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 .ثِ تفکیک اّذاف کلی ّز جلغِرفتبری اّذاف ٍیضُ 
 

 جلغِ اٍل

 .ثب آًبتَهی، عیغتن ّب، عیغتن اعکلتیآؽٌبیی  ّذف کلی:

 .ّب ؽٌبعی ٍ عبختبر ثبفتی اعتخَاى ثب رٍیبىآؽٌبیی کلی  ٍ ثب اصطالحبت هتذاٍل ٍ رایج آًبتَهیآؽٌبیی  اّذاف ٍیضُ:

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

 آًبتَهی را تعریف وتذ.-1-1

 را رور وٌذ. صغالحبت هتذاٍل ٍ رایج آًبتَهیا -2-1

 ضٌبسی را تعریف وتذ. بىرٍی-3-1

 را ضرح دّذ.ّب  ی استخَاىسبختبر ثبفت -4-1



 

 جلغِ دٍم

  .ثب اًذام فَقبًیآؽٌبیی کلی  :ّذف کلی

 ٍ هفبصل آى.ای ٍ حزکبت  ّبی کوزثٌذ ؽبًِ اعتخَاى آؽٌبئی ثب  اّذاف ٍیضُ:

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ
 را تعریف وتذ. اًذام فَلبًی -1-2

 ّبی هختلف اًذام فَلبًی را ًبم ثجرد. لسوت -2-2

 ای را تبم ثجرد. ّبی وورثٌذ ضبًِ َاىاستخ -3-2

 ای را ضرح دّذ. ّبی وورثٌذ ضبًِ آًبتَهی استخَاى -4-2

 ای را ضرح دّذ. وورثٌذ ضبًِ-5-2

 هْوتریي عضالت وورثٌذ ضبًِ را ًبم ثجرد ٍ عولىرد آًْب را ضرح دّذ -6-2

 را تَضیح دّذ. ای ًِوورثٌذ ضب حروبت -7-2

 جلغِ عَم

  ٍ ثبسٍ.  فصل ؽبًِهآؽٌبیی ثب  :ّذف کلی

 . حزکبت آى آؽٌبئی ثب هفصل ؽبًِ ٍ اّذاف ٍیضُ:

 آؽٌبئی ثب ثخؼ فَقبًی اعتخَاى ثبسٍ.                    

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ
 را ضرح دّذ.  هفصل ضبًِ -1-3

 را تَضیح دّذ.  ًِضب هفصل حروبت -2-3

 عضالًی آى را ضرح دّذ.ثخص فَلبًی استخَاى ثبزٍ ٍ اجساء ٍ اتصبالت  -3-3

 هْوتریي عضالت ضبًِ ٍ ثبزٍ را ًبم ثجرد ٍ عولىرد آًْب را ضرح دّذ -4-3

 چْبرمجلغِ 

 .عبػذ آرًج ٍ  ثخؼ تحتبًی اعتخَاى ثبسٍ، آؽٌبیی ثب  :ّذف کلی

 آؽٌبئی ثب ثخؼ تحتبًی ثبسٍ. اّذاف ٍیضُ:

 .آؽٌبئی ثب هفصل آرًج، اجشاء ٍ حزکبت آى                    

 آؽٌبئی ثب اعتخَاى ّبی عبػذ ٍ خصَصیبت آًْب.                    

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

 .ثخص تحتبًی استخَاى ثبزٍ را ثب جسئیبت ضرح دّذ -1-4

 را ضرح دّذ.  هفصل آرًج -2-4

 آرًج را تَضیح دّذ. هفصل حروبت -3-4

 ا ضرح دّذ.ثخص فَلبًی ّردٍ استخَاى سبعذ)رادیَس ٍ اٍلٌب( ر -4-4

 هْوتریي عضالت سبعذ را ًبم ثجرد ٍ عولىرد آًْب را ضرح دّذ -5-4

 سبعذ را تَضیح دّذ. حروبت -6-4

 پٌجنجلغِ 

 .اًگؾتبى ٍ کف دعت ،هچآؽٌبیی ثب  :ّذف کلی

 آؽٌبئی ثب هچ دعت ٍ اجشاء ٍ حزکبت . اّذاف ٍیضُ:

 آؽٌبئی ثب کف دعت ٍ اعتخَاى ّب آى.                    

