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فراهم آوردن فرصتتای ی د دریری تیگ ررتتارل مات م ن دا دتتم  در م رد  ا  ال است ا داتتاا هی ی هدف کلی درس: 

  ی مزب ر.مخاتف بدن در ا ر ن ا لم و واکنش فیزد ل ژدکل بدن به اخاالالن دااا هی 

درفاه ا دامی ی مخاتف بدن مل شرح درس: دخیص اخاالالن و تدودن آر هل از فیزد ل ژی پی ال، ت دم  را در برر ت ا د دا 

 تدابیر پراا ری من اب آم ده  ت دد.

 اهداف کلی جلسات) جهت هر جلسه(

 :(ساعت ۶۲) نظری

 آن اختالالت مرتبط باسلول، غشاء سلولی و فیزیولوژی . آشنایی با ۱

 و پاتوفیزیولوژی آنها دستگاههای عضالنی، اسکلتی و عصبیفیزیولوژی . آشنایی با ۶

 قلب فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی . آشنایی با۳

 گردش خونفیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی با سیستم . آشنایی ۴

 سیستم تنفسی و پاتوفیزیولوژی آن. آشنایی با ۵

 وژی دستگاه گوارشآشنایی با فیزیولوژی و پاتوفیزیول. ۲

 فیزیولوژی دستگاه ادراری و پاتوفیزیولوژی آن. آشنایی با ۷

 . آشنایی با فیزیولوژی دستگاه اندوکرین ۸

 . آشنایی با پاتوفیزیولوژی دستگاه اندوکرین۹

 آشنایی با فیزیولوژی سیستم عصبی. آشنایی با ۱۱

 آشنایی با اختالالت مرتبط با سیستم عصبی. ۱۱

  ا فیزیولوژی خون، انعقاد و ایمنیآشنایی ب. ۱۶

 اختالالت مرتبط با خون، انعقاد و ایمنیبا . آشنایی ۱۳

 

 ارشد داختل تراحلدا دم د ن ترم دک ک رشن ال  مخاطبان:               فیزد ل ژیپاتو عنوان درس:

 -  دروس پیش نیاز:   واحد تئ ری ۵/۱ تعداد و نوع واحد:

  ۱۱-۱۱شنبه ه  ا سگ اه زمان ارائه درس:

 ۹۵-۹۱ یتر ا اوا   سال تحصیلی:                ودرل                               دکار ک وه ش ه مدرس:



 اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه 

 جلسه اول: 

 فیزیولوژی سلول، غشاء سلولی و اختالالت مرتبط با آنآشنایی با  هدف کلی:
 

 در پ د ن دا دم  ق در ب شد: اهداف ویژه:

 را تعریف نماید. فیزیولوژی 1-1

 تفاوت میان محیطهای داخل سلولی و خارج سلولی )محیط داخلی( را بیان کند. 2-1

 واژه هومئوستاز را تعریف نماید. 3-1

  های بدن را در حفظ ثبات در محیط داخلی )هومئوستاز( را توصیف کند.نقش سیستم 4-1

  را نام برده و مثالی برای آن بیاورد. انواع فیدبکهای کنترلی در کنترل هومئوستاز 5-1

 بخشهای تشکیل دهنده سلول را نام ببرد. 6-1

 اندامکهای سلولی را بیان کند. نام و عملکرد هر یک از 7-1

 انواع انتقاالت غشایی را شرح دهد. 8-1

 های آنها را توصیف نماید.کانالها و ویژگی 9-1

 ح کند.حاملها و چگونگی عملکرد آنها را تشری 10-1

 پمپها و عملکرد آنها را توصیف نماید. 11-1

 پتانسیل انتشاری یا تعادلی و پتانسیل نرست برای یونهای سدیم و پتاسیم را شرح داده و محاسبه کند. 1-12

