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 گردش و قلب شخمل بدن مخگلف خ دسگاخها و هخ سلول عملکرد مورد در بحث به درس اینشرح درس: 

جداگخنه طور به سیسگم هر. شود می پرداتگه ریز درون مگرشحه غدد و گوارش ادرار  عصبی تافسی تون  

بسیخر انسخن بدن سالم  برا  هخ سیسگم این همخهاگ عملکرد که آنجخ از امخ. گیرد می قرار بررسی مورد  

 .شود می گذاشگه بحث به نیز یدرون تعخدل کااده کاگرل هخ  مکخنیزم اس ، مام
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شمخره 

 جلسه

عاوان 

 جلسه
 روش آموزش رفگخر اهداف  نخم مدرس

 )آنالین/آفالین/ترکیبی(
 نحوه ارزشیخبی جلسه

و مال  یف لتک نوع

 ارائه و نمره

محگوا  

کمک 

 آموزشی

 اول

 باشد: قادر دانشجو  

 فیزیولوژی دیدگاه از را سلول مختلف اجزاء

 .ببرد نام

 دهد توضیح را سلولی غشاء ساختمان

 را سلولی های غشاء فیزیکوشیمیائی خواص

 .دهد شرح

 نامبرده را غشایی انتقالهای مختلف اشکال

 .بیاورد مثال یک هرکدام وبرای

 .ببرد نام را درغشاء موجود کانالهای انواع

 موثر عوامل و نموده تعریف را مواد انتشار

 .ببرد نام را برآن

 دهد توضیح را فعال انتقال نواع

 ایدنم تعریف را وفشاراسمزی اسمواللیته اسموالریته، اصطالحات

 

حضور ی السرسش کپ سخنرانی استاد

س، مشارکت فعال در الدرک

س و کوییز امتحان الک

 پایان ترم

تحقیق مرتبط با 

موضوع درس و مهلت 

ارائه تا پایان ترم، 

ت کوتاه الواجواب به س

تحقیقی و ارائه در 

 جلسه بعد

فایل های 

 آموزشی

 دوم 
  

 تعطیل رسمی
    

 سوم

 تشکیل مختلف مراحل .غشا و استراحت پتانسییل  کننده ایجاد عوامل  

 سلول درغشاء آمده بوجود همزمانو عمل پتانسیل یک

 نماید بیان را

 نماید بیان اکسون درطول را سیگنال یک انتقال چگونگی

ی حضور السرسش کپ سخنرانی استاد

س، مشارکت فعال در الدرک

س و کوییز امتحان الک

 پایان ترم

تحقیق مرتبط با 

موضوع درس و مهلت 

رائه تا پایان ترم، ا

ت کوتاه الجواب به سوا

فایل های 

 آموزشی
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تحقیقی و ارائه در  .دهد توضیح را عصبی های سلول اکسون غشاء در میلین شنق

 جلسه بعد

 

