دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا شتي ردماني كاشان
دانشکده :پزشکی
گروه آموزشي :فیزیولوژی
طرح درس :فیزیک پزشکی

عنوان درس :فیزیولوژی

سال تحصیلي :نیمسال اول 9911-044

تعداد و نوع واحد 2 :واحد نظری

فراگیران :دانشجویان اکرشناسی ارشد فیزیک پزشکی

شماره درس9002491:

تاریخ شروع ترم99111/6/91 :

پیش نیاز :ندارد

تاریخ پایان ترم9911/94/99 :

مسئول درس :دکتر اژدر حیدری

معرفي درس (بر اساس سرفصل):
•

در این درس دانشجویان برای درک و فهم متابولیسم و چگونگی توزیع رادیوایزوتوپ ها در بدن ،فیزیولوژی تعدادی از سیستم ها از جمله فیزیولوژی سلول ،خون ،قلب و گردش خون،
تنفس ،لکیه ،گوارش ،غدد درون ریز و حواس ویژه (چشم و گوش)را فرا می گیرند.

هدف كلي درس:
•

آشنائی با ساختمان سلول ،پتانسیل استراحت و پتانسیل عمل ،مشخصات سلولهای عضالنی و عملکرد فیزیولوژیک آنها

•

آشنایی با فیزیولوژی حواس ویژه چشم و گوش

•

آشنایی با فیزیولوژی هورمونها و ماکنیسم عمل آنها ،هورمونهای مترشحه از هیپوفیز ،تیروئید ،فوق لکیه ،لوزالمعده،

•

آشنائی با ساختمان قلب و اجزاء آن ،ماکنیسم انقباض در عضله قلبی ،برون ده قلب ،اصول لکی الکترواکردیوگرام

•

آشنائی با فیزیولوژی ساختمانی عروق ،همودینامیک ،تبادالت مواد ،جریان خون ،فشار خون و ماکنیسمهای تنظیم آن

•

آشنایی با نفرون و اجزاء آن ،فیلتراسیون لگومرولی ،بازجذب و ترشح مواد ،تنظیم اسمواللیته خون و تعادل اسید-باز

•

آشنائی با  ،اصول و ماکنیسم های فیزیولوژیک مرتبط با اکر دستاگه تنفس

•

آشنایی با حراکت و ترشح در دستاگه گوارش ،ماکنیسم هضم و جذب مواد ،نقش لوزالمعده وکبد

1

جلسه

تاریخ
ارائه/

هدف/

اهداف رفتاری:

بارگذاری

اهداف کلي

در پایان جلسه دانشجو باید قادر باشد

نوع آموزش مجازی
(آنالین /آفالین)

رسانه آموزشي

(صوت ،فیلم ،پاور

پوینت ،فایل پي دی اف و)...

فعالیتهای یاددهي یادگیری

مدرس

درس

اول

آشنايي با
ساختار سلول
و غشاء
سلولي ،انواع
انتقال و اسمز

دوم

آشنايي با
ساختمان
عضله و
مكانيسم
انقباض
عضالني

سوم

آشنايي با
عضله
قلبي ،سيستم
هدايتي قلب

 -1اجزاء مختلف سلول را از ديدگاه فيزيولوژي نام ببرد.
 -2ساختمان غشاء سلولي را توضيح دهد
 -3خواص فيزيكوشيميائي غشاء هاي سلولي را شرح دهد.
 -4اشكال مختلف انتقالهاي غشايي را نامبرده وبراي هركدام يك
مثال بياورد.
 -5انواع كانالهاي موجود درغشاء را نام ببرد.
 -6انتشار مواد را تعريف نموده وعوامل موثر برآن را نام ببرد.
 -7انواع انتقال فعال را توضيح دهد.
اصطالحات اسموالريته ،اسموالليته وفشار اسمزي را تعريف نمايد
 -1ساختار آناتومي وباقت شناسي يك عضله را شرح دهد.
 -2مشخصات ملكولي آكتين  ،ميوزين ،تروپونين وتروپوميوزين را
بيان نمايد.
 -3مكانيسم مولوكولي انقباض عضالني را توضيح دهد.
 -4چگونگي انتقال پيام عصبي را از عصب به عضله شرح دهد.
 -5چگونگي جمع انقباضات عضالني را شرح دهد.
انواع فيبرهاي عضالني را نام ببرد.
 -1اليه هاي تشكيل دهنده ديواره قلب را نام ببرد.
 -2انشعابات عروق كرونر را بيان كند.
 -3محل و كار دريچه هاي قلب و عضالت پاپيلر را بيان كند.
 -4سن سيتيوم قلب را توضيح دهد.
 -5پتانسيل عمل سريع و مراحل آن را نام ببرد.
اجزاء تشكيل دهنده سيستم هدايتي قلب را نام ببرد.

