِ تزیتت اعت؟ًَرٍتزاًغویتزّبي فؼبل زر عیظ (3

گیزًسُ ّب عیغتن آزرًزصیک ٍ کَلیٌزصیک کسام اعت؟ (4

ُ احزات ٍ هَارز هقزفی ّغتٌس؟ز، زاراي چزارٍّبیی کِ ثِ فَرت اذتقبفی ثز رٍي ّز کسام اس عیغتن ّب ٍ گیزًسُ ّب تبحیز هی گذارى (5

 عیغتن آزرًزصیک ٍ کَلیٌزصیک کسام ّغتٌس ٍ چِ کبرثززي زارًس؟هْبر کٌٌسُ ّبي اذتقبفی  (6

 □رٍاًی حزکتی                       □ػبطفی                       ■ؽٌبذتی :   حیطِ 

، ثحج ٍ گفتگَيعرٌزاى :رٍػ آهَسؽی

پزٍصکتَر  زئَيٍتزٍ ٍيکبهپ -ثزز تيٍا: ٍعیلِ کوک آهَسؽی

 جلسه چهارم٭

نام مدرس: دکتر سیدیان                                   
عنوان مبحث: داروهاي مورد استفاده در پرفشاري خون 

:اّساف اذتقبفی



در این جلسه مکانیسم هاي کنترل فشارخون و سیستم هاي درگیر در کنترل فشار خون بحث خواهد شد. همچنین داروهاي مورد استفاده در 
کنترل فشارخون با تاکید بر داروهاي مورد استفاده در کنترل پرفشاري خون حاد بررسی خواهند شد. در پا این دانشجو قادر خواهد بود موارد زیر 

را بیان کند:  
م هاي کنترل فشار خون را نام ببرد. 1( مکانیس 

2( سیستم  هاي درگیر در کنترل فشار خون از جمله سیستم هاي آدرنرژیک، رنین-آنژیوتانسین را بیان کند.
داروها کاهنده فشار خون را نام ببرد. 3( دسته بندى

ي اصلی که در کنترل اورژانس فشار خون کاربرد دارند را بیان کند.  4( داروها 

حیطه :   شناختی ■                    عاطفی   □                       روانی حرکتی□ 
روش آموزشی: سخنرانى، بحث و  

سیله کمک آموزشی: وایت برد- کامپیوترو ویدئو وگفتگو
پروژکتور 

ٍ

 پنجنجلسه ٭

 عیسیبىزکتز : ًبم هسرط

عنوان مبحث: داروهاي موثر بر آنژین صدري و نارسایی قلبى 
 :اّساف اذتقبفی

زر ثرؼ زٍم ًبرعبیی قلجی ٍ زارٍّبي . زاًؾجَیبى ثب آًضیي فسري ٍ زارٍّبي هَرز اعتفبزُ زر کٌتزل ایي ثیوبري آؽٌب ذَاٌّس ؽسى جلغِ،يزر ا

مورد استفاده در کنترل این بیماري بحث خواهد شد. درپا یان دانشجو قادر خواهد بود تا به سواالت زیر پاسخ 
.اًَاع آًضیي فسري را ثیبى کٌس (1دهد:

.هکبًیغن ایجبز عکتِ قلجی را ثیبى کٌس (2

.اعتفبزُ اس هْبر کٌٌسُ ّبي ثتب زر زرهبى آًضیي فسري را ثیبى کٌس (3

.ا ثیبى کٌسهؼبیت ٍ هشایبي هْبرکٌٌسُ ّبي کبًبل کلغین ٍ ًیتزات ّب زر آًضیي فسري ر (4

