
 

 تربت حیدریٍ علًم پسشکی داوشگاٌ پسشکی ي تًسعٍ آمًزش اتمرکس مطالع          
 

 ديرٌفرم طرح                       

                                                                                                                                                                                                       
 ي کًدکس: بُداشت مبدر وبم در

 2 تعداد ياحد: 
  رشتٍ تحصیلی: 

 ًمیبُداشت عم
 مقطع تحصیلی داوشجًیبن: 

 کبرشىبسی
 محل بزگشاری: 

 یمجبس
 9999-00تحصیلی  ویمسبل ديم ویزٌ کثیزی مدرس:

 س:َدف کلی در
 کٍ کَد ، ًَصاددس اًتظاس فشصًذصًاى اص الصم شت هادس ٍ کَدک ٍ هشاقبتْای آشٌایی با اّویت ٍ اّذاف بْذا

 
شمبرٌ 

 جلسٍ
 تبریخ جلسٍ

اَداف میبوی  

 )رئًس مطبلب(

اَداف يیژٌ )بز اسبس سٍ حیطٍ اَداف آمًسشی: شىبختی، عبطفی، 

 ريان حزکتی(
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 حیطٍ

 ريش یبددَی

 یبدگیزی

مًاد ي يسبیل 

 آمًسشی

سمبن 

 جلسٍ
 ارسشیببیوحًٌ تکبلیف داوشجً

9  

آشىبیی بب 

مفًُم 

بُداشت مبدر ي 
 کًدک

 حیطٍ شىبختی: داًشجَ بتَاًذ:
 ذیًوا فیسا تؼشٍ کَدک بْذاشت هادس 

 .کٌذ اىیسا بٍ کَدک بْذاشت هادس  تیاّو
 .هادساى ٍ ػَاهل هَثش بش آى سا ششح دّذ شیهشگ ٍ ه یضاًْایه

 حیطٍ عبطفی:
 با اًگیضُ دسع سا دًبال کٌذ.

 .فؼاالًِ ششکت ًوایذبِ صَست آًالیي دس بحث کالػی 

-شٌاختی
 ػاطفی

در بستر  دد   آموزش 

کانکتتو ب باراتت در  
در سامانه نویذ ب دردئه 

محرتتو  بتته  تتور   

فایتتتتتی  تتتتتو   ب 

پ ستتص ب  صتتوی    
 در بخص افرگو  پاسخ

نرم افزار 
 ،پاورپوینت
 کتاب، 

 دقیقٍ 021

در  پ ستتص ب پاستتخ

در  بختتتص افرگتتتو

ستتامانه نویتتذ ب در  
   کالس آنالین

ارزشیابی 

 آغازیه

2  

بب  آشىبیی

خدمبت قبل اس 

 ببرداری

 حیطٍ شىبختی: داوشجً بتًاود:
 .ذیًوا فیسا با رکش اّذاف تؼش یاص باسداس شیپ یهشاقبتْا

 .سا با رکش هثال ششح دّذ یاص باسداس شیپ یهشاقبتْا تیاّو

 .کٌذ اىیسا بِ طَس کاهل ب یاص باسداس شیپ یهشاقبتْا اجضا

 .سا بِ طَس هفصل ششح دّذ ذاسیاصدٍاج پا یّا یظگیاصدٍاج ٍ ٍ بْذاشت

 اًجام آى ششح دّذ لیسا با رکش دل یقبل اص باسداس شاتیآصها

 ٍ جْاى سا ًام ببشد شاىیقبل اص اصدٍاج دس ا شاتیآصها

 حیطٍ عبطفی:

-شٌاختی

 ػاطفی

در بستر  دد   آموزش 
 در  کانکتتو ب باراتت

در سامانه نویذ ب دردئه 

محرتتو  بتته  تتور   

فایتتتتتی  تتتتتو   ب 
پ ستتص ب  صتتوی    

 در بخص افرگو پاسخ

نرم افزار 
 ،پاورپوینت
 کتاب، 

 دقیقٍ 021

در  پ ستتص ب پاستتخ

در  بختتتص افرگتتتو
ستتامانه نویتتذ ب در  

 کالس آنالین

 تکًیىی

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص ي پبسخ  – حل مسئلٍ –گريَی کًچک، ومبیطی  –ای تًاوذ ضبمل: سخىراوی، مببحثٍیبدگیری می –ريش یبددَی   


