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 :درط ؽزحی اس

 یبخشِسک  یصیسؾخ یرٍؽْبٍ  درعی ثب ٍیضگیْبی هَرفَلَصیک ثب گذراًذى ایي ٍاحذ ثْذاؽز ػوَهیداًؼ آهَخشگبى رؽشِ 

 .ؽًَذ هیآؽٌب اًغبى  کزهْبی ثیوبریشایٍ  ّب
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 : درط اّذاف کلی
 

ٍ  ؽبهل سک یبخشِ ّبی رٍدُ ای ثیوبریشای اًغبىیّب یبخشِسک  یصیسؾخ یرٍؽْبٍ رفَلَصیٍمآؽٌبیی داًؾجَیبى ثب  (1

 (دالعوَدیَم ،کَکغیذیب ،سبصکذاراى) ٍ خًَی ًغجی( کَکغیذیب ،هضُ داراى ،کذاراىصسب ،آهیجْب) حفزُ ای

 

 عغشَدّب ،سزهبسَدّب ،ًوبسَدّبکزهْبی ثیوبریشای اًغبى ؽبهل  یصیسؾخ یرٍؽْب ٍ فَلَصیٍرم آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب (2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عَمجلغِ *

هحوذ رایبًی دکشز : ًبم هذرط

 1 یٍ حفزُ ا یرٍدُ ا یّب یبخشِسک : ػٌَاى هجحث

 

: اّذاف اخشصبصی

 

 :داًؾجَ در دبیبى کالط ثشَاًذ

 .را ثیبى کٌذیذاهجب ثَچلی ٍ اًذٍلیوبکظ ًبًب  ،اًشبهجب کلی ،سزٍفَسٍئیشی اًشبهجب ّیغشَلیشیکبفزم ّبی هؾخصبر هْن  -1

 .را ثیبى کٌذیذاهجب ثَچلی ٍ اًذٍلیوبکظ ًبًب  ،اًشبهجب کلی ،فزم ّبی کیغشی اًشبهجب ّیغشَلیشیکبهؾخصبر هْن  -2

یذاهجب ثَچلی ٍ  ،اًشبهجب کلی ،اًشبهجب ّیغشَلیشیکب سزٍفَسٍئیز هیکزٍعکَدیٍ ثِ طزیق  یکهَرفَلَص یذّبیلک ثزاعبط -3

. دّذ یصسؾخرا اًذٍلیوبکظ ًبًب 

هؾخصبر هْن  ،سزعین کٌذیذاهجب ثَچلی ٍ اًذٍلیوبکظ ًبًب  ،اًشبهجب کلی ،اًشبهجب ّیغشَلیشیکب سزٍفَسٍئیز ؽکل ؽوبسیکی اس -4

 .     کٌذ یرا ًبهگذار ّبهخشلف آى یٍ قغوشْبؽٌبعبیی کزدُ را آًْب 

یذاهجب ثَچلی ٍ اًذٍلیوبکظ  ،اًشبهجب کلی ا،اًشبهجب ّیغشَلیشیک کیغز هیکزٍعکَدیٍ ثِ طزیق  یکهَرفَلَص یذّبیثزاعبط کل -5

. دّذ یصسؾخرا  ًبًب

را آًْب هؾخصبر هْن  ،سزعین کٌذ یذاهجب ثَچلی ٍ اًذٍلیوبکظ ًبًب ،اًشبهجب کلی ،اًشبهجب ّیغشَلیشیکب کیغزؽکل ؽوبسیکی اس  -6

 .     کٌذ یرا ًبهگذار ّبهخشلف آى یٍ قغوشْبؽٌبعبیی کزدُ 

 

 

 

 □ *رٍاًی حزکشی     □ػبطفی    □*ؽٌبخشی :   حیطِ

 

 ٍ آهَسػ هیکزٍعکَدی سَعط اعشبد Powerpoint ثب اعشفبدُ اس اعالیذّبی  Lab Lectureعخٌزاًی : رٍػ آهَسؽی

 آهَسؽی الم ّبی ،لخ سبح ،ٍیذئَ دزٍصکشَر ،ٍایز ثزد: ٍعیلِ کوک آهَسؽی

هؾبرکز داًؾجَ ثِ کوک دزعؼ در هَرد اطالػبر هَرفَلَصیک، هؾبّذُ ٍ سؾخیص الهْبی : فؼبلیز آهَسؽی داًؾجَ

