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 خچِ،یثب تبر ییآؼٌب

درض ٍ اّذاف  هقذهِ  

 ازداًؽجَیبى اًتظبر هی رٍد:

  حیطه شناختی :

ػٌبٍیي هَضَػبتی کِ در ٍاحدذ درظدی ارا دِ هیؽدَد  یعدت       .1
   ًوبیذ.

 .  ا ؼرح دّذخالصِ ای از تبریخچِ آهَزغ ثْذاؼت ر .2
جبیگبُ آهَزغ ثْذاؼت در ظیعتن ارا ِ خدذهبت ثْذاؼدتی را    .3

 .  تجییي ًوبیذ
 آهَزغ را تؼریف ًوبیذ .4
 یبدگیری را تؼریف ًوبیذ .5

 حیطه عاطفی:
 در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دقت گَغ دّذ .1
 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ   .2
 ذدر هَرد هَضَع هطرح ؼذُ اظْبر ًظر کٌ .3

 ػبطفی-ؼٌبختی
 ظخٌراًی،

پرظدػ  –ای هجبحثِ
 ٍ پبظخ

 
 ٍیذ َ پرٍشکتَر،

ًددددرم افددددسار  
PowerPoint 

کتبة، ٍایت ثرد 
 ٍ هبشیک

 

 دقیقِ 121
پرظػ ٍ پبظخ در اًتْبی 

 -کالض
Quiz ُدر جلعِ آیٌذ 

-ٍرٍدیآزهدددددَى 

 تکَیٌی

2 
تؼبریف آؼٌبیی ثب  

 هختلف ظالهتی

 از داًؽجَیبى اًتظبر هی رٍد:

 ختی :حیطه شنا
 ػبطفی-ؼٌبختی

 ظخٌراًی
گرٍّی  –ای هجبحثِ

 ٍیذ َ پرٍشکتَر،
ًددددرم افددددسار  

 دقیقِ 121
پرظػ ٍ پبظخ در اًتْبی 

 -کالض
-آزهَى تؽخیصدی 

 تکَیٌی

                                                 

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


ذف قضبوت در مورد تسلط ای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبنی یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب ههی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلهتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 یکی از تؼبریف هختلف ظالهتی را تَضیح دّذ .1
تؼریددف، ػولیددبتی ظددالهتی را از ًظددر کبرؼٌبظددبى ظددبزهبى    .2

 ثْذاؼت جْبًی تَضیح دّذ 
 حذاقل چْبر هَرد از فلعفِ ًَیي ظالهتی را ثیبى کٌذ   .3
اثؼبد ظالهتی را ًبم ثجرد ٍحذاقل ظِ ثؼدذ از اثؼدبد ظدالهتی را     .4

 تؼریف کٌذ 
 یف کٌذظالهتی هثجت را تؼر .5
 طیف ظالهتی را تَضیح دّذ   .6

 حیطه عاطفی:
 در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دقت گَغ دّذ .1
 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ   .2
ثِ ظَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرظیذُ هی ؼَد ثب  .3

 ػالقِ پبظخ دّذ

کَچک،پرظددددػ ٍ 
 پبظخ

PowerPoint 
کتبة، ٍایت ثرد 

 ٍ هبشیک
 

Quiz ُدر جلعِ آیٌذ 
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تؼبریف آؼٌبیی ثب 

 هختلف ظالهتی

 از داًؽجَیبى اًتظبر هی رٍد:

 حیطه شناختی :
 ػَاهل هَثر در ظالهتی را ثر ؼوبرد   .1
اجتوبػی فرٌّگدی جبهؼدِ    –ْذاؼت ثبػَاهل اقتصبدی راثطِ ث .2

 را هؽخص ًوبیذ

 ًؽبًگرّبی  ظالهتی را ثیبى کٌذ ٍ پیراهَى آًْب ثحث ًوبیذ . .3

 حیطه عاطفی:
 در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دقت گَغ دّذ .1
 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ   .2
ذُ هی ؼَد ثب ثِ ظَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرظی .3

