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 ارسؽیاتی٘حٜٛ تىاِیف دا٘ؾجٛ سٔاٖ جّغٝ

1 

 

 

 

 عَّٛ تا آؽٙایی 

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطٝ ؽٙاختی:

 ٞای خارج ٚ داخُ عَّٛ را تؾخیص دٞذ. ٔحیط

را  غؾا عَّٛ ٚ ٔىا٘یغٓ ٞای ٘مُ ٚ ا٘تماَ اس طزیك آٖ 

 ؽزح دٞذ.

 حیطٝ عاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
. در مجبحث مطرح شذٌ مشابرت  عاابد داشاتٍ    2

 ثبشذ.
 .ثٍ مجبحث ثب دق  گًش دَذ.3
  ي شارت  . در مجبحث مطارح شاذٌ ثاب اشات ب     4

 َمراَی ومبیذ.

-شىبختی
  عبطفی

سخىراوی، 
 مجبحثٍ ای

يای  ثرد، 
مبشیک،تتبة، 
 عکس، اسالیذ

  آمًزشی َبی
ع سیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط

 

121 

شرت  در ثحث 
گريَی ي حل 

 مسبئل

آزمون های 
 آغازین

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیری مییبدگ –روش یبددهی   


یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط  نیدانطجویبن( و آزمون پبیبای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف تواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 آؽٙایی تا ٘تماَ عِّٛی  2

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطٝ ؽٙاختی:

 ح دٞذ.تٛسیع یٖٛ ٞا  در عَّٛ را ؽز

 پتا٘غیُ اعتزاحت را تٛضیح دٞذ.

 حیطٝ عاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
. در مجبحث مطرح شذٌ مشابرت  عاابد داشاتٍ    2

 ثبشذ.
 .ثٍ مجبحث ثب دق  گًش دَذ.3

شارت  ي   . در مجبحث مطرح شذٌ ثب اشت ب 4
 َمراَی ومبیذ.

-شناختی
 عاطفی

سخىراوی، 
مجبحثٍ ای، حل 

 مسئلٍ

يای  ثرد، 

مبشیک،تتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آمًزشی َبی

ع سیًلًشی، 

 121 مقبالت مرتجط

شرت  در ثحث 
گريَی، پبسخ 
ثٍ سًاالت 

مطرح شذٌ از 

 جلسٍ قجل

ٔزحّٝ ای یا 

تىٛیٙی، 

 تؾخیصی

 آؽٙایی تا غؾا عَّٛ  3

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطٝ ؽٙاختی:

 غؾا تافت ٞای تحزیه پذیز را ؽزح دٞذ.

اد ٞذایت پتا٘غیُ عُٕ در غؾاٞای تافتٟاای  ٘حٜٛ ایج 

 ٔختّف را ٔمایغٝ ٕ٘ایذ. 

 حیطٝ عاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
. در مجبحث مطرح شذٌ مشابرت  عاابد داشاتٍ    2

 ثبشذ.
 .ثٍ مجبحث ثب دق  گًش دَذ.3

شارت  ي   . در مجبحث مطارح شاذٌ ثاب اشات ب     4
 َمراَی ومبیذ.

-شناختی
 عاطفی

ىراوی، سخ
مجبحثٍ ای، حل 

 مسئلٍ

يای  ثرد، 

مبشیک،تتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آمًزشی َبی

ع سیًلًشی، 

 121 مقبالت مرتجط

شرت  در ثحث 
گريَی، پبسخ 
ثٍ سًاالت 

مطرح شذٌ از 
 جلسٍ قجل

ٔزحّٝ ای یا 

تىٛیٙی، 

 تؾخیصی

4  
آؽٙایی تا ا٘مثاض عضاتت  

 صاف ٚ ٔخطط

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطٝ ؽٙاختی:

 اتمثاض در عضتت ٔخطط را ؽزح دٞذ. ٘حٜٛ

 ٘حٜٛ اتمثاض در عضتت صاف را ؽزح دٞذ.

