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ضوبسُ 

 جلسِ

 

تبسیخ 
 جلسِ

اّذاف هیبًی  )سئَع 

 هغبلت(

اّذاف ٍیظُ )ثش اسبع سِ حیغِ اّذاف آهَصضی 

 : ضٌبختی، ػبعفی، سٍاى حشوتی(

حیغِ ٍ 

 عجمِ آى
 سٍش یبددّی

 یبدگیشی

هَاد ٍ ٍسبیل 

 یآهَصض

 

 صهبى

 

 تىبلیف داًطجَ
 اسصضیبثیًحَُ
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ٍاحذّبی آضٌبیی ثب 

  فشایٌذی ٍ ػولیبتی

 دس پبیبى والع: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

 حیغِ ضٌبختی: -الف
 ٍاحذّبی فشایٌذی سا تؼشیف وٌذ

 ٍاحذّبی ػلویبتی سا تؼشیف وٌذ.
ٍاوٌطْبی ضیویبیی، فیضیىی ٍ ثیَلَطیىی سا 

 تَصیف وٌذ.

بسثشد ٍاوٌص ّب دس ثْسبصی هحیظ هثبلْبیی اص و 
 اسائِ وٌذ.

 حیغِ ػبعفی: -ة
ثِ سَاالتی وِ دس هَسد هَضَع هَسد ثحث 

 پشسیذُ هی ضَد پبسخ دّذ.

 
 

 

 ضٌبختی
 ػبعفی

سخٌشاًی، 

هجبحثِ ای، 

 پشسص ٍ پبسخ

 ٍایت ثشد

 هبطیه

 وتبة

 

99 

 دلیمِ

پشسص ٍ پبسخ دس 

 -عاًتْبی وال

Quiz  ِدس جلس

 آیٌذُ

آصهَى ّبی 

 آغبصیي

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیبدگیری می –روش یبددهی   


یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط  نیای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبانطجویبن( مرحلهتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دهب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 هطبسوت داضتِ ثبضذ.دس هجبحث هغشح ضذُ 
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ٍاوٌص  بآضٌبیی ث

 ّبی ضیویبیی

 دس پبیبى والع: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

 حیغِ ضٌبختی: -الف
 .ًبم ثجشداجضای یه هؼبدلِ ضیویبیی سا 

 لبًَى ثمبی جشم سا تَضیح دّذ.

هؼبدالت ضیویبیی سا ثش اسبع لبًَى ثمبی جشم 

 هَاصًِ وٌذ.
 عفی:حیغِ ػب -ة

 .اظْبس ًظش وٌذ ضذُ هجبحث هغشحخصَظ دس 

ثِ هغبلت هغشح ضذُ تَجِ داضتِ ٍ ثِ دسع 
 گَش فشادّذ.

 ضٌبختی

 ػبعفی

سخٌشاًی، 

 هجبحثِ ای،

ثحث گشٍّی 
وَچه، 

 پشسص ٍ پبسخ

 ٍایت ثشد
 هبطیه

ٍیذیَ 

 پشٍطوتَس
اسالیذ 

 اهَصضی
 وتبة

 

99 
 دلیمِ

پشسص ٍ پبسخ دس 
 -اًتْبی والع

Quiz دس جلسِ  

ٌذُآی  

جستجَ دس هٌبثغ 

الىتشًٍیه ٍ 

وتبثخبًِ ای دس 

ع جلسِ َهَسد هَض

 آیٌذُ

هشحلِ ای یب 

 تىَیٌی
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آضٌبیی ثب 
 استَویَهتشی ٍاوٌص

 دس پبیبى والع: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

 حیغِ ضٌبختی: -الف

 استَویَهتشی سا تؼشف وٌذ.

اّویت سػبیت ًسجت ّبی استَویَهتشی دس 
 ى وٌذ.ٍاوٌص ّبی ضیویبیی سا ثیب

ًسجت ّبی استَویَهتشی سا دس ٍاوٌطْبی هْن 

 ثْسبصی هحیظ هحبسجِ وٌذ.
 حیغِ ػبعفی: -ة

 دس خصَظ هجبحث هغشح ضذُ اظْبس ًظش وٌذ.

