هؼاًٍت آهَصؿی  -هشکض هغالؼات ٍ تَػؼِ آهَصؽ پضؿکی داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ؿاّشٍد
ًیوؼال تحلیلی

فشم عشح دسع
رشته
تحصیلی:پزشکی

نام درس  :باکتری نظری
میزان واحد3 :

محل برگزاری :دانشکده
پزشکی

مقطع تحصیلی دانشجویان:

……………………………

مدرس:پرستو پورعلی

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ؿواسُ

تاسیخ

جلؼِ

جلؼِ

اّذاف هیاًی (سئَع هغالة)

اّذاف ٍیظُ (تش اػاع ػِ حیغِ اّذاف آهَصؿی :
ؿٌاختی ،ػاعفی ،سٍاى حشکتی)

سٍؽ یاددّی



هَاد ٍ ٍػایل

تاسیخ جلؼِ

آهَصؿی

ٍصهاى

یادگیشی

تکالیف داًـجَ

ًحَُاسصؿیاتی
ٍدسكذ آى

 اهکاًات
 ▪-1تاسیخچِ ػلن هیکشب ؿٌاػی سا اص ًظش چگًَگی پیذایؾ ٍ

آهَصؿی تخؾ

ػیش تکَیٌی آى ؿشح دّذ.



▪ ًقؾ افشاد هْن دس پیـشفت ػلن هیکشب ؿٌاػی سا تیاى ًوایذ.

ػخٌشاًی

▪ ؿاخِ ّای هْن ػلن هیکشب ؿٌاػی سا فْشػت کٌذ.

 هقذهِ ،تاسیخچِ ،ػاختواى
1

تاکتشی ّا

▪ تفاٍت اسگاًیؼن ّایی کِ دس ؿاخِ ّای هختلف ػلن هیکشب
ؿٌاػی ّؼتٌذ سا ؿشح دّذ.
▪ تفاٍت ػلَل ّای یَکاسیَتیک  ،پَسکاسیَتیک سا ؿشح دّذ.



تؼْیالت کوک

▪ اجضاء هْن تـکیل دٌّذُ ػلَل تاکتشیایی سا ًام تثشد.
▪ ٍظایف اجضاء هْن ػاختواًی سا تیاى ًوایذ.

(اػالیذ ،

▪ سٍؽ ّای هختلف سًگ آهیضی سا ًام تثشد.

ٍیذیَپشٍطکتَس

▪ ًحَُ سًگ آهیضی  ،اػاع ؿیویایی سًگ آهیضی

 -1اكَل عثقِ تٌذی تاکتشی ّاً ،ام گزاسی ٍ ؿٌاػایی تاکتشی
ّا سا ؿشح دّذ.
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تقاء ،هشگ ٍ کـت تاکتشی ّا

ٍػایل ٍ
آهَصؿی

▪ ػاختاس ؿیویایی اجضاء ػاختواًی سا ؿشح دّذ.

 عثقِ تٌذی تاکتشی ّا  ،سؿذ،

ػالي

▪ هؼیاسّای عثقِ تٌذی تاکتشی ّا سا تیاى ًوایذ.

ٍ اٍسّذ )
 اهکاًات
آهَصؿی تخؾ

▪ اًَاع عثقِ تٌذی ّا ی هَجَد سا رکش ٍ اػاع آًْا سا تَكیف



▪ گشٍُ ّای ػوذُ تاکتشیایی سا اص ًظش جایگاُ عثقِ تٌذی فْشػت

ػخٌشاًی

ًوایذ.
ًوایذ.
▪ هفَْم سؿذ تاکتشی ّا سا ؿشح دّذ.
▪ سٍؽ ّای اًذاصُ گیشی تشاکن تاکتشی ّا دس هحیظ ّای کـت سا



ػالي
ٍػایل ٍ

تؼْیالت کوک

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

ؿشح دّذ.

آهَصؿی

▪ هفَْم هیضاى سؿذ تاکتشی ّا ٍ هٌحٌی سؿذ سا تیاى کٌذ.

(اػالیذ ،

▪ تخؾ ّای هختلف هٌحٌی سؿذ تاکتشی ّا سا ؿشح دّذ.
▪ تؼشیف هشگ ٍ ًحَُ اًذاصُ گیشی آى سا دس جوؼیت ّای هیکشتی

ٍیذیَپشٍطکتَس

ؿشح دّذ.

ٍ اٍسّذ )

▪ ًیاصّای سؿذ تاکتشی ّا سا فْشػت ًوایذ.
▪ تغزیِ ٍ هٌاتغ غزایی هَسد ًیاص تاکتشی ّا سا ؿشح دّذ.
▪ ػَاهل هحیغی هَثش تش سؿذ تاکتشی ّا سا تِ تفکیک ؿشح دّذ.
▪ سٍؽ ّای کـت تاکتشیایی سا تیاى ًوایذ.
▪ هفَْم کـت خالق ٍ سٍؽ ّای ایجاد آى سا ؿشح دّذ.

 اهکاًات
آهَصؿی تخؾ
ً -2قؾ هتاتَلیؼن سا دس تیَػٌتض سؿذ تاکتشی ّا



هؼیشّای تیَؿیویایی ػوذُ هٌجش تِ تَلیذ اًشطی سا ًام تثشد.

ػخٌشاًی

▪ ًکات هْن دس هؼیشّای تیَؿیویایی اص جٌثِ هیضاى اًشطی تَلیذ
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 هتاتَلیؼن تاکتشی ّا

ؿذُ ٍ حذٍاػظ ّای تَلیذی سا ؿشح دّذ.
▪ هتاتَلیؼن ّای تخویش ٍ تٌفغ سا دس تاکتشی ّا هقایؼِ ًوایذ.
▪ اًَاع تخویش ٍ تٌفغ ٍ اػاع تیَؿیویایی آًْا سا ؿشح دّذ.

ػالي



ٍػایل ٍ

تؼْیالت کوک

▪ تیَػٌتضّای هْن دس ػلَل تاکتشیایی سا ًام تثشد.

