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1  

 در اطالػات هٌاتغ اًَاع

 تْذاضت ٍ پسضكي ػلَم

 ّا آى كارترد ٍ

 اًتظار هي رٍد داًطجَ تتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:

 .ًوائيذ تؼريف را ّريك ٍ تثرد ًام را چاپي هٌاتغ اًَاع -

 . دّذ ضرح را الكترًٍيكي هٌاتغ تٌذي دستِ -

 خصَصيات ٍ تثرد ًام را الكترًٍيكي هٌاتغ اًَاع  -

 .دّذ تَضيح را آى

 یطه عاطفی:ب( در ح
 درس گَش كٌذ.ٍ ػالقِ تِ  سُيتا اًگ -

 .داضتِ تاضذ فؼال هطاركت كالسيهثاحث  در -

 را پيگيري كٌذ.هثاحث درسي  حَاس داًطجَ تا توركس -

، ضٌاختي

 ػاطفي

 سخٌراًي،
 پاسخ، پرسص ٍ

 گرٍّي تحث

، ٍايت ترد
 هاشيك

 ،ٍيذئَ پرٍشكتَر
كتاب، ًرم افسار 
Power point 

 دقيقِ 021
دگي تراي آها

 جلسِ آيٌذُ
 آغازيي آزهَى

2  

 در اطالػات هٌاتغ اًَاع

 تْذاضت ٍ پسضكي ػلَم

 ّا آى كارترد ٍ

 اًتظار هي رٍد داًطجَ تتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:
، ضٌاختي

 ػاطفي

 سخٌراًي،
 پاسخ، پرسص ٍ

 گرٍّي تحث

، ٍايت ترد
 هاشيك

 ،ٍيذئَ پرٍشكتَر
 دقيقِ 021

سص ٍ پاسخ پر

 كالساتتذاي در 
 تكَيٌي

                                                 

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


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

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 تثرد ًام را فارسي اطالػاتي پايگاّْاي هْن ّاي ًوًَِ -

 دّذ ضرح از پايگاُ ّاي اطالػاتي فارسي ّريك كارترد -
 

 حیطه عاطفی:ب( در 
 درس گَش كٌذ.ٍ ػالقِ تِ  سُيتا اًگ -

 .داضتِ تاضذ فؼال هطاركت كالسيهثاحث  در -

 را پيگيري كٌذ.هثاحث درسي  حَاس داًطجَ تا توركس -

كتاب، ًرم افسار 
Power point 

 

3  

 در اطالػات هٌاتغ اًَاع

 تْذاضت ٍ پسضكي ػلَم

 ّا آى كارترد ٍ

 اًتظار هي رٍد داًطجَ تتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:
 دّذ تَضيح را تخصصي اطالػاتي پايگاّْاي اًَاع -
 كارترد ّر يك ازپايگاُ ّاي اطالػاتي تخصصي را ضرح دّذ. -

 ه عاطفی:ب( در حیط
 درس گَش كٌذ.ٍ ػالقِ تِ  سُيتا اًگ -

 .داضتِ تاضذ فؼال هطاركت كالسيهثاحث  در -

 را پيگيري كٌذ.هثاحث درسي  حَاس داًطجَ تا توركس -

، ضٌاختي

 ػاطفي

 سخٌراًي،
 پاسخ، پرسص ٍ

 گرٍّي تحث

، ٍايت ترد
 هاشيك

 ،ٍيذئَ پرٍشكتَر
كتاب، ًرم افسار 
Power point 

 دقيقِ 021
ٍ پاسخ پرسص 

 كالساتتذاي در 
 تكَيٌي

4  

 در اطالػات هٌاتغ اًَاع

 تْذاضت ٍ پسضكي ػلَم

 ّا آى كارترد ٍ

 اًتظار هي رٍد داًطجَ تتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:

- Mesh دّذ تَضيح را. 

 .دّذ ضرح را Mesh كارترد -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گَش كٌذ.ٍ ػالقِ تِ  سُيتا اًگ -

 .داضتِ تاضذ فؼال هطاركت سيكالهثاحث  در -

 را پيگيري كٌذ.هثاحث درسي  حَاس داًطجَ تا توركس -

، ضٌاختي

 ػاطفي

 سخٌراًي،
 پاسخ، پرسص ٍ

 گرٍّي تحث

، ٍايت ترد
 هاشيك

 ،ٍيذئَ پرٍشكتَر
كتاب، ًرم افسار 
Power point 

 دقيقِ 021

پرسص ٍ پاسخ 

 كالس اتتذايدر 

 

 تكَيٌي

5  
 اطالػاتي ػٌاصر ٍ ساختار

 اطالػاتي هٌاتغ

 اًتظار هي رٍد داًطجَ تتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:

