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1  
آضٌایی تا هثاًی 

 َتشواهپی

 اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،

 

 :حیطه شناختیالف( 

 تؼشیف ًوایذ. سخت افضاس سا -

 ًشم افضاس تؼشیف ًوایذ. -

 لطؼات سخت افضاس سا تَضیح دّذ. -

 ٍجی لطؼات واهپیَتش سا روش ًوایذ.ٍسٍدی ٍ خش -

 

 :حیطه عاطفیب( 
 دسع گَش وٌذ.ٍ ػاللِ تِ  ضُیتا اًگ -

 .داضتِ تاضذ فؼال تهطاسو والسیهثاحث  دس -

 سا پیگیشی وٌذ.هثاحث دسسی  حَاع داًطجَ تا توشوض -

، ضٌاختی

 ػاطفی

 سخٌشاًی،
 پاسخ، پشسص ٍ

 گشٍّی تحث

، ٍایت تشد
 هاطیه

 ،ٍیذئَ پشٍطوتَس
وتاب، ًشم افضاس 
Power point 

 دلیمِ 021
آهادگی تشای 
 جلسِ آیٌذُ

 آغاصیي آصهَى

                                                 

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


اکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلظ یب تر 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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2  
آضٌایی تا سخت 

 افضاس

 د داًطجَ تتَاًذ،اًتظاس هی سٍ

 

 :حیطه شناختیالف( 

 ستَسد سا تِ صَست واهل تَضیح دّذ.هاد-

 سا ضشح دّذ. ضثىِ ، صذا ٍواست گشافیه-

 اع حالظِ واهپیَتش سا تیاى ًوایذ.اًَ-

 چاپگشّا سا تَضیح دّذ.اًَاع -

 

 :حیطه عاطفیب( 
 دسع گَش وٌذ.ٍ ػاللِ تِ  ضُیتا اًگ -

 .داضتِ تاضذ فؼال هطاسوت والسیهثاحث  دس -

 سا پیگیشی وٌذ.هثاحث دسسی  حَاع داًطجَ تا توشوض -

، ضٌاختی

، ػاطفی  

 سخٌشاًی،
 پاسخ، پشسص ٍ

 گشٍّی تحث

، ٍایت تشد
 هاطیه

 ،ٍیذئَ پشٍطوتَس
وتاب، ًشم افضاس 
Power point 

 دلیمِ 021

پشسص ٍ پاسخ 

 اتتذای دس 

 -والع
Quiz  ِدس جلس
 ٌذُیآ

 تىَیٌی

3  

آضٌایی تا ًشم 

اس ٍ سیستن افض

 ػاهل

 اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،

 

 :حیطه شناختیالف( 

 اًَاع ًشم افضاس سا تَضیح دّذ. -

 سیستن ػاهل سا تَضیح دّذ. -

 اًَاع سیستن ػاهل سا تِ صَست هختصش تَضیح دّذ. -

 سًٍذ ساُ اًذاصی واهپیَتش سا ضشح دّذ. -
 

 :حیطه عاطفیب( 
 وٌذ.دسع گَش ٍ ػاللِ تِ  ضُیتا اًگ -

 .داضتِ تاضذ فؼال هطاسوت والسیهثاحث  دس -

 سا پیگیشی وٌذ.هثاحث دسسی  حَاع داًطجَ تا توشوض -

، ضٌاختی

 ػاطفی

 سخٌشاًی،
 پاسخ، پشسص ٍ

 گشٍّی تحث

، ٍایت تشد
 هاطیه

 ،ٍیذئَ پشٍطوتَس
وتاب، ًشم افضاس 
Power point 

 دلیمِ 021

پشسص ٍ پاسخ 

 اتتذای دس 

 -والع
Quiz  ِدس جلس
 ذٌُیآ

 تىَیٌی

4  
آضٌایی تا هحیط 

 واس ٍیٌذٍص

 اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،

 

 :حیطه شناختیالف( 

، ضٌاختی

 ػاطفی

 سخٌشاًی،
 پاسخ، پشسص ٍ

 گشٍّی تحث

، ٍایت تشد
 هاطیه

 ،ٍیذئَ پشٍطوتَس
وتاب، ًشم افضاس 

 دلیمِ 021

پشسص ٍ پاسخ 

 اتتذای س د

 -والع

 تىَیٌی
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 اصَل واس ٍ هفاّین اٍلیِ واس تا ٍیٌذٍص سا ضشح دّذ. -