  دشرح دهساختار آناتومی وباقت شناسی یک عضله را   

مشخصات ملکولی آکتین ، میوزین، تروپونین وتروپومیوزین را بیان  

 .نماید

  .ی را توضیح دهدالنمکانیسم مولوکولی انقباض عض 

  .چگونگی انتقال پیام عصبی را از عصب به عضله شرح دهد 

  .نی را شرح دهدالچگونگی جمع انقباضات عض 

 نی را نام ببردالانواع فیبرهای عض 

ی حضور السرسش کپ سخنرانی استاد

س، مشارکت فعال در الدرک

س و کوییز امتحان الک

 پایان ترم

تحقیق مرتبط با 

موضوع درس و مهلت 

ارائه تا پایان ترم، 

کوتاه  سواالتجواب به 

تحقیقی و ارائه در 

 جلسه بعد

ایل های ف

 آموزشی

 چهارم

 صاف را شرح دهد عضله خصوصیات   

 مکانسیم انقباض در عضله صاف را بیان کند  

 عضله قلبی را شرح دهد

  .های تشکیل دهنده دیواره قلب را نام ببرد الیه 

 .انشعابات عروق کرونر را بیان کند

  .محل و کار دریچه های قلب و عضالت پاپیلر را بیان کند  

 .سن سیتیوم قلب را توضیح دهد

ی حضور السرسش کپ سخنرانی استاد

س، مشارکت فعال در الدرک

س و کوییز امتحان الک

 پایان ترم

تحقیق مرتبط با 

موضوع درس و مهلت 

رائه تا پایان ترم، ا

ت کوتاه الجواب به سوا

تحقیقی و ارائه در 

 جلسه بعد

فایل های 

 آموزشی

 پنجم 

 پتانسیل عمل سریع و مراحل آن را نام ببرد  

  .دایتی قلب را نام ببردزاء تشکیل دهنده سیستم هاج

 .سیکل قلبی را تعریف و مراحل آن را لیست کند

 .چگونگی خروج خون از بطن چپ را تشریح کند  

 ه قلبی، حجم پایان دیاستولی و حجم پایان سیستولی را تعریف برون د

 .امواج فشاری دهلیز را نام ببرد

  .پره لود و آفترلود را تعریف کند

 .استارلینگ را تعریف کندمکانیسم قانون فرانک 

ی حضور السرسش کپ سخنرانی استاد

س، مشارکت فعال در الدرک

س و کوییز امتحان الک

 پایان ترم

تحقیق مرتبط با 

موضوع درس و مهلت 

ارائه تا پایان ترم، 

کوتاه  سواالتجواب به 

تحقیقی و ارائه در 

 جلسه بعد

ایل های ف

 آموزشی
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 ششم

 .  بداند را کدام هر ایجاد علت و قلبی صداهای  

 بداند را آنها ثبت نحوه و بوده آشنا 

 بشناسد را ECG در رایج های اشتقاق  

  .مپاتیک را بر قلب شرح دهداثر اعصاب سمپاتیک و پاراس

امواج , قطعات و فواصل نوار محور متوسط الکتریکی قلب را بدست   

  .بیاورد

 .ساختمان عروق خونی را نام ببرد 

ی حضور السرسش کپ دسخنرانی استا

س، مشارکت الدرک

س و الفعال در ک

کوییز امتحان پایان 

 ترم

تحقیق مرتبط با 

موضوع درس و 

رائه تا مهلت ا

پایان ترم، جواب 

ت کوتاه البه سوا

تحقیقی و ارائه در 

 جلسه بعد

فایل 

های 

 آموزشی

 فتمه

  

  .ساختار فیزیولوژیکی گردش خون موئینه را توضیح دهد

 تاتیک و در قسمت های مختلف بدن شرح دهدفشار هیدروس
 

ی حضور السرسش کپ سخنرانی استاد

س، مشارکت فعال در الدرک

س و کوییز امتحان الک

 پایان ترم

مرتبط با  تحقیق

موضوع درس و مهلت 

رائه تا پایان ترم، ا

ت کوتاه الجواب به سوا

تحقیقی و ارائه در 

 جلسه بعد

فایل های 

 آموزشی

 هشتم 

  

 نماید بیان را لنفاوی سیستم فیزیولوژی ساختار

 .نماید بیان را خون جریان مدت دراز و حاد موضعی کنترل 

 دهد شرح را خون جریان عصبی تنظیم

 حضور کالسی پرسش استاد سخنرانی

 در فعال مشارکت درکالس،

 امتحان کوییز و کالس

 ترم پایان

 با مرتبط تحقیق

 مهلت و درس موضوع

 ترم، پایان تا ارائه

 کوتاه سواالت به جواب

 در ارائه و تحقیقی

 بعد جلسه

 های فایل

 آموزشی

 منه

  .ساختمان مسیرهای هدایت کننده و ناحیه تنفسی در ریه ها را بداند  

عضالت دمی و بازدمی را نام برده و مکانیسم دم و بازدم را شرح  

  .دهد

  .سمپاتیک و پاراسمپاتیک را بر قطر مجاری تنفسی بداند اثر تحریک

فشار جنب، فشار آلوئولی و فشار عرض ریوی را حین دم و بازدم شرح  

  .دهد

ی حضور السرسش کپ سخنرانی استاد

س، مشارکت فعال در الدرک

س و کوییز امتحان الک

 پایان ترم

تحقیق مرتبط با 

موضوع درس و مهلت 

رائه تا پایان ترم، ا

ت کوتاه الجواب به سوا

تحقیقی و ارائه در 

 جلسه بعد

فایل های 

 آموزشی
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  .فضای مرده آناتومیک و فیزیولوژیک را شرح دهد

