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آشننیی با ننیاخیه
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آنننیخی باااطالننت
هط جاآنیخی با ا

داًشجَ قبدر ثبشذ:
الف) حیطِ شٌبختی
ٍ اشُ آًبتَهی را تفعیر کٌذ ٍ تَضیح دّذ.
 هحَر ّبی هختلف ثذى ظبشیتبل ،کرًٍبل ٍ
تراًعَرض را شرح دّذ.
ن ا
 لغت ّبی اختصبصی هبًٌذ هذیبل ٍ
ی ا
لترال،اًتریَر ٍ پَظتریَر ،ظَپریَر ٍ ایٌفریَر،
پرٍکعیوبل ٍ دیعتبل را تَضیح دّذ.
 حرکبت هفبصل هبًٌذ فلکشي ٍ اکعتٌشي،
رٍتیشي ،پرًٍیشي ٍ ظَپیٌشي را شرح دّذ ٍ
هثبل ثسًذ.
ة) حیطِ عبطفی



رٍغ یبددّی
یبدگیری

هَاد ٍ ٍظبیل
آهَزشی

زهبى جلعِ

تکبلیف ٍ ٍظبیف
داًشجَ

کتبة ،عکط،

شرکت در ثحث

شٌبختی-

ظخٌراًی-

اظالیذ،

گرٍّی ٍ پبظخ

عبطفی

هجبحثِ ای

اطلط،هَالش ٍ
رظن تصَیر

121

ثِ ظَاالت

ًحَُارزشیبثی

آزهَى آغبزیي

هطرح شذُ

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهای یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.
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در هجبحث هطرح شذُ هشبرکت فعبل داشتِ
ثبشذ.
در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داشتِ ثبشذ.

داًشجَ قبدر ثبشذ:
الف) حیطِ شٌبختی
 ثخش ّبی هختلف ظلَل را شرح دّذ.
 غشبی ظلَل ٍ عٌبصر تشکیل دٌّذُ ی آى را
تَضیح دّذ.
 ظیتَپالظن ٍ ارگبًل ّبی آى را شرح دّذ.
 اتصبالت ظلَلی را ًبم ثردُ ٍ تَضیح دّذ.
 اظکلت ظلَلی ٍ اجسای تشکیل دٌّذُ ی اى را
شرح دّذ.
 چرخِ ظلَلی ٍ تقعیوبت ظلَلی را تَضیح
دّذ.
ة) حیطِ عبطفی
 در هجبحث هطرح شذُ هشبرکت فعبل داشتِ
ثبشذ.
 در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داشتِ ثبشذ.

2

آشیی با یاسلیل ا

3

داًشجَ قبدر ثبشذ:
الف) حیطِ شٌبختی
 اًَاع ثبفت پَششی را ثب رکر ٍیصگی ٍ هثبل
تَضیح دّذ.
آشیی ب ا ی ا یفن اانی ا
دن ا
 ظلَل ّبی ثبفت ّوجٌذ را ثب رکر ٍیصگی ٍ
هثبل تَضیح دّذ.
 رشتِ ّبی ثبفت ّوجٌذ را ثب رکر ٍیصگی ٍ هثبل
تَضیح دّذ.

کتبة ،عکط،
شٌبختی-

ظخٌراًی-

اظالیذ،

عبطفی

هجبحثِ ای

اطلط،هَالش ٍ

شرکت در ثحث
121

رظن تصَیر

شٌبختی-

ظخٌراًی-

عبطفی

هجبحثِ ای

اطلط،هَالش ٍ
رظن تصَیر

ثِ ظَاالت
هطرح شذُ

کتبة ،عکط،
اظالیذ،

گرٍّی ٍ پبظخ

شرکت در ثحث
121

گرٍّی ٍ پبظخ
ثِ ظَاالت
هطرح شذُ

هرحلِ ای یب
تکَیٌی
تشخیصی

هرحلِ ای یب
تکَیٌی
تشخیصی
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ة) حیطِ عبطفی
در هجبحث هطرح شذُ هشبرکت فعبل داشتِ
ثبشذ.
در ٌّگبم تذریط ثب اشتیبق ثِ درض تَجِ
داشتِ ثبشذ.

