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  درمان و تشخیص قارچی بیماریهای با دانشجو آشنایی ف کلی درس:اهدا

 اختصاصی درس: اهداف
 را نام ببرد دهانی انواع کانديديازيس. 

 نمايد. تعريف دهان حفره در را آن پاتوژنز چگونگی و کانديداآلبیکانس 

 شرح دهد. را کانديديازيس دهانی بروز کننده مستعد عوامل 

 بیان کند.  را کانديديازيس دهانی عالئم 

 دهد شرح اختصار به را کانديديازيس انواع بالینی بندی طبقه. 

  کانديديازيس را شرح دهدانواع  خصوصیات کلینیکی 

  کانديديازيس را توضیح دهدانواع  عوامل مستعد کننده 

 های مسبب کانديديازيس را شرح دهدارگانیسم 

 دهد شرح را دهانی کانديديازيس درمان پیشگیری و. 

 را نام ببرد. بالستومايکوزيس بیماری عامل 

 دنام ببر  را هیستوپالسموزيس بیماری ملعا 

 مايکوز را نام ببرد.موکور بیماری عامل 

 هريک از بیماريهای قارچی فوق الذکر را شرح دهد دهانی عاليم. 

 هريک از بیماريهای قارچی فوق الذکر را شرح دهد بالینی عاليم. 

 هريک از بیماريهای قارچی فوق الذکر را شرح دهد درمان. 

 طرح دوره ردوس نظری و عملی



 دهد شرح درستی % 188 با را فوق های بیماری تشخیص جهت آزمايشگاهی های ستت.. 

 نمايد بیان درستی % 188 با بیماران اين درتمام را دندانپزشکی مالحظات. 

 پیوند علیه میزبان،دارویی واکنش لیکنوئیدی تماسی ،با لیکن پالن  دانشجو آشنایی اهداف کلی درس:

 اهداف اختصاصی درس:
 .لیکن پالن را تعريف کند 

 پالن را توضیح دهدپیدمیولوژی لیکنا. 

 .خصوصیات کلینیکی و تظاهرات دهانی لیکن پالن را شرح دهد 

  پالن دهانی را توضیح دهدتشخیصی لیکنمعیارهای. 

 را در لیکن پالن دهانی شرح دهد ژنژويت دسکواماتیو. 

 پالن را توضیح دهدنحوه افتراق انواع لیکن. 

 ن دهانی را توضیح دهدپالخصوصیات هیستوپاتولوژيک لیکن. 

 -پالن را از ساير ضايعات  و ضايعات سفید و قرمز شرح دهدتشخیص افتراقی لیکن. 

 پالن را در مطالعات گوناگون توضیح دهدپیش آگهی لیکن. 

 پالن شرح دهدموارد مشکوك به بدخیمی را در لیکن. 

 یل شرح دهديعات به تفصن را به تناسب شدت ضاپالهای موضعی و سیستمیک لیکنانواع درمان. 

 های لیکنوئید را از لیکن پالن توضیح دهدهای تشخیصی واکنشمعیار. 

 تحت تأثیر دارو را شرح دهد لیکنوئیدی هایواکنش. 

 انواع داروهای ايجاد کننده لیکنوئید را نام ببرد. 

 پالن توضیح دهدنحوه تمايز ضايعات دهانی بیماری پیوند علیه میزبان را از لیکن 

 تظاهرات کلینیکی دهانی بیماری پیوند علیه میزان را شرح دهد 

 درمان ضايعات دهانی بیماری پیوند علیه میزبان را توضیح دهد 

 پیش آگهی ضايعات دهانی بیماری پیوند علیه میزبان را شرح دهد 

 پالن شرح دهدنحوه افتراق لوپوس اريتماتوز )سیستمیک و ديسکوئید را از لیکن 

 دهد وس اريتماتوز را از لیکن پالن شرحوصیات هیستوپاتولوژيک لوپنحوه تمايزخص 

 لکوپالکیا و سایر ضایعات سفید کراتوتیکبا  دانشجو آشنایی اهداف کلی درس:

 اهداف اختصاصی درس:
  تعريفWHO ( 1770را برای لکوپالکیا شرح دهد)  

 اتیولوژی لکوپالکیای حقیقی را در دو خط توضیح دهد 

  کلینیکی لکوپالکیا را شرح دهدخصوصیات. 



