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ضوارُ 

 جلسِ

تاریخ 

 جلسِ

اّذاف هیاًی  

 )رئَس هطالة(

اّذاف ٍیژُ )تز اساس سِ حیطِ اّذاف آهَسضی: ضٌاختی، ػاطفی، رٍاى 

 حزوتی(

طثمِ ّز 

 حیطِ

 رٍش یاددّی

 یادگیزی

هَاد ٍ ٍسایل 

 آهَسضی
 ارسضیاتیًحَُ تىالیف داًطجَ سهاى جلسِ

 سلَل تا آضٌایی  1

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ضٌاختی:

 ارج ٍ داخل سلَل را تطخیص دّذ.هحیط ّای خ

 را ضزح دّذ. غطا سلَل ٍ هىاًیسن ّای ًمل ٍ اًتمال اس طزیك آى 

 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

 راَی ومبیذ.شرکت ي َم . 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

2  
آضٌایی تا ًتماال  

 سلَلی

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ضٌاختی:

 تَسیغ یَى ّا  در سلَل را ضزح دّذ.

-شناختی
 عاطفی

سخىراوی، 
مجبحثٍ ای، 
 حل مسئلٍ

د، يایت ثر

مبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

121 

شرکت در ثحث 
گريَی، پبسخ 

ثٍ سًاالت 

هزحلِ ای یا 

 تىَیٌی، تطخیصی
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 تاًسیل استزاحت را تَضیح دّذ.پ

 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

  آمًزشی َبی

فیسیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط

مطرح شذٌ از 
 جلسٍ قجل

3  
آضٌایی تاا غطاا   

 سلَل

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ضٌاختی:

 غطا تافت ّای تحزیه پذیز را ضزح دّذ.

پتاًسیل ػول در غطاّای تافتْای هختلاف را همایساِ    ًحَُ ایجاد ّذایت 

 ً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

سخىراوی، 
جبحثٍ ای، م

 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، تطخیصی

4  

آضٌایی تا اًمثاض 

ػضاا ت فاااف ٍ 

 هخطط

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ضٌاختی:

 در ػض ت هخطط را ضزح دّذ.ًحَُ اتمثاض 

 ًحَُ اتمثاض در ػض ت فاف را ضزح 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

ىراوی، سخ
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، تطخیصی

5  
آضاااٌایی تاااا 

 چگًَگی اًمثاض

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ضٌاختی:

 را ضزح دّذ.چگًَگی اًمثاض 

 اًمثاضات ایشٍهتزیه ٍ ایشٍتًَیه، را تؼزیف وٌذ. 

-شناختی
 عاطفی

سخىراوی، 
مجبحثٍ ای، 
 حل مسئلٍ

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

121 

شرکت در ثحث 
گريَی، پبسخ 

ثٍ سًاالت 
مطرح شذٌ از 

هزحلِ ای یا 

 تىَیٌی، تطخیصی
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 ّذایت در سیٌاپس را ضزح 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
 ی ومبیذ.شرکت ي َمراَ . در مجبحث مطرح شذٌ ثب اشتیبق4

  آمًزشی َبی

فیسیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط

 جلسٍ قجل

6  
ػضالِ   آضٌایی تا

 للثی

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 اختی:حیطِ ضٌ

 ٍیژگی ّای ػضلِ للة را ضزح 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

-ختیشنا
 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، تطخیصی

7  

آضٌایی تا ًحاَُ  

ّذایت الىتزیىی 

 للة

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 ضٌاختی:حیطِ 

 اػصاب خارجی للة را تَضیح دّذ.

 اثز یًَْا ٍ َّرهًَْا تز وار للة را ضزح دّذ.

 تافت ٍیژُ 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 دَذ.3
 شرکت ي َمراَی ومبیذ. در مجبحث مطرح شذٌ ثب اشتیبق. 4

-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، تطخیصی

8  

ی تاااا آضاااٌای

الىتزٍواردیَگزام 

 ٍ اخت الت للثی

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ضٌاختی:

فؼالیت الىتزیىی للة ضاهل الىتزٍواردیَگزافی للاة ٍ اضاتمالْای آى،   

هحَر ّای اضتماق، هثلث ایٌتَْى، تَجیاِ تازداری، الىتزٍوااردیَگزام،    

-شناختی
 عاطفی

سخىراوی، 
مجبحثٍ ای، 
 حل مسئلٍ

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

121 

شرکت در ثحث 
گريَی، پبسخ 

ثٍ سًاالت 
مطرح شذٌ از 

هزحلِ ای یا 

 تىَیٌی، تطخیصی
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 تزدار لحظِ ای هحَر الىتزیىی را تَضیح دّذ. 

 شح دّذ.اخت الت ریتن را ض

 هزاوش ًاتجا ٍ ضزتاًات سٍد رس را تَضیح دّذ. 

 حیطِ ػاطفی:

 

 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

  آمًزشی َبی

فیسیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط

 جلسٍ قجل

9  
آضٌایی تا ولیاات  

 گزدش خَى

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ضٌاختی:

 ىی گزدش خَى را تَضیح دّذ.لَاًیي فیشی

 ػَاهل ایجاد وٌٌذُ جزیاى خَى را ضزح 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
 اطفیع

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، تطخیصی

11  

آضٌایی تا گزدش 

خَى ضازیاًی ٍ  

 هَیزگی ٍ ٍیذی

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 یطِ ضٌاختی:ح

 گزدش خَى ضزیاًی ٍ فطار در ػزٍق هختلف را تَضیح دّذ.

 گزدش خَى هَیزگی را ضزح دّذ.

 فطارّای اسوَتیه ٍ ّیذرٍستاتیه ٍ لاًَى استارلیٌگ را تؼزیف وٌذ.

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

 

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ششتٍ ثب. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ دا1
 . در مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت فعبل داشتٍ ثبشذ.2

-شناختی
 عاطفی

سخىراوی، 
مجبحثٍ ای، 
 حل مسئلٍ

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آمًزشی َبی

فیسیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط

121 

ر ثحث شرکت د
گريَی، پبسخ 

ثٍ سًاالت 
مطرح شذٌ از 

 جلسٍ قجل

هزحلِ ای یا 

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

11  

آضٌایی تا ًحاَُ  

تٌظااین جزیاااى 

 خَى

 :ثبشذ قبدر داوشجً 

 حیطِ ضٌاختی:

 چگًَگی تٌظین ػصثی فطار خَى را ضزح دّذ.

 تٌظین َّرهًَی گزدش خَى را ضزح دّذ. 

ػضا ت ٍ احطاا را تَضایح     تٌظین گزدش خَى در للة ٍ هغش ٍ پَست ٍ 

 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، تطخیصی

12  

آضٌایی تا گزدش 

خااَى ریااَی ٍ 

 لٌفی

 

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ضٌاختی:

 گزدش خَى ریَی ٍ گزدش خَى لٌف را ضزح دّذ.

تاثیز فؼالیت تز سیستن للة ٍ ػزٍق ٍ گزدش خَى ٍ ضَن گزدش خَى 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

-ختیشنا
 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، تطخیصی

13  
آضٌایی تا هىاًیه 

 تٌفس

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ضٌاختی:

 ًیه تٌفس را ضزح دّذ.هىا

 لاتلیت ارتجاع ریِ ٍ لاتلیت پذیزش ریَی را تَضیح دّذ. 

 ًمص سَرفاوتاًت را تؼزیف وٌذ.

 وارتٌفسی را تؼزیف وٌذ

-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، تطخیصی
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 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. مجبحث مطرح شذٌ ثب اشتیبق . در4

 مقبالت مرتجط

14  

تا حجن ّا  آضٌایی

ٍ ظزفیاات ّااای 

 ریَی

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ضٌاختی:

 حجن ٍ ظزفیتْای ریَی ٍ هٌحٌی آًْا را ضزح دّذ.

 لَاًیي گاسّا ٍ طزیمِ اًتمال آًْا را تَضیح دّذ.

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
 . در مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت فعبل داشتٍ ثبشذ.2
 جبحث ثب دقت گًش دَذ..ثٍ م3
 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، تطخیصی

15  
آضٌایی تا ًحاَُ  

 تثادالت گاسّا

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ضٌاختی:

 تزویة گاسّا تثادالت تیي آلَئَل ٍ خَى را ضزح دّذ.

 ًحَُ اًتمال گاسّا در خَى را ضزح دّذ. 

 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، 
مجبحثٍ ای، 
 حل مسئلٍ

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آمًزشی َبی

فیسیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط

121 

شرکت در ثحث 
َی، پبسخ گري

ثٍ سًاالت 
مطرح شذٌ از 

 جلسٍ قجل

هزحلِ ای یا 

 تىَیٌی، تطخیصی

16  
آضٌایی تا وٌتزل 

 تٌفس

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ضٌاختی:

 هزوش تٌفسی ٍ وٌتزل ػصثی آى را ضزح دّذ.

 وٌتزل َّرهًَی تٌفس را ضزح دّذ.

 چگًَگی تٌفس در ارتفاػات، فؼالیت ػض ًی ٍ تٌفس در جٌیي را تَضایح 

-شناختی
 عاطفی

سخىراوی، 
مجبحثٍ ای، 

 ٍحل مسئل

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آمًزشی َبی

121 

شرکت در ثحث 
گريَی، پبسخ 

ثٍ سًاالت 
مطرح شذٌ از 

 جلسٍ قجل

هزحلِ ای یا 

 تىَیٌی، تطخیصی



 

 حیذریِتزتت  ػلَم پشضىی داًطگاُ پشضىی ٍ تَسؼِ آهَسش اتهزوش هطالؼ          
 

 دّذ.

 اػوال غیز تٌفسی ریِ را ضزح 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

فیسیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط

17  

تٌذی ولای  جوغ

هطالااة ٍ رفااغ 

 اضىاالت

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ضٌاختی:

 ٌ در طًل ترم را تًضیح جبمعی ثذَذ.داوشجً  ثتًاوذ مطبلت ارایٍ شذ
 َذف از ارایٍ ایه ياحذ درسی را درک کردٌ ثبشذ.

 حیطِ ػاطفی:

 ثب اوگیسٌ ي اشتیبق در امتحبن پبیبن ترم شرکت ومبیذ.

 

-شناختی
 عاطفی

 121 ----- حل مسئلٍ
حل سًاالت 

 دادٌ شذٌ
 آسهَى پایاًی

 
 

 ًحَُ ارسضیاتی:

 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی00نمره بب استفبده از کوئیس و  % کل20ارزضیببی به صورت کتبی که 
 

 ًحَُ هحاسثِ ًوزُ ول:

 % کل نمره00     آزمون پبیبن ترم
 % کل نمره20    کوئیس و تکبلیف درسی

 هٌاتغ:
 فیسیولوشی پسضکی گبیتون و هبل -1

 فیسیولوشی پسضکی برن و لوی -2

 فیسیولوشی گبنونگ -3

 


