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ارائِ عز فصل درط ٍ 

تؼزیف  هؼزفی درط،

ػلن رٍاًؾٌبعی 

،تبریخچِ رٍاًؾٌبعی، 

 ؽبخِ ّبی  رٍاًؾٌبعی

وبرثزدّبی اّذاف ٍ ٍ 

 رٍاًؾٌبعی

 :د ندانشجویاى بتوان

 حیطه شناختی:

 رٍاًؾٌبعی را را تؼزیف وٌذ. .1

 هؾخص وٌذ. گغتزُ رٍاًؾٌبعی را .2

 را ثذاًذ.تبریخچِ ؽىل گیزی رٍاًؾٌبعی  .3

 اّذاف رٍاًؾٌبعی را ثؾٌبعذ. .4

 .وبرثزدّبی رٍاًؾٌبعی را تَضیح دّذ .5

  ؽٌبختی

 ٍ ػبطفی

عخٌزاًی، 

ثحث گزٍّی، 

 پزعؼ ٍ پبعخ

 ٍایت ثزد

 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر

 وتبة،

ًزم افشار 

Power 

point 

90 

پزعؼ ٍ پبعخ در 

 حیي ارائِ هطبلت

 

 تىَیٌی

 

                                                 

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


مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب  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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 حیطه عاطفی:

در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ ثب دلت گَػ  .1

دٌّذ ٍ ثب حزوبت عز ٍ ثزلزاری ارتجبط چؾوی ًغجت ثِ 

 هَضَع تَجِ ًؾبى دّذ.

در هجبحث هطزح ؽذُ ثب جذیت ؽزوت ٍ ّوزاّی  .2

 ذ.ًٌوبی

 َضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز وٌذ.در هَرد ه .3

 هىبتت رٍاًؾٌبعی 3/7/96 2

 :د ندانشجویاى بتوان

 حیطه شناختی:

 هختلف رٍاًؾٌبعی را تَضیح دّذ. داًؾجَ ثتَاًذ هىبتت .1

 حَسُ ػول ّز رٍیىزد را هؾخص وٌذ. .2

 هىبتت را ثب یىذیگز همبیغِ ٍ هَرد ًمذ لزار دّذ. .3

 وبرثزد ّز یه اس رٍیىزدّب را هؾخص وٌذ. .4

 حیطه عاطفی:

در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ ثب دلت گَػ  .1

ذ ٍ ثب حزوبت عز ٍ ثزلزاری ارتجبط چؾوی ًغجت ثِ ٌدّ

 َضَع تَجِ ًؾبى دّذ.ه

در هجبحث هطزح ؽذُ ثب جذیت ؽزوت ٍ ّوزاّی  .2

 ذ.ًٌوبی

 در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز وٌذ. .3

  ؽٌبختی

 ٍ ػبطفی

عخٌزاًی، 

ثحث گزٍّی، 

 پزعؼ ٍ پبعخ

 ٍایت ثزد

 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر

 وتبة،

ًزم افشار 

Power 

point 

90 

پزعؼ ٍ پبعخ در 

 -حیي ارائِ هطبلت

 

 تىَیٌی

3 10/7/96 

سیغتی  –اعبط ػصجی 

رفتبر )دعتگبُ ػصجی، 

، غذد درٍى ریش، ٍراثت(

 ػَاهل هَثز ثز رفتبر

 دانشجویاى بتوانند :

 حیطه شناختی:

 ػَاهل سیغتی تبثیزگذار ثز رفتبر را ثؾٌبعذ. .1

 تؼییي ًوبیذ.  ًحَُ تؼبهل ػَاهل سیغتی ثب یىذیگز .2

 ػَاهل هَثز ثز رفتبر را تجییي وٌذ. .3

  ؽٌبختی

 ٍ ػبطفی

 ،یعخٌزاً

 ،یثحث گزٍّ

 پزعؼ ٍ پبعخ

 یت ثزدٍا

 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر

 وتبة،

ًزم افشار 

90 
پزعؼ ٍ پبعخ در 

 حیي ارائِ هطبلت

 تىَیٌی
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 ی:حیطه عاطف

در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ ثب دلت گَػ  .1

دٌّذ ٍ ثب حزوبت عز ٍ ثزلزاری ارتجبط چؾوی ًغجت ثِ 

 هَضَع تَجِ ًؾبى دّذ.