َذف قضبيت در مًرد تسلط یب تراکمی )پبیبن یک ديرٌ یب مقطع آمًزضی بب  ویای یب تکًیىی )در فرایىذ تذریس بب َذف ضىبسبیی قًت ي ضعف داوطجًیبن( ي آزمًن پبیبتًاوىذ بٍ صًرت آزمًن يريدی )آگبَی از سطح آمبدگی داوطجًیبن( مرحلٍَب بر اسبس اَذاف میآزمًن  

 داوطجًیبن( برگسار گردد.
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 با اًگیضُ دسع سا دًبال کٌذ.
 .دس بحث کالػی بِ صَست فؼاالًِ ششکت ًوایذ

9  

آشىبیی بب 

مزاقبتُبی 

 ببرداری

 ی:حیطٍ شىبخت داوشجً بتًاود:
 سا ششح دّذ یباسداس یهشاقبتْا یاجضا

 سا ششح دّذ یباسداس یهشاقبتْا یبٌذ صهاى

 ِی/ تغز َىیٌاػیٍ/ ٍاکؼ ٌاتی/ هؼاواىیصا خیتاس يییپشًٍذُ/ تؼ لیتشک ًحَُ
 سا ششح دّذ یباسداس

 .سا ششح دّذ تیضیاسائِ شذُ دس ّش ٍ یهشاقبتْا

 حیطٍ عبطفی:
 با اًگیضُ دسع سا دًبال کٌذ.

 .کالػی بِ صَست فؼاالًِ ششکت ًوایذ دس بحث

-شٌاختی

 ػاطفی

در بستر  دد   آموزش 
کانکتتو ب باراتت در  

در سامانه نویذ ب دردئه 

محرتتو  بتته  تتور   

فایتتتتتی  تتتتتو   ب 
پ ستتص ب  صتتوی    

 در بخص افرگو پاسخ

نرم افزار 
 ،پاورپوینت
 کتاب، 

 دقیقٍ 021

در  پ ستتص ب پاستتخ
در  بختتتص افرگتتتو

ستتامانه نویتتذ ب در  

 ینکالس آنال

 تکًیىی

4  

آشىبیی بب 

مزاقبتُبی 
حیه ي پس اس 

 سایمبن

 حیطٍ شىبختی: داوشجً بتًاود:
 .سا ششح دّذ یباسداس تیضیاسائِ شذُ دس ّش ٍ یهشاقبتْا

 .سا ششح دّذ یباسداس یهشاقبتْا اّذاف

 .پشخطش سا ًام ببشد یّا یحاهلگ
 کٌذ اىیهشاقبتْا سا ب یبشًاهِ صهاى بٌذ

 دّذ حیسا تَض واىیصا هشاحل

 .کٌذ اىیسا ب واىیصا يیح یاص هشاقبتْا ّذف

 سا ششح دّذ واىیهشبَط بِ هشاحل هختلف صا یهشاقبتْا ِیکل

 .سا ًام ببشد واىیصا یپشخطش دس ط هَاسد

 .سا ششح دّذ واىیپغ اص صا یهشاقبتْا

 حیطٍ عبطفی:
 با اًگیضُ دسع سا دًبال کٌذ.

 .شکت ًوایذدس بحث کالػی بِ صَست فؼاالًِ ش

-شٌاختی

 ػاطفی

در بستر  دد   آموزش 

کانکتتو ب باراتت در  
در سامانه نویذ ب دردئه 

محرتتو  بتته  تتور   

فایتتتتتی  تتتتتو   ب 

پ ستتص ب  صتتوی    
 در بخص افرگو پاسخ

نرم افزار 
 ،پاورپوینت
 کتاب، 

 دقیقٍ 021

در  پ ستتص ب پاستتخ

در  بختتتص افرگتتتو
ستتامانه نویتتذ ب در  

 کالس آنالین

 تکًیىی

5  
آشىبیی بب وًساد 

 طبیعی

 داوشجً بتًاود:حیطٍ شىبختی:
 .هختلف بذى ششح دّذ یًَصاد ػالن سا اص ًظش دػتگاّْا کی یّا یظگیٍ

 .کٌذ اىیهختلف بذى ًَصاد سا ب یدس دػتگاّْا یؼیطب شیغ ػالئن

 حیطٍ عبطفی:
 با اًگیضُ دسع سا دًبال کٌذ.

