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ردیف

بخش ب:

1

هدف کلی
جلسه

اهداف ویژه رفتاري (بر اساس سه حيطه اهداف
آموزشی :شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

كليات

شناختي و رواني-حركتي

سرولوژي

دانشجو قادر باشد:
* عوامل موثر بر واکنشهاي آنتیژن/آنتیبادي را
شرح دهد
* واکنشهاي اوليه سرولوژي را نام ببرد و مكانيسم
انها را بداند
* واکنشهاي ثانویه سرولوژي را نام ببرد و مكانيسم
انها را بداند
*واکنش هاي آگلوتيناسيون ،پرسيپيتاسيون ،و
فلوکوالسيون را توضيح دهد
* واکنشهاي هماگلوتيناسيون را توضيح دهد
*تست فيكاسيون کمپلمان را شرح دهد

روش هاي یاددهی

رفتار ورودي
ارزشيابی

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
 .3بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .4رفع مشكل در جلسات
حضوري

*تكليف کالسی
براي هر جلسه
*امتحانات ميان ترم
*امتحان پایان ترم

وسایل
آموزشی
 .1سامانه نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
.4پاورپوینت

شيوه ارزشيابی

فعاليت هاي یادگيري
متد
*اظهار نظر و سوال
در مورد مطالب
تدریس
شده و پاسخ به
سواالت مطرح شده به
صورت تكليف هفتگی
هر جلسه
*مطالعه و آشنایی با
مباحث جلسات آینده

منابع تدریس

درصد

 .1انجام تكاليف 20درصد
 .2آزمون کتبی ميان ترم
 30درصد (دو امتحان
تستی و تشریحی)
 .3امتحان پایان ترم 50
درصد (تستی و تشریحی)

کتاب سرولوژي پاکزاد
کتاب کلينيكال هنري

* تستهاي سرولوژي را به خوبی تفسير کند
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تست CRP

3

تست RF

4

تست ASO

شناختي و رواني-حركتي
دانشجو قادر باشد:
*پروتئينهاي فاز حاد را توضيح دهد
*عملكرد پروتئينهاي فاز حاد را شرح دهد
*اهميت تشخيص و اندازه گيري  CRPرا توضيح
دهد
* اساس واکنش تست  CRPبه صورت اسالیدي و
نيمه کمی را بداند
* موارد مثبت و منفی کاذب تست را بشناسد
* با کمك استاد یا کارشناس مربوطه تست مربوطه

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
 .3بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .4رفع مشكل در جلسات
حضوري

*تكليف کالسی
براي هر جلسه
*امتحانات ميان ترم
*امتحان پایان ترم

 .1سامانه نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
.4پاورپوینت

*اظهار نظر و سوال
در مورد مطالب
تدریس
شده و پاسخ به
سواالت مطرح شده به
صورت تكليف هفتگی
هر جلسه
*مطالعه و آشنایی با
مباحث جلسات آینده

 .1انجام تكاليف 20درصد
 .2آزمون کتبی ميان ترم
 30درصد (دو امتحان
تستی و تشریحی)
 .3امتحان پایان ترم 50
درصد (تستی و تشریحی)

کتاب سرولوژي پاکزاد
کتاب کلينيكال هنري

را انجام دهد.
* نتایج تست مربوطه را گزارش و تفسير نماید.
شناختي و رواني-حركتي
دانشجو قادر باشد:
*پروتئين  RFرا توضيح دهد
*عملكرد  RFرا شرح دهد
*اهميت تشخيص و اندازه گيري  RFرا توضيح دهد
* اساس واکنش تست  RFبه صورت اسالیدي و
نيمه کمی را بداند
* موارد مثبت و منفی کاذب تست را بشناسد
* با کمك استاد یا کارشناس مربوطه تست مربوطه
را انجام دهد.
* نتایج تست مربوطه را گزارش و تفسير نماید.
شناختي و رواني-حركتي
دانشجو قادر باشد:
*تست  ASOرا توضيح دهد
*عملكرد  ASOرا شرح دهد
*اهميت تشخيص و اندازه گيري  ASOرا توضيح
دهد
* اساس واکنش تست  ASOبه صورت اسالیدي و
نيمه کمی را بداند
* موارد مثبت و منفی کاذب تست را بشناسد
* با کمك استاد یا کارشناس مربوطه تست مربوطه
را انجام دهد.

