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 )جذٍل زهاى تٌذی جلعات( :اختصاصیاّداف 

 از فراگیراى اًتظار هی رٍد، در پایاى دٍرُ درسی قادر باشٌد: 

 فيسيًلًشي ي آواتًمي پًستآشتايي با  

 پاسخ َاي سيستميك ي آثار عمًمي سًختگيآشىايي با 

 اوًاع سًختگيآشىايي با 

 ادارٌ مصديم دچار سًختگيآشىايي با 

 اوًاع اختالالت خاص گرمايي ي سرماييشىايي با آ

 اوًاع درمان َا در رابطٍ با اختالالت خاص گرمايي ي سرماييآشىايي با 

 اپيدميًلًشي ي پاتً فيسيًلًشي غرق شدگيآشىايي با 

 اوًاع غرق شدگيآشىايي با 

 ادارٌ مصديم دچار غرق شدگيآشىايي با 

 بر بدن مكاويسم صاعقٍ زدگي ي اثر آنآشىايي با 

  بهزاد مرادی  :نام استاد درس فوریت های هحیطی  ػنواى درس:

فوریت های  -کارشناسی:هقطغشته ور تشريح ي فيسيًلًشي  :پیش نیاز درس

 پسشکی

 نظریواحد   1  تؼداد و نوع واحد:

   :هدف کلی درس

مىظًر ارائٍ اقدامات فًري بٍ مصديميه حًادث محيطي ي آمادٌ سازي داوشجً افسايش آگاَي ي ايجاد تًاوايي در داوشجً بٍ 

 جُت ارائٍ مراقبت فًري در سطح جامعٍ.
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 شوارُ

 جلسههر عنوان یا موضوع  جلسِ

 سًختگي ي ادارٌ مصديم دچار سًختگي  1

 سًختگي ي ادارٌ مصديم دچار سًختگي  2

 اختالالت مربًط بٍ سرما ي گرما  3

 غرق شدگي ي ادارٌ مصديم دچار غرق شدگي  4

 گاز گرفتگي ي گسيدگي َا  5

 ايرشاوس َاي واشي از تغيير فشار  6

 اوجام يك امتحان ميان ديرٌ يزدگي صاعقٍ   7

 تشعسعات َستٍ اي ي بيً تريريسم  8
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 عنوان درسی:

 فوریت های هحیطی

 موضوع درس: 

 سوختگی

 رشته و مقطع تحصیلی : 

 فوریت های پزشکی -کاردانی

 نیمسال و سالتحصیلی:

 89-89 دومنیمسال 

 : شماره جلسه

1 

                       آشٌا شَد. سَختگی ٍ هدیریت هصدٍم دچار سَختگیداًشجَ باید با    ّدف کلی: 

ف
دی

ر
 

 )داًشجَ پس از پایاى درس قادر خَاّد بَد(:ّدفْای رفتاری
 حیطِ

 یادگیری
 هکاى آهَزش

ًحَُ ارائِ 

 درس:
 رساًِ ٍ ٍسیلِ:

زهاى 

 ()دقیقِ

شیَُ ارزشیابی ٍ 

 فعالیتْای تکویلی 

1  
  ؼٌاختی ظاختار آًاتَهیکی ٍ ًمػ ّای هختلف پَظت را ؼرح دّذ

 ػاعفی
 حرکتی-هْارتی

 ...... کالض
 

ظخٌراًی ٍ تحث 
 گرٍّی

 ٍایت تُرد
 کاهپیَتر

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
... ٍ 

 

ترای ّر 
 02هثحث 
 دلیمِ

 

................ 

 

