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شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه

اهداف میانی  

 )رئوس مطالب(

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

 حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو زمان جلسه

 آشنایی با سلول   1

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

ساختمان سلول ، غشا هسته و سیتوپالسم را بشناسدد و شد    .1
 دهد.

محیط های خارج و داخل سلول را تشخیص دهد و تفاوت آن دو  .2
 .بیان کندرا 

غشا سلول و مکانیسم های نقل و انتقدال ا  ر قدآ آن را شد    .3
 دهد.

 ف آقند نقل و انتقال مواد ا  ر قآ غشا را توضیح دهد. .4

 مکانیسم اقجاد پتانسیل است احت غشا را توضیح دهد. .5

 کند.مکانیسم اقجاد پتانسیل عمل بیان  .6

 ساختمان پاقه سلول عصبی را بداند و توضیح دهد. .7
اساس قونی پتانسیل عمل در سلول عصبی و اکسون ها را شد    .8

-شناختی
 عاطفی

سخن انی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالقدهای 

آمو شی، فاقل 

های صوتی و 

م فیل -تصوق ی

 های آمو شی

60 - 
آزمون های 

 آغازین

                                                 
   گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای شامل: سخنرانی، مباحثه تواندیادگیری می –روش یاددهی 

  یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیآزمون پایا ای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( وتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون
 دانشجویان( برگزار گردد.
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 دهد.
اصول انتقال پیام های عصبی در سیناپس ها بین عصب و عصب ،  .9

عصب و عضله و انتقال ا  ر قآ اکسون  را بداند و به رور کامدل 
 ش   دهد.

 حیطه عاطفی:

   شده با ارسال سواالت  مشارکت فعال داشته باشد.در مباحث مط .1
 . در آ مون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.2

2  

آشننننایی بنننا 

فیزیولنننننو  ی 

مکانیسم  عضالت و

 انقباض عضالنی

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

اختالف وقژگیهای ساختاری در سه نوع اصدلی عضدله را شد    .1
 دهد.

 مکانیسم انقباض در عضالت قلبی را ش   دهد. .2
 مکانیسم انقباض عضال قلبی را توضیح دهد. .3

 بیان کند.نقش عضالت صاف ، تح قک و انقباض عضالت صاف را  .4
 ومت قک و اقزوتونیک، را تع قف کند.انقباضات اقز .5

 حیطه عاطفی:

 در مباحث مط   شده با ارسال سواالت  مشارکت فعال داشته باشد..1
 . در آ مون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.2

-شناختی
 عاطفی

سخن انی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالقدهای 

آمو شی، فاقل 

های صوتی و 

م فیل -تصوق ی

مو شیهای آ  

60 

پاسخ به سواالت 
و پ وژه های 

بارگزاری شده ا  
 جلسه قبل

مرحله ای یا 
تکوینی، 
 تشخیصی

3  

 آشننننایی بنننا

 ساختمان قلنب و 

هنندایت نحننوه 

 الکتریکی قلب

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 ساختمان قلب را توضیح دهد. .1
 اعصاب خارجی قلب را توضیح دهد. .2
 قلب را ش   دهد.اث  قونها و هورمونها ب  کار  .3

 بافت وقژه انتقال تح قک در قلب را توضیح دهد. .4

 حیطه عاطفی:

 .در مباحث مط   شده با ارسال سواالت  مشارکت فعال داشته باشد.1
 . در آ مون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.2

-شناختی
 عاطفی

سخن انی، 
مباحثه ای، 

 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالقدهای 

آمو شی، فاقل 

صوتی و  های

م فیل -تصوق ی

 های آمو شی

60 

پاسخ به سواالت 
و پ وژه های 

بارگزاری شده ا  
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

4  
آشننننایی بنننا 

الکتروکاردیوگرام 

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

-شناختی
 عاطفی

سخن انی، 
مباحثه ای، 

کتاب، عکس، 

اسالقدهای 
60 

پاسخ به سواالت 
و پ وژه های 

مرحله ای یا 

تکوینی، 
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وکدداردقوگ افی قلددب و فعالیددت الکت قکددی قلددب شددامل الکت  .1 واختالالت قلبی
 توضیح دهد.اشتقاقهای آن را 

 نتهون را توضیح دهد.محور های اشتقاق، مثلث ا  .2

بد دار لحهده ای محدور را بشناسدد و الکت وکاردقوگ ام  امواج  .3
 الکت قکی را توضیح دهد. 