 .6آؽٌبئی ثب عبختبر اًگؾتبى ثَیضُ اًگؾت ؽوبرُ                     

 .هفبصل ٍ حزکبتثب اعتخَاى ّب،  کلی آؽٌبئی                    



 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

 ضرح دّذ.ثِ تفىیه را  سبعذ استخَاى ّبیثخص تحتبًی  -1-5

 .را ضرح دّذ ٍ تًَل وبرپبل هفصل هچ  -2-5

 را تَضیح دّذ. هچ هفصل حروبت -3-5

 استخَاى ّبی وف دست را ًبم ثردُ ٍ خصَصیبت آى ّب را ضرح دّذ. -4-5

 استخَاى ّبی اًگطتبى را ًبم ثردُ ٍ خصَصیبت آى ّب را ضرح دّذ. -5-5

 را ًبم ثجرد.  اًگطتبى هفبصل -6-5

 را ضرح دّذ.  اًگطت ضست آًبتَهی هفصل  -7-5

 طتبى را ًبم ثجرد ٍ عولىرد آًْب را ضرح دّذهْوتریي عضالت وف ست ٍ اًگ -8-5

 را تَضیح دّذ. اًگطتبى هفبصل حروبت -9-5

 را تَضیح دّذ. اًگطت ضستهفصل  حروبت -10-5

 ؽؾنجلغِ 

  .رعبًی ٍ عیغتن لٌفبٍی اًذام فَقبًی خَىآؽٌبیی ثب  :ّذف کلی

 ى.آؽٌبئی ثب عیغتن خًَزعبًی اًذام فَقبًی ثِ تفکیک ًَاحی آ اّذاف ٍیضُ:

 آؽٌبئی ثب عیغتن لٌفبٍی اًذام فَقبًی.                    

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ
 ضرح دّذ.در ًبحیِ ضبًِ را  رسبًی اًذام فَلبًی خَى -1-6

 را در ًبحیِ ثبزٍ ٍ سبعذ ضرح دّذ. رسبًی اًذام فَلبًی خَى -2-6

 را در ًبحیِ وف دست ٍ اًگطتبى ضرح دّذ.رسبًی  خَى -3-6

 ضرح دّذ.ثِ تفىیه ًَاحی را  سیستن لٌفبٍی اًذام فَلبًی -4-6

 ّفتن جلغِ

 .اػصبة اًذام فَقبًی آؽٌبیی ثب :ّذف کلی

 آؽٌبئی ثب ؽجکِ ػصجی ثبسٍئی. اّذاف ٍیضُ:

 آؽٌبئی ثب هْوتزیي اػصبة کٌتزل کٌٌذُ اًذام فَقبًی.                    

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

 )پٌج عصت اصلی وٌترل وٌٌذُ اًذام فَلبًی را ثطٌبسذ( ثبزٍئی را ضرح دّذ.ضجىِ عصجی  -1-7

 ٍ ًَاحی تحت وٌترل آى ّب را هطخص ًوبیذ.  (اعوبل حسی ٍ حروتی) وٌترل وٌٌذُ ًَاحی هختلف ثبزٍاعصبة   -2-7

 ا هطخص ًوبیذ. )اعوبل حسی ٍ حروتی( ٍ ًَاحی تحت وٌترل آى ّب ر وٌترل وٌٌذُ ًَاحی هختلف سبعذاعصبة   -3-7

 )اعوبل حسی ٍ حروتی( ٍ ًَاحی تحت وٌترل آى ّب را هطخص ًوبیذ.  وٌترل وٌٌذُ ًَاحی هختلف دستاعصبة   -4-7

 جلغِ ّؾتن

 .ّیپ ٍ ثخؼ فَقبًی راى لگي،  آؽٌبیی ثب :ّذف کلی

 آؽٌبئی ثب کوزثٌذ لگٌی. اّذاف ٍیضُ:

 آؽٌبئی ثب هفصل ّیپ.                    