.ًبرعبیی قلجی حبز ٍ هشهي چِ تفبٍت ّبیی زارًس (5

.زارٍّبي هَرز اعتفبزُ زر ًبرعبیی قلجی حبز را ثیبى کٌس (6

.زارٍّبي هَرز اعتفبزُ زر ًبرعبیی قلجی هشهي را ثیبى کٌس (7

 □رٍاًی حزکتی                       □ػبطفی                       ■ؽٌبذتی :   حیطِ 

روش آموزشی: سخنرانی، بحث و گفتگو وسیله کمک 
آموزشی: وایت برد- کامپیوتر ویدئو پروژکتور 

 ششنجلسه ٭

 عیسیبىزکتز : ًبم هسرط

 ثیوبري ّبي اػقبة ٍ رٍاىهَحز ثز  يزارٍّب: ػٌَاى هجحج

اهداف اختصاصی: 
دراین جلسه انواع بیماري هاي شایع مورد بحث قرار خواهد گرفت. داروهاي مورد استفاده در این بیماري ها و خطرات ناشی از این داروها 

بیان خواهد شد.. در پایان دانشجو قادر خواهد بود تا به سواالت زیر پاسخ دهد:  

چٌس ثیوبري ؽبیغ اػقبة ٍ رٍاى را ؽزح زّس (1



را ثؾٌبعس ٍ جٌَى رٍؽْبي زرهبى زارٍیی فزع ٍ افغززگی (2

ثب ػَارك ًبؽی اس زارٍّب اؽٌبیی پیسا کٌس (3

 □رٍاًی حزکتی                       □ػبطفی                       ■ؽٌبذتی :   حیطِ 

روش آموزشی: سخنرانى، بحث و گفتگو وسیله کمک 
آموزشی: وایت برد- کامپیوترو ویدئو پروژکتور 

 هفتنجلسه ٭

 عیسیبىزکتز : ًبم هسرط

عنوان مبحث: داروهاي کاهنده و افزایش دهنده وزن 
اهداف اختصاصی: در این جلسه پس از بررسی فرآیند چاقى و الغرى با روشهاى درمانى و داروهاى موجود آشنا خواهد شد مکانیسم هاي 

ٍ  در پا این دانشجو قادر خواهد بود به سواالت زیر پاسخ دهد:

1(چاقى و الغرى را تعریف نماید.
2( گروشهاى غیر دارویى جلوگیرى از چاقى را بشناسد

3( داروهاى شایع الغر کننده را فرا گیرد                                
4( داروهاى چاق کننده را بشناسد

 

 □رٍاًی حزکتی                       □ػبطفی                       ■ؽٌبذتی :   حیطِ 

روش آموزشی: سخنرانى، بحث و 
پزٍصکتَر زئَيٍتزٍ ٍيکبهپ -ثزز تيٍا: ٍعیلِ کوک آهَسؽیگفتگو

 هشتنجلسه ٭

 عیسیبىزکتز : ًبم هسرط

عنوان مبحث: داروهاي ضدالتهاب استروییدي، داروهاي ضدالتهاب 
:اّساف اذتقبفیغىراستروییدي 

زر ازاهِ. هتفبٍت کٌتزل التْبة را ذَاٌّس آهَذت ّبي ثب هکبًیغن ّبي ایجبز التْبة زر ثسى آؽٌب ذَاٌّس ٍ هکبًیغن اىيى جلغِ زاًؾجَيزر ا

 :زر پبیبى زاًؾجَ قبزر ذَاّس ثَز تب هَارز سیز را ثیبى کٌس. هْوتزیي  زارٍّبي ضسالتْبة ٍ هَارز هقزف ٍ ػَارك آًْب ثزرعی ذَاّس ؽس

.لتْبة را تَضیح زّسرًٍس ؽکل گیزي ٍ ایجبز ا (1

.احزات زارٍّبي ضسالتْبة غیزاعتزٍییسي را ثیبى کٌس (2

.هَارز هقزف کلیٌیکی ٍ ػَارك جبًجی زاٍرّبي ضسالتْبة غیزاعتزٍییسي را تَضیح زّس (3

.هشایب ٍ هؼبیت زارٍّبي ضسالتْبة اعتزٍییسي را ؽزح زّس (4

.اى کٌسهحسٍزیت ّب زر اعتفبزُ اس زارٍّبي ضسالتْبة اعتزٍییسي را ثی (5

حیطه :   شناختی ■                    عاطفی   □                       روانی حرکتی□
روش آموزشی: سخنرانى، بحث و گفتگو 