 پتانسیل استراحت و عوامل موثر در ایجاد آن را شرح دهد. 1-13

 اختالالت مرتبط با سلول را توصیف نماید. 14-1
 

 جلسه دوم:

 ضالنی، اسکلتی و عصبی و پاتوفیزیولوژی آنهاآشنایی با فیزیولوژی دستگاههای ع :هدف کلی 

 : در پ د ن دا دم  ق در ب شد: اهداف ویژه

  انواع عضالت را نام ببرد. 1-2

 ساختار یک فیبر عضالنی اسکلتی را توصیف کند. 2-2

 آرایش سارکومر به عنوان واحد عملکردی فیبر عضالنی را توصیف کند. 3-2

 انقباضی اکتین و میوزین را توصیف نماید.اجزاء و ساختمان فیالمانهای  4-2

 چرخه پل عرضی را در روند انقباض شرح دهد. 5-2

 دهد. شرحمکانیسم تحریک انقباض را در فیبر عضالنی اسکلتی  6-2

 انواع انقباضات عضالنی را نام برده و توصیف کند. 7-2

 را بیان کند. انواع فیبرهای عضالنی اسکلتی را شرح دهد و تفاوت در ساختارشان 8-2

 منابع انرژی در یک انقباض عضالنی را نام ببرد. 9-2

 تفاوت ساختاری بین عضالت صاف و اسکلتی را بیان کند. 11-2

 انقباض و شل شدن در فیبر عضالنی صاف را شرح دهد. -مکانیسم تحریک 11-2

 اختالالت مرتبط با سیستم عضالنی اسکلتی را توصیف نماید. 12-2
 



 

 :جلسه سوم

 آشنایی با فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی قلب هدف کلی:

 : در پ د ن دا دم  ق در ب شد:اهداف ویژه
 آناتومی قلب را شرح دهد. 1-3

 های قلبی را طی مراحل انقباض و شلی قلب توصیف نماید.عملکرد دریچه 2-3

 انواع عضالت قلبی و سرعت انتقال پتانسیل عمل در آنها را توصیف نماید.  3-3

 یک از این اجزاء را شرح دهد. اجزاء سیستم هدایتی قلبی و سرعت انتقال پتانسیل عمل در هر 4-3

 تفاوت پتانسیل عمل در عضله اسکلتی و عضله قلبی را ذکر نماید. 5-3

 دوره های تحریک ناپذیری قلبی و علت آن را بیان کند. 6-3

 انقباض و شلی را در عضله قلبی ذکر نماید. -مکانیسم عمل تحریک 7-3

 اختالالت مرتبط با قلب را توصیف نماید. 8-3

 

  :چهارمجلسه 

 ی و پاتوفیزیولوژی گردش خونبا سیستم فیزیولوژآشنایی  هدف کلی:

  در پ د ن دا دم  ق در ب شد:هدف ویژه: 

 .نماید توصیف را خون جریان و مقاومت فشار، میان رابطه و خون گردش سیستم پایه فیزیکی خصوصیات 1-4

 . نماید تشریح را آنها میان از خون سیر چگونگی و خون گردش انواع 2-4

 .کند بیان را نبض فشار و شریانی متوسط فشار دیاستولیک، سیستولیک، فشار محاسبه و گیریاندازه چگونگی 3-4

 . نماید محاسبه را قلبی ده برون و ایضربه حجم تخیله، کسر 4-4

 .دهد شرح را فیک اصل از استفاده با قلبی ده برون محاسبه چگونگی 5-4

 .نماید بیان را خون جریان سرعت و مقطع سطح میان رابطه 6-4

 .دهد شرح را آشفته جریان ایجاد در موثر عوامل و عروق در خون جریان اعانو 7-4

 .دهد توضیح را آن گیریاندازه چگونگی و آن ایجاد در موثر عوامل خون، فشار 8-4

 .نماید تشریح را آن گیری شکل در موثر عوامل و مرکزی ورید فشار  9-4

 . دهد توضیح وریدی فشار بر را جاذبه فشار اثر 11-4

 . دهد شرح وریدی خون جریان در را آنها اهمیت و کبوتری النه هایدریچه 11-4

 . دهد توضیح را مویرگی سیستم و کوچک عروق در خون گردش سیستم ساختار 12-4

 .نماید توصیف مویرگی بستر در بافتی میان مایع و خون میان را مواد تبادل چگونگی 13-4

 . نماید تشریح را یک هر سهم و مویرگ وریدی و شریانی انتهای در رگیموی فیلتراسیون بر موثر عوامل 14-4