 حیطٝ عاطفی:

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

-شناختی
 عاطفی

سخىراوی، 
مجبحثٍ ای، حل 

 مسئلٍ

يای  ثرد، 

مبشیک،تتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آمًزشی َبی

ع سیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط

121 

شرت  در ثحث 
گريَی، پبسخ 
ثٍ سًاالت 

مطرح شذٌ از 
 جلسٍ قجل

ٔزحّٝ ای یا 

تىٛیٙی، 

 تؾخیصی
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. در مجبحث مطرح شذٌ مشابرت  عاابد داشاتٍ    2
 ثبشذ.

 .ثٍ مجبحث ثب دق  گًش دَذ.3
شارت  ي   . در مجبحث مطارح شاذٌ ثاب اشات ب     4

 َمراَی ومبیذ.

 آؽٙایی تا چٍٍٛ٘ی ا٘مثاض  5

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطٝ ؽٙاختی:

 ا٘مثاض را ؽزح دٞذ. چٍٍٛ٘ی

 ا٘مثاضات ایشٚٔتزیه ٚ ایشٚتٛ٘یه، را تعزیف وٙذ. 

 ٞذایت در عیٙاپظ را ؽزح دٞذ.

 حیطٝ عاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
. در مجبحث مطرح شذٌ مشابرت  عاابد داشاتٍ    2

 ثبشذ.
 .ثٍ مجبحث ثب دق  گًش دَذ.3
ي  شارت   . در مجبحث مطارح شاذٌ ثاب اشات ب     4

 َمراَی ومبیذ.

-شناختی
 عاطفی

سخىراوی، 
مجبحثٍ ای، حل 

 مسئلٍ

يای  ثرد، 

مبشیک،تتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آمًزشی َبی

ع سیًلًشی، 

 121 مقبالت مرتجط

شرت  در ثحث 
گريَی، پبسخ 
ثٍ سًاالت 

مطرح شذٌ از 
 جلسٍ قجل

ٔزحّٝ ای یا 

تىٛیٙی، 

 تؾخیصی

 عضّٝ لّثی آؽٙایی تا  6

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطٝ ؽٙاختی:

 ٚیضٌی ٞای عضّٝ لّة را ؽزح دٞذ.

 ٔىا٘یه لّة، تزٖٚ دٜ لّة را تٛضیح دٞذ.

 حیطٝ عاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
. در مجبحث مطرح شذٌ مشابرت  عاابد داشاتٍ    2

 ثبشذ.
 .ثٍ مجبحث ثب دق  گًش دَذ.3
شارت  ي   . در مجبحث مطارح شاذٌ ثاب اشات ب     4

 بیذ.َمراَی وم

-شناختی
 عاطفی

سخىراوی، 
مجبحثٍ ای، حل 

 مسئلٍ

يای  ثرد، 

مبشیک،تتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آمًزشی َبی

ع سیًلًشی، 

 121 مقبالت مرتجط

شرت  در ثحث 

گريَی، پبسخ 
ثٍ سًاالت 

مطرح شذٌ از 
 جلسٍ قجل

ٔزحّٝ ای یا 

تىٛیٙی، 

 تؾخیصی

ٔزحّٝ ای یا شرت  در ثحث  121يای  ثرد، سخىراوی، -شناختی :ذثبش قبدر داوشجًٞاذایت  آؽٙایی تاا ٘حاٜٛ     7
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 حیطٝ ؽٙاختی: اِىتزیىی لّة

 اعصاب خارجی لّة را تٛضیح دٞذ.

 اثز یٟٛ٘ا ٚ ٞٛرٟٔٛ٘ا تز وار لّة را ؽزح دٞذ.

 تافت ٚیضٜ ا٘تماَ تحزیه در لّة را تٛضیح دٞذ. 

 حیطٝ عاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
. در مجبحث مطرح شذٌ مشابرت  عاابد داشاتٍ    2

 ثبشذ.
 دَذ..ثٍ مجبحث ثب دق  گًش 3
شارت  ي   . در مجبحث مطارح شاذٌ ثاب اشات ب     4

 َمراَی ومبیذ.

