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هحل برگزاری :دانشکده
علوم پزشکی

هدرس :نعین آبادی

هدف کلی درس :آشٌایی داًشجى با ًىزاد های ریسک و هراقبتهای هربىطه ،کلیات تکاهل بیىلىژیکی سیستن های بدى کىدک هوچٌیي ًاهٌجاریهای هادرزادی وبیواریهای کىدکاى به هٌظىر ایجاد تىاًایی بررسی و شٌاخت حالت های غیر
طبیعی جهت ارائه هداخالت الزم پرستاری
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
)– wong –james-schulte(Thompson pediatric nursingکودکان نلسون-طب کودکان
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اّذاف هیبًی (رئَض هطبلب)

حرکتی)



رٍغ یبددّی

یبدگیری

هَاد ٍ ٍظبیل
آهَزشی

تبریخ
جلعِ
ٍزهبى

تکبلیف

ًحَُارزشیببی

داًشجَ

ٍدرصذ آى

-1آشٌبیی داًشجَ بب ًَزاد پر خطر
شرکت در

،پرظتبری از ًَزاد ّبی ریعک
 -2در یبفت هطبلب ٍ شرکت فعبل در
1

ًَزاد پر خطر ،پرظتبری از
ًَزاد ّبی ریعک

بحث
 -3تَاًبیی داًشجَ در ارائِ هطبلب

تختِ ٍایت
Lectur,answerquestion,discusion
group,simulation

تذریط شذُ

بردٍ-یذئَ
پرشکتَر-
هبًکي

چْبرشٌبِ
ّب -10
12/15

بحث

ً4ورُ هیبى ترم-
ً 14ورُ پبیبى ترم –

گرٍّی

ً2ورُ حضَر

،ارائِ هقبلِ

فعبلً2 -ورُ هقبلِ

،پبظخ بِ

ٍ ارزشیببی هرحلِ
ای

ظئَاالت
...
ّیذرٍ ظفبلی ،اًٌعفبلی،
2

هیکرٍظفبلی،
اظپبیٌببیفیذاclub ، DDH،
foot,

 -1آشٌبیی داًشجَ بب ّیذرٍ ظفبلی
،اًٌعفبلی ،هیکرٍظفبلی،
اظپبیٌببیفیذاclub foot,، DDH،
 -2در یبفت هطبلب ٍ شرکت فعبل در

تختِ ٍایت
Lectur,answerquestion,discusion
group,simulation

بردٍ-یذئَ
پرشکتَر-
هبًکي

شرکت در

ً4ورُ هیبى ترم-

چْبرشٌبِ

بحث

ً 14ورُ پبیبى ترم –

ّب -10

گرٍّی

12/15

،ارائِ هقبلِ

ٍ ارزشیببی هرحلِ

،پبظخ بِ

ای

ً2ورُ حضَر
فعبلً2 -ورُ هقبلِ

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

ظئَاالت

بحث
 -3تَاًبیی داًشجَ در ارائِ هطبلب
تذریط شذُ

cleft plate,clefte
lip,anorectal
anomalis,bladder
exterofy,cryptorchidism
hypospadias,,

3

 -1آشٌبیی داًشجَ بب cleft
plate,clefte lip,anorectal
anomalis,bladder
exterofy,cryptorchidism
hypospadias,,
 -2در یبفت هطبلب ٍ شرکت فعبل در

شرکت در
تختِ ٍایت
Lectur,answerquestion,discusion
group,simulation

بردٍ-یذئَ
پرشکتَر-
هبًکي

بحث

بحث

چْبرشٌبِ
ّب -10
12/15

ً4ورُ هیبى ترم-
ً 14ورُ پبیبى ترم –

گرٍّی

ً2ورُ حضَر

،ارائِ هقبلِ

فعبلً2 -ورُ هقبلِ

،پبظخ بِ

ٍ ارزشیببی هرحلِ
ای

ظئَاالت

 -3تَاًبیی داًشجَ در ارائِ هطبلب
تذریط شذُ
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 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی



رٍغ یبددّی

هَاد ٍ

زهبى

تکبلیف



ًحَُ ارزشیببی

جلعِ

آهَزشی  :شٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حرکتی)

جلعِ

یبدگیری

ٍظبیل

جلعِ

آهَزشی

(دقیقِ)

 -1آشٌبیی داًشجَ بب CDH, ambiguous
genitalia, anorectal malformations,
congenital hypothyroidism,PKU