 بارگذاري فيلم و فايلپاورپوينت در سامانه نويد
آفالين/آنالين

 آموزش آنالين از طريق Adobe Connectيا
Skyroom

 بارگذاري فيلم و فايلپاورپوينت در سامانه نويد
آفالين/آنالين

 آموزش آنالين از طريق Adobe Connectيا
Skyroom

 بارگذاري فيلم و فايلپاورپوينت در سامانه نويد
آفالين/آنالين

 آموزش آنالين از طريق Adobe Connectيا
Skyroom

2

حضور فعال در كالس مجازي ،يادداشت
برداري از نكات مهم و پاسخ به

دكتر

سئواالت ،انجام تكاليف و شركت در

قوي پنجه

آزمون هاي مجازي

حضور فعال در كالس مجازي ،يادداشت
برداري از نكات مهم و پاسخ به

دكتر قوي

سئواالت ،انجام تكاليف و شركت در

پنجه

آزمون هاي مجازي

حضور فعال در كالس مجازي ،يادداشت
برداري از نكات مهم و پاسخ به

دكتر قوي

سئواالت ،انجام تكاليف و شركت در

پنجه

آزمون هاي مجازي

چهارم

سيكل قلبي
تغييرات فشار
و
حجم بطنها و
دهليزها

 -1سيكل قلبي را تعريف و مراحل آن را ليست كند.
 -2چگونگي خروج خون از بطن چپ را تشريح كند.
 -3برون ده قلبي ،حجم پايان دياستولي و حجم پايان سيستولي
را تعريف كند.
 -4امواج فشاري دهليز را نام ببرد.
پره لود و آفترلود را تعريف كند.

آفالين/آنالين

پنجم

ساختار
گردش
خون و اصول
فيزيكي
مرتبط با
آن

 -1ساختمان عروق خوني را نام ببرد.
 -2گردش خون سيستميك و ريوي را شرح دهد.
 -3اصول فيزيكي و روابط فشار خون ،جريان خون و مقاومت را
شرح دهد.
 -4انواع جريان خون تيغه اي و گردبادي را شرح دهد.
فشار نبض ،فشار متوسط شرياني و عوامل موثر بر انها را بداند.

آفالين/آنالين

ششم

تبادالت
مويرگي،
تنظيم جريان
خون

 -1ساختار فيزيولوژيكي گردش خون موئينه را توضيح دهد.
 -2فشار هيدروستاتيك و در قسمت هاي مختلف بدن شرح
دهد.
 -3ساختار فيزيولوژي سيستم لنفاوي را بيان نمايد.
 -4كنترل موضعي حاد و دراز مدت جريان خون را بيان نمايد.
تنظيم عصبي جريان خون را شرح دهد.

آفالين/آنالين

هفتم

سيستم
بينايي

 -1مسيرهاي انتقال پيام هاي بينايي و ويژگيهاي آنرا بيان نمايد.
 -2رفلكس هاي بينايي را توضيح دهد.
 -3نواحي مختلف قشر حسي بينايي ،نقش سلولهاي مختلف آن و
سازمان قشر بينايي ازنظر فيزيولوژي توضيح دهد.
 -4اختالالت مربوط به آسيب نواحي مختلف مسيرهاي بينايي در
ميدان بينايي را تشريح نمايد.
 -5اختالالت و برخي از بيماريهاي چشمي را بيان نمايد.
 -6متدهاي جديد براي درمان بينايي را توضيح دهد.

