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شماره 

 جلسه
 ریخ جلسهتا

اهداف میانی  

 )رئوس مطالب(

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

 عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو زمان جلسه

1  

 ،اًذازُ گیري
، کویت ّا سٌجش

 هحاسبِ خطا

 داوشجً بتًاود:
 :ه شىاختیحیط

  ثیبى کٌذ.کویت ّبي اًذازُ گیري 

 کبرثردّبي ٍاحذ اًذازُ گیري SI.را ثفْوذ 

 .ثب ًحَُ هحبسجِ خطبي اًذازُ گیري آشٌب شَد 

 حیطه عاطفی:
 ِشرکت کٌذ.ثِ صَرت فعبل  ّب در هجبحث 

  شىاختی
 ي عاطفی

حل  سخٌراًی،
پرسش هسئلِ، 

 ٍ پبسخ

ٍایت  -کتبة 
دیتب  -ثرد

ًرم  -پرٍشکتَر
 Powerار افس

point 

 دقیقِ 09
آهبدگی ثراي 

پبسخ ثِ سَاالت 
 در جلسِ آیٌذُ

 آغازیه
 

2  

اصًل پایه در 
ارتباط با ساختمان 

 اتم

 داوشجً بتًاود:

 :حیطه شىاختی
  را ثشٌبسذ.سبختوبى اتن ٍ ررات ثٌیبدي اتن 

   را ثفْوذ.پذیذُ یًَش ٍ ثراًگیختگی در اتن هفَْم 

  شىاختی
 ي عاطفی

حل  سخٌراًی،
پرسش هسئلِ، 

 ٍ پبسخ

ٍایت  -کتبة 
دیتب  -ثرد

ًرم  -پرٍشکتَر
 Powerافسار 

 دقیقِ 09
آهبدگی ثراي 

پبسخ ثِ سَاالت 
 در جلسِ آیٌذُ

 تکًیىی

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیبدگیری می –روش یبددهی   


یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط  نیهذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب تواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 را بًس ٍ فسفرسبًس پذیذُ ّبي لَهیٌسبًس، فلئَرس
 ثشٌبسذ.

 حیطه عاطفی:
 ِشرکت کٌذ.ثِ صَرت فعبل ّب  در هجبحث 

point 

3  
اصَل هقذهاتی 

 یتِالکتریس

 داوشجً بتًاود:

 حیطه شىاختی:

 .آشٌایی با اصَل الکتریسیتِ آشٌا شَد 

 .قَاًیي الکتریسیتِ را یاد بگیرد 

 .اًَاع جریاى الکتریکی را بشٌاسذ 

 حیطه عاطفی:
 ِشرکت کٌذ.ثِ صَرت فعبل ّب  در هجبحث 

  شىاختی
 ي عاطفی

حل  سخٌراًی،
پرسش هسئلِ، 

 ٍ پبسخ

ٍایت  -کتبة 
دیتب  -ثرد

ًرم  -رپرٍشکتَ
 Powerافسار 

point 

 دقیقِ 09

آهبدگی ثراي 

پبسخ ثِ سَاالت 

 در جلسِ آیٌذُ

 تکًیىی

4  

ساختمان ي کاربرد 
تعدادی از قطعات 

 مدارهای الکتریکی

 داوشجً بتًاود:

 حیطه شىاختی:

 .با هقاٍهت ّا آشٌا شَد 

 .اًَاع خازى را بشٌاسذ 

 .اصَل القاگرّا را یاد بگیرد 

  درک کٌذساختار دایَد را را. 

 حیطه عاطفی:
 ِشرکت کٌذ.ثِ صَرت فعبل ّب  در هجبحث 

  شىاختی

 ي عاطفی

حل  سخٌراًی،
پرسش هسئلِ، 

 ٍ پبسخ

فیلن  –کتبة 
ٍایت  -آهَزشی

دیتب  -ثرد
ًرم  -پرٍشکتَر

 Powerافسار 

point 

 دقیقِ 09

آهبدگی ثراي 

پبسخ ثِ سَاالت 

 در جلسِ آیٌذُ

 تکًیىی

5  
هوتورهای ساده 

 الکتزیکی

 اوشجً بتًاود:د

 حیطه شىاختی:

 جریاى هستقین را بشٌاسذسادُ  ّايهَتَر. 

