
  اول طرح درس

راجییبر یینرا فییینروییادورتونییارتهنییش هربیی رتوایینرهییر رهر یینر ییورر   یینرتررررریتوضییات مرب  یی

ر.تدو ز وهرنم  شرتات رهر رانترهررهشرب ر  رتدو ز وهرتف همرتارت

ر.ازیجدول امت نرآنو ر بقررازیامت  حرجدررهرپشترجدررهرتاتهررینق هری اگاپ

نر یی رانیی  رکییلرگ وشیینر ییازرتوشیی رتتوری زاییابشرکتیی درتنییشنر ییریهیی ربمدییورتررا شییرا: ازی  امت

 .ر فم ا زرازرآهرانشف ت رباجرهلرابش

  هیر ررریبیر..ر.هی روی ترهررریهی ر شیشرهر ی ارررری زامر ی ارایر ی ردرابشررینرجرهلرحی هر ار:ازیجدول امت

 .فر ستربط  قر  رآهرعملرنم    ری هربانرب  ک

دو رپ نیینرنییراتهر یینرارهرویی یی یی رتانییشرآبییوزاهرتررتریهم اهیییرب  یی)تر راهلررف  ی  نمیی  شر

ر(نواالمرهفگ دروادو رنیوم

تررهیی ر.ر  هییرریبییریقیینرااتقر02رحییرهتاًریدورآبوزهییاوییر ییکریتاراریاییکهیی رتر رتفر:  یف  

رینر یی اکییرر ییجرریتهییررق عییر راریهرتهنییش نشررمربییرینشییوترینر یی اکییریتر رضییمنراتف قیی ت

.رهوتریحرق آهرالزدرانتر نرتانشرآبوزاهرآبوزشرتات ربا وانرهر ت

  رنصبرت  دورر.رهیرتششنرها تر  تر"هرگز نمی خوانی  و فقط تفکیک می کنی "نوهشنرجمدنر

. وانرهربمفوع

ر.تر راهلررهیرتششنرها تر  ترتاب وی تفکیکنصبر



هی رق عیر رتارایرتی  دویربشصیو ر ینر یوترباب هیررکینرهی حر یکرق عیر ررار ی رررررررررررررر:تفکیکتاب و 

بمیینرر.را ینرت  دوهی رکمیکر یو یر ی ایروویور وشی رتانیشرآبیوزرانیترررررررررر.رتصو  رنمی  شربییرتهیرررر

  .ت  دورنا زر  هرر4الیرر1انترترر کرتر ر

 

ر.ه رت  دوری  ررهیرتششنرها تر  تر  اریاکحلر کربث لر نررهشرتف

.  گنرجدررتر راهلبر توز

.نرتر راهلر نر ورمر  گر نر  گ تم ریتوز بر  گنره 

تمیی  نرر12هیی ر  گیینرحیی هیررر.ر  گیینرتمیی  نربیییر  هییرررر3هیی رتر رتارایرر:برگ  ه ه  ای تم  ر    

جیی یرنیی درتونییارتانییشرآبییوزرهرابشایی زرحییلرتمیی  نرهرررررر.رانییترکیینر یی رتصییو  ربییز نرهییر رانییترررر

 .رنگرآبازیرتونارب  یرترر  الیره ر  گنر   ررک بلرگ تت



ر

 : اترکتذ

ر.انتریه ر  گنرالزابرین رنوهشنرن درتانشرآبوزاهر  ال تم ریزر  گنره  تم ری  ا

 یی رتانییشرریحییلرتمیی ر نرآهرتررنیی رکیی  رتونییارتانییشرآبییوزاهرهرتصییتاحرآهرتونییارب  ییرررر

ر.رآبوزاهرت گ 

 یینرآهرتانییشرآبییوزرریگیی    گیینرتریلرنشییر رانییترب  ییاییمیتونییارتانییشرآبییوزرتریتیی ر  گیینرا

