فزم طزح درط/طزح دٍرُ :ایوًََلَصی پشؽکی
طزح درط ٍ ثزًبهِ سهبى ثٌدی درط ایوًََلَصی پشؽکیً ،یوغبل اٍل 1400-1401
اطالػبت ػوَهی
ًبم درط :ایوًََلَصی پشؽکی

گزٍُ:ایوٌی ؽٌبعی

پیؼ ًیبس :ثبفت ؽٌبعی ٍ ثیَؽیوی ٍ فیشیَلَصی
ًیوغبل :اٍل

رؽتِ :پشؽکی

هغئَل درط. :دکتز ؽوظ.

تؼداد ٍاحدٍ2 :احد(ٍ1/8احد تئَری ٍٍ ./2احدػولی )
هقطغ تحصیلی :دکتزی

عبل تحصیلی 1401-1400 :

هدرعیي :دکتز ؽوظ ٍ ّوکبراى

هقدهِ :ایوٌی ؽٌبعی یکی اس رؽتِ ّبی ػلَم پبیِ ی پشؽکی هحغَة هیؾَد کِ در تؾحیص ،درهبى ٍ پیؾگیزی ثیوبریْب عْن ثِ
عشایی دارد کِ فزاگیزی آى ثزای رؽتِ ػلَم پشؽکی ضزٍری اعت
پیبهدّبی یبدگیزی (آًچِ فزاگیز در آیٌدُ ؽغلی ،در راثطِ ثب ایي درط قزاراعت هَرداعتفبدُ قزار دّد):
ّدف کلیّ- :دف کلی ): (GIO
الف:داًؾجَیبى رؽتِ پشؽکی ػوَهی ثبید هفبّین پبیِ ایوٌی ؽٌبعی ٍ هَارد اعتفبدُ آًْب در پیؾگیزی ،تؾخییص ٍ درهخبى ثیوبریْخب
ٍکبرثزد آًزا ثیبهَسًد.
ة :فزاگیزی دقیق رٍؽْبی ػولی رایج در سهیٌِ ایوٌَلَصی جْت تؾییص ثیوبریْب اهزی اجتٌبة ًبپذیز هیجبؽد.
ّ-2دف ّبی ٍیضُ:
الفّ -دف ّبی ٍیضُ رفتبری ( )SOBدرط ًظزی:
ةّ-دف ّبی ٍیضُ رفتبری ( )SOBدرط ػولی:
در پبیبى داًؾجَ ثبید قبدر ثبؽد :
ٍاکٌؼ ّبی ثیي آًتی صى ٍ آًتی ثبدی ٍ ػَاهل تبثیزگذار ثز اًْب را ثؾٌبعٌد .در هزحلِ ثؼد کخبریزد ایخي آسهبیؾخبت در تؾخییصثیوبریْب را ثداًٌد .در ایي ثیؼ اسهبیؾبت سیز ارایِ خَاّد ؽد:
 -1آسهبیؾبت رعَثی هبًٌد  ٍ SRIDهَارد کبرثزد آى
 -2آسهبیؾبت ایوًََّوبتَلَصی هبًٌد تؼییي گزٍُ خًَی  ،کزاط هچ
-3آسهبیؾبت تؾییص ثیوبریْبی ػفًَی اس جولِ تغت رایتRPR ٍ VDRL ،
 -4اسهبیؼ تؾییص ثیوبریْبی خَدایوي هبًٌد RF
-5پزٍتییٌْبی فبس حبد هبًٌد اًداسُ گیزی CRP


ّوِ ی هَارد ثبال ثب اًجبم آسهبیؼ رٍی ًوًَِ ّبی خَى ٍعزهی کِ اس عبسهبى اًتقبل خَى یب آسهبیؾخگبُ ّخبیی ه خل هزکخشی تْیخِ
هیؾَد اًجبم هیگزدد.
راّجزد ّبی آهَسؽی:
الف -رٍػ تدریظ درط ًظزی ایوًََلَصی:

عیٌزاًی ٍ هؾبرکت داًؾجَیبى در ثحث کالعی ،ضوٌبً ّز اعتبدی ،عبػبتی را ثِ ػٌَاى  office hourتؼییي تب داًؾجَ پظ اس هزاجؼِ
رفغ اؽکبل ًوبید .تدریظ ثِ ؽیَُ عیٌزاًی ثب اعتفبدُ اس  ، video projector ٍ power pointگفت ٍ ؽٌَد ػلوی ،پزعخؼ ٍ پبعخ ،
عویٌبر گزٍّی ٍ طزح هغئلِ ٍ پزعؼ ارائِ هی ؽَد تب ضوي درگیز ؽدى فزاگیز در فزآیٌد یبدگیزی در اٍ ایجخبد اًگیخشُ ًوبیخد تخب ثخب
هطبلؼِ ٍ جغتجَ در هٌبثغ ٍ هَتَرّبی جغتجَ در ایٌتزًت پبع آًْب را یبفتِ ٍ در کالط ارائِ کٌد ٍ در پبیبى جوخغ ثٌخدی هطبلخت ثخِ
ػْدُ اعتبد خَاّد ثَد.
ة -درط ػولی ایوًََلَصی:


پظ اس ارائِ آهَسػ ػولی ( )Trainingتکٌیکْبی هیتلف آسهبیؾگبّی هتٌبعت ثب هَضَع ّز جلغِ تَعط اعختبد کخِ ّوخزاُ ثخب
ًوبیؼ اعالید ثِ کوک ثغتِ ًزم افشاری  Powerpointاعت ،تکٌیک ّبی هَرد ًظز ه ل ٍاکٌؼ آًتی صى -آًتی ثبدی ٍ تیتزاعیَى
آًتی ثبدیْبٍ ،اکٌؼ آًتی صى -آًتی ثبدی در هحیط ًیوِ جبهد(اًتؾبر یک جبًجِ ٍ دٍجبًجِ در صل) ٍغیزٍگفتخِ هیؾخَد ٍ ،در یخک
جولِ ایٌکِ :ثزای قغوت آسهبیؾگبُ در اثتدا اصَل ٍ تفغیز آسهبیؼ تدریظ ؽدُ عپظ آسهبیؾبت تَعخط داًؾخجَ تحخت ًظخبرت
اعتبد اًجبم ٍ آهَسػ دادُ هیؾَد ّوبًطَر کِ گفتِ ؽد قغوت ػولی ثب اًجبم آسهبیؼ رٍی ًوًَِ ّبی خَى ٍعزهی کخِ اس عخبسهبى
اًتقبل خَى یب آسهبیؾگبُ ّبیی ه ل هزکشی تْیِ هیؾَد اًجبم هیگزدد.

اثشار ٍ ٍعبیل کوک آهَسؽی  :هبصیک ،پزصکتَرٍ ،یدئَ پزٍصکتَرٍ ،ایت ثزد – Power point


اّداف ػیٌی

عزفصل

حیطِ

هَضَػبت

اّداف

رٍػ تدریظ:

رٍػ ارسیبثی

هدرعیي:

فزاگیز:

جلغِ/ثزًبهِ
سهبًی

آهَسؽی:

 -1چگًَگی ضکل گیری ػلن ایوٌی ضٌبسی را کلیبت
ضرح دٌّذ.
ایوًََلَشی
 -2ضبخِ ّبی هختلف ػلن ایوٌی ضٌبسی را
– سیستن
ضرح دٌّذ.
ایوٌی
ً -3قص ػلن ایوٌی ضٌبسی را در پسضکی ثیبى
ًوبیٌذ.
 -4اجسای هختلف سیستن ایوٌی راتقسین
ثٌذی کٌٌذ.
 -5سلَلْب ٍ ثبفتْبی سیستن ایوٌی را
ثیبهَزًذ.
 -6اػضبء لٌفبٍی اٍلیِ ٍ ثبًَیِ را تؼریف
ًوبیٌذ.
 -7ػولکرد اػضبء لٌفبٍی اٍلیِ هثل هغس
استخَاى ٍ تیوَس را ضرح دٌّذ.
 -8ػولکرد اػضبء لٌفبٍی ثبًَیِ هثل غذد
لٌفبٍی – عحبل ٍ پالکْبی پییر را ضرح
دٌّذ.
ً -9حَُ تکبهل لٌفَسیتْبی  T ٍ Bرا ضرح
دٌّذ.
 -10هبرکر ٍ رسپتَرّبی لٌفَسیتْبی  T ٍ Bرا
ضرح دٌّذ.
ً -11قص گراًَلَسیتْب ٍ سلَلْبی فبگَسیت
تک ّستِ ای را ثیبى ًوبیٌذ.

