
 یتعوِ تؼال

 درض عرحكرم 

 هراؿِ درهاًی تْذاؼتی خذهات ٍ پسؼکی ػلَم ُکذداًؽ

 ارتثاعات ٍ تْذاؼت آهَزغ  :درض ًام

 99-99تحصیلی ظال دٍم ًیوعال:زهاى ارائِ                                                  جلعِ : 17   دٍرُ عَل

 ًظری : ًَع ٍاحذ                                                            ٍاحذ : 2   ٍاحذ تؼذاد

 ًذارد : ًیاز پیػ هحوذ احوذ پَر                                                         :هذرض

 ػوَهی تْذاؼت پیَظتِ کارؼٌاظی  :كراگیراى تحصیلی هقغغ ٍ رؼتِ
  

  :کلی اّذاف

 تْذاؼت آهَزغ اصَل ٍ هلاّین تا داًؽجَیاى آؼٌایی 1-

 هختلق هکاًْای ٍ ؼرایظ در تْذاؼت آهَزغ اّویت ٍ ًقػ تا داًؽجَیاى آؼٌایی 2-

 تْذاؼت آهَزغ ّای ترًاهِ تْیِ ٍ ریسی ترًاهِ جْت داًؽجَیاى ًوَدى تَاًوٌذ 3-

 هختلق رٍؼْای تا تْذاؼتی پیاهْای ارائِ ٍ اجرا جْت داًؽجَیاى ًوَدى تَاًوٌذ 4-

 تْذاؼت آهَزغ ّای ترًاهِ ارزؼیاتی جْت داًؽجَیاى ًوَدى تَاًوٌذ 5-

 ؼرح درض:

ختلق آؼٌا ٍ اّویت آهَزغ تْذاؼت در ؼرایظ ه، اصَل، ًقػ ایي درض داًؽجَیاى را تا هلاّین 

ٍ ٍ آًاى را جْت ترًاهِ ریسی ٍ تذٍیي ترًاهِ ّای آهَزغ تْذاؼت ، ارائِ پیاهْای تْذاؼتی ًوَدُ 

 ارزؼیاتی ترًاهِ ّای آهَزغ تْذاؼت تَاًوٌذ خَاّذ ظاخت.

 ظاػت( 43درض) ْایظركصل

 تْذاؼت آهَزغ اّذاف ٍ تؼاریق تاریخچِ، تا آؼٌایی هرٍری تر  -1

 ظالهت ارتقاء ٍ تْذاؼت آهَزغ کارترد داهٌِ ٍ كلعلِ اصَل، تا آؼٌایی -9

 تْذاؼت آهَزغ ٍ تْذاؼتی ركتار تا آؼٌایی -9

 تْذاؼت آهَزغ در ركتار تـییر ٍ یادگیری اصَل ٍ هلاّین تا آؼٌایی-4

 تْذاؼت آهَزغ در تخؽی تیي ّواٌّگی تا آؼٌایی-5

 آهَزغ ٍ جاهؼِ كرٌّگ تا آؼٌایی ٍ تَظؼِ در تْذاؼت آهَزغ ًقػ ٍ رٍؼْا ،اصَل تا آؼٌایی-6

 تْذاؼت

 پیؽگیری هختلق ظغَح در تْذاؼت آهَزغ ًقػ تا آؼٌایی-7

 آهَزؼی ًیازّای تؽخیص ٍ تْذاؼت  آهَزغ در ریسی ترًاهِ رٍغ تا آؼٌایی-8



 تْذاؼتی پیاهْای اًتقال ٍ ارائِ رٍؼْای تا آؼٌایی-9

 تْذاؼتی هؽاٍرُ ٍ هؽاٍرُ اصَل ٍ ّذف تؼریق، تا آؼٌایی -11

 تْذاؼتی پیاهْای اًتقال ٍ تْذاؼت آهَزغ در آهَزؼی کوک هَاد ٍ ّا رظاًِ کارترد تا آؼٌایی -11

