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داًؽدَ ثشَاًذ
حیطِ ؼٌبخشی:
 اـَل اٍلیِ حفبظز ٍ ایوٌی در آزهبیؽگبُ
را یبد ثگیرد.
ؼٌبخشی،
 راّىبرّبی حفبظز فردی ،خوؼیٍ ،
رٍاًی
زیعز هحیطی را ثیبى ًوبیذ.
حروشی،
 راّْبی خوغ آٍری ٍ ضذ ػفًَی وردى
ػبطفی
زثبلِ ّبی آزهبیؽگبّی را ثجیٌذ.
 سؼریف ٍ هَرد اظشفبدُ  MSDSرا ثذاًذ.
ٍ اوعٌْبی در دظشرض ٍ زهبى اظشفبدُ از
آى را ثؽٌبظذ.
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تکالیف
دانشجو
درظػ ٍ دبظخ
در اًشْبی
والض -آهبدگی
ثرای خلعِ
آیٌذُ



نحوه ارزشیاتی
آزهَى ّبی
آغبزیي

 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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 خطرار آسػ ٍ آسػ ظَزی در آزهبیؽگبُ
را ثؽٌبظذ ٍ راُ ّبی همبثلِ ثب آسػ ظَزی
را ثیبى ًوبیذ.
 طرزوبر ٍ ًحَُ ی اظشفبدُ از وذعَل ّبی
آسػ ًؽبًی را ثیبهَزد.
حیطِ رٍاًی حروشی :
ً حَُ اظشفبدُ از ٍظبیل حفبظز ٍ ایوٌی
در آزهبیؽگبُ را اًدبم دّذ.
ً حَُ خوغ آٍری ٍ ضذ ػفًَی وردى زثبلِ
ّبی آزهبیؽگبّی را اًدبم دّذ.
حیطِ ػبطفی:
 ثب اًگیسُ در حیي سذریط ثِ درض گَغ
وٌذ.
 ثب اؼشیبق در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروز
داؼشِ ثبؼذ.
 داًؽدَ ثب سوروس حَاض در طَل والض
هعبئل را دیگیری وٌذ.
آؼٌبیی ثب هجبحث هَاد ٍ
دظشگبّْبی هَرد
ًیبز در آزهبیؽگبُ ٍیرٍض
ؼٌبظی
2

داًؽدَ ثشَاًذ
حیطِ ؼٌبخشی:
 اًَاع َّد آزهبیؽگبّی ٍ هَارد هفرف ّر
یه از آًْب را ثیبى ًوبیذ.
ؼٌبخشی،
 ثب سؼریف ،وبروردً ٍ ،حَُ ی وبرثری ػبطفی،
رٍاًی
دظشگبّْبی ضرٍری آزهبیؽگبُ آؼٌب ؼَد.
 اـَل اٍلیِ ًگْذاری ٍ هرالجز از حروشی
دظشگبّْبی آزهبیؽگبّی را ثیبى ًوبیذ.
ً ىبر ضرٍری در رػبیز اـَل ایوٌی
ٌّگبم وبر ثب دظشگبّْبی آزهبیؽگبّی را

ظخٌراًی،
درظػ ٍ
دبظخ ،ثحث
گرٍّی

ٍایز ثرد
هبشیه
ٍیذئَ درٍشوشَر
وشبة ،همبلِ
ًرم افسار Power
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درظػ ٍ دبظخ
در اًشْبی
والض -ارائِ
گسارغ وبر