 آؽٌبئی ثب عز فَقبًی اعتخَاى فوَر.               

 آؽٌبئی کلی ثب هفبصل ٍ حزکبت ًَاحی فَق الذکز.              

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ:

 وورثٌذ خبصرُ را ًبم ثجرد.ّبی تطىیل دٌّذُ  استخَاى -1-8

 حروبت ٍ هفبصل وورثٌذ خبصرُ ٍ لگي ٍ راى را تَضیح دّذ. -2-8

 .ًبم ثجردرا  یاًذام تحتبً ّبی استخَاى -3-8

 ثتَاًذ ثخص فَلبًی استخَاى راى را ثب جسئیبت ضرح دّذ. -4-8



 هْوتریي عضالت وورثٌذ لگٌی ٍ فَلبًی راى را ًبم ثجرد ٍ عولىرد آًْب را ضرح دّذ -5-8

 جلغِ ًْن

  .ٍ ثخؼ فَقبًی عبق هفصل ساًَ آؽٌبیی ثب :ّذف کلی

 ى.آؽٌبئی ثب ثخؼ دیغتبل را اّذاف ٍیضُ:

 آؽٌبئی ثب هفصل ساًَ.                   

 آؽٌبئی ثب ثخؼ فَقبًی عبق.                  

 آؽٌبئی کلی ثب اعتخَاى ّب، هفبصل ٍ حزکبت در هبثقی هفبصل هَجَد در ایي هحذٍدُ.                 

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ:
 ال را ضٌبسبئی ٍ ضرح دّذ.ثخص تحتبًی راى ٍ ثخص ّبی فَلبًی تیجیب ٍ فیجَ -1-9

 تیجیب ٍ فیجَال را ضٌبسبئی ٍ ضرح دّذ. فَلبًیثخص  -2-9

 .(رثبط ّب)اتصبالت ٍ را ضرح دّذهفصل زاًَ  -2-9

 را ًبم ثجرد ٍ عولىرد آًْب را ضرح دّذ زاًٍَ  هْوتریي عضالت راى -3-9

 را ضرح دّذ.هفصل زاًَ  حروبت -3-9

 جلغِ دّن

 .تحتبًی عبق، هچ پب، کف پب ٍ اًگؾتبى قغوت آؽٌبیی ثب :ّذف کلی

 آؽٌبئی ثب ثخؼ تحتبًی عبق. اّذاف ٍیضُ:

 آؽٌبئی ثب هچ پب.                   

 آؽٌبئی ثب کف پب ٍ اًگؾتبى.                  

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ:
 ثخص تحتبًی استخَاى ّبی سبق پب را ثب جسئیبت ضرح دّذ. -1-10

 ضالت سبق را ًبم ثجرد ٍ عولىرد آًْب را ضرح دّذهْوتریي ع -2-10

 استخَاى ّبی هچ پب را ضٌبسبئی ٍ ضرح دّذ. -3-10

 دّذ. هچ پب را ضرح صلبهف  -4-10

 استخَاى ّبی وف پب ٍ اًگطتبى را ضٌبسبئی ٍ ضرح دّذ. -5-10

 هفبصل ٍ حروبت هَجَد در وف پب ٍ اًگطتبى را ضرح دّذ -6-10

 ف پب ٍ اًگطتبى را ًبم ثجرد ٍ عولىرد آًْب را ضرح دّذهْوتریي عضالت و -7-10

 

 جلغِ یبسدّن

 .اػصبة اًذام تحتبًی آؽٌبیی ثب :ّذف کلی

 آؽٌبئی ثب ؽجکِ اػصبة کوزی.  اّذاف ٍیضُ:

 خبجی. -آؽٌبئی ثب ؽجکِ کوزی                      

 ًذام تحتبًی.آؽٌبئی ثب هْوتزیي اػصبة کٌتزل کٌٌذُ ًَاحی ا                    

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ
 را ًبم ثجرد. یاًذام تحتبًووری، ووری خبجی اعصبة  ّبی هختلف لسوت -1-11