 .هَتَرّاي سادُ جریاى هتٌاٍب را بشٌاسذ 

   

 حیطه عاطفی:
 ِشرکت کٌذ.ثِ صَرت فعبل ّب  در هجبحث 

  شىاختی
 ي عاطفی

حل  سخٌراًی،
پرسش هسئلِ، 

 ٍ پبسخ

فیلن  –کتبة 
ٍایت  -آهَزشی

دیتب  -ثرد
ًرم  -پرٍشکتَر

 Powerافسار 

point 

 دقیقِ 09

آهبدگی ثراي 

پبسخ ثِ سَاالت 

 در جلسِ آیٌذُ

 تکًیىی



 
 مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانشگاه علوم پسشکی تربت حیدریه          

 

6  
تکٌیک ّاي 

 جذاسازي

 داوشجً بتًاود:

 حیطه شىاختی:

  .اصَل ٍ طرزکار ساًتیفَش را درک کٌذ 

 .طرز کار ٍ اصَل الکترٍفَرز را شرح دّذ 

 حیطه عاطفی:
 ِشرکت کٌذ.ثِ صَرت فعبل ّب  در هجبحث 

  شىاختی
 ي عاطفی

حل  سخٌراًی،
پرسش هسئلِ، 

 ٍ پبسخ

فیلن  –کتبة 
ٍایت  -آهَزشی

دیتب  -ثرد
ًرم  -پرٍشکتَر

 Powerافسار 

point 

 دقیقِ 09

آهبدگی ثراي 

پبسخ ثِ سَاالت 

 در جلسِ آیٌذُ

 تکًیىی

7  

اهَاج هاّیت 

الکترٍهغٌاطیسی ٍ 

 ًَر 

 داوشجً بتًاود:
 حیطه شىاختی:

   را بشٌاسذ.ًَر ٍ هاّیت آى 

 ربَط بِ ًَر را درک کٌذ.قَاًیي ه 

 حیطه عاطفی:
 ِشرکت کٌذ.ثِ صَرت فعبل ّب  در هجبحث 

  شىاختی
 ي عاطفی

حل  سخٌراًی،
پرسش هسئلِ، 

 ٍ پبسخ

ٍایت  -کتبة
دیتب  -ثرد

ًرم  -پرٍشکتَر
 Powerافسار 

point 

 دقیقِ 09
آهبدگی ثراي 

پبسخ ثِ سَاالت 
 در جلسِ آیٌذُ

 تکًیىی

 شٌاخت لیسرّا  8

 اود:داوشجً بتً

 حیطه شىاختی:

 .اصَل فیسیکی لیسرّا را شرح دّذ 

  .با اصَل ایوٌی لیسرّا آشٌا شَد 

 حیطه عاطفی:
 ِشرکت کٌذ.ثِ صَرت فعبل ّب  در هجبحث 

  شىاختی
 ي عاطفی

حل  سخٌراًی،
پرسش هسئلِ، 

 ٍ پبسخ

ٍایت  -کتبة
دیتب  -ثرد

ًرم  -پرٍشکتَر
 Powerافسار 

point 

 دقیقِ 09
آهبدگی ثراي 

ِ سَاالت پبسخ ث
 در جلسِ آیٌذُ

 تکًیىی

9  
هیکزوسکوپ های 

 نوری 

 داوشجً بتًاود:

 حیطه شىاختی:

