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شوارُ 

 جلسِ

تاریخ 

 جلسِ

اّداف هیاًی  

 )رئَس هطالب(

اّداف ٍیژُ )بر اساس سِ حیطِ اّداف آهَزشی: 

 شٌاختی، عاطفی، رٍاى حرکتی(
 طبقِ ّر حیطِ

 رٍش یاددّی

 یادگیری
 زهاى جلسِ هَاد ٍ ٍسایل آهَزشی

تکالیف 

 داًشجَ
 ارزشیابیًحَُ

1  

تٌذی طثقِ 
 اختالالت رٍاًی

 
 

 دانشجو بايذ بتوانذ:

 حیطه شناختی:

 .اختالالت رٍاًی را تؼريف كٌذ 
 دّذ شرح را رٍاًی تيواری ٍيصگيْای. 
 كٌذ تٌذی طثقِ را رٍاًی تيواريْای. 

 حیطه عاطفی:
 تِ درض تَجِ  تا ػالقِ درٌّگام تذريط

 داشتِ ياشذ.
 ُتا اشتياق در هَرد هَضَػات هطرح شذ 

 ًوايذ.اظْار ًظر 

 شناختی،عاطفی

 ظخٌراًی

پرظش ٍ 
 پاظخ
تحث 

 گرٍّی

كتاب،هقالِ،ػکط،ًوايش 

فيلن،اظتفادُ از ًرم افسار 

پاٍرپَيٌت،تختِ ٍايت 

 ترد،،هاشيک

99 
 دقيقِ

پرظش ٍ 

پاظخ در 

حيي 

تذريط ٍ 

جوغ تٌذی 

هطالة در 

پاياى  

 كالض

آزمون 
ورودی،آزمون 

 تکوينی

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –سص و پبسخ پر –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیبدگیری می –روش یبددهی   


ضبوت در مورد تسلط یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف ق 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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 .تا اًگيسُ تِ هطالة درظی تَجِ ًوايذ 
 

 

2  

اًَاع درهاى 
ّای هتذاٍل 

هَجَد در 
 رٍاًپسشکی

 دانشجو بايذ قادر باشذ:

 حیطه شناختی:
  ِاًَاع دارٍّای رايج در رٍاًپسشکی را طثق

 تٌذی كٌذ.
 دظتِ ّای دارٍيی را شرح دّذ.

 حیطه عاطفی:
 تِ درض تَجِ  تا ػالقِ درٌّگام تذريط

 داشتِ ياشذ.
 ُتا اشتياق در هَرد هَضَػات هطرح شذ 

 ظْار ًظر ًوايذ.ا
 .تا اًگيسُ تِ هطالة درظی تَجِ ًوايذ 

 شناختی،عاطفی

 ظخٌراًی

پرظش ٍ 
 پاظخ
تحث 

 گرٍّی

كتاب،هقالِ،ػکط،ًوايش 

فيلن،اظتفادُ از ًرم افسار 

پاٍرپَيٌت،تختِ ٍايت 

 ترد،،هاشيک

99 
 دقيقِ

پرظش ٍ 

پاظخ در 

حيي 

تذريط ٍ 

جوغ تٌذی 

هطالة در 

پاياى  

 كالض

آزمون تشخیصی، 

ون تکوينیآزم  

3  

اًَاع درهاى 
ّای هتذاٍل 

هَجَد در 
 رٍاًپسشکی

 دانشجو بايذ قادر باشذ:
 حیطه شناختی:

  دارٍّای ضذ اضطراب را طثقِ تٌذی
 كٌذ ٍػَارض آًْا را شرح دّذ.

  دارٍّای آًتی ظايکَتيک ٍ هَارد
 هصرف آًْا را شرح دّذ.

  دارٍّای ضذ افعردگی را تر اظاض
رات ٍ ػَارض كارترد طثقِ تٌذی كٌذ،اث

 آًْا را شرح دّذ .

 حیطه عاطفی:
 تِ درض تَجِ  تا ػالقِ درٌّگام تذريط

 داشتِ ياشذ.
 ُتا اشتياق در هَرد هَضَػات هطرح شذ 

 اظْار ًظر ًوايذ.

