
 

 

 به نبم خذا

 دانؽگبه ػلوم پسؼكي كرمبنؽبه 

 ؼكي دانؽكذه 

(: 97-98نیمعبل ) قبلب نگبرغ طرح درض

 

 پشؽىی تزم عَم داًؾجَیبى: مخبطببن                                                        فیشیَلَصی :ػنوان درض

( پشؽىی داًؾىذُ –دفتز وبر ) ؽٌجِ ّب :ظبػت مؽبوره                                        ٍاحذ 4/0تئَری   :تؼذاد و نوع واحذ

  15/8-15/10 ّب ؽٌجِدٍ   :زمبن ارائه 

دوتز فزؽبد هزادپَر   :مذرض

  :تؼذاد دانؽجویبن                                  ٍ ّن ًیبس ثیَؽیوی 1فیشیَلَصی  :درض پیػ نیبز

 

 فیشیَلَصی دعتگبُ عصجیفزاگزفتي   :دوره هذف كلي 

 

(: جهت هر جلعه یک هذف)جلعبت  یاهذاف كل

 

 I  حظ ثیٌبئی یٍلَصیسیفآؽٌبیی داًؾجَیبى ثب  -1

 II حظ ثیٌبئی یٍلَصیسیفآؽٌبیی داًؾجَیبى ثب  -2

 ّبی  ؽٌَاییفیشیَلَصی حظ آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب -3

 ثَیبییّبی چؾبیی ٍ فیشیَلَصی حظ آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب -4

 

 

:  اهذاف ویصه رفتبری به تفكیک اهذاف كلي هر جلعه

 

 اولجلعه 

 I  حظ ثیٌبئی یٍلَصیسیفآؽٌبیی داًؾجَیبى ثب : یهذف كل

شه یاهذاف و

  :ان دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب

 .اصَل ولی فیشیه اپتیه را ؽزح دّذ – 1-1

 .ؽن ثِ عٌَاى یه دٍرثیي عىبعی را تؾزیح وٌذعبختبر چ -2-1

 .هىبًیغن تطبثك را تَضیح دّذ – 3-1

 .گیزی آى را ؽزح دّذهفَْم حذت ثیٌبیی ٍ رٍػ ولیٌیىی اًذاسُ – 4-1

 .ّبی درن عوك را ؽزح دّذتئَری -5-3



 .ًحَُ تزؽح هبیع ساللیِ را تَضیح دّذ –6-1

 .اختالالت اًىغبری چؾن را ؽزح دّذ –7-1

 .عبختبر ؽجىیِ را تَضیح دّذ -8-1

 .ؽیویبیی درن ًَر را تَضیح دّذهىبًیغن  -9-1

 

 دومجلعه 

 IΙ  حظ ثیٌبئی یٍلَصیسیفآؽٌبیی داًؾجَیبى ثب : یهذف كل

 

شه یاهذاف و

  :ان دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب

 

 .هىبًیغن خَدوبر تغییز حغبعیت ثِ ؽذت ًَر را تَضیح دّذ -1-2

 .هىبًیغن دیذ رًگی را ؽزح دّذ  -2-2

 .ّبی گبًگلیًَی را رعن وٌذعلَلهغیزّبی اًتمبل پیبم ثِ   -3-2

 .ّبی گبًگلیًَی را ًبم ثجزداًَاع علَل  -4-2

 .ّبی ؽجىیِ را تَصیف وٌذهیذاى دریبفت اًَاع علَل  -5-2

 .هغیز اًتمبل پیبم ثِ لؾز ثیٌبیی را ؽزح دّذ -6-2

 .جبًجی تبالهَط را تَضیح دّذ-خصَصیبت ّغتِ ساًَیی -7-2

 .را ؽزح دّذ ّبی لؾز ثیٌبییٍیضگی  -8-2

 

 ظومجلعه 

 ّبی  ؽٌَاییفیشیَلَصی حظ آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب :یهذف كل

شه یاهذاف و

:  ان دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب

. عبختبر گَػ را ثؾٌبعذ  -1-3

 .ًمؼ گَػ خبرجی در درن صَت را تَضیح دّذ  -2-3

 .ّبی تمَیت صَت را ؽزح دّذهىبًیغن  -3-3

. تَصیف وٌذخصَصیبت غؾبء پبیِ را   -4-3

. عولىزد اًذام وَرتی را تَضیح دّذ  -5-3

 .ّبی صَتی ثِ لؾز را ؽزح دّذهغیز اًتمبل پیبم -6-3

.  ّبی صَتی را تَضیح دّذًمؼ لؾز هغش در درن پیبم  -7-3

 .تَضیح دّذّبی درن جْت صَت را هىبًیغن  -8-3

. وزی ّذایتی ٍ عصجی ٍ ًحَُ افتزاق آًْب را تَضیح دّذ  -9-3

 

