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 ورهفرم طرح د                      

                                                                                                                                                                                                       

 2تروما : نام درس
 واحد تئوری(2)عملی–واحد تئوری 2.5 واحد: دتعدا

  رشته تحصیلی:
 فوریت های پزشکی

 

  مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کاردانی

نحوه برگزاری: 
الکترونیک در بستر 

سامانه نوید و 
  حضوری

 
 مدرس:

 خانم حسین آبادی

 
-1400تحصیلی  دوم نیمسال

1401 

 
 ی ها و حوادث مربوط به تروما و چگونگی بر خورد با آنهاآشنا نمودن دانشجو با انواع بیمار: هدف کلی درس

 

شماره 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب( تاریخ جلسه

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 زشیابیارنحوه تکالیف دانشجو زمان جلسه

1 14/12/1400 

 معرفی طرح درس 

 با مفهووم تروموا و  ییآشنا

انووا   جادیا یها سمیمکان

 تروما

 دانشجو باید قادر باشد: 

 الف( حیطه شناختی:
 .تروما را در یک جمله تعریف نماید-1

 قوانین اینرسی را در تروما را توضیح دهد-2

مکانیسم های بروز انواع تروما را شرح -3

 . دهد

 اع ترومای باز را دسته بندی نمایدانو-4

مراحل مختلف صدمات حوادث نقلیه را -5

 نام ببرد

عالئم بالینی تروماهای انفجاری را نام -6

 ناختیش

 عاطفی
 

الکترونیک 

در بستر 

سامانه نوید و 
 حضوری 

 

نرم افزار 
power 

point  ،

نمایش فیلم 

 آموزشی
 کتب مرجع

 پادکست

 دقیقه 45

شرکت در  

بحث های 
در  یگروه

بخش 
گفتگوی 

سامانه نوید، 
پاسخ به 

تکالیف 

بارگزاری شده 
 در سامانه

آغازین 

 )ورودی(

 

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

  یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاای یا تکوینی )در فرایتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون
 دانشجویان( برگزار گردد.
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 ببرد

عالئم بالینی تروماهای ناشی از سقوط را -7

 بیان نماید
 ب( حیطه عاطفی:

در هنگام تدریس به درس توجه داشته  .1
گتو  به پادکستت هتا باشد و با دقت 

 دهد

 بتتا انگیتتزه ر مباحتتث مطتترح شتتدهد .2

 مشارکت داشته باشد

به سواالتی که در مورد موضتوع متورد  .3
پاستخ  بااشتیاق بحث پرسیده می شود

 دهد

 

2 21/12/1400 

  تروماهای  ستمیسآشنایی با 

  اژیترآشنایی با مفهوم 

 

 دانشجو باید قادر باشد: 
 الف( حیطه شناختی:

 .دهد توضیح را تروما سیستم های -1

 .نماید نتبیی مثال ذکر با را تروما انواع -2

 .دهد شرح را صحنه ارزیابی چگونگی-3

 توضیح دهد.  را ترومایی مصدومین تریاژ-4

لیستت   را ترومایی مصدومین تریاژمراحل 

 کند.
 ( حیطه عاطفی:ب

به درس توجه داشته  سیدر هنگام تدر .1

 باشد و با دقت گو  دهد

 زهیتتمباحتتث مطتترح شتتده بتتا انگ در .2

 مشارکت داشته باشد

مورد موضوع متورد  که در یسواالت به .3

پاسخ  اقیشود بااشت یم دهیبحث پرس

ناختی ش

 عاطفی
 

 

الکترونیک 
در بستر 

سامانه نوید و 
 حضوری

 

نرم افزار 
power 

point  ،
نمایش فیلم 

 آموزشی
 کتب مرجع

 پادکست

 دقیقه 45

شرکت در 

بحث های 

گروهی در 

بخش 

گفتگوی 

سامانه نوید، 

پاسخ به 

تکالیف 

بارگزاری شده 

 مانهدر سا

تکوینی یا 

 تشخیصی
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 دهد

3 14/1/1401   نسج نرم یتروماآشنایی با 

 دانشجو باید قادر باشد: 
 الف( حیطه شناختی:

 را نام ببرد پوست مختلف های قسمت .1

 . ببرند نام را نرم بافت جراحات انواع  .2

 باز زخم در اورژانسی طبی های مراقبت .3

 دهد توضیح را بسته زخم و

 ( حیطه عاطفی:ب

به درس توجه داشته  سیتدردر هنگام  .1
 باشد و با دقت گو  دهد

 زهیتتمباحتتث مطتترح شتتده بتتا انگ در .2
 مشارکت داشته باشد

که در مورد موضتوع متورد  یسواالت به .3
پاستخ  اقیشود بااشت یم دهیبحث پرس

  دهد

با عالقه مطالب اضافی را از منابع دیگتر  .4
 تهیه کند

 ناختیش

 عاطفی
 

الکترونیک 
در بستر 

سامانه نوید و 
 ضوریح

 

نرم افزار 
power 

point  ،
نمایش فیلم 

 آموزشی
 کتب مرجع

 پادکست

 دقیقه90

شرکت در 

بحث های 

گروهی در 

بخش 

گفتگوی 

سامانه نوید، 

پاسخ به 

تکالیف 

بارگزاری شده 

 در سامانه

تکوینی یا 

 تشخیصی

 

4 20/1/1401 
 مفهوم سوختگی با  ییآشنا

(1) 

 دانشجو باید قادر باشد: 
 ی:الف( حیطه شناخت

 پاتوفیزیولوژی سوختگی را بیان کند .1

 انواع سوختگی را نام ببرد .2

درجه بندی انواع سوختگی ها را بیتان  .3

 کند.
 ب( حیطه عاطفی:

به درس توجه داشته  سیدر هنگام تدر .1
 باشد و با دقت گو  دهد

 ناختیش
 عاطفی

 

الکترونیک 

در بستر 
سامانه نوید و 

 حضوری
 

نرم افزار 
power 

point  ،
نمایش فیلم 

 آموزشی

 کتب مرجع
 پادکست

دقیقه90 شرکت در  

بحث های 

گروهی در 

بخش 

گفتگوی 

سامانه نوید، 

پاسخ به 

لیف تکا

بارگزاری شده 

تکوینی یا 

 تشخیصی
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 زهیتتمباحتتث مطتترح شتتده بتتا انگ در .2

 مشارکت داشته باشد

که در مورد موضتوع متورد  یسواالت به .3
پاستخ  اقیشود بااشت یم دهیبحث پرس

 دهد 

 گتریرا از منابع د یعالقه مطالب اضاف با .4

 کند هیته

 در سامانه

5 27/1/1401 
 مفهوم سوختگی با  ییآشنا

(2) 

 دانشجو باید قادر باشد: 

 الف( حیطه شناختی:
مراحل مراقبتت از مصتدوم ستوخته را  .1

 بیان کند.

مراقبتتت هتتای پتتیش بیمارستتتانی در  .2

 سوختگی های خاص را توضیح دهد

 بر اساس نوع سوختگی میزان مایعتات .3

 ساعت را تعیین کند. 24مورد نیاز در 

 ب( حیطه عاطفی:
به درس توجه داشته  سیدر هنگام تدر .1

 باشد و با دقت گو  دهد

 زهیتتمباحتتث مطتترح شتتده بتتا انگ در .2

 مشارکت داشته باشد

که در مورد موضتوع متورد  یسواالت به .3

پاستخ  اقیشود بااشت یم دهیبحث پرس

 دهد 

 گتریرا از منابع د یعالقه مطالب اضاف با .4

 کند هیته

 ناختیش

 عاطفی
 

الکترونیک 
در بستر 

سامانه نوید و 
 حضوری

 

نرم افزار 
power 

point  ،
نمایش فیلم 

 آموزشی
 کتب مرجع

 پادکست

دقیقه90 شرکت در  

بحث های 

گروهی در 

بخش 

گفتگوی 

سامانه نوید، 

پاسخ به 

تکالیف 

بارگزاری شده 

 در سامانه

تکوینی یا 

 تشخیصی

 

6 3/2/1401   نرم افزار الکترونیک ناختی ش دانشجو باید قادر باشد: موای  بوا مفهووم آشنایی
power 

دقیقه90 تکوینی یا شرکت در  

 تشخیصی
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 الف( حیطه شناختی: درمانی

 اهداف مایع درمانی را بیان کند. .1

انتتواع محلولهتتای وریتتدی براستتاس  .2
 اسموالریته را توضیح دهد.

