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 آشٌایی داًشجْ تا هؼایٌَ سیَ ّ ساٍ تٌفغی فْقاًی  –4

 آشٌایی داًشجْ تا هؼایٌَ اعتخْاى ّ هفاصل ّ اًذاهِای دشکتی  – 5
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  تذریسضیَُ ّبی 

 ص ٍ پبسخ ، هؼرفی هَرد در کالس ٍ خبًِ ، دیذى فیلن ، گَش دادى بِ ًَار صذاّبی قلبی ریَی ، توریي ػولی در پرتیک سخٌراًی ّوراُ بب پرس

  
 رسبًِ ّبی آهَزضی 

 آهَزضی  CDٍیذیَپرٍشکتَر ،اعلس هؼبیٌبت ببلیٌی ، کبهپیَتر ، ضبیِ سبزی ٍ 
 

 ارزضیببی

  

 سبػت  تبریخ  ًورُ  رٍش 

   1 ر ( بب 4کَئیس)حذاقل 

 14-16 جلسِ چْبرم 4 آزهَى هیبى دٍرُ 

   14 آزهَى پبیبى ترم 

   1 فؼبلیتْبی کالسی 

 

 :  مقررات درس و انتظارات از دانشجو  
داًشجْیاى هذتشم تایذ تْجَ داشتَ تاشٌذ کَ تا تْجَ تَ ػذم گغتشدگی ّ تٌْع   

گیشی اعت ًَ اًتقال هطالة ّ هذذّدیت صهاًی ًقش اعاتیذ ساٌُوایی ّ تغِیل یاد

توام ّ کوال هذتْی ، لزا یادگیشی هْحش هغتلضم هطالؼَ ّ هشاسکت فؼال آًِا هی 

 تاشذ ّ اًتظاس هی سّد 

 تکویلی تذج سا هطالؼَ ًوایٌذ  لةتَ هٌاتغ هؼشفی شذٍ هشاجؼَ ّ هطا  - 1

 تَ دضْس هٌظن تْام دس کالط دسط   - 2

 کالیف ششکت دس تذج ُای داخل کالط ّاًجام ت – 3

 ششکت فؼال دس جلغات ػولی  -4
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