
  

  حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
  

  ورهفرم طرح د                      

                                                                                                                                                                                                      
  2فوریت داخلی:  نام درس

  واحد 3میزان واحد: 

فوریتهاي رشته تحصیلی:

  پزشکی 

  مقطع تحصیلی دانشجویان:

  کاردانی

ساختمان محل برگزاري: 

  4شماره

صدیقه مدرس: 

،مجیدحسن عباسپور

   زاده 

  1396-97تحصیلی دوم نیمسال 

  و اطالعات فنی الزم، ضدعفونی و تمیز نمودن وسایل موجود در آمبوالنس آشنایی با نظام فوریت هاي پزشکی، سیستم ارائه خدمات، تجهیزات و عملکرد آنها : هدف کلی درس

 

شماره 

  جلسه

اهداف میانی  

  (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی : 

  شناختی، عاطفی، روان حرکتی)

حیطه و 

  طبقه آن

  روش یاددهی

  یادگیري

مواد و وسایل 

  آموزشی

زمان 

  جلسه

تکالیف 

  دانشجو

 هنحو
ارزشیابی  

  

1  

آناتومی آشنایی 

وفیزیولوژي غدددرون 

  ریز

  د :دانشجو بتوان

  حیطه شناختی:

  آناتومی دستگاه غدد درون ریز را شرح دھد. -١
  فیزیولوژی دستگاه غدد درون ریز را شرح دھد. -٢
  

 حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند. .1
 همراهی نمایند.ا جدیت شرکت و مباحث مطرح شده بدر  .2

  

شناختی و 

  عاطفی

اي سخنرانی، مباحثه

  گروهی کوچک –

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

  کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 
point  

90  

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

 - کالس

آمادگی براي 

  جلسه آینده

  آغازین

  

  تکوینیپرسش و پاسخ   90  وایت برد  ياسخنرانی، مباحثهشناختی و   دانشجو بتواند پاتوفیزیولوژي شرح    2
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  شناختی : حیطه   دیابت قندي

 را تعریف کند.اورژانسهاي دیابت ، انواع  .1
 عالیم ، ریسک فاکتورها ي  اورژانسهاي دیابت را توضیح دهید  .2

  حیطه عاطفی :

 .به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند سیدر هنگام تدر-1
  .ندینما یشرکت و همراه تیمباحث مطرح شده با جد در -2

  ماژیک  عاطفی

  ویدئو پروژکتور

  کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 
point  

در انتهاي 

 - کالس

آمادگی براي 

  جلسه آینده

3  
پاتوفیزیولوژي شرح  

  دیابت قندي

  دانشجو بتواند 

  حیطه شناختی : 

 را تعریف کند. 2و  1متابولیسم گلوکز، دیابت قندي نوع  .3
دیابت نوع قندي را اکتورها و مداخالت درمانی در عالیم ، ریسک ف .4

  توضیح دهد 

 
  حیطه عاطفی :

 .به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند سیدر هنگام تدر-1
  .ندینما یشرکت و همراه تیمباحث مطرح شده با جد در -2

شناختی و 

  عاطفی
  ايسخنرانی، مباحثه

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

  کتاب، مقاله

 Powerافزار نرم 
point  

90  

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

 - کالس

آمادگی براي 

  جلسه آینده

  تکوینی

4  

یافته هاي ارزیابی و بیان 

درمان اورژانسهاي 

  دیابت

  : دانشجو بتواند 

  حیطه شناختی:

  نام ببرد.را  کتواسیدوز دیابتی، کوماي غیرکتونی، هیپوگلیسمی .1
 را توضیح دهد  کتواسیدوز دیابتی .2
  را توضیح دهد  غیرکتونی، هیپوگلیسمیکوماي  .3

 حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند. .1

  در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نمایند. .2

شناختی و 

  عاطفی

اي سخنرانی، مباحثه

گروهی کوچک،  –

حل  –نمایشی 

  مسئله

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

  کتاب، مقاله

 Powerرم افزار ن
point  

90  

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

  - کالس

Quiz  در

  جلسه آینده

  تکوینی

5  
آشنایی با واکنشهاي 

  آلرژیک و آنافیالکسی، 

   دانشجو بتواند 

  : حیطه شناختی

 یزیولوژي آلرژي و آنافیالکسی را شرح دهد.پاتوف -1

 طریقه شایع ورود مواد به بدن را شرح دهد. -2

شناختی و 

  عاطفی
  ايسخنرانی، مباحثه

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

  کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

120  

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

 - کالس

آمادگی براي 

  جلسه آینده

  تکوینی
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  :یعاطف طهیح

 .به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند سیدر هنگام تدر -1

  .ندینما یشرکت و همراه تیدر مباحث مطرح شده با جد.2

point  

6  

ارزیابی و اقدامات 

اورژانسی در واکنشهاي 

  آلرژیک و آنافیالکسی

   دانشجو بتواند 

  : حیطه شناختی

 تظاهرات جسمانی آنافیالکسی را شرح دهد. -1

مداخالت دارویی و درمانی و اقدامات اورژانسی را در واکنشهاي  -2

  آلرژي و آنافیالکسی را شرح دهد.

  :یعاطف طهیح

 .به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند سیتدر در هنگام -1

  .ندینما یشرکت و همراه تیدر مباحث مطرح شده با جد.2

شناختی و 

  عاطفی
  ايسخنرانی، مباحثه

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

  کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 
point  

120  

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

 - کالس

آمادگی براي 

  جلسه آینده

  تکوینی

7  

تشریح پاتوفیزیولوژي، 

ارزیابی، نیاز به مداخله، 

ورژانسی درمان اانتقال، 

  مسمومیت

  دانشجو بتواند 

  حیطه شناختی :

وسایل حفاظت شخصی مناسب و مسائل مربوط به آگاهی از ایمنی  -1

  صحنه را بشناسد.

پاتوفیزیولوژي ، یافته هاي ارزیابی، نیاز به مداخله سریع و انتقال   -2

  و درمان موارد اورژانسی مسمومیت را شرح دهد.بیمار، 

  :یعاطف طهیح

  .به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند سیدر هنگام تدر -1

  .ندینما یشرکت و همراه تیدر مباحث مطرح شده با جد.2

شناختی و 

  عاطفی

اي سخنرانی، مباحثه

  پرسش و پاسخ –

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

 کتاب، فیلم آموزشی،

  عکس،

نرم افزار 

Power 

point  

120  

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

  - کالس

  تکوینی

8  
تشریح پاتوفیزیولوژي، 

ارزیابی، نیاز به مداخله، 

  دانشجو بتواند 

  حیطه شناختی :

شناختی و 

  عاطفی

اي سخنرانی، مباحثه

  پرسش و پاسخ –

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

120  

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

  - کالس

  تکوینی
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ورژانسی درمان اانتقال، 

  مسمومیت

تفاوت بین پاتوفیزیولوژي، یافته هاي ارزیابی، درمان مسمومیت  -1

، جذب پوستی، تزریق و مصرف بیش از حد را ناشی از خوردن، تنفس

  بیان نماید.

تفاوت بین پاتوفیزیولوژي، یافته هاي ارزیابی، درمان مسمومیت  -2

  ناشی از جذب پوستی، تزریق و مصرف بیش از حد را بیان نماید.

  

  :یعاطف طهیح

  .به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند سیدر هنگام تدر -1

  .ندینما یشرکت و همراه تیبا جد در مباحث مطرح شده.2

کتاب، فیلم آموزشی، 

  عکس،

نرم افزار 

Power 

point  

9  

شرح سوء مصرف مواد 

و مسمومیتهاي غذایی و 

  گزیدگی 

  د دانشجو بتوان

  :  حیطه شناختی

  سوء مصرف مواد و مصرف بیش از حد مواد را توضیح دهد  -1

تفاوت شایعترین مواد مورد سوء مصرف، ازجمله الکل و ارزیابی   -2

  و درمان آنها را توضیح دهد.

 
  

 حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند. .1

 و همراهی نمایند.در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت  .2
3  

شناختی و 

  عاطفی

  ايسخنرانی، مباحثه

  ،پرسش و پاسخ

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

کتاب، فیلم آموزشی، 

  عکس،

 Powerنرم افزار 

poin  

90  

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

کالس وارایه 

  تحقیق

  تکوینی

10   

شرح سوء مصرف مواد 

و مسمومیتهاي غذایی و 

  گزیدگی 

   دانشجو بتواند

  :  حیطه شناختی

.  

