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 به تفکیک هر جلسه; جلساتاهذاف 
  اّذاف ٍیظُ جلؼِ اٍل:

  تؼشیف، اصَل ٍ هجبًی سٍاًـٌبػی سفتبس ػبلن

 تؼشیف سٍاًـٌبػی سفتبس ػبلن سا ثیبى کٌذ
ـٌبػذسا ث هذل ثیَهذیکبل   

 هذل ّیَهٌؼتیک سا ؿشح دّذ.
 ثْذاؿت ٍ ػالهت سفتبسی سا تؼشیف ًوبیذ

 سٍاًـٌبػی ػالهت ٍ هفبّین آى سا تـشیح ًوبیذ.

 
 دس پبیبى داًـجَ قبدس ثبؿذ

 تؼشیف سٍاًـٌبػی سفتبس ػبلن سا ثذاًذ.
 هذل ثیَهذیکبل سا ؿشح دّذ

 ػالهت سفتبسی سا ثـٌبػذ ٍ آى سا تَصیف ًوبیذ.
ػالهت سا تؼشیف ٍ اثؼبد آى سا ؿشح دّذ.سٍاًـٌبػی   

 تفبٍت سٍیکشدّبی هذل ثیَهذیکبل ٍ سٍاًـٌبػی ػالهت سا تـخیص دّذ
 

 دٍم: کلی جلؼِ ّذف 
 تؼشیف اصَل ٍ فشایٌذ تغییش سفتبس

  :دٍم اّذاف ٍیظُ جلؼِ
 تئَسی ّبی پیـگیشی اص ثیوبسی

 هذل فشاًظشی تغییش سفتبس
 هذل اکَلَطیکی اجتوبػی

 شی اص ػَدهذل پیـگی
 ثشای تجؼیت اص سفتبس E-healthاػتشاتظی ّبی 

 داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:
 تئَسی ّبی پیـگیشی اص ثیوبسی سا ؿشح دّذ.

 هذل فشاًظشی تغییش سفتبس سا تَصیف ًوَدُ ٍ ثتَاًذ سفتبس یک فشد سا ثش حؼت هشاحل آى تجضیِ ٍ تحلیل کٌذ.
 ٍ هفبّین آى سا تفْین ًوبیذچبسچَة هذل اکَلَطیکی اجتوبػی سا تَصیف کٌذ 

 هذل ّبی پیـگیشی اص ػَد سا ثـٌبػذ.
 ثشای تجؼیت اص سفتبس سا ًبم ثشدُ ٍ ّشیک ساؿشح دّذ. E-healthاػتشاتظی ّبی 

 

 ّذف کلی جلؼِ ػَم : 
 1اصَل ٍ هجبًی سٍاًـٌبػی یبدگیشی 

 اّذاف ٍیظُ جلؼِ ػَم:
 تفبٍت یبدگیشی ٍ آهَصؽ

 شد آى دس آهَصؽ ٍ استقبی ػالهتًظشیِ ّبی ؿشطی ػبصی ٍ کبسث
 ًظشیِ ؿشطی ػبصی پبػخگش یب کالػیک

 فشایٌذ ؿشطی کشدى سفتبس پبػخگش
 خبهَؽ کشدى سفتبس پبػخگش
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 داًـجَ دس پبیبى ثبیذ قبدس ثبؿذ: 
 تفبٍت یبدگیشی ٍ آهَصؽ سا تؼشیف ّش یک تـخیص دّذ.

 بیذ.ًظشیِ ّب ٍ سٍیکشدّبی سفتبسی دس آهَصؽ ٍ یبدگیشی سا تفْین ًو
 هفبّین اػبػی ًظشیِ پبٍلَف ٍ کبسثشدّبی آى سا ثذاًذ.

 ًوًَِ ای اص ؿشطی کشدى سفتبس پبػخگش سا دس سفتبسّبی هشتجط ثب ػالهت رکش کٌذ.
 فشایٌذ خبهَؽ کشدى سفتبس پبػخگش دس سفتبسّبی هشتجط ثب ػالهت سا تَضیح دّذ.

