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 3 واحد: تعداد

 مامایی رشته تحصیلی:
 

 مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی

ساختمان محل برگزاری: 
 یمعاونت آموزش یکالس ها

 

 مدرس:
 غالمیخانم دکتر 

 1400 -99نیمسال اول تحصیلی 

 
 ارگانها و دستگاههای مختلف بدن : آشنایی با فیزیولوژیهدف کلی درس

 

شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه
 میانی  )رئوس مطالب(اهداف 

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

 سلول با  آشنایی  1

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 توضیی  و سیتوپالسم را ساختمان سلول ، غشا هسته  .1
 دهد.

را شرح  تفاوت آن دو و محیط های خارج و داخل سلول .2
 دهد.

غشا سلول و مکانیسم های نقل و انتقال از طریق آن را  .3
 .بیان کند

 حیطه عاطفی:

در مباحث مطرح شده با ارسال سواالت  مشیارک  عایال .1

 داشته باشد.
 . در آزمون ها با اشتیاق مشارک  داشته باشد2

-ناختیش
 عاطفی

سخنرانی، 
 مباحثه ای

کتاب، عکس، 

اسالیدهای 

آموزشی، عایل 

های صوتی و 

م عیل -تصویری

 های آموزشی

60 - 
آزمون های 

 آغازین

                                                 
   گردش علمی، آزمایشی  –سخ پرسش و پا –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی 

  مورد تسلط  یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در 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
 دانشجویان( برگزار گردد.
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2  
پتانسیل استراحت  آشنایی با 

 غشا 

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

  بیان کند. غشا را در ایجاد پتانسیل استراح  .عوامل موثر1
 یجاد پتانسیل استراح  غشا را توضی  دهد.مکانیسم ا.2
 

 حیطه عاطفی:

.در مباحث مطرح شده با ارسال سواالت  مشیارک  عایال 1
 داشته باشد.

 . در آزمون ها با اشتیاق مشارک  داشته باشد2

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالیدهای 

آموزشی، عایل 

های صوتی و 

م عیل -تصویری

 های آموزشی

60 

پاسخ به سواالت 
و پروژه های 
بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
پتانسیل  مکانیسم  آشنایی با

 عمل 

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 بیان کند.غشا باع  های تحریک پذیر را ویژگی .1
 پتانسیل عمل را شرح دهد.  ایجاد  مکانیسم.2
 توضی  دهد.ساختمان پایه سلول عصبی را .3
اساس یونی پتانسیل عمل در سلول عصبی و اکسون ها را .4

 شرح دهد.
اصول انتقال پیام های عصبی در سیناپس ها بین عصب و .5

عصب ، عصب و عضله و انتقال از طریق اکسون  را بیه طیور 
 توضی  دهد.کامل 

 حیطه عاطفی:

سواالت  مشیارک  عایال  .در مباحث مطرح شده با ارسال1
 داشته باشد.

 . در آزمون ها با اشتیاق مشارک  داشته باشد2

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالیدهای 

آموزشی، عایل 

های صوتی و 

م عیل -تصویری

 های آموزشی

60 

پاسخ به سواالت 
و پروژه های 
بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

وینی، تک

 تشخیصی

4  

عضاتت  سااختارآشنایی 

مکانیسام و  مخطط وصاف 

 انقباض عضله صاف

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 را شرح دهد عضالت مخطط و صافهای ساختاری  ویژگی.1
 توضی  دهد.. مکانیسم عضله صاف را 2
 کند.بیان را  کیزوتونیو ا کیزومتریانقباضات ا.3
 

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالیدهای 

آموزشی، عایل 

های صوتی و 

م عیل -تصویری

 های آموزشی

60 

پاسخ به سواالت 
و پروژه های 
بارگزاری شده از 

 قبلجلسه 

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی
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 حیطه عاطفی:

مطرح شده با ارسال سواالت  مشیارک  عایال  .در مباحث1
 داشته باشد.

 . در آزمون ها با اشتیاق مشارک  داشته باشد2

5  
مکانیسم تحریا  آشنایی 

 عضله اسکلتی 

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 عضالنی را توضی  دهد. –هدای  عصبی .1
 انقباض را شرح دهد.  –هم زمانی تحریک .2

مکانیسم انقباض عضله صاف را با عضله اسکلتی مقایسیه .3
 کند. 

 حیطه عاطفی:

طرح شده با ارسال سواالت  مشیارک  عایال .در مباحث م1
 داشته باشد.

 . در آزمون ها با اشتیاق مشارک  داشته باشد2

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالیدهای 

آموزشی، عایل 

های صوتی و 

م عیل -تصویری

 های آموزشی

60 

پاسخ به سواالت 

و پروژه های 
بارگزاری شده از 

 لجلسه قب

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

 عضله قلبی آشنایی با  6

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 ویژگی های عضله قلب را شرح دهد..1
 مکانیسم انقباض در عضله قلبی را شرح دهد..2

 حیطه عاطفی:

.در مباحث مطرح شده با ارسال سواالت  مشیارک  عایال 1
 داشته باشد.

