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عبعبت حضَر هغئَل درط در دفتز وبر :عجك ثزًبهِ ًصت ؽذُ ثز رٍی درة دفتز
مقدمه و شرح درس

در ایي ٍاحذ وبرآهَسی داًؾجَ ٍارد اتبق عولشًبًؾذُ ٍ در ًمؼ فزد عیبر درؽزٍع ؽیفت اتبق راآهبدُ هی وٌذ.عپظ ثیوبر را در
ٍضعیتی هٌبعت ثز رٍی تخت لزار هیدّذٍدراًجبم پزح ّوىبریویوٌذّ .وچٌیي فیلذ اعتزیل را آهبدُ هی ًوبیذ .درایي وبرآهَسی
ّوچٌیي داًؾجَ در ًمؼ فزداعىزاة ٍارد فیلذ اعتزیل هیؽَد ٍ در ضوي ایٌىِ پزٍعیجز را ؽزٍع هیًوبیذ ثبیذ در ًمؼ ووه
دٍم جزاح تَاًبیی اوغپَصر داؽتِ ٍ ٍعبیل جزاحی را ثِ وبر گیزد ٍ درثخیِ سدى ًیش ّوىبری ًوبیذ.ضوٌبً داًؾجَ دراًجبم ّوَعتبس
ّوىبری وزدُ ٍ ّوچٌیي اًجبم ثجت ًیش ثز عْذٓ ٍی هیثبؽذ.

اهداف کلی
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آؽٌبیی ثب اعوبل جزاحی سًبى

اهداف رفتبری
در پبیبى ایي درط ّز داًؾجَ لبدر خَاّذ ثَد وِ:
اصَل آعپتیه را رعبیت ًوبیذ.در ؽزٍع ؽیفت اتبق را آهبدُ ٍ تجْیش ًوبیذ.ٍعبیل هَرد ًیبس ثزای پزٍعیجز را تْیِ ًوبیذ.عت ّبی تخصصی سًبى را ثغَر صحیح ثىبر گیزد .ثیوبر را ثب پَسیؾي صحیح ثز رٍی تخت لزار دّذ.پذ وَتز را در هحل هٌبعت لزار دّذ.در اًجبم پزح اٍلیِ ٍ ثبًَیِ ّوىبری وٌذ.فیلذ اعتزیل را درًمؼ فزدعیبرآهبدُ ًوبیذ.دردرح اثبثیِ ٍثیوبردرًمؼ فزداعىزاة ّوىبری وٌذ.فیلذ اعتزیل رادرًمؼ فزد اعىزاة آهبدُ ًوبیذ.پزٍعیجز را ؽزٍع وٌذ.اوغپَصر را اًجبم دّذ.ٍعبیل جزاحی ٍ لَاسم ٍ تجْیشات را ثِ وبر گیزد.ٍعبیل گزهبیؼ ٍ احیب ًَساد را آهبدُ ًوبیذثخیِ سدى را ثِ رٍػ صحیح اًجبم دّذ.ؽوبرػ گبسّب ،عَسًْب ٍ ٍعبیل را اًجبم دّذ.پبًغوبى سخن را اًجبم دّذ.اصَل اعپتیه را در حیي عول رعبیت ًوبیذ.عول جزاحی راثِ رٍػ صحیح خبتوِ دّذ. در ًمؼ فزد اعىزاة در ّوَعتبس ّوىبری هی وٌذ.ثجت را ثِ رٍػ صحیح اًجبم دّذ.2

سیبستهبی دوره
رٍػ تذریظ
ایي ٍاحذ وبرآهَسی در ثخؼ اتبق عول ثیوبرعتبى ثْؾتی ارائِ هیگزدد ٍ اس رٍؽْبی  Demonstration, Role modelingثز
حغت ًیبس اعتفبدُ هیگزدد.

