
 

 

  سفرم طرح در  

 EEGاجزای دستگاه  موضوع درس: ترم: نورولوژی رشته تحصیلی: تعداد واحد: EEGاجزای دستگاه عنوان درس: جلسه شماره:طرح درس 

 دکتر عالیا صابری تدوین کننده: دستیاران نورولوژیگروه آموزشی:   EEGاجزای دستگاه  آشنائی با اهداف کلی:

 پرسش و پاسخ :فعالیت های حین تدریس پرسش و پاسخ فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 :پرسش و پاسختدریس

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )

 هدف های رفتاری:

فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد 

 بود

 نحوه ارائه درس طبقه حیطه
 استاد

 دانشجو

 -رسانه -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و فعالیت 

 های تکمیلی

 آشنائی با  الکترودها

 

 EEGالکترودهای مورد استفاده در 

 را بشناسد
 کاربرد شناختی 

  کار با دستگاه -سخنرانی

 استاد

 پاورپوینت
10 

آزمون عملی پایان بخش و 

 آزمون آسکی

 يب قرار دادنتترآشنائی با 

 )10-20سيستم (  الکترودها

سيستم (  الکترودها يب قرار دادنتتر

 را ذکر کند )20-10
 کاربرد شناختی

کخار بخا دسختگاه بخر  -سخخنرانی

 رروی بيمار

 پاورپوینت استاد

6 

الکترودهای اضافه و آشنائی با 
 10-20خارج از سيستم 

الکترودهای اضافه و خارج از 

 را بشناسد 10-20سيستم 
 کاربرد شناختی 

 پاورپوینت استاد سخنرانی
5 

 
 مونتاژهاآشنائی با 

تعریف کندو انواع را مونتاژ
 مونتاژهارا بشناسد

 کاربرد شناختی
مشخخخاهده نمونخخخه  -سخخخخنرانی

EEG 

 پاورپوینت استاد
10 

 فيلترهاآشنائی با 
 

را تعریف کند و انواع آن را فيلتر

 بشناسد 

 کاربرد شناختی 

 پاورپوینت استاد کار با دستگاه -سخنرانی

5 

 کاربرد شناختی را ذکر کتد تقویت کنندهنقش   و نقش آن تقویت کنندهآشنائی با 
کار با دستگاه کار با  -سخنرانی

 دستگاه

 

 استاد

 پاورپوینت
5 

 4 پاورپوینت استاد کار با دستگاه -سخنرانی کاربرد شناختی  را تعریف کندمقاومت  مقاومت آشنائی با 

 4 پاورپوینت استاد کار با دستگاه -سخنرانی کاربرد شناختی را تعریف کند سرعت صفحه سرعت صفحهآشنائی با 



 

 

 کاربرد شناختی  کند ثبت  EEGبتواند فرایند ثبتآشنائی با 
کخار بخا دسختگاه بخر  -سخخنرانی

 رروی بيمار

 پاورپوینت استاد
8 

 کاليبراسيونآشنائی با 
را تعریف کند و  کاليبراسيون

 انواع آن را بشناسد

 شناختی

 
 کاربرد

مشخخاهده نمونخخه  -سخخخنرانی
EEG 

 پاورپوینت استاد
3 

 پایش ویدیوئیآشنائی با 
را ذکر  پایش ویدیوئینحوه 

 کند
 سخنرانی کاربرد شناختی

 پاورپوینت استاد
10 
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