 شناختی،عاطفی

 ظخٌراًی

پرظش ٍ 
 پاظخ
تحث 

 گرٍّی

كتاب،هقالِ،ػکط،ًوايش 

ًرم افسار  فيلن،اظتفادُ از

پاٍرپَيٌت،تختِ ٍايت 

 ترد،،هاشيک

99 
 دقيقِ

پرظش ٍ 

پاظخ در 

حيي 

تذريط ٍ 

جوغ تٌذی 

هطالة در 

پاياى  

 كالض

آزمون تشخیصی، 

 آزمون تکوينی
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 تا اًگيسُ تِ هطالة درظی تَجِ ًوايذ.

4  
* اختالل 
 شخصيت.

 

 دانشجو بايذ قادر باشذ:

 حیطه شناختی:
  اختالالت شخصيت را تؼريف كٌذ.اًَاع 

 تاليٌی ظير ٍ اتيَلَشی تاليٌی؛ ػالئن 
 .دّذ شرح راAگرٍُ  شخصيت اختالالت

 شخصيت  اختالالت هتذاٍل درهاًْای
 .دّذ شرح  راAگرٍُ 

 اختالالت در پرظتاری ّای هراقثت 
 .دّذ شرح را شخصيت

 حیطه عاطفی:
 تِ درض تَجِ  تا ػالقِ درٌّگام تذريط

 داشتِ ياشذ.
 ُتا اشتياق در هَرد هَضَػات هطرح شذ 

 اظْار ًظر ًوايذ.
 يسُ تِ هطالة درظی تَجِ ًوايذ.تا اًگ 

 شناختی،عاطفی

 ظخٌراًی

پرظش ٍ 
 پاظخ
تحث 

 گرٍّی

كتاب،هقالِ،ػکط،ًوايش 

فيلن،اظتفادُ از ًرم افسار 

پاٍرپَيٌت،تختِ ٍايت 

 ترد،،هاشيک

99 
 دقيقِ

پرظش ٍ 

پاظخ در 

حيي 

تذريط ٍ 

جوغ تٌذی 

هطالة در 

پاياى  

 كالض

آزمون تشخیصی، 

 آزمون تکوينی

5  
 * اختالل
 شخصيت.

 

 دانشجو بايذ قادر باشذ:
 حیطه شناختی:

 گرٍُ  اختالالت شخصيتB ٍC  را تؼريف
 كٌذ.

 تاليٌی ظير ٍ اتيَلَشی تاليٌی؛ ػالئن 
 شرح را B ٍCگرٍُ  شخصيت اختالالت

 .دّذ
 شخصيت اختالالت هتذاٍل درهاًْای 

 .دّذ شرح را B ٍCگرٍُ 

 اختالالت در پرظتاری ّای هراقثت 
 .دّذ شرح را B ٍCشخصيت گرٍُ 

 حیطه عاطفی:

 شناختی،عاطفی

 ظخٌراًی

پرظش ٍ 
 پاظخ
تحث 

 گرٍّی

كتاب،هقالِ،ػکط،ًوايش 

فيلن،اظتفادُ از ًرم افسار 

َيٌت،تختِ ٍايت پاٍرپ

 ترد،،هاشيک

99 
 دقيقِ

پرظش ٍ 

پاظخ در 

حيي 

تذريط ٍ 

جوغ تٌذی 

هطالة در 

پاياى  

 كالض

آزمون تشخیصی، 

 آزمون تکوينی
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 تِ درض تَجِ  تا ػالقِ درٌّگام تذريط
 داشتِ ياشذ.

 ُتا اشتياق در هَرد هَضَػات هطرح شذ 
 اظْار ًظر ًوايذ.

 .تا اًگيسُ تِ هطالة درظی تَجِ ًوايذ. 

6  
اختالالت 
 شٌاختی.

 دانشجو بايذ قادر باشذ:

 حیطه شناختی:
 .اختالالت شٌاختی را تؼريف كٌذ 

 تاليٌی ظير ٍ اتيَلَشی تاليٌی؛ ػالئن 
 .دّذ شرح را یشٌاخت اختالالت

 تثرد ًام را شٌاختی اختالالت اًَاع. 

 ی را شٌاخت اختالالت هتذاٍل درهاًْای
 شرح دّذ..

