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شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: شناختی، عاطفی، 

 روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو زمان جلسه

1  
ی تغزیهِ   اصَل کلآضٌبیی 

اّذاف  اّویت ٍ تبسیخچهِ  
 تغزیِ

 دس پبیبى جلسِ داًطجَ قبدس ثبضذ:

 الف( حیطه شناختی

 سا تَضیح دّذ تعبسیف کلی ٍ تبسیخچِ تغزیِ (1
هثبل ّبیی اص ثیوبسی ّبی هضهي ٍ سٍش ّبی پیطهییشی مههشتجب ثهب (هزا( اص      (2

 آًْب سا ضشح دّذ
 ًکبت کلی ثْذاضتی ٍ تغزیِ ای سا ثیبى کٌذ (3
 ساکی سا تَضیح دّذفشٌّگ خَ (4
اطالعبت ًبدسست (زایی سا ًبم ثجشد ٍ ساُ ّبی تطهخی  اطالعهبت ٍ ادعبّهبی     (5

 ًبدسست (زایی سا اص اطالعبت دسست ضشح دّذ

 ب( حیطه عاطفی
 ( دس هجبحث هطشح ضذُ ثب اًییضُ هطبسکت فعبل داضتِ ثبضذ6

 -ضٌبختی
 عبطفی

سخٌشاًی/ ثحث 
گشٍّی/ پشسص 

 ٍ پبسخ

 ٍیذئَ پشٍطکتَس/
کتبة  تبثلَ/ 
فیلن هقبلِ  

 آهَصضی

120 
آهبدگی ثشای 

اهتحبى دس جلسِ 
 ثعذ  اسائِ کالسی

 آصهَى آ(بصیي

2  
هقذاس   هَاد هغزیثشسسی 

 ٍ هٌبثع آًْب

 دس پبیبى جلسِ داًطجَ قبدس ثبضذ:

 الف( حیطه شناختی

 کشثَّیذسات ّب سا تقسین ثٌذی کٌذ (1
 اًَاع الییَسبکبسیذ ّب سا تَضیح دّذ (2
 اًَاع پلی سبکبسیذ ّب سا تَضیح دّذ (3

 -ضٌبختی
 عبطفی

سخٌشاًی/ ثحث 
گشٍّی/ پشسص 

 ٍ پبسخ

 ٍیذئَ پشٍطکتَس/
کتبة  تبثلَ/ 
فیلن هقبلِ  

 آهَصضی

120 
آهبدگی ثشای 

اهتحبى دس جلسِ 
 ثعذ  اسائِ کالسی

 تکَیٌی

                                                 

 گزدش علوی، آسهبیطی  –پزسص ٍ پبسخ  –حل هسئلِ  –گزٍّی کَچک، ًوبیطی  –ای تَاًذ ضبهل: سخٌزاًی، هببحثِیبدگیزی هی –رٍش یبددّی   


یب تزاکوی )پبیبى یک دٍرُ یب هقطع آهَسضی بب ّذف قضبٍت در هَرد تسلط  ًیای یب تکَیٌی )در فزایٌذ تذریس بب ّذف ضٌبسبیی قَت ٍ ضعف داًطجَیبى( ٍ آسهَى پبیبتَاًٌذ بِ صَرت آسهَى ٍرٍدی )آگبّی اس سطح آهبدگی داًطجَیبى( هزحلِاّذاف هی ّب بز اسبسآسهَى  

 داًطجَیبى( بزگشار گزدد.
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 تقسین ثٌذی کٌذ چشثی ّب سا (4

 اًَاع اسیذّبی چشة سا ضٌبسبیی کٌذ (5

 هٌبثع سٍ(ٌی حیَاًی ٍ ًجبتی سا ضشح دّذ (6

 سًسیذیتی یب فسبد سٍ(ي ّب سا تَضیح دّذ (7

 پشٍتئیي ّب سا تقسین ثٌذی کٌذ (8

 اًَاع اسیذ ّبی آهیٌِ سا ضٌبسبیی کٌذ (9

 کیفیت تغزیِ ای پشٍتئیي ّب سا ثشسسی کٌذ (10

 هٌبثع پشٍتئیٌی سا ضشح دّذ (11

 ( حیطه عاطفیب
 دس هجبحث هطشح ضذُ ثب اًییضُ هطبسکت فعبل داضتِ ثبضذ   (12

3  
 Aٍیتبهیي ّبی آضٌبیی ثب 

 ٍD 

 دس پبیبى جلسِ داًطجَ قبدس ثبضذ:

 الف( حیطه شناختی

 سا ضشح دّذ A  ٍDًبم ٍ اعوبل ٍیتبهیي ّبی  (1
 دس ثذى سا ثٌَیسذ A  ٍDهحل رخیشُ ٍیتبهیي ّبی  (2
 سا ًبم ثجشد A  ٍDهٌبثع ٍیتبهیي ّبی  (3

 سا ثٌَیسذ A  ٍDهیضاى تَصیِ ضذُ (زایی ٍیتبهیي ّبی  (4

 سا ثیبى کٌذ A  ٍDپبیذاسی ٍیتبهیي ّبی  (5

 دّذ تَضیح سا A  ٍDٍیتبهیي ّبی  صیبدی هصشفکوجَد ٍ  (6

 ب( حیطه عاطفی
 دس هجبحث هطشح ضذُ ثب اًییضُ هطبسکت فعبل داضتِ ثبضذ (7

 -ضٌبختی
 عبطفی

سخٌشاًی/ ثحث 
گشٍّی/ پشسص 

 ٍ پبسخ

 ٍیذئَ پشٍطکتَس/
کتبة  تبثلَ/ 
فیلن هقبلِ  

 آهَصضی

120 
آهبدگی ثشای 

اهتحبى دس جلسِ 
 ثعذ  اسائِ کالسی

 تکَیٌی

4  
 E یّب يیتبهیٍآضٌبیی ثب 

 ٍK 

 دس پبیبى جلسِ داًطجَ قبدس ثبضذ:

 ناختیالف( حیطه ش

 سا ضشح دّذ E  ٍK یّب يیتبهیًبم ٍ اعوبل ٍ (1

 سذیدس ثذى سا ثٌَ E  ٍK یّب يیتبهیٍ شُیرخ هحل (2

 سا ًبم ثجشد E  ٍK یّب يیتبهیٍ هٌبثع (3

 سذیسا ثٌَ E  ٍK یّب يیتبهیٍ ییضذُ (زا ِیتَص ضاىیه (4

 کٌذ بىیسا ث E  ٍK یّب يیتبهیٍ یذاسیپب (5

 دّذ حیتَضسا  E  ٍK یّب يیتبهیهصشف ٍ یبدیٍ ص کوجَد (6

 ب( حیطه عاطفی
 دس هجبحث هطشح ضذُ ثب اًییضُ هطبسکت فعبل داضتِ ثبضذ (7

 -ضٌبختی
 عبطفی

سخٌشاًی/ ثحث 
گشٍّی/ پشسص 

 ٍ پبسخ

 ٍیذئَ پشٍطکتَس/
کتبة  تبثلَ/ 
فیلن هقبلِ  

 آهَصضی

120 
آهبدگی ثشای 

اهتحبى دس جلسِ 
 ثعذ  اسائِ کالسی

 تکَیٌی

5  
 یّب يیتبهیٍآضٌبیی ثب 

B1    B2  B6  ٍB12 

 ثبضذ: دس پبیبى جلسِ داًطجَ قبدس

 الف( حیطه شناختی

 سا ضشح دّذ B1    B2  B6  ٍB12 یّب يیتبهیًٍبم ٍ اعوبل  (1

 -ضٌبختی
 عبطفی

/ ثحث یسخٌشاً
/ پشسص یگشٍّ

 ٍ پبسخ

 ٍیذئَ پشٍطکتَس/
کتبة  تبثلَ/ 
فیلن هقبلِ  

120 
آهبدگی ثشای 

اهتحبى دس جلسِ 
 ثعذ  اسائِ کالسی

 تکَیٌی
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 سذیدس ثذى سا ثٌَ B1    B2  B6  ٍB12 یّب يیتبهیٍ شُیرخ هحل (2

