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ثب هفبّین ارتجبط ییآشٌب  

 اسداًشجَیبى اًتظبر هی رٍد:

  حیطه شناختی :

 هفَْم ارتجبط را درک کٌذ ٍ در هَرد آى تَضیح دّذ .1
 .  ارتجبط را تؼزیف کٌذ .2
 اًَاع ارتجبط را ًبم ثجزد .3

 حیطه عاطفی:
در ٌّگبم تذریس ثِ درس تَجهِ داشهتِ ٍ ثهب دگهت گهَ        .1

 دّذ
 در هجبحث هطزح شذُ هشبرکت داشتِ ثبشذ   .2
 در هَرد هَضَع هطزح شذُ اظْبر ًظز کٌذ .3

 ػبطفی-شٌبختی
 سخٌزاًی،

پزسه   –ای هجبحثِ
 ٍ پبسخ

 
 ٍیذئَ پزٍصکتَر،

ًههههزم افههههشار  
PowerPoint 

کتبة، ٍایت ثزد 
 ٍ هبصیک

 

 دگیقِ 121
پزس  ٍ پبسخ در اًتْبی 

 -کالس
Quiz ُدر جلسِ آیٌذ 

-ٍرٍدیآسههههههَى 

 کَیٌیت
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 درک اّویت ارتجبط

 اس داًشجَیبى اًتظبر هی رٍد:

 حیطه شناختی :
 اّویت ارتجبط را درک کزدُ ٍ در هَرد آى تَضیح دّذ. .1

 ًقبط ضؼف خَد در ارتجبط را شٌبسبیی کٌذ. .2

 حیطه عاطفی:
در ٌّگبم تذریس ثِ درس تَجهِ داشهتِ ٍ ثهب دگهت گهَ        .1

 ػبطفی-شٌبختی

 سخٌزاًی
گزٍّی  –ای هجبحثِ

کَچک،پزسهههه  ٍ 
 پبسخ

 ٍیذئَ پزٍصکتَر،
ًههههزم افههههشار  

PowerPoint 
کتبة، ٍایت ثزد 

 ٍ هبصیک
 

 دگیقِ 121
پزس  ٍ پبسخ در اًتْبی 

 -کالس
Quiz ُدر جلسِ آیٌذ 

-آسهَى تشخیصهی 

 تکَیٌی

                                                 

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


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

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 دّذ
 در هجبحث هطزح شذُ هشبرکت داشتِ ثبشذ   .2
ثِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پزسیذُ هی شَد  .3

 ثب ػالگِ پبسخ دّذ
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اصَل ٍ هجبًی ارتجبط  آشٌبیی ثب

 اثز ثخ  

 اس داًشجَیبى اًتظبر هی رٍد:

 حیطه شناختی :
 اصَل ارتجبط را ثشٌبسذ .1
 راّکبرّبی ارتجبط اثز ثخ  را ًبم ثجزد. .2

 حیطه عاطفی:
در ٌّگبم تذریس ثِ درس تَجهِ داشهتِ ٍ ثهب دگهت گهَ        .1

 دّذ
 در هجبحث هطزح شذُ هشبرکت داشتِ ثبشذ   .2
َاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پزسیذُ هی شَد ثِ س .3

 ثب ػالگِ پبسخ دّذ

 در هَرد هَضَع هطزح شذُ اظْبر ًظز کٌذ .4
 

 ػبطفی-شٌبختی
 سخٌزاًی

گزٍّی  –ای هجبحثِ
 کَچک

 
ٍ ٍیهههههههههذئَ 

 پزٍصکتَر،
ًههههزم افههههشار  

PowerPoint 
کتبة، ٍایت ثزد 
 ٍ هبصیهههههههک،

دسههههتَرا ؼو  
ٍسارت  یّهههههب

 ثْذاشت
 

 دگیقِ 121
ٍ پبسخ در اًتْبی پزس  

 -کالس
Quiz ُدر جلسِ آیٌذ-   

-آسهَى تشخیصهی 

 تکَیٌی
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شٌبسبیی هشکالت آشٌبیی ثب 
 هَجَد ثز سز راُ ارتجبط هَثز

