
  

 

در  0011دانشجویان کارشناسی پیوسته هوشبری  شناسی و معاینات بالینی نشانه( COURSE PLANطرح دوره )

 0010-0012نیمسال اول سال تحصیلی 

 

 

 

 

 معرفی درس:
، گرفتن شرح حال بیمار و انجام معاینات فیزیکی بدنبالینی دستگاه های مختلف این درس دانشجو با اصول معاینه  در

آشنا شده و قادر خواهد بود در فراهم نمودن وسایل و امکانات مورد نیاز برای انجام معاینات فیزیکی و بررسی وضعیت 

کنترل نموده و نسبت به تکمیل همچنین عالیم حیاتی بیماران را بطور دقیق  .سالمت بیمار به پزشک معالج کمک نماید

 بصورت حضوری برگزار خواهد شد.  عملی کالسهای تئوری و کلیه مدارک مورد نیاز اقدام نماید.

 

 گروه آموزشی:هوشبری              مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی پیوسته       پرستاری حضرت زینب)س( الرستان     دانشکده :

 2 :  تعداد واحد شناسی و معاینات بالینی نشانه :  نام درس

 (5/1)عملی -(5/0)نوع واحد :نظری

 روز و ساعت برگزاری کالس:  2فیزیولوژی -2 آناتومی پیش نیاز:

 05-01یکشنبه 

 01-05شنبه  سه

 skill lab: کالس عملی مکان برگزاری

                  مسئول برنامه :  سرکارخانم سیفی                         

 z. seifi2010@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:   52205115شماره تماس دانشکده:  

                                                                                                   آقای دکتر صباغی جناب -چناب آقای دکتر رضوی-آقای اکبری جناب مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 :mrerazavi@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی  52245009شماره تماس دانشکده:    

                                           تهیه و تنظیم :  سرکارخانم سیفی

 0010ماه  شهریور تاریخ تدوین/ بازنگری:

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 و توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات 

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :
 

 وع مصاحبهرآشنایی با روش های تشخیصی بیماری ها، طرز برخورد با بیمار و ش .1

 یه معاینه بالینیآشنایی با اصول و مفاهیم اول .2

 شخیصی و درمانی که تاکنون صورت گرفته استشرح بیماری کنونی: شرح حال، سیر عالیم مربوطه، کیفیت و کمیت اقدامات ت .3

 لی، سابقه مصرف داروها،آلرژی، اعمال جراحیسوابق بیمار: بیماری های قبلی و سوابق بستری قب .4

 ل، سیگار و مواد مخدر(سوابق شخصی و اجتماعی: وضعیت سالمت ، اعتیاد)الک .5

 سوابق فامیلی: وجود یا عدم وجود امراض ارثی و امراض مهم .6

 آماده کردن بیمار برای معاینه و لوازم مورد استفاده و نحوه انجام معاینه فیزیکی .7

 مروری بر عالیم حیاتی .8

ستگاه عصبی، اعصاب و نشانه شناسی و معاینه دستگاه های مختلف بدن شامل: دستگاه قلب و عروق، دستگاه تنفسی، د .9

 روان، گوش و حلق و بینی و..

 طریقه نوشتن پرونده بیمار، خالصه شرح حال و یافته های بالینی و نوشتن گزارش روزانه .11

 اهداف کلی

 

 اصول و مفاهیم اولیه در معاینه بالینی را بیان نماید.

  اهداف اختصاصی 
 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 ال و معاینه فیزیکی صحیح را در رسیدن به تشخیص بیماری شرح دهد.اهمیت گرفتن شرح ح 

 .وسایل مورد نیاز برای معاینه فیزیکی را نام ببرد 

 .پوزیشن های مختلف برای معاینه فیزیکی را نام ببرد 

 .تکنیک های اصلی در معاینه بالینی را شناسایی نماید 

 اهداف کلی

 را بداند. اخذ شرح حال و مصاحبه با بیمار اصول    

 اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 .هدف از گرفتن شرح حال را توضیح دهد 

 .نحوه گرفتن شرح حال پایه را بداند 

 .اجزای مختلف گرفتن شرح حال را توضیح دهد 

 .تفاوت بین سواالت باز و بسته را بیان نماید 

 .شکایت اصلی بیمار را توضیح دهد 

 رم شرح حال ارائه شده را نکمیل نماید.نقش ف با تکنیک ایفای 

 ی و مصرف دارو و آلرژی را ثبت نماید.به طور صحیح سوابق بیماری قبل 

 .چگونگی برقراری ارتباط با مددجو را توصیف نماید 

 



