ثغًّ تؼبنی
داَؾگبِ آصاد اعاليی ٔادذ خهخبل
داَؾکذِ پشعتبسی ٔ يبيبيی
َٕع ٔادذ  :كبسآيٕصي دس ػشصّ صايًبٌ عجیؼی ٔ غیش عجیؼی
 8ٔ7يبيبيي كبسؽُبعي پیٕعتّ
فشاگرياٌ  :داَؾجٕيبٌ تشو
َیًغبل95-96:
ْذف كهي :
دس پبيبٌ ايٍ دٔسِ اص داَؾجٕيبٌ اَتظبس يي سٔد ثّ اْذاف كهي ريم َبئم آيُذ .
 .1كغت يٓبست ٔ تٕاَبيي دس كُرتل ٔ اجنبو صاميبٌ عجیؼي ٔ ؽُبخت يٕاسد غري عجیؼي
 .2كغت تٕاَبيي ٔ اجنبو يشالجتٓبي الصو اص يبدس ٔ َٕصاد
 .3كغت يٓبست دس كُرتل صائٕ ثؼذ اص صاميبٌ ٔاسائّ آيٕصػ ْبی الصو
اْذاف ٔيژِ  :دس پبيبٌ دٔسِ اص داَؾجٕاٌ اَتظبس يي سٔد ثتٕاَُذ :

-1ثب پشعُم صايؾگبِ  ،استجبط يُبعت ثشلشاس کُذ.
-2ثب حمیظ ٔ جتٓیضات صايؾگبِ آؽُب ثبؽذ.
ٔ-3عبيم اتبق صاميبٌ (ٔاسيش ،دعتگبِ عبکؾٍ ،پًپ اَفٕصيٌٕ ٔ  ) ...سا ثّ
سٔػ صذیخ ثکبسگريد.
-4حمم ٔعبيم يٕسد اعتفبدِ دس اتبق صاميبٌ ٔ داسْٔب سا دلیمب ثذاَذ.
-5دس يشادم خمتهف صاميبٌ ،ثب صائٕ استجبط يُبعت ثشلشاس منبيذ.
-6صاميبٌ دمیمي سا اص صاميبٌ كبرة ثذٌٔ خغب افرتاق دُْذ .
-7ثب تؾخیص ػالئى صاميبٌ دمیمي يبدس سا ثّ سٔػ کبيالصذیخ پزيشػ منبيُذ .
-8دس نیرب ثب يبدس استجبط صذیخ ٔ يُغمي ثشلشاس كُذ .
-9ؽشح دبل كبيهي اص يبدسعجك کتبة ثبسثبسا ثیتض ٔ آيٕصػ اسائّ ؽذِ هتیّ منبيُذ .
 .10الذايبت الصو جٓت محبيت ػبعفي ٔ سٔاَي اص يبدس سا دس عٕل صيبٌ ثغرتی اجنبو دْذ
( دادٌ اعالػبت ،يبعبژ  ،ملظ يبدس ٔ) ...
 .11جٓت تغكني دسد يبدس اصسٔؽٓبي داسٔئي ٔ غري داسٔئي دس صيبٌ يُبعت ٔ ثّ سٔػ
صذیخ اعتفبدِ منبيُذ .
 .12ثب تٕجّ ثّ يشادم نیرب ٔسضبيت يبدس پٕصيؾٍ الصو ٔ صذیخ سا ثّ يبدس ثذُْذ .
 .13حنِٕ صذیخ صٔس صدٌ سا دس يشدهّ دٔو صاميبٌ کبيم ٔ صذیخ ثّ يبدس آيٕصػ دُْذ .
 .14صيبٌ اجنبو صاميبٌ سا ثذٌٔ خغبتؾخیص دُْذ .
ٔ .15عبيم يٕسد َیبص ثشاي اجنبو صاميبٌ سا دس 3دلیمّ آيبدِ كُُذ .
 .16ثّ عٕس صذیخ اعكشاپ دعتٓب سا اجنبو دادِ ٔ خؾك منبيُذ .
 .17صائٕ سا دس ٔضؼیت صذیخ دس ختت صاميبٌ لشاس دْذ .
 .18يبعك  ،گبٌ ٔ دعتكؼ سا ثغٕس صذیخ ثپٕؽُذ .
 .19پشپ ٔ دسپ سا ثّ عٕس کبيال صذیخ اجنبو دُْذ .
 .20محبيت پشيُّ ٔ يبَٕس ستیگٍ سا ثّ عٕس صذیخ اجنبو دُْذ .
 .21حنِٕ صذیخ پٕآس كشدٌ پؾت پشيُّ سا دس صٕست نضٔو اجنبو دْذ .
 .22چشخؼ صذیخ خبسجي عش ساثذٌٔ خغب تؾخیص دْذ .
 .23حنِٕ صذیخ خشٔج ؽبَّ ْب سا کبيال صذیخ اجنبو دْذ .
َٕ .24صاد سا ثؼذ اص خشٔج كبَبل صاميبٌ ثّ عٕس صذیخ كُرتل كُذ .
 .25لٕطْبي ثُذ َبف گشدَي سا دس صٕست ٔجٕد تؾخیص دْذ .
 .26كُرتل صذیخ لٕعٓبي گشدَي سا دس صيبٌ صذیخ اجنبو دْذ .
 .27آپگبس صذیخ َٕصاد سا دس دلیمّ  5ٔ1ثؼذ اص تٕنذ تؼیني منبيُذ .
 .28يشالجت ْبي يشثٕط ثّ َٕصاد سا ثّ عشص کبيال صذیخ ٔ ثّ يٕلغ اجنبو دُْذ .