4

داًشجَ قبدر ثبشذ:
الف) حیطِ شٌبختی
 ثبفت عضلِ صبف را ثب رکر ٍیصگی تَضیح دّذ.
 ثبفت عضلِ قلجی را ثب رکر ٍیصگی تَضیح دّذ.
 ثبفت عضلِ هخطط را ثب رکر ٍیصگی تَضیح
دّذ.
آشیی ب ا ی ا یفن اانی ا
دن ا
 ثبفت عصجی ثب رکر ٍیصگی تَضیح دّذ.
ة) حیطِ عبطفی
 در هجبحث هطرح شذُ هشبرکت فعبل داشتِ
ثبشذ.
 در ٌّگبم تذریط ثب اشتیبق ثِ درض تَجِ
داشتِ ثبشذ.

5

داًشجَ قبدر ثبشذ:
الف) حیطِ شٌبختی
 اًَاع اظتخَاى ٍ هفصل را ثب رکر ٍیصگی ّب آى
ّب تَضیح دّذ.
 ظتَى هْرُ ای را ثب رکر هشخصبت هْرُ ّبی
گردًی،ظیٌِ ای ،کوری ٍ خبجی تعریف کٌذ.
آشیی با یاطسکل ا دن ا
 جوجوِ را تعریف ٍ اظتخَاى ّبی آى را ثب رکر
ٍیصگی آى ّب تَضیح دّذ.
ة) حیطِ عبطفی
 در هجبحث هطرح شذُ هشبرکت فعبل داشتِ
ثبشذ.

کتبة ،عکط،
شٌبختی-

ظخٌراًی-

اظالیذ،

عبطفی

هجبحثِ ای

اطلط،هَالش ٍ

شرکت در ثحث
121

رظن تصَیر

شٌبختی-

ظخٌراًی-

عبطفی

هجبحثِ ای

اطلط،هَالش ٍ
رظن تصَیر

ثِ ظَاالت
هطرح شذُ

کتبة ،عکط،
اظالیذ،

گرٍّی ٍ پبظخ

شرکت در ثحث
121

گرٍّی ٍ پبظخ
ثِ ظَاالت
هطرح شذُ

هرحلِ ای یب
تکَیٌی
تشخیصی

هرحلِ ای یب
تکَیٌی
تشخیصی
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6

7

در ٌّگبم تذریط ثب اشتیبق ثِ درض تَجِ
داشتِ ثبشذ.

داًشجَ قبدر ثبشذ:
الف) حیطِ شٌبختی
 اظتخَاى ّبی اًذام فَقبًی شبهل کورثٌذ شبًِ
ایَّ ،هرٍض،اٍلٌب ٍ رادیَض ٍ اظتخَاى ّبی
هچ را ثب رکر خالصِ ای از هشخصبت آى را ًبم
ثجرد.
 اظتخَاى ّبی اًذام تحتبًی شبهل لگي ،فوَر  ،شٌبختی-
آشیی با یاطسکل ا دن ا
تیجیب ٍ فیجَال ٍ هچ پب را ثب رکر خالصِ ای از
عبطفی
هشخصبت آى ًبم ثجرد.
ة) حیطِ عبطفی
 در هجبحث هطرح شذُ هشبرکت فعبل داشتِ
ثبشذ.
 در ٌّگبم تذریط ثب اشتیبق ثِ درض تَجِ
داشتِ ثبشذ.

