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ًبم دسط:سّؽِبی پیؾشفتَ عبخت
ًبم هذسط:

هیٌب کجْدسآٌُگی

سؽتَ :هؼوبسی

همطغ :کبسؽٌبعی اسؽذ

 .گشایؼ

تؼذاد ّادذ ًظشی 1 :تؼذاد ّادذ ػولی2 :
توبم ّلت ً یوَ ّلت هذػْ

ػٌْاى دسط پیؾٌیبص:

هذل ثشگضاسی :کالط  آصهبیؾگبٍ 

ُدف کلی درش ُ :ذف کلی دسط آؽٌبیی داًؾجْیبى ثب سّؽِبی پیؾشفتَ عبخت ّ عبص هیجبؽذ .ثذیِی اعت کَ ثشخی اص
سّؽِبیی کَ اهشّصٍ دس کؾْسُبی تْعؼَ یبفتَ اعتفبدٍ هیؾًْذ ثؼضب ٌُْص ثَ کؾْس ساٍ ًیبفتَ اًذ .دس ایي ّادذ دسعی سّؽِبی
پیؾشفتَ ای کَ دس ایشاى هْسد اعتفبدٍ لشاس هیگیشًذ ثشسعی ّ تؾشیخ هیؾًْذ .ػالٍّ ثشآى عبیش سّؽِبیی کَ هوکي اعت ٌُْص
دس ایشاى ثَ صْست گغتشدٍ هْسد اعتفبدٍ لشاس ًگشفتَ اًذ ًیض هْسد ثذث ّ ثشسعی لشاس هیگیشًذ .ػالٍّ ثش هؼشفی سّؽِبی
ًْیي عبخت ّ عبص ثَ هغبئل اجتوبػی  ،فشٌُگی ّ ًیبصُبی التصبدی جبهؼَ کَ هْجت ؽکل گیشی ایي سّؽِب ؽذٍ اًذ اجوبال
اؽبسٍ هیؾْد .دس اداهَ عبختوبًِبی هذّالس ّ سّؽِبی پیؼ عبختگی دس صٌؼت عبختوبى ًیض هْسد ثذث لشاس هیگیشًذ.
عودٍ هطالبی کَ در ایي واحد درسی ارائَ خواٌُد شد بَ شرح زیر است:
 ثذث پیشاهْى پیؾیٌَ ّ لضّم اعتفبدٍ اص سّؽِبی پیؾشفتَ عبخت ّ عبص هؼشفی هْاد ّ هصبلخ ًْیي هؼشفی سّؽِبی ًْیي دس اجشای عبصٍ ّ عمف هؼشفی سّؽِب ّ هصبلخ ًْیي دس ًبصک کبسی ّ اجشای ًوب هؼشفی سّؽِبی ًْیي دس تبهیي اهٌیت عبختوبىدر صورت پایاى رساًدى هوفقیت آهیس ایي واحد درسی داًشجویاى قادر خواٌُد بود تا:
 عبختوبًِبیی سا ثب ثَ کبس گیشی سّؽِبی پیؾشفتَ عبخت ّ عبص طشادی ًوبیٌذ ثشای عبخت یک عبختوبى عیغتن عبصٍ ای هٌبعجی سا پیؾٌِبد ًوبیٌذ ثشای عبخت یک عبختوبى هْاد ّ هصبلخ هٌبعجی سا پیؾٌِبد ًوبیٌذ ثتْاًٌذ دس صهیٌَ سّؽِبی اجشای طشح ُبی عبختوبًی پیؾٌِبدُبی ػلوی اسائَ ًوبیٌذ -ثب آؽٌبیی ثَ عبختوبًِبی هذّالس ّ عیغتوِبی پیؼ عبختَ ،آًِب سا دس طشادی ُبی خْد ثَ کبس گیشًذ

سئْط هطبلت
ُفتَ اّل

آؽٌبیی ثب داًؾجْیبى ّ ثذث پجشاهْى تبسیخچَ ّ تفکشاتی کَ هْجت ؽکل گیشی سّؽِبی ًْیي دس عبخت ّ عبص
ؽذًذ

