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اّذاف اختصبصی درض:
فراگیر پط از پبیبى درض لبدر ثبؼذ:
 چگًَگی اًجبم هصبحجِ را ثیبى وٌذ رٍغ پرظػ ثبز یب ثعتِ ٍ هسایب ٍ هﻌبیت آًرا تَﺿیح دّذ .. ّذف از ثررظی ٍ ؼٌبخت ثیوبر را ؼرح دّذ. چْبر هْبرت هﻌبیٌِ فیسیىی را ؼرح دّذ . آًبتَهی ٍ فیسیَلَشی ظیعتن پَظت ،ظر ،گردى ،تیرٍئیذ ،حلك ،ثیٌی ،چؽن ٍ گَغ را ثذاًذ. هْوتریي ظیوپتَهْبی اختالالت پَظت ،ظر ،گردى ،تیرٍئیذ ،حلك ٍ ثیٌی ،چؽن ٍ گَغ را ؼرح دّذ. چگًَگی هﻌبیٌِ فیسیىی پَظت  ،ظر ،گردى ،تیرٍئیذ ،حلك ٍ ثیٌی را ثِ عَر ﻋولی اًجبم دّذ. -چگًَگی هﻌبیٌِ فیسیىی چؽن ٍ گَغ را ثِ عَر ﻋولی اًجبم دّذ.

 اًبتَهی ٍ فیسیَلَشی ظیعتن تٌفط را ثذاًذ . هْوتریي ظیوپتٍهْبی ثیوبریْبی ظیعتن تٌفط را ؼرح دّذ.چگًَگی هﻌبیٌِ فیسیىی ظیعتن تٌفط را ثِ عَر ﻋولی اًجبم دّذ.
 اًبتَهی ٍ فیسیَلَشی ظیعتن فلت ٍﻋرٍق را ثذاًذ . هْوتریي ظیوپتَهْبی ثیوبریْبی ظیعتن للت ٍﻋرٍق را ؼرح دّذ. چگًَگی هﻌبیٌِ فیسیىی ظیعتن للت ٍﻋرٍق را ثِ عَر ﻋولی اًجبم دّذ. اًبتَهی ٍ فیسیَلَؤی ظیعتن گَارغ را ثذاًذ . هْوتریي ظیوپتَهْبی ثیوبراى ظیعتن گَارغ را ؼرح دّذ. چگًَگی هﻌبیٌِ فیسیىی ظیعتن گَارغ را ثِ عَر ﻋولی اًجبم دّذ.اًبتَهی ٍ فیسیَلَشی ظیعتن اﻋصبة را ثذاًذ . هْوتریي ظیوپتٍهْبی ظیعتن اﻋصبة را ؼرح دّذ. چگًَگی هﻌبیٌِ فیسیىی ظیعتن اﻋصبة را ثِ عَر ﻋولی اًجبم دّذ.اھذاف ٍیصُ:
در پبیبى وبر ﻋولی از داًؽجَیبى اًتﻈبر هی رٍد:
-1در هحذٍدُ لَاًیي ٍ همررات حرفﮫ ای ﻋول وردُ ٍ ﺿوي رﻋبیـت ًىبت اخاللی ،هعئَالًﮫ ٍ ثب ﻋاللﮫ اًجبم ٍﻇیفﮫ
وٌٌذ.
 -2ثب هرثی ،اﻋضبء تین ثﮭذاؼتی ٍ هذدجَ ارتجبط صحیح ثرلـرار ًوبیٌذ.
 -3ثب تَجﮫ ثﮫ ًحَُ صحیح گرفتي ؼـرح حـبل ٍ اجـرای هصـبحجﮫ،حذالل از دٍ ثیوبر ؼرح حبل هٌبظت تﮭیﮫ ًوبیٌذ.
 -4هذدجَ را از ًﻈر جعوی ،رٍاًی ٍ اجتوبﻋی هَرد ثررظی وبهـل لرار دھٌذ.
 -5پط از ًوبیػ تىٌیه ھبی هﻌبیٌﮫ فیسیىـی تَظـظ هرثـی ،ایـي تىٌیىﮭب را تحت ًﻈبرت هجذدا توریي وٌٌذ.
ً -6حَُ صحیح اًجبم اًَاﻉ تىٌیه ھبی هختلف هﻌبیٌﮫ (هؽـبھذُ،لوط ،دق ،ظوﻊ ) را ًوبیػ دھٌذ.
 -7اصَل هرثَط ثـﮫ ثررظـی ٍﺿـﻌیت ظـالهت (هؽـبھذُ ،هصـبحجﮫ ٍ هﻌبیٌﮫ) را ثﮫ عرز صحیح ثر رٍی حذالل یه
ثیوبر ًوبیػ دھٌذ.