سىَیٌی
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ثذاًذ.
حیطِ رٍاًی حروشی:
 ثب َّد آزهبیؽگبّی وبر وٌذ.
 ثب دظشگبّْبی آزهبیؽگبّی وبر وٌذ.
حیطِ ػبطفی:
 ثب اًگیسُ در حیي سذریط ثِ درض گَغ
وٌذ.
 ثب اؼشیبق در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروز
داؼشِ ثبؼذ.
 داًؽدَ ثب سوروس حَاض در طَل والض
هعبئل را دیگیری وٌذ.
آؼٌبیی ثب هجبحث ثبفر ّب ٍ
هحیط وؽز
ّبی هَرد ًیبز در
آزهبیؽگبُ ٍیرٍض
ؼٌبظی
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داًؽدَ ثشَاًذ
حیطِ ؼٌبخشی:
 سؼبریف ٍ ًحَُ ی هحبظجِ هَالریشِ ٍ
ًرهبلیشِ را ثذاًذ.
 طرز سْیِ  PBSرا یبد ثگیرد.
 اخساء ظبزًذُ هحیط وؽز ظلَل را
ؼٌبخشی،
ثیبهَزد.
رٍاًی
 طرز سْیِ چٌذ هحیط رایح ٍ هشذاٍل
حروشی،
وؽز ظلَل را ثیبى وٌذ ٍ ثشَاًذ خَد
ػبطفی
هحیط  PBS ٍ MEMرا ثعبزد.
ٍ یصگیْبی اـلی هحیط وؽز ظلَل را
ثیبى ًوبیذ.
 اًَاع فیلشر ّبی آزهبیؽگبّی ٍ ًحَُ ی
وبرثرد آى ّب را ًؽبى دّذ.
حیطِ رٍاًی حروشی:

ظخٌراًی،
درظػ ٍ
دبظخ ،ثحث
گرٍّی

ٍایز ثرد
هبشیه
ٍیذئَ درٍشوشَر
وشبة ،همبلِ
ًرم افسار Power
point

120

درظػ ٍ دبظخ
در اًشْبی
والضQuiz-
در خلعِ آیٌذُ،
ارائِ گسارغ وبر

سىَیٌی

مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانشگاه علوم پسشکی تربت حیدریه
 PBS سْیِ وٌذ.
 ثب فیلشر ّبی آزهبیؽگبّی وبر وٌذ.
حیطِ ػبطفی:
 ثب اًگیسُ در حیي سذریط ثِ درض گَغ
وٌذ.
 ثب اؼشیبق در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروز
داؼشِ ثبؼذ.
 داًؽدَ ثب سوروس حَاض در طَل والض
هعبئل را دیگیری وٌذ.
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آؼٌبیی ثب وؽز ٍ ًگْذاری داًؽدَ ثشَاًذ
ظلَل در آزهبیؽگبُ ٍ هؽبّذُ حیطِ ؼٌبخشی:
اثرار ظیشَدبسَلَشیه (  )CPEثب هؽبّذُ هیىرٍظىَدی ظلَل ّبی آلَدُ
ثِ ٍیرٍض ،سغییرار ظیشَدبسَلَشیه ظلَل
ٍیرٍض ّب در ظلَل هیسثبى
ّب را هؽبّذُ ًوَدُ ٍ اؼىبل هخشلف آى
را رظن وٌذ.
 ثب رًگ آهیسی ظلَلْب اًَاع هخشلف
اًىلَشى ثبدی ّب را ثؽٌبظذ.
رٍاًی
 ثب اظشفبدُ از سریذبى ثلَ ظلَل ّبی هردُ را حروشی،
ؼٌبخشی،
از زًذُ سویس دّذ.
ػبطفی
حیطِ ػبطفی:
 ثب اًگیسُ در حیي سذریط ثِ درض گَغ
وٌذ.
 ثب اؼشیبق در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروز
داؼشِ ثبؼذ.
 داًؽدَ ثب سوروس حَاض در طَل والض
هعبئل را دیگیری وٌذ.

ظخٌراًی،
درظػ ٍ
دبظخ ،ثحث
گرٍّی

ٍایز ثرد
هبشیه
ٍیذئَ درٍشوشَر
وشبة ،همبلِ
ًرم افسار Power
point

120

درظػ ٍ دبظخ
در اًشْبی
والض -ارائِ
گسارغ وبر

سىَیٌی
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آؼٌبیی ثب رٍؼْبی سؽخیؿ
آزهبیؽگبّی ػفًَشْبی
ٍیرٍظی
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داًؽدَ ثشَاًذ
حیطِ ؼٌبخشی:
 ثِ طَر اخوبلی ثب رٍؼْبی ظرٍلَشیه
ردیبثی آًشی ثبدی ّبی ٍیرٍض ّب در
ًوًَِ ّبی ثبلیٌی آؼٌب ؼَد.
 ثِ طَر اخوبلی ثب رٍؼْبی ظرٍلَشیه
ردیبثی آًشی شى ّبی اخشفبـی ٍیرٍض
ّب در ًوًَِ ّبی ثبلیٌی آؼٌب ؼَد.
 ثِ طَر اخوبلی ثب رٍؼْبی ثیَلَشی
هَلىَلی ثرای ردیبثی شًَم ٍیرٍض ّب در
ًوًَِ ّبی ثبلیٌی آؼٌب ؼَد.
حیطِ رٍاًی حروشی:
 ثب دظشگبُ االیسا وبر وٌذ.