مجبحثٍ ای، حل  عاطفی
 مسئلٍ

مبشیک،تتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آمًزشی َبی

ع سیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط

گريَی، پبسخ 
ثٍ سًاالت 

مطرح شذٌ از 
 جلسٍ قجل

تىٛیٙی، 

 تؾخیصی

8  

آؽااااااٙایی تااااااا 

اِىتزٚوااااااردیٌٛزاْ ٚ 

 اختتالت لّثی

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطٝ ؽٙاختی:

فعاِیت اِىتزیىی لّة ؽأُ اِىتزٚواردیٌٛزافی لّة 

ٚ اؽتمالٟای آٖ، ٔحٛر ٞای اؽتماق، ٔثّا  ایٙتٟاٖٛ،   

تٛجیٝ تزداری، اِىتزٚواردیٌٛزاْ، تازدار ِحهاٝ ای   

 ٔحٛر اِىتزیىی را تٛضیح دٞذ.

 یتٓ را ؽشح دٞذ.اختتالت ر 

 ٔزاوش ٘اتجا ٚ ضزتا٘ات سٚد رط را تٛضیح دٞذ. 

 

 حیطٝ عاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
. در مجبحث مطرح شذٌ مشابرت  عاابد داشاتٍ    2

 ثبشذ.
 .ثٍ مجبحث ثب دق  گًش دَذ.3
شارت  ي   . در مجبحث مطارح شاذٌ ثاب اشات ب     4

 َمراَی ومبیذ.

-شناختی
 عاطفی

اوی، سخىر
مجبحثٍ ای، حل 

 مسئلٍ

يای  ثرد، 

مبشیک،تتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آمًزشی َبی

ع سیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط

121 

شرت  در ثحث 
گريَی، پبسخ 
ثٍ سًاالت 

مطرح شذٌ از 

 جلسٍ قجل

ٔزحّٝ ای یا 

تىٛیٙی، 

 تؾخیصی

9  
آؽٙایی تاا ٌازدػ خاٖٛ    

 ؽزیا٘ی ٚ ٔٛیزٌی ٚ ٚریذی

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 ی:حیطٝ ؽٙاخت

-شناختی
 عاطفی

سخىراوی، 
بحثٍ ای، حل مج

يای  ثرد، 

مبشیک،تتبة، 
121 

شرت  در ثحث 
گريَی، پبسخ 

ٔزحّٝ ای یا 

تىٛیٙی، 
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 لٛا٘یٗ فیشیىی ٌزدػ خٖٛ را تٛضیح دٞذ.

 عٛأُ ایجاد وٙٙذٜ جزیاٖ خٖٛ را ؽزح دٞذ.  

ٌزدػ خٖٛ ؽزیا٘ی ٚ فؾار در عزٚق ٔختّف را تٛضیح 

 دٞذ.

 ٌزدػ خٖٛ ٔٛیزٌی را ؽزح دٞذ.

فؾارٞای اعٕٛتیه ٚ ٞیذرٚعتاتیه ٚ لاٖ٘ٛ اعتارِیًٙ 

 را تعزیف وٙذ.  

 ٌزدػ خٖٛ ٚریذی را ؽزح دٞذ.

تزٖٚ دٜ لّثی ٚ رٚؽٟای ا٘اذاسٜ ٌیازی آٖ را    تٙهیٓ

 تٛضیح دٞذ.

 حیطٝ عاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
. در مجبحث مطرح شذٌ مشابرت  عاابد داشاتٍ    2

 ثبشذ.
 .ثٍ مجبحث ثب دق  گًش دَذ.3
شارت  ي   . در مجبحث مطارح شاذٌ ثاب اشات ب     4

 َمراَی ومبیذ.