 .دس بحث کالػی بِ صَست فؼاالًِ ششکت ًوایذ

-تیشٌاخ

 ػاطفی

آمتتوزش مزتتاز  در  
ستتامانه نویتتذ ب دردئتته  

محرتتو  بتته  تتور   

فایتتتتتی  تتتتتو   ب 

پ ستتص ب  صتتوی    

 در بخص افرگو  پاسخ

نرم افزار 
 ،پاورپوینت
 کتاب، 

 دقیقٍ 021
در  پ ستتص ب پاستتخ
در بختتتص افرگتتتو 

 سامانه نویذ
 تکًیىی

6  
آشىبیی بب وًساد 

 وبرس

 حیطٍ شىبختی: داوشجً بتًاود:
 .کٌذ فید ًاسع سا تؼشًَصا

 .ششح دّذ یًاسع بَدى ًَصاد سا با تَجِ بِ ػَاسض ًَصاداى ًاسػ تیاّو

-شٌاختی

 ػاطفی

آمتتوزش مزتتاز  در  

ستتامانه نویتتذ ب دردئتته  
محرتتو  بتته  تتور   

نرم افزار 
 ،پاورپوینت
 کتاب، 

 دقیقٍ 021
در  پ ستتص ب پاستتخ

در بختتتص افرگتتتو 
 سامانه نویذ

 تکًیىی
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 .ًاسع بَدى ًَصاد سا ششح دّذ صیتشخ یّا شاخص

 .دّذ حیًَصاداى ًاسع سا تَض ظُیٍ یهشاقبتْا

 .دّذ یًاسع بَدى ًَصاد ػالقِ ٍ تَجِ ًشاى ه تیبِ اّو ًؼبت

 حیطٍ عبطفی:
 دًبال کٌذ.با اًگیضُ دسع سا 

 .دس بحث کالػی بِ صَست فؼاالًِ ششکت ًوایذ

فایتتتتتی  تتتتتو   ب 

پ ستتص ب  صتتوی    
 در بخص افرگو  پاسخ

7  

آشىبیی بب 

وًسادان آسیب 

 پذیز

 حیطٍ شىبختی: داوشجً بتًاود:

 .کٌذ یسا فْشػت ه شیپز بیًَصاداى آػ

 .کٌذ یه اىیًَصاداى پشخطش سا ب یآگْ شیپ

 .سا ششح دّذ شیپز بیهشبَط بِ ًَصاداى آػ ظُیٍ یهشاقبتْا

 حیطٍ عبطفی:
 با اًگیضُ دسع سا دًبال کٌذ.

 .ششکت ًوایذدس بحث کالػی بِ صَست فؼاالًِ 

-شٌاختی

 ػاطفی

آمتتوزش مزتتاز  در  

ستتامانه نویتتذ ب دردئتته  

محرتتو  بتته  تتور   
فایتتتتتی  تتتتتو   ب 

پ ستتص ب  صتتوی    

 در بخص افرگو  پاسخ

نرم افزار 
 ،پاورپوینت
 کتاب، 

 دقیقٍ 021
در  پ ستتص ب پاستتخ

در بختتتص افرگتتتو 

 سامانه نویذ
 تکًیىی

8  

آسمًن میبن 
 + تزم

آشىبیی بب 

زگ میشاوُبی م
وًسادان ي علل 

 ي عًامل مًثز

 حیطٍ شىبختی: داوشجً بتًاود:
 کٌذ فیًَصاداى سا تؼش شیهشگ ٍ ه ضاىیشاخص ه

 ٍ جْاى ششح دّذ شاىیآى سا دس ا شاتییشاخص ٍ سًٍذ تغ يیا تیٍضؼ

شاخص  يیبِ اّذاف هشبَط بِ کاّش ا یابیدػت یکشَس بشا یّا یاػتشاتظ
 کٌذ اىیسا ب

 .کٌذ اىیشاخص سا ب يیا هشتبط ٍ هَثش بش ػَاهل

 حیطٍ عبطفی:
 با اًگیضُ دسع سا دًبال کٌذ.