عوامل یا ارگانیسم هاي شایع مسمومیت، داروشناسی، یافته هاي  -1

  ارزیابی، و درمان بیماران دچار مسمومیت غذایی را شرح دهد.

شناختی و 

  عاطفی

  ايسخنرانی، مباحثه

  ،پرسش و پاسخ

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

کتاب، فیلم آموزشی، 

  عکس،

90  

پرسش و پاسخ 

انتهاي در 

کالس وارایه 

  تحقیق

  تکوینی
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عوامل یا ارگانیسم هاي شایع مسمومیت، داروشناسی، یافته هاي  -2

  ارزیابی، و درمان بیماران دچار گازگرفتگی و گزیدگی را شرح دهد.

 
  

 حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند. .3

 در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نمایند. .4
3  

 Powerنرم افزار 

poin  

11  

آشنایی با 

 پاتوفیزیولوژي

   اختالالت سیستم عصبی 

  دانشجو بتواند 

  حیطه شناختی :

اختالالت کلی سیستم عصبی، ارزیابی صحنھ و ارزیابی اولیھ،   -1
را توضیح  شرح حال و معاینھ جسمانی در اختالالت سیستم عصبی

  دھد
مالحضات ویژه سالمندان در ارزیابی ارزیابی وضعیت ھوشیاری،  -٢

  را شرح دھد عصبی، درمان اورژانسھای خاص سیستم عصبی
 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند. .1
  در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نمایند - 2

شناختی و 

  عاطفی

  ايسخنرانی، مباحثه

  بحث گروهی

  وایت برد

  ماژیک

  یدئو پروژکتورو

کتاب، فیلم آموزشی، 

  عکس،

 Powerنرم افزار 
poin  

90  

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

ارائه - کالس

  تحقیق کالسی

  تکوینی

12  

آشنایی با 

سکته  پاتوفیزیولوژي

مغزي ، خونریزي داخل 

  مغزي 

  دانشجو بتواند 

  حیطه شناختی :

 سکته مغزي و خونریزي داخل مغزي و اقدامات مراقبتیعالیم   -1

  را نام ببرد.  اورژانسی

سکته مغزي و عالیم ، ریسک فاکتورها و مداخالت درمانی در  -2

  را شرح دهد خونریزي داخل مغزي و اقدامات مراقبتی اورژانسی

 حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند. .1
  در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نمایند - 2

شناختی و 

  عاطفی

  ايسخنرانی، مباحثه

  بحث گروهی

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

کتاب، فیلم آموزشی، 

  عکس،

 Powerنرم افزار 
poin  

90  

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

  کالس

  تکوینی 

13  
آشنایی با 

تشنج و  پاتوفیزیولوژي

  دانشجو بتواند 

  حیطه شناختی :

شناختی و 

  عاطفی

اي سخنرانی، مباحثه

  پرسش و پاسخ–

  وایت برد

  یکماژ
120  

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 
  تکوینی
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تشنج و صرع، درمانی در عالیم ، ریسک فاکتورها ومداخالت  -1  صرع

   را شرح دهد
  را شرح دهد انواع تشنج و اقدامات مراقبتی اورژانسی -2

 حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند. .2
  در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نمایند - 2

  ویدئو پروژکتور

کتاب، فیلم آموزشی، 

  عکس،

 Powerنرم افزار 
point  

ارائه - کالس

  تحقیق کالسی

14  

آشنایی با 

سنکوپ،  پاتوفیزیولوژي

  سردرد

  دانشجو بتواند 

  حیطه شناختی :

سنکوپ، سردرد، عالیم ، ریسک فاکتورها ومداخالت درمانی در  - 1
  را شرح دھد مراقبتی اورژانسی اقدامات

بیماریھای دچار عالیم ، ریسک فاکتورها ومداخالت درمانی در  - 2
  را شرح دھد ضعف و سرگیجھ، کمردرد و اقدامات مراقبتی اورژانسی

  

 حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند. .3
  ماینددر مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی ن - 2

