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شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 ارزشیابینحوه کالیف دانشجوت زمان جلسه

1  
 هذیریت ثحراىتبریخچِ 

 ٍ اًَاع آى

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ،

 شناختی: حیطهالف( 

 ى را تعریف کٌذ.ثحرا هذیریت -

 ع هذیریت ثحراى را ًبم ثجرد.اًَا -

 عاطفی: حیطهب( 
 درس گَش کٌذ.ٍ عالقِ ثِ  سُیثب اًگ -

 .ضتِ ثبضذدا فعبل هطبرکت کالسیهجبحث  در -

 را پیگیری کٌذ.هجبحث درسی  حَاس داًطجَ ثب تورکس -

، ضٌبختی

 عبطفی

 سخٌراًی،
 پبسخ، پرسص ٍ

 گرٍّی ثحث

، ٍایت ثرد
 هبشیک

 ،ٍیذئَ پرٍشکتَر
کتبة، ًرم افسار 
Power point 

 دقیقِ 021
آهبدگی ثرای 
 جلسِ آیٌذُ

 آغبزیي آزهَى

2  
ٍ  هذیریت ثحراى

 راّْبی کبّص خطر آى

 هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ،اًتظبر 

 شناختی: حیطهالف( 

 را ثطٌبسذ.  ثحراى هذیریت -

، تیضٌبخ

 عبطفی

 سخٌراًی،
 پبسخ، پرسص ٍ

 گرٍّی ثحث

، ٍایت ثرد
 هبشیک

 ،ٍیذئَ پرٍشکتَر
کتبة، ًرم افسار 

 دقیقِ 021

پرسص ٍ پبسخ 

 کالساثتذای در 

 

 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  نیضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و تواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 را ضرح دّذ. هذیریت ثحراى خطر کبّص راّْبی - 

 عاطفی: حیطهب( 
 درس گَش کٌذ.ٍ عالقِ ثِ  سُیثب اًگ -

 .داضتِ ثبضذ فعبل هطبرکت کالسیهجبحث  در -

 را پیگیری کٌذ.هجبحث درسی  حَاس داًطجَ ثب تورکس -

Power point 

 ثالیب هذیریت  3

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ،

 شناختی: حیطهالف( 
 سخ،پب آهبدگی آسیت، کبّص ضبهل ثالیب هذیریت فبزّبی

 ثالیب هذیریت در سالهت ًظبم ّبی ثرًبهِ ٍ سبختبر ثبزیبثی

 را ضرح دّذ. ایراى ٍ جْبى در

 عاطفی: حیطهب( 
 درس گَش کٌذ.ٍ عالقِ ثِ  سُیثب اًگ -

 .داضتِ ثبضذ فعبل هطبرکت کالسیهجبحث  در -

 را پیگیری کٌذ.هجبحث درسی  حَاس داًطجَ ثب تورکس -

، ضٌبختی

 عبطفی

 سخٌراًی،
 پبسخ،ٍ پرسص 

 گرٍّی ثحث

، ٍایت ثرد
 هبشیک

 ،ٍیذئَ پرٍشکتَر
کتبة، ًرم افسار 
Power point 

 دقیقِ 021
پرسص ٍ پبسخ 

 کالساثتذای در 
 تکَیٌی

4  
 تذٍیي ٍ ریسی ثرًبهِ

 الَقَع هحتول ثرًبهِ

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ،

 شناختی: حیطهالف( 

 را ضرح دّذ الَقَع هحتول ثرًبهِ تذٍیي ٍ ریسی ثرًبهِ  -

 حبدثِ ٍ سبهبًِ سبهبًِ فرهبًذّی اٍلیِ ّطذار سبهبًِ  -

 ثیوبرستبى را تَضیح دّذ. در حبدثِ فرهبًذّی

 عاطفی: حیطهب( 
 درس گَش کٌذ.ٍ عالقِ ثِ  سُیثب اًگ -

 .داضتِ ثبضذ فعبل هطبرکت کالسیهجبحث  در -

 را پیگیری کٌذ.هجبحث درسی  حَاس داًطجَ ثب تورکس -

، ضٌبختی

بطفیع  

 سخٌراًی،
 پبسخ، پرسص ٍ

 گرٍّی ثحث

، ٍایت ثرد
 هبشیک

 ،ٍیذئَ پرٍشکتَر
کتبة، ًرم افسار 
Power point 

 دقیقِ 021

پرسص ٍ پبسخ 

 کالس اثتذایدر 

 