ثِ هغبلت هغشح ضذُ تَجِ داضتِ ٍ ثِ دسع 

 گَش فشادّذ.

 ضٌبختی
 ػبعفی

سخٌشاًی، 
 هجبحثِ ای،

ثحث گشٍّی 

وَچه، 
 پشسص ٍ پبسخ

 ٍایت ثشد

 هبطیه
ٍیذیَ 

 پشٍطوتَس

اسالیذ 
 اهَصضی

 وتبة

 

99 

 دلیمِ

پشسص ٍ پبسخ دس 
 -اًتْبی والع

Quiz دس جلسِ  

 آیٌذُ

جستجَ دس هٌبثغ 

الىتشًٍیه ٍ 

وتبثخبًِ ای دس 

ع جلسِ َهَسد هَض

 آیٌذُ

هشحلِ ای یب 
 تىَیٌی
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آضٌبیی ثب ٍاوٌص 
ّبی اوسیذاسیَى 

 احیب

 دس پبیبى والع: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

 تی:حیغِ ضٌبخ -الف

 ّبی اوسیذاسیَى احیب سا تؼشیف وٌذ. ٍاوٌص

ًمص ثبوتشی ّب دس اًجبم ٍاوٌص ّبی 

 اوسیذاسیَى احیب سا تَضیح دّذ.

 ضٌبختی
 ػبعفی

سخٌشاًی، 

 هجبحثِ ای،
ثحث گشٍّی 

وَچه، 
 پشسص ٍ پبسخ

 ٍایت ثشد

 هبطیه
ٍیذیَ 

 پشٍطوتَس
اسالیذ 

99 
 دلیمِ

پشسص ٍ پبسخ دس 
 -اًتْبی والع

Quiz دس جلسِ  

 آیٌذُ

جستجَ دس هٌبثغ 

الىتشًٍیه ٍ 

هشحلِ ای یب 
 تىَیٌی
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دس هْوتشیي ٍاوٌص ّبی ثْسبصی هحیظ، ػبهل 

اوسیذ وٌٌذُ ٍ احیب وٌٌذُ یب دٌّذُ ٍ پزیشًذُ 

 الىتشٍى سا ضٌبسبیی وٌذ.

 حیغِ ػبعفی: -ة

 ِ ثبضذ.دس ثحث والسی حضَس فؼبل داضت

ثِ هغبلت هغشح ضذُ تَجِ داضتِ ٍ ثِ دسع 

 گَش فشادّذ.

 اهَصضی

 وتبة

بًِ ای دس وتبثخ

ع جلسِ َهَسد هَض

 آیٌذُ
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سیٌتیه آضٌبیی ثب 
 ٍاوٌص ّب

 دس پبیبى والع: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

 حیغِ ضٌبختی: -الف
 سیٌتیه ٍاوٌص سا تؼشیف وٌذ.

هؼبدلِ سشػت ٍاوٌص سا ًَضتِ ٍ اجضای آى سا 
 ضشح دّذ.

ثشای یه ٍاوٌص فشضی سشػت ٍاوٌص سا 
 هحبسجِ وٌذ.

 حیغِ ػبعفی: -ة

 دس خصَظ هجبحث هغشح ضذُ اظْبس ًظش وٌذ.

ثِ هغبلت هغشح ضذُ تَجِ داضتِ ٍ ثِ دسع 

 گَش فشادّذ.

ضٌبختی 
 ػبعفی

سخٌشاًی، 
 هجبحثِ ای،

ثحث گشٍّی 
وَچه، 

 پشسص ٍ پبسخ

 ٍایت ثشد

 هبطیه
ٍیذیَ 

 پشٍطوتَس
اسالیذ 

 اهَصضی

 وتبة

99 

 دلیمِ

پشسص ٍ پبسخ دس 
 -اًتْبی والع

Quiz جلسِ  دس 

 آیٌذُ

جستجَ دس هٌبثغ 

الىتشًٍیه ٍ 

وتبثخبًِ ای دس 

ع جلسِ َهَسد هَض

 آیٌذُ

هشحلِ ای یب 
 تىَیٌی
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دسجِ آضٌبیی ثب 
 ٍاوٌص

 دس پبیبى والع: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ
 حیغِ ضٌبختی: -الف

 دسجِ ٍاوٌص سا تؼشیف وٌذ.
دسجِ صفش، دسجِ یه ٍ دسجِ دٍ سا  یٍاوٌص ّب

 همبیسِ وٌذ.

