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 1ی هیکروب شناس : نام درس
 2 واحد: تعداد

بهداشت  رشته تحصیلی:
 عووهی

 

 هقطع تحصیلی دانشجویاى:
 کارشناسی پیوسته

 

دانشگاه هحل برگساری: 
علوم پسشکی تربت 

 ساختواى آهوزش -حیدریه
 

علی  هدرس:
 پوریوسف

 

 1371-79نیوسال اول تحصیلی 

 
 یواری زایی، روش های انتقال، درهاى و پیشگیری آنها آشنا شود.هدف کلی درس :  دانشجو با انگل هاو قارچ های بیواری زا ، هکانیسن ب

 
 

شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: شناختی، عاطفی، 

 روان حرکتی(

 حیطه

 اهداف

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 زمان جلسه

 و وظایف تکالیف

 نشجودا
 ارزشیابینحوه

1 5/7/96 
 ٍ ّاب  كرم كليبت
 آًْب ثٌذي تقعين

 داًؽجَ ثبیذ قبدر ثبؼذ:
 الف( حيطِ ؼٌبختی:

 اًگل ؼٌبظی ٍ اّذاف آى را تعرثف كٌذ. -1

 تبریخچِ هختصري از كرم ؼٌبظی را ثيبى كٌذ. -2

 عَاهل زیبى آٍر كرم ّب را تقعين ثٌذي كٌذ. -3

 ة(حيطِ عبطفی :
 درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دقت گَغ دّذ. در ٌّگبم تذریط ثِ  -1
 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبركت فعبل داؼتِ ثبؼذ. -2
ثِ ظَاالتی كِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرظيذُ هی ؼَد ثب اًگياسُ   -3

 پبظخ دّذ.

-ؼٌبختی
 عبطفی

پرظػ  ظخٌراًی،

 ثحث پبظخ، ٍ

 گرٍّی،

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشكتَر
كتبة، جسٍُ 

 آهَزؼی،
 Powerًرم افسار 

point 

 دقيقِ 120

پبظخ ثِ ظَاالت 

هطرح ؼذُ از 

ارائِ -جلعِ قجل

كٌفراًط در 

صَرت توبیل 

هرتجط ثب ثحث 

 كالظی

 آزهَى آغبزیي

2 12/7/96 
ثررظاااااااااااای 
ظاااااايرت،بهلی ، 

 داًؽجَ ثبیذ قبدر ثبؼذ:
 الف( حيطِ ؼٌبختی:

-ؼٌبختی
 عبطفی

پرظػ  ظخٌراًی،

 ثحث پبظخ، ٍ

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 دقيقِ 120
پبظخ ثِ ظَاالت 

هطرح ؼذُ از 
 آزهَى ت،َیٌی

                                                 

 ردش علمی، آزمبیطی گ –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیبدگیری می –روش یبددهی   


تسلط یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد  نیای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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هرفَلااااااااَشي ، 
تؽخيص ٍ درهبى 
آظااااااااا،بریط 

 لَهجری،َئيذض

 

 دّذ.كرم آظ،بریط را تَضيح   -1

 هعيبرّبي تؽخيص آظ،بریط را فْرظت كٌذ. -2

 رٍؼْبي كلی كٌترل ٍ پيؽگيري را ؼرح دّذ. -3
 ة(حيطِ عبطفی :

 در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دقت گَغ دّذ.  -1
 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبركت فعبل داؼتِ ثبؼذ. -2
سُ ثِ ظَاالتی كِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرظيذُ های ؼاَد ثاب اًگيا    -3

 پبظخ دّذ.

 ٍیذئَ پرٍشكتَر گرٍّی،
كتبة،جسٍُ 

 آهَزؼی،
 Powerًرم افسار 

point 

ارائِ -جلعِ قجل

كٌفراًط در 

صَرت توبیل 

هرتجط ثب ثحث 

 كالظی

3 19/7/96 

ثررظاااااااااااای 
،بهلی ، ظاااااايرت

هرفَلااااااااَشي ، 
تؽخيص ٍ درهبى 
اًترٍثياااااااااَض 

 ٍرهي،َالریط

 داًؽجَ ثبیذ قبدر ثبؼذ:
 الف( حيطِ ؼٌبختی:

 رٍؼْبي اًتقبل كرهک را  ؼرح دّذ. -1

 هعيبرّبي تؽخيص اكعيَر را فْرظت كٌذ. -2

 تفبٍت آظ،بریط ٍ اكعيَر  را تَضيح دّذ.-3

 

 ة(حيطِ عبطفی :
 ٍ ثب دقت گَغ دّذ. در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ  -1
 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبركت فعبل داؼتِ ثبؼذ. -2
ثِ ظَاالتی كِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرظيذُ هی ؼَد ثب اًگياسُ   -3

 پبظخ دّذ.