  

شناختی 

  عاطفی

اي سخنرانی، مباحثه

  و پرسش و پاسخ

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

  کتاب،جزوه آموزشی،

 Powerنرم افزار 
point  

90  

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

  کالس

  تکوینی

5  

آناتومی و آشنایی با 

فیزیولوژي سیستم 

  گوارش 

  دانشجو بتواند 

  حیطه شناختی :

  ش را توضیح دهیدآناتومی سیستم گوار - 1

  فیزیولوژي سیستم گوارش را توضیح دهید - 2

 حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند. .4
  در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نمایند - 2

شناختی 

  عاطفی

اي سخنرانی، مباحثه

  و پرسش و پاسخ

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

  کتاب،جزوه آموزشی،

 Powerم افزار نر
point  

  تکوینی   پرسش و پاسخ  90

  آشنایی با شکم حاد   16

  دانشجو بتواند 

  حیطه شناختی :

  را توضیح دھد.شکم حاد، پاتوفیزیولوژی شکم حاد،  -١
را توضیح  علتھای شایع شکم حاد و مراقبتھای پیش بیمارستانی -٢

  دھد.

شناختی 

  عاطفی

اي سخنرانی، مباحثه

  و پرسش و پاسخ

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

  کتاب،جزوه آموزشی،

 Powerنرم افزار 

  تکوینی   پرسش و پاسخ  90
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 حیطه عاطفی:
 و با دقت گوش دهند. در هنگام تدریس به درس توجه داشته -1
  در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نمایند - 2

point  

17  

آشنایی با 

کله   پاتوفیزیولوژي

  سیستیت ، پانکراتیت 

  شجو بتواند دان

  حیطه شناختی :

کله سیستیت عالیم ، ریسک فاکتورها ومداخالت درمانی در  - 1

  در آن را توضیح دهد . اقدامات مراقبتی اورژانسی

پانکراتیت و عالیم ، ریسک فاکتورها ومداخالت درمانی در  -2

  در آن را توضیح دهد . اقدامات مراقبتی اورژانسی

  
  

 حیطه عاطفی:
 دریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند.در هنگام ت -1
  در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نمایند - 2

شناختی 

  عاطفی

اي سخنرانی، مباحثه

  و پرسش و پاسخ

  ماژیک 

  ویدئو پروژکتور

  کتاب،جزوه آموزشی،

 Powerنرم افزار 
point  

  تکوینی  پرسش و پاسخ  90

18  

آشنایی با  

زخم  پاتوفیزیولوژي

  پتیک پ

  دانشجو بتواند 

  حیطه شناختی : 

  را توضیح دهد .زخم پپتیک، عالیم ، ریسک فاکتورها ي  -1

 زخم پپتیک، اقدامات مراقبتی اورژانسیمداخالت درمانی در  - -2

  درآن را توضیح دهد 

  

 حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند. -1
  با جدیت شرکت و همراهی نماینددر مباحث مطرح شده  - 2

شناختی 

  عاطفی

اي سخنرانی، مباحثه

  و پرسش و پاسخ

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

  کتاب،جزوه آموزشی،

 Powerنرم افزار 
point  

  تکوینی  پرسش و پاسخ  90

19  
آشنایی با 

انسداد  پاتوفیزیولوژي

  دانشجو بتواند 

  حیطه شناختی :

  انسداد روده را توضیح دهد. عالیم ، ریسک فاکتورها ي  -1

شناختی 

  عاطفی 

 ايسخنرانی، مباحثه

  و پرسش و پاسخ

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

  کتاب،جزوه آموزشی،

  تکوینی  پرسش و پاسخ  90



  

  حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
  

 ، اقدامات مراقبتی اورژانسیمداخالت درمانی در انسداد روده  -2  روده  

  درآن را توضیح دهد.

