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 :درط ؽزحی اس

سک  یصیسؾخ یرٍؽْبٍ  درعی ثب ٍیضگیْبی هَرفَلَصیک ثب گذراًذى ایي ٍاحذ هیکزٍة ؽٌبعی ارؽذداًؼ آهَخشگبى رؽشِ 
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 : درط اّذاف کلی

 

 ،آهیجْب) ٍ حفزُ ای رٍدُ ایثیوبریشای  یّب یبخشِسک  یصیسؾخ یرٍؽْبٍ  رفَلَصیٍمآؽٌبیی داًؾجَیبى ثب  (1

 (کَکغیذیب ،هضُ داراى ،کذاراىصسب

 

 ،سزیذبًَسٍم ،لیؾوبًیب) ًغجی ٍ ثیوبریشای خًَی یّب یبخشِسک  یصیسؾخ یرٍؽْبٍ  رفَلَصیٍمآؽٌبیی داًؾجَیبى ثب  (2

 (دالعوَدیَم ٍ سَکغَدالعوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اٍلجلغِ *

 دکشز هحوذ رایبًی: ًبم هذرط

 رٍػ سغلیظ فزهبلیي اسز ( -هزطَة)رٍػ هغشقین  ،سک یبخشِ ّبی رٍدُ ای رٍؽْبی سؾخیص: ػٌَاى هجحث

 
: اّذاف اخشصبصی

 

 :داًؾجَ در دبیبى کالط ثشَاًذ

 .کٌذرا ثیبى ی رٍدُ ای  رٍػ ّبی هخشلف سؾخیص سک یبخشِ ّب -1

 .دّذ ؽزحرا ی  سؾخیص سک یبخشِ ّبهَقز در  رًگ آهیشیرٍػ ّبی هخشلف  -2

 .دّذ ؽزحرا ی  سؾخیص سک یبخشِ ّبدائوی در  رًگ آهیشیرٍػ ّبی هخشلف  -3

 .را سَضیح دّذٍ حفزُ ای  رٍدُ ای سؾخیص سک یبخشِ ّبدر ر کؼرٍػ ّبی هخشلف  -4

 .را سَضیح دّذ آهیجْب ی رٍدُ ایرٍؽْبی سؾخیصی -5

 .را سَضیح دّذ سبصکذاراى رٍدُ ایرٍؽْبی سؾخیصی -6

 .را سَضیح دّذ ی رٍدُ ایکَکغیذیبّبرٍؽْبی سؾخیصی -7

 .را سَضیح دّذ هضُ داراى رٍدُ ایرٍؽْبی سؾخیصی -8

 .اًَاع ًگْذارًذُ ّب ٍ کبرثزد آًْب را ثذاًذ -9

 .را سَضیح دّذهزطَة هغشقین  گغشزػثِ رٍػ  آسهبیؼ هذفَع -10

 .را ثیبى کٌذ هزطَةهغشقین  گغشزػ هشایب ٍ هؼبیت رٍػ -11

. را اًجبم دّذهزطَة هغشقین  گغشزػ یکسکي -12

 .را سَضیح دّذآسهبیؼ هذفَع ثِ رٍػ سغلیظ فزهبلیي اسز رعَثی  -13

. را اًجبم دّذسغلیظ فزهبلیي اسز  یکسکي -14

 .سغلیظ فزهبلیي اسز را ثیبى کٌذ هشایب ٍ هؼبیت رٍػ -15

 .در الهْبی سْیِ ؽذُ اس سکٌیک ثِ جغشجَی سک یبخشِ ّبی رٍدُ ای ثذزداسد -16

 .ٍیضگی ّبی سزٍفَسئیز سک یبخشِ ّبی رٍدُ ای قبثل هؾبّذُ در رٍػ هغشقین را ثیبى کٌذ -17

 .ٍیضگی ّبی کیغز سک یبخشِ ّبی رٍدُ ای قبثل هؾبّذُ در رٍػ سغلیظ را ثیبى کٌذ -18

 
 