 اهداف کلی

 چگونگی کنترل عالیم حیاتی بیمار آشنا گردد. با  

  اهداف اختصاصی 
 ند :دانشجودر پایان دوره باید بتوا

 .عالیم حیاتی و مقدار طبیعی آن ها را در گروه های مختلف سنی بداند 

 .انواع نبض های غیر طبیعی را شرح دهد 

 .نحوه اندازه گیری دمای بدن را بداند 

  را بشناسد.فشار خون و عوامل موثر بر آن 

 .روش های مختلف اندازه گیری فشار خون را بداند 

 ن را بداند.خطاهای رایج اندازه گیری فشار خو 

 .تنفس طبیعی را بشناسد 

 .انواع مختلف الگوهای تنفسی غیر طبیعی را نام ببرد 

 .بطور صحیح بتواند عالیم حیاتی را ثبت نماید 

 

 اهداف کلی

 بررسی و نحوه معاینه فیزیکی در سیستم پوششی)پوست و ناخن (آشنا گردد. با  

 اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 .انواع ضایعات پوستی را نام ببرد 

 .یافته های غیر طبیعی در بررسی ناخن را بیان نماید 

 .یافته های غیر طبیعی در بررسی مو را بیان نماید 

  .بطور صحیح بتواند پوست ، ناخن و مو را از نظر وجود یا عدم وجود یافته های غیر طبیعی معاینه نماید 

 اهداف کلی

 نه فیزیکی در چشم آشنا گردد.بررسی و نحوه معای با  

 

 اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 .روش های بررسی و معاینه چشم را شرح دهد 

 .عیوب انکساری چشم را تعریف نماید 

 .یافته های غیر طبیعی در بررسی مردمک را بیان نماید 

 .نکات قابل بررسی با افتالموسکوپ را شرح دهد 

 ند چشم از نظر وجود یا عدم وجود یافته های غیر طبیعی معاینه نماید. بطور صحیح بتوا 

 



 

 اهداف کلی

 بررسی و نحوه معاینه فیزیکی در گوش و حلق و بینی آشنا گردد. با    

 اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 .روش های معایته فیزیکی گوش را شرح دهد 

 بررسی حدت شنوایی را شرح دهد. 

 .یافته های غیر طبیعی در معاینه گوش با اتوسکوپ را شرح دهد 

 .تست های شنوایی جهت بررسی شنوایی را نام ببرد 

 .موارد غیر طبیعی در لمس بینی را بیان نماید 

 .روش بررسی حساسیت سینوس ها را بیان نماید 

 .یافته های غیر طبیعی در معاینه دهان و حلق را شرح دهد 

 د گوش، حلق و بینی از نظر وجود یا عدم وجود یافته های غیر طبیعی معاینه نماید.بطور صحیح بتوان 

 اهداف کلی

 بررسی و نحوه معاینه فیزیکی در سیستم تنفسی آشنا گردد. با      

 اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 ا بیان نماید.ه فیزیکی رسینه و موارد غیر طبیعی در معاین شکل های مختلف قفسه 

 .صداهای طبیعی و غیر طبیعی تنفسی را نام ببرد 

 .روش بررسی لرزش لمسی و اهمیت آن را شرح دهد 

 .صداهای غیر طبیعی در دق ققسه سینه را بشناسد 

 .بطور صحیح بتواند سیستم تنفسی را از نظر وجود یا عدم وجود یافته های غیر طبیعی معاینه نماید 

 فسه سینه، تنگی نفس، ارتوپنه،تنگی نفس حمله ای را در تاریخچه شرح دهد.اهمیت نشانه های درد ق 

 اهداف کلی

 بررسی و نحوه معاینه فیزیکی در سیستم قلبی و عروقی آشنا گردد. با  

 اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 .صداها و سوفل های قلبی را یشناسد 

 .نحوه معاینه عروق را بیان نماید 

 .تکنیک های معاینه ورید ژوگوالر، نبض کاروتید را توضیح دهد 

 .یافته های غیر طبیعی در معاینه عروق را بیان نماید 

 .بطور صحیح بتواند سیستم قلبی و عروقی را از نظر وجود یا عدم وجود یافته های غیر طبیعی معاینه نماید 



 

 اهداف کلی

 گوارشی آشنا گردد. بررسی و نحوه معاینه فیزیکی در سیستم با   

 اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 

  دق و لمس را انجام دهد. ،نحوه معاینه شکم را با استفاده از تکنیک مشاهده، سمع 

 .یافته های غیر طبیعی و اهمیت آن ها را شرح دهد 

 .عالمت ریباند تندرنس، روزینگ،پسواس و ... را توضیح دهد 

 واند سیستم گوارشی را از نظر وجود یا عدم وجود یافته های غیر طبیعی معاینه نماید.بطور صحیح بت 