ظخٌراًی،
درظػ ٍ
دبظخ ،ثحث
گرٍّی

ٍایز ثرد
هبشیه
ٍیذئَ درٍشوشَر
وشبة ،همبلِ
ًرم افسار Power
point

120

درظػ ٍ دبظخ
در اًشْبی
والض-
ارائِ والظی،
ارائِ گسارغ وبر

سىَیٌی

رٍاًی
حروشی،
ؼٌبخشی،
ػبطفی

حیطِ ػبطفی:
 ثب اًگیسُ در حیي سذریط ثِ درض گَغ
وٌذ.
 ثب اؼشیبق در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروز
داؼشِ ثبؼذ.
 داًؽدَ ثب سوروس حَاض در طَل والض
هعبئل را دیگیری وٌذ.
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آؼٌبیی ثب رٍؼْبی ظرٍلَشیه
ٍ ایوًََلَشیه در سؽخیؿ
ػفًَشْبی ٍیرٍظی

داًؽدَ ثشَاًذ
حیطِ ؼٌبخشی:
ؼٌبخشی،
 ثب هجبًی سئَری ٍ رٍغ اًدبم آزهبیػ ػبطفی،
رٍاًی
االیسا آؼٌب ؼَد.
 ثب هجبًی سئَری ٍ رٍغ اًدبم آزهبیػ حروشی
فلَظیشَهشری آؼٌب ؼَد.

ظخٌراًی،
درظػ ٍ
دبظخ ،ثحث
گرٍّی

ٍایز ثرد
هبشیه
ٍیذئَ درٍشوشَر
وشبة ،همبلِ
ًرم افسار Power
point

120

درظػ ٍ دبظخ
در اًشْبی
والض ،ارائِ
گسارغ وبر

سىَیٌی یب
سؽخیفی
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 ثب هجبًی سئَری ٍ رٍغ اًدبم آزهبیػ
ایوًََثالسیٌگ آؼٌب ؼَد.
 ثب هجبًی سئَری ٍ رٍغ اًدبم آزهبیػ
ّوبگلَسیٌبظیَى ٍ هْبر ّوبگلَسیٌبظیَى
آؼٌب ؼَد.
حیطِ رٍاًی حروشی:
 آزهبیػ االیسا را اًدبم دّذ
حیطِ ػبطفی:
 ثب اًگیسُ در حیي سذریط ثِ درض گَغ
وٌذ.
 ثب اؼشیبق در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروز
داؼشِ ثبؼذ.
 داًؽدَ ثب سوروس حَاض در طَل والض
هعبئل را دیگیری وٌذ.
آؼٌبیی ثب هجبحث ثیَلَشی
هَلىَلی ٍ وبرثرد آى در
سؽخیؿ ػفًَشْبی ٍیرٍظی

داًؽدَ ثشَاًذ
حیطِ ؼٌبخشی:
 ثب هجبًی سئَری ٍ رٍغ اًدبم آزهبیػ
 PCRآؼٌب ؼَد.
 ثب هجبًی سئَری ٍ رٍغ اًدبم آزهبیػ
 PCR-RTآؼٌب ؼَد.
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حیطِ رٍاًی حروشی:
ثب دیشبثیط ّبی اطالػبسی ٍ شًَهی وبروٌذ.
حیطِ ػبطفی:
 ثب اًگیسُ در حیي سذریط ثِ درض گَغ

ظخٌراًی،
درظػ ٍ
دبظخ ،ثحث
گرٍّی
رٍاًی
حروشی،
ؼٌبخشی،
ػبطفی

ٍایز ثرد
هبشیه
ٍیذئَ درٍشوشَر
وشبة ،همبلِ
ًرم افسار Power
point

120

درظػ ٍ دبظخ
در اًشْبی
والض ،ارائِ
گسارغ وبر

سىَیٌی یب
سؽخیفی
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وٌذ.
 ثب اؼشیبق در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروز
داؼشِ ثبؼذ.
 داًؽدَ ثب سوروس حَاض در طَل والض
هعبئل را دیگیری وٌذ.
آؼٌبیی ثب هجبحث ثیَلَشی
هَلىَلی ٍ وبرثرد آى در
سؽخیؿ ػفًَشْبی ٍیرٍظی

