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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 یرشتٍي مقطغ   راديًلًشی گريٌ آمًزشی:       پیراپسشکی داوشکدٌ:

 کارشىاظی ارشد راديًبیًلًشی  حصیلی:ت

 یص ًیبز:پ   ًظری ذ:ًَع ٍاح     2     تؼذاد ٍاحذ: دزیوتری ٍ اصَل ایوٌی    ًبم درض: 

 فیسیَلَشی ػوَهی

 داًطکذُ  هکبى برگساری:   صبح 11تب  8 :سبػت یکطٌبِ  :زهبى برگساری كالض: رٍز

 حسیٌی پَیب هذرسیي )بِ ترتیب حرٍف الفبب(:           هسئَل درض:  8  تؼذاد داًطجَیبى:

 )لطفا شرح دَید( شرح ديرٌ:

 

 سٌجص دز ٍ ًیس اصَل ایوٌی در هراكس كبر بب پرتَ ارائِ هی ضَد.در ایي درض هببحث هربَط بِ هببًی  ٍ هحبسببت 

 

 )لطفا شرح دَید(َدف کلی: 

 

ّذف كلی ػببرت است از آضٌبیی بب اصَل دزیوتری پرتَّبی یًَسبز در هیذاى ّبی هختلف پرتَ خبرجی بب تبكیذ 

در هراكس پرتَپسضکی ٍ  بیطتر بر سٌجص دز در هراكس تطخیصی ٍ درهبًی است.  ّوچٌیي آهَزش اصَل ایوٌی

صٌؼتی بب توركس بر قَاػذ كبر بب پرتَ بر اسبض آخریي هؼیبرّبی هلی ٍ بیي الوللی  از اّذاف كلی ایي درض هی 

 ببضذ.

 

 

 )در ياقغ َمان اَداف کلی طرح درض اظت(بیىابیىی:اَداف 
ٍ هحَرّبی اصلی برًبهِ را ًطبى هی است ًسبت بِ اّذاف كلی رٍضي تر ٍ ضفبف تر  كِ است ّذف كلی بِ اجسای تخصصی ضکستيهٌظَر)

 (.اًذكِ در ٍاقغ ّوبى اّذاف رفتبری است  ٍیصُ تری بِ ًبم اّذاف قببل تقسین ضذى بِ اجسای اختصبصی اّذاف بیٌببیٌی دّذ.

 آضٌبیی بب فیسیک پرتَی از دیذگبُ دزیوتری -

 رٍضْبی هحبسبِ دز  -

 اًَاع دزیوترّبٍیصگی ّبی  -

 اصَل ایوٌی در هراكس پرتَی -

 

 َای تدريط:شیًٌ

 رسص ٍ پبسخپ  سخٌراًی برًبهِ ریسی ضذُ   سخٌراًی

 (TBLیبدگیری هبتٌی بر تین)  (PBLیبدگیری هبتٌی بر حل هسئلِ)  بحث گرٍّی

 دزیوتری یک آزهبیطگبُببزدیذ از در صَرت اهکبى  ارائِ سویٌبر تَسظ داًطجَ ٍ )لطفبً ًبم ببریذ( سبیر هَارد
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 )لطفا شرح دَید( يظايف ي تکالیف داوشجً:

 حضَر در كالض، حل توریي، ضركت در هببحث، ضركت در آزهَى هیبى ترم ٍ پبیبى ترم

 

 يظايل کمک آمًزشی:   

   پرٍشكتَر اسالیذ  ختِ ٍ گچت  ٍایت برد

 دزیوتری ٍ ًیس كبتبلَگ دزیوترّبًوًَِ ّبی  ببریذ( لطفبً ًبم)  سبیر هَارد

 

 )از ومرٌ کل( :درصد ومرٌوحًٌ ارزشیابی ي 

   ًورُ درصذ %04آزهَى پبیبى ترم    ًورُ درصذ % 04آزهَى هیبى ترم  

 ًورُ درصذ %5ضركت فؼبل در كالض       ًورُ درصذ %5اًجبم تکبلیف  

 درصذ سویٌبر 11ببریذ(  ًبمبً لطفسبیر هَارد )

 