ُفتَ دّم

هؼشفی اًْاع عبختوبى ّ ػٌبصش عبصًذٍ آى

ُفتَ عْم

هؼشفی هصبلخ جذیذ عبختوبًی

ُفتَ چِبسم

هؼشفی عیغتوِبی عبصٍ ای جذیذ

ُفتَ پٌجن

هؼشفی اًْاع عیغتوِبی اجشای عمف

ُفتَ ؽؾن

هؼشفی سّؽِبی پیؾشفتَ عبخت دّعتذاس هذیظ صیغت

ُفتَ ُفتن

عیغتوِبی ایضّالعیْى ّ عبیش ػبیمِبی صْتی ّ دشاستی پیؾشفتَ

ُفتَ ُؾتن

سّؽِبی پیؾشفتَ دس اجشای تبعیغبت عبختوبًِب

ُفتَ ًِن

عویٌبس داًؾجْیبى عشی اّل

ُفتَ دُن

ثشسعی اصْل ایوٌی دس عبختوبًِبی جذیذ

ُفتَ یبصدُن

ًوبعبصی ّ ًبصک کبسی ُبی پیؾشفتَ

ُفتَ دّاصدُن

سّؽِبی ُْؽوٌذ عبصی عبختوبًِب

ُفتَ عیضدُن

آؽٌبیی ثب عبختوبًِبی هذّالس

ُفتَ چِبسدُن

هؼشفی سّؽِبی پیؼ عبختگی

ُفتَ پبًضدُن

عویٌبس داًؾجْیبى عشی دّم

ُفتَ ؽبًضدُن

جوغ ثٌذی ّ سفغ اؽکبل

تْجَ :دس صْست تغییش هجبدث ّ ًذٍْ تذسیظ دسط دس ُش ًیوغبل الصم اعت فشم هشثْطَ هجذدا تْعظ اعتبد هذتشم
تکویل ّ جِت ثَ سّص سعبًی دس اختیبس آهْصػ داًؾکذٍ ّ عبیت ّادذ لشاس گیشد.

ًحوٍ ارزشیابی فعالیت داًشجو در طی دورٍ:
ایي دسط یک ثشًبهَ ّ 3ادذی ؽبهل ّ 1ادذ ًظشی ّ ّ 2ادذ ػولی هیجبؽذ کَ طی ُ 11فتَ ثَ داًؾجْیبى اسائَ هیؾْد.
عخٌشاًی ،ثذث ّ تجبدل ًظش  ،هجبدثَ آًالیي ّهطبلؼَ ؽخصی تْعظ داًؾجْیبى اص سّؽِبی اسئَ دسط ثَ کبس گشفتَ ؽذٍ دس ایي
ّادذ دسعی هیجبؽذ .هذسط ایي دسط ،سّػ آهْصؽی داًؾجْ هذْس سا ثَ کبس هیگیشد .ایي سّػ ثب ثکبس گیشی اصْل ؽٌبختَ
ؽذٍ داًؾجْ هذْسی ،عؼی دس ثِجْد آهْصػ ّ تؾْیك داًؾجْیبى ثَ دضْس فؼبالًَ دس هجبدث سا داسد .ایي سّػ داًؾجْیبًی
فؼبل ّ هغئْلیت پزیش دس صهیٌَ یبدگیشی سا پشّسػ هیذُذ .سّؽِبی تذسیظ ّ یبدگیشی گًْبگًْی اص جولَ یبدگیشی تجشثی،
یبدگیشی ثش پبیَ دل هغبلَ ،هؾبُذٍ تخصصی هکبًِب ،ثذث ُبی گشُّی ،عویٌبس ُب  ،کبسُبی گشُّی ّ غیشٍ دس ایي دسط ثَ
کبس گشفتَ هیؾًْذ.
در ایي سیستن داًشجویاى باید:
-

دس اهش یبدگیشی فؼبل ثبؽٌذ

-

جِت گیشی فشدی ثَ هٌظْس افضایؼ تْاًبیی ُبی تذصیلی داؽتَ ثبؽٌذ

-

لبدس ثَ کغت هِبستِبی هفیذ دس ثبصاس کبس ثبؽٌذ

-

پْیب دس کغت داًؼ ثبؽٌذ

-

ثبصیکٌبى فؼبل دس کبس تیوی ثبؽٌذ

داًؾجْیبى ثَ دّ ؽکل هغتوش ّ ًِبیی هْسد آصهبیؼ لشاس خْاٌُذ گشفت .اسصیبثی هغتوش صهیٌَ ُبی تذمیك سا دس داًؾجْ فشاُن
هیغبصد .ایي ؽیٍْ اص اسصیبثی ثب ثشگضاسی هیبى تشهِب ّ تکبلیف هغتوش صْست هیگیشد .اسصیبثی تشاکوی ثْعیلَ اهتذبى یب پشّژٍ
آخش تشم صْست هیگیشد.
شرح کارگروُی:
داًؾجْیبى ثب تْجَ ثَ ػاللوٌذی خْد ًغجت ثَ هجبدث رکش ؽذٍ دس فْق ،یک هْضْع سا اًتخبة کشدٍ ّ ثَ صْست گشُّی ّ دس
گشُِّبی  3الی ً 4فشٍ ثَ تذمیك دس هْسد آى هیپشداصًذ .دس ًظش اعت کَ یبفتَ ُبی داًؾجْیبى فشاتش اص هطبلت تذسیظ ؽذٍ ّ
ؽبهل ًوًَْ ُبی هْسدی ّ هؾبُذات آًِب دس کبسگبُِبی عبختوبًی ثبؽذ .داًؾجْیبى تشغیت هیؾًْذ کَ ثَ ػلت جْیی ّ ثذث ّ
تجبدل ًظش دس هْسد هْضْػبت ثپشداصًذ ّ دس ایي ساعتب گشُِّبیی کَ ثَ اسائَ عویٌبس هیپشداصًذ تْعظ عبیش داًؾجْیبى هْسد
عْال ّ لضبّت لشاس هیگیشًذً .وشٍ دس ًظش گشفتَ ؽذٍ ثشای کبسگشُّی ً 8وشٍ اص ًوشٍ پبیبًی دسط هیجبؽذ.
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