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آهَزغ پسؼکی  دکترای :حصیلیت یرشتٍي مقطع           آهَزغ پسؼکی :گريٌ آمًزشی     پسؼکی :داوشکدٌ

  

 ػولی ٍاحذ 5/0ٍاحذ ًظری،  5/0 :دوًع ياح      1 :تعداد ياحد  عراحی آهَزؼی در آهَزغ پسؼکی :وبم درس

  :مکبن برگساری         :زمبن برگساری كالس  الگَّبی یبددّی ٍ یبدگیری :يش ویبزپ

ظیذ کبهراى ظلغبًی ػرثؽبّی، هذیر دکتر  :مسئًل درس                                              :تعداد داوشجًيبن

دکتر ظیذ کبهراى ظلغبًی ػرثؽبّی   :مدرسگرٍُ آهَزغ پسؼکی، هؼبًٍت آهَزؼی داًؽگبُ            

 

  :شرح ديرٌ

 brain stormingٍزغ ٍ هراحل آى را ثب اظتفبدُ از رٍغ پرظػ ٍ پبظخ ٍدرض فَق ثحث عراحی ًظبم هٌذ آم

.  ًوبیذثب تبکیذ ثرآهَزغ داًؽجَ هحَری هغرح هی.....

 

:  َدف كلی

 آؼٌبیی ثب اجراء عراحی آهَزؼی ٍ کعت هْبرت در عراحی آى

: اختصبصیاَداف 

 :در پايان اين درس دانشجو قادر خواهد بود

 

. ًذرا ثیبى کهفبّین عراحی ٍ آهَزغ  .1

 .درا ثب تذریط هؽخص ًوبی ارتجبط آى عراحی آهَزؼی ٍ .2

 .دفرآیٌذ عراحی آهَزؼی را ؼرح دُ .3

 .دثَط ثِ عراحی آهَزؼی را تَضیح دُّبی هرتئَری .4

 .دًوبیهراحل عراحی آهَزؼی را لیعت  .5

 .ًذًیبز ٍ اّویت آى را ثیبى ک .6

 .دؼخص ًوبیاًَاع ًیبزّب را م .7

 .درح دُثررظی ًیبزّبی آهَزؼی را غ .8

 . دٍ ظغَح آى را هؽخص ًوبی دالیل ًیبزظٌجی آهَزؼی .9

 .دای ًیبز ظٌجی آهَزؼی را تَضیح دُُرٍغ .10

 .دفیسیَلَشیکی تحلیل ًوبیّبی ؼٌبختی ،رٍاًؽٌبظی ٍ یبدگیرًذگبى آهَزؼی را از ًظر ٍیصگی .11

 .دًوبی ّبی یبدگیرًذگبى تذٍیياّذاف یبدگیری را ثر اظبض تَاًوٌذی .12

 .دیهَزؼی ٍ هحتَا را ثر اظبض اّذاف تذٍیي ؼذُ اًتخبة ًوبّبی آاظتراتصی .13

 .ّبی آهَزؼی تْیِ ًوبیذهَاد آهَزؼی هٌبظت را ثر اظبض اظتراتصی .14

 .رٍیذادّب ٍ ٍقبیغ آهَزؼی را در یبدگیری ًظبم هٌذ هؽخص ًوبیذ .15
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: َبی تدريسشیًٌ

 *پرظػ ٍ پبظخ   *ظخٌراًی ثرًبهِ ریسی ؼذُظخٌراًی   

 *(TBL)یبدگیری هجتٌی ثر تین  (PBL)یبدگیری هجتٌی ثر حل هعئلِ  *ثحث گرٍّی

 

 

  :يظبيف ي تکبلیف داوشجً

% 10حضَر فؼبل در کالض  =1

%                                     30ارائِ ظویٌبر  =2 

ًیبز ظٌجی ثب تبکیذ ثر ًیبزّبی اهَزغ پسؼکی  

هَزغ پسؼکی  کیذ ثر آثب تأ هَزغّبی عراحی آّب ٍ تئَریهذل

%      30ؼفبّی  ى ثصَرت کتجی ٍعراحی آهَزغ ٍارائِ آ= 3

 

:   يسبيل كمک آمًزشی

   *پرٍشکتَر اظالیذ  ختِ ٍ گچت  *ٍایت ثرد

 

 (از ومرٌ كل) :درصد ومرٌوحًٌ ارزشیببی ي 

% 30 اهتحبى پبیبى ترم

 

وًع آزمًن 

  غلظ -صحیح کردًی جَر          *ایچٌذگسیٌِ       پبظخ کَتبُ     *تؽریحی

 

 

 

 

  :مىببع پیشىُبدی برای مطبلعٍ

اًتؽبرات داًؽگبُ چوراى  عراحی آهَزغ اثرثخػ،. ترجوِ غالهحعیي رحیوی دٍظت.هَریعَى، رٍض، کوپ 

1387 

 1393هجبًی عراحی آهَزؼی ، اًتؽبرات ظوت . ظیذ ػجبض رضَی ، داریَغ ًَرٍزی 
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ی درسارائٍ كلیبت  جديل َفتگی  

استبد مربًط عىًان مطبلب جلسٍ 

ظلغبًی دکتر هفبّین عراحی آهَزؼی ٍ ارتجبط آى را ثب تذریط 1

دکترظلغبًی  ّبی هرثَط ثِ آىفرآیٌذ عراحی آهَزؼی ٍ تئَری 2

دکترظلغبًی هراحل، ًیبز ٍ اّویت عراحی آهَزغ  3

دکترظلغبًی ّب اًَاع ًیبزّبی آهَزؼی ٍ ثررظی آى 4

دکترظلغبًی زؼی ًیبزظٌجی آهَ 5

دکترظلغبًی ٍ رٍاًؽٌبظی یبدگیرًذگبى  ّب ٍیصگی 6

دکترظلغبًی ( ارئِ ظویٌبر) کبر ػولی 7

دکترظلغبًی ( ارئِ ظویٌبر)کبر ػولی  8

دکترظلغبًی ( ارئِ ظویٌبر)کبر ػولی  9

دکترظلغبًی ( ارئِ ظویٌبر)کبر ػولی  10

دکترظلغبًی ( ارئِ ظویٌبر)کبر ػولی  11

دکترظلغبًی ( ارائِ ؼفبّی عراحی آهَزؼی) ػولیکبر 12

دکترظلغبًی  (ارائِ ؼفبّی عراحی آهَزؼی) کبرػولی 13

دکترظلغبًی  (ارائِ ؼفبّی عراحی آهَزؼی) کبرػولی 14
دکترظلغبًی  (ارائِ ؼفبّی عراحی آهَزؼی) کبرػولی 15
دکترظلغبًی ( ارائِ ؼفبّی عراحی آهَزؼی) کبرػولی 16
رظلغبًی دکتآزهَى  17

 
 