آهَصؿی

▪ اػاع ؿیویایی تیَػٌتضّای ّضن سا ؿشح دّذ.

(اػالیذ ،

▪ اػاع تٌظین ٍ هؼیشّای تیَؿیویایی دس هتاتَلیؼن تاکتشی ّا

ٍیذیَپشٍطکتَس
ٍ اٍسّذ )

هؼاًٍت آهَصؿی  -هشکض هغالؼات ٍ تَػؼِ آهَصؽ پضؿکی داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ؿاّشٍد
فشم عشح دسع
نام درس:

ًیوؼال تحلیلی
رشته تحصیلی:

محل برگزاری:

مقطع تحصیلی دانشجویان:

……………………………

مدرس:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ؿواسُ

تاسیخ

جلؼِ

جلؼِ

اّذاف هیاًی (سئَع هغالة)

اّذاف ٍیظُ (تش اػاع ػِ حیغِ اّذاف آهَصؿی :
ؿٌاختی ،ػاعفی ،سٍاى حشکتی)

.

سٍؽ یاددّی



هَاد ٍ ٍػایل

صهاى جلؼِ

آهَصؿی

(دقیقِ)

یادگیشی

▪ طى ٍ ػاصهاًذّی آًْا سا دس تاکتشی ّا تَكیف ًوایذ.
▪ طًَم پشٍکاسیَت ّا سا تَكیف ًوایذ.

 اهکاًات
آهَصؿی تخؾ

▪ ػٌاكش طًتیکی پالػویذ ٍ تشاًؼثَصٍى سا تؼشیف ٍ دػتِ تٌذی



▪ طًَم ٍیشٍع ّای تاکتشیایی (تاکتشیَفاط) سا ؿشح دّذ.

ػخٌشاًی

ًوایذ.
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ٍدسكذ آى

▪ هفاّین پایِ ػلن طًتیک سا ؿشح دّذ.

▪ اكَل ّواًٌذ ػاصی کشٍهَصٍم تاکتشی ّا سا تیاى کٌذ

 طًتیک تاکتشی ّا

تکالیف داًـجَ

ًحَُاسصؿیاتی

ػالي

▪ ّواًٌذ ػاصی  DNAپالػویذ ،فاط ٍ تشاًؼثَصٍى ّا سا ؿشح



دّذ.

تؼْیالت کوک

▪ چگًَگی اًتقال  DNAتیي تاکتشی ّا سا ؿشح دّذ.
▪ هکاًیؼن ّا اكلی اًتقال طى ّا سا ؿشح دّذ.
▪ اػاع ؿیویایی جْؾ یا هَتاػیَى سا تیاى کٌذ.
▪ اًَاع جْؾ سا ؿشح دّذ.
▪ اًَاع هَتاطى ّا سا ًام تثشد.
▪ هفاّین اٍلیِ هٌْذػی طًتیک ٍ تیَتکٌَلَطی سا ؿشح دّذ.

ٍػایل ٍ
آهَصؿی
(اػالیذ ،

ٍیذیَپشٍطکتَس
ٍ اٍسّذ )

▪ تشخی اص اهکاًات تکاسگیشی هٌْذػی طًتیک سا دس هحیظ صیؼت
تیاى کٌذ.
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 پاتَطًض ػفًَت ّای تاکتشیایی

-1
اكغالحات هتذاٍل دس آػیة صائی (پاتَطًض) تاکتشی ّا سا
ؿشح دّذ.
▪ اكَل هغشح دس ػلت ؿٌاػی ػفًَت ّای تاکتشیایی سا

 اهکاًات
آهَصؿی تخؾ


ػالي

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

تیاى ًوایذ.
▪ اػاع ػشایت ػفًَت دس تاکتشی ّا ٍ ساُ ّای ػوذُ
ػشایت سا ؿشح دّذ.
▪ فشایٌذ ػفًَت صایی تاکتشی ّا دس تذى سا ؿشح دّذ.

ػخٌشاًی


تؼْیالت کوک
آهَصؿی

▪ فاکتَسّای تْاجن (ٍیشٍالًغ) تاکتشی ّا سا فْشػت
ًوایذ.
▪

ٍػایل ٍ

(اػالیذ ،
ٍیذیَپشٍطکتَس
ٍ اٍسّذ )

 -1اكغالحات هْن دس ساتغِ تا ػَاهل ضذ هیکشتی سا
ؿشح دّذ.
▪ سٍؽ ّای هْن اػوال اثش ػَاهل ضذ هیکشتی سا ؿشح

 اهکاًات
آهَصؿی تخؾ


دّذ.

 اثش ػَاهل فیضیکی ٍ ؿیویایی
6

تش تاکتشی ّا

▪ عشق هختلف تشگـت اثش ػَاهل ضذ هیکشتی سا تیاى
ًوایذ.
▪ اػاع هقاٍهت تاکتشی ّا دس تشاتش ػَاهل ضذ هیکشتی سا
ؿشح دّذ.
▪ ػَاهل ضذ هیکشتی سا دػتِ تٌذی ًوایذ.
▪ ػَاهل ضذ هیکشتی سا دس ّش دػتِ فْشػت ًوایذ.
▪ ًحَُ اثش ػَاهل ضذ هیکشتی سا دس ّش دػتِ ؿشح دّذ.

ػالي

ػخٌشاًی


ٍػایل ٍ

تؼْیالت کوک
آهَصؿی
(اػالیذ ،
ٍیذیَپشٍطکتَس
ٍ اٍسّذ )

هؼاًٍت آهَصؿی  -هشکض هغالؼات ٍ تَػؼِ آهَصؽ پضؿکی داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ؿاّشٍد
فشم عشح دسع
نام درس:

ًیوؼال تحلیلی
رشته تحصیلی:

محل برگزاری:

مقطع تحصیلی دانشجویان:

……………………………

مدرس:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ؿواسُ

تاسیخ

جلؼِ

جلؼِ

اّذاف هیاًی (سئَع هغالة)

اّذاف ٍیظُ (تش اػاع ػِ حیغِ اّذاف آهَصؿی :
ؿٌاختی ،ػاعفی ،سٍاى حشکتی)

سٍؽ یاددّی



هَاد ٍ ٍػایل

صهاى جلؼِ

آهَصؿی

(دقیقِ)

یادگیشی

تکالیف داًـجَ

ًحَُاسصؿیاتی
ٍدسكذ آى

 -1هفَْم ػویت اًتخاتی داسٍ سا ؿشح دّذ.
▪ هکاًیؼن ّای هْن اثش آًتی تیَتیک ّا سا تش تاکتشی ّا
ًام تثشد ٍ ؿشح دّذ.
▪ اًَاع آًتی تیَتیک ّای هْن سا دس ساتغِ تا هکاًیؼن ػول

 اهکاًات
آهَصؿی تخؾ

فْشػت ًوایذ.