حیطِ رٍاًی حروشی:
رٍاًی
ثب دیشبثیط ّبی اطالػبسی ٍ شًَهی وبرحروشی،
وٌذ.
ؼٌبخشی،
حیطِ ػبطفی:
ػبطفی
 ثب اًگیسُ در حیي سذریط ثِ درض گَغ
وٌذ.
 ثب اؼشیبق در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروز
داؼشِ ثبؼذ.
 داًؽدَ ثب سوروس حَاض در طَل والض
هعبئل را دیگیری وٌذ.
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آؼٌبیی ثب هیىرٍظىخ
فلَرظبًط
9

داًؽدَ ثشَاًذ
حیطِ ؼٌبخشی:
 ثب هجبًی سئَری ٍ رٍغ اًدبم آزهبیػ
 PCR Time-Realآؼٌب ؼَد.

ظخٌراًی،
درظػ ٍ
دبظخ ،ثحث
گرٍّی

داًؽدَ ثشَاًذ
حیطِ ؼٌبخشی:
رٍاًی
 ثب هجبًی ػلوی ٍ ظبخشبر هیىرٍظىخ
حروشی،
فلَرظبًط اؼٌب ؼَد/
ؼٌبخشی،
ً حَُ ی سْیِ ًوًَِ ثرای هؽبّذار
ػبطفی
هیىرٍظىَدی را فراگیرد.
ً حَُ ی رًگ آهیسی ًوًَِ ثرای هؽبّذار

ظخٌراًی،
درظػ ٍ
دبظخ ،ثحث
گرٍّی

ٍایز ثرد
هبشیه
ٍیذئَ درٍشوشَر
وشبة ،همبلِ
ًرم افسار Power
point

ٍایز ثرد
هبشیه
ٍیذئَ درٍشوشَر
وشبة ،همبلِ
ًرم افسار Power
point

120

120

درظػ ٍ دبظخ
در اًشْبی
والض ،ارائِ
گسارغ وبر

درظػ ٍ دبظخ
در اًشْبی
والض ،ارائِ
گسارغ وبر

سىَیٌی یب
سؽخیفی

سىَیٌی یب
سؽخیفی

مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانشگاه علوم پسشکی تربت حیدریه
هیىرٍظىَدی را فراگیرد.
حیطِ رٍاًی حروشی:
 وبر ثب هیىرٍظىَح فلَرظبًط را در
ایٌشرًز خعشدَ وٌذ.
 فیلن آهَزؼی وبر ثب هیىرٍظىَح
فلَرظبًط راهؽبّذُ وٌذ.
حیطِ ػبطفی:
 ثب اًگیسُ در حیي سذریط ثِ درض گَغ
وٌذ.
 ثب اؼشیبق در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروز
داؼشِ ثبؼذ.
 داًؽدَ ثب سوروس حَاض در طَل والض
هعبئل را دیگیری وٌذ.
آؼٌبیی ثب هیىرٍظىخ
Confocal

11

داًؽدَ ثشَاًذ
حیطِ ؼٌبخشی:
 ثب هجبًی ػلوی ٍ ظبخشبر هیىرٍظىخ
 Confocalآؼٌب ؼَد.
ً حَُ ی سْیِ ًوًَِ ثرای هؽبّذار
رٍاًی
هیىرٍظىذی را فراگیرد.
حروشی،
ً حَُ ی رًگ آهیسی ًوًَِ ثرای هؽبّذار
ؼٌبخشی،
هیىرٍظىَدی را فراگیرد.
ػبطفی
حیطِ رٍاًی حروشی:
 وبر ثب هیىرٍظىَح  Confocalرا در
ایٌشرًز خعشدَ وٌذ.
 فیلن آهَزؼی وبر ثب Confocal