 انواع لکوپالکیا را از هم افتراق دهد 

 خصوصیات هیستوپاتولوژيک لکوپالکیا را شرح دهد. 

 روشهای تشخیصی لکوپالکیا را شرح دهد. 

 درمان لکوپالکیا را شرح دهد. 

 پیش آگهی لکوپالکیا را توضیح دهد. 

 اريتروپالکیا را تعريف کند. 

  لکوپالکیا را شرح دهدخصويات بالینی. 

 خصوصیات هیستوپاتولوژيک اريتروپالکیا را شرح دهد. 

 نحوه تشخیص افتراقی اريتروپالکیا را از ساير ضايعات التهابی قرمز در مخاط دهان توضیح دهد. 

 درمان اريتروپالکیا را شرح دهد. 

 
 

 اهداف کلی درس:
 کلینیکی و تدابیر دندانپزشکی برای پیشگیری از آن،تظاهرات با اندوکاردیت باکتریال دانشجو آشنایی 

 

 

 اهداف اختصاصی درس:

 
 اندوکارديت باکتريال را تعريف نمايد. 

 اپیدمیولوژی اندوکارديت باکتريال را بیان نمايد. 

 پاتوفیزيولوژی اندوکارديت باکتريال را به طور خالصه شرح دهد. 

  شرح دهد. به طور خالصهعالئم و نشانه های کالسیک اندوکارديت باکتريال را 

 تظاهرات محیطی ناشی از اندوکارديت باکتريال را به طور خالصه شرح دهد. 

  توضیح دهدمعیارهای تشخیص قطعی اندوکارديت باکتريال را به طور خالصه. 

 را شرح دهد بیماريها و شرايط قلبی نیازمند پروفیالکسی آنتی بیوتیک. 

 اعمال دندانپزشکی  نیازمند پروفیالکسی آنتی بیوتیک را در افراد مستعد اندوکارديت باکتريال شرح دهد. 

 .نوع ، مدت ،روش تجويز آنتی بیوتیک  پروفیالکتیک را در افراد مستعد اندوکارديت باکتريال شرح دهد 

  را بیان نمايدشرايط قلبی عروقی فاقد نیاز به پروفیالکسی آنتی بیوتیک 

  در صورت احتمال مقاومت به آموکسی سیلین يا آمپی سیلین در بیمار، نوع آنتی بیوتیک موثر و زمان مناسب برای انجام

 اعمال دندانپزشکی را توضیح دهد.

  شرح دهددر صورت طوالنی شدن عمل دندانپزشکی ،اقدام الزم برای جلوگیری از باکتريمی و اندوکارديت باکتريال را. 



 

 اهداف کلی درس:

 و درمان تشخیص، غدد بزاقی بیماريهای با دانشجو آشنايی 

 اهداف اختصاصی درس:
 .آناتومی غدد بزاقی اصلی را در دو  خط توضیح دهد 

 خشکی دهان(-چگونگی ارزيابی خشکی دهان را توضیح دهد )گزرستومیا 

 عاليم حاصله از نارسايی غدد بزاقی را شرح دهد 

  کننده خشکی دهان را شرح دهدعوامل مستعد 

 آوری بزاق را به تفکیک شرح دهدهای جمع روش 

 سیالوگرافی -های تصويربرداری غدد بزاقی را با توجه به ارجحیت هر يک شرح دهد )راديوگرافی با فیلم سادهروش-

 ( MRIتوموگرافی کامیپوتری و-ایتصوير برداری هسته -اولتراسونوگرافی

 دد بزاقی و کنتراانديکاسیون آن را شرح دهدانديکاسیون بیوپسی غ. 

 البراتواری تشخیص بیماريهای غدد بزاقی را نام ببرد معیارهای. 

 ی بزاقی و يا غده بزاقی متورم را به ترتیب شرح دهدمراحل ارزيابی يک توده. 

 ی غدد بزاقی را شرح دهدناهنجاريهای رشدی تکاملی ويژه 

  را شرح دهد  اقیبز  سنگ غده نشانگرعالئم بالینی. 

 داليل ايجاد سنگ را شرح دهد. 

 دار را نام ببردی سنکحوه معاينات بالینی در غدهن. 

 درمان مناسب سنگ غده را توضیح دهد. 