 .سورفکتانت و نقش کشش سطحی در ریه ها را توضیح دهد 

 ی را نام ببرد.تهای ریواسپیرومتری را توصیف نموده و حجمها و ظرفی

 دهم

  .برونشی را توضیح دهدجریان خون ریوی و جریان خون   

 نسبت تهویه به جریان خون را شرح دهد  

  .انتشار گاز از عرض غشاء تنفسی را شرح دهد  

  .ظرفیت انتشاری ریه را شرح دهد 

  .چگونگی انتقال اکسیژن محلول را شرح دهد 

  .منحنی تجزیه اکسی هموگلوبین را شرح دهد

 را نام برد. گلوبینفاکتورهای موثر بر منحنی تجزیه اکسی همو 

ی حضور السرسش کپ سخنرانی استاد

س، مشارکت فعال در الدرک

س و کوییز امتحان الک

 پایان ترم

تحقیق مرتبط با 

موضوع درس و مهلت 

رائه تا پایان ترم، ا

ت کوتاه الجواب به سوا

تحقیقی و ارائه در 

 جلسه بعد

فایل های 

 آموزشی

 دهمیاز

  

 بن را شرح دهدمسیرهای انتقال دی اکسید کر.  

  .مراکز کنترل تنفس در بصل النخاع و پل مغزی را توضیح دهد 

 دهد عمل مرکز کنترل دمی و بازدمی را شرح

 . عمل مرکز پنوموتاکسیک را شرح دهد .

ی حضور السرسش کپ سخنرانی استاد

س، مشارکت فعال در الدرک

س و کوییز امتحان الک

 پایان ترم

تحقیق مرتبط با 

و مهلت موضوع درس 

ارائه تا پایان ترم، 

کوتاه  سواالتجواب به 

تحقیقی و ارائه در 

 جلسه بعد

ایل های ف

 آموزشی

 دهمدواز

 .اندامهای اصلی دستگاه گوارش را نام ببرد  

 خصوصیات بافتی لوله گوارش را توضیح دهد 

 شبکه های عصبی انتریک و اتونوم دستگاه گوارش را توضیح دهد 

  .گاه گوارش را توضیح دهدحرکات اصلی در دست 

  .نحوه بروز حرکات دودی و قانون روده را شرح دهد 

 تفاوت علکرد نواحی پروکسیمال و دیستال معده را بیان کند  

 پمپ پیلوری را توضیح دهد 

 انواع حرکات در روده باریک توضیح دهد  

 .حرکات جلوبرنده را شرح کند 

ی حضور السرسش کپ سخنرانی استاد

س، مشارکت فعال در الدرک

س و کوییز امتحان الک

 پایان ترم

تحقیق مرتبط با 

موضوع درس و مهلت 

رائه تا پایان ترم، ا

ت کوتاه الجواب به سوا

تحقیقی و ارائه در 

 جلسه بعد

فایل های 

 زشیآمو
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 تخلیه روده باریک را توضیح دهد

