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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

 دانشجو
 ارزشیابینحوه

1  

عجقِ اّویت ٍ ثب  بىیاًطجَد ییآضٌب
هْن  بىیػٌکجَتٍ اًَاع حطشات ثٌذی 

 یپضضک ٍ یاص ًظش ثْذاضت
 

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 ،یسا اص ًظررش هَسفَژررَط یپضضررک ٍ یحطررشات هْررن اص ًظررش ثْذاضررت  .1

  دّذ صیتطخ اًتطبسٍ  ییصا یوبسیث یَژَطیث

 ًبقل سا تؼشیف کٌذ .2

  قلیي سا ضشح دّذثیوبسی تَسظ ًب اًتقبل یاًَاع سٍضْب .3

 ثیوبسیْب سا تَضیح دّذ ٍ هخضى دس چشخِ اًتقبل ضثبىیًقص ًبقل ، ه .4

ِ  یّرب  یوبسیث یَژَطیذهیهثلث اپ .5 تَسرظ حطرشات سا تشسرین     هٌتقلر
 کٌذ.

 حیطه عاطفی:
 ثب ػالقِ ثِ دسس گَش کٌذ-1
 ثب اًگیضُ ثِ سَالت پبسخ دّذ ٍ دس هجبحث ضشکت ًوبیذ.-2

 

 -ضٌبختی
 ػبعفی

سخٌشاًی،پشسص ٍ 
 خپبس

 

کتبة، ٍیذئَ 
 پشٍطکتَس،ٍایت ثشد

 سبػت 2

حضَس هٌظن ٍ فؼبل 
دس کالس،پبسخ ثِ 

 سَاالت
 

 آصهًَْبی آغبصیي

2  
 یپضضک تیٍ اّو یَژَطیث ثب آضٌبیی

 یٍ اًَاع سٍضْب پطِ ّبی کَژیسیذُ

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 -ضٌبختی
 ػبعفی

سخٌشاًی،پشسص ٍ 
پبسخ، ثحث 

کتبة، ٍیذئَ 
 پشٍطکتَس،ٍایت ثشد

 سبػت 2
حضَس هٌظن ٍ فؼبل 
دس کالس،پبسخ ثِ 

ای یب هشحلِ

 تکَیٌی

                                                 

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


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

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 هحل پشٍسش اًَاع پطِ ّبی کَژیسیذُ سا رکش کٌذ .1 هجبسصُ ثب آًْب

ظش سیخت ضٌبسی تفبٍت پطِ ّبی کَژکس ثب آًَفرل سا تطرخیص   اص ً .2
 دّذ

 تفبٍت ّبی سفتبسی ثیي پطِ ّبی کَژکس ٍ آًَفل سا ضشح دّذ .3

 ثیوبسیْبی هٌتقلِ تَسظ پطِ ّبی کَژکس ٍ آًَفل سا ًبم ثجشد .4

اًَاع سٍضْبی هجبسصُ )فیضیکی،ضیویبیی ٍ ثیَژرَطیکی  ثرب پطرِ ّربی      .5
 کَژکس ٍ آًَفل سا ضشح دّذ

 عاطفی:حیطه 
 ثب ػالقِ ثِ دسس گَش کٌذ-1
 ثب اًگیضُ ثِ سَالت پبسخ دّذ ٍ دس هجبحث ضشکت ًوبیذ.-2

 

 سَاالت گشٍّی
 

3  
 یپضضک تیٍ اّو یَژَطیثآضٌبیی ثب 
ٍ  َمیوَژی، س ذسیکَئیکَژ پطِ ّبی

 هجبسصُ ثب آًْب یاًَاع سٍضْب

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 سا رکش کٌذ َمیوَژیس ٍ ذسیکَئیکَژهحل پشٍسش پطِ ّبی  .1

سا  َمیوَژیسر  ثرب  ذسیکَئیکَژاص ًظش سیخت ضٌبسی تفبٍت پطِ ّبی  .2
 تطخیص دّذ

سا ضرشح   َمیوَژیسٍ  ذسیکَئیکَژتفبٍت ّبی سفتبسی ثیي پطِ ّبی  .3
 دّذ

سا ًربم   َمیوَژیسر ٍ  ذسیر کَئیکَژثیوبسیْبی هٌتقلِ تَسظ پطِ ّبی  .4
 ثجشد

اًَاع سٍضْبی هجبسصُ )فیضیکی،ضیویبیی ٍ ثیَژرَطیکی  ثرب پطرِ ّربی      .5
 سا ضشح دّذ َمیوَژیس ٍ ذسیکَئیکَژ