سیله کمک آموزشی: وایت برد- کامپیوتر ویدئو پروژکتور  ٍ

 نهنجلسه ٭

 عیسیبىزکتز : ًبم هسرط

ر ثز قٌس ذَى هَث يزارٍّب یزٍئیس،هَحزثزت يزارٍّب: ػٌَاى هجحج

اهداف اختصاصی: در این جلسه دانشجویان مکانیسم تولید و کنترل هورومون هاي تیروییدي آشنا خواهند شد. همچنین داروهاي 
مورد استفاده در کم کاري و

ّوچٌیي . ا ذَاٌّس ؽسثب هکبًیغن ّبي کٌتزل قٌس ذَى، تزؽح اًغَلیي ٍ احزات اًغَلیي آؽي زر ازاهِ. پزکبري تیزٍییس را ذَاٌّس آهَذت

 :زر پبیبى زاًؾجَ قبزر ذَاّس ثَز تب هَارز سیز را ثیبى کٌس. ًس آهَذتُزارٍّبي هَرز اعتفبزُ زر زرهبى اذتالالت قٌس ذَى را ذَا

.هکبًیغن تَلیس َّرٍهَى ّبي تیزٍییسي را تَضیح زّس (1

.ػالین پزکبري ٍ کن کبري تیزٍییس را ًبم ثجزز (2

.ر کن کبري تیزٍییس را ًبم ثجزززارٍّبي هَرز اعتفبزُ ز (3

.زارٍّبي کٌتزل کٌٌسُ پزکبري تیزٍییس را ثیبى کٌس (4

.اًَاع زیبثت را ًبم ثجزز (5

.اًَاع اًغَلیي ّبي هَرز اعتفبزُ را ًبم ثجزز (6

.اًغَلیي ّبي هَرز اعتفبزُ زر افشایؼ ؽسیس ٍ حبز قٌس ذَى را ًبم ثجزز (7

 .م ثززُ ٍ هشایب ٍ هؼبیت ّز کسام را هقبیغِ کٌسزارٍّبي پبییي آٍرًسُ قٌس ذَى ذَراکی را ًب (8

 □رٍاًی حزکتی                       □ػبطفی                       ■ؽٌبذتی :   حیطِ 

روش آموزشی: سخنرانى، بحث و 
پزٍصکتَر  زئَيٍتزٍ ٍيکبهپ -ثزز تيٍا: ٍعیلِ کوک آهَسؽیگفتگو

 دهنجلسه ٭

 عیسیبىزکتز : ًبم هسرط

عنوان مبحث: داروهاي موثر بر سیستم گوارشی 
:اّساف اذتقبفی

زر پبیبى زاًتؾجَ قبزر ذَاّس ثَز تب هَارز سیز را ثیبى . ػولکزز ّبي عیغتن گَارؽی ٍ اذتالالت ؽبیغ آى آؽٌب ذَاّس ؽسثب ى جلغِ زاًؾجَ يزر ا

 :کٌس

سک فاکتور هاي ایجاد زخم هاي معده و روده را نام ببرد. 1( ری 
شح اسید معده را توضیح دهد. 2( د اروهاي کاهش  دهنده تر

3( مه مترین داروهاي کاهنده حرکات گوارشی و افزایش دهنده حرکات گوارشی را نام ببرد.   