ه ٍاوٌص فشضی، دسجِ ٍاوٌص سا تؼییي ثشای ی
 وٌذ.

 حیغِ ػبعفی: -ة
 دس ثحث والسی حضَس فؼبل داضتِ ثبضذ.

ضٌبختی 
 ػبعفی

سخٌشاًی، 

هجبحثِ ای، 

 پشسص ٍ پبسخ

تختِ ٍایت ثشد 
 فیلن آهَصضی

اسالیذ 

 اهَصضی
 وتبة

99 

 دلیمِ

پشسص ٍ پبسخ دس 

 -ْبی والعاًت

Quiz دس جلسِ  

 آیٌذُ

جستجَ دس هٌبثغ 

الىتشًٍیه ٍ 

وتبثخبًِ ای دس 

ع جلسِ َهَسد هَض

 آیٌذُ

هشحلِ ای یب 
 تىَیٌی
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ثِ هغبلت هغشح ضذُ تَجِ داضتِ ٍ ثِ دسع 

 گَش فشادّذ.
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آضٌبیی ثب ثبثت 
 سشػت ٍاوٌص

 دس پبیبى والع: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ
 حیغِ ضٌبختی: -الف

 ثبثت سشػت ٍاوٌص سا تؼشیف وٌذ.
 ثطٌبسذ. ػَاهل هَثش ثش ثبثت سشػت ٍاوٌص سا

ثشای یه ٍاوٌص فشضی، ثبثت سشػت ٍاوٌص سا 
 هحبسجِ وٌذ.

 حیغِ ػبعفی: -ة

 دس ثحث والسی حضَس فؼبل داضتِ ثبضذ.
ثِ هغبلت هغشح ضذُ تَجِ داضتِ ٍ ثِ دسع 

 گَش فشادّذ.

     
تىَیٌی یب 
 تطخیصی
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ٍاوٌص آضٌبیی ثب 

حزف  ثیَلَطیىی ّبی
 هبدُ آلی اص فبضالة

 دس پبیبى والع: ذداًطجَ ثبیذ ثتَاً
 حیغِ ضٌبختی: -الف

اصَل حزف هبدُ الی تَسظ هیىشٍاسگبًیسن ّب 

 سا ضشح دّذ.
 هؼبدلِ حزف ثیَلَطیىی هبدُ آلی سا ثٌَیسذ.

ًوَداس حزف ثیَلَطیىی هبدُ آلی سا دس عی صهبى 
 سسن وٌذ.

 حیغِ ػبعفی: -ة
 دس ثحث والسی حضَس فؼبل داضتِ ثبضذ.

ضتِ ٍ ثِ دسع ثِ هغبلت هغشح ضذُ تَجِ دا

 .گَش فشادّذ

 ضٌبختی

 ػبعفی

سخٌشاًی، 

هجبحثِ ای، 
 پشسص ٍ پبسخ

تختِ ٍایت ثشد 
 فیلن آهَصضی

اسالیذ 
 اهَصضی

 وتبة

99 

 دلیمِ

پشسص ٍ پبسخ دس 
 -اًتْبی والع

Quiz دس جلسِ  

 آیٌذُ

جستجَ دس هٌبثغ 

الىتشًٍیه ٍ 

وتبثخبًِ ای دس 

هَسد هَضغ جلسِ 

 آیٌذُ

هشحلِ ای یب 

 تىَیٌی
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 آصهبیصثب  ییآضٌب 
هَسد  ظىیاوس يییتؼ

 یىیَلَطیث بصیً
(BOD) 

 :والع بىیثتَاًذ دس پب ذیداًطجَ ثب
 حیغِ ضٌبختی: -الف

 سا ضشح دّذ. BODاصَل اًجبم آصهبیص 
دس صهبى ّبی  BODهؼبدلِ هشثَط ثِ تؼییي 

 ضٌبختی

 ػبعفی

سخٌشاًی، 

هجبحثِ ای، 
 پشسص ٍ پبسخ

 تختِ ٍایت ثشد
 فیلن آهَصضی

اسالیذ 
 اهَصضی

99 

 دلیمِ

پشسص ٍ پبسخ دس 
 -اًتْبی والع

Quiz دس جلسِ  

 آیٌذُ

ستجَ دس هٌبثغ ج

هشحلِ ای یب 

 تىَیٌی



 

 ت حیدریهه علوم پسشکی تربگامرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانش
 

 هختلف سا ثٌَیسذ. 