در هجبحث هطزح ؽذُ ثب جذیت ؽزوت ٍ ّوزاّی  .2

 ًوبیٌذ.

 در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز وٌذ. .3

Power 

point 

4 17/7/96 

تفبٍت ّبی فزدی: 

ؽخصیت، رؽذ 

ؽخصیت، ًظزیِ ّب، 

 ارسیبثی

 دانشجویاى بتوانند :

 حیطه شناختی:

 تؼزیف ؽخصیت ٍ هبّیت آى را ثذاًذ. .1

 را تجییي وٌذ. ػَاهل تبثیز گذار در رؽذ ؽخصیت .2

 ًظزیِ ّبی هختلف در هَرد ؽخصیت را ثیبى وٌذ. .3

ًحَُ ارسیبثی ؽخصیت ٍ آسهَى ّبی هَرد اعتفبدُ در  .4

 ارسیبثی ؽخصیت را ثذاًذ.

 حیطه عاطفی:

در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ ثب دلت گَػ  .1

دٌّذ ٍ ثب حزوبت عز ٍ ثزلزاری ارتجبط چؾوی ًغجت ثِ 

 هَضَع تَجِ ًؾبى دّذ.

در هجبحث هطزح ؽذُ ثب جذیت ؽزوت ٍ ّوزاّی  .2

 ًوبیٌذ.

 در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز وٌذ. .3

  ؽٌبختی

 ٍ ػبطفی

ارائِ والعی 

داًؾجَ، 

عخٌزاًی، 

ثحث گزٍّی، 

 پزعؼ ٍ پبعخ

 ٍایت ثزد

 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر

 وتبة، همبلِ

ًزم افشار 

Power 

point 

90 

پزعؼ ٍ پبعخ در 

 -حیي ارائِ هطبلت

رائِ تحمیك ا

 والعی

 تىَیٌی

5 24/7/96 

تفبٍت ّبی فزدی: َّػ 

ٍ هفَْم آى، ًظزیِ ّب، 

طجمِ ثٌذی ٍ آسهَى 

 ّبی َّػ

 دانشجویاى بتوانند :

 حیطه شناختی:

هفَْم َّػ ٍ ًظزیِ ّبی هختلف در ارتجبط ثب آى را  .1

 ثیبى وٌذ.

  ؽٌبختی

 ٍ ػبطفی

ارائِ والعی 

 داًؾجَ،

عخٌزاًی، 

ثحث گزٍّی، 

 ٍایت ثزد

 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر

 وتبة،

90 

پزعؼ ٍ پبعخ در 

 -حیي ارائِ هطبلت

Quiz  ِدر جلغ

ارائِ  - ٌذُیآ

 تىَیٌی
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 ػَاهل هَثز در َّػ را ثبسگَ ًوبیذ. .2

 ثذاًذ.را   َّؽجْز ٍ ًحَُ هحبعجِ هفَْم ثْزُ َّؽی .3

افزاد را ثز اعبط َّؽجْز طجمِ ثٌذی ًوبیذ ٍ ثز اعبط  .4

 لبثلیت ّبی ّز طجمِ آًْب را ثب یىذیگز همبیغِ ًوبیذ.

اًَاع آسهَى ّبی َّػ را ثؾٌبعذ ٍ ثب هَارد وبرثزد  .5

 ّزیه آؽٌب ثبؽذ.

 حیطه عاطفی:

در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ ثب دلت گَػ  .1

ت عز ٍ ثزلزاری ارتجبط چؾوی ًغجت ثِ دٌّذ ٍ ثب حزوب

 هَضَع تَجِ ًؾبى دّذ.

در هجبحث هطزح ؽذُ ثب جذیت ؽزوت ٍ ّوزاّی  .2

 ًوبیٌذ.

 در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز وٌذ. .3

ًزم افشار  پزعؼ ٍ پبعخ

Power 

point 

 تحمیك والعی

 تفىزیبدگیزی ٍ  1/8/96 6

 دانشجویاى بتوانند :

 حیطه شناختی:

 داًؾجَ اًَاع یبدگیزی را ثؾٌبعذ ٍ تَضیح دّذ. .1

 وبرثزد اًَاع هختلف یبدگیزی را تجییي وٌذ. .2

 تفىز را تَضیح دّذ. .3

 یطه عاطفی:ح

در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ ثب دلت گَػ  .1

دٌّذ ٍ ثب حزوبت عز ٍ ثزلزاری ارتجبط چؾوی ًغجت ثِ 

 هَضَع تَجِ ًؾبى دّذ.