آفالين/آنالين

هشتم

سيستم
شنوايي

 -1ساختمان بخشهاي مختلف گوش و ساختمان دقيق بخش
حلزوني گوش داخلي را تشريح نمايد.
 -2ارتباطات گوش داخلي با هسته هاي تنه مغز و نيز با قشر
حسي شنوايي مغز را بيان كند.
 -3ساختمان اندام كرتي گوش داخلي و مكانيسم تحريك

آفالين/آنالين

 بارگذاري فيلم و فايلپاورپوينت در سامانه نويد
 آموزش آنالين از طريق Adobe Connectيا
Skyroom
 بارگذاري فيلم و فايلپاورپوينت در سامانه نويد
 آموزش آنالين از طريق Adobe Connectيا
Skyroom
 بارگذاري فيلم و فايلپاورپوينت در سامانه نويد
 آموزش آنالين از طريق Adobe Connectيا
Skyroom

 بارگذاري فيلم و فايلپاورپوينت در سامانه نويد
 آموزش آنالين از طريق Adobe Connectيا
Skyroom

3

حضور فعال در كالس مجازي ،يادداشت
برداري از نكات مهم و پاسخ به

دكتر قوي

سئواالت ،انجام تكاليف و شركت در

پنجه

آزمون هاي مجازي

حضور فعال در كالس مجازي ،يادداشت
برداري از نكات مهم و پاسخ به

دكتر قوي

سئواالت ،انجام تكاليف و شركت در

پنجه

آزمون هاي مجازي

حضور فعال در كالس مجازي ،يادداشت
برداري از نكات مهم و پاسخ به

دكتر قوي

سئواالت ،انجام تكاليف و شركت در

پنجه

آزمون هاي مجازي

حضور فعال در كالس مجازي ،يادداشت
برداري از نكات مهم و پاسخ به

دكتر قوي

سئواالت ،انجام تكاليف و شركت در

پنجه

آزمون هاي مجازي

 -بارگذاري فيلم و فايل

حضور فعال در كالس مجازي ،يادداشت

پاورپوينت در سامانه نويد

برداري از نكات مهم و پاسخ به

دكتر قوي

 -آموزش آنالين از طريق

سئواالت ،انجام تكاليف و شركت در

پنجه

 Adobe Connectيا

آزمون هاي مجازي

Skyroom

سلولهاي شنوايي را توضيح دهد.
 -4خصوصيات اصوات و مكانيسم پاسخ بخش شنوايي گوش
داخلي نسبت به آنرا شرح دهد.
 -5اختالالت شنوايي درارتباط با نواحي مختلف گوش و قشر حس
شنوايي را توضيح دهد.

نهم

آشنائي با
ساختار ريه،
مكانيك
تنفس و
عوامل موثر
بر آن

دهم

تبادالت گازي
ريه ها ،انتقال
اكسيژن و
دي اكسيد
كربن در
خون ،كنترل
تنفس

يازدهم

ساختار كليه
ها و نفرون،
فاكتورهاي
تعيين كننده
GFR

-1
-2

آناتومي و بافت شناسي عملكردي ريه را توضيح دهد.
عضالت دمي و بازدمي را نام برده و مكانيسم دم و بازدم را
شرح دهد.
فشار جنب ،فشار آلوئولي و فشار عرض ريوي و نحوه تاثير آنها
بر حجم ريه ها را شرح دهد.
فضاي مرده اناتوميك و فضاي مرده فيزيولوژيك را تعريف كند
و مقدار آنها را بداند
سورفكتانت و نقش آن را در كاهش كشش سطحي ريه ها
توضيح دهد.
اسپيرومتري و نحوه محاسبه حجم ها و ظرفيت هاي ريوي را
بداند.

-1
-2

جريان خون ريوي و جريان خون برونشي را توضيح دهد.
انتشار اكسيژن و دي اكسيد كربن از عرض غشاء تنفسي را
شرح دهد.
چگونگي انتقال اكسيژن در خون بصورت محلول يا متصل به
هموگلوبين را شرح دهد.
فاكتورهاي موثر بر منحني تجزيه اكسي هموگلوبين را بداند.
چگونگي انتقال دي اكسيد در خون بصورت محلول ،متصل به
هموگلوبين يا به شكل بيكربنات را شرح دهد.
مراكز كنترل تنفس در بصل النخاع و پل مغزي را شرح دهد.
نحوه عملكرد مراكز كنترل دم و بازدم را شرح دهد.