-ؼٌبختی
 عبطفی

پرظػ  ظخٌراًی،

 ثحث پبظخ، ٍ

 گرٍّی،

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشكتَر
كتبة،جسٍُ 

 آهَزؼی،
 Powerًرم افسار 

point 

 قيقِد 120

پبظخ ثِ ظَاالت 

هطرح ؼذُ از 

ارائِ -جلعِ قجل

كٌفراًط در 

صَرت توبیل 

هرتجط ثب ثحث 

 كالظی

 آزهَى ت،َیٌی

4 26/7/96 

ثررظاااااااااااای 
ظاااااايرت،بهلی ، 
هرفَلااااااااَشي ، 
تؽخيص ٍ درهبى 
فبظاااااااااااايَال 
ّپبتي،ب/شیگبًتي،ااب 

ٍ 
 دی،رٍظليَم

 داًؽجَ ثبیذ قبدر ثبؼذ:
 الف( حيطِ ؼٌبختی:

 ی،رٍظليَم ؼرح دّذ.تفبٍت فبظيَال را از د -1

 فبكتَرّبي هَثر در اثتال ثِ فبظيَال را ركر كٌذ. -2

 عالئن ثبليٌی فبظيَال  ٍ دی،رٍظليَم را فْرظت كٌذ. -3

 ة(حيطِ عبطفی :
 در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دقت گَغ دّذ.  -1
 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبركت فعبل داؼتِ ثبؼذ. -2
ضَع هَرد ثحث پرظيذُ های ؼاَد ثاب اًگياسُ     ثِ ظَاالتی كِ در هَرد هَ-3

 پبظخ دّذ.

-ؼٌبختی
 عبطفی

پرظػ  ظخٌراًی،

 ثحث پبظخ، ٍ

 گرٍّی،

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشكتَر
كتبة،جسٍُ 

 آهَزؼی،
 Powerًرم افسار 

point 

 دقيقِ 120

پبظخ ثِ ظَاالت 

هطرح ؼذُ از 

ارائِ -جلعِ قجل

كٌفراًط در 

صَرت توبیل 

هرتجط ثب ثحث 

 كالظی

 آزهَى ت،َیٌی

5 3/8/96 

ثررظاااااااااااای 
ظاااااايرت،بهلی ، 
هرفَلااااااااَشي ، 
تؽخيص ٍ درهبى 

 ؼيعتَزٍهب ّب

 داًؽجَ ثبیذ قبدر ثبؼذ:
 الف( حيطِ ؼٌبختی:

 رًٍذ ثيوبري زایی ؼيعتَزٍهب ّب را  دّذ. -1

 اًَاع ؼيعتَزٍهب ّب را ثر اظبض هرفَلَشي تقعين ثٌذي ًوبیذ. -2

 عالئن اثتال ثِ اًگل را ًبم ثجرد. -3

-ؼٌبختی
 عبطفی

پرظػ  ظخٌراًی،

 ثحث پبظخ، ٍ

 گرٍّی،

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 رٍیذئَ پرٍشكتَ
كتبة،جسٍُ 

 آهَزؼی،

 دقيقِ 120

پبظخ ثِ ظَاالت 

هطرح ؼذُ از 

ارائِ -جلعِ قجل

كٌفراًط در 

 آزهَى ت،َیٌی
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 عبطفی : ة(حيطِ 
 در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دقت گَغ دّذ.  -1
 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبركت فعبل داؼتِ ثبؼذ. -2
ثِ ظَاالتی كِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرظيذُ های ؼاَد ثاب اًگياسُ     -3

 پبظخ دّذ.