4

CDH, ambiguous genitalia,
anorectal malformations,
congenital hypothyroidism,PKU

5

Sepsis, necrotizing
enterocolitis,neonatal
seizure,galactosemia

6

Down
syndrome,blindness,deafness

 -2در یبفت هطبلب ٍ شرکت فعبل در
بحث
 -3تَاًبیی داًشجَ در ارائِ هطبلب

شرکت در
Lectur,answerquestion,discusion
group,simulation

تختِ ٍایت
بردٍ-یذئَ
پرشکتَر-
هبًکي

چْبرشٌبِ
ّب -10
12/15

تذریط شذُ

بحث

بحث
گرٍّی

ً2ورُ حضَر

،ارائِ هقبلِ

فعبلً2 -ورُ هقبلِ

،پبظخ بِ

شرکت در
Lectur,answerquestion,discusion
group,simulation

تختِ ٍایت
بردٍ-یذئَ
پرشکتَر-
هبًکي

 -3تَاًبیی داًشجَ در ارائِ هطبلب

چْبرشٌبِ
ّب -10
12/15

بحث

تختِ ٍایت

تذریط شذُ

Lectur,answerquestion,discusion
group,simulation

بردٍ-یذئَ
پرشکتَر-
هبًکي

ّب -10
12/15

ً 14ورُ پبیبى ترم –

،ارائِ هقبلِ
،پبظخ بِ

 -1آشٌبیی داًشجَ بب Down
syndrome,blindness,deafness
چْبرشٌبِ

ً4ورُ هیبى ترم-

فعبلً2 -ورُ هقبلِ

شرکت در

 -3تَاًبیی داًشجَ در ارائِ هطبلب

ای

ً2ورُ حضَر

تذریط شذُ

بحث

ٍ ارزشیببی هرحلِ

گرٍّی

ظئَاالت

 -2در یبفت هطبلب ٍ شرکت فعبل در

ً4ورُ هیبى ترم-
ً 14ورُ پبیبى ترم –

ظئَاالت

 -1آشٌبیی داًشجَ بب Sepsis,
necrotizing enterocolitis,neonatal
seizure,galactosemia

 -2در یبفت هطبلب ٍ شرکت فعبل در

داًشجَ

ٍدرصذ آى

بحث

ٍ ارزشیببی هرحلِ
ای

ً4ورُ هیبى ترم-
ً 14ورُ پبیبى ترم –

گرٍّی

ً2ورُ حضَر

،ارائِ هقبلِ

فعبلً2 -ورُ هقبلِ

،پبظخ بِ

ٍ ارزشیببی هرحلِ
ای

ظئَاالت
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شوبرُ
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جلعِ

جلعِ

اّذاف هیبًی (رئَض هطبلب)

اّذاف ٍیصُ (بر اظبض ظِ حیطِ اّذاف
آهَزشی  :شٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حرکتی)



رٍغ یبددّی

یبدگیری

هَاد ٍ ٍظبیل
آهَزشی

زهبى
جلعِ
(دقیقِ)

 -1آشٌبیی داًشجَ بب Fluid and
electrolyte disturbances
7

Fluid and electrolyte
disturbances

 -2در یبفت هطبلب ٍ شرکت فعبل در
بحث
 -3تَاًبیی داًشجَ در ارائِ هطبلب

Lectur,answerquestion,discusion
group,simulation

تکبلیف

ًحَُارزشیببی

داًشجَ

ٍدرصذ آى

شرکت در

ً4ورُ هیبى ترم-

تختِ ٍایت برد-

چْبرشٌبِ

بحث گرٍّی

ً 14ورُ پبیبى ترم –

ٍیذئَ پرشکتَر-

ّب -10

،ارائِ هقبلِ

هبًکي

12/15

ً2ورُ حضَر
فعبلً2 -ورُ هقبلِ

،پبظخ بِ

ٍ ارزشیببی هرحلِ

ظئَاالت

ای

تذریط شذُ

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

 -1آشٌبیی داًشجَ بب
Diarrhea,vomiting,UTI
8

Diarrhea,vomiting,UTI

 -2در یبفت هطبلب ٍ شرکت فعبل در
بحث

Lectur,answerquestion,discusion
group,simulation

شرکت در

ً4ورُ هیبى ترم-

تختِ ٍایت برد-

چْبرشٌبِ

بحث گرٍّی

ً 14ورُ پبیبى ترم –

ٍیذئَ پرشکتَر-

ّب -10

،ارائِ هقبلِ

هبًکي

12/15

،پبظخ بِ

ٍ ارزشیببی هرحلِ

ظئَالت

ای

 -3تَاًبیی داًشجَ در ارائِ هطبلب

ً2ورُ حضَر
فعبلً2 -ورُ هقبلِ

تذریط شذُ
 -1آشٌبیی داًشجَ بب Nephrotic
syndrome,wilms tumor,ریفالکط
هثلٌِ بِ حبلب