 اس داًشجَیبى اًتظبر هی رٍد:

 حیطه شناختی :
 تؼبرضبت هَجَد در ارتجبط را شٌبسبیی کٌذ. .1

 اًَاع رٍ  ّبی ح  تؼبرضبت را ًبم ثجزد. .2

 حیطه عاطفی:
 

ثهب حزکهبت سهز ٍ     سیدر توبم هزاح  هختلهف تهذر   زیزاگف .1
 ًسجت ثِ هَضَع تَجِ ًشبى دّذ   یارتجبط چشو یثزگزار

هشهبرکت داشهتِ   توبیه  ثهِ   در هجبحث هطزح شهذُ   زیفزاگ .2
 ثبشذ  

 هَرد هَضَع هطزح شذُ اظْبر ًظز کٌذ در .3

 کٌذ ِیتْ گزیرا اس هٌبثغ د یػالگِ هطب ت اضبف ثب .4

 ػبطفی-شٌبختی
 سخٌزاًی

گزٍّی  –ای حثِهجب
 کَچک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر،
ًههههزم افههههشار  

PowerPoint 
کتبة، ٍایت ثزد 
 ٍ هبصیهههههههک،

دسههههتَرا ؼو  
ٍسارت  یّهههههب

 ثْذاشت
 

 دگیقِ 121

پزس  ٍ پبسخ در اًتْبی 
 -کالس
Quiz  ،ُدر جلسههِ آیٌههذ

ارایِ هجبحهث ارایهِ شهذُ    
تَسههد داًشههجَیبى ثههِ   

 صَرت پبٍرپَیٌت

-آسهَى تشخیصهی 

 تکَیٌی
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خی ػٌبصز هْن در ثزشٌبخت 
 اثتذای ارتجبط

 اس داًشجَیبى اًتظبر هی رٍد :

 حیطه شناختی :
 .ػٌبصز هْن در شزٍع ارتجبط را ثشٌبسذ .1

 هفَْم پذیز  را درک ٍ تَضیح دّذ. .2

 هفَْم صذاگت ٍ اّویت آى را تَضیح دّذ. .3

 حیطه عاطفی:

 ػبطفی-شٌبختی

 سخٌزاًی
گزٍّههههههههههههههی 
کَچک،پزسهههه  ٍ 

 پبسخ

 
 ٍیذئَ پزٍصکتَر،

ًههههزم افههههشار  
PowerPoint 

ٍایت ثزد کتبة، 
 ٍ هبصیک

 دگیقِ 121

پزس  ٍ پبسخ در اًتْبی 
 -کالس
Quiz  ،ُدر جلسههِ آیٌههذ

ارایِ هجبحهث ارایهِ شهذُ    
تَسههد داًشههجَیبى ثههِ   

 صَرت پبٍرپَیٌت

-آسهَى تشخیصهی 

 تکَیٌی
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ثهب حزکهبت سهز ٍ     سیدر توبم هزاح  هختلهف تهذر   زیفزاگ .1
 ًسجت ثِ هَضَع تَجِ ًشبى دّذ   یارتجبط چشو یثزگزار

هشهبرکت داشهتِ   توبیه  ثهِ   در هجبحث هطزح شهذُ   زیفزاگ .2
 ثبشذ  

 هَرد هَضَع هطزح شذُ اظْبر ًظز کٌذ در .3

 کٌذ ِیتْ گزیرا اس هٌبثغ د یػالگِ هطب ت اضبف ثب .4

دسهههتَرا ؼو   ،
ٍسارت  یّهههههب

 ثْذاشت
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سجک ّبی هختلف آشٌبیی ثب 
 ارتجبط

 اس داًشجَیبى اًتظبر هی رٍد:

 حیطه شناختی :
 سجک ّبی ارتجبط را ًبم ثجزد. .1

 سجک ارتجبطی گبطؼبًِ را تَضیح دّذ. .2

 سجک ارتجبطی پزخبشگزاًِ را تَضیح دّذ. .3

 حیطه عاطفی:
ثهب حزکهبت سهز ٍ     سیدر توبم هزاح  هختلهف تهذر   زیفزاگ .4

 ًسجت ثِ هَضَع تَجِ ًشبى دّذ   یارتجبط چشو یثزگزار

هشهبرکت داشهتِ   توبیه  ثهِ   در هجبحث هطزح شهذُ   زیفزاگ .5
 بشذ  ث

 هَرد هَضَع هطزح شذُ اظْبر ًظز کٌذ در .6

 کٌذ ِیتْ گزیرا اس هٌبثغ د یػالگِ هطب ت اضبف ثب .7

 ػبطفی-شٌبختی

 سخٌزاًی
گزٍّی  –ای هجبحثِ

کَچک،پزسهههه  ٍ 
 پبسخ

 ٍیذئَ پزٍصکتَر،
ًههههزم افههههشار  

PowerPoint 
کتبة، ٍایت ثزد 

 ٍ هبصیک
 

 دگیقِ 121

پزس  ٍ پبسخ در اًتْبی 
 -کالس
Quiz آیٌههذُ، در جلسهه ِ

ارایِ هجبحهث ارایهِ شهذُ    
تَسههد داًشههجَیبى ثههِ   

 صَرت پبٍرپَیٌت

-آسهَى تشخیصهی 

 تکَیٌی
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شٌبسبیی ًکبت هْن در تسهْی   
 ارتجبط

 اس داًشجَیبى اًتظبر هی رٍد:

 حیطه شناختی :
 ًکبت اثزثخ  در تسْی  ارتجبط را تَضیح دّذ. .1

 سثبى ثذى را ثشٌبسذ .2

 ى کٌذًق  ارتجبط چشوی در ارتجبط را ثیب .3

 حیطه عاطفی:
ثهب حزکهبت سهز ٍ     سیدر توبم هزاح  هختلهف تهذر   زیفزاگ .1

 ًسجت ثِ هَضَع تَجِ ًشبى دّذ   یارتجبط چشو یثزگزار

هشهبرکت داشهتِ   توبیه  ثهِ   در هجبحث هطزح شهذُ   زیفزاگ .2
 ثبشذ  

 هَرد هَضَع هطزح شذُ اظْبر ًظز کٌذ در .3

 کٌذ ِیتْ گزیرا اس هٌبثغ د یػالگِ هطب ت اضبف ثب .4

 ػبطفی-شٌبختی

 سخٌزاًی
گزٍّی  –ای هجبحثِ

کَچک،پزسهههه  ٍ 
 پبسخ

 ٍیذئَ پزٍصکتَر،
ًههههزم افههههشار  

PowerPoint 
کتبة، ٍایت ثزد 

 ٍ هبصیک
 

 دگیقِ 121

پزس  ٍ پبسخ در اًتْبی 
 -کالس
Quiz  ،ُدر جلسههِ آیٌههذ

ارایِ هجبحهث ارایهِ شهذُ    
تَسههد داًشههجَیبى ثههِ   

 صَرت پبٍرپَیٌت

-آسهَى تشخیصهی 

 تکَیٌی
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درک دیذگبُ طزف ثب  ییشٌبآ

 هقبث  در ارتجبط

 اس داًشجَیبى اًتظبر هی رٍد:

 حیطه شناختی :

 ثب درک دیذگبُ طزف هقبث  ٍ شیَُ ّبی آى آشٌب ثبشذ. .1
 ػبطفی-شٌبختی

 سخٌزاًی
زٍّی گ –ای هجبحثِ

کَچک،پزسهههه  ٍ 
 پبسخ

 ٍیذئَ پزٍصکتَر،
ًههههزم افههههشار  

PowerPoint 
کتههبة، هقب ههِ،   

 دگیقِ 121

پزس  ٍ پبسخ در اًتْبی 
 -کالس
Quiz  ،ُدر جلسههِ آیٌههذ

ارایِ هجبحهث ارایهِ شهذُ    

-آسهَى تشخیصهی 

 تکَیٌی
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 هفَْم ّوذ ی را درک کٌذ ٍ آى را تَضیح دّذ .2