 ضرح دّذ.ًبم ثردُ ٍ را راى  ووپبرتوبى ّبی هختلف حسی ٍ حروتی اعصبة -2-11

 اعصبة حسی ٍ حروتی ووپبرتوبى ّبی هختلف سبق را ًبم ثردُ ٍ ضرح دّذ. -3-11

 اعصبة حسی ٍ حروتی وف پب ٍ اًگطتبى را ًبم ثردُ ٍ ضرح دّذ. -4-11

                

 دّندٍاسجلغِ 



 .خًَزعبًی ٍ عیغتن لٌفبٍی اًذام تحتبًیآؽٌبیی ثب  :ّذف کلی

 آؽٌبئی ثب هْوتزیي ػزٍق تغذیِ کٌٌذُ اًذام تحتبًی. اّذاف ٍیضُ:

 اًذام تحتبًی.  آؽٌبئی ثب ػزٍق ٍ ػقذُ ّبی لٌفبٍی                    

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ:
 تَضیح دّذ. ًبم ثردُ ٍ را ووپبرتوبى ّبی راىخًَرسبًی ضریبى ّبی اصلی ٍ -1-18

 ووپبرتوبى ّبی سبق را ًبم ثردُ ٍ تَضیح دّذ.خًَرسبًی ضریبى ّبی اصلی ٍ -2-12

 وف پب ٍ اًگطتبى را ًبم ثردُ ٍ تَضیح دّذ.خًَرسبًی ضریبى ّبی اصلی ٍ -3-12

 ضرح دّذ.در ًَاحی هختلف را  سیستن لٌفبٍی اًذام تحتبًی -2-18

 عیشدّنجلغِ 

  .عتَى فقزاتآؽٌبیی کلی ثب  :ّذف کلی

 آؽٌبئی ثب اًَاع هْزُ ّبٍ ًَاحی عتَى فقزات. اّذاف ٍیضُ:

 عتَى فقزات. حزکبت قَط ّب، هفبصل، رثبط ّب ٍآؽٌبئی ثب                    

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ:

 ستَى فمرات را تعریف وٌذ. -1-13
 .ُ ٍ ضرح دّذثردهْرُ ّبی تیپیه ٍ آتیپیه ًَاحی هختلف ستَى فمرات را ًبم  -2-13

 را ضرح دّذ.  ستَى فمرات ی ٍ لَس ّبیسبختبر استخَاً -3-13

  ضرح دّذرا  تستَى فمرا هختلف ٍ حروبت هفبصل -4-13

 را ضرح دّذ. ستَى فمراترثبط ّبی  -5-13

 هْوتریي عضالت هرتجظ ثب ستَى فمرات را ًبم ثجرد ٍ عولىرد آًْب را ضرح دّذ -6-13

          

 هٌبثغ:

1. RICHARD L DRAKE, GRAY´S ANATOMY,LATEST EDITION, CHURCHIL LIVINGSTONE 

 سبیر هٌبثع هعتجر ثر حست ًظر استبد .2

 

)در صَرت تؾکیل کالعْب ثِ ؽکل هجبسی: کبرگزٍّی، کٌفزاًظ داًؾجَئی ٍ عویٌبرعخٌزاًی،رٍػ تذریظ:
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هصبدف ثب جلسِ پٌجن  %25 وتجی ٍ عولی تزم آسهَى هیبى 

 ریتئَ

13:30-12:30 

عجك ثرًبهِ اهتحبًبت  %60 وتجی ٍ عولی آسهَى پبیبى تزم

 پبیبى ترم داًطىذُ

 

   %5 وٌترل حضَر ٍ غیبة حضَر فؼبل در کالط

 

 هقزرات کالط ٍ اًتظبرات اس داًؾجَ:
 ضروت فعبل داضتِ ثبضٌذ. یجلسبت هجبز یدر توتو بی( ٍ یلجل از ٍرٍد استبد در والس حبضر ثبضٌذ)حضَر ستیثب یه بىیداًطجَ -



 .ٌذیًوب تیرا رعب یهَضَعِ پَضص ٍ حضَر در هراوس آهَزض يیٍلررات ٍ لَاً ستیثب یه بىیداًطجَ -

