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اّذاف هیبًی (رئَس هغبلب)

اّذاف ٍیژُ (بر اسبس سِ حیغِ اّذاف آهَزضی :

عبقِ ّر

ضٌبختی ،عبعفی ،رٍاى حرکتی)

حیغِ



رٍش یبددّی
یبدگیری

هَاد ٍ ٍسبیل

زهبى خلسِ

آهَزضی

تکبلیف داًطدَ

ًحَُارزضیببی

حیغِ ضٌبختی
 -1داًطدَ بب هفَْم دٍزیوتری آضٌب ضَد.
 -2داًطدَ بب اًَاع دٍزیوتری آضٌب ضَد.
 -3داًطدَ بب ضرایظ کابر ٍ هقارراو ٍیاژُ
دٍزیوتر فردی آضٌب ضَد.

1

آضٌبیی بب دٍزیوتری

ضٌبختی،
 -4داًطدَ بب ًحَُ عولکرد فیلن باح آضاٌب
رٍاًی
ضَد.
حرکتی
حیغِ رٍاًی حرکتی

سخٌراًی،
اًدبم آزهبیص

تختِ ٍایت برد،
هَاد ٍسبیل
الزم

ضرکت در
بحثْبی
 242دقیقِ

گرٍّی ،اًدبم
آزهبیص ٍ

آغبزیي

ًَضتي گسارش
کبر

 -1داًطدَ بب دستگبُ دٍزیوتاری کابر
کٌذ
ً -2حَُ استفبدُ از فیلن بچ را بِ عاَر
عولی اًدبم دّذ.
2

آضٌبیی بب دٍزیوتری

حیغِ ضٌبختی

ضٌبختی،

سخٌراًی،

تختِ ٍایت برد،

 242دقیقِ

ضرکت در

هرحلِای یب

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهای یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.
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 -1داًطدَ بب ًحَُ عولکرد دٍزیوتر قلوای
آضٌب ضَد.
 -2داًطاادَ بااب ًحااَُ عولکاارد دٍزیوتاار

رٍاًی
حرکتی

اًدبم آزهبیص

بحثْبی
گرٍّی ،اًدبم
آزهبیص ٍ

هَاد ٍسبیل
الزم

ترهَلَهیسبًس آضٌب ضَد.
 -3داًطدَ بب هسایب ٍ هعبیب ّر یک از اًاَاع
دٍزیوتر فردی آضٌب ضَد.

تکَیٌی

ًَضتي گسارش
کبر

حیغِ رٍاًی حرکتی
 -1داًطاادَ بااب دسااتگبُ دٍزیوتاار
ترهَلَهیسبًس بِ عَر عولای کابر
کٌذ.
 -2داًطدَ بب دٍزیوتر قلوای باِ عاَر
عولی کبر کٌذ.
حیغِ ضٌبختی

3

آضٌبیی بب تدْیساو آضکبر سبزی

4

آضٌبیی بب تدْیساو آضکبر سبزی

 -1داًطدَ بب ًحَُ عولکرد سٌتیالتَر آضٌب
ضَد.
 -2داًطدَ بب ًحَُ عولکرد گبیگر هَلر آضٌب
ضٌبختی،
ضَد.
رٍاًی
حیغِ رٍاًی حرکتی
حرکتی
 -1داًطدَ بِ عَر عولی بب ساٌتیالتَر
آضٌب ضَد.

سخٌراًی،
اًدبم آزهبیص

تختِ ٍایت برد،
هَاد ٍسبیل
الزم

 242دقیقِ

ضرکت در
بحثْبی
گرٍّی ،اًدبم
آزهبیص ٍ
ًَضتي گسارش
کبر

هرحلِای یب
تکَیٌی

 -2داًطدَ بِ عَر عولای باب دساتگبُ
گبیگر هَلر کبر کٌذ.
حیغِ ضٌبختی
 -1داًطاادَ بااب ًحااَُ عولکاارد اتبقااک
ضٌبختی،
یًَیساسیَى آضٌب ضَد.
رٍاًی
 -2داًطدَ بب ًحَُ عولکرد ضاوبرًذُ آلفاب
حرکتی
آضٌب ضَد.
حیغِ رٍاًی حرکتی
 -1داًطدَبِ صَرو عولی ٍ از ًسدیک

ضرکت در
سخٌراًی،
اًدبم آزهبیص

تختِ ٍایت برد،
هَاد ٍسبیل
الزم

 242دقیقِ

بحثْبی
گرٍّی ،اًدبم
آزهبیص ٍ
ًَضتي گسارش
کبر

هرحلِای یب
تکَیٌی
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بب اتبقک یًَیساسیَى توبس داضاتِ
ببضذ.
حیغِ ضٌبختی
 -1داًطدَ اًَاع اضاعِ تَلیاذی در هراکاس
تَلیذ اضعِ بیوبرستبًی را بطٌبسذ
اثراو هضر ایي اضعِ ّب را تَضایح
-2

