
 

 تعالی بسمه

 گلستان پسشکی علوم دانشگاه

 پیراپسشکی دانشکده آموزش توسعه دفتر

 عمومی بیوشیمی( plan courseدوره ) طرح
 

               علَم آسهبیشگبّی گزٍُ آهَسشی:                                          عوَهی ثیَشیوی: درط ًبم 

 98-99 تحظیلی عبل اٍل ًیوغبل  تحظیلی تزم یک : دٍرُ طَل

 پیزاپششکی داًشکذُ :ثزگشاری هحل تئَریٍاحذ  3 :ٍاحذ تعذاد

  شیوی عوَهی :  ًیبس پیش   سّزا حظبری دکتزهغئَل درط: 

  شٌجِعِ  ٍ شٌجِدٍ: هذرعیي ثب توبط رٍسّبی سّزا حظبری دکتز  :هذرعیي گزٍُ

علَم  پیَعتِ کبرشٌبعی :فزاگیزاى تحظیلی هقطع ٍ رشتِ

  3تزم آسهبیشگبّی

 هٌبثع: 

 یوی ثبلیٌی ٌّزی دیَیذعَى آخزیي ٍیزایشثیَش

 ثیَشیوی ثبلیٌی تیتش آخزیي ٍیزایش 

 ثیَشیوی ّبرپز آخزیي ٍیزایش 

 اّذاف کلی درط:

 آشٌبیی داًشجَیبى ثب 

  ٍ ّب تزکیجبت ثیَشیویبیی ثذى ٍ خَاص آىثیَهَلکَل ّب 

  ٍاکٌش ّبی ثیَشیویبیی ثذى 

  ثیوبری یدر عالهتٍ ٍاکٌش ّب تغییزات ایي تزکیجبت ٍ 

 



  عوَهی ثیَشیوی: درط ًبم

 98-99 تحظیلی عبل اٍل ًیوغبل :ثزگشاری سهبى   2ٍ  1شوبرُ جلغِ: 

 ٍ اعیذ تعبدل ٍ ّب الکتزٍلیت ٍ آةهَضَع جلغِ: 

     ثبس
 سّزا حظبری دکتزًبم هذرط: 

 دقیقِ 99هذت جلغِ: 

 هٌبثع:

 ثبلیٌی ٌّزی دیَیذعَى آخزیي ٍیزایشثیَشیوی 

 ثیَشیوی ثبلیٌی تیتش آخزیي ٍیزایش 

 ثیَشیوی ّبرپز آخزیي ٍیزایش 

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

 ٍ آة

 ّب الکتزٍلیت

 اعیذ تعبدل ٍ

     ثبس ٍ

  :ثب داًشجَیبى آشٌبیی

  تعزیف اعیذ ٍ ثبس ٍ اًَاع آى 

 ثبفزّب را تعزیف کٌذ ٍ ٍیضگی آًْب  

 عیغتن ّبی تبهپًَی ثذى  هکبًیغن عول ٍیضگی ّب 

  اعیذٍس ٍ آلکبلَس ٍ هکبًیغن ّبی ججزاًی آًْب 

-شٌبختی

 داًش 

پزعش ٍ عخٌزاًی 

ًوبیش ، ٍپبعخ

عکظ،اًیویشي ٍ 

  فیلن کَتبُ آهَسشی

تختِ، 

ٍیذئَپزٍصکتَر 

 ٍ کبهپیَتز

پبعخ ثِ پزعشْبیی 

کِ حیي کالط اس 

عَال هی  داًشجَ 

  گزدد. 