انواع محلولهای ایزوتونیک،هیپوتونیک  .3
 و هیپرتونیک را تشخیص دهد.

 ب( حیطه عاطفی:
به درس توجه داشته  سیدر هنگام تدر .1

 باشد و با دقت گو  دهد

 زهیتتمباحتتث مطتترح شتتده بتتا انگ در .2
 مشارکت داشته باشد

که در مورد موضوع متورد  یسواالت به .3
پاسخ  اقیشود بااشت یم دهیبحث پرس

 دهد 

 گریرا از منابع د یعالقه مطالب اضاف با .4

 کند هیته

 عاطفی

 

در بستر 

سامانه نوید و 

 حضوری
 

point  ،

نمایش فیلم 

 آموزشی
 کتب مرجع

 پادکست

بحث های 

گروهی در 

بخش 

گفتگوی 

سامانه نوید، 

پاسخ به 

تکالیف 

بارگزاری شده 

، در سامانه

امادگی برای 

امتحان میان 

 ترم

 

7 7/2/1401 
  و شوکم ترومایآشنایی با 

 لگن

 دانشجو باید قادر باشد: 

 ناختی:الف( حیطه ش
شکم   های آسیب انواع و شکم آناتومی .1

 .نمایند بیان را

 در اورژانستی هتای مراقبت و ارزیابی .2

 . دهند شرح را شکم آسیب

 آسیب مکانیسم شکمی، حفره آناتومی .3

 .نمایند تشریح را شکمی های

 در را اورژانسی های مراقبت و ارزیابی .4

 . دهند توضیح را شکمی های آسیب

 ب( حیطه عاطفی:

 ناختیش

 عاطفی

 

الکترونیک 
در بستر 

د و سامانه نوی

 حضوری
 

نرم افزار 
power 

point  ،
نمایش فیلم 

 آموزشی
 کتب مرجع

 پادکست

دقیقه90 شرکت در  

بحث های 

گروهی در 

بخش 

گفتگوی 

سامانه نوید، 

پاسخ به 

تکالیف 

بارگزاری شده 

 در سامانه

تکوینی یا 

 تشخیصی
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به درس توجه داشته  سینگام تدردر ه .1

 باشد و با دقت گو  دهد

 زهیتتمباحتتث مطتترح شتتده بتتا انگ در .2
 مشارکت داشته باشد

که در مورد موضتوع متورد  یسواالت به .3
پاستخ  اقیشود بااشت یم دهیبحث پرس

 دهد 

 گتریرا از منابع د یعالقه مطالب اضاف با .4

 کند هیته

8 10/2/1401 
  سوتمیس یتروماآشنایی با 

 یتناسل یادرار

 قادر باشند:کالس  انیدر پا انیدانشجو

 یشناخت طهی( حالف

و  یتناستل یادرار ستمیس یآناتوم .1

 انیتهتای  آن هتا را ب بیانواع آس
 .ندینما

در  یو مراقبت های اورژانس یابیارز .2

را  یتناستل یادرار ستمیس بیآس
 شرح دهند 

،  یادرار یتناستل ستمیس  یآناتوم .3
 ستتمیس نیهای ا بیآس سمیمکان

 .ندینما حیرا تشر

را  یقبت های اورژانسو مرا یابیارز .4

 یادرار تمیهتتای ستت بیدر آستت

 دهند . حیرا توض یتناسل

 ب( حیطه عاطفی:

به درس توجه داشته  سیدر هنگام تدر .1
 باشد و با دقت گو  دهد

 زهیتتمباحتتث مطتترح شتتده بتتا انگ در .2

ناختی، ش

 عاطفی

 

الکترونیک 
در بستر 

سامانه نوید و 

 حضوری
 

نرم افزار 
power 

point  ،
نمایش فیلم 

 آموزشی
 کتب مرجع

 پادکست

دقیقه90 شرکت در  

بحث های 

گروهی در 

بخش 

گفتگوی 

سامانه نوید، 

پاسخ به 

تکالیف 

بارگزاری شده 

 در سامانه

ی یا تکوین

 تشخیصی
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 مشارکت داشته باشد

که در مورد موضوع متورد  یسواالت به .3

پاسخ  اقیشود بااشت یم دهیبحث پرس
 دهد 

 گریرا از منابع د یعالقه مطالب اضاف با .4
 کند هیته

9 17/2/1401 
  قفسوه تروموایآشنایی با 

 (1) سینه

 دانشجویان پس از پایان درس قادر باشند :

 الف( حیطه شناختی

 ستینه قفسه و فیزیولوژی آناتومی .1
 را شرح دهد.