 گَ  دادى را تَضیح دّذ. .3

 را تَضیح دّذ.تفبٍت گَ  دادى ثب شٌیذى  .4

 حیطه عاطفی:
ثهب حزکهبت سهز ٍ     سیوبم هزاح  هختلهف تهذر  در ت زیفزاگ .1

 ًسجت ثِ هَضَع تَجِ ًشبى دّذ   یارتجبط چشو یثزگزار

هشهبرکت داشهتِ   توبیه  ثهِ   در هجبحث هطزح شهذُ   زیفزاگ .2
 ثبشذ  

 هَرد هَضَع هطزح شذُ اظْبر ًظز کٌذ در .3

 کٌذ ِیتْ گزیرا اس هٌبثغ د یػالگِ هطب ت اضبف ثب .4

ٍایهههت ثهههزد ٍ  
 هبصیک

 

تَسههد داًشههجَیبى ثههِ   
 صَرت پبٍرپَیٌت
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ک آشٌبیی ثب هَاًغ هَجَد در در
 طزف هقبث  در ارتجبط

 اس داًشجَیبى اًتظبر هی رٍد:

 حیطه شناختی :
 ثب هَاًغ درک طزف هقبث  در ارتجبط آشٌب ثبشذ. .1

 هفَْم ًصیحت کزدى ٍ اثز آى در ارتجبط را تَضیح دّذ. .2

 حیطه عاطفی:
ثهب حزکهبت سهز ٍ     سیدر توبم هزاح  هختلهف تهذر   زیفزاگ .1

 ًشبى دّذ  ًسجت ثِ هَضَع تَجِ  یارتجبط چشو یثزگزار

هشهبرکت داشهتِ   توبیه  ثهِ   در هجبحث هطزح شهذُ   زیفزاگ .2
 ثبشذ  

 هَرد هَضَع هطزح شذُ اظْبر ًظز کٌذ در .3

 کٌذ ِیتْ گزیرا اس هٌبثغ د یػالگِ هطب ت اضبف ثب .4

 

 سخٌزاًی
گزٍّی  –ای هجبحثِ

کَچک،پزسهههه  ٍ 
 پبسخ

 ٍیذئَ پزٍصکتَر،
ًههههزم افههههشار  

PowerPoint 
کتبة، ٍایت ثزد 

 ٍ هبصیک
 

 دگیقِ 121

پزس  ٍ پبسخ در اًتْبی 
 -کالس
Quiz  ،ُدر جلسههِ آیٌههذ

ارایِ هجبحهث ارایهِ شهذُ    
تَسههد داًشههجَیبى ثههِ   

 صَرت پبٍرپَیٌت

-آسهَى تشخیصهی 

 تکَیٌی
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آشٌبیی ثب ًکبتی در هَرد کوک 
 ثِ ثْجَد ارتجبط

 اس داًشجَیبى اًتظبر هی رٍد :

