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 یبدگیزی آًْب را ثزرسی ًوبیذ.در ٌّگبم تزخیص ثیوبر آهَسضْبی السم را ثِ ثیوبر ٍ خبًَادُ ٍی ارائِ ًوَدُ ٍ هیشاى  -18
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اًجبم ، تَسط داًطجَیبى ٍ رفع اضکبل زٍسیجز ّباًجبم د، تَسط هذرس ثیوبر در دفعِ اٍلاًجبم ّز کذام اس دزٍسیجزّب ثز رٍی  :روش تذریس 

، ارائِ گشارش هَردی تَسط ٍ اسکي ّبی هَجَد در ثخصّب آهَسش ّز گًَِ آسهبیطبت، گزافی الذاهبت دزستبری ثِ تٌْبیی تَسط داًطجَیبى، 

 .ثز ثبلیي ثیوبر هزثَطِ داًطجَیبى در رٍسّبی تعییي ضذُ

 

 هزالجتی دزستبری هَجَد در ثخص.ٍسبیل ٍ تجْیشات  : وسایل کوک آهوزضی
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 ت السمفعبلیتْبی دزستبری ثب عاللِ ٍ توبیل، ثب دلت ٍ سزعاًجبم  -6

 ارائِ گشارش هَردی -7
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