Nephrotic
syndrome,wilms
 -2در یبفت هطبلب ٍ شرکت فعبل در
tumor,ریفالکط هثلٌِ بِ حبلب
بحث

9

Lectur,answerquestion,discusion
group,simulatio

شرکت در

ً4ورُ هیبى ترم-

تختِ ٍایت برد-

چْبرشٌبِ

بحث گرٍّی

ً 14ورُ پبیبى ترم –

ٍیذئَ پرشکتَر-

ّب -10

،ارائِ هقبلِ

هبًکي

12/15

 -3تَاًبیی داًشجَ در ارائِ هطبلب

ً2ورُ حضَر
فعبلً2 -ورُ هقبلِ

،پبظخ بِ

ٍ ارزشیببی هرحلِ

ظئَاالت

ای

تذریط شذُ
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–کودکان نلسون-طب کودکان
wong
–james-schulte(Thompson
pediatric
)nursing
هنابع اصلی درس:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

شوبرُ

تبریخ

جلعِ

جلعِ

اّذاف هیبًی (رئَض هطبلب)

اّذاف ٍیصُ (بر اظبض ظِ حیطِ اّذاف
آهَزشی  :شٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حرکتی)



رٍغ یبددّی
یبدگیری

هَاد ٍ ٍظبیل

زهبى جلعِ

آهَزشی

(دقیقِ)

تکبلیف داًشجَ

ًحَُارزشیببی
ٍدرصذ آى

 -1آشٌبیی داًشجَ بب ظٌذرهْبی کرٍپ ،
، CPRپٌَهًَی

10

ظٌذرهْبی کرٍپ CPR ،

 -2در یبفت هطبلب ٍ شرکت فعبل در

،پٌَهًَی

بحث

Lectur,ansverquestion,discusion
group,simulation

شرکت در

ً4ورُ هیبى ترم-

تختِ ٍایت برد-

چْبرشٌبِ

بحث گرٍّی

ً 14ورُ پبیبى ترم –

ٍیذئَ پرشکتَر-

ّب -10

،ارائِ هقبلِ

هبًکي

12/15

 -3تَاًبیی داًشجَ در ارائِ هطبلب
تذریط شذُ

ً2ورُ حضَر
فعبلً2 -ورُ هقبلِ

،پبظخ بِ

ٍ ارزشیببی هرحلِ

ظئَاالت

ای

 -1آشٌبیی داًشجَ بب فیبرٍز کیعتیک
،آظپیراظیَى جعن خبرجی ،آظن

11

فیبرٍز کیعتیک ،آظپیراظیَى
جعن خبرجی ،آظن

 -2در یبفت هطبلب ٍ شرکت فعبل در
بحث

Lectur,answerquestion,discusion
group,simulatio

شرکت در

ً4ورُ هیبى ترم-

تختِ ٍایت برد-

چْبرشٌبِ

بحث گرٍّی

ً 14ورُ پبیبى ترم –

ٍیذئَ پرشکتَر-

ّب -10

،ارائِ هقبلِ

هبًکي

12/15

،پبظخ بِ

ٍ ارزشیببی هرحلِ

ظئَالت

ای

 -3تَاًبیی داًشجَ در ارائِ هطبلب
تذریط شذُ

ریفالکط گبظترٍ
12

ازٍفبشیبلّ،یرشیپرًٍگ،
اًَاشیٌبظیَى  ،تٌگی پیلَر
،ظلیبک

 -1آشٌبیی داًشجَ بب ریفالکط گبظترٍ
ازٍفبشیبلّ،یرشیپرًٍگ ،اًَاشیٌبظیَى ،
تٌگی پیلَر ،ظلیبک
 -2در یبفت هطبلب ٍ شرکت فعبل در