 حیطه عاطفی:
 ثب ػالقِ ثِ دسس گَش کٌذ-1
 ًوبیذ.ثب اًگیضُ ثِ سَالت پبسخ دّذ ٍ دس هجبحث ضشکت -2

 

 -ضٌبختی
 ػبعفی

 
 
 

 
 
 
 

سخٌشاًی،پشسص ٍ 
پبسخ، ثحث 

 گشٍّی

 
 
 

 
 
 
 

کتبة، ٍیذئَ 
 پشٍطکتَس،ٍایت ثشد

 
 
 

 
 
 
 

 سبػت 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

حضَس هٌظن ٍ فؼبل 
دس کالس،پبسخ ثِ 
سَاالت، ضشکت دس 

 ثحثْب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای یب هشحلِ

 تکَیٌی

4  
 یپضضرک  تیر ٍ اّو یَژرَط یثآضٌبیی ثب 

هجبسصُ  یاًَاع سٍضْب ٍپطِ ّبی خبکی 
 ثب آًْب

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 هحیغْبی پشٍسش پطِ ّبی خبکی سا رکش کٌذ .1

سربیش پطرِ ّرب سا     ثرب  اص ًظش سیخت ضٌبسی تفبٍت پطِ ّربی خربکی   .2
 تطخیص دّذ

 سا ًبم ثجشد ثیوبسیْبی هٌتقلِ تَسظ پطِ ّبی خبکی .3

 ثیوبسی ژیطوبًیَص سا ضشح دّذ .4

 ٍت آًْب سا ثیبى کٌذاًَاع ژیطوبًیَص ٍ تفب .5

 -ضٌبختی
 ػبعفی

سخٌشاًی،پشسص ٍ 
پبسخ، ثحث 

 گشٍّی

کتبة، ٍیذئَ 
 پشٍطکتَس،ٍایت ثشد

 سبػت 2

حضَس هٌظن ٍ فؼبل 
دس کالس،پبسخ ثِ 
سَاالت، ضشکت دس 

 ثحثْب
 

ای یب هشحلِ

 تکَیٌی
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اًَاع سٍضْبی هجبسصُ )فیضیکی،ضیویبیی ٍ ثیَژرَطیکی  ثرب پطرِ ّربی      .6
 سا ضشح دّذ خبکی

 حیطه عاطفی:
 ثب ػالقِ ثِ دسس گَش کٌذ-1
 ثب اًگیضُ ثِ سَالت پبسخ دّذ ٍ دس هجبحث ضشکت ًوبیذ.-2

 

5  
 یپضضرک  تیر ٍ اّو یَژرَط یثآضٌبیی ثب 

ٍ اًرررَاع پطرررِ ّررربی سرررشاتَپَگًَیذُ 
 هجبسصُ ثب آًْب یسٍضْب

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 هحیغْبی پشٍسش پطِ ّبی سشاتَپَگًَیذُ سا رکش کٌذ .1

سربیش پطرِ ّرب سا     ضٌبسری تفربٍت سرشاتَپَگًَیذُ ثرب     اص ًظش سیخرت  .2
 تطخیص دّذ

 ثیوبسیْبی هٌتقلِ تَسظ سشاتَپَگًَیذُ سا ًبم ثجشد .3

اًَاع سٍضْبی هجبسصُ )فیضیکی،ضیویبیی ٍ ثیَژرَطیکی  ثرب پطرِ ّربی      .4
 سا ضشح دّذ سشاتَپَگًَیذُ ّب

 حیطه عاطفی:
 ثب ػالقِ ثِ دسس گَش کٌذ-1
 ّذ ٍ دس هجبحث ضشکت ًوبیذ.ثب اًگیضُ ثِ سَالت پبسخ د-2

 

 -ضٌبختی
 ػبعفی

سخٌشاًی،پشسص ٍ 
پبسخ، ثحث 

  گشٍّی
 

کتبة، ٍیذئَ 
 پشٍطکتَس،ٍایت ثشد

 سبػت 2

حضَس هٌظن ٍ فؼبل 
دس کالس،پبسخ ثِ 
سَاالت، ضشکت دس 

 ثحثْب
 

ای یب هشحلِ

 تکَیٌی

6  
 یپضضک تیٍ اّو یَژَطیثآضٌبیی ثب 
هجبسصُ ثب  یٍ اًَاع سٍضْب تبثبًیذُ ّب

 آًْب

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 سا رکش کٌذ تبثبًیذُ ّبهحیغْبی پشٍسش  .1