 چهبرمجلعه 

 ّبی چؾبیی ٍ ثَیبییفیشیَلَصی حظ آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب

 شهیاهذاف و



:  ان دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب

 .ّبی چؾبیی ٍ هحل آًْب را ًبم ثجزداًَاع جَاًِ  -1-4

 .ّبی اصلی را تَضیح دّذهىبًیغن تؾخیص هشُ  -2-4

 .ّبی چؾبیی ثِ هغش را تَضیح دّذهغیز اًتمبل پیبم  -3-4

 .هفَْم تزجیح هشُ ٍ تغذیِ را تَضیح دّذ -4-4

. ّبی حظ ثَیبیی را تَضیح دّذگیزًذُ خصَصیبت -5-4

 .هغیزّبی اًتمبل پیبم ثَیبیی ثِ هغش را تؾزیح وٌذ -6-4

. عبختبر پیبس ثَیبیی را ؽزح دٌّذ -4 -7

 .ًمؼ هزاوش ثَیبیی در هغش را تَضیح دّذ -8-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گبیتَى، فیشیَلَصی گبًًَگ ٍ فیشیَلَصی ثزى ٍ لَی  فیشیَلَصی: منببغ

عخٌزاًی، پزعؼ ٍ پبعخ در والط، ثحث گزٍّی   :روغ تذریط

 

ٍایت ثزد   –دئَپزٍصوتَر یٍ  :رظبنه هبی كمک آموزؼي 

 

 

 

 

 

 

 



ظنجػ وارزؼیببي 

 ظبػت تبریخ نمره روغ آزمون آزمون

اًجبم پزعؼ ؽفبیی لجل اس ؽزٍع ّز 

 لجل جلغِ اس هطبلت جلغِ
 ّز جلغِ 1 تؾزیحی جَاة وَتبُ

ثِ  جلغِ دٍم

 ثعذ

 ---- ------- ------ ًذارد آسهَى  هیبى تزم

 یًِ ایچٌذ گش آسهَى پبیبى تزم
ًوزُ  5

 یتئَر
 پبیبى تزم

ثز اعبط 

ثزًبهِ آهَسػ 

 داًؾىذُ

 :مقررات درض و انتظبرات  از دانؽجو

 

. خزٍج درطی والط خَدداری ًوبیٌذ اسداًؾجَیبى ثبیذ ثِ هَلع در عزوالط حبضز ثبؽٌذ ٍ  .1

اداؽت یهطبلت را (  یًت ثزدار)عىَت را رعبیت وزدُ ٍثبتَجِ ثِ ٍجَدرفزًظ  فمط ثصَرت اختصبر  .2

وٌٌذٍوبهالً  ثِ ًىبت هطزح ؽذُ تَجِ ًوبیٌذ 

. ّزجلغِ ثب هطبلعِ درٍط جلغبت گذؽتِ آهبدگی ثزای پزعؼ ؽفبیی داؽتِ ثبؽٌذ .3

وٌٌذ در ثحث ّبی گزٍّی ؽزوت  .4

 .تلفي ّوزاُ خَد را در والط خبهَػ وٌٌذ .5

 

 

 :نبم و امضبی مذرض 

 :تبریخ تحویل

 

  

 : امضبی مذیر گروه

 :تبریخ ارظبل

 

 

 EDO نبم و امضبی معئول 

 :دانؽكذه

 :تبریخ ارظبل

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 97-98ًیوغبل اٍل  تزم عَم پشؽىیثزًبهِ تزهی فیشیَلَصی 

 

 15/8-15/10: ؽٌجِدٍ
 هذرط هَضَع درط تبریخ ّفتِایبم 

 دوتز هزادپَر حَاط ٍیضُ 3/10/97 یىؾٌجِ

 دوتز هزادپَر حَاط ٍیضُ 10/10/97 یىؾٌجِ

 دوتز هزادپَر حَاط ٍیضُ 17/10/97 یىؾٌجِ

 دوتز هزادپَر حَاط ٍیضُ ججزاًی یىؾٌجِ
 

 

 

 

 

 

 


