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ترم انیپا آزمون یا نهیچهار گز  (نمره   51 %)08    طبق برنامه امتحانات 

فعال در  حضور

 کالس

(نمره %5)1 -----------------    

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:
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 شرکت فعال تمامی دانشجویان در بحث های گروهی کالس . -
 
 : EDOسئولنام وامضای مدرس:                            نام وامضای مدیر گروه:                    نام وامضای م  
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بحث  سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
نمایش اسالید   گروهی،  
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محمد رسول   ماموگرافی  اجرای آزمون بررسی اصول  51/7/80 1
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بحث  سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
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  آنژیوگرافی مغز

محمد رسول 

 توحیدنیا
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نمایش اسالید   گروهی،  

محمد رسول  وعروق کرونر)ادامه(آنژیوگرافی قلب  بررسی اصول 57/0/80 80
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نمایش اسالید   گروهی،  

 اجرای آزمون آئورتوگرافی بررسی اصول 4/8/80 88
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محمد رسول 

 توحیدنیا

بحث  سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
نمایش اسالید   گروهی،  

محمد رسول   کلیه ها وتنه سیلیاكشناخت اصول آنژیوگرافی از  51/8/80 81

 وحیدنیات

بحث  سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
نمایش اسالید   گروهی،  

محمد رسول  ونوگرافی از طحالبررسی اصول  5/58/80 85

 توحیدنیا

بحث  سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
نمایش اسالید   گروهی،  

محمد رسول  آشتایی با اصول رادیولوژی مداخله ای 8/58/80 81

 توحیدنیا

بحث  سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
نمایش اسالید   گروهی،  

 محمد رسول  ی)ادامه(مداخله ا یولوژیبا اصول راد ییآشتا 51/58/80 87
 ،ی، پرسش و پاسخ ، بحث گروه یسخنران

دیاسال شینما   
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