 را ستینه قفسه های آسیب انواع  .2
 .نمایند بیان

عالیم و نشانه هتای آستیب هتای  .3
 قفسه سینه را بیان کند

معاینه جسمانی دقیق تکنیک های  .4

 قفسه سینه را بیان کند

 ب( حیطه عاطفی:

بته درس توجته  سیدر هنگام تدر .5
 داشته باشد و با دقت گو  دهد

 زهیتمباحث مطرح شتده بتا انگ در .6
 مشارکت داشته باشد

کته در متورد موضتوع  یسواالت به .7

شتتود  یمتت دهیمتتورد بحتتث پرستت
 پاسخ دهد  اقیبااشت

را از منتابع  یعالقه مطالب اضتاف با .8
 کند هیته گرید

ناختی، ش

 عاطفی
 

الکترونیک 
در بستر 

سامانه نوید و 
 حضوری

 

نرم افزار 
power 

point  ،
نمایش فیلم 

 آموزشی
 کتب مرجع

 پادکست

دقیقه90 شرکت در  

بحث های 

گروهی در 

بخش 

گفتگوی 

سامانه نوید، 

پاسخ به 

تکالیف 

بارگزاری شده 

 در سامانه

تکوینی یا 

 تشخیصی
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10 21/2/1401 
  قفسوه تروموایآشنایی با 

 (2) سینه

 دانشجویان پس از پایان درس قادر باشند :

 الف( حیطه شناختی

بیماری های منشا گرفته از آستیب  .1
 های قفسه سینه را لیست کند

 انواع پنوموتروراکس را نام ببرد .2

 اورژانستی های مراقبت و ارزیابی .3

 شترح را ستینه قفسته آسیب در

 . دهند

 طفی:ب( حیطه عا

به درس توجه داشته  سیدر هنگام تدر .1
 باشد و با دقت گو  دهد

 زهیتتمباحتتث مطتترح شتتده بتتا انگ در .2
 مشارکت داشته باشد

که در مورد موضتوع متورد  یسواالت به .3
پاستخ  اقیشود بااشت یم دهیبحث پرس

 دهد 

 گتریرا از منابع د یعالقه مطالب اضاف با .4
 کند هیته

ناختی، ش
 عاطفی

 

الکترونیک 

در بستر 
سامانه نوید و 

 حضوری
 

نرم افزار 
power 

point  ،

نمایش فیلم 
 آموزشی

 کتب مرجع
 پادکست

دقیقه90 شرکت در  

بحث های 

گروهی در 

بخش 

گفتگوی 

سامانه نوید، 

پاسخ به 

تکالیف 

بارگزاری شده 

 در سامانه

تکوینی یا 

 تشخیصی

 

11 24/2/1401  آشنایی با صدمات انفجاری 

 دانشجو باید قادر باشد: 

 ف( حیطه شناختی:ال
 انفجار و انفجار در آسیب مکانیسم .1

 د.ده شرح را محصور فضای در

را  انفجار اثر بر آسیب ایجاد مراحل .2
 لیست کند.

 اورژانستی های مراقبت و ارزیابی  .3

 بته را انفجار از ناشی های آسیب

 . دده توضیح درستی

ناختی، ش

 عاطفی
 

ک الکترونی

در بستر 

سامانه نوید و 
 حضوری

 

نرم افزار 
power 

point  ،

نمایش فیلم 
 آموزشی

 کتب مرجع

 پادکست

دقیقه90 شرکت در  

بحث های 

گروهی در 

بخش 

گفتگوی 

سامانه نوید، 

پاسخ به 

تکالیف 

تکوینی یا 

 تشخیصی
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 در فیزیکتی قوانین ها پرتابه علم .4