 گشارػ کبر آسهبیؾگبٍُ  سزعین ؽوبسیک ػَاهل اًگلی آهَسؽی در سیز هیکزٍعکَح،

 آسهبیؾگبُ اًگل ؽٌبعی داًؾکذُ دشؽکی: هکبى سذریظ

 

 

 

 

 

 



 دٌجنجلغِ *

هحوذ رایبًی دکشز : ًبم هذرط

 (ّبًوبسَد)کزم ؽٌبعی : ػٌَاى هجحث

 

: اّذاف اخشصبصی

 

 :داًؾجَ در دبیبى کالط ثشَاًذ

فبعیَلَدغیظ   ،عیٌٌغیظ کلًََرکیظ  ،دیکزٍعلیَم دًذرسیکَم  ،صیکبًشیکب فبعیَال  ،فبعیَال ّذبسیکبکزهْبی هؾخصبر هْن  -1

 .را ثیبى کٌذ هشبگًَیوَط  ٍ ّشزٍفیظ ،ثَعکی

 .را ثیبى کٌذ صادًَیکَم ؽیغشَسٍهبٍهبًغًَی  ؽیغشَسٍهبّوبسَثیَم، ؽیغشَسٍهب کزهْبی ثبلؾ ًز ٍ هبدُ هؾخصبر هْن  -2

فبعیَلَدغیظ  ،عیٌٌغیظ کلًََرکیظ ،دیکزٍعلیَم دًذرسیکَم  ،صیکبًشیکب فبعیَال ،فبعیَال ّذبسیکبسخوْبی هؾخصبر هْن  -3

 .را ثیبى کٌذ صادًَیکَم ؽیغشَسٍهبٍ هبًغًَی  ؽیغشَسٍهبّوبسَثیَم، ؽیغشَسٍهب  ،هشبگًَیوَط ،ّشزٍفیظ ،ثَعکی

  ،صیکبًشیکب فبعیَال ،فبعیَال ّذبسیکبکزهْبی  هیکزٍعکَدیٍ  هبکزٍعکَدیٍ ثِ طزیق  یکهَرفَلَص یذّبیلک ثزاعبط -4

ّوبسَثیَم، ؽیغشَسٍهب  ،هشبگًَیوَط ،ّشزٍفیظ ،فبعیَلَدغیظ ثَعکی ،عیٌٌغیظ کلًََرکیظ ،دیکزٍعلیَم دًذرسیکَم

. دّذ یصسؾخرا  صادًَیکَم ؽیغشَسٍهبٍ هبًغًَی  ؽیغشَسٍهب

  ،عیٌٌغیظ کلًََرکیظ ،دیکزٍعلیَم دًذرسیکَم ،صیکبًشیکب فبعیَال ،فبعیَال ّذبسیکبکزهْبی ؽکل ؽوبسیکی اس -5

 ،سزعین کٌذ صادًَیکَم ؽیغشَسٍهبٍ هبًغًَی  ؽیغشَسٍهبّوبسَثیَم، ؽیغشَسٍهب  ،هشبگًَیوَط ،ّشزٍفیظ ،فبعیَلَدغیظ ثَعکی

 .     کٌذ یرا ًبهگذار ّبهخشلف آى یٍ قغوشْبآًْب را ؽٌبعبیی کزدُ هؾخصبر هْن 

دیکزٍعلیَم   ،صیکبسیکب فبعیَال ،فبعیَال ّذبسیکبسخن ّبی  هیکزٍعکَدیٍ ثِ طزیق  یکهَرفَلَص یذّبیثزاعبط کل -6

هبًغًَی  ؽیغشَسٍهبّوبسَثیَم، ؽیغشَسٍهب  ،هشبگًَیوَط ،ّشزٍفیظ ،فبعیَلَدغیظ ثَعکی ،عیٌٌغیظ کلًََرکیظ ،دًذرسیکَم

. دّذرا سؾخیص   صادًَیکَم ؽیغشَسٍهبٍ 

  ،عیٌٌغیظ کلًََرکیظ ،دیکزٍعلیَم دًذرسیکَم ،صیکبسیکب فبعیَال ،فبعیَال ّذبسیکبسخن ّبی ؽکل ؽوبسیکی اس  -7

 ،سزعین کٌذ صادًَیکَم ؽیغشَسٍهبٍ هبًغًَی  ؽیغشَسٍهبّوبسَثیَم، ؽیغشَسٍهب  ،هشبگًَیوَط ،ّشزٍفیظ ،فبعیَلَدغیظ ثَعکی

