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آؽٌبیی ثب رٍػ ّبی اًتخبة هَضَػبت

1

اًتخبة هَضَع،ػٌَاى ًَیغی ٍ ثیبى هغئلِ

آهَسؽی

ٍسهبى

تبثلَ  ،هبصیک

پضٍّؾی

.1

هَاد ٍ ٍعبیل

تبریخ جلغِ

ٍ اعالیذ
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تکبلیف داًؾجَ

ًحَُارسؽیبثی
ٍدرصذ آى

پبعخ ثِ

اهتحبى هیبى-

عَاالت ٍ

تزم ٍ پبیبى تزم ٍ

حل توزیي

ارسیبثی جلغِ ای

هتغیز ٍ اًَاع آى در پضٍّؼ را
تؼزیف کٌذ

 .2پضٍّؼ ّب را اس جْبت هختلف

2

هزٍری ثز هتَى ٍ هٌجغ ًَیغی ،هتغیز ّبی

تقغین ثٌذی ًوَدُ ٍ ثب اًَاع

پضٍّؼ(تؼزیف،اًَاع،هقیبط هتغیز ّب)

تحقیقبت را ثب ّن هقبیغِ ًوبیذ.
تؼزیف ٍ ٍیضگیْبی جبهؼًِ ،وًَِ ٍ هحیظ

عخٌزاًی -ثحث
گزٍّی -عَال ٍ-
پبعخ

تبثلَ  ،هبصیک
ٍ اعالیذ

 95دقیقِ

پبعخ ثِ

اهتحبى هیبى-

عَاالت ٍ

تزم ٍ پبیبى تزم ٍ

حل توزیي

ارسیبثی جلغِ ای

پضٍّؼ را ثیبى داؽتِ رٍؽْبی هْن ًوًَِ
گیزی را تَضیح دّذ

 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.

3

اّذاف ،فزضیبت ٍ عَاالت پضٍّؼ

آؽٌبیی ثب عزح فزضیبت پضٍّؾی

عخٌزاًی -ثحث

آؽٌبیی ثب عزح عَاالت پضٍّؾی

گزٍّی -عَال ٍ-
پبعخ

تبثلَ  ،هبصیک
ٍ اعالیذ

 95دقیقِ

پبعخ ثِ

اهتحبى هیبى-

عَاالت ٍ

تزم ٍ پبیبى تزم ٍ

حل توزیي

ارسیبثی جلغِ ای

.1رٍؽْبی هختلف جوغ آٍری دادُ ّب را
تَضیح دّذ

4

رٍؽْبی جوغ آٍری دادُ ّب

5

تفغیز ٍ اًتؾبر ًتبیج پضٍّؼ

6

کبرثزد ًتبیج ٍ اصَل اخالقی در پضٍّؼ

7

هفبّین اٍلیِ آهبر را ؽزح دّذ.

.2فزآیٌذ تجشیِ ٍ دادُ ّب را ثیبى
کٌذ

.1

عخٌزاًی -ثحث
گزٍّی -عَال ٍ-
پبعخ

تبثلَ  ،هبصیک
ٍ اعالیذ

 95دقیقِ

پبعخ ثِ

اهتحبى هیبى-

عَاالت ٍ

تزم ٍ پبیبى تزم ٍ

حل توزیي

ارسیبثی جلغِ ای

چگًَگی ثکبرگیزی ًتبیج تحقیقبت
در ػول را ثیبى ًوبیذ.

ً .2حَُ اًتؾبر ًتبیج تحقیق را تَضیح
دّذ.

عخٌزاًی -ثحث
گزٍّی -عَال ٍ-
پبعخ

تبثلَ  ،هبصیک
ٍ اعالیذ

 95دقیقِ

پبعخ ثِ

اهتحبى هیبى-

عَاالت ٍ

تزم ٍ پبیبى تزم ٍ

حل توزیي

ارسیبثی جلغِ ای

اّویت ٍ جبیگبُ اصَل اخالقی در تحقیق را
ثیبى کٌذ
.1

ثب ثکبر گیزی فزآیٌذ تحقیق یک
عزح پضٍّؾی را تذٍیي ًوبیذ .