-1
-2
-3

ساختمان كليه و سيستم ادراري را به اختصار شرح دهد
سد فيلتراسيون گلومرولي را شرح دهد
مقادير ميزان فيلتراسيون گلومرولي) (GFRو جريان خون
كليه را بيان كند
مكانيسم هاي فعال و غير فعال دخيل در بازجذب را توضيح

-3
-4
-5
-6

-3
-4
-5
-6
-7

-4

 بارگذاري فيلم و فايلپاورپوينت در سامانه نويد
آفالين/آنالين

 آموزش آنالين از طريق Adobe Connectيا
Skyroom

 بارگذاري فيلم و فايلپاورپوينت در سامانه نويد
آفالين/آنالين

 آموزش آنالين از طريق Adobe Connectيا
Skyroom

حضور فعال در كالس مجازي ،يادداشت
برداري از نكات مهم و پاسخ به

دكتر

سئواالت ،انجام تكاليف و شركت در

حيدري

آزمون هاي مجازي

حضور فعال در كالس مجازي ،يادداشت
برداري از نكات مهم و پاسخ به

دكتر

سئواالت ،انجام تكاليف و شركت در

حيدري

آزمون هاي مجازي

دكتر
حيدري

4

بازجذب و
ترشح در
قطعات
مختلف
توبولي

-5
-6
-7

-8
-9

دوازدهم

تنظيم
اسموالريته
مايع خارج
سلولي و
تعادل اسيد و
باز

سيزدهم

آشنائي با
سيستم
اندوكرين،
هورمون هاي
هيپوتاالموسي
و هيپوفيزي

دهد
ويژگي هاي ساختماني و نحوه بازجذب آب و الكتروليت ها در
توبول پروگزيمال را شرح دهد
ويژگي هاي ساختماني و نحوه بازجذب آب و الكتروليت ها در
قوس هنله را شرح دهد
ويژگي هاي ساختماني و نحوه بازجذب آب و الكتروليت ها در
نيمه ابتدائي توبول ديستال و مجاري جمع كننده قشري را
شرح دهد
ويژگي هاي ساختماني و نحوه بازجذب آب و الكتروليت ها در
مجاري جمع كننده مركزي را شرح دهد
مفهوم كليرانس و نحوه محاسبه  GFRو  RBFرا با استفاده
از كليرانس توضيح دهد

-1
-2

كنترل هورموني بازجذب مواد در طول نفرون را شرح دهد
نقش هورمون ضد ادراري )  (ADHرا در بازجذب آب
توسط كليه شرح دهد
نحوه تشكيل ادرار رقيق و غليظ توسط كليه را شرح دهد
مفاهيم اسيد ،باز ،بافر ،ثابت تجزيه اسيد pH ،و  pKaرا
تعريف كند
بازجذب يون هاي بيكربنات و ترشح  Hرا در طول نفرون
شرح دهد
بافرهاي فسفات و آمونياک در توبول هاي كليوي را توضيح
دهد
نحوه جبران اختالالت تنفسي يا متابوليك اسيد-باز را شرح
دهد.

-1
-2

تعريف دستگاه اندوكرين و هورمون را بيان نمايد
طبقه بندي هورمونها را بر اساس ساختار شيميايي و نحوه
انتقال توضيح دهد
ساختار محور هيپوتاالموس -هيپوفيز و هورمون هاي آنها را
توضيح دهد.
نحوه توليد ،ترشح ،نيمه عمر و تنظيم ترشح هورمون رشد را
بيان نمايد

-3
-4
-5
-6
-7

-3
-4

 بارگذاري فيلم و فايلپاورپوينت در سامانه نويد
آفالين/آنالين

 آموزش آنالين از طريق Adobe Connectيا
Skyroom

 بارگذاري فيلم و فايلپاورپوينت در سامانه نويد
آفالين/آنالين

 آموزش آنالين از طريق Adobe Connectيا
Skyroom

5

حضور فعال در كالس مجازي ،يادداشت
برداري از نكات مهم و پاسخ به
سئواالت ،انجام تكاليف و شركت در
آزمون هاي مجازي

حضور فعال در كالس مجازي ،يادداشت
برداري از نكات مهم و پاسخ به

دكتر

سئواالت ،انجام تكاليف و شركت در

حيدري

آزمون هاي مجازي

 -5اثرات هورمون رشد را بر متابوليسم تركيبات آلي توضيح دهد
 -6نحوه توليد ،ترشح ،نيمه عمر و تنظيم ترشح هورمون پرو
الكتين را بيان نمايد
 -7اثرات فيزيولوژيك هورمون ضد ادراري را بيان نمايد.
نحوه توليد ،ترشح ،نيمه عمر و تنظيم هورمون اكسي توكسين را
بيان نمايد.
-1
-2
-3

چهاردهم

آشنائي با
هورمون هاي
غدد تيروئيد
و پاراتيروئيد،
هورمون هاي
قشر آدرنال،
هورمونهاي
غده پانكراس

پانزدهم

ساختار
دستگاه
گوارش،
حركات و
رفلكس هاي

-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-1
-2
-3
-4

آناتومي و بافت شناسي غده تيروئيد و پاراتيروئيد را توضيح
دهد
نحوه توليد ،ترشح ،نيمه عمر ،تنظيم ترشح و اثرات هورمون
هاي تيروئيدي را بيان نمايد
نحوه توليد ،ترشح ،نيمه عمر و تنظيم ترشح و اثرات هورمون
پاراتيروئيد را بيان نمايد
نحوه توليد ،ترشح ،نيمه عمر و تنظيم ترشح هورمون كلسي
تونين را بيان نمايد
ساختار آناتوميك و بافت شناسي غده آدرنال را شرح دهد.
نحوه توليد ،ترشح ،نيمه عمر ،تنظيم ترشح و اثرات
آلدوسترون را بيان نمايد
نحوه توليد ،ترشح ،نيمه عمر ،تنظيم ترشح و اثرات
كورتيزول را بيان نمايد
انواع آندروژن هاي مترشحه از آدرنال و نقش فيزيولوژيك
آنها رابيان كند
ساختار آناتوميك و بافت شناسي غده پانكراس را توضيح دهد
نحوه توليد ،ترشح ،نيمه عمر ،تنظيم ترشح و اثرات انسولين را
بيان نمايد
نحوه توليد ،ترشح ،نيمه عمر ،تنظيم ترشح و اثرات گلوكاگون
را بيان نمايد
خصوصيات آناتوميك و بافت شناسي دستگاه گوارش را بيان
كند
ريتم الكتريكي پايه را توضيح دهد
نحوه بروز حركات دودي و قانون روده را شرح دهد
رفلكس جويدن و مكانيسم كنترل آن را توضيح دهد

 بارگذاري فيلم و فايلپاورپوينت در سامانه نويد
آفالين/آنالين

 آموزش آنالين از طريق Adobe Connectيا
Skyroom

آفالين/آنالين
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حضور فعال در كالس مجازي ،يادداشت
برداري از نكات مهم و پاسخ به

دكتر

سئواالت ،انجام تكاليف و شركت در

حيدري

آزمون هاي مجازي

 -بارگذاري فيلم و فايل

حضور فعال در كالس مجازي ،يادداشت

پاورپوينت در سامانه نويد

برداري از نكات مهم و پاسخ به

دكتر

 -آموزش آنالين از طريق

سئواالت ،انجام تكاليف و شركت در

حيدري

 Adobe Connectيا

آزمون هاي مجازي

لوله گوارشي

-5
-6
-7
-8
-9
-12

مراحل ارادي ،حلقي و مروي بلع را شرح دهد
ذخيره ،مخلوط شدن و تخليه كيموس از معده را شرح دهد
انقاباضات ناشي از گرسنگي و مكانيسم ايجاد آنها را بيان كند
حركات مخلوط كننده و جلوبرنده روده باريك را بيان كند
حركات كيسه اي و توده اي روده بزرگ را شرح دهد
رفلكس اجابت مزاج را شرح دهد

-1

انواع غدد بزاقي و ترشحات غدد بزاقي و نحوه كنترل آن را
بيان كند
ترشحات غدد مري و عملكرد آن را شرح دهد.
نواحي غده اي معده و مكانيسم ترشح اسيد را شرح دهد.
ساختمان غده لوزالمعده و انواع آنزيم هاي لوزالمعده را نام
ببرد
ساختمان مجاري صفراوي و كيسه صفرا را تشريح كند
اجزاي تشكيل دهنده صفرا و مكانيسم توليد و ترشح صفرا را
توضيح دهد
محصوالت عمل آنزيم پتيالين و آلفا آميالز بر كربوهيدراتها را
برشمارد.
گوارش كربوهيدراتها بوسيله آنزيمهاي غشاي مخاطي را
توضيح دهد.
امولسيونه شدن چربيها را شرح دهد.
نحوه اثر پپسين در تجزيه پروتئينها را توضيح دهد.
مكانيسم جذب پپتيدها و اسيدهاي آمينه را توضيح دهد.

-2
-3
-4
انوع غدد و
ترشحات
دستگاه
گوارش ،هضم
و جذب موارد

شانزدهم

-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11

Skyroom

 بارگذاري فيلم و فايلپاورپوينت در سامانه نويد
آفالين/آنالين

 Adobe Connectيا
Skyroom

سایر فعالیت های یادگیری:
•

 -آموزش آنالين از طريق

اتاق بحث (فروم)

موضوع (هاي) بحث:
-1
-2
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حضور فعال در كالس مجازي ،يادداشت
برداري از نكات مهم و پاسخ به

دكتر

سئواالت ،انجام تكاليف و شركت در

حيدري

آزمون هاي مجازي

•

تکالیف طول ترم

عنوان و شرح تکلیف

شماره

زمان بارگذاری تکلیف توسط استاد

مهلت پاسخ دادن دانشجویان

مهلت فیدبک دادن مدرس

.1
.2
.3
.4
.5
شیوه ارزشیابي:
 -1نمره فعالیتها و تکالیف2 :
 -2نمره ارزشیابی تکوینی (مستمر)4 :
 -3نمره ارزشیابی تکمیلی (پایانترم)14 :

منابع:


فارسي

 -1گايتون ،آرتور؛ هال ،جان .فيزيولوژي پزشكي گايتون .ويرايش سيزدهم .ترجمه فرخ شادان .تهران :چهر.1393 ،
 -2بارت ،كيم؛ بارمان ،سوزان؛ بروكز ،هدون .فيزيولوژي گانونگ .ويرايش بيست و چهارم .ترجمه كامران قاسمي ،رضا بدل زاده و علي راستگار فرج زاده .تهران :سينا طب.1393 ،
 -3كوپن ،بروس؛ كوپن؛ استنتون .فيزيولوژي برن و لوي .ويرايش ششم .ترجمه سيمين نامور و همكاران .تهران :انديشه رفيع.1395 ،


التین
1- Hall JE, Guyton AC. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology.13nd ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2016.
2- Kim EB, Susan MB, Scott B. Ganong’s Review of Medical Physiology. 24nd ed, The McGraw-Hill Companies, Inc; 2016.
3- Levy M, Koeppen BM, Stanton BA. Berne & Levy Principles of Physiology. 7nd ed. Philadelphia: Elsevier; 2017.
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شیوهنامه تکمیل طرح درس:
-1

اساتيدي كه نحوه ارائه درس آنان به صورت حضوري است ،از فرم طرح درس قبلي استفاده نمايند.

-2

در تدوين طرح درس آموزش مجازي مفاهيم زير مدنظر قرار گيرد:

•

هدف كلي درس :هدف كلي درس كه در كوريكولوم آموزشي رشته مربوطه به آن اشاره شده است.

•

تاريخ ارائه /بارگذاري درس :با توجه به اينكه ضروري است بارگذاري درس در فواصل مرتب ،منظم و به طور مستمر در طول ترم انجام شود ،اين نكته در نوشتن تاريخ بارگذاري لحاظ گردد.

•

نوع آموزش مجازي :ضمن مشخص كردن نوع آموزش آنالين /آفالين ،نحوه ارائه آموزش از طريق سامانه نويد ،اسكايپ و ...نيز مشخص شود.

•

فعاليتهاي ياددهي /يادگيري :با توجه به مشكالت برگزاري امتحانات مجازي ضروري است فعاليتها و تكاليف مناسب براي دانشجويان در نظر گرفته شود تا بخشي از نمره ارزشيابي بر اساس تكاليف به دانشجويان داده شود ( بررسي مرتب و به موقع تكاليف و ارائه
بازخورد به دانشجويان نيز در فواصل منظم انجام شود).

•

در صورتيكه قرار باشد پاسخ تكاليف به روش هاي ديگري غير از نويد ارسال گردد در متن تكليف به دانشجو اطالع رساني شود.

* شايان ذكر است:
 -1ارزشيابي آموزش مجازي در ترم آتي بر اساس طرح درس و شيوه ارائه مطالب انجام خواهد شد.
 -2الزم است تمام محتواي آموزشي (صرف نظر از نوع ارائه و رسانه مورد استفاده) و يا لينك آن در سامانه نويد بارگذاري شود.
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