 آضٌا گشدد. فایل ٍ فَلذس )پَضِ(تا  -

 ضشح دّذ. سٍی فایل ّا ٍ پَضِ ّاصیش سا تش ػولیات  -

 وپی وشدى( الف     

 ٍ چسثاًذى ذىتشی ب(     

 پان وشدى (ج     

 تغییش ًام( د     

 اسی ٍ سهض گزصیپ وشدى ٍ آًضیپ وشدى فایل ّا  (ٍ     

 وٌتشل پٌل ٍیٌذٍص سا ضشح دّذ. -

 آضٌا گشدد. اجضا وٌتشل پٌلتا  -

 سا تَضیح دّذ. ًصة ٍ حزف تشًاهِ ّای واستشدی -

 آضٌا گشدد. سیستن تٌظیوات صتاىتا  -

 

 :حیطه عاطفیب( 

 دسع گَش وٌذ.ٍ ػاللِ تِ  ضُیتا اًگ -

 .داضتِ تاضذ فؼال هطاسوت والسیهثاحث  دس -

 سا پیگیشی وٌذ.هثاحث دسسی  حَاع داًطجَ تا توشوض -

Power point Quiz  ِدس جلس
 ٌذُیآ

5  
ضثىِ آضٌایی تا 

 ّای واهپیَتشی

 اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،

 

 :حیطه شناختیالف( 

 آضٌا گشدد. تا ضثىِ ٍ تؼشیف اى -

 سا ضشح دّذ. دالیل استفادُ اص ضثىِ ّای واهپیَتشی -

 آضٌایی پیذا وٌذ. تا اًَاع ضثىِ -

 سا ضشح دّذ. اًُسل ّای تلفي ّوش -

 

 :حیطه عاطفیب( 
 دسع گَش وٌذ.ٍ ػاللِ تِ  ضُیتا اًگ -

، ضٌاختی

 ػاطفی

 سخٌشاًی،
 پاسخ، پشسص ٍ

 گشٍّی تحث

، ٍایت تشد
 هاطیه

 ،ٍیذئَ پشٍطوتَس
وتاب، ًشم افضاس 
Power point 

 دلیمِ 021

پشسص ٍ پاسخ 

 اتتذای دس 

 -والع
Quiz  ِدس جلس
 ٌذُیآ

 تىَیٌی



 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

 .داضتِ تاضذ فؼال هطاسوت والسیهثاحث  دس -

 سا پیگیشی وٌذ.هثاحث دسسی  حَاع داًطجَ تا توشوض -

 هثاًی ایٌتشًت  6

 اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،
 

 :حیطه شناختیالف( 
 آضٌا گشدد. ایٌتشًت ٍ سٍش ّای اتصال آىتا  -
 سا ضشح دّذ. واستشدّای ایٌتشًت -
 ح دّذ.،اوستشاًت سا تَضیهفاّین ایٌتشًت، ایٌتشاًت -
 هَتَسّای جستجَ سا ضشح دّذ. -
 

 :حیطه عاطفیب( 
 دسع گَش وٌذ.ٍ ػاللِ تِ  ضُیتا اًگ -

 .داضتِ تاضذ فؼال هطاسوت والسیهثاحث  دس -

 سا پیگیشی وٌذ.هثاحث دسسی  حَاع داًطجَ تا توشوض -

، ضٌاختی

 ػاطفی

 سخٌشاًی،
 پاسخ، پشسص ٍ

 گشٍّی تحث

، ٍایت تشد
 هاطیه

 ،ٍیذئَ پشٍطوتَس
وتاب، ًشم افضاس 
Power point 

 دلیمِ 021

پشسص ٍ پاسخ 

 اتتذای دس 

 -والع
Quiz  ِدس جلس
 ٌذُیآ

 تىَیٌی

7  
ضثىِ ّای 

 استثاطی ایٌتشًت

 اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،

 