 عکس، اسالیذ مسئلٍ

  آمًزشی َبی

ع سیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط

ثٍ سًاالت 
مطرح شذٌ از 
 جلسٍ قجل

 تؾخیصی

11  
آؽٙایی تاا ٘حاٜٛ تٙهایٓ    

 جزیاٖ خٖٛ

 :ثبشذ قبدر داوشجً 

 حیطٝ ؽٙاختی:

 صثی فؾار خٖٛ را ؽزح دٞذ.چٍٍٛ٘ی تٙهیٓ ع

 تٙهیٓ ٞٛرٔٛ٘ی ٌزدػ خٖٛ را ؽزح دٞذ. 

تٙهیٓ ٌزدػ خٖٛ در لّة ٚ ٔغش ٚ پٛعت ٚ عضاتت ٚ   

 احؾا را تٛضیح دٞذ.

 حیطٝ عاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
. در مجبحث مطرح شذٌ مشابرت  عاابد داشاتٍ    2

 ثبشذ.
 .ثٍ مجبحث ثب دق  گًش دَذ.3
شارت  ي   ر مجبحث مطارح شاذٌ ثاب اشات ب     . د4

-شناختی
 عاطفی

سخىراوی، 
مجبحثٍ ای، حل 

 مسئلٍ

يای  ثرد، 

مبشیک،تتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آمًزشی َبی

ع سیًلًشی، 

 121 مقبالت مرتجط

شرت  در ثحث 
گريَی، پبسخ 
ثٍ سًاالت 

مطرح شذٌ از 
 جلسٍ قجل

ٔزحّٝ ای یا 

تىٛیٙی، 

 تؾخیصی
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 َمراَی ومبیذ.

11  

ی تاا ٌازدػ خاٖٛ    آؽٙای

 ریٛی ٚ ِٙفی

 

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطٝ ؽٙاختی:

 ٌزدػ خٖٛ ریٛی ٚ ٌزدػ خٖٛ ِٙف را ؽزح دٞذ.

تاثیز فعاِیت تز عیغتٓ لّة ٚ عزٚق ٚ ٌزدػ خاٖٛ ٚ   

 ؽٛن ٌزدػ خٖٛ را تٛضیح دٞذ.

 حیطٝ عاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
اابد داشاتٍ   . در مجبحث مطرح شذٌ مشابرت  ع 2

 ثبشذ.
 .ثٍ مجبحث ثب دق  گًش دَذ.3
شارت  ي   . در مجبحث مطارح شاذٌ ثاب اشات ب     4

 َمراَی ومبیذ.

-شناختی
 عاطفی

سخىراوی، 

مجبحثٍ ای، حل 
 مسئلٍ

يای  ثرد، 

مبشیک،تتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آمًزشی َبی

ع سیًلًشی، 

 121 مقبالت مرتجط

شرت  در ثحث 
گريَی، پبسخ 

ثٍ سًاالت 
 مطرح شذٌ از
 جلسٍ قجل

ٔزحّٝ ای یا 

تىٛیٙی، 

 تؾخیصی

 آؽٙایی تا ٔىا٘یه تٙفظ  12

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطٝ ؽٙاختی:

 ٔىا٘یه تٙفظ را ؽزح دٞذ.

لاتّیت ارتجاع ریٝ ٚ لاتّیت پذیزػ ریٛی را تٛضایح   

 دٞذ.

 ٘مؼ عٛرفاوتا٘ت را تعزیف وٙذ.

 وارتٙفغی را تعزیف وٙذ

 حیطٝ عاطفی:

 ذ.شدرس تًجٍ داشتٍ ثب. در َىگبم تذریس ثٍ 1
. در مجبحث مطرح شذٌ مشابرت  عاابد داشاتٍ    2

 ثبشذ.
 .ثٍ مجبحث ثب دق  گًش دَذ.3
شارت  ي   . در مجبحث مطارح شاذٌ ثاب اشات ب     4

 َمراَی ومبیذ.