 ّذف کلی جلؼِ جْبسم : 
 2اصَل ٍ هجبًی سٍاًـٌبػی یبدگیشی 

 اّذاف ٍیظُ جلؼِ ػَم:
 تؼوین ٍ تویض هحشک

 ؿشطی ؿذى دس ػطح ثبالتش
 هقبیؼِ تؼوین هحشک ٍ ؿشطی ؿذى دس ػطح ثبالتش

 ؿشطی ػبصی پبػخگش ٍ ّیجبى 
 داًـجَ دس پبیبى قبدس ثبؿذ

 پذیذُ ثبصگـت خَد ثِ خَد سفتبس پغ اص خبهَؿی سا دس سفتبسّبی هشتجط ثب ػالهت ؿشح دادُ ٍ هثبل ثضًذ.
 ًِ اص خبهَؽ کشدى سفتبس پبػخگش دس اًؼبى سا دس سفتبسّبی هشتجط ثب ػالهت ؿشح دّذ.ًوَ

 تؼوین ٍ تویض هحشک سا دس ؿشطی کشدى سفتبس پبػخگش ؿشح دّذ.
 ؿشطی ؿذى دس ػطح ثبالتش سا دس سفتبسّبی ثْذاؿتی تَصح دادُ ٍ تفبٍت آى ثب تؼوین هحشک سا هـخص کٌذ.

 س سفتبسّبی هشتجط ثب ػالهت سا ؿشح دّذ.ػلل پیذایؾ تشع ّبی ًَسٍتیک د
 اًَاع ؿشطی ؿذى دس ًظشیِ اػکیٌش سا ؿشح دّذ. 

 

 ّذف کلی جلؼِ پٌجن ٍ ؿـن :
 1کبسثشد تئَسی ّبی یبدگیشی هجتٌی ثش سفتبسگشایبى دس تغییش سفتبس

 اّذاف ٍیظُ جلؼِ 
 ثشًبهِ تغییش سفتبس

 سٍؿْبی ؿشطی کشدى دس استقبی ػالهت
 تقبثلی دس استقبی ػالهت سٍؿْبی ؿشطی ػبصی

 سٍؿْبی اقتصبد پتِ ای دس سفتبسّبی هشتجط ثب ػالهت
 داًـجَ دس پبیبى قبدس ثبؿذ:

 ثشًبهِ تغییش سفتبس سا تؼشیف کٌذ ٍ هشاحل آى سا تَضیح دّذ.
 سٍؿْبی ثشخبػتِ اص ؿشطی کشدى ٍ خبهَؿی پبػخگش سا دس تغییش سفتبسّبی استقبی ػالهت ؿشح دّذ.

 هشثَطِ سٍؽ ّبی ؿشطی ػبصی تقبثلی سا دس ایجبد سفتبسّبی هشتجط ثب ػالهت ثکبسگیشد. دس هَقؼیت ّبی
 سٍؽ اقتصبد پتِ ای سا دس ایجبد سفتبسّبی هشتجط ثب ػالهت تَضیح دادُ ٍ هثبلی ثشای آى رکش کٌذ

 سٍؽ تقَیت ٍ پبداؽ سا دس هَقؼیت ّبی آهَصؿی سفتبس هشتجط ثب ػالهت ؿشح دّذ.
 : ّذف کلی جلؼِ ؿـن

 2کبسثشد تئَسی ّبی یبدگیشی هجتٌی ثش سفتبسگشایبى دس تغییش سفتبس
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 اّذاف ٍیظُ جلؼِ 
 

 سٍؽ تقَیت ٍ پبداؽ د سهذلْبی استقبی ػالهت ٍ ًگْذاسی سفتبسّبی ػبلن
 سٍؽ تقَیت هٌفی ٍ هَاسد اػتفبدُ اص آى 

 سٍؽ تقَیت تفکیکی دس ؿکل دّی سفتبسّبی پیچیذُ ػبلن
 سفتبسّبی ثْذاؿتیسٍؽ هحَ کشدى هحشک دس 

 ثشًبهِ تقَیتی ًبپیبپی ثشای ًگْذاسی سفتبس ثْذاؿتی
 داًـجَ ثبیذ دس پبیبى قبدس ثبؿذ

 سٍؽ تقَیت هٌفی سا ؿشح دّذ ٍ هَاسد اػتفبدُ آى دسایجبد سفتبسّبی ثْذاؿتی تـشیح ًوبیذ.
 سٍؽ تقَیت تفکیکی سا دس ؿکل دّی سفتبسّبی پیچیذُ ػبلن تجضیِ ٍتحلیل ًوبیذ.