 ػالقِ پبظخ دّذ

 در هَرد هَضَع هطرح ؼذُ اظْبر ًظر کٌذ .4
 

 ػبطفی-ؼٌبختی
 ظخٌراًی

گرٍّی  –ای هجبحثِ
 کَچک

 
ٍ ٍیدددددددددذ َ 

 پرٍشکتَر،
ًددددرم افددددسار  

PowerPoint 
کتبة، ٍایت ثرد 
 ٍ هبشیدددددددک،

دظددددتَرا ؼول 
ٍزارت  یّدددددب

 ثْذاؼت
 

 دقیقِ 121
پرظػ ٍ پبظخ در اًتْبی 

 -کالض
Quiz یٌذُدر جلعِ آ-   

-آزهَى تؽخیصدی 

 تکَیٌی
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 ٍ تؼریفآؼٌبیی ثب 
 فلعفِ آهَزغ ثْذاؼت

 از داًؽجَیبى اًتظبر هی رٍد:

 حیطه شناختی :
  .ثْذاؼت را تؼریف کٌذ آهَزغ .1

  .فلعفِ آهَزغ ثْذاؼت را ثیبى کٌذ .2

  .ثْذاؼت را ًبم ثجرد اّذاف آهَزغ .3

اّذاف آهَزغ ثْذاؼت در حیطدِ ّدبی ؼدٌبختی، ًگرؼدی ٍ      .4
  .را ثیبى کٌذ یرفتبر

 حیطه عاطفی:

 ػبطفی-ؼٌبختی
 ظخٌراًی

گرٍّی  –ای هجبحثِ
 کَچک

 ٍیذ َ پرٍشکتَر،
ًددددرم افددددسار  

PowerPoint 
کتبة، ٍایت ثرد 
 ٍ هبشیدددددددک،

دظددددتَرا ؼول 
ٍزارت  یّدددددب

 ثْذاؼت

 دقیقِ 121

پرظػ ٍ پبظخ در اًتْبی 
 -کالض
Quiz  ،ُدر جلعددِ آیٌددذ

ارایِ هجبحدث ارایدِ ؼدذُ    
تَظددد داًؽددجَیبى ثددِ   

 صَرت پبٍرپَیٌت

-هَى تؽخیصدی آز

 تکَیٌی
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ثددب حرکددبت ظددر ٍ  طیدر توددبم هراحددل هختلددف تدذر  رید فراگ .1
 ًعجت ثِ هَضَع تَجِ ًؽبى دّذ   یارتجبط چؽو یثرقرار

 هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ  توبیل ثِ در هجبحث هطرح ؼذُ  ریفراگ .2

 هَرد هَضَع هطرح ؼذُ اظْبر ًظر کٌذ در .3

 کٌذ ِیتْ گریرا از هٌبثغ د یػالقِ هطب ت اضبف ثب .4
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اّویت ٍ داهٌِ ؼٌبخت 
 آهَزغ ثْذاؼت

 از داًؽجَیبى اًتظبر هی رٍد :

 حیطه شناختی :
 .ثْذاؼت را ًبم ثجرد دالیل اّویت آهَزغ .1

 ًقػ آهَزغ ثْذاؼت در تَظؼِ اجتوبػی ٍ ظالهتی را ثیبى  .2

 .کٌذ

 .داهٌِ هَضَػی آهَزغ ثْذاؼت را ؼرح دّذ  .3

 .َزغ ثْذاؼت را ؼرح دّذآه داهٌِ فردی ٍ اجتوبػی  .4

 حیطه عاطفی:
ثددب حرکددبت ظددر ٍ  طیدر توددبم هراحددل هختلددف تدذر  رید فراگ .1

 ًعجت ثِ هَضَع تَجِ ًؽبى دّذ   یارتجبط چؽو یثرقرار

 هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ  توبیل ثِ در هجبحث هطرح ؼذُ  ریفراگ .2

