جذول فعالیت های گروه تربیت بذنی در سال تحصیلی 96-97
کارگاه های آموزشی گروه تربیت بذنی
ًبم کبرگبُ

ردیف

جلسِ تَجیْی هؼلوبى تزثیت ثذًی در قبلت کبرگبُ آهَسضی

*1

(ثزگشار گزدیذ)
ارائِ هجبحث کبرثزدی در سهیٌِ تغذیِ هٌبست داًص آهَساى،

2

3

تغذیِ ٍرسضی ،اضبفِ ٍسى داًص آهَساى
اثزات کَّگطت ٍ طجیؼت گزدی ٍ پیبدُ رٍی ثز سالهت جسن ٍ
رٍاى داًص آهَساى ٍ هؼلوبى تزثیت ثذًی

هذرس

هکبى

خبًن ًبّیذ هزٍی
آقبی دکتز کزین سادُ

سبلي اجتوبػبت آهَسضگبُ ضْیذ
لطفی
کبًَى فضیلت

سهبى

هخبطجیي

پٌجطٌجِ  20هْزهبُ سبػت  8تب  10صجح

ّوکبراى هحتزم توبم هقبطغ

پٌجطٌجِ  7دی هبُ سبػت  9تب 11:30

ّوکبراى هحتزم توبم هقبطغ

پبرک کَّستبى (ّوزاُ ثب صزف
آقبی صبفی

صجحبًِ ضخصی ٍ کَّپیوبیی

پٌجطٌجِ  26ثْوي هبُ سبػت  8صجح

ّوکبراى هحتزم توبم هقبطغ

سجک)

فراخوان های گروه تربیت بذنی
 *1فزاخَاى ًیبسسٌجی جْت پیطٌْبد هَضَع کبرگبُ ّبی داخلی

ثزگشار گزدیذ.

 *2فزاخَاى ًظزسٌجی جْت اًتخبة هَضَع کبرگبُ ّبی داخلی

ثزگشار گزدیذ.

 *3فزاخَاى تجویغ اطالػبت پزسٌلی

ثزگشار گزدیذ.

4

هَضَع ٍ ضیَُ ًبهِ ًگبرش هتؼبقجب اطالع رسبًی هی گزدد.

فزاخَاى هقبلِ ًَیسی

فعالیت های تخصصی گروه تربیت بذنی
 *1ثبسدیذ اس پبیگبُ قْزهبًی اصفْبى
2

هسبثقِ ػلوی

2

جطٌَارُ آضٌبیی ٍ آهَسش ٍرسش فزیشثی

3

ّوکبری در پزثبر ًوَدى هطبلت سبیت کبرضٌبسی تزثیت ثذًی

4

جلسِ تَجیْی تطزیح دستَرالؼول آسهَى ّبی ّوبٌّگ پبیِ
ضطن ٍ ًْن

ثزگشار گزدیذ.
96/10/28

فصل ّبی  8 ،7 ،6 ،5 ،3کتبة آهَسش کوک ّبی اٍلیِ ،هکبى دثیزستبى اهبم خویٌی (سبػت اهتحبى  8تب  10صجح)

سهبى ٍ هکبى ثزگشاری هتؼبقجب اػالم خَاّذ گزدیذ.
هطبلت ،هقبالت ػلوی ٍ کلیپ ّبی کَتبُ آهَسضی ٍ هفیذ ٍرسضی را ثزای جٌبة آقبی رسَل اثزاّین (هسئَل سبیت) ارسبل فزهبییذ .ثؼذ اس تبییذ ایطبى ،در
سبیت ثِ اسن ّوکبر ارائِ دٌّذُ ،جْت استفبدُ سبیز ّوکبراى قزار خَاّذ گزفت.
پٌجطٌجِ  7دی هبُ سبػت  8تب  9سبلي اجتوبػبت کبًَى فضیلت

ًکبت هْن:
1

هَارد ستبرُ دار ثزگشار ضذُ است ٍ ّوکبراى ضزکت کٌٌذُ اهتیبس هزثَطِ را کست ًوَدُ اًذ.

2

ضزکت در  2کبرگبُ داخلی ٍ  2کبرگبُ استبى الشاهی است( .ثبسدیذ اس پبیگبُ قْزهبًی اصفْبى ،اهتیبس یک کبرگبُ استبى را داضت).

3

ضزکت در فزاخَاى هقبلِ ًَیسی داخلی دارای اهتیبس ضزکت است ٍ در صَرت اًتخبة ثِ ػٌَاى هقبلِ ثزتز اهتیبس جذاگبًِ اختصبظ دادُ هی ضَد.

4

ضزکت در فؼبلیت ّبی تخصصی گزٍُ ًیش اهتیبس جذاگبًِ در فزم سبسهبًذّی خَاّذ داضت ٍ ثزای ّوکبراى هحتزم توبم هقبطغ هی ثبضذ.