 آرقتمی های راقج  قلبی و دلیل آن را به اختصار توضیح دهد. .4

 حیطه عاطفی: 

 ه باشد..در مباحث مط   شده با ارسال سواالت  مشارکت فعال داشت1

 . در آ مون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.2

آمو شی، فاقل  حل مسئله

های صوتی و 

م فیل -تصوق ی

 های آمو شی

بارگزاری شده ا  
 جلسه قبل

 تشخیصی

5  

کلینات با آشنایی 

و  گردش خنون 

گننردش خننون 

مویرگی  ،شریانی 

 و وریدی

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 

 قوانین فیزقکی گ دش خون را توضیح دهد. .1

 .عوامل اقجاد کننده ج قان خون را ش   دهد.2

 در ع وق مختلف را توضیح دهد. خون  گ دش خون ش قانی و فشار.3
 گ دش خون موق گی را ش   دهد..4
شارهای اسموتیک و هیدروستاتیک و قانون استارلینگ را تع قف ف.5

 کند.
 تنهیم ب ون ده قلبی را توضیح دهد. .6

 

 حیطه عاطفی:

 .در مباحث مط   شده با ارسال سواالت  مشارکت فعال داشته باشد.1
 . در آ مون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.2

-شناختی
 عاطفی

سخن انی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالقدهای 

آمو شی، فاقل 

های صوتی و 

م فیل -تصوق ی

 های آمو شی

60 

پاسخ به سواالت 
و پ وژه های 

بارگزاری شده ا  
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

6  

آشنایی با نحنوه 

تنظیم جریان خون 

و گننردش خننون 

 ریوی و لنفی

 :باشد قادر دانشجو 

 حیطه شناختی:

 صبی فشار خون را ش   دهد.چگونگی تنهیم ع .1
 تنهیم هورمونی گ دش خون را ش   دهد. .2

 گ دش خون رقوی و گ دش خون لنف را ش   دهد.. 3
را  ب  سیستم قلب و ع وق و گ دش خدون های بدنی تاثی  فعالیت. 4

-شناختی
 عاطفی

سخن انی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالقدهای 

آمو شی، فاقل 

های صوتی و 

م فیل -تصوق ی

60 

پاسخ به سواالت 
و پ وژه های 

بارگزاری شده ا  
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی
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 توضیح دهد.

 حیطه عاطفی:

 .در مباحث مط   شده با ارسال سواالت  مشارکت فعال داشته باشد.1
 ون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.. در آ م2

 های آمو شی

7  
آشنایی با مکانیک 

 تنفس

 :باشد قادر نشجودا

 حیطه شناختی:

 مکانیک تنفس را ش   دهد. .1
 قابلیت ارتجاع رقه و قابلیت پذق ش رقوی را توضیح دهد. .2

 نقش سورفاکتانت را تع قف کند. .3
 .کارتنفسی را تع قف کند .4

 حیطه عاطفی:

 .در مباحث مط   شده با ارسال سواالت  مشارکت فعال داشته باشد.1
 شارکت داشته باشد.. در آ مون ها با اشتیاق م2

-شناختی
 عاطفی

سخن انی، 

مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالقدهای 

آمو شی، فاقل 

های صوتی و 

م فیل -تصوق ی

 های آمو شی

60 

پاسخ به سواالت 

و پ وژه های 
بارگزاری شده ا  

 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

8  

آشنایی با حجم ها 

و ظرفیننت هننای 

ریننوی و نحننوه 

 تبادالت گازها

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 حجم و ظ فیتهای رقوی و منحنی آنها را ش   دهد. .1
 قوانین گا ها و ر ققه انتقال آنها را توضیح دهد.  .2

 بین آلوئول و خون را ش   دهد.گا ها تبادالت  .3
 نحوه انتقال گا ها در خون را ش   دهد. .4
 تبادالت گا ها در بافت را توضیح دهد. .5

 طه عاطفی:حی

 .در مباحث مط   شده با ارسال سواالت  مشارکت فعال داشته باشد.1
 . در آ مون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.2

-شناختی
 عاطفی

سخن انی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالقدهای 

آمو شی، فاقل 

های صوتی و 

م فیل -تصوق ی

 های آمو شی

60 

پاسخ به سواالت 
و پ وژه های 

بارگزاری شده ا  
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

9  
شنایی با کنترل آ

 تنفس

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 م کز تنفسی و کنت ل عصبی آن را ش   دهد. .1
 کنت ل هورمونی تنفس را ش   دهد. .2