در هجبحث هطزح ؽذُ ثب جذیت ؽزوت ٍ ّوزاّی  .2

 ًوبیٌذ.

 در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز وٌذ. .3

  ؽٌبختی

 ٍ ػبطفی

عخٌزاًی، 

ثحث گزٍّی، 

 پبعخپزعؼ ٍ 

 ٍایت ثزد

 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر

 وتبة،

ًزم افشار 

Power 

point 

90 

پزعؼ ٍ پبعخ در 

 -حیي ارائِ هطبلت

ارائِ تحمیك 

 والعی

 تىَیٌی

 تىَیٌیپزعؼ ٍ پبعخ در  90 ٍایت ثزدخٌزاًی، ع  ؽٌبختی دانشجویاى بتوانند : اهتحبى هیبى تزم 8/8/96 7
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 تفىزیبدگیزی ٍ 

 

 حیطه شناختی:

 اًَاع تفىز را تجییي وٌذ. .1

ا تَضیح دّذ ٍ خطبّبی تفىز ٍ تبثیز آى ثز رفتبر ر .2

 تجییي وٌذ.

 حیطه عاطفی:

در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ ثب دلت گَػ  .3

دٌّذ ٍ ثب حزوبت عز ٍ ثزلزاری ارتجبط چؾوی ًغجت ثِ 

 هَضَع تَجِ ًؾبى دّذ.

در هجبحث هطزح ؽذُ ثب جذیت ؽزوت ٍ ّوزاّی  .4

 ًوبیٌذ.

 در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز وٌذ. .5

ثحث گزٍّی،  ٍ ػبطفی

 پزعؼ ٍ پبعخ

 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر

 وتبة،

 ًزم افشار

 -حیي ارائِ هطبلت

رائِ تحمیك 

 والعی

8 15/8/96 
حبفظِ، اًَاع حبفظِ، 

 فزاهَؽی ٍ اًَاع آى

 دانشجویاى بتوانند :

 حیطه شناختی:

حل آى را داًؾجَ ثتَاًذ اًَاع هختلف حبفظِ ٍ هزا .1

 دّذ. حیتَض

 وبرایی اًَاع حبفظِ را تجییي وٌذ. .2

 را  ػلل فزاهَؽی در ّز وذام اس اًَاع حبفظِ ٍ هزاحل آى .3

 تَضیح دّذ.

 حیطه عاطفی:

در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ ثب دلت گَػ  .4

دٌّذ ٍ ثب حزوبت عز ٍ ثزلزاری ارتجبط چؾوی ًغجت ثِ 

 هَضَع تَجِ ًؾبى دّذ.

زح ؽذُ ثب جذیت ؽزوت ٍ ّوزاّی در هجبحث هط .5

 ًوبیٌذ.

 در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز وٌذ. .6

  ؽٌبختی

 ٍ ػبطفی

ارائِ والعی 

داًؾجَ، 

عخٌزاًی، 

ثحث گزٍّی، 

 پزعؼ ٍ پبعخ

 ٍایت ثزد

 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر

 وتبة،

ًزم افشار 

Power 

point 

90 

پزعؼ ٍ پبعخ در 

 -حیي ارائِ هطبلت

رائِ تحمیك ا

 والعی

 َیٌیتى
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9 22/8/96 
اًگیشػ ٍ ّیجبى: اًگیشُ 

 ّب ٍ ًیبسّبی اعبعی

 دانشجویاى بتوانند :

 حیطه شناختی:

 اًَاع اًگیشُ ّب ٍ ًیبسّب را ثؾٌبعذ .1

 اًَاع اًگیشُ ثز اعبط ّزم هبسلَ را ؽزح دّذ. .2

 ػَاهل هَثز ثز اًگیشُ ّب را تَضیح دّذ. .3

 حیطه عاطفی:

در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ ثب دلت گَػ  .1

دٌّذ ٍ ثب حزوبت عز ٍ ثزلزاری ارتجبط چؾوی ًغجت ثِ 

 هَضَع تَجِ ًؾبى دّذ.