▪ هٌـاء هقاٍهت تاکتشی ّا سا دس تشاتش آًتی تیَتیک ّا
تَضیح دّذ.
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ؿیوی دسهاًی ٍ آًتی تیَتیک ّا

▪ هفَْم هقاٍهت چٌذگاًِ داسٍیی سا ؿشح دّذ.
▪ چگًَگی پیذایؾ هقاٍهت چٌذگاًِ داسٍیی دس تاکتشی
ّا سا ؿشح دّذ.
▪ خغشات اپیذهیَلَطیک هقاٍهت داسٍئی دس تاکتشی ّا سا
تیاى کٌذ.
▪ سٍؽ ّای اًذاصُ گیشی فؼالیت ضذ هیکشتی داسٍّا سا
ؿشح دّذ.

ػالي

ػخٌشاًی


ٍػایل ٍ

تؼْیالت کوک
آهَصؿی
(اػالیذ ،
ٍیذیَپشٍطکتَس
ٍ اٍسّذ )

▪ ػَاهل هَثش دس فؼالیت آًتی تیَتیک سا دس تذى ؿشح
دّذ.
▪ فشایٌذ اًتخاب یک آًتی تیَتیک سا تِ ػٌَاى ػاهل ؿیوی

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

دسهاًی تیاى کٌذ.
▪ هَاسد اػتفادُ تشکیة آًتی تیَتیک سا ؿشح دّذ.
▪ اػاع پیـگیشی داسٍئی سا تَضیح دّذ.

-1
هفَْم اكغالح " تاکتشی ّای ػاکي عثیؼی تذى " سا
ؿشح دّذ.
▪ ًقؾ ػاکٌیي عثیؼی تذى سا دس تذى هیضتاى ؿشح دّذ.
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 تاکتشی ّای ػاکي عثیؼی تذى

 اهکاًات
آهَصؿی تخؾ

▪ ػاکٌیي عثیؼی تذى هْن ٍ خلَكیات تشجؼتِ آًْا سا دس



ًقاط ریل ًام تثشد.

ػخٌشاًی

الف  -پَػت
ب  -دّاى ٍ دػتگاُ فَقاًی تٌفغ
ج -سٍدُ



ػالي
ٍػایل ٍ

تؼْیالت کوک

د -پیـاتشاُ

آهَصؿی

ُ  -دػتگاُ تٌاػلی

(اػالیذ ،

ٍ  -چـن
▪ ًقؾ ػاکٌیي عثیؼی تذى سا دس دفاع هیضتاى ؿشح دّذ.

ٍیذیَپشٍطکتَس
ٍ اٍسّذ )

▪ ًقؾ ػاکٌیي عثیؼی تذى سا دس ایجاد ػفًَت ّای فشكت
علة ؿشح دّذ.

ٍ-1یظگی ّای ؿکلی ٍ ٍاکٌؾ سًگ پزیشی تاکتشی ّا سا رکش
کٌذ.
▪ خلَكیات کـت ٍ سؿذ تاکتشی ّا سا تش سٍی هحیظ ّای هٌاػة

 اهکاًات
آهَصؿی تخؾ


ؿشح دّذ.

 تاػیل ّای گشم هثثت اػپَسداس
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(گًَِ ّای تاػیلَع ٍ
کلؼتشیذیَم)

▪ هحیظ ّای هٌاػة کـت ّش گًَِ سا رکش ًوایذ.
▪ ػاختاس آًتی طًیک سا تیاى کٌذ.
▪ فاکتَسّای هْن ٍیشٍالًغ سا رکش ًوایذ.
▪ پاتَطًض گًَِ ّای هْن اص جٌثِ تالیٌی سا ؿشح دّذ.
▪ ساُ ّای ػشایت تیواسی سا رکش ًوایذ.
▪ یافتِ ّای تالیٌی تیواسی ّای هشتثظ سا تِ اختلاس تیاى ًوایذ.
▪ اكَل تـخیق آصهایـگاّی ّش تیواسی سا ؿشح دّذ.
▪ ایوٌی ؿٌاػی تیواسی ّای هشتثظ سا ؿشح دّذ.
▪ دسهاى تیواسی ّا سا تِ اختلاس تیاى کٌذ.
▪ اپیذهیَلَطی تیواسی ّا ،اكَل پیـگیشی ٍ کٌتشل تیواسی ّا سا
ؿشح دّذ

ػالي

ػخٌشاًی


ٍػایل ٍ

تؼْیالت کوک
آهَصؿی
(اػالیذ ،
ٍیذیَپشٍطکتَس
ٍ اٍسّذ )

هؼاًٍت آهَصؿی  -هشکض هغالؼات ٍ تَػؼِ آهَصؽ پضؿکی داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ؿاّشٍد
فشم عشح دسع
نام درس:

ًیوؼال تحلیلی
رشته تحصیلی:

محل برگزاری:

مقطع تحصیلی دانشجویان:

……………………………

مدرس:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ؿواسُ

تاسیخ

جلؼِ

جلؼِ

اّذاف هیاًی (سئَع هغالة)

اّذاف ٍیظُ (تش اػاع ػِ حیغِ اّذاف آهَصؿی :
ؿٌاختی ،ػاعفی ،سٍاى حشکتی)
ٍ -1یظگی ّای ؿکلی ٍ ٍاکٌؾ سًگ پزیشی تاکتشی ّا سا رکش
کٌذ.