 

 

 

 



 عوَهی ثیَشیوی: درط ًبم

 98-99 تحظیلی عبل اٍل ًیوغبل :ثزگشاری سهبى  3-5شوبرُ جلغِ: 

 ٍ آهیٌِ اعیذّبیهَضَع جلغِ: 

 ّب پزٍتئیي
 سّزا حظبری دکتزًبم هذرط: 

 دقیقِ 99هذت جلغِ: 

 هٌبثع:

 دیَیذعَى آخزیي ٍیزایش ثیَشیوی ثبلیٌی ٌّزی

 ثیَشیوی ثبلیٌی تیتش آخزیي ٍیزایش 

 ثیَشیوی ّبرپز آخزیي ٍیزایش 

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

اعیذّبی 

آهیٌِ ٍ 

 پزٍتئیي ّب 

  :ثب داًشجَیبى آشٌبیی

 آهیٌِ اعیذّبی طجقِ ثٌذی  

  ٌِعبختوبى ٍ ٍیضگی ّبی شیویبیی اعیذّبی آهی 

  ِهحبعجPH  ایشٍالکتزیک 

  پیًَذّبی پپتیذی ٍ عبختوبى اٍل تب چْبرم پزٍتئیي ّب 

  عَاهل دًبتَرُ کٌٌذُ آًْب 

  طجقِ ثٌذی پزٍتئیي ّب 

  تعییي تَالی آًْب 

 اًَاع پزٍتئیي ّب 

-شٌبختی

 داًش 

پزعش ٍ عخٌزاًی 

ًوبیش ، ٍپبعخ

عکظ،اًیویشي ٍ 

 فیلن کَتبُ آهَسشی

تختِ، 

ٍیذئَپزٍصکتَر 

 ٍ کبهپیَتز

پبعخ ثِ پزعشْبیی 

اس هطبلت جلغِ قجل 

در اثتذای ّز جلغِ 

ٍ پزعشْبیی کِ 

حیي کالط اس 

داًشجَ  عَال هی 

 گزدد.  

 

 

 



 

 عوَهی ثیَشیوی: درط ًبم

 98-99 تحظیلی عبل اٍل ًیوغبل :ثزگشاری سهبى  7ٍ  6شوبرُ جلغِ: 

 سّزا حظبری دکتزًبم هذرط:   ّب آًشینهَضَع جلغِ: 

 دقیقِ 99هذت جلغِ: 

 هٌبثع:

 ثیَشیوی ثبلیٌی ٌّزی دیَیذعَى آخزیي ٍیزایش

 ثیَشیوی ثبلیٌی تیتش آخزیي ٍیزایش 

 ثیَشیوی ّبرپز آخزیي ٍیزایش 

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

  :ثب داًشجَیبى آشٌبیی آًشین ّب

  طجقِ ثٌذی آًشین ّب 

 اطَل کلی ٍاکٌش ّبی آًشیوی 

  عَاهل اثزگذار ثز فعبلیت آًشیوی 

 هْبرکٌٌذُ ّبی آًشیوی  

  ایشٍآًشین ّب 

  آًشین ّبی آلَعتزیک 

-شٌبختی

 داًش 

پزعش ٍ عخٌزاًی 

ًوبیش ، ٍپبعخ

عکظ،اًیویشي ٍ 

  فیلن کَتبُ آهَسشی

تختِ، 

ٍیذئَپزٍصکتَر 

 کبهپیَتزٍ 

پبعخ ثِ پزعشْبیی 

اس هطبلت جلغِ قجل 

در اثتذای ّز جلغِ 

ٍ پزعشْبیی کِ 

حیي کالط اس 

داًشجَ  عَال هی 

 گزدد.  

 

 

 



  عوَهی ثیَشیوی: درط ًبم

 98-99 تحظیلی عبل اٍل ًیوغبل :ثزگشاری سهبى  9ٍ   8شوبرُ جلغِ: 

 سّزا حظبری دکتزًبم هذرط:  کویبة عٌبطز ٍ ّب ٍیتبهیي هَضَع جلغِ:

 دقیقِ 99هذت جلغِ: 

 هٌبثع:

 ثیَشیوی ثبلیٌی ٌّزی دیَیذعَى آخزیي ٍیزایش

 ثیَشیوی ثبلیٌی تیتش آخزیي ٍیزایش 

 ثیَشیوی ّبرپز آخزیي ٍیزایش 

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

 ٍ ّب ٍیتبهیي

  کویبة عٌبطز

  :ثب داًشجَیبى آشٌبیی

  اًَاع ٍیتبهیي ّبی هحلَل در آة 

  اًَاع ٍیتبهیي ّبی هحلَل در چزثی 

   اًَاع عٌبطز کویبة 

 افشایش آًْبیب  کوجَدٍ عالئن ثبلیٌی ًبشی اس  ًقش آًْب در ثذى  

  ًحَُ اًذاسُ گیزی آًْب 

-شٌبختی

 داًش 

پزعش ٍ عخٌزاًی 

، ًوبیش ٍپبعخ

عکظ،اًیویشي ٍ 

 فیلن کَتبُ آهَسشی

تختِ، 

ٍیذئَپزٍصکتَر 

 ٍ کبهپیَتز

پبعخ ثِ پزعشْبیی 

اس هطبلت جلغِ قجل 

در اثتذای ّز جلغِ 

ٍ پزعشْبیی کِ 

حیي کالط اس 

داًشجَ  عَال هی 

 گزدد.  

 

 

 



  عوَهی ثیَشیوی: درط ًبم

 98-99 تحظیلی عبل اٍل ًیوغبل :ثزگشاری سهبى  19-12شوبرُ جلغِ: 

 ٍ کزثَّیذراتْب هَضَع جلغِ:

    ّب آى هتبثَلیغن
 سّزا حظبری دکتزًبم هذرط: 

 دقیقِ 99هذت جلغِ: 

 هٌبثع:

 ثیَشیوی ثبلیٌی ٌّزی دیَیذعَى آخزیي ٍیزایش

 ثیَشیوی ثبلیٌی تیتش آخزیي ٍیزایش 

 ثیَشیوی ّبرپز آخزیي ٍیزایش 

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

کزثَّیذراتْب 

ٍ هتبثَلیغن 

 ّب آى

  :ثب داًشجَیبى آشٌبیی

  کزثَّیذرات ّب طجقِ ثٌذی 

 عبختوبى شیویبیی 

  اشکبل ٍ ایشٍهزّبی هختلف 

  خَاص شیویبیی ٍ هتبثَلیغن 

  هغیزّبی هختلف در هتبثَلیغن کزثَّیذراتْب 

  هتبثَلیغوی آًْبثیوبری ّبی ًبشی اس اختالالت  

-شٌبختی

 داًش 

پزعش ٍ عخٌزاًی 

ًوبیش ، ٍپبعخ

عکظ،اًیویشي ٍ 

  فیلن کَتبُ آهَسشی

تختِ، 

ٍیذئَپزٍصکتَر 

 ٍ کبهپیَتز

پبعخ ثِ پزعشْبیی 

اس هطبلت جلغِ قجل 

در اثتذای ّز جلغِ 

ٍ پزعشْبیی کِ 

حیي کالط اس 

داًشجَ  عَال هی 

 گزدد.  

 

 

 



 

 عوَهی ثیَشیوی: درط ًبم

 98-99 تحظیلی عبل اٍل ًیوغبل :ثزگشاری سهبى  13 شوبرُ جلغِ: 

 سّزا حظبری دکتزًبم هذرط:  ثیَاًزصتیکهَضَع جلغِ: 

 دقیقِ 99هذت جلغِ: 

 هٌبثع:

 ثیَشیوی ثبلیٌی ٌّزی دیَیذعَى آخزیي ٍیزایش

 ثیَشیوی ثبلیٌی تیتش آخزیي ٍیزایش 

 ثیَشیوی ّبرپز آخزیي ٍیزایش 

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

  :ثب داًشجَیبى آشٌبیی ثیَاًزصتیک

  هفبّین تزهَدیٌبهیک 

  سًجیزُ تٌفغی 

  َفغفزیالعیَى اکغیذاتی 

  هْبرکٌٌذُ ّبی ایي هغیز 

-شٌبختی

 داًش 

پزعش ٍ عخٌزاًی 

، ًوبیش ٍپبعخ

عکظ،اًیویشي ٍ 

 فیلن کَتبُ آهَسشی 

تختِ، 

ٍیذئَپزٍصکتَر 

 ٍ کبهپیَتز

پبعخ ثِ پزعشْبیی 

اس هطبلت جلغِ قجل 

در اثتذای ّز جلغِ 

ٍ پزعشْبیی کِ 

حیي کالط اس 

داًشجَ  عَال هی 

 گزدد.  