سا ٍ هگس ّرب  سبیش پطِ ّب  ثب تبثبًیذُ ّباص ًظش سیخت ضٌبسی تفبٍت  .2
 تطخیص دّذ

 سا ًبم ثجشد تبثبًیذُ ّبثیوبسیْبی هٌتقلِ تَسظ  .3

سا  تبثبًیذُ ّرب اًَاع سٍضْبی هجبسصُ )فیضیکی،ضیویبیی ٍ ثیَژَطیکی  ثب  .4
 دّذضشح 

 حیطه عاطفی:
 ثب ػالقِ ثِ دسس گَش کٌذ-1
 ثب اًگیضُ ثِ سَالت پبسخ دّذ ٍ دس هجبحث ضشکت ًوبیذ.-2

 

 -ضٌبختی
 ػبعفی

سخٌشاًی،پشسص ٍ 
پبسخ، ثحث 

 گشٍّی

کتبة، ٍیذئَ 
 پشٍطکتَس،ٍایت ثشد

 سبػت 2

حضَس هٌظن ٍ فؼبل 
دس کالس،پبسخ ثِ 
سَاالت، ضشکت دس 

 ثحثْب
 

ای یب هشحلِ

 تکَیٌی

7  
 یپضضک تیٍ اّو یَژَطیثثب  آضٌبیی

ٍ اًَاع هَسیذُ ّب ٍ گلَسیٌیذُ ّب 
 هجبسصُ ثب آًْب یسٍضْب

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
هحیغْبی پشٍسش هگس ّبی خبًگی ٍ پطِ ّبی تسرِ تسرِ سا رکرش     .1

 -ضٌبختی
 ػبعفی

سخٌشاًی،پشسص ٍ 
پبسخ، ثحث 

 گشٍّی

کتبة، ٍیذئَ 
 پشٍطکتَس،ٍایت ثشد

 سبػت 2
حضَس هٌظن ٍ فؼبل 

ِ دس کالس،پبسخ ث
سَاالت، ضشکت دس 

ای یب هشحلِ

 تکَیٌی
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 کٌذ

پطِ ّبی تسِ تسِ ٍ  اص ًظش سیخت ضٌبسی تفبٍت هگسْبی خبًگی ثب .2
 سبیش هگس ّب سا تطخیص دّذ

بی هٌتقلِ تَسظ هگسْبی خبًگی ٍ پطِ ّبی تسِ تسِ سا ًبم ثیوبسیْ .3
 ثجشد

 حیطه عاطفی:
 ثب ػالقِ ثِ دسس گَش کٌذ-1
 ثب اًگیضُ ثِ سَالت پبسخ دّذ ٍ دس هجبحث ضشکت ًوبیذ.-2

 

 ثحثْب
 

8  

 تیٍ اّو یَژَطیثاداهِ آضٌبیی ثب 
ٍ هَسیذُ ّب ٍ گلَسیٌیذُ ّب  یپضضک

، اهتحبى هجبسصُ ثب آًْب یاًَاع سٍضْب
 هیبًتشم

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 هیبصیس ٍ اًَاع آى سا تَضیح دّذ .1

 داًَاع هگسْبی ایجبد کٌٌذُ هیبص سا ًبم ثجش .2

سا  اًَاع سٍضْبی هجبسصُ )فیضیکی،ضیویبیی ٍ ثیَژَطیکی  ثب تبثبًیذُ ّرب  .3
 ضشح دّذ

 حیطه عاطفی:
 ثب ػالقِ ثِ دسس گَش کٌذ-1
 ثب اًگیضُ ثِ سَالت پبسخ دّذ ٍ دس هجبحث ضشکت ًوبیذ.-2

 

 -ضٌبختی
 ػبعفی

سخٌشاًی،پشسص ٍ 
پبسخ، ثحث 

 گشٍّی

کتبة، ٍیذئَ 
 پشٍطکتَس،ٍایت ثشد

 سبػت 2

هٌظن ٍ فؼبل حضَس 
دس کالس،پبسخ ثِ 
سَاالت، ضشکت دس 

 ثحثْب
 

 آصهَى پبیبًی

9  
 یپضضک تیٍ اّو یَژَطیثآضٌبیی ثب 
 هجبسصُ ثب آًْب یٍ اًَاع سٍضْبسَسشیْب 

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 هحیغْبی پشٍسش سَسشی ّب سا رکش کٌذ .1