 حیطه عاطفی:
 تِ درض تَجِ  تا ػالقِ درٌّگام تذريط

 داشتِ ياشذ.
 ُتا اشتياق در هَرد هَضَػات هطرح شذ 

 اظْار ًظر ًوايذ.
 .تا اًگيسُ تِ هطالة درظی تَجِ ًوايذ 

 شناختی،عاطفی

 ٌراًیظخ

پرظش ٍ 
 پاظخ
تحث 

 گرٍّی

كتاب،هقالِ،ػکط،ًوايش 

فيلن،اظتفادُ از ًرم افسار 

پاٍرپَيٌت،تختِ ٍايت 

 ترد،،هاشيک

99 
 دقيقِ

پرظش ٍ 

پاظخ در 

حيي 

تذريط ٍ 

جوغ تٌذی 

هطالة در 

پاياى  

 كالض

آزمون تشخیصی، 

 آزمون تکوينی

7  

اختالالت 
اظکيسٍفرًيک 

ٍ ظاير 
اختالالت 

 ظايکَتيک.

 بايذ قادر باشذ: دانشجو

 حیطه شناختی:
 تاريخچِ ٍ كردُ تؼريف را اظکيسٍفرًی 

 .كٌذ تياى را آى از ای

 تاليٌی ظير ٍ اتيَلَشی تاليٌی؛ ػالئن 
 .دّذ شرح را اظکيسٍفرًی

 ظکيسٍفرًی را ًام تثرد.ا اًَاع 
 شرح را اظکيسٍفرًی هتذاٍل درهاًْای 

 .دّذ

 شناختی،عاطفی

 ظخٌراًی

پرظش ٍ 
 پاظخ
تحث 

 گرٍّی

كتاب،هقالِ،ػکط،ًوايش 

فيلن،اظتفادُ از ًرم افسار 

ٍايت پاٍرپَيٌت،تختِ 

 ترد،،هاشيک

99 
 دقيقِ

پرظش ٍ 

پاظخ در 

حيي 

تذريط ٍ 

جوغ تٌذی 

هطالة در 

پاياى  

 كالض

آزمون تشخیصی، 

 آزمون تکوينی
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 اظکيسٍفرًی در پرظتاری ّای هراقثت 
 .ّذد شرح را

 حیطه عاطفی:
 تِ درض تَجِ  تا ػالقِ درٌّگام تذريط

 داشتِ ياشذ.
 ُتا اشتياق در هَرد هَضَػات هطرح شذ 

 اظْار ًظر ًوايذ.
 تا اًگيسُ تِ هطالة درظی تَجِ ًوايذ.

8  
اختالالت * 

 خلقی.

 

 دانشجو بايذ قادر باشذ:

 حیطه شناختی:

 
 كردُ تؼريف را خلقی اختالالت . 

 ٌی؛ اتيَلَشی ٍ ظير تاليٌی تالي ػالئن
 ّذ.اختالالت خلقی را شرح د

 تثرد ًام را خلقی اختالالت اًَاع. 
 شرح را خلقی اختالالت هتذاٍل درهاًْای 

 .دّذ

 خلقی اختالالت در پرظتاری ّای هراقثت 
 .دّذ شرح را

 حیطه عاطفی:
 تِ درض تَجِ  تا ػالقِ درٌّگام تذريط

 داشتِ ياشذ.
 ُتا اشتياق در هَرد هَضَػات هطرح شذ 

 اظْار ًظر ًوايذ.
 درظی تَجِ ًوايذ. تا اًگيسُ تِ هطالة

 شناختی،عاطفی

 ظخٌراًی

پرظش ٍ 
 پاظخ
تحث 

 گرٍّی

كتاب،هقالِ،ػکط،ًوايش 

فيلن،اظتفادُ از ًرم افسار 

پاٍرپَيٌت،تختِ ٍايت 

 ترد،،هاشيک

99 
 دقيقِ

پرظش ٍ 

پاظخ در 

حيي 

تذريط ٍ 

جوغ تٌذی 

هطالة در 

پاياى  

 كالض

آزمون تشخیصی، 

 آزمون تکوينی

9  
* اختالالت 

 اضطراتی.

 

 دانشجو بايذ قادر باشذ:

 حیطه شناختی:
 كٌذ تؼريف را اضطراتی اختالالت. 