 .دس بحث کالػی بِ صَست فؼاالًِ ششکت ًوایذ

-شٌاختی

 ػاطفی

آمتتوزش مزتتاز  در  

ستتامانه نویتتذ ب دردئتته  

محرتتو  بتته  تتور   

فایتتتتتی  تتتتتو   ب 
پ ستتص ب  صتتوی    

 در بخص افرگو  پاسخ

نرم افزار 
 ،پاورپوینت
 کتاب، 

 دقیقٍ 021

در  پاستتخ پ ستتص ب

در بختتتص افرگتتتو 

ستتتتامانه نویتتتتذ ب 

آزمون میان   م در 
قستت و آزمون تتا در 

 سامانه نویذ

 تکًیىی

9  

آشىبیی بب 
تغذیٍ بب شیز 

 مبدر

 حیطٍ شىبختی: داوشجً بتًاود:

 سا بِ طَس خالصِ ششح دّذ شیش ذیپؼتاى ٍ تَل یَلَطیضیف

ٍ  شخشکیبا ش ِؼیآى دس هقا ذیسا با تَجِ بِ فَا شهادسیش تیاّو
 دّذ حیتَض َاًاتیشحیش

 سا ششح دّذ یشدّیهَثش بش ش یهثبت ٍ هٌف ػَاهل

 کٌذ اىیسا ب یشدّیغلط دس ش یباٍسّا

 .دّذ یهادس ػالقِ ٍ تَجِ ًشاى ه شیًَصاد با ش ِیتغز تیبِ اّو ًؼبت

 حیطٍ عبطفی:
 با اًگیضُ دسع سا دًبال کٌذ.

 .دس بحث کالػی بِ صَست فؼاالًِ ششکت ًوایذ
 

-شٌاختی

 ػاطفی

آمتتوزش مزتتاز  در  

ستتامانه نویتتذ ب دردئتته  

محرتتو  بتته  تتور   

فایتتتتتی  تتتتتو   ب 

پ ستتص ب  صتتوی    

 در بخص افرگو  پاسخ

نرم افزار 
 ،پاورپوینت
 کتاب، 

 دقیقٍ 021
در  پ ستتص ب پاستتخ
در بختتتص افرگتتتو 

 سامانه نویذ
 تکًیىی
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آشىبیی بب رشد 
ي تکبمل کًدک 

 ي عًامل مًثز

 حیطٍ شىبختی: ً بتًاود:داوشج
 سا ششح دّذ یدس دٍساى کَدک یؼیسشذ طب تیاّو

 سشذ کَدک سا ششح دّذ شیٍ پا یابیهختلف اسص یسٍشْا

 .کٌذ اىیسشذ سا ب شیپا یهَسد اػتفادُ بشا کیآًتشٍپَهتش یپاساهتشّا

 .کَدک سا ششح دّذ یؼیطب شیالصم دس صَست هَاجِْ با سشذ غ اقذاهات

 دّذ یکَدک ػالقِ ٍ تَجِ ًشاى ه یؼیطب سشذ تیبِ اّو ًؼبت

 .هَثش بش سشذ کَدک سا ششح دّذ ػَاهل

 حیطٍ عبطفی:
 با اًگیضُ دسع سا دًبال کٌذ.

 .دس بحث کالػی بِ صَست فؼاالًِ ششکت ًوایذ

-شٌاختی

 ػاطفی

آمتتوزش مزتتاز  در  

ستتامانه نویتتذ ب دردئتته  

محرتتو  بتته  تتور   

فایتتتتتی  تتتتتو   ب 
پ ستتص ب  صتتوی    

 رگو در بخص اف پاسخ

نرم افزار 
 ،پاورپوینت
 کتاب، 

 دقیقٍ 021
در  پ ستتص ب پاستتخ
در بختتتص افرگتتتو 

 سامانه نویذ
 تکًیىی

99  

آشىبیی بب 
ومًدار رشد ي 

 تفسیز آن

 حیطٍ شىبختی: داوشجً بتًاود:
 ًوَداس سشذ کَدک سا ششح دّذ

 کٌذ اىیسشذ کَدک سا ب یابیاسص یهحاػي اػتفادُ اص ًوَداس سشذ بشا

 .کٌذ اىیاػتفادُ اص ًوَداس سشذ سا ب اسدهَ

 حیطٍ عبطفی:
 با اًگیضُ دسع سا دًبال کٌذ.

