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حفبظز ٍ آؼٌبیی ثب هجبحث 

 در یوٌیا

 رٍضیٍ ؽگبُیآزهب

 یؼٌبظ

 داًؽدَ ثشَاًذ
 حیطِ ؼٌبخشی:

 ؽگبُیدر آزهب یوٌیاـَل اٍلیِ حفبظز ٍ ا 
 ثگیرد. بدیرا 

 یخوؼ ،یحفبظز فرد یراّىبرّب،  ٍ
 .ذیًوب ثیبى را یهحیط عزیز

 ّوردى  یٍ ضذ ػفًَ یخوغ آٍر یْبرا
 را ثجیٌذ. یؽگبّیآزهب یزثبلِ ّب

 هَرد اظشفبدُ  فیسؼر ٍMSDS .را ثذاًذ 

 در دظشرض ٍ زهبى اظشفبدُ از  یٍاوعٌْب
 آى را ثؽٌبظذ.

ؼٌبخشی، 
رٍاًی 
، حروشی
 ػبطفی

 ظخٌراًی،

 درظػ ٍ

 ثحث دبظخ،

 گرٍّی

 ٍایز ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ درٍشوشَر
 وشبة، همبلِ

 Powerًرم افسار 

point 

درظػ ٍ دبظخ  120

در اًشْبی 

آهبدگی  -والض

ثرای خلعِ 

 ذُآیٌ

آزهَى ّبی 

 آغبزیي

                                                 

 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 پبیبون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلهتواننذ به صورت آزمهب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.



 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی توسعه آموزش و اتمرکس مطالع          
 

 ؽگبُیدر آزهب یخطرار آسػ ٍ آسػ ظَز 
 یهمبثلِ ثب آسػ ظَز یّب را ثؽٌبظذ ٍ راُ

 .ذیرا ثیبى ًوب

  َُیُ از وذعَل ّباظشفبد یطرزوبر ٍ ًح 
 .ثیبهَزد را یآسػ ًؽبً

 : رٍاًی حروشی حیطِ
  یوٌیحفبظز ٍ اًحَُ اظشفبدُ از ٍظبیل 

 را اًدبم دّذ. در آزهبیؽگبُ

  َُوردى زثبلِ  یٍ ضذ ػفًَ یخوغ آٍرًح
 آزهبیؽگبّی را اًدبم دّذ. یّب

 
 حیطِ ػبطفی:

 ثِ درض گَغ  طیسذر يیدر ح سُیثب اًگ
 وٌذ.

  طرح ؼذُ هؽبروز هجبحث ه درثب اؼشیبق
 .داؼشِ ثبؼذ

  داًؽدَ ثب سوروس حَاض در طَل والض
 هعبئل را دیگیری وٌذ.
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هَاد ٍ آؼٌبیی ثب هجبحث 

 هَرد یدظشگبّْب

 رٍضیٍ ؽگبُیدر آزهب ًیبز

 یؼٌبظ

 داًؽدَ ثشَاًذ
 حیطِ ؼٌبخشی:

 هَارد هفرف ّر  یؽگبّیاًَاع َّد آزهب ٍ
 .ذیًوب از آًْب را ثیبى هی

 یوبرثر یوبرورد، ٍ ًحَُ  ف،یثب سؼر 
 ٌب ؼَد.آؼ ؽگبُیآزهبی ضرٍر یدظشگبّْب

 هرالجز از  یاـَل اٍلیِ ًگْذار ٍ
 .ذیًوب ثیبى را یؽگبّیآزهب یدظشگبّْب

 یوٌیاـَل ا زیدر رػب یًىبر ضرٍر 
را  یؽگبّیآزهبی ٌّگبم وبر ثب دظشگبّْب

ؼٌبخشی، 
، ػبطفی
رٍاًی 
 حروشی

 ظخٌراًی،

 درظػ ٍ

 ثحث دبظخ،

 گرٍّی

 ٍایز ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ درٍشوشَر
 وشبة، همبلِ

 Powerًرم افسار 

point 

ػ ٍ دبظخ درظ 120

در اًشْبی 

ارائِ  -والض

 گسارغ وبر

 یٌیسىَ
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 ثذاًذ.