 شناختی،عاطفی

 ظخٌراًی

پرظش ٍ 
 پاظخ

كتاب،هقالِ،ػکط،ًوايش 

فيلن،اظتفادُ از ًرم افسار 

پاٍرپَيٌت،تختِ ٍايت 

99 
 دقيقِ

پرظش ٍ 

پاظخ در 

حيي 

آزمون تشخیصی، 

 آزمون تکوينی
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 را اضطراب ٍ ترض تيي هَجَد تفاٍت 
 .كٌذ شٌاظايی

 تاليٌی ظير ٍ اتيَلَشی تاليٌی؛ ػالئن 
 .دّذ شرح را اضطراتی اختالالت

 تثرد ًام را اضطراتی اختالالت اًَاع. 
 را اضطراتی ختالالت هتذاٍل درهاًْای 

 .دّذ شرح

 اختالالت در پرظتاری ّای هراقثت 
 .دّذ شرح را اضطراتی

 حیطه عاطفی:
 تِ درض تَجِ  تا ػالقِ درٌّگام تذريط

 داشتِ ياشذ.
 ُتا اشتياق در هَرد هَضَػات هطرح شذ 

 اظْار ًظر ًوايذ.
 تا اًگيسُ تِ هطالة درظی تَجِ ًوايذ.

تحث 
 گرٍّی

تذريط ٍ  ترد،،هاشيک

جوغ تٌذی 

هطالة در 

پاياى  

 كالض

19  

 

* اختالالت 
 شثِ جعوی.

 

 دانشجو بايذ قادر باشذ:

 حیطه شناختی:
  تؼريف كٌذ.اختالالت شثِ جعوی را 

 تاليٌی ظير ٍ اتيَلَشی تاليٌی؛ ػالئن 
 .دّذ شرح را جعوی شثِ اختالالت

 تثرد ًام را جعوی شثِ اختالالت اًَاع. 

 جعوی شثِ اختالالت هتذاٍل درهاًْای 
 .دّذ شرح را

 شثِ اختالالت در پرظتاری ّای هراقثت 
 .دّذ شرح را جعوی

 حیطه عاطفی:
 جِ تِ درض تَ تا ػالقِ درٌّگام تذريط

 داشتِ ياشذ.

 شناختی،عاطفی

 ظخٌراًی

پرظش ٍ 
 پاظخ
تحث 

 گرٍّی

كتاب،هقالِ،ػکط،ًوايش 

فيلن،اظتفادُ از ًرم افسار 

پاٍرپَيٌت،تختِ ٍايت 

 ترد،،هاشيک

99 
 دقيقِ

پرظش ٍ 

پاظخ در 

حيي 

ط ٍ تذري

جوغ تٌذی 

هطالة در 

پاياى  

 كالض

آزمون تشخیصی، 

 آزمون تکوينی



 

 تربت حیدریِ علَم پسشکی داًشگاُ پسشکی ٍ تَسعِ آهَزش اتهرکس هطالع          
 

 ُتا اشتياق در هَرد هَضَػات هطرح شذ 
 اظْار ًظر ًوايذ.

 تا اًگيسُ تِ هطالة درظی تَجِ ًوايذ.

11  
* اختالالت 

 تجسيِ ای.

 

 دانشجو بايذ قادر باشذ:
 حیطه شناختی:

 كٌذ تؼريف را ای تجسيِ اختالالت. 

 تاليٌی ظير ٍ اتيَلَشی تاليٌی؛ ػالئن 
 .دّذ شرح را ای تجسيِ اختالالت

 د.اًَاع اختالالت تجسيِ ای را ًام تثر 

 را ای تجسيِ اختالالت هتذاٍل درهاًْای 
 .دّذ شرح

 اختالالت در پرظتاری ّای هراقثت 
 .دّذ شرح را ای تجسيِ

 حیطه عاطفی:
 تِ درض تَجِ  تا ػالقِ درٌّگام تذريط

 داشتِ ياشذ.
 ُتا اشتياق در هَرد هَضَػات هطرح شذ 

 اظْار ًظر ًوايذ.
 تا اًگيسُ تِ هطالة درظی تَجِ ًوايذ.

 اطفیشناختی،ع

 ظخٌراًی

پرظش ٍ 
 پاظخ
تحث 

 گرٍّی

كتاب،هقالِ،ػکط،ًوايش 

فيلن،اظتفادُ از ًرم افسار 

پاٍرپَيٌت،تختِ ٍايت 

 ترد،،هاشيک

99 
 دقيقِ

پرظش ٍ 

پاظخ در 

حيي 

تذريط ٍ 

جوغ تٌذی 

هطالة در 

پاياى  

 كالض

آزمون تشخیصی، 

 آزمون تکوينی

12  

 

* اختالالت 
 ٍاتعتِ تِ هَاد.