 آزمًنوًع 

  غلظ -صحیح جَر كردًی          ایچٌذگسیٌِ       پبسخ كَتبُ     تطریحی

 ----------- )لطفب ًبم ببریذ( سبیر هَارد

 

 

 

 :)لطفا وام ببريد(: مىابغ پیشىُادی برای مطالؼٍ 

 :مىابغ اوگلیعی -

 Introduction to Radiological physics and radiation dosimetry (F. H. Attix) چاپی 

 

 مىابغ فارظی:

 چاپی 

 )اوتشارات پصيَشگاٌ ػلًم ي فىًن َعتٍ ای(مباوی دزظىجی در پرتًگیری خارجی  
 

 ايىتروتی 

 مجمًػٍ ضًابط کار با پرتً )ظايت مرکس وظام ايمىی َعتٍ ای کشًر(
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 جديل َفتگی کلیات  ارائٍی درض

 اظتاد مربًط ػىًان مطالب جلعٍ

 حسیٌی پَیب بب هٌببغ پرتَ آضٌبیی 1

 حسیٌی پَیب كویت ّبی فیسیکی در دزیوتری 2

 حسیٌی پَیب كویت ّبی حفبظتی در دزیوتری 3

 حسیٌی پَیب كویت ّبی ػولیبتی در دزیوتری 4

 حسیٌی پَیب برّن كٌص ّبی پرتَّبی غیر ببردار بب هبدُ از دیذ دزیوتری 5

 حسیٌی پَیب هبدُ از دیذ دزیوتریبرّن كٌص ّبی پرتَّبی ببردار بب  6

 حسیٌی پَیب هحبسببت اًَاع برد ررات ببردار 7

 حسیٌی پَیب اصَل ٍ هببًی تئَری حفرُ 8

 حسیٌی پَیب اصَل هحبسببت دزیوتری 9

 حسیٌی پَیب اصَل هحبسببت دزیوتری 10

 حسیٌی پَیب ٍیصگی ّبی كلی دزیوترّب 11

 حسیٌی پَیب دزیوترّبی فؼبل 12

 حسیٌی پَیب دزیوترّبی غیرفؼبل 13

 حسیٌی پَیب اصَل ایوٌی در هراكس تطخیصی 14

 حسیٌی پَیب در هراكس درهبًی ایوٌیاصَل  15

 حسیٌی پَیب در هراكس صٌؼتی ایوٌیاصَل  16

 حسیٌی پَیب ارائِ سویٌبر ّبی داًطجَیبى 17
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 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای هثال 

 

پیراپسشکي دانشکده :     راديولوشیروه آهوزشي :گ  کارشناسي ارشد راديوبیولوشی  حصیلي:ت یرشتهو هقطع    

دصیوتشی ٍ اصَل ایوٌی    ًبم دسع:  ذ:ًَع ٍاح     2     تؼذاد ٍاحذ:  فیضیَلَطی ػوَهی یؾ ًیبص:پ   ًظشی   

صبح 01تب  8 :ػبػت :یکـٌبِ  صهبى بشگضاسی كالع: سٍص داًـکذُ  هکبى بشگضاسی:     

8 تؼذاد داًـجَیبى: هؼئَل دسع:     حؼیٌی پَیب هذسػیي )بِ تشتیب حشٍف الفبب(:             

)لطفا شرح دهید( شرح دوره:  

 

اسائِ هی ؿَد. ًیض اصَل ایوٌی دس هشاكض كبس بب پشتَ هببحث هشبَط بِ هببًی  ٍ هحبػببت ػٌجؾ دص ٍدس ایي دسع   

 

)لطفا شرح دهید(هدف کلي:   

 

پشتَّبی یًَؼبص دس هیذاى ّبی هختلف پشتَ خبسجی بب تبكیذ بیـتش بش ػٌجؾ دص آؿٌبیی بب اصَل دصیوتشی ّذف كلی ػببست اػت اص 

بب توشكض بش قَاػذ كبس بب پشتَ بش  كض پشتَپضؿکی ٍ صٌؼتیاصَل ایوٌی دس هشا دس هشاكض تـخیصی ٍ دسهبًی اػت.  ّوچٌیي آهَصؽ

 اػبع آخشیي هؼیبسّبی هلی ٍ بیي الوللی  اص اّذاف كلی ایي دسع هی ببؿذ.
 

