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 سنجش و ارزشیابی
 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( آزمون

ترم آزمون میان  ( نمره   %3 )85  81-81 سه شنبه 3/2/91   

(نمره   86 %)11 آزمون پایان ترم   طبق برنامه امتحانات 

حضور فعال در 
 کالس

(نمره %8)5   در طول ترم 

 
 
 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو: 

   مناسب از وقت محدود کالس از دانشجویان عزیز انتظار می رود به رعایت نکات زیر توجه کامل                                           به منظور بهره برداری 
 نمایند:     
 به مقررات انظباطی کالس احترام بگذارد)عدم غیبت کالسی،ساعت ورود وخروج کالس،خاموش بودن تلفن همراه...( -

 ها را مطالعه نمایند.درسی معرفی شده مراجعه ومطالب تکمیلی بحث به منابع  -    
 شرکت فعال تمامی دانشجویان در بحث های گروهی کالس . -
 
 
 
 

 : EDOنام وامضای مدرس:                            نام وامضای مدیر گروه:                    نام وامضای مسئول
 تاریخ ارسال:                                 تاریخ ارسال:                              86/81/97تاریخ تحویل:    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

 جدول زمان بندی برنامه
 3نام درس: روشهای پرتونگاری 

 

  86-81شنبه ها سه : روز وساعت جلسه                                                                           89-89نیمسال دوم ، سال تحصیلی         
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 پرتو نگاری از استخوانهای جمجمه

محمد رسول 
 توحیدنیا
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 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، 
نمایش  بحث گروهی،

 اسالید 

محمد رسول  بی تشخیصی و آزمون میان ترمارزشیا  3/2/91 9
 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، 
نمایش  بحث گروهی،

 اسالید 

محمد رسول  بررسی اصول پرتونگاری از استخوان تمپورال 81/2/91 81
 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
نمایش   بحث گروهی،

 اسالید 
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 ایدنیتوح

، پرسش و پاسخ ،   یسخنران
 دیاسال شینما ،یبحث گروه