ر.رتهررینم

شمراترتانیشرر سیشنر ینرانیررر.ر زرتاهیشنر  هیفرررایرجدسینرنرر یکرشیش رازررانرانیتر رییرازرترنو ربمری مض

ر.هوترینرباه رتر رتو ریدور  ااپششربجرتروریصرب  اتر  ر  رتششریآبوزاهرهرنشش

ر.فر نم رکمکفراتوانفرر نرتانشرآبوزاهرضمریتهرنف  ربریتانشرآبوزاهرزرنگرتررگ ههو 

ر. زاه ر  گنر بقرجرهلرابشرینر  ا تاتهرابشا زر نرحلرتم ر

رنیگررریرنیگرآبایزیرترربفیزلرهرتیاک رابشای زر ی ارررررر  زگ تانرهر  گینرهی ر ینرتانیشرآبیوزاهرجویتررررررر

ر.آبازی

ریهربیی هررتره ربییریزایی ررترربفییزل ررنییگرآبکیی.ر  رانجیی در واهفییررهییرکیی  گیینرهیی روقییارنیی ر

ر.  هر

ر. تا  رتونارتانشرآبوزاهرانج درگانرحشم رهروقار  ربراترن حلرتم ر



ر.یتونارب  ردفتر گزارش هفتگیتیمالر

فجی ر شیشرب  و ینرررر نرترراکیر.ر  هیرررینر شیشربیرر هی بلر فیرررنرتوشی رر یرار:یدفتر گزارش هفتگ

  .هوتریحرتات رباتوض

ارائینرهیر ر ینرتانیشرآبیوزاهرهرابشای زامرا یاررررررررری   رترنیو رهر  گینرهی رررکک ره یرانج درهر رترر

ر .گ تتری تتاهترب نرقسمتر هر رتونارتانشرآبوزاهرتررا

  رهرکیینیی  قنرتانییشرآبییوزاهرهررینرتوشیی ر یینرجوییترنگوییرارر ییاریلر یی رتقییتر  گیینرهیی راییمیت

گی رترر ییورمرر  هرتایی ینرب  ررکمییکآبیوزشرهرررلبسیوور  رتونییارکیرشیی وترافشی لرپرکنراهمچفیر

  .ب هرا   ورتارربری ت  ررزاتر ساازراهمری  رترربواقبرعردرحضوررب  کاتار ر

ر.هرارائنرآهر نربسولرآبوزشریفرم نظرخواهلرامیتر-

نروی درازرر یرترربیورترتر رهرپاشیفو ترجویترارائینر وشی رتره رترراررررررینظی رب  یررر:یفرم نظرخ واه 

 وییتر یی ز ورترارائیینر نر  گیینرجوییترارائیینر یینرگیی ه رآبییوزشرهرتر ییا.رهییوتریتر وانییتربییریب  یی

جدسینرآ فیر رهرارائینرآهر ینررررررف رم درخوات م م زوم ات   تیمایلررر-هر رانیترریفاشر اتره رپ

ر.توش 

  رکییری  گییزارریهمیی هفگریتوشیی ر یی ارینرویی درجوییترآبیی تگ ییار:ف  رم درخوات  م م زوم  ات

توانفیررتی رررری هربیرایرب  .ر تایرگریقی ارربیررر انیشف تربیورترر..ر.نره تمی رری  گینرهی ررریدورهرآب ت رن زاو

ر یکرهی ر شیشرازرقی آهررررری ی ار .فیرر نم ریفیراشر انر  گینرپیرر یر نشی هررارتررارکفیر رر  فررجدسنرآ

 .هر رانتریو دربشصو ر  اح

ازرر یییی هرایین رب   تمیی ریترر  گیینرهی ر..(ر.  ییری یی پ)لریترر یورمربشیی هر ره گونیینربشیررر:رکت  ذ

دمینربیورترنظی رهمی ا روی درتر وانیتربدزهبی مررررررررکحرا رنی در یوترهرتصیترررکیر  دررار ی ر رری  گنره 

ر.تهفرری نرتوش رعوتمرب


