
ادخ مان هب

( یشزومآ یاههورگو ناریدم (یوژه یشزومآ ییامنهار و تراظن مرف

۱۴۰۰-۱۴۰۱ یلیصحت سلا

یروضح * یزاجم سرد کالس هدهاشم

ناتسچولب و ناتسیس : ناتسا بئاص هیضار : رظان کالرتن مظعا مناخ : ریبد مان

همجن یتلود هنومن هنارتخد : ناتسریبد . لباز ناتسرهش : هیح /ان هقطنم

خیرات یروضح / یزاجم : شور هلحرم

۱۴۰۰٫۸٫۱۶ پاستاو _ یزاجم سیردت هدهاشم زا شیپ -1

۱۴۰۰٫۸٫۱۷ داش _ یزاجم سیردت هدهاشم -2

۱۴۰۰٫۸٫۱۷ داش _ یزاجم سیردت هدهاشم زا سپ -3

: سیردت ةدهاشم زا شیپ -1

: یزاجم هبکالس دورو زا شیپ ریبد، اب یگنهامه هب مادقا **

* یزاجم یاضف رد طابترا ب- ینفلت یوگتفگ : فلا

یوژ هب هجوت اب اههیوگ باختنا یارب قفاوت و سرد کالس ةدهاشم یاههفلؤم یسررب : وگتفگ عوضوم حرط ***

. رظان هدهاشم شور و نازومآشناد ، سرد ،کالس هسردم طیارش ، سردره ییاوتحم یاهیگ

* . یعوضوم شناد 

* . یتیبرت - یعوضوم شناد 

* . یتیبرت - یمومع شناد 

* . اوتحم یتیبرت هناروانف شناد 



1

: سیردت هدهاشم -2

ریاس * داش رتسب : یزاجم / یروضح سرد زاکالس رادید - فلا

: یزاجم کالس یرازگرب هویش ب-

یراتشون طخ رب یتوص طخرب یتوص - یراتشون طخ رب یراتشون - یریوصت – یتوص طخرب *

یزاجم / یروضح سرد کالس ةدهاشم یاههفلؤم

. دنوش صخشم ، کیره یرانک عبرم ،رد یسررب تهج هدشباختنا یاههیوگ ادتبا ****

هفلومهفلوم لباقبولطمهیوگریز

اقترا

هدهاشم

هدشن

شناد

یعوضوم

طباور شناد

زاین شیپ

سیردت اهرد زاین شیپ *تیاعر

اوتحم سیردتشناد عوضوم رب *طلست

شناد

- یعوضوم

یتیبرت

دربهار شناد

سیردت یاه

سرد عوضوم روخارف هب عفلا سیردت یاهدربهار یریگراک هب

( هریغ و سوکعم سیردت ، یراو یزاب ، یهورگ ِراک دننام )*

همانرب شناد

یسرد یزیر

سیردت یزاس ینغ یارب یشزومآ یاوتحم لیمکت و *هیهت

هب طوبرم شناد

نازومآ شناد

نازومآ شناد مهف مدع ای مهف یاتسار رد سیردت یریذپ *فاطعنا

شناد

یحارط

یشزومآ

یروضح / یزاجم کالس نامز اب قباطم مجسنم سرد حرط *نتشاد

رتهب میهفت روظنم هب نازومآشناد حطس بسانم یاهلا ثم زا هدافتسا

یسرد بلا طم
*

یموهفم هشقن ، یفارگوفنیا زا هدافتسا ) سرد هدیچیپ میهافم یزاس هداس

و... ینهذ هشقن ،

*

یداهنشیپ یدنب هجدوب تیاعر

/درز) زمرق / دیفس یاهتیعضو رد یروضح / یزاجم یشزومآ همانرب اب قباطم )

*
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شناد

- یمومع

یتیبرت

شناد

کالس تیریدم

شزیگنا و

تیریدم و لر تنک یاه هویش و نازومآشناد بایغ و روضح هب هجوت

( یروضح / یزاجم کالس( نایاپ ات نانآ روضح
*

بلا طم هئارا یارب نامز زا یرثکادح یدنم هرهب و سیردت نامز تیریدم

( هقیقد ؛35 یزاجم (ردکالس

*

یزاجم ردکالس شزومآ دنیآرف رد تکراشم یارب نازومآ شناد بیغرت

*

رد برخم وای هدشن ینیب شیپ یاهراتفر و تاقافتا یارب یگدامآ و لر تنک

( یزاجم یاضف (رد سیردت نیح
*

شناد

شجنس

یمکارت و ینیوکت ، نیزاغآ شجنس هب *هجوت

یمکارت و ینیوکت یاه یبایشزرا اب یریگدای فادها ندوب *وسمه

یاهاطخ حیحصت و فیلا کت ماجنا ، اهداهنشیپ ، اهشسرپ هب بسانم دروخزاب هئارا

( سیردت هقیقد 35 نایاپ زا سپ ای اهتنا رد ّاحیجرت یزاجم الس کرد ) *نازومآشناد

وساالت حرط ماگنه یریگدای یاه هطیح فلتخم حوطس یریگراک به

(... لیلحت و هیزجت ، نتسب راک ،هب ندیمهف ، نتسناد )

