
 :اَداف ارديی مطالعاتی

 استفبدُ ی هَثز اس ثخطی اس تؼغیالت ًَرٍسی داًص آهَساى .1

 هزٍر ٍ جوغ ثٌذی هجبحث تؼذادی اس درٍس اصلی ٍ چبلص ثزاًگیش .2

 رفغ کن ٍ کبستی ّب ٍ ًَاقص یبدگیزی داًص آهَساى در عَل سبل سپزی ضذُ .3

 اهتحبًبت ًْبییایجبد حذاکثز آهبدگی هوکي ثزای کست ثْتزیي ًتبیج در  .4

 کست حذاکثز اهتیبس هوکي ثزای اػوبل ضزایت درٍس پبیِ سَم در کٌکَر سزاسزی .5

 کبّص سٌگیٌی ثبر هغبلؼبت در دٍرُ ی اهتحبًبت ًْبیی .6

 اعویٌبى ثخطی ٍ ایجبد احسبس اهٌیت در اهتحبًبت پبیبًی سبل تحصیلی داًص آهَساى .7

 

 

 

 

 

 

 

 



 :پارٌ ای از مُمتریه يیژگی َای اردي

 رٍس 7ثِ هذت  11/1/94 ضٌجِسِ  الی 5/1/94ضٌجِ چْبرضزٍع اردٍی هغبلؼبتی اس رٍس . 1

 19صجح الی  7:30ضزٍع ثزًبهِ ی رٍساًِ هغبلؼبتی اس . 2

 فزٍردیي 11ٍ  10ثِ استثٌبی رٍس   هَى پبیبًی در ثزًبهِ هغبلؼبتی ّز رٍستی ٍ یک آسٍاحذ هغبلؼب 6چیٌص . 3

 فزٍردیي 11ٍ  10در تبریخ  جلسِ کالس رفغ اضکبل تَسظ دثیزاى هجزة 8ثزگشاری . 4

 ثزای رفغ اضکبالت ٍاثْبهبت درسی داًص آهَساى در ثزًبهِ استفبدُ اس ًبظزاى هغبلؼبتی ثِ عَر دائن . 5

 ٍ ًظبرت ثز اجزای دقیق آى استفبدُ ٍ اجزای ثزًبهِ هغبلؼبتی هذٍى تَسظ داًص آهَساى. 6

رس اختصبصی حسبثبى ،ٌّذسِ ،فیشیک ٍ ضیوی ثزای رضتِ ریبضی ٍ چْبر درس سیست گٌجبًذى چْبر د. 7

در ثزًبهِ  ثزای ّوِ( ػزثی)ضٌبسی ،ریبضی ٍ فیشیک ٍ ضیوی ثزای رضتِ تجزثی ٍ فیشیک ٍ درس ػوَهی 

 هغبلؼبتی

 :تَسیغ ٍاحذ ّبی هغبلؼبتی . 8

 ياحد مطالعاتی 7فیسیک *ياحد مطالعاتی                                  7حسابان *

 ياحد مطالعاتی 6شیمی *ياحد مطالعاتی                                   6َىدسٍ *

 ياحد مطالعاتی 7زیست *ياحد مطالعاتی                      6( تجربی)ریاضی*

 ًص آهَساى ثزگشاری یک آسهَى جوغ ثٌذی ٍ تحلیل آى در پبیبى ّز رٍس جْت ارسیبثی اس آهَختِ ّبی دا.9

در خالل سًگ ّبی ثب دٍ هیبى ٍػذُ پذیزایی اس داًص آهَساى تَسیغ غذای گزم در سًگ ًبّبر ٍ ًوبس ٍ .10

  تفزیح

   ٍع ٍ تخلیِ داًص آهَساى در ثزًبهِپیص ثیٌی دٍ سًگ ٍرسش در ظْز ٍ ػصز ثزای تي.11

 حضَر هطبٍر ٍ پطتیجبى در خالل ثزًبهِ.12

 

 



 :يزان حاضر در ارديمًرد تًجٍ داوش ام وکات 

 صجح ّز رٍس 7:15حضَر در هذرسِ تب .1

 ....ثِ ّوزاُ آٍردى توبم کتبثْبی درسی ،هٌبثغ کوک درسی دفبتز ٍ جشٍات هزثَط ،لَاسم التحزیز هَرد ًیبس ٍ .2

 ّوزاُ داضتي یک دست لجبس ٍرسضی ٍ گزهکي.3

 خَدّوزاُ ..... آٍردى لَاسم ضخصی هبًٌذ لیَاى؛ قبضق؛ چٌگبل؛ .4

 رػبیت توبم هسبئل اًضجبعی ٍ ّوکبری هثجت ثب هسئَالى اردٍ.5

در صَرت ًیبس ثِ داضتي تلفي ّوزاُ ؛حتوب در اثتذای ٍرٍد ثِ دثیزستبى ثِ هسئَالى اردٍ تحَیل دٌّذ ٍ ٌّگبم .6

 .رفتي ثِ هٌشل آى را تحَیل ثگیزًذ

 ػذم استفبدُ ی هغلق اس ّزگًَِ ٍسبیل صَتی ٍ تصَیزی در عَل اردٍ .7

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