2  
پاتَفیسیَلی ظَختگی را ؼرح دادُ ٍ پاظخ ّای ظیعتویک ٍ ٍ ػوَهی ٍ هَضؼی 

 تذى را تِ دًثال ظَختگی تَضیح دّذ

  ؼٌاختی
 ػاعفی
 حرکتی-هْارتی

3  

 -ظي -ؼذت -ٍظؼت -در تررظی هصذٍم ظَختگی )ػوك ؼػ ػاهل هْن

تیواری ّای زهیٌِ ای( را ًام تردُ ٍ در هَرد چگًَگی تررظی ّر یک  -هحل

 تَضیح دّیذ

  ؼٌاختی
 ػاعفی
 حرکتی-هْارتی

4  
تاتػ( را ًام تردُ ٍ  -الکتریکی -ؼیویایی -ػَاهل ایجاد کٌٌذُ ظَختگی )حرارتی

 ّر یک را ؼرح دّیذ

  ؼٌاختی
 اعفیػ

 حرکتی-هْارتی

5  
آثار ظَختگی در دظتگاُ تٌفعی )اظتٌؽالی، تخارات داؽ، ظَختگی ّای حلمَی 

 در ًاحیِ گردى ٍ لفعِ ظیٌِ( را تَضیح دّیذ

  ؼٌاختی
 ػاعفی
 حرکتی-هْارتی

 (lesson planطرح درس ) :ب
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 عنوان درسی:

 فوریت های هحیطی

 موضوع درس: 

 سوختگی

 رشته و مقطع تحصیلی : 

 ای پزشکیفوریت ه -کاردانی

 نیمسال و سالتحصیلی:

 89-89 نیمسال دوم

 : شماره جلسه

2 

  داًشجَ باید با سَختگی ٍ هدیریت هصدٍم دچار سَختگی آشٌا شَد.   ّدف کلی: 

ف
دی

ر
 

 )داًشجَ پس از پایاى درس قادر خَاّد بَد(:ّدفْای رفتاری
 حیطِ

 یادگیری
 ى آهَزشهکا

ًحَُ ارائِ 

 درس:
 رساًِ ٍ ٍسیلِ:

زهاى 

 ()دقیقِ

شیَُ ارزشیابی ٍ 

 فعالیتْای تکویلی 

1  
ًحَُ هحاظثِ هایؼات هَرد ًیاز در ظَختگی تا درصذّای هختلف )در تسرگعاالى 

 ٍ اعفال( تَضیح دادُ ٍ هحاظثِ ًوایذ

  ؼٌاختی

 ...... کالض
 

ظخٌراًی ٍ تحث 
 گرٍّی

 

 ٍایت تُرد
 کاهپیَتر

 ذئَ پرٍشکتَرٍی
... ٍ 

 

هثحث اٍل 
دلیمِ  02

هثاحث تؼذی 
 02ّر کذام 
 دلیمِ 

 

................ 

 

  ؼٌاختی هرالثتْای پرظتاری ازتیواردردٍرُ اٍرشاًط ، دٍرُ حادظَختگی راؼرح دّذ  2

  ؼٌاختی تیواراى ظَختگی ؼرح دّذ در زخن را هرالثت از ػفًَت ٍ هؼیارّای پیؽگیری از  3

4  
تعتِ  ٍ )تاز Exposure ٍAcclusivcپاًعواى ظَختگی تِ رٍؼْای 

 (راتَضیح دّذ.

  ؼٌاختی

  ؼٌاختی تیواراى ظَختِ راؼرح دّذ در درهاًی درد تذاتیر  5

  ؼٌاختی ّای ضرٍری  جْت پیؽگیری ازػَارض ظَختگی راؼرح دّذ.  هرالثت  6

7  
اع ظَختگی تا تَجِ تِ ػاهل ٍ ؼذت الذاهات درهاًی ٍ هرالثت ّای عثی در اًَ

 را تَضیح دادُ ٍ تیاى کٌذ

  ؼٌاختی
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 عنوان درسی:

 فوریت های هحیطی

 موضوع درس: 

 گرها و سرهازدگی

 رشته و مقطع تحصیلی : 

فوریت های  -کارشناسی

 پزشکی

 نیمسال و سالتحصیلی:

 89-89 نیمسال دوم

 : شماره جلسه

3 

               ا گرها ٍ سرهازدگی ٍ هدیریت هصدٍم دچار گرها ٍ سرهازدگی آشٌا شَد.داًشجَ باید ب   ّدف کلی: 

ف
دی

ر
 

 )داًشجَ پس از پایاى درس قادر خَاّد بَد(:ّدفْای رفتاری
 حیطِ

 یادگیری
 هکاى آهَزش

ًحَُ ارائِ 

 درس:
 رساًِ ٍ ٍسیلِ:

زهاى 

 ()دقیقِ

شیَُ ارزشیابی ٍ 

 الیتْای تکویلی فع

1  
اٍرشاًط هحیغی را تؼریف کردُ ٍ ػَاهل خظ کِ خَد را هعتؼذ ترای اتتال تِ 

 اٍرشاًط هحیغی هی گردد را تَضیح دّذ

  ؼٌاختی

 ...... کالض
 

ظخٌراًی ٍ تحث 
 گرٍّی

 

 ٍایت تُرد
 کاهپیَتر

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
... ٍ 

 

 5ّر هثحث 
 دلیمِ

 

................ 