 . کٌذ یرا ًبهگذار ّبهخشلف آى یٍ قغوشْبآًْب را ؽٌبعبیی کزدُ هؾخصبر هْن 

 .ثصَرر هیکزٍعکَدیک سؾخیص دّذ ٍ رعن ًوبیذرا  یکبّذبر یَالفبط یؽبخِ ٍ رد یکعزکز  -8
 .ٍ رعن ًوبیذدّذ ثصَرر هیکزٍعکَدیک سؾخیص را  یغشَسٍهبػ دٍ ؽبخِعزکز  -9
 

 □رٍاًی حزکشی      □ػبطفی    □*ؽٌبخشی :   حیطِ

 ٍ آهَسػ هیکزٍعکَدی سَعط اعشبد Powerpoint ثب اعشفبدُ اس اعالیذّبی  Lab Lectureعخٌزاًی : رٍػ آهَسؽی

 آهَسؽی الم ّبی ،لخ سبح ،ٍیذئَ دزٍصکشَر ،ٍایز ثزد: ٍعیلِ کوک آهَسؽی

هؾبرکز داًؾجَ ثِ کوک دزعؼ در هَرد اطالػبر هَرفَلَصیک، هؾبّذُ ٍ سؾخیص الهْبی : فؼبلیز آهَسؽی داًؾجَ

 گشارػ کبر آسهبیؾگبٍُ  سزعین ؽوبسیک ػَاهل اًگلی آهَسؽی در سیز هیکزٍعکَح،

 آسهبیؾگبُ اًگل ؽٌبعی داًؾکذُ دشؽکی: هکبى سذریظ



 

 ؽؾن جلغِ *

هحوذ رایبًی دکشز : ًبم هذرط

 2 یٍ حفزُ ا یرٍدُ ا یّب یبخشِسک : ػٌَاى هجحث

 

: اّذاف اخشصبصی

 

 :داًؾجَ در دبیبى کالط ثشَاًذ

 ،لیایشٍعذَرا ة ،ثبالًشیذیَم کلی ،سزیکَهًَبط ٍاصیٌبلیظ ،صیبردیب الهجلیبفزم ّبی سزٍفَسٍئیشی هؾخصبر هْن  -1

 .را ثیبى کٌذ عبرکَعیظ سیظٍ  عیکلَعذَرا  ،کزیذشَعذَریذیَم

 ٍ عیکلَعذَرا ،کزیذشَعذَریذیَم ،لیایشٍعذَرا ةاٍٍعیغز  ،ثبالًشیذیَم کلیٍ  صیبردیب الهجلیبفزم ّبی کیغشی هؾخصبر هْن  -2

 .را ثیبى کٌذ عبرکَعیظ سیظ

ثبالًشیذیَم  ،ٍاصیٌبلیظ سزیکَهًَبط ،صیبردیب الهجلیب سزٍفَسٍئیز هیکزٍعکَدیٍ ثِ طزیق  یکهَرفَلَص یذّبیلک ثزاعبط -3

. دّذ یصسؾخرا  عبرکَعیظ سیظ ٍ عیکلَعذَرا ،کزیذشَعذَریذیَم ،لیایشٍعذَرا ة ،کلی

 ،لیایشٍعذَرا ة ،ثبالًشیذیَم کلی ،سزیکَهًَبط ٍاصیٌبلیظ ،صیبردیب الهجلیبفزم ّبی سزٍفَسٍئیشی  ؽکل ؽوبسیکی اس -4

را  ّبهخشلف آى یٍ قغوشْبؽٌبعبیی کزدُ را آًْب هؾخصبر هْن  ،سزعین کٌذ عبرکَعیظ سیظٍ عیکلَعذَرا  ،کزیذشَعذَریذیَم

 .     کٌذ یًبهگذار

اٍٍعیغز  ،ثبالًشیذیَم کلیٍ  صیبردیب الهجلیبفزم ّبی کیغشی  هیکزٍعکَدیٍ ثِ طزیق  یکهَرفَلَص یذّبیثزاعبط کل -5

. دّذ یصسؾخرا  عبرکَعیظ سیظٍ عیکلَعذَرا  ،کزیذشَعذَریذیَم ،لیایشٍعذَرا ة

 عیکلَعذَرا ،کزیذشَعذَریذیَم ،لیایشٍعذَرا ةاٍٍعیغز  ،ثبالًشیذیَم کلیٍ  صیبردیب الهجلیبفزم ّبی کیغشی ؽکل ؽوبسیکی اس  -6

