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تاریخ 

 جلسه

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

زمان 

 جلسه
 ارزشیابینحوه شجوتکالیف دان

1  

کلیااات ساااختار و 

عملکاارد سیساات  

  عصبی

 باشد: قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 طرح کلی سیستم عصبی بر اساس کارکردهاا  ن  -1
 را توضیح دهد

 بداند. کلیات محورها  عملکرد  سیستم عصبی -2
را شرح  بخشها  عملکرد  نورو  و وقایع نورونی -3

 دهد.

 حیطه عاطفی:

 د.شهنگام تدریس به درس توجه داشته با. در 1
 . در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.2

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، مباحثه 
 ا 

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  نموزشی ها 

فیزیولوژ ، 

مرتبط مقاالت  

 آزمون های آغازین - 120

                                                 
   گردش علمی، آزمایشی  –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  نیا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاای یتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون
 دانشجویان( برگزار گردد.
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 به مباحث با دقت گوش دهد. .3
 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با اشتیاق4

2  

آشنایی با سیناپس و 

 انتقاالت سیناپسی

 

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:
 را تعریف کند  سیناپس و انواع آن .1

صلی  سیسلت   ا نوروترانسمیترهای .2

 را بداند. عصب  

 ا نوروترانسمیترهای عمیکرد نحوه .3

 .را شرح دهد صی  سیست  عصب  

 حیطه عاطفی:

 د.شهنگام تدریس به درس توجه داشته با. در 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
 عاطفی

سخنرانی، مباحثه 

 ا ، حل مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  نموزشی ها 

 ، فیزیولوژ

 مقاالت مرتبط

120 

شرکت در 
بحث گروهی، 
پاسخ به 

سواالت مطرح 
شده از جلسه 

 قبل

مرحله ای یا تکوینی، 
 تشخیصی

3  
انتقاا   باآشنایی 

 سیناپسی

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

انتقال سیناپسی در سطح پاس سایناپس باا توجاه باه .1
شارح  عملکرد گیرنده ها و پیامدها  ن  در سالول هاد 

 د.ده

 حیطه عاطفی: 

 د.ش. در هنگام تدریس به درس توجه داشته با1
 . 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
 عاطفی

سخنرانی، مباحثه 
 ا ، حل مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

دعکس، اسالی  

  نموزشی ها 

فیزیولوژ ، 

 مقاالت مرتبط

120 

شرکت در 
بحث گروهی، 

پاسخ به 
سواالت مطرح 
شده از جلسه 

 قبل

مرحله ای یا تکوینی، 
 تشخیصی

4  

آشااانایی باااا 

لوژی حاس یوفیز

 پیکری

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 را توضیح دهد کلیات عملکرد محور حسی .1

 ندرا بدااجزا محور حسی و کارد هر بخش .2

 را شرح دهد.اصول کلی فیزیولوژ  حس  .3
 

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، مباحثه 
 ها ، حل مسئل

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  نموزشی ها 

فیزیولوژ ، 

 مقاالت مرتبط

120 

شرکت در 
بحث گروهی، 
پاسخ به 

سواالت مطرح 
شده از جلسه 

 قبل

مرحله ا  یا تکوینی، 
 تشخیصی
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 حیطه عاطفی:

 د.ش. در هنگام تدریس به درس توجه داشته با1
 . 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

5  

آشااانایی باااا 

لوژی حاس یوفیز

 پیکری

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 .انواع گیرندها  حس پیکر  بداند.1

.هر کدام از گیرنده ا  حس پیکر  با توجه به سااختار و 2
 عملکرد توضیح دهد.

 حیطه عاطفی:

 د.ش. در هنگام تدریس به درس توجه داشته با1
 . 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
 طفیعا

سخنرانی، مباحثه 
 ا ، حل مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  نموزشی ها 

فیزیولوژ ، 

 مقاالت مرتبط

120 

شرکت در 

بحث گروهی، 
پاسخ به 

سواالت مطرح 
شده از جلسه 

 قبل

مرحله ا  یا تکوینی، 
 تشخیصی

6  

آشااانایی باااا  

فیزیولوژی حاس 

 پیکری

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

را  مسیرها  عصبی انتقال پیام حسی پیکر  به قشر مغز.1
 توضیح دهد

فیزیولوژ  پردازش حس پیکر  در راههاا  عصابی تاا .2
 را شرح دهد قشر مغز

 

 حیطه عاطفی:

 د.ش. در هنگام تدریس به درس توجه داشته با1
 . در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.2
 .به مباحث با دقت گوش دهد.3

 

-تیشناخ
 عاطفی

سخنرانی، مباحثه 
 ا ، حل مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  نموزشی ها 

فیزیولوژ ، 

 مقاالت مرتبط

120 

شرکت در 
بحث گروهی، 
پاسخ به 

سواالت مطرح 
شده از جلسه 

 قبل

مرحله ای یا تکوینی، 

 تشخیصی

7  
آشااانایی باااا 

لوژی حاس یوفیز

 :باشد قادر دانشجو

 :حیطه شناختی

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، مباحثه 
 ا ، حل مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 
120 

شرکت در 
بحث گروهی، 

مرحله ای یا تکوینی، 

 تشخیصی



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 رابداند مناطق قشر  در پردازش حس پیکر .1 پیکری
 را شرح دهد. عملکرد قشر حسی پیکر .2

 حیطه عاطفی:

 د.ش. در هنگام تدریس به درس توجه داشته با1
 . در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.2
 .به مباحث با دقت گوش دهد.3

 

 عکس، اسالید

  نموزشی ها 

فیزیولوژ ، 

 مقاالت مرتبط

پاسخ به 
سواالت مطرح 
شده از جلسه 

 قبل

8  

آشااانایی باااا 

لوژی حاس یوفیز

 پیکری

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 توضیح دهد. را گیرنده ها  درد.ساختار 1

 شرح دهد.   عصبی مربوط به دردمسیرها.2

 را شرح دهد. پردازش درد.مسیر 3

 را توضیح دهد.سیستم کنترل درد درونزاد .4

 حیطه عاطفی:

 د.ش. در هنگام تدریس به درس توجه داشته با1
 . در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.2
 .به مباحث با دقت گوش دهد.3
 

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، مباحثه 
  ا

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  نموزشی ها 

فیزیولوژ ، 

 مقاالت مرتبط

120 

شرکت در 
بحث گروهی و 
 حل مسائل

 آزمون های آغازین

9  

آشااانایی باااا 

لوژی حاس یوفیز

 ویژه

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 را توضیح دهد.ساختار کره چشم .1

 ا بیا  کند.در کره چشم ربخشها  درگیر در حس بینائی .2

 شرح دهد.اصول کلی اپتیک بینائی .3

 حیطه عاطفی:

 د.ش. در هنگام تدریس به درس توجه داشته با1
 . در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.2
 .به مباحث با دقت گوش دهد.3

 

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، مباحثه 

 ا ، حل مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

شینموز ها    

فیزیولوژ ، 

 مقاالت مرتبط

120 

شرکت در 
بحث گروهی، 
پاسخ به 

سواالت مطرح 
شده از جلسه 

 قبل

مرحله ا  یا تکوینی، 

 تشخیصی

حله ا  یا تکوینی، مرشرکت در  120وایت برد، سخنرانی، مباحثه -شناختی :باشد قادر دانشجوآشااانایی باااا   10
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لوژی حاس یوفیز

 ویژه

 حیطه شناختی:

 ساختار شبکیه توضیح دهد.1

 شیمیایی و عصبی در شبکیه را شرح دهد -وقایع نور .2

 تقال پیام در شبکیه تا عصب بینایی شرح دهد.ان.3

 حیطه عاطفی:

 د.ش. در هنگام تدریس به درس توجه داشته با1
 . 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

ماژیک،کتاب،  سئلها ، حل م عاطفی

 عکس، اسالید

  نموزشی ها 

فیزیولوژ ، 

 مقاالت مرتبط

بحث گروهی، 
پاسخ به 

سواالت مطرح 
شده از جلسه 

 قبل

 تشخیصی

11  

آشااانایی باااا 

لوژی حاس یوفیز

 ویژه

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 ح دهدفیزیولوژ  مسیرها  بینائی راشر.1

 قشر بینائی و پردازش اطالعات بینائی را توضیح دهد..2

 حیطه عاطفی:

 د.ش. در هنگام تدریس به درس توجه داشته با1
 . 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
 عاطفی

مباحثه  سخنرانی،
 ا ، حل مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  نموزشی ها 

فیزیولوژ ، 

 مقاالت مرتبط

120 

شرکت در 
بحث گروهی، 
پاسخ به 

سواالت مطرح 
شده از جلسه 

 قبل

مرحله ا  یا تکوینی، 
 تشخیصی

12  

آشااانایی باااا  

فیزیولوژی حاس 

 ویژه

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 شنوائی را بداند.کلیات سیستم 1

 .فیزیولوژ  حلزو  شنوائی را شرح دهد2

.عملکرد غشا پایه و سلولها  مژه دار شنوائی را توضایح 3

 دهد

 .مسیرها  عصبی حس شنوائی را شرح دهد4

 حیطه عاطفی:

 د.ش. در هنگام تدریس به درس توجه داشته با1

 . در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.2
 دقت گوش دهد. .به مباحث با3

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، مباحثه 
 ا ، حل مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  نموزشی ها 

فیزیولوژ ، 

 مقاالت مرتبط

120 

شرکت در 
بحث گروهی، 

پاسخ به 
سواالت مطرح 
شده از جلسه 

 قبل

 مرحله ا  یا تکوینی،
 تشخیصی
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 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با اشتیاق4

13  

آشااانایی باااا 

لوژی حاس یوفیز

 ویژه

 دانشجو قادر باشد:

 حیطه شناختی :

 را توضیح دهد. کارکرد بخش دهلیز  گوش داخلی.1

را شارح  مسیرها  عصبی و برو  ده سیساتم دهلیاز .2
 دهد.

 

 حیطه عاطفی:

 د.ش. در هنگام تدریس به درس توجه داشته با1
 اشته باشد.. در مباحث مطرح شده مشارکت فعال د2
 .به مباحث با دقت گوش دهد.. 3
 شرکت و همراهی نماید . در مباحث مطرح شده با اشتیاق4

 

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، مباحثه 
 ا ، حل مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  نموزشی ها 

فیزیولوژ ، 

 مقاالت مرتبط

120 

شرکت در 
بحث گروهی، 
پاسخ به 

سواالت مطرح 

شده از جلسه 
 قبل

مرحله ا  یا تکوینی، 
 تشخیصی

14  

آشااانایی باااا 

لوژی حاس یوفیز

 ویژه

 دانشجو قادر باشد:

 حیطه شناختی :

 را توضیح دهد فیزیولوز  سیستم چشایی .1

 مسیرها  عصبی انتقال حس چشائی و نقش قشر .2
 را شرح دهد

 ا توضیح دهدر فیزیولوژ  سیستم بویایی .3

 مسیرها  عصبی انتقال حس بویایی و نقش قشر .4
 شرح دهد

 

 حیطه عاطفی:

 د.ش. در هنگام تدریس به درس توجه داشته با1
 . 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
 عاطفی

نرانی، مباحثه سخ
 ا ، حل مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  نموزشی ها 

فیزیولوژ ، 

 مقاالت مرتبط

120 

شرکت در 
بحث گروهی، 
پاسخ به 

سواالت مطرح 
شده از جلسه 

 قبل

مرحله ا  یا تکوینی، 
 تشخیصی

مرحله ا  یا تکوینی، شرکت در  120وایت برد، سخنرانی، مباحثه -شناختی دانشجو قادر باشد:اجازا آشنایی باا   15
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 حیطه شناختی : محور حرکتی
 

 را بداند ارکرد  اجزا محور حرکتیکلیات ک.1

 را بیا  کند انواع حرکات بد .2

 را تعریف کند واحدها  حرکتی اسکلتی.3

 را شرح دهد روشها  کنترل حرکات اراد .4

 

 حیطه عاطفی:

  د.ش. در هنگام تدریس به درس توجه داشته با1

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

 

ماژیک،کتاب،  ا ، حل مسئله عاطفی

 عکس، اسالید

  نموزشی ها 

فیزیولوژ ، 

 مقاالت مرتبط

بحث گروهی، 
پاسخ به 

سواالت مطرح 
شده از جلسه 

 قبل

 یصیتشخ

16  
اجازا آشنایی باا 

 محور حرکتی

 دانشجو قادر باشد:

 حیطه شناختی :

 را بشناسدهسته ها  حرکتی نخاع .1

 را توضیح دهد رفلکسها و مدارها  عصبی تنظیم ننها.2

 را شرح دهدگیرندها  حسی در عضالت اسکلتی .3

 حیطه عاطفی:

 د.ش. در هنگام تدریس به درس توجه داشته با1
 مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.. در مباحث 2
 .به مباحث با دقت گوش دهد.. 3
 شرکت و همراهی نماید . در مباحث مطرح شده با اشتیاق4

 

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، مباحثه 
 ا ، حل مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  نموزشی ها 

فیزیولوژ ، 

 مقاالت مرتبط

120 

شرکت در 
بحث گروهی، 
 پاسخ به

سواالت مطرح 
شده از جلسه 

 قبل

مرحله ا  یا تکوینی، 
 تشخیصی

17  
اجازا آشنایی باا 

 محور حرکتی

 دانشجو قادر باشد:

 حیطه شناختی :

 .نواحی حرکتی قشر و کاردکرد ننهارا شرح دهد.1

.مسیرها  عصبی از قشر به سطوح پائین تار را توضایح 2
 دهد.

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، مباحثه 
 ا ، حل مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  نموزشی ها 

فیزیولوژ ، 

120 

شرکت در 
بحث گروهی، 
پاسخ به 

سواالت مطرح 
شده از جلسه 

مرحله ا  یا تکوینی، 
 تشخیصی
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 .هسته ها  حرکتی ساقه مغز را بشناسد3

 عاطفی: حیطه

 د.ش. در هنگام تدریس به درس توجه داشته با1
 . 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

 

 قبل مقاالت مرتبط

18  
اجازا آشنایی باا 

 محور حرکتی

 دانشجو قادر باشد:

 حیطه شناختی :

 را توضیح دهد. کاردها  حرکتی مخچه.1

 را شرح دهدارتباط مخچه با سایر بخشها  محور حرکتی .2

 حیطه عاطفی:

 د.ش. در هنگام تدریس به درس توجه داشته با1
 . 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
 عاطفی

سخنرانی، مباحثه 
 ا ، حل مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

کس، اسالیدع  

  نموزشی ها 

فیزیولوژ ، 

 مقاالت مرتبط

120 

شرکت در 
بحث گروهی، 
پاسخ به 

سواالت مطرح 
شده از جلسه 

 قبل

مرحله ا  یا تکوینی، 
 تشخیصی

19  
اجازا آشنایی باا 

 محور حرکتی

 دانشجو قادر باشد:

 حیطه شناختی :

 را بداند. کارکردها  حرکتی عقده ها  قاعده ا .1

ا  قاعده ا  با سایر بخشها  محور حرکتی ارتباط هسته .2
 را شرح دهد.

 حیطه عاطفی:

 د.ش. در هنگام تدریس به درس توجه داشته با1
 . 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
 عاطفی

ثه سخنرانی، مباح

 ا ، حل مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  نموزشی ها 

فیزیولوژ ، 

 مقاالت مرتبط

120 

شرکت در 
بحث گروهی، 
پاسخ به 

سواالت مطرح 
شده از جلسه 

 قبل

مرحله ا  یا تکوینی، 

 تشخیصی

مرحله ا  یا تکوینی، شرکت در  120وایت برد، سخنرانی، مباحثه -شناختی دانشجو قادر باشد:اجازا آشنایی باا   20
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 حیطه شناختی : محور حرکتی

 را بشناسدبخشی از محور حرکتی  سیستم اتونوم بعنوا .1

 سیستم اتونوم را توضیح دهد. اجزا و عملکرد.2

سیساتم میانجی ها و قایع سیناپسی و پیامدها  سلولی .3
 اتونوم را شرح دهد

 حیطه عاطفی:

 د.ش. در هنگام تدریس به درس توجه داشته با1
 . در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.2

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

 

ماژیک،کتاب،  ا ، حل مسئله عاطفی

 عکس، اسالید

  نموزشی ها 

فیزیولوژ ، 

 مقاالت مرتبط

بحث گروهی، 
پاسخ به 

سواالت مطرح 
شده از جلسه 

 قبل

 تشخیصی

21  
اعماا   آشنایی با

 سیست  عصبی عالی

 دانشجو قادر باشد:

 حیطه شناختی :

 را تعریف کند یادگیر  و حافظه.1

 را شرح دهد مکانیسمها  دخیل در یادگیر .2

در ن  را شارح  تشکیل حافظه و وقایع سیناپسی درگیر.3
 دهد

 حیطه عاطفی:

 د.ش. در هنگام تدریس به درس توجه داشته با1
 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
 عاطفی

سخنرانی، مباحثه 
 ا ، حل مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  نموزشی ها 

فیزیولوژ ، 

 مقاالت مرتبط

120 

شرکت در 
ی، بحث گروه
پاسخ به 

سواالت مطرح 
شده از جلسه 

 قبل

مرحله ا  یا تکوینی، 
 تشخیصی

22  
اعماا   آشنایی با

 سیست  عصبی عالی

 دانشجو قادر باشد:

 حیطه شناختی :

 .فیزیولوژ  خواب را بداند1

 .نواحی مغز  درگیر در تنظیم خواب را نام ببرد2

 .نوروشیمی خواب را شرح دهد3

 را توضیح دهد اب و بیدار .فعالیتها  مغز  حین خو4

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، مباحثه 
 ا ، حل مسئله

 وایت برد،

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  نموزشی ها 

فیزیولوژ ، 

 مقاالت مرتبط

120 

شرکت در 
بحث گروهی، 
پاسخ به 

سواالت مطرح 
شده از جلسه 

 قبل

مرحله ا  یا تکوینی، 
 تشخیصی
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 حیطه عاطفی:

 د.ش. در هنگام تدریس به درس توجه داشته با1
 . 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

 

23  
اعماا   آشنایی با

 سیست  عصبی عالی

 دانشجو قادر باشد:

 حیطه شناختی :

 را توضیح دهد. پردازشها  عالی در قشر.1

را شرح  کرهموظایف و همپوشانی نواحی همسا  در دو نی.2
  دهد.

 حیطه عاطفی:

 د.ش. در هنگام تدریس به درس توجه داشته با1
 . 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
 عاطفی

مباحثه  سخنرانی،
 ا ، حل مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  نموزشی ها 

فیزیولوژ ، 

 مقاالت مرتبط

120 

شرکت در 
بحث گروهی، 
پاسخ به 

سواالت مطرح 
شده از جلسه 

 قبل

مرحله ا  یا تکوینی، 
 تشخیصی

24  
آشنایی با سیسات  

 لیمبیک

 دانشجو قادر باشد:

 حیطه شناختی :

 را بشناسد. ترل انگیزشسیستم لیمبیک و کن.1

 را شرح دهد. فیزیولوژ  هیپوتاالموس.2

 حیطه عاطفی: 

 د.ش. در هنگام تدریس به درس توجه داشته با1

 . 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
 عاطفی

انی، مباحثه سخنر
 ا ، حل مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  نموزشی ها 

فیزیولوژ ، 

 مقاالت مرتبط

120 

شرکت در 
بحث گروهی، 
پاسخ به 

سواالت مطرح 

شده از جلسه 
 قبل

مرحله ا  یا تکوینی، 
 تشخیصی

25  
بنادی کلای جمع

مطالااب و رفااع 

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

-شناختی
 عاطفی

 120 ---- حل مسئله
حل سواالت  

 داده شده
 نزمو  پایانی
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بتواند مطالب ارایه شده در طول تارم را   دانشجو .1 اشکاالت
 توضیح بدهد.به طور جامع 

 ه این واحد درسی را درک کرده باشد.هد  از ارائ .2

 حیطه عاطفی:

با انگیزه و اشتیاق در امتحا  پایا  تارم شارکت  .1
 نماید.

 

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه میباقی %50و  و تکالیف کالسی آزمونکل نمره با استفاده از  %50شیابی به صورت کتبی که ارز
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 کل نمره %50     آزمون پایان ترم
 کل نمره %50    و تکالیف درسی آزمون

 منابع:
 فیزیولوژی پزشکی برن و لوی -1

 بی اریک کندلاصول علم عص -2

 فیزیولوژی گانونگ -3

 