 هحَ کشدى هحشک سا دس ایجبد سفتبسّبی تبصُ ای ثْذاؿتی هَسد ثحث قشاس دّذ.سٍؽ 
 دس هَقؼیت ّبی سفتبس ایجبد ؿذُ ثشًبهِ تقَیتی ًبپیبپی سا ثشای ًگْذاسی سفتبس ثْذاؿتی ثکبس گیشد.

 
 ّذف کلی جلؼِ ّفتن:

 1سٍؿْبی کبسثشدی تغییش سفتبس
 اّذاف ٍیظُ جلؼِ ّفتن

 هتغیش دسیک سفتبس ثْذاؿتی ّذف  تؼییي ثشًبهِ تقَیتی ًؼجت
 تؼییي ثشًبهِ تقَیتی فبصلِ ثبثت سا دس یک سفتبس ثْذاؿتی ّذف

 ؿیَُ آهَصؿی تغییش سفتبسثْذاؿتی سا دس هَقؼیت هٌبػت
 

 داًـجَ دس پبیبى قبدس ثبؿذ
 بیذ.ثشًبهِ تقَیتی ًؼجت هتغیش سا دس یک سفتبس ثْذاؿتی ّذف ٍ دس گشٍُ هـخصی اصؿشکت کٌٌذگبى اجشا ًو

 ثشًبهِ تقَیتی فبصلِ ثبثت سا دس یک سفتبس ثْذاؿتی ّذف ٍ دسگشٍُ هـخصی اص ؿشکت کٌٌذگبى اجشا ًوبیذ.
 اػتفبدُ اص یک ؿیَُ آهَصؿی تغییش سفتبسثْذاؿتی سا دس هَقؼیت هٌبػت تـخیص دادُ ٍ آى ساثکبسگیشد.

 
 ّذف کلی جلؼِ ّـتن

 2سٍؿْبی کبسثشدی تغییش سفتبس
 ـتناّذاف ٍیظُ جلؼِ ّ

 ثشسػی سٍؿْبی هٌفی کبّؾ سفتبس
 ثشسػی سٍؿْبی هثجت کبّؾ سفتبس 

 تؼییي هیضاى تقَیت تفکیکی 
 داًـجَ دس پبیبى ثبیذ قبدس ثبؿذ

 اًَاع سٍؽ ّبی هثجت کبّؾ سفتبس سا ًبم ثجشد ٍ ًحَُ اػتفبدُ اص آى ّب سا ؿشح دّذ.
 سا ؿشح دّذ.سٍؿْبی هٌفی کبّؾ سفتبس سا ًبم ثجشد ٍ ًحَُ اػتفبدُ اص آًْب 

 
 ٍیظگی ّبی هـتشک ّوِ سٍؽ ّبی هٌفی کبّؾ سفتبس سا ثِ تفصیل ثیبى کٌذ.
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 هحشک تٌجیِ کٌٌذُ ٍ اًَاع آى سا ؿشح دّذ. 
 هَاسد اضطشاسی اػتفبدُ اص تٌجیِ دس حزف سفتبسّبی غیش ثْذاؿتی سا ثیبى کٌذ.