 .دهد شرح را شوندمی آن کاهش و افزایش موجب که عواملی و لنف جریان 15-4

 انواع تنظیم جریان خون را در کوتاه مدت و بلند مدت بوسیله مکانیسمهای موضعی، هومورال و عصبی شرح دهد. 16-4

 اختالالت مرتبط با سیستم گردش خون را توصیف نماید. 17-4

 

 



 :پنجمجلسه 

 سیستم تنفسی و پاتوفیزیولوژی آنآشنایی با  هدف کلی:

  در پ د ن دا دم  ق در ب شد:هدف ویژه: 

 ترکیب هوای جو و هوای تنفسی را با یکدیگر مقایسه کند. 1-5

 چگونگی انتشار اکسیژن از جو به سطح غشاء تنفسی را شرح دهد. 2-5

  بولهای قرمز به داخل سلولها را توصیف نماید.چگونگی انتقال اکسیژن از ریه به بافتها و انتشار آن از گل 3-5

 ها را شرح دهد.چگونگی انتشار اکسیژن از سلولهای بافتها و نحوه انتقال آن از طریق سیستم گردش خون و انتشار آن به حبابچه 4-5

 منحنی تجزیه هموگلوبین و عوامل موثر بر انحراف آن به راست و چپ را توضیح دهد. 5-5

 ویه ریوی را توضیح دهد.مکانیک ته 6-5

 تغییرات فشار در هنگام دم و بازدم در هریک از بخشهای سیستم تنفس را تشریح نماید. 7-5

  شوند را بیان کند.گیری میحجمها و ظرفیتهای ریوی که توسط اسپیرومتر اندازه 8-5

 مود توضیح دهد.توان حجم باقیمانده را محاسبه نتوان آنها میروشهایی که بواسطه آنها می 9-5

 تهویه آلوئولی و فضاهای مرده فیزیولوژیکی و آناتومیکی را شرح دهد. 11-5

 اجزاء مختلف مرکز کنترل تنفس و چگونگی کنترل تنفس توسط آن را توضیح دهد. 11-5

 اختالالت مرتبط با سیستم تنفسی را توصیف نماید. 12-5

 

  :ششمجلسه 

 آشنایی با فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی دستگاه گوارش هدف کلی:

   در ب شد:در پ د ن دا دم  قهدف ویژه: 

 ساختمان جدار مجرای گوارشی را تشریح کند. 1-6

 انواع فعالیت الکتریکی عضالت دستگاه گوارش را ذکر نماید. 2-6

 چگونگی تنظیم فعالیت حرکتی دستگاه گوارش را شرح دهد. 3-6

 .ای در تنظیم حرکات دستگاه گوارش را توضیح دهدنقش سیستم عصبی خودکار و سیستم عصبی روده 4-6