 

 

 



 

  عوَهی ثیَشیوی: درط ًبم

 98-99 تحظیلی عبل اٍل ًیوغبل :ثزگشاری سهبى   14-16شوبرُ جلغِ: 

 حظبریسّزا  دکتزًبم هذرط:  آًْب هتبثَلیغن ٍ لیپیذّبهَضَع جلغِ: 

 دقیقِ 99هذت جلغِ: 

 هٌبثع:

 ثیَشیوی ثبلیٌی ٌّزی دیَیذعَى آخزیي ٍیزایش

 ثیَشیوی ثبلیٌی تیتش آخزیي ٍیزایش 

 ثیَشیوی ّبرپز آخزیي ٍیزایش 

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

لیپیذّب ٍ هتبثَلیغن 

 آًْب 

  :ثب داًشجَیبى آشٌبیی

  طجقِ ثٌذی لیپیذّب 

 عبختوبى اعیذّبی چزة 

  عبختوبى ٍ اًَاع فغفَلیپیذّب 

  ثیَعٌتش ٍ اکغیذاعیَى اعیذّبی چزة 

  ثیَعٌتش ٍ اکغیذاعیَى کلغتزٍل 

  اعیذّبی طفزاٍی ثیَعٌتش ٍ اکغیذاعیَى 

 فغفَگلیغزٍل ّب  ثیَعٌتش ٍ اکغیذاعیَى 

 لیپَپزٍتئیي ّب  

-شٌبختی

 داًش 

پزعش ٍ عخٌزاًی 

، ًوبیش ٍپبعخ

عکظ،اًیویشي ٍ 

 فیلن کَتبُ آهَسشی

تختِ، 

ٍیذئَپزٍصکتَر 

 ٍ کبهپیَتز

پبعخ ثِ پزعشْبیی 

اس هطبلت جلغِ قجل 

در اثتذای ّز جلغِ 

ٍ پزعشْبیی کِ 

حیي کالط اس 

داًشجَ  عَال هی 

 گزدد.  

 



 

 

 عوَهی ثیَشیوی: درط ًبم

 98-99 تحظیلی عبل اٍل ًیوغبل :ثزگشاری سهبى    18ٍ  17 شوبرُ جلغِ: 

 سّزا حظبری دکتزًبم هذرط:   ًَکلئیک اعیذّبی  هَضَع جلغِ:

 دقیقِ 99هذت جلغِ: 

 هٌبثع:

 ثیَشیوی ثبلیٌی ٌّزی دیَیذعَى آخزیي ٍیزایش

 ثیَشیوی ثبلیٌی تیتش آخزیي ٍیزایش 

 ثیَشیوی ّبرپز آخزیي ٍیزایش 

 

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

  :ثب داًشجَیبى آشٌبیی اعیذّبی ًَکلئیک

  ثیَعٌتش پَریي ّب ٍ پیزیویذیي ّب 

 تجشیِ ًَکلئَتیذّبی پَریٌی ٍ پیزیویذیٌی 

    اختالالت هتبثَلیغن ًَکلئَتیذّب 

  عبختوبى ٍ علولزدDNA  ٍRNA  

-شٌبختی

 داًش 

پزعش ٍ عخٌزاًی 

، ًوبیش ٍپبعخ

عکظ،اًیویشي ٍ 

 فیلن کَتبُ آهَسشی

تختِ، 

ٍیذئَپزٍصکتَر 

 ٍ کبهپیَتز

پبعخ ثِ پزعشْبیی 

اس هطبلت جلغِ قجل 

در اثتذای ّز جلغِ 

ٍ پزعشْبیی کِ 

حیي کالط اس 

داًشجَ  عَال هی 

 گزدد.  

 



 

 

 عوَهی ثیَشیوی: درط ًبم

 98-99 تحظیلی عبل اٍل ًیوغبل :ثزگشاری سهبى  29ٍ  19شوبرُ جلغِ: 

ّبی اعیذ عوَهی هتبثَلیغن هَضَع جلغِ:

  آهیٌِ
 سّزا حظبری دکتزًبم هذرط: 

 دقیقِ 99هذت جلغِ: 

 هٌبثع:

 ثیَشیوی ثبلیٌی ٌّزی دیَیذعَى آخزیي ٍیزایش

 ثیَشیوی ثبلیٌی تیتش آخزیي ٍیزایش 

 ثیَشیوی ّبرپز آخزیي ٍیزایش 
 

 دانشجوفعالیت  آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

 هتبثَلیغن

 عوَهی

 اعیذّبی

  آهیٌِ

   :ثب داًشجَیبى آشٌبیی

 تَلیذ اعیذآهیٌِ ّب )پزٍتئَلیش پزٍتئیي ّب غذایی، تخزیت  یهغیزّب

 پزٍتئیي ّبی داخلی، ثیَعٌتش اعیذ آهیٌِ ّب(

 ٌِکبتَثَلیغن اعیذّبی آهی 

 ٌِعزًَشت عبهل آهیي اعیذّبی آهی 

  ٍ اختالالت هغیز تَلیذ آىعٌتش اٍرُ ٍ اّویت تَلیذ آى 

 

-شٌبختی

 داًش 

پزعش ٍ عخٌزاًی 

، ًوبیش ٍپبعخ

عکظ،اًیویشي ٍ 

 فیلن کَتبُ آهَسشی

تختِ، 

ٍیذئَپزٍصکتَر 

 ٍ کبهپیَتز

پبعخ ثِ 

پزعشْبیی اس 

هطبلت جلغِ قجل 

در اثتذای ّز 

جلغِ ٍ 

پزعشْبیی کِ 

حیي کالط اس 

داًشجَ  عَال هی 

 گزدد.  

 



 

 

 عوَهی ثیَشیوی: درط ًبم

 98-99 تحظیلی عبل اٍل ًیوغبل :ثزگشاری سهبى  22ٍ  21شوبرُ جلغِ: 

 اختظبطی هتبثَلیغنهَضَع جلغِ: 

  آهیٌِّبی اعیذ
 سّزا حظبری دکتزًبم هذرط: 

 دقیقِ 99هذت جلغِ: 

 هٌبثع:

 ثیَشیوی ثبلیٌی ٌّزی دیَیذعَى آخزیي ٍیزایش

 ثیَشیوی ثبلیٌی تیتش آخزیي ٍیزایش 

 ثیَشیوی ّبرپز آخزیي ٍیزایش 
 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

 هتبثَلیغن

 اختظبطی

 اعیذّبی

  آهیٌِ

   :ثب داًشجَیبى آشٌبیی

 اختظبطی تزکیجبت تَلیذ در ّب اعیذآهیٌِ ًقش 

 ّب آهیي پلی، ًیتزیک اکغیذ، هالًیي تشکیل چگًَگی...،  

 

-شٌبختی

 داًش 

پزعش ٍ عخٌزاًی 

، ًوبیش ٍپبعخ

عکظ،اًیویشي ٍ 

 فیلن کَتبُ آهَسشی

تختِ، 

ٍیذئَپزٍصکتَر 

 ٍ کبهپیَتز

پبعخ ثِ 

پزعشْبیی اس 

هطبلت جلغِ قجل 

در اثتذای ّز 

جلغِ ٍ 

پزعشْبیی کِ 

حیي کالط اس 

داًشجَ  عَال هی 

 گزدد.  