 تقَیت تفکیکی ًشخ ّبی کن سفتبس ّبی ثْذاؿتی سا ؿشح دّذ.
 کی سفتبس ًبّوؼبص سا ثیبى ًوبیذ.تقَیت تفکی

 
 3سٍؿْبی کبسثشدی تغییش سفتبس

 اّذاف ٍیظُ جلؼِ ّـتن
 ؿشح سٍؽ اؿجبع دس حزف سفتبس ّبی ثْذاؿتی 

 هحشٍم کشدى اص تقَیت هثجت 
 کبسثشد سٍؽ جشیوِ کشدى 

 داًؼتي پیبهذّبی احتوبلی تٌجیِ دسآهَصؽ ثْذاؿت 
 داًـجَ ثبیذ دس پبیبى قبدس ثبؿذ

 ع سا دس حزف سفتبسّبی ًبهطلَة ثْذاؿتی ؿشح دّذ.سٍؽ اؿجب
 ثتَاًذ دس هَقیت ّبی هٌبػت اص سٍؽ خبهَؿی سفتبس ثْذاؿتی اػتفبدُ ًوبیذ.
 سٍؽ هحشٍم کشدى اص تقَیت هثجت سا دس سفتبس ًبهطلَة ثْذاؿتی ثکبس گیشد.

 تصوین ثگیشد.  ثشای سٍؽ جشیوِ کشدى سا دس حزف ٍ کبّؾ سفتبسّبی غیش ثْذاؿتی دس هَقؼیت هٌبػت
 سٍؽ ججشاًی سا دس هَاسد قجَل هؼئَلیت سفتبس ّبی هشتجط ثب ػالهت ؿشح دّذ.

 پیبهذّبی احتوبلی تٌجیِ سا دس آهَصؽ ثْذاؿت ٍاستقبی ػالهت ؿشح دّذ.
 

 جلؼِ  دّن 
 دسد ٍهذیشیت آى دس آهَصؽ ػالهت

 
 اسصیبثی تجشثِ دسد دس ثیوبساى ٍ افشاد ػبلن 

 هذل ثیَلَطیکی دسد
 ل سٍاًـٌبختی ثیَلَطیکی دسد هذ

 فْن آتی اص هذیشیت دسد 
 کوک ثِ هشدم دس ثشخَسد ثب دسد

 
 داًـجَ دس پبیبى قبدس ثبؿذ

 دس هَقؼیت هٌبػت ٍ دس آهَصؽ ثِ ثیوبساى حذاقل اص یکی اص سٍؿْبی هذیشیت دسد اػتفبدُ کٌذ
 شػین ًوبیذ.دقیقِ ت 21هذل ثیَلَطیکی دسد سا دس هَسد ثیوبساى هضهي ٍ حبد دس هذت 

 هذل ثیَلَطیکی سٍاًـٌبختی دسد سا ثب اػتفبدُ اص اػتبًذاسد هَجَد هَسد اسصیبثی قشاس دّذ.
 دقیقِ ثکبسگیشد. 11دس ثشخَسد ثب یک ثیوبس ثتَاًذ سٍؿْبی هَاجِ ثب دسد سا ثشحؼت تـخیص خَد دس هذت 

 
 جلؼِ یبصدّن: 

 تبثیش ثیوبسی ثش کیفیت صًذگی 
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 ؿشح تبثیش ثیوبسی ثشکیفیت صًذگی 
 اًذاصُ گیشی کیفیت صًذگی

 کبسثشد هقیبع ّبی کیفیت صًذگی  
 تؼییي ؿبخص ّب ٍ اثؼبد کیفیت صًذگی 
 تحلیل ثؼذ سٍاًـٌبختی کیفیت صًذگی 

 داًـجَ دس پبیبى قبدس ثبؿذ
 کیفیت صًذگی سا ثب تَجِ ثِ هؼیبس رکش ؿذُ دس کتبة تؼشیف ًوبیذ 

 سا ثش کیفیت صًذگی ثیبى کٌذتبثیش ثیوبسی 
 کیفیت صًذگی افشاد ػبلن ٍ ثیوبس سا اًذاصُ گیشی کٌذ.

 هؼیبس هٌبػجی ثشای اًذاصُ گیشی کیفیت صًذگی ثیوبساى اًتخبة کٌذ
 ؿبخص  ّب ٍ اثؼبد کیفیت صًذگی سا تشػین ًوبیذ .

