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 تجزیه و تحلیل آنهاساخت مدل هاي ریاضی ساده و  ها و فنون ریاضی جهت درك بهتر مدل هاي ریاضی و کسب توانایی با بعضی روش آشنایی: هدف کلی درس

  

 
شماره 

  سهجل
  اهداف میانی  (رئوس مطالب)  تاریخ جلسه

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

  شناختی، عاطفی، روان حرکتی)

طبقه هر 

  حیطه

  روش یاددهی

  یادگیري

مواد و وسایل 

  آموزشی
  ارزشیابینحوه  تکالیف دانشجو  زمان جلسه

1      مفهوم توانیادآوري  

  

  دانشجو بتواند:

 :حیطه شناختی

 ال اصلی ریاضی را روي اعداد تواندار اعم

 .انجام دهد

  ریشه اعداد را به شکل اعداد تواندار بدست

 آورد.

  اعمال اصلی ریاضی را روي اعداد زیر

 رادیکال انجام دهد.

  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

و تکوینی 

  تراکمی

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

  دانشجویان) برگزار گردد.
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  حیطه عاطفی:

 شرکت کند.به صورت فعال  در مباحثه ها 

 .مسایل مطرح شده در کالس را حل کند 

  

2    

 
  روش هاي آشنایی با

ساده سازي عبارات 

  ریاضی

  

  دانشجو بتواند:

  :حیطه شناختی

 .اعداد را تجزیه کند 

 ك م م اعداد را بدست آورد. 

 ب م م اعداد را بدست آوورد. 

 کسرها را گویا 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

براي پاسخ 

به سواالت 

در جلسه 

  آینده

و  ینیتکو

  یتراکم

3      یمثلثات توابعآشنایی با  

  

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

  روابط مثلثاتی را با مفهوم دایره مثلثاتی استنتاج

 کند.

  مثلثاتی را حل کند.شامل توابع مسایل 

  حیطه عاطفی:

 شرکت کند.به صورت فعال حثه ها در مبا 

 .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

و  ینیتکو

  یتراکم
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4    عبارات جبري آشنایی با

  چند جمله اي هاو 

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

  اتحادها را با مثلث پاسکال به چند جمله اي

 تبدیل کند.

 .چند جمله اي را به شکل اتحاد تجزیه کند 

 .مفهوم ریشه چندجمله اي را بیان کند 

  حیطه عاطفی:

  شرکت کند.به صورت فعال در مباحثه ها 

 شده در کالس را حل کند. مسایل مطرح 

  

  شناختی

  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

فیلم  –کتاب 

وایت  - آموزشی

دیتا  -برد

نرم  - پروژکتور

 Powerافزار 

point  

حل تمرین    دقیقه 90

هاي داده 

 شده

  آمادگی

براي پاسخ 

به سواالت 

در جلسه 

 آینده

و  ینیتکو

  یتراکم

5    
 

  اریتملگآشنایی با مفهوم  

  

  دانشجو بتواند:

  :حیطه شناختی

 .مسایل شامل لگاریتم را حل کند 

 .مفهوم تابع نپرین را شرح دهد 

 .تبدیل پایه لگاریتم را انجام دهد 

  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

  

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

و  ینیتکو

  یتراکم

6    
  کاربرد آشنایی با

  چندجمله اي ها

  

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

 بیان  مسایل کاربردي را به شکل چندجمله اي

 ند.ک

  چندجمله اي ها را فرا بگیردپیدا کردن ریشه. 

  شناختی

  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

فیلم  –کتاب 

ت وای - آموزشی

دیتا  -برد

نرم  - پروژکتور

 Powerافزار 

point  

  دقیقه 90

  حل تمرین

هاي داده 

 شده

  آمادگی

براي پاسخ 

و  ینیتکو

  یتراکم
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  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.

  

به سواالت 

در جلسه 

 آینده

7     آشنایی با مجموعه ها  

  

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

  و زیرمجموعه مجموعه هاي اصلی ریاضی

 را توصیف کند.هاي آنها 

 ك و اعمال اصلی روي اجتماع و اشترا

 مجموعه ها را انجام دهد.

  فاصله هاي باز و بسته روي اعداد را شرح

 .دهد

  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،

ش پرسمسئله، 

  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

و  ینیتکو

  یتراکم

8      نامعادالتآشنایی با  

  

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

 .نامعادالت را تعیین عالمت کند 

  شناختی

  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

  

فیلم  –کتاب 

وایت  - آموزشی

دیتا  -برد

  دقیقه 90

 
  حل تمرین

هاي داده 

 شده

و  ینیتکو

  یتراکم
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 امل نامعادالت را حل کند.مسایل ش 

  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

 Powerزار اف

point  

  آمادگی

براي پاسخ 

به سواالت 

در جلسه 

 آینده

9    
  خم آشنایی با مفاهیم

  ي هندسیها

  

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

 هاي هندسی (دایره،  معادالت متناظر با خم

 سهمی و هذلولی) را شرح دهد.