آشیی با یاعض
فیقینب ا

داًشجَ قبدر ثبشذ:
الف) حیطِ شٌبختی
 عضالت اًذام فَقبًی در ًبحیِ ثبزٍ را ثشٌبظذ ٍ
ًبم ثجرد.
 عضالت اًذام فَقبًی در ًبحیِ ظبعذ را ثشٌبظذ
ٍ ًبم ثجرد.
اطندطما
 عضالت اًذام فَقبًی در ًبحیِ کف دظت را
ثشٌبظذ ٍ ًبم ثجرد.
 ثِ صَرت خالصِ عولکرد عضالت اًذام فَقبًی
را تَضیح دّذ.
ة) حیطِ عبطفی
 در هجبحث هطرح شذُ هشبرکت فعبل داشتِ

کتبة ،عکط،
ظخٌراًی-

اظالیذ،

هجبحثِ ای

اطلط،هَالش ٍ

شرکت در ثحث
121

رظن تصَیر

شٌبختی-

ظخٌراًی-

عبطفی

هجبحثِ ای

اطلط،هَالش ٍ
رظن تصَیر

ثِ ظَاالت
هطرح شذُ

کتبة ،عکط،
اظالیذ،

گرٍّی ٍ پبظخ

شرکت در ثحث
121

گرٍّی ٍ پبظخ
ثِ ظَاالت
هطرح شذُ

هرحلِ ای یب
تکَیٌی
تشخیصی

هرحلِ ای یب
تکَیٌی
تشخیصی
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ثبشذ.
در ٌّگبم تذریط ثب اشتیبق ثِ درض تَجِ
داشتِ ثبشذ.

8

آشیی با یاعض
خحتینب ا

داًشجَ قبدر ثبشذ:
الف) حیطِ شٌبختی
 عضالت اًذام تحتبًی در ًبحیِ گلَتئبل را
ثشٌبظذ ٍ ًبم ثجرد.
 عضالت اًذام تحتبًی در ًبحیِ راى را ثشٌبظذ
ٍ ًبم ثجرد.
 عضالت اًذام تحتبًی در ًبحیِ ظبق ٍ کف پب را
اطندطما
ثشٌبظذ ٍ ًبم ثجرد.
 ثِ صَرت خالصِ عولکرد عضالت اًذام فَقبًی
را تَضیح دّذ.
ة) حیطِ عبطفی
 در هجبحث هطرح شذُ هشبرکت فعبل داشتِ
ثبشذ.
 در ٌّگبم تذریط ثب اشتیبق ثِ درض تَجِ
داشتِ ثبشذ.

9

آشیی با یاعض

داًشجَ قبدر ثبشذ:
الف) حیطِ شٌبختی
 عضالت ثیي دًذُ ای را شرح دّذ.
 عضالت جذار شکن را ًبم ثجرد ٍ خالصِ تَضیح
دّذ.
 عضالت دیبفراگن لگٌی را ًبم ثردُ ٍ تَضیح
دّذ.
 عضالت ارکتَاظپبیٌب را ًبم ثردُ ٍ خالصِ
تَضیح دّذ.
ة) حیطِ عبطفی

اخی ا

کتبة ،عکط،
شٌبختی-

ظخٌراًی-

اظالیذ،

عبطفی

هجبحثِ ای

اطلط،هَالش ٍ

شرکت در ثحث
121

رظن تصَیر

شٌبختی-

ظخٌراًی-

عبطفی

هجبحثِ ای

اطلط،هَالش ٍ
رظن تصَیر

ثِ ظَاالت
هطرح شذُ

کتبة ،عکط،
اظالیذ،

گرٍّی ٍ پبظخ

شرکت در ثحث
121

گرٍّی ٍ پبظخ
ثِ ظَاالت
هطرح شذُ

هرحلِ ای یب
تکَیٌی
تشخیصی

هرحلِ ای یب
تکَیٌی
تشخیصی
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11

11

در هجبحث هطرح شذُ هشبرکت فعبل داشتِ
ثبشذ.
در ٌّگبم تذریط ثب اشتیبق ثِ درض تَجِ
داشتِ ثبشذ.

داًشجَ قبدر ثبشذ:
الف) حیطِ شٌبختی
 ظطَح ٍکٌبرُ ّبی قلت را تَضیح دّذ.
 آًبتَهی ثطي راظت ،دّلیس چپ ٍ ثطي چپ،
دریچِ ّبی قلت را تَضیح دّذ.
 عرٍق قلجی ٍ شبخِ ّبی عرٍقی قلت را تَضیح
دّذ.
شٌبختی-
آشیی با یاسیختیهاقلبا ا
 آًبتَهی ظطحی قلت ٍ هحل شٌیذُ شذى
عبطفی
صذای دریچِ ّبی قلجی را شرح دّذ.
ة) حیطِ عبطفی
 در هجبحث هطرح شذُ هشبرکت فعبل داشتِ
ثبشذ.
 در ٌّگبم تذریط ثب اشتیبق ثِ درض تَجِ
داشتِ ثبشذ.
داًشجَ قبدر ثبشذ:
الف) حیطِ شٌبختی
 هجبٍرات آئَرت صعَدی  ،هجبٍرات قَض
آئَرت  ،شبخِ ّبی قَض آئَرت ٍ هجبٍرات ٍ
آشننیی با ننیاسننیختیها
شبخِ ّبی آئَرت ًسٍلی را شرح دّذ.
عنوا اقلیننباااعننوا ا
زهگا دن ا
 شریبى ثسرگ ثذى را ثشٌبظذ ٍ شبخِ ّبی آى
را ًبم ثجرد.
ٍ ریذ ّبی ثسرگ ثذى را ثشٌبظذ ٍ شبخِ ّبی
آى را ًبم ثجرد.

کتبة ،عکط،
ظخٌراًی-

اظالیذ،

هجبحثِ ای

اطلط،هَالش ٍ

شرکت در ثحث
121

رظن تصَیر

شٌبختی-

ظخٌراًی-

عبطفی

هجبحثِ ای

اطلط،هَالش ٍ
رظن تصَیر

ثِ ظَاالت
هطرح شذُ

کتبة ،عکط،
اظالیذ،

گرٍّی ٍ پبظخ

شرکت در ثحث
121

گرٍّی ٍ پبظخ
ثِ ظَاالت
هطرح شذُ

هرحلِ ای یب
تکَیٌی
تشخیصی

هرحلِ ای یب
تکَیٌی
تشخیصی
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ة) حیطِ عبطفی
 در هجبحث هطرح شذُ هشبرکت فعبل داشتِ
ثبشذ.
 در ٌّگبم تذریط ثب اشتیبق ثِ درض تَجِ
داشتِ ثبشذ.

12

داًشجَ قبدر ثبشذ:
الف) حیطِ شٌبختی
 پلَرا جذاری ٍ احشبیی را تَضیح دّذ.
 ریِ ّب ٍ ظطَح آى را ًبم ثردُ ٍ تَضیح دّذ.
 تراشِ ٍ ثرًٍشْب ٍ تقعین ثٌذی درخت ثرًٍشی
آشیی با یاسیختیهاه ن اا
را ًبم ثجرد.
اادهخ ا وانشب ا
ة) حیطِ عبطفی
 در هجبحث هطرح شذُ هشبرکت فعبل داشتِ
ثبشذ.
 در ٌّگبم تذریط ثب اشتیبق ثِ درض تَجِ
داشتِ ثبشذ.

13

داًشجَ قبدر ثبشذ:
 تَضیح جبهعی از هطبلت ارائِ شذُ داشتِ ثبشذ.
ّ ذف از ارائِ ایي ٍاحذ درظی را درک کٌذ.
 عالقِ ٍ اشتیبق الزم جْت اهتحبى پبیبى ترم را
داشتِ ثبشذ.

ط تحیناپی یناخوم ا

کتبة ،عکط،
شٌبختی-

ظخٌراًی-

اظالیذ،

عبطفی

هجبحثِ ای

اطلط،هَالش ٍ

شٌبختی-
عبطفی

ارزضیببی به صورت کتبی که  %20کل نمره بب استفبده از کوئیس و  %00ببقیمبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه میگردد.

آزمون پبیبن ترم

 %00کل نمره

121

رظن تصَیر

ًحَُ ارزشیبثی:

ًحَُ هحبظجِ ًورُ کل:

شرکت در ثحث

حل هعئلِ

.....

گرٍّی ٍ پبظخ
ثِ ظَاالت
هطرح شذُ

121

حل هعبئل دادُ
شذُ

هرحلِ ای یب
تکَیٌی
تشخیصی

آزهَى پبیبًی
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