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مقدمه:
ارائِ تخصصی ٍ حزفِ ای هزاقجت در حیغِ فَریتْبی رٍاًپزعتبری اس هذدجَیبى ٍ خبًَادُ ّبیؾبى ،اػن اس
گزفتي ؽزح حبل ،ارسیبثی فَری ثیوبراى ٍ هذاخالت پزعتبری هَثز ٍ حوبیت اس هذدجَ ٍ خبًَادُ اًْب ًیبسهٌذ
کغت حذاقل داًؼ در هَرد هجبحث اصلی هزثَط ثِ فَریتْبی رٍاًپزعتبری ٍ ثکبر گیزی آى در حیغِ
ثبلیٌی هی ثبؽذ؛ لذا ایي درط در ثزًبهِ آهَسػ ایي داًؾجَیبى گٌجبًیذُ ؽذُ اعت.

ّذف کلی:
ارتقبء داًؼً ،گزػ ٍ ػولکزد حزفِ ای فزاگیزاى در تؾخیص فَریتْب ٍ ارائِ خذهبت هَثز در فَریتْب ی
رٍاًپزعتبری ثِ هذدجَ اس عزیق گزفتي ؽزح حبل ،ارسیبثی فَری ثیوبراى ٍ هذاخالت پزعتبری هَثز ٍ
حوبیت اس هذدجَ ٍ خبًَادُ اًْب.
اّذاف رفتبری:

در پبیبى درط کلیِ داًؾجَیبى ثبیغتی قبدر ثبؽٌذ:
ٍ -1یضگیْبی کلی پزعتبری در ثخؼ اٍرصاًظ رٍاًپشؽکی را تَضیح دٌّذ.
ً -2کبت هْن هزثَط ثِ هذیزیت در ثخؼ اٍرصاًظ رٍاًی را ؽزح دٌّذ.
ً -3حَُ هذیزیت خؾن هذدجَ را تَضیح دٌّذ.
 -4هزاحل هذیزیت در ثحزاى را تَضیح دٌّذ.
ً -5حَُ هذاخلِ در ثحزاى را ثز اعبط هذلْبی هختلف تَضیح دٌّذ.
ً -6حَُ هذاخلِ در هَرد هزاقجت اس ثیوبر دارای افکبر ٍ اقذام ثِ خَد کؾی را تَضیح دّذ.
ً -7حَُ هذاخلِ ٍ آرام عبسی ثیوبر در حبل تْبجن را ثیبى ًوبیذ.
ً -8حَُ هذاخلِ در اٍرصاًغْبی اجتوبػی را تَضیح دّذ.
ً -9حَُ هذاخلِ ثب هکبلوبت تلفٌی ثب هذدجَ ٍ هؾبٍرُ تلفٌی را تَضیح دّذ.
ً-10حَُ اًجبم هؾبٍرُ تلفٌی را تَضیح دّذ.
-11هزاقجتْبی پزعتبری اس ثیوبراى ثغتزی در ثخؼ اٍرصاًظ را تَضیح دّذ.
تجْیشات السم ثزای دایز ًوَدى یک ثخؼ اٍرساًظ رٍاًی را ًبم ثجزد.
رٍػ تذریظ ٍ ٍعبئل هَرد ًیبس:
 اعتفبدُ اس رٍػ عخٌزاًی ،پزعؼ ٍ پبعخ ،ثحث گزٍّی ،کٌفزاًظ ٍ عبیز رٍؽْبی تذریظ اعتفبدُ اس ٍایت ثَرد ,کبهپیَتز ٍ فیلن. هغَلیتْب ٍ فؼبلیتْبی فزاگیزاى: -1حضَر هزتت ٍ ثِ هَقغ در کالط درط( در صَرت غیجت عجق هقزرات رفتبر خَاّذ ؽذ).
 -2هغبلؼِ عزفصلْب قجل اس ارائِ در کالط عجق اّذاف رفتبری ٍ هٌبثغ
 -3ؽزکت فؼبل در کالط ٍ تؾزیک هغبػی در ثحثْب
 -4کغت اعالػبت سهیٌِ ای ٍ پبیِ در هَرد هجبحث هزثَط
-5ؽزکت در جلغِ اهتحبى
-6تْیِ عویٌبر ػلوی تؼییي ؽذُ در راثغِ ثب هجبحث ثب هجبحث اس هٌبثغ جذیذ ٍ هتٌَع

