
� ا�
	� �� ارزش � ���  وا�� ٣درس �

  ھ�ف ا�	� درس :

� ا�
	� و +%�*(م ھ�ی '	� &%� دھ$�ه �� ا�"!ھ�ی ر ��ری آن� ,�-� �.�$&  /$0 �	
و +��121  از 0
�2 ا��س �-�, ھ�ی ��زدار*�;�، رژ1, ھ�ی �9� ا�
		� ر�
� و +!از*� ��78  ،و 5$�2ل *3, در آن

  &9%� ای 

  ھ�ف ر ��ری درس: 

(م ھ�ی '	� &%� دھ$�ه �� ا�"!ھ�ی ر ��ری و ��.��ر  دا*7=!�1ن در >��1ن درس*�%+ 2� >	-? ��
�	
� ا�� ,�-  ��&$� آن ��-1�� �Dدر �� ط2ا�� �-�, ھ�ی 5$�2ل *3, در   ،?�Bر�Aت در �

  

�	
� ا�� ���  ��E 2 دوره آ+!ز&� �

  ھ��� اول


-�ل   0	-� اول  : ��ن ھ�ف ا�	�، ر ��ری درس و ��ن *F!ه د����� �� آن در ط!ل *

�هGH و >�I5 ه *"2ش �� آن �2 ا��س دو د�1;�ه!F* و �	
� ا�� ���� آ&!ب و -0	-� دوم �$G
ھ
 �L.2M و �L. ,3* "!ی�دو ا  

5 ھ��� دوم�? �� �	
� ا�� ���� �B��L+ �� H1N?2ا�2 +�9*� +�ل ��زی *23ی در �!زه : *"2ش ا�� �
 �;�G  آ&!ب–*3, و +�L��Bت ا��2ا?H1N �2 ا��س +�9*� >

5� ��Q* 2ط 'PL ا1=�د 5$$�ه �2Fان در  ھ��� �م:�? �� �	
� ا�� ,�-��.��ر ?�Bر�Aت و �2Fان در �
�هG  آ&!ب -*�R0 ,3*� �2 ا��س دو ا�"!ی ��ده و >

�;�: *�123 5$�2ل در وBAھ��� ���رمG< � -  ���B  2 ا0(ای� �5�? �� �	
� ا�� ���آ&!ب در �
� ��زه ھ�ی 5$�2ل و +�ل ھ�ی ان 	F? 2ل ، رو�1 ھ�ی�5$ ,�-  5$�2ل ، ا0(ای �

� ا�
	� ھ��� ����� ���  :ط2ا�� 5$�2ل و ا�(ا+�ت آن در �

ھ��� ���G< 2� �$�9+ �	
� ا�� ���5� ��9T 2ت : ��ز��زی +RS!+� و *23ی 0$/ در ��? �� �;�
 H�I5 H1N?2ا�ا�  

�  �9Tت ا��2ا?�L. H1N ھ��� ھ���BA0$/ در و �		F? ل ��زی�+ :  

(م ھ�ی '	�  ھ��� ھ���:*�%+ 2� �5�? �� �	
�ه و 0$/ در روا�< �� ا�G< �		
-�, ھ�ی �� ا��–
  &9%� ای 



�ه :ھ��� ���G< �		
  آ&!ب  -+RS!م ��زی 0$/ در �-�, ھ�ی �� ا�

� ا�
	� و 0$/  ھ��� دھ� :� ,�-  ?%�+� در �

� ا�
	�  ھ��� ��زدھ�� ���� ا�
	� و 0$/ در �� ,�-  : ;Uار &�.� ای در �

� ا�
	� ھ��� دوازدھ�� ���  :  +�ل ��زی وا�-�"� �-�س و ا�"!ھ�ی 0$/ در �

��دھ�2 ?�5� �2 +�ل ھ�ی ;-�2ش 0$/  :ھ��� � �  +�ل ��زی *3, ھ�ی �FL� �$V و 5�? �� /$0

H :  ھ��� ���ردھ��I5 H1N?2ا�ھ�ی ا� >F+ 2 +�ل ��زی ��زدار*�;� در� �  ��زدار*�;� �� ?�5

�ه ھ��� ����دھ�G< H1N?2ا�ھ�ی ا� >F+ 2 +�ل ��زی ��زدار*�;� در� �  : ��زدار*�;� �� ?�5

�ه :  ����دھ�ھ��� G� ھ�ی  >BAدر و �$
آ&!ب  �-�, ھ�ی +$�QL –ط2ا�� +�ل +!از*� �Dرت ھ!&
 �*�R0 ای و  

  : رژ1, ��زی : ا+$� +	�، +$�QL ای و �R0*� ھ��� ھ��ھ�

 

  