سٍؽ یاددّی



هَاد ٍ ٍػایل

صهاى جلؼِ

آهَصؿی

(دقیقِ)

یادگیشی

آهَصؿی تخؾ


▪ هحیظ ّای هٌاػة کـت ّش گًَِ سا رکش ًوایذ.

ػخٌشاًی

ؿشح دّذ.

تاػیل ّای گشم هثثت فاقذ اػپَس
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(گًَِ ّای کَسیٌِ تاکتشیَم،

▪ فاکتَسّای هْن ٍیشٍالًغ سا رکش ًوایذ.

پشٍپیًَی تاکتشیَم ،لیؼتشیا،

▪ پاتَطًض گًَِ ّای هْن اص جٌثِ تالیٌی سا ؿشح دّذ.

اسیضیپلَتشیکغ ،اکتیٌَهیؼت ّا)

▪ ساُ ّای ػشایت تیواسی سا رکش ًوایذ.
▪ یافتِ ّای تالیٌی تیواسی ّای هشتثظ سا تِ اختلاس تیاى ًوایذ.
▪ اكَل تـخیق آصهایـگاّی ّش تیواسی سا ؿشح دّذ.
▪ ایوٌی ؿٌاػی تیواسی ّای هشتثظ سا ؿشح دّذ.
▪ دسهاى تیواسی ّا سا تِ اختلاس تیاى کٌذ.

ٍدسكذ آى

 اهکاًات

▪ خلَكیات کـت ٍ سؿذ تاکتشی ّا سا تش سٍی هحیظ ّای هٌاػة

▪ ػاختاس آًتی طًیک سا تیاى کٌذ.

تکالیف داًـجَ

ًحَُاسصؿیاتی



ػالي
ٍػایل ٍ

تؼْیالت کوک
آهَصؿی
(اػالیذ ،
ٍیذیَپشٍطکتَس
ٍ اٍسّذ )

▪ اپیذهیَلَطی تیواسی ّا ،اكَل پیـگیشی ٍ کٌتشل تیواسی ّا سا

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

ؿشح دّذ
ٍ ▪1یظگی ّای ؿکلی ٍ ٍاکٌؾ سًگ پزیشی تاکتشی ّا سا رکش
کٌذ.
▪ خلَكیات کـت ٍ سؿذ تاکتشی ّا سا تش سٍی هحیظ ّای هٌاػة
ؿشح دّذ.
▪ هؼیاسّای تـخیق گًَِ ّای تیواسی صا سا اص گًَِ ّای غیش

 اهکاًات
آهَصؿی تخؾ


تیواسی صا رکش کٌذ.
▪ هحیظ ّای هٌاػة کـت ّش گًَِ سا رکش ًوایذ.
▪ ػاختاس آًتی طًیک سا تیاى کٌذ.
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 اػتافیلَکَک ّا

▪ فاکتَسّای هْن ٍیشٍالًغ سا رکش ًوایذ.
▪ ػوَم ٍ آًضین ّای تَلیذ ؿذُ تَػظ گًَِ ّای تیواسی صا سا
رکش کٌذ.

ػالي

ػخٌشاًی


ٍػایل ٍ

تؼْیالت کوک

▪ هکاًیضم تاثیش ٍ ػول ّش ػن ٍ آًضین سا تِ اختلاس ؿشح دّذ.

آهَصؿی

▪ پاتَطًض گًَِ ّای هْن اص جٌثِ تالیٌی سا ؿشح دّذ.

(اػالیذ ،

▪ ساُ ّای ػشایت تیواسی سا رکش ًوایذ.
▪ یافتِ ّای تالیٌی تیواسی ّای هشتثظ سا تِ اختلاس تیاى ًوایذ.

ٍیذیَپشٍطکتَس
ٍ اٍسّذ )

▪ اكَل تـخیق آصهایـگاّی ّش تیواسی سا ؿشح دّذ.
▪ ایوٌی ؿٌاػی تیواسی ّای هشتثظ سا ؿشح دّذ.
▪ دسهاى تیواسی ّا سا تِ اختلاس تیاى کٌذ.
▪ اپیذهیَلَطی تیواسی ّا ،اكَل پیـگیشی ٍ کٌتشل تیواسی ّا سا
ؿشح دّذ
ٍ-1یظگی ّای ؿکلی ٍ ٍاکٌؾ سًگ پزیشی تاکتشی ّا سا رکش
کٌذ.
▪ خلَكیات کـت ٍ سؿذ تاکتشی ّا سا تش سٍی هحیظ ّای هٌاػة
ؿشح دّذ.

 اهکاًات
آهَصؿی تخؾ

▪ هحیظ ّای هٌاػة کـت ّش گًَِ سا رکش ًوایذ.



▪ اكَل تقؼین تٌذی ٍ اّویت گشٍُ ّای اػتشپتَکَک سا ؿشح

 اػتشپتَکَک ّا،
12

اػتشپتَکَکَع پٌَهًَیِ ٍ
اًتشٍکَکَع

دّذ.
▪ اًَاع ّوَلیض سا تؼشیف کٌذ.
▪ ػاختاس آًتی طًیک سا تیاى کٌذ.
▪ فاکتَسّای هْن ٍیشٍالًغ سا رکش ًوایذ.
▪ ػوَم ٍ آًضین ّای تَلیذ ؿذُ تَػظ گًَِ ّای تیواسی صا سا
رکش کٌذ.
▪ هکاًیضم تاثیش ٍ ػول ّش ػن ٍ آًضین سا تِ اختلاس ؿشح دّذ.
▪ پاتَطًض گًَِ ّای هْن اص جٌثِ تالیٌی سا ؿشح دّذ.
▪ ساُ ّای ػشایت تیواسی سا رکش ًوایذ.
▪ یافتِ ّای تالیٌی تیواسی ّای هشتثظ سا تِ اختلاس تیاى ًوایذ.
▪ اكَل تـخیق آصهایـگاّی ّش تیواسی سا ؿشح دّذ.
▪ ایوٌی ؿٌاػی تیواسی ّای هشتثظ سا ؿشح دّذ.