 :حیطِ ضٌاختیالف( 

Wi-Fi .سا تَضیح دّذ 

WiMAX .تَضیح دّذ 

ADSL .تَضیح دّذ 

Wireless .تَضیح دّذ 

 
 :یحیطِ ػاطفب( 

 دسع گَش وٌذ.ٍ ػاللِ تِ  ضُیتا اًگ -

 .داضتِ تاضذ فؼال هطاسوت والسیهثاحث  دس -

 سا پیگیشی وٌذ.هثاحث دسسی  حَاع داًطجَ تا توشوض -

، ضٌاختی

 ػاطفی

 سخٌشاًی،
 پاسخ، پشسص ٍ

 گشٍّی تحث

، ٍایت تشد
 هاطیه

 ،ٍیذئَ پشٍطوتَس
وتاب، ًشم افضاس 
Power point 

 دلیمِ 021

 پشسص ٍ پاسخ

 اتتذای دس 

 -والع
Quiz  ِدس جلس
 ٌذُیآ

 تىَیٌی

8  
واس تا ًشم افضاس 

word 

 اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،

 

، ضٌاختی

 ػاطفی، 

 سخٌشاًی،
 پاسخ، پشسص ٍ

، ٍایت تشد
 هاطیه

 دلیمِ 021
پشسص ٍ پاسخ 

  اتتذایدس 
 تىَیٌی
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 :حیطه شناختیالف( 

 آضٌایی پیذا وٌذ. ّای هختلف ًشم افضاس تخصتا  -

 سا ضشح دّذ. ایجاد فایل -

 سا تَضیح دّذ. رخیشُ وشدى فایل -

 شح دّذ.سا ض Word ّای وشدى فایل PDF طشیمِ -

ًَع للن، سًگ للن، اًَاع جلَُ ٍیظُ ٍ هخفی وشدى  ات هشتَط تِتٌظیو -

 سا تَضیح دّذ. حشٍف

 سا تٌظین ًوایذ. فاصلِ تیي حشٍف -

 سا ضشح دّذ. پیص فشض وشدى تٌظیوات للن -

 سا تَضیح دّذ. وپی وشدى فشهت حشٍف -

 هتي اضٌا گشدد. تٌظین تَ سفتگی تا -

 سا ضشح دّذ. سطشّا ًحَُ چیذى اطالػات دس -

 سا ضشح دّذ. ّا فاصلِ تیي سطشّا ٍ پاساگشاف -

 آضٌا گشدد. Tab ایجادتا  -

 سا تَضیح دّذ. اًَاع وادس ٍ سًگ صهیٌِ تشای پاساگشاف ٍ صفحِ -

 سا تَضیح دّذ. ایجاد فْشست ضواسُ داس -
 سا ضشح دّذ. پیص فشض وشدى تٌظیوات پاساگشاف -
 

 :حیطه عاطفیب( 
 دسع گَش وٌذ.ٍ ػاللِ تِ  ضُیتا اًگ -

 .داضتِ تاضذ فؼال هطاسوت والسیهثاحث  دس -

 سا پیگیشی وٌذ.هثاحث دسسی  حَاع داًطجَ تا توشوض -

 ،ٍیذئَ پشٍطوتَس گشٍّی تحث
وتاب، ًشم افضاس 
Power point 

 -والع
Quiz  ِدس جلس
 ٌذُیآ

9  
واس تا ًشم افضاس 

word 

 اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،
 

 :حیطه شناختیالف( 
 سا تَضیح دّذ. ایجاد اضىال گشافیىی )هشتغ، خط، دایشُ ٍ ...( -

 سا ضشح دّذ اًتخاب اضىال -

، ضٌاختی

 ػاطفی، 

 سخٌشاًی،
 پاسخ، پشسص ٍ

 گشٍّی تحث

، ٍایت تشد
 هاطیه

 ،ٍیذئَ پشٍطوتَس
وتاب، ًشم افضاس 
Power point 

 دلیمِ 021

پشسص ٍ پاسخ 

 اتتذای دس 

 -والع
Quiz  ِدس جلس
 ٌذُیآ

 تىَیٌی
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 سا تَضیح دّذ. حزف وشدى اضىال -