 .اًَاع هیکرٍسکَپ ّاي ًَري را بشٌاسذ 

 .طرز کار هیکرٍسکَپ ّاي ًَري هختلف را شرح دّذ 

 حیطه عاطفی:
 ِّب ثِ صَرت فعبل شرکت کٌذ. در هجبحث 

 اشتیبق پیذا کٌذ.ن فیسیک یّبفه ثِ یبدگیري 

  تیشىاخ

 ي عاطفی

حل  سخٌراًی،
پرسش هسئلِ، 

 ٍ پبسخ

ٍایت  -کتبة
دیتب  -ثرد

ًرم  -پرٍشکتَر
 Powerافسار 

point 

 دقیقِ 09

آهبدگی ثراي 

پبسخ ثِ سَاالت 

 در جلسِ آیٌذُ

 تکًیىی

 پایاویآهبدگی ثراي  دقیقِ 09ٍایت  -کتبةحل  سخٌراًی،  شىاختی داوشجً بتًاود:بیناب نورسنجی   11
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  جذب هولکولی

 آسهوى هیاى تزم(

 حیطه شىاختی:

 را درک  بیناب نورسنجی جذب هولکولی ساختواى

 کند.

  بیناب نورسنجی جذب انواع سیستن های نوری

 را بشناسد. هولکولی

 حیطه عاطفی:
 ِشرکت کٌذ. ثِ صَرت فعبل ّب در هجبحث 

 اشتیبق پیذا کٌذ.ن فیسیک یّبفه ثِ یبدگیري 

پرسش هسئلِ،  ي عاطفی
 ٍ پبسخ

دیتب  -ثرد
ًرم  -ٍشکتَرپر

 Powerافسار 

point 

پبسخ ثِ سَاالت 

 در جلسِ آیٌذُ

11  
نورسنجی  شعله 

 اتوی نشز

 داوشجً بتًاود:
 حیطه شىاختی:

  یاد بگیرد. را اتوی نشزنورسنجی  ساختواى شعله 

  ُنشزنورسنجی  شعله با هٌابع تَلیذ خطا در دستگا 

 آشٌا شَد. اتوی

 اطفی:حیطه ع
 ِشرکت کٌذ.ثِ صَرت فعبل ّب  در هجبحث 

 اشتیبق پیذا کٌذ.ن فیسیک یّبفه ثِ یبدگیري 

  شىاختی

 ي عاطفی

حل  سخٌراًی،
پرسش هسئلِ، 

 ٍ پبسخ

ٍایت  -کتبة
دیتب  -ثرد

ًرم  -پرٍشکتَر
 Powerافسار 

point 

 دقیقِ 09

آهبدگی ثراي 

پبسخ ثِ سَاالت 

 در جلسِ آیٌذُ

 تکًیىی

12  
نجی نورس بیناب 

 اتوی جذب

 داوشجً بتًاود:

 حیطه شىاختی:

  تَضیح  را اتوی جذبنورسنجی  ساختواى بیناب

 دّذ.

  را  اتوی جذبنورسنجی  بیناب سیستن ّاي اپتیکی

 بشناسد.

 حیطه عاطفی:
 ِشرکت کٌذ.ثِ صَرت فعبل ّب  در هجبحث 

 اشتیبق پیذا کٌذ.ن فیسیک یّبفه ثِ یبدگیري 

  شىاختی
 ي عاطفی

حل  سخٌراًی،
پرسش هسئلِ، 

 ٍ پبسخ

ٍایت  -کتبة
دیتب  -ثرد

ًرم  -پرٍشکتَر
 Powerافسار 

point 

 دقیقِ 09

آهبدگی ثراي 

پبسخ ثِ سَاالت 

 در جلسِ آیٌذُ

 تکًیىی
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13  
های هیکزوسکوپ 

 الکتزونی عبوری

 داوشجً بتًاود:

 حیطه شىاختی:

 را بشٌاسذ. الکتزونی عبوریهیکرٍسکَپ  طرز کار 

 الکتزونی عبوری آشنا َپ با کاربرد ّاي هیکرٍسک

 شود.