 

  ؼٌاختی ترل درجِ حرارت در تذى را تَضیح دّذهکاًیعن ّای کٌ  2

  ؼٌاختی راُ ّای تَلیذ حرارت ٍ ّوچٌیي ّذر رفتي اى در تذى را ؼرح دّذ  3

  ؼٌاختی ػَاهل هعتؼذ کٌٌذُ آظیة ّای گرهایی در تذى را ًام تثرد  4

5  
تَضیح اًَاع آظیة ّای گرهایی )کراهپ گرهایی، خعتگی گرهایی، گرهازدگی( را 

 دادُ ٍ ػالئن ٍ ًؽاًِ ّای ّر یک را تیاى کردُ ٍ همایعِ کٌذ

  ؼٌاختی

  ؼٌاختی الذاهات درهاًی ٍ هرالثتی را در اًَاع آظیة ّای گرهایی تَضیح دّذ  6

  ؼٌاختی ّیپَترهی را تؼریف کردُ ٍ ػَاهل هعتؼذکٌٌذُ آظیة ّای ظرهایی را ًام تثرد  7

8  
ؼذیذ ٍ تعیار ؼذیذ( را تؼریف کردُ ٍ ػالئن ٍ  -هتَظظ -)خفیفاًَاع ّیپَترهی 

 ًؽاًِ ّای ّر یک را تیاى کردُ ٍ ّوچٌیي اى ّا را تا یکذیگر همایعِ کٌذ

  ؼٌاختی

  ؼٌاختی الذاهات درهاًی ٍ هرالثتی در اًَاع اظیة ّای ظرهایی را تَضیح دّذ  9

11  
کردُ، هراحل آى را تیاى کردُ ٍ ّیپَترهی هَضؼی )یخ زدگی ػضَ( را تؼریف 

 ػالئن ٍ ًؽاًِ ّای آى را تَضیح دّذ

  ؼٌاختی
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  ؼٌاختی الذاهات درهاًی ٍ هرالثتی در یخ زدگی ػضَ را ًام تردُ ٍ تَضیح دّذ  11
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 عنوان درسی:

 فوریت های هحیطی

 موضوع درس: 

 غرق شدگی

 رشته و مقطع تحصیلی : 

فوریت های  -شناسیکار

 پزشکی

 یمسال و سالتحصیلی:ن

 89-89 نیمسال دوم

 : شماره جلسه

4 

                       داًشجَ باید با غرق شدگی ٍ هدیریت هصدٍم دچار غرق شدگی آشٌا شَد.   ّدف کلی: 

ف
دی

ر
 

 )داًشجَ پس از پایاى درس قادر خَاّد بَد(:ّدفْای رفتاری
 حیطِ

 یادگیری
 هکاى آهَزش

ًحَُ ارائِ 

 درس:
 رساًِ ٍ ٍسیلِ:

زهاى 

 ()دقیقِ

شیَُ ارزشیابی ٍ 

 فعالیتْای تکویلی 

1  
غرق ؼذگی را تؼریف کردُ ٍ تفاٍت ػثاراتی ًظیر غرق ؼذگی، غرق ؼذگی 

 غیرکؽٌذُ ٍ ًسدیک غرق ؼذگی را تیاى کٌذ

  ؼٌاختی

 ...... کالض
 

ظخٌراًی ٍ تحث 
 گرٍّی

 

 ٍایت تُرد
 کاهپیَتر

 ئَ پرٍشکتَرٍیذ
... ٍ 

 

 00ّر کذام 
 دلیمِ

 

................ 