 Powerًرم افسار 

point 
صَرت توبیل 

هرتجط ثب ثحث 

 كالظی

6 10/8/96 

ثررظاااااااااااای 
ظاااااايرت،بهلی ، 
هرفَلااااااااَشي ، 
تؽخيص ٍ درهبى 
تٌياااااااااااااااب 

 ظبشیٌبتب/ظَليَم
 

 داًؽجَ ثبیذ قبدر ثبؼذ:
 ؼٌبختی: الف( حيطِ

 ٍیصگی ّبي تٌيب ّب را ؼرح دّذ. -1

 اصَل تؽخيص ٍ درهبى را ثيبى ًوبیذ.    -2
 ة(حيطِ عبطفی :

 در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دقت گَغ دّذ.  -1
 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبركت فعبل داؼتِ ثبؼذ. -2
ثِ ظَاالتی كِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرظيذُ های ؼاَد ثاب اًگياسُ     -3

 خ دّذ.پبظ

-ؼٌبختی
 عبطفی

پرظػ  ظخٌراًی،

 ثحث پبظخ، ٍ

 گرٍّی،

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشكتَر
كتبة،جسٍُ 

 آهَزؼی،
 Powerًرم افسار 

point 

 دقيقِ 120

پبظخ ثِ ظَاالت 

هطرح ؼذُ از 

ارائِ -جلعِ قجل

كٌفراًط در 

صَرت توبیل 

هرتجط ثب ثحث 

 كالظی

 آزهَى ت،َیٌی

7 17/8/96 
 ّب ت،يبختِ كليبت

 ثٌاذي  تقعاين  ٍ

 آًْب

 داًؽجَ ثبیذ قبدر ثبؼذ:
 الف( حيطِ ؼٌبختی:

 ت،يبختِ ؼٌبظی ٍ اّذاف آى را تعرثف كٌذ. -1

 تبریخچِ هختصري از ت،يبختِ ؼٌبظی را ثيبى كٌذ. -2

 عَاهل زیبى آٍر ت،يبختِ ّب را تقعين ثٌذي كٌذ. -3

 ة(حيطِ عبطفی :
 ذ.در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دقت گَغ دّ  -1
 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبركت فعبل داؼتِ ثبؼذ. -2
ثِ ظَاالتی كِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرظيذُ هی ؼَد ثب اًگياسُ   -3

 پبظخ دّذ.

-ؼٌبختی
 عبطفی

پرظػ  ظخٌراًی،

 ثحث پبظخ، ٍ

 گرٍّی،

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشكتَر
كتبة،جسٍُ 

 آهَزؼی،
 Powerًرم افسار 

point 

 دقيقِ 120

الت پبظخ ثِ ظَا

هطرح ؼذُ از 

ارائِ -جلعِ قجل

كٌفراًط در 

صَرت توبیل 

هرتجط ثب ثحث 

 كالظی

 آزهَى ت،َیٌی

8 24/8/96 

ثررظاااااااااااای 
ظاااااايرت،بهلی ، 
هرفَلااااااااَشي ، 
تؽخيص ٍ درهبى 
آهيااااااااااااات 

 ّيعتَليتي،ب
 

 داًؽجَ ثبیذ قبدر ثبؼذ:
 الف( حيطِ ؼٌبختی:

 آهيت را تعریف كٌذ. -1

 هعيبرّبي تؽخيص آهيت را فْرظت كٌذ. -2

 ؼْبي كلی كٌترل ٍ پيؽگيري را ؼرح دّذ.رٍ -3
 ة(حيطِ عبطفی :

 در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دقت گَغ دّذ.  -1
 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبركت فعبل داؼتِ ثبؼذ. -2
ثِ ظَاالتی كِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرظيذُ هی ؼَد ثب اًگياسُ   -3

 پبظخ دّذ.