 موکوسل و انواع آن را در توضیح دهد 

 رانوال را شرح دهد 

 .درمان بیماريهای غدد بزاقی را شرح دهد 

 اهداف کلی درس:
 و تدابیر دندانپزشکی آنها بیماريهای عصبی عضالنیبا  دانشجو آشنايی 

 اهداف اختصاصی درس:
 را تعريف نمايد. سکته مغزی 

  را نام ببرد سکته مغزیدو عامل مهم اتیولوژيک. 

  را به زبان خود شرح دهد سکته مغزی عاليم بالینی. 

  را بیان کند. سکته مغزیتظاهرات فکی صورتی 



  بیماريهای فوق را با  صحت نام ببردداروهای مورد استفاده برای. 

  را تعريف کندمالتیپل اسکلروزيس. 

  شرح دهدرا مالتیپل اسکلروزيس پاتولوژی. 

  را شرح دهدمالتیپل اسکلروزيس  عاليم بالینی. 

  بیان کند.مالتیپل اسکلروزيس را تظاهرات فکی صورتی 

 را از بیماريهايی با تظاهرات فکی دهانی مشابه افتراق دهد مالتیپل اسکلروزيس عوارض دهانی فکی. 

 .فلج بل را تعريف نمايد 

 .اتیولوژی فلج بل را شرح دهد 

 تدابیر درمانی فلج بل را به زبان خود شرح دهد. 

 میاستنی گراويس را تعريف نمايد. 

  شرح دهدپاتولوژی میاستنی گراويس را. 

  نمايدعوامل تريگر میاستنی گراويس را بیان. 

 عاليم بالینی  میاستنی گراويس را شرح دهد. 

 .تظاهرات دهانی فکی میاستنی گراويس را تظاهرات دهانی فکی ساير بیماريهای عصبی افتراق دهد 

 صرع را تعريف نمايد. 

 .انواع صرع را نام ببرد 

 .عوامل تريگر صرع را بیان کند 

 .اتیولوژی صرع را  شرح دهد 

 ا بیان کند.تظاهرات دهانی  فکی صرع ر 

 عاليم نشانگر کنترل نشده بودن بیماری صرع را بیان کند. 

 پارکینسون را تعريف کند. 

 .اتیولوژی پارکینسون را شرح دهد 

 عاليم کاردينال پارکینسون را نام ببرد. 

 عاليم بالینی پارکینسون را شرح دهد. 

  افتراق دهدتظاهرات دهانی فکی پارکینسون از ساير بیماريهای عصبی عضالنی. 

 روشهای تشخیصی بیماريهای فوق را به طور مختصر بیان کند. 

 شرح دهد تدابیر دندانپزشکی بیماريهای عصبی عضالنی را. 

 

 با ضايعات وزيکولوبولوز دانشجو آشنايی اهداف کلی درس:

 اهداف اختصاصی :         
 نمايد تعريف را وزيکولوبولوز های بیماری اصطالح. 



 ببرد نام را وزيکولوبولوز بیماری چهار. 

 دهد شرح خالصه بطور را وزيکولوبولوز های بیماری پاتوژنز. 

 نمايد بندی طبقه را پمفیگوس انواع. 

 دهد شرح اختصار به را پمفیگوس بالینی تظاهرات. 

 دهد شرحرا پمفیگوس هر يک از انواع  دهانی تظاهرات 

  يافته های آزمايشگاهی هر يک از انواع پمفیگوس را به اختصار بیان کند  

 ببرد نام را پمفگوئید بیماری انواع. 

 هر يک از انواع پمفیگوئید را به اختصار شرح دهد بالینی عالئم  

 دهد شرحرا  دهانی هر يک از انواع پمفیگوئید عالئم. 

  پمفیگوئید را به اختصار بیان کند.يافته های آزمايشگاهی هر يک از انواع 

 تعريف نمايد  اختصار به را فرم مالتی اريتم 

 دهد شرح اختصار به را فرم مالتی اتیولوژی اريتم 

 دهد شرح اختصار به را فرم مالتی اريتم  بالینی عالئم 

 دهد شرح اختصار به را فرم مالتی اريتم دهانی عالئم 

 نمايد بیان اختصار به را آن درمان 

 ببرد نام را بولوزا اپیدرمواليزيس بیماری انواع. 

 دهد شرح اختصار به را بولوزا اپیدرمواليزيس  بالینی عالئم. 

 دهد شرحرا بولوزا اپیدرمواليزيس دهانی عالئم. 

 نمايد مقايسه هم با را وزيکولوبولوز های بیماری بالینی عالئم. 

