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 پسضکی ًبم درس :  ايوًََلَشی

 1400-1401ًيوسبل اٍل سبل تحصيلی  تبريخ ثرگساری : طَل دٍرُ :يک ترم تحصيلی

 داًطکذُ پيراپسضکیهحل ثرگساری : احذًظری  /. 5ٍتؼذاد ٍاحذ :   
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 در هَضَع درس ّوراُ ثب پرسص ٍ پبسخ ٍ استفبدُ از ٍسبيل کوک آهَزضی هبًٌذ کبهپيَتر ٍ...سخٌراًی  رٍش تذريس : 
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 هطبرکت فؼبل در ثحث ٍ پرسص ّبی کالسی
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 آخريي ٍيرايص ,ايوًََلَشی رٍيت هٌبثغ ثرای هطبلؼِ ثيطتر :

 
 

 