در هجبحث هطزح ؽذُ ثب جذیت ؽزوت ٍ ّوزاّی  .2

 ًوبیٌذ.

 در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز وٌذ. .3

  ؽٌبختی

 ٍ ػبطفی

ارائِ والعی 

داًؾجَ، 

عخٌزاًی، 

، ثحث گزٍّی

 پزعؼ ٍ پبعخ

 ٍایت ثزد

 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر

 وتبة،

ًزم افشار 

Power 

point 

90 

پزعؼ ٍ پبعخ در 

ِ هطبلت  -حیي ارائ

Quiz  ِدر جلغ

 - ٌذُیآ

 

 تىَیٌی

10 29/8/96 
اًَاع اًگیشػ ٍ ّیجبى: 

 ّیجبى ٍ جلَُ ّبی آى

 دانشجویاى بتوانند :

 حیطه شناختی:

 را تؼزیف وٌذ. ّیجبى .1

 ا تَضیح دّذ.اًَاع ّیجبى ر .2

 تجییي وٌذ.را  وبروزدّبی تطبثمی ّز ّیجبى .3

 حیطه عاطفی:

در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ ثب دلت گَػ  .1

دٌّذ ٍ ثب حزوبت عز ٍ ثزلزاری ارتجبط چؾوی ًغجت ثِ 

 هَضَع تَجِ ًؾبى دّذ.

در هجبحث هطزح ؽذُ ثب جذیت ؽزوت ٍ ّوزاّی  .2

 ًوبیٌذ.

 ر ًظز وٌذ.در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْب

  یؽٌبخت

 یٍ ػبطف

 یارائِ والع

داًؾجَ، 

 ،یعخٌزاً

 ،یثحث گزٍّ

 پزعؼ ٍ پبعخ

ثزد تیٍا  

هیهبص  

پزٍصوتَر ذئَیٍ  

 وتبة،

افشار  ًزم

Power 

point 

90 

پزعؼ ٍ پبعخ در 

 -ارائِ هطبلت يیح

 كیرائِ تحم

 یوالع

 یٌیتىَ

 تىَیٌیپزعؼ ٍ پبعخ در  90 ٍایت ثزد یارائِ والع  ؽٌبختی دانشجویاى بتوانند : عالهت رٍاًی اعتزط ٍ 6/9/96 11
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 تی:حیطه شناخ

 ٍ ػَاهل ایجبد وٌٌذُ آى را تَضیح دّذ. فؾبر رٍاًی .1

را  رٍاًی ثِ فؾبر پبعخ ّبی فیشیَلَصیىی ٍ رٍاى ؽٌبختی .2

 ثذاًذ ٍ تجییي وٌذ.

 را تَضیح دّذ. ٍ هذیزیت اعتزط راّجزدّبی هذارا .3

 حیطه عاطفی:

در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ ثب دلت گَػ  .1

ارتجبط چؾوی ًغجت ثِ دٌّذ ٍ ثب حزوبت عز ٍ ثزلزاری 

 هَضَع تَجِ ًؾبى دّذ.

در هجبحث هطزح ؽذُ ثب جذیت ؽزوت ٍ ّوزاّی  .2

 ًوبیٌذ.

 در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز وٌذ. .3

داًؾجَ،  ٍ ػبطفی

عخٌزاًی، 

ثحث گزٍّی، 

 پزعؼ ٍ پبعخ

 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر

 وتبة،

ًزم افشار 

Power 

point 

 -حیي ارائِ هطبلت

 كیرائِ تحم

ارائِ -ی والع

 تحمیك والعی

 

 حل هغئلِ یهْبرت ّب 13/9/96 12

 دانشجویاى بتوانند :

 حیطه شناختی:

 چگًَگی هغئلِ یبثی را تجییي وٌذ. .1

 حل هغئلِ را تؼزیف وٌذ .2

 تصوین گیزی ٍ تىٌیه ّبی آى را تَضیح دّذ. .3

 حیطه عاطفی:

ذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ ثب دلت گَػ در ٌّگبم ت .4

دٌّذ ٍ ثب حزوبت عز ٍ ثزلزاری ارتجبط چؾوی ًغجت ثِ 

 هَضَع تَجِ ًؾبى دّذ.

