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  به عنوان دانشجو باید انجام دهید آنچه شما 

 لبی که در کالس مطرح می شود را مرور کنیدمطا. 

 در کالس حضور فعال داشته و در بحث شرکت نمایید. 

 منابع جانبی را مطالعه کنید. 



 
         

 .در امتحانات تکوینی درس شرکت نمایید 

 طراحی شده حضور فعال داشته باشید. در بازدید های 

  انجام پروژه  انتخاب یکCase Study فیلم، نروار  -ت، انجام فعالیتهای سنجش بالینی متناسب و ارایه مستندا

آن در کالس، طراحی و اجرای مداخالت بالینی و تجربی برای فرد مورد نظر و ارایه گزارش دقیق  -کاست،و ...

 گزارش نهایی به صورت کتبی.آن در کالس و نهایتا ارایه 

      هر دانشجو موظر است مطابق با کودکی که انتخاب کرده است و مشکلی کره او دارد مطالعرات دقیقری نیرز در

خصوص تعریر، سبب شناسی  و نهایتا روش های درمان و یا کاهش آن مسئله انجرام داده و در کرالس ارایره    

 نماید.

 

 ارزشیابی :

 یادآوری می گردد کره گرزارش کلیره فعالیتهرای      ر نمره نهایی تاثیر خواهد داشت.د فعالیتهای عملی دانشجویان

 عملی باید در کالس ارایه گردد.

 به صورت تشریحی به عمل خواهد آمد و منابع معرفی شده مطالب ک سیاز  نهایی امتحان. 
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