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 پسشکی :/ مرکس آمًزشی درماویداوشکذٌ

 علًم تشریح گريٌ آمًزشی:

  Course Plan ديرٌطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پسضکیرضتِ تحصیلی:  تٌاسلی-تطریح ادراری ػٌَاى ٍاحذ درسی:

 دکترای حرفِ ایهقطغ تحصیلی:  اختصاصی )اجثاری(ًَع ٍاحذ درسی: 

 ًظری:  ٍاحذ
 25/0 ػولی:

 ٍاحذ
 چْارمترم تحصیلی:  کارٍرزی: کارآهَزی: 

 ،ساػت

 هاُ یارٍز
 ًظری: 

 8 ػولی:

 ساػت
 تخص: سال: کارآهَز  کارٍرزی: کارآهَزی: 

 کذ درس:

 

 پیطٌیاز: 

 ًذارد

ترًاهِ آهَزضی  جذیذتریي تاریخ تصَیة

 01/05/1396 تَسط ٍزارت تْذاضت:

 تخص: سال: کارٍرز 

 تخص: سال: دستیار

 :سایر سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 ػلَم تطریح رضتِ تحصیلی:  رضا ًجات تخصدکتر ًام ٍ ًام خاًَادگی: 

 داًطیاررتثِ ػلوی:  Ph.Dدکترای تخصصی  هقطغ تحصیلی:

 09127003150ضوارُ تواس: 
                            پست الکترًٍیک:

reza_nejat@yahoo.com 

 ٍُ ػلَم تطریحگر-داًطکذُ پسضکی    آدرس هحل کار:

 ، دکتر هیترا آریي هٌصدکتر رضا ًجات تخصًام ٍ ًام خاًَادگی سایر هذرساى:  

 :تاریخ تذٍیي طرح درس :رٍش ترگساری ترًاهِ

 7/11/1399 
 تازًگری تر اساس ًیاز جاهؼِ:

 ترکیثی هدازی حضَری

 تصَیة تاریخ

 :EDCتَسط ضَرای  

00/00/1398 

 

 

 ضوارُ جلسات

 تازًگری ضذُ:
 تاریخ تأییذ 

 :EDOتَسط ضَرای 

00/00/1398 

 اَذاف آمًزشی
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   ّذف کلی:

 در پایاى ترًاهِ آهَزضی، اًتظار هی رٍد فراگیراى قادر تاضٌذ: اّذاف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطِ ضٌاختی 

 عولی است. فقط درس 

 :حیطِ رٍاًی حرکتی 

  ِکار تردُ ٍ تٌظین کٌذ.قسوتْای هختلف هیکرٍسکَج ًَری را تطٌاسذ ٍ آًْا را ت 

  ٍ الم ّای هختلف در راتطِ تا پَست ٍ دستگاُ ادراری را در استیح هیکرٍسکَج قرار دّذ ٍ تتَاًذ تا تسرگٌوایی ّای هختلف تافت

 خایگاُ هَرد ًظر را تا ٍضَح تاال تثیٌذ ٍ اخسای هختلف تافت را ضٌاسایی ًوایذ.

 ُهطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ ًشاى دّذ. ٍ هَقعیت کلیِ ّا را تر اساس هٌاتع ٍ جايگا 

  تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ ًشاى دّذ کلیِ ّاٍ خلفي هجاٍرات قذاهي 

 ًِشاى دّذ. را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ساختواى کلی ٍ 

 )را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ ًشاى دّذ. خًَرساًي کلیِ )شرياى، ٍريذ ٍ لٌف 

 کلیِ را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ ًشاى دّذ. عصة دّي 

 را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ  ست ٍ چپهجاٍرات حالة راٍ  هسیر ،هَقعیت

 ًشاى دّذ.

 را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ ًشاى دّذ. هحل تٌگي ّای حالة 

  س تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ ًشاى دّذ.را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کال حالةٍ عصة دّي  خًَرساًي 

  تعريف ٍ خصَصیات لگي استخَاًي ٍ ًشاًِ ّای آًاتَهیك آًرا تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ

 پیذا کردُ ٍ ًشاى دّذ. 

 ذ پیذا کردُ ٍ ًشاى دّذ.لگي کارب ٍ حقیقي را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جس 

 .اقطار لگي را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ ًشاى دّذ 

  .جذارّای سازًذُ لگي را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ ًشاى دّذ 

  تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ ًشاى دّذ.هفاصل لگي ٍ عَاهل ًگْذارًذُ آًْا را 

  .اًَاع لگي ٍ خصَصیات آًْا را در زًاى تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ شرح دّذ 

 ر کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ شرح دّذ . تفاٍت ّای لگي در زى ٍ هرد را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ د 

  . عضالت کف لگي ٍ ديافراگن لگٌي را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ ًشاى دّذ 

  تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا اتصاالت لَاتَراًي ، اتتَاتَر ايٌترًَس ٍ کَکسي شئَس را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس

 کردُ ٍ شرح دّذ . 