 □رٍاًی حزکتی                       □ػبطفی                       ■ؽٌبذتی :   حیطِ 

روش آموزشی: سخنرانى، بحث و 
پزٍصکتَر  زئَيٍتزٍ ٍيکبهپ -ثزز تيٍا: ٍعیلِ کوک آهَسؽیگفتگو

٭جلسه 
یازدهم 



 عیسیبىزکتز : ًبم هسرط

عنوان مبحث: آنتي ییوتیک ها  
 :اّساف اذتقبفی

. تی ثیَتیک ّب را ذَاّس آهَذتثب هقسهِ اعتفبزُ اس آًتی ثیَتیک ّب زر کلیٌیک آؽٌب ذَاّس ؽس ٍ زر ازاهِ تؼسازي اس آىى جلغِ زاًؾجَ يزر ا

:زر پبیبى زاًؾجَ قبزر ذَاّس ثَز تب هَارز سیز راثیبى کٌس

.عویت اًتربثی را ثیبى کٌس (1

.تفبٍت ثیي ثبکتزیَعبیسال ٍ ثبکتزیَاعتبتیک را ثیبى کٌس (2

.هَارز هقزف، احزات ٍ ػَارك جبًجی آًتی ثیَتیک ّبي ثتبالکتبم را تَضیح زّس (3

.ي ثیَتیک ّبي آهیٌَگلیکَسیسي را ثیبى کٌسػَارك جبًجی هْن آًت (4

 □رٍاًی حزکتی                       □ػبطفی                       ■ؽٌبذتی :   حیطِ 

روش آموزشی: سخنرانى، بحث و گفتگو وسیله کمک 
آموزشی: وایت برد- کامپیوترو ویدئو پروژکتور 

 دوازدهن جلسه٭

 عیسیبىزکتز : ًبم هسرط

عنوان مبحث: 
اهداف اختصاصی:دوپینگ

در این جلسه دانشجو با دوپینگ و داروهاى مورد استفاده آشنا خواهد شد. در پایان دانشجو قادر خواهد بود تا موارد زیر را بیان کند: 

1( دوپینگ را تعریف نماید
2( داروهاى استاندارد بدن سازى را بشناسد

3( با داروهاى غیر قانونى شایع آشنا شود
4( عوارض داروهاى دوپینگ را برشمارد 

 □رٍاًی حزکتی                       □ػبطفی                       ■ؽٌبذتی :   حیطِ 

، ثحج ٍ گفتگَيعرٌزاى: رٍػ آهَسؽی

پزٍصکتَر  زئَيٍتزٍ ٍيکبهپ -ثزز تيٍا: ٍعیلِ کوک آهَسؽی

 زدهنيسجلسه ٭

 عیسیبىزکتز : ًبم هسرط

عنوان مبحث: مکمل ها 
اهداف اختصاصی: در این جلسه دانشجو با موادي که به عنوان مکمل در خردسالى و کهن سالى مورد استفاده قرار مى گیرد اشنا مى شود

 در پایان دانشجو قادر خواهد بود تا موارد زیر را بیان کند: 
1( مکمل هاى خونى استاندارد در خردسالى را بشناسد.



د 2( با مکمل هاى الزم جهت جلوگیرى از پوکى استخوان آشنا شو
 3( با مبحث غنى سازى فرآورده هاى غذایى آشنا شود

.طَالًی هست ثب آًْب را ثیبى کٌس

 □رٍاًی حزکتی                       □ػبطفی                       ■ؽٌبذتی :   حیطِ 

، ثحج ٍ گفتگَيًزاىعد: رٍػ آهَسؽی

پزٍصکتَر  زئَيٍتزٍ ٍيکبهپ -ثزز تيٍا: ٍعیلِ کوک آهَسؽی

 چهاردهنجلسه ٭

 عیسیبىزکتز : ًبم هسرط

 ضس زرز اپیَییسي ٍ اػتیبز يزارٍّب: ػٌَاى هجحج

 :اّساف اذتقبفی
ثحج ذَاّس  جْت کبّؼ زرز ٍ یب اػتیبززُ پززاذتِ  ذَاّس ؽس ٍ ٍ ػَارك جبًجی زارٍّبي هَرز اعتفب زارٍّبي فَق زر ایي جلغِ ثِ ػولکزز 