-شناختی
 عاطفی

سخىراوی، 
مجبحثٍ ای، حل 

 مسئلٍ

يای  ثرد، 

مبشیک،تتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آمًزشی َبی

ع سیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط

121 

شرت  در ثحث 
گريَی، پبسخ 
ثٍ سًاالت 

مطرح شذٌ از 
 جلسٍ قجل

ٔزحّٝ ای یا 

تىٛیٙی، 

 تؾخیصی

آؽٙایی تا حجٓ ٞا ٚ ظزفیت   13
 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطٝ ؽٙاختی:

-شناختی
 عاطفی

سخىراوی، 
مجبحثٍ ای، حل 

يای  ثرد، 

مبشیک،تتبة، 
121 

شرت  در ثحث 
گريَی، پبسخ 

ٔزحّٝ ای یا 

تىٛیٙی، 
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ٞای ریٛی ٚ ٘حٜٛ تثاادالت  

 ٌاسٞا

 حجٓ ٚ ظزفیتٟای ریٛی ٚ ٔٙحٙی آٟ٘ا را ؽزح دٞذ.

را تٛضایح دٞاذ.   لٛا٘یٗ ٌاسٞا ٚ طزیمٝ ا٘تماَ آٟ٘اا  

 تزویة ٌاسٞا تثادالت تیٗ آِٛئَٛ ٚ خٖٛ را ؽزح دٞذ.

 ٘حٜٛ ا٘تماَ ٌاسٞا در خٖٛ را ؽزح دٞذ. 

 تثادالت ٌاسٞا در تافت را تٛضیح دٞذ.

 

 حیطٝ عاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
. در مجبحث مطرح شذٌ مشابرت  عاابد داشاتٍ    2

 ثبشذ.
 ًش دَذ..ثٍ مجبحث ثب دق  گ3
شارت  ي   . در مجبحث مطارح شاذٌ ثاب اشات ب     4

 َمراَی ومبیذ.

 عکس، اسالیذ مسئلٍ

  آمًزشی َبی

ع سیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط

ثٍ سًاالت 
مطرح شذٌ از 
 جلسٍ قجل

 یتؾخیص

14  
آؽٙایی تا  حزواات دعاتٍاٜ   

 ٌٛارػ ؽیٕیاییٌٛارػ ٚ 

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطٝ ؽٙاختی:

٘حٜٛ جٛیذٖ ٚ تّع، حزواات ٔعاذٜ ٚ رٚدٜ تاریاه،    

 حزوات رٚدٜ تشري ٚ ٘احیٝ آ٘ٛروتاَ را ؽزح دٞذ.

 رفّىظ اجاتت ٔشاج را تٛضیح دٞذ.

 تزؽح تشاق ٚ ٌٛارػ ؽیٕیایی در دٞاٖ را ؽزح دٞذ. 

 عذٜ ٚ تٙهیٓ ٌٛارػ ٔعذی را ؽزح دٞذ.تزؽح ٔ

 تزؽح ِٛس إِعذٜ ٚ عُٕ ٌٛارؽی آٖ را ؽزح دٞذ.

 تزؽح ٚ ٌٛارػ رٚدٜ ای را ؽزح دٞذ.

جذب، اعٕاَ ٔتاتِٛیه وثذی، تعادَ رصیآ غاذایی ٚ   

 اثزات ٚیتأیٗ ٞا را تٛضیح دٞذ.

 

 حیطٝ عاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
طرح شذٌ مشابرت  عاابد داشاتٍ    . در مجبحث م2

 ثبشذ.

-شناختی
 عاطفی

سخىراوی، 

مجبحثٍ ای، حل 
 مسئلٍ

يای  ثرد، 

مبشیک،تتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آمًزشی َبی

ع سیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط

121 

شرت  در ثحث 
گريَی، پبسخ 

ثٍ سًاالت 
مطرح شذٌ از 
 جلسٍ قجل

ٔزحّٝ ای یا 

تىٛیٙی، 

 یصیتؾخ
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  .ثٍ مجبحث ثب دق  گًش دَذ.3

 

 

15  
آؽٙایی تا آ٘اتٛٔی وّیاٝ ٚ  

 ٔىا٘یغٓ فیّتزاعیٖٛ

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطٝ ؽٙاختی:

 آ٘اتٛٔی وّیٝ را ؽزح دٞذ.