مسئولیتهب وفعبلیتهبی فراگیران
حضور به موقع در محل کبرآموزی

 پبیجٌذی ثِ اصَل ثیوبرعتبى ٍ داًؾىذُ جْت ظبّز ٍ ًحَُ لجبط پَؽیذى (حجبة ٍ )...
 رعبیت لَاًیي ٍ عیبعتْبی ثیوبرعتبى ٍ داًؾىذُ(ًصت اتیىت خَاًب ثب آرم داًؾگبًُ ،ذاؽتي تلفي ّوزاُ ،وَتبُ ثَدى
ًبخٌْب ٍ عذم اعتفبدُ اس ًبخي هصٌَعی ٍ الن ًبخي ،پَؽؼ وبهل هَّب ،عذم اعتفبدُ اس لَاسم آرایؾی ٍ عغز ٍ ادولي،
عذم اعتفبدُ اس جَاّزات ٍ سیَر آالت ٍ عبعت هچی ،هٌع جَیذى آداهظ ٍ هىیذى آة ًجبت ،پَؽیذى یًَیفزم تویش،
هٌبعت ٍ عبلن ٍ )...
 رعبیت رفتبرّبی حزفِای هٌبعت ٍ اخالق اعالهی ًغجت ثِ اعتبد ،تین درهبى ،ثیوبر ٍ خبًَادُاػ
ّ وىبری ٍ ارتجبط هٌبعت ثب تین درهبى ،پزعٌل ٍ عبیز داًؾجَیبى
 پذیزػ ٍ احغبط هغئَلیت ًغجت ثِ ثیوبر ثب عاللِ
 حوبیت اس ثیوبر
 اًجبم فعبلیتْب ثِ هَلع ،ثب عزعت ٍ دلت هٌبعت
 عذم تزن هحل وبرآهَسی ثذٍى اجبسُ
 رفتي ثِ اعتزاحت ثب اجبسُ ٍ ثذٍى تلف ًوَدى ٍلت
 رعبیت اصَل ایوٌی حیي وبر
 صزفِ جَیی در وبرثزد ٍعبیل
 هحزم اعزار ثیوبر ٍ خبًَادُاػ
 عذم غیجت در وبرآهَسی
 هؾبروت در فعبلیتْبی علوی ،پضٍّؾی ٍ آهَسؽی(در صَرت توبیل داًؾجَیبى هیتَاًٌذ ثب راٌّوبیی هذرط ّز گًَِ
فعبلیت جٌجی هبًٌذ یبفتي همبالت تحمیمبتی یب هَردی در  ،Internetتحمیك ٍ پضٍّؼ ٍ )...اًجبم دٌّذ.
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 ثجت ٍ تىویل فزهْبی هزثَط ثِ وبرًبهِ عولىزد
وظبیف استبد
 -4ارائِ عزفصلّب
 -4پبعخ ثِ عَاالت داًؾجَیبى جْت رعیذى ثِ اّذاف ٍیضُ

روش ارزشیببی دانشجو
 اخالق حزفِای -اعتوبد ثِ ًفظ -فعبلیت ٍ ّوىبری
 ارسؽیبثی ًْبئی داًؾجَ یبى عالٍُ ثز هَرد فَق ثز اعبط وبرًبهِ عولىزد ثبلیٌی وبرؽٌبعبى اتبق عول ثِ ؽزح سیز هیثبؽذ:
 هجوَعِ ای اس:
چه لیغت ارسؽیبثی (ارسؽیبثی عولی داًؾجَ تَعظ پزعٌل :عوَهی ,عغح هْبرت ,فعبلیتْب ,تجبرة ثبلیٌی ٍ تىبلیف ٍ فعبلیتْبی
علوی( ٍتعبهل ثب عزپزعتبراى اتبق عول جْت ارسؽیبثی داًؾجَیبى
آسهَى هیبى دٍرُ ٍ پبیبى دٍرُ
سهبى تحَیل تىبلیف حذاوثز تب پبیبى آخزیي جلغِ وبرآهَسی
در صَرتی وِ تىبلیف ثب تأخیز در اختیبر هذرط لزار گیزد ًوزُای ثِ آى تعلك ًویگیزد.

مقررات
 ثِ اسای غیجت داًؾجَ ثیؼ اس  4/42عجك هصَثبت داًؾىذُ ٍ آییي ًبهِ آهَسؽی داًؾىذُ ،وبرآهَسی حذف هی-
گزدد(غیجت هجبس ٍ غیزهجبس ّز دٍ ًیبس ثِ ججزاى دارًذ .ثِ اسای غیجت هجبس ثزاثز رٍسّبی غیجت ٍ غیجت غیزهجبس دٍ ثزاثز
رٍسّبی غیجت ججزاى ؽَد)
 هزثی هجبس ثِ وغز ًوزُ ثِ اسای رٍسّبی وبرآهَسی هیثبؽذ.
 در صَرت اعتزاض ثِ ًوزُ حذاوثز تب یه ّفتِ ثعذ اس اعالم ًوزُ ،داًؾجَ هیتَاًذ اعتزاض وٌذ.
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