 حرکات در کولون را نام ببرد  انواع 

 .جویدن و مراحل بلع را توضیح دهد

 سیزدهم

 نواع غدد بزاقی و ساختمان آنها را تشریح کند  

  .عملکرد ترشحات غدد مری را شرح دهد 

 ترشحات انواع سلولهای غدد معدی را بیان کند 

  .ترشحات مخاط روده باریک را شرح دهد 

 انواع آنزیمهای غده لوزالمعده را نام ببرد 

  .صفرا را توضیح دهدمکانیسم تولید صفرا، اجزای تشکیل و تغلیظ  

عمل آنزیم آلفا آمیالز بزاقی و پانکراسی روی کربوهیدراتها را شرح  

 دهد

  .نحوه جذب انواع مونوساکاریدها را توضیح دهد 

 روند امولسیونه شدن چربیها و تشکیل میسل را شرح دهد 

 مکانیسم جذب پپتیدها را توضیح دهد 

 دهد مکانیسم جذب اسیدهای آمینه را توضیح

 .بازجذب در کولون را توضیح دهد 

ی حضور السرسش کپ سخنرانی استاد

س، مشارکت فعال در الدرک

س و کوییز امتحان الک

 پایان ترم

تحقیق مرتبط با 

موضوع درس و مهلت 

رائه تا پایان ترم، ا

ت کوتاه الجواب به سوا

تحقیقی و ارائه در 

 جلسه بعد

فایل های 

 آموزشی

 چهاردهم

 ا، نفرون ها را توضیح دهدساختمان کلیه ه  

 فرایندهای کلیوی و اعمال آن را نام ببرد 

چگونگی تنظیم فیلتراسیون گلومرولی و عوامل موثر بر آن را شرح  

  .دهد

  .بازجذب و ترشح مواد در بخش های مختلف نفرون را توضیح دهد 

کنترل عصبی و هورمونی حجم و اسمواللیته مایعات بدن را بیان 

  .نماید

 و مکانیسم های آن را شرح دهد GFR فهوم خودتنظیمیم 

ی حضور السرسش کپ سخنرانی استاد

س، مشارکت فعال در الدرک

س و کوییز امتحان الک

 پایان ترم

تحقیق مرتبط با 

موضوع درس و مهلت 

رائه تا پایان ترم، ا

ت کوتاه الجواب به سوا

تحقیقی و ارائه در 

 بعدجلسه 

فایل های 

 آموزشی
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،  GFR اجزاء دستگاه ژوکستاگلومرولر و نقش آن در خودتنظیمی 

  .را توضیح دهد GFR تنظیم عصبی و هورمونی

بازجذب و ترشح مواد در لوله پروگزیمال، حداکثر انتقال و آستانه  

  .دفع کلیوی گلوکز را توضیح دهد

دیستال و مجاری جمع  بازجذب و ترشح مواد در قوس هنله، لوله 

 .کننده را بیان نماید

 پانزدهم

کانیسم تغلیظ ادرار، عوامل مؤثر در ایجاد و حفظ اسمواللیته باالی   

  .مرکز کلیه را توضیح دهد

 ANP ،آلدوسترون و IIمکانیسم اثر دستگاه سمپاتیک، آنژیوتانسین  

 در تنظیم حجم مایعات بدن را بیان نماید

  .ضیح دهدو فرمول هندرسن هسلباخ را تو PH مفاهیم 

  .انواع اسیدور و آلکالوز را نام ببرد 

 اثر بافرهای خون و بافرهای خارج سلولی و داخل سلولی را شرح دهد 

مایعات بدن و نقش دستگاه تنفسی و کلیوی  pH مکانیسمهای تنظیم

 .را شرح دهد

ی حضور السرسش کپ سخنرانی استاد

س، مشارکت فعال در الدرک

س و کوییز امتحان الک

 ان ترمپای

تحقیق مرتبط با 

موضوع درس و مهلت 

رائه تا پایان ترم، ا

ت کوتاه الجواب به سوا

تحقیقی و ارائه در 

 جلسه بعد

فایل های 

 آموزشی
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 دهمشانز

 تقسیم بندی سیستم عصبی را توضیح دهد   

  .مایدن ویژگیهای عملکردی یک نرون را تشریح

 ساختار کلی سیناپس های شیمیایی و الکتریکی و  

 خواص هرکدام را بیان نماید 

 تقسیم بندی انواع گیرنده های حسی و عملکرد  

 هریک از آنها توضیح دهد

انواع فیبرهای عصبی و نحوه تقسیم بندی آنها همراه با مثال توضیح  

  .دهد

شکمی را  -لمنیسکوسی و قدامی  -مسیرهای حسی ستون خلفی  

 تشریح نماید

 .و فیبرهای حسی مربوطه را نام ببردانواع گیرنده های حرارتی 

پدیده درد را تعریف نموده و علت اهمیت درد در مسائل بالینی را  

 .توضیح دهد

 انواع درد، گیرنده ها، مسیرهای حسی و اجزاء مرکزی آن را بیان کند 

  .سیستم حرکتی را تعریف کند

 نقش حس در کنترل حرکت را توضیح دهد 

  .عمال اختصاصی نخاع از دیدگاه حرکتی را توضیح دهدا

 عی را شرح دهدانواع رفلکس های نخا 

  .قسمت های مختلف ساقه مغز را نام ببرد

 اعمال مختلف سیستم مشبک را شرح دهد  

  .دهد هلیزی را در ارتباط با تعادل شرحنقش سیسم د 

  .کند خصوصیا ت آناتومیکی و بافت شناسی مخچه را تشریح

 .ببرد هسته های مخچه و ورودیها و خروجیهای آن را نام 

ر کنترل تعادل، برنامه ریزی ویادگیری حرکتی نقش های مخچه د 

 .شرح دهد

 سخنرانی استاد

 سخنرانی استاد

ی حضور السرسش کپ

س، مشارکت فعال در الدرک

س و کوییز امتحان الک

 پایان ترم

 

