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 : اّذاف کلی درط
 

 ،ی سک یبخشِ ایثیوبریشایی ٍعالین ثبلیٌی اًگلْب ،عیز سکبهلی ٍ راّْبی اًشقبل ،آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب هَرفَلَصی (1

 اصَل دیؾگیزی ٍ کٌشزل ثیوبریْبی اًگلی  ،ادیذهیَلَصی  ،درهبى ،ّوچٌیي سؾخیص آسهبیؾگبّی

 

 آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب کلیبر سک یبخشِ ؽٌبعی دشؽکی (2

 

 ؽٌبیی داًؾجَیبى ثب سک یبخشِ ّبی ثیوبریشای اًغبى ؽبهل سک یبخشِ ّبی رٍدُ ای ٍ خًَی ًغجیآ (3

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اٍل جلغِ*

 دکشز هحوذ رایبًی: ًبم هذرط

 کلیبر سک یبخشِ ّبی رٍدُ ای ٍ حفزُ ای ،، طجقِ ثٌذیکلیبر سک یبخشِ ؽٌبعی: عٌَاى هجحث

 

 :اّذاف اخشصبصی

 

  : داًؾجَ در دبیبى کالط ثشَاًذ
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ادیذهیَلَصی ٍ کٌشزل سک یبخشِ ّبی ثیوبری سا را  ،درهبى ،سؾخیص ،ثیوبریشایی ،عیز سکبهلی ،هفبّین ٍ کبرثزد هَرفَلَصی -4

 .ثذاًذ

 .دشؽکی را درک کٌذ  سک یبخشِ ؽٌبعیاّویز  -5

 .اعشقبد دیذا کٌذ ّبی سک یبخشِ ای راّْبی اعبعی  دیؾگیزی اس ثیوبری ثِ -6
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 .را ؽزح دّذ ٍ حفزُ ای دهیَلَصی سک یبخشِ ّبی رٍدُ ایادی -8

 .ٍ حفزُ ای را سَضیح دّذ هْوشزیي راُ ّبی کٌشزل سک یبخشِ ّبی رٍدُ ای -9
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 .درک کٌذثَهی هٌطقِ خَد را در جبهعِ  سک یبخشِثب ثیوبریْبی کٌشزل راّْبی   -13
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 دکشز هحوذ رایبًی: ًبم هذرط

 )عیکلَعذَرا عبرکَعیغشیظ، ایشٍعذَرا، کزیذشَعذَریذیَم، (ّبی رٍدُ ای کَکغیذیب: عٌَاى هجحث

 

 :اّذاف اخشصبصی

 

 : داًؾجَ در دبیبى کالط ثشَاًذ
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 هحوذ رایبًیدکشز : ًبم هذرط

 ) هغٌیلی کیلَهبعشیکظ الهجلیب،  صیبردیب(سبصکذاراى رٍدُ ای ٍ حفزُ ای : عٌَاى هجحث
 

 :اّذاف اخشصبصی

 

  : داًؾجَ در دبیبى کالط ثشَاًذ
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 چْبرمجلغِ *

 دکشز هحوذ رایبًی: ًبم هذرط

 )آًشبهَثب فزاصیلیظ دی سزیکَهًَبط ٍاصیٌبلیظ، (سبصکذاراى رٍدُ ای ٍ حفزُ ای : عٌَاى هجحث
 

 :اخشصبصیاّذاف 

 

  : داًؾجَ در دبیبى کالط ثشَاًذ
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 دٌجنجلغِ *

 دکشز هحوذ رایبًی: ًبم هذرط

 (آًشبهجب ّیغشَلیشیکب، آًشبهجب کَلی، اًذٍلیوبکظ ًبًب، یذاهجب ثَسچلی)آهیت ّب  :عٌَاى هجحث

 

 :اّذاف اخشصبصی

 

  : داًؾجَ در دبیبى کالط ثشَاًذ
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 دکشز هحوذ رایبًی: ًبم هذرط

  هیکزٍعذَرا ،(ثبالًشیذیَم کَلی)هضُ داراى  : عٌَاى هجحث

 :اّذاف اخشصبصی

 

 : داًؾجَ در دبیبى کالط ثشَاًذ
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 .را ؽزح  دّذ هیکزٍعذَرا ٍ ثبالًشیذیَم کَلیدرهبى  -8

 

 

                   □رٍاًی حزکشی     □عبطفی     □*ؽٌبخشی :   حیطِ

 ثب اعشفبدُ اس دبٍردَیٌزعخٌزاًی : رٍػ آهَسؽی

 لخ سبح ،ٍیذئَ دزٍصکشَر ،ٍایز ثزد: ٍعیلِ کوک آهَسؽی

 ثحث دٍجبًجِ ٍ ثبرػ افکبر ،هؾبرکز داًؾجَ ثب دزعؼ :داًؾجَ یآهَسػ یزفعبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