 

 اهداف کلی

 بررسی و نحوه معاینه فیزیکی در سیستم اسکلتی و عضالنی آشنا گردد. با

 اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 .ناهنجاری شایع اسکلتی را نام ببرد 

 و تون عضالت را توضیح دهد. چگونگی معاینه قدرت 

 .بطور صحیح بتواند سیستم اسکلتی و عضالنی را از نظر وجود یا عدم وجود یافته های غیر طبیعی معاینه نماید 

 .معایته سیستم اسکلتی عضالنی شامل معاینه اندام فوقانی و تحتانی و ستون فقرات انجام دهد 

 اهداف کلی

 در سیستم عصبی آشنا گردد. بررسی و نحوه معاینه فیزیکی با     

 اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 .معیار کما گالسگو را توضیح دهد 

 .معاینه اعصاب جمجمه ای را بطور صحیح انجام دهد 

 .یافته های غیر طبیعی در بررسی سیستم عصبی را بشناسد 

 .روش های معاینه مخچه و وضعیت تعادل را توضیح دهد 

 رفلکس ها را بطور صحیحی انجام دهد. معاینه 

 .بطور صحیح بتواند سیستم عصبی را از نظر وجود یا عدم وجود یافته های غیر طبیعی معاینه نماید 

  اهمیت نشانه های شایع از قبیل سردرد، سرگیجه، کرختی، کاهش سطح هوشیاری، تشنج را در تاریخچه سالمت

 سیستم عصبی تشریح نماید.

 



 اهداف کلی

 بررسی و نحوه معاینه فیزیکی در سیستم کلیوی آشنا گردد. با     

 اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 تناسلی را توضیح دهد. -عالیم و نشانه های سیستم ادراری 

 .تکنیک معاینه سیستم کلیوی ) مثانه، کلیه ( را توضیح دهد 

 ا بشناسد.یافته های غیر طبیعی در بررسی سیستم کلیوی ر 

 .بطور صحیح بتواند سیستم کلیوی را از نظر وجود یا عدم وجود یافته های غیر طبیعی معاینه نماید 

 

 روش آموزش 
 

   مجازی                                                                                                            حضوری ی                ترکیب

 شرایط اجراء

 

  :امکانات آموزشی 
  موالژ  ، کامپیوتر و ویدئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر  بلی آیا کتاب /مقاله خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع درسی در نظر دارید؟     

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های صفحات و  فصل

 مشخص شده برای مطالعه

  1386.. تهرانرفیع  اندیشه م،معتقد م، باربارابیتز.غیرتیان بالینی و روش گرفتن شرح حال معاینه
1382.. تهراننگر جامعه . انتشاراتاحمدی، ع محمدی . ففیزیکی برای پرستاران  معاینات   

Bickley,L.S&Hoekelman,RA(2009).Bates guide to physical examination and 

history taking 10th Ed.Philadelphia.J.B.Lippicott company 
 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

  

 

 

 



 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب

آن را  فایل، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 ضمیمه نمایید:

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهمحتوای بارگذاری شده بر روی سامانهفیلم آموزشی، منظور اسالید پاور پوینت، جزوه،  *

 

 

 )آزمون های تکوینی )کوییز/ میان ترم 

 خیر   بلی   اید؟ گرفته. آیا برای درس خود آزمون در نظر 1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع آزمون 

 زمان آزمون نوع آزمون عنوان آزمون شماره

 

1 
 میان ترم

تکوینی)چند گزینه ای، 

 تشریحی، کوتاه پاسخ(

در جدول زمانبندی مشخص 

 گردیده است

 

2 
زمون عملیآ  OSCE 

 متعاقبا اعالم خواهد شد

ل از برگزاری تاریخ امتحان قب

 امتحانات پایان ترم خواهد بود

 

3 
 پایان  ترم

تکوینی)چند گزینه ای، 

 تشریحی، کوتاه پاسخ(
 متعاقبا اعالم خواهد شد

 

 

 

 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگان تهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل 

 ** برای بارگذاری
-- - - - 

    



 

 های دانشجویانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی    اید؟ . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم /میان ترم در نظر گرفته1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 نمره 5 آزمون میان ترم

 نمره 11 آزمون پایان ترم

 نمره 1   شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 نمره 4 آزمون عملی

 

 چند گزینه ای، تشریحی و کوتاه پاسخ خواهد بود. -سواالت ارزشیابی ترکیبی از سواالت صحیح و غلط