 هَرد هَضَع هطرح ؼذُ اظْبر ًظر کٌذ در .3

 کٌذ ِیتْ گریرا از هٌبثغ د یػالقِ هطب ت اضبف ثب .4

 ػبطفی-ؼٌبختی

 ظخٌراًی
گرٍّددددددددددددددی 
کَچک،پرظددددػ ٍ 

 پبظخ

 
 ٍیذ َ پرٍشکتَر،

ًددددرم افددددسار  
PowerPoint 

کتبة، ٍایت ثرد 
 ٍ هبشیک

دظدددتَرا ؼول  ،
ٍزارت  یّدددددب

 ثْذاؼت

 دقیقِ 121

پرظػ ٍ پبظخ در اًتْبی 
 -کالض
Quiz  ،ُدر جلعددِ آیٌددذ

ارایِ هجبحدث ارایدِ ؼدذُ    
تَظددد داًؽددجَیبى ثددِ   

 َیٌتصَرت پبٍرپ

-آزهَى تؽخیصدی 

 تکَیٌی
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اصَل آهَزغ آؼٌبیی ثب 
ثْذاؼت, اّویت ٍ 
ضرٍرت هؽبرکت 

 آهَزغ ثْذاؼت

 از داًؽجَیبى اًتظبر هی رٍد:

 حیطه شناختی :
 .ًبم ثجرد اصَل آهَزغ ثْذاؼت را .1

 .ٍجَُ آهَزغ ثْذاؼت را ثیبى کٌذ  .2

 .آهَزغ ثْذاؼت را ثیبى کٌذ تأثیر هؽبرکت جبهؼِ در .3

 .رار آهَزغ ثْذاؼت را ؼرح دّذتأثیر اظتو  .4

 .تفبٍت آهَزغ ثْذاؼت ثب آهَزغ کالظیک را ثیبى کٌذ .5

 حیطه عاطفی:
ثددب حرکددبت ظددر ٍ  طیدر توددبم هراحددل هختلددف تدذر  رید فراگ .6

 ًعجت ثِ هَضَع تَجِ ًؽبى دّذ   یارتجبط چؽو یثرقرار

 هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ  توبیل ثِ در هجبحث هطرح ؼذُ  ریفراگ .7

 ؼذُ اظْبر ًظر کٌذ هَرد هَضَع هطرح در .8

 کٌذ ِیتْ گریرا از هٌبثغ د یػالقِ هطب ت اضبف ثب .9

 ػبطفی-ؼٌبختی

 ظخٌراًی
گرٍّی  –ای هجبحثِ

کَچک،پرظددددػ ٍ 
 پبظخ

 ٍیذ َ پرٍشکتَر،
ًددددرم افددددسار  

PowerPoint 
کتبة، ٍایت ثرد 

 ٍ هبشیک
 

 دقیقِ 121

پرظػ ٍ پبظخ در اًتْبی 
 -کالض
Quiz  ،ُدر جلعددِ آیٌددذ

ایدِ ؼدذُ   ارایِ هجبحدث ار 
تَظددد داًؽددجَیبى ثددِ   

 صَرت پبٍرپَیٌت

-آزهَى تؽخیصدی 

 تکَیٌی

7 
رٍؼْبی آهَزغ ؼٌبخت  

 ثْذاؼت

 از داًؽجَیبى اًتظبر هی رٍد:

 حیطه شناختی :
 ػبطفی-ؼٌبختی

 ظخٌراًی
گرٍّی  –ای هجبحثِ

 ٍیذ َ پرٍشکتَر،
ًددددرم افددددسار  

 دقیقِ 121
پرظػ ٍ پبظخ در اًتْبی 

 -کالض
-آزهَى تؽخیصدی 

 تکَیٌی
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 .رٍؼْبی آهَزغ ثْذاؼت را طجقِ ثٌذی کٌذ .1

 .ػَاهل تؼییي اٍ َیت یک رٍغ آهَزؼی را ًبم ثجرد .2

 .ثْذاؼت را ؼرح دّذ رٍؼْبی فردی آهَزغ .3

 .رٍؼْبی گرٍّی آهَزغ ثْذاؼت را ؼرح دّذ .4

 حیطه عاطفی:
ثددب حرکددبت ظددر ٍ  طیدر توددبم هراحددل هختلددف تدذر  رید فراگ .1

 ًعجت ثِ هَضَع تَجِ ًؽبى دّذ   یارتجبط چؽو یثرقرار

 هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ  توبیل ثِ در هجبحث هطرح ؼذُ  ریفراگ .2

 هَرد هَضَع هطرح ؼذُ اظْبر ًظر کٌذ در .3

 کٌذ ِیتْ گریرا از هٌبثغ د یػالقِ هطب ت اضبف ثب .4

کَچک،پرظددددػ ٍ 
 پبظخ

PowerPoint 
کتبة، ٍایت ثرد 

 ٍ هبشیک
 

Quiz  ،ُدر جلعددِ آیٌددذ
ارایِ هجبحدث ارایدِ ؼدذُ    
تَظددد داًؽددجَیبى ثددِ   

 تصَرت پبٍرپَیٌ
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 یثب چگًَگ ییآؼٌب
آهَزغ ثْذاؼت در 

 آى تیهذارض ٍ اّو

 از داًؽجَیبى اًتظبر هی رٍد:

 حیطه شناختی :

 ذٌتؼریف کٌ یآهَزغ ثْذاؼت را ثر اظبض هتَى ػلو .1

 ذٌتؼریف کٌ یآهَزغ ثْذاؼت هذارض را ثر اظبض هٌبثغ ػلو .2

 ذٌح دّؼراید ٍ ٍیصگیْبی آهَزغ دٌّذُ ثْذاؼت را ؼر .3

 ذًٌقػ آهَزغ ثْذاؼت را در ارتقبی ظالهت جبهؼِ ثیبى ًوبی .4

آهَزغ ثْذاؼدت هدذارض را ثدر اظدبض هٌدبثغ       یاصَل ٍ هجبً .5

  ذٌدّ حیتَض یػلو

 حیطه عاطفی:
ثددب حرکددبت ظددر ٍ  طیدر توددبم هراحددل هختلددف تدذر  رید فراگ .1

 ًعجت ثِ هَضَع تَجِ ًؽبى دّذ   یارتجبط چؽو یثرقرار

 هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ  توبیل ثِ ؼذُ در هجبحث هطرح  ریفراگ .2

 هَرد هَضَع هطرح ؼذُ اظْبر ًظر کٌذ در .3

 کٌذ ِیتْ گریرا از هٌبثغ د یػالقِ هطب ت اضبف ثب .4

 ػبطفی-ؼٌبختی

 ظخٌراًی
گرٍّی  –ای هجبحثِ

کَچک،پرظددددػ ٍ 
 پبظخ

 ٍیذ َ پرٍشکتَر،
ًددددرم افددددسار  

PowerPoint 
کتددبة، هقب ددِ،   
ٍایدددت ثدددرد ٍ  

 هبشیک
 

 دقیقِ 121

ٍ پبظخ در اًتْبی  پرظػ
 -کالض
Quiz  ،ُدر جلعددِ آیٌددذ

ارایِ هجبحدث ارایدِ ؼدذُ    
تَظددد داًؽددجَیبى ثددِ   

 صَرت پبٍرپَیٌت

-آزهَى تؽخیصدی 

 تکَیٌی
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آؼٌبیی ثب هفَْم ٍ 
اّویت کبرثرد تکٌَ َشی 

آهَزؼی ٍ هفبّین 
 ٍاثعتِ 

 از داًؽجَیبى اًتظبر هی رٍد:

 حیطه شناختی :
 ذ.تکٌَ َشی آهَزؼی را تؼریف کٌ .1

هفبّین ٍاجسا تؽکیل دٌّدذُ تکٌَ دَشی آهَزؼدی را تَضدیح      .2
 دّذ

 اّویت کبرثرد تکٌَ َشی آهَزؼی را تؼریف کٌذ. .3

 حیطه عاطفی:
ًعجت ثِ هَضَع تَجِ  طیدر توبم هراحل هختلف تذر ریفراگ .1

 ػبطفی-ؼٌبختی

 ظخٌراًی
گرٍّی  –ای هجبحثِ

کَچک،پرظددددػ ٍ 
 پبظخ

 ٍیذ َ پرٍشکتَر،
ًددددرم افددددسار  

PowerPoint 
کتبة، ٍایت ثرد 

 ٍ هبشیک
 

 دقیقِ 121

پرظػ ٍ پبظخ در اًتْبی 
 -کالض
Quiz  ،ُدر جلعددِ آیٌددذ

ارایِ هجبحدث ارایدِ ؼدذُ    
د داًؽددجَیبى ثددِ  تَظدد

 صَرت پبٍرپَیٌت

-آزهَى تؽخیصدی 

 تکَیٌی
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 ًؽبى دّذ  

 هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ  توبیل ثِ در هجبحث هطرح ؼذُ  ریفراگ .2

 ًظر کٌذهَرد هَضَع هطرح ؼذُ اظْبر  در .3

 کٌذ ِیتْ گریرا از هٌبثغ د یػالقِ هطب ت اضبف ثب .4

11 

 

ٍظبیل کوک ؼٌبخت 
 آهَزؼی ًَرتبة

 از داًؽجَیبى اًتظبر هی رٍد:

 حیطه شناختی :

 ٍظبیل کوک آهَزؼی ًَرتبة ظبکي را ًبم ثجرد. .1

 ٍظبیل کوک آهَزؼی ًَرتبة غیرظبکي را ًبم ثجرد. .2

بة را دالیل ٍ ضرٍرت کبرثرد ٍظبیل کوک آهَزؼی ًَرت .3

 تَضیح دّذ.

 اصَل اًتخبة رظبًِ ّبی آهَزؼی ًَرتبة را ؼرح دّذ. .4

 حیطه عاطفی:
ثددب حرکددبت ظددر ٍ  طیدر توددبم هراحددل هختلددف تدذر  رید فراگ .1

 ًعجت ثِ هَضَع تَجِ ًؽبى دّذ   یارتجبط چؽو یثرقرار

 هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ  توبیل ثِ در هجبحث هطرح ؼذُ  ریفراگ .2

 ظر کٌذهَرد هَضَع هطرح ؼذُ اظْبر ً در .3

 کٌذ ِیتْ گریرا از هٌبثغ د یػالقِ هطب ت اضبف ثب .4

 

 ظخٌراًی
گرٍّی  –ای هجبحثِ

کَچک،پرظددددػ ٍ 
 پبظخ

 ٍیذ َ پرٍشکتَر،
ًددددرم افددددسار  

PowerPoint 
کتبة، ٍایت ثرد 

 ٍ هبشیک
 

 دقیقِ 121

پرظػ ٍ پبظخ در اًتْبی 
 -کالض
Quiz  ،ُدر جلعددِ آیٌددذ

ارایِ هجبحدث ارایدِ ؼدذُ    
ِ تَظددد داًؽددجَیبى ثدد  

 صَرت پبٍرپَیٌت

-آزهَى تؽخیصدی 

 تکَیٌی
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ؼٌبخت ٍظبیل کوک 
 آهَزؼی غیر ًَرتبة

 از داًؽجَیبى اًتظبر هی رٍد :

 حیطه شناختی :

 ٍظبیل کوک آهَزؼی غیرًَرتبة ظبکي را ًبم ثجرد. .1

کبرثرد ّریک از ٍظبیل کوک آهَزؼی غیر ًَرتبة را ؼرح  .2

 دّذ.

