
 

 

  سفرم طرح در  

 جلسه شماره:طرح درس 
و  ثبت شده EEGجزاي باا عنوان درس:

 ریتم هاي مغزي
 و ریتم هاي مغزي ثبت شده EEGجزاي باا موضوع درس: ترم: نورولوژی رشته تحصیلی: تعداد واحد:

 دکتر عالیا صابریدوین کننده:ت دستیاران نورولوژی گروه آموزشی: و ریتم هاي مغزي  ثبت شده EEGجزاي آشنائی باا 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 -ها روش

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و فعالیت های 

 تکمیلی

  -پاورپوینت استاد سخنرانی کاربرد شناختی  را نام ببرد ثبت شده EEGجزاي ا ثبت شده EEGجزاي آشنائی باا
7 

آزمون عملی پایان بخش و 

 آزمون آسکی

 شكل موجآشنائی با 

(Morphology)   

را   (Morphology )شكل موج
 کاربرد شناختی  تعریف کند 

مشااده   -پاورپوینت استاد سخنرانی

 EEGنمونه 
2 

 (Repetition)تكرار مفهومآشنائی با 
را  (Repetition) تكرارمفهوم  

 کاربرد شناختی  تعریف کند
مشااده   -پاورپوینت استاد سخنرانی

 EEGنمونه 
2 

 (Frequency)تواتر مفهوم آشنائی با
را تعریف  (Frequency)تواتر مفهوم

 کاربرد شناختی  کند
مشااده   -پاورپوینت استاد سخنرانی

 EEGنمونه 
2 

دامنه  آشنائی با مفهوم
(Amplitude)  

را  Amplitude ) ( دامنه مفهوم
 تعریف کند

 کاربرد شناختی 
مشااده   -پاورپوینت استاد سخنرانی

 EEGنمونه 
2 

 مفهومآشنائی با 
 (Distribution)انتشار

را  (Distribution) انتشار فهومم
 کاربرد شناختی  تعریف کند

مشااده   -پاورپوینت استاد سخنرانی

 EEGنمونه 
2 

 Phase)فازي نسبت مفهوم آشنائی با

relation) 
 Phase)فازي نسبت مفهوم

relation) کاربرد شناختی  را تعریف کند 
مشااده   -پاورپوینت استاد سخنرانی

 EEGنمونه 
2 

 )مناسبت و ارتباط زمانی مفهوم باآشنائی 

Timing)    
 )مناسبت و ارتباط زمانی مفهوم

Timing)   کاربرد شناختی  را تعریف کند 
 

 سخنرانی

 

 استاد
مشااده   -پاورپوینت

 EEGنمونه 
2 

 )تداوم مفهوم آشنائی با

Persistence) 
را  (Persistence )تداوم مفهوم

 کاربرد شناختی  تعریف کند
مشااده   -پاورپوینت استاد سخنرانی

 EEGنمونه 
2 



 

 

 واکنش پذیريآشنائی با مفهوم 

(Reactivity )   

 (Reactivity) واکنش پذیري مفهوم

 را تعریف کند 
 کاربرد شناختی 

مشااده   -پاورپوینت استاد سخنرانی

 EEGنمونه 
2 

 کاربرد شناختی  را نام ببرد   EEG ریتم هاي  EEG شناخت ریتم هاي
 پاورپوینت استاد یسخنران

4 

 کاربرد شناختی  را تعریف کند ریتم آلفا ریتم آلفاآشنائی با 
مشااده   -پاورپوینت استاد سخنرانی

 EEGنمونه 
4 

 کاربرد شناختی   را تعریف کند ریتم بتا ریتم بتا آشنائی با
مشااده   -پاورپوینت استاد سخنرانی

 EEGنمونه 
4 

 کاربرد شناختی  ریتم تتا  ریتم تتا آشنائی با 
مشااده   -پاورپوینت استاد سخنرانی

 EEGنمونه 
4 

 کاربرد شناختی  را تعریف کند ریتم دلتا ریتم دلتاآشنائی با 
 

 سخنرانی

 

 استاد
مشااده   -پاورپوینت

 EEGنمونه 
4 

 ربردکا شناختی  را نام ببرد هاي در محدوده آلفاریتم هاي در محدوده آلفاریتمآشنائی با
مشااده   -پاورپوینت استاد سخنرانی

 EEGنمونه 
4 

 کاربرد شناختی  را تعریف کند ریتم مو ریتم موآشنائی با
مشااده   -پاورپوینت استاد سخنرانی

 EEGنمونه 
3 

 
 ریتم کاپاآشنائی با

 
 را تعریف کند ریتم کاپا

 کاربرد شناختی 
مشااده   -پاورپوینت استاد سخنرانی

 EEGنمونه 
3 

 ریتم سومشنائی باآ
 

 را تعریف کند ریتم سوم
 

 کاربرد شناختی 
مشااده   -پاورپوینت استاد سخنرانی

 EEGنمونه 
3 

 کاربرد شناختی  را تعریف کند ریتم شكست ریتم شكستآشنائی با
مشااده   -پاورپوینت استاد سخنرانی

 EEGنمونه 
3 



 

 

 کاربرد شناختی  را نام ببرد تتا ریتم هاي در محدوده 1ریتم هاي در محدوده تتاآشنائی با
مشااده   -پاورپوینت استاد سخنرانی

 EEGنمونه 
4 

 4-5امواج آهسته ریتميك آشنائی با
 هرتزي

را  هرتزي 4-5امواج آهسته ریتميك 
 تعریف کند

 کاربرد شناختی 
مشااده   -پاورپوینت استاد سخنرانی

 EEGنمونه 
3 

 کاربرد شناختی  را تعریف کند ج آهسته خلفی جواناناموا امواج آهسته خلفی جوانانآشنائی با
مشااده   -پاورپوینت استاد سخنرانی

 EEGنمونه 
3 

تخليه هاي الكتریكی تتاي آشنائی با
منظم ميانی گيجگاهی در خواب آلودگی 

 یا گونه پسيكوموتور

تخليه هاي الكتریكی تتاي منظم ميانی 
گيجگاهی در خواب آلودگی یا گونه 

 را تعریف کند پسيكوموتور
 کاربرد شناختی 

مشااده   -پاورپوینت استاد سخنرانی

 EEG 3نمونه 

 کاربرد شناختی  را تعریف کند امواج المبدا امواج المبداآشنائی با
مشااده   -پاورپوینت استاد سخنرانی

 EEGنمونه 
3 

 دقیقه 80مدت جلسه: EEGکالس درس و بخش :عرصه آموزش تاریخ تنظیم: اصول الکتروانسفالوگرافی دکتر عالیا صابری منابع :
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