-1
-2
-3
-4

سلَلْب ٍ ثبفتْبی سیستن ایوٌی را
ثیبهَزًذ.
اػضبء لٌفبٍی اٍلیِ ٍ ثبًَیِ را تؼریف
ًوبیٌذ.
ػولکرد اػضبء لٌفبٍی اٍلیِ هثل هغس
استخَاى ٍ تیوَس را ضرح دٌّذ.
ػولکرد اػضبء لٌفبٍی ثبًَیِ هثل غذد
لٌفبٍی – عحبل ٍ پالکْبی پییر را ضرح

ضٌبختی

سخٌراًی ثب

حضَر فؼبل در

استفبدُ از

کالس ٍ اًجبم

power point
ٍ video

دادى تکبلیف

، projector
گفت ٍ ضٌَد

اهتحبى پبیبى ترم
اهتحبى هیبى ترم

ػلوی ،پرسص ٍ
پبسخ ،سویٌبر
گرٍّی ٍ عرح
هسئلِ ٍ پرسص

"

سخٌراًی ثب

حضَر هرتت ٍ

صالحیتذار

استفبدُ از

فؼبل در کالس ٍ

ایوٌی ٍ

power point
تکبلیف
ٍ video

لٌفبٍی

، projector

سلَلْبی

اػضبء

دکتر ضوس

1400/6/28

اًجبم دادى

اهتحبى پبیبى ترم

گفت ٍ ضٌَد
ػلوی ،پرسص ٍ

اهتحبى هیبى ترم

دکتر ضوس

1400/7/4

پبسخ ،سویٌبر

دٌّذ.
ً -5حَُ تکبهل لٌفَسیتْبی  T ٍ Bرا ضرح
دٌّذ.
 -6هبرکر ٍ رسپتَرّبی لٌفَسیتْبی T ٍ B
را ضرح دٌّذ.
ً -7قص گراًَلَسیتْب ٍ سلَلْبی
فبگَسیت تک ّستِ ای را ثیبى ًوبیٌذ.

گرٍّی ٍ عرح
هسئلِ ٍ پرسص

 -1آًتی شى ٍ ایوًََشى را تؼریف کٌٌذ.

جلسِ

 -2خصَصیبت الزم ثرای ایوًََشى ثَدى را

سَم :آًتی

تؼریف کٌٌذ.

شًْب،

 -3اپی تپّ ،بپتي ٍ حبهل را تؼریف کٌٌذ.

اجَاًْب ٍ

ً -4حَُ ضٌبسبئی ّبپتي ٍ حبهل تَسظ

ّبپتي

"

سخٌراًی ثب

حضَر هرتت ٍ

آقبی هیر

استفبدُ از

فؼبل در کالس ٍ

غٌی زادُ

اًجبم دادى

power point
تکبلیف
ٍ video
، projector
ػلوی ،پرسص ٍ

 -5اًَاع آًتی شًْبی عجیؼی ،هصٌَػی ٍ
اجَاًْب را ثب رکر هثبل ثیبى ًوبیٌذ.

هسئلِ ٍ پرسص

 -3ایوٌَگلجَلیٌْب را از ًظر خصَصیبت
فیسیکی ٍ ضیویبئی ثیبى ًوبیٌذ.
 -4ػولکرد ایوٌَگلجَلیي ّب را در از ثیي
ثردى هبدُ خبرجی تَضیح ثذٌّذ.

اهتحبى هیبى ترم

پبسخ ،سویٌبر
گرٍّی ٍ عرح

 -2اًَاع ایوٌَگلجَلیي ّب را ثیبهَزًذ.

اهتحبى پبیبى ترم

گفت ٍ ضٌَد

لٌفَسیتْب را ثیبى ًوبیٌذ.

 -1آًتی ثبدی را تؼریف کٌٌذ.

1400/7/11

"

سخٌراًی ثب

حضَر هرتت ٍ

آقبی هیر

چْبرم:

استفبدُ از

فؼبل در کالس ٍ

غٌی زادُ

ایوًََگلَ

power point
تکبلیف
ٍ video

ثَلیي ّب ،

، projector

اًَاع ٍ

گفت ٍ ضٌَد

جلسِ

1400/7/18

اًجبم دادى

ػلوی ،پرسص ٍ

سبختوبى

اهتحبى پبیبى ترم
اهتحبى هیبى ترم

پبسخ ،سویٌبر

 -5هکبًیسن شًتیکی در تَلیذ کالس ّبی

گرٍّی ٍ عرح

هختلف ایوٌَگلجَلیي ّب را ثیبى ًوبیٌذ.