 .دس بحث کالػی بِ صَست فؼاالًِ ششکت ًوایذ

-شٌاختی

 ػاطفی

آمتتوزش مزتتاز  در  
ستتامانه نویتتذ ب دردئتته  

محرتتو  بتته  تتور   

فایتتتتتی  تتتتتو   ب 

پ ستتص ب  صتتوی    

 در بخص افرگو  پاسخ

نرم افزار 
 ،پاورپوینت
 کتاب، 

 دقیقٍ 021
در  پ ستتص ب پاستتخ
در بختتتص افرگتتتو 

 سامانه نویذ
 تکًیىی

92  

آشىبیی بب 
مزاقبتُبی 

بُداشتی 

 وًسادان

 حیطٍ شىبختی: داوشجً بتًاود:
 پغ اص تَلذ سا ششح دّذ یفَس یهشاقبت ّا

 دّذ حیآپگاس، هشاقبت اص بٌذ ًاف، چشن ّا ٍ پَػت سا تَض بیضش

 سض آى سا ششح دّذبذى ًَصاد ٍ ػَا یدها حفظ

 هادس ٍ ًحَُ ششٍع آى دس بذٍ تَلذ سا ششح دّذ شیش

 .دّذ حیًَصاد سا تَض ٌاتیهؼا يیًَصاد سا بذاًذ ٍ اٍل یکیٌیکل ٌِیهؼا
 ًَصاد پغ اص تَلذ سا ششح دّذ ٌِیهؼا يیدٍه

 دّذ حیًَصاداى سا تَض یشیگ اًذاصُ

 .ًَصاداى سا ششح دّذ یغشبالگش

 حیطٍ عبطفی:
 سع سا دًبال کٌذ.با اًگیضُ د

 .دس بحث کالػی بِ صَست فؼاالًِ ششکت ًوایذ

-شٌاختی

 ػاطفی

آمتتوزش مزتتاز  در  

ستتامانه نویتتذ ب دردئتته  

محرتتو  بتته  تتور   

فایتتتتتی  تتتتتو   ب 

پ ستتص ب  صتتوی    

 در بخص افرگو  پاسخ

نرم افزار 
 ،پاورپوینت
 کتاب، 

 دقیقٍ 021
در  پ ستتص ب پاستتخ

در بختتتص افرگتتتو 
 سامانه نویذ

 تکًیىی
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آشىبیی بب 
مزاقبت اس 

کًدکبن قبل اس 

 داوشجً بتًاود:حیطٍ شىبختی:
 هشاقبت اص کَدکاى قبل اص هذسػِ سا ششح دّذ تیاّو

 ذ.دس هشاقبت اص کَدکاى قبل اص هذسػِ سا ششح دّ یکشَس یّا بشًاهِ

 .دس کَدکاى قبل اص هذسػِ سا ششح دّذ یػوذُ بْذاشت هشکالت

-شٌاختی

 ػاطفی

آمتتوزش مزتتاز  در  
ستتامانه نویتتذ ب دردئتته  

محرتتو  بتته  تتور   

فایتتتتتی  تتتتتو   ب 

پ ستتص ب  صتتوی    

نرم افزار 
 ،پاورپوینت
 کتاب، 

 دقیقٍ 021
در  پ ستتص ب پاستتخ

در بختتتص افرگتتتو 

 سامانه نویذ
 تکًیىی



 

 تربت حیدریٍ علًم پسشکی داوشگاٌ پسشکی ي تًسعٍ آمًزش اتمرکس مطالع          
 

 :حیطٍ عبطفی سىیه مدرسٍ
 با اًگیضُ دسع سا دًبال کٌذ.

 .دس بحث کالػی بِ صَست فؼاالًِ ششکت ًوایذ

 در بخص افرگو  پاسخ
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 ءسًآشىبیی بب 
تغذیٍ در 

 کًدکبن

 حیطٍ شىبختی: داوشجً بتًاود:
 کٌذ فیدس کَدکاى سا تؼش ِیاًَاع ػَئ تغز

 سا ششح دّذ ِیهَثش بش ػَئ تغز ػَاهل

 دس کَدکاى سا ششح دّذ ِیٍ ػَاسض ػَئ تغز ػالتن

 دس کَدکاى سا ششح دّذ ِیاص ػَئ تغز یشیشگیپ یساّْا

 .سا بِ طَس هختصش ششح دّذ ِیٍ دسهاى ػَئ تغز صیتشخ یسٍشْا

 حیطٍ عبطفی:
 با اًگیضُ دسع سا دًبال کٌذ.