 سا تیاى وٌذ. اضىال تغییش اًذاصُ ٍ تغییش جْت دادى -

 سا تَضیح دّذ. جا تِ جایی اضىال -

 سا ضشح دّذ. تایپ هتي داخل اضىال -

فشهت وشدى اضىال )تغییش سًگ داخل، سًگ وادس اطشاف، لشاس دادى  -

 سا ضشح دّذ. تصَیش دس ضىل ٍ ...(

 سا تیاى وٌذ. لشاس دادى ضىل دس یه هتي -

 یح دّذ.سا تَض تشتیة لشاس گیشی اضىال سٍی ّن -

 سا تیاى وٌذ. گشٍُ تٌذی وشدى اضىال -

 سا ضشح دّذ. (Word Artایجاد اضىال ٌّشی حشٍف ) -

 سا تیاى وٌذ. Word Art ٍیشایص حشٍف -

 سا تَضیح دّذ. ّای هتٌَع ایجاد ًوَداس ساصهاًی ٍ اًَاع دیاگشام -

 سا ضشح دّذ. فشهت وشدى ًوَداس ساصهاًی -

 سا تیاى ًوایذ. ایجاد ضی جذیذ تِ ًوَداس ٍ حزف آًْا -

 سا ضشح دّذ. اضافِ وشدى تصَیش -

 سا تیاى ًوایذ. جا تِ جایی تصَیش -

 سا تَضیح دّذ. تغییش دادى سایض تصَیش -

 سا ضشح دّذ. تشش تصَیش -

 سا تَضیح دّذ. لشاس دادى تصَیش داخل هتي -

 ذ.سا ضشح دّ (captionًاهگزاسی تصاٍیش) -
 

 :حیطه عاطفیب( 
 دسع گَش وٌذ.ٍ ػاللِ تِ  ضُیتا اًگ -

 .داضتِ تاضذ فؼال هطاسوت والسیهثاحث  دس -

 سا پیگیشی وٌذ.هثاحث دسسی  حَاع داًطجَ تا توشوض -

11  
واس تا ًشم افضاس 

word 

 اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،

 

، ضٌاختی

 ػاطفی، 
 سخٌشاًی،

 اسخ،پ پشسص ٍ

، ٍایت تشد
 هاطیه

 دلیمِ 021
پشسص ٍ پاسخ 

 اتتذای دس 
 تىَیٌی
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 :حیطه شناختیالف( 

 سا ضشح دّذ. ّای هختلف ایجاد جذٍل تِ سٍش -

 سا تَضیح دّذ. تٌظیوات ػشض ستَى ٍ استفاع سدیف -

 ذ.سا تیاى وٌ تایپ وشدى دس جذٍل -

 سا ضشح دّذ. اضافِ وشدى سطش ٍ ستَى ٍ خاًِ -

 سا ضشح دّذ. حزف وشدى سطش، ستَى، خاًِ ٍ ول جذٍل -

 سا تیاى وٌذ. ایجاد وادسّای هختلف تشای جذٍل -

 سا ضشح دّذ. ّا ّا ٍ تمسین خاًِ ادغام وشدى خاًِ -

 سا تیاى وٌذ. هشتة وشدى اطالػات جذٍل -

 ضشح دّذ.سا  (captionًاهگزاسی جذاٍل) -

 تىشاس ػٌَاى دس صفحات هختلف دس جذاٍل تیص اص یه صفحِچگًَگی  -

 سا تیاى وٌذ.