Lectur,answerquestion,discusion
group,simulation

ً2ورُ حضَر
فعبلً2 -ورُ هقبلِ

شرکت در

ً4ورُ هیبى ترم-

تختِ ٍایت برد-

چْبرشٌبِ

بحث گرٍّی

ً 14ورُ پبیبى ترم –

ٍیذئَ پرشکتَر-

ّب -10

،ارائِ هقبلِ

هبًکي

12/15

،پبظخ بِ

ٍ ارزشیببی هرحلِ

ظئَاالت

ای

ً2ورُ حضَر
فعبلً2 -ورُ هقبلِ

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

بحث
 -3تَاًبیی داًشجَ در ارائِ هطبلب
تذریط شذُ

هعبًٍت آهَزشی  -هرکس هطبلعبت ٍ تَظعِ آهَزغ پسشکی داًشگبُ آزاد اظالهی ٍاحذ شبّرٍد
ًیوعبل تحصیلی95 -96

فرم طرح درض
نام

درس :کودکبن 2

رشته تحصیلی:

:پرستبری

هقطع تحصیلی دانشجویان :کارشناسی

هحل برگزاری :دانشکده
علوم پزشکی

هدرس :نعین آبادی

هدف کلی درس :آشٌایی داًشجى با ًىزاد های ریسک و هراقبتهای هربىطه ،کلیات تکاهل بیىلىژیکی سیستن های بدى کىدک هوچٌیي ًاهٌجاریهای هادرزادی وبیواریهای کىدکاى به هٌظىر ایجاد تىاًایی بررسی و شٌاخت حالت های غیر
طبیعی جهت ارائه هداخالت الزم پرستاری
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
–کودکان نلسون-طب کودکان
wong
–james-schulte(Thompson
pediatric
)nursing
هنابع اصلی درس:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

شوبرُ تبریخ
جلعِ

جلعِ

اّذاف هیبًی (رئَض هطبلب)

اّذاف ٍیصُ (بر اظبض ظِ حیطِ اّذاف آهَزشی
 :شٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حرکتی)



رٍغ یبددّی
یبدگیری

هَاد ٍ

زهبى

ٍظبیل

جلعِ

آهَزشی

(دقیقِ)

تختِ ٍایت

چْبرشي

برد-

بِ ّب

 -1آشٌبیی داًشجَ بب ًبٌّجبریْبی هبدرزادی

13

ًبٌّجبریْبی هبدرزادی قلب ،
VSD,ASD,PDA,GVT,TOF,HLHS,PS

قلب ،
VSD,ASD,PDA,GVT,TOF,HLHS,PS
 -2در یبفت هطبلب ٍ شرکت فعبل در بحث
 -3تَاًبیی داًشجَ در ارائِ هطبلب تذریط

Lectur,answerquestion,discusion
group,simulation

ٍیذئَ
پرشکتَر-

-10

هبًکي

12/15

تکبلیف

ًحَُارزشیببی

داًشجَ

ٍدرصذ آى

شرکت

ً4ورُ هیبى ترم-

در بحث

ً 14ورُ پبیبى ترم –

گرٍّی

ً2ورُ حضَر
فعبلً2 -ورُ هقبلِ

،ارائِ

ٍ ارزشیببی هرحلِ

هقبلِ

ای

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

،پبظخ

شذُ

بِ
ظئَالت
شرکت

 -1آشٌبیی داًشجَ بب
CHF,hypoxia,Kawasaki syndrome
14

CHF,hypoxia,Kawasaki syndrome

15

Thalassemia,hemophilia,

 -2در یبفت هطبلب ٍ شرکت فعبل در بحث
 -3تَاًبیی داًشجَ در ارائِ هطبلب تذریط

در بحث
Lectur,answerquestion,discusion
group,simulation

شذُ

ً4ورُ هیبى ترم-

تختِ ٍایت

چْبرشي

گرٍّی

برد-

بِ ّب

،ارائِ

ً2ورُ حضَر

پرشکتَر-

-10

هقبلِ

فعبلً2 -ورُ هقبلِ

هبًکي

12/15

،پبظخ

ٍیذئَ

ً 14ورُ پبیبى ترم –

ٍ ارزشیببی هرحلِ
ای

بِ
ظئَاالت
شرکت

 -1آشٌبیی داًشجَ بب
Thalassemia,hemophilia,
 -2در یبفت هطبلب ٍ شرکت فعبل در بحث
 -3تَاًبیی داًشجَ در ارائِ هطبلب تذریط