داًؾجَیبى هَظف ّغتٌذ هَضَع عویٌبر خَد را عی ّفتِ اٍل تزم ثب ّوبٌّگی ثب هغئَل ٍ اعبتیذ
درط اًتخبة ًوبیٌذ.
*رٍش سٌجص ٍارزضيبثی فراگيراى:
 -1تْيِ يك سويٌبر ٍ ارائِ آى عجق زهبى ثرًبهِ ريسي ضذُ 30 (:درصذ) ً 6ورُ
 -2هطبرکت فؼبل در ثحثْبي کالس ،تحقيق ٍ ارائِ خالصِ آى در کالس( ثب ّوبٌّگی استبد ًسجت ثِ اًتخبة
هَضَع ٍ ارائِ خالصِ آى درکالس(  20( :درصذ)

ً 4ورُ

) هقبالت ثبيذ از شٍرًبلْبي ػلوی هؼتجر ٍ جذيذ اًتخبة ضَد(
 -3اهتحبى پبيبى ترم  50( :درصذ) ً 10ورُ
*هؼيبرّبي ارزضيبثی سويٌبر داًطجَ:
آهبدُ سبزي هحيظ ارايِ هغبلت) رٍاًی ،فيسيكی)  1 :در صذتٌظين ٍقت 1 :در صذتَالی ًٍظن در اراِيِ هغبلت  1 :در صذًحَُ ي ارايِ هغبلت) تي صذا؛سرػت ثيبىً،حَُ ثرقراري ارتجبط کالهی ٍغيرکالهی ( 1/5 :در صذ
استفبدُ از فٌبٍري ّبي آهَزضی هَجَد 1/5 :در صذآهبدگی ٍتَاًبيی پبسخگَيی ثِ سؤاالت  1/5 :در صذاستفبدُ از ضيَُ ّبي هتٌَع ارايِ هغبلت 1/5 :در صذ
کيفيت هحتَا ٍّوبٌّگی اًسجبم هغبلت 16 :در صذ- ،خالصِ ًٍتيجِ گيري 1 :در صذ
هٌبثغ هَرد استفبدُ 4 :در صذ
*ًَع آزهَى :تطريحی

*هحل ارائِ ًتبيج ارزضيبثی فراگيراى
ًتبيج ارزضيبثی در سبيت اػالم خَاّذ ضذ.
*سيبست ّب ٍ قَاًيي درس :
-1غيجت غير هجبز ثيص از  4/17هجوَع سبػبت درس صفر هحسَة هی گردد.
 -2غيجت غير هجبز کوتر از  4/17هجوَع سبػبت درس ،از  1تب ً 4ورُ کسر هی گردد.
 -3تطخيص هَجِ ثَدى غيجت در جلسبت درس ٍ در اهتحبى ثر ػْذُ ضَراي هحترم آهَزش داًطكذُ است.
 -5رػبيت کليِ ضئًَبت اخالقی ،آهَزضی ضرٍري است.
 -6حضَر داًطجَ در کالس درس قجل از حضَر استبد ضرٍري است.
 -7خبهَش ًوَدى تلفي ّوراُ در کالس درس الساهی است.

جذٍل زهبًجٌذي فَريتْبي رٍاًپرستبري در
تبریخ

ًیوغبل اٍل 96-97

رٍس ٍ عبػت عِ ؽٌجِ 10-12

هَضَع

رفزًظ

هذرط

اصَل کلی هزاقجت در اٍرصاًظ رٍاًی

کلیِ رفزًغْب

هقصَدی

خؾًَت ٍ کٌتزل خؾن

;

خَدکؾی ٍ هذاخلِ در خَد کؾی

;

خَدکؾی ٍ هذاخلِ در خَد کؾی

;

هذاخلِ در ثحزاى

;

هزاقجت اٍرصاًظ در هغوَهیت ّبی دارٍیی

;

هذاخلِ ثب هکبلوبت تلفٌی ثب هذدجَ ٍ هؾبٍرُ تلفٌی

;

ارائِ کٌفزاًظ تَعظ داًؾجَیبى

;
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