 
 :حیطِ رٍاًی حروشی

  وبر وٌذ. یؽگبّیَّد آزهبثب 
  وبر وٌذ. یؽگبّیآزهب یدظشگبّْبثب 

 
 حیطِ ػبطفی:

 ثِ درض گَغ  طیسذر يیدر ح سُیثب اًگ
 وٌذ.

  هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروز  درثب اؼشیبق
 .داؼشِ ثبؼذ

 َثب سوروس حَاض در طَل والض  داًؽد
 وٌذ. یریگیهعبئل را د
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ثبفر ّب ٍ آؼٌبیی ثب هجبحث 

 هحیط وؽز

 هَرد ًیبز در یّب

 رٍضیٍ ؽگبُیآزهب

 یؼٌبظ

 داًؽدَ ثشَاًذ
 حیطِ ؼٌبخشی:

 شِیهحبظجِ هَالر یٍ ًحَُ  فیسؼبر  ٍ
 ًرهبلیشِ را ثذاًذ.

  ِطرز سْیPBS  ثگیرد. بدیرا 

 لَل را اخساء ظبزًذُ هحیط وؽز ظ
 ثیبهَزد.

 هشذاٍل  حیطرز سْیِ چٌذ هحیط را ٍ
ٍ ثشَاًذ خَد  وٌذ وؽز ظلَل را ثیبى

 را ثعبزد. MEM  ٍPBSهحیط 

 ٍهحیط وؽز ظلَل را  یاـل یصگیْبی
 .ذیثیبى ًوب

 یٍ ًحَُ  یؽگبّیآزهب یاًَاع فیلشر ّب 
 دّذ. ًؽبى وبرثرد آى ّب را
 حیطِ رٍاًی حروشی:

ؼٌبخشی، 
رٍاًی 
، حروشی
 ػبطفی

 ظخٌراًی،

 درظػ ٍ

 ثحث دبظخ،

 گرٍّی

 ٍایز ثرد
 هبشیه

 ٍشوشَرٍیذئَ در
 وشبة، همبلِ

 Powerًرم افسار 

point 

درظػ ٍ دبظخ  120

در اًشْبی 

 Quiz -والض

در خلعِ آیٌذُ، 

 ارائِ گسارغ وبر

 یٌیسىَ
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 PBS .سْیِ وٌذ 

  وبر وٌذ. یؽگبّیآزهب یفیلشر ّبثب 

 
 حیطِ ػبطفی:

 ثِ درض گَغ  طیسذر يیدر ح سُیثب اًگ
 وٌذ.

  هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروز  درثب اؼشیبق
 .داؼشِ ثبؼذ

 َثب سوروس حَاض در طَل والض  داًؽد
 وٌذ. یریگیهعبئل را د
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 یوؽز ٍ ًگْذارآؼٌبیی ثب  

 ٍ هؽبّذُ ؽگبُیآزهب در ظلَل

( CPE) هیظیشَدبسَلَش اثرار

 هیسثبى ظلَل ّب در رٍضیٍ

 داًؽدَ ثشَاًذ
 حیطِ ؼٌبخشی:

 ّآلَدُ  یظلَل ّب یدَذُ هیىرٍظىثب هؽب
ظلَل  هیظیشَدبسَلَش سغییرار رٍض،یثِ ٍ

 آى ّب را هؽبّذُ ًوَدُ ٍ اؼىبل هخشلف
 را رظن وٌذ.

 ظلَلْب اًَاع هخشلف  یثب رًگ آهیس
 .ثؽٌبظذ ّب را یاًىلَشى ثبد

 هردُ را  یثلَ ظلَل ّب ذبىیثب اظشفبدُ از سر
 از زًذُ سویس دّذ.

  
 حیطِ ػبطفی:

 ثِ درض گَغ  طیسذر يیدر ح سُیثب اًگ
 وٌذ.

  هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروز  درثب اؼشیبق
 .داؼشِ ثبؼذ

 َثب سوروس حَاض در طَل والض  داًؽد
 وٌذ. یریگیهعبئل را د

رٍاًی 
، حروشی

ؼٌبخشی، 
 ػبطفی

 ظخٌراًی،

 درظػ ٍ

 ثحث دبظخ،

 گرٍّی

 ٍایز ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ درٍشوشَر
 وشبة، همبلِ

 Powerًرم افسار 

point 

درظػ ٍ دبظخ  120

در اًشْبی 

ارائِ  -والض

 گسارغ وبر

 یٌیسىَ
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 سؽخیؿ یرٍؼْبآؼٌبیی ثب 

 یػفًَشْب یؽگبّیآزهب

 یرٍظیٍ

 داًؽدَ ثشَاًذ
 حیطِ ؼٌبخشی:

 هیظرٍلَش یثب رٍؼْب یثِ طَر اخوبل 
ّب در  رٍضیٍ یّب یثبد یآًش یبثیرد

 آؼٌب ؼَد. یثبلیٌ یًوًَِ ّب

 هیشظرٍلَ یثب رٍؼْب یثِ طَر اخوبل 
 رٍضیٍ یاخشفبـ یشى ّب یآًش یبثیرد

 آؼٌب ؼَد. یثبلیٌ یّب در ًوًَِ ّب

 یثیَلَش یثب رٍؼْب یثِ طَر اخوبل 
ّب در  رٍضیٍ شًَم یبثیرد یثرا یهَلىَل

 آؼٌب ؼَد. یثبلیٌ یًوًَِ ّب

 
 :رٍاًی حروشیحیطِ 

 .ثب دظشگبُ االیسا وبر وٌذ 
 

 حیطِ ػبطفی:
 غ ثِ درض گَ طیسذر يیدر ح سُیثب اًگ

 وٌذ.

  هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروز  درثب اؼشیبق
 .داؼشِ ثبؼذ

 َثب سوروس حَاض در طَل والض  داًؽد
 وٌذ. یریگیهعبئل را د

رٍاًی 
، حروشی

ؼٌبخشی، 
 ػبطفی

 ظخٌراًی،

 درظػ ٍ

 ثحث دبظخ،

 گرٍّی

 ٍایز ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ درٍشوشَر
 وشبة، همبلِ

 Powerًرم افسار 

point 

درظػ ٍ دبظخ  120
 در اًشْبی

 -والض

ارائِ والظی، 

 ارائِ گسارغ وبر

 یٌیسىَ
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 هیظرٍلَش یرٍؼْبآؼٌبیی ثب 

 در سؽخیؿ هیوًََلَشیا ٍ

 یرٍظیٍ یػفًَشْب

 داًؽدَ ثشَاًذ
 حیطِ ؼٌبخشی:

 ًػیٍ رٍغ اًدبم آزهب یسئَر یثب هجب 
 آؼٌب ؼَد. سایاال

 ًػیٍ رٍغ اًدبم آزهب یسئَر یثب هجب 
 .ؼَد آؼٌب یفلَظیشَهشر

 ؼٌبخشی،
 ،ػبطفی
رٍاًی 
 حروشی

 ظخٌراًی،

 درظػ ٍ

 ثحث دبظخ،

 گرٍّی

 ٍایز ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ درٍشوشَر
 وشبة، همبلِ

 Powerًرم افسار 

point 

درظػ ٍ دبظخ  120

در اًشْبی 

ارائِ  والض،

 گسارغ وبر

 بی یٌیسىَ

 یفیسؽخ
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 ًػیٍ رٍغ اًدبم آزهب یئَرس یثب هجب 
 .ؼَد آؼٌب وًََثالسیٌگیا

 ًػیٍ رٍغ اًدبم آزهب یسئَر یثب هجب 
ّوبگلَسیٌبظیَى  هْبر ّوبگلَسیٌبظیَى ٍ

 آؼٌب ؼَد.