 ثؼذ سٍاًـٌبختی کیفیت صًذگی سا تحلیل ًوبیذ
 

 جلؼِ دٍاصدّن:
 ـٌبختی دس پیـگیشی ٍ دسهبى هصشف هَاد هخذس ًقؾ هؼبئل سٍاً

 تؼییي هیضاى سیؼک پزیشی افشاد
 اًتخبة سٍؿْبی هٌبػت آهَصؿی ثشای تشغیت افشاد هؼتبد ثِ تشک 

 هذل پیـگیشی اص ػَد
 هذل ّبی هٌبػت ؿٌبختی ٍ اجتوبػی ثشای تَصیف پذیذُ ػَد
 اػتفبدُ اص هذل ّبی آهَصؽ ثْذاؿت ثشای هجبسصُ ثب هَاد هخذس

 ثکبسگیشی هذل پیـگیشی اص ػَد دس افشاد تشک کٌٌذُ هَاد هخذس
 داًـجَ دس پبیبى قبدس ثبؿذ

 اص سٍؿْبی هٌبػت آهَصؿی ثشای تشغیت افشاد هؼتبد ثِ تشک اػتفبدُ ًوبیذ
 ؿبخصْبی سیؼک پزیشی افشاد سا اًذاصُ گیشی ًوبیذ

 پیـگیشی اص ػَد سا ؿشح دّذ
 ثشای تَصیف پذیذُ ػَد اػتفبدُ کٌذ. اص هذل ّبی هٌبػت ؿٌبختی ٍ اجتوبػی

 ثشای استقبی سفتبس ّبی ػبلن دس هجبسصُ ثب هَاد هخذس هذل ّبی آهَصؽ ثْذاؿت سا ثکبسگیشد
 هذل پیـگیشی اص ػَد سا دس افشاد تشک کٌٌذُ هَاد هخذس ثکبس گیشد

 
 جلؼِ ػیضدّن:

 استقبی ػالهت  تبثیش جٌغ، ػي، ًظاد ٍ فشٌّگ ثش ثؼذ سٍاًـٌبختی دس آهَصؽ ثْذاؿت ٍ
 

 داًـجَ دس پبیبى قبدس ثبؿذ
 سًٍذ افضایؾ ػي دس جَاهغ ثـشی ٍ تبثیش آى ثش پشٍفبیل ػالهت ساؿشح دّذ.

 تبثیش جٌؼیت ثش  پشٍفبیل ػالهت سا ؿشح دّذ
 ثتَاًذ آهَصؿْبی هٌبػت سا ثشحؼت ػي ٍ جٌغ تطجیق دّذ.
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 ي ٍ جٌغ اػتفبدُ ًوبیذ اص سٍؿْبی اسصؿیبثی تبثیش ثش ًبهِ آهَصؽ ثْذاؿت ثش حؼت ػ
 تبثیش فشٌّگ ثش آهَصؽ ثْذاؿت سا ؿشح دّذ.

 آهَصؽ ٍ استقبی ػالهت ساثش حؼت فشٌّگ یک هٌطقِ تطجیق دّذ.
 

 جلؼِ چْبسدّن 
 ًقؾ ػبصهبى ّب ٍ ًْبد ّب  دس تغییش سفتبس ثْذاؿتی 

 فشایٌذ اتخبر سفتبسّبی ثْذاؿتی سا اص ػبصهبى ّب
 س ػبلن سا دس اهَصؽ ثْذاؿت ٍ استقبی ػالهتًْبدّبی حوبیت کٌٌذُ اص سفتب

 اصَل چبًِ صًی سا دس هتقبػذ ًوَدى ػبصهبًْب
 دسگیش کشدى ػبصهبًْبی هشدم ًْبد دس تغییش سفتبس ثْذاؿتی

 داًـجَ دس پبیبى قبدس ثبؿذ
 چگًَگی فشایٌذ اتخبر سفتبسّبی ثْذاؿتی سا اص ػبصهبى ّب ؿشح دّذ

 ن سا دس اهَصؽ ثْذاؿت ٍ استقبی ػالهت دسگیش ًوبیذًْبدّبی حوبیت کٌٌذُ اص سفتبس ػبل
 اصَل چبًِ صًی سا دس هتقبػذ ًوَدى ػبصهبًْب ثشای اتخبر سفتبسّبی ػبلن دس کبسهٌذاى ثکبسگیشد

 ػبصهبًْبی هشدم ًْبد سا دس تغییش سفتبس ثْذاؿتی دسگیش ًوبیذ.
 