 تکَیٌی

5  
 اطالعبتی سیستن ّبی

 ىثحرا در

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ،

 شناختی: حیطهالف( 

 را تَضیح دّذ. ىثحرا در اطالعبتی ّبی سیستن کبرثرد -

 را ضرح ثذّذ. ثحراى در اطالعبت ًقص -

، ضٌبختی

 عبطفی

 سخٌراًی،
 پبسخ، پرسص ٍ

 گرٍّی ثحث

، ٍایت ثرد
 هبشیک

 ،یذئَ پرٍشکتَرٍ
کتبة، ًرم افسار 
Power point 

 دقیقِ 021
پرسص ٍ پبسخ 

 کالس ذایاثتدر 
 تکَیٌی
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 عاطفی: حیطهب( 
 درس گَش کٌذ.ٍ عالقِ ثِ  سُیثب اًگ -

 .داضتِ ثبضذ فعبل هطبرکت کالسیهجبحث  در -

 را پیگیری کٌذ.هجبحث درسی  حَاس داًطجَ ثب تورکس -

6  
 آسیت، ارزیبثی هجبًی

 اهٌیت ٍ ایوٌی ًیبز

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ،

 شناختی: حیطهالف( 

 را ًبم ثجرد. آسیت ارزیبثی هجبًی

 را ضرح دّذ. اهٌیت ٍ ایوٌی ًیبز ارزیبثی هجبًی

 عاطفی: حیطه ب(
 درس گَش کٌذ.ٍ عالقِ ثِ  سُیثب اًگ -

 .داضتِ ثبضذ فعبل هطبرکت کالسیهجبحث  در -

 را پیگیری کٌذ.هجبحث درسی  حَاس داًطجَ ثب تورکس -

، ضٌبختی

 عبطفی

 سخٌراًی،
 پبسخ، پرسص ٍ

 گرٍّی ثحث

، ٍایت ثرد
 هبشیک

 ،ٍیذئَ پرٍشکتَر
کتبة، ًرم افسار 
Power point 

 دقیقِ 021

رسص ٍ پبسخ پ

 کالس اثتذای در 

 

 تکَیٌی

7  
 ارتجبطی سیستوْبی

 ثحراى ضرایط در

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ،

 الف( حیطه شناختی:

 ثحراى را تَضیح دّذ. ضرایط در ارتجبطی سیستوْبی -
 ٍ حقَقی ّبی جٌجِ ٍ دٍستبًِ ثطر اقذاهبت ّبی استبًذارد -

 را ضرح دّذ. اخالقی

 ب( حیطه عاطفی:
 درس گَش کٌذ.ٍ عالقِ ثِ  سُیثب اًگ -

 .داضتِ ثبضذ فعبل هطبرکت کالسیهجبحث  در -

 را پیگیری کٌذ.هجبحث درسی  حَاس داًطجَ ثب تورکس -

، ضٌبختی

 عبطفی

 سخٌراًی،
 پبسخ، پرسص ٍ

 گرٍّی ثحث

، ٍایت ثرد
 هبشیک

 ،ٍیذئَ پرٍشکتَر
کتبة، ًرم افسار 
Power point 

 دقیقِ 021

پرسص ٍ پبسخ 

 کالس اثتذایدر 

 

 تکَیٌی

8  

 هذیریت سبهبًِ

 در سالهت اطالعبت

 ثالیب

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ،

 الف( حیطه شناختی:
 ح دّذ.ررا ض ثالیب در سالهت اطالعبت هذیریت سبهبًِ -
را  الوللی ثیي دٍستبًِ ثطر اقذاهبت هالحظبت ٍ ّب سبزهبى -

 تَضیح دّذ.

 عاطفی: حیطهب( 

، ضٌبختی

 عبطفی

 سخٌراًی،
 پبسخ، پرسص ٍ

 گرٍّی ثحث

، ٍایت ثرد
 هبشیک

 ،ٍیذئَ پرٍشکتَر
کتبة، ًرم افسار 
Power point 

 دقیقِ 021

پرسص ٍ پبسخ 

 کالساثتذای در 

 

 کَیٌیت
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 درس گَش کٌذ.القِ ثِ ٍ ع سُیثب اًگ -

 .داضتِ ثبضذ فعبل هطبرکت کالسیهجبحث  در -

 را پیگیری کٌذ.هجبحث درسی  حَاس داًطجَ ثب تورکس -

 اهتحبى پبیبى ترم  9

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ،
 .ثخَثی فرا گرفتِ ثبضذهطبلت ارائِ ضذُ در طَل ترم را  -
 ّذف از ارائِ ایي ٍاحذ درسی را ثِ خَثی درک کردُ ثبضذ. -

 ثب اًگیسُ ٍ اضتیبق در اهتحبى پبیبى ترم ضرکت کٌذ. -

، ضٌبختی
 عبطفی

 - - حل هسئلِ
 حل هسبئل دادُ

 ضذُ
 آزهَى پبیبًی

 
 نحوه ارزشیابی:

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

 نحوه محاسبه نمره کل:

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

 منابع:

 