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
 .3بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .4رفع مشكل در جلسات
حضوري

*تكليف کالسی
براي هر جلسه
*امتحانات ميان ترم
*امتحان پایان ترم

 .1سامانه نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4پاورپوینت

*اظهار نظر و سوال
در مورد مطالب
تدریس
شده و پاسخ به
سواالت مطرح شده به
صورت تكليف هفتگی
هر جلسه
*مطالعه و آشنایی با
مباحث جلسات آینده

 .1انجام تكاليف 20درصد
 .2آزمون کتبی ميان ترم
 30درصد (دو امتحان
تستی و تشریحی)
 .3امتحان پایان ترم50
درصد (تستی و تشریحی)

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
 .3بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .4رفع مشكل در جلسات
حضوري

*تكليف کالسی
براي هر جلسه
*امتحانات ميان ترم
*امتحان پایان ترم

 .1سامانه نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4پاورپوینت

*اظهار نظر و سوال
در مورد مطالب
تدریس
شده و پاسخ به
سواالت مطرح شده به
صورت تكليف هفتگی
هر جلسه
*مطالعه و آشنایی با
مباحث جلسات آینده

 .1انجام تكاليف 20درصد
 .2آزمون کتبی ميان ترم
 30درصد (دو امتحان
تستی و تشریحی)
 .3امتحان پایان ترم 50
درصد (تستی و تشریحی)

کتاب سرولوژي پاکزاد
کتاب کلينيكال هنري

کتاب سرولوژي پاکزاد
کتاب کلينيكال هنري

* نتایج تست مربوطه را گزارش و تفسير نماید.
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6

تست

شناختي و رواني-حركتي

حاملگي

دانشجو قادر باشد:

HCG

*تست  HCGرا توضيح دهد
*عملكرد  HCGرا شرح دهد
*اهميت تشخيص و اندازه گيري  HCGرا توضيح
دهد
* اساس واکنش تست  HCGرا بداند
* موارد مثبت و منفی کاذب تست را بشناسد
* با کمك استاد یا کارشناس مربوطه تست مربوطه
را انجام دهد.
* نتایج تست مربوطه را گزارش و تفسير نماید.

تست

شناختي و رواني-حركتي

بررسي

دانشجو قادر باشد:

سيفليس
 RPRو
VRDL

7

*درباره بيماري سيفليس توضيحاتی بدهد.
*تست  RPRرا توضيح دهد
* تست  VDRLرا توضيح دهد
*عملكرد این دو تست را شرح دهد
*اهميت تشخيص این دو تست را توضيح دهد
* اساس واکنش تست  PRPو  VDRLرا بداند
* موارد مثبت و منفی کاذب تست را بشناسد
* با کمك استاد یا کارشناس مربوطه تست مربوطه
را انجام دهد.
* نتایج تست مربوطه را گزارش و تفسير نماید.

تست رايت

شناختي و رواني-حركتي

اساليدي و

دانشجو قادر باشد:

تشخيص
بروسلوز
(تب مالت)

*درباره بيماري تب مالت توضيحاتی بدهد.
*تست اسالیدي  Wrightرا توضيح دهد
*عملكرد این تست را شرح دهد
*اهميت تشخيص این تست را توضيح دهد
* اساس واکنش تست اسالیدي  Wrightرا بداند
* موارد مثبت و منفی کاذب تست را بشناسد
* با کمك استاد یا کارشناس مربوطه تست مربوطه
را انجام دهد.

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
 .3بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .4رفع مشكل در جلسات
حضوري

*تكليف کالسی
براي هر جلسه
*امتحانات ميان ترم
*امتحان پایان ترم

 .1سامانه نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4پاورپوینت

*اظهار نظر و سوال
در مورد مطالب
تدریس
شده و پاسخ به
سواالت مطرح شده به
صورت تكليف هفتگی
هر جلسه
*مطالعه و آشنایی با
مباحث جلسات آینده

 .1انجام تكاليف 20درصد
 .2آزمون کتبی ميان ترم
 30درصد (دو امتحان
تستی و تشریحی)
 .3امتحان پایان ترم 50
درصد (تستی و تشریحی)

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
 .3بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .4رفع مشكل در جلسات
حضوري

*تكليف کالسی
براي هر جلسه
*امتحانات ميان ترم
*امتحان پایان ترم

 .1سامانه نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4پاورپوینت

*اظهار نظر و سوال
در مورد مطالب
تدریس
شده و پاسخ به
سواالت مطرح شده به
صورت تكليف هفتگی
هر جلسه
*مطالعه و آشنایی با
مباحث جلسات آینده

 .1انجام تكاليف 20درصد
 .2آزمون کتبی ميان ترم
 30درصد (دو امتحان
تستی و تشریحی)
 .3امتحان پایان ترم50
درصد (تستی و تشریحی)

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
 .3بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .4رفع مشكل در جلسات
حضوري

*تكليف کالسی
براي هر جلسه
*امتحانات ميان ترم
*امتحان پایان ترم

 .1سامانه نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4پاورپوینت

*اظهار نظر و سوال
در مورد مطالب
تدریس
شده و پاسخ به
سواالت مطرح شده به
صورت تكليف هفتگی
هر جلسه
*مطالعه و آشنایی با
مباحث جلسات آینده

 .1انجام تكاليف 20درصد
 .2آزمون کتبی ميان ترم
 30درصد (دو امتحان
تستی و تشریحی)
 .3امتحان پایان ترم 50
درصد (تستی و تشریحی)

کتاب سرولوژي پاکزاد
کتاب کلينيكال هنري

کتاب سرولوژي پاکزاد
کتاب کلينيكال هنري

کتاب سرولوژي پاکزاد
کتاب کلينيكال هنري

* نتایج تست مربوطه را گزارش و تفسير نماید.
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تست رايت

شناختي و رواني-حركتي

لوله اي و

دانشجو قادر باشد:

كومبز رايت
در
تشخيص
بروسلوز
(تب مالت)

9

تست

شناختي و رواني-حركتي

2ME-

دانشجو قادر باشد:

 Wrightدر

*درباره بيماري تب مالت توضيحاتی بدهد.
*تست  2ME-Wrightرا توضيح دهد
*عملكرد این تست را شرح دهد
*اهميت تشخيص این تست را توضيح دهد
* اساس واکنش تست  2ME-Wrightرا بداند
* موارد مثبت و منفی کاذب تست را بشناسد
* با کمك استاد یا کارشناس مربوطه تست مربوطه
را انجام دهد.
* نتایج تست مربوطه را گزارش و تفسير نماید.

تشخيص
بروسلوز
(تب مالت)
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*درباره بيماري تب مالت توضيحاتی بدهد.
*تست لوله اي  Wrightو کومبز رایت را توضيح دهد
*عملكرد این دو تست را شرح دهد
*اهميت تشخيص این دو تست را توضيح دهد
* اساس واکنش تست لوله اي  Wrightو کومبز
رایت را بداند
* موارد مثبت و منفی کاذب این دو تست را
بشناسد
* با کمك استاد یا کارشناس مربوطه تستهاي
مربوطه را انجام دهد.
* نتایج تستهاي مربوطه را گزارش و تفسير نماید.

تست

شناختي و رواني-حركتي

ويدال و

دانشجو قادر باشد:

تشخيص
حصبه و
شبه حصبه

*درباره بيماري حصبه توضيحاتی بدهد.
*تست اسالیدي  Widalرا توضيح دهد
*عملكرد این تست را شرح دهد
*اهميت تشخيص این تست را توضيح دهد
* اساس واکنش تست اسالیدي  Widalرا بداند
* موارد مثبت و منفی کاذب تست را بشناسد
* با کمك استاد یا کارشناس مربوطه تست مربوطه
را انجام دهد.

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
 .3بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .4رفع مشكل در جلسات
حضوري

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
 .3بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .4رفع مشكل در جلسات
حضوري

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
 .3بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .4رفع مشكل در جلسات
حضوري

*تكليف کالسی
براي هر جلسه
*امتحانات ميان ترم
*امتحان پایان ترم

*تكليف کالسی
براي هر جلسه
*امتحانات ميان ترم
*امتحان پایان ترم

*تكليف کالسی
براي هر جلسه
*امتحانات ميان ترم
*امتحان پایان ترم

 .1انجام تكاليف 20درصد
 .2آزمون کتبی ميان ترم
 30درصد (دو امتحان
تستی و تشریحی)
 .3امتحان پایان ترم 50
درصد (تستی و تشریحی)

 .1سامانه نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4پاورپوینت

*اظهار نظر و سوال
در مورد مطالب
تدریس
شده و پاسخ به
سواالت مطرح شده به
صورت تكليف هفتگی
هر جلسه
*مطالعه و آشنایی با
مباحث جلسات آینده

 .1سامانه نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4پاورپوینت

*اظهار نظر و سوال
در مورد مطالب
تدریس
شده و پاسخ به
سواالت مطرح شده به
صورت تكليف هفتگی
هر جلسه
*مطالعه و آشنایی با
مباحث جلسات آینده

 .1انجام تكاليف 20درصد
 .2آزمون کتبی ميان ترم
 30درصد (دو امتحان
تستی و تشریحی)
 .3امتحان پایان ترم 50
درصد (تستی و تشریحی)

 .1سامانه نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4پاورپوینت

*اظهار نظر و سوال
در مورد مطالب
تدریس
شده و پاسخ به
سواالت مطرح شده به
صورت تكليف هفتگی
هر جلسه
*مطالعه و آشنایی با
مباحث جلسات آینده

 .1انجام تكاليف 20درصد
 .2آزمون کتبی ميان ترم
 30درصد (دو امتحان
تستی و تشریحی)
 .3امتحان پایان ترم
 50درصد (تستی و
تشریحی)

کتاب سرولوژي پاکزاد
کتاب کلينيكال هنري

کتاب سرولوژي پاکزاد
کتاب کلينيكال هنري

کتاب سرولوژي پاکزاد
کتاب کلينيكال هنري

* نتایج تست مربوطه را گزارش و تفسير نماید.
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تعيين

شناختي و رواني-حركتي

گروههاي

دانشجو قادر باشد:

خوني

* گروههاي خونی را به خوبی بشناسد
* نحوه توارث گروههاي خونی را به خوبی بداند
* آنتیباديهاي گروه خونی  ABOرا بشناسد
* روشهاي تعيين گروه خونی را توضيح دهد
* با کمك استاد یا کارشناس مربوطه تعيين گروه
خونی به روش اسالیدي انجام دهد

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
 .3بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .4رفع مشكل در جلسات
حضوري

*تكليف کالسی
براي هر جلسه
*امتحانات ميان ترم
*امتحان پایان ترم

 .1سامانه نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4پاورپوینت

*اظهار نظر و سوال
در مورد مطالب
تدریس
شده و پاسخ به
سواالت مطرح شده به
صورت تكليف هفتگی
هر جلسه
*مطالعه و آشنایی با
مباحث جلسات آینده

 .1انجام تكاليف 20درصد
 .2آزمون کتبی ميان ترم
 30درصد (دو امتحان
تستی و تشریحی)
 .3امتحان پایان ترم
 50درصد (تستی و
تشریحی)

کتاب سرولوژي پاکزاد
کتاب کلينيكال هنري

* با کمك استاد یا کارشناس مربوطه تعيين گروه
خونی به روش  Cell Typeانجام دهد
* با کمك استاد یا کارشناس مربوطه تعيين گروه
خونی به روش  Back Typeانجام دهد
* نتایج تست را گزارش و تفسير نماید.
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تست

شناختي و رواني-حركتي

سازگاري

دانشجو قادر باشد:

خوني
(كراس مچ)

*علت هاي بروز ناسازگاريهاي انتقال خون را
توضيح دهد
*روشهاي پيشگيري از بروز ناسازگاريهاي انتقال
خون را توضيح دهد
*کاربرد تست کراس مچ در پيشگيري بروز
ناسازگاريهاي انتقال خون را توضيح دهد

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
 .3بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .4رفع مشكل در جلسات
حضوري

*تكليف کالسی
براي هر جلسه
*امتحانات ميان ترم
*امتحان پایان ترم

 .1سامانه نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4پاورپوینت

*اظهار نظر و سوال
در مورد مطالب
تدریس
شده و پاسخ به
سواالت مطرح شده به
صورت تكليف هفتگی
هر جلسه
*مطالعه و آشنایی با
مباحث جلسات آینده

 .1انجام تكاليف 20درصد
 .2آزمون کتبی ميان ترم
 30درصد (دو امتحان
تستی و تشریحی)
 .3امتحان پایان ترم
 50درصد (تستی و
تشریحی)

کتاب سرولوژي پاکزاد
کتاب کلينيكال هنري

*کراس مچ را تعریف نماید
*روش انجام تست کراس مچ را شرح دهد.
* با کمك استاد یا کارشناس مربوطه تست کراس
مچ را انجام دهد.
* نتایج تست را گزارش و تفسير نماید.
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كومبس

شناختي و رواني-حركتي

مستقيم و

دانشجو قادر باشد:
* کاربرد تست کومبس را بيان نماید

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)

