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 جلسه

تاریخ 

 جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

داف آموزشی: شناختی، عاطفی، اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اه

 روان حرکتی(

طبقه هر 
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 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو زمان جلسه

1  
آشننیی با ننیا   نن اا

افیز ولوژیاغدد

ااحیطهاشییختب:ا

 عمم  ننهما را  ر   مکانیسم    انواع  طبقه بندی هورمونهای مختلف و
 شرح  هد. سطح سلولی 

 را شرح  هد. قدامیغده هیپوفیز  مختلف  عملکر  هورمونهای 

 عیطفبحیطها

 اشته باشد. توجه به نکات مطرح شده حین تدریس  

 .مشارکت فعال  ر مباحث کالسی  اشته باشد 

 -شناختی
 عاطفی

 -سخنرانی
 مباحثه ای

 اسالید
 وایت بر 

 تصاویر و مقاالت 
 مرتبط با بحث

120 
 شرکت فعال  ر 

 سیمباحثات کال
 نغازین
 

2  

 ننیاا بآشننییادا ننها

ایولننوژ زی   نن اف
اغدد

ااحیطهاشییختب:ا

 را شرح  هد. خلفیغده هیپوفیز  مختلف عملکر  هورمونهای 

 عیطفبحیطها

 اشته باشد. توجه به نکات مطرح شده حین تدریس  

 .مشارکت فعال  ر مباحث کالسی  اشته باشد 

 -شناختی
 عاطفی

 -سخنرانی
 مباحثه ای

 اسالید
 بر  وایت

 تصاویر و مقاالت 
 مرتبط با بحث

120 
 شرکت فعال  ر 
 مباحثات کالسی

ای یا مرحله
 تکوینی،
 

3  

 ننیاا بآشننییادا ننها
ایولننوژ زی   نن اف

اغدد

ااحیطهاشییختب:ا

  تیروئید را بشناسد. ههورمونهای غدچگونگی ساخت و اثرات 

  

  هورمونهای غد  فوق کلیه را شرح  هد.چگونگی ساخت و اثرات 

 -شناختی
 عاطفی

 -سخنرانی
 مباحثه ای

 اسالید
 وایت بر 

 تصاویر و مقاالت 
120 

 شرکت فعال  ر 
 مباحثات کالسی

ای یا مرحله
 تکوینی،
 

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی   


یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایا)آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحله توانند به صورت آزمون ورودیها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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 عیطفبهاحیط 

 اشته باشد. توجه به نکات مطرح شده حین تدریس  

 .مشارکت فعال  ر مباحث کالسی  اشته باشد 

 مرتبط با بحث

4  

 ننیاا بآشننییادا ننها

ایولننوژ زی   نن اف
اغدد

ااحیطهاشییختب:ا

 .نقش هورمون های انسولین  ر تنظی  قند خون را شرح  هد 

 .نقش هورمون های گلوکاگون  ر تنظی  قند خون را شرح  هد 

 
 عیطفبحیطها 

 اشته باشد. توجه به نکات مطرح شده حین تدریس  

 .مشارکت فعال  ر مباحث کالسی  اشته باشد 

 -شناختی
 عاطفی

 -سخنرانی
 مباحثه ای

 سالیدا
 وایت بر 

 تصاویر و مقاالت 
 مرتبط با بحث

120 
 شرکت فعال  ر 
 مباحثات کالسی

ای یا مرحله
 تکوینی،
 

5  

ا
ا
ا
ا

فیز ولننوژیاسیمننت ا
اعص ب

ااحیطهاشییختب:ا

 .نناتومی و فیزیولوژی نخاع و قشر مخ را بشناسد 

 .فیزیولوژی مخچه وحفظ تعا ل را شرح  هد 

 عیطفبحیطها

 اشته باشد. ه حین تدریستوجه به نکات مطرح شد  

 .مشارکت فعال  ر مباحث کالسی  اشته باشد 

 

 -شناختی
 عاطفی

 -سخنرانی
 مباحثه ای

 اسالید
 وایت بر 

 تصاویر و مقاالت 
 مرتبط با بحث

120 
 شرکت فعال  ر 
 مباحثات کالسی

ای یا مرحله
 تکوینی،
 

6  

ادا نننهافیز ولنننوژیا
اسیمت اعص ب

ا

ااحیطهاشییختب:ا

 .عملکر  سیست  عصبی خو مختار را شرح  هد 

 .عملکر  عقده های قاعده ای را شرح  هد 

 عیطفبحیطها

 اشته باشد. توجه به نکات مطرح شده حین تدریس  

 .مشارکت فعال  ر مباحث کالسی  اشته باشد 

 

 

 -شناختی
 عاطفی

 -سخنرانی
 مباحثه ای

 اسالید
 وایت بر 

 تصاویر و مقاالت 
 مرتبط با بحث

120 
 رکت فعال  ر ش

 مباحثات کالسی

ای یا مرحله
 تکوینی،
 

 

 

 

7 

 
 
 
 
 

ادا نننهافیز ولنننوژیا
اسیمت اعص ب

ا

ااحیطهاشییختب:ا

 .عملکر  بخش های مختلف سیست  لیمبیک را شرح  هد 

 .فیزیولوژی تاالموس و هیپوتاالموس را شرح  هد 

 عیطفبحیطها

 اشته باشد. توجه به نکات مطرح شده حین تدریس  

 -شناختی
 عاطفی

 -سخنرانی
 مباحثه ای

 اسالید
 وایت بر 

 تصاویر و مقاالت 
 مرتبط با بحث

120 
 شرکت فعال  ر 
 مباحثات کالسی

ای یا مرحله
 تکوینی،
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  فعال  ر مباحث کالسی  اشته باشد.مشارکت 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 
ا) ییی باوا حواساو ژه

اشیوا ب(

ااحیطهاشییختب:ا

 های  یدن و شنیدن را  مکانیس  های فیزیولوژیک  خی   ر فرایند
 . ر سطوح سلولی شرح  هد

 عیطفبحیطها

 اشته باشد. توجه به نکات مطرح شده حین تدریس  

 .مشارکت فعال  ر مباحث کالسی  اشته باشد 

 

 

 -شناختی
 عاطفی

 -سخنرانی
 مباحثه ای

 اسالید
 وایت بر 

 تصاویر و مقاالت 
 مرتبط با بحث

120 
 شرکت فعال  ر 
 مباحثات کالسی

ای یا مرحله
 تکوینی،
 

 امتحان پایان ترم  9

اانتظیرا بارودادانشجوا تواند،
 .بخوبی فرا گرفته باشدمطالب ارائه شده  ر طول ترم را  -
 هدف از ارائه این واحد  رسی را به خوبی  رک کر ه باشد. -

 با انگیزه و اشتیاق  ر امتحان پایان ترم شرکت کند. -

، شناختی
 عاطفی

 یانینزمون پا - - - -

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه می% باقی80% کل نمره با استفاده از کوئیز و 20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره80   آزمون پایان ترم
 % کل نمره20  کوئیز و تکالیف درسی

 منابع:
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