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 با ریاضیات و کاربرد آن در علوم پزشکیآشنایی : هدف کلی درس

  

 
شماره 

  جلسه
  اهداف میانی  (رئوس مطالب)  تاریخ جلسه

ی: اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزش

  شناختی، عاطفی، روان حرکتی)

طبقه هر 

  حیطه

  روش یاددهی

  یادگیري

مواد و وسایل 

  آموزشی
  ارزشیابینحوه  تکالیف دانشجو  زمان جلسه

1     یادآوري مفاهیم پایه  

  دانشجو بتواند:

 :حیطه شناختی

 .مسایل را به شکل جبري بیان نماید 

 .دستگاه معادالت خطی را حل کند 

  حیطه عاطفی:

 شرکت کند.به صورت فعال  ثه هادر مباح 

 .مسایل مطرح شده در کالس را حل کند  

  شناختی

  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

وایت  -کتاب 

دیتا  -برد

نرم  - پروژکتور

 Powerافزار 

point  

  دقیقه 90

 
  حل تمرین

هاي داده 

  شده

  آمادگی

براي پاسخ 

به سواالت 

در جلسه 

  آینده

  تکوینی 

                                                
   گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –اي تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیري می –روش یاددهی  
  یان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط یا تراکمی (پا نیاي یا تکوینی (در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان) و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودي (آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان) مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون

  دانشجویان) برگزار گردد.
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 لگاریتمبا مفهوم  آشنایی  

  

  دانشجو بتواند:

  :حیطه شناختی

 .مسایل شامل لگاریتم را حل کند 

  تابع نپرین را شرح دهد.مفهوم 

 .تبدیل پایه لگاریتم را انجام دهد 

  حیطه عاطفی:

  شرکت کند.به صورت فعال در مباحثه ها 

 .مسایل مطرح شده در کالس را حل کند 

  

  شناختی

  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش  مسئله،

  و پاسخ

  

وایت  -کتاب 

دیتا  -برد

نرم  - پروژکتور

 Powerافزار 

point  

  

  دقیقه 90

 
  حل تمرین

هاي داده 

  شده

  آمادگی

براي پاسخ 

به سواالت 

در جلسه 

  آینده

  تکوینی

3     مثلثاتهیم اآشنایی با مف   

  

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

  روابط مثلثاتی را با مفهوم دایره مثلثاتی استنتاج

 ند.ک

 .مسایل مثلثاتی را حل کند 

  حیطه عاطفی:

  شرکت کند.به صورت فعال در مباحثه ها 

 .مسایل مطرح شده در کالس را حل کند 

  

  شناختی

  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

وایت  -کتاب 

دیتا  -برد

نرم  - پروژکتور

 Powerافزار 

point  

  دقیقه 90

  حل تمرین

هاي داده 

 شده

  آمادگی

پاسخ براي 

به سواالت 

در جلسه 

 آینده

  تکوینی

4    

 
  چند جمله اي آشنایی با

  ها

  

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

  اتحادها را با مثلث پاسکال به چند جمله اي

 تبدیل کند.

 .چند جمله اي را به شکل اتحاد تجزیه کند 

  شناختی

  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

  

فیلم  –کتاب 

وایت  - آموزشی

دیتا  -برد

نرم  - پروژکتور

 Powerافزار 

point  

  دقیقه 90

 
  حل تمرین

هاي داده 

 شده

  آمادگی

براي پاسخ 

  تکوینی
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 .مفهوم ریشه چندجمله اي را بیان کند 

  حیطه عاطفی:

  شرکت کند.ال به صورت فعدر مباحثه ها 

 .مسایل مطرح شده در کالس را حل کند 

  

به سواالت 

در جلسه 

 آینده

5    
 کاربرد  آشنایی با

  چندجمله اي ها

  

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

  مسایل کاربردي را به شکل چندجمله اي بیان

 ند.ک

  چندجمله اي ها را فرا بگیردپیدا کردن ریشه. 

  حیطه عاطفی:

 .در مباحثه ها به صورت فعال شرکت کند 

 .مسایل مطرح شده در کالس را حل کند 

  یاق اشت کاربردي ریاضیبه یادگیري مفاهیم

 پیدا کند.

  

  شناختی

  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

فیلم  –کتاب 

وایت  - آموزشی

دیتا  -برد

نرم  - پروژکتور

 Powerافزار 

point  

  دقیقه 90

  حل تمرین

هاي داده 

 شده

  آمادگی

براي پاسخ 

به سواالت 

در جلسه 

 آینده

  تکوینی

6      نامعادالتآشنایی با  

  

  دانشجو بتواند:

 ختی:حیطه شنا

 .نامعادالت را تعیین عالمت کند 

 .مسایل شامل نامعادالت را حل کند 

  حیطه عاطفی:

 .در مباحثه ها به صورت فعال شرکت کند 

 .مسایل مطرح شده در کالس را حل کند 

  شناختی

  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

  