  .کنترل و درمان ضايعات دهانی هر يک از بیماريهای فوق را بیان کند  

 بهترين روش درمان ضايعات دهانی هر يک از بیماريهای فوق قضاوت کرده و دلیل بیاورد  مورد در 

 توضیح دهد بیماران اين درتمام را دندانپزشکی تدابیر. 

 

 منشائ غیر دندانیبا درد های صورتی با  دانشجو آشنايی اهداف کلی درس:

 اهداف اختصاصی :
 نمايد بیان درد محققین المللی بین موسسه تعريف اخرين اساس بر را درد مفهوم. 

 نمايد بندی طبقه رفرنس کتب در شده عنوان های معیار اساس بر را ناشناخته علل با صورتی– دهانی دردهای. 

 کند تعريف را نورالژيک دردهای. 



 میگرن را تعريف کند. 

 عاليم کلینیکی و انواع ان را به اختصار شرح دهد 

 ببرند نام را ومزمن حاد صورتی های درد انواع. 

 دهد شرحبه اختصار   را حاد صورتی های درد اپیدمیولوژی و زايی بیماری ،شتاسی سبب. 

 دهد شرح به اختصار را مزمن صورتی های درد اپیدمیولوژی و زايی بیماری اسی،شن سبب. 

 دهند شرح را ها درد اين تشخیص در پاراکلینیکال و کلینیکی های روش انواع 

 از يکديگر افتراق دهد  را صورتی های درد مختلف انواع . 

 دهند شرح را حاد های درد درمانی ی ها روش. 

 دهند شرح را مزمن های درد درمانی ی ها روش. 

  با بیماريهای گوارشی دانشجو آشنايی اهداف کلی درس:

 اهداف اختصاصی 
 مهمترين بیماريهای درگیر کننده دستگاه گوارش فوقانی را نام ببرد 

 مهمترين بیماريهای درگیر کننده دستگاه گوارش تحتانی رانام ببرد 

 دهند شرح را دستگاه گوارش فوقانی  کننده درگیر بیماريهای هر يک از  های نشانه و عاليم. 

 دهند شرح را دستگاه گوارش تحتانی  کننده درگیر بیماريهای های هر يک از  نشانه و عاليم. 

  ببرند نام را ها بیماری اين درمان در مصرفی داروهای 

  دهند شرح را دستگاه گوارش فوقانی کننده درگیر بیماريهای هر يک از  دهانی تظاهرات. 

 دهند شرح را دستگاه گوارش تحتانی  کننده درگیر بیماريهای هر يک از  دهانی تظاهرات. 

 دهند توضیح را بیماران گوارشی مصرفی داروهای از ناشی دهانی تظاهرات. 

 روشهای تشخیصی هر يک از بیماريهای درگیر کننده دستگاه گوارش فوقانی و تحتانی را به اختصار شرح دهد. 

 بیان نمايدرا  های دستگاه گوارش فوقانی و تحتانی  روشهای درمانی ضايعات دهانی هر يک از بیماری. 

  را تعريف کند کولیت سودو ممبرانوس. 

  را به اختصار بیان کند کولیت سودو ممبرانوسعاليم کلینیکی و روشهای تشخیص و درمان. 

 کراون  را تعريف کند. 

 عاليم کلینیکی و روشهای تشخیص و درمان کراون را به اختصار بیان کند. 

  شرح دهدرا  مبتاليان به بیماری گوارشی تدابیر دندانپزشکی. 

. 

 



 

 بیماريهای ويروسی با دانشجو آشنايی اهداف کلی درس:

 اهداف اختصاصی 
  ببرد نام را دندانپزشکی حیطه در مهم ويروسهای. 

 انواعی از ويروسهای خانواده هرپس را که در انسان بیماريزا هستند نام ببرد 

  شرح دهدساختار سلولی ويروسهای هرپس را 

 عاليم بالینی عفونتHSV1  راHSV2 .از  افتراق دهد 

   دهانی عفونت تظاهرات بالینی وHSV1 .را شرح دهد 

  تظاهرات بالینی و دهانی عفونت  اولیهHSV را شرح دهد 

   تظاهرات بالینی و دهانی عفونت راجعهHSV را شرح دهد 

   تظاهرات دهانی عفونتHSV  را بیان کند سیستم ايمنیضعف در بیماران مبتال به 

  .ضايعات دهانی ناشی از عفونت با ويروس هرپس را از ضايعات مشابه افتراق دهد 

  روشهای آزمايشگاهی تشخیص عفونت با ويروس هرپس را به اختصار شرح دهد 

  .استاندارد طاليی تشخیص عفونت هرپسی را بیان کند 

   توضیح دهدپیشگیری و درمان ضايعات دهانی عفونت هرپسی را. 