 

 اهداف رفتاری جلسه اول:

اص فشاگیش اًتظبس هی سٍد: سعدس پبیبى د  

بَیظُ آًْبیی كِ دس هشاكض پضؿکی هَسد اػتفبدُ قشاس هی گیشًذ ٍ هیی تَاًیذ بیِ ػٌیَاى هٌیببغ      گبهب  ،داًـجَ هٌببغ پشتَّبی ایکغ 

.... سا  سادییَتشاپی ٍ  ببلقَُ پشتَگیشی خبسجی هطشح ببؿٌذ ًظیش هَلذ ّبی اؿؼِ ایکغ، چـوِ ّبی پشتَصا دس پضؿیکی ّؼیتِ ای ٍ   

 .آؿٌب ؿَد صٌؼتییب   بسداس دس هشاكض پضؿکیرسات بصا ٍ ًَتشٍى  بطَس كبهل فشاگیشد. ّوچٌیي بب هٌببغ هْن

 ی هطالببندی ارائهنزهاجدول 

 1جلسه

 هذت صهبى)دقیقِ(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس هطالب هوضوع درس

ا هٌببغ پشتَّبی ایکغ  آؿٌبیی بب هٌببغ پشتَ ػبػت 2

، گبهب ، ًَتشٍى ، رسات 

بییییبسداس دس هشاكییییض  

 پضؿکی ٍ صٌؼتی

ّبی حیییبٍی اػیییالیذ

تصبٍیش ًوًَِ ای اص ّش 

 یک اص هٌببغ  

 پشػؾ ٍ پبػخ
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 :اهداف رفتاری جلسه دوم

اص فشاگیش اًتظبس هی سٍد: سعدس پبیبى د  

سا بب حل ، كشهب، دصجزبی ٍ پشتَدّی كویت ّبی فیضیکی دس دصیوتشی ؿبهل ؿبسیذگی، ؿبس، ؿبس اًشطی  ؿشح كبهل ٍ جبهؼی اص داًـجَ

 هثبل فشاگیشد.

 ی هطالببندی ارائهزهان جدول

 2جلسه

 هذت صهبى)دقیقِ(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس هطالب هوضوع درس

كوییییت ّیییبی فیضیکیییی دس    ػبػت 2

 دصیوتشی

ؿییبسیذگی، ؿییبس، ؿییبس 

اًشطی ، كشهب، دصجزبی 

 ٍ پشتَدّی

 حل هثبل   اػالیذ

 اهداف رفتاری جلسه سوم:

اص فشاگیش اًتظبس هی سٍد: سعدس پبیبى د  

ؿبهل دص هؼبدل  ٍ دص هَثش ٍ تبسیخچِ قبلی آًْب ٍ سٍابظ هشتبظ  ٍ ًیض حذ ٍ حذٍد دص  حفبظتی كویت ّبی  ؿشح كبهلی اصداًـجَ 

سا فشاگیشد.هجبص   

 ی هطالببندی ارائهجدول زهان

 3جلسه

 هذت صهبى)دقیقِ(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس هطالب هوضوع درس

كوییییت ّیییبی حفیییبظتی دس   ػبػت 2

 دصیوتشی

دص هؼبدل  ٍ دص هَثش ٍ 

تبسیخچِ قبلیی آًْیب ٍ   

سٍابییظ هییشتبظ  ٍ ًیییض 

 حذ ٍ حذٍد دص هجبص

 پشػؾ ٍ پبػخ اػالیذ

 

 اهداف رفتاری جلسه چهارم:

اص فشاگیش اًتظبس هی سٍد: سعدس پبیبى د  

سا فشاگیشدكویت ّبی ػولیبتی ؿبهل هؼبدل دص فشدی ٍ هحیطی ٍ اقؼبم آى ٍ ًیض ًحَُ بشآٍسد دص تَػظ آًْب  ؿشح كبهلی اصداًـجَ   

 ی هطالببندی ارائهجدول زهان

 4جلسه

 هذت صهبى)دقیقِ(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس هطالب هوضوع درس

