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 را نام ببرد یدستگاه عصب  یهایماریب در معرض خطر یاجمال گروههابه   – 7

 دهد حیرا توض یدستگاه عصب  یهایماریب یریشگیپ یبه اجمال راهها  – 8
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 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 دینما انیدستگاه گوارش را ب یهایماریب وعیو ش تیبه اجمال اهم – 1
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 دستگاه گوارش را نام ببرد یهایماریب در معرض خطر یبه اجمال گروهها  – 7

 دهد حیگوارش را توض دستگاه یهایماریب یریشگیپ یبه اجمال راهها  – 8
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  دینما انیرا ب یادراره دستگا یهایماریبه اجمال عوامل خطر ب  – 6

 را نام ببرد یادرار دستگاه یهایماریب در معرض خطر یبه اجمال گروهها  – 7

 دهد حیرا توض یادرار دستگاه یهایماریب   یریشگیپ یبه اجمال راهها  – 8

 

 

 :شانزدهمجلسه  یهدف کل

 غدد  یهایماریب کسب دانش در مورد

   

 :شانزدهمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در
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 یابیسنجش و ارزش

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

 //////////////////////// /////////////////////////// ----------------- ------------- کوئیز

     ترم آزمون میان 

 یحیتشر یامتحان کتب آزمون پایان ترم

 یا نهیچهار گز و

 طبق برنامه دانشکده طبق برنامه دانشکده 60%

 پاسخ به سواالت حضور فعال در کالس

   فیو انجام تکال

 14 - 16 شنبه هر هفتهدو 40%

 

 

 

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 فیو ارسال به موقع تکال ینترنتیا یاستفاده به موقع از کالسها -
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 و جهان رانیدر ا یبهداشت و پزشک خچهیکسب دانش در مورد تار

 

 دکتر بهروز حمزه

  تیساختار جمع راتییو سالمت وتغ کیولوژیدمیکسب دانش در مورد گذر اپ 24/6/99 2
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 نییتع یو جهان و عوامل اجتماع رانیسالمت در ا یمایمورد س کسب دانش در 31/6/99 3

 کننده سالمت
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   یودرمان یصیتشخ یکسب دانش در موردابداع روش ها 28/7/99 7

  

 دکتر بهروز حمزه

مهندسی  ،یادیبن یشامل سلولها ینوین پزشک یکسب دانش در مورد پدیده ها 5/8/99 8

 اعضا و...  وندیپ ک،یژنت

  

 دکتر بهروز حمزه

 یکسب دانش در مورد اصطالحات متداول در بهداشت و پزشک 12/8/99 9

  

 دکتر بهروز حمزه

 کسب دانش در مورد درد و علل آن  19/8/99 10

  

 دکتر بهروز حمزه

 یعروق یدستگاه قلب یهایماریکسب دانش در مورد ب 26/8/99 11

  

 دکتر بهروز حمزه

  یدستگاه  عصب یهایماریکسب دانش در مورد ب 3/9/99 12

  

 دکتر بهروز حمزه

 دستگاه تنفس  یهایماریکسب دانش در مورد ب 10/9/99 13

  

 دکتر بهروز حمزه

 دستگاه گوارش یهایماریکسب دانش در مورد ب 17/9/99 14

  

 دکتر بهروز حمزه

 یدستگاه ادرار یهایماریکسب دانش در مورد ب 24/9/99 15

  

 دکتر بهروز حمزه

 غدد    یهایماریکسب دانش در مورد ب 1/10/99 16

 

 دکتر بهروز حمزه

 دکتر بهروز حمزه  کیژنت  یهایماریکسب دانش در مورد ب 8/10/99 17

 

 