نمایش عملی پروسیجرها در حضور اساتید در طی آزمون های دوره ای و پایانی)با   ارزشیابی عملی:

 استفاده از چک لیست(

 

 

 شرح تکلیف عنوان تکلیف شماره
مهلت پاسخ توسط 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 توسط مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 - - - - - 



 مقررات 

انتظار می رود که با توجه به اهمیت و حساسیت درس و تنوع مطالب و محدودیت زمانی و به از دانشجویان عزیز 

 منظور بهره برداری هر چه بیشتر به نکات زیر توجه نماید : 

 

 

 غیبت مجاز طبق مقررات آیین نامه آموزشی می باشد. (0

 شرکت در فعالیت های کالسی )تکالیف( و سایر آزمون ها و پایان ترم. (2

 تشریحی می باشد.  –تحان پایان ترم به صورت سؤاالت چند گزینه ای نحوه  ام (1

مراجعه به منابع معرفی شده جهت مطالعه بیشتر و در صورت وجود هر گونه اشکال و سوال در ساعتهای  (0

 مشاوره با اینجانب مطرح نمائید

 :01حداقل نمره قبولی 

  اشد.تعداددفعات مجاز غیبت در کالس : طبق مقررات آموزشی می ب 

  جلسه جهت جلسات عملی مطابق مقررات 0جلسه جهت جلسات تئوری و بیشتر از  1صورت غیبت بیشتر از در 

 برخورد خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1011-1012در نیمسال اول سال تحصیلی1011دانشجویان هوشبری ورودی شناسی و معاینات بالینی جدول زمانبندی درس نشانه
 

 

 روش ارزشیابی امکانات مورد نیاز نحوه ارائه مدرس موضوع جلسه ساعت ارائه تاریخ ارائه
 یکشنبه 21/10/0010

