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تیي آًتی شى ٍ حضَر آًتی تادی علیِ ترخی تیواریْای سرٍلَشیکی ٍ ضٌاسایی ٍجَد ترخی تیواری ّا تر اساس ٍاکٌص آضٌایی داًطجَ تا علل  ّذف کلی:

 .آًتی تادی
 

 ًَضتِ ضَد. هْارتی ٬ًگرضی ٬ضٌاختیتر اساس حیطِ ّای   اّذاف اختصاصی:

 :در پایاى دٍرُ داًطجَ قادر خَاّذ تَد

 حیطِ ضٌاختی

 را فرا گیرد. آًتی شىعولکرد سیستن ایوٌی َّهَرال در هَاجِ تا  -1

 .ضرح دّذرا ترخی تیواری ّای هرتَط تِ سیستن ایوٌی  -2

 را فرا گیرد. هرتَط تِ آى ترخی آزهایطات سرٍلَشی ٍ تفسیر ًتایج -3

 

 حیطِ ًگرضی

 کٌذ. ضرکت در تحث ّای گرٍّی -1

 دّذ. ارائِ گسارش کار در هذت زهاى تعییي ضذُ -2

 دّذ. ارائِرا  آًْاٍ  کردُ هطالعِدر هَرد هسائل هطرح ضذُ  -3

 

  حیطِ هْارتی

 دّذ. اًجامرا  آزهایطات هطرح ضذُ در آزهایطگاُتتَاًذ  -1
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 کٌذ. تفسیررا  آزهایطاتًتایج  تتَاًذ-2

 دّذ. تطخیص را تتَاًذ هَارد هثثت ٍ هٌفی کارب ترخی ًتایج تا تَجِ تِ فاکتَرّای تطخیصی دیگر -3
 

ّذایت داًطجَ در اًجام  -5طرح سؤاالت اهتیازی  -4ضرح رٍش اًجام آزهایص  -3هعرفی درس جذیذ  -2حضَر ٍ غیاب  -1استاد: چگًَگی فعالیت

 پرسص ٍ پاسخ ترای رفع اتْاهات داًطجَیاى  -6تست 

 سخٌراًی ، پرسص ٍ پاسخ ضیَُ تذریس: 

 پاٍرپَیٌت ٍ فیلوْای کوک آهَزضی ٍسایل کوک آهَزضی: 
 

 یادداضت ترداری از هطالة گفتِ ضذُ -4اًجام تست   -3ارائِ تحقیق طرح ضذُ در جلسِ قثل -2ارائِ گسارش کار جلسِ قثل -1ًطجَ:چگًَگی فعالیت دا

 ارائِ گسارش کار تکالیف داًطجَ:

 کالسی )ًورُ تطَیقی(فعالیت ًورُ(،  22)آزهَى کتثی پایاى ترم  ًحَُ ارزیاتی داًطجَ:

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

 رئوس مطالب ردیف

 هقذهِ تر آزهایطگاُ سرٍلَشی ٍ تست رزتٌگال 1

 ٍ آگاّی از هَارد کارترد ٍ تفسیر آى CRPاًجام آزهایص  2

 ٍ آگاّی از هَارد کارترد ٍ تفسیر آى RFاًجام آزهایص  3

 تفسیر ٍ ضٌاسایی هَارد هثثت ٍ هٌفی کارباًجام آزهایص رایت ٍ  4

 اًجام آزهایص ٍیذال، تفسیر ٍ ضٌاسایی هَارد هثثت ٍ هٌفی کارب 5

 اًجام تست تارداری ٍ آگاّی از دیگر هَارد کارترد  6

 اًجام آزهایص تعییي گرٍُ خًَی 7

 اًجام آزهایص کوثس رایت 8

 اهتحاى پایاى ترم 9
 

 :هٌاتع درسی

 1333ًطر جاهعِ ًگر. . رٍش ّای آزهایطگاّی در ایوٌَلَشی.م ،ضیاییم گٌجعلی خاًی

 


