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  هذف کلی درس:

 آؼٌبیی ثب ؼیوی، ظبختبر، هصبرف درهبًی ٍ ػَارض ترپٌَئیذّب ٍ اظترٍئیذّب

 

 جلسه یک هذف( اهذاف کلی جلسات: ) جهت هر

 هؽخصبت کلی ترپٌَئیذّبؼٌبخت  .1

 َییذهًََترپٌ ترکیجبت ؼٌبظبیی .2

 ترپٌَییذدی  ترکیجبت ؼٌبظبیی .3

 ترپٌَییذتری  ترکیجبت ؼٌبظبیی .4

 ترپٌَییذتترا  ترکیجبت ؼٌبظبیی .5

 اظترٍئیذ ترکیجبت ؼٌبظبیی .6

 اظترٍئیذ ترکیجبت ؼٌبظبیی .7

 

 اهذاف ویژه رفتاری به تفکیک اهذاف کلی هر جلسه

 جلسه اول
 هؽخصبت کلی ترپٌَئیذّبؼٌبخت : ّذف کلی

 دارٍظبزیداًؽجَیبى  هخاطباى:                                          2فبرهبکَگٌَزی  ػنواى درس:

 (10- 12ؼٌجِ ّب )دٍ ساػت پاسخگویی به سواالت فراگیر:            ظری                         ٍاحذ ً 3 تؼذاد و نوع واحذ:

 دکتر یلذا ؼکَّی ًیب ارائه دهنذه طرح درس:                                     ( 1دارد )فبرهبکَگٌَزی  پیص نیاز:

، دکتر هْذی (جلعِ 7;  ٍاحذ 84/0) یلذا ؼکَّی ًیبدکتر  هذرس:            (2-4) ّب ؼٌجِ ظِ ٍ( 8-10) ّب ؼٌجِدٍ زهاى ارائه درس:

 (جلعِ 18ٍاحذ ;  16/2هجرة )
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 ثَد خَاّذ قبدریي جلعِ داًؽجَ در پبیبى ااّذاف ٍیصُ: 

 را ثؽٌبظذ. ؼیوی ٍ ظبختبر ترپٌَئیذّب -1-1

 .ثیبى کٌذرا  اثرات درهبًی ترپٌَئیذّب -1-2

 ػَارض ترپٌَئیذّب را ًبم ثجرد. -1-3

 تَضیح دّذ.گعتردگی ترپٌَئیذّب را در گیبّبى  -1-4

 

 جلسه دوم
 هًََترپٌَئیذ ترکیجبت ؼٌبظبیی: کلی ّذف

 ثَد خَاّذ قبدر داًؽجَ پبیبى در: ٍیصُ اّذاف

 دّذ. پبظخ ظؤاالت ثِ ٍ دّذ تَضیح قجل جلعِ هطبلت هَرد در -2-1

 را ثؽٌبظذ. هًََترپٌَئیذّب ؼیوی ٍ ظبختبر -2-2

 .ثیبى کٌذرا  هًََترپٌَئیذّباثرات درهبًی  -2-3

 را ًبم ثجرد. هًََترپٌَئیذّبػَارض  -2-4

 یبّبى تَضیح دّذ.را در گ هًََترپٌَئیذّبگعتردگی  -2-5

 

 جلسه سوم
 ترپٌَییذدی  ترکیجبت ؼٌبظبییّذف کلی: 

 اّذاف ٍیصُ: در پبیبى داًؽجَ قبدر خَاّذ ثَد

 دّذ. پبظخ ظؤاالت ثِ ٍ دّذ تَضیح قجل جلعِ هطبلت هَرد در -3-1

 را ثؽٌبظذ. ترپٌَییذّبدی ؼیوی ٍ ظبختبر  -3-2

 .ثیبى کٌذرا  ترپٌَییذّبدی اثرات درهبًی  -3-3

 را ًبم ثجرد. ترپٌَییذّبدی ػَارض  -3-4

 را در گیبّبى تَضیح دّذ. ترپٌَییذّبدی گعتردگی  -3-5

 

 جلسه چهارم
 ترپٌَییذتری  ترکیجبت ؼٌبظبییّذف کلی: 



 

3 

 

 اّذاف ٍیصُ: در پبیبى داًؽجَ قبدر خَاّذ ثَد

 .دّذ پبظخ ظؤاالت ثِ ٍ دّذ تَضیح قجل جلعِ هطبلت هَرد در -4-1

 را ثؽٌبظذ. ترپٌَییذّبتری ختبر ؼیوی ٍ ظب -4-2

 .ثیبى کٌذرا  ترپٌَییذّبتری اثرات درهبًی  -4-3

 را ًبم ثجرد. ترپٌَییذّبتری ػَارض  -4-4

 را در گیبّبى تَضیح دّذ. ترپٌَییذّبتری گعتردگی  -4-5

 