- 1تؼزیف آهبر
- 2جبهؼِ ٍ ًوًَِ آهبری،
- 3هتغیز ٍ هقیبط ٍ اًَاع آًْب

عخٌزاًی -ثحث
گزٍّی -عَال ٍ-
پبعخ

عخٌزاًی -ثحث
گزٍّی -عَال ٍ-
پبعخ

تبثلَ  ،هبصیک
ٍ اعالیذ

تبثلَ  ،هبصیک
ٍ اعالیذ

 95دقیقِ
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پبعخ ثِ

اهتحبى هیبى-

عَاالت ٍ

تزم ٍ پبیبى تزم ٍ

حل توزیي

ارسیبثی جلغِ ای

پبعخ ثِ

اهتحبى هیبى-

عَاالت ٍ

تزم ٍ پبیبى تزم ٍ

حل توزیي

ارسیبثی جلغِ ای

-1جذٍل هٌبعت را ثزای گزٍُ ثٌذی
هؾبّذات هتغیز اعوی تْیِ کٌذ.
8

تْیِ جذاٍل ٍ ًوَدارّبی آهبری

ً .2وَدارّبی آهبری هٌبعت (عتًَی ٍ

ثزای هؾبّذات غیز ػذدی

دایزُ ای ) را ثزای هؾبّذات هتغیز اعوی
رعن کٌذ
3جذٍل هٌبعت را ثزای گزٍُ ثٌذی

عخٌزاًی -ثحث
گزٍّی -عَال ٍ-
پبعخ

هغبلؼِ درٍط
تبثلَ  ،هبصیک
ٍ اعالیذ

 95دقیقِ

گذؽتِ ٍ پبعخ
ثِ عَاالت ٍ
حل توزیي

اهتحبى هیبى-
تزم ٍ پبیبى تزم ٍ
ارسیبثی جلغِ ای

هؾبّذات هتغیزرتجِ ای تْیِ کٌذ.
ً .4وَدارّبی آهبری هٌبعت (عتًَی ٍ
دایزُ ای ) را ثزای هؾبّذات هتغیز رتجِ
ای رعن کًذ
.1جذٍل هٌبعت را ثزای گزٍّجٌذی
هؾبّذات هتغیز ػذدی گغغتِ تْیِ کٌذ.
ً .2وَدارّبی آهبری هٌبعت (چٌذ گَؽِ)
را ثزای هؾبّذات هتغیز اعوی رعن کٌذ.
9

تْیِ جذاٍل ٍ ًوَدارّبی آهبری

3جذٍل هٌبعت را ثزای گزٍّجٌذی

ثزای هؾبّذات ػذدی

هؾبّذات ػذدی پیَعتِ تْیِ کٌذ.
ً .4وَدارّبی آهبری هٌبعت

عخٌزاًی -ثحث
گزٍّی -عَال ٍ-
پبعخ

هغبلؼِ درٍط
تبثلَ  ،هبصیک
ٍ اعالیذ
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گذؽتِ ٍ پبعخ
ثِ عَاالت ٍ
حل توزیي

اهتحبى هیبى-
تزم ٍ پبیبى تزم ٍ
ارسیبثی جلغِ ای

(ّیغتَگزام) را ثزای هؾبّذات هتغیز
رتجِ ای رعن کًذ
 .1هیبًگیي را هحبعجِ کٌذ ٍآًزا تفغیز
کٌذ.
10

آؽٌبیی ثب ؽبخصْبی هزکشی
(هیبًگیي،هیبًِ،هذ)

 .2هیبًِ را هحبعجِ ٍ تفغیز کٌذ.

عخٌزاًی -ثحث

ً .3وب را هحبعجِ ٍ آًزا تفغیز کٌذ.