5

ببزدیذ از هراکس تَلیذ اضعِ
بیوبرستبًی

ضرکت در

دّذ
ضٌبختی،
راُ ّبی کبّص اثراو ایي اضعِ ّب را
-3
رٍاًی
یبد گرفتِ ببضذ.
حرکتی
حیغِ رٍاًی حرکتی
-1داًطدَ از هراکس اضعِ بیوبرستبى بِ صَرو
عولی ببزدیذ کٌذ
-2داًطدَ رٍضْبی کبّص اضعِ را باِ عاَر

سخٌراًی،
اًدبم آزهبیص

تختِ ٍایت برد،
هَاد ٍسبیل
الزم

 242دقیقِ

بحثْبی
گرٍّی ،اًدبم
آزهبیص ٍ
ًَضتي گسارش
کبر

هرحلِای یب
تکَیٌی

عولی ازًسدیک ببیٌذ

ببزدیذ از آزهبیطگبُ
6

7

(آضٌبیی بب دستگبّبی اًذازُ
گیری اضعِ ّب ٍ اهَاج)

حیغِ ضٌبختی
 -1داًطدَ اًَاع دستگبُ ّبی اًذازُ گیری -
اضعِ ٍ اهَاج در هیحظ ّبی کبرگبّی را
بطٌبسذ
 -2بتَاًذ کبرایی ّر کذام از آًْب را ضرح
دّذ.
حیغِ رٍاًی حرکتی
 -1داًطدَ بِ عَر عولی بب اًذازُ گیری
اهَاج در هیحظ کبرگبُ آضٌب ضَد.
 -2داًطدَ بب دستگبُ در ًقبط هختلف
اضعِ سٌدی کٌذ.

ببزدیذ از آزهبیطگبُ

حیغِ رٍاًی حرکتی

(آضٌبیی بب دستگبّبی اًذازُ

 -1داًطدَ بتَاًذ بب دستگبُ ّبی اًذازُ

گیری اضعِ ّب ٍ اهَاج)

گیری اضعِ بِ صَرو عولی کبر کٌذ
 -2داًطدَ بتَاًذ بب اًذازُ گیری اضعِ اًَاع

ضرکت در
ضٌبختی،
رٍاًی
حرکتی

سخٌراًی،
اًدبم آزهبیص

بحثْبی

تختِ ٍایت برد،
هَاد ٍسبیل

 242دقیقِ

الزم

گرٍّی ،اًدبم
آزهبیص ٍ
ًَضتي گسارش

هرحلِای یب
تکَیٌی

کبر

ضٌبختی،
رٍاًی
حرکتی

سخٌراًی،
اًدبم آزهبیص

ضرکت در

تختِ ٍایت برد،
هَاد ٍسبیل
الزم

 242دقیقِ

بحثْبی
گرٍّی ،اًدبم
آزهبیص ٍ

هرحلِای یب
تکَیٌی
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دستگبّْب را هقبیسِ کٌذ.

8

بررسی هَردی اقذاهبو اًدبم ضذُ
پس از حَادث ّستِ ای

9

خو بٌذی کلی هغبلب ٍ رف هطکل

ًَضتي گسارش
کبر

حیغِ رٍاًی حرکتی
 -1بب دستگبّْبی حفبظت فاردی در هَاقا
اضغراری کبر کٌذ.
 -2بِ صَرو عولی اقاذاهبو الزم را اًدابم
دّذ

ضٌبختی،
رٍاًی
حرکتی

سخٌراًی،
اًدبم آزهبیص

تختِ ٍایت برد،
هَاد ٍسبیل

 242دقیقِ

الزم

ضرکت در
بحثْبی
گرٍّی ،اًدبم
آزهبیص ٍ

هرحلِای یب
تکَیٌی

ًَضتي گسارش
کبر

داًطدَ بتَاًذ
.1

هسبئل هختلف ارائِ ضذُ در عَل ترم را حل
ًوبیذ.

.2

ّذف از ارائِ ایي ٍاحذ درسی را بِ خَبی
درک کردُ ببضذ.

.3

ضٌبختی-

حل هسئلِ،

عبعفی

اًدبم آزهبیص

----
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حل هسبئل دادُ
ضذُ

آزهَى پبیبًی

بب اًگیسُ ٍ اضتیبق در اهتحبى پبیبى ترم
ضرکت کٌذ.
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