 تنظیم هورمونی دستگاه گوارش و عملکرد هورمونهای گوارشی بحث کند.در مورد چگونگی  5-6

 در مورد تنظیم موضعی دستگاه گوارش توضیح دهد. 6-6

 انواع حرکات دستگاه گوارش را بیان کند. 7-6

 گردش خون دستگاه گوارش را توصیف نماید. 8-6

 دهد. در مورد جویدن و مراحل مختلف بلع توضیح 9-6

 اعمال حرکتی معده و تخلیه معده و تنظیم آن را شرح دهد. 11-6

 اعمال حرکتی روده باریک و کولون را توصیف نماید. 11-6

 فرایند اجابت مزاج را مرحله به مرحله توضیح دهد. 12-6

 اختالالت مرتبط با حرکت در دستگاه گوارش را شرح دهد. 13-6

 در مورد انواع غدد بزاقی و چگونگی تولید و ترشح آن توضیح دهد. 14-6

 انواع غدد ترشحی معده و ترشحات آنها را توصیف نماید. 15-6



  ورمونی و عصبی آنرا شرح دهد.مراحل ترشح اسید معده و تنظیمهای موضعی، ه 16-6

 مکانیسم سلولی ترشح اسید معده را بیان کند. 17-6

 ترشحات برون ریز )گوارشی( لوزالمعده و مکانیسم سلولی ترشح بیکربنات از آن را توضیح دهد. 18-6

 آنزیمهای مختلف لوزالمعده را نام برده و عملکرد هر کدام را در هضم غذا توضیح دهد. 19-6

 گونگی تنظیم ترشحات برون ریز لوزالمعده را شرح دهد.چ 20-6

 مراحل مختلف ترشح لوزالمعده را توصیف نماید. 21-6

 در مورد ترشح صفرا و اعمال آن توضیح دهد. 22-6

 ترشحات روده باریک و کولون را توصیف نماید. 23-6

 مینها را شرح دهد.هضم و جذب کربوهیدراتها، چربیها، پروتئینها، الکترولیتها و ویتا 24-6

 د.را توضیح ده کربوهیدراتها، پروتئینها و چربیهااختالالت مرتبط با هضم و جذب  25-6

 

  :هفتمجلسه 

 فیزیولوژی دستگاه ادراری و پاتوفیزیولوژی آنآشنایی با  هدف کلی:

  پ د ن دا دم  ق در ب شد:در هدف ویژه: 

 اعمال کلیه را نام ببرد.  1-7

 از دیدگاه فیزیولوژیکی ساختمان بخشهای مختلف کلیه را تشریح کند.  2-7

 اجزاء مختلف یک نورون به عنوان واحد عملکردی کلیه را نام برده و نقش هر یک را در شکل گیری ادرار توصیف نماید.  3-7

 و عوامل تعیین کننده آن را ذکر نماید.فیلتراسیون گلومرولی  4-7

 شوند را توضیح دهد.می GFRکه موجب افزایش و کاهش  شرایطی 5-7

 جریان خون کلیه و عوامل موثر بر آن را شرح دهد. 6-7

 و جریان خون کلیوی را توصیف نماید. GFRکنترل موضعی، هومورال و عصبی  7-7

 رح دهد.و جریان خون کلیوی را ش GFRخودتنظیمی  8-7

 تعریفی از بازجذب و ترشح توبولی ارائه دهد. 9-7

 های فعال و غیرفعال در بازجذب توبولی را شرح دهد.مکانیسم 11-7

 بازجذب و ترشح مواد را از هر یک از بخشهای مختلف توبول کلیوی شرح دهد.  11-7

 چگونگی تنظیم بازجذب توبولی را توضیح دهد. 12-7

 توان از کلیرانس برای ارزیابی عملکرد کلیوی استفاده کرد.ا شرح داده و توضیح دهد که چگونه میکلیرانس کلیوی ر 13-7
 

  :هشتمجلسه 

 آشنایی با فیزیولوژی دستگاه اندوکرین  هدف کلی:

  در پ د ن دا دم  ق در ب شد:هدف ویژه: 