   بیماريهای ناشی از عفونت با ويروسVZVرا نام ببرد. 

  تظاهرات بالینی و دهانی بیماری آبله مرغان را شرح دهد. 

  تظاهرات بالینی و دهانی بیماری زونا را شرح دهد. 

  zoster sine eruption را شرح دهد. 

  فاکتورهای مستعد کننده نورالژی بعد از هرپس را بیان نمايد. 

  سندرم رمزی هانت را شرح دهد. 

   تست های آزمايشگاهی عفونت با ويروسVZV.را به اختصار شرح دهد 

   کنترل و درمان  ضايعات دهانی ناشی از عفونت با ويروسVZV شرح دهدرا. 

  سه بیماری مهم ناشی از عفونت با ويروس کوکساکی را نام ببرد. 

   توضیح دهد.فارنژيت حاد لنفوندولر (را  -دست پا دهان –يافته های بالینی و تظاهرات دهانی بیماری )هرپانژين 

  کنترل بیماريهای ناشی از عفونت با ويروس کوکساکی را بیان نمايد و درمانی ی ها روش 

  اتیولوژی وپاتوژنز منونوکلئوز عفونی را به اختصار شرح دهد. 

  يافته های بالینی و تظاهرات دهانی منونوکلئوز عفونی را بیان نمايد. 



   اتیولوژی وپاتوژنز عفونت با ويروسCMV را به اختصار شرح دهد. 

   يافته های بالینی و تظاهرات دهانی عفونت با ويروسCMV .را بیان نمايد 

   تست های آزمايشگاهی  تشخیص منونوکلئوز عفونی و عفونت با ويروسCMV را به اختصار شرح دهد. 

  منونوکلئوز عفونی و عفونت با ويروس  درمان ضايعات دهانیCMV را شرح دهد. 

  .زگیل ويروسی را تعريف نمايد 

   بالینی و دهانی زگیل ويروسی را شرح دهد. تظاهرات 

  درمان زگیل ويروسی را بیان نمايد 

   بیماری سرخک را  به طور مختصر شرح دهد پاتوژنز و اتیولوژی. 

  بیماری اوريون را  به طور مختصر شرح دهد پاتوژنز و اتیولوژی. 

  اتیولوژی و پاتوژنز بیماری سرخچه را به طور مختصر شرح دهد. 

  .تظاهرات بالینی و دهانی بیماريهای فوق را بیان نمايد 

  .بیماريهای فوق را از يکديگر افتراق دهد 

  اتیولوژی  بیماری ايدز را  به طور مختصر شرح دهد. 

  .تظاهرات بالینی و دهانی بیماری ايدز را بیان نمايد 

  .تست های آزمايشگاهی ايدز را به طور مختصر شرح دهد 

  بیان کندرادرمان تظاهرات دهانی بیماريهای فوق 

 دهد شرح را بیماران ساير و بهداشتی پرسنل و بیمار بین وبروس انتقال از جلوگیری برای فردی های حفاظت. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       نظری 2شخیص تول زمانبندی ارائه برنامه درس :جد

 نیمسال دوم
ف

ردي
 مدرس موضوع جلسه ساعت تاريخ 

روش 

های 

 آموزش

امکانات 

 مورد نیاز

عرصه  

 آموزش

1 13/11/78  
88/7-88/0 سخنرانی  دکتربصیرت 1ضايعات قارچی 

برنامه ريزی 

 شده 

ويدئو 

 پروژکتور

کالس 

 درس



2 21/11/78  
88/7-88/0 سخنرانی  دکتربصیرت 2 ضايعات قارچی 

برنامه ريزی 

 شده

ويدئو 

 پروژکتور

کالس 

 درس

3 20/11/78  
88/0-88/7  1سفیدضايعات  

 

