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 اَداف کلي درط

 آؽىبیي داوؾجً بب:  

 ػلَم رفتبریکلیبت ٍ هفَْم تحمیك در 

 اًتخبة هَضَع ٍ تؼییي ٍ تٌظین ػٌَاى پصٍّػ

 ثیبى هعئلِ پصٍّػ

 اّذاف اصلی ٍ فرػی

 فرضیبت ٍ ظؤال پصٍّػ

 هتغیرّبی تحمیك

 تؼبریف ػولی ٍ ًظری پصٍّػ

 چبرچَة ًظری ٍ پٌذاؼتی پصٍّػ

 هرٍری ثر هطبلؼبت

 رٍغ ٍ ًَع هطبلؼِ

 پصٍّػ در جبهؼِ ٍ ًوًَِ پصٍّػ ٍ رٍغ ًوًَِ گیری

 رٍایی ٍ اػتجبررٍغ جوغ آٍری دادُ ّب ٍ تؼییي 

 ّب رٍغ ّبی تجسیِ ٍ تحلیل دادُ

 ًوبیػ یبفتِ ّب 

 ثحث ٍ تفعیر یبفتِ ّب ٍ ًتیجِ گیری

 ًحَُ ثَدجِ ثٌذی  ٍ زهبى ثٌذی

 هالحظبت اخاللی ٍ هحذٍدیت ّبی پصٍّػ

 ًگبرغ همبلِ 

 ًگبرغ پرٍپَزال

 ًمذ ٍ تحلیل پرٍپَزال ٍ همبالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اَداف کلي ي جشئي ياحد وظزی: 

 آؽىبیي داوؾجً بب کلیبت پضيَؼ

 پصٍّػ را رکر ًوبیذ. داًؽجَ کلیبت -1

 را رکر ًوبیذ. ػلَم رفتبریاّویت پصٍّػ در  -2

 آؽىبیي داوؾجً بب ػىًان پضيَؼ

 هٌبثغ تؼییي ػٌَاى را لیعت کٌذ. -3

 هؼیبرّبی اًتخبة ػٌَاى پصٍّػ را فْرظت ًوبیذ. -4

 چکًَگی اٍلَیت ثٌذی ٍ اًتخبة هَضَع تحمیك را ؼرح دّذ. -5

 خصَصیبت ػٌَاى هٌبظت را رکر ًوبیذ. -6

 یي داوؾجً بب بیبن مغئلٍ پضيَؼآؽىب

 اّویت ًگبرغ ثیبى هعئلِ پصٍّػ را ثیبى ًوبیذ. -7

 داًؽجَ اجسای هَرد ًیبز در ثیبى هعئلِ پصٍّػ را لیعت ًوبیذ. -8

 رًٍذ ٍ چگًَگی ًگبرغ ثیبى هعئلِ  را رکر کٌذ. -9

 ي متغیزَبی پضيَؼ آؽىبیي داوؾجً بب تؼزیف ياصٌ َب، اوًاع اَداف، عؤاالت ي فزضیٍ َب

 .تؼبریف ػولی ٍ ًظری ٍاشُ ّب ٍ تفبٍت آى ّب را ؼرح دّذ -11

 اًَاع اّذاف را رکر ًوبیذ. -11

 چگًَگی تؼییي اّذاف پصٍّػ را تَضیح دّذ. -12

 چگًَگی ًگبرغ اّذاف اصلی ٍ فرػی پصٍّػ را ؼرح دّذ. -13

 چگًَگی تؼییي فرضیِ پصٍّػ را رکر ًوبیذ. -14

 چگًَگی تؼییي ظؤال پصٍّػ را ثیبى ًوبیذ. -15

 ّبی پصٍّػ ٍ همیبض آى ّب را تَصیف ًوبیذ.اًَاع هتغیر -16

 

 آؽىبیي داوؾجً بب وحًٌ بزرعي متًن ي تديیه آن َب

 اّویت هرٍری ثر هتَى را رکر ًوبیذ. -17

 هٌبثغ هَرد اظتفبدُ در تْیِ هتَى را لیعت ًوبیذ -18

 چگًَگی ًگبرغ خالصِ یک هطبلؼِ ٍ هرٍری ثر هتَى را ؼرح دّذ -19

 رح دّذ.ری را ؼظتفبٍت چبرچَة پٌذاؼتی ٍ ً -21

  آؽىبیي داوؾجً بب اوًاع ريػ َبی تحقیق

 را لیعت کٌذ. کوی، کیفی ٍ آهیختِاًَاع رٍغ تحمیك  -21

 را ؼرح دّذ. ای ٍ آزهبیؽیهمبیعِ، ػلیّوجعتگی ، تَصیفی کوی رٍغ تحمیك  -22



پصٍّی، هطبلؼِ هَردی، تبریخی، تجرثِ زیعتی)پذیذارؼٌبظبًِ( را ؼرح کیفی، الذامرٍغ تحمیك  -23

 دّذ.