 حیطه عاطفی:

 .در مباحث مط   شده با ارسال سواالت  مشارکت فعال داشته باشد.1

-شناختی
 عاطفی

سخن انی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالقدهای 

آمو شی، فاقل 

های صوتی و 

م فیل -تصوق ی

60 

پاسخ به سواالت 
و پ وژه های 

بارگزاری شده ا  
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی
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 های آمو شی آ مون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد. . در2

10  

آشننننایی بنننا 

نخاع  فیزیولو ی

و مخ و مخچنه و 

 قشر مخ

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 فیزقولوژی نخاع، مخ و مخچه را ش   دهد. .1

 قش  ح کتی و مسی  قش  نخاعی رابشناسد.  .2

 کنت ل اعمال ح کتی توسط ساقه مغز را توضیح دهد. .3

 مخچه و اعمال ح کتی آن را بشناسد  .4

 د. فیزقولوژی تاالموس و هیپوتاالموس را توضیح ده .5

 حیطه عاطفی:

 .در مباحث مط   شده با ارسال سواالت  مشارکت فعال داشته باشد.1
 . در آ مون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.2

-شناختی
 عاطفی

سخن انی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالقدهای 

آمو شی، فاقل 

های صوتی و 

م فیل -تصوق ی

 های آمو شی

60 

پاسخ به سواالت 
ه های و پ وژ

بارگزاری شده ا  

 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

11  

آشننننایی بنننا 

سنناختمان حننس 

پیکننری  و حننس 

 بویایی و چشایی

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 انواع گی نده حسی و مح ک های حسی را بشناسد. .1

درمورد تبدقل مح ک حسی با اقمپالس عصبی توضیح  .2

 دهد

 ی پیک ی توضیح دهددر مورد ربقه بندی حس ها .3

 مسی های انتقال حس دقیآ و غی  دقیآ را ش   دهد.  .4
 را بداند. بوقاقی و چشاقی حسآناتومی  .5

در مورد مکانیسم مولکولی انتقال پیام بوقاقی و چشاقی  .6
 توضیح دهد. 

 .مکانیسم م کزی حس چشاقی و بوقاقی را ش   دهد .7

 

 حیطه عاطفی: 

 ت  مشارکت فعال داشته باشد.در مباحث مط   شده با ارسال سواال.1
 . در آ مون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.2

-شناختی
 عاطفی

سخن انی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالقدهای 

آمو شی، فاقل 

های صوتی و 

م فیل -تصوق ی

 های آمو شی

60 

پاسخ به سواالت 
و پ وژه های 

بارگزاری شده ا  
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

12  
آشننننایی بنننا 

ساختمان و حنس 

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 اصول فیزقکی اپتیک را بداند  .1

-شناختی
 عاطفی

سخن انی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالقدهای 

آمو شی، فاقل 
60 

پاسخ به سواالت 
و پ وژه های 

بارگزاری شده ا  

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی
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 آناتومی و عملک د اجزاء ساختاری شبکیه را توضیح دهد.  .2 بینایی

 فتوشیمی دقد را توضیح دهد.  .3

 مکانیسم دقد رنگی را ش   دهد.  .4

 ای بیناقی را توضیح دهد.عملک د عصبی شبکیه و مسی  ه .5

 سا ماندهی و عملک د قش  بیناقی را بداند.  .6

و ح کدات  رفلکس های عصبی که در تنهیم م دمک چشم .7
 ح دهد. دخالت دارند را توضی چشم

 

 حیطه عاطفی:

 .در مباحث مط   شده با ارسال سواالت  مشارکت فعال داشته باشد.1
 د.. در آ مون ها با اشتیاق مشارکت داشته باش2

های صوتی و 

م فیل -تصوق ی

 های آمو شی

 جلسه قبل

13  

آشننننایی بنننا 

ساختمان و حنس 

 شنوایی

 :باشد قادر دانشجو

 اختی:حیطه شن

 آناتومی گوش را بیان کند .1

 صوت ا  پ ده صماخ به حلزون را توضیح دهد انتقال .2

 انتقال صوت ا  ر قآ استخوان را توضیح دهد .3

 کار اندامک ک تی را بداند .4

 مکانیسم م کزی شنواقی را توضیح دهد. .5

 حیطه عاطفی:

 .در مباحث مط   شده با ارسال سواالت  مشارکت فعال داشته باشد.1
  مون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.. در آ2

-شناختی
 عاطفی

سخن انی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالقدهای 

آمو شی، فاقل 

های صوتی و 

م فیل -تصوق ی

 های آمو شی

60 

پاسخ به سواالت 
و پ وژه های 

بارگزاری شده ا  
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

14  

آشنایی با سیستم 

ک و اعصاب لیمبی

 خود مختار 

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 سیستم لیمبیک را ش   دهد. .1

اعمال اختصاصی قسمت های مختلف دستگاه لیمبیک را توضیح  .2
 دهد.

 قادگی ی وحافهه را توضیح دهد.مکانیسم مولکولی  .3

هیپوتاالموس به عنوان  م کز اصلی کنت ل دسدتگاه لمیبیدک را  .4
 ضیح دهد. بشناسد و در مورد آن تو

-شناختی
 عاطفی

سخن انی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالقدهای 

اقل آمو شی، ف

های صوتی و 

م فیل -تصوق ی

 های آمو شی

60 

پاسخ به سواالت 
و پ وژه های 

بارگزاری شده ا  
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی
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 سیستم اعصاب خودکار را ش   دهد. .5

 رفلکس های عصبی را بشناسد. .6

 حیطه عاطفی:

 .در مباحث مط   شده با ارسال سواالت  مشارکت فعال داشته باشد.1
 . در آ مون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.2

15  

آشنایی بنا اونول 

کلنننی عملکنننرد 

حرکت ،  –گوارشی 

کنتننرل عصننبی ، 

جریننان خننون  و 

انتقننال و مخلننو  

 سازی غذا 

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

  کات لوله گوارش را توضیح دهد. اصول ح .1

 کنت ل عصبی عملک د گوارشی را ش   دهد.  .2

 کنت ل هورمونی تح ک دستگاه گوارش را توضیح دهد .3
 ج قان خون گوارشی را بداند و ش   دهد.  .4

خوردن غذا، عملک د ح کتی معده ، روده بارقک و کولون را ش    .5
 دهد.

 هستند را بداند.  رفلکس های خودکار که در فعالیت روده ای موث  .6

 

 حیطه عاطفی:

 .در مباحث مط   شده با ارسال سواالت  مشارکت فعال داشته باشد.1
 . در آ مون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.2

-شناختی
 عاطفی

سخن انی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالقدهای 

آمو شی، فاقل 

های صوتی و 

م فیل -تصوق ی

 های آمو شی

60 

ه سواالت پاسخ ب
و پ وژه های 

بارگزاری شده ا  
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

16  
آشنایی با گوارش 

 شیمیایی

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 .گوارش شیمیاقی در دهان را بیان کندت شح بزاق و .1
 ت شح معده و تنهیم گوارش معدی را ش   دهد..2
 آن را ش   دهد.ت شح لو  المعده و عمل گوارشی .3

 ت شح و گوارش روده ای را ش   دهد..4

 اعمال کبد و کیسه صف ا به رور دقیآ توضیح دهد..5

 ج قان خون پ تال را توضیح دهد..6

جذب مواد غذاقی ، نقش روده بزرگ در جذب آب و الکت ولیت ها ، .7
 .اهمیت فلور روده و ف آقند دفع را توضیح دهد

 حیطه عاطفی:

  

کتاب، عکس، 

اسالقدهای 

آمو شی، فاقل 

های صوتی و 

م فیل -تصوق ی

 های آمو شی

60   
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 ط   شده با ارسال سواالت  مشارکت فعال داشته باشد..در مباحث م1
 . در آ مون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.2

17  

آشننننایی بنننا 

آناتومی کلینه و 

مکانیسننننننم 

فیلتراسنننیون و 

 تشکیل ادرار

 :باشد قادر دانشجو

 ناختی:حیطه ش

 آناتومی کلیه را ش   دهد. .1
چگونگی گ دش خون کلیوی، نف ون، فیلت اسدیون گلدوم ولی و  .2

 اندا ه گی ی آن را ش   دهد.
 مکانیسم های توبولی کلی انس پالسما را ش   دهد.  .3

 مکانیسم رقیآ و غلیط شدن ادرار را توضیح دهد..  .4
 را ش   دهد. خود تنهیمی گ دش خون کلیه .5
 خون و ادرار را انجام دهد.مقاقسه ت کیبات  .6
نحوه کنت ل حجم ماقع خارج سلولی و غلهت الکت ولیدت هدا را  .7

 ش   دهد.
 ادرار را توضیح دهد.تشکیل  مکانیسم های  .8

 حیطه عاطفی:

 .در مباحث مط   شده با ارسال سواالت  مشارکت فعال داشته باشد.1
 . در آ مون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.2

-شناختی
 یعاطف

سخن انی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالقدهای 

آمو شی، فاقل 

های صوتی و 

م فیل -تصوق ی

 های آمو شی

60 

پاسخ به سواالت 
و پ وژه های 

بارگزاری شده ا  
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

18  
آشنایی با تنظنیم 

 تعادل اسید و باز

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 و با  را تع قف کند.اسید  .1

 را بداند.  pHمفهوم  .2

یدو  و مکانیسم هدای جب اندی آن هدا را سانواع الکالو  و ا .3
 ش   دهد.

 اث ات باف ی خون را ش   دهد. .4
 ش   دهد. PHنقش تنفس و کلیه را در تنهیم  .5

 

 حیطه عاطفی:

 .در مباحث مط   شده با ارسال سواالت  مشارکت فعال داشته باشد.1
  ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.. در آ مون 2

-شناختی
 عاطفی

سخن انی، 

مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالقدهای 

آمو شی، فاقل 

های صوتی و 

م فیل -تصوق ی

 های آمو شی

60 

پاسخ به سواالت 
و پ وژه های 

بارگزاری شده ا  
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی
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19  

آشنایی با عملکرد 

فیز ، غنندد هی ننو

هی وتننناالموس ، 

غنندد تیروئینند ، 

پاراتیروئینننند   

چگونگی تنظنیم 

قند خون و غنده 

 فوق کلیوی ،

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 غده هیپوفیز و هورمونها مت شحه آن را بشناسد و ش   دهد. .1
 رابطه هیپوفیز با هیپوتاالموس را ش   دهد. .2

 دهد.فیزقولوژی غدد تی وئید و پاراتی وئید را ش    .3
 ورمونهای مت شحه غدد تی وئید و پاراتی وئید را توضیح دهد.ه  .4
 تنهیم کلسیم خون را ش   دهد.  .5

 عملک د لو المعده را ش   دهد. .6

 نقش انسولین و تنهیم قند خون را توضیح دهد. .7
 فیزقولوژی غده فوق کلیوی را ش   دهد. .8

 

 حیطه عاطفی:

 فعال داشته باشد..در مباحث مط   شده با ارسال سواالت  مشارکت 1
 . در آ مون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.2

-شناختی
 عاطفی

سخن انی، 
مباحثه ای، 

 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالقدهای 

آمو شی، فاقل 

های صوتی و 

م فیل -تصوق ی

 های آمو شی

60 

پاسخ به سواالت 
و پ وژه های 

بارگزاری شده ا  

 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

20  

آشنایی با سنلول 

هننای خننونی 

مکانیسم  و انعقاد 

 خون 

 :باشد قادر دانشجو

 :حیطه شناختی

 .ساختمان گلبول ق مز را ش   دهد. 1
 . کم خونی و پلی سیتمی را تع قف کند2
. لکوسیت ، گ انولوسیت ها و سیستم مونوسیت ماک وفاژ و التهاب را 3

 توضیح  دهد. 
 ل خون را بداند. . گ وه های خونی و اصول انتقا4
 . مکانیسم هوموستا  و انعقاد خون ش   دهد. 5
 

 حیطه عاطفی:

 .در مباحث مط   شده با ارسال سواالت  مشارکت فعال داشته باشد.1
 . در آ مون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.2

-شناختی
 عاطفی

سخن انی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالقدهای 

آمو شی، فاقل 

ی صوتی و ها

م فیل -تصوق ی

 های آمو شی

60 

پاسخ به سواالت 
و پ وژه های 

بارگزاری شده ا  
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

21  
بندی کلنی جمع

مطالننب و رفننع 

 باشد: قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 دانشجو پاسخ  تمام تکالیف را در موعد مق ر ارسال کند. .1

-شناختی
 عاطفی

 60  حل مسئله
حل سواالت 
 داده شده

 آزمون پایانی
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 د درسی را درک ک ده باشد.هدف ا  اراقه اقن واح .2 اشکاالت

 حیطه عاطفی:

 با انگیزه و اشتیاق در امتحان پاقان ت م ش کت نماقد. .1

 
 
 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. امتحان پایان ترم محاسبه می مانده درباقی %80و  و تکالیف کالسی آزمونکل نمره با استفاده از  %20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 کل نمره %80   آزمون پایان ترم
 کل نمره %20 و تکالیف کالسی آزمون
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