*تكليف کالسی
براي هر جلسه
*امتحانات ميان ترم
*امتحان پایان ترم

 .1سامانه نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4پاورپوینت

*اظهار نظر و سوال
در مورد مطالب
تدریس
شده و پاسخ به
سواالت مطرح شده به

 .1انجام تكاليف 20درصد
 .2آزمون کتبی ميان ترم
 30درصد (دو امتحان
تستی و تشریحی)
 .3امتحان پایان ترم

کتاب سرولوژي پاکزاد
کتاب کلينيكال هنري

غيرمستقي

* کاربرد تست کومبس مستقيم در تشخيص آنمی

م

هموالیتيك نوزادي را بيان نماید.
* کاربرد تست کومبس مستقيم در تشخيص آنمی
هموالیتيك خودایمن را بيان نماید.

صورت تكليف هفتگی
هر جلسه
*مطالعه و آشنایی با
مباحث جلسات آینده

 .3بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .4رفع مشكل در جلسات
حضوري

 50درصد (تستی و
تشریحی)

* روش ایجام تست کومبس مستقيم را شرح دهد
* موارد کاربرد تست کومبس غير مستقيم را ذکر
نماید
* روش انجام تست کومبس غير مستقيم را ذکر
نماید
* با کمك استاد یا کارشناس مربوطه تست کومبس
مستقيم را انجام دهد.
* با کمك استاد یا کارشناس مربوطه تست کومبس
غير مستقيم را انجام دهد.
* نتایج تست را گزارش و تفسير نماید.
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آشنايي با

شناختي و رواني-حركتي

نفلومتري و

دانشجو قادر باشد:

توربيدومت
ري
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*درباره اساس این دو تست توضيحاتی بدهد.
*عملكرد این تستها را شرح دهد
*اهميت تشخيصی این تستها را توضيح دهد
* اساس واکنش تستها را بداند
* موارد مثبت و منفی کاذب تست را بشناسد
* با کمك استاد یا کارشناس مربوطه تست مربوطه
را انجام دهد.
* نتایج تست مربوطه را گزارش و تفسير نماید.

آشنايي با

شناختي و رواني-حركتي

تست Real-

دانشجو قادر باشد:

time PCR

* اصول این تست را بداند
*کاربردهاي این تست را بداند
*مراحل انجام این تست را بداند
*خطاهاي احتمالی این تست را بداند
*طراحی پرایمر را بداند
*بتواند نتایج تست را خوانده و تفسير کنند.

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
 .3بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .4رفع مشكل در جلسات
حضوري

*تكليف کالسی
براي هر جلسه
*امتحانات ميان ترم
*امتحان پایان ترم

 .1سامانه نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4پاورپوینت

*اظهار نظر و سوال
در مورد مطالب
تدریس
شده و پاسخ به
سواالت مطرح شده به
صورت تكليف هفتگی
هر جلسه
*مطالعه و آشنایی با
مباحث جلسات آینده

 .1انجام تكاليف 20درصد
 .2آزمون کتبی ميان ترم
 30درصد (دو امتحان
تستی و تشریحی)
 .3امتحان پایان ترم 50
درصد (تستی و تشریحی)

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
 .3بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .4رفع مشكل در جلسات
حضوري

*تكليف کالسی
براي هر جلسه
*امتحانات ميان ترم
*امتحان پایان ترم

 .1سامانه نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4پاورپوینت

*اظهار نظر و سوال
در مورد مطالب
تدریس
شده و پاسخ به
سواالت مطرح شده به
صورت تكليف هفتگی
هر جلسه
*مطالعه و آشنایی با
مباحث جلسات آینده

 .1انجام تكاليف 20درصد
 .2آزمون کتبی ميان ترم
 30درصد (دو امتحان
تستی و تشریحی)
 .3امتحان پایان ترم 50
درصد (تستی و تشریحی)

کتاب سرولوژي پاکزاد
کتاب کلينيكال هنري

مقاالت
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کالس

رفع اشكال

حضوري
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امتحان

-

-

-

-

-

-

-

قوانین آموزشی مورد نظر استاد وفق مقررات آموزشی:
*هر دوشنبه منتظر محتواي جديد در سامانه نويد باشيد.
*در گفتگوها شركت كنيد.
*تکاليف را در مهلت تعيين شده پاسخ دهيد.
* سواالت خود را در پيام يا گفتگو بپرسيد.

موفق باشيد