 . دهند شرح را ها پرتابه علم

 ب( حیطه عاطفی:
بته درس توجته  سیدر هنگام تدر .1

 داشته باشد و با دقت گو  دهد

 زهیتمباحث مطرح شتده بتا انگ در .2

 مشارکت داشته باشد

کته در متورد موضتوع  یسواالت به .3

شتتود  یمتت دهیمتتورد بحتتث پرستت

 پاسخ دهد  اقیبااشت

را از منتابع  یعالقه مطالب اضتاف با .4

 کند هیته گرید

بارگزاری شده 

 در سامانه

12 28/2/1041 
  آسنایی با تروماهای سور و

 صورت و گردن

 جو باید قادر باشد: دانش
 الف( حیطه شناختی:

ستر و صتورت و گتردن را  آناتومی -1

 بیان کند

سترو صتورت   هتای آسیب انواع  -2

 .لیست نماید  را و گردن

 هتتای مراقبتتت و ارزیتتابی -3

ستتر و  آستتیب در اورژانستتی
 . دده شرح را صورت و گردن

 ب( حیطه عاطفی:

بته درس توجته  سیدر هنگام تدر .1
   دهدداشته باشد و با دقت گو

 زهیتمباحث مطرح شتده بتا انگ در .2
 مشارکت داشته باشد

کته در متورد موضتوع  یسواالت به .3

ناختی، ش

 عاطفی
 

الکترونیک 
در بستر 

سامانه نوید و 
 حضوری

 

نرم افزار 
power 

point  ،
م نمایش فیل

 آموزشی
 کتب مرجع

 پادکست

دقیقه90 شرکت در  

بحث های 

گروهی در 

بخش 

گفتگوی 

سامانه نوید، 

پاسخ به 

تکالیف 

بارگزاری شده 

 در سامانه

تکوینی یا 

 تشخیصی
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شتتود  یمتت دهیمتتورد بحتتث پرستت

 پاسخ دهد  اقیبااشت

را از منتابع  یعالقه مطالب اضتاف با .4
 کند هیته گرید

13 31/2/1401 
  آشنایی با تروماهای چشم و

 بینی

 دانشجو باید قادر باشد: 

 الف( حیطه شناختی:
 ندکرا بیان چشم و بینی  آناتومی .1

چشتم و بینتی را  های آسیبنواع ا .2

 لیست نماید

 های آسیب در مراقبت و ارزیابی  .3

 . دده توضیح را و بینی چشم

 ب( حیطه عاطفی:

به درس توجه داشته  سیدر هنگام تدر .5
 باشد و با دقت گو  دهد

 زهیتتمباحتتث مطتترح شتتده بتتا انگ در .6

 مشارکت داشته باشد

که در مورد موضتوع متورد  یسواالت به .7

پاستخ  اقیشود بااشت یم دهیبحث پرس
 دهد 

 گتریرا از منابع د یعالقه مطالب اضاف با .8
 کند هیته

ناختی، ش

 عاطفی
 

الکترونیک 
در بستر 

سامانه نوید و 
 حضوری

 

نرم افزار 
power 

point  ،
نمایش فیلم 

 آموزشی
 کتب مرجع

 پادکست

دقیقه90 شرکت در  

بحث های 

گروهی در 

بخش 

گفتگوی 

سامانه نوید، 

پاسخ به 

تکالیف 

بارگزاری شده 

 در سامانه

تکوینی یا 

 تشخیصی

 

14 4/3/1401 
آسنایی بوا مفهووم خوون 

 ریزی

 دانشجو باید قادر باشد: 

 الف( حیطه شناختی:
 و ختون گترد  دستگاه آناتومی .1

 دهد شرح را خونی عروق انواع

 بتر را قلتب مختلتف های قسمت .2

ناختی، ش
 عاطفی

 

الکترونیک 

در بستر 
سامانه نوید و 

 حضوری
 

نرم افزار 
power 

point  ،

نمایش فیلم 
 آموزشی

 کتب مرجع

دقیقه90 شرکت در  

بحث های 

ر گروهی د

بخش 

گفتگوی 

تکوینی یا 

 تشخیصی
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 . دده نشان مانکن روی

