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هفته

هورخ

اول

هطاتق تقَین

تیاى هقذهاتی دس تاسُ ساّْای شٌاخت یعٌی حس ٍ عقل ٍ ٍحی ٍ دل.رکش تَضیحاتی دس

داًشگاُ

تاب ششٍط ٍ ساّْای شکَفایی دل کِ دس فشجام تِ کسة هعاسف صَفیِ تذل هی گشدد

دوم

رئوس هطالة

رکش تاسیخچِ تصَف تا دٍسُ سٌایی.رکش دالیل تضسگی هقام سٌایی ٍ تیاى آًکِ چگًَِ ٍی
شاعشی سثک آفشیي است

سوم

هعشفی کتاب هحَس کاس کالس ٍ جضٍُ ای کِ هکول آًست .تَضیحاتی دس تاب ًحَُ
کالس ٍ ٍظایف داًشجَیاى ٍ تیاى تخشْای هختلف هحَس کاس ٍ رکش تاسم ّشکذام.آغاص
خَاًذى حذیقِ

چهارم

ششٍع کالس تاخَاًذى غضلیاتی اص سٌایی ٍ تیاى هعٌیشاى.خَاًذى حذیقِ تَسط داًشجَیاى ٍ
ششح اتیات آى

پنجن

اداهِ کاس تساى جلسِ قثل

ششن

اداهِ کاس تساى دٍ جلسِ گزشتِ

هفتن

اداهِ کاس ّوچَى جلسات قثل

هشتن

اداهِ خَاًذى غضلیاتی ٍ هعٌی کشدًشاى .خَاًذى حذیقِ تَسط داًشجَیاى ٍ ششح آى

نهن

آغاص خَاًذى قصایذ سٌایی ٍ ششحشاى.اداهِ کاس حذیقِ تِ دٍ صَست ششح اشعاس دشَاس ٍ
سفع اشکال اتیات سادُ تش

دهن

اداهِ کاس تساى جلسِ ًْن

یازدهن

اداهِ کاس تساى دٍ جلسِ قثل

دوازدهن

اداهِ ّوچَى جلسات قثل

سیسدهن

اداهِ کاس تساى جلسات پیشیي

چهاردهن

پی گیشی کاس کالس چَى جلسات قثل

پانسدهن

خَاًذى قصایذ سٌایی ٍ ششحشاى.سفع اشکال اص اشعاس حذیقِ

شانسدهن

سفع اشکال اص اشعاس حذیقِ ٍ تعییي اتیات تاقیواًذُ تشای خَیش خَاًی.تَضیحاتی دس تاب
ًحَُ اهتحاى ٍ تاسم تخشْای هحَس کاس
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