ػالي

ػخٌشاًی


ٍػایل ٍ

تؼْیالت کوک
آهَصؿی
(اػالیذ ،
ٍیذیَپشٍطکتَس
ٍ اٍسّذ )

▪ دسهاى تیواسی ّا سا تِ اختلاس تیاى کٌذ.
▪ اپیذهیَلَطی تیواسی ّا ،اكَل پیـگیشی ٍ کٌتشل تیواسی ّا سا
ؿشح دّذ

هؼاًٍت آهَصؿی  -هشکض هغالؼات ٍ تَػؼِ آهَصؽ پضؿکی داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ؿاّشٍد
فشم عشح دسع
نام درس:

ًیوؼال تحلیلی
رشته تحصیلی:

محل برگزاری:

مقطع تحصیلی دانشجویان:

……………………………

مدرس:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ؿواسُ

تاسیخ

جلؼِ

جلؼِ

اّذاف هیاًی (سئَع هغالة)

اّذاف ٍیظُ (تش اػاع ػِ حیغِ اّذاف آهَصؿی :
ؿٌاختی ،ػاعفی ،سٍاى حشکتی)
ٍ -1یظگی ّای ؿکلی ٍ ٍاکٌؾ سًگ پزیشی تاکتشی ّا سا رکش
کٌذ.
▪ خلَكیات کـت ٍ سؿذ تاکتشی ّا سا تش سٍی هحیظ ّای هٌاػة
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ً ایؼشیا ّا

سٍؽ یاددّی



هَاد ٍ ٍػایل

صهاى جلؼِ

آهَصؿی

(دقیقِ)

یادگیشی

آهَصؿی تخؾ


ػالي

ػخٌشاًی

▪ هحیظ ّای هٌاػة کـت ّش گًَِ سا رکش ًوایذ.
▪ ػاختاس آًتی طًیک سا تیاى کٌذ.



▪ ًقؾ پیلَع سا دس تیواسی صائی رکش کٌذ.

تؼْیالت کوک

▪ ًقؾ لیپَاٍلیگَػاکاسیذ سا دس تیواسی صائی رکش کٌذ.

ٍدسكذ آى

 اهکاًات

ؿشح دّذ.

▪ فاکتَسّای هْن ٍیشٍالًغ سا رکش ًوایذ.

تکالیف داًـجَ

ًحَُاسصؿیاتی

ٍػایل ٍ
آهَصؿی

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

▪ پاتَطًض گًَِ ّای هْن اص جٌثِ تالیٌی سا ؿشح دّذ.
▪ ساُ ّای ػشایت تیواسی سا رکش ًوایذ.
▪ یافتِ ّای تالیٌی تیواسی ّای هشتثظ سا تِ اختلاس تیاى ًوایذ.

(اػالیذ ،
ٍیذیَپشٍطکتَس
ٍ اٍسّذ )

▪ اكَل تـخیق آصهایـگاّی ّش تیواسی سا ؿشح دّذ.
▪ ایوٌی ؿٌاػی تیواسی ّای هشتثظ سا ؿشح دّذ.
▪ دسهاى تیواسی ّا سا تِ اختلاس تیاى کٌذ.
▪ اپیذهیَلَطی تیواسی ّا ،پیـگیشی ٍ کٌتشل سا ؿشح دّذ.

...- 1

ٍیظگی ّای ؿکلی ٍ ٍاکٌؾ سًگ پزیشی تاکتشی ّا سا

رکش کٌذ.
▪ خلَكیات کـت ٍ سؿذ تاکتشی ّا سا تش سٍی هحیظ ّای هٌاػة
ؿشح دّذ.

 اهکاًات
آهَصؿی تخؾ

▪ هحیظ ّای هٌاػة کـت ّش گًَِ سا رکش ًوایذ.



▪ اّویـت تخویش قٌذّا سا دس تقؼین تٌذی رکش کٌذ.

ػخٌشاًی

▪ اكَل تقؼین تٌذی ایي تاکتشی ّا سا رکش کٌذ.

 تاکتشی ّای گشم هٌفی سٍدُ
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ای (اًتشٍتاکتشیاػِ)

▪ فاکتَسّای هْن ٍیشٍالًغ سا رکش ًوایذ.
▪ اّویت اًذٍتَکؼیي سا دس تیواسی صائی ایي تاکتشی ّا رکش کٌذ.
▪ پاتَطًض گًَِ ّای هْن اص جٌثِ تالیٌی سا ؿشح دّذ.



ػالي
ٍػایل ٍ

تؼْیالت کوک

▪ ساُ ّای ػشایت تیواسی سا رکش ًوایذ.

آهَصؿی

▪ یافتِ ّای تالیٌی تیواسی ّای هشتثظ سا تِ اختلاس تیاى ًوایذ.

(اػالیذ ،

▪ اكَل تـخیق آصهایـگاّی ّش تیواسی سا ؿشح دّذ.
▪ ایوٌی ؿٌاػی تیواسی ّای هشتثظ سا ؿشح دّذ.

ٍیذیَپشٍطکتَس

▪ دسهاى تیواسی ّا سا تِ اختلاس تیاى کٌذ.

ٍ اٍسّذ )

▪ اپیذهیَلَطی تیواسی ّا ،اكَل پیـگیشی ٍ کٌتشل تیواسی ّا سا
ؿشح دّذ.

ٍ -1یظگی ّای ؿکلی ٍ ٍاکٌؾ سًگ پزیشی تاکتشی ّا سا رکش
کٌذ.

 اهکاًات
آهَصؿی تخؾ

▪ خلَكیات کـت ٍ سؿذ تاکتشی ّا سا تش سٍی هحیظ ّای هٌاػة



▪ هحیظ ّای هٌاػة کـت ّش گًَِ سا رکش ًوایذ.