(خؾك كشدٌ  ،كاليپ ثُذ َبف  ،يؼبيُّ فیضيكي) َٕصاد سا كبيم اجنبو دْذ .
 .29جذا ؽذٌ جفت سا ثب تٕجّ ثّ ػالئى يشثٕعّ ثذٌٔ خغبتؾخیص دْذ .
 .30ثب سٔػ صذیخ ٔ ثّ يٕلغ ثب سٔػ ثشاَذ اَذسٔط الذاو ثّ خشٔج جفت منبيُذ .
 .31جفت ٔ پشدِ سا ثّ عٕس صذیخ يؼبيُّ كُذ .
.33يٕاسد غري عجیؼي جفت ٔ پشدِ ْب سا تؾخیص دْذ ٔ الذايبت الصو سا ثّ تشتیت انٕيت
دس2دلیمّ اجنبو دْذ .
.34پشيُّ ٔ كبَبل صاميبَي اص دیث پبسگي ْب ثّ عٕس کبيال صذیخ يؼبيُّ كُذ .

.35يشالجتٓبي ثؼذ اص صاميبٌ ؽبيم كُرتل ػالئى دیبتي ثشسعي لٕاو سدى ٔ كُرتل خَٕشيضي
سا ثّ حنٕ صذیخ ٔ دس صيبٌ يمشس اجنبو دْذ .
.36داسْٔبي يُمجض كُُذِ سا پظ اص صاميبٌ ثّ حنٕ صذیخ ثشاي صائٕ ثكبس ثشد .
.37يشالجت ْبي ثؼذ اص صاميبٌ ؽبيم كُرتل ػالئى دیبتي  ،ثشسعي لٕاو سدى ٔ كُرتل
خَٕشيضي سا ثّ حنٕ صذیخ ٔ دس صيبٌ يمشس اجنبو دْذ .
.38يشالجت ْبي َٕصاد پظ اص صاميبٌ سا ثّ حنٕ صذیخ اجنبو دْذ .
.39يؼبيُّ َٕصاد سا اجنبو دادِ ٔ يٕاسد غري عجیؼي سا عجك آيٕصػ ْبی اسائّ ؽذِ ٔ
کتبة ثیًبسيٓبی َٕصاداٌ َهغٌٕ يؾخص كُذ .
.40ؽشح صاميبٌ ٔ كهیّ يشالجت ْب ٔ الذايبت اجنبو ؽذِ سا ثب سػبيت اصٕل گضاسػ َٕيغي
دس پشَٔذِ ثجت منبيذ .
.41كهیّ آيٕصؽٓبي الصو سا ثّ يبدس دس يٕسد خٕد ٔ َٕصادػ دس 15دلیمّ ٔ ثذٌٔ خغب
اسائّ ثذْذ .
.42ثّ عئٕاالت ٔ َگشاَي ْبي يبدس ثذٌٔ کبعتی ٔ کبيال ٔاضخ پبعخ دْذ .
.43اص اجنبو الذايبت خؾٍ ٔ ثي يٕسد پشْیض كُذ .
-44يؼبيُبت فیضيكي يبدس سا ثّ حنٕ صذیخ دس 15دلیمّ اجنبو دُْذ .
-45يؾخصبت اَمجبضبت سمحي سا دس فٕاصم الصو اَذاصِ گريي منٕدِ ٔ ْش 30دلیمّ ثجت منبيُذ
-46ضشثبٌ لهت جُني سادس فٕاصم يمشسثّ يذت  1دلیمّْ ،ش 30دلیمّ اَذاصِ گريي ٔ ثجت
منبيُذ
-47دس يؼبيُّ ٔاژيُبل ؽكم ٔ َٕع نگٍ يبدس سا کبيال صذیخ تؾخیص دادِ ٔ دس پشَٔذِ
ثجت منبيُذ
-48دس يؼبيُّ ٔاژيُبل ديالتبعیٌٕ  ،افبمسبٌ ٔ پشصاَتبعیٌٕ ٔ اعتیؾٍ سا کبيال صذیخ
تؼیني ٔدس پشَٔذِ ثجت منبيُذ .
-49كهیّ يشالجتٓب ٔ الذايبت پشعتبسي الصو اص مجهّ كُرتل ػالئى دیبتي  ،كُرتل ٔضؼیت
يثبَّٔ ،ضؼیت تغزيّ ٔ  ...سا ثّ عشص صذیخ ٔ دس صيبٌ يمشس اجنبو دادِ ٔ ثجت منبيُذ
.
حنِٕ اسصؽیبثي :
اسصؽیبثي داَؾجٕيبٌ ثش اعبط يٕاسد صيش اجنبو گريد .
 .1اسصؽیبثي تٕعظ چك نیغت دس پبيبٌ دٔسِ
 .2فؼبنیت داَؾجٕ ثش عجك ٔظبيف حمٕنّ دس عٕل دٔسِ
 .3پبعخگٕيي ثّ عئٕاالت يشثي دس عٕل دٔسِ
 .4ايتذبٌ كتيب دس پبيبٌ دٔسِ كبسآيٕصي
ٔظبيف فشاگري :
 .1دضٕس ثّ يٕلغ مهشاِ ثب يغبنؼّ ٔ آيبدگي كبيف دس يشاكض كبسآيٕصي
 .2ؽشكت فؼبل دس حبثٓبي گشْٔي
 .3اجنبو تكبنیف حمٕنّ تٕعظ اعبتیذ
 .4اجنبو ٔظبيف حمٕنّ دس ثبنني ثیًبس
 .5مهكبسي ثب پشعُم دسيبَي يشاكض آيٕصػ
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