غیرًَرتبة را  دالیل ٍ ضرٍرت کبرثرد ٍظبیل کوک آهَزؼی .3

 تَضیح دّذ.
اصَل اًتخبة رظبًِ ّبی آهَزؼی غیدر ًَرتدبة در آهدَزغ را     .4

   ؼرح دّذ

 حیطه عاطفی:
ثددب حرکددبت ظددر ٍ  طیدر توددبم هراحددل هختلددف تدذر  رید فراگ .1

 ًعجت ثِ هَضَع تَجِ ًؽبى دّذ   یارتجبط چؽو یثرقرار

 هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ  توبیل ثِ در هجبحث هطرح ؼذُ  ریفراگ .2

 -طفیػب-ؼٌبختی

 ظخٌراًی
گرٍّی  –ای هجبحثِ

کَچک،پرظددددػ ٍ 
 پبظخ

 ٍیذ َ پرٍشکتَر،
ًددددرم افددددسار  

PowerPoint 
کتبة، ٍایت ثرد 

 ٍ هبشیک
 

 دقیقِ 121

پرظػ ٍ پبظخ در اًتْبی 
 -کالض
Quiz  ،ُدر جلعددِ آیٌددذ

ارایِ هجبحدث ارایدِ ؼدذُ    
تَظددد داًؽددجَیبى ثددِ   

 صَرت پبٍرپَیٌت

-آزهَى تؽخیصدی 

 تکَیٌی
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کلی هطب ت  جوغ ثٌذی
 ٍ رفغ هؽکل

 داًؽجَ ثتَاًذ 
 هطب ت ارا ِ ؼذُ در طَل ترم را تَضیح جبهؼی ثذّذ. .1
 هعب ل هختلف ارا ِ ؼذُ در طَل ترم را حل ًوبیذ. .2

 ػبطفی-ؼٌبختی
 رظػ ٍپ ظخٌراًی،

گرٍّی،  ثحث پبظخ،
گرٍّی کَچک، حل 

 ٍیذ َ پرٍشکتَر،
ًددددرم افددددسار  

PowerPoint 

 دقیقِ 121
پرظػ ٍ پبظخ در اًتْبی 

 -کالض
Quiz  ،ُدر جلعِ آیٌذ

 آزهَى پبیبًی
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 ّذف از ارا ِ ایي ٍاحذ درظی را ثِ خَثی درک کردُ ثبؼذ. .3
 ثب اًگیسُ ٍ اؼتیبق در اهتحبى پبیبى ترم ؼرکت کٌذ. .4

کتبة، ٍایت ثرد  هعئلِ
 ٍ هبشیک

 

ارایِ هجبحث ارایِ ؼذُ 
تَظد داًؽجَیبى ثِ 

 صَرت پبٍرپَیٌت

 نحوه ارزشیابی:

 گردد.مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی02% کل نمره بب استفبده از کوئیس و 02به صورت کتبی که  ارزضیببی
 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره02   آزمون پبیبن ترم
 % کل نمره02 کوئیس و تکبلیف درسی

 منابع اصلی درس: 

 فرداًػ. ظوت ّبؼن تب یف .آهَزؼی تکٌَ َشی ًظری هجبًی .1

 َ َشی آهَزؼی. تب یف دکتر احذیبى. ثؽریتکٌ .2

 ّوکبراى. آثبر ظجحبى ٍ صفبری هحعي :تب یف .ظالهت ارتقبی ٍ ثْذاؼت آهَزغ ّبی رٍغ ٍ ّب هذل ّب، ًظریِ .3

 ّوکبراى. ظوبط ٍ صفبری هحعي :تب یف .ظالهت ارتقبی ٍ ثْذاؼت آهَزغ هجبًی ٍ اصَل .4

 1387ارتجبطبت ٍ تکٌَ َشی آهَزؼی , چبة دٍم ,هَظعِ اتؽبرات آثبر ظجحبى  ثبقیبًی هقذم هحوذ حعیي ٍ ّوکبراى؛ آهَزغ ثْذاؼت .5


