
  ثطًّ تؼبنیثطًّ تؼبنی

  داَػکذِ پیراپسغکیداَػکذِ پیراپسغکی  ––داَػگبِ ػهٕو پسغکی نرضتبٌ داَػگبِ ػهٕو پسغکی نرضتبٌ 

  گرِٔ اتبق ػًم ٔ ْٕغجری ٔ فٕریتٓبگرِٔ اتبق ػًم ٔ ْٕغجری ٔ فٕریتٓب

  ((CCoouurrssee  PPllaannعرح ثرَبيّ درضی ) عرح ثرَبيّ درضی ) 

  رٔظ تذمیك در اتبق ػًمرٔظ تذمیك در اتبق ػًمَبو درش:َبو درش:

  ٔادذ َظرئادذ َظري55//11  تؼذاد ٔادذ:تؼذاد ٔادذ:

  داَػجٕیبٌ ترو پُجى اتبق ػًم                داَػجٕیبٌ ترو پُجى اتبق ػًم                  يخبعجبٌ:يخبعجبٌ:

  9966--9977أل أل   تذصیهی(:تذصیهی(:زيبٌ ثرگساری) َیًطبل زيبٌ ثرگساری) َیًطبل 

  ضبكيضبكي  َبو اضتبد یب ًْبُْگ کُُذِ درش:َبو اضتبد یب ًْبُْگ کُُذِ درش:

  اتبق يرثٕعّاتبق يرثٕعّ--داَػكذِ پیراپسغكيداَػكذِ پیراپسغكي2121--2323غُجّ غُجّ زيبٌ ٔ يکبٌ يػبٔرِ: دٔزيبٌ ٔ يکبٌ يػبٔرِ: دٔ

غرح يختصری از درش ) يٕضٕع یب يٕضٕػبت اضبضی ، اًْیت درش، چگَٕگی غرح يختصری از درش ) يٕضٕع یب يٕضٕػبت اضبضی ، اًْیت درش، چگَٕگی 

درایٍ درش داَػجٕثبيفبْیى،اصاإل ٔرٔغاآبی يختهاا  درایٍ درش داَػجٕثبيفبْیى،اصاإل ٔرٔغاآبی يختهاا  چاابرچٕة يجبداا (:چاابرچٕة يجبداا (:

غذِ ، لب یك آغُب غذِ ، لبتذم یك آغُب ػُبيّ تذم یّ پرض یك رادرتٓ ْذثٕدگرْٔٓبی تذم ػُبيّ درخٕا یّ پرض یك رادرتٓ ْذثٕدگرْٔٓبی تذم درخٕا

جبو  یری دراَ َذازِ گ صبدجّ ٔا ػبْذِ ، ي یری ، ي َّ گ مبت ، ًَٕ جبو تذمی یری دراَ َذازِ گ صبدجّ ٔا ػبْذِ ، ي یری ، ي َّ گ مبت ، ًَٕ تذمی

یک  ًم  تبق ػ ػکالت يٕجٕددرا یذٔازثیٍ ي یبری ًَب ًی ،  ْبی ػه یک پژْٔع  ًم  تبق ػ ػکالت يٕجٕددرا یذٔازثیٍ ي یبری ًَب ًی ،  ْبی ػه پژْٔع 

يػکم راثرگسیذِ ٔثباَتخبة رٔظ تذمیك يُبضت ثّ صٕرت گرْٔی یک عرح يػکم راثرگسیذِ ٔثباَتخبة رٔظ تذمیك يُبضت ثّ صٕرت گرْٔی یک عرح 

  پژْٔػی ارائّ دُْذ.پژْٔػی ارائّ دُْذ.

آغُب یی ثب رٔغٓبی يتذأل تذمیك در ارتجبط ثب آغُب یی ثب رٔغٓبی يتذأل تذمیك در ارتجبط ثب   ْذف کهی درش:ْذف کهی درش:

  ػهٕو پسغکی.ػهٕو پسغکی.

