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   هحیظ ثبلیٌی ٍ ًمؼ اػضبی تین درهبى، آؽٌبیی ثب افَل رفتبر حزفِ ای در عتآؽٌبیی ثب  هدف کلی:
 

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

 :در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود

 

 حیطه شناختی

 د. َؽهحیظ ثبلیٌی ٍ افَل ٍ ؽزایظ حبکن ثز هحیظ ثبلیٌی آؽٌب ثب  .1

 د. َؽآؽٌب  ٍ رٍػ ّبی هَاجِْ ثب آى cognitive errorsثب  .2

 د. َؽثب افَل هْبرتْبی حل هغئلِ آؽٌب  .3

 د. َؽثب افل احتزام، هغئَلیت پذیزی ٍ رػبیت حزین خقَفی آؽٌب  .4

 د. َؽثب اػضبی تین درهبى ٍ ّوکبری ثیي حزفِ ای آؽٌب  .5

 د. َؽثب اخالق حزفِ ای در هحیظ هجبسی آؽٌب  .6

 د. َؽق ثیوبر آؽٌب ثب هٌؾَر حمَ .7

 

 حیطه نگرشی

 تَجِ ًؾبى دّذ.  دًغجت ثِ ؽٌبعبیی خغبّبی ؽٌبختی خَ .1

 ًغجت ثِ کبرثزد هْبرتْبی حل هغئلِ در سًذگی فزدی، آهَسؽی ٍ اجتوبػی خَد حغبط ؽَد.  .2

 ؽزایظ حبکن ثز هحیظ ثبلیٌی را درن کٌذ.  .3

 ًغجت ثِ افَل هٌؾَر حمَق ثیوبر ٍ ارتجبط آى ثب پزٍفؾٌبلیشم تَجِ ًؾبى دّذ.  .4

 

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


 حیطه مهارتی

 رفتبر حزفِ ای را در ػولکزد خَد ٍ در هحیظ ثبلیٌی رػبیت ًوبیذ. ثتَاًذ  .1

 هٌبعت داؽتِ ثبؽذ. ِ ثب خغبّبی ؽٌبختی خَد ثزخَردی ثتَاًذ در هَاجْ .2

  افَل هْبرتْبی حل هغئلِ را در هغبئل فزدی ٍ جوؼی پیؼ رٍ ثکبر گیزد.ثتَاًذ  .3
 

. تَضیحبت هجغَط در اًجبم هی ؽَدلغِ عزح هَضَع ٍ هؼزفی هغئلِ در ّز ج تذریظ ایي ٍاحذ درعی ثِ فَرت گزٍّی فَرت هی گیزد. استاد: چگونگی فعالیت

 .دارًذت،  ًمؼ راٌّوب ٍ ّذایتگز را یٌذ. اعبتیذ ػالٍُ ثز ارائِ هغبلخقَؿ هغئلِ هَرد ًظز ارائِ هی گزدد. داًؾجَیبى در ثحثْبی گزٍّی هؾبرکت هی ًوب

 ، رٍػ تلفیمی PBLًفزُ(،  5-4عخٌزاًی، ثحث گزٍّی)درلبلت گزٍُ ّبی شیوه تدریس: 

 وسایل کمک آموزشی: 
 ثب هَضَع، ارائِ عٌبریَ آهَسؽی هتٌبعت ٍیذئَ پزصکتَر، فیلن ّبی آهَسؽی

 

 چگونگی فعالیت دانشجو:
 . ًوبیٌذّبی گزٍّی هؾبرکت  ٍ در ثحث گزدیذُن ًفزُ تمغی 4-5داًؾجَیبى در گزٍُ ّبی 

 .ًوبیٌذهی فَرت گزٍّی ثزای جلغِ ثؼذ آهبدُ ٍ داًؾجَیبى ثبیذ فؼبلیتْبی هحَلِ را ثِ  ؽَددر پبیبى ّز جلغِ ثزًبهِ ّبی جلغِ آیٌذُ تَضیح دادُ هی 

 . هی گیزدثخؾی اس فؼبلیتْب ثِ فَرت هٌحقز ثِ فزد ٍ ثز اعبط تَاًوٌذیْب ٍ ٍیضگی ّب ٍ اًگیشُ ّب ٍ ػالیك ّز داًؾجَ فَرت 

 . ارائِ کبرگزٍّی الذام هی ًوبیذٍ ًوبیٌذُ گزٍُ ًغجت ثِ  ؽًَذدر ؽزٍع ّز جلغِ تؼذادی اس گزٍُ ّب ثزای ارائِ فؼبلیتْبی گزٍّی اًتخبة هی 

 .گیزدٍ جوغ ثٌذی ًْبیی فَرت هی  ًوبیٌذداًؾجَیبى اًتمبدات خَد را در خقَؿ ًمبط لَت ٍ ضؼف پزٍصُ ارائِ ؽذُ ثیبى هی 

  تکالیف دانشجو:
بدُ عبسی هغئلِ هَرد ًظز الذام کِ داًؾجَیبى ثبیغتی ًغجت ثِ تحمیك ٍ آه گزددی ثزای تحمیك ثیؾتز هؾخـ هی یلغوتْبثب تَجِ ثِ هغبلت ارائِ ؽذُ در ّز جلغِ 

  ذ عپظ ثِ ثحث ٍ تجبدل ًظز پزداختِ هی ؽَد.ٌٍ راُ حل ّب را ثیبى هی کٌ ًوَدًُغجت ثِ جغتجَی هقذالْب هتٌبعت ثِ هجبحث ارائِ ؽذُ الذام  .ًوبیٌذ
غبلؼبت خَد را در کالط ثِ اؽتزان، ثحث ٍ تجبدل در ًْبیت ه .هی پزداسًذداًؾجَیبى ثِ فَرت گزٍّی ثِ هغبلؼِ ٍ همبیغِ هٌؾَر حمَق ثیوبر در ایزاى ثب عبیز کؾَرّب 

  .هی گذارًذًظز 

 نحوه ارزیابی دانشجو:
 ًوزُ  8 فؼبلیتْبی کالعی، پزٍسُ ّبی تحَیل ؽذُ ٍ حضَر در کالطٍ ًوزُ  22ارسیبثی ًْبیی در لبلت آسهَى پبیبى تزم ثِ فَرت کتجی ٍ عَاالت تؾزیحی 

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

 رئوس مطالب ردیف

 هْبرتْبی حل هغئلِ  1

 هْبرتْبی حل هغئلِ 2

 هْبرتْبی حل هغئلِ 3

 هْبرتْبی ؽٌبختی  4

 هْبرتْبی ؽٌبختی 5

 هْبرتْبی ؽٌبختی 6

 هٌؾَر حمَق ثیوبر  7

 هٌؾَر حمَق ثیوبر 8



 آؽٌبیی ثب هحیظ ثبلیٌی  9

 آؽٌبیی ثب اػضبی تین درهبى  10

 احتزام ٍ هغئَلیت پذیزی  11

 هٌؾَر حمَق ثیوبر 12

 هٌؾَر حمَق ثیوبر 13

 همبیغِ هٌؾَر حمَق ثیوبر ثب عبیز کؾَرّب )ثزرعی ًمبط اؽتزان ٍ اختالف( 14

 افَل ّوکبری ثیي حزفِ ای 15

  ثبلیٌیارتجبط همغغ ػلَم پبیِ ثب  16

 ٍ فیلن آهَسؽی هَاجِْ سٍدرط در لبلت عٌبریَ آهَسؽی  17
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