اص ًظش سیخت ضٌبسی تفبٍت ثیي سَسشی ضشقی، آژوبًی ٍ آهشیکربیی   .2
 سا تطخیص دّذ

 ثیوبسیْبی هٌتقلِ تَسظ سَسشیْب سا ًبم ثجشد .3

سا  اًَاع سٍضْبی هجبسصُ )فیضیکی،ضیویبیی ٍ ثیَژَطیکی  ثب تبثبًیذُ ّرب  .4
 ضشح دّذ

 حیطه عاطفی:
 ثب ػالقِ ثِ دسس گَش کٌذ-1
 ٍ دس هجبحث ضشکت ًوبیذ.ثب اًگیضُ ثِ سَالت پبسخ دّذ -2

 

 -ضٌبختی
 ػبعفی

سخٌشاًی،پشسص ٍ 
پبسخ، ثحث 

 گشٍّی

کتبة، ٍیذئَ 
 پشٍطکتَس،ٍایت ثشد

 سبػت 2

حضَس هٌظن ٍ فؼبل 
دس کالس،پبسخ ثِ 
سَاالت، ضشکت دس 

 ثحثْب
 

ای یب هشحلِ

 تکَیٌی

11  
 یپضضک تیٍ اّو یَژَطیثآضٌبیی ثب 

 هجبسصُ ثب آًْب یٍ اًَاع سٍضْبککْب 
 شجو بتواند:دان

 حیطه شناختی:
 -ضٌبختی
 ػبعفی

سخٌشاًی،پشسص ٍ 
پبسخ، ثحث 

کتبة، ٍیذئَ 
 پشٍطکتَس،ٍایت ثشد

 سبػت 2
حضَس هٌظن ٍ فؼبل 
دس کالس،پبسخ ثِ 

ی یب اهشحلِ

 تکَیٌی
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 هحیغْبی پشٍسش ککْب سا رکش کٌذ .1

 هطخصبت کک ّب ٍ ًحَُ صًذگی آًْب سا ثیبى کٌذ .2

 ًقص کک ّب دس اًتقبل ثیوبسی عبػَى ٍ سبیش ثیوبسیْب سا ًبم ثجشد .3

 اًَاع کک ّبی هْن دس اًتقبل ثیوبسی ثِ اًسبى سا ًبم ثجشد .4

سا  َطیکی  ثرب ککْرب  اًَاع سٍضْبی هجبسصُ )فیضیکی،ضیویبیی ٍ ثیَژر  .5
 ضشح دّذ

 حیطه عاطفی:
 ثب ػالقِ ثِ دسس گَش کٌذ-1
 ثب اًگیضُ ثِ سَالت پبسخ دّذ ٍ دس هجبحث ضشکت ًوبیذ.-2

 

سَاالت، ضشکت دس  گشٍّی
 ثحثْب
 

11  
 یپضضک تیٍ اّو یَژَطیثآضٌبیی ثب 

هجبسصُ  یٍ اًَاع سٍضْبسبسْب ٍ ضپطْب 
 ثب آًْب

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 . هحیغْبی پشٍسش ضپطْب ٍ سبسْب سا رکش کٌذ1

 . هطخصبت ضپطْب ٍ سبس ّب ٍ ًحَُ صًذگی آًْب سا ثیبى کٌذ2

 ٍ ضپطْب سا ضشح دّذ . ثیوبسیْبی هٌتقلِ تَسظ سبسْب 3       

. اًَاع سٍضْبی هجبسصُ )فیضیکی،ضیویبیی ٍ ثیَژَطیکی  ثرب سبسرْب ٍ   4
 سا ضشح دّذ ضپطْب

 حیطه عاطفی:
 ثب ػالقِ ثِ دسس گَش کٌذ-1
 ثب اًگیضُ ثِ سَالت پبسخ دّذ ٍ دس هجبحث ضشکت ًوبیذ.-2

 