كوییییت ّیییبی ػولییییبتی دس   ػبػت 2

 دصیوتشی

هؼیییبدل دص فیییشدی ٍ  

اقؼیبم آى ٍ  هحیطی ٍ 

ًیییض ًحییَُ بییشآٍسد دص  

 تَػظ آًْب

 حل توشیي اػالیذ
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 اهداف رفتاری جلسه پنجن:

اص فشاگیش اًتظبس هی سٍد: سعدس پبیبى د  

داًـجَ بب ًقؾ ٍ ػْن پذیذُ ّبی فَتَالکشیک، كبهپتَى ٍ تَلیذ صٍج دس دص اًتقبلی بِ هبدُ ٍ ًیض بشّن كٌؾ ّبی ًَتشًٍی بب هحیظ 

ؿذُ ٍ بتَاًذ یوک بشآٍسد تقشیبی اص آى سا بذػت آٍسد. ّوچٌیي آؿٌبیی بب ًحَُ اػتفبدُ اص جذاٍل ببفت بذى دس دصیوتشی ًَتشٍى آؿٌب 

سی اػت.ضشائب تضؼیف ضشٍ  

 ی هطالببندی ارائهجدول زهان

 5جلسه

 هذت صهبى)دقیقِ(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس هطالب هوضوع درس

پذیییییییذُ ّییییییبی   بشخَسد پشتَّبی غیش ببسداس ػبػت 2

فَتَالکشیک، كیبهپتَى  

ٍ تَلییییییذ صٍج دس دص 

اًتقبلی بِ هیبدُ ٍ ًییض   

بیییشّن كیییٌؾ ّیییبی 

ًَتشًٍی بب هحیظ ببفت 

بیییذى دس دصیوتیییشی  

 ًَتشٍى

 حل توشیي اػالیذ

 

 اهداف رفتاری جلسه ششن:

اص فشاگیش اًتظبس هی سٍد: سعدس پبیبى د  

  داًـجَ بب اًتقبل اًشطی اًَاع رسات ببسداس دس هبدُ ، تَاى ّبی ایؼتبًٌذگی بشخَسدی ٍ تببـی آًْب دس هبدُ كبهال آؿٌب ؿَد

 

 

 ی هطالببندی ارائهجدول زهان

 6جلسه

 صهبى)دقیقِ(هذت 

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس هطالب هوضوع درس

اًتقییبل اًییشطی اًییَاع    بشخَسد رسات ببسداس ػبػت 2

رسات ببسداس دس هیبدُ ،  

تَاى ّبی ایؼتبًٌذگی 

 بشخَسدی ٍ تببـی

 پشػؾ ٍ پبػخ اػالیذ
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 اهداف رفتاری جلسه هفتن:

اص فشاگیش اًتظبس هی سٍد: سعدس پبیبى د  

 .ٍ هبكضیون دس هبدُ سا فشاگشفتِ ٍ بتَاًذ اص جذاٍل هشتبظ آى سا هحبػبِ كٌذ CSDAداًـجَ اًَاع بشد رسات ببسداس ؿبهل بشد ، بشد  

 

 ی هطالببندی ارائهجدول زهان

 7جلسه

 هذت صهبى)دقیقِ(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس هطالب هوضوع درس

اًَاع بیشد رسات بیبسداس    بشد رسات ببسداس ػبػت 2

ؿیییبهل بیییشد ، بیییشد   

CSDA  هیییبكضیون ٍ

 دس هبدُ

 حل توشیي اػالیذ

 

 

 اهداف رفتاری جلسه هشتن:

اص فشاگیش اًتظبس هی سٍد: سعدس پبیبى د  

ٍ بتَاًذ سٍابظ بصَست تقشصیبی  گشی، اػپٌؼش ٍ بَسلیي آؿٌب ؿَد -حفشُ بشاگّبی  تئَسی كلی سٍابظ حبكن بش  داًـجَ بب اصَل

 دص دس هحیظ دصیوتش ٍ دیَاسٓ آى سا هحبػبِ ٍ بِ یکذیگش تبذیل ًوبیذ.