 .یٍ هجبز یحضَر یًظن ٍ اًضجبط هَضَعِ آهسش ّب تیٍ رعب یّوراُ در عَل والس درسحضَر یخبهَش ثَدى تلفي ّب -

 .یاهىبًبت هجبزگَش دادى فعبل ٍ تَجِ ثِ درس ٍ استفبدُ از  -

 ضذُ. سیالزم ثب هغبلعِ هغبلت تذر یثِ خبعر سپردى ٍ داضتي آهبدگ -

 .یهجبز بیٍ  یاعن از حضَر سیجلسبت تذر یحضَر فعبل در توبه -

 هحَلِ. فیاًجبم ثِ هَلع تىبل -

 .یٍ هجبز یحضَر یووه آهَزض لیاز ٍسب حیاستفبدُ صح -

 .یجلسِ لجلپبسخ دادى ثِ سَاالت هجبحث  یثرا یآهبدگ -

                            هحغي صالًِبم ٍ اهضبی هذرط: 

                                                 
 دکتز ًصزالِ عْزاثی ًبم ٍ اهضبی هذیز گزٍُ:      

 
 

 داًؾکذُ: EDOًبم ٍ اهضبی هغئَل

 

 

 تبریخ ارعبل :                                                                                          تبریخ تحَیل:                 

 

                         

 دکتز ًصزالِ عْزاثی تبئیذ هذیز گزٍُ ٍاهضبی                                              ■خیز   □  آیب طزح درط ثزای اٍلیي ثبر تذٍیي ؽذُ اعت ؟ ثلِ  

                                                                                                                                          



 )اًذام فَقبًی،تحتبًی ٍ عتَى فقزات(6آًبتَهی  درط :جذٍل سهبًجٌذی

 تئَری64-66ؽٌجِ ّب دٍ عبػت جلغِ :رٍس ٍ 

 

 هذرط هَضَع ّز جلغِ تبریخ جلغِ

 دوتر هحسي شالِ هقذهِ ٍ ثیبى اصطالحبت هتذاٍل ٍ رایج آًبتَهی 22/06/1400 1

 دوتر هحسي شالِ ای ٍ حزکبت  ّبی کوزثٌذ ؽبًِ اًذام فَقبًی ٍ اعتخَاى 29/06/1400 2

3 05/07/1400 

 ججراًی

آى ٍ آؽٌبئی ثب ثخؼ فَقبًی  ٍ حزکبت  هفصل ؽبًِ

   اعتخَاى ثبسٍ

 دوتر هحسي شالِ

 دوتر هحسي شالِ ثخؼ تحتبًی اعتخَاى ثبسٍ  ٍ هفصل آرًج ٍ عبػذ 12/07/1400 4

 اًگؾتبى ٍ اًگؾت ؽغتکف دعت،هچ،  19/07/1400 5
 

 دوتر هحسي شالِ

 رعبًی ٍ عیغتن لٌفبٍی اًذام فَقبًی خَى 26/07/1400 6
 

 لِدوتر هحسي شا

7 03/08/1400 

 ججراًی

 اػصبة اًذام فَقبًی
 

 دوتر هحسي شالِ

 دوتر هحسي شالِ کوزثٌذ خبصزُ ٍ ّیپ ٍ ثخؼ فَقبًی راى 10/08/1400 8

 دوتر هحسي شالِ هفصل ساًَ ٍ ثخؼ فَقبًی عبق 17/08/1400 9

 دوتر هحسي شالِ قغوت تحتبًی عبق، هچ پب، کف پب ٍ اًگؾتبى 24/08/1400 10

 دوتر هحسي شالِ  اػصبة اًذام تحتبًی 01/09/1400 11

 دوتر هحسي شالِ خًَزعبًی ٍ عیغتن لٌفبٍی اًذام تحتبًی 08/09/1400 12

 دوتر هحسي شالِ  عتَى فقزات 15/09/1400 13

 ٍ پبیربى  ضررٍ   خیتبر تعییي لغعیثر  یهعبًٍت هحترم آهَزش داًطگبُ هجٌ یدر صَرت اعالم رسو

 هتٌبست خَاّذ داضت. ریتغئ نیتمَ يی، ا ی هجبزیوالس ّب

 

 

 

 

 

 

 



 سبعت( 16تذریس عولی )
 توریي ثب هَالش، هبوت هجبحث فَق ٍ در صَرت اهىبى ًوًَِ عجیعی. 
 