 .     کٌذ یرا ًبهگذار ّبهخشلف آى یٍ قغوشْبؽٌبعبیی کزدُ را آًْب هؾخصبر هْن  ،سزعین کٌذرا  عبرکَعیظ سیظ ٍ 
 

 

 □ *رٍاًی حزکشی     □ػبطفی    □*ؽٌبخشی :   حیطِ

 

 ٍ آهَسػ هیکزٍعکَدی سَعط اعشبد Powerpoint ثب اعشفبدُ اس اعالیذّبی  Lab Lectureعخٌزاًی : رٍػ آهَسؽی

 آهَسؽی الم ّبی ،لخ سبح ،ٍیذئَ دزٍصکشَر ،ٍایز ثزد: ٍعیلِ کوک آهَسؽی

اطالػبر هَرفَلَصیک، هؾبّذُ ٍ سؾخیص الهْبی هؾبرکز داًؾجَ ثِ کوک دزعؼ در هَرد : فؼبلیز آهَسؽی داًؾجَ

 گشارػ کبر آسهبیؾگبٍُ  سزعین ؽوبسیک ػَاهل اًگلی آهَسؽی در سیز هیکزٍعکَح،

 آسهبیؾگبُ اًگل ؽٌبعی داًؾکذُ دشؽکی: هکبى سذریظ

 

 

 



 ّفشنجلغِ *

هحوذ رایبًی دکشز : ًبم هذرط

 (عغشَدّب) یکزم ؽٌبط: ػٌَاى هجحث

: اّذاف اخشصبصی

 

 :در دبیبى کالط ثشَاًذ داًؾجَ

دیفیلَثَسزیَم السَم ٍ  ،ّیوٌَلذیظ ًبًب ،اکیٌَکَکَط گزاًَلَسٍط ،سٌیبعَلیَم ،کزهْبی ثبلؾ سٌیبعبصیٌبسبهؾخصبر هْن  -1

 .را ثیبى کٌذ دیذلیذیذیَم کبًیٌَم

دیفیلَثَسزیَم السَم ٍ  ،ّیوٌَلذیظ ًبًب ،اکیٌَکَکَط گزاًَلَسٍط ،سٌیبعَلیَم ،سخوْبی سٌیبعبصیٌبسبهؾخصبر هْن  -2

 .را ثیبى کٌذ دیذلیذیذیَم کبًیٌَم

اکیٌَکَکَط  ،سٌیبعَلیَم ،سٌیبعبصیٌبسب کزهْبی هیکزٍعکَدی ٍ هبکزٍعکَدیٍ ثِ طزیق  یکهَرفَلَص یذّبیلک ثزاعبط -3

. دّذ یصسؾخرا  دیفیلَثَسزیَم السَم ٍ دیذلیذیذیَم کبًیٌَم ،ّیوٌَلذیظ ًبًب ،گزاًَلَسٍط

دیفیلَثَسزیَم السَم ٍ  ،ّیوٌَلذیظ ًبًب ،اکیٌَکَکَط گزاًَلَسٍط،سٌیبعَلیَم ،کزهْبی سٌیبعبصیٌبسبؽوبسیکی اسؽکل  -4

 .     کٌذ یرا ًبهگذار ّبهخشلف آى یٍ قغوشْبؽٌبعبیی کزدُ را آًْب هؾخصبر هْن  ،سزعین کٌذ دیذلیذیذیَم کبًیٌَم

 ،اکیٌَکَکَط گزاًَلَسٍط،سٌیبعَلیَم ،سٌیبعبصیٌبسبسخن ّبی  هیکزٍعکَدیٍ ثِ طزیق  یکهَرفَلَص یذّبیثزاعبط کل -5

. دّذرا سؾخیص  دیفیلَثَسزیَم السَم ٍ دیذلیذیذیَم کبًیٌَم ،ّیوٌَلذیظ ًبًب

دیفیلَثَسزیَم السَم ٍ  ،ّیوٌَلذیظ ًبًب ،اکیٌَکَکَط گزاًَلَسٍط ،سٌیبعَلیَم ،سٌیبعبصیٌبسبسخن ّبی ؽکل ؽوبسیکی اس  -6