 

  ؼٌاختی پاتَفیسیَلَشی غرق ؼذگی ٍ اثرات آى در ظیعتن ّای حیاتی را تَضیح دّذ  2

3  
درجِ ای در غرق ؼذگی را ًام تردُ ٍ ػالئن ٍ  3گرٍّی یا  3رٍغ عثمِ تٌذی 

 ذًؽاًِ ّای ّر گرٍُ ٍ هیساى تما در ّر یک را تیاى کٌ

  ؼٌاختی

4  
آب ؼَر ٍ ؼیریي( را تَضیح دادُ ٍ تا ّن  -اًَاع غرق ؼذگی )خیط ٍ خؽک

 همایعِ کٌذ

  ؼٌاختی

5  
غرق ؼذگی در آب ظرد ٍ گرم را تاّن همایعِ کردُ ٍ اثر دهای آب در پیػ 

 آگْی غرق ؼذگی را تَضیح دّذ

  ؼٌاختی

6  
ثی هاًذگار تا تَجِ تِ دلایك ػَارض غرق ؼذگی ٍ ّوچٌیي درصذ اختالالت ػص

 غَعِ ٍری در اب را تیاى کردُ ٍ ؼرح دّذ

  ؼٌاختی

  ؼٌاختی الذاهات درهاًی ٍ هرالثتی در غرق ؼذگی را ًام تردُ  ٍ تَضیح دّذ  7

  ؼٌاختی راُ کارّای جلَگیری از غرق ؼذگی را ًام تردُ ٍ ؼرح دّذ  8



 

 

 فرم تدوین طرح درس روزانه استاد

ون  آرم -عطراح:   11 

 

 

 عنوان درسی:

 فوریت های هحیطی

 موضوع درس: 

 گسیدگی

 رشته و مقطع تحصیلی : 

فوریت های  -شناسیکار

 پزشکی

 نیمسال و سالتحصیلی:

 89-89 نیمسال دوم

 : شماره جلسه

5 

                   داًشجَ باید با گسیدگی ٍ هدیریت هصدٍم دچار گسیدگی آشٌا شَد.   ّدف کلی: 

ف
دی

ر
 

 )داًشجَ پس از پایاى درس قادر خَاّد بَد(:ّدفْای رفتاری
 حیطِ

 یادگیری
 هکاى آهَزش

ًحَُ ارائِ 

 درس:
 رساًِ ٍ ٍسیلِ:

زهاى 

 ()دقیقِ

شیَُ ارزشیابی ٍ 

 فعالیتْای تکویلی 

1  
 -ػٌکثَت گسیذگی -گسیذگی را تؼریف کردُ ٍ اًَاع اى را تیاى کٌذ. )هار گسیذگی

 گاز گرفتگی ٍ ...( -گسیذگی تَظظ حیَاًات آتسی -زًثَر گسیذگی

  ؼٌاختی

 ...... کالض
 

ظخراًی ٍ تحث 
 گرٍّی

 

 ٍایت تُرد
 کاهپیَتر

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
... ٍ 

 

ّر هثحث 
 05تا  02

 دلیمِ

 

................ 

 

2  
ػالئن ٍ ًؽاًِ ّا در ّر یک از اًَاع گسیذگی )ؼایغ تریي گسیذگی ّا( را ًام تردُ 

 ٍ تَضیح دّذ

  ؼٌاختی

3  
ّرّا تر اظاض هکاًیعن اثر آى ّا در تذى )اثر تر آًسین ّای تذى، اًَاع ز

 هیَتَکعیي ّا، ّواتَکعیي ّا ٍ ...( را ًام تردُ تَضیح دّذ

  ؼٌاختی

4  
اًَاع ظرم ّای ضذ هارگسیذگی ٍ ػمرب گسیذگی را ًام تردُ ٍ هَارد هصرف، هٌغ 

 هصرف ٍ عریمِ هصرف ایي ظرم ّا را تَضیح دّذ

  ؼٌاختی

5  
الذاهات درهاًی هرالثتی در اًَاع گسیذگی ّا ٍ گازگرفتگی ّا را ًام تردُ ٍ تَضیح 

 دّذ

  ؼٌاختی



 

 

 فرم تدوین طرح درس روزانه استاد

ون  آرم -عطراح:   11 

 

 عنوان درسی:

 فوریت های هحیطی

 موضوع درس: 

 تغییر فشار

 رشته و مقطع تحصیلی : 

فوریت های  -کارشناسی

 پزشکی

 نیمسال و سالتحصیلی:

 89-89 نیمسال دوم

 : شماره جلسه

6 

                       آشٌا شَد. تغییرات فشارٍ هدیریت هصدٍم دچار ا تغییر فشار داًشجَ باید ب   ف کلی: ّد

ف
دی

ر
 

 )داًشجَ پس از پایاى درس قادر خَاّد بَد(:ّدفْای رفتاری
 حیطِ

 یادگیری
 هکاى آهَزش

ًحَُ ارائِ 

 درس:
 رساًِ ٍ ٍسیلِ:

زهاى 

 ()دقیقِ

ُ ارزشیابی ٍ شیَ

 فعالیتْای تکویلی 

1  
ّاًری(  -دالتَى -لَاًیي فیسیک هرتَط تِ تیواری ّای ًاؼی از تغییر فؽار )تَیل

 را تَضیح دّذ

  ؼٌاختی

 ...... کالض
 

ظخٌراًی ٍ تحث 
 گرٍّی

 

 ٍایت تُرد
 کاهپیَتر

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
... ٍ 

 

ّر هثحث 
 00تا  02

 دلیمِ

 

................ 

 

2  
ی هرتَط تِ تیواری ّای ًاؼی از تغییر فؽار )افسایػ فؽار تا ترداؼتِ تیواری ّا

 ؼذى فؽار، تیواری ّای ًاؼی از ارتفاع( ًام تردُ ٍ ّر یک را تَضیح دّذ

  ؼٌاختی

3  
تارٍترها در لعوت ّای هختلف تذى ) گَغ هیاًی، گَغ داخلی، ظیٌَزیت( را 

 یک را تیاى کٌذتَضیح دادُ، ػالئن ٍ ًؽاًِ ّای هرتَط تِ ّر 

  ؼٌاختی

4  
تارٍترهای ریِ، ظیعتن گَارغ ٍ اهثَلی گاز ؼریاًی را تَضیح دادُ، ػالئن ٍ 

 ًؽاًِ ّای هرتَط تِ ّر یک را تیاى کٌذ

  ؼٌاختی

5  
ػلت ًارکَز ًیترٍشى ٍ هعوَهیت اکعیصى در هصذٍهیي دچار تغییرات فؽار را 

 تِ ّر یک را تیاى کٌذ تَضیح دادُ ٍ ػالئن ٍ ًؽاًِ ّای هرتَط

  ؼٌاختی

  ؼٌاختی را تَضیح دادُ، ػالئن ّر یک را تیاى کٌذ 0ٍ  0تیواری ترداؼتِ ؼذى فؽار ًَع   6

7  
تیواری ّای ارتفاع تاال، تیواری حاد کرُ، ادم ریَی، ادم هغسی ٍ خًَریسی ؼثکیِ 

 یک را تَضیح دّذًاؼی از ارتفاع تاال را تَضیح دادُ، ػالئن ٍ ًؽاًِ ّای ّر 

  ؼٌاختی

8  
الذاهات درهاًی هرالثتی در اًَاع تیواری ّای ًاؼی از تغییر فؽار را ًام تردُ ٍ ّر 

 یک را تَضیح دّذ

  ؼٌاختی



 

 

 فرم تدوین طرح درس روزانه استاد

ون  آرم -عطراح:   12 

 



 

 

 فرم تدوین طرح درس روزانه استاد

ون  آرم -عطراح:   13 

 

 

 عنوان درسی:

 فوریت های هحیطی

 موضوع درس: 

 صاػقه زدگی

 رشته و مقطع تحصیلی : 

فوریت های  -کارشناسی

 پزشکی

 یلی:نیمسال و سالتحص

 89-89 نیمسال دوم

 : شماره جلسه

7 

  آشٌا شَد.صاعقِ زدگی ٍ هدیریت هصدٍم دچار صاعقِ زدگی  داًشجَ باید با   ّدف کلی: 

ف
دی

ر
 

 )داًشجَ پس از پایاى درس قادر خَاّد بَد(:ّدفْای رفتاری
 حیطِ

 یادگیری
 هکاى آهَزش

ئِ ًحَُ ارا

 درس:
 رساًِ ٍ ٍسیلِ:

زهاى 

 ()دقیقِ

شیَُ ارزشیابی ٍ 

 فعالیتْای تکویلی 

  ؼٌاختی صاػفِ زدگی را تؼریف کردُ ٍ هکاًیعن صاػفِ زدگی را تیاى  کٌذ  1

 ...... کالض
 

تحث گرٍّی ٍ 
 ظخراًی

 

 ٍایت تُرد
 کاهپیَتر

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
... ٍ 

 

ّر هثحث 
 02تا  02

 دلیمِ

 

................ 