ظخٌراًی،
درظػ ٍ
دبظخ ،ثحث
گرٍّی

ٍایز ثرد
هبشیه
ٍیذئَ درٍشوشَر
وشبة ،همبلِ
ًرم افسار Power
point

120

درظػ ٍ دبظخ
در اًشْبی
والض ،ارائِ
گسارغ وبر

سىَیٌی ،آزهَى
دبیبًی
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فلَرظبًط راهؽبّذُ وٌذ.
حیطِ ػبطفی:
 ثب اًگیسُ در حیي سذریط ثِ درض گَغ
وٌذ.
 ثب اؼشیبق در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروز
داؼشِ ثبؼذ.
 داًؽدَ ثب سوروس حَاض در طَل والض
هعبئل را دیگیری وٌذ.
آؼٌبیی ثب هیىرٍظىخ
الىشرًٍی
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داًؽدَ ثشَاًذ
حیطِ ؼٌبخشی:
 ثب هجبًی ػلوی ٍ ظبخشبر هیىرٍظىخ
الىشرًٍی آؼٌب ؼَد.
ً حَُ ی سْیِ ًوًَِ ثرای هؽبّذار
هیىرٍظىذی را فراگیرد.
ً حَُ ی رًگ آهیسی ًوًَِ ثرای هؽبّذار
هیىرٍظىَدی را فراگیرد.

رٍاًی
حروشی،
حیطِ رٍاًی حروشی:
ؼٌبخشی،
 وبر ثب هیىرٍظىَح الىشرًٍی را در ایٌشرًز
ػبطفی
خعشدَ وٌذ.
 فیلن آهَزؼی وبر ثب الىشرًٍی فلَرظبًط
راهؽبّذُ وٌذ.
حیطِ ػبطفی:
 ثب اًگیسُ در حیي سذریط ثِ درض گَغ
وٌذ.
 ثب اؼشیبق در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروز

ظخٌراًی،
درظػ ٍ
دبظخ ،ثحث
گرٍّی

ٍایز ثرد
هبشیه
ٍیذئَ درٍشوشَر
وشبة ،همبلِ
ًرم افسار Power
point

120

درظػ ٍ دبظخ
در اًشْبی
والض ،ارائِ
گسارغ وبر

سىَیٌی یب
سؽخیفی
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داؼشِ ثبؼذ.
 داًؽدَ ثب سوروس حَاض در طَل والض
هعبئل را دیگیری وٌذ.
اظشخراج ٍ وؽز
ظلَلْبی فیجرٍثالظشیه
خٌیي خَخِ

داًؽدَ ثشَاًذ
حیطِ ؼٌبخشی:
 ثب ًحَُ هؽبّذُ داخل سخن هرؽ ٍ سؼییي
ٍضؼیز خٌیي آى آؼٌب ؼَد.
 ثب دٍرُ ی  21رٍزُ زًذگی خٌیٌی آؼٌب
ؼَد.
 ثب ًحَُ سْیِ ظَظذبًعیَى ظلَلْبی
فیجرٍثالظشیه خٌیي خَخِ آؼٌب ؼَد.
 ثب اؼىبل هیىرٍظىَدی ظلَلْبی
فیجرٍثالظشیه خٌیي خَخِ آؼٌب ؼَد.

ظخٌراًی،
درظػ ٍ
دبظخ ،ثحث
گرٍّی

ٍایز ثرد
هبشیه
ٍیذئَ درٍشوشَر
وشبة ،همبلِ
ًرم افسار Power
point

120

درظػ ٍ دبظخ
در اًشْبی
والض ،ارائِ
گسارغ وبر

سىَیٌی یب
سؽخیفی

رٍاًی
حیطِ رٍاًی حروشی:
حروشی،
 ثب سخن هرؽ خٌیي را در آزهبیؽگبُ وبر ؼٌبخشی،
ػبطفی
وٌذ.
 سخن هرؽ خٌیي را در آزهبیؽگبُ سؽریح
وٌذ.
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حیطِ ػبطفی:
 ثب اًگیسُ در حیي سذریط ثِ درض گَغ
وٌذ.
 ثب اؼشیبق در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروز
داؼشِ ثبؼذ.
 داًؽدَ ثب سوروس حَاض در طَل والض
هعبئل را دیگیری وٌذ.
13

اظشخراج ،وؽز ٍ رًگ

داًؽدَ ثشَاًذ

رٍاًی

ظخٌراًی،

ٍایز ثرد

120

درظػ ٍ دبظخ

سىَیٌی یب
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آهیسی غؽبء
وَریَآالًشَئیه ( )CAMاز
سخن هرؽ خٌیي دار

حروشی،
حیطِ ؼٌبخشی:
 ثب ًحَُ ی اظشخراج  CAMاز سخن هرؽ ؼٌبخشی،
ػبطفی
خٌیي دار آؼٌب ؼَد.
 ثب ًحَُ ی رًگ آهیسی  CAMآؼٌب ؼَد.
 هْبرر اظشفبدُ از هیىرٍظىَح ایٌَرر
ثرای هؽبّذُ ظلَلْبی آلَدُ در غؽبء
 CAMرا ثیبهَزد.
ً حَُ ی سسریك ٍیرٍض ثِ غؽبء  CAMرا
ثیبهَزد.