 :حیطه عاطفیب( 
 دسع گَش وٌذ.ٍ ػاللِ تِ  ضُیتا اًگ -

 .داضتِ تاضذ فؼال هطاسوت والسیهثاحث  دس -

 سا پیگیشی وٌذ.هثاحث دسسی  حَاع داًطجَ تا توشوض -

 ،ٍیذئَ پشٍطوتَس گشٍّی تحث
وتاب، ًشم افضاس 
Power point 

 -والع
Quiz  ِدس جلس
 ٌذُیآ

11  
واس تا ًشم افضاس 

word 

 اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،

 :حیطه شناختیالف( 

 اضٌا گشدد. تؼشیف ادغام پستیتا  -

 سا ضشح دّذ. یجاد ًاهِ ًْاییهشاحل ا -

 سا تَضیح دّذ. پاٍسلی ٍ پی ًَضت ایجاد -

 سا ضشح دّذ. گشاهشی ٍ اهالیی گیشی غلطًحَُ  -

 سا تیاى ًوایذ. غیش فؼال وشدى غلط گیشی -

 :حیطه عاطفیب( 
 دسع گَش وٌذ.ٍ ػاللِ تِ  ضُیتا اًگ -

 .داضتِ تاضذ فؼال هطاسوت والسیهثاحث  دس -

 سا پیگیشی وٌذ.هثاحث دسسی  حَاع وشوضداًطجَ تا ت -

، ضٌاختی

 ػاطفی، 

 سخٌشاًی،
 پاسخ، پشسص ٍ

 گشٍّی تحث

، ٍایت تشد
 هاطیه

 ،ٍیذئَ پشٍطوتَس
وتاب، ًشم افضاس 
Power point 

 دلیمِ 021

پشسص ٍ پاسخ 

 اتتذای دس 

 -والع
Quiz  ِدس جلس
 ٌذُیآ

 تىَیٌی
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12  
واس تا تشًاهِ 

PowerPoint 

 ًطجَ تتَاًذ،اًتظاس هی سٍد دا 

 :حیطه شناختیالف( 

 آضٌا گشدد. دس سطح همذهاتی  PowerPointتا هحیط تشًاهِ  -

 آضٌا گشدد. دس سطح پیطشفتِ  PowerPointتا هحیط تشًاهِ  -

 :حیطه عاطفیب( 
 دسع گَش وٌذ.ٍ ػاللِ تِ  ضُیتا اًگ -

 .داضتِ تاضذ فؼال هطاسوت والسیهثاحث  دس -

 سا پیگیشی وٌذ.هثاحث دسسی  حَاع داًطجَ تا توشوض -

، ضٌاختی

 ػاطفی، 

 سخٌشاًی،
 پاسخ، پشسص ٍ

 گشٍّی تحث

، ٍایت تشد
 هاطیه

 ،ٍیذئَ پشٍطوتَس
وتاب، ًشم افضاس 
Power point 

 دلیمِ 021

پشسص ٍ پاسخ 

 اتتذای دس 

 -والع
Quiz  ِدس جلس
 ٌذُیآ

 تىَیٌی

13  
واس تا تشًاهِ 

Excel 

 اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،

 :حیطه شناختی( الف

 آضٌا گشدد. Excel هحیطتا  -

 آضٌا ضَد.  Office Button (هٌَی) دووِ ٍ  Ribbon هفاّینتا  -

 سا ضشح دّذ. هخفی وشدى سیثَى ّا -

 سا ضشح دّذ. ( تِ تؼذاد دلخَاsheetُصفحِ واسی جذیذ )ایجاد  ًحَُ -

 سا تیاى ًوایذ.سطشّا ٍ  هخفی وشدى ستَى ّا -

 سا ضشح دّذ. ّا ى دادًُحَُ ٍاسد وشد -

 آضٌا ضَد. Copy ،Cut ٍ Paste تا دستَسات -

 سا ضشح دّذ. Undo ٍ Redo استفادُ اص دستَسات -

 سا تیاى وٌذ. اًذاصُ سطشّا ٍ ستًَْا ات هشتَط تِتٌظیو -

 سا ضشح دّذ. ًحَُ ایجاد لیست -

 :حیطه عاطفیب( 
 دسع گَش وٌذ.ٍ ػاللِ تِ  ضُیتا اًگ -

 .داضتِ تاضذ فؼال هطاسوت سیوالهثاحث  دس -

 سا پیگیشی وٌذ.هثاحث دسسی  حَاع داًطجَ تا توشوض -

، ضٌاختی

 ػاطفی، 

 سخٌشاًی،
 پاسخ، پشسص ٍ

 گشٍّی تحث

، ٍایت تشد
 هاطیه

 ،ٍیذئَ پشٍطوتَس
وتاب، ًشم افضاس 
Power point 

 دلیمِ 021

پشسص ٍ پاسخ 

 اتتذای دس 

 -والع
Quiz  ِدس جلس
 ٌذُیآ

 تىَیٌی

14  
اس تا تشًاهِ و

Excel 

 اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،

 :حیطه شناختیالف( 

 سا یاد تگیشد. فشهَل ًَیسی ٍ سٍضْای آى -

، ضٌاختی

 ػاطفی، 

 سخٌشاًی،
 پاسخ، پشسص ٍ

 گشٍّی تحث

، ٍایت تشد
 هاطیه

 ،ٍیذئَ پشٍطوتَس
 دلیمِ 021

پشسص ٍ پاسخ 

 اتتذای دس 

 -والع

 تىَیٌی
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 ّا تىاس تثشد. دس فشهَلسا آدسع سلَل ّا  -