 سا ًبم ثجشد B1    B2  B6  ٍB12 یّب يیتبهیٍ هٌبثع (3

 سذیسا ثٌَ B1    B2  B6  ٍB12 یّب يیتبهیٍ ییضذُ (زا ِیتَص ضاىیه (4

 کٌذ بىیسا ث B1    B2  B6  ٍB12 یّب يیتبهیٍ یذاسیپب (5

 دّذ حیسا تَض B1    B2  B6  ٍB12 یّب يیتبهیهصشف ٍ یبدیٍ ص کوجَد (6

 ب(حیطه عاطفی
 دس هجبحث هطشح ضذُ ثب اًییضُ هطبسکت فعبل داضتِ ثبضذ   (7

 آهَصضی

6  
 یّب يیتبهیٍآضٌبیی ثب  
C ًیبسیي ٍ اسیذ فَلیک   

 دس پبیبى جلسِ داًطجَ قبدس ثبضذ:

 الف( حیطه شناختی

 سا ضشح دّذ   ًیبسیي ٍ اسیذ فَلیک C یّب يیتبهیًٍبم ٍ اعوبل  (1

 سذیدس ثذى سا ثٌَ   ًیبسیي ٍ اسیذ فَلیک C یّب يیتبهیٍ شُیرخ هحل (2

 سا ًبم ثجشد   ًیبسیي ٍ اسیذ فَلیک C یّب يیتبهیٍ عهٌبث (3

سا    ًیبسهیي ٍ اسهیذ فَلیهک    C یّهب  يیتبهیٍ ییضذُ (زا ِیتَص ضاىیه (4

 سذیثٌَ

 کٌذ بىیسا ث   ًیبسیي ٍ اسیذ فَلیک C یّب يیتبهیٍ یذاسیپب (5

سا    ًیبسهیي ٍ اسهیذ فَلیهک    C یّهب  يیتهبه یٍهصهشف   یبدیٍ ص کوجَد (6

 دّذ حیتَض

 ب( حیطه عاطفی
 هطبسکت فعبل داضتِ ثبضذ ضُیدس هجبحث هطشح ضذُ ثب اًی   (7

 -ضٌبختی
 عبطفی

سخٌشاًی/ ثحث 
گشٍّی/ پشسص 

 ٍ پبسخ

 ٍیذئَ پشٍطکتَس/
کتبة  تبثلَ/ 
فیلن هقبلِ  

 آهَصضی

120 
آهبدگی ثشای 

اهتحبى دس جلسِ 
 ثعذ  اسائِ کالسی

 تکَیٌی

7  
هَاد هعذًی آضٌبیی ثب 

 کلسین  فسفش ٍ سذین

 دس پبیبى جلسِ داًطجَ قبدس ثبضذ:

 ختیالف( حیطه شنا

 سا ضشح دّذ کلسین  فسفش ٍ سذین هَاد هعذًی اعوبل (1

 سا ًبم ثجشد هَاد هعذًی کلسین  فسفش ٍ سذین هٌبثع (2

 سذیسا ثٌَ هَاد هعذًی کلسین  فسفش ٍ سذین ییضذُ (زا ِیتَص ضاىیه (3

 دّذ حیسا تَض هَاد هعذًی کلسین  فسفش ٍ سذینهصشف  یبدیٍ ص کوجَد (4

 ب( حیطه عاطفی
 ضذُ ثب اًییضُ هطبسکت فعبل داضتِ ثبضذدس هجبحث هطشح (   5

 -ضٌبختی
 عبطفی

سخٌشاًی/ ثحث 
گشٍّی/ پشسص 

 ٍ پبسخ

 ٍیذئَ پشٍطکتَس/
کتبة  تبثلَ/ 
فیلن هقبلِ  

 آهَصضی

120 
آهبدگی ثشای 

اهتحبى دس جلسِ 
 ثعذ  اسائِ کالسی

 تکَیٌی

8  
هَاد هعذًی آضٌبیی ثب 

 پتبسین  آّي ٍ سٍی

 دس پبیبى جلسِ داًطجَ قبدس ثبضذ:

 الف( حیطه شناختی

 سا ضشح دّذ ی پتبسین  آّي ٍ سٍیهَاد هعذً اعوبل (1

 سا ًبم ثجشد هَاد هعذًی پتبسین  آّي ٍ سٍی هٌبثع (2

 سذیسا ثٌَ هَاد هعذًی پتبسین  آّي ٍ سٍی ییضذُ (زا ِیتَص ضاىیه (3

 -ضٌبختی
 عبطفی

سخٌشاًی/ ثحث 
گشٍّی/ پشسص 

 ٍ پبسخ

 ٍیذئَ پشٍطکتَس/
کتبة  تبثلَ/ 
فیلن هقبلِ  

 آهَصضی

120 
آهبدگی ثشای 

اهتحبى دس جلسِ 
 ثعذ  اسائِ کالسی

 تکَیٌی
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 دّذ حیسا تَض هَاد هعذًی پتبسین  آّي ٍ سٍیهصشف  یبدیٍ ص کوجَد (4

 ب( حیطه عاطفی
 بل داضتِ ثبضذدس هجبحث هطشح ضذُ ثب اًییضُ هطبسکت فع(   5

9  
آة  الکتشٍلیت آضٌبیی ثب 

ّب  تشکیت ضیویبیی ثذى ٍ 
 اًشطی

 دس پبیبى جلسِ داًطجَ قبدس ثبضذ:

 الف( حیطه شناختی

 ثذى سا تَضیح دّذ ًقص آة دس (1

 هحل رخیشُ آة دس ثذى ٍ هیضاى ًیبص ثذى ثِ آة سا ثٌَیسذ (2

 هٌبثع (زایی آة سا ًبم ثجشد (3

 تعشیف ٍ اعوبل الکتشٍلیت ّب سا ثیبى کٌذ (4

 تشکیت ضیویبیی ثذى سا ضشح دّذ (5

 تعبسیف ٍ هقبدیش اًشطی سا تَضیح دّذ (6

 دس هَاد (زایی سا هقبیسِ کٌذهقبدیش اًشطی هَجَد  (7

 ًیبص ثذى ثِ اًشطی سا هحبسجِ کٌذ (8

 ب( حیطه عاطفی
 دس هجبحث هطشح ضذُ ثب اًییضُ هطبسکت فعبل داضتِ ثبضذ (9

 -ضٌبختی
 عبطفی

سخٌشاًی/ ثحث 
گشٍّی/ پشسص 

 ٍ پبسخ

 ٍیذئَ پشٍطکتَس/
کتبة  تبثلَ/ 
فیلن هقبلِ  

 آهَصضی

120 
آهبدگی ثشای 

اهتحبى دس جلسِ 
 ثعذ  اسائِ کالسی

 تکَیٌی

11  

استبًذاسد ّبی ثشسسی  
ی م دسیبفت هَاد هغز

WHO  ٍFAO  هیضاى  )
تَصیِ ضذُ (زایی م 

RDA  ّشم ساٌّوبی  )
(زایی  گشٍُ ّبی 
هَاد(زایی ٍ جذاٍل 

 هشثَطِ

 دس پبیبى جلسِ داًطجَ قبدس ثبضذ:

 الف( حیطه شناختی

سا  تَصیِ ضذُ (زایی ّبی هیضاى ٍ استبًذاسد ّبی دسیبفت هَاد هغزی (1
 ثیبى کٌذ

 ّبی هَاد (زایی سا ضشح دّذ ّشم ساٌّوبی (زایی سا سسن کٌذ ٍ گشٍُ (2

 هطبلت هَسد ًیبص سا اص جذاٍل ساٌّوبی (زایی استخشاج کٌذ (3

 ب( حیطه عاطفی
 دس هجبحث هطشح ضذُ ثب اًییضُ هطبسکت فعبل داضتِ ثبضذ (4

 -ضٌبختی
 عبطفی

سخٌشاًی/ ثحث 
گشٍّی/ پشسص 

 ٍ پبسخ

 ٍیذئَ پشٍطکتَس/
کتبة  تبثلَ/ 
فیلن هقبلِ  

 آهَصضی

120 
آهبدگی ثشای 

اهتحبى دس جلسِ 
 ثعذ  اسائِ کالسی

 تکَیٌی

11  
آضٌبیی ثب اصَل صحیح 

 سطین ًَیسی

 دس پبیبى جلسِ داًطجَ قبدس ثبضذ:

 لف( حیطه شناختیا
ثش اسبس ًیبص ثذى ثِ اًشطی ٍ ثب استفبدُ اص ّشم ساٌّوهبی (هزایی  گهشٍُ ّهبی      (1