چٍٍٛ٘ی ٌزدػ خٖٛ وّیاٛی، ٘فازٖٚ، فیّتزاعایٖٛ    

 ٌّٛٔزِٚی ٚ ا٘ذاسٜ ٌیزی آٖ را ؽزح دٞذ.

 ٔىا٘یغٓ ٞای تٛتِٛی وّیزا٘ظ پتعٕا را ؽزح دٞذ.

 حیطٝ عاطفی:

 ذ.شم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب. در َىگب1
. در مجبحث مطرح شذٌ مشابرت  عاابد داشاتٍ    2

 ثبشذ.
 .ثٍ مجبحث ثب دق  گًش دَذ.3

 

-شناختی
 عاطفی

سخىراوی، 
مجبحثٍ ای، حل 

 مسئلٍ

يای  ثرد، 

مبشیک،تتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آمًزشی َبی

ع سیًلًشی، 

 121 مقبالت مرتجط

شرت  در ثحث 
گريَی، پبسخ 
ثٍ سًاالت 

طرح شذٌ از م
 جلسٍ قجل

ٔزحّٝ ای یا 

تىٛیٙی، 

 تؾخیصی

16  
آؽٙایی تا ٔىا٘یغآ ٞاای   

 ادرار وزدٖ

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطٝ ؽٙاختی:

 ٔىا٘یغٓ رلیك ٚ غّیط ؽذٖ ادرار را تٛضیح دٞذ.

 را ؽزح دٞذ. خٛد تٙهیٕی ٌزدػ خٖٛ وّیٝ

 ٔمایغٝ تزویثات خٖٛ ٚ ادرار را ا٘جاْ دٞذ.

ع خاارج عاِّٛی ٚ غّهات    ٘حٜٛ وٙتزَ حجآ ٔاای  

 اِىتزِٚیت ٞا را ؽزح دٞذ.

 ٔىا٘یغٓ ٞای ادرار وزدٖ را تٛضیح دٞذ.

 حیطٝ عاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
. در مجبحث مطرح شذٌ مشابرت  عاابد داشاتٍ    2

 ثبشذ.
 .ثٍ مجبحث ثب دق  گًش دَذ.3

 

-شناختی
 عاطفی

سخىراوی، 
مجبحثٍ ای، حل 

 مسئلٍ

ثرد، يای  

مبشیک،تتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آمًزشی َبی

ع سیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط

121 

شرت  در ثحث 

گريَی، پبسخ 
ثٍ سًاالت 

مطرح شذٌ از 
 جلسٍ قجل

ٔزحّٝ ای یا 

تىٛیٙی، 

 تؾخیصی
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17  
تٙذی وّای ٔطاِاة ٚ   جٕع

 رفع اؽىاالت

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطٝ ؽٙاختی:

 ً د تارم را  داوشجً  ثتًاوذ مطبلت ارایٍ شذٌ در طا
 تًض ح جبمای ثذَذ.

 َذف از ارایٍ ایه ياحذ درسی را درک تردٌ ثبشذ.

 حیطٝ عاطفی:

ثب اوگ سٌ ي اشت ب  در امتحبن پبیابن تارم شارت     

 ومبیذ.

 

-شناختی
 عاطفی

 121 ---- حل مسئلٍ
حل سًاالت  

 دادٌ شذٌ
 آسٖٔٛ پایا٘ی

 

 ٘حٜٛ ارسؽیاتی:

 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی00استفبده از کوئیس و  % کل نمره بب20ارزضیببی به صورت کتبی که 
 

 ٘حٜٛ ٔحاعثٝ ٕ٘زٜ وُ:

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

 ٔٙاتع:
 فیسیولوشی پسضکی گبیتون و هبل -1

 فیسیولوشی پسضکی برن و لوی -2

 فیسیولوشی گبنونگ -3