 
2  

تأثیر صاػمِ تر تذى را تیاى کردُ ٍ ارزیاتی ظیعتن ّای هختلف )دظتگاُ تٌفعی، 

دظتگاُ للثی ػرٍلی، دظتگاُ ػصثی ػضالًی، گَغ، چؽن، پَظت( ّوراُ تا 

 ػالئن ٍ ًؽاًِ ّای هرتَط تِ ّر ظیعتن را تَضیح دّذ

  ؼٌاختی

  ؼٌاختی َضیح دّذالذاهات درهاًی ٍ هرالثتی در صاػمِ زدگی را ًام تردُ ٍ ت  3



 

 

 فرم تدوین طرح درس روزانه استاد

ون  آرم -عطراح:   14 

 

 عنوان درسی:

 فوریت های هحیطی

 موضوع درس: 

بیوتروریسن و حوالت 

 هسته ای

 رشته و مقطع تحصیلی : 

فوریت های  -کارشناسی

 پزشکی

 نیمسال و سالتحصیلی:

 89-89 نیمسال دوم

 : شماره جلسه

8 

  حَادث آشٌا شَد. ایيدٍم ٍ هدیریت هصای بیَترٍریسن ٍ حوالت ّستِ داًشجَ باید با  ّدف کلی:

ف
دی

ر
 

 )داًشجَ پس از پایاى درس قادر خَاّد بَد(:ّدفْای رفتاری
 حیطِ

 یادگیری
 هکاى آهَزش

ًحَُ ارائِ 

 درس:
 رساًِ ٍ ٍسیلِ:

زهاى 

 ()دقیقِ

شیَُ ارزشیابی ٍ 

 فعالیتْای تکویلی 

1  
تَضیح دادُ ٍ اثرات تحراى ّای ّعتِ ای در دًیای فیسیک ّعتِ ای پایِ را 

 اهرٍز را ؼرح دّذ

  ؼٌاختی

 ...... کالض
 

تحث گرٍّی ٍ 
 ظخٌراًی

 

 ٍایت تُرد
 کاهپیَتر

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
... ٍ 

 

ّر هثحث 
 01تا  02

 دلیمِ

 

................ 

 

2  
ضیح ػَاهل ایجاد کٌٌذُ آظیة اًفجارّای ّعتِ ای را ًام تردُ ٍ ّر یک را تَ

 دّذ

  ؼٌاختی

  ؼٌاختی ػالئن ٍ ًؽاًِ ّای هَاجِْ تذى تا هَاد رادیَاکتیَ را تیاى کٌذ  3

4  
ی، آلَدگی زدایی ٍ ّوچٌیي اصَل کلی الذاهات درهاًی در تالذاهات هحافظ

 تحراى ّای ّعتِ ای را ًام تردُ ٍ تَضیح دّذ

  ؼٌاختی

5  
آى در دًیا را تیاى کردُ ٍ ًمػ آى در ریف کردُ ٍ تاریخچِ را تؼتیَترٍریعن 

 ظالح ّای کؽتار جوؼی در دًیای اهرٍز را ؼرح دّذ

  ؼٌاختی

6  

اًَاع ػَاهل هَرد اظتفادُ در تیَترٍریعن را تر اظاض هغالة ارائِ ؼذُ ًام تردُ ٍ 

ػالئن ٍ ًؽاًِ ّای هرتَط تِ ّر کذام از ایي ػَاهل ًام تردُ )ػَاهل ایجاد کٌٌذُ 

 ی، آًعفالیت، تة ّوَراشیک، اظْال ٍ اظتفراؽ، ظوَم تیَلَشیک(پٌَهًَ

  ؼٌاختی

7  
الذاهات درهاًی ٍ هرالثتی ٍ هحافظتی در اًَاع ػَاهل تیَترٍریعتی را ًام تردُ ٍ 

 تَضیح دّذ

  ؼٌاختی



 

 

 فرم تدوین طرح درس روزانه استاد

ون  آرم -عطراح:   15 

 