 (زایی ٍ جذاٍل  ثشای خَد یب فشد دییش سطین (زایی هٌبست ٍ کبهل ثٌَیسذ

 ب( حیطه عاطفی
 ضذُ ثب اًییضُ هطبسکت فعبل داضتِ ثبضذدس هجبحث هطشح (   2

 

 -ضٌبختی
 عبطفی

سخٌشاًی/ ثحث 
گشٍّی/ پشسص 

 ٍ پبسخ

 ٍیذئَ پشٍطکتَس/
کتبة  تبثلَ/ 
فیلن هقبلِ  

 آهَصضی

120 
آهبدگی ثشای 

اهتحبى دس جلسِ 
 ثعذ  اسائِ کالسی

 تکَیٌی

12  
سٍش ّبی آضٌبیی ثب 

 BMIاسصیبثی تي سٌجی م 
 دس پبیبى جلسِ داًطجَ قبدس ثبضذ:

 الف( حیطه شناختی
 -ضٌبختی
 عبطفی

سخٌشاًی/ ثحث 
ٍّی/ پشسص گش

 ٍیذئَ پشٍطکتَس/
کتبة  تبثلَ/ 

120 
آهبدگی ثشای 

اهتحبى دس جلسِ 
 تکَیٌی
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(  چبقی ٍ اضبفِ ٍصى ٍ کن 
  ٍصًی  افضٍدًی ّبی (زایی
ًیِ داسی هَاد (زایی  

 ایوٌی (زا

 سٍش ّبی اسصیبثی تي سٌجی سا تَضیح دّذ (1

 ثب تَجِ ثِ اسصیبثی تي سٌجی  ٍصى هطلَة ّش فشد سا هحبسجِ کٌذ (2

چبقی ٍ اضبفِ ٍصى ٍ کن ٍصًی سا تطخی  دادُ ٍ ساُ ّبی پیطییشی ٍ  (3
 ّذدسهبًی سا اسائِ د

 اًَاع افضٍدًی  ضشایب افضٍدًی ٍ دالیل استفبدُ اص افضٍدًی ّب سا ضشح دّذ (4

 سٍش ّبی ًیِ داسی اص هَاد (زایی سا ًبم ثجشد (5

 سبصهبى ّبی هسئَل تبهیي ایوٌی (زا سا لیست کٌذ (6

 ب( حیطه عاطفی
 دس هجبحث هطشح ضذُ ثب اًییضُ هطبسکت فعبل داضتِ ثبضذ

فیلن هقبلِ   ٍ پبسخ
 آهَصضی

 ثعذ  اسائِ کالسی

 تغزیِ هبدس ثبسداسثشسسی   13

 دس پبیبى جلسِ داًطجَ قبدس ثبضذ:

 الف( حیطه شناختی

هشاقجت ّبی تغزیِ ای دس دٍساى پیص اص ثبسداسی ٍ دس ضشٍع ثهبسداسی   (1
 سا ضشح دّذ.

 دٍساى ثبسداسی سا تشسین ٍ تفسیش ًوبیذًوَداس ٍصى گیشی ( 2

دس هَاجِْ ثب الیَی ٍصى گیشی ًب هٌبست ساّکبسّبی پیطٌْبدی اسائهِ  ( 3
 دّذ

 ب( حیطه عاطفی
 دس هجبحث هطشح ضذُ ثب اًییضُ هطبسکت فعبل داضتِ ثبضذ( 1

 -ضٌبختی
 عبطفی

سخٌشاًی/ ثحث 
گشٍّی/ پشسص 

 ٍ پبسخ

 ٍیذئَ پشٍطکتَس/
کتبة  تبثلَ/ 
فیلن هقبلِ  

 آهَصضی

120 
آهبدگی ثشای 

اهتحبى دس جلسِ 
 ثعذ  اسائِ کالسی

 تکَیٌی
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 دس پبیبى جلسِ داًطجَ قبدس ثبضذ:

 الف( حیطه شناختی
 (علل عوذُ افضایص ٍصى ثیص اص حذ هطلَة سا ًبم ثجشد1

( تهذٍیي  25ثیطهتش اص   BMI(ثشًبهِ تغزیِ ای هٌبست ثشای خبًن ثبسداس چهب  م 2
 کٌذ

( اسائهِ  5/18کوتهش اص   BMIیِ ای هٌبست ثشای خبًن ثهبسداس ال(هش م  (ثشًبهِ تغز3
 دّذ

 ب( حیطه عاطفی
 دس هجبحث هطشح ضذُ ثب اًییضُ هطبسکت فعبل داضتِ ثبضذ

 -ضٌبختی
 عبطفی

سخٌشاًی/ ثحث 
گشٍّی/ پشسص 

 ٍ پبسخ

 ٍیذئَ پشٍطکتَس/
کتبة  تبثلَ/ 
فیلن هقبلِ  

 آهَصضی

120 
آهبدگی ثشای 

اهتحبى دس جلسِ 
 ثعذ  اسائِ کالسی

 تکَیٌی

15  
غزیِ دس تآضٌبیی ثب 

 هطکالت ضبیع ثبسداسی

 دس پبیبى جلسِ داًطجَ قبدس ثبضذ:

 الف( حیطه شناختی
 ساّکبسّبی هٌبست جْت پیطییشی اص تَْع ٍ استفشاغ ثبسداسی اسائِ دّذ.( 1
هکول ّبی داسٍیی هٌبست جْت پیطییشی اص ادم ٍ گشفتیی پب دس ثبسداسی سا ًهبم  -

 ثجشد
 ثبسداسی ساتَضیح دّذ هعیبسّبی (شثبلیشی ٍ تطخی  دیبثت( 2

 -ضٌبختی
 عبطفی

سخٌشاًی/ ثحث 
گشٍّی/ پشسص 

 ٍ پبسخ

 ٍیذئَ پشٍطکتَس/
کتبة  تبثلَ/ 
فیلن هقبلِ  

 آهَصضی

120 
آهبدگی ثشای 

اهتحبى دس جلسِ 
 ثعذ  اسائِ کالسی

 تکَیٌی



 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

 ( تَصیِ ّبی تغزیِ ای هٌبست ثِ ثیوبس هجتال ثِ پشُ اکالهپسی اسائِ دّذ3
 ( هعیبسّبی تطخیصی آًوی دس دٍساى ثبسداسی سا تَضیح دّذ.4
 ( سیضهغزی ّبی (ٌی اص آّي سا ًبم ثجشد5

 ب( حیطه عاطفی
 دس هجبحث هطشح ضذُ ثب اًییضُ هطبسکت فعبل داضتِ ثبضذ

 

16  
تغزیِ هبدساى آضٌبیی ثب 

 ضیشدُ

 دس پبیبى جلسِ داًطجَ قبدس ثبضذ:

 الف( حیطه شناختی

س ًیبصّبی تغزیِ ای دس دٍساى ضیشدّی سا ثب دٍساى ثهبسداسی ٍ صًهبى (یهش ثهبسدا     (1
 هقبیسِ کٌذ

 دسیبفت هکول دس دٍساى ضیشدّی سا ضشح دّذ (2

 ثعذ اص صایوبى سا اسائِ دّذتَصیِ ّبی الصم جْت کبّص ٍصى  (3

 ب( حیطه عاطفی
 دس هجبحث هطشح ضذُ ثب اًییضُ هطبسکت فعبل داضتِ ثبضذ   (4

 -ضٌبختی
 عبطفی

سخٌشاًی/ ثحث 
گشٍّی/ پشسص 

 ٍ پبسخ

 ٍیذئَ پشٍطکتَس/
کتبة  تبثلَ/ 
فیلن هقبلِ  

 آهَصضی

120 
آهبدگی ثشای 

اهتحبى دس جلسِ 
 ثعذ  اسائِ کالسی

 تکَیٌی

17  
جوع ثٌذی کلی هطبلت ٍ 

 سفع هطکل

 داًطجَ قبدس ثبضذ:
 هسبئل هختلف اسائِ ضذُ دس طَل تشم سا حل ًوبیذ

 ّذف اص اسائِ ایي ٍاحذ دسسی سا ثِ خَثی دسک کشدُ ثبضذ
 یبى تشم ضشکت کٌذثب اًییضُ ٍ اضتیب  دس اهتحبى پب

 -ضٌبختی
 عبطفی

 120 - حل هسئلِ
حل هسبئل دادُ 

 ضذُ
 آصهَى پبیبًی
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