هسئلِ ٍ پرسص

 -6هکبًیسن ّبی شًتیکی درگیر در ایجبد
تٌَع ایوٌَگلجَلیي ّب را ضرح دٌّذ.
 -سیستن کوپلوبى ٍ ًقص ػولکردی آى را

جلسِ

در ثذى ثیبهَزًذ.

پٌجن ٍ

"

سخٌراًی ثب

حضَر هرتت ٍ

آقبی

استفبدُ از

فؼبل در کالس ٍ

هیرغٌی زادُ

power point

اًجبم دادى

1400/7/18

 -2سیستن کوپلوبى ٍ اجساء سبزًذُ آى را تؼریف
ًوبیٌذ ٍ شًتیک آى را ّن تَضیح دٌّذ.

ضطن:

 -3راّْبی فؼبل ضذى سیستن کوپلوبى از عریق
هسیر کالسیک ،الترًبتیَ ٍلکتیي را ضرح دٌّذ.

سبختوبى،

کٌٌذ.

، projector

کوپلوبى،
اجساء آى،

 -4فؼبلیتْبی ثیَلَشیک سیستن هکول را ثیبى

ٍ video
گفت ٍ ضٌَد
ػلوی ،پرسص ٍ

تکبلیف

1400/7/25

اهتحبى پبیبى ترم
اهتحبى هیبى ترم

پبسخ ،سویٌبر

رٍضْبی

گرٍّی ٍ عرح

فؼبل ضذى

هسئلِ ٍ پرسص

ً -5قص سیستن کوپلوبى را در ایجبد ثیوبریْب را
ضرح دٌّذ.
 -6تٌظین گرّبی ایي سیستن را ثطٌبسٌذ.
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

خصَصیبت ػولکردی ایوٌی عجیؼی ٍ
اکتسبثی را ثیبى کٌٌذ.
تفبٍت ایوٌی عجیؼی ٍ اکتسبثی را ضرح
دٌّذ.
ثبزٍّبی هختلف ایوٌی غیر اختصبصی را ثیبى
ًوبیٌذ.
ثبزٍّبی هختلف ایوٌی اختصبصی را ضرح
دٌّذ.
راّْبی هختلف ایجبدهصًَیت را ضرح دٌّذ.
ًحَُ ػولکرد اًَاع هختلف ٍاکسٌْب را ثیبى
ًوبیٌذ.
خغرات احتوبلی تجَیس ٍاکسي ٍ راّْبی
هقبثلِ ثب آًرا ضرح دٌّذ.
ثرًبهِ ٍاکسیٌبسیَى در ایراى را ضرح دٌّذ.
هکبًیسم التْبة ٍاًچِ هرثَط ثِ التْبة است
ثذاًذ

ّفتن ٍ

استفبدُ از

فؼبل در کالس ٍ

ّطتن:

power point
تکبلیف
ٍ video

جلسِ

التْبة
هقبٍهت
عجیؼی ٍ
راتی

، projector

اهتحبى پبیبى ترم

گفت ٍ ضٌَد
ػلوی ،پرسص ٍ

اهتحبى هیبى ترم

پبسخ ،سویٌبر

1400/8/16

هسئلِ ٍ پرسص

-1کوپلکس سبزگبر ًسجی را تؼریف ًوبیٌذ.
-2سبختوبى هلکَلی ٍ شًتیکی کوپلکس سبزگبر

ایوًََشًتی

ًسجی را ضرح دٌّذ.

ک(

را ثیبى ًوبیٌذ.

اًجبم دادى

گرٍّی ٍ عرح

جلسِ ًْن

-3چگًَگی سٌتس هلکَل کوپلکس سبزگبر ًسجی

"

سخٌراًی ثب

حضَر هرتت ٍ

دکتر صوذی 1400/8/9

سیستن
)HLA
شًتیک

سخٌراًی ثب

حضَر هرتت ٍ

دکتر

استفبدُ از

فؼبل در کالس ٍ

صوذی

اًجبم دادى

power point
تکبلیف
ٍ video
، projector

اهتحبى پبیبى ترم

گفت ٍ ضٌَد
ػلوی ،پرسص ٍ

اهتحبى هیبى ترم

1400/8/23

ً -4قص کوپلکس اصلی سبزگبر ًسجی را در

پبسخ ،سویٌبر

سیستن ایوٌی خصَصبً در پیًَذ ػضَ تَضیح

گرٍّی ٍ عرح

دٌّذ.

هسئلِ ٍ پرسص

 -5چگًَگی اثر  HLAدر ایجبد حسبسیت یب
هقبٍهت ثِ یک ثیوبری را ضرح دٌّذ.
 -1فرآیٌذ ثیگبًِ خَاری را ضرح دٌّذ.
 -2سلَلْبی ػرضِ کٌٌذُ آًتی ى خصَصیبت را
ضرح دٌّذ.