 .     کٌذ یرا ًبهگذار ّبهخشلف آى یٍ قغوشْبؽٌبعبیی کزدُ را آًْب هؾخصبر هْن  ،سزعین کٌذ یذیذیَم کبًیٌَمدیذل

 .را ثصَرر هیکزٍعکَدیک سؾخیص دّذ ٍ رعن ًوبیذ سٌیبعَلیَم،سٌیب عبصیٌبسبثٌذّبی رعیذُ ٍ ثبرٍر  ،اعکَلکظ  -7
 .ٍ رعن ًوبیذدّذ سؾخیص ثصَرر هیکزٍعکَدیک را  Inveginated  ٍEvaginatedؽي ّیذاسیذ را در حبلز  -8
 

 

 

 

 □*رٍاًی حزکشی     □ػبطفی    □*ؽٌبخشی :   حیطِ

 

 ٍ آهَسػ هیکزٍعکَدی سَعط اعشبد Powerpoint ثب اعشفبدُ اس اعالیذّبی  Lab Lectureعخٌزاًی : رٍػ آهَسؽی

 آهَسؽی الم ّبی ،لخ سبح ،ٍیذئَ دزٍصکشَر ،ٍایز ثزد: ٍعیلِ کوک آهَسؽی

هؾبرکز داًؾجَ ثِ کوک دزعؼ در هَرد اطالػبر هَرفَلَصیک، هؾبّذُ ٍ سؾخیص الهْبی : فؼبلیز آهَسؽی داًؾجَ

 گشارػ کبر آسهبیؾگبٍُ  سزعین ؽوبسیک ػَاهل اًگلی آهَسؽی در سیز هیکزٍعکَح،

 آسهبیؾگبُ اًگل ؽٌبعی داًؾکذُ دشؽکی: هکبى سذریظ

 

 

 



 دّنجلغِ *

هحوذ رایبًی دکشز : ًبم هذرط

 (ًوبسَدّب)کزم ؽٌبعی : ػٌَاى هجحث

 

: اّذاف اخشصبصی

 :داًؾجَ در دبیبى کالط ثشَاًذ

 .را ثیبى کٌذ سزیؾیياکغیَر  ٍ  ،ًکبسَر ،آًکیلَعشَهب ،سزیکَعفبل ،آعکبریظکزهْبی ثبلؾ ًز ٍ هبدُ هؾخصبر هْن  -1

 .را ثیبى کٌذًکبسَر ٍ اکغیَر  ،آًکیلَعشَهب ،سزیکَعفبل ،آعکبریظسخوْبی هؾخصبر هْن  -2

 ،سزیکَعفبل ،آعکبریظثبلؾ ًز ٍ هبدُ کزهْبی  هیکزٍعکَدیٍ هبکزٍعکَدیٍ ثِ طزیق  یکهَرفَلَص یذّبیلک ثزاعبط -3

. دّذ یصسؾخرا  سزیؾیياکغیَر ٍ  ،ًکبسَر ،آًکیلَعشَهب

 ،سزعین کٌذ سزیؾیياکغیَر ٍ  ،ًکبسَر ،آًکیلَعشَهب ،سزیکَعفبل ،آعکبریظکزهْبی ثبلؾ ًز ٍ هبدُ ؽکل ؽوبسیکی اس -4

 .     کٌذ یرا ًبهگذار ّبهخشلف آى یٍ قغوشْبآًْب را ؽٌبعبیی کزدُ هؾخصبر هْن 

ًکبسَر ٍ اکغیَر  ،آًکیلَعشَهب ،سزیکَعفبل ،آعکبریظسخن ّبی  هیکزٍعکَدیٍ ثِ طزیق  یکهَرفَلَص یذّبیثزاعبط کل -5

. دّذ یصسؾخرا 

آًْب را هؾخصبر هْن  ،سزعین کٌذًکبسَر ٍ اکغیَر  ،آًکیلَعشَهب ،سزیکَعفبل ،آعکبریظسخن ّبی ؽکل ؽوبسیکی اس  -6

 .     کٌذ یرا ًبهگذار ّبهخشلف آى یٍ قغوشْبؽٌبعبیی کزدُ 

. سؾخیص دّذرا  ّبرا ثیبى کٌذ ٍ ثِ طزیق هیکزٍعکَدی آىّبی قالثذار الرٍ راثذیشَئیذ ٍ الرٍ فیالریفزم کزمهؾخصبر هْن  -7

