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شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب(

اساس سه حیطه اهداف آموزشی: شناختی، اهداف ویژه )بر 

 عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو زمان جلسه

1  
اصول و  با آشنایی

 آزمایشگاه فیزیولوژی

 :باشد قادر دانشجو

 حرکتی: -روانی  حیطه 

 .بداندبه صورت عملی  با لوازم آزمایشگاهی را کارطرز  .1

زمایشگاه را به خوبی رعایت های آ روش کار با دستگاه .2
 نماید.

 حیطه عاطفی:

 د.شبه درس توجه داشته بابا عالقه . در هنگام تدریس 1

 . در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.2
 به مباحث با دقت گوش دهد. .3
 ی نماید.شرکت و همراه . در مباحث مطرح شده با اشتیاق4

-روانی
حرکتی، 
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 ،حل مسئله
 آزمایشی

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

و  مقاالت مرتبط

وسایل 

 آزمایشی

120 

پرسش و پاسخ 

در انتهای 

آمادگی -کالس

برای جلسه 

 آینده

آزمون های 
 آغازین

 اندازه گیری فشار خون  2

 :باشد ادرق دانشجو

 حیطه شناختی:

 فشار خون را تعریف کند ..1

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 ،حل مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

120 

پرسش و پاسخ 
انتهای در 

ارائه ،کالس 

تکوینی، 

 تشخیصی

                                                 

 شی گردش علمی، آزمای –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 پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  

 برگزار گردد. دانشجویان(
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 بیان کند. فشار خون رامقادیر نرمال  . 2
 بیان کند.تکوف را ر. علت ایجاد صداهای کو2
 .عوامل موثر در فشار خون را توضیح دهد.3
 مورد از عوامل ایجاد هایپرتانسیون را بداند. 4. حداقل 4
 .بیان کندتانسیون را ویپمورد از عوامل ایجاد ه 4حداقل  .5
 دهد. شرح. علت صداهای قلبی را 6

 حرکتی: -روانی حیطه 

به روش سمعی فشار خون همگروهی های خود را اندازه  .1
 گیری کند.

به روش لمسی فشار خون همگروهی های خود را اندازه  .2
 گیری کند.

 

 یطه عاطفی:ح

 د.شبه درس توجه داشته بابا عالقه در هنگام تدریس . 1
 شرکت و همراهی نماید. مباحث مطرح شده با اشتیاق در. 2
 .به مباحث با دقت گوش دهد.3

 ،آزمایشی عاطفی
گروهی 
 کوچک

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

 مقاالت مرتبط

و وسایل 

 آزمایشی

 گزارش کار

3  
شمارش گلبولهای آشنایی با 

 قرمز

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 .وسایل مربوط به اندازه گیری آزمایش را تشخیص دهد.1

 اساس آزمایش را توضیح دهد. .2
 . مقادیر نرمال گلبولهای قرمز را بداند.3
 . لکوپنی و لکوسیتوز را توضیح دهد.4

 حرکتی: -روانی ه حیط
 .تنظیم الم نئوبار را در زیر میکروسکوپ انجام دهد.1
 .مراحل انجام آزمایش را به ترتیب بداند.2
 گروهی های خود آزمایش را انجام دهد. .با هم3
 .نتیجه آزمایش را  تفسیر کند.4

 حیطه عاطفی:

 د.شبه درس توجه داشته بابا عالقه در هنگام تدریس . 1

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 ،حل مسئله

 ،آزمایشی
گروهی 
 کوچک

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

 بطمقاالت مرت

و وسایل 

 آزمایشی

120 

پرسش و پاسخ 

در انتهای 

کالس ،ارائه 

 گزارش کار

تکوینی، 

 تشخیصی
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 طرح شده مشارکت فعال داشته باشد.. در مباحث م2
 به مباحث با دقت گوش دهد. .3
 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با اشتیاق4

4  
شمارش گلبولهای آشنایی با 

 سفید

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 .وسایل مربوط به اندازه گیری آزمایش را تشخیص دهد.1

 اساس آزمایش را توضیح دهد. .2
 . مقادیر نرمال گلبولهای سفید را بداند.3
 . لکوپنی و لکوسیتوز را توضیح دهد.4

 حرکتی: -روانی حیطه
 .تنظیم الم نئوبار را در زیر میکروسکوپ انجام دهد.1
 .مراحل انجام آزمایش را به ترتیب بداند.2
 .با همگروهی های خود آزمایش را انجام دهد.3
 .نتیجه آزمایش را گزارش کند.4
 . نتیجه آزمایش را تفسیر کند.5

 حیطه عاطفی:

 د.شبه درس توجه داشته بابا عالقه در هنگام تدریس . 1
 . در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.2
 .به مباحث با دقت گوش دهد.3