قیق مرتبط با تح

موضوع درس و مهلت 

رائه تا پایان ترم، ا

ت کوتاه الجواب به سوا

تحقیقی و ارائه در 

 جلسه بعد

 

فایل های 

 آموزشی
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  .اجزای عقده های قاعده ای را نام ببرد  

 ارتباطات عقده های قاعده ای را توضیح دهد

 نقش مدار هسته دمدار در کنترل اعمال شناختی را شرح دهد 

  .نواحی حسی، حرکتی و ارتباطی قشر را بشناسد 

 .حرکتی را بداندنواحی برودمن مربوط به نواحی حسی و 

    

 هفدهم

رمونها، نحوه نقش غدد درون ریز در هومئوستاز بدن، ساختمان هو  

 سنتز و مکانیسم اثر آنها 

وس را نام برده و الموفیز و کنترل آنها توسط هیپوتاهورمونهای هیپ 

 شرح دهد

 .هورمونهای تیروئید و اثرات متابولیکی آنها را توضیح دهد 

هورمونهای قشر فوق کلیه و اثرات متابولیکی آنها به طور کامل را 

 بیان کند 

 

ی حضور السرسش کپ سخنرانی استاد

س، مشارکت فعال در الدرک

س و کوییز امتحان الک

 پایان ترم

تحقیق مرتبط با 

موضوع درس و مهلت 

ترم،  ارائه تا پایان

ت کوتاه الجواب به سوا

تحقیقی و ارائه در 

 جلسه بعد

فایل های 

 آموزشی

 هجدهم 

  

. دهد توضیح را آنها فیزیولوژیک اثرات و لوزالمعده هورمونهای

 فاتفس و کلسیم کننده کنترل های مکانیسم و پاراتیروئید هورمون

 .دهد توضیح را سلولی خارج مایع

 حضور کالسی پرسش استاد سخنرانی

 در فعال مشارکت درکالس،

 امتحان کوییز و کالس

 ترم پایان

 با مرتبط تحقیق

 مهلت و درس موضوع

 ترم، پایان تا ارائه

 کوتاه سواالت به جواب

 در ارائه و تحقیقی

 بعد جلسه

 

 های فایل

 آموزشی

 نوزدهم 

  

 و متنظی تستوسترون، مرد، جنسی اندامهای فیزیولوژیک آناتومیک

 .دهد توضیح را آن فیزیولوژیک اعمال

 حضور کالسی پرسش استاد سخنرانی

 در فعال مشارکت درکالس،

 امتحان کوییز و کالس

 ترم پایان

 با مرتبط تحقیق

 مهلت و درس موضوع

 ترم، پایان تا ارائه

 کوتاه سواالت به جواب

 های فایل

 آموزشی
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 در ارائه و تحقیقی

 بعد جلسه

 

 بیستم 

  

آناتومی فیزیولوژیک اندامهای جنسی زن، تغییرات فیزیولوژیک در 

 سیکل ماهانه را شرح دهد 

 اعمال فیزیولوژیک استروژن و پروژسترون را شرح دهد 

ی حضور السرسش کپ سخنرانی استاد

س، مشارکت فعال در الدرک

س و کوییز امتحان الک

 پایان ترم

تحقیق مرتبط با 

موضوع درس و مهلت 

رائه تا پایان ترم، ا

ت کوتاه الجواب به سوا

تحقیقی و ارائه در 

 جلسه بعد

فایل های 

 آموزشی

= 

 ترمیکتقویم 

شمخره 

 جلسه
 اهداف جلسه ماخبع عاوان درس

 آشنایی با فیزیولوژی عبور مواد از غشاء، انواع انتقال و اسمز گایتون 6/7/0000 اول

  تعطیل رسمی  گایتون 03/7/0000 دوم

 آشنایی با ساختمان عضله، مکانیسم انقباض و عوامل موثر بر آن گایتون 20/7/0000 سوم

 چهارم
 آشنایی با ساختمان عضله صاف، مکانیسم انقباض و عوامل موثر بر آن آشنایی با آناتومی عضله قلبی گایتون 27/7/0000

 دهلیزها و بطنها حجم و فشار تغییرات قلبی سیکل قلب، هدایتی سیستم آشنایی

 عمل عضله قلب پتانسیل  گایتون 27/7/0000 پنجم

 الکتروکاردیوگرام و قلبی صداهای قلب، عمل تنظیم با آشنایی گایتون 27/7/0000 ششم

 مویرگیالت اصول فیزیکی مرتبط با آن تبادآشنائی با ساختار گردش خون و  گایتون 0/8/0000 تمهف