اص عشیك  BODهسبئل هشثَط ثِ هحبسجِ 
 ا حل وٌذ.ثىبسگیشی فشهَل هشثَعِ س

 حیغِ ػبعفی: -ة
 دس ثحث والسی حضَس فؼبل داضتِ ثبضذ.

ثِ هغبلت هغشح ضذُ تَجِ داضتِ ٍ ثِ دسع 
 گَش فشادّذ

الىتشًٍیه ٍ  وتبة
وتبثخبًِ ای دس 

هَسد هَضغ جلسِ 
 آیٌذُ
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سبیش سٍش آضٌبیی ثب 
ّبی تؼییي هبدُ الی 

 دس فبضالة

 دس پبیبى والع: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

 حیغِ ضٌبختی: -الف

 سا ضشح دّذ.  CODاصَل سٍش 
 سا ضشح دّذ. TOCاصَل سٍش 

 ح دّذ.سا ضش ThODاصَل سٍش 
سا هحبسجِ  ThODثشای یه هحلَل فشضی 

 وٌذ.
 حیغِ ػبعفی: -ة

 دس ثحث والسی حضَس فؼبل داضتِ ثبضذ.

ثِ هغبلت هغشح ضذُ تَجِ داضتِ ٍ ثِ دسع 
 گَش فشادّذ.

 ضٌبختی

 ػبعفی

سخٌشاًی، 
هجبحثِ ای، 

 پشسص ٍ پبسخ

 تختِ ٍایت ثشد

 فیلن آهَصضی
اسالیذ 

 اهَصضی
 وتبة

99 

 دلیمِ

پشسص ٍ پبسخ دس 
 -اًتْبی والع

Quiz دس جلسِ  

 آیٌذُ

جستجَ دس هٌبثغ 

الىتشًٍیه ٍ 

وتبثخبًِ ای دس 

هَسد هَضغ جلسِ 

 آیٌذُ

هشحلِ ای یب 

 تىَیٌی
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فشایٌذ اًؼمبد آضٌبیی 
 ٍ لختِ سبصی

 دس پبیبى والع: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

 حیغِ ضٌبختی: -الف
ى چشایی پبیذاسی یه سیستن ولَئیذی سا ثیب

 وٌذ.

ٍ غلجِ ثش پبیذاسی  هىبًیسن ّبی اًؼمبد ضیویبیی
 سا ضشح دّذ.

لشاسگیشی یَى ّب دس اعشاف یه رسُ ولَئیذی سا 
 .ثب سسن ضىل ًطبى دّذ

 حیغِ ػبعفی: -ة
 دس ثحث والسی حضَس فؼبل داضتِ ثبضذ.

 ضٌبختی
 ػبعفی

سخٌشاًی، 

ای،  هجبحثِ
 پشسص ٍ پبسخ

 تختِ ٍایت ثشد
 فیلن آهَصضی

اسالیذ 
 اهَصضی

 وتبة

99 

 دلیمِ

پشسص ٍ پبسخ دس 

 -اًتْبی والع

Quiz دس جلسِ  

 آیٌذُ

جستجَ دس هٌبثغ 
الىتشًٍیه ٍ 

وتبثخبًِ ای دس 
هَسد هَضغ جلسِ 

 آیٌذُ

هشحلِ ای یب 
 تىَیٌی



 

 ت حیدریهه علوم پسشکی تربگامرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانش
 

ثِ هغبلت هغشح ضذُ تَجِ داضتِ ٍ ثِ دسع 

 گَش فشادّذ.
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ػولیبت تِ آضٌبیی ثب 

 ًطیٌی

 بى والع:دس پبی داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ
 حیغِ ضٌبختی: -الف

هَاسد وبسثشد ٍاحذ تِ ًطیٌی دس تصفیِ آة ٍ 
 فبضالة سا ًبم ثجشد.

 اًَاع والع ّبی تِ ًطیٌی سا همبیسِ وٌذ.
 حیغِ ػبعفی: -ة

ثِ سَاالتی وِ دس هَسد هَضَع هَسد ثحث 

 پشسیذُ هی ضَد پبسخ دّذ.
 دس هجبحث هغشح ضذُ هطبسوت داضتِ ثبضذ.

ُ تَجِ داضتِ ٍ ثِ دسع ثِ هغبلت هغشح ضذ
 گَش فشادّذ.

 ضٌبختی

 ػبعفی

سخٌشاًی، 
هجبحثِ ای، 

 پشسص ٍ پبسخ

 تختِ ٍایت ثشد

 فیلن آهَصضی
اسالیذ 

 اهَصضی

 وتبة

99 

 دلیمِ

پشسص ٍ پبسخ دس 
 -اًتْبی والع

Quiz دس جلسِ  

 آیٌذُ

جستجَ دس هٌبثغ 

الىتشًٍیه ٍ 

وتبثخبًِ ای دس 

هَسد هَضغ جلسِ 

 آیٌذُ

هشحلِ ای یب 

 ىَیٌیت
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فشایٌذ آضٌبیی ثب 

 سسَثذّی ضیویبیی

 دس پبیبى والع: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

 حیغِ ضٌبختی: -الف

هَاسد وبسثشد سٍش سسَثذّی ضیویبیی سا ثیبى 
 وٌذ.

ٍاحذ اًَاع هَادضیویبیی لبثل وبسثشد دس 
 سسَثذّی ضیویبیی سا ًبم ثجشد.

pH  هَسد ًیبص ثشای سسَثذّی یه فلض سٌگیي
 تحت ضشایظ هفشٍض هحبسجِ وٌذ.هؼیي سا 

 حیغِ ػبعفی: -ة

ثِ هغبلت هغشح ضذُ تَجِ داضتِ ٍ ثِ دسع 
 گَش فشادّذ.

 دس هجبحث هغشح ضذُ هطبسوت داضتِ ثبضذ.

 ضٌبختی

 ػبعفی

سخٌشاًی، 

هجبحثِ ای، 
 پشسص ٍ پبسخ

 تختِ ٍایت ثشد

 فیلن آهَصضی

اسالیذ 
 اهَصضی

 وتبة

99 

 دلیمِ

پشسص ٍ پبسخ دس 
 -اًتْبی والع

Quiz دس جلسِ  

 آیٌذُ

جستجَ دس هٌبثغ 

الىتشًٍیه ٍ 
وتبثخبًِ ای دس 

هَسد هَضغ جلسِ 
 آیٌذُ

هشحلِ ای یب 

 تىَیٌی
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آة ّبی آضٌبیی ثب 
 سخت ٍ ًشم

 دس پبیبى والع: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ
 حیغِ ضٌبختی: -الف

 ضٌبختی

 ػبعفی

سخٌشاًی، 
هجبحثِ ای، 

 تختِ ٍایت ثشد
 فیلن آهَصضی

99 

 دلیمِ

پشسص ٍ پبسخ دس 
 -اًتْبی والع

Quiz دس جلسِ  

هشحلِ ای یب 
 تىَیٌی



 

 ت حیدریهه علوم پسشکی تربگامرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانش
 

 آة سخت ٍ آة ًشم سا تؼشیف وٌذ.

 ػَاهل ایجبدوٌٌذُ سختی سا ًبم ثجشد.
 ثٌذی آة ّب اص ًظش سختی سا ثذاًذ.عجمِ 

 سختی یه ًوًَِ آة هفشٍض سا هحبسجِ وٌذ.
 حیغِ ػبعفی: -ة

ثِ هغبلت هغشح ضذُ تَجِ داضتِ ٍ ثِ دسع 
 گَش فشادّذ.

 دس هجبحث هغشح ضذُ هطبسوت داضتِ ثبضذ. 