 ها را بیابد. ریشه خم 

  یطه عاطفی:ح

 .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

ه هاي داد

 شده

  آمادگی

براي پاسخ 

به سواالت 

در جلسه 

  آینده

و  ینیتکو

  یتراکم

10    
  تابع مفهومآشنایی با 

  (تک متغیره)

  

  دانشجو بتواند:

  حیطه شناختی:

  تابع ریاضی را شرح دهدمفهوم. 

  دامنه، یرد، یک به وابسته به تابع شامل مفاهیم

 یک و پیوستگی را توضیح دهد.

  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 

ه سواالت ب

و  ینیتکو

  یتراکم
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  حیطه عاطفی:

  به صورت فعال شرکت کند.در مباحثه ها 

 مسایل مطرح شده در کالس را حل کند. 

  اشتیاق  کاربردي ریاضیبه یادگیري مفاهیم

 .پیدا کند

  

در جلسه 

  آینده

11    
  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 

 ل کندمسایل مطرح شده در کالس را ح. 

  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

و  ینیتکو

  یتراکم

12    
 مشتقبا مفهوم  آشنایی  

  

  

  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 

  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 

و  ینیتکو

  یتراکم
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 مسایل مطرح شده در کالس را حل کند. 

  اشتیاق  کاربردي ریاضیبه یادگیري مفاهیم

 .پیدا کند

  

 آینده

13    
  روش هاي آشنایی با

  رسم توابع ریاضی

  

  دانشجو بتواند:

  حیطه شناختی:

 برد توابع تعیین  نقاط بحرانی را در دامنه و

 کند.

 .معادله مجانب توابع را بدست آورد 

 نقاط اکسترمم و عطف را تعیین کند 

 توابع مختلف را رسم 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

  فیو عاط

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

و  ینیتکو

  یتراکم

14    
  آشنایی با مفهوم درون

  یابی و برون یابی

  

  دانشجو بتواند:

  حیطه شناختی:

  با استفاده از درون یابی مقادیر توابع را در بازه

 هاي مشخص بدست آورد.

  با استفاده از برون یابی مقادیر توابع را خارج

 از بازه هاي مشخص بدست آورد.

  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 

و  ینیتکو

  یتراکم
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  حیطه عاطفی:

 .در مباحثه ها به صورت فعال شرکت کند 

 مسایل مطرح شده در کالس را حل کند. 

  شتیاق ا کاربردي ریاضیبه یادگیري مفاهیم

 پیدا کند.

  

 آینده

15     آشنایی با مفهوم برازش  

  

  دانشجو بتواند:

 ختی:حیطه شنا

  شرح دهد.روش کمترین مربعات را 

  از داده هاي تجربی با استفاده از روش کمترین

 مربعات معادله برازش شده را بدست آورد.

  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

و  ینیتکو

  یتراکم

16    

  آشنایی با مفهوم

  دیفرانسیل

  

  

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

 تابع را شرح دهد. مفهوم دیفرانسیل 

 .دیفرانسیل توابع را محاسبه کند 

  حیطه عاطفی:

 .در مباحثه ها به صورت فعال شرکت کند 

  شناختی

  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

وایت  - کتاب

دیتا  -برد

نرم  - رپروژکتو

 Powerافزار 

point  

  دقیقه 90

  حل تمرین

هاي داده 

 شده

  آمادگی

براي پاسخ 

به سواالت 

در جلسه 

و  ینیتکو

  یتراکم
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 مسایل مطرح شده در کالس را حل کند. 

  اشتیاق  کاربردي ریاضیبه یادگیري مفاهیم

 .پیدا کند

  

 آینده

17    

  آشنایی با کاربردهاي

محض (ریاضی) 

   دیفرانسیل

  

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

  مسایل کاربردي را به شکل دیفرانسیلی بیان

 کند.

 مناسب، حل کند. مسایل را با مشتق گیري 

  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

و  ینیتکو

  یتراکم

18    

 
  آشنایی با کاربردهاي

عملی (فیزیک و 

   مهندسی) دیفرانسیل

  

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

 .مفهوم بهینه سازي را به شکل ریاضی بیان کند 

  مسایل بهینه سازي مطرح شده از مثالهاي

 با کمک مشتق و دیفرانسیل حل کند. واقعی را

 .سیستم بهینه طراحی کند 

  حیطه عاطفی:

 .در مباحثه ها به صورت فعال شرکت 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

و  ینیتکو

  یتراکم



  

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه          
  

 مسایل مطرح شده در کالس را حل کند. 

