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 هكبًيغوْبي عولكزدي علَل ٍ عصت ٍ عضلِآشٌبیی داًشجَ ثب ّذف کلی:
 

 :ثَددر پبیبى دٍرُ داًشجَ قبدر خَاّذ   اّذاف اختصبصی:

 حيطِ شٌبختی:

 عبختبر غشبء علَل ٍ چگًَگی اًتقبل هَاد اس طزیق غشبء را ثيبى ًوبیذ.-1

 پتبًغيل اعتزاحت ٍ پتبًغيل عول را در یك غشبء تحزیك پذیز تَضيح دّذ. -2

 عبختبر عبرکَهز را در عضلِ اعكلتی ٍ عضلِ صبف ثشٌبعذ ٍ ٍضعيت آًزا در حبلت اعتزاحت ٍ اًقجبض عضلِ تَضيح دّذ. -3

 

 حيطِ عبطفی:

 در ثحث ّبي گزٍّی شزکت ًوبیذ.-1

 در هَرد هجبحث هطزح شذُ در کالط هطبلعِ ًوَدُ ٍ ثب ّوكالعبى خَد ثحث ٍ گفتگَ ًوبیذ.-2

 دّذ.اًجبم ٍ در هْلت تعييي شذُ تكبليف خَد را ثِ دقت -3
 

 طزح عؤال اسهجبحث قجلی-3هعزفی درط ثعذي -2. حضَرٍغيبة 1اعتبد: فعبليت

 (.رٍشی را کِ ثب ّذف ّبي آهَسشی ٍ ٍیضگيْبي فزاگيزاى ثيشتز تٌبعت دارد).ٍ ..... ایفبي ًقشپزعش ٍ پبعخ، عخٌزاًی، شيَُ تذریظ: 

 .، پبٍرپَیٌتٍایت ثزدٍیذئَ،  ٍعبیل کوك آهَسشی: 
 

 شزکت در جلغبت کالعی ٍ طزح عؤال در هَاردي کِ ثزاي ٍي هَرد اثْبم اعت.-1چگًَگی فعبليت داًشجَ:

 ر هَرد درطتزجوِ یك هقبلِ تحقيقبتی د تكبليف داًشجَ:



 .ًوزُ( 22)ٍ فعبليت کالعی پبیبى تزمآسهَى ًحَُ ارسیبثی داًشجَ:

 

 جديل زماوبىدي درس                 

 رئًس مطالب تاريخ رديف

 ثزرعی عبختبر غشبء 35/34/3511 0

 ثزرعی ًقش چزثيْب ، پزٍتئيٌْب ٍ قٌذّب در غشبء 42/34/3511 8

 ثزرعی اًتقبل غيز فعبل ٍ اًَاع آى 42/34/3511 9

 ثزرعی اًتقبل فعبل ٍ اًَاع آى  31/3/3622 :

 ثزرعی عبرکَهز در عضلِ اعكلتی ٍ ًقش کلغين در اًقجبض  47/3/3622 ;

 ثزرعی تَالی تحزیك ثب اًقجبض در عضلِ اعكلتی 3/4/3622 >

 ثزرعی ٍضعيت پيًَذ عصت ٍ عضلِ در عضلِ اعكلتی 1/4/3622 =

 ثزرعی عبرکَهز در عضلِ صبف ٍ تفبٍت آى ثب عضلِ اعكلتی 37/4/3622 <

 عضلِ صبف ٍ تفبٍتْبثزرعی اًَاع  44/4/3622 ?

 ثزرعی پيًَذ عصت ٍ عضلِ در عضلِ صبف 41/4/3622 01
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