 

 باشذ: دانشجو بايذ قادر

 حیطه شناختی:
 .اختالالت ٍاتعتِ تِ هَاد را تؼريف كٌذ 

 تاليٌی ظير ٍ اتيَلَشی تاليٌی؛ ػالئن 
 .دّذ شرح را هَاد تِ ٍاتعتِ اختالالت

 تثرد ًام را هَاد تِ ٍاتعتِ اختالالت اًَاع. 

 تِ ٍاتعتِ اختالالت هتذاٍل درهاًْای 
 .دّذ شرح را هَاد

 ثت ّای پرظتاری در اختالالت هراق

 شناختی،عاطفی

 ظخٌراًی

پرظش ٍ 
 پاظخ
تحث 

 گرٍّی

كتاب،هقالِ،ػکط،ًوايش 

م افسار فيلن،اظتفادُ از ًر

پاٍرپَيٌت،تختِ ٍايت 

 ترد،،هاشيک

99 
 دقيقِ

پرظش ٍ 

پاظخ در 

حيي 

تذريط ٍ 

جوغ تٌذی 

هطالة در 

پاياى  

 كالض

آزمون تشخیصی، 

 آزمون تکوينی



 

 تربت حیدریِ علَم پسشکی داًشگاُ پسشکی ٍ تَسعِ آهَزش اتهرکس هطالع          
 

 ٍاتعتِ تِ هَاد را شرح دّذ.

 حیطه عاطفی:
 تِ درض تَجِ  تا ػالقِ درٌّگام تذريط

 داشتِ ياشذ.
 ُتا اشتياق در هَرد هَضَػات هطرح شذ 

 اظْار ًظر ًوايذ.
 تا اًگيسُ تِ هطالة درظی تَجِ ًوايذ.

13  

 

* فَريت ّای 
رٍاًپسشکی تا 

تاكيذ تر 
 خَدكشی.

 

 دانشجو بايذ قادر باشذ:
 حیطه شناختی:

 دّذ تَضيح را خَدكشی. 

 شرح را ْاجویت رفتارّای ٍ خشًَت 
 .دّذ

 را خَدكشی در پرظتاری هذاخالت 
 دّذ. شرح

 حیطه عاطفی:
 تِ درض تَجِ  تا ػالقِ درٌّگام تذريط

 داشتِ ياشذ.
 ُتا اشتياق در هَرد هَضَػات هطرح شذ 

 اظْار ًظر ًوايذ.
 تا اًگيسُ تِ هطالة درظی تَجِ ًوايذ.

 شناختی،عاطفی

 ظخٌراًی

پرظش ٍ 
 پاظخ
تحث 

 گرٍّی

،ػکط،ًوايش كتاب،هقالِ

فيلن،اظتفادُ از ًرم افسار 

پاٍرپَيٌت،تختِ ٍايت 

 ترد،،هاشيک

99 
 دقيقِ

پرظش ٍ 

پاظخ در 

حيي 

تذريط ٍ 

جوغ تٌذی 

هطالة در 

پاياى  

 كالض

آزمون تشخیصی، 

 آزمون تکوينی

14  
اختالالت 

 اًطثاقی.

 دانشجو بايذ بتوانذ:
 حیطه شناختی:

 .اختالالت اًطثاقی را تؼريف كٌذ 

 تاليٌی ظير ٍ اتيَلَشی ليٌی؛تا ػالئن 
 .دّذ شرح را اًطثاقی اختالالت

 تثرد ًام را اًطثافی اختالالت اًَاع. 

 ت اًطثاقی را اختالال هتذاٍل درهاًْای
 شرح دّذ.

 شناختی،عاطفی

 ظخٌراًی

پرظش ٍ 
 پاظخ
تحث 

 گرٍّی

كتاب،هقالِ،ػکط،ًوايش 

فيلن،اظتفادُ از ًرم افسار 

پاٍرپَيٌت،تختِ ٍايت 

 ترد،،هاشيک

99 
 دقيقِ

پرظش ٍ 

پاظخ در 

حيي 

تذريط ٍ 

جوغ تٌذی 

هطالة در 

اياى  پ

 كالض

آزمون تشخیصی، 

 آزمون تکوينی



 

 تربت حیدریِ علَم پسشکی داًشگاُ پسشکی ٍ تَسعِ آهَزش اتهرکس هطالع          
 

 اختالالت در پرظتاری ّای هراقثت 
 .دّذ شرح را اًطثاقی

 حیطه عاطفی:
 تِ درض تَجِ  تا ػالقِ درٌّگام تذريط

 داشتِ ياشذ.
  تا اشتياق هَضَػات هطرح شذُدر هَرد 

 اظْار ًظر ًوايذ.
 تا اًگيسُ تِ هطالة درظی تَجِ ًوايذ.