   . اعصاب عضالت کف لگي را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ شرح دّذ 

  .فاشیاّای لگٌي را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ ًشاى دّذ 
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 زُ ّا ، شكل ، هحل قرارگیری ٍ اًحٌاّای رکتَم را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا اتعاد، اًذا

 کردُ ٍ شرح دّذ . 

  ٍ ُهجاٍرات صفاقي ٍ احشايي رکتَم در زى ٍ هرد را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کرد

 شرح  دّذ . 

 يِ ّای سازًذُ رکتَم ٍ خصَصیات سطح درًٍي  ٍ چیي ّای هخاطي آًرا تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی ال

 هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ شرح دّذ . 

  . عرٍق ٍ اعصاب رکتَم ٍ را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ شرح دّذ 

 ٍ ُهسیر کاًال هقعذی را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ تَضیح دّذ.  اًذاز 

  . هجاٍرات کاًال هقعذی در زى ٍ هرد را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ تَضیح دّذ 

  غیر ارادی کاًال هقعذی را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا خصَصیات ٍ اتصاالت اسفٌكترّای ارادی ٍ

 جسذ پیذا کردُ ٍ شرح دّذ. 

  خصَصیت سطح درًٍي کاًال هقعذی ٍ پَشش هخاطي آى را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ

 پیذا کردُ ٍ شرح دّذ . 

 قعذی را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ شرح دّذ . عرٍق ٍ اعصاب کاًال ه 

  ُخصَصیات ، اًذازُ ، اتعاد ٍ هَقعیت ٍ هجاٍرات تیضِ را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کرد

 ٍ شرح دّذ . 

  هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ شرح دّذ . خصَصیات اسكرٍتَم را تر اساس هٌاتع ٍ 

  خصَصیات ، اًذازُ، اتعاد ٍ هَقعیت ٍ هجاٍرات اپیذيذين را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا

 کردُ ٍ شرح دّذ . 

 اى را تر تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا خصَصیات ، اًذازُ ، اتعاد ٍ هَقعیت ٍ هجاٍرات هجرای دفر

 جسذ پیذا کردُ ٍ اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ شرح دّذ. 

 س تر رٍی هَالش يا خصَصیات ، اًذازُ ، اتعاد ٍ هَقعیت ٍ هجاٍرات ٍ لَتْای پرٍستات را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کال

 جسذ پیذا کردُ ٍ شرح دّذ.

  خصَصیات ، اًذازُ ، اتعاد ٍ هَقعیت ٍ هجاٍرات سویٌال ٍزيكَل را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا

 جسذ پیذا کردُ ٍ شرح دّذ.

 طالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا خصَصیات ، اًذازُ ، اتعاد ٍ هَقعیت ٍ هجاٍرات غذد کَپر را تر اساس هٌاتع ٍ ه

 کردُ ٍ شرح دّذ.

  خصَصیات ، اًذازُ ، اتعاد ٍ هَقعیت ٍ هجاٍرات طٌاب اسپرهاتیك را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا

 جسذ پیذا کردُ ٍ شرح دّذ.

 تٌاسلي هرد را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا  اًذازُ ، اتعاد ٍ هَقعیت ، اجساء سازًذُ ٍ پَشش ّای آلت

 جسذ پیذا کردُ ٍ شرح دّذ.

  ٍ ُعرٍق ٍ اعصاب دستگاُ تٌاسلي ٍ کلیِ ضوائن آًرا تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کرد

 شرح دّذ.

 طْای رحن را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ اتعاد ، اًذازُ ، هجارٍات ،هَقعیت ٍ رتا

 شرح دّذ. 

  اتعاد ، اًذازُ ، هجارٍات، هَقعیت تخوذاى را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ شرح
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 دّذ. 

 ي را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ شرح اتعاد ، اًذازُ ، هجارٍات ،هَقعیت لَلِ رحو

 دّذ.

  ٍ ُاتعاد ، اًذازُ ، هجارٍات ،هَقعیت ساختواى ٍاشى را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کرد

 شرح دّذ.

 تٌاسلي زى را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ شرح عرٍق ٍ اعصاب هرتَط تِ دستگا ُ

 دّذ.

  .هَقعیت پريٌیَم ، اًذازُ ٍ هحذٍدُ آًرا تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ شرح دّذ 

  . شرح دّذ 

  هرتَطِ را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ شرح ًحَُ تقسین تٌذی پريٌیَم ٍ فضاّای

 دّذ. 