 تْذاؼتی ًؽریات اًَاع تْیِ عرز تا آؼٌایی-19

 آًْا ٍیصگیْای ٍ ارتثاط دٌّذُ تؽکیل اجساء آى، اًَاع ٍ ارتثاط تؼریق تا آؼٌایی-19

 تْذاؼت آهَزغ در جوؼی ارتثاعات ًقػ تا آؼٌایی -14

 از پیؽگیری درهاًی، -تْذاؼتی خذهات ارائِ ؼثکِ در تْذاؼت هرتیاى ًقػ تا آؼٌایی-15

 هذارض تْذاؼت ٍ خاًَادُ تْذاؼت هسهي، ٍ ٍاگیر تیواریْای

 تْذاؼت آهَزغ ّای ترًاهِ ارزؼیاتی ٍ تْذاؼت آهَزغ هؽکالت ٍ هَاًغ تا آؼٌایی-16

 تْذاؼت آهَزغ در پصٍّػ ؼیَُ ٍ اصَل تا آؼٌایی-17
 

 ٍ پرظػ ػولی، ًوایػ کارگرٍّی، ، اكکار گرٍّی،تارغ تحث ًقػ، ایلای ظخٌراًی، : تذریط رٍغ

 كیلن ًوایػ پاظخ،

 :داًؽجَ ارزؼیاتیهؼیارّای 

 

 (ًورُ  2 )درصذ       10                              پاظخ ٍ پرظػ در ؼرکت ٍ کالض در هٌظن حضَر -1

 (ًورُ    3 ) درصذ15                                                          (اهتحاى هیاى ترم) تکَیٌی ارزؼیاتی -2

 (ًورُ 10 ) درصذ 50          (                                                 اهتحاى پایاى ترم)   پایاًی ارزؼیاتی -3

        ٍ تْیِ یک ٍظیلِ کوک آهَزؼی( ،اجرای ترًاهِ رادیَییآهَزؼی جلعِ 1ترگساری ) تکالیق: -4

 ًورُ( 2درصذ ) 52

  

 :هقررات کالض***

 در كؼال ؼرکت آهادگی، رػایت احترام ٍ ؼاى کالض هَتایلْا خاهَغ، ،از هذرضحضَر داًؽجَ قثل 

 هَرد ؿیثت ؿیر هَجِ 3ًذاؼتي تیػ از کالض، در هٌظن پاظخ،حضَر ٍ پرظػ

 

 درض:  هٌاتغ

 آخریي اًتؽاراعالػات، ًؽر ارتثاعات، ؼٌاظی جاهؼِ تاقر، ظارٍخاًی 1-



 آخریي اًتؽار عَْری، ًؽر تْذاؼت، آهَزغ هٌَچْر، هحعٌی 2-

 آخریي اًتؽار ،ظرٍغ اًؽارات ؼٌاظی، ارتثاط راد، هحعٌیاى 3-

 داًؽگعتر، آٍای اًتؽارات تْذاؼت، آهَزغ ّادی، زادُ رحین ًاصر، پَر تٌْام ّاؼن، حؽوتی 4-

1390 

 : تیؽتر هغالؼِ ترای هٌاتغ

 تکٌَلَشی ٍ تْذاؼت آهَزغ .ظؼیذ هظلَهی ؿالهرضا، راد ؼریلی حعیي، هحوذ هقذم تاقیاًی 1-

 ظثحاى، اًتؽارات آهَزؼی،

 تْراى، داًؽگاُ اًتؽارات گؽة، آرر ...ا ارى ٍ ؼلیؼی كرٍؽ :ترجوِ ”آهَزغ تْذاؼتا“ دارهالیٌگام ٍ  راهاچاًذراى 2 - 

1388  
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 1387 ارجوٌذ، اًتؽارات ػوَهی، تْذاؼت جاهغ کتاب ّوکاراى، ٍ حاتوی حعیي 4-
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1385 
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