 



 عوَهی ثیَشیوی: درط ًبم

 98-99 تحظیلی عبل اٍل ًیوغبل :ثزگشاری سهبى  23شوبرُ جلغِ: 

تشخیض توبیشی ّپبتیت هَضَع جلغِ: 

اتَایویَى ثب تبکیذ ثز شبخض ّبی 

  ثظَرت طزح شوبتیک(ثیَشیویبیی )
 سّزا حظبری دکتزًبم هذرط: 

 دقیقِ 99هذت جلغِ: 

 هٌبثع:

 ثیَشیوی ثبلیٌی ٌّزی دیَیذعَى آخزیي ٍیزایش

 ثیَشیوی ثبلیٌی تیتش آخزیي ٍیزایش 

 ثیَشیوی ّبرپز آخزیي ٍیزایش 
 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

 هتبثَلیغن

Heme   ٍ

 پَرفیزیي ّب 

   :ثب داًشجَیبى آشٌبیی

تشخیض توبیشی ّپبتیت اتَایویَى ثب تبکیذ ثز شبخض ّبی ثیَشیویبیی 

 )ثظَرت طزح شوبتیک(

-شٌبختی

 داًش 

پزعش ٍ عخٌزاًی 

، ًوبیش ٍپبعخ

عکظ،اًیویشي ٍ 

 فیلن کَتبُ آهَسشی

تختِ، 

ٍیذئَپزٍصکتَر 

 ٍ کبهپیَتز

پبعخ ثِ 

پزعشْبیی اس 

هطبلت جلغِ قجل 

در اثتذای ّز 

جلغِ ٍ 

پزعشْبیی کِ 

حیي کالط اس 

داًشجَ  عَال هی 

 گزدد.  

 

 



 

 عوَهی ثیَشیوی: درط ًبم

 98-99 تحظیلی عبل اٍل ًیوغبل :ثزگشاری سهبى  24شوبرُ جلغِ: 

 ٍ   Heme هتبثَلیغنهَضَع جلغِ: 

  ّب پَرفیزیي
 سّزا حظبری دکتزًبم هذرط: 

 دقیقِ 99هذت جلغِ: 

 هٌبثع:

 ثیَشیوی ثبلیٌی ٌّزی دیَیذعَى آخزیي ٍیزایش

 ثیَشیوی ثبلیٌی تیتش آخزیي ٍیزایش 

 ثیَشیوی ّبرپز آخزیي ٍیزایش 
 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

 هتبثَلیغن

Heme   ٍ

 پَرفیزیي ّب 

   :ثب داًشجَیبى آشٌبیی

 ثیَعٌتش ّن 

 کبتَثَلیغن ّن ٍ تَلیذ ثیلی رٍثیي 

 چگًَگی دفع ثیلی رٍثیي اس ثذى 

 

-شٌبختی

 داًش 

پزعش ٍ عخٌزاًی 

، ًوبیش ٍپبعخ

عکظ،اًیویشي ٍ 

 فیلن کَتبُ آهَسشی

تختِ، 

ٍیذئَپزٍصکتَر 

 ٍ کبهپیَتز

پبعخ ثِ 

پزعشْبیی اس 

هطبلت جلغِ قجل 

در اثتذای ّز 

جلغِ ٍ 

پزعشْبیی کِ 

حیي کالط اس 

داًشجَ  عَال هی 

 گزدد.  

 



 

 

      

 هقزرات ٍ ًحَُ ثزخَرد ثب غیجت ٍ تبخیز داًشج:َ 

  ُآهَسشی ، غیجت غیز هَجِ در اهتحبى پبیبى تزم ثِ هٌشلِ ًوزُ طفز ٍ غیجت هَجِ هَجت حذف آى درط خَاّذ شذ 14ثز اعبط هبد .  

 ٍَظبیف ٍ تکبلیف داًشج:  

  حضَر ثِ هَقع داًشجَیبى در کالط 

 ُحضَر ٍ غیبة ثز طجق قَاًیي آهَسشی داًشگب 

  رعبیت قَاًیي ٍ شئًَبت کالط 

  کالعیهشبرکت فعبل در ثحث ٍ پزعش ّبی  

 َتشزیحیٍ  تغتی) کتجیًوزُ ثِ طَرت اهتحبى  18ًوزُ  ة( ًوزُ پبیبى تزم :  2 ...(:ٍ الف( در طَل دٍرُ ) کَئیش، تکبلیف ًحَُ ارسشیبثی داًشج 

  کَتبُ جَاة(

  