ػخٌشاًی

ؿشح دّذ.
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ػَدٍهًَاع ّا ،اػیٌتَتاکتشّا ٍ
تاکتشی ّای غیش تخویشی

▪ ػاختاس آًتی طًیک سا تیاى ًوایذ.
▪ اكَل تـخیق افتشاقی ّش جٌغ تاکتشی سا رکش کٌذ.
▪ فاکتَسّای هْن ٍیشٍالًغ سا رکش ًوایذ.
▪ ًقؾ ایي تاکتشی ّا سا دس تیواسی صائی دس تیواساى خاف رکش
کٌذ.
▪ ًقؾ ایي تاکتشی ّا سا دس استثاط تا ػفًَت ّای تیواسػتاًی رکش
کٌذ.
▪ پاتَطًض گًَِ ّای هْن اص جٌثِ تالیٌی سا ؿشح دّذ.



ػالي
ٍػایل ٍ

تؼْیالت کوک
آهَصؿی
(اػالیذ ،
ٍیذیَپشٍطکتَس
ٍ اٍسّذ )

▪ ساُ ّای ػشایت تیواسی سا رکش ًوایذ.
▪ یافتِ ّای تالیٌی تیواسی ّای هشتثظ سا تِ اختلاس تیاى ًوایذ.
▪ اكَل تـخیق آصهایـگاّی ّش تیواسی سا ؿشح دّذ.
▪ ایوٌی ؿٌاػی تیواسی ّای هشتثظ سا ؿشح دّذ.
▪ دسهاى تیواسی ّا سا تِ اختلاس تیاى کٌذ.
▪ اپیذهیَلَطی تیواسی ّا ،اكَل پیـگیشی ٍ کٌتشل تیواسی ّا سا
ؿشح دّذ.

هؼاًٍت آهَصؿی  -هشکض هغالؼات ٍ تَػؼِ آهَصؽ پضؿکی داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ؿاّشٍد
فشم عشح دسع
نام درس:

ًیوؼال تحلیلی
رشته تحصیلی:

محل برگزاری:

مقطع تحصیلی دانشجویان:

……………………………

مدرس:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ؿواسُ

تاسیخ

جلؼِ

جلؼِ

16

اّذاف هیاًی (سئَع هغالة)

ٍیثشیَّا ،کوپیلَتاکتشّا،
ّلیکَتاکتشّا

اّذاف ٍیظُ (تش اػاع ػِ حیغِ اّذاف آهَصؿی :
ؿٌاختی ،ػاعفی ،سٍاى حشکتی)
ٍ -1یظگی ّای ؿکلی ٍ ٍاکٌؾ سًگ پزیشی تاکتشی ّا سا رکش
کٌذ.
▪ خلَكیات کـت ٍ سؿذ تاکتشی ّا سا تش سٍی هحیظ ّای هٌاػة
ؿشح دّذ.

سٍؽ یاددّی
یادگیشی



هَاد ٍ ٍػایل

صهاى جلؼِ

آهَصؿی

(دقیقِ)

تکالیف داًـجَ

ًحَُاسصؿیاتی
ٍدسكذ آى

 اهکاًات
آهَصؿی تخؾ


ػالي

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

▪ هحیظ ّای هٌاػة کـت ّش گًَِ سا رکش ًوایذ.
▪ ػاختاس آًتی طًیک سا تیاى ًوایذ.
▪ فاکتَسّای هْن ٍیشٍالًغ سا رکش ًوایذ.
▪ پاتَطًض گًَِ ّای هْن اص جٌثِ تالیٌی سا ؿشح دّذ.

ػخٌشاًی


تؼْیالت کوک

▪ اكَل تـخیق افتشاقی ّش جٌغ تاکتشی سا رکش کٌذ.

آهَصؿی

▪ هکاًیضم اداهِ حیات ّلیکَتاکتش دس دػتگاُ گَاسؽ سا ؿشح

(اػالیذ ،

دّذ.
▪ ًقؾ ػَاهل تیواسی صائی دس اداهِ حیات تاکتشی سا ؿشح دّذ.
▪ ًقؾ ػَاهل تیواسی صائی دس تیواسی ّای خاف گَاسؿی سا

ٍػایل ٍ

ٍیذیَپشٍطکتَس
ٍ اٍسّذ )

ؿشح دّذ.
▪ ساُ ّای ػشایت تیواسی سا رکش ًوایذ.
▪ یافتِ ّای تالیٌی تیواسی ّای هشتثظ سا تِ اختلاس تیاى ًوایذ.
▪ اكَل تـخیق آصهایـگاّی سا ؿشح دّذ.
▪ ایوٌی ؿٌاػی تیواسی سا ؿشح دّذ.
▪ دسهاى تیواسی ّا سا تِ اختلاس تیاى کٌذ.
▪ اپیذهیَلَطی  ،پیـگیشی ٍ کٌتشل تیواسی ّا سا ؿشح دّذ.

ٍ ▪-1یظگی ّای ؿکلی ٍ ٍاکٌؾ سًگ پزیشی تاکتشی ّا سا رکش
کٌذ.
▪ خلَكیات کـت ٍ سؿذ تاکتشی ّا سا تش سٍی هحیظ ّای هٌاػة
ؿشح دّذ.

 اهکاًات
آهَصؿی تخؾ

▪ هحیظ ّای هٌاػة کـت ّش گًَِ سا رکش ًوایذ.



▪ آًتی طًْای هْن تشٍػال سا ًام تثشد.

ػخٌشاًی

▪ ػاختاس آًتی طًیک سا تیاى کٌذ.

17

ّوَفیلَع ،تَسدتال ،تشٍػال

▪ فاکتَسّای هْن ٍیشٍالًغ سا رکش ًوایذ.
▪ ػَاهل هْن ٍیشٍالًغ ّوَفیلَع سا رکش کٌذ.
▪ ػَاهل هْن دس ٍیشٍالًغ تَسدتال سا ؿشح دّذ.
▪ ػَاهل هْن دس پاتَطًض تشٍػالّا سا ؿشح دّذ.
▪ پاتَطًض گًَِ ّای هْن اص جٌثِ تالیٌی سا ؿشح دّذ.
▪ ساُ ّای ػشایت تیواسی ّای هشتَعِ سا رکش ًوایذ.
▪ یافتِ ّای تالیٌی تیواسی ّای هشتثظ سا تِ اختلاس تیاى ًوایذ.
▪ اكَل تـخیق آصهایـگاّی ّش تیواسی سا ؿشح دّذ.