 

 :رٍاًی حروشیحیطِ 
 را اًدبم دّذ سایاال ػیآزهب 

 
 حیطِ ػبطفی:

 ثِ درض گَغ  طیسذر يیدر ح سُیثب اًگ
 وٌذ.

  ؽبروز هجبحث هطرح ؼذُ ه درثب اؼشیبق
 .داؼشِ ثبؼذ

 َثب سوروس حَاض در طَل والض  داًؽد
 وٌذ. یریگیهعبئل را د
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 یثیَلَشآؼٌبیی ثب هجبحث 

آى در  وبرثرد ٍ یهَلىَل

 یرٍظیٍ یػفًَشْب سؽخیؿ

 داًؽدَ ثشَاًذ
 حیطِ ؼٌبخشی:

 ًػیٍ رٍغ اًدبم آزهب یسئَر یثب هجب 
PCR .آؼٌب ؼَد 

 ًػیٍ رٍغ اًدبم آزهب یسئَر یثب هجب 
PCR-RT .آؼٌب ؼَد 

 
 :رٍاًی حروشیحیطِ 

 بروثب دیشبثیط ّبی اطالػبسی ٍ شًَهی -
 . وٌذ

 

 حیطِ ػبطفی:
 ثِ درض گَغ  طیسذر يیدر ح سُیثب اًگ

رٍاًی 
، حروشی

ؼٌبخشی، 
 ػبطفی

 ظخٌراًی،

 درظػ ٍ

 ثحث دبظخ،

 گرٍّی

 ٍایز ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ درٍشوشَر
 همبلِ وشبة،

 Powerًرم افسار 

point 

درظػ ٍ دبظخ  120

در اًشْبی 

ارائِ  والض،

 گسارغ وبر

 بی یٌیسىَ

 یفیسؽخ
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 وٌذ.

  هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروز  درثب اؼشیبق
 .داؼشِ ثبؼذ

 َثب سوروس حَاض در طَل والض  داًؽد
 وٌذ. یریگیهعبئل را د
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 یثیَلَشآؼٌبیی ثب هجبحث 

آى در  وبرثرد ٍ یهَلىَل

 یرٍظیٍ یػفًَشْب سؽخیؿ

 داًؽدَ ثشَاًذ
 حیطِ ؼٌبخشی:

 ًػیٍ رٍغ اًدبم آزهب یسئَر یثب هجب 
PCR Time-Real ؼَد آؼٌب. 

 
 :رٍاًی حروشیِ حیط

ثب دیشبثیط ّبی اطالػبسی ٍ شًَهی وبر -
 وٌذ. 

 

 حیطِ ػبطفی:
 ثِ درض گَغ  طیسذر يیدر ح سُیثب اًگ

 وٌذ.

  هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروز  درثب اؼشیبق
 .داؼشِ ثبؼذ

 َثب سوروس حَاض در طَل والض  داًؽد
 وٌذ. یریگیهعبئل را د

رٍاًی 
، حروشی

ؼٌبخشی، 
 ػبطفی

 ظخٌراًی،

 درظػ ٍ

 ثحث ظخ،دب

 گرٍّی

 ٍایز ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ درٍشوشَر
 وشبة، همبلِ

 Powerًرم افسار 

point 

درظػ ٍ دبظخ  120

در اًشْبی 

ارائِ  والض،

 گسارغ وبر

 بی یٌیسىَ

 یفیسؽخ
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هیىرٍظىخ آؼٌبیی ثب 

 فلَرظبًط

 داًؽدَ ثشَاًذ
 حیطِ ؼٌبخشی:

  ظبخشبر هیىرٍظىخ یػلو یهجبًثب ٍ 
 اؼٌب ؼَد/  فلَرظبًط

 هؽبّذار یسْیِ ًوًَِ ثرا یَُ ًح 
 د.فراگیررا  یدَهیىرٍظى

  َُهؽبّذار یًوًَِ ثرا یرًگ آهیس یًح 

رٍاًی 
، حروشی

ؼٌبخشی، 
 ػبطفی

 ظخٌراًی،

 درظػ ٍ

 ثحث دبظخ،

 گرٍّی

 ٍایز ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ درٍشوشَر
 وشبة، همبلِ

 Powerًرم افسار 

point 

درظػ ٍ دبظخ  120

در اًشْبی 

ارائِ  والض،

 گسارغ وبر

 بی یٌیسىَ

 یفیسؽخ
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 د.فراگیررا  یدَهیىرٍظى

 
 :رٍاًی حروشیحیطِ 

  را در  فلَرظبًطوبر ثب هیىرٍظىَح
 ایٌشرًز خعشدَ وٌذ.