م فیل –کتاب 

وایت  - آموزشی

دیتا  -برد

نرم  - پروژکتور

 Powerافزار 

point  

  دقیقه 90

 
  حل تمرین

هاي داده 

 شده

  آمادگی

براي پاسخ 

به سواالت 

در جلسه 

  تکوینی
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  اشتیاق  کاربردي ریاضیبه یادگیري مفاهیم

  .پیدا کند

 آینده

7    
  خم آشنایی با مفاهیم

  ي هندسیها

  

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

  ،معادالت متناظر با خمهاي هندسی (دایره

 شرح دهد.سهمی و هذلولی) را 

 .ریشه خمها را بیابد 

  حیطه عاطفی:

 .در مباحثه ها به صورت فعال شرکت کند 

 .مسایل مطرح شده در کالس را حل کند 

  اشتیاق  کاربردي ریاضیبه یادگیري مفاهیم

  .پیدا کند

  شناختی

  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

وایت  - کتاب

دیتا  -برد

نرم  - پروژکتور

 Powerافزار 

point  

  دقیقه 90

  حل تمرین

هاي داده 

 شده

  آمادگی

براي پاسخ 

به سواالت 

در جلسه 

  آینده

  تکوینی

8      توابعآشنایی با مفاهیم  

  

  دانشجو بتواند:

  حیطه شناختی:

  تابع ریاضی را شرح دهدمفهوم. 

  دامنه، یرد، یک به وابسته به تابع شامل مفاهیم

 یک و پیوستگی را توضیح دهد.

  حیطه عاطفی:

 باحثه ها به صورت فعال شرکت کند.در م 

 مسایل مطرح شده در کالس را حل کند. 

  اشتیاق  کاربردي ریاضیبه یادگیري مفاهیم

 .پیدا کند

  

  شناختی

  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

وایت  - کتاب

دیتا  -برد

نرم  - پروژکتور

 Powerافزار 

point  

  دقیقه 90

  حل تمرین

هاي داده 

 شده

  آمادگی

اي پاسخ بر

به سواالت 

در جلسه 

  آینده

  تکوینی
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  حد و آشنایی با مفاهیم

  پیوستگی

  

  دانشجو بتواند:

  حیطه شناختی:

  حد تابع را شرح دهد.مفهوم 

 .حد توابع را محاسبه کند 

 .پیوستگی توابع را بررسی کند 

  حیطه عاطفی:

 .در مباحثه ها به صورت فعال شرکت کند 

 کند مسایل مطرح شده در کالس را حل. 

  اشتیاق  کاربردي ریاضیبه یادگیري مفاهیم

 .پیدا کند

  

  شناختی

  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

وایت  - کتاب

دیتا  -برد

نرم  - پروژکتور

 Powerافزار 

point  

  دقیقه 90

  حل تمرین

هاي داده 

 شده

  آمادگی

براي پاسخ 

به سواالت 

در جلسه 

 آینده

  پایانی

10    
  مشتقآشنایی با مفهوم  

  

  

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

  مشتق تابع را شرح دهد.مفهوم 

 .مشتق توابع را محاسبه کند 

  حیطه عاطفی:

 .در مباحثه ها به صورت فعال شرکت کند 

 مسایل مطرح شده در کالس را حل کند. 

  اشتیاق  کاربردي ریاضیبه یادگیري مفاهیم

 .پیدا کند

  

  شناختی

  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

وایت  - کتاب

دیتا  -برد

نرم  - پروژکتور

 Powerافزار 

point  

  دقیقه 90

  حل تمرین

هاي داده 

 شده

  آمادگی

براي پاسخ 

به سواالت 

در جلسه 

 آینده

  تکوینی

11    
  آشنایی با مفهوم

  دیفرانسیل

  

  دانشجو بتواند:

  شناختی

  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

وایت  - کتاب

دیتا  -برد
  دقیقه 90

 تمرین  حل

هاي داده 
  تکوینی
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 حیطه شناختی:  

  دیفرانسیل تابع را شرح دهد.مفهوم 

 محاسبه کند. دیفرانسیل توابع را 

  حیطه عاطفی:

 .در مباحثه ها به صورت فعال شرکت کند 

 مسایل مطرح شده در کالس را حل کند. 

  اشتیاق  کاربردي ریاضیبه یادگیري مفاهیم

 .پیدا کند

  

نرم  - پروژکتور  و پاسخ

 Powerافزار 

point  

 شده

  آمادگی

براي پاسخ 

به سواالت 

در جلسه 

 آینده

12    

  هايکاربردآشنایی با 

محض (ریاضی) 

   نسیلادیفر

  

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

  را به شکل دیفرانسیلی بیان مسایل کاربردي

 کند.

 کند. مسایل را با مشتق گیري مناسب، حل 

  حیطه عاطفی:

 ورت فعال شرکت کند.در مباحثه ها به ص 

 مسایل مطرح شده در کالس را حل کند. 