 ریز آنها را شرح دهد.های موجود در آن و ترشحات درونهیپوتاالموس و هسته 1-8

 بخشهای مختلف هیپوفیز و منشاء جنینی هر یک را توضیح دهد. 2-8

 مان و عملکرد هورمونهای آزاد شده از بخش قدامی هیپوفیز را شرح دهد. ساخت 3-8



 ساختمان و عملکرد هورمونهای آزاد شده از بخش خلفی هیپوفیز را شرح دهد.  4-8

 ترشحات درون ریز غده تیروئید و چگونگی ساخت هورمونهای تیروئیدی را توضیح دهد. 5-8

 لیسم کربوهیدرات، چربی و پروتئین را لیست کند.اعمال هورومونهای تیروئیدی بر متابو 6-8

 اعمال غیرمتابولیکی هورمونهای تیروئیدی بر سایر اندامها را شرح دهد. 7-8

 ترشحات درون ریز غده تیروئید و چگونگی ساخت هورمونهای تیروئیدی را توضیح دهد. 8-8

 اعمال هورومونهای تیروئیدی بر متابولیسم کربوهیدرات، چربی و پروتئین را لیست کند. 9-8

 اعمال غیرمتابولیکی هورمونهای تیروئیدی بر سایر اندامها را شرح دهد. 11-8

 های فرد مبتال به بیماری هیپرتیروئیدی را شرح دهد.عالئم و نشانه 11-8

 یماری هیپوتیروئیدی را شرح دهد.های فرد مبتال به بعالئم و نشانه 12-8

 انواع سلولهای ترشح کننده درون ریز پانکراس و ترشحات آنها را توصیف نماید. 13-8

 عملکرد هر یک از هورمونهای ترشح شده توسط پانکراس را توضیح دهد. 14-8

 عوامل موثر بر ترشح انسولین از سلولهای بتای پانکراس را شرح دهد. 15-8

 ها را توضیح دهد.ابولیکی انسولین بر متابولیسم کربوهیدراتها، چربیها و پروتئیناعمال مت 16-8

 اعمال گلوکاگون را شرح دهد. 17-8

 ها را توصیف نماید.های مختلف غده آدرنال و ترشح هورمونها از این الیهالیه 18-8

 .مراحل ساخت هورمونهای استروئیدی در بخش قشری غده آدرنال را شرح دهد 19-8

 اعمال هورمونهای ترشح شده از بخشهای مختلف آدرنال را تشریح کند. 21-8

 هورمونهای موثر بر متابولیسم کلسیم و فسفات و فیزیولوژی استخوان را توصیف کند. 21-8
 

  :نهمجلسه 

 آشنایی با پاتوفیزیولوژی دستگاه اندوکرین هدف کلی:

  در پ د ن دا دم  ق در ب شد:هدف ویژه: 

 ختالالت مرتبط با هیپوتاالموس را توصیف نماید.ا 1-9

 اختالالت مرتبط با هیپوفیز قدامی را توضیح دهد. 2-9

 اختالالت مرتبط با هیپوفیز خلفی را شرح نماید.  3-9

 اختالالت مرتبط با غده تیروئید را توصیف نماید. 4-9

 را توضیح دهید.اختالالت مرتبط با غده پانکراس  5-9

 ط با غده آدرنال را توصیف نماید.اختالالت مرتب 6-9

 

  :دهمجلسه 

 آشنایی با فیزیولوژی سیستم عصبییی با آشنا  هدف کلی:

  در پ د ن دا دم  ق در ب شد:هدف ویژه: 

 ساختمان یک نورون عصبی را تشریح نماید. 1-11

 ندی نماید.انواع نورونها را بر اساس ساختمانی و عملکردی دسته ب 2-11



 انواع نورونها را بر اسال عملکرد دسته بندی نماید. 3-11

 سلولهای پشتیبان و نقش آنها را در سیستم عصبی توصیف نماید. 4-11

 بخشهای مختلف سیستم عصبی مرکزی را شرح دهد. 5-11

 قسمتهای مختلف مخ و عملکرد هر قسمت را توضیح دهد. 6-11

 اعمال هر یک را ذکر کند.ای مغز و های قاعدهعقده 7-11
 سیستم لیمبیک و اعمال آن را شرح دهد. 8-11