 مشارک  داشته باشد . در آزمون ها با اشتیاق2

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالیدهای 

آموزشی، عایل 

های صوتی و 

م عیل -تصویری

 های آموزشی

60 

پاسخ به سواالت 
و پروژه های 
بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

7  
آشنایی با اجازای اصالی 

  سیستم قلب و عروق

 :باشد قادر انشجود

 حیطه شناختی:

 خون را بشناسد . ای اصلی سیستم قلب و گردشزاج.1
 . سیکل قلبی را توضی  دهد.2
 . مکانیک قلب، برون ده قلب را توضی  دهد.3

 حیطه عاطفی:

.در مباحث مطرح شده با ارسال سواالت  مشیارک  عایال 1

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالیدهای 

آموزشی، عایل 

های صوتی و 

م عیل -تصویری

 های آموزشی

60 

پاسخ به سواالت 
و پروژه های 
بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 داشته باشد.
 .اشد. در آزمون ها با اشتیاق مشارک  داشته ب2

8  
آشنایی با سیستم هادایت 

 الکتریکی

 حیطه شناختی:

 ارجی قلب را توضی  دهد.اعصاب خ .1
 ها بر کار قلب را شرح دهد. ها و هورمون اثر یون .2
 .  باع  ویژه انتقال تحریک در قلب را توضی  دهد.3

 حیطه عاطفی:

.در مباحث مطرح شده با ارسال سواالت  مشیارک  عایال 1

 داشته باشد.
 . در آزمون ها با اشتیاق مشارک  داشته باشد 2

-شناختی 
 عاطفی

نی، سخنرا
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالیدهای 

آموزشی، عایل 

های صوتی و 

م عیل -تصویری

 های آموزشی

60 

پاسخ به سواالت 
و پروژه های 
بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

9  
آشاااااانایی بااااااا 

 الکتروکاردیوگرام

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

لب شامل الکتروکیاردیوگراعی قلیب و عاالی  الکتریکی ق.1
  .های آن بشناسد اشتقاق

آن را  محور های اشتقاق، مثلث اینتهون، توجیه بیرداری.2 
 بداند.

الکتروکاردیوگرام، بردار لحظیه ای محیور الکتریکیی را . 3
 توضی  دهد.

 حیطه عاطفی:

.در مباحث مطرح شده با ارسال سواالت  مشیارک  عایال 1
 داشته باشد.

 آزمون ها با اشتیاق مشارک  داشته باشد . در2

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالیدهای 

آموزشی، عایل 

های صوتی و 

م عیل -تصویری

 های آموزشی

60 

پاسخ به سواالت 
و پروژه های 
بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

10  
 آشنایی با کلیاات گاردش

 خون

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 قوانین عیزیکی گردش خون را توضی  دهد.. 1
 عوامل ایجاد کننده جریان خون را شرح دهد.. 2 

 حیطه عاطفی:

.در مباحث مطرح شده با ارسال سواالت  مشیارک  عایال 1
 داشته باشد.

-شناختی
 عاطفی

، سخنرانی
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالیدهای 

آموزشی، عایل 

های صوتی و 

م عیل -تصویری

 های آموزشی

60 

پاسخ به سواالت 
و پروژه های 
بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی
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 . در آزمون ها با اشتیاق مشارک  داشته باشد2

11  
آشنایی با گاردش خاون 

 شریانی و مویرگی

 باشد: قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

ریانی و عشار در عروق مختلی  را توضیی  گردش خون ش.1
 دهد.
 گردش خون مویرگی را شرح دهد..2
عشارهای اسموتیک و هیدروستاتیک و قانون استارلینگ .3

 .را تاری  کند

 حیطه عاطفی:

.در مباحث مطرح شده با ارسال سواالت  مشیارک  عایال 1
 داشته باشد.

 . در آزمون ها با اشتیاق مشارک  داشته باشد2

-یشناخت
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 

 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالیدهای 

آموزشی، عایل 

های صوتی و 

م عیل -تصویری

 های آموزشی

60 

پاسخ به سواالت 
و پروژه های 
بارگزاری شده از 

 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

12  
آشنایی با گاردش خاون 

 وریدی

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 خون وریدی را شرح دهد.گردش .1
هیای انیدازه گییری آن را  تنظیم برون ده قلبیی و روش.2

 .توضی  دهد

 حیطه عاطفی:

.در مباحث مطرح شده با ارسال سواالت  مشیارک  عایال 1
 داشته باشد.

 . در آزمون ها با اشتیاق مشارک  داشته باشد2

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

دهای اسالی

آموزشی، عایل 

های صوتی و 

م عیل -تصویری

 های آموزشی

60 

پاسخ به سواالت 
و پروژه های 
بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

13  
آشنایی باا نحاوه تنمایم 

 جریان خون

 :باشد قادر دانشجو 

 حیطه شناختی:

 چگونگی تنظیم عصبی عشار خون را شرح دهد.. 1
 رمونی گردش خون را شرح دهد.تنظیم هو .2
عضیالت و  ،پوسی   ،مغیز ،تنظیم گردش خون در قلب  .3

 احشا را توضی  دهد.

 حیطه عاطفی:

.در مباحث مطرح شده با ارسال سواالت  مشیارک  عایال 1

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالیدهای 

آموزشی، عایل 

های صوتی و 

م عیل -تصویری

 های آموزشی

60 

پاسخ به سواالت 
و پروژه های 
بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی
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 داشته باشد.
 . در آزمون ها با اشتیاق مشارک  داشته باشد2

14  

آشنایی با گاردش خاون 

 ریوی و لنفی

 

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 دهد. گردش خون ریوی و گردش خون لن  را شرح.1
گیردش خیون و  ،تاثیر عاالی  بر سیستم قلب و عیروق.2 

 شوک گردش خون را توضی  دهد.

 حیطه عاطفی:

.در مباحث مطرح شده با ارسال سواالت  مشیارک  عایال 1
 داشته باشد.

 . در آزمون ها با اشتیاق مشارک  داشته باشد2

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

های اسالید

آموزشی، عایل 

های صوتی و 

م عیل -تصویری

 های آموزشی

60 

پاسخ به سواالت 
و پروژه های 
بارگزاری شده از 

 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

 آشنایی با مکانی  تنفس  15

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 مکانیک تنفس را شرح دهد..1
 وی را توضی  دهد.قابلی  ارتجاع ریه و قابلی  پذیرش ری .2
 نقش سورعاکتان  را تاری  کند..3
 .کارتنفسی را تاری  کند.4

 حیطه عاطفی:

.در مباحث مطرح شده با ارسال سواالت  مشیارک  عایال 1
 داشته باشد.

 . در آزمون ها با اشتیاق مشارک  داشته باشد2

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالیدهای 

شی، عایل آموز

های صوتی و 

م عیل -تصویری

 های آموزشی

60 

پاسخ به سواالت 
و پروژه های 
بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

16  

ظرفیت ، آشنایی با حجم ها 

و منحنی هاای  های ریوی

 آنها

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 دهد.حجم و ظرعیتهای ریوی و منحنی آنها را شرح . 1
را توضیی  گاز هیا در خیون قوانین گازها و طریقه انتقال .2

 دهد.

 حیطه عاطفی:

.در مباحث مطرح شده با ارسال سواالت  مشیارک  عایال 1
 داشته باشد.

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالیدهای 

آموزشی، عایل 

ای صوتی و ه

م عیل -تصویری

 های آموزشی

60 

پاسخ به سواالت 
و پروژه های 
بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی
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 . در آزمون ها با اشتیاق مشارک  داشته باشد2

17  
آشنایی با نحاوه تبااد ت 

 گازها

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 ترکیب گازها تبادالت بین آلوئول و خون را شرح دهد..1
 را توضی  دهد.تبادالت گازها در باع  .2
نسب  تهویه به جریان خون را در مکان های مختل  رییه .3

 توضی  دهد.

 حیطه عاطفی:

.در مباحث مطرح شده با ارسال سواالت  مشیارک  عایال 1
 داشته باشد.

 . در آزمون ها با اشتیاق مشارک  داشته باشد2

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالیدهای 

موزشی، عایل آ

های صوتی و 

م عیل -تصویری

 های آموزشی

60 

پاسخ به سواالت 
و پروژه های 
بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

 اشنایی با کنترل تنفس  18

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 مرکز تنفسی و کنترل عصبی آن را شرح دهد..1
 هد.کنترل هورمونی تنفس را شرح د.2
چگونگی تنفس در ارتفاعات، عاالی  عضالنی و تنفس در .3

 جنین را توضی  دهد.
 اعمال غیر تنفسی ریه را شرح دهد..4

 حیطه عاطفی:

.در مباحث مطرح شده با ارسال سواالت  مشیارک  عایال 1
 داشته باشد.

 . در آزمون ها با اشتیاق مشارک  داشته باشد2

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
 مباحثه ای،
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالیدهای 

آموزشی، عایل 

های صوتی و 

م عیل -تصویری

 های آموزشی

60 

پاسخ به سواالت 
و پروژه های 
بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

 آشنایی با  سلول عصبی  19

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 سلول عصبی و انواع آن را شرح دهد.. 1
 های پنجگانه را توضی  دهد. حس.2

 حیطه عاطفی:

.در مباحث مطرح شده با ارسال سواالت  مشیارک  عایال 1
 داشته باشد.

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالیدهای 

آموزشی، عایل 

های صوتی و 

م عیل -تصویری

 های آموزشی

60 

پاسخ به سواالت 
و پروژه های 
بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی
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 . در آزمون ها با اشتیاق مشارک  داشته باشد2

20  
آشنایی با فیزیولوژی نخاع 

 و مخ و مخچه

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 عیزیولوژی نخاع، مخ و مخچه را شرح دهد..1
 زیولوژی تاادل را شرح دهد.یع .2
 موس را توضی  دهد.عیزیولوژی تاالموس و هیپوتاال .3

 حیطه عاطفی:

.در مباحث مطرح شده با ارسال سواالت  مشیارک  عایال 1

 داشته باشد.
 . در آزمون ها با اشتیاق مشارک  داشته باشد2

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالیدهای 

آموزشی، عایل 

های صوتی و 

م عیل -تصویری

 های آموزشی

60 

سواالت  پاسخ به
و پروژه های 
بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

21  
آشنایی با فیزیولوژی قشار 

 مخ

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 عیزیولوژی قشر مخ را شرح دهد..1
 یادگیری وحاعظه را توضی  دهد..2
 رعلکس های شرطی سیستم مشبک را توضی  دهد..3

 حیطه عاطفی:

مباحث مطرح شده با ارسال سواالت  مشیارک  عایال .در 1
 داشته باشد.

 . در آزمون ها با اشتیاق مشارک  داشته باشد2

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالیدهای 

آموزشی، عایل 

های صوتی و 

م عیل -تصویری

 های آموزشی

60 

پاسخ به سواالت 
و پروژه های 
بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

22  
آشنایی با سیستم لیمبی  و 

 اعصاب خود مختار

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 سیستم لیمبیک را شرح دهد..1
 سیستم اعصاب خودکار را شرح دهد..2

 .توضی  دهدامواج مغزی را .3

 حیطه عاطفی:

عایال .در مباحث مطرح شده با ارسال سواالت  مشیارک  1
 داشته باشد.

 . در آزمون ها با اشتیاق مشارک  داشته باشد2

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 

مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالیدهای 

آموزشی، عایل 

های صوتی و 

م عیل -تصویری

 های آموزشی

60 

پاسخ به سواالت 

و پروژه های 
بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

مرحله ای یا پاسخ به سواالت  60کتاب، عکس، سخنرانی، -شناختی :باشد قادر دانشجوآشنایی با حس حارارت و   23
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 حیطه شناختی: درد

 تنطیم درجه حرارت بدن را شرح دهد..1
 نقش مایع مغزی و نخاعی را توضی  دهد. .2
 درد و مکانیسم ایجاد آن را شرح دهد. .3

 حیطه عاطفی:

.در مباحث مطرح شده با ارسال سواالت  مشیارک  عایال 1
 داشته باشد.

 ا با اشتیاق مشارک  داشته باشد. در آزمون ه2

مباحثه ای،  عاطفی
 حل مسئله

اسالیدهای 

آموزشی، عایل 

های صوتی و 

م عیل -تصویری

 های آموزشی

و پروژه های 
بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

تکوینی، 

 تشخیصی

 آشنایی با فیزیولوژی خون   24

 :باشد قادر شجودان

 حیطه شناختی:

عیزیولوژی گلبول قرمز و هموگلوبین و نقش ان در حمیل .1 
 اکسیژن و گاز کربنیک را شرح دهد.

گلبول سفید، پالک  و لن  عیزیولوژی گلبولهای سفید  را .2
 توضی  دهد.

 روند التهاب را شرح دهد..3
 عیزیولوژی پالکتها و هموستازرا توضی  دهد..4
 ژی پالسما و لن  را توضی  دهد.عیزیولو.5 

 حیطه عاطفی:

.در مباحث مطرح شده با ارسال سواالت  مشیارک  عایال 1
 داشته باشد.

 . در آزمون ها با اشتیاق مشارک  داشته باشد2

 

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالیدهای 

آموزشی، عایل 

های صوتی و 

م عیل -تصویری

 های آموزشی

60 

سواالت پاسخ به 
و پروژه های 
بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

25  
بندی کلی مطالاب و جمع

 رفع اشکا ت

 باشد: قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 دانشجو پاسخ  تمام تکالی  را در موعد مقرر ارسال کند..1
 هدف از ارایه این واحد درسی را درک کرده باشد..2

 حیطه عاطفی:

انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان تیرم شیرک  با  .1

 .نماید

 

-شناختی
 عاطفی

 60 ---- حل مسئله
حل سواالت 
 داده شده

 آزمون پایانی
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