 □رٍاًی حزکشی      □ػبطفی    □*ؽٌبخشی :   حیطِ
 

 سَعط اعشبد Powerpoint ثب اعشفبدُ اس اعالیذّبی  Lab Lectureعخٌزاًی : رٍػ آهَسؽی

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

 گشارػ کبر آسهبیؾگبُهؾبرکز داًؾجَ ثِ کوک دزعؼ، اًجبم کبر ػولی ٍ : فؼبلیز آهَسؽی داًؾجَ

 آسهبیؾگبُ اًگل ؽٌبعی داًؾکذُ دشؽکی: هکبى سذریظ



  دٍمجلغِ *

هحوذ رایبًی دکشز : ًبم هذرط

   (کَلی ثبالًشیذیَم -کَکغیذیب -سبصکذاراى) 1 یٍ حفزُ ا یرٍدُ ا یّب یبخشِسک : ػٌَاى هجحث

: اّذاف اخشصبصی

 :داًؾجَ در دبیبى کالط ثشَاًذ

 .را ثیبى کٌذکیلَهبعشیکظ هغٌیلی  ٍ سزیکَهًَبط ٍاصیٌبلیظ ،صیبردیب الهجلیبفزم ّبی سزٍفَسٍئیشی هؾخصبر هْن  -1

 .را ثیبى کٌذ کیلَهبعشیکظ هغٌیلی ٍ سزیکَهًَبط ٍاصیٌبلیظ ،صیبردیب الهجلیبفزم ّبی کیغشی هؾخصبر هْن  -2

را کیلَهبعشیکظ هغٌیلی  ٍ سزیکَهًَبط ٍاصیٌبلیظ ،صیبردیب الهجلیب هیکزٍعکَدیٍ ثِ طزیق  یکهَرفَلَص یذّبیلک ثزاعبط -3

. دّذ یصسؾخ

 ،سزعین کٌذ کیلَهبعشیکظ هغٌیلی ٍ سزیکَهًَبط ٍاصیٌبلیظ ،صیبردیب الهجلیبفزم ّبی سزٍفَسٍئیشی  ؽکل ؽوبسیکی اس -4

 .     کٌذ یرا ًبهگذار ّبهخشلف آى یٍ قغوشْبآًْب را ؽٌبعبیی کزدُ هؾخصبر هْن 

 ٍ سزیکَهًَبط ٍاصیٌبلیظ ،الهجلیبصیبردیب فزم ّبی کیغشی  هیکزٍعکَدیٍ ثِ طزیق  یکهَرفَلَص یذّبیثزاعبط کل -5

. دّذ یصسؾخرا  کیلَهبعشیکظ هغٌیلی

هؾخصبر  ،سزعین کٌذرا  کیلَهبعشیکظ هغٌیلی ٍ سزیکَهًَبط ٍاصیٌبلیظ ،صیبردیب الهجلیبفزم ّبی کیغشی ؽکل ؽوبسیکی اس  -6

.  کٌذ یرا ًبهگذار ّبهخشلف آى یٍ قغوشْبآًْب را ؽٌبعبیی کزدُ هْن 

را  عبرکَعیظ سیظٍ  عیکلَعذَرا  ،کزیذشَعذَریذیَم ،لیایشٍعذَرا ة ،فزم ّبی سزٍفَسٍئیشی ثبالًشیذیَم کلیهؾخصبر هْن  -7

 .ثیبى کٌذ

عبرکَعیظ  ٍ عیکلَعذَرا ،کزیذشَعذَریذیَم ،لیایشٍعذَرا ةاٍٍعیغز  ،فزم ّبی کیغشی ثبالًشیذیَم کلیهؾخصبر هْن  -8

 .را ثیبى کٌذ سیظ

 ،کزیذشَعذَریذیَم ،لیایشٍعذَرا ة ،ثبالًشیذیَم کلی سزٍفَسٍئیز هیکزٍعکَدیٍ ثِ طزیق  یکهَرفَلَص یذّبیلک ثزاعبط -9

