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  آؼٌبیی ثب اـَل کبر تیوی، تکٌیکْبی حل تؼبرق ٍ هْبرتْبی ّوذلی  هدف کلی:
 

 نوشته شود. مهارتی ٬نگرشی ٬شناختیبر اساس حیطه های   اهداف اختصاصی:

 :در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود

 

 حیطه شناختی

 . ؼَدآؼٌب  Team workingاـَل ثب  .1

 . ؼَدثب اـَل یبدگیری ٍ حبفظِ پرٍری آؼٌب  .2

 د.َؼثب ظطَح رؼذ فردی آؼٌب  .3

 د. َؼثب حل تؼبرق آؼٌب  .4

 . گیردد ٍ اـَل آًرا فرا َؼآؼٌب  empathyثب  .5

 د. َؼثب تفکر ػلوی ٍ اظتبًذاردّبی آى آؼٌب  .6

 د. َؼثب هْبرتْبی ارتجبطی پسؼک ٍ ثیوبر آؼٌب  .7

 

 حیطه نگرشی

 د.َؼی ػالقوٌذ ثِ اًجبم فؼبلیت ّب ٍ کبرّبی تیو .1

 د. َؼًعجت ثِ رٍغ ّبی اًتقبل اطالػبت از حبفظِ کَتبُ هذت ثِ ثلٌذ هذت ػالقوٌذ  .2

 . ِ ثبؼذداؼتدر اًتقبدّبی ارائِ ؼذُ از ظَی ّوتبیبى ثرخَردی هٌطقی  .3

 د. َؼثِ خَدیبدگیری ٍ خَدراّجری ٍ خَدارزیبثی ػالقوٌذ  .4

 د. َؼتوییس قبئل  empathy & sympathyدر هَقؼیتْبی ایجبد ؼذُ ثیي  .5
 

http://vs.iaun.ac.ir/m3225


 حیطه مهارتی

 ثتَاًذ ثِ ػٌَاى ػضَی از تین در فؼبلیتْبی گرٍّی ًقػ هٌبظت ایفب ًوبیذ. .1

 ثتَاًذ هطبثق ثب اـَل یبدگیری فراگرفتِ ؼذُ رٍغ هٌبظت یبدگیری خَد را پیبدُ ظبزی ًوبیذ.  .2

 برتْبی ارتجبطی پسؼک ٍ ثیوبر فرا گرفتِ ؼذُ، پط از پخػ فیلن هتٌبظت ثب ظٌبریَی ارتجبط پسؼک ٍ ثیوبر ًقبط قَت ٍ ضؼف را تؽخیؿ دّذ. ثب تَجِ ثِ هْ .3

 رضبت ثیي فردی راُ حل هٌبظت پیذا کٌذ. بثتَاًذ ثرای تؼ .4
 

. تَضیحبت هجعَط در اًجبم هی ؼَدلعِ طرح هَضَع ٍ هؼرفی هعئلِ در ّر ج تذریط ایي ٍاحذ درظی ثِ ـَرت گرٍّی ـَرت هی گیرد. استاد: چگونگی فعالیت

  .دارًذت،  ًقػ راٌّوب ٍ ّذایتگر را یٌذ. اظبتیذ ػالٍُ ثر ارائِ هطبلخفَؾ هعئلِ هَرد ًظر ارائِ هی گردد. داًؽجَیبى در ثحثْبی گرٍّی هؽبرکت هی ًوب

 PBLًفرُ(،  5-4گرٍُ ّبی  ظخٌراًی، ثحث گرٍّی)درقبلتشیوه تدریس: 

 ، ارائِ ظٌبریَ آهَزؼی هتٌبظت ثب هَضَع، فیلن ّبی آهَزؼیپبٍرپَیٌت وسایل کمک آموزشی: 
 

 چگونگی فعالیت دانشجو:
 . ًوبیٌذّبی گرٍّی هؽبرکت  ٍ در ثحث گردیذُن ًفرُ تقعی 4-5داًؽجَیبى در گرٍُ ّبی 

 .ًوبیٌذـَرت گرٍّی ثرای جلعِ ثؼذ آهبدُ ٍ داًؽجَیبى ثبیذ فؼبلیتْبی هحَلِ را ثِ  ؼَددر پبیبى ّر جلعِ ثرًبهِ ّبی جلعِ آیٌذُ تَضیح دادُ هی 

 . هی گیردثخؽی از فؼبلیتْب ثِ ـَرت هٌحفر ثِ فرد ٍ ثر اظبض تَاًوٌذیْب ٍ ٍیصگی ّب ٍ اًگیسُ ّب ٍ ػالیق ّر داًؽجَ ـَرت 

 . ارائِ کبرگرٍّی اقذام هی ًوبیذٍ ًوبیٌذُ گرٍُ ًعجت ثِ  ؼًَذدر ؼرٍع ّر جلعِ تؼذادی از گرٍُ ّب ثرای ارائِ فؼبلیتْبی گرٍّی اًتخبة هی 

 .گیردٍ جوغ ثٌذی ًْبیی ـَرت هی  ًوبیٌذداًؽجَیبى اًتقبدات خَد را در خفَؾ ًقبط قَت ٍ ضؼف پرٍشُ ارائِ ؼذُ ثیبى هی 

  تکالیف دانشجو:
بدُ ظبزی هعئلِ هَرد ًظر اقذام کِ داًؽجَیبى ثبیعتی ًعجت ثِ تحقیق ٍ آه گرددی ثرای تحقیق ثیؽتر هؽخؿ هی یقعوتْبثب تَجِ ثِ هطبلت ارائِ ؼذُ در ّر جلعِ 

  ذ ظپط ثِ ثحث ٍ تجبدل ًظر پرداختِ هی ؼَد.ٌٍ راُ حل ّب را ثیبى هی کٌ ًوَدًُعجت ثِ جعتجَی هفذاقْب هتٌبظت ثِ هجبحث ارائِ ؼذُ اقذام  .ًوبیٌذ

 ارزیابی دانشجو:نحوه 
هی ًورُ ـَرت  01فؼبلیتْبی کالظی، پرٍزُ ّبی تحَیل ؼذُ ٍ حضَر در کالض :  ًٍورُ  01ارزیبثی ًْبیی در قبلت آزهَى پبیبى ترم ثِ ـَرت کتجی ٍ ظَاالت تؽریحی 

 . گیرد

 . (باشدتوجه: سر فصل دروس باید طبق سر فصل های ارائه شده وزارت خانه )جدول زمانبندی درس  

 رئوس مطالب ردیف

 هْبرتْبی ارتجبط ثیي فردی  1

 اـَل کبر تیوی  2

 تکٌیکْبی حل تؼبرق 3

 اـَل یبدگیری 4

 هذیریت یبدگیری خَد از طریق ثرًبهِ ریسی 5

 هْبرتْبی ثبزاًذیؽی  6

 هْبرتْبی تفکر ػلوی 7

 (2اـَل رفتبر حرفِ ای ) 8

 (2اـَل رفتبر حرفِ ای ) 9



 هْبرتْبی ارتجبط پسؼک ٍ ثیوبر 10

 هْبرتْبی ارتجبط پسؼک ٍ ثیوبر 11

 ؼٌیذى-هْبرتْبی دیذى 12

 هْبرتْبی هفبحجِ ثبلیٌی  13

 هْبرتْبی هفبحجِ ثبلیٌی 14

 ظطح رؼذ فردی 15

 ّوذلی ٍ اـَل اى  16

 جوغ ثٌذی ٍ رفغ اؼکبل  17
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