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ؽوارُ 

 ِجلغ

تاریخ 

 جلغِ

اّذاف هیاًی  )رئَط 

 هطالة(

اّذاف ٍیضُ )تز اعاط عِ حیطِ اّذاف آهَسؽی: ؽٌاختی، 

 ػاطفی، رٍاى حزوتی(

طثمِ ّز 

 حیطِ

 رٍػ یاددّی

 یادگیزی

هَاد ٍ ٍعایل 

 آهَسؽی
 ارسؽیاتیًحَُ تىالیف داًؾجَ سهاى جلغِ

 علَل تا  آؽٌایی  1

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ؽٌاختی:

 ّای خارج ٍ داخل علَل را تؾخیص دّذ.هحیط 

را ؽازح   غؾا علَل ٍ هىاًیغن ّای ًمل ٍ اًتماال اس طزیاك آى   

 دّذ.

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
 . در مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت فعبل داشتٍ ثبشذ.2

 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3
 ي َمراَی ومبیذ. شرکت . در مجبحث مطرح شذٌ ثب اشتیبق4

-شىبختی
 عبطفی

سخىراوی، 
 مجبحثٍ ای

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آمًزشی َبی

فیسیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط

121 

شرکت در ثحث 
گريَی ي حل 
 مسبئل

آزمون های 
 آغازین

 آؽٌایی تا ًتمال علَلی  2
 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ؽٌاختی:

-شناختی
 عاطفی

سخىراوی، 
مجبحثٍ ای، 

یت ثرد، يا

مبشیک،کتبة، 
121 

شرکت در ثحث 
گريَی، پبسخ 

هزحلِ ای یا 

تىَیٌی، 

                                                 

 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  نیای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلهبس اهذاف میهب بر اسآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.



 

 حیذریِتزتت  ػلَم پشؽىی داًؾگاُ پشؽىی ٍ تَعؼِ آهَسػ اتهزوش هطالؼ          
 

 ّذ.تَسیغ یَى ّا  در علَل را ؽزح د

 پتاًغیل اعتزاحت را تَضیح دّذ.

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
 . در مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت فعبل داشتٍ ثبشذ.2
 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3

شررکت ي َمراَری    . در مجبحث مطرح شذٌ ثب اشتیبق4

 ومبیذ.

 عکس، اسالیذ حل مسئلٍ

  آمًزشی َبی

فیسیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط

ثٍ سًاالت 
مطرح شذٌ از 
 جلسٍ قجل

 تؾخیصی

 آؽٌایی تا غؾا علَل  3

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ؽٌاختی:

 غؾا تافت ّای تحزیه پذیز را ؽزح دّذ.

ّذایت پتاًغیل ػول در غؾاّای تافتْای هختلاف را  ًحَُ ایجاد  

 همایغِ ًوایذ.  

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
 . در مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت فعبل داشتٍ ثبشذ.2
 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3
 شرکت ي َمراَی ومبیذ. . در مجبحث مطرح شذٌ ثب اشتیبق4

-شناختی
 عاطفی

وی، سخىرا
مجبحثٍ ای، 
 حل مسئلٍ

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آمًزشی َبی

فیسیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط

121 

شرکت در ثحث 
گريَی، پبسخ 
ثٍ سًاالت 
مطرح شذٌ از 
 جلسٍ قجل

هزحلِ ای یا 

تىَیٌی، 

 تؾخیصی

4  
آؽٌایی تا اًمثاض ػضالت 

 صاف ٍ هخطط

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ؽٌاختی:

 مثاض در ػضالت هخطط را ؽزح دّذ.ًحَُ ات

 ًحَُ اتمثاض در ػضالت صاف را ؽزح دّذ.

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
 . در مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت فعبل داشتٍ ثبشذ.2
 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3
 شرکت ي َمراَی ومبیذ. . در مجبحث مطرح شذٌ ثب اشتیبق4

-شناختی
 فیعاط

سخىراوی، 
مجبحثٍ ای، 
 حل مسئلٍ

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آمًزشی َبی

فیسیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط

121 

شرکت در ثحث 

گريَی، پبسخ 
ثٍ سًاالت 
مطرح شذٌ از 
 جلسٍ قجل

هزحلِ ای یا 

تىَیٌی، 

 تؾخیصی

 آؽٌایی تا چگًَگی اًمثاض  5
 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ؽٌاختی:

-شناختی
 عاطفی

سخىراوی، 
مجبحثٍ ای، 

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 
121 

شرکت در ثحث 
گريَی، پبسخ 

هزحلِ ای یا 

تىَیٌی، 
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 مثاض را ؽزح دّذ.چگًَگی اً

 اًمثاضات ایشٍهتزیه ٍ ایشٍتًَیه، را تؼزیف وٌذ. 