. دّذ یصسؾخرا  عبرکَعیظ سیظ ٍ عیکلَعذَرا

عبرکَعیظ ٍ عیکلَعذَرا  ،کزیذشَعذَریذیَم ،لیایشٍعذَرا ة ،فزم ّبی سزٍفَسٍئیشی ثبالًشیذیَم کلی ؽکل ؽوبسیکی اس -10

 .     کٌذ یرا ًبهگذار ّبهخشلف آى یٍ قغوشْبآًْب را ؽٌبعبیی کزدُ هؾخصبر هْن  ،سزعین کٌذ سیظ

 ،لیایشٍعذَرا ةاٍٍعیغز  ،ثبالًشیذیَم کلی فزم ّبی کیغشی هیکزٍعکَدیٍ ثِ طزیق  یکهَرفَلَص یذّبیثزاعبط کل -11

. دّذ یصسؾخرا  عبرکَعیظ سیظٍ عیکلَعذَرا  ،کزیذشَعذَریذیَم

 ٍ  عیکلَعذَرا ،کزیذشَعذَریذیَم ،لیایشٍعذَرا ةاٍٍعیغز  ،فزم ّبی کیغشی ثبالًشیذیَم کلیؽکل ؽوبسیکی اس  -12

 .     کٌذ یرا ًبهگذار ّبهخشلف آى یٍ قغوشْبآًْب را ؽٌبعبیی کزدُ هؾخصبر هْن  ،سزعین کٌذرا  عبرکَعیظ سیظ

 □ *رٍاًی حزکشی     □ػبطفی    □*ؽٌبخشی :   حیطِ 

 ٍ آهَسػ هیکزٍعکَدی سَعط اعشبد Powerpoint ثب اعشفبدُ اس اعالیذّبی  Lab Lectureعخٌزاًی : رٍػ آهَسؽی

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

الهْبی هؾبرکز داًؾجَ ثِ کوک دزعؼ در هَرد اطالػبر هَرفَلَصیک، هؾبّذُ ٍ سؾخیص : فؼبلیز آهَسؽی داًؾجَ

 گشارػ کبر آسهبیؾگبٍُ  سزعین ؽوبسیک ػَاهل اًگلی آهَسؽی در سیز هیکزٍعکَح،

 آسهبیؾگبُ اًگل ؽٌبعی داًؾکذُ دشؽکی: هکبى سذریظ



 ٍمطجلغِ *

هحوذ رایبًی دکشز : ًبم هذرط

 (آهیجْب) 2 یٍ حفزُ ا یرٍدُ ا یّب یبخشِسک : ػٌَاى هجحث

 

: اّذاف اخشصبصی

 

 :ثشَاًذ داًؾجَ در دبیبى کالط

 .را ثیبى کٌذیذاهجب ثَچلی ٍ اًذٍلیوبکظ ًبًب  ،اًشبهجب کلی ،فزم ّبی سزٍفَسٍئیشی اًشبهجب ّیغشَلیشیکبهؾخصبر هْن  -1

 .را ثیبى کٌذیذاهجب ثَچلی ٍ اًذٍلیوبکظ ًبًب  ،اًشبهجب کلی ،فزم ّبی کیغشی اًشبهجب ّیغشَلیشیکبهؾخصبر هْن  -2

یذاهجب ثَچلی ٍ  ،اًشبهجب کلی ،اًشبهجب ّیغشَلیشیکب سزٍفَسٍئیز هیکزٍعکَدیٍ ثِ طزیق  یکهَرفَلَص یذّبیلک ثزاعبط -3

. دّذ یصسؾخرا اًذٍلیوبکظ ًبًب 

هؾخصبر هْن  ،سزعین کٌذیذاهجب ثَچلی ٍ اًذٍلیوبکظ ًبًب  ،اًشبهجب کلی ،اًشبهجب ّیغشَلیشیکب سزٍفَسٍئیز ؽکل ؽوبسیکی اس -4