سخنرانی  دکتر ربیعی

برنامه ريزی 

 شده

ويدئو 

 پروژکتور

کالس 

 درس

4 5/12/78  
88/0-88/7 سخنرانی  دکتر کیا 2ضايعات سفید 

برنامه ريزی 

 شده

ويدئو 

 پروژکتور

کالس 

 درس

5 12/12/78  
88/0-88/7 سخنرانی  دکتر حسن نیا ضايعات سفید و قرمز 

برنامه ريزی 

 شده

ويدئو 

 پروژکتور

کالس 

 درس

6 17/12/78  
88/0-88/7 سخنرانی  دکتر حسن نیا اندوکارديت باکتريال 

برنامه ريزی 

 شده

ويدئو 

 پروژکتور

کالس 

 درس

7 10/1/73  
88/0-88/7 سخنرانی  دکتر ربیعی 1غدد بزاقی 

برنامه ريزی 

 شده

ويدئو 

 پروژکتور

کالس 

 درس

8 25/1/73  
88/0-88/7 سخنرانی  دکتر ربیعی 2غدد بزاقی 

ريزی برنامه 

 شده

ويدئو 

 پروژکتور

کالس 

 درس

9 1/2/73  
88/0-88/7 بیماريهای عصبی  

 عضالنی

سخنرانی  دکتر بصیرت

برنامه ريزی 

 شده

ويدئو 

 پروژکتور

کالس 

 درس

11 0/2/73  
88/0-88/7 بیماريهای عصبی  

 عضالنی

سخنرانی  دکتر بصیرت

برنامه ريزی 

 شده

ويدئو 

 پروژکتور

کالس 

 درس

11 15/2/73  
88/0-88/7 ضايعات  

 1وزيکولوبولوز

سخنرانی  دکتر کیا

برنامه ريزی 

 شده

ويدئو 

 پروژکتور

کالس 

 درس

12 22/2/73  88/0-88/7 ضايعات  

 2وزيکولوبولوز

سخنرانی  دکتر کیا

برنامه ريزی 

ويدئو 

 پروژکتور

کالس 

 درس



 شده

13 27/2/73  
88/0-88/7 دردهای  

 1غیرادنتوژنیک

سخنرانی  دکتر کیا

برنامه ريزی 

 شده

ويدئو 

 پروژکتور

کالس 

 درس

14 5/8/37  
88/0-88/7 دردهای  

 2غیرادنتوژنیک

سخنرانی  دکتر کیا

برنامه ريزی 

 شده

ويدئو 

 پروژکتور

کالس 

 درس

15 12/8/37  
88/0-88/7 سخنرانی  دکتر بصیرت 1بیماريهای گوارشی  

برنامه ريزی 

 شده

ويدئو 

 پروژکتور

کالس 

 درس

16 17/8/37  
88/0-88/7 سخنرانی  دکتر ربیعی 1ويروسیبیماريهای  

برنامه ريزی 

 شده

ويدئو 

 پروژکتور

کالس 

 درس

17 23/8/37  
88/0-88/7 سخنرانی  دکتر ربیعی 2بیماريهای ويروسی 

برنامه ريزی 

 شده

ويدئو 

 پروژکتور

کالس 

 درس

 

 

منابع اصلی درس) عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا 

در صورتی که مطالعه همه کتاب يا  همه مجلدات  آن به -صفحات مورد نظردر اين درس

 عنوان منبع ضروری نباشد(

 Greenberg M, Glick M, Ship JA. Burket's Oral Medicine .11 Ed, pmph -1کتاب.... -1

usa Publishing Co, 8002 
8- Neville B, Damm DD, Bouquot J, Allen CM. Oral and Maxillofacial Pathology 
(Neville,Oral and Maxillofacial Pathology) .3 Ed , Saunders Publishing Co,8002 
3- Little J, Falace D.Dental management of the medically compromised 
patient.7Ed,8013, 

 امکانات آموزشی 
 -کامپیوتر 

 - ويدئوپروژکتور 



 

 

 رم مربوط به هر ارزشیابی:انحوه ارزشیابی دانشجو و ب

الف(  در طول ترم                                                                                         

 ب(  پایان دوره

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون

          (آزمون کتبی) 

    

    

 دانشجو: )توسط گروه تعیین می گردد(مقررات و انتظارات از 

 هر دانشجو طی دوره ملزم به رعايت مقررات آموزشی  به شرح  زير است:

 رعايت حسن اخالق و شئونات اسالمی 

 - حضور منظم و به موقع در کالس 

 - مشارکت فعال در بحث های گروهی 

 


