
 

 بؼوِ تؼالی

 ( PDL )ػوٌتَم ٍ لیگاهال پشیَدًت   :ػٌَاى دسع 

        عبق بشًاهِ آهَصؽ :تاسیخ         عبق بشًاهِ آهَصؽ: صهاى                                 افـیي خَسػٌذدکتش  :هذسع      

        عبق بشًاهِ آهَصؽ: هکاى       ًفش        100حذٍد :  تؼذاد    داًـجَیاى دٍسُ ػوَهی دًذاًپضؿکی :گشٍُ ّذف     

 ًذاسد :پیؾ ًیاص    

آًْا دس  ٍ لیگاهال پشیَدًت ٍ ٍظایف ًوای ّیؼتَلَطی ٍ سادیَگشافی ػوٌتَمآؿٌایی فشاگیشاى با  :هدف کلی 

 پشیَدًـین ٍ ػیؼتن دًذاًی فکی هجوَػِ

 :پغ اص پایاى جلؼِ بتَاًٌذاًتظاس هی سٍد فشاگیشاى  :اهداف ویژه 

 .کٌٌذاًَاع هختلف ػوٌتَم سا بیاى ٍیظگی ّای  -1

 .کٌٌذٍظایف ػواى سا بیاى  -2

 .کٌٌذتشکیب ؿیویایی ػواى سا رکش  -3

 .کٌٌذتغییشات ػوٌتَم سا دس عَل صًذگی سا تـشیح  -4

 .کٌٌذخصَصیات ٍیظُ ػوٌتَم ًؼبت بِ ػایش اجضا پشیَدًـین سا بیاى  -5

 .کٌٌذاًَاع هحل تالقی ػواى ٍ هیٌا سا بیاى  -6

 .کٌٌذتحلیل ػواى ٍآًکیلَص سا تـشیح تَص، ّیپشػوي -7

 .کٌٌذالیاف اصلی لیگاهال پشیَدًت ٍ ٍظایف آًْا سا بیاى  -8

 .کٌٌذسا تـشیح  PDLتشکیب  -9

 .دٌّذسا تَضیح   PDLتغزیِ ای ٍ حؼی  ,ؿکل پزیشی  ,ٍظایف فیضیکی  -10

 .ًوایٌذسا تـشیح  PDLبقایای هاالػض ٍ ػشٍقی  ,دفاػی  ,اجضای ػلَلی ّوبٌذی  -11

سا دس جشیاى اػوال دسهاى کلیٌیکی   PDLبیؼی سا با تَجِ بِ فقذاى ػواى ٍ تفاٍت ایوپلٌت با دًذاى ط -12

 .کٌٌذبیاى 

ٍ ٍیذئَ پشٍطکتَس ٍ پشػؾ ٍ پاػخ  power pointاجشای ػخٌشاًی با اػتفادُ اص  :یژی آموزشتاسترا

 داًـجَیاى

  (MCQ)اسصیابی پایاى دٍسُ با ػَاالت تؼتی  :نحوه ارزشیابی 

ضوي حضَس بِ هَقغ دس هحل تذسیغ ٍ ضوي تؼلظ بِ هٌابغ ٍ ػلَم سٍص هشبَعِ ٍ ّواٌّگی :وظایف دانشجو 

 .دالصم با اػتاد سا جْت سفغ اؿکال ًوای

اص ٍػایل کوک آهَصؿی دس ضوي حضَس بِ هَقغ دس هحل تذسیغ ٍ ضوي تؼلظ بِ هٌابغ دسػی  :وظایف استاد 
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