  در پبیبٌ از داَػجٕیبٌ اَتظبر يي رٔد : در پبیبٌ از داَػجٕیبٌ اَتظبر يي رٔد :   اْذاف رفتبری:اْذاف رفتبری:

  ٔ ٔاژِ غُبضی تذمیك  را غرح دُْذ.ٔ ٔاژِ غُبضی تذمیك  را غرح دُْذ.  يفٕٓويفٕٓو  --22

  اَتخبة يٕضٕع ٔثیبٌ يطئهّ را غرح دُْذ.اَتخبة يٕضٕع ٔثیبٌ يطئهّ را غرح دُْذ.  --33

  اْذاف ،ضٕاالت ٔفرضیّ ْبی تذمیك راتٕضیخ دُْذ.اْذاف ،ضٕاالت ٔفرضیّ ْبی تذمیك راتٕضیخ دُْذ.  --44

  راغرح دُْذ.راغرح دُْذ.  إَاع تذمیكإَاع تذمیك  --55

  جبيؼّ ، ًََّٕ ٔ يذیظ پژْٔع راغرح دُْذ.جبيؼّ ، ًََّٕ ٔ يذیظ پژْٔع راغرح دُْذ.  --66

  رٔغٓبی گرد آٔری دادِ ْب راتٕضیخ دُْذ.رٔغٓبی گرد آٔری دادِ ْب راتٕضیخ دُْذ.  --77

  چگَٕگی يػخص کردٌ يتغیرْب ، ًََّٕ گیری راغرح دُْذ.چگَٕگی يػخص کردٌ يتغیرْب ، ًََّٕ گیری راغرح دُْذ.  --88

اػتجبردرَٔی ٔثیرَٔی تذمیك ٔيالدظبت اخاللی درتذمیك اػتجبردرَٔی ٔثیرَٔی تذمیك ٔيالدظبت اخاللی درتذمیك   --99

  راغرح دُْذ.راغرح دُْذ.

  ضخُراَي ، پرضع ٔ پبضخ ، ثذ  گرْٔي ضخُراَي ، پرضع ٔ پبضخ ، ثذ  گرْٔي   غیِٕ)ْبی ( تذریص:غیِٕ)ْبی ( تذریص:

  ژكتٕر،ٔایت ثردٔيبژیكژكتٕر،ٔایت ثردٔيبژیك    رضبَّ ْب ٔ یب يٕاد آيٕزغی:ٔیذئٕپرٔرضبَّ ْب ٔ یب يٕاد آيٕزغی:ٔیذئٕپرٔ

  غُجّغُجّدٔدٔزيبٌ ارائّ درش: زيبٌ ارائّ درش: 

  424277يکبٌ ثرگساری درش:كالشيکبٌ ثرگساری درش:كالش  

  

  

  رٔظ ْب ٔ زيبٌ ضُجع ٔارزغیبثی داَػجٕرٔظ ْب ٔ زيبٌ ضُجع ٔارزغیبثی داَػجٕ

  ضبػتضبػت  تبریختبریخ  ًَرًَِرِ  رٔظرٔظ

      %%2121  کٕییسکٕییس

  99--2121  88//3535    %%3131  آزيٌٕ يیبٌ دٔرِآزيٌٕ يیبٌ دٔرِ

يغبثك تمٕیى يغبثك تمٕیى   % % 7171  دٔرِدٔرِ  آزيٌٕ پبیبٌآزيٌٕ پبیبٌ

  داَػكذِداَػكذِ
  

يٕارد دیگر : دضٕر ٔ غیبة ، يٕارد دیگر : دضٕر ٔ غیبة ، 

  تکهی  ، ٔ يػبرکت در ثذ تکهی  ، ٔ يػبرکت در ثذ 
2121 % %      

  يمررات درش ٔ اَتظبرات داَػجٕیبٌ:يمررات درش ٔ اَتظبرات داَػجٕیبٌ:

  دضٕرفؼبل دركالش،غركت درثذ  گرْٔي،پرضع ٔپبضخ دضٕرفؼبل دركالش،غركت درثذ  گرْٔي،پرضع ٔپبضخ ××

  ارائّ تکبنی : ارائّ يغبنت ٔيمبالت جذیذ يتُبضت ثبكالشارائّ تکبنی : ارائّ يغبنت ٔيمبالت جذیذ يتُبضت ثبكالش××

يراجؼّ ثّ يُبثغ آيٕزغی ، يغبنؼّ ٔ دضٕر در کالش ثب آيبدگی ٔ يراجؼّ ثّ يُبثغ آيٕزغی ، يغبنؼّ ٔ دضٕر در کالش ثب آيبدگی ٔ ××

  جٕاة ثّ ضٕاالت جٕاة ثّ ضٕاالت 



  يُبثغ ٔ يٕاد آيٕزغی يٕرد اضتفبدِ:يُبثغ ٔ يٕاد آيٕزغی يٕرد اضتفبدِ:

يُبثغ اصهی) ثب رػبیت اصٕل يُجغ َٕیطی ٔ دادٌ َػبَی ثرای تٓیّ يُبثغ اصهی) ثب رػبیت اصٕل يُجغ َٕیطی ٔ دادٌ َػبَی ثرای تٓیّ × × 

  آَٓب غبيم کتبثخبَّ ، کتبة فرٔغی ، ایُترَت ٔ....(آَٓب غبيم کتبثخبَّ ، کتبة فرٔغی ، ایُترَت ٔ....(

  منابع :منابع :

رٔظ تذمیك رٔظ تذمیك دجتی،دًیذ.غری  َیب،ضیذدًیذ.دجتی،دًیذ.غری  َیب،ضیذدًیذ.  --22

  .                                                  .                                                  24:424:4ٔآيبردرپرضتبری.َػرجبيؼّ َگر،ٔآيبردرپرضتبری.َػرجبيؼّ َگر،

ػبثذ ضؼیذی ، ژیال.ايیرػهی اکجری ، صذیمّ. رٔظ تذمیك در ػبثذ ضؼیذی ، ژیال.ايیرػهی اکجری ، صذیمّ. رٔظ تذمیك در   --33

  ..24922492ػهٕو پسغکی ٔ ثٓذاغت . اَتػبرات ضبنًی ، ػهٕو پسغکی ٔ ثٓذاغت . اَتػبرات ضبنًی ، 

اَتػبراتی تیًٕر اَتػبراتی تیًٕر   ..اليؼی ، اثٕانفتخ . رٔظ تذمیك کبرثردیاليؼی ، اثٕانفتخ . رٔظ تذمیك کبرثردی  --44

  ..:248:248، ،   زادِزادِ
دْمبٌ َیری ، َبْیذ. اضذی َٕلبثی. اصٕل تذمیك پرضتبری دْمبٌ َیری ، َبْیذ. اضذی َٕلبثی. اصٕل تذمیك پرضتبری   --55

  ..24952495رٔغٓب ، ارزیبثی ، کبرثرد. اَتػبرات اَذیػّ رفیغ ، رٔغٓب ، ارزیبثی ، کبرثرد. اَتػبرات اَذیػّ رفیغ ، 
  زيبٌ ثُذی ٔ يٕضٕػبت درشزيبٌ ثُذی ٔ يٕضٕػبت درش

  

  يٕضٕعيٕضٕع  ضبػتضبػت  تبریختبریخ  جهطبتجهطبت

  يمذيّ ، يفٕٓو تذمیك ، اْذاف تذمیكيمذيّ ، يفٕٓو تذمیك ، اْذاف تذمیك  99--2121  24:24:77//77//3388  22

  إَاع تذمیكإَاع تذمیك  ""  88//44  33

  اَتخبة يٕضٕع اَتخبة يٕضٕع   ""  88//2121  44

  اْذاف ، ضٕاالت ٔ فرضیّ ْبی تذمیك اْذاف ، ضٕاالت ٔ فرضیّ ْبی تذمیك   ""  88//2288  55

  ايتذبٌ يیبٌ تروايتذبٌ يیبٌ ترو    88//3535  66

  يتغیرْبيتغیرْب    99//22  77

  ثیبٌ يطئهّثیبٌ يطئهّ  ""  99//99  88

  رٔغٓبی گرد آٔری اعالػبت رٔغٓبی گرد آٔری اعالػبت   ""  99//2626  99

  جبيؼّ ، ًََّٕ ٔ يذیظ پژْٔع جبيؼّ ، ًََّٕ ٔ يذیظ پژْٔع   ""  99//3333  ::

  ًََّٕ گیریًََّٕ گیری    99//:3:3  2121

  يطبئم اخاللی ، اَتػبرَتبیج تذمیمبتيطبئم اخاللی ، اَتػبرَتبیج تذمیمبت  ""  :://77  2222

رٔغٓبی کُترل ،اػتجبردرَٔی ٔثیرَٔی رٔغٓبی کُترل ،اػتجبردرَٔی ٔثیرَٔی     :://2424  2323

  تذمیكتذمیك