*

شناد

سیردت شور

سرد اب هطبار و دنویپ داجیا و سیردت عورش زا شیپ یلبق سرد رورم

( یروضح / یزاجم کالس نامز هب هجوت (اب زومآشناد نهذ رد دیدج
*

دیدج سرد سیردت یادتبا رد یریگدای تاراظتنا و فادها *نایب

، هلئسم لح ، یرگشواک ، یتکراشم ) سیردت نیون یاهشور زا هدافتسا

.. روحم رایمه ، روحم تیلا عف

*

سرد وخالهص یدنب *عمج

شزومآ نایاپ رد دیدج سرد فیلا کت *هئارا

شناد

شزومآ

نازومآ شناد یدرف یاه توافت هب *هجوت
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ارگتوافت

شناد

هناروانف

یتیبرت

اوتحم

کالس حطس اب بسانم یشزومآ کمک لیاسو و یشزومآ یاوتحم زا هدافتسا

و...) تنیوپرواپ ، ملیف )*

و...) یزاسنومزآ ، فیلا کت تابر ، یجنسرظن تابر ) داش همانرب تاناکما زا *هدافتسا

یریوصت و یتوص یاهلیاف رد بسانم کالیم یاه تراهم یریگراک *هب

( هقیقد 35) یزاجم کالس سیردت یارب درادناتسا ینامز فقس *تیاعر

نازومآ شناد تیاده و سیردت رد ملعم ةناروانف طلست و *ییاناوت

و تنوف گنر، ظاحل زا یرادید و یراتشون یاه لیاف حوضو و تیباذج

هزادنا
*

) هدش یسررب یاههیوگ طسب و فیصوت ( هدهاشم زا سپ -3

: سی ردت رفیادن هتسجرب تاکن فیصوت

نانآ کت کت وساالت هب قیقد ییوگخساپ و نازومآ شناد اب هنامیمص طابترا نتشاد _۱

سیردت نایرج رد نازومآ شناد رظن زا عفلا هدافتسا _۲

یریگدای هب قاتشم نازومآ شناد هدافتسا یارب دیفمو یبناج عبانم یفرعم _۳

. سرد تاعوضوم هرابرد لصفم تاحیضوت _۴

اهنآ سفن هب دامتعا ندرب بواال سیردت نیح رد نازومآ شناد رد قوش و روش داجیا _۵

: دوبهب لباق تاکن نییبت

هب هجوت واب دشاب یم هتفه رد تعاس ود یناسنا مهدزاود هیاپ ۳ خیرات سرد هب هدش هداد صاصتخا تقو _۱

تصرف زا هدافتسا و نامز تیریدم اب اما دنوش یم هجاوم تقو دوبمک اب خیرات ناریبد ال ومعم باتک نیا دایز مجح

درک. لح ار لکشم نیا یدودح ات ناوتیم کالس تقو زا ریغ تعاس رد نازومآ شناد ینامز

: هدشن هدهاشم یاههیوگ یارب داهنشیپ ةئارا

هب خیرات سرد هب نازومآ شناد یهجوت ومک یناسنا مهدزاود هیاپ یارب ۳ خیرات سرد ندوب ییاهن هب هجوت ۱_اب

هیهت تساوخرد نازومآ شناد زا یسرد فیلکت ناونع هب دوشیم داهنشیپ ، یرسارس روکنک رد نآ نییاپ بیرض لیلد

. دنوش سرد ریگرد ًارابجا لکش نیا اتهب درک سرد تنیوپرواپ
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، دنک یم شن ازومآ شناد میدقت ار شیاه هتخومآو شناد همه ولد ناج هکاب مرتحم ریبد زا نایاپ رد

م. راتساوخ نانم دزیا هاگرد زا ناشیا یارب نوزفازور تاقیفوت و منکیم رکشت هنامیمص

طیارش هب هجوت هکاب مرتحم نینواعمو کالرتن مناخ راکرس ناتسریبد مرتحم تیریدم یوژهزا رکشت نینچمه

. دننکیم یهدناماس هجو نیرتهب ارهب ناتسریبد عاضوا ، انورک ریگ همه یرامیب

: دشاب یم همیمض راکمه سرد زاکالس دیدزاب دانسا همادا رد

: مود هطسوتم خیرات سرد هورگرس

لباز ناتسرهش

۱۴۰۰٫۸٫۱۷، بئاص هیضار
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