"

سخٌراًی ثب

حضَر هرتت ٍ

سبزی

استفبدُ از

فؼبل در کالس ٍ

ٍػرضِ

power point
تکبلیف
ٍ video

پرٍردُ

آًتی شى

اًجبم دادى

 -3هگبًیسوْبی پردازش ٍ ػرضِ آًتی شى ّبی

، projector

داخل سلَلی را ضرح دٌّذ.

گفت ٍ ضٌَد
ػلوی ،پرسص ٍ

 -4هکبًیسوْبی پردازش ٍ ػرضِ آًتی شًْبی

دکتر ضوس

1400/8/30

اهتحبى پبیبى ترم
اهتحبى هیبى ترم

پبسخ ،سویٌبر

خبرج سلَلی را ضرح دٌّذ.

گرٍّی ٍ عرح
هسئلِ ٍ پرسص

 -5ػرضِ هتقبعغ آًتی شى را ضرح دٌّذ.
 -6ثیوبریْبی هرتجظ ثب ًقص در ػرضِ آًتی شى را
ضرح دٌّذ.
ً -1قص لٌفَسیتْبی  Bدر ایوٌی َّهَرال را

جلسِ

سخٌراًی ثب

حضَر هرتت ٍ

ضرح دٌّذ.

یبزدّن:

استفبدُ از

فؼبل در کالس ٍ

پبسخ ّبی

power point
تکبلیف
ٍ video

َّهَرال

، projector

 -2چگًَگی فؼبل ضذى لٌفَسیتْبی  Bپس از
ٍرٍد ػبهل ثیگبًِ ثِ ثذى را ضرح دٌّذ.

ایوٌی

اًجبم دادى

-3هکبًیسوْبی تؼَیض کالس آًتی ثبدی ٍ ثلَؽ

گفت ٍ ضٌَد

هیل ترکیجی را ضرح دٌّذ.

ػلوی ،پرسص ٍ

 -4تٌظین پبسخْبی ایوٌی َّهَرال را ضرح دٌّذ.
 -5اًَاع سلَلْبی  ٍ Bرٍضْبی فؼبلیت آًْب
را ضرح دٌّذ.

پبسخ ،سویٌبر
گرٍّی ٍ عرح
هسئلِ ٍ پرسص

اهتحبى پبیبى ترم
اهتحبى هیبى ترم

دکتر ضوس

1400/9/7

ً -1قص لٌفَسیتْبی  Tدر ایوٌی سلَلی را ثیبى

ایوٌی

سخٌراًی ثب

حضَر هرتت ٍ

ًوبیٌذ.

اکتسبثی

استفبدُ از

فؼبل در کالس ٍ

ٍاثستِ ثِ

power point
تکبلیف
ٍ video

 -3سلَلْبی ارائِ دٌّذُ آًتی شى ثِ لٌفَسیتْبی
 T ٍ Bرا ًبم ثجرًذ.

سلَلT

دکتر ضوس

1400/9/14

اًجبم دادى

، projector

 -4هسیرّبی پردازش آًتی شى ثِ لٌفَسیتْب را

گفت ٍ ضٌَد

ضرح دٌّذ.

ػلوی ،پرسص ٍ

اهتحبى پبیبى ترم
اهتحبى هیبى ترم

پبسخ ،سویٌبر

 -6چگًَی فؼبل ضذى لٌفَسیتْبی  Tپس از ٍرٍد

گرٍّی ٍ عرح

ػبهل ثیگبًِ ثِ ثذى را ضرح دٌّذ.

هسئلِ ٍ پرسص

 -7زیر جوؼیتْبی سلَلْبی  Tرا را ضرح دٌّذ.
 -1اًَاع سیتَکبیي ّب را عجقِ ثٌذی کٌٌذ ٍ ًبم

جلسِ

سخٌراًی ثب

حضَر هرتت ٍ

ثجرًذ.

سیسدّن:

استفبدُ از

فؼبل در کالس ٍ

ٍاسغِ

power point
تکبلیف
ٍ video

 -3اصَل ارتجبعبت سلَلی از عریق سیتَکبیي ّب

ثیَلَشیک

، projector

را ثیبى ًوبیذ.