درظػ ٍ
دبظخ ،ثحث
گرٍّی

هبشیه
ٍیذئَ درٍشوشَر
وشبة ،همبلِ
ًرم افسار Power
point

در اًشْبی
والض ،ارائِ
گسارغ وبر

سؽخیفی

حیطِ رٍاًی حروشی:
 سسریك آهَزؼی ثِ غؽبء  CAMرا اًدبم
دّذ.
 ثب هیىرٍظىَح ایٌَرر وبر وٌذ.
حیطِ ػبطفی:
 ثب اًگیسُ در حیي سذریط ثِ درض گَغ
وٌذ.
 ثب اؼشیبق در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروز
داؼشِ ثبؼذ.
 داًؽدَ ثب سوروس حَاض در طَل والض
هعبئل را دیگیری وٌذ.
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سسریك ٍیرٍض ثِ لعوز
ّبی هخشلف درٍى سخن
هرؽ خٌیي دار

داًؽدَ ثشَاًذ
حیطِ ؼٌبخشی:
رٍاًی
ً حَُ ی سؼییي هحل خٌیي ،ویعِ زردُ ،حروشی،
هبیغ آهٌیَسیه ،هبیغ آالًشَئیه ثب اظشفبدُ ؼٌبخشی،
از چراؽ هخفَؾ هؽبّذُ داخل سخن هرؽ ػبطفی
را فراگیرد.

ظخٌراًی،
درظػ ٍ
دبظخ ،ثحث
گرٍّی

ٍایز ثرد
هبشیه
ٍیذئَ درٍشوشَر
وشبة ،همبلِ
ًرم افسار Power
point

120

درظػ ٍ دبظخ
در اًشْبی
والض ،ارائِ
گسارغ وبر

سىَیٌی یب
سؽخیفی
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ً حَُ ی ثرداؼز دَظشِ آّىی سخن هرؽ
ثِ هٌظَر سسریك ٍیرٍض ثِ لعوشْبی
هخشلف درٍى آى را فراگیرد.
 اظشفبدُ از ظرًگ اًعَلیي در سسریك
هبیؼبر حبٍی ٍیرٍض ثِ هبثغ آهٌیَسیه ٍ
هبیغ آالًشَئیه را فراگیرد.
حیطِ رٍاًی حروشی:
 سخن هرؽ را سؽریح وٌذ.
 سسریك هدذد هبیؼبر ثِ سخن هرؽ را اًدبم
دّذ.
حیطِ ػبطفی:
 ثب اًگیسُ در حیي سذریط ثِ درض گَغ
وٌذ.
 ثب اؼشیبق در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروز
داؼشِ ثبؼذ.
 داًؽدَ ثب سوروس حَاض در طَل والض
هعبئل را دیگیری وٌذ.
آؼٌبیی ثب چگًَگی
وؽز ،سىثیر ،رخیرُ
ظبزی ظلَلْبی هَرد
ًیبز در آزهبیؽگبُ
15

داًؽدَ ثشَاًذ
حیطِ ؼٌبخشی:
ً حَُ ی وؽز ظلَل ّبی فیجرٍثالظشیه،
رٍاًی
دیذلَئیذ ٍ ،ظرطبًی را ثجیٌذ ٍ ثب فرایٌذ
حروشی،
اًدبم وبر آؼٌب ؼَد.
ؼٌبخشی،
ً حَُ خذاظبزی ظلَل ّب از فالظه وؽز
ػبطفی
ظلَل را هؽبّذُ ًوبیذ
 چگًَگی ؼوبرغ ظلَلْب را ثب اظشفبدُ از
رًگ سری دبى ثلَ ثیبهَزد.