  .هحتَيات فضاّای پريٌیَم را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ شرح دّذ 

  ُدر کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ شرح دّذ. هجاٍرات ٍ ارتثاطات پريٌیَم را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذ 

   ٍ ُهَقعیت ، اًذازُ ٍ هحذٍدُ حفرُ ايسكیَرکتال را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کرد

 شرح دّذ. 

 تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ  تقسین تٌذی حفرُ ايسكیَرکتال ٍ هحتَيات آًرا تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس

 شرح دّذ. 

  .هجاٍرات ٍ ارتثاطات حفرُ ايسكیَرکتال را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ شرح دّذ 

  کردُ ٍ شرح دّذ. تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا جايگاُ ٍ هَقعیت هكاًي هثاًِ را 

  تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ شرح دّذ. سطَح هثاًِ را 

 تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ شرح دّذ.  هجاٍرات هثاًِ را در زى ٍ هرد 

  شرح دّذ . هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ  تر اساس هٌاتع ٍلیگاهاى ّای هثاًِ را 

  تَضیح دّذ . تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ ساختواى جذار هثاًِ را 

  رح دّذ . شتر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ هثلث هثاًِ را 

  شرح دّذ . تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ عرٍق ٍ اعصاب هثاًِ را 

 ًام تردُ ٍ تَضیح  تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ، تخشْای هختلف هجرای ادرار را

 دّذ . 

  تَضیح تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ هجرای ادرار را اسفٌگتر خارجي ٍ داخلي

 دّذ.

  تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ هجرای ادرار زًاى ٍ تفاٍت آى را تا هجرای ادرار هرداى

 تیاى ًوايذ . 

 تَضیح دّذ.  تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ ٍ هرداى را هجاٍرات هجرای ادرار زًاى 

 شرح دّذ.  تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ عرٍق ٍ اعصاب هجرای ادرار را 

  ساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ تر اهثذأ ٍ شاخِ ّای شرياًْای ٍاقع در لگي ٍ پريٌیَم را

 شرح دّذ . 
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  تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هحل تخلیِ ٍ شاخِ ّای ٍارد شًَذُ تِ ٍريذّای ٍاقع در لگي ٍ پريٌیَم را

 شرح دّذ . هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ 

 تر اساس هٌاتع ٍ هطالة  گي را شرح دادُ ٍ ًحَُ تخلیِ لٌف احشاء لگٌي تِ گرّْای لٌفاٍی راگرُ ّای لٌفاٍی هختلف ٍاقع در ل

 تیاى ًوايذ .  رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش يا جسذ پیذا کردُ ٍ
 يا جسذ  در صَرت تیاى هَارد کلیٌیكي ، تتَاًذ ارتثاطات آًاتَهیك آًرا تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس تر رٍی هَالش

 پیذا کردُ ٍ شرح دّذ. 

 ّای راديَلَشيك تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر شذُ در کالس  ّای هختلف دستگاُ ادراری ٍ تَلیذ هثل هرد ٍ زى را در کلیشِ قسوت

 تشخیص دادُ ٍ شرح دّذ. 

  

  ِػاطفیحیط: 

 اصَل اخالقی کار تا خسذ را تذاًذ ٍ کاهال تِ آى عول کٌذ. 

 

 ريش َای تذریس

 ایفای ًقص تحث گرٍّی پرسص ٍ پاسخ راًیسخٌ

 پاًل PBL ًوایص عولی کارگاُ آهَزضی 

 گرٍُ کَچک              خَرًال کالب                گسارش صثحگاّی                    گردش علوی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ُتیوار ضثیِ سازی ضذ 

 ریس:سایر رٍش ّای تذ

 مًاد ي يسایل آمًزشی

 ًوَدار/ چارت ترٍضَر کاتالَگ/ تصَیر/ ػکس ٍایت تَرد پاٍرپَیٌت خسٍُ کتاب

 تیوار ٍاقعی تیوار استاًذارد ضذُ اضیاء ٍ لَازم ٍاقعی هاکت ًرم افسار فیلن آهَزضی فایل صَتی

 جسذ، هیکرٍسکَج ٍ الم  سایر هَاد ٍ ٍسایل آهَزضی:

 مکان ترگساری آمًزش

 کالس 
 سایت

 ایٌترًت 

سالي 

 کٌفراًس

 سالي

 آهفی تأتر 
 سالي 

 هَالش
 Media آزهایطگاُ

Lab 

Skill 

Lab 

درهاًگاُ/ 

 تالیٌی تخص

 عرصِ

 تْذاضت
 خاهعِ

 سالي تطریح ٍ تاالر هیکرٍسکَج  :هکاى ّای آهَزضیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتثط تا استاد(