در ایوٌی

گفت ٍ ضٌَد

سلَلی ٍ

ػلوی ،پرسص ٍ

تٌظین

پبسخ ،سویٌبر

سیستن

گرٍّی ٍ عرح

ایوٌی

هسئلِ ٍ پر

ً -2قص ػولکردی سیتَکبیي ّب را ضرح دٌّذ.

 -4اّویت سیتَکبیي ّب در تٌظین سیستن ایوٌی
ٍ سبیر سیستن ّب را رکر کٌٌذ.
 -5رٍضْبی استفبدُ از ایي هلکَلْب در درهبى
ثیوبریْب را تَضیح دٌّذ.

ّبی

اًجبم دادى

اهتحبى پبیبى ترم
اهتحبى هیبى ترم

دکتر ضوس

1400/9/21

 -1تَلراًس را تؼریف ًوبیٌذ.
 -2ػلل ایجبد تحول ٍ فؼبل ًطذى سیستن

تَلَراًس

ضٌبختی

ٍ اًَاع آى

سخٌراًی ثب

حضَر هرتت ٍ

استفبدُ از

فؼبل در کالس ٍ

دکتر صوذی

1400/9/28

اًجبم دادى

ایوٌی ثر ػلیِ هلکَلْبی خَد را ضرح دٌّذ.

power point
تکبلیف
ٍ video

 -3هکبًیسهْبی ایجبد تحول در سغح سلَلْبی

، projector

 T ٍ Bرا تَضیح دٌّذ.

گفت ٍ ضٌَد
ػلوی ،پرسص ٍ

 -4ػلل ضکست تلَراًس را ضرح دٌّذ.

اهتحبى پبیبى ترم
اهتحبى هیبى ترم

پبسخ ،سویٌبر
گرٍّی ٍ عرح

 -5خَد ایوٌی را تؼریف ًوبیٌذ.

هسئلِ ٍ پرسص

 -6هکبًیسن ّبی ثرٍز ثیوبریْبی خَد ایوٌی را
ثیبى کٌٌذ.
 -7ثیوبریْبی خَد ایوٌی راتقسین ثٌذی
ًوبیٌذ.
 -8تطخیص ٍ درهبى ثیوبریْبی خَد ایوٌی را
ضرح دٌّذ.
 -1ایوٌی هخبط را ثذاًذ ٍ ثتَاًذ ضرح دّذ

جلسِ

ضیَُ سخٌراًی ثب

حضَر هرتت ٍ

 -2سبزهبًْبی لٌفی هخبعی را ضرح دّذ.

پبًسدّن:

استفبدُ از

فؼبل در کالس ٍ

 -3ػَاهل هَثر در ضکل گیر سبختبرّبی لٌفی

ایوٌی

power point
ٍ video

اًجبم دادى

هخبعی را ثیبى ًوبیذ.

هخبط

 -4اًذاهْبی ٍاثستِ ٍ پبسخْبی ایوٌی در کجذ را
ضرح دّذ.
 -5ضکست هکبًسوْبی دفبػی هخبعی را ضرح

تکبلیف

، projector
گفت ٍ ضٌَد

اهتحبى پبیبى ترم

ػلوی ،پرسص ٍ

اهتحبى هیبى ترم

پبسخ ،سویٌبر

دّذ

گرٍّی ٍ عرح
هسئلِ ٍ پرسص

تکبلیف داًطجَ

کَییشّبی کالعی کِ اس طزیق عبهبًِ ًَید ثزگشار هیگزدد

ًحَُ ارسیبثی

آسهَى پبیبى دٍرُ

دکتر صوذی
1400/10/5

ًَع ارزضیبثی :

 -1سئَاالت چْبرجَاثی
 -2سئَاالت جَرکردًی )(Matching
 -3سئَاالت صحیح ٍ غلظ
 -4سَال غیرچْبر جَاثی ثصَرت جَاة کَتبُ ٍاحیبًب جَاة ثلٌذ

ًحَُ ًوزُ دّی

 -1حضَر هرتت ٍ فؼبل در کالس ٍ اًجبم دادى تکبلیف
-2کَییس ّبی کالسی
-3اهتحبى پبیبى ترم
حضَر ٍغیبةسَال قسوت تئَری ػولیاهتحبى ػولی-گسارش کبر ّرجلسِ

هٌبثغ آهَسؽی

 -1ایوًََلَشی سلَلی هلکَلی تألیف دکتر اثَالؼجبس
-2ایوًََلَشی ػولی دکتر پبکساد
-3درسٌبهِ ػولی

 5اهتیبز
 15اهتیبز
80اهتیبز

