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 مانی  فوری در سکته مغزی

نادری 

 پور

سخنرانی ، بحث 

 گروهی

وایت برد ویدیو 

 پروژکتور

3 
نادری  سردرد و سرگیجه و سنکوپ

 پور

سخنرانی ، بحث 

 گروهی

ویدیو وایت برد 

 پروژکتور

2 
نادری  تشنج وانواع صرع

 پور

سخنرانی ، بحث 

 گروهی

ویدیو وایت برد 

 پروژکتور

9 
نادری  شکم حاد ، اپاندیسیت ، پریتونیت 

 پور

سخنرانی ، بحث 

 گروهی

وایت برد ویدیو 

 پروژکتور

1 
نادری  پانکراتیت حاد، کله سیستیت

 پور

سخنرانی ، بحث 

 گروهی

ویدیو وایت برد 

 پروژکتور

7 
انسداد روده ، فتق وبیماری عروقی شکم 

 امتحان میان ترم –

دری نا

 پور

سخنرانی ، بحث 

 گروهی

وایت برد ویدیو 

 پروژکتور

8 
گاستریت حاد ، زخم گوارشی و 

 خونریزیهای گوارشی

نادری 

 پور

سخنرانی ، بحث 

 گروهی
وایت برد ویدیو 

 پروژکتور

9 
سنگ کلیوی ، چرخش بیضه  ، فیموزیس و 

 پارافیموزیس

نادری 

 پور

سخنرانی ، بحث 

 گروهی
وایت برد ویدیو 

 رپروژکتو

 بیماریهای التهابی لگن 10
نادری 

 پور

سخنرانی ، بحث 

 گروهی

وایت برد ویدیو 

 پروژکتور

 

 

 (عملی ) جدول زمانبندی

 پراتیک و  10 کالس  : کالس شماره                     14-16شنبه ها سه :روز و ساعت کالس



 
 جلسه

 
 وسیله روش تدریس مدرس موضوع هر جلسه

1 
نادری   فزیارزیابی سکته منحوه 

 پور

و  نمایش فیلم

 کار عملی

 ویدیدپروژکتور

4 
نادری  ارزیابی سردرد و سرگیجهنحوه 

 پور

نمایش فیلم وکار 

 عملی

 ویدیدپروژکتور

3 
نادری  شکم حادنحوه بررسی و ارزیابی 

 پور

و  نمایش فیلم

 کار عملی

 ویدیدپروژکتور

2 
سنگ کلیه و ارزیابی نحوه 

 بیماریهای التهابی لگن

دری نا

 پور

 ویدیدپروژکتور نمایش فیلم

 

 

 

 

 

 :دانشکده EDO نام و امضاء مسول          :        گروه رینام و امضاء مد              :          مدرس ینام ونام خانوادگ
  

       : ارسال خیتار                            : ارسال خیتار             :                            لیتحو خیتار
 

 

 

 

 

 
 