 انواع حافظه و برخی از مکانیسمها برای شکل گیری آن را شرح دهد. 9-11
 مسیرهای صعودی و نزولی موجود در طناب نخاعی را توصیف کند. 11-11

 ای را نام برده و عملکرد هر یک را توضیح دهد.اعصاب جمجمه 11-11

 اعصاب نخاعی را توصیف نماید. 12-11

 

  :یازدهمجلسه 

 آشنایی با اختالالت مرتبط با سیستم عصبی. ۱۱ هدف کلی:

  در پ د ن دا دم  ق در ب شد:هدف ویژه: 

 ای را توصیف نماید.عدههای قااختالالت مرتبط با عقده 1-11

 یف نماید.مرتبط با ضایعات نخاعی را توص اختالالت 2-11

 اختالالت مرتبط با آسیب قشر مخ را شرح دهد. 3-11

 اختالالت مرتبط با نواحی ساب کورتیکال مغزی را توضیح دهد. 4-11

 

  :دوازدهمجلسه 

  آشنایی با فیزیولوژی خون، انعقاد و ایمنی هدف کلی:

  در پ د ن دا دم  ق در ب شد:هدف ویژه: 

 بخشهای مختلف خون را ذکر کند. 1-12

 اعمال گلبولهای قرمز خون را بیان کند. 2-12

 ساختمان هموگلوبین و نقش آن را بیان کند. 3-12

 متابولیسم آهن و چگونگی گردش آن در سراسر بدن را توضیح دهد. 4-12

 انواع مختلف گلبولهای سفید خون را نام برده و نقش آنها را در مقابله در برابر عوامل عفونی شرح دهد. 5-12

 گروههای خونی را توضیح دهد. 6-12

 اریتروبالستوز جنینی و روند ایجاد آنرا تفسیر کند. 7-12

 مکانیسمهای مختلف برای ایجاد هموستاز را شرح دهد. 8-12

 وستاز توضیح دهید.نقش پالکتها را در شکل گیری هم 9-12

 مسیرهای داخلی و خارجی در روند انعقاد را شرح دهید. 11-12

 عوامل ضد انعقاد را نام برده و مکانیسم عمل هر یک را شرح دهد. 11-12

 



 :سیزدهمجلسه 

 اختالالت مرتبط با خون، انعقاد و ایمنیآشنایی با  هدف کلی:

  در پ د ن دا دم  ق در ب شد:هدف ویژه: 

 اختالالت مرتبط با اریتروسیتها را توصیف نماید. 1-13

 اختالالت مرتبط با گلبولهای سفید را شرح دهد. 2-13

 اختالالت مرتبط با پالکتها را شرح دهد. 3-13

 اختالالت مرتبط با هموستاز را توضیح دهد. 4-13

  

 

 برنامه جلسات
 وسیله کمک آموزشی روش تدریس مدرس م ض ع ت ردخ

ک وه دکار  آن اختالالت مرتبط باسلول، غشاء سلولی و فیزیولوژی آشنایی با  6/7/95

 لش ه ودر
 وایت برد، دیتا پروژکتور بحث گروهی –سخنرانی 

 و دستگاههای عضالنی، اسکلتی و عصبیفیزیولوژی آشنایی با  13/7/95

 پاتوفیزیولوژی آنها

" 
 ایت برد، دیتا پروژکتورو بحث گروهی –سخنرانی 

 وایت برد، دیتا پروژکتور بحث گروهی –سخنرانی  " قلب فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی آشنایی با 27/7/95

 وایت برد، دیتا پروژکتور بحث گروهی –سخنرانی  " گردش خونفیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی با سیستم آشنایی  4/8/95

 وایت برد، دیتا پروژکتور بحث گروهی –سخنرانی  " سیستم تنفسی و پاتوفیزیولوژی آنآشنایی با  11/8/95