 مویرگی تبادالت آن با مرتبط فیزیکی اصول و خون گردش ساختار با آشنائی گایتون 00/8/0000 هشتم
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 آن بر موثر فیزیکی عوامل و تنفس مکانیک ریه، ساختار با آشنائی گایتون 08/8/0000 نهم

 اکسیژن تجزیه منحنی و گازی التتباد با آشنائی گایتون 25/8/0000 دهم

 تنفس تنظیم با آشنائی گایتون 2/9/0000 یازدهم

 دوازدهم
 می و بافت شناسی دستگاه گوارش، حرکات و ترشحات دستگاه گوارشآشنایی با آناتو گایتون 9/9/0000

 آشنایی با هضم و جذب در دستگاه گوارش

 ش غدد بزاقی وترشحات سیستم گوارترشحات  گایتون 06/9/0000 سیزدهم

 چهاردهم
 آشنایی با نفرون و اجزاء آن، فیلتراسیون گلومرولی و تنظیم آن گایتون 23/9/0000

 بازی بدن-های مختلف نفرون، تنظیم اسمواللیته خون و کنترل کلیوی اسید ازجذب و ترشح مواد در بخش

 ادرار ، اسیدوز والکالوز غلظت  گایتون 30/9/0000 پانزدهم

 مخچه عملکرد و نخاع ها، پیام انتقال در حرکتی و حسی مسیرهای با آشنایی  گایتون 7/00/0000 شانزدهم

 آنها اثر مکانیسم و سنتز نحوه هورمونها، ساختمان بدن، هومئوستاز در ریز درون غدد نقش گایتون 00/00/0000 هفدهم

 نقش غدد درون ریز در هومئوستاز بدن، ساختمان هورمونها، نحوه سنتز و مکانیسم اثر آنها  گایتون 00/00/0000 هجدهم

 جنسی های هورمون و مثلی تولید سیستم با آشنایی گایتون 20/00/0000 نوزدهم

 جنسی های هورمون و مثلی تولید سیستم با آشنایی گایتون 20/00/0000 بیستم

 

 :ود(شوند بطور واضح مشخص شنین استراتژی مدرس در نمره دهی به تکالیفی که با تاخیر پاسخ داده میچدرصد تکالیف ارائه شده، درصد آزمون پایانی، هم): روش ارزشیخبی دانشجو

 نمرهدرصد  واحد نظر  روش ارزیخبی

 تکالیف کالسی  

 )نمره در نظر گرفته شود 2-5در مجموع ( التتحقیق و جواب دادن به سوا

20 

  Summativeارزیابی های 

 و کوییز امتحان پایان ترم السیپرسش ک

80 

 000 مجموع
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 :جا  مطخلعخت بیشگر و سخیگاخ  آموزشیماخبع 

بخرت، کیم؛ بخرمخن، سوزان؛ بروکز، هدون .فیزیولوژ  گخنونگ -2 1313؛ هخل، جخن .فیزیولوژ  پزشکی گخیگون .ویرایش سیزدهم .ترجمه فرخ شخدان .تاران :چار،گخیگون، آرتور . -

کوپن؛ اسگاگون .فیزیولوژ  برن و لو  .ویرایش کوپن، بروس؛ - 3 1313.ویرایش بیس  و چاخرم .ترجمه کخمران قخسمی، رضخ بدل زاده و علی راسگاخر فرج زاده .تاران :سیاخ طب،

  برا  مطخلعه مقخال  به روز در زمیاه فیزیولوژ  pubmed سخی - 4 .ششم .ترجمه سیمین نخمور و همکخران .تاران :اندیشه

 ایط و فعل رفتاری مناسب باشد. اهداف رفتاری اهدافی هستند که فرایند یادگیری دانشجو را بصورت قابل اندازه گیری بیان نمایند. این اهداف شامل بخش محتوا, معیار, شر

 گیری نماید. نوزاد را در حالت خوابیده و با یک درصد خطا اندازه قد "مثال دانشجو بتواند 

       نوزاد         شرایط :  درحالت خوابیده   معیار : یک درصد خطا      فعل رفتاری : اندازه گیری کند قدمحتوا : 

 