 جلؼِ پبًضدّن:
 سٍیکشد هجتٌی ثش جبهؼِ ثش تغییش سفتبس ثْذاؿتی 

 هذاخالت هجتٌی ثش جبهؼِ 
 هذاخالت ثْذاؿتی هجتٌی ثش سٍاًـٌبػی اجتوبػی دس فشایٌذ آهَصؽ ثْذاؿت 

 کبس ثب جَاهغ کَچک ٍ ثضسگ ثشای تغییش سفتبس
 اػتفبدُ اص سػبًِ دس تغییش سفتبس ثْذاؿتی 

 تبثیش پزیشی سػبًِ ثش افکبس ػوَهی دس تغییش سفتبسثْذاؿتی 
 دس اجتوبع ًوًَِ ّبی ػولی تغییش سفتبس

 داًـجَ دس پبیبى قبدس ثبؿذ
 هذاخالت هجتٌی ثش جبهؼِ سا ؿشح دّذ. 

 هذاخالت ثْذاؿتی هجتٌی ثش سٍاًـٌبػی اجتوبػی دس فشایٌذ آهَصؽ ثْذاؿت سا تَصیف کٌذ.
 اص یک سٍؽ آهَصؿی هٌبػت دس یک ثشًبهِ تغییش سفتبس هجتٌی ثش اجتوبع اػتفبدُ کٌذ 

 س دس اجتوبع سا ثبصگَ ًوبیذ چبلؾ ّبی ثشًبهِ تغییش سفتب
 ثشای چبلؾ ّبی ثشًبهِ تغییش سفتبس هجتٌی ثش اجتوبع ساُ حل اسائِ ًوبیذ.

 ًوًَِ ّبی ػولی تغییش سفتب س دس اجتوبع سا هثبل ثضًذ.
 

 جلؼِ ؿبًضدّن:
 سٍیکشد ثیي سؿتِ ای ثِ تغییش سفتبس

 تؼییي تبثیش پزیشی سفتبس اص ػلَم هختلف
 ٌبػی ٍ جبهؼِ ؿٌبػی دسکبسکشدى دس ػیؼتن ّبی هشاقجت ثْذاؿتی  کبسثشد اص اصَل سٍاًـ
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 طشاحی یک تین ثیي سؿتِ ای ثشای تغییش سفتبس 
 اسصؿیبثی تین ثیي سؿتِ ای سا ثش اػبع اػتبًذاسدّبی هَجَد 

 داًـجَ دس پبیبى قبدس ثبؿذ
 چگًَگی تبثیش پزیشی سفتبس اص ػلَم هختلف سا ؿشح دّذ 

 بػی ٍ جبهؼِ ؿٌبػی دسکبسکشدى دس ػیؼتن ّبی هشاقجت ثْذاؿتی  اػتفبدُ کٌذثتَاًذ اص اصَل سٍاًـٌ
 یک تین ثیي سؿتِ ای ثشای تغییش سفتبس طشاحی ًوبیذ.

 اّذاف تین ثیي سؿتِ ای ثشای تغییش سفتبس ػبلن سا تؼشیف کٌذ.
 تقؼین ثٌذی کبس گشٍّی دس تین ثیي سؿتِ ای سا ثشای تغییش سفتبس اًجبم دّذ.