 -ضٌبختی
 ػبعفی

سخٌشاًی،پشسص ٍ 
پبسخ، ثحث 

 گشٍّی

کتبة، ٍیذئَ 
 ثشدپشٍطکتَس،ٍایت 

 سبػت 2

حضَس هٌظن ٍ فؼبل 
دس کالس،پبسخ ثِ 
سَاالت، ضشکت دس 

 ثحثْب
 

ای یب هشحلِ

 تکَیٌی

12  
 یپضضک تیٍ اّو یَژَطیثآضٌبیی ثب 

 یٍ اًَاع سٍضْبحلضًٍْب ٍ جًَذگبى 
 هجبسصُ ثب آًْب

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 . هحیغْبی پشٍسش جًَذگبى ٍ حلضًٍْب سا رکش کٌذ1

 یبصیس ٍ اًَاع آى سا ًبم ثجشد. ضیستَصٍه2

. اًَاع جًَذگبى ٍ حلضًٍْب ٍ ًقص هستقین ٍ غیش هستقین آًْب دس  3       
 اًتقبل ثیوبسیْب سا ضشح دّذ

. اًَاع سٍضْبی هجبسصُ )فیضیکی،ضیویبیی ٍ ثیَژَطیکی  ثب حلضًٍْرب ٍ  4
 سا ضشح دّذ جًَذگبى

 حیطه عاطفی:
 ثب ػالقِ ثِ دسس گَش کٌذ-1
 ضُ ثِ سَالت پبسخ دّذ ٍ دس هجبحث ضشکت ًوبیذ.ثب اًگی-2

 

 -ضٌبختی
 ػبعفی

سخٌشاًی،پشسص ٍ 
پبسخ، ثحث 

 گشٍّی

کتبة، ٍیذئَ 
 پشٍطکتَس،ٍایت ثشد

 سبػت 2

حضَس هٌظن ٍ فؼبل 
دس کالس،پبسخ ثِ 
سَاالت، ضشکت دس 

 ثحثْب
 

ای یب هشحلِ

 تکَیٌی
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13  
 یپضضک تیٍ اّو یَژَطیثآضٌبیی ثب 

 بسصُ ثب آًْبهج یٍ اًَاع سٍضْبکٌِ ّب 

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 . هحیغْبی پشٍسش کٌِ ّب سا رکش کٌذ1

 . اًَاع کٌِ ّبی هْن دس اًتقبل ثیوبسیْب سا ًبم ثجشد2

 . ًقص کٌِ ّب دس اًتقبل تت کشیوِ کٌگَ سا ضشح دّذ 3       

سا  . اًَاع سٍضْبی هجبسصُ )فیضیکی،ضیویبیی ٍ ثیَژَطیکی  ثب کٌِ ّرب 4
 ذضشح دّ

 حیطه عاطفی:
 ثب ػالقِ ثِ دسس گَش کٌذ-1
 ثب اًگیضُ ثِ سَالت پبسخ دّذ ٍ دس هجبحث ضشکت ًوبیذ.-2

 

 -ضٌبختی
 ػبعفی

سخٌشاًی،پشسص ٍ 
پبسخ، ثحث 

 گشٍّی

کتبة، ٍیذئَ 
 پشٍطکتَس،ٍایت ثشد

 سبػت 2

حضَس هٌظن ٍ فؼبل 
دس کالس،پبسخ ثِ 
سَاالت، ضشکت دس 

 ثحثْب
 

ای یب هشحلِ

 تکَیٌی

14  
هذیشیت هحیغی اصَل ثب آضٌبیی 

  1) يیًبقل

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 . اًَاع سٍضْبی کٌتشل هحیغی ًبقلیي سا ًبم ثجشد1

 . صّکص سا تؼشیف کٌذ2

 . فشق صّکطی ٍ ًْشکٌی سا تَضیح دّذ 3       

 . اًَاع سٍضْبی صّکطی سا ضشح دّذ4
 . اّذاف صّکطی سا ًبم ثجشد5

 حیطه عاطفی:
 دسس گَش کٌذ ثب ػالقِ ثِ-1
 ثب اًگیضُ ثِ سَالت پبسخ دّذ ٍ دس هجبحث ضشکت ًوبیذ.-2

