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 نحوه ارزشیابی: 

، مشارکت فعال در کالسهای کالمی و یا نوشتاریارزیابی در طول ترم بصورت پرسش و پاسخ   

 ارزیابی پایان ترم بصورت پاسخ به سئواالت تستی و تشریحی

 



 

شماره  ارزشیابی آغازین رئوس مطالب ارزشیابی در حین تدریس فعالیت های فراگیران

 جلسه

 انجام تکالیف

 شرکت در بحث گروهی

 پاسخ به سئواالت

 مشارکت در بحث گروهی

پاسخ کالمیپرسش و   

 تعریف موتور کنترل

 اصول حرکت در انسان

 انواع سیستم های حرکتی

پرسش و پاسخ شفاهی 

از دانسته های قبلی 

دقیقه( 10)بمدت   

1 

 انجام تکالیف

 شرکت در بحث گروهی

 پاسخ به سئواالت

 مشارکت در بحث گروهی

 پرسش و پاسخ کالمی

سیستم حرکتی و دستگاه عصبی 

-مرکزی، ترنسفورمیشن حسی

حرکتی در ایجاد حرکت،  نقش 

CNS در ایجاد اینترنال مدل 

پرسش و پاسخ شفاهی 

از دانسته های قبلی 

دقیقه( 10)بمدت   

2 

 انجام تکالیف

 شرکت در بحث گروهی

 پاسخ به سئواالت

 مشارکت در بحث گروهی

 پرسش و پاسخ کالمی

-openآشنایی با سیستم های 

loop  وclose-loop  

تاثیر فیدفوروارد و فیدبک در 

حرکت،  نقش رفلکسهای اسپاینال 

 در تولید الگوهای حرکتی

پرسش و پاسخ شفاهی 

از دانسته های قبلی 

دقیقه( 10)بمدت   

3 

 انجام تکالیف

 شرکت در بحث گروهی

 پاسخ به سئواالت

 مشارکت در بحث گروهی

پاسخ کالمیپرسش و   

نقش ماسل اسپیندلهای عضالنی و 

-alphaپروپریوسپشن در حرکت، 

gamma co-activation  و

تنظیم حساسیت ماسل اسپیندلها، 

نقش اینترنورونهای مهاری در 

هماهنگی حرکات، تنظیم فعالیت 

نورونهای حرکتی با سلولهای 

 مهاری رنشاو

پرسش و پاسخ شفاهی 

از دانسته های قبلی 

دقیقه( 10)بمدت   

4 

 انجام تکالیف

 شرکت در بحث گروهی

 پاسخ به سئواالت

 مشارکت در بحث گروهی

 پرسش و پاسخ کالمی

 تعریف حرکات ریتمیک 

لوکوموشن و سیستم کنترل 

و  half-centerعصبی آن، مفهوم 

Central Pattern 

،Generators (CPG) 

اصول حرکتی در توانبخشی 

 بیماران ضایعات نخاعی

پاسخ شفاهی پرسش و 

از دانسته های قبلی 

دقیقه( 10)بمدت   

5 

 انجام تکالیف

 شرکت در بحث گروهی

 پاسخ به سئواالت

 مشارکت در بحث گروهی

 پرسش و پاسخ کالمی

حرکات ارادی و نحوه پردازش آن 

، مهارتهای حرکتی،  الزمه CNSدر 

های کنترل پوسچرال و 

 استراتژیهای حرکتی آن

پرسش و پاسخ شفاهی 

دانسته های قبلی از 

دقیقه( 10)بمدت   

6 