الرٍّبی سزیؾیي داخل  را ثیبى کٌذ ٍ ثِ طزیق هیکزٍعکَدیدر ػضالر اعکلشی  سزیؾیي الرٍهؾخصبر هْن هیکزٍعکَدی -8

. سؾخیص دّذرا ػضالًی 

 

 

 
 

 □*رٍاًی حزکشی      □ػبطفی    □*ؽٌبخشی :   حیطِ

 ٍ آهَسػ هیکزٍعکَدی سَعط اعشبد Powerpoint ثب اعشفبدُ اس اعالیذّبی  Lab Lectureعخٌزاًی : رٍػ آهَسؽی

 آهَسؽی الم ّبی ،لخ سبح ،ٍیذئَ دزٍصکشَر ،ٍایز ثزد: ٍعیلِ کوک آهَسؽی

هؾبرکز داًؾجَ ثِ کوک دزعؼ در هَرد اطالػبر هَرفَلَصیک، هؾبّذُ ٍ سؾخیص الهْبی : فؼبلیز آهَسؽی داًؾجَ

 کبر آسهبیؾگبُگشارػ ٍ  سزعین ؽوبسیک ػَاهل اًگلی آهَسؽی در سیز هیکزٍعکَح،

 آسهبیؾگبُ اًگل ؽٌبعی داًؾکذُ دشؽکی: هکبى سذریظ

 

 

 

 

 



 یبسدّنجلغِ *

هحوذ رایبًی دکشز : ًبم هذرط

 یرٍدُ ا یاًگلْب یصیسؾخ یرٍؽْب: ػٌَاى هجحث

 

: اّذاف اخشصبصی

 

 :داًؾجَ در دبیبى کالط ثشَاًذ

 .کٌذرا ثیبى ٍ کزهْبی رٍدُ ای  رٍػ ّبی هخشلف سؾخیص سک یبخشِ ّب -1

 .را سَضیح دّذ گغشزػ هغشقین هزطَة سْیِ رٍػ -2

 .را سَضیح دّذ رٍػ ّبی سغلیظ فزهبلیي اسز رعَثی ٍ فلَسبعیَى -3

 .دّذ ؽزحرا ٍ کزهْبی رٍدُ ای  سؾخیص سک یبخشِ ّبهَقز ٍ دائوی در  رًگ آهیشیرٍػ ّبی هخشلف  -4

 .را سَضیح دّذٍ حفزُ ای  ٍ کزهْبی رٍدُ ای سؾخیص سک یبخشِ ّبدر ر در سؾخیص کؼرٍػ ّبی هخشلف  -5

 .را سَضیح دّذ آهیجْب سبصکذاراى ٍ هضُ داراى رٍدُ ایرٍؽْبی سؾخیصی -6

 .را سَضیح دّذ ی رٍدُ ایرٍؽْبی سؾخیصی کَکغیذیبّب-7

 .را سَضیح دّذ سخن ٍ ثبلؾ کزهْبی رٍدُ ایرٍؽْبی سؾخیصی -8

. را اًجبم دّذهزطَة هغشقین  گغشزػ یکسکي -9

 .را اًجبم دّذ سغلیظ فزهبلیي اسز رعَثی یکسکي -10

 .را اًجبم دّذسیل ًلغَى اصالح ؽذُ   یشیرًگ آم یکسکي -10 

 .را اًجبم دّذکزٍم  یسز یشیرًگ آم یکسکي -10
 

 

 □*رٍاًی حزکشی      □ػبطفی    □*ؽٌبخشی :   حیطِ
 

 ٍ آهَسػ هیکزٍعکَدی سَعط اعشبد Powerpoint ثب اعشفبدُ اس اعالیذّبی  Lab Lectureعخٌزاًی : رٍػ آهَسؽی

 آهَسؽی الم ّبی ،لخ سبح ،ٍیذئَ دزٍصکشَر ،ٍایز ثزد: ٍعیلِ کوک آهَسؽی

هؾبرکز داًؾجَ ثِ کوک دزعؼ در هَرد اطالػبر هَرفَلَصیک، هؾبّذُ ٍ سؾخیص الهْبی : فؼبلیز آهَسؽی داًؾجَ

 گشارػ کبر آسهبیؾگبٍُ  سزعین ؽوبسیک ػَاهل اًگلی آهَسؽی در سیز هیکزٍعکَح،

 آسهبیؾگبُ اًگل ؽٌبعی داًؾکذُ دشؽکی: هکبى سذریظ

 

 

 

 

 