 -ضٌبختی
 ػبعفی

سخٌشاًی،پشسص ٍ 
پبسخ، ثحث 

 گشٍّی

کتبة، ٍیذئَ 
 پشٍطکتَس،ٍایت ثشد

 سبػت 2

حضَس هٌظن ٍ فؼبل 
دس کالس،پبسخ ثِ 
سَاالت، ضشکت دس 

 ثحثْب
 

ای یب هشحلِ

 تکَیٌی

15  
هذیشیت هحیغی اصَل آضٌبیی ثب 

  2) يیًبقل

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 .  اصَل عشاحی کبًبژْبی ثبص سا ًبم ثجشد1

 . ساثغِ هبًیٌگ دس عشاحی کبًبژْبی ثبص سا ثِ کبس ثٌذد 2       

 . ساثغِ چضی دس عشاحی کبًبژْبی ثبص سا ثِ کبس ثٌذد3
.  کبسثشد اصَل ّیرذسٍژیک دس عشاحری کبًبژْربی ثربص ٍ صّکطرْب سا      4

 ثذاًذ

 فی:حیطه عاط
 ثب ػالقِ ثِ دسس گَش کٌذ-1
 ثب اًگیضُ ثِ سَالت پبسخ دّذ ٍ دس هجبحث ضشکت ًوبیذ.-2

 -ضٌبختی
 ػبعفی

سخٌشاًی،پشسص ٍ 
پبسخ، ثحث 

 گشٍّی

کتبة، ٍیذئَ 
 پشٍطکتَس،ٍایت ثشد

 سبػت 2

حضَس هٌظن ٍ فؼبل 
دس کالس،پبسخ ثِ 
 سَاالت، حل هسبئل

 

ای یب هشحلِ

 تکَیٌی

16  
حیغی هذیشیت هاصَل آضٌبیی ثب 

  3) يیًبقل

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 -ضٌبختی
 ػبعفی

سخٌشاًی،پشسص ٍ 
پبسخ، ثحث 

کتبة، ٍیذئَ 
 پشٍطکتَس،ٍایت ثشد

 سبػت 2
حضَس هٌظن ٍ فؼبل 
دس کالس،پبسخ ثِ 

ای یب هشحلِ

 تکَیٌی
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 .  تفبٍت ثیي اًَاع صّکص سا ضشح دّذ1

 . سٍاثظ حبکن دس عشاحی صّکص ّب سا ًبم ثجشد 2       

 . ًقص صّکطی دس کٌتشل ًبقلیي سا ضشح دّذ3

 حیطه حرکتی:
.  ثتَاًذ ثب استفبدُ اص سٍاثظ ّیذسٍژیک کبًبژْب ٍ هؼیبسّبی حبکن ثرش  4

 صّکص عشاحی کٌذآى یک 

 حیطه عاطفی:
 ثب ػالقِ ثِ دسس گَش کٌذ-1
 ثب اًگیضُ ثِ سَالت پبسخ دّذ ٍ دس هجبحث ضشکت ًوبیذ.-2

 سَاالت، حل هسبئل گشٍّی
 

17  
ثٌذی کلی هغبژت ٍ پبسخ ثِ جوغ

 سَاالت داًطجَیبى

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

اّویت هذیشیت ٍ ثْسبصی هحیظ دس  دس کٌتشل اًَاع ثتَاًذ  داًطجَ
 تَضیح دّذ.ًبقلیي سا ثِ عَس جبهغ 

 ّذف اص اسایِ ایي ٍاحذ دسسی سا دسک کشدُ ثبضذ.
 ضشکت ًوبیذ. ثب اًگیضُ ٍ اضتیبق دس اهتحبى پبیبى تشم

 -ضٌبختی
 ػبعفی

 سبػت 2 -- حل هسئلِ
حل هسبئل دادُ 

 ضذُ
 آصهَى پبیبًی

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی00% کل نمره بب استفبده از کوئیس و 20ارزضیببی به صورت کتبی که 
 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره00   آزمون پبیبن ترم
 % کل نمره20  ئیس و تکبلیف درسیکو

 منابع:
1- Rozendaol J.A(1997)” Vector control” WHO, Geneva 

2- Salvato(2003) Environmental Engiering& Sanition” John wiley, New York 

 ی، دکتشصبئج ی، دکتش سضت نی، تشجوِ : دکتش صػ سیم . سشٍ فی، تأژ یپضضک یحطشُ ضٌبس بتیکل-3

 ْبی هٌْذسی هجبسصُ ثب ًبقلیي، تبژیف دکتش سٍح اژِ دّقبًی، داًطگبُ ػلَم پضضکی کبضبىسٍض -4

 