 وایت برد، دیتا پروژکتور بحث گروهی –سخنرانی  " وژی دستگاه گوارشآشنایی با فیزیولوژی و پاتوفیزیول 18/8/95

 وایت برد، دیتا پروژکتور بحث گروهی –سخنرانی  " فیزیولوژی دستگاه ادراری و پاتوفیزیولوژی آنآشنایی با  25/8/95

 وایت برد، دیتا پروژکتور بحث گروهی –سخنرانی  " آشنایی با فیزیولوژی دستگاه اندوکرین 2/9/95

 آشنایی با پاتوفیزیولوژی دستگاه اندوکرین 9/9/95
 

" 
 ت برد، دیتا پروژکتوروای بحث گروهی –سخنرانی 

 وایت برد، دیتا پروژکتور بحث گروهی –سخنرانی  " آشنایی با فیزیولوژی سیستم عصبیآشنایی با  16/9/95

 وایت برد، دیتا پروژکتور هیبحث گرو –سخنرانی  " آشنایی با اختالالت مرتبط با سیستم عصبی 23/9/95

 وایت برد، دیتا پروژکتور بحث گروهی –سخنرانی  " ا فیزیولوژی خون، انعقاد و ایمنیآشنایی ب 30/9/95

 وایت برد، دیتا پروژکتور بحث گروهی –سخنرانی  " اختالالت مرتبط با خون، انعقاد و ایمنیبا آشنایی  7/10/95
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 (۶۱۱۱فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال، ویرایش دوازدهم ) -۱

 (۶۱۱۶مروری بر فیزیولوژی پزشکی گانونگ، ویرایش بیست و چهارم ) -۶

 (۶۱۱۹لوی، ویرایش ششم ) &فیزیولوژی برن  -۳
 
 

 مقررات کالسی و انتظارات از دانشجویان: 

 پیش از حض ر ااا دحض ر پی ااه و به م قع دا دم  در کالس -

 رس دگ  ظم و ا ضب ط در ط ا زم ن کالس-

 دخیص ما ون محارم آم زشل دا دکدهتدخیص مم ز ب دن غیبگ در تتر ن درس ب  ارائه مدراک مراند و ب  ت -

 شرکگ در فا لیگ ه  و بحث ه ی رروهل -



 ارائه تک لیف خ اااه شده در ط ا ترم -

 رذاشان آن  silentخ م ل کردن تتفن هتراه د   -

 مط لاه هر مبحث پیش از تدردس به منظ ر درک هر  ه بیار و رفع ابی م ن و اشک الن مبحث مرب طه-

 مط لاه پس از تدردس و آم درل برای پ اخا دل به ا االن ااا د در تتره بادی-

 اا د، ترام ی مط لب از کاب وارائه حداقل دک کنفرا س به دلخ اه دا دم  در حیطه فیزد ل ژی )ا اخ ب م ض ع ب  مد رن ا-

ض ر تت مل  اخنرا ل در ح ص رن  شک الن و  ی دا  ارائه ب اا د به منظ ر رفع ا مق الن ماابر ستتل و تییه پ ورپ دنگ، ارائه به ا

 دا دم د ن کالس(

 

 روش تدریس:
 اخنرا ل 

 بحث رروهل 

 پراش و پ اخ 

 

 رسانه های کمک آموزشی :
 وددد  پروژکا ر 

 وادگ برد 

 

 نجش و ارزشیابی س
  تره  ۱ائ االن  ی ر رزدنه ای و  پر کردن ت ی خ لل در تتالن               –آزم ن می ن دوره 

  تره  ۱۱ا االن  ی ر رزدنه ای و  پر کردن ت ی خ لل در تتالن              –آزم ن پ د ن دوره 

  تره  ۱                                     کنفرا س دا دم دل و د  ارائه دک سدد بیب ک رن                 

  تره  ۱حض ر فا ا در تتر ن و شرکگ در بحث ه ی رروهل                                                

  تره  ۰۲        تتع                                                                                                              
 