 حیطه شناختی :
 .ثب اثشارّبی ثْجَد ارتجبط آشٌب ثبشذ .1

 هْبرت تَضیح دادى را درک کٌذ. .2

 ٍظبیف در کوک ثِ ارتجبط  ثْتز شزح دّذ.ًق  تقسین  .3

 حیطه عاطفی:
ثهب حزکهبت سهز ٍ     سیدر توبم هزاح  هختلهف تهذر   زیفزاگ .1

 ًسجت ثِ هَضَع تَجِ ًشبى دّذ   یارتجبط چشو یثزگزار

هشهبرکت داشهتِ   توبیه  ثهِ   در هجبحث هطزح شهذُ   زیفزاگ .2
 ثبشذ  

 زح شذُ اظْبر ًظز کٌذهَرد هَضَع هط در .3

 کٌذ ِیتْ گزیرا اس هٌبثغ د یػالگِ هطب ت اضبف ثب .4

 -ػبطفی-شٌبختی

 سخٌزاًی
گزٍّی  –ای هجبحثِ

کَچک،پزسهههه  ٍ 
 پبسخ

 ٍیذئَ پزٍصکتَر،
ًههههزم افههههشار  

PowerPoint 
کتبة، ٍایت ثزد 

 ٍ هبصیک
 

 دگیقِ 121

پزس  ٍ پبسخ در اًتْبی 
 -کالس
Quiz  ،ُدر جلسههِ آیٌههذ

ارایهِ شهذُ    ارایِ هجبحهث 
تَسههد داًشههجَیبى ثههِ   

 صَرت پبٍرپَیٌت

-آسهَى تشخیصهی 

 تکَیٌی
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پیبهْبی غلد در آشٌبیی ثب 
 ارتجبط

 اس داًشجَیبى اًتظبر هی رٍد:

 حیطه شناختی :
 تبثیز پیبهْبی غلد در فزآیٌذ ارتجبط را تَضیح دّذ. .1

در هَرد رػبیت حهذٍد حزفهِ ای ٍ راّکبرّهبی آى تَضهیح      .2
 دّذ.

 حیطه عاطفی:
ًسهجت ثهِ هَضهَع     سیدر توبم هزاح  هختلف تهذر  زیفزاگ .1

 تَجِ ًشبى دّذ  

هشهبرکت داشهتِ   توبیه  ثهِ   در هجبحث هطزح شهذُ   زیفزاگ .2
 ثبشذ  

 هَرد هَضَع هطزح شذُ اظْبر ًظز کٌذ در .3

 کٌذ ِیتْ گزیرا اس هٌبثغ د یػالگِ هطب ت اضبف ثب .4

 ػبطفی-شٌبختی

 سخٌزاًی
گزٍّی  –ای هجبحثِ

کَچک،پزسهههه  ٍ 
 پبسخ

 ٍیذئَ پزٍصکتَر،
ًههههزم افههههشار  

PowerPoint 
کتبة، ٍایت ثزد 

 ٍ هبصیک
 

 دگیقِ 121

پزس  ٍ پبسخ در اًتْبی 
 -کالس
Quiz  ،ُدر جلسههِ آیٌههذ

ارایِ هجبحهث ارایهِ شهذُ    
تَسههد داًشههجَیبى ثههِ   

 صَرت پبٍرپَیٌت

-تشخیصهی آسهَى 

 تکَیٌی
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جوغ ثٌذی کلی هطب ت ٍ رفغ 
 هشک 

 داًشجَ ثتَاًذ 
 شذُ در طَل تزم را تَضیح جبهؼی ثذّذ. هطب ت ارائِ (1
 هسبئ  هختلف ارائِ شذُ در طَل تزم را ح  ًوبیذ. (2
 ّذف اس ارائِ ایي ٍاحذ درسی را ثِ خَثی درک کزدُ ثبشذ. (3
 ثب اًگیشُ ٍ اشتیبق در اهتحبى پبیبى تزم شزکت کٌذ. (4

 ح  هسئلِ ػبطفی-شٌبختی
------ 

 
 آسهَى پبیبًی ح  هسبئ  دادُ شذُ دگیقِ 121

 نحوه ارزشیابی:

 گردد.مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی02و  % کل نمره بب استفبده از کوئیس02ارزضیببی به صورت کتبی که 
 نحوه محاسبه نمره کل:

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

 منابع اصلی درس: 

 ّوکبراى. سوبط ٍ صفبری هحسي :تب یفارتجبط در حَسُ سالهت.  .1

 ّوکبراى. سوبط ٍ صفبری هحسي :فتب ی .سالهت ارتقبی ٍ ثْذاشت آهَس  هجبًی ٍ اصَل .2

 1387ثبگیبًی هقذم هحوذ حسیي ٍ ّوکبراى؛ آهَس  ثْذاشت ارتجبطبت ٍ تکٌَ َصی آهَسشی , چبة دٍم ,هَسسِ اتشبرات آثبر سجحبى  .3

 