 یي سؿتِ ای سا ثش اػبع اػتبًذاسدّبی هَجَد اسصؿیبثی ًوبیذ.کبس تین ث
 

 

 هنابغ و ریفرنس های درس 

 
1-introduction to psychology by Rita L.Atkinson (the last edition) 

2-health Psychology  By Jane Ogden(Third edition) 
3- Social psychology (6 edition)by Elliot Aronson,TimothyD.Wilson and Robin Akert (last edition) 

4-Health behavior change By Sally A.Shumaker, Judith K. Ockene, Kristin A. Riekert 
 سٍاًـٌبػی تشثیتی دکتش  ػلی ؿشیؼتوذاسی -5
 سٍاًـٌبػی یبدگیشی دکتش ػلی اکجش ػیف  -6

 

 ریفرنس ها و هنابغ آزاد برای هطالؼه 

 هت آًتًَی جی کَرتیس ، ترجوِ دکتر ضٌْاز هحوذیرٍاًطٌاسی سال -1

 هجلِ  -2

Health Psychology and Behavioral Medicine 

 اًتـبسات 

 

 ٍ آهَزش هجازی بِ ضکل غیر حضَری   «سخٌراًی  ِ ، هباحثٍ  ولی ٍ بحث گرٍّیار عک داًطجَ هحَر، »: روش تذریس

 

، تلگرام در صَرت لسٍم، تختِ ٍايت برد، ٍ کاهپیَتر هجْس بِ بلٌذ گَ يا ّذفَى  رساًِ ّای هجازی،ٍيذيَ پرٍشکتَر، »: رسانه های کوک آهوزضی

 « برای کالس ّای هجازی 

 

 سنجص و ارزضیابی 

 

 ساػت تاریخ نوره روش آزهوى  آزهوى

الیف ک، اًجام تپرسص ٍ پاسخ آزهَى هیاى دٍرٍُ  کالیف کالسیت

 ّای کالسی هحَلِ ٍ آزهَى

 12-10 ّر جلسِ کالس 4

 سِ کَيس در طَل ترم 

 12-10 25/8/95 ًورُ 3 آزهَى کتبی آزهَى ًین ترم

   13 یآزهَى کتب آزهَى پاياى دٍرُ
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 :هقررات درس و انتظارات از دانطجو

  :رود انتظار هیاز دانطجویاى هحترم 

   .حضَر هٌظن ٍ دقیق در جلسات درس داضتِ باضٌذ -1

 .هطارکت ًوايٌذ يادگیری -ياددّی در فعالیت ّای -2

 .داضتِ باضٌذ ٍ کَيیس ّا رادر ّر جلسِ آهادگی پاسخ گَيی بِ سؤاالت هبحث قبلی  -3

 استفادُ کٌذ.کتب هعرفی ضذُ ٍ سايت ّا ٍ هقاالت هرتبط ٍ  از هٌابع علوی -4

 هحتَای درس جلسات هجازی را داًلَد ًوَدُ ٍ هطالب را هطالعِ کٌذ. LMSاز ساهاًِ بِ هَقع  -5

 در آزهَى ًین ترم در تاريخ تعییي ضذُ حاضر ضَد. -6
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 جذول زهانبنذی درس

 4کالس ضواره ( 21-23; ضنبه ها ساػت )روز و ساػت جلسه
 

 جلسه
 تاریخ

 روش تذریس هذرس هوضوع درس
وسیله کوک 

 آهوزضی

2 
تؼشیف، اصَل ٍ هجبًی سٍاًـٌبػی سفتبس  23/6/95

 ػبلن
 فاطوِ رجعتیدکتر 

ٍيذيَ  ،کاهپیَتر سخٌراًی 

 ، ٍايت بردپرٍشکتَر

3 
فاطوِ رجعتیدکتر  تؼشیف اصَل ٍ فشایٌذ تغییش سفتبس 6/7/95 بحث گرٍّی ، حل  

 هسالِ سخٌراًی

ٍيذيَ  ،کاهپیَتر

، ٍايت بردپرٍشکتَر  

4 
فاطوِ رجعتیدکتر  (1ٌبػی یبدگیشی )اصَل ٍ هجبًی سٍاًـ 13/7/95 ًرم افسار  کاهپیَتر آهَزش هجازی 

Story line،  ًِساها
LMS 

5 
فاطوِ رجعتیدکتر  (2اصَل ٍ هجبًی سٍاًـٌبػی یبدگیشی ) 20/7/95 بحث گرٍّی ، حل  

 هسالِ سخٌراًی

ٍيذيَ  ،کاهپیَتر

، ٍايت بردپرٍشکتَر  

6 
ییش کبسثشد تئَسی ّبی یبدگیشی دس تغ 27/7/95

 (1سفتبس)