در هجبحث هطزح ؽذُ ثب جذیت ؽزوت ٍ ّوزاّی  .5

 ًوبیٌذ.

 در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز وٌذ. .6

  ؽٌبختی

 ٍ ػبطفی

 یارائِ والع

داًؾجَ، 

عخٌزاًی، 

ثحث گزٍّی، 

 بعخپزعؼ ٍ پ

 ٍایت ثزد

 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر

 وتبة،

ًزم افشار 

Power 

point 

90 

پزعؼ ٍ پبعخ در 

 -حیي ارائِ هطبلت

 كیرائِ تحم

ارائِ -ی والع

 تحمیك والعی

 تىَیٌی

 

 تىَیٌیپزعؼ ٍ پبعخ در  90 ٍایت ثزد یارائِ والع  ؽٌبختی دانشجویاى بتوانند :  20/9/96 13



 

 تربت حیدریه علوم پسشکی دانشگاه و توسعه آموزش پسشکی اتمرکس مطالع - یمعاونت آموزش
 

 حیطه شناختی: یرفتبر اجتوبػ

 ارتجبطبت اًغبًی را تؼزیف وٌذ .1

 .ارتجبط هَثز را تجییي وٌذ .2

 ػَاهل اثزثخؼ در ارتجبط هیبى فزدی را تَضیح دّذ. .3

 ارتجبط والهی ٍ غیز والهی را تَضیح دّذ. .4

 هذل ّبی ؽخصیتی در ارتجبط هَثز را تَضیح دّذ. .5

 حیطه عاطفی:

در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ ثب دلت گَػ  .6

دٌّذ ٍ ثب حزوبت عز ٍ ثزلزاری ارتجبط چؾوی ًغجت ثِ 

 .هَضَع تَجِ ًؾبى دّذ

در هجبحث هطزح ؽذُ ثب جذیت ؽزوت ٍ ّوزاّی  .7

 ًوبیٌذ.

 در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز وٌذ. .8

داًؾجَ،  ٍ ػبطفی

عخٌزاًی، 

ثحث گزٍّی، 

 پزعؼ ٍ پبعخ

 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر

 وتبة،

ًزم افشار 

Power 

point 

 -حیي ارائِ هطبلت

 كیمرائِ تح

 یوالع

ارائِ تحمیك -

 والعی

 

 یٍ خَدآگبّ یبریَّؽ 27/9/96 14

 دانشجویاى بتوانند :

 حیطه شناختی:

 ثؾٌبعذ، را ّؾیبری ٍ آگبّی خَد هختلف ّبی جٌجِ .1

 .دّذ تَضیح را یه ّز ّبی ٍیضگی

2. ثؾٌبعذ ّؾیبری یدگزگًَ حبالت اس یه ّز. 

یح ًحَُ ادران در ّزیه اس عطَح َّؽیبری را تَض .3

 دّذ.

 حیطه عاطفی:

ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ ثب دلت گَػ  ظیدر ٌّگبم تذر .1

ًغجت ثِ  یارتجبط چؾو یدٌّذ ٍ ثب حزوبت عز ٍ ثزلزار

 هَضَع تَجِ ًؾبى دّذ.

 یؽزوت ٍ ّوزاّ تیهجبحث هطزح ؽذُ ثب جذ در .2

 .ٌذیًوب

  یؽٌبخت

 یٍ ػبطف

 یارائِ والع

َ، داًؾج

 ،یعخٌزاً

 ،یثحث گزٍّ

 پزعؼ ٍ پبعخ

ثزد تیٍا  

هیهبص  

پزٍصوتَر ذئَیٍ  

 وتبة،

افشار  ًزم

Power 

point 

90 

پزعؼ ٍ پبعخ در 

 -ارائِ هطبلت يیح

 كیرائِ تحم

یوالع  

 كیارائِ تحم-

 یوالع

 تىَیٌی
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 هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز وٌذ. در .3

15 4/10/96 
: رٍاًؾٌبعی ًبثٌْجبری

 اختالالت رٍاًی

 دانشجویاى بتوانند :

 حیطه شناختی:

 بری ٍ ًبثٌْجبری را تؼزیف وٌذ.ثٌْج .1

دیذگبُ ّبی هختلف درثبرُ اختالل ّبی رٍاًی را تَضیح  .2

 دّذ.

