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ٌدف کلی :
فزاُن کزدى اعالعبت درطَ دیغَ جظوی  ،رّاًی  ،اجتوبعی بب اّلْیت
بزآّردٍ کزدى ًیبسُبی آهْسػی
دادى بَ هؼکل اصلی هذدجْ ّ تؼخیص ّ
هذدجْ .
اٌداف جرئی (رفتاری)
در پبیبى دّرٍ اس داًؼجْ اًتظبر هیزّد کَ قبدر ببػذ :
 -1ارتببط هْثزی بب هذدجْ  ،خبًْادٍ ّی  ،مهکبراى  ،پزطٌل بیوبرطتبى ،
جِت ارائَ هزاقبت ُب بزقزارکٌذ .
 -2هذدجْ را جِت اجنبم هعبیٌبت در ّضعیت هٌبطب ّ بب رعبیت هْاسیي
ػزعی قزار دُذ .
دیغَ ُبی
 -3جتشیَ ّ حتلیل اعالعبت را بز اطبص یبفتَ ُبی ببلیٌی در
خمتلف اجنبم دُذ .
ًیبس هذدجْ )
ادتوبلی را بزاطبص اّلْیت (
 -4تؼخیص ُبی ّاقعی ّ
تٌظین کٌذ .
 -5بزًبهَ ُبی هزاقبتی را هٌبطب بب تؼخیص ّ هٌغبق بب بزًبهَ درهبًی
هذدجْ  ،بب اطتفبدٍ اس مهکبری هذجْ  ،خبًْادٍ ّ اعضبی تین هبذاػتی ّ
درهبًی تٌظین ّ بب رعبیت اصْل هبذاػتی ّ ایوٌی اجزاء منبیذ .
 -6بزًبهَ ُبی آهْسع فزدی ّ گزُّی را بَ عْر صذیخ تٌظین ّ در اجزای
آى اس ّطبیل کوک آهْسػی ًظیز پوفلت  ،جشٍّ آهْسػی ّ پْطرت اطتفبدٍ
کٌذ .
ئراطالهی ّ ضْابظ داًؼکذٍ را
-7دفظ ًکبت اخالقی ّ ،ضع ظبُز  ،ػعب
رعبیت کٌذ
 -8دارُّب ّ کبربزد آهنب را بؼٌبطذ ّ اس بزّس عْارض ادتوبلی آهنب
آگبُی داػتَ ببػذ .
 -9بزًبهَ هزاقبتی بیوبراى را بب دقت  ،هِبرت ّ طزعت اجنبم دُذ .
 -10در حمذّدٍ قْاًیي ّ هقزرات دزفَ ای عول کزدٍ  ،هظئْالًَ ّ بب
عالقَ اجنبم ّظیفَ کٌذ .
ً -11یبسُبی یبدگیزی خْد را تؼخیص دادٍ ّ در سهبى ّ هْقعیت هٌبطب
درخْاطت راٌُوبئی کٌذ .
 -12تکبلیف حمْلَ را بَ هْقع اجنبم ّ حتْیل دُذ .
.-13آهْسع ر ا بعٌْاى جشء تفکیک ًبپذیز هزاقبت سایوبًی هتٌبطب بب
هذجْ ّ اهکبًبت حمیغی در ًظز بگیزد .
تکالیف و وظایف داوشجو :
 -1اجنبم اُذاف رفتبری هغزح ػذٍ در عزح درص .
 -2ارائَ کٌفزاًض ّ حبث گزُّی در پیزاهْى هْضْعبت هؼخص ػذٍ .
 -3آسهْى پبیبى دّرٍ بَ صْرت عولی ّ ػفبُی در ارتببط بب یکی اس
هْردُبی هزاقبتی در خبغ داخلی ّ جزادی .
حنوي ارزشیابی :
بزاطبص فزم ارسػیببی هْجْد در داًؼکذٍ اجنبم خْاُذگزفت .

