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اًجبم ، َسط داًطجَیبى ٍ رفع اضکبلس اًجبم دزٍسیجز ّب، سَسط هذرس ثیوبر در دفعِ اٍلاًجبم ّز کذام اس دزٍسیجزّب ثز رٍی  :روش تذریس 

، ارائِ گشارش هَردی سَسط ٍ اسکي ّبی هَجَد در ثخصّب آهَسش ّز گًَِ آسهبیطبر، گزافی اقذاهبر دزسشبری ثِ سٌْبیی سَسط داًطجَیبى، 

 .ثز ثبلیي ثیوبر هزثَطِ داًطجَیبى در رٍسّبی سعییي ضذُ

 

 شبری هَجَد در ثخص.ٍسبیل ٍ سجْیشار هزاقجشی دزس : وسایل کوک آهوزشی
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ٍ گطبد، ضلَار دبرچِ ای هٌبست ٍ ثب رًگ ّبی سیزُ، هقٌعِ ثلٌذ ثب رًگ ، ثلٌذ دَضیذى یًَیفَرم کبهل دزسشبری ضبهل رٍدَش سفیذ سویش -2
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 رش هَردیارائِ گشا -7
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