  

 حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند. -1
  در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نمایند - 2

 Powerنرم افزار 
point  

20  

آشنایی با 

نارسایی  پاتوفیزیولوژي

  حاد و مزمن کلیه 

  دانشجو بتواند 

  حیطه شناختی : 

، عالیم ، ریسک فاکتورها ومداخالت درمانی در نارسایی حاد کلیه 

  درآن را توضیح دهد اورژانسی اقدامات مراقبتی

عالیم ، ریسک فاکتورها ومداخالت درمانی در نارسایی مزمن  -2

  درآن را توضیح دهد ، اقدامات مراقبتی اورژانسیکلیه 

  

 حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند. -1
  در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نمایند - 2

  

اختی شن

  عاطفی

اي سخنرانی، مباحثه

  و پرسش و پاسخ

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

  کتاب،جزوه آموزشی،

 Powerنرم افزار 
point  

  تکوینی  پرسش و پاسخ  90

21  

آشنایی با 

سنگهاي  پاتوفیزیولوژي

  ادراري 

  دانشجو بتواند 

  حیطه شناختی : 

  .را توضیح دهد سنگهاي ادراري عالیم ، ریسک فاکتورها  - 1

 ، اقدامات مراقبتی اورژانسیسنگهاي ادراري مداخالت درمانی در  - 2

  .درآن را توضیح دهد

  

 حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند. -1
  در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نمایند - 2

شناختی 

  عاطفی

اي سخنرانی، مباحثه

  و پرسش و پاسخ

  ماژیک

  پروژکتورویدئو 

  کتاب،جزوه آموزشی،

 Powerنرم افزار 
point  

  تکوینی  پرسش و پاسخ  90
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22  

آشنایی با 

عفونت  پاتوفیزیولوژي

  ادراري 

  دانشجو بتواند 

  حیطه شناختی : 

، اقدامات مراقبتی عفونت ادراري  عالیم ، ریسک فاکتورهاي  - 1

  .درآن را توضیح دهد اورژانسی

 ، اقدامات مراقبتی اورژانسیادراري عفونت مداخالت درمانی در  -2

  .درآن را توضیح دهد

 حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند. -1
  در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نمایند - 2

شناختی 

  عاطفی

اي سخنرانی، مباحثه

  و پرسش و پاسخ

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

  کتاب،جزوه آموزشی،

 Powerرم افزار ن
point  

  تکوینی  پرسش و پاسخ  90

23  

آشنایی با 

 پاتوفیزیولوژي

  پروستاتیت 

  دانشجو بتواند 

  حیطه شناختی : 

  .را توضیح دهدي پروستاتیت عالیم ، ریسک فاکتورها  - 1

 ، اقدامات مراقبتی اورژانسیپروستاتیت مداخالت درمانی در  - 2

  .درآن را توضیح دهد

  

 حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند. -1
  در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نمایند - 2

شناختی 

  عاطفی

اي سخنرانی، مباحثه

  و پرسش و پاسخ

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

  کتاب،جزوه آموزشی،

 Powerنرم افزار 
point  

  تکوینی  پرسش و پاسخ  90

24  

آشنایی با 

ژي پاتوفیزیولو

  پیلونفریت حاد

  دانشجو بتواند 

  حیطه شناختی : 

  .را توضیح دهدي پیلونفریت عالیم ، ریسک فاکتورها  - 1

درآن  ، اقدامات مراقبتی اورژانسیپیلونفریت مداخالت درمانی در  -2

  .را توضیح دهد

  

 حیطه عاطفی:

شناختی 

  عاطفی

اي سخنرانی، مباحثه

  و پرسش و پاسخ

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

  کتاب،جزوه آموزشی،

 Powerنرم افزار 
point  

  تکوینی   پرسش و پاسخ  90



  

  حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
  

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند. -1
  طرح شده با جدیت شرکت و همراهی نماینددر مباحث م - 2

25  
جمع بندي کلی 

  مطالب و رفع مشکل

  : دانشجو بتواند 

 نماید. مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را حل -1
  .هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی درك کرده باشد -2

  با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت کند. -3

شناختی 

  عاطفی
  90  -----   حل مسئله

حل مسائل 

  داده شده
  پایانی

  

  نحوه ارزشیابی:

  گردد. در امتحان پایان ترم محاسبه می ماندهباقی %80کل نمره با استفاده از کوئیز و  %20ارزشیابی به صورت کتبی که 

  نحوه محاسبه نمره کل:

  کل نمره %80     آزمون پایان ترم

  کل نمره %20    کوئیز و تکالیف درسی
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