 -8لبدر ثﮫ تفىیه هَارد عجیﻌی از غیرعجیﻌی در هﻌبیٌﮫ ثبلیٌی ثیوبراى ثبؼٌذ.
 -9ﻋالین حیبتی ثیوبر را ثب دلت ٍ اصَل صحیح وٌتـرل ًوـَدُ ٍ هَارد غیرعجیﻌی آى را گسارغ ًوبیٌذ.
 -10اصَل هرثَط ثﮫ حفﻆ حرین ٍ خلَت ثیوـبر را در حـیي اًجـبم هﻌبیٌبت فیسیىی رﻋبیت ًوبیٌذ.
 -11اصَل هرثَط ثﮫ حفﻆ ایوٌی هـذدجَ در حـیي اًجـبم هﻌبیٌـبت فیسیىی را رﻋبیت ًوبیٌذ.
 -12ولیﮫ فﻌبلیتﮭبی اًجبم ؼذُ ٍ هَارد غیرعجیﻌی هؽـبھذُ ؼـذُ را در فرهﮭبی هرثَعﮫ ﺛجت ًوبیٌذ.
 -13گسارغ هرثَط ثﮫ هﻌبیٌـبت خـَد را رٍزاًـﮫ ثغـَر وتجـی در اختیبر هرثی لرار دھٌذ.
 -14گسارغ هرثَط ثـﮫ اخـﺬ یـه ؼـرح حـبل وبهـل را در اًتﮭـبی وبرآهَزی در اختیبر هرثی لرار دھٌذ.
 -15یه هَرد گسارغ هرثَط ثﮫ هﻌبیٌﮫ ول ظیعتن ھبی ثذى را ثغَر وتجی در اختیبر هرثی لرار دھٌذ.
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جلعِ اٍل  1/5ظبﻋت ( تئَری )
هﻌرفی درض  ،ؼٌبخت ٍ هصبحجِ ٍ تىٌیه ّبی ٍ هْبرتْبی هﻌبیٌِ ٍ ثررظی ﻋالئن حیبتی
جلعِ دٍم 1/5ظبﻋت( تئَری )
ثررظی ٍ هﻌبیٌِ فیسیىی پَظت ٍ گَغ چؽن  ،حلك ٍ ثیٌی
جلعِ ظَم  1/5ظبﻋت(ﻋولی )
هﻌبیٌِ ﻋولی پَظت  ،چؽن  ،گَغ ٍ حلك ٍثیٌی ثِ صَرت ﻋولی (گرٍُ اٍل آلبیبى ) ( گرٍُ دٍم خبًن ّب)
اًجبم هْبرتْبی ﻋولی در هحل پراتیه
جلعِ چْبرم 1/5ظبﻋت(تئَری)
ثررظی ٍ هﻌبیٌِ فیسیىی ؼىن
جلعِ پٌجن1/5ظبﻋت( ﻋولی )
هﻌبیٌِ ﻋولی ظیعتن گَارغ ٍ ؼىن
(گرٍُ اٍل آلبیبى ) ( گرٍُ دٍم خبًن ّب)

جلعِ ؼؽن  1/5ظبﻋت( تئَری )
ثررظی ٍ هﻌبیٌِ فیسیىی ظیعتن للت ٍﻋرٍق ٍ تٌفط
جلعِ ّفتن1/5ظبﻋت( ﻋولی )
هﻌبیٌِ ﻋولی ظیعتن للت ٍ ﻋرٍق (گرٍُ اٍل آلبیبى ) ( گرٍُ دٍم خبًن ّب) ﻋولی
اًجبم هْبرتْبی ﻋولی در هحل پراتیه
جلعِ ّؽتن  1/5ظبﻋت( ﻋولی )
هﻌبیٌِ ﻋولی ظیعتن تٌفط(گرٍُ اٍل آلبیبى ) ( گرٍُ دٍم خبًن ّب)

ﻋولی ثر رٍی هبًىي

جلعِ ًْن  1/5ظبﻋت ( ﻋولی )
هﻌبیٌِ ﻋولی ظیعتن تٌبظلی ٍ پعتبى( فمظ گرٍُ خبًن ّب)

ﻋولی ثر رٍی هبًىي

جلعِ دّن  1/5ظبﻋت ( تئَری )
ثررظی ٍ هﻌبیٌِ فیسیىی اﻋصبة ٍ ارتَپذی
جلعِ یبزدّن 1/5ظبﻋت(ﻋولی)
هﻌبیٌِ ﻋولی ظیعتن اﻋصبة ٍ ارتَپذی
جلعِ دٍازدّن  2ظبﻋت(ﻋولی )
ثررظی ٍهﻌبیٌِ فیسیىی ولی توبم ظیعتن ّبی ثذى(گرٍُ اٍل آلبیبى ) ( گرٍُ دٍم خبًن ّب)
جلعِ ظیسدّن ٍچْبردّن (ﻋولی )
اًجبم یه هﻌبیٌِ فیسیىی ثر رٍی یه ثیوبر ٍ ارائِ گسارغ ﻋولی ثر رٍی هذدجَاًجبم هْبرتْبی ﻋولی در وبرآهَزی
اهتحبى ﻋولی در هحل پراتیه