گزٍّی -عَال ٍ-

.4ارسؽْب ٍهشایبی ؽبخصْبی هزکشی را

پبعخ

هغبلؼِ درٍط
تبثلَ  ،هبصیک
ٍ اعالیذ

 95دقیقِ

گذؽتِ ٍ پبعخ
ثِ عَاالت ٍ

.1هیبًگیي اًحزافبت را هحبعجِ ٍ تفغیز

11

آؽٌبیی ثب ؽبخصْبی پزاکٌذگی ٍ
ًحَُ هحبعجِ اًْب

 .3ضزیت تغییزات را هحبعجِ کٌذ.
..4ارسؽْب ٍهشایبی ؽبخصْبی پزاکٌذگی
را در تحقیقبت ثیبى کيد

ارسیبثی جلغِ ای

اهتحبى هیبى-

کٌذ.
کٌذ.

تزم ٍ پبیبى تزم ٍ

حل توزیي

در تحقیقبت ثیبى کٌذ

ٍ .2اریبًظ ٍ اًحزاف هؼیبر را هحبعجِ

اهتحبى هیبى-

عخٌزاًی -ثحث
گزٍّی -عَال ٍ-
پبعخ

هغبلؼِ درٍط
تبثلَ  ،هبصیک
ٍ اعالیذ

 95دقیقِ

گذؽتِ ٍ پبعخ
ثِ عَاالت ٍ
حل توزیي

تزم ٍ پبیبى تزم ٍ
ارسیبثی جلغِ ای

ة رٍػ تغییز هتغیز
.-1هحبعجِ هیبًگیي ُ
12

13

آگبّی اس تبثیز جوغ ٍ ضزة کزدى

را اًجبم ّذ

عخٌزاًی -ثحث

ػذد ثبثت در هؾبّذات ثز ؽبخصْبی

ة رٍػ تغییز هتغیز
 .2هحبعجِ ٍاریبًظ ُ

گزٍّی -عَال ٍ-

آهبری

را اًجبم دّذ

پبعخ

هغبلؼِ درٍط
تبثلَ  ،هبصیک
ٍ اعالیذ

 95دقیقِ

گذؽتِ ٍ پبعخ
ثِ عَاالت ٍ

اهتحبى هیبى-
تزم ٍ پبیبى تزم ٍ
ارسیبثی جلغِ ای

حل توزیي

 95دقیقِ

هیبى تزم

 .1قبًَى جوغ احتوبل را در حل هغبیل
احتوبل ثکبر ثزد.
 .2قبًَى ضزة احتوبل را در حل هغبیل
14

قَاًیي احتوبل

احتوبل ثکبر ثزد.
 .فضبی ًوًَِ ٍ پیؾبهذ را ثزای
آسهبیؾْبی تصبدفی ثیبى کٌذ

عخٌزاًی -ثحث
گزٍّی -عَال ٍ-
پبعخ

هغبلؼِ درٍط
تبثلَ  ،هبصیک
ٍ اعالیذ

 95دقیقِ

گذؽتِ ٍ پبعخ
ثِ عَاالت ٍ
حل توزیي

اهتحبى پبیبى تزم
ٍ ارسیبثی جلغِ
ای

 .4پیؾبمد هتون را تؼزیف ٍ رٍػ هحبعجِ
احتوبل اًزا ثیبى کٌذ
 -1پبراهتزّبی تَسیغ دٍجولِ ای را
ثؾوبرد.
15