 

 

 ی هطالببندی ارائهجدول زهان

 8جلسه

 هذت صهبى)دقیقِ(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس هطالب هوضوع درس

اصییَل تئییَسی حفییشُ   تئَسی حفشُ ػبػت 2

گشی، اػپٌؼیش   -بشاگ

 ٍ بَسلیي

 حل توشیي اػالیذ
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 اهداف رفتاری جلسه نهن:

اص فشاگیش اًتظبس هی سٍد: سعدس پبیبى د  

ػذد اتوی  سا بکبسگیشی تئَسی حفشُ بشای هحبػببت دصیوتشی  پشتَّبی  فَتًَی دس هحیظ ّبی هتفبٍت اص ًظش سیبضی داًـجَ اصَل 

 گیشی تبذیل ًوبیذ.فشاگشفتِ ٍ بتَاًذ دص ثبت ؿذُ دس دصیوتش سا بِ دص هحیظ اًذاصُ 

 

 

 ی هطالببندی ارائهجدول زهان

 9جلسه

 هذت صهبى)دقیقِ(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس هطالب هوضوع درس

هحبػییببت دصیوتییشی    اصَل دصیوتشی ػبػت 2

 پشتَّبی  فَتًَی

 حل توشیي اػالیذ

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه دهن:

اص فشاگیش اًتظبس هی سٍد: سعدس پبیبى د  

اصَل سیبضی بکبسگیشی تئَسی حفشُ بشای هحبػببت دصیوتشی  پشتَّبی  ًَتشًٍی ٍ الکتشًٍی دس هحیظ ّبی هتفبٍت اص ًظش داًـجَ 

 ػذد اتوی  سا فشاگشفتِ ٍ بتَاًذ دص ثبت ؿذُ دس دصیوتش سا بِ دص هحیظ اًذاصُ گیشی تبذیل ًوبیذ.
 

 

 ی هطالببندی ارائهجدول زهان

 11جلسه

 هذت صهبى)دقیقِ(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس هطالب هوضوع درس

هحبػببت دصیوتشی   اصَل دصیوتشی  ػبػت 2

 فَتًَی غیش  پشتَّبی 

 ٍ حل توشیي

 حل توشیي اػالیذ
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 اهداف رفتاری جلسه يازدهن:

اص فشاگیش اًتظبس هی سٍد: سعدس پبیبى د  

، صحت ٍ دقت، حذ ببالی دصیوتشی ، حذ داًـجَ بب ٍیظگیْبی كلی ػیؼتن ّبی دصیوتشی هبًٌذ حؼبػیت، پبػخ اًشطی، كبلیبشاػیَى 

 آؿٌب ؿَد.دس دصیوتشی  اقل دص قببل اًذاصُ گیشی ٍ ....

 

 ی هطالببندی ارائهجدول زهان

 11جلسه

 هذت صهبى)دقیقِ(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس هطالب هوضوع درس

هحبػببت دصیوتشی   ٍیظگی ّبی دصیوتش  ػبػت 2

 فَتًَی غیش  پشتَّبی 

 ٍ حل توشیي

ٍ ًوًَِ ّبی  اػالیذ

 كبتبلَگ دصیوتشّب

 پشػؾ ٍ پبػخ

 

 

 اهداف رفتاری جلسه دوازدهن:

اص فشاگیش اًتظبس هی سٍد: سعدس پبیبى د  

 

ّب ٌّگبهی  ٍ  ًیوِ ّبدیؿبهل اتبقک یًَؾ، تٌبػبی، گبیگش، ٍ غیشگبصی ؿبهل ػٌتیالتَسّب   فؼبل گبصی  آؿکبسػبصّبیداًـجَ بب اًَاع 

 كِ بِ ػٌَاى دصیوتش اػتفبدُ هی ؿًَذ بطَس كبهل آؿٌب ؿذُ ٍ كبسبشدّبی ّش یک سا بِ ػٌَاى دصیوتش فشا بگیشد.
 