  کالسکار تا ٍسایل کوک آهَزضی هَخَد در 
 هَالش ر تا ٍسایل کوک آهَزضی هَخَد در ساليکا 

 کار تا هیکرٍسکَج هَخَد در تاالر هیکرٍسکَج 



6 
 

 داضتي تدرتِ کاری ٍ آهَزضی در هَرد کار تا خسذ ٍ هَالش 

 تکالیف یادگیری) مرتثط تا فراگیر(
 هطالعِ هثاحث ّر خلسِ قثل از کالس 

  ضرکت در کالس درس 

  حضَر فعال در تحث ّا 

  کالسیاًدام تکالیف 

 )حضَر فعال در تحث ّای گرٍّی خَد) گرٍُ کَچک 
 تَضیح ٍ ًطاى دادى هطالة ًطاى دادُ ضذُ رٍی هَالش ٍ خسذ ترای ّوکالسی ّا 

 ضًاتط آمًزشی ي سیاست َای مذرس
 ی عولیحضَر تِ هَقع، کاهل ٍ فعال در کالس ّااًتظارات: 

 خرٍج از کالس در صَرت اضطرار: هجازّا

 استفادُ از هَتایلآضاهیذى ٍ  خَردى، هحذٍدیتْا:

  

 (/تالیىی/عرصٍَای ایمىی )دريس عملی/آزمایشگاَیتًصیٍ

 

 فُرست مىاتع درسی

 Wheater’s Functional Histology 
 ُاطلس تافت ضٌاسی دیفیَر 
  اطلسNetter   
  اطلسZobota    

 ريش ارزشیاتی

 هصاحثِ چک لیست صحیح / غلط خَرکردًی چٌذ گسیٌِ ای کَتِ پاسخ گستردُ پاسخ

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS 
Clinical Work 

Sampling 

Log Book 360
 0

 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

  سایر ريش َای ارزشیاتی:

 ( .......20....ًورُ،  ػولی:   ....، 0...... ًورُ: ًظری .....20.......) از تارم تىذی ومرٌ 

 کار ػولی: ...... ًورُ ...... ًورُ: تکالیف کالسی ..... ًورُ: َر ٍ هطارکت فؼالحض

   :/ دٍرُاهتحاى پایاى ترم .... :/ دٍرُاهتحاى هیاى ترم ..... ًورُ کَئیس:
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 پَست ٍ ادراریًورُ تافت ضٌاسی  4تٌاسلی،-ًورُ آًاتَهی ادراری 16 سایر هَارد:
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 امٍ وظریتروترتیة ي تًالی عىايیه جذيل 

ضوارُ 

 جلسِ
 هالحظات ػٌَاى جلسِ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

تَسط هسؤٍل درس/ کارضٌاس آهَزش، تِ اطالع  پایاى، در زهاى آغاز ترًاهِ آهَزضی،تاریخ ضرٍع ٍ *تَجِ: 

 فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.
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 جذيل ترتیة ي تًالی عىايیه تروامٍ عملی

ضوارُ 

 جلسِ
 هالحظات ػٌَاى جلسِ 

 دکتر آریي هٌص تافت پَست ًازک، ضخین ٍ هَدار 1

 دکتر آریي هٌص تافت کلیِ، هیسًای، هثاًِ 2

 دکتر ًدات تخص استخَاى ّای تطکیل دٌّذُ لگي 3

 دکتر ًدات تخص هاّیچِ ّا ٍ فاضیاّای لگي، 4

 دکتر ًدات تخص رکتَم ٍ کاًال هقعذی حالة، هثاًِ ٍ پیطاتراُکلیِ  5

 دکتر ًدات تخص دستگاُ تٌاسلی هرد 6

 دکتر ًدات تخص دستگاُ تٌاسلی زى 7

 دکتر ًدات تخص فرُ ایسکیَرکتال عرٍق ٍ لٌف لگي پریٌیَم ٍ ح 8

/ کارضٌاس آهَزش، تِ اطالع تَسط هسؤٍل درس پایاى، در زهاى آغاز ترًاهِ آهَزضی،تاریخ ضرٍع ٍ *تَجِ: 

 فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.
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 جذيل ارائٍ تروامٍ کارآمًزی/کاريرزی 

 *طَل دٍرُ
 هذرس )هذرساى(  هکاى ارائِ ػٌَاى ترًاهِ آهَزضی

 هاُ رٍز ساػت

      

      

      

      

      

تَسط هسؤٍل درس/ کارضٌاس آهَزش، تِ اطالع  ،پایاى، در زهاى آغاز ترًاهِ آهَزضیتاریخ ضرٍع ٍ *تَجِ: 

  فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.

 

 




