
 

 

  سفرم طرح در  

 جلسه شماره:طرح درس 
های فعال روش عنوان درس:

 های تشنج زا   کانون سازی
 ترم: رشته تحصیلی: تعداد واحد:

های  کانون های فعال سازیروش موضوع درس:

 تشنج زا  

 دکتر عالیا صابریوین کننده:تد دستیاران نورولوژی گروه آموزشی: های تشنج زا   کانون های فعال سازیروش 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 -هاروش 

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و فعالیت 

 های تکمیلی

 کانون های فعال سازیروش

 های تشنج زا  
 

 های فعال سازیروش
 

 کاربرد شناختی 

 پاورپوینت استاد سخنرانی

5 

آزمون عملی پایان بخش و 

 آزمون آسکی

 بردکار شناختی  هیپرونتیالسیون هیپرونتیالسیونآشنائی با تاثیر 
 -استتتتتتتتتاد پرسش و پاسخ

 دانشجو

 پاورپوینت
4 

های طبیعی به پاسخآشنائی با 

 هیپرونتیالسیون

 

های طبیعی به پاسخ

 هیپرونتیالسیون

 
 شناختی 

تجزیه و 
 تحلیل

مشتاده   -پاورپوینت استاد سخنرانی

 EEG 3نمونه 

پاسخ های غیرطبیعی به آشنائی با 

 هیپرونتیالسیون

 

ه پاسخ های غیرطبیعی ب

 هیپرونتیالسیون

 
 شناختی 

تجزیه و 
 تحلیل

مشتاده   -پاورپوینت استاد سخنرانی

 EEG 3نمونه 

خواب و آشنائی با تاثیر 

 محرومیت از خواب

 

خواب و محرومیت از  تاثیر

 خواب

 
 کاربرد شناختی 

 -استتتتتتتتتاد پرسش و پاسخ

 دانشجو
مشتاده   -پاورپوینت

 EEG 4نمونه 

 تحريك نوریآشنائی با تاثیر 

 EEGبر

 EEGبر تحريك نوری تاثیر

 
 کاربرد شناختی 

مشتاده   -پاورپوینت استاد سخنرانی

 EEGنمونه 
4 



 

 

 

انواع پاسخ ها به آشنائی با 

 EEGدر تحريك نوری

 انواع پاسخ ها به تحريك نوری

 EEGدر
 کاربرد شناختی 

مشتاده   -پاورپوینت استاد سخنرانی

 EEGنمونه 
4 

  بینايیپاسخ برانگیخته آشنائی با 
             

 پاسخ برانگیخته بینايی
 شناختی              

تجزیه و 
 تحلیل

 

 سخنرانی

 

 استاد
مشتاده   -پاورپوینت

 EEGنمونه 
4 

 شناختی  drivingپاسخ  drivingپاسخ آشنائی با 
تجزیه و 

 تحلیل

مشتاده   -پاورپوینت استاد سخنرانی

 EEGنمونه 
4 

كلونیك يا وپاسخ فتومیآشنائی با 
عضالنی در  انقباض یك)نفتومیوژ

         نوری(  تحريك مقابل

كلونیك يا وپاسخ فتومی
عضالنی در  انقباض یك)نفتومیوژ

 نوری(  تحريك مقابل
 شناختی 

تجزیه و 
 تحلیل

مشتاده   -پاورپوینت استاد سخنرانی

 EEGنمونه 

4 

 شناختی  پاسخ تشنجی نوری پاسخ تشنجی نوریآشنائی با 
جزیه و ت

 تحلیل

مشتاده   -پاورپوینت استاد سخنرانی

 EEGنمونه 
4 

 کاربرد شناختی  محرك بینايیتاثیر  محرك بینايیآشنائی با  تاثیر 
مشتاده   -پاورپوینت استاد سخنرانی

 EEGنمونه 
4 

 محرك شنوايی آشنائی با  تاثیر

 

 محرك شنوايیتاثیر 

 
 کاربرد شناختی 

مشتاده   -پاورپوینت استاد سخنرانی

 EEGنمونه 
3 

 کاربرد شناختی  خواندنتاثیر  خواندن آشنائی با  تاثیر
مشتاده   -پاورپوینت استاد سخنرانی

 EEGنمونه 
3 

 كردنباز و بسته  آشنائی با  تاثیر
 چشم 

 کاربرد شناختی  چشم  كردنباز و بسته تاثیر 
مشتاده   -پاورپوینت استاد سخنرانی

 EEGنمونه 
3 

 کاربرد شناختی  تمركز ذهنی تاثیر تمركز ذهنی تاثیرآشنائی با  
مشتاده   -پاورپوینت استاد سخنرانی

3 



 

 

 EEGنمونه 

 کاربرد شناختی تحريك لمسیتاثیر  تحريك لمسیآشنائی با  
مشتاده   -پاورپوینت استاد سخنرانی

 EEGنمونه 
3 
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