اختالل  اضطزاثی را تؼزیف ٍ اًَاع آى را طجمِ ثٌذی  .3

 وٌذ.

 اختالل  خلمی را تؼزیف ٍ اًَاع آى را طجمِ ثٌذی وٌذ. .4

 حیطه عاطفی:

در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ ثب دلت گَػ  .1

ب حزوبت عز ٍ ثزلزاری ارتجبط چؾوی ًغجت ثِ دٌّذ ٍ ث

 هَضَع تَجِ ًؾبى دّذ.

در هجبحث هطزح ؽذُ ثب جذیت ؽزوت ٍ ّوزاّی  .2

 ًوبیٌذ.

 در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز وٌذ. .3

  ؽٌبختی

 ٍ ػبطفی

 یارائِ والع

داًؾجَ، 

عخٌزاًی، 

ثحث گزٍّی، 

 پزعؼ ٍ پبعخ

 ٍایت ثزد

 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر

 وتبة،

افشار ًزم 

Power 

point 

90 

پزعؼ ٍ پبعخ در 

 -حیي ارائِ هطبلت

Quiz  ِدر جلغ

ارائِ  -آیٌذُ 

 تحمیك والعی

 تىَیٌی

 

16 11/10/96 
: رٍاًؾٌبعی ًبثٌْجبری

 اختالالت رٍاًی

 : بتوانند اىیدانشجو

 :یشناخت طهیح

اختالل رٍاًگغیختگی را تؼزیف ٍ اًَاع آى را طجمِ ثٌذی  .1

 وٌذ.

ؼزیف ٍ اًَاع آى را طجمِ ثٌذی اختالل ؽخصیت را ت .2

 وٌذ.

اختالل َّیت تجشیِ ای را تؼزیف ٍ اًَاع آى را طجمِ  .3

 ثٌذی وٌذ.

 حیطه عاطفی:

  ؽٌبختی

 ٍ ػبطفی

 یارائِ والع

داًؾجَ، 

عخٌزاًی، 

ثحث گزٍّی، 

 پزعؼ ٍ پبعخ

 ٍایت ثزد

 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر

 وتبة،

ًزم افشار 

Power 

point 

90 

پزعؼ ٍ پبعخ در 

 -حیي ارائِ هطبلت

ارائِ تحمیك 

 والعی

 تىَیٌی
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در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ ثب دلت گَػ  .1

دٌّذ ٍ ثب حزوبت عز ٍ ثزلزاری ارتجبط چؾوی ًغجت ثِ 

 هَضَع تَجِ ًؾبى دّذ.

زاّی در هجبحث هطزح ؽذُ ثب جذیت ؽزوت ٍ ّو .2

 ًوبیٌذ.

 در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز وٌذ. .3

17  
جوغ ثٌذی ولی هطبلت 

 ٍ رفغ هؾىل

 داًؾجَ ثتَاًذ
 هطبلت ارائِ ؽذُ در طَل تزم را تَضیح جبهؼی ثذّذ. .1
 هغبئل هختلف ارائِ ؽذُ در طَل تزم را حل ًوبیذ. .2
درن وزدُ ّذف اس ارائِ ایي ٍاحذ درعی را ثِ خَثی  .3

 ثبؽذ.
 ثب اًگیشُ ٍ اؽتیبق در اهتحبى پبیبى تزم ؽزوت وٌذ. .4

-ؽٌبختی
 ػبطفی

 دلیم90ِ ---- حل هغئلِ
حل هغبئل دادُ 

 ؽذُ
 آسهَى پبیبًی

 

 نحوه ارزشیابی:

  گردد.مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی00% کل نمره بب استفبده از کوئیس و 20ارزضیببی به صورت کتبی که 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره00   آزمون پبیبن ترم
 % کل نمره20  کوئیس و تکبلیف درسی

 منابع:
 بة سهیٌِ رٍاًؾٌبعی ّیلگبردوت .1

 وتبة رٍاًؾٌبعی ػوَهی حوشُ گٌجی .2

 وتبة هْبرت ّبی ارتجبطی. تبلیف درٍیؼ پیؾِ ٍ ؽبیغتِ ًیب .3

 وتبة رٍاًؾٌبعی اجتوبػی . تبلیف اهلل ثخؼ .4

 بیً غتِیؽب وتبة ارتجبطبت اًغبًی. تبلیف .5