 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با اشتیاق4

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 ،حل مسئله

 ،آزمایشی
گروهی 
 کوچک

ت برد، وای

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

 مقاالت مرتبط

و وسایل 

 آزمایشی

120 

پرسش و پاسخ 

در انتهای 

کالس ،ارائه 

 گزارش کار

تکوینی، 

 تشخیصی

5  
تشخیص افتراقی گلبولهای 

 سفید

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 تقسیم بندی انواع گلبولهای سفید را بداند..1
 .بیان کندنواع گلبولهای سفید را . ا2
 از انواع گلبول های سفید را بداند. م. میزان نرمال هر کدا3
 بیان کند.. مشخصات هر کدام از گلبولهای سفید را 4

 حرکتی: -روانیحیطه 
.با همگروهی های خود انواع گلبولهای قرمز را در یک الم 1

 تشخیص دهد.

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

انی، سخنر
مباحثه ای، 
 ،حل مسئله

 ،آزمایشی
گروهی 
 کوچک

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

 مقاالت مرتبط

و وسایل 

 آزمایشی

120 

پرسش و پاسخ 

در انتهای 

کالس ،ارائه 

 گزارش کار

تکوینی، 

 تشخیصی
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عدد گلبول شمرده  50.درصد هر کدام از گلبولهای سفید در 2
 شده محاسبه نماید.

 

 حیطه عاطفی:

 د.شبه درس توجه داشته بابا عالقه در هنگام تدریس . 1
 . در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.2

 .به مباحث با دقت گوش دهد.3
 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با اشتیاق4

6  
بررسی زمان سیالن و انعقاد 

 ESRخون و 

 :باشد قادر دانشجو

 ه شناختی:حیط

 .اساس آزمایش سیالن و عملکرد پالکت ها را توضیح دهد.1
را  فاکتورهای انعقادیو عملکرد  انعقاداساس آزمایش  .2

 توضیح دهد.
 را بداند. ESR. اساس اندازه 3
 ها را بداند. هر کدام از آزمایش ل. مقادیر نرما4

 حرکتی: -روانی حیطه
گروهی های خود  ا همآزمایش اندازه گیری زمان سیالن را ب.1

 انجام دهد.
.آزمایش اندازه گیری زمان انعقاد را با همگروهی های خود 2

 انجام دهد.

 حیطه عاطفی:

 د.شبه درس توجه داشته بابا عالقه در هنگام تدریس . 1

 . در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.2
 .به مباحث با دقت گوش دهد.3
 شرکت و همراهی نماید. شتیاق. در مباحث مطرح شده با ا4

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 ،حل مسئله

 ،آزمایشی
گروهی 
 کوچک

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

 مقاالت مرتبط

و وسایل 

 آزمایشی

120 

پرسش و پاسخ 

در انتهای 

کالس ،ارائه 

 گزارش کار

تکوینی، 

 تشخیصی

 HB-HCTآشنایی با   7

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 .اساس آزمایش ها را توضیح دهد.1
.مقادیر نرمال و واحد اندازه گیری هر کدام از آزمایش ها را 2

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 ،حل مسئله

 ،آزمایشی

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

120 

پرسش و پاسخ 

در انتهای 

کالس ،ارائه 

 گزارش کار

نی، تکوی

 تشخیصی
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 بداند.
فزایش هر کدام از آزمایش ها  امورد برای کاهش یا 4.حداقل 3

 شرح دهد.

 حرکتی: -روانی حیطه
اندازه گیری .با همگروهی های خود آزمایش مربوط به 1

 هموگلوبین را انجام دهد.

. با همگروهی های خود آزمایش مربوط به اندازه گیری 2
 هماتوکریت را انجام دهد.

 حیطه عاطفی:

 د.شبه درس توجه داشته بابا عالقه در هنگام تدریس . 1
 . در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.2
 .به مباحث با دقت گوش دهد.3
 شرکت و همراهی نماید. مطرح شده با اشتیاق . در مباحث4

گروهی 
 کوچک

فیزیولوژی، 

 مقاالت مرتبط

و وسایل 

 آزمایشی

8   

آشنایی با 

الکتروکاردیوگرافی 

(ECG) 

 

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 .مبانی فعالیت الکتریکی قلب را بداند.1
 .امواج دپوالریزاسیون و رپوالریزاسیون طبیعی قلب را بداند.2
 .انواع اشتقاقها را بداند.3
 .کاغذ نوار قلبی و تقسیمات آن را بداند.4

کاردی را کننده برادی کاردی و تاکی ایجاد  مورد 4.حداقل 5
 بداند.