در بحث
Lectur,answerquestion,discusion
group,simulation

شذُ

ً4ورُ هیبى ترم-

تختِ ٍایت

چْبرشي

گرٍّی

برد-

بِ ّب

،ارائِ

ً2ورُ حضَر

پرشکتَر-

-10

هقبلِ

فعبلً2 -ورُ هقبلِ

هبًکي

12/15

،پبظخ

ٍیذئَ

ً 14ورُ پبیبى ترم –

ٍ ارزشیببی هرحلِ
ای

بِ
ظئَاالت

هعبًٍت آهَزشی  -هرکس هطبلعبت ٍ تَظعِ آهَزغ پسشکی داًشگبُ آزاد اظالهی ٍاحذ شبّرٍد
ًیوعبل تحصیلی95 -96

فرم طرح درض
نام

درس :کودکبن 2

رشته تحصیلی:

:پرستبری

هقطع تحصیلی دانشجویان :کارشناسی

هحل برگزاری :دانشکده
علوم پزشکی

هدرس :نعین آبادی

هدف کلی درس:

آشٌایی داًشجى با ًىزاد های ریسک و هراقبتهای هربىطه ،کلیات تکاهل بیىلىژیکی سیستن های بدى کىدک هوچٌیي ًاهٌجاریهای هادرزادی وبیواریهای کىدکاى به هٌظىر ایجاد تىاًایی بررسی و شٌاخت حالت های غیر

طبیعی جهت ارائه هداخالت الزم پرستاری
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
–کودکان نلسون-طب کودکان
wong
–james-schulte(Thompson
pediatric
)nursing
هنابع اصلی درس:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

شوبرُ

تبریخ

جلعِ

جلعِ

اّذاف هیبًی (رئَض هطبلب)

اّذاف ٍیصُ (بر اظبض ظِ حیطِ اّذاف
آهَزشی  :شٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حرکتی)



رٍغ یبددّی
یبدگیری

هَاد ٍ ٍظبیل

زهبى جلعِ

آهَزشی

(دقیقِ)

 -1آشٌبیی داًشجَ بب
Anemia,leukemia
16

Anemia,leukemia

17

CP,FC

18

Seizure in children

 -2در یبفت هطبلب ٍ شرکت فعبل در
بحث

Lectur,answerquestion,discusion
group,simulation

تکبلیف داًشجَ

ًحَُارزشیببی
ٍدرصذ آى

شرکت در

ً4ورُ هیبى ترم-

تختِ ٍایت برد-

چْبرشٌبِ

بحث گرٍّی

ً 14ورُ پبیبى ترم –

ٍیذئَ پرشکتَر-

ّب -10

،ارائِ هقبلِ

هبًکي

12/15

 -3تَاًبیی داًشجَ در ارائِ هطبلب

ً2ورُ حضَر
فعبلً2 -ورُ هقبلِ

،پبظخ بِ

ٍ ارزشیببی هرحلِ

ظئَاالت

ای

تذریط شذُ
 -1آشٌبیی داًشجَ ببCP,FC
 -2در یبفت هطبلب ٍ شرکت فعبل در
بحث

Lectur,answerquestion,discusion
group,simulatio

 -3تَاًبیی داًشجَ در ارائِ هطبلب

شرکت در

ً4ورُ هیبى ترم-

تختِ ٍایت برد-

چْبرشٌبِ

بحث گرٍّی

ً 14ورُ پبیبى ترم –

ٍیذئَ پرشکتَر-

ّب -10

،ارائِ هقبلِ

هبًکي

12/15

،پبظخ بِ

ٍ ارزشیببی هرحلِ

ظئَاالت

ای

شرکت در

ً4ورُ هیبى ترم-

تذریط شذُ

 -1آشٌبیی داًشجَ بب Seizure in
children
 -2در یبفت هطبلب ٍ شرکت فعبل در

Lectur,answerquestion,discusion
group,simulatio

تختِ ٍایت برد-

چْبرشٌبِ

ٍیذئَ پرشکتَر-

ّب -10

هبًکي

12/15

بحث گرٍّی

ً2ورُ حضَر
فعبلً2 -ورُ هقبلِ

ً 14ورُ پبیبى ترم –
ً2ورُ حضَر

،ارائِ هقبلِ

فعبلً2 -ورُ هقبلِ

،پبظخ بِ

ٍ ارزشیببی هرحلِ

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

بحث
 -3تَاًبیی داًشجَ در ارائِ هطبلب
تذریط شذُ

ظئَاالت

ای