 ّذایت در عیٌاپظ را ؽزح دّذ.

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
 . در مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت فعبل داشتٍ ثبشذ.2
 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3

 َمراَی ومبیذ.شرکت ي  . در مجبحث مطرح شذٌ ثب اشتیبق4

 عکس، اسالیذ حل مسئلٍ

  آمًزشی َبی

فیسیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط

ثٍ سًاالت 
مطرح شذٌ از 
 جلسٍ قجل

 تؾخیصی

 ػضلِ للثی آؽٌایی تا  6

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 طِ ؽٌاختی:حی

 ٍیضگی ّای ػضلِ للة را ؽزح دّذ.

 هىاًیه للة، تزٍى دُ للة را تَضیح دّذ.

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
 . در مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت فعبل داشتٍ ثبشذ.2
 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3
 .شرکت ي َمراَی ومبیذ . در مجبحث مطرح شذٌ ثب اشتیبق4

-شناختی
 عاطفی

سخىراوی، 
مجبحثٍ ای، 
 حل مسئلٍ

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آمًزشی َبی

فیسیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط

121 

شرکت در ثحث 
گريَی، پبسخ 
ثٍ سًاالت 
مطرح شذٌ از 
 جلسٍ قجل

هزحلِ ای یا 

تىَیٌی، 

 تؾخیصی

7  
ّاذایت  آؽٌایی تا ًحاَُ  

 الىتزیىی للة

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ؽٌاختی:

 اػصاب خارجی للة را تَضیح دّذ.

 اثز یًَْا ٍ َّرهًَْا تز وار للة را ؽزح دّذ.

 تافت ٍیضُ اًتمال تحزیه در للة را تَضیح دّذ. 

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
 . در مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت فعبل داشتٍ ثبشذ.2
 ..ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ3
 شرکت ي َمراَی ومبیذ. . در مجبحث مطرح شذٌ ثب اشتیبق4

-شناختی
 عاطفی

سخىراوی، 
مجبحثٍ ای، 
 حل مسئلٍ

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آمًزشی َبی

فیسیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط

121 

شرکت در ثحث 

گريَی، پبسخ 
ثٍ سًاالت 
مطرح شذٌ از 
 جلسٍ قجل

هزحلِ ای یا 

تىَیٌی، 

 تؾخیصی

آؽاااااٌایی تاااااا    8
 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ؽٌاختی:

-شناختی
 عاطفی

سخىراوی، 
مجبحثٍ ای، 

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 
121 

شرکت در ثحث 
گريَی، پبسخ 

هزحلِ ای یا 

تىَیٌی، 
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فؼالیت الىتزیىای للاة ؽااهل الىتزٍوااردیَگزافی للاة ٍ       الىتزٍواردیَگزام

اؽتمالْای آى، هحَر ّای اؽتماق، هثلث ایٌتَْى، تَجیِ تزداری، 

الىتزٍواردیَگزام، تزدار لحظِ ای هحَر الىتزیىای را تَضایح   

 دّذ.

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.شثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب. در َىگبم تذریس 1
 . در مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت فعبل داشتٍ ثبشذ.2

 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3
 شرکت ي َمراَی ومبیذ. . در مجبحث مطرح شذٌ ثب اشتیبق4

 عکس، اسالیذ حل مسئلٍ

  آمًزشی َبی

فیسیًلًشی، 

تجطمقبالت مر  

ثٍ سًاالت 
مطرح شذٌ از 
 جلسٍ قجل

 تؾخیصی

 آؽٌایی تا اختالالت للثی  9

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ؽٌاختی:

 اختالالت ریتن را ؽشح دّذ.

 هزاوش ًاتجا ٍ ضزتاًات سٍد رط را تَضیح دّذ. 

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.شتًجٍ داشتٍ ثب. در َىگبم تذریس ثٍ درس 1
 . در مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت فعبل داشتٍ ثبشذ.2
 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3
 شرکت ي َمراَی ومبیذ. . در مجبحث مطرح شذٌ ثب اشتیبق4

-شناختی
 عاطفی

سخىراوی، 
مجبحثٍ ای، 
 حل مسئلٍ

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آمًزشی َبی

فیسیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط

121 

شرکت در ثحث 
گريَی، پبسخ 
ثٍ سًاالت 
مطرح شذٌ از 
 جلسٍ قجل

هزحلِ ای یا 

تىَیٌی، 

 تؾخیصی

11  
آؽٌایی تا ولیات گازدػ  

 خَى

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ؽٌاختی:

 لَاًیي فیشیىی گزدػ خَى را تَضیح دّذ.

 ػَاهل ایجاد وٌٌذُ جزیاى خَى را ؽزح دّذ. 

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.شرس تًجٍ داشتٍ ثب. در َىگبم تذریس ثٍ د1
 . در مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت فعبل داشتٍ ثبشذ.2
 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3
 شرکت ي َمراَی ومبیذ. . در مجبحث مطرح شذٌ ثب اشتیبق4

-شناختی
 عاطفی

سخىراوی، 
مجبحثٍ ای، 
 حل مسئلٍ

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آمًزشی َبی

فیسیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط

121 

شرکت در ثحث 

گريَی، پبسخ 
ثٍ سًاالت 
مطرح شذٌ از 
 جلسٍ قجل

هزحلِ ای یا 

تىَیٌی، 

 تؾخیصی

آؽٌایی تا گازدػ خاَى     11
 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ؽٌاختی:

-شناختی
 عاطفی

سخىراوی، 
مجبحثٍ ای، 

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 
121 

شرکت در ثحث 
گريَی، پبسخ 

هزحلِ ای یا 

تىَیٌی، 
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 گزدػ خَى ؽزیاًی ٍ فؾار در ػزٍق هختلف را تَضیح دّذ. ؽزیاًی ٍ هَیزگی

 گزدػ خَى هَیزگی را ؽزح دّذ.

ذرٍعتاتیه ٍ لاًَى اعتارلیٌگ را تؼزیف فؾارّای اعوَتیه ٍ ّی

 وٌذ.

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
 . در مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت فعبل داشتٍ ثبشذ.2

 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3
 شرکت ي َمراَی ومبیذ. . در مجبحث مطرح شذٌ ثب اشتیبق4

 عکس، اسالیذ مسئلٍحل 

  آمًزشی َبی

فیسیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط

ثٍ سًاالت 
مطرح شذٌ از 
 جلسٍ قجل

 تؾخیصی

12  
آؽٌایی تا گازدػ خاَى   

 ٍریذی

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ؽٌاختی:

 گزدػ خَى ٍریذی را ؽزح دّذ.

 تزٍى دُ للثی ٍ رٍؽْای اًذاسُ گیزی آى را تَضیح دّذ.تٌظین 

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
 . در مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت فعبل داشتٍ ثبشذ.2
 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3
 شرکت ي َمراَی ومبیذ. . در مجبحث مطرح شذٌ ثب اشتیبق4

-شناختی
 عاطفی

سخىراوی، 
ٍ ای، مجبحث

 حل مسئلٍ

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آمًزشی َبی

فیسیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط

121 

شرکت در ثحث 
گريَی، پبسخ 
ثٍ سًاالت 
مطرح شذٌ از 
 جلسٍ قجل

هزحلِ ای یا 

تىَیٌی، 

 تؾخیصی

13  
آؽٌایی تا ًحاَُ تٌظاین   

 جزیاى خَى

 :ثبشذ قبدر داوشجً 

 حیطِ ؽٌاختی:

 فؾار خَى را ؽزح دّذ. چگًَگی تٌظین ػصثی

 تٌظین َّرهًَی گزدػ خَى را ؽزح دّذ. 

تٌظین گزدػ خَى در للة ٍ هغش ٍ پَعت ٍ ػضاالت ٍ احؾاا را    

 تَضیح دّذ.

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
 . در مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت فعبل داشتٍ ثبشذ.2
 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3

 شرکت ي َمراَی ومبیذ. جبحث مطرح شذٌ ثب اشتیبق. در م4

-شناختی
 عاطفی

سخىراوی، 
مجبحثٍ ای، 
 حل مسئلٍ

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آمًزشی َبی

فیسیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط

121 

شرکت در ثحث 
گريَی، پبسخ 
ثٍ سًاالت 
مطرح شذٌ از 
 جلسٍ قجل

هزحلِ ای یا 

تىَیٌی، 

 تؾخیصی
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14  

آؽٌایی تا گازدػ خاَى   

 ریَی ٍ لٌفی

 

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ؽٌاختی:

 گزدػ خَى ریَی ٍ گزدػ خَى لٌف را ؽزح دّذ.

تاثیز فؼالیت تز عیغتن للة ٍ ػازٍق ٍ گازدػ خاَى ٍ ؽاَن      

 گزدػ خَى را تَضیح دّذ.

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1

 رکت فعبل داشتٍ ثبشذ.. در مجبحث مطرح شذٌ مشب2
 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3
 شرکت ي َمراَی ومبیذ. . در مجبحث مطرح شذٌ ثب اشتیبق4

-شناختی
 عاطفی

سخىراوی، 
مجبحثٍ ای، 
 حل مسئلٍ

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آمًزشی َبی

فیسیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط

121 

شرکت در ثحث 
گريَی، پبسخ 
ثٍ سًاالت 

ذٌ از مطرح ش

 جلسٍ قجل

هزحلِ ای یا 

تىَیٌی، 

 تؾخیصی

 آؽٌایی تا هىاًیه تٌفظ  15

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ؽٌاختی:

 هىاًیه تٌفظ را ؽزح دّذ.

 لاتلیت ارتجاع ریِ ٍ لاتلیت پذیزػ ریَی را تَضیح دّذ. 

 ًمؼ عَرفاوتاًت را تؼزیف وٌذ.

 وارتٌفغی را تؼزیف وٌذ

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.شس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب. در َىگبم تذری1
 . در مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت فعبل داشتٍ ثبشذ.2
 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3

 شرکت ي َمراَی ومبیذ. . در مجبحث مطرح شذٌ ثب اشتیبق4

-شناختی
 عاطفی

سخىراوی، 
مجبحثٍ ای، 
 حل مسئلٍ

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آمًزشی َبی

فیسیًلًشی، 

مرتجطمقبالت   

121 

شرکت در ثحث 
گريَی، پبسخ 
ثٍ سًاالت 
مطرح شذٌ از 
 جلسٍ قجل

هزحلِ ای یا 

تىَیٌی، 

 تؾخیصی

16  
آؽٌایی تاا حجان ّاا ٍ    

 ظزفیت ّای ریَی

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ؽٌاختی:

 حجن ٍ ظزفیتْای ریَی ٍ هٌحٌی آًْا را ؽزح دّذ.

 لَاًیي گاسّا ٍ طزیمِ اًتمال آًْا را تَضیح دّذ.

 طِ ػاطفی:حی

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
 . در مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت فعبل داشتٍ ثبشذ.2

 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3

-شناختی
 عاطفی

سخىراوی، 
مجبحثٍ ای، 
 حل مسئلٍ

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آمًزشی َبی

فیسیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط

121 

شرکت در ثحث 
گريَی، پبسخ 
ثٍ سًاالت 
مطرح شذٌ از 
 جلسٍ قجل

هزحلِ ای یا 

تىَیٌی، 

 تؾخیصی
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 شرکت ي َمراَی ومبیذ. . در مجبحث مطرح شذٌ ثب اشتیبق4

17  
آؽٌایی تا ًحَُ تثاادالت  

 گاسّا

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ؽٌاختی:

 تزویة گاسّا تثادالت تیي آلَئَل ٍ خَى را ؽزح دّذ.

 ى را ؽزح دّذ.ًحَُ اًتمال گاسّا در خَ 

 تثادالت گاسّا در تافت را تَضیح دّذ.

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
 . در مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت فعبل داشتٍ ثبشذ.2
 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3
 شرکت ي َمراَی ومبیذ. . در مجبحث مطرح شذٌ ثب اشتیبق4

-شناختی
 عاطفی

سخىراوی، 
ای،  مجبحثٍ

 حل مسئلٍ

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آمًزشی َبی

فیسیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط

121 

شرکت در ثحث 
گريَی، پبسخ 
ثٍ سًاالت 

مطرح شذٌ از 
 جلسٍ قجل

هزحلِ ای یا 

تىَیٌی، 

 تؾخیصی

 اؽٌایی تا وٌتزل تٌفظ  18

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ؽٌاختی:

 ؽزح دّذ. هزوش تٌفغی ٍ وٌتزل ػصثی آى را

 وٌتزل َّرهًَی تٌفظ را ؽزح دّذ.

چگًَگی تٌفظ در ارتفاػات، فؼالیت ػضالًی ٍ تٌفظ در جٌیي را 

 تَضیح دّذ.

 اػوال غیز تٌفغی ریِ را ؽزح دّذ.

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
 . در مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت فعبل داشتٍ ثبشذ.2

 ت گًش دَذ..ثٍ مجبحث ثب دق3
 شرکت ي َمراَی ومبیذ. . در مجبحث مطرح شذٌ ثب اشتیبق4

-شناختی
 عاطفی

سخىراوی، 
مجبحثٍ ای، 
 حل مسئلٍ

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آمًزشی َبی

فیسیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط

121 

شرکت در ثحث 
گريَی، پبسخ 
ثٍ سًاالت 
مطرح شذٌ از 
 جلسٍ قجل

هزحلِ ای یا 

تىَیٌی، 

 خیصیتؾ

 آؽٌایی تا  علَل ػصثی  19

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ؽٌاختی:

 علَل ػصثی ٍ اًَاع آى را ؽزح دّذ.

 حغْای پٌجگاًِ را تَضیح دّذ.

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1

-شناختی
 عاطفی

سخىراوی، 
مجبحثٍ ای، 
 حل مسئلٍ

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آمًزشی َبی

فیسیًلًشی، 

121 

شرکت در ثحث 
گريَی، پبسخ 
ثٍ سًاالت 
مطرح شذٌ از 
 جلسٍ قجل

هزحلِ ای یا 

تىَیٌی، 

 تؾخیصی
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 . در مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت فعبل داشتٍ ثبشذ.2
 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3
 شرکت ي َمراَی ومبیذ. جبحث مطرح شذٌ ثب اشتیبق. در م4

 مقبالت مرتجط

21  
ا فیشیَلَصی ًخاع آؽٌایی ت

 ٍ هخ ٍ هخچِ

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ؽٌاختی:

 فیشیَلَصی ًخاع، هخ ٍ هخچِ را ؽزح دّذ.

 فشیَلَصی تؼادل را ؽزح دّذ. 

 فیشیَلَصی تاالهَط ٍ ّیپَتاالهَط را تَضیح دّذ. 

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
 عبل داشتٍ ثبشذ.. در مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت ف2
 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3
 شرکت ي َمراَی ومبیذ. . در مجبحث مطرح شذٌ ثب اشتیبق4

-شناختی
 عاطفی

سخىراوی، 
مجبحثٍ ای، 
 حل مسئلٍ

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آمًزشی َبی

فیسیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط

121 

شرکت در ثحث 

گريَی، پبسخ 
ثٍ سًاالت 
 مطرح شذٌ از
 جلسٍ قجل

هزحلِ ای یا 

تىَیٌی، 

 تؾخیصی

21  
آؽٌایی تا فیشیَلَصی لؾز 

 هخ

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ؽٌاختی:

 فیشیَلَصی لؾز هخ را ؽزح دّذ.

 یادگیزی ٍحافظِ را تَضیح دّذ.

 رفلىظ ّای ؽزطی عیغتن هؾثه را تَضیح دّذ.

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
 ر مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت فعبل داشتٍ ثبشذ.. د2

 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3
 شرکت ي َمراَی ومبیذ. . در مجبحث مطرح شذٌ ثب اشتیبق4

-شناختی
 عاطفی

سخىراوی، 
مجبحثٍ ای، 
 حل مسئلٍ

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آمًزشی َبی

فیسیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط

121 

شرکت در ثحث 
بسخ گريَی، پ

ثٍ سًاالت 
مطرح شذٌ از 
 جلسٍ قجل

هزحلِ ای یا 

تىَیٌی، 

 تؾخیصی

22  
آؽٌایی تا عیغتن لیوثیه ٍ 

 اػصاب خَد هختار

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ؽٌاختی:

 عیغتن لیوثیه را ؽزح دّذ.

 عیغتن اػصاب خَدوار را ؽزح دّذ.

 اهَاج هغشی را تؼزیف وٌذ.

 حیطِ ػاطفی:

-شناختی
 عاطفی

سخىراوی، 
مجبحثٍ ای، 
 حل مسئلٍ

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آمًزشی َبی

فیسیًلًشی، 

121 

شرکت در ثحث 
گريَی، پبسخ 
ثٍ سًاالت 
مطرح شذٌ از 
 جلسٍ قجل

هزحلِ ای یا 

تىَیٌی، 

 تؾخیصی
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 ذ.شتًجٍ داشتٍ ثب . در َىگبم تذریس ثٍ درس1
 . در مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت فعبل داشتٍ ثبشذ.2
 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3
 شرکت ي َمراَی ومبیذ. . در مجبحث مطرح شذٌ ثب اشتیبق4

 مقبالت مرتجط

23  
آؽٌایی تا حظ حازارت ٍ  

 درد

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ؽٌاختی:

 تٌطین درجِ حزارت تذى را ؽزح دّذ.

 ًمؼ هایغ هغشی ٍ ًخاػی را تَضیح دّذ. 

 درد ٍ هىاًیغن ایجاد آى را ؽزح دّذ. 

 ػاطفی:حیطِ 

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
 . در مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت فعبل داشتٍ ثبشذ.2
 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3
 شرکت ي َمراَی ومبیذ. . در مجبحث مطرح شذٌ ثب اشتیبق4

-شناختی
 عاطفی

سخىراوی، 
مجبحثٍ ای، 
 حل مسئلٍ

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

زشیآمً َبی   

فیسیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط

121 

شرکت در ثحث 
گريَی، پبسخ 
ثٍ سًاالت 
مطرح شذٌ از 
 جلسٍ قجل

هزحلِ ای یا 

تىَیٌی، 

 تؾخیصی

 آؽٌایی تا فیشیَلَصی خَى   24

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ؽٌاختی:

حول اوغیضى فیشیَلَصی گلثَل لزهش ٍ ّوَگلَتیي ٍ ًمؼ اى در  

 .ٍ گاس وزتٌیه را ؽزح دّذ

را تَضایح   گلثَل عفیذ، پالوت ٍ لٌف فیشیَلَصی گلثَلْای عفیذ 

 دّذ.

 را ؽزح دّذ. رًٍذ التْاب

 لَصی پالوتْا ٍ ّوَعتاسرا تَضیح دّذ.فیشیَ

 را تَضیح دّذ. پالعوا ٍ لٌف فیشیَلَصی 

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
 اشتٍ ثبشذ.. در مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت فعبل د2
 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3
 شرکت ي َمراَی ومبیذ. . در مجبحث مطرح شذٌ ثب اشتیبق4

 

سخىراوی، 

مجبحثٍ ای، 
 حل مسئلٍ

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آمًزشی َبی

فیسیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط

121 

شرکت در ثحث 
گريَی، پبسخ 

ثٍ سًاالت 
مطرح شذٌ از 
 جلسٍ قجل

ی یا هزحلِ ا

تىَیٌی، 

 تؾخیصی

 آسهَى پایاًیحل سًاالت  121 ---- حل مسئلٍ-شناختی :ثبشذ قبدر داوشجًتٌذی ولی هطالاة ٍ  جوغ  25
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 حیطِ ؽٌاختی: رفغ اؽىاالت

داوشجً  ثتًاوذ مطبلت ارایٍ شذٌ در طرًل تررم را تًحری     
 جبمعی ثذَذ.

 َذف از ارایٍ ایه ياحذ درسی را درک کردٌ ثبشذ.

 حیطِ ػاطفی:

 یذ.ثب اوگیسٌ ي اشتیبق در امتحبن پبیبن ترم شرکت ومب

 

 دادٌ شذٌ عاطفی

 
 
 

 ًحَُ ارسؽیاتی:

 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی00% کل نمره بب استفبده از کوئیس و 20ارزضیببی به صورت کتبی که 
 

 ًحَُ هحاعثِ ًوزُ ول:

 % کل نمره00     آزمون پبیبن ترم
 % کل نمره20    س و تکبلیف درسیکوئی

 

 هٌاتغ:
 فیسیولوشی پسضکی گبیتون و هبل -1

 فیسیولوشی پسضکی برن و لوی -2

 فیسیولوشی گبنونگ -3

 