 اع رٍغ تحمیك آهیختِ؛ کبهال آهیختِ . ًیوِ آهیختِ را ؼرح دّذ.اًَ -24

 تفبٍت ّر ظِ رٍغ تحمیك را ؼرح دّذ -25

 را رکر ًوبیذ.  تحمیك هَرد ًظرکبرثرد رٍغ ّبی  -26

 آؽىبیي داوؾجً بب جمؼیت مزجغ ي ريػ َبی ومًوٍ گیزی ي محیط پضيَؼ

 .ؼرح دّذرا در ّر ظِ هَرد جبهؼِ پصٍّػ  -27

 ثیبى ًوبیذ در ّر ظِ هَردٍ جبهؼِ تفبٍت ًوًَِ پصٍّػ  -28

 ؼرح دّذرا در ّر ظِ هَرد اًَاع رٍغ ّبی ًوًَِ گیری  -29

 تَضیح دّذ. در ّر ظِ هَردچگًَگی تؼییي حجن ًوًَِ  -31

 هحیط پصٍّػ را تؼریف ًوبیذ. -31

 آؽىبیي داوؾجً بب ابشار گزدآيری دادٌ َب

 اثسار اًذازُ گیری را تؼریف ًوبیذ -1

 ُ ّب را لیعت ًوبیذاًَاع رٍغ ّبی جوغ آٍری داد -2

 ًحَُ اظتفبدُ از دادُ ّبی هَجَد را ؼرح دّذ. -3

 هسایب ٍ هؼبیت اظتفبدُ از دادُ ّبی هَجَد را ؼرح دّذ. -4

 رٍغ ّبی هؽبّذُ ٍ ثجت هؽبّذات را تَضیح دّذ. -5

 هسایب ٍ هؼبیت هؽبّذُ را ػٌَاى ًوبیذ. -6

 اًَاع پرظؽٌبهِ را ثیبى ًوبیذ. -7

 یبى ًوبیذ.هراحل تْیِ ٍ تٌظین پرظؽٌبهِ را ث -8

 اصَل هَرد تَجِ در تْیِ پرظؽٌبهِ را ػٌَاى ًوبیذ. -9

 هسایب ٍ هؼبیت اًَاع پرظؽٌبهِ را لیعت کٌذ. -11

 اًَاع همیبض ّبی اًذازُ گیری را لیعت ًوبیذ. -11

 همیبض لیکرت ٍ اصَل تْیِ آى را تَضیح دّذ. -12

 ًحَُ تْیِ همیبض رتجِ ثٌذی ؼذُ را ثیبى ًوبیذ. -13

 را ثب ّن ثیبى کٌذ.اًَاع خطبّب ٍ تفبٍت آى ّب  -14

 ار پصٍّػ را ؼرح دّذ.اثس رٍایی ٍ اػتجبر تؼییي ّبی رٍغ  -15

 