 حرکتی:-روانی حیطه 

 کار با دستگاه الکتروکاردیوگرافی را بداند.. 1
 . نوار قلب هم گروهی خود را بگیرد.2
 با توجه به نوار قلب ضربان قلب را تعیین کند.. 3
 . فواصل را محاسبه کرده و با میزان نرمال مقایسه نماید.4
 ژ را محاسبه و با مقادیر نرمال مقایسه نماید.. مقادیر ولتا5

 حیطه عاطفی:

 د.شبه درس توجه داشته بابا عالقه در هنگام تدریس . 1

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 یعاطف

سخنرانی، 

مباحثه ای، 
 ،حل مسئله

 ،آزمایشی
گروهی 
 کوچک

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

و  مقاالت مرتبط

وسایل 

 آزمایشی

120 

پرسش و پاسخ 

در انتهای 

کالس ،ارائه 

 گزارش کار

تکوینی، 

 تشخیصی
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 . در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.2
 .به مباحث با دقت گوش دهد.3
 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با اشتیاق4

 صداهای قلبآشنایی با    9

 دانشجو قادر باشد:

 حیطه شناختی:

کانون سمع صداها ی طبیعی قلب بر روی قفسه سینه را  .1

 بداند.
سوم و  ،دو م ،دانشجو بتواند دلیل ایجاد صداهای  اول .2

 چهارم را بداند.

 حرکتی: -روانی حیطه 

 صدای نرمال قلبی را گوش دهد. .1
 صدای نرما ل و سوفل قلبی راگوش دهد. .2

 حیطه عاطفی:

 د.شاشته بابه درس توجه دبا عالقه در هنگام تدریس . 1
 . در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.2
 .به مباحث با دقت گوش دهد.3
 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با اشتیاق4

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

،  آزمایشی،
گروهی 
 کوچک

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  یآموزش های

فیزیولوژی، 

و  مقاالت مرتبط

وسایل 

 آزمایشی

120 

پرسش و پاسخ 

در انتهای 

کالس ،ارائه 

 گزارش کار

تکوینی، 

 تشخیصی

10  
رفلکس های آشنایی با 

 عصبی در انسان

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 .انواع رفلکس ها را بشناسد.1
 .مسیرهای عصبی رفلکس ها را توضیح دهد.2

 حرکتی: -روانی حیطه 

 را با همگروهی های خود آزمایش نماید لکس عصبی نوری رف.1
2Baranys .  با همگروهی های خود آزمایش نمایدرا تست. 
 .با همگروهی های خود آزمایش نمایدتست وبر را  .3

 حیطه عاطفی:

 د.شبه درس توجه داشته بابا عالقه در هنگام تدریس . 1

 . در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.2
 ه مباحث با دقت گوش دهد..ب3

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 ،حل مسئله

،  آزمایشی
گروهی 
 کوچک

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

و  مقاالت مرتبط

وسایل 

 آزمایشی

120 

پرسش و پاسخ 

در انتهای 

کالس ،ارائه 

 گزارش کار

تکوینی، 

 تشخیصی
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 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با اشتیاق4

11  

 اندازه گیری حجم ها و

ظرفیت های 

 تنفسی)اسپیرومتری(

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 .بتواند اساس کار با دستگاه اسپیرومتر را توضیح دهد.1
 .حجم ها و ظرفیت های ریوی را تعریف کند.2
و مقادیر نرمال  ی ریوی.عوامل مثر در حجم ها و ظرفیت ها3

 را توضیح دهد.  هریک از پارامتر ها

 حرکتی: -روانی حیطه
.از روی منحنی رسم شده حجم ها و ظرفیت های ریوی را 1

 محاسبه نماید.
 .نتیجه آزمایش را گزارش کند.2
 . نتیجه آزمایش را تفسیر کند.3

 حیطه عاطفی:

 د.شابه درس توجه داشته ببا عالقه در هنگام تدریس . 1
 . در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.2
 .به مباحث با دقت گوش دهد.3
 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با اشتیاق4

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 ،حل مسئله

،  آزمایشی
گروهی 
 کوچک

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

یولوژی، فیز

، مقاالت مرتبط

و وسایل 

 آزمایشی

120 

پرسش و پاسخ 

در انتهای 

کالس ،ارائه 

 گزارش کار

تکوینی، 

 تشخیصی

 اندازه گیری متابولیسم پایه  12

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 .متابولیسم پایه را تعریف کند.1
 واحد اندازه گیری و مقادیر نرمال را بداند..2
را  BMRزیولوژی در افزایش یا کاهش عامل فی 4.حداقل 3

 شرح دهد.
را  BMRدر افزایش یا کاهش  پاتولوژیکعامل  4حداقل .5

 شرح دهد.