17-15  
اسی و معاینات بالینی،معرفی اهمیت نشانه شن

روش های تشخیصی بیماری ها،آماده کردن 

 بیمار جهت معاینه و وسایل مورد نیاز

 سخنرانی ، دکتر رضوی

 بحث گروهی

–وایت برد 

 ویدیوپروژکتور

Power point 

میان ترم آزمون  

 یکشنبه 01/11/0010

17-15  
 تکنیک شرح حال گیری و مصاحبه با بیمار

نده بیمار، خالصه شرح حال طریقه نوشتن پرو

 و گزارش حاصل از معاینات فیزیکی

 سخنرانی ، دکتر رضوی

 بحث گروهی

–وایت برد 

 ویدیوپروژکتور

Power point 

میان ترم آزمون  

 یکشنبه 01/11/0010

17-15  

تکنیک های معاینه)لمس، دق، سمع و 

 مروری بر عالیم حیاتی -مشاهده(

 سخنرانی ، دکتر رضوی

 بحث گروهی

–یت برد وا

 ویدیوپروژکتور

Power point 

میان ترم آزمون  

 یکشنبه 20/11/0010

17-15  

معاینه سر و گردن)غدد لنفاوی، تراشه و 

 وریدهای ژوگوالر(

 سخنرانی ، دکتر صباغی

 بحث گروهی

–وایت برد 

 ویدیوپروژکتور

Power point 

میان ترم آزمون  

 یکشنبه 0/10/0010

17-15  

 سخنرانی ، دکتر صباغی ، مردمک(شم)پلک، ملتحمهمعاینه چ

 بحث گروهی

–وایت برد 

 ویدیوپروژکتور

Power point 

میان ترم آزمون  

12-13یکشنبه 0/10/0010  جلسه اول( 5زمون میان ترم )آ 

 یکشنبه 0/10/0010

17-15  

معاینه گوش)گوش خارجی،حدت شنوایی 

 و..(معاینه دهان و حلق و بینی

 سخنرانی ، دکتر صباغی

یبحث گروه  

 ویدیوپروژکتور

Power point 

 آزمون پایانی

 یکشنبه 05/10/0010

17-15  

 سخنرانی ، دکتر صباغی معاینه سیستم تنفسی

 بحث گروهی

 ویدیوپروژکتور

Power point 

 آزمون پایانی

 یکشنبه 22/10/0010

17-15  

 سخنرانی ، دکتر صباغی معاینه سیستم قلبی و عروقی

 بحث گروهی

 ویدیوپروژکتور

Power point 

 آزمون پایانی

 یکشنبه 25/10/0010

17-15  

معاینه سیستم اسکلتی عضالنی)ارزیابی اندام 

 های فوقانی و تحتانی، ستون فقرات(

 سخنرانی ، دکتر صباغی

 بحث گروهی

 ویدیوپروژکتور

Power point 

 آزمون پایانی

 یکشنبه 0/15/0010

17-15  

 ی ،سخنران دکتر صباغی معاینه سیستم اعصاب و روان

 بحث گروهی

 ویدیوپروژکتور

Power point 

 آزمون پایانی

 یکشنبه 01/15/0010

17-15  

 سخنرانی ، دکتر صباغی معاینه سیستم گوارشی

 بحث گروهی

 ویدیوپروژکتور

Power point 

 آزمون پایانی

 یکشنبه 21/15/0010

17-15  

 سخنرانی ، دکتر صباغی تناسلی -معاینه سیستم ادراری

 بحث گروهی

 وپروژکتورویدی

Power point 

 آزمون پایانی

 یکشنبه 27/19/1411

17-15  

 سخنرانی ، دکتر صباغی معاینه فیزیکی شیرخواران و کودکان

 بحث گروهی

 ویدیوپروژکتور

Power point 

 آزمون پایانی

 امتحان پایان ترم 

 



1101-2101در نیمسال اول سال تحصیلی1011رودیدانشجویان هوشبری وعملی  شناسی و معاینات یالینی نشانهجدول زمانبندی درس   

 

 

 

 

 مدرس آموزشی وسیله کمک  روش تدریس موضوع روز/ ساعت تاریخ ارائه

شنبه  سه 02/11/0010  

05-01  

 شرح حال گیری -ارتباط با مددجو

  0گروه 

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 موالژ

 

 دکتر رضوی

شنبه  سه 05/11/0010  

05-01  

 گیریشرح حال  -ارتباط با مددجو

 2گروه 

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 موالژ

 

 دکتر رضوی

شنبه  سه 20/11/0010  

05-01  

 معاینات سر و گردن؛ دهان وحلق بینی

 2گروه 

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 موالژ

 

 آقای اکبری

شنبه  سه 1/10/0010  

05-01  

 معاینات سر و گردن؛ دهان وحلق بینی

 0گروه 

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 موالژ

 

 بریآقای اک

شنبه  سه 01/10/0010  

05-01  

 معاینه پوست و ناخن  -معاینات چشم و گوش 

 0گروه 

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 موالژ

 

 آقای اکبری

شنبه  سه 01/10/0010  

05-01  

 معاینه پوست و ناخن  -معاینات چشم و گوش 

 2گروه 

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 موالژ

 

 آقای اکبری

شنبه  سه 20/10/0010  

05-01  

 عاینه سیستم قلبی و عروقیم

 2گروه 

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 موالژ

 

 دکتر رضوی

شنبه  سه 0/15/0010  

05-01  

 معاینه سیستم قلبی و عروقی

 0گروه 

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

رضوی دکتر موالژ  

شنبه  سه 0/15/0010  

05-01  

 معاینه سیستم تنفسی

 0گروه 

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

رضوی دکتر موالژ  

شنبه  سه 05/15/0010  

05-01  

 معاینه سیستم تنفسی

 2گروه 

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

رضوی دکتر موالژ  

شنبه  سه 22/15/0010  

05-01  

 معاینه سیستم عصبی

 2گروه 

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 آقای اکبری موالژ

شنبه  سه 25/15/0010  

05-01  

 معاینه سیستم عصبی

 0گروه 

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 اکبری آقای موالژ

 یکشنبه 0/01/0010

01-05  

 ادراری -معاینه سیستم گوارشی

 0گروه

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 آقای اکبری موالژ

شنبه  سه 0/01/0010  

05-01  

 ادراری -معاینه سیستم گوارشی

 2گروه

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 آقای اکبری موالژ

 یکشنبه 00/01/0010

01-05  

 معاینه سیستم اسکلتی عضالنی

 2هگرو

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 موالژ

 

 دکتر رضوی

شنبه  سه 01/01/0010  

05-01  

 معاینه سیستم اسکلتی عضالنی

 0گروه

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 موالژ

 

 دکتر رضوی

    امتحان پایان ترم                                   



 

 

 

 1011گروه بندی کالس عملی نشانه شناسی و معاینات بالینی دانشجویان  کارشناسی هوشبری 

 
 

 2گروه  1گروه 

 الهه علوی مرضیه باقریان

 فاطمه نجاری فرناز علی عسکری

 مریم کیهانی مریم روستا

 زهرا رضایی آیدا بیگدلی

 ساغر اسمعیلی آنتا جوهری

 محمد کریمی ماریا مشرف زادی

 کوثر اسکندری -
 

 

 

 