اسالیذ  پشسص ٍ پبسخ 

 صضیاهَ
 وتبة

 آیٌذُ

جستجَ دس هٌبثغ 

الىتشًٍیه ٍ 

وتبثخبًِ ای دس 

هَسد هَضغ جلسِ 

 آیٌذُ
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سختی آضٌبیی ثب 
گیشی ثِ سٍش 

 سسَثذّی ضیویبیی

 دس پبیبى والع: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

 حیغِ ضٌبختی: -الف
بی ضیویبیی ثِ هٌظَس ًشم سبصی آة افضٍدًی ّ

 سا ًبم ثجشد.
استَویَهتشی ٍاوٌص ّبی سختی گیشی آة سا 

 ثذاًذ.
 حیغِ ػبعفی: -ة

ثِ هغبلت هغشح ضذُ تَجِ داضتِ ٍ ثِ دسع 

 گَش فشادّذ.
 دس هجبحث هغشح ضذُ هطبسوت داضتِ ثبضذ.

همذاس هبدُ ضویبیی هَسد ًیبص ثشای سختی گیشی 
گی ّبی هفشٍض سا اص یه ًوًَِ آة ثب ٍیظ

 هحبسجِ وٌذ.

 ضٌبختی

 ػبعفی

سخٌشاًی، 
هجبحثِ ای، 

 پشسص ٍ پبسخ

 تختِ ٍایت ثشد

 فیلن آهَصضی
اسالیذ 

 اهَصضی

 وتبة

99 

 دلیمِ

پشسص ٍ پبسخ دس 
 -اًتْبی والع

Quiz دس جلسِ  

 آیٌذُ

جستجَ دس هٌبثغ 
الىتشًٍیه ٍ 

وتبثخبًِ ای دس 
هَسد هَضغ جلسِ 

 آیٌذُ

هشحلِ ای یب 

 تىَیٌی
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سٍش ّبی آضٌبیی ثب 

 پیطشفتِ تصفیِ آة

 دس پبیبى والع: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

 حیغِ ضٌبختی: -الف
اصَل وبسثشد سٍش جزة سغحی دس تصفیِ آة 

 سا ثذاًذ.
اصَل وبسثشد سٍش تجبدل یَى سغحی دس تصفیِ 

 آة سا ثذاًذ.
اصَل وبسثشد سٍضْبی غطبیی سغحی دس تصفیِ 

ضٌبختی 

 ػبعفی

 

سخٌشاًی، 

هجبحثِ ای، 
 پشسص ٍ پبسخ

 تختِ ٍایت ثشد
 فیلن آهَصضی

اسالیذ 
 اهَصضی

 وتبة

99 

 دلیمِ

ٍ پبسخ دس پشسص 
 -اًتْبی والع

Quiz دس جلسِ  

 آیٌذُ

جستجَ دس هٌبثغ 
الىتشًٍیه ٍ 

وتبثخبًِ ای دس 

هشحلِ ای یب 

 تىَیٌی



 

 ت حیدریهه علوم پسشکی تربگامرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانش
 

 آة سا ثذاًذ.

 ی:حیغِ ػبعف -ة
ثِ هغبلت هغشح ضذُ تَجِ داضتِ ٍ ثِ دسع 

 گَش فشادّذ.
ثِ سَاالتی وِ دس هَسد هَضَع هَسد ثحث 

 پشسیذُ هی ضَد پبسخ دّذ.
 دس هجبحث هغشح ضذُ هطبسوت داضتِ ثبضذ.

هَسد هَضغ جلسِ 
 آیٌذُ

17 

 

 اهتحبى پبیبى تشم

 :ثتَاًذ ثبیذ داًطجَ 
 س عَل تشم سا حل ًوبیذ.هسبئل هختلف اسائِ ضذُ د .1

ّذف اص اسائِ ایي ٍاحذ دسسی سا ثِ خَثی دسن وشدُ  .2

 ثبضذ.

 ثب اًگیضُ ٍ اضتیبق دس اهتحبى پبیبى تشم ضشوت وٌذ. .3

-ضٌبختی

 ػبعفی
 ------ حل هسئلِ

09 

 دقیقه

حل مسائل داده 
 شده

 آصهَى پبیبًی
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