 حرکتی: -روانی حیطه
 بدست آوردبا دستگاه اسپیرومتر مقدار اکسیژن مصرفی  .1
 .با همگروهی های خود محاسبات را انجام دهد.2
 .نتیجه ازمایش را گزارش و تفسیر کند.3

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 ،حل مسئله

،  آزمایشی
گروهی 
 کوچک

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

، مقاالت مرتبط

و وسایل 

 آزمایشی

120 

پرسش و پاسخ 

در انتهای 

کالس ،ارائه 

 گزارش کار

تکوینی، 

 تشخیصی



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 عاطفی: حیطه

 د.شبه درس توجه داشته بابا عالقه در هنگام تدریس . 1
 . در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.2
 .به مباحث با دقت گوش دهد.3
 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با اشتیاق4

 اندازه گیری متابولیسم پایه  13

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 .متابولیسم پایه را تعریف کند.1
 اندازه گیری و مقادیر نرمال را بداند..واحد 2
را  BMRعامل فیزیولوژی در افزایش یا کاهش  4.حداقل 3

 شرح دهد.
را  BMRدر افزایش یا کاهش  پاتولوژیکعامل  4حداقل .5

 شرح دهد.

 حرکتی: -حیطه روانی
 .. با دستگاه اسپیرومتر مقدار اکسیژن مصرفی بدست آورد1
 را انجام دهد..با همگروهی های خود محاسبات 2
 .نتیجه ازمایش را گزارش کند.3
 . نتیجه ازمایش را تفسیر کند.4

 حیطه عاطفی:

 .دشبه درس توجه داشته بابا عالقه در هنگام تدریس . 1
 . در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.2
 .به مباحث با دقت گوش دهد.3
 ید.شرکت و همراهی نما . در مباحث مطرح شده با اشتیاق4

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 ،حل مسئله

،  آزمایشی
گروهی 
 کوچک

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

، مقاالت مرتبط

و وسایل 

 آزمایشی

120 

پرسش و پاسخ 

در انتهای 

کالس ،ارائه 

 گزارش کار

تکوینی، 

 تشخیصی

 کلیرانس کلیهآشنایی با   14

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 .فرایند های کلیوی را فهرست کند.1
 .فیلتراسیون کلیوی را توضیح دهد.2
 .کلیرانس را تعریف کند.3
 

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 ،حل مسئله

،  آزمایشی
گروهی 
 کوچک

رد، وایت ب

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

120 

پرسش و پاسخ 

در انتهای 

کالس ،ارائه 

 گزارش کار

تکوینی، 

 تشخیصی



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 حرکتی: -حیطه روانی 

فرمول کلیرانس را  . قسمت های مختلف کلیه و عملکرد آن با1
 .دبنویس

 بر اساس فرمول کلیرانس را محاسبه نماید.. 3

 حیطه عاطفی:

 د.شبه درس توجه داشته بابا عالقه در هنگام تدریس . 1

 . در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.2
 .به مباحث با دقت گوش دهد.3
 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با اشتیاق4

و  مقاالت مرتبط

وسایل 

 آزمایشی

15  
پرفیوژن قلب آشنایی با 

 موش صحرایی

 دانشجو قادر باشد:

 : حرکتی -روانی حیطه 

 توضیح دهد.  پرفیوژن فلبی را .1
 وژن را بداند.طرز تهیه بافر پرفی .2
 عمل جراحی در موش را یاد بگیرد .طرز بیهوش کردن و  .3

 

 حیطه عاطفی:

 د.شبه درس توجه داشته بابا عالقه در هنگام تدریس . 1
 . در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.2
 .به مباحث با دقت گوش دهد.3

 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با اشتیاق4

ی، شناخت

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

سخنرانی، 

مباحثه ای، 
 ،حل مسئله

،  آزمایشی
گروهی 
 کوچک

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

، مقاالت مرتبط

و وسایل 

 آزمایشی

120 

پرسش و پاسخ 

در انتهای 

کالس ،ارائه 

 گزارش کار

تکوینی، 

 تشخیصی

مطالبجمع بندی   16  

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 .اساس کار تمام آزمایش ها را بداند.1

 .اساس کار تمام آزمایش ها را شرح دهد.2

 

 حرکتی: -حیطه  روانی

 کند.بتواند با تمامی دستگاهها  کار  .1

 بتواند آزمایشات درخواست شده را انجام دهد. .2

 حیطه عاطفی:

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 ،حل مسئله

،  آزمایشی
گروهی 
 کوچک

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

و  الت مرتبطمقا

وسایل 

 آزمایشی

120 

پرسش و پاسخ 

در انتهای 

کالس ،ارائه 

 گزارش کار

، تکوینی

 تشخیصی



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 د.شبه درس توجه داشته بابا عالقه در هنگام تدریس . 1
 مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.. در 2
 .به مباحث با دقت گوش دهد.3
 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با اشتیاق4

 پایان ترمامتحان   17

 :باشد قادر دانشجو
 آزمایش های ارائه شده در طول ترم را انجام دهد. .1

هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی درک کرده  .2
 باشد.

-روانی

 ،حرکتی
 آزمون پایانی انجام آزمایش 120  حل مسئله
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