 .تايت ٍ فيلذ را تؼريف ًوايذ تيت، ضاهل هرتثط اصطالحات -

 ضرح دّذ. را فايل ٍ ركَردهفاّين  -

، ضٌاختي

 ػاطفي

 سخٌراًي،
 پاسخ، پرسص ٍ

 گرٍّي تحث

، ٍايت ترد
 هاشيك

 ،ٍيذئَ پرٍشكتَر
كتاب، ًرم افسار 
Power point 

 دقيقِ 021
پرسص ٍ پاسخ 

 كالس ذاياتتدر 
 تكَيٌي
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 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گَش كٌذ.ٍ ػالقِ تِ  سُيتا اًگ -

 .داضتِ تاضذ فؼال هطاركت كالسيهثاحث  در -

 را پيگيري كٌذ.هثاحث درسي  حَاس جَ تا توركسداًط -

6  
 اطالػاتي ػٌاصر ٍ ساختار

 اطالػاتي هٌاتغ

 اًتظار هي رٍد داًطجَ تتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:
 دّذ ضرح را پرًٍذُ ساختار -

 دّذ تَضيح را تَلي ػولگرّاي -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گَش كٌذ.ٍ ػالقِ تِ  سُيتا اًگ -

 .داضتِ تاضذ فؼال هطاركت كالسيهثاحث  در -

 را پيگيري كٌذ.هثاحث درسي  حَاس داًطجَ تا توركس -

، يضٌاخت

 ػاطفي

 سخٌراًي،
 پاسخ، پرسص ٍ

 گرٍّي تحث

، ٍايت ترد
 هاشيك

 ،ٍيذئَ پرٍشكتَر
كتاب، ًرم افسار 
Power point 

 دقيقِ 021

پرسص ٍ پاسخ 

 كالس اتتذاي در 

 

 تكَيٌي

7  
 هٌاتغ كارتراى سٌجي ًياز

 اطالػاتي

 اًتظار هي رٍد داًطجَ تتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:

 .دّذ تَضيح را كارتراى اطالػاتي يًيازّا تررسي ّاي رٍش -

 .دّذ ضرح را اطالػاتي هٌاتغ ارزياتي تراي الزم هْارتْاي -

 تِ دسترسي ٍ استفادُ تِ هرتَط اجتواػي ٍ قاًًَي هالحظات -

 .دّذ تَضيح را اطالػات

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گَش كٌذ.ٍ ػالقِ تِ  سُيتا اًگ -

 .تاضذ داضتِ فؼال هطاركت كالسيهثاحث  در -

 را پيگيري كٌذ.هثاحث درسي  حَاس داًطجَ تا توركس -

، ضٌاختي

 ػاطفي

 سخٌراًي،
 پاسخ، پرسص ٍ

 گرٍّي تحث

، ٍايت ترد
 هاشيك

 ،ٍيذئَ پرٍشكتَر
كتاب، ًرم افسار 
Power point 

 دقيقِ 021

پرسص ٍ پاسخ 

 كالس اتتذايدر 

 

 تكَيٌي

8  

 ّا دادُ گردآٍري اصَل

 هٌاتغ سازي تْيٌِ ٍ
 ًياز تا هتٌاسة اتياطالػ

 كارتراى هختلف سطَح

 اًتظار هي رٍد داًطجَ تتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:
 .دّذ ضرح را اطالػات تازياتي چالطْاي -

 .دّذ تَضيح را ّا پايگاُ اًتخاب ّاي هؼيار -

، ضٌاختي

 ػاطفي

 سخٌراًي،
 پاسخ، پرسص ٍ

 گرٍّي تحث

، ٍايت ترد
 هاشيك

 ،ٍيذئَ پرٍشكتَر
كتاب، ًرم افسار 
Power point 

 دقيقِ 021

پرسص ٍ پاسخ 

 كالساتتذاي در 

 

 تكَيٌي
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 ب( در حیطه عاطفی: 
 درس گَش كٌذ.ٍ ػالقِ تِ  سُيتا اًگ -

 .ضتِ تاضذدا فؼال هطاركت كالسيهثاحث  در -

 را پيگيري كٌذ.هثاحث درسي  حَاس داًطجَ تا توركس -

 كالسيجوغ تٌذي هطالة   9

 تتَاًذ،اًتظار هي رٍد داًطجَ 
 .تخَتي فرا گرفتِ تاضذهطالة ارائِ ضذُ در طَل ترم را  -
 ّذف از ارائِ ايي ٍاحذ درسي را تِ خَتي درک كردُ تاضذ. -

 تا اًگيسُ ٍ اضتياق در اهتحاى پاياى ترم ضركت كٌذ. -

، ضٌاختي
 ػاطفي

 آزهَى پاياًي - - - -
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