 سا دس فشهَل ّا تىاس تشد. ًسثی ٍ هطلك دّی آدسع- 

 ّا سا دس فشهَل ًَیسی تىاس گیشد. هطلك وشدى آدسع سلَل -

 سا یاد تگیشد. شدى فشهَلْاوپی و -

 آضٌا ضَد. تا تشخی اص خطاّای اوسل -

 هاًٌذ: سا تیاهَصد، ًحَُ واس تا تَاتغ اصلی دس اوسل -
 Sum-average–Min–Max-Count-If  

 Conditional) .سا یاد تگیشدًحَُ لالثثٌذی ضشطی تش سٍی دادُ ّا  -

Formatting) 

 :حیطه عاطفیب( 

 دسع گَش وٌذ. ٍ ػاللِ تِ ضُیتا اًگ -

 .داضتِ تاضذ فؼال هطاسوت والسیهثاحث  دس -

 سا پیگیشی وٌذ.هثاحث دسسی  حَاع داًطجَ تا توشوض -

وتاب، ًشم افضاس 
Power point 

Quiz  ِدس جلس
 ٌذُیآ

15  
واس تا تشًاهِ 

Excel 

 اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،

 :حیطه شناختیالف( 

 آضٌا ضَد. (Diagramسسن ًوَداس )تا  -

 سا تیاى وٌذ. تغییش ًَع ًوَداسّا -

 سا ضشح دّذ. تغییش ػٌَاى ًوَداس -

 سا تَضیح دّذ. تشچسة ًوَداس -

 سا ضشح دّذ. تغییش سًگ اجضای ًوَداس چگًَگی -

 سا تیاى وٌذ. ػٌَاى هحَسّای ًوَداس تغییش-

 سا تَضیح دّذ. طشاحی یه ًوًَِ اص داضثَسد اطالػاتی -

 :حیطه عاطفیب( 
 دسع گَش وٌذ.ٍ ػاللِ تِ  ضُیتا اًگ -

 .داضتِ تاضذ فؼال هطاسوت والسیهثاحث  دس -

 سا پیگیشی وٌذ.هثاحث دسسی  حَاع داًطجَ تا توشوض -

، ضٌاختی

طفی، ػا  

 سخٌشاًی،
 پاسخ، پشسص ٍ

 گشٍّی تحث

، ٍایت تشد
 هاطیه

 ،ٍیذئَ پشٍطوتَس
وتاب، ًشم افضاس 
Power point 

 دلیمِ 021

پشسص ٍ پاسخ 

 اتتذای دس 

 -والع
Quiz  ِدس جلس
 ٌذُیآ

 تىَیٌی

 تىَیٌیپشسص ٍ پاسخ  دلیمِ 021، ٍایت تشد سخٌشاًی،، ضٌاختی اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،آضٌایی تا ًشم   16
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 :حیطه شناختیالف(  SPSSافضاس 

 آضٌا گشدد. SPSSتا هحیط واسی  -

 آضٌا گشدد. تا ًحَُ ًاهگزاسی هتغیشّا -

 سا تیاى وٌذ. ٍسٍد اطالػاتًحَُ  -

 سا ضشح دّذ. استخشاج اهاس تَصیفی تا ًشم افضاس -

 :حیطه عاطفیب( 
 دسع گَش وٌذ.ٍ ػاللِ تِ  ضُیتا اًگ -

 .داضتِ تاضذ فؼال هطاسوت والسیهثاحث  دس -

 سا پیگیشی وٌذ.سی هثاحث دس حَاع داًطجَ تا توشوض -

 پاسخ، پشسص ٍ ػاطفی، 

 گشٍّی تحث
 هاطیه

 ،ٍیذئَ پشٍطوتَس
وتاب، ًشم افضاس 
Power point 

 اتتذای دس 

 -والع
Quiz  ِدس جلس
 ٌذُیآ

17  
جوغ تٌذی 

 والسی هطالة

 اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،
 .تخَتی فشا گشفتِ تاضذائِ ضذُ دس طَل تشم سا هطالة اس -
 ّذف اص اسائِ ایي ٍاحذ دسسی سا تِ خَتی دسن وشدُ تاضذ. -

 تا اًگیضُ ٍ اضتیاق دس اهتحاى پایاى تشم ضشوت وٌذ. -

، ضٌاختی
 ػاطفی

 آصهَى پایاًی - - - -
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