 حیطه عاطفی:
 ِشرکت کٌذ.ثِ صَرت فعبل ّب  در هجبحث 

 اشتیبق پیذا کٌذ.ن فیسیک یّبفه ثِ یبدگیري 

  شىاختی
 ي عاطفی

حل  سخٌراًی،
پرسش هسئلِ، 

 ٍ پبسخ

ٍایت  -کتبة
دیتب  -ثرد

ًرم  -پرٍشکتَر
 Powerافسار 

point 

 دقیقِ 09

آهبدگی ثراي 

پبسخ ثِ سَاالت 

جلسِ آیٌذُدر   

 تکًیىی

14  
هیکزوسکوپ های 

 الکتزونی روبشی

 داوشجً بتًاود:
 حیطه شىاختی:

  را بشٌاسذ. الکتزونی روبشیطرز کار هیکرٍسکَپ 

  الکتزونی روبشی آشنا با کاربرد ّاي هیکرٍسکَپ

 شود.

 حیطه عاطفی:
 ِّب ثِ صَرت فعبل شرکت کٌذ. در هجبحث 

 کٌذ. اشتیبق پیذان فیسیک یّبفه ثِ یبدگیري 

  شىاختی

 ي عاطفی

حل  سخٌراًی،
پرسش هسئلِ، 

 ٍ پبسخ

ٍایت  -کتبة
دیتب  -ثرد

ًرم  -پرٍشکتَر
 Powerافسار 

point 

 دقیقِ 09

آهبدگی ثراي 

پبسخ ثِ سَاالت 

 در جلسِ آیٌذُ

 تکًیىی

 گاهاکانتز  15

 داوشجً بتًاود:
 حیطه شىاختی:

  را درک کٌذ.  پرتَزاییهفَْم 

  آشٌا شَد گاهاکاًتربا. 

 .اصَل حفاظتی در برابر پرتَ را درک کٌذ 

 حیطه عاطفی:
 ِشرکت کٌذ.ثِ صَرت فعبل ّب  در هجبحث 

 اشتیبق پیذا کٌذ.ن فیسیک یّبفه ثِ یبدگیري 

  شىاختی
 ي عاطفی

حل  سخٌراًی،
پرسش هسئلِ، 

 ٍ پبسخ

ٍایت  -کتبة
دیتب  -ثرد

ًرم  -پرٍشکتَر
 Powerافسار 

point 

 دقیقِ 09

آهبدگی ثراي 

سَاالت  پبسخ ثِ

 در جلسِ آیٌذُ

 تکًیىی

16  
اصَل سیستن ّاي 

حرارتی در 
 داوشجً بتًاود:

 حیطه شىاختی:

  شىاختی

 ي عاطفی
 سخٌراًی،

 پرسش ٍ پبسخ
ٍایت  -کتبة
دیتب  -ثرد

 دقیقِ 09
آهبدگی ثراي 

پبسخ ثِ سَاالت 
 تکًیىی
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 سیستن ّاي حرارتی در آزهایشگاُ را بشٌاسذ.  آزهایشگاُ
 .با طرزکار اًکَباتَر، فَر ٍ اتَکالٍ آشٌا شَد 

 حیطه عاطفی:
 ِشرکت کٌذ.ثِ صَرت فعبل  ّب در هجبحث 

 شتیبق پیذا کٌذ.ان فیسیک یّبفه ثِ یبدگیري 

ًرم  -پرٍشکتَر
 Powerافسار 

point 

 در جلسِ آیٌذُ

17  

جوع ثٌذي کلی 
هطبلت ٍ رفع 

 هشکل

 داوشجً بتًاود:

 حیطه شىاختی:

  تَضیح هطبلت ارائِ شذُ در طَل ترم را
 جبهعی ثذّذ.

  هسبئل هختلف ارائِ شذُ در طَل ترم را
 حل ًوبیذ.

  ّذف از ارائِ ایي ٍاحذ درسی را ثِ خَثی
 درک کردُ ثبشذ.

 حیطه عاطفی:
 ثب اًگیسُ ٍ اشتیبق در اهتحبى پبیبى ترم شرکت کٌذ.

-شٌبختی
 عبطفی

 دقیق09ِ ---- حل هسئلِ
حل هسبئل 
 دادُ شذُ

آزمًن 
 پایاوی
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