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  .ًبم ثجززاخشای تؾكیل زٌّسُ هبيغ زاذل علَلي ٍ ذبرج علَلي را  -1-1
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هفتن جلعه 

  1ثبس  –م تؼبزل اعیس تٌظي: هفتنجلعه  هذف کلی

هفتن جلعه  اهذاف ویصه
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هؽتن  جلعه اهذاف ویصه
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ًحَُ ثبفزی ؽسى يًَْبی ّیسرٍصى آساز زر زاذل تَثَلْبی کلیِ ٍ تَلیس ثیكزثٌبت خسيس زر ّز ثرؼ  -3-8
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  .رٍصى ٍ ثبسخذة ثیكزثٌبت را ًبم ثجززػَاهل هَثز ثز هیشاى تزؽح يَى ّیس -4-8

     

  .ثبس را تَضیح زّس –ز ًمؼ کلیِ زر تصحیح اذتالالت اعي -5-8

 

 .  ٍ راُ خجزاى آًْب را تؾزيح ًوبيس ثبس عبزُ ٍ هیكظ را ًبم ثززُ –اًَاع اذتالالت اعیس  -6-8

 

فیشيَلَصی پشؽكي گبيتَى ٍ ّبل   -1 :هنببغ

 فیشيَلَصی پشؽكي گبًًَگ  -2         
 

 ٍ ثحث گزٍّي عرٌزاًي، پزعؼ ٍ پبعد زر کالط :روغ تذریط
 

 ًوبيؼ فیلن آهَسؽي   – ثزز ٍايت – زئَپزٍصکتَریٍ :ی وظبیل آهوزغ
 

ظنجػ و ارزؼیببی  

بر )ظهن از نوره کلروغ       آزهوى 

( حعب درصذ

ظبػت تبریخ  

ضوي زرط ّز خلغِ زرصس ًوزُ کل  10پزعؼ ٍ پبعد کوئیس 

 12 16/2/96زرصس ًوزُ کل  20 چٌس گشيٌِ ای ترم آزهوى هیبى 

ثز اعبط ثزًبهِ زرصس ًوزُ کل  70 گشيٌِ ای چٌسآزهوى پبیبى ترم 

 آهَسػ زاًؾكسُ

 

حضور فؼبل در 

کالض 

  ثز ًوزُ کل  هثجتتبثیز حضَر ٍ غیبة  

 

 . رػبیت نظن کالظی –فؼبل و هوثر در کالض  ،به هوقغحضور  :هقررات کالض و انتظبرات از دانؽجو

 

 
 

 

: دانؽکذه EDOنبم و اهضبی هعئول:                وهنبم و اهضبی هذیر گر:             نبم و اهضبی هذرض

 :تبریخ ارظبل :                                   تبریخ ارظبل:                          تبریخ تحویل



 ظراظریفیسیولوشی کلیه دانؽجویبى پسؼکی  جذول زهبنبنذی درض

  10-12ؼنبه  :روز و ظبػت جلعه 

 

 هذرض جلعههوضوع هر  تبریخ جلعه

1 16/11/95 
 

 زکتز ًدفي آؽٌبيي ثب ثرؼ ّبی هبيغ ثسى ٍ ازم

2 23/11/95 
 

آؽٌبيي ثب فیلتزاعیَى گلَهزٍلي، خزيبى ذَى کلیَی ٍ 

 1 -کٌتزل آًْب 

 زکتز ًدفي

3 30/11/95 
 

آؽٌبيي ثب فیلتزاعیَى گلَهزٍلي، خزيبى ذَى کلیَی ٍ 

 2 -کٌتزل آًْب 

 زکتز ًدفي

4 7/12/95 
 

 زکتز ًدفي ت هكبًیغن پززاسػ تَثَلي فیلتزای گلَهزٍليؽٌبخ

5 14/12/95 
 

 زکتز ًدفي تٌظین اعوَاللیتِ هبيغ ذبرج علَلي ٍ غلظت عسين

6 21/12/95 
 

 زکتز ًدفي تٌظین کلیَی پتبعین، کلغین، فغفبت ٍ هٌیشين

7 19/1/96 
 

 زکتز ًدفي 1ثبس  –تٌظین تؼبزل اعیس 

8 26/1/96 
 

 زکتز ًدفي 2ثبس  –عیس تٌظین تؼبزل ا

 