 جلغِ اٍل 

 .هفصل آرًجثبسٍ ٍ ای ٍ  ّبی کوزثٌذ ؽبًِ اعتخَاىآؽٌبیی ػولی ثب  ّذف کلی:

 اّذاف ٍیضُ:

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ
 ری ٍ ضویوِ را ثر رٍی هَالش هطخص ًوبیذ.اسىلت هحَ-1-1

 را ثِ تفىیه ثر رٍی هَالش هطخص ًوَدُ ٍ جسئیبت را ضرح دّذ. وورثٌذ ضبًِاستخَاى ّبی  -2-1

 استخَاى ثبزٍ ، هفصل ضبًِ ٍ آرًج را ثر رٍی هَالش هطخص وردُ ٍ ثب جسئیبت ضرح دّذ. -3-1

 

 جلغِ دٍم

 .اًگؾتبى ٍ اًگؾت ؽغتدعت،کف هچ،  ،عبػذ ػولی ثب آؽٌبیی ّذف کلی:

 اّذاف ٍیضُ:

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

 . ٍ ضرح دّذ را ثر رٍی هَالش هطخص ًوبیذاستخَاى ّبی سبعذ  -1-2

 را هطخص وردُ ٍ ثر رٍی هَالش ضرح دّذ. هچ دست -2-2

 را ثخَثی ثر رٍی ًوًَِ هَالش ضرح دّذ. استخَاى ّبی وف دست ٍ اًگطتبى -3-2

 جلغِ عَم

 اػصبة اًذام فَقبًی ٍ رعبًی ٍ عیغتن لٌفبٍی اًذام فَقبًی خَى آؽٌبیی ػولی ثب کلی: ّذف

 اّذاف ٍیضُ:

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ
 را ثر رٍی ًوًَِ عجیعی یب هَالش ضرح دّذ. خًَرسبًی اًذام فَلبًی -1-3

 را ثر رٍی ًوًَِ عجیعی یب هَالش ضرح دّذ. سیستن لٌفبٍی اًذام فَلبًی -2-3

 اًذام فَلبًی را ثر رٍی هَالش ثِ دلت ضٌبسبئی ٍ ّریه را تَضیح دّذ. اعصبة -3-3

 را ثر رٍی هَالش ثِ دلت ضٌبسبئی ٍ تَضیح دّذ. ضجىِ ثبزٍئی -4-3

 جلغِ چْبرم

 .کوزثٌذ خبصزُ ٍ ّیپ ٍ راىآؽٌبیی ػولی ثب  ّذف کلی:

 اّذاف ٍیضُ:

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ
 هطخص ًوَدُ ٍ ثر رٍی هَالش تَضیح دّذ. َد در وورثٌذ خبصرُ رااستخَاى ّبی هَج -1-4

 هطخص ًوَدُ ٍ ثر رٍی هَالش تَضیح دّذ. استخَاى راى را -2-4

 هطخص ًوَدُ ٍ ثر رٍی هَالش تَضیح دّذ. هفصل ّیپ را  -3-4

 جلغِ پٌجن

 .هفصل ساًَ ٍ عبقآؽٌبیی ػولی ثب  ّذف کلی:

 اّذاف ٍیضُ:

 بؽذدر پبیبى داًؾجَ قبدر ث

 را ثطٌبسذ ٍ ثر رٍی هَالش هطخص ًوبیذ. هفصل زاًَ -1-5



 را ثطٌبسذ ٍ ثر رٍی هَالش هطخص ًوبیذ. استخَاى ّبی دخیل در هفصل زاًَ -2-5

 را ثطٌبسذ ٍ ثر رٍی هَالش هطخص ًوبیذ. استخَاى ّبی سبق -3-5

 جلغِ ؽؾن

 .بىقغوت تحتبًی عبق، هچ پب، کف پب ٍ اًگؾتآؽٌبیی ػولی ثب  ّذف کلی:

 اّذاف ٍیضُ:

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ
 را ثب ٍاسغِ هَالش ضٌبسبئی ٍ جسئیبت آى را ضرح دّذ. هچ پب -1-6

 هطخص ًوبیذ.استخَا ى ّبی آًرا  را سٌبسبئی ٍ  وف پب -2-6

 ضرح دادُ ٍ ثر رٍی هَالش هطخص ًوبیذ. اًگطتبى پب را -3-6

 جلغِ ّفتن

 .خًَزعبًی ٍ عیغتن لٌفبٍی اًذام تحتبًی ٍ ام تحتبًیاػصبة اًذآؽٌبیی ػولی ثب  ّذف کلی:

 اّذاف ٍیضُ:

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

 ضریبى ّبی اًذام تحتبًی)فوَرال، پَپلیتِ آل، تیجیبل(را ثتَاًذ هطخص وٌذٍ ثر رٍی هَالش ضرح دّذ. -2-7

 ٍریذ ّبی عومی در اًذام تحتبًی را ثر رٍی هَالش هطخص وٌذ. -3-7

 ّبی سغحی در اًذام تحتبًی را ثر رٍی هَالش هطخص وٌذ.ٍریذ  -4-7

 اعصبة اًذام تحتبًی را ثر رٍی هَالش هطخص وٌذ. -5-7

 سیستن لٌفبٍی اًذام تحتبًی را ثر رٍی هَالش هطخص وٌذ. -6-7

 جلغِ ّؾتن

 .عتَى فقزاتآؽٌبیی ػولی ثب  ّذف کلی:

 اّذاف ٍیضُ:

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ
 را ثب استفبدُ از هَالش ضرح دّذ. ستَى فمراتختلف ثخص ّبی ه -1-8

 ّبی هختلف را ثب استفبدُ از هَالش ضرح دّذ. هْرُ -2-8

 را ثب استفبدُ از هَالش ضرح دّذ.استخَاى خبجی ثخص ّبی هختلف  -3-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ػولی)اًذام فَقبًی،تحتبًی ٍ عتَى فقزات( 6آًبتَهی  درط :جذٍل سهبًجٌذی

 66-68ؽٌجِ ّب دٍ لغِ :رٍس ٍ عبػت ج

 

 هذرط هَضَع ّز جلغِ تبریخ جلغِ

 دوتر هحسي شالِ هفصل آرًج ثبسٍ ٍ ای ٍ  ّبی کوزثٌذ ؽبًِ اعتخَاى 21/70/2077 1

 اًگؾتبى ٍ اًگؾت ؽغتکف دعت،هچ،  ،عبػذ 21/70/2077 2
 

 دوتر هحسي شالِ

 رعبًی ٍ عیغتن لٌفبٍی اًذام فَقبًی خَى 70/70/2077 3

 ذام فَقبًیاػصبة اً

 دوتر هحسي شالِ

 دوتر هحسي شالِ کوزثٌذ خبصزُ ٍ ّیپ ٍ راى 27/70/2077 4

 دوتر هحسي شالِ هفصل ساًَ ٍ عبق 10/70/2077 5

 دوتر هحسي شالِ قغوت تحتبًی عبق، هچ پب، کف پب ٍ اًگؾتبى 72/71/2077 6

خًَزعبًی ٍ عیغتن لٌفبٍی  ٍ اػصبة اًذام تحتبًی 70/71/2077 7

 ام تحتبًیاًذ

 دوتر هحسي شالِ

 دوتر هحسي شالِ عتَى فقزات 21/71/2077 8

 

 ٍ پبیربى  ضررٍ   خیتبر تعییي لغعیثر  یهعبًٍت هحترم آهَزش داًطگبُ هجٌ یدر صَرت اعالم رسو

 هتٌبست خَاّذ داضت. ریتغئ نیتمَ يی، ا ی هجبزیوالس ّب