 . ؽس

ثب ػولکزز زارٍّبي اپیَییسي اؽٌبیی پیسا کٌس (1

اًَاع ٍاثغتگی ثِ زارٍ را ثؾٌبعس (2

  اًَاع رٍؽْبي تزک آؽٌبیی پیسا کٌس ثب (3

 □رٍاًی حزکتی                       □ػبطفی                       ■ؽٌبذتی :   حیطِ 

 ، ثحج ٍ گفتگَيعرٌزاى: رٍػ آهَسؽی

پزٍصکتَر  زئَيٍتزٍ ٍيکبهپ -ثزز تيٍا: ٍعیلِ کوک آهَسؽی

 پانسدهنجلسه ٭

 عیسیبىزکتز : ًبم هسرط

تٌفظ  یغتنهَحز ثزط يزارٍّب: ػٌَاى هجحج

 :اّساف اذتقبفی
ًْب ثز َّؽجزي هَرز ثزرعی ي ّبي ؽبیغ زعتگبُ تٌفظ ٍ تبحیز آازاهِ ثیوبرزر . ثب ػولکزز عیغتن تٌفغی آؽٌب ذَاّس ؽس ى جلغِ زاًؾجَيزر ا

 :زر پبیبى زاًؾجَ قبزر ذَاّس ثَز تب هَارز سیز را ثیبى کٌس. قزار ذَاّس گزفت

.کٌس الت گبسي زر زعتگبُ تٌفظ را ثیبىًحَُ تجبز (1

.پبتَفیشیَلَصي ثیوبري آعن را ؽزح زّس (2

.عن را ثیبى کٌسزارٍّبي هَرز اعتفبزُ زر زرهبى آ (3

.ػَارك جبًجی ًبؽی اس زارٍّبي آگًَیغت ثتب را ثیبى کٌس (4

. زر َّؽجزي را تَضیح زّس تتبحیز ثیوبري ّبي هشهي ریَي اس جولِ ثزًٍؾی (5

 □رٍاًی حزکتی                       □ػبطفی                       ■ؽٌبذتی :   حیطِ 

، ثحج ٍ گفتگَيعرٌزاى: رٍػ آهَسؽی

پزٍصکتَر  زئَيٍتزٍ ٍيکبهپ -ثزز تيٍا: ُ کوک آهَسؽیٍعیل



 شانسدهنجلسه ٭

 عیسیبىزکتز : ًبم هسرط

 زارٍّبي هَرز اعتفبزُ زر کن ذًَی: ػٌَاى هجحج

 :اّساف اذتقبفی
زر پبیبى . آهَذت زر ازاهِ زارٍّبي هَرز اعتفبزُ زر کن ذًَی ّب را ذَاٌّس. زاًؾجَیبى ثب اًَاع کن ذًَی ّب آؽٌب ذَاٌّس ؽسى جلغِ يزر ا

 :زاًؾجَیبى قبزر ذَاٌّس ثَز تب هَارز سیز را ثیبى ًوبیٌس

 .هْوتزیي فبکتَرّبي هَرز ًیبس جْت تَلیس گلجَل ّبي قزهش را ثیبى کٌٌس (1

 .را ثیبى کٌٌس ٍرز اعتفبزُ زر زرهبى کن ذًَی ّبزارٍّبي م (2

 .ًبم ثجزًس هْوتزیي زارٍّبي َّؽجزي کِ هی تَاًٌس ثبػج اذتالالت ذًَی ؽًَس را (3

 □رٍاًی حزکتی                       □ػبطفی                       ■ؽٌبذتی :   حیطِ 

 ، ثحج ٍ گفتگَيعرٌزاى: رٍػ آهَسؽی

پزٍصکتَر  زئَيٍتزٍ ٍيکبهپ -ثزز تيٍا: ٍعیلِ کوک آهَسؽی

 

 

 

 

 

 
 