  اشتیاق  کاربردي ریاضیبه یادگیري مفاهیم

 .پیدا کند

  

  شناختی

  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

وایت  - کتاب

دیتا  -برد

نرم  - پروژکتور

 Powerافزار 

point  

  دقیقه 90

  حل تمرین

هاي داده 

 شده

  آمادگی

براي پاسخ 

االت به سو

در جلسه 

 آینده

  تکوینی

13    

 
  هايکاربردآشنایی با 

عملی (فیزیک و 

   دیفرانسیلمهندسی) 

  

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

 .مفهوم بهینه سازي را به شکل ریاضی بیان کند 

  شناختی

  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

  

وایت  - کتاب

دیتا  -برد

نرم  - پروژکتور

 Powerافزار 

  

  دقیقه 90

 
  حل تمرین

اي داده ه

 شده

  تکوینی
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  مسایل بهینه سازي مطرح شده از مثالهاي

 واقعی را با کمک مشتق و دیفرانسیل حل کند.

 سیستم بهینه طراحی کند. 

  حیطه عاطفی:

 .در مباحثه ها به صورت فعال شرکت کند 

 مسایل مطرح شده در کالس را حل کند. 

  اشتیاق  کاربردي ریاضیبه یادگیري مفاهیم

 .پیدا کند

  

point    آمادگی

براي پاسخ 

به سواالت 

در جلسه 

 آینده

14      انتگرالآشنایی با مفهوم  

  

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

 .انتگرال تابع را شرح دهد 

  رابطه مشتق، دیفرانسیل و انتگرال را توضیح

 دهد.

  حیطه عاطفی:

 .در مباحثه ها به صورت فعال شرکت کند 

 الس را حل کندمسایل مطرح شده در ک. 

  اشتیاق  کاربردي ریاضیبه یادگیري مفاهیم

 .پیدا کند

  

  شناختی

  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

وایت  - کتاب

دیتا  -برد

نرم  - پروژکتور

 Powerافزار 

point  

  دقیقه 90

  حل تمرین

هاي داده 

 شده

  آمادگی

براي پاسخ 

به سواالت 

در جلسه 

 آینده

  تکوینی

15    
  انتگرال با مفهوم آشنایی

  نامعین

  

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

 .تفاوت انتگرال معین و نامعین را شرح دهد 

  شناختی

  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

  

وایت  - کتاب

دیتا  -برد

نرم  - پروژکتور

  دقیقه 90

 
  حل تمرین

هاي داده 

 شده

  تکوینی
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  با انتخاب روش مناسب، انتگرال نامعین توابع

 را پیدا کند.

  حیطه عاطفی:

 .در مباحثه ها به صورت فعال شرکت کند 

 مسایل مطرح شده در کالس را حل کند. 

  اشتیاق  ریاضیکاربردي به یادگیري مفاهیم

 .پیدا کند

  

 Powerافزار 

point  

  آمادگی

براي پاسخ 

به سواالت 

در جلسه 

 آینده
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  انتگرال آشنایی با مفهوم

ي آن معین و کاربردها

  حل مسایل در

  

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

 .انتگرال معین و کاربرد عملی آن را شرح دهد 

  با انتخاب روش مناسب، انتگرال معین توابع را

 پیدا کند.

  مسایل کاربردي را به شکل انتگرالی بیان کرده

 و با روش مناسب انتگرال گیري، حلشان کند.

  حیطه عاطفی:

 رکت کند.در مباحثه ها به صورت فعال ش 

 مسایل مطرح شده در کالس را حل کند. 

  اشتیاق  کاربردي ریاضیبه یادگیري مفاهیم

 .پیدا کند

  

  شناختی

  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

وایت  - کتاب

دیتا  -برد

نرم  - پروژکتور

 Powerافزار 

point  

  دقیقه 90

  حل تمرین

هاي داده 

 شده

  آمادگی

براي پاسخ 

به سواالت 

سه در جل

 آینده

  تکوینی

17   

 
 

  جمع بندي کلی مطالب

  و رفع مشکل

  

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

  

 شناختی

  عاطفیو 

  

  

  حل مسئله

  

 ----  

  

  دقیقه90

  

 
حل مسائل داده 

  شده

  

  آزمون پایانی
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  مطالب ارائه شده در طول ترم را توضیح

  جامعی بدهد.

  مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را حل

  نماید.

  هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی

 درك کرده باشد.

  حیطه عاطفی:

 یاق در امتحان پایان ترم شرکت با انگیزه و اشت

 کند.

  

  

  نحوه ارزشیابی:

  گردد.متحان پایان ترم محاسبه میمانده در اباقی % 60 و% کل نمره 40که  مداوم در طول ترمارزشیابی به صورت 

  نحوه محاسبه نمره کل:

  % کل نمره60       ن پایان ترمآزمو

  % کل نمره40  فعالیت کالسی و انجام تکالیف

  منابع:

  ویرایش هاي مختلف این کتاب توسط مترجمین و انتشارات متفاوت منتشر شده است. -جرج ب توماسنویسنده  - حساب دیفرانسیل و انتگرال

  
  

  


