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ٌذف َ کلیات درص:
از آنجا کهى کیها از یاکهايًهاغ یهفاا هاتؽ االن رهته تیهنى کاتیهاهها کف کهى یهدیى يهاغ اًیایهنا ت هانا
کشٍت اهت ٌ کاتیهاها کف کى اهى ػههٍا هیکط ههمٍا تهانا ت اکهم هتجهن انجهام ٌنتاهى ها ن اکههی آیهها کها
انشجٍکا اکم تینى اا نظهام طابدنًهاغ اًیایهنا کشهٍت ٌ مهی اغ کف کهى اغ ت اکهم نظهام اهطٌتغ اههت اله ا
يیف اکم تس آیهها ن هٍ انشهجٍکا اها ایه ار ا اطنا هى يها ٌ مهی اغ کف کهى اغ ٍیهٍ ت نظهام طابدنًهاغ
اًیاینا کشٍت ٌ نقش کاتیهاها کف کى ت اکم اطنا ى يا ا اایی
ت اکههم تس اجههاىا اوههٍز ٌ ایهه ار طابدنًههاغ اٌالتههى اًیایههنا ههٍت اطتههها بههطات تهتههط ا نظههام اتا ههى
طابدنًاغ اًیاینا اٌالتى ت اکطا یطا ا و ا یٍ ا اطنا ى ياغ کف کى ت اکم نظام ٌ اتکداط اکم اطنا ى يا اا
هههاکط اطنا ههى يههاغ اًیایههنا ههٍت ا ههر بههطات هها تههط اهههااط اکههم اننظههات هها تٌ زههی از طهها اکههم تس
انشجٍکا اى مٍاا طابدنًاغ اٌالتى اًیایناا نظام اتا ى طابدنًاغ اًیاینا ت اکطا ٌ اطنا ى ياغ کف کهى اغ
یاتغ ت اکم نظام تا اشهاههیا اتکداط اتم می اغ کف کى اغ ٌ هاکط می اغ اًیاینا تا تک ٌ اکهم اطنا هى يها
تا ٍت نقی بطات يهی

ايیاف ی کا :اننظات ا تٌ انشجٍکا زی از تانی










تس

کاتکخچى ٌ هامنات طابدنًاغ اٌالتى اًیاینا تا اتا کههی
کات کخچى ٌ هامنات یدیى طابدنًهاغ اٌالتهى اًیاههنا ت اکهطا ٌ یًها تا اها کاکتهی اهط مهی اغ کف کهى اغ
یطا يهی
اطنا ى ياغ یاتغ کف کى اغ ت نظام طابدنًاغ اًیاینا ت اکطا تا اتا کههی
اطنا ى ياغ کف کى اغ طابدت از کٍ کا تا ت یدیى طابدنًاغ اٌالتى اًیاینا یطا يهی
اطنا ى ياغ کف کى اغ طابدت از زنا اات اتا یتط و ٌ اطنا ى کهطٌک کف کهى اها یهتط ها ت تا ت یهدیى
طابدنًاغ اٌالتى اًیاینا ایانی
اتکداط کف کى اا ػاٍنتا اًیایت ٌ اًیایت تٌا تا ایانی
اطنا ى آيم کاتغ تا ت یدیى طابدنًاغ اٌالتى اًیاینا یطا يی
اطنا ى داتزو اا ات اتغ نایا از ک دٍ کی تا کٍاتح يی
اطنا ى يهاغ کهنهطز ٌ زتشههتطغ از شهاتمٍ ا ات اتکًهاغ بادها ػطٌبهاا ههططا ٌ کااهت تا ت یهدیى
طابدنًاغ اٌالتى اًیاینا ایانی

ساختار ارائً درص:
اکهههم ت س یههها خ ههههخهطانا ٌ ا الًهههاغ کهههههاا اتا هههى کیهههاالتد انجهههام یهههیو ٌ ا هههر ت هههٍت آنههها ارهههٍتغ
ه تهاتياغ انشجٍکا اهت کى اها اههناا و از ٌههاکخ زم ٌ ت ههنطس هه ؼا ارهطغ وهٍتغ ها تهط ت
کک کا ٌ یاجى اانیاغ کهس طٌتغ اط اايت ٌ کؼاتکد زاکهى اغ زم اهطاغ ٌتٌ اهى دااهر اوهاا مهٍايت
ایت
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ارسشیابی درص:
اتزیتااا تس اط دهاغ آز ٍ کنداا کًتى اتش کهها اهطاغ کیهاالتد کؼتهتم یهیو ٌ ن هٍو یهطکت انشهجٍ
ت ا الًاغ کهها انجام ا یٍ انشجٍکا ٍند يجنهی ت یاجاغ آ ٍزیا اضٍت ا ٍبغ ٌ یهطکت ؼهاز
اینىا ت ا الًاغ کهها یطکت ن ٍ و ٌ کیاالتد کؼتتم ییو تا انجهام يههی ا هط اهى يهط التهخ هٍیًا بها ت اهى
یطکت ت یاجى اغ ندٍ کی زم اهت بده اى اطهع یتس تس اطهانتی اتا ى ا ٍبغ کیهاالتد کؼتهتم یهیو نته
ااکجنا ٍت کٍیهى بهطات اهتهط  11توهی از ن هطو اتزیهتااا اهى اضهٍت ا ٍبهغ ٌ یهطکت ت یاجهاغ تس
امنراص ات
مىابغ اصلی درص:
 -1کٍنتجدا نقش طابدت ت اًدٍ ٌاؼتت کف کى ( نطی ا  :ػدیاالاًا زا یهت ا هههم ت ا کٍنتجهد ٌ
ٌزاتغ اًیایتا ت ا ٌ آ ٍزش ز ییا
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