-ؼٌبختی
 عبطفی

پرظػ  ظخٌراًی،

،پبظخ ٍ  ثحث 

 گرٍّی،

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشكتَر
كتبة،جسٍُ 

 آهَزؼی،
 Powerًرم افسار 

point 

 دقيقِ 120

پبظخ ثِ ظَاالت 

هطرح ؼذُ از 

ارائِ -جلعِ قجل

كٌفراًط در 

صَرت توبیل 

هرتجط ثب ثحث 

 كالظی

 آزهَى ت،َیٌی
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9 1/9/96 

ثررظاااااااااااای 
ظاااااايرت،بهلی ، 
هرفَلااااااااَشي ، 
تؽخيص ٍ درهبى 

ؼی گَار تبشكذاراى
 )شیبردیب ثيوبري زا

  –الهجلياااااب( 
 گَارؼی تبشكذاراى

 كَهٌعبل
 

 داًؽجَ ثبیذ قبدر ثبؼذ:
 الف( حيطِ ؼٌبختی:

 تفبٍت شیبردیب را از ظبیر تبشكذاراى گَارؼی  كبهٌعبل ؼرح دّذ. -1

 فبكتَرّبي هَثر در اثتال ثِ شیبردیب را ركر كٌذ. -2

 اًَاع تؽخيص شیبردیب  را فْرظت كٌذ. -3

 :ة(حيطِ عبطفی 
 در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دقت گَغ دّذ.  -1
 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبركت فعبل داؼتِ ثبؼذ. -2
ثِ ظَاالتی كِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرظيذُ هی ؼاَد ثاب اًگياسُ     -3

 پبظخ دّذ.

-ؼٌبختی
 عبطفی

پرظػ  ظخٌراًی،

 ثحث پبظخ، ٍ

 گرٍّی،

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشكتَر
كتبة،جسٍُ 

 آهَزؼی،
 Powerًرم افسار 

point 

 دقيقِ 120

پبظخ ثِ ظَاالت 

هطرح ؼذُ از 

ارائِ -جلعِ قجل

كٌفراًط در 

صَرت توبیل 

هرتجط ثب ثحث 

 كالظی

 آزهَى ت،َیٌی

10 8/9/96 

ثررظاااااااااااای 
ظاااااايرت،بهلی ، 
هرفَلااااااااَشي ، 
تؽخيص ٍ درهبى 

 ّبي پالظوَدیَم

 هبالریابي  عبهال 

 اًعبًی

 ذ:داًؽجَ ثبیذ قبدر ثبؼ
 الف( حيطِ ؼٌبختی:

 تبریخچِ، عبهليي ٍ ًبقليي هبالریب را ثيبى كٌذ. -1

 عالئن ثيوبري هبالریب را ؼرح دّذ. -2

 دارٍّبي هَرد اظتفبدُ در درهبى هبالریب را تَضيح دّذ. -3

 ة(حيطِ عبطفی : 
 در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دقت گَغ دّذ.  -1
 داؼتِ ثبؼذ.در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبركت فعبل  -2
ثِ ظَاالتی كِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرظيذُ های ؼاَد ثاب اًگياسُ     -3

 پبظخ دّذ.

-ؼٌبختی
 عبطفی

پرظػ  ظخٌراًی،

 ثحث پبظخ، ٍ

 گرٍّی،

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشكتَر
كتبة،جسٍُ 

 آهَزؼی،
 Powerًرم افسار 

point 

 دقيقِ 120

پبظخ ثِ ظَاالت 

هطرح ؼذُ از 

ارائِ -جلعِ قجل

راًط در كٌف

صَرت توبیل 

هرتجط ثب ثحث 

 كالظی

 آزهَى ت،َیٌی

11 22/9/96 

ثررظااای ظااايرت،بهلی ، 
هرفَلاَشي ، تؽاخيص ٍ   

 درهاابى تَكعَپالظااوب

 گًَذي

 داًؽجَ ثبیذ قبدر ثبؼذ:
 الف( حيطِ ؼٌبختی:

 ثيوبري تَكعَپالظوَزیط را تعریف كردُ ٍ اّويت آى را ركر ًوبیذ. -1

 يبى ًوبیذ.افراد در هعرض خطر ثيوبري را  ث -2

 ة(حيطِ عبطفی : 
 در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دقت گَغ دّذ.  -1
 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبركت فعبل داؼتِ ثبؼذ. -2
ثِ ظَاالتی كِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرظيذُ هی ؼاَد ثاب اًگياسُ     -3

 پبظخ دّذ.

-ؼٌبختی
 عبطفی

پرظػ  ظخٌراًی،

 ثحث پبظخ، ٍ

 گرٍّی،

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشكتَر
كتبة،جسٍُ 

 آهَزؼی،
 Powerًرم افسار 

point 

 دقيقِ 120

پبظخ ثِ ظَاالت 

هطرح ؼذُ از 

ارائِ -جلعِ قجل

كٌفراًط در 

صَرت توبیل 

هرتجط ثب ثحث 

 كالظی

 آزهَى ت،َیٌی

12 29/9/96 
آؼٌبیی ثب كليبت قبرچ 

 ؼٌبظی

 داًؽجَ ثبیذ قبدر ثبؼذ:
 الف( حيطِ ؼٌبختی:

 ی ٍ اّذاف آى را تعرثف كٌذ.ؼٌبظ قبرچ -1

 ؼٌبظی را ثيبى كٌذ. قبرچتبریخچِ هختصري از  -2

 ّب را تقعين ثٌذي كٌذ. قبرچعَاهل زیبى آٍر  -3

-ؼٌبختی
 عبطفی

پرظػ  ظخٌراًی،

 ثحث پبظخ، ٍ

 گرٍّی،

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشكتَر
كتبة،جسٍُ 

 آهَزؼی،

 دقيقِ 120

پبظخ ثِ ظَاالت 

هطرح ؼذُ از 

ارائِ -جلعِ قجل

كٌفراًط در 

 َى ت،َیٌیآزه
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 ة(حيطِ عبطفی :

 در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دقت گَغ دّذ.  -1
 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبركت فعبل داؼتِ ثبؼذ. -2
هَرد ثحث پرظيذُ های ؼاَد ثاب اًگياسُ      ثِ ظَاالتی كِ در هَرد هَضَع-3

 پبظخ دّذ.

 Powerًرم افسار 

point 
صَرت توبیل 

هرتجط ثب ثحث 

 كالظی

13 6/10/96 

آؼااٌبیی ثااب هرفَلااَشي ، 
ثيواابري زایاای ٍ درهاابى 
قبرچْاااابي ظااااطحی  

 /جلذي

 داًؽجَ ثبیذ قبدر ثبؼذ:
 الف( حيطِ ؼٌبختی:

 ثيوبري ّبي ایجبد ؼذُ  تَظط قبرچْبي جلذي را ؼرح دّذ. -1

 اًَاع كچلی ّب را تَضيح دّذ. -2

 ٌذ.راُ ّبي تؽخيص ٍ درهبى ثيوبري ّبي قبرچی جلذي را ثيبى ك -3

 ة(حيطِ عبطفی :
 در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دقت گَغ دّذ.  -1
 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبركت فعبل داؼتِ ثبؼذ. -2
ثِ ظَاالتی كِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرظيذُ های ؼاَد ثاب اًگياسُ     -3

 پبظخ دّذ.

-ؼٌبختی
 عبطفی

پرظػ  ظخٌراًی،

 ثحث پبظخ، ٍ

 گرٍّی،

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ئَ پرٍشكتَرٍیذ
كتبة،جسٍُ 

 آهَزؼی،
 Powerًرم افسار 

point 

 دقيقِ 120

پبظخ ثِ ظَاالت 

هطرح ؼذُ از 

ارائِ -جلعِ قجل

كٌفراًط در 

صَرت توبیل 

هرتجط ثب ثحث 

 كالظی

 آزهَى ت،َیٌی

14 10/10/96 
آؼااٌبیی ثااب هرفَلااَشي ، 
ثيواابري زایاای ٍ درهاابى 

 قبرچْبي زیر جلذي

 داًؽجَ ثبیذ قبدر ثبؼذ:
 حيطِ ؼٌبختی: الف(

 اّويت قبرچ ّبي زیر جلذي را ؼرح دّذ. -1

 راُ ّبي تؽخيص ٍ درهبى ایي قبرچ ّب را ثيبى كٌذ. -2

 ة(حيطِ عبطفی : 
 در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دقت گَغ دّذ.  -1
 بؼذدر هجبحث هطرح ؼذُ هؽبركت فعبل داؼتِ ث -2
ُ های ؼاَد ثاب اًگياسُ     ثِ ظَاالتی كِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرظيذ-3

 پبظخ دّذ.