 .     کٌذ یرا ًبهگذار ّبهخشلف آى یٍ قغوشْبؽٌبعبیی کزدُ را آًْب 

یذاهجب ثَچلی ٍ اًذٍلیوبکظ  ،اًشبهجب کلی ا،اًشبهجب ّیغشَلیشیک کیغز هیکزٍعکَدیٍ ثِ طزیق  یکهَرفَلَص یذّبیثزاعبط کل -5

. دّذ یصسؾخرا  ًبًب

را آًْب هؾخصبر هْن  ،سزعین کٌذ یذاهجب ثَچلی ٍ اًذٍلیوبکظ ًبًب ،اًشبهجب کلی ،اًشبهجب ّیغشَلیشیکب کیغزؽکل ؽوبسیکی اس  -6

 .     کٌذ یرا ًبهگذار ّبهخشلف آى یٍ قغوشْبؽٌبعبیی کزدُ 

 

 

 

 □ *رٍاًی حزکشی     □ػبطفی    □*ؽٌبخشی :   حیطِ

 

 ٍ آهَسػ هیکزٍعکَدی سَعط اعشبد Powerpoint ثب اعشفبدُ اس اعالیذّبی  Lab Lectureعخٌزاًی : رٍػ آهَسؽی

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

هؾبرکز داًؾجَ ثِ کوک دزعؼ در هَرد اطالػبر هَرفَلَصیک، هؾبّذُ ٍ سؾخیص الهْبی : فؼبلیز آهَسؽی داًؾجَ

 گشارػ کبر آسهبیؾگبٍُ  سزعین ؽوبسیک ػَاهل اًگلی آهَسؽی در سیز هیکزٍعکَح،

 داًؾکذُ دشؽکیآسهبیؾگبُ اًگل ؽٌبعی : هکبى سذریظ

 

 

 

 

 

 



  چْبرمجلغِ *

هحوذ رایبًی دکشز : ًبم هذرط

  (سزیکزٍم)دائوی رًگ آهیشی اًجبم رٍػ : ػٌَاى هجحث

 

: اّذاف اخشصبصی

 

 :داًؾجَ در دبیبى کالط ثشَاًذ

 .سَضیح دّذرا ثِ هٌظَر سؾخیص سک یبخشِ ّبی رٍدُ ای  رًگ آهیشی سزیکزٍمرٍػ  -1

 .را ثیبى کٌذ آهیشی سزیکزٍمرًگ  هشایب ٍ هؼبیت رٍػ -2

. را اًجبم دّذ رًگ آهیشی سزیکزٍم یکسکي -3

 .ثِ جغشجَی سک یبخشِ ّبی رٍدُ ای ثذزداسد رًگ آهیشی سزیکزٍمدر الهْبی سْیِ ؽذُ اس سکٌیک  -4

 .ٍیضگی ّبی سزٍفَسئیز سک یبخشِ ّبی رٍدُ ای قبثل هؾبّذُ در ایي رٍػ را ثیبى کٌذ -5

 .ک یبخشِ ّبی رٍدُ ای قبثل هؾبّذُ در ایي رٍػ را ثیبى کٌذٍیضگی ّبی کیغز ر -6

 

 

 

 □ *رٍاًی حزکشی     □ػبطفی    □*ؽٌبخشی :   حیطِ

 

 ٍ آهَسػ هیکزٍعکَدی سَعط اعشبد Powerpoint ثب اعشفبدُ اس اعالیذّبی  Lab Lectureعخٌزاًی : رٍػ آهَسؽی

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

هؾبرکز داًؾجَ ثِ کوک دزعؼ در هَرد اطالػبر هَرفَلَصیک، هؾبّذُ ٍ سؾخیص الهْبی : فؼبلیز آهَسؽی داًؾجَ

 گشارػ کبر آسهبیؾگبٍُ  سزعین ؽوبسیک ػَاهل اًگلی آهَسؽی در سیز هیکزٍعکَح،

 آسهبیؾگبُ اًگل ؽٌبعی داًؾکذُ دشؽکی: هکبى سذریظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