ظخٌراًی،
درظػ ٍ
دبظخ ،ثحث
گرٍّی

ٍایز ثرد
هبشیه
ٍیذئَ درٍشوشَر
وشبة ،همبلِ
ًرم افسار Power
point

120

درظػ ٍ دبظخ
در اًشْبی
والض ،ارائِ
گسارغ وبر

سىَیٌی یب
سؽخیفی
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 ثب چگًَگی سْیِ هحیط هخفَؾ فریس
ًوَدى ظلَل ّب آؼٌب ؼَد.
 ثب چگًَگی فریس ًوَدى ظلَل ّب در
ثرٍدر ازر هبیغ آؼٌب ؼَد.
 ثب ًىبر ایوٌی هرثَط ثِ وبر ثب ازر هبیغ
ثِ خَثی آؼٌب ؼذُ ٍ ًحَُ ی هرالجز از
خَد ٍ اطرافیبى را در ثراثر خطرار
احشوبلی آى ًؽبى دّذ.
حیطِ رٍاًی حروشی:
 فرایٌذّبی وؽز ظلَلی را اًدبم دّذ.
حیطِ ػبطفی:
 ثب اًگیسُ در حیي سذریط ثِ درض گَغ
وٌذ.
 ثب اؼشیبق در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروز
داؼشِ ثبؼذ.
 داًؽدَ ثب سوروس حَاض در طَل والض
هعبئل را دیگیری وٌذ.
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آؼٌبیی ثب ًرم افسارّبی
وبرثردی در آزهبیؽگبُ ٍ
چگًَگی هعٌشذ ظبزی
اطالػبر آزهبیؽگبّی

داًؽدَ ثشَاًذ
حیطِ ؼٌبخشی:
 آؼٌبیی اخوبلی ثب Word Microsoft
رٍاًی
 آؼٌبیی اخوبلی ثب Excel Microsoft
حروشی،
 آؼٌبیی اخوبلی ثب
 Powerpointؼٌبخشی،
Microsoft
ػبطفی
 آؼٌبیی اخوبلی ثب ثبروذ ٍ اظشفبدُ آى در
رخیرُ ظبزی ًوًَِ ّبی ثبلیٌی ،ظلَل ّب،
ٍ ظبیر ًوًَِ ّبی آزهبیؽگبّی

ظخٌراًی،
درظػ ٍ
دبظخ ،ثحث
گرٍّی

ٍایز ثرد
هبشیه
ٍیذئَ درٍشوشَر
وشبة ،همبلِ
ًرم افسار Power
point

120

درظػ ٍ دبظخ
در اًشْبی
والض ،ارائِ
گسارغ وبر

سىَیٌی یب
سؽخیفی
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 آؼٌبیی ثب دفبسر آزهبیؽگبّی ٍ چگًَگی
ثجز اطالػبر رٍزهرُ آزهبیؽگبّی
حیطِ رٍاًی حروشی:
ثب ًرم افسارّبی  Microsoft officeوبر ٍ
سوریي وٌذ.
حیطِ ػبطفی:
 ثب اًگیسُ در حیي سذریط ثِ درض گَغ
وٌذ.
 ثب اؼشیبق در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروز
داؼشِ ثبؼذ.
 داًؽدَ ثب سوروس حَاض در طَل والض
هعبئل را دیگیری وٌذ.
خوغ ثٌذی هطبلت
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داًؽدَ ثشَاًذ
 هطبلت ارائِ ؼذُ در طَل سرم را سَضیح
خبهؼی ثذّذ.
 آزهبیػ ّبی هخشلف ارائِ ؼذُ در طَل
ؼٌبخشی-
سرم را سَضیح دّذ.
ػبطفی
ّ ذف از ارائِ ایي ٍاحذ درظی را ثِ خَثی
درن وردُ ثبؼذ.
 ثب اًگیسُ ٍ اؼشیبق در اهشحبى دبیبى سرم
ؼروز وٌذ.

ظخٌراًی،
درظػ ٍ
دبظخ ،ثحث
گرٍّی،
گرٍّی
وَچه ،حل
هعئلِ

ٍایز ثرد
هبشیه
ٍیذئَ درٍشوشَر
وشبة،خسٍُ آهَزؼی،
ًرم افسار Power
point
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درظػ ٍ دبظخ ،
حل هعبئل دادُ
ؼذُ

آزهَى دبیبًی
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