-ؼٌبختی
 عبطفی

پرظػ  ظخٌراًی،

 ثحث پبظخ، ٍ

 گرٍّی،

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشكتَر
كتبة،جسٍُ 

 آهَزؼی،
 Powerًرم افسار 

point 

 دقيقِ 120

پبظخ ثِ ظَاالت 

هطرح ؼذُ از 

ارائِ -جلعِ قجل

كٌفراًط در 

صَرت توبیل 

هرتجط ثب ثحث 

 كالظی

 آزهَى ت،َیٌی

15 13/10/96 
آؼااٌبیی ثااب هرفَلااَشي ، 
ثيواابري زایاای ٍ درهاابى 

 قبرچْبي احؽبیی

 داًؽجَ ثبیذ قبدر ثبؼذ:
 الف( حيطِ ؼٌبختی:

 اًَاع قبرچ  ّبي احؽبیی را تعرثف كٌذ. -1

 تفبٍت قبرچ ّبي پبتَشى از فرصت طلت را ؼرح دّذ. -2

 عَهل زیبى آٍر اًگل ّب را تقعين ثٌذي كٌذ. -3

 ة(حيطِ عبطفی :
 تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دقت گَغ دّذ. در ٌّگبم  -1
 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبركت فعبل داؼتِ ثبؼذ. -2
ثِ ظَاالتی كِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرظيذُ های ؼاَد ثاب اًگياسُ     -3

-ؼٌبختی
 عبطفی

پرظػ  ظخٌراًی،

 ثحث پبظخ، ٍ

 گرٍّی،

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشكتَر
كتبة،جسٍُ 

 آهَزؼی،
 Powerرم افسار ً

point 

 دقيقِ 120

پبظخ ثِ ظَاالت 

هطرح ؼذُ از 

ارائِ -جلعِ قجل

كٌفراًط در 

صَرت توبیل 

هرتجط ثب ثحث 

 كالظی

 آزهَى ت،َیٌی
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 پبظخ دّذ.

16 16/10/96 
آؼٌبیی ثب هحايط ّابي   
كؽاات ٍ دارٍّاابي ضااذ 

 قبرچی

 داًؽجَ ثبیذ قبدر ثبؼذ:
 الف( حيطِ ؼٌبختی:

 ف آًْب را تَضيح دّذ.اًَاع دارٍّبي ضذ قبرچی ٍ ًحَُ هصر -1

 اًَاع هحيط ّبي كؽت ٍ ًحَُ كؽت قبرچْب را ثيبى كٌذ. -2

 

 ة(حيطِ عبطفی :
 در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دقت گَغ دّذ.  -1
 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبركت فعبل داؼتِ ثبؼذ. -2
ثِ ظَاالتی كِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرظيذُ هی ؼَد ثب اًگياسُ   -3

 .پبظخ دّذ

-ؼٌبختی
 عبطفی

پرظػ  ظخٌراًی،

 ثحث پبظخ، ٍ

 گرٍّی،

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشكتَر
كتبة،جسٍُ 

 آهَزؼی،
 Powerًرم افسار 

point 

 دقيقِ 120

پبظخ ثِ ظَاالت 

هطرح ؼذُ از 

ارائِ -جلعِ قجل

كٌفراًط در 

صَرت توبیل 

هرتجط ثب ثحث 

 كالظی

 آزهَى ت،َیٌی

17  
ٌذي كلی هطبلت جوع ث

تاابریخ  ،ٍ رفااع هؽاا،ل
 اهتحبى پبیبى ترم

 داًؽجَ ثبیذ قبدر ثبؼذ:
 الف( حيطِ ؼٌبختی:

 هطبلت ارائِ ؼذُ در طَل ترم را تَضيح دّذ -1

 هعبئل هختلف در طَل ترم را حل ًوبیذ.-2
 ّذف از ارائِ ایي ٍاحذ درظی را ثِ خَثی درک كردُ ثبؼذ.

 ثب اًگيسُ ٍ اؼتيبق در اهتحبًبت پبیبى ترم هؽبركت كٌذ.-3

 يطِ عبطفی :ة(ح
 در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دقت گَغ دّذ.  -1
 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبركت فعبل داؼتِ ثبؼذ. -2
ثِ ظَاالتی كِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرظيذُ های ؼاَد ثاب اًگياسُ     -3

 پبظخ دّذ.

-ؼٌبختی
 عبطفی

 دقيقِ 120 ---- حل هعئلِ
حل هعبئل دادُ 

 ؼذُ
 آزهَى پبیبًی
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