
دسس صًگ 

اٍل اهشٍص

دسس صًگ 

دٍم اهشٍص

دسس صًگ 

سَم اهشٍص

دسس صًگ 

چْاسم اهشٍص

دسس صًگ 

اٍل فشدا

دسس صًگ 

دٍم فشدا

دسس صًگ 

سَم فشدا

دسس صًگ 

چْاسم فشدا

تاتاتاتاتاتاتاتا

تاتاتاتاتاتاتاتا

تاتاتاتاتاتاتاتا

تاتاتاتاتاتاتاتا

تاتاتاتاتاتاتاتا

:ضواسُ تواس ًاظش:ًام خاًَادگی  ًاظش دس هٌضل:                          کالس:ًام خاًَادگی:                             ًام

چْاسم

سِ ضٌبِ

چْاسضٌبِ

خوعِ

دٍضٌبِ

بسوِ تعالی

94آرس هاُ -دبیشستاى دٍسُ اٍل دکتش هحوَد افطاس- بشًاهِ هطالعِ دسٍس داًص آهَصاى دس ّفتِ 

بشًاهِ سٍصاًِ دس هٌضل

(هطالعِ دسٍس فشدای کاسی ایي سٍص)پیص هطالعِ (هطالعِ ٍ اًدام تکالیف ّویي سٍص)پس هطالعِ 

ضٌبِ

یکطٌبِ

سَمدٍماٍل

             صًگ

ایام ّفتِ

پٌح ضٌبِ



.خَاّطوٌذ است سِ هاطیک بِ سًگ ّای سبض، صسد ٍ قشهض تْیِ ًواییذ- 6

: ًکتِ هْن

سٍصّای پٌدطٌبِ ٍ خوعِ هیتَاًذ بِ فعالیت ّای هتٌَعی اختصاظ یابذ

. ٍ دس ال بِ الی آى ّا هشٍس دسٍس ّفتِ ٍ توشیي ٍ تکشاس دسٍس الصم التَخِ فشاهَش ًطَد

. ضب تقسین ًواییذ10:30 عصش تا 3 سا بیي ساعات 7صهاى بٌذ - 8

.کالس ّای آهَصضگاّی خاسج اص هذسسِ سا دس بیي ساعات هزکَس بشًاهِ سیضی ًواییذ- 9

.خذٍل بشًاهِ سیضی حاضش صًگ اٍل سٍص ضٌبِ ّش ّفتِ خوع آٍسی ٍ دس صًگ پایاًی ّواى سٍص خذٍل خذیذ تَصیع هی گشدد- 10

(.بشای خلَگیشی اص استْالک بشگِ بشای آى کاٍس ًایلًَی تْیِ ضَد )

.ضاهي اخشایی بشًاهِ دس هذسسِ، قَاًیي هذسسِ، هعاًٍت آهَصضی ٍ هطاٍس هذسسِ خَاّذ بَد- 11

.هطاٍساى ًحَُ پیگیشی اٍلیا هحتشم سا دس سٍصّای هیاًی ّفتِ بصَست تلفٌی خَیا خَاٌّذ ضذ- 12

. دقیقِ باضذ60 دقیقِ ٍ حذاکثش 30حذاقل  (سیاضی، علَم تدشبی، صباى خاسخِ، عشبی)هیضاى صهاى دس ًظش گشفتِ ضذُ بشای ّش یک اصدسٍس تخصصی - 4

. دقیقِ باضذ30 ٍ حذاکثش 15حذاقل  (عوَهی)هیضاى صهاى دس ًظش گشفتِ ضذُ بشای ّش یک اص سایش دسٍس - 5

. ساعت باضذ2حذاکثش صهاى کل هطالعِ دس هٌضل سِ ساعت ٍ حذاقل - 7

قابل تَخِ اٍلیا هحتشم

.ایفای ًقص هَثش ٍ کاسبشدی ضوا دس ایي بشًاهِ هضیذ اهتٌاى است- 1

.عذم اًدام فعالیت بِ ّیچ عٌَاى پزیشفتِ ًیست- 2

.اخشای بشًاهِ سا تقَیت ًواییذ(هاًٌذ ٍعذُ خایضُ )ٍ بیشًٍی  (هاًٌذ سٍابط دٍستاًِ)خَاّطوٌذ است با استفادُ اص هحشک ّای اًگیضاًٌذُ دسًٍی - 3

فعالیت هقبَل سا با هاطیک سبض- 1

فعالیت ًاقع سا با هاطیک صسد-2

عذم فعالیت سا با هاطیک قشهض-3

.هطخع ًواییذ