 جلسه پنجن
 ترپٌَییذتترا  ترکیجبت ؼٌبظبیی ّذف کلی:

 ثَد اّذاف ٍیصُ: در پبیبى داًؽجَ قبدر خَاّذ

 دّذ. پبظخ ظؤاالت ثِ ٍ دّذ تَضیح قجل جلعِ هطبلت هَرد در -5-1

 را ثؽٌبظذ. ترپٌَییذّبتترا ؼیوی ٍ ظبختبر  -5-2

 .ثیبى کٌذرا  ترپٌَییذّبتترا اثرات درهبًی  -5-3

 را ًبم ثجرد. ترپٌَییذّبتترا ػَارض  -5-4

 را در گیبّبى تَضیح دّذ. ترپٌَییذّبتترا گعتردگی  -5-5

 

 ضطن جلسه
 اظترٍئیذ ترکیجبت ؼٌبظبییّذف کلی: 

  اّذاف ٍیصُ: در پبیبى داًؽجَ قبدر خَاّذ ثَد

 .دّذ پبظخ ظؤاالت ثِ ٍ دّذ تَضیح قجل جلعِ هطبلت هَرد در -6-1

 را ثؽٌبظذ. اظترٍئیذّبؼیوی ٍ ظبختبر  -6-2

 .ثیبى کٌذرا  اظترٍئیذّباثرات درهبًی  -6-3

 جرد.را ًبم ث اظترٍئیذّبػَارض  -6-4

 را در گیبّبى تَضیح دّذ. اظترٍئیذّبگعتردگی  -6-5

 

 هفتنجلسه 
 اظترٍئیذ ترکیجبت ؼٌبظبییّذف کلی: 
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 اّذاف ٍیصُ: در پبیبى داًؽجَ قبدر خَاّذ ثَد 

 دّذ. پبظخ ظؤاالت ثِ ٍ دّذ تَضیح قجل جلعِ هطبلت هَرد در -7-1

 را ثؽٌبظذ. اظترٍئیذّبؼیوی ٍ ظبختبر  -7-2

 .ثیبى کٌذرا  اظترٍئیذّبهبًی اثرات در -7-3

 را ًبم ثجرد. اظترٍئیذّبػَارض  -7-4

 را در گیبّبى تَضیح دّذ. اظترٍئیذّبگعتردگی  -7-5
 

 هنابغ:

 فبرهبکَگٌَزی تریس ٍ اٍاًط -1

 فبرهبکَگٌَزی تبیلر -2

 

 روش تذریس: 

 پبٍرپَیٌت از اظتفبدُ-

 ظفیذ تخت رٍی ًَؼتي-

 پبظخ ٍ پرظػ-
 

 رسانه های کوک آهوزضی

 پرٍشکتَر ٍیذئَ-

 ظفیذ تختِ-

 سنجص و ارزیابی

 ساػت تاریخ نوره روش آزهوى آزهوى

ٍ تحقیق  کَئیس

 کالظی
 دقیقِ اٍل 5 ّر جلعِ 1دکتر ؼکَّی ًیب: تؽریحی

 آزهَى هیبى ترم
 ٍ چْبر گسیٌِ ای

 تؽریحی
 6/4دکتر ؼکَّی ًیب: 

ظِ ؼٌجِ 

(18/12/94) 
16-14 

 آزهَى پبیبى ترم
 چْبر گسیٌِ ای ٍ

 تؽریحی
 - - 4/14دکتر هجرة: 
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 هقررات درس و انتظارات از دانطجو:

تٌَع هٌبثغ ٍ تَجِ ثِ ، از داًؽجَیبى گراهی اًتظبر هی رٍد کِ ثب تَجِ ثِ اّویت درض ٍ تؼذاد ٍاحذ

هحذٍدیت زهبًی ٍ فؽردگی هطبلت جْت ّرچِ ثْتر ثرگسار ؼذى ایي درض ثِ ًکبت زیر تَجِ ٍافر 

 ًوبیٌذ:

  دقیق در کالض حضَر هٌظن ٍ -1

 اکیذاً تبکیذ هی گردد کِ از هٌبثغ هؼرفی ؼذُ اظتفبدُ گردد -2

 هطرح ؼذى ظَاالت در ظبػت پبظخگَیی ثِ ظَاالت فراگیر )یک رٍز قجل از کالض( -3

 حقیق کالظی ثب کویت ٍ کیفیت هٌبظتاًجبم ت  -4

 

 ذول زهانبنذی درسج

 رٍی پبٍرپَیٌت، ًَؼتي از رٍغ تذریط: اظتفبدُ -(2-4) ّب ؼٌجِ ظِ ٍ( 8-10) ّب ؼٌجِدٍرٍز ٍ ظبػت جلعِ: 

 ظیبُ آهَزؼی: ٍیذئَ پرٍشکتَر، تختِ کوک ٍظیلِ -پبظخ ٍ ظیبُ، پرظػ تخت
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 ردیف ػنواى هبحث نام هذرس روز تاریخ

 1 کلیبت لیپیذّب دکتر هجرة ؼٌجِدٍ 19/11/94

 2 اظیذّبی چرة ظیر ؼذُ ٍ هٌبثغ آًْب دکتر هجرة ظِ ؼٌجِ 20/11/94

 3 اظیذّبی چرة ظیر ًؽذُ ٍ هٌبثغ آًْب دکتر هجرة ؼٌجِدٍ 26/11/94

 4 هَم ّب ٍ پرٍظتب گالًذیي ّب دکتر هجرة ظِ ؼٌجِ 27/11/94

 5 گیبّبى دارٍیی دارای پرٍتئیي دکتر هجرة ؼٌجِدٍ 3/12/94

 6 کلیبت رٍغٌْبی فرار دکتر هجرة ظِ ؼٌجِ 4/12/94

 7 لیبت رٍغٌْبی فراراداهِ ی ک دکتر هجرة ؼٌجِدٍ 10/12/94

ٍ  Lamiaceaeگیبّبى دارٍیی اظبًط دار هتؼلق ثِ خبًَادُ ّبی  دکتر هجرة ظِ ؼٌجِ 11/12/94
Apiaceae 
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 دکتر هجرة ؼٌجِدٍ 17/12/94
 ،Araceaeگیبّبى دارٍیی اظبًط دار هتؼلق ثِ خبًَادُ ّبی 

Myristicaceae ٍAsteraceae 
9 

 10 ٌْب، اٍلئَ رزیٌْب ٍ اٍلئَ گن رزیٌْبرزی دکتر هجرة ظِ ؼٌجِ 18/12/94

 11 ثبلعبهْب ٍ هٌبثغ طجیؼی دکتر هجرة ؼٌجِدٍ 24/12/94

 12 کلیبت آلکبلَییذّب دکتر هجرة ظِ ؼٌجِ 25/12/94

 13 اداهِ ی کلیبت آلکبلَییذّب دکتر هجرة ؼٌجِدٍ 16/1/95

 14 کلیبت ترپٌَییذّب دکتر  ؼکَّی ًیب ظِ ؼٌجِ 17/1/95

 15 آلکبلَییذّبی هؽتق ؼذُ از اٍرًی تیي دکتر هجرة ؼٌجِدٍ 23/1/95

 16 هًََترپٌَییذّب دکتر  ؼکَّی ًیب ظِ ؼٌجِ 24/1/95

 دکتر هجرة ؼٌجِدٍ 30/1/95
آلکبلَییذّبی هؽتق ؼذُ از لیسیي، فٌیل آالًیي، تیرٍزیي ٍدی 

 ّیذرٍکعی فٌیل آالًیي
17 

 18 ییذّبدی ترپٌَ دکتر  ؼکَّی ًیب ظِ ؼٌجِ 31/1/95

 دکتر هجرة ؼٌجِدٍ 6/2/95
اداهِ ی آلکبلَییذّبی هؽتق ؼذُ از فٌیل آالًیي، تیرٍزیي ٍدی 

 ّیذرٍکعی فٌیل آالًیي
19 

 20 تری ترپٌَییذّب دکتر  ؼکَّی ًیب ظِ ؼٌجِ 7/2/95

 21 آلکبلَییذّبی هؽتق ؼذُ از تریپتَفبى دکتر هجرة ؼٌجِدٍ 13/2/95

 22 هیبى ترم  -تترا ترپٌَییذّب ّی ًیبدکتر  ؼکَ ظِ ؼٌجِ 14/2/95

 23 ظبیر آلکبلَییذّب دکتر هجرة ؼٌجِدٍ 20/2/95

 24 اظترٍییذّب دکتر  ؼکَّی ًیب ظِ ؼٌجِ 21/2/95

 25 اظترٍییذّب  دکتر  ؼکَّی ًیب ؼٌجِدٍ 27/2/95



 

7 

 

 