 متواد و اکستینن انتقتال طریقته .3

 را بتدن هتای بافتت بته غتاائی
 . دده شرح

 را نام ببرد خونریزی انواع .4

 را اصتتول کنتتترل ختتون ریتتزی  .5

 دهد توضیح

مراقبتتت هتتای اورژانتتس ختتون  .6

 ریزی های داخلی را بیان کند

 ب( حیطه عاطفی:
بته درس توجته  سیدر هنگام تدر .1

 داشته باشد و با دقت گو  دهد

 زهیتمباحث مطرح شتده بتا انگ در .2

 مشارکت داشته باشد

کته در متورد موضتوع  یواالتس به .3

شتتود  یمتت دهیمتتورد بحتتث پرستت

 پاسخ دهد  اقیبااشت

را از منتابع  یعالقه مطالب اضتاف با .4

 کند هیته گرید

سامانه نوید،  پادکست

پاسخ به 

تکالیف 

بارگزاری شده 

 در سامانه

15 7/3/1401  ( 1آشنایی با مفهوم شوک) 

 دانشجو باید قادر باشد: 
 الف( حیطه شناختی:

پاتوفیزیولوژی و مراحتل شتور را  .1

 بیان کند
 انواع شور را نام ببرد .2

عالیم و نشانه های کلی مشترر در  .3
 شور ها را لیست کند تمام

نحوه افتراق شور ها از عمدیگر را  .4

ناختی، ش

 عاطفی
 

الکترونیک 
در بستر 

سامانه نوید و 
 حضوری

 

نرم افزار 
power 

point  ،
نمایش فیلم 

 آموزشی
 کتب مرجع

 پادکست

دقیقه90 شرکت در  

بحث های 

گروهی در 

بخش 

گفتگوی 

سامانه نوید، 

پاسخ به 

تکوینی یا 

 شخیصیت

 



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 بیان کند

 ب( حیطه عاطفی:

بته درس توجته  سیدر هنگام تدر .1
 داشته باشد و با دقت گو  دهد

 زهیتمباحث مطرح شتده بتا انگ در .2
 مشارکت داشته باشد

کته در متورد موضتوع  یسواالت به .3
شتتود  یمتت دهیمتتورد بحتتث پرستت

 پاسخ دهد  اقیبااشت

را از منتابع  یمطالب اضتافعالقه  با .4
 کند هیته گرید

تکالیف 

بارگزاری شده 

 در سامانه

 (2آشنایی با مفهوم شوک ) 16/3/1401 16

 دانشجو باید قادر باشد: 

 الف( حیطه شناختی:
مراحل ارزیابی اولیته بیمتار دچتار  .1

 شور را نام ببرد 

مراقبت طبی اوژانس از بیمار دچار  .2
 شور را توضیح دهد

عالیم بالینی شور هیپوولمیتک را  .3
 بیان کند

نحوه درمان هر کدام از شور ها را  .4
 وضیح دهدت

 ب( حیطه عاطفی:

بته درس توجته  سیدر هنگام تدر .1
 داشته باشد و با دقت گو  دهد

 زهیتمباحث مطرح شتده بتا انگ در .2
 مشارکت داشته باشد

کته در متورد موضتوع  یسواالت به .3

ناختی، ش

 عاطفی
 

الکترونیک 

در بستر 

سامانه نوید و 
 حضوری

 

نرم افزار 
power 

point  ،

نمایش فیلم 
 آموزشی

 کتب مرجع

 پادکست

دقیقه90 شرکت در  

بحث های 

گروهی در 

بخش 

گفتگوی 

سامانه نوید، 

پاسخ به 

تکالیف 

بارگزاری شده 

 در سامانه

تکوینی یا 

 تشخیصی
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شتتود  یمتت دهیمتتورد بحتتث پرستت

 پاسخ دهد  اقیبااشت

را از منتابع  یعالقه مطالب اضتاف با .4
 کند هیته گرید

17 21/3/1401 
  جم  بندی کلی مطالوب و

 رف  مشکل

 انشجو بتواند د

  مطالب ارائه شده در طول ترم را توضیح
 جامعی بدهد.

  مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را

 حل نماید.
  هدف از ارائه این واحد درسی را به

 خوبی درر کرده باشد.
  با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم

 شرکت کند.

 

 
-شناختی

 عاطفی

 --- حل مسئله

دقیقه90  

حل مسائل 

 اده شدهد
 آزمون پایانی

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه میباقی %50کل نمره با استفاده از کوئیز و  %50ارزشیابی به صورت کتبی که 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 کل نمره %50   آزمون پایان ترم
 کل نمره %50  کوئیز و تکالیف درسی

 مناب :
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