  فیلن آهَزؼی وبر ثب هیىرٍظىَح
 راهؽبّذُ وٌذ. فلَرظبًط

 
 حیطِ ػبطفی:

 ثِ درض گَغ  طیسذر يیدر ح سُیثب اًگ
 وٌذ.

  هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروز  درثب اؼشیبق
 .داؼشِ ثبؼذ

 َثب سوروس حَاض در طَل والض  داًؽد
 وٌذ. یریگیهعبئل را د
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هیىرٍظىخ  آؼٌبیی ثب
Confocal 

 داًؽدَ ثشَاًذ
 حیطِ ؼٌبخشی:

  ظبخشبر هیىرٍظىخ یػلو یهجبًثب ٍ 
Confocal .آؼٌب ؼَد 

  َُهؽبّذار یسْیِ ًوًَِ ثرا یًح 
 د.فراگیررا  یهیىرٍظىذ

  َُبّذارهؽ یًوًَِ ثرا یرًگ آهیس یًح 
 د.فراگیررا  یدَهیىرٍظى

 
 :رٍاًی حروشیحیطِ 

  وبر ثب هیىرٍظىَحConfocal  را در
 ایٌشرًز خعشدَ وٌذ.

  فیلن آهَزؼی وبر ثبConfocal 

رٍاًی 
، حروشی

ؼٌبخشی، 
 ػبطفی

 ظخٌراًی،

 درظػ ٍ

 ثحث دبظخ،

 گرٍّی

 ٍایز ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ درٍشوشَر
 وشبة، همبلِ

 Powerًرم افسار 

point 

درظػ ٍ دبظخ  120

در اًشْبی 

ارائِ  والض،

 گسارغ وبر

آزهَى  ،یٌیسىَ

 یبًیدب
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 راهؽبّذُ وٌذ. فلَرظبًط
 

 حیطِ ػبطفی:
 ثِ درض گَغ  طیسذر يیدر ح سُیثب اًگ

 وٌذ.

  هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروز  درثب اؼشیبق
 .داؼشِ ثبؼذ

 َثب سوروس حَاض در طَل والض  داًؽد
 وٌذ. یریگیهعبئل را د
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ىرٍظىخ هی آؼٌبیی ثب

 یالىشرًٍ

 داًؽدَ ثشَاًذ
 حیطِ ؼٌبخشی:

 ًظبخشبر هیىرٍظىخ  یػلو یثب هجب ٍ
 آؼٌب ؼَد. یالىشرًٍ

  َُهؽبّذار  یسْیِ ًوًَِ ثرا یًح
 د.فراگیررا  یهیىرٍظىذ

  َُهؽبّذار یًوًَِ ثرا یرًگ آهیس یًح 
 د.فراگیررا  یدَهیىرٍظى

 
 :رٍاًی حروشیحیطِ 

  ایٌشرًز  را در یالىشرًٍوبر ثب هیىرٍظىَح
 خعشدَ وٌذ.

  فلَرظبًط یالىشرًٍفیلن آهَزؼی وبر ثب 
 راهؽبّذُ وٌذ.

 
 حیطِ ػبطفی:

 ثِ درض گَغ  طیسذر يیدر ح سُیثب اًگ
 وٌذ.

  هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروز  درثب اؼشیبق

رٍاًی 
، حروشی

ؼٌبخشی، 
 ػبطفی

 ًی،ظخٌرا

 درظػ ٍ

 ثحث دبظخ،

 گرٍّی

 ٍایز ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ درٍشوشَر
 وشبة، همبلِ

 Powerًرم افسار 

point 

درظػ ٍ دبظخ  120

در اًشْبی 

ارائِ  والض،

 گسارغ وبر

 بی یٌیسىَ

 یفیسؽخ
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 .داؼشِ ثبؼذ

 َثب سوروس حَاض در طَل والض  داًؽد
 وٌذ. یریگیهعبئل را د
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 اظشخراج ٍ وؽز

 فیجرٍثالظشیه یظلَلْب

 خَخِ خٌیي

 داًؽدَ ثشَاًذ
 حیطِ ؼٌبخشی:

 هرؽ ٍ سؼییي  ثب ًحَُ هؽبّذُ داخل سخن
 آؼٌب ؼَد. آى خٌیي ٍضؼیز

  ُآؼٌب  یخٌیٌ یرٍزُ زًذگ 21 یثب دٍر
 ؼَد.

 یثب ًحَُ سْیِ ظَظذبًعیَى ظلَلْب 
 آؼٌب ؼَد. خَخِ خٌیي فیجرٍثالظشیه

 یظلَلْب یدَثب اؼىبل هیىرٍظى 
 آؼٌب ؼَد.  خَخِ فیجرٍثالظشیه خٌیي

 
 :رٍاًی حروشیحیطِ 

 بر ثب سخن هرؽ خٌیي را در آزهبیؽگبُ و
 وٌذ.

  سخن هرؽ خٌیي را در آزهبیؽگبُ سؽریح
 وٌذ.

 
 حیطِ ػبطفی:

 ثِ درض گَغ  طیسذر يیدر ح سُیثب اًگ
 وٌذ.

  هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروز  درثب اؼشیبق
 .داؼشِ ثبؼذ

 َثب سوروس حَاض در طَل والض  داًؽد
 وٌذ. یریگیهعبئل را د

رٍاًی 
، حروشی

ؼٌبخشی، 
 ػبطفی

 ظخٌراًی،

 درظػ ٍ

 ثحث دبظخ،

 ٍّیگر

 ٍایز ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ درٍشوشَر
 وشبة، همبلِ

 Powerًرم افسار 

point 

درظػ ٍ دبظخ  120

در اًشْبی 

ارائِ  والض،

 گسارغ وبر

 بی یٌیسىَ

 یفیسؽخ

 بی یٌیسىَدرظػ ٍ دبظخ  120 ٍایز ثرد ظخٌراًی،رٍاًی  داًؽدَ ثشَاًذ اظشخراج، وؽز ٍ رًگ  13
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 غؽبء یآهیس

 از( CAM) َآالًشَئیهیوَر

 هرؽ خٌیي دار سخن

 حیطِ ؼٌبخشی:
  َُاظشخراج  یثب ًحCAM  از سخن هرؽ

 آؼٌب ؼَد. خٌیي دار

  َُیرًگ آهیس یثب ًح CAM .آؼٌب ؼَد 

 ٌَرریح اَهْبرر اظشفبدُ از هیىرٍظى 
آلَدُ در غؽبء  یظلَلْب هؽبّذُ یثرا

CAM .را ثیبهَزد 

  َُغؽبء  ِث رٍضیٍ كیسسر یًحCAM  را
 ثیبهَزد.

 
 :رٍاًی حروشیحیطِ 

 غؽبء  ثِ آهَزؼی كیسسرCAM  را اًدبم
 دّذ.

  وبر وٌذ. ٌَرریح اَىرٍظىهیثب 

 
 حیطِ ػبطفی:

 ثِ درض گَغ  طیسذر يیدر ح سُیثب اًگ
 وٌذ.

  هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروز  درثب اؼشیبق
 .داؼشِ ثبؼذ

 َثب سوروس حَاض در طَل والض  داًؽد
 وٌذ. یریگیهعبئل را د

، حروشی
ؼٌبخشی، 

 ػبطفی

 درظػ ٍ

 ثحث دبظخ،

 گرٍّی

 هبشیه
 درٍشوشَر ٍیذئَ

 وشبة، همبلِ

 Powerًرم افسار 

point 

در اًشْبی 

ارائِ  والض،

 گسارغ وبر

 یفیسؽخ
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 ثِ لعوز رٍضیٍ كیسسر

 هخشلف درٍى سخن یّب

 خٌیي دار هرؽ

 داًؽدَ ثشَاًذ
 حیطِ ؼٌبخشی:

  َُسؼییي هحل خٌیي، ویعِ زردُ،  یًح
ثب اظشفبدُ  آالًشَئیه غیهب آهٌیَسیه، غیهب

 سخن هرؽ داخل از چراؽ هخفَؾ هؽبّذُ
 د.فراگیررا 

رٍاًی 
، حروشی

ؼٌبخشی، 
 ػبطفی

 ٌراًی،ظخ

 درظػ ٍ

 ثحث دبظخ،

 گرٍّی

 ٍایز ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ درٍشوشَر
 وشبة، همبلِ

 Powerًرم افسار 

point 
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در اًشْبی 

ارائِ  والض،

 گسارغ وبر

 بی یٌیسىَ

 یفیسؽخ
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  َُسخن هرؽ  یثرداؼز دَظشِ آّى یًح
 یثِ لعوشْب رٍضیٍ كیسسر ثِ هٌظَر

 د.فراگیررا  هخشلف درٍى آى

 كیاظشفبدُ از ظرًگ اًعَلیي در سسر 
ثِ هبثغ آهٌیَسیه ٍ  رٍضیٍ یحبٍ ؼبریهب
 د.فراگیررا  آالًشَئیه غیهب

 
 :ی حروشیرٍاًحیطِ 

 .سخن هرؽ را سؽریح وٌذ 

 سخن هرؽ را اًدبم  ثِ ؼبریهب هدذد كیسسر
 دّذ.

 
 حیطِ ػبطفی:

 ثِ درض گَغ  طیسذر يیدر ح سُیثب اًگ
 وٌذ.

  هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروز  درثب اؼشیبق
 .داؼشِ ثبؼذ

 َثب سوروس حَاض در طَل والض  داًؽد
 وٌذ. یریگیهعبئل را د
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 یثب چگًَگ ییآؼٌب

 سىثیر، رخیرُ وؽز،

 هَرد یظلَلْب یظبز

 ؽگبُیدر آزهب ًیبز

 داًؽدَ ثشَاًذ
 بخشی:حیطِ ؼٌ

  َُفیجرٍثالظشیه،  یوؽز ظلَل ّب یًح
 ٌذیرا ثجیٌذ ٍ ثب فرا یظرطبً ٍ ذلَئیذ،ید

 اًدبم وبر آؼٌب ؼَد.

 ظلَل ّب از فالظه وؽز  یًحَُ خذاظبز
 ذیًوب ظلَل را هؽبّذُ

 ؼوبرغ ظلَلْب را ثب اظشفبدُ از  یچگًَگ
 .ثیبهَزد دبى ثلَ یرًگ سر

رٍاًی 
، حروشی

ؼٌبخشی، 
 ػبطفی

 ظخٌراًی،

 درظػ ٍ

 ثحث دبظخ،

 گرٍّی

 ٍایز ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ درٍشوشَر
 وشبة، همبلِ

 Powerافسار  ًرم

point 
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در اًشْبی 

ارائِ  والض،

 گسارغ وبر

 بی یٌیسىَ

 یفیسؽخ
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 سیسْیِ هحیط هخفَؾ فر یثب چگًَگ 
 .ؼَد َل ّب آؼٌبًوَدى ظل

 ًوَدى ظلَل ّب در  سیفر یثب چگًَگ
 .ؼَد آؼٌب غیثرٍدر ازر هب

 غیهرثَط ثِ وبر ثب ازر هب یوٌیثب ًىبر ا 
هرالجز از  ی ًحَُ آؼٌب ؼذُ ٍ یثِ خَث

خَد ٍ اطرافیبى را در ثراثر خطرار 
 ًؽبى دّذ. آى یاحشوبل

 
 :رٍاًی حروشیحیطِ 

 .فرایٌذّبی وؽز ظلَلی را اًدبم دّذ 
 

 حیطِ ػبطفی:
 ثِ درض گَغ  طیسذر يیدر ح سُیثب اًگ

 وٌذ.

  هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروز  درثب اؼشیبق
 .داؼشِ ثبؼذ

 َثب سوروس حَاض در طَل والض  داًؽد
 وٌذ. یریگیهعبئل را د
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 یثب ًرم افسارّب ییآؼٌب

 ٍ ؽگبُیدر آزهب یوبرثرد

 یهعٌشذ ظبز یچگًَگ

 یؽگبّیآزهب اطالػبر

 داًؽدَ ثشَاًذ
 حیطِ ؼٌبخشی:

 ثب  یاخوبل ییآؼٌبWord Microsoft 

 ثب  یاخوبل ییآؼٌبExcel Microsoft 

 ثب  یاخوبل ییآؼٌبPowerpoint 

Microsoft 

 ثب ثبروذ ٍ اظشفبدُ آى در  یاخوبل ییآؼٌب
ظلَل ّب،  ،یثبلیٌ یّب ًوًَِ یرخیرُ ظبز

 یؽگبّیآزهب یًوًَِ ّب ریٍ ظب

رٍاًی 
 حروشی،

ؼٌبخشی، 
 ػبطفی

 ظخٌراًی،

 درظػ ٍ

 ثحث دبظخ،

 گرٍّی

 ٍایز ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ درٍشوشَر
 وشبة، همبلِ

 Powerًرم افسار 

point 
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در اًشْبی 

ارائِ  والض،

 گسارغ وبر

 بی یٌیسىَ

 یفیسؽخ
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 یٍ چگًَگ یؽگبّیثب دفبسر آزهب ییآؼٌب 
 یؽگبّیآزهب ثجز اطالػبر رٍزهرُ

 

 رٍاًی حروشی: حیطِ
وبر ٍ  Microsoft officeثب ًرم افسارّبی 

 سوریي وٌذ.
 

 حیطِ ػبطفی:
 ثِ درض گَغ  طیسذر يیدر ح سُیثب اًگ

 وٌذ.

  هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروز  درثب اؼشیبق
 .داؼشِ ثبؼذ

 َثب سوروس حَاض در طَل والض  داًؽد
 وٌذ. یریگیهعبئل را د
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 داًؽدَ ثشَاًذ  خوغ ثٌذی هطبلت
  هطبلت ارائِ ؼذُ در طَل سرم را سَضیح

 خبهؼی ثذّذ.
  آزهبیػ ّبی هخشلف ارائِ ؼذُ در طَل

 سرم را سَضیح دّذ.
 ارائِ ایي ٍاحذ درظی را ثِ خَثی  ّذف از

 درن وردُ ثبؼذ.
  ثب اًگیسُ ٍ اؼشیبق در اهشحبى دبیبى سرم

 ؼروز وٌذ.

-ؼٌبخشی
 ػبطفی

 ظخٌراًی،

 ٍ درظػ

 ثحث دبظخ،

، گرٍّی

گرٍّی 

وَچه، حل 

 هعئلِ

 ٍایز ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ درٍشوشَر
 خسٍُ آهَزؼی،وشبة،

 Powerًرم افسار 

point 
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بئل دادُ حل هع

 ؼذُ

 آزهَى دبیبًی
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 نحوه ارزشیاتی:
 گردد. هبًذُ در اهشحبى دبیبى سرم هحبظجِ هی% ثبلی00% ول ًورُ ثب اظشفبدُ از وَئیس ٍ 30ارزؼیبثی ثِ ـَرر وشجی وِ 

 

 وه هحاسثه نوره کل:نح
 % ول ًور00ُ   آزهَى دبیبى سرم

 % ول ًور30ُ  وَئیس ٍ سىبلیف درظی


