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ترم آزمون میان  ( نمره   %7 )51    41/8/79   

(نمره   51 %)08  آزمون پایان ترم   طبق برنامه امتحانات 

حضور فعال در 
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 ذی برًاهِجذٍل زهاى بٌ

 51-50دو شنبه ها :روز وساعت جلسه

 رٍغ تـذریط هـذرض هَضَع ّر جلعِ تاریخ جلعِ

همذهِ  ,هؼرفی درض ، هٌابغ ، ارزؼیابی همذهاتی 61/1/79 8

 اجرای آزهًَْای تخصصی،ؼٌاخت اصَل ولی 

هحوذ رظَل 

 تَحیذًیا

بحث  سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
نمایش اسالید   گروهی،  

 یلَگرافی اه اجرای آزهَى بررظی اصَل  6/9/79 2

 

هحوذ رظَل 

 تَحیذًیا

بحث  سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
نمایش اسالید   گروهی،  

هحوذ رظَل  لَلِ ّای رحویٍ رحن بررظی اصَل پرتًَگاری از  7/9/79 3

 تَحیذًیا

بحث  سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
نمایش اسالید   گروهی،  

هحوذ رظَل   هاهَگرافی  آزهَى اجرای بررظی اصَل  51/9/79 4

 تَحیذًیا

بحث  سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
نمایش اسالید   گروهی،  

هحوذ رظَل  غذد اؼىیبررظی اصَل پرتًَگاری از 67/9/79 5

 تَحیذًیا

بحث  سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
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هحوذ رظَل   غذد بسالیبررظی اصَل پرتًَگاری از 78/9/79 6

 َحیذًیات

بحث  سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
نمایش اسالید   گروهی،  

 آزهَىبررظی  -ؼٌاخت اصَل آزهًَْای آًصیَگرافی 9/0/79 7

  آًصیَگرافی هغس

هحوذ رظَل 

 تَحیذًیا

بحث  سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
نمایش اسالید   گروهی،  

هحوذ رظَل  آزهَى هیاى ترم 51/0/79 8

 تَحیذًیا

بحث  و پاسخ ، سخنرانی ، پرسش
نمایش اسالید   گروهی،  

 آًصیَگرافی للب ٍػرٍق ورًٍر بررظی اصَل 65/0/79 9

 

هحوذ رظَل 

 تَحیذًیا

بحث  سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
نمایش اسالید   گروهی،  

هحوذ رظَل  آًصیَگرافی للب ٍػرٍق ورًٍر)اداهِ( بررظی اصَل 60/0/79 80

 تَحیذًیا

حث ب سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
نمایش اسالید   گروهی،  

 اجرای آزهَى آئَرتَگرافی بررظی اصَل 1/7/79 88

 

هحوذ رظَل 

 تَحیذًیا

بحث  سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
نمایش اسالید   گروهی،  

هحوذ رظَل  آًصیَگرافی از اًذام فَلاًی بررظی اصَل 56/7/79 82

 تَحیذًیا

بحث  سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
ید نمایش اسال  گروهی،  

 آًصیَگرافی از اًذام تحتاًی بررظی اصَل 57/7/79 83

 

هحوذ رظَل 

 تَحیذًیا

بحث  سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
نمایش اسالید   گروهی،  

هحوذ رظَل   ولیِ ّا ٍتٌِ ظیلیانؼٌاخت اصَل آًصیَگرافی از  61/7/79 84

 تَحیذًیا

بحث  سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
نمایش اسالید   گروهی،  

 ًٍَگرافی از اًذام فَلاًی ٍتحتاًیبررظی اصَل  7/58/79 85

 

هحوذ رظَل 

 تَحیذًیا

بحث  سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
نمایش اسالید   گروهی،  

بحث  سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،هحوذ رظَل  ًٍَگرافی از طحالبررظی اصَل  58/58/79 86
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نمایش اسالید   گروهی، تَحیذًیا  