15  

اختالالت 
جٌعی ٍ َّيت 

 جٌعی.

 
 

 دانشجو بايذ قادر باشذ:

 حیطه شناختی:
 كٌذ تؼريف را جٌعی اختالالت. 

 تاليٌی ظير ٍ اتيَلَشی تاليٌی؛ ػالئن 
 .دّذ شرح را جٌعی اختالالت

 تثرد ًام را جٌعی اختالالت اًَاع. 

 را جٌعی اختالالت هتذاٍل درهاًْای 
 .دّذ شرح

 اختالالت در پرظتاری ّای هراقثت 
 شرح دّذ. را جٌعی

 حیطه عاطفی:
 تِ درض تَجِ  تا ػالقِ درٌّگام تذريط

 داشتِ ياشذ.
 ُتا اشتياق در هَرد هَضَػات هطرح شذ 

 اظْار ًظر ًوايذ.
 تا اًگيسُ تِ هطالة درظی تَجِ ًوايذ.

 شناختی،عاطفی

 ظخٌراًی

پرظش ٍ 
 پاظخ
تحث 

 گرٍّی

تاب،هقالِ،ػکط،ًوايش ك

فيلن،اظتفادُ از ًرم افسار 

پاٍرپَيٌت،تختِ ٍايت 

 ترد،،هاشيک

99 
 دقيقِ

پرظش ٍ 

پاظخ در 

حيي 

تذريط ٍ 

جوغ تٌذی 

هطالة در 

پاياى  

 كالض

آزمون تشخیصی، 

 آزمون تکوينی

 اختالالت ديگر  16

 دانشجو بايذ قادر باشذ:
 حیطه شناختی:

  اختالالت طثِ تٌذی ًشذُ در
 سشکی را شرح دّذ.رٍاًپ

 شناختی،عاطفی

 ظخٌراًی

پرظش ٍ 
 پاظخ
تحث 

كتاب،هقالِ،ػکط،ًوايش 

فيلن،اظتفادُ از ًرم افسار 

پاٍرپَيٌت،تختِ ٍايت 

 ترد،،هاشيک

99 
 دقيقِ

پرظش ٍ 

پاظخ در 

حيي 

تذريط ٍ 

آزمون تشخیصی، 

 آزمون تکوينی



 

 تربت حیدریِ علَم پسشکی داًشگاُ پسشکی ٍ تَسعِ آهَزش اتهرکس هطالع          
 

 تاليٌی ظير ٍ اتيَلَشی تاليٌی؛ ػالئن 
 .دّذ شرح را اختالالت

  
 را ديگر اختالالت هتذاٍل درهاًْای 

 .دّذ شرح

 اختالالت در پرظتاری ّای هراقثت 
 شرح دّذ. ديگررا

 حیطه عاطفی:
 تِ درض تَجِ  تا ػالقِ درٌّگام تذريط

 داشتِ ياشذ.
 ُقتا اشتيا در هَرد هَضَػات هطرح شذ 

 اظْار ًظر ًوايذ.
 .تا اًگيسُ تِ هطالة درظی تَجِ ًوايذ 

جوغ تٌذی  گرٍّی

هطالة در 

پاياى  

 كالض

17  
جوغ تٌذی 

 هطالة

 دانشجو بتوانذ:

  حیطه شناختی:

  هطالة ارائِ شذُ در طَل ترم را تَضيح
 جاهؼی تذّذ.

  هطالة هختلف ارائِ شذُ در طَل ترم را
 شرح دّذ.

  ّذف از ارائِ ايي ٍاحذ درظی را تِ خَتی
 درک كردُ تاشذ.

ترم  تا اًگيسُ ٍ اشتياق در اهتحاى پاياى -
 شركت كٌذ.

 شناختی،عاطفی
حل 

 ظَاالت
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حل ظَاالت 

 دادُ شذُ

 

 آزهَى پایاًی
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