فاطوِ رجعتیدکتر  ٍيذيَ  ،کاهپیَتر آهَزش هجازی  

،پرٍشکتَر  

  LMSساهاًِ 

7 
کبسثشد تئَسی ّبی یبدگیشی دس تغییش  4/8/95

 (2سفتبس)

فاطوِ رجعتیدکتر  بحث گرٍّی ، حل  

 هسالِ سخٌراًی

ٍيذيَ  ،کاهپیَتر

، ٍايت بردپرٍشکتَر  

8 
فاطوِ رجعتیدکتر  (1سٍؿْبی کبسثشدی تغییش سفتبس) 11/8/95  ًرم افسار  رکاهپیَت آهَزش هجازی 

Story Line  
 LMSساهاًِ 

9 
فاطوِ رجعتیدکتر  (2سٍؿْبی کبسثشدی تغییش سفتبس) 18/8/95 بحث گرٍّی ، حل  

 هسالِ سخٌراًی

ٍيذيَ  ،کاهپیَتر

، ٍايت بردپرٍشکتَر  

: 
فاطوِ رجعتیدکتر  (3سٍؿْبی کبسثشدی تغییش سفتبس) 25/8/95 ش هجازیآهَز   

 

ٍيذيَ  ،کاهپیَتر

 ، ٍايت برد پرٍشکتَر

21 
فاطوِ رجعتیدکتر  دسد ٍهذیشیت آى دس آهَصؽ ػالهت 2/9/95  آزهوى نین ترم 

بحث گرٍّی ، حل  

 هسالِ سخٌراًی

ًرم افسار ٍ  ،کاهپیَتر  

 LMSساهاًِ 

22 
فاطوِ رجعتیدکتر  تبثیش ثیوبسی ثش کیفیت صًذگی  9/9/95 بحث گرٍّی ، حل  

لِ سخٌراًیهسا  

ٍيذيَ  ،کاهپیَتر

، ٍايت بردپرٍشکتَر  

23 
ًقؾ هؼبئل سٍاًـٌبختی دس پیـگیشی ٍ  16/9/95

 دسهبى هصشف هَاد هخذس 

فاطوِ رجعتیدکتر  بحث گرٍّی ، حل  

 هسالِ سخٌراًی

ٍيذيَ  ،کاهپیَتر

، ٍايت بردپرٍشکتَر  

24 

تبثیش جٌغ، ػي، ًظاد ٍ فشٌّگ ثش ثؼذ  23/9/95
آهَصؽ ثْذاؿت ٍ استقبی سٍاًـٌبختی دس 

 ػالهت 

فاطوِ رجعتیدکتر  بحث گرٍّی ، حل  

 هسالِ سخٌراًی

ٍيذيَ  ،کاهپیَتر

، ٍايت بردپرٍشکتَر  

25 
ًقؾ ػبصهبى ّب ٍ ًْبد ّب  دس تغییش سفتبس  30/9/95

 ثْذاؿتی 

فاطوِ رجعتیدکتر  بحث گرٍّی ، حل  

 هسالِ سخٌراًی

ٍيذيَ  ،کاهپیَتر

، ٍايت بردپرٍشکتَر  
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26 
سٍیکشد هجتٌی ثش جبهؼِ ثش تغییش سفتبس  7/10/95

 ثْذاؿتی 

فاطوِ رجعتیدکتر  بحث گرٍّی ، حل  

 هسالِ سخٌراًی

ٍيذيَ  ،کاهپیَتر

، ٍايت بردپرٍشکتَر  

27 
سٍیکشد ثیي سؿتِ ای ثِ تغییش  14/10/95

 سفتبسثْذاؿتی

فاطوِ رجعتیدکتر  بحث گرٍّی ، حل  

 هسالِ سخٌراًی

ٍيذيَ  ،کاهپیَتر

، ٍايت بردتَرپرٍشک  

 