 .دس بحث کالػی بِ صَست فؼاالًِ ششکت ًوایذ

-شٌاختی

 ػاطفی

آمتتوزش مزتتاز  در  

ستتامانه نویتتذ ب دردئتته  

محرتتو  بتته  تتور   

فایتتتتتی  تتتتتو   ب 
پ ستتص ب  صتتوی    

 در بخص افرگو  پاسخ

نرم افزار 
 ،تپاورپوین

 کتاب، 
 دقیقٍ 021

در  پ ستتص ب پاستتخ

در بختتتص افرگتتتو 

 سامانه نویذ
 تکًیىی
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آشىبیی بب 

ياکسیىبسیًن 
ي اجزای بزوبمٍ 

گستزش ایمه 
 سبسی

 حیطٍ شىبختی: داوشجً بتًاود:

 دّذ حیکشَس، تَض طیکَدکاى سا با تَجِ بِ ششا یّوگاً یوٌؼاصیبشًاهِ ا

 اىیػال کِ بِ هَقغ هشاجؼِ ًکشدُ اًذ سا ب 7 شیکَدکاى ص یوٌؼاصیا ًحَُ
 ذیًوا

 سا ششح دّذ یوٌؼاصیصًاى باسداس بذٍى ػابقِ ا یوٌؼاصیا

 سا با رکش هثال ششح دّذ ییداسٍ یشیشگیٍ پ یفؼال، اًفؼال یوٌؼاصیا

 دّذ حیسا تَض یوٌؼاصیا یٍ هباً اصَل

 .کٌذ اىیهصشف ٍاکؼي سا ب ظُیٍ هَاسد

 حیطٍ عبطفی:
 سا دًبال کٌذ. با اًگیضُ دسع

 .دس بحث کالػی بِ صَست فؼاالًِ ششکت ًوایذ

-شٌاختی

 ػاطفی

آمتتوزش مزتتاز  در  

ستتامانه نویتتذ ب دردئتته  

محرتتو  بتته  تتور   

فایتتتتتی  تتتتتو   ب 
پ ستتص ب  صتتوی    

 در بخص افرگو  پاسخ

نرم افزار 
 ،پاورپوینت
 کتاب، 

 دقیقٍ 021
در  پ ستتص ب پاستتخ
در بختتتص افرگتتتو 

 سامانه نویذ
 تکًیىی
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آشىبیی بب 
سبسمبوُبی 

ارائٍ دَىدٌ 
خدمبت مبدر ي 

کًدک آشىبیی 
بب ارسشیببی 

خدمبت مبدر ي 

 کًدک

 حیطٍ شىبختی: داوشجً بتًاود:

اسائِ دٌّذُ خذهات هادس ٍ کَدک دس ػطح جْاى ٍ دس کشَس سا  یػاصهاًْا
 ًام ببشد

 .فَق سا ششح دّذ یػاصهاًْا یتْایفؼال داهٌِ

 حیطٍ عبطفی:
 گیضُ دسع سا دًبال کٌذ.با اً

 .دس بحث کالػی بِ صَست فؼاالًِ ششکت ًوایذ

-شٌاختی

 ػاطفی

آمتتوزش مزتتاز  در  
ستتامانه نویتتذ ب دردئتته  

محرتتو  بتته  تتور   

فایتتتتتی  تتتتتو   ب 

پ ستتص ب  صتتوی    
 در بخص افرگو  پاسخ

نرم افزار 
 ،پاورپوینت
 کتاب، 

 دقیقٍ 021
در  پ ستتص ب پاستتخ
در بختتتص افرگتتتو 

 سامانه نویذ
 تکًیىی
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دمرحان پایان 

   م

 :ددنطزو برودنذ
 هؼائل هختلف اسائِ شذُ دس طَل تشم سا حل ًوایذ.

 ّذف اص اسائِ ایي ٍاحذ دسػی سا بِ خَبی دسک کشدُ باشذ.

 .با اًگیضُ ٍ اشتیاق دس اهتحاى پایاى تشم ششکت کٌذ

ضناخر  

 عاطف 
 دقیقٍ 021 ------ حل مسئلٍ

در  پ ستتص ب پاستتخ

در بختتتص افرگتتتو 
انه نویتتتتذ ب ستتتتام

آزمون میان   م در 

قستت و آزمون تتا در 

 سامانه نویذ

 آزمًن پایاوی
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