آؽٌبیی ثب تَسیغ دٍجولِ ای اس
تَسیع ُای گغغتِ

-2هیبًگیي ٍ ٍاریبًظ تَسیغ دٍجولِ ای

عخٌزاًی -ثحث

را هحبعجِ کٌذ

گزٍّی -عَال ٍ-

ة کوک تَسیغ
 -3هغبیل احتوبلی را ُ

پبعخ

دٍ جولِ ای حل کٌذ

هغبلؼِ درٍط
تبثلَ  ،هبصیک
ٍ اعالیذ

 95دقیقِ

گذؽتِ ٍ پبعخ
ثِ عَاالت ٍ
حل توزیي

اهتحبى پبیبى تزم
ٍ ارسیبثی جلغِ
ای

 .1پبراهتزّبی تَسیغ پَاعي را ثؾوبرد.
-2هیبًگیي ٍ ٍاریبًظ تَسیغ پَاعي را
16

آؽٌبیی ثب تَسیغ پَاعي اس تَسیع
ّبی گغغتِ

هحبعجِ کٌذ

عخٌزاًی -ثحث

ة کوک تَسیغ
 -3هغبیل احتوبلی را ُ

گزٍّی -عَال ٍ-

پَاعي حل کٌذ

پبعخ

هغبلؼِ درٍط
تبثلَ  ،هبصیک
ٍ اعالیذ

 95دقیقِ

گذؽتِ ٍ پبعخ
ثِ عَاالت ٍ
حل توزیي

-4تقزیت پَاعي ثزای دٍجولِ ای را ثکبر

اهتحبى پبیبى تزم
ٍ ارسیبثی جلغِ
ای

ثزد
 .1پبراهتزّبی تَسیغ ًزهبل را ثؾوبرد.
-2هیبًگیي ٍ ٍاریبًظ تَسیغ ًزهبل را
17

(تَسیغ پیَعتِ)ًزهبل

تفغیز کٌذ
ة کوک تَسیغ
 -3هغبیل احتوبلی را ُ
ًزهبل حل کٌذ

عخٌزاًی -ثحث
گزٍّی -عَال ٍ-
پبعخ

هغبلؼِ درٍط
تبثلَ  ،هبصیک
ٍ اعالیذ

 95دقیقِ

18

گیزی

-2رٍػ ًوًَِ گیزی تصبدفی عبدُ

عخٌزاًی -ثحث

راثیبى کٌذ

گزٍّی -عَال ٍ-

-3تَسیغ ّبی ًوًَِ ای را ثیبى کٌذ.

پبعخ

هغبلؼِ درٍط
تبثلَ  ،هبصیک
ٍ اعالیذ

 95دقیقِ

19

20

ٍدٍم)

کٌذ.

عخٌزاًی -ثحث

-2خغبی ًَع اٍل ٍ ًَع دٍم را تؼزیف

گزٍّی -عَال ٍ-

کٌذ.

پبعخ

هغبئل فبصلِ اعویٌبى هیبًگیٌْب ٍ ًغجتْب را

هغبئل فبصلِ اعویٌبى هیبًگیٌْب ٍ ًغجتْب در

حل کٌذ.

حبلت ّبی هختلف.

گذؽتِ ٍ پبعخ
ثِ عَاالت ٍ
حل توزیي

 .1فزضیِ صفز ٍ فزضیِ هقبثل را تؼزیف

آسهَى فزضیِ(خغبّبی ًَع اٍل

ثِ عَاالت ٍ
حل توزیي

-1قضیِ حذ هزکشی را ثیبى کٌذ

اؽٌبیی ثب رٍؽْب ٍ تَسیع ّبی ًوًَِ

گذؽتِ ٍ پبعخ

هغبلؼِ درٍط
تبثلَ  ،هبصیک
ٍ اعالیذ

 95دقیقِ

گذؽتِ ٍ پبعخ
ثِ عَاالت ٍ
حل توزیي

عخٌزاًی -ثحث
گزٍّی -عَال ٍ-
پبعخ

تبثلَ  ،هبصیک
ٍ اعالیذ

اهتحبى پبیبى تزم
ٍ ارسیبثی جلغِ
ای

اهتحبى پبیبى تزم
ٍ ارسیبثی جلغِ
ای

اهتحبى پبیبى تزم
ٍ ارسیبثی جلغِ
ای

اهتحبى پبیبى تزم

 95دقیقِ

ٍ ارسیبثی جلغِ
ای
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ارائِ آهَسػ ًزم افشار
SPSS
ارائِ پزٍپَسال

آؽٌبیی اٍلیِ ثب ًزم افشار  ٍ spssارائِ
پزٍپشال

عخٌزاًی -ثحث
گزٍّی -عَال ٍ-
پبعخ

تبثلَ  ،هبصیک
ٍ اعالیذ

 95دقیقِ

ثزگشاری اهتحبى
ػولی