 

 ی هطالببندی ارائهجدول زهان

 12جلسه

 هذت صهبى)دقیقِ(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه هطالبرئوس  هوضوع درس

دصیوتشّبی گبصی ٍ  دصیوتشّبی فؼبل  ػبػت 2

 ًیوِ ّبدی

ٍ ًوًَِ ّبی  اػالیذ

تصَیشی  یب فیضیکی 

تجبسی اص ّشیک اص 

 اًَاع آى

 پشػؾ ٍ پبػخ
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 ن:سیسدهاهداف رفتاری جلسه 

اص فشاگیش اًتظبس هی سٍد: سعدس پبیبى د  

، TLDاًَاع  حبلت جبهذ هبًٌذ  ّبی سادیَ گشافی ٍ سادیَكشٍهیک، اًَاع دصیوتشّبی غیش فؼبل هبًٌذ فیلناصَل ٍ ٍیضگی ّبی  داًـجَ 

OSL  ٍRPL .سا فشاگیشد 

 

 ی هطالببندی ارائهجدول زهان

 13جلسه

 هذت صهبى)دقیقِ(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس هطالب هوضوع درس

غیشفؼبلدصیوتشّبی   ػبػت 2 دصیوتشی بب فیلن ٍ  

 هَاد حبلت جبهذ

اػالیذ ٍ ًوًَِ ّبی 

تصَیشی  یب فیضیکی 

تجبسی اص ّشیک اص 

 اًَاع آى

 پشػؾ ٍ پبػخ

 

 :دهنچهارفتاری جلسه اهداف ر

اص فشاگیش اًتظبس هی سٍد: سعدس پبیبى د  

 .آؿٌب ؿَدٍ آخشیي هؼیبسّب  ٍ پضؿکی ّؼتِ ای  ایکغ داًـجَ بب اصَل ایوٌی دس هشاكض تـخیصی

 ی هطالببندی ارائهجدول زهان

 14جلسه

 هذت صهبى)دقیقِ(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس هطالب هوضوع درس

اصَل ایوٌی دس هشاكض  اصَل ایوٌی دس هشاكض تـخیصی  ػبػت 2

ٍ ایکغ تـخیصی 

 پضؿکی ّؼتِ ای

 پشػؾ ٍ پبػخ اػالیذ

 

 

 اهداف رفتاری جلسه پانسدهن:

اص فشاگیش اًتظبس هی سٍد: سعدس پبیبى د  

آؿٌب ؿَد. ٍ آخشیي هؼیبسّب ٍ ؿتببذٌّذُ 01-داًـجَ بب اصَل ایوٌی كبس بب پشتَ دس هشاكض دسهبًی كببلت  

 ی هطالببندی ارائهجدول زهان

 15جلسه 

 هذت صهبى)دقیقِ(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس هطالب هوضوع درس

هشاكض دسهبًیاصَل ایوٌی دس   ػبػت 2 اصَل ایوٌی دس هشاكض  

دسهبًی هبًٌذ تلِ تشاپی 

 كببلت ٍ ؿتببذٌّذُ ّب

 پشػؾ ٍ پبػخ اػالیذ
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 اهداف رفتاری جلسه شانسدهن:

اص فشاگیش اًتظبس هی سٍد: سعدس پبیبى د  

آؿٌب ؿَد. ٍ آخشیي هؼیبسّب داًـجَ بب اصَل ایوٌی كبس بب پشتَ دس هشاكض سادیَگشافی صٌؼتی ٍ تبػیؼبت ّؼتِ ای  

 

 ی هطالببندی ارائهجدول زهان

 16جلسه 

 هذت صهبى)دقیقِ(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس هطالب هوضوع درس

ایوٌی كبس بب پشتَ دس  اصَل ایوٌی دس هشاكض صٌؼتی  ػبػت 2

هشاكض سادیَگشافی 

صٌؼتی ٍ تبػیؼبت 

 ّؼتِ ای

 پشػؾ ٍ پبػخ اػالیذ

 

 :هفدهناهداف رفتاری جلسه 

اص فشاگیش اًتظبس هی سٍد: سعدس پبیبى د  

بِ اسائِ ػویٌبسی دس هَضَع سٍص دًیب دس صهیٌِ ی دصیوتشی یب اصَل ایوٌی  بپشداصدداًـجَ   

 

 

 

 ی هطالببندی ارائهجدول زهان

 17جلسه 

 هذت صهبى)دقیقِ(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس هطالب هوضوع درس

هَضَػبت ػویٌبس بب  ػویٌبس داًـجَیی  ػبػت 2

سٍص دًیب دس صهیٌِ 

 دصیوتشی

بیییش اػیییبع كیفییییت  اػالیذ

 ػویٌبس اسائِ ؿذُ
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