  اشتیاق  کاربردي ریاضیبه یادگیري مفاهیم

 .پیدا کند

  

19     آشنایی با مفهوم انتگرال  

  

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

 .انتگرال تابع را شرح دهد 

  رابطه مشتق، دیفرانسیل و انتگرال را توضیح

 دهد.

  عاطفی: حیطه

 .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 

 دهش

  آمادگی

براي پاسخ 

به سواالت 

در جلسه 

 آینده

و  ینیتکو

  یتراکم

20    
  آشنایی با مفهوم انتگرال

  نامعین

  

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

 .تفاوت انتگرال معین و نامعین را شرح دهد 

  با انتخاب روش مناسب، انتگرال نامعین توابع

 را پیدا کند.

  حیطه عاطفی:

 ل شرکت کند.در مباحثه ها به صورت فعا 

 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

و  ینیتکو

  یتراکم



  

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه          
  

  اشتیاق  کاربردي ریاضیبه یادگیري مفاهیم

 .پیدا کند

  

21    

  آشنایی با مفهوم انتگرال

معین و کاربردهاي آن 

  در حل مسایل

  

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

 .انتگرال معین و کاربرد عملی آن را شرح دهد 

  با انتخاب روش مناسب، انتگرال معین توابع را

 پیدا کند.

 ه مسایل کاربردي را به شکل انتگرالی بیان کرد

 و با روش مناسب انتگرال گیري، حلشان 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

و  ینیتکو

  یتراکم

22    
  آشنایی با مفهوم توابع

  چند متغیره

  

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

 .توابع چند متغیره را شرح دهد 

 و مشتق  مفاهیم وابسته به تابع شامل دامنه، یرد

 توضیح دهد.را پذیري 

  حیطه عاطفی:

 .در مباحثه ها به صورت فعال شرکت کند 

  شناختی

  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

وایت  - کتاب

دیتا  -برد

نرم  - پروژکتور

 Powerافزار 

point  

  دقیقه 90

 مرین حل ت

هاي داده 

 شده

  آمادگی

براي پاسخ 

به سواالت 

در جلسه 

 آینده

و  ینیتکو

  یتراکم



  

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه          
  

 مسایل مطرح شده در کالس را حل کند. 

  اشتیاق  کاربردي ریاضیبه یادگیري مفاهیم

 .پیدا کند

  

23    
  آشنایی با مفهوم

  مشتقات جزیی

  

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

 .از توابع چند متغیره مشتق گیري کند 

  مشتق جزیی توابع را تحلیل کند و کاربردش

 را توضیح دهد.

  حیطه عاطفی:

 ت فعال شرکت کند.در مباحثه ها به صور 

 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 

ت به سواال

در جلسه 

 آینده

و  ینیتکو

  یتراکم

24    
  آشنایی با مفاهیم دنباله

  و سري هاي ریاضی

  

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

 .جمله عمومی دنباله ها را بدست آورد 

 .کراندار بودن دنباله را مشخص کند 

 .همگرایی و واگرایی سري ها را تعیین کند 

 .حد سري هاي ریاضی را بدست آورد 

  حیطه عاطفی:

 .در مباحثه ها به صورت فعال شرکت 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

 گی آماد

براي پاسخ 

به سواالت 

در جلسه 

 آینده

و  ینیتکو

  یتراکم



  

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه          
  

 مسایل مطرح شده در کالس را حل کند. 

  اشتیاق  کاربردي ریاضیبه یادگیري مفاهیم

 .پیدا کند

  

25   

 
 

  جمع بندي کلی مطالب

  و رفع مشکل

  

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

  به شکل مطالب ارائه شده در طول ترم را

  بدهد.توضیح جامعی 

  مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را حل

  نماید.

 ی هدف از ارائه این واحد درسی را به خوب

 درك کرده باشد.

  حیطه عاطفی:

  با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت

 کند.

  

  

 شناختی

  عاطفیو 

  

  

  حل مسئله

  

وایت  - کتاب

دیتا  -برد

نرم  - پروژکتور

 Powerافزار 

point  

  

  دقیقه90

  

 
  حل مسائل

  داده شده

  یتراکم

26    
  جمع بندي کلی مطالب

  و رفع مشکل

  

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

  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

-شناختی

  عاطفی
  دقیقه90  ----   حل مسئله

حل مسائل 

  داده شده
  آزمون پایانی



  

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه          
  

 درك کرده باشد.

  حیطه عاطفی:

  با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت

 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       آزمون پایان ترم

  % کل نمره40  فعالیت کالسی و انجام تکالیف

  منابع:

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