ػالي
ٍػایل ٍ

تؼْیالت کوک
آهَصؿی
(اػالیذ ،
ٍیذیَپشٍطکتَس
ٍ اٍسّذ )

▪ ایوٌی ؿٌاػی تیواسی ّای هشتثظ سا ؿشح دّذ.
▪ دسهاى تیواسی ّا سا تِ اختلاس تیاى کٌذ.
▪ اپیذهیَلَطی  ،پیـگیشی ٍ کٌتشل تیواسی سا ؿشح دّذ.

18

یشػیٌیا ،پاػتَسال ،لظیًَال ٍ تاکتشی
ّای غیش هؼوَل

ٍ-1یظگی ّای ؿکلی ٍ ٍاکٌؾ سًگ پزیشی تاکتشی ّا ی
هشتَعِ سا رکش کٌذ.
▪ خلَكیات کـت ٍ سؿذ تاکتشی ّا ی هشتَعِ سا تش سٍی هحیظ

 اهکاًات
آهَصؿی تخؾ



ّای هٌاػة ؿشح دّذ.
▪ هحیظ کـت هٌاػة تاکتشی ّای هشتَعِ سا ًام تثشد.
▪ فاکتَسّای هْن ٍیشٍالًغ سا رکش ًوایذ.
▪ فاکتَسّای هؼتؼذ کٌٌذُ تیواس تِ ػفًَت هشتَط تِ ّش تاکتشی سا
ًام تثشد.
▪ ساُ ّای ػشایت تیواسی سا رکش ًوایذ.

ػالي

ػخٌشاًی


ٍػایل ٍ

تؼْیالت کوک

▪ یافتِ ّای تالیٌی تیواسی ّای هشتثظ سا تِ اختلاس تیاى ًوایذ.

آهَصؿی

▪ اكَل تـخیق آصهایـگاّی ّش تیواسی سا ؿشح دّذ.

(اػالیذ ،

▪ ایوٌی ؿٌاػی تیواسی ّای هشتثظ سا ؿشح دّذ.
▪ دسهاى تیواسی ّا سا تِ اختلاس تیاى کٌذ.

ٍیذیَپشٍطکتَس
ٍ اٍسّذ )

▪ اپیذهیَلَطی  ،پیـگیشی ٍ کٌتشل تیواسی ّا سا ؿشح دّذ

ٍیظگی ّای ؿکلی هایکَتاکتشیَم ّا سا تَكیف کٌذ.
▪ ٍیظگی اػیذ -فاػت سا تؼشیف کٌذ.
▪ سًگ آهیضی اػیذ -فاػت سا تَضیح دّذ.
▪ ػایش سٍؿْای سًگ آهیضی هایکَتاکتشیَم ّا سا ًام تثشد.

 اهکاًات
آهَصؿی تخؾ

▪ هحیظ ّای هٌاػة کـت هایکَتاکتشیَم ّا سا ًام تثشد.



▪ گشٍُ ّای اكلی هایکَتاکتشیَم ّای تیواسی صا سا ًام تثشد.

ػخٌشاًی

▪ اكَل تقؼین تٌذی هایکَتاکتشیَم سا رکش کٌذ.
▪ ػاختاس دیَاسُ ػلَلی هایکَتاکتشیَم سا تِ اختلاس تا ػاختاس

19

هایکَتاکتشیَم ّا

20

اػپیشٍکت ّا

دیَاسُ ػلَلی ػایش تاکتشی ّا هقایؼِ کٌذ.
▪ فاکتَسّای هْن ٍیشٍالًغ هایکَتاکتشیَم سا رکش ًوایذ.



ػالي
ٍػایل ٍ

تؼْیالت کوک

▪ اكَل تیواسی صائی هایکَتاکتشیَم تَتشکَلَػیغ سا ؿشح دّذ.

آهَصؿی

▪ عیف تیواسی ّای حاكل اص ػفًَت تا هایکَتاکتشیَم لپشا سا ؿشح

(اػالیذ ،

دّذ.
▪ یافتِ ّای تالیٌی تیواسی ّای هشتثظ سا تِ اختلاس تیاى ًوایذ.

ٍیذیَپشٍطکتَس

▪ اكَل تـخیق آصهایـگاّی ّش تیواسی سا ؿشح دّذ.

ٍ اٍسّذ )

▪ ایوٌی ؿٌاػی تیواسی ّای هشتثظ سا ؿشح دّذ.
▪ دسهاى تیواسی ّا سا تِ اختلاس تیاى کٌذ.
▪ اپیذهیَلَطی  ،پیـگیشی ٍ کٌتشل تیواسی ّا سا ؿشح دّذ
ٍیظگی ّای ؿکل اػپیشٍکت ّا سا تیاى کٌذ.
▪ ػاختاس ؿیویائی ٍ تـشیحی اػپیشٍکت سا تِ اختلاس ؿشح دّذ.
▪ اًذٍفالطالس سا تؼشیف کٌذ.

 اهکاًات
آهَصؿی تخؾ

▪ گًَِ ّای هْن تیواسی صای اػپیشٍکت سا ًام تثشد.



▪ هحیظ ّای کـت تشای اًَاع قاتل تکثیش سا ًام تثشد.

ػخٌشاًی

▪ اكَل هیکشٍػکَج صهیٌِ تاسیک دس تـخیق اػپیشٍکت ّا سا
ؿشح دّذ.
▪ ػاختاس آًتی طًیک سا تیاى کٌذ.
▪ فاکتَسّای هْن ٍیشٍالًغ سا رکش ًوایذ.

ػالي



ٍػایل ٍ

تؼْیالت کوک

▪ پاتَطًض گًَِ ّای هْن اص جٌثِ تالیٌی سا ؿشح دّذ.

آهَصؿی

▪ هشاحل هختلف تیواسی ػیفلیغ سا ؿشح دّذ.

(اػالیذ ،

▪ ػشایت پزیشی دس هشاحل هختلف تیواسی ػیفلیغ سا ؿشح دّذ.
▪ ساُ اًتقال تیواسی ػیفلیغ سا تَكیف کٌذ.

ٍیذیَپشٍطکتَس

▪ ساُ اًتقال تَسلیاّا سا ؿشح دّذ.

ٍ اٍسّذ )

▪ ساُ اًتقال لپتَػپظساّا سا ؿشح دّذ.
▪ یافتِ ّای تالیٌی تیواسی ّای هشتثظ سا تِ اختلاس تیاى ًوایذ.
▪ دالیل ػَدت تیواسی تة ساجؼِ سا ؿشح دّذ.
▪ اكَل تـخیق آصهایـگاّی ّش تیواسی سا ؿشح دّذ.
▪ ایوٌی ؿٌاػی تیواسی ّای هختلف سا ؿشح دّذ.
▪ دسهاى تیواسی ّا سا تیاى کٌذ.
▪ اپیذهیَلَطی  ،پیـگیشی ٍ کٌتشل سا ؿشح دّذ.

خلَكیات ػوَهی سیکتؼیاّا سا ؿشح دّذ.
▪ اكَل تکثیش ایي تاکتشی ّا سا ؿشح دّذ.
▪ سٍؿْای هـاّذُ ٍ تـخیق سیکتؼیاّا سا ؿشح دّذ.

 اهکاًات
آهَصؿی تخؾ


▪ چشخِ اًتقال سیکتؼیاّای هختلف سا ؿشح دّذ.
▪ ًقؾ تٌذپایاى دس اًتقال سیکتؼیاّا سا ؿشح دّذ.
▪ ػاختاس آًتی طًیک سا تیاى کٌذ.
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سیکتؼیاّا

22

کالهیذیاّا

ػالي

ػخٌشاًی

▪ فاکتَسّای هْن ٍیشٍالًغ سا رکش کٌذ.



▪ پاتَطًض گًَِ ّای هْن اص جٌثِ تالیٌی سا ؿشح دّذ.

تؼْیالت کوک

▪ ساُ ّای ػشایت تیواسی سا رکش ًوایذ.

ٍػایل ٍ

▪ یافتِ ّای تالیٌی تیواسی ّای هشتثظ سا تِ اختلاس تیاى ًوایذ.

آهَصؿی

▪ اكَل تـخیق آصهایـگاّی ّش تیواسی سا ؿشح دّذ.

(اػالیذ ،

▪ ایوٌی ؿٌاػی تیواسی ّای هشتثظ سا ؿشح دّذ.
▪ دسهاى تیواسی ّا سا تِ اختلاس تیاى کٌذ.

ٍیذیَپشٍطکتَس
ٍ اٍسّذ )

▪ اپیذهیَلَطی  ،پیـگیشی ٍ کٌتشل تیواسی ّا سا ؿشح دّذ.

ٍیظگی ّای تـشیحی ػاختواى کالهیذیاّا سا
تیاى کٌذ.

 اهکاًات
آهَصؿی تخؾ

▪ ػیکل تکثیش کالهیذیاّا سا تیاى کٌذ.



▪ سٍؿْای هٌاػة سًگ آهیضی ٍ هـاّذُ کالهیذیاّا سا تیاى کٌذ.

ػخٌشاًی

▪ سٍؿْای تـخیق کالهیذیاّا سا ًام تثشد.
▪ ػاختاس آًتی طًیک سا تیاى کٌذ.
▪ تقؼین تٌذی کالهیذیاّا سا ؿشح دّذ.
▪ پاتَطًض گًَِ ّای هْن اص جٌثِ تالیٌی سا ؿشح دّذ.
▪ ساُ ّای ػشایت تیواسی سا رکش ًوایذ.
▪ یافتِ ّای تالیٌی تیواسی ّای هشتثظ سا تِ اختلاس تیاى ًوایذ.

ػالي



ٍػایل ٍ

تؼْیالت کوک
آهَصؿی
(اػالیذ ،

▪ اكَل تـخیق آصهایـگاّی ّش تیواسی سا ؿشح دّذ.
▪ ایوٌی ؿٌاػی تیواسی ّای هشتثظ سا ؿشح دّذ.

ٍیذیَپشٍطکتَس
ٍ اٍسّذ )

▪ دسهاى تیواسی ّا سا تِ اختلاس تیاى کٌذ.
▪ اپیذهیَلَطی  ،پیـگیشی ٍ کٌتشل تیواسی ّا سا ؿشح دّذ

 اهکاًات
ٍیظگی ّای ؿکلی ٍ ٍاکٌؾ سًگ پزیشی تاکتشی ّا سا رکش کٌذ.
▪ ػاختاس غـاء ػلَلی تاکتشی سا تا تاکتشی ّای دیگش هقایؼِ کٌذ.

آهَصؿی تخؾ


▪ تفاٍت هایکَپالػوا تا ال فشم سا رکش کٌذ.

ػخٌشاًی

▪ اكَل کـت ٍ هحیظ ّای هٌاػة کـت هایکَپالػوا سا ًام تثشد.

هایکَپالػواّا ٍ تاکتشی ّای فاقذ
23

دیَاسُ ػلَلی

ػالي

▪ پاتَطًض گًَِ ّای هْن اص جٌثِ تالیٌی سا ؿشح دّذ.



▪ یافتِ ّای تالیٌی تیواسی ّای هشتثظ سا تِ اختلاس تیاى ًوایذ.

تؼْیالت کوک

▪ ساُ ّای ػشایت تیواسی سا رکش ًوایذ.
▪ اكَل تـخیق آصهایـگاّی ّش تیواسی سا ؿشح دّذ.
▪ ایوٌی ؿٌاػی تیواسی ّای هشتثظ سا ؿشح دّذ.
▪ دسهاى تیواسی ّا سا تِ اختلاس تیاى کٌذ.
▪ اپیذهیَلَطی  ،پیـگیشی ٍ کٌتشل تیواسی ّا سا ؿشح دّذ.

ٍػایل ٍ
آهَصؿی
(اػالیذ ،

ٍیذیَپشٍطکتَس
ٍ اٍسّذ )
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