 آؽىبیي بب ريػ َبی تجشیٍ ي تحلیل دادٌ َب ي تفغیز ي کبربزد آوُب

 را رکر ًوبیذ.چگًَگی ٍرٍد دادُ ّب ٍ  تحلیل همذهبتی  -16

 چگًَگی ًوبیػ یبفتِ ّب را ؼرح دّذ. -17

 اصَل ٍ رًٍذ ًگبرغ ثحث پصٍّػ را ثیبى ًوبیذ. -18

 چگًَگی ًتیجِ گیری پصٍّػ را رکر کٌذ. -19



 آؽىبیي بب وحًٌ بًدجٍ ي سمبوبىدی

 طرح زهبًجٌذی را ؼرح دّذ  -21

 طرح ثَدجِ ثٌذی را تَضیح دّذ. -21

 آؽىبیي داوؾجً بب اصًل اخالقي در پضيَؼ

 اخالق در پصٍّػ را تؼریف ًوبیذ. -22

 بًی را ؼرح دّذ. اصَل اخالق درپصٍّػ اًع -23

 چگًَگی تؼییي هحذٍدیت ّبی پصٍّػ را رکر ًوبیذ. -24

 ؽىبخت وگبرػ گشارػ وُبیي

 رًٍذ ًگبرغ پرٍپَزال را لیعت ًوبیذ  -25

 .دّذ ؼرح ترتیت ثِ را( همبلِ ًگبرغ الگَی) ػلَم رفتبری در تحمیك گسارغ اصَل  -26

 چگًَگی ًگبرغ هٌبثغ را ثیبى کٌذ. -27

 

 اَداف ياحد ػملي

 : َدف کل

 پَزال تحمیك خَد را ثٌَیعذ.پرٍ -1

 لبدر ثِ ًمذ پرٍپَزال ٍ همبالت ثبؼذ -2

 

 : داًؽجَ لبدر ثبؼذ:اَداف جشئي

 ػٌَاى هٌبظجی ثرای طرح پصٍّؽی خَد اًتخبة ًوبیذ. -1         

 ثیبى هعئلِ پصٍّػ پَپَزال خَد را تٌظین ًوبیذ. -2         

 اّذاف طرح پصٍّؽی خَد را لیعت ًوبیذ.  -3        

 فرضیِ ّب یب ظؤال ّبی پصٍّػ خَد را تٌظین ًوبیذ -4      

 جذٍل هتغیرّب را تکویل ًوبیذ.  -5      

 تؼبریف ػولی ٍ ًظری ٍاشُ ّب ٍ تفبٍت آى ّب را ؼرح دّذ.  -6       

 هرٍری ثر هطبلؼبت طرح تحمیك خَد را ثٌَیعذ. -9       

 طرح رٍغ هطبلؼِ را رکر ًوبیذ.  -11      

 جبهؼِ ٍ ًوًَِ ٍ هحیط پصٍّػ خَد را تؼریف ًوبیذ. -11       

 رٍغ ًوًَِ گیری ٍ چگًَگی تؼییي حجن ًوًَِ پصٍّػ را هؽخص ًوبیذ. -12      

 اثسار گردآٍری دادُ ّبی پصٍّػ خَد را تؼییي ًوبیذ.  -13      

 اثسار گردآٍری پصٍّػ خَد را رکر ًوبیذ. رٍاییاػتجبر ٍ  -14      

 رٍغ ّبی تجسیِ ٍ تحلیل دادُ ّبی پصٍّػ خَد را ثیبى ًوبیذ. -15      

 هالحظبت اخاللی را لیعت ًوبیذ. -16      

 هحذٍدیت ّبی احتوبلی را رکر ًوبیذ.  -17       



 را تحلیل ًوبیذ. در ػلَم رفتبریپرٍپَزال  1حذالل  -18

 همبلِ تحمیمی را ًمذ کٌذ. -19

 ريػ تدریظ:

ٍ  پرظػ ٍ پبظخ  زهبى ثر هجٌبی داًؽجَ هحَری ثِ صَرت ظخٌراًی ،  تذریط ایي ٍاحذ ثر حعت هَضَع ٍ

 ٍ هطبلؼِ فردی اًجبم خَاّذ گرفت. ، رٍغ ّبی هؽبرکتیثحث گرٍّی در گرٍّْبی کَچک

 :يظبیف داوؾجً

  حضَر فؼبل در کالض 

 پؽتکبر ٍ جذیت در ارائِ ظریغ ٍ ثوَلغ تکبلیف 

 غ هَجَدؼرکت در ثحث گرٍّی ثب اظتٌبد ثِ هطبلؼبت ٍ هٌبث 

  

 :تکبلیف درط

  ٍ در ًْبیت ارائِ گسارغ ًْبیی ثخػ ّبی پرٍپَزال در زهبى تؼییي ؼذُ ارائِ تکبلیفالف( ارائِ 

 ًمذ یک پرٍپَزال ٍ یک همبلِ -ة

 ظَاالت تعتی ٍ تؽریحیصَرت ج(ؼرکت در اهتحبًبت پبیبى ترم ثِ 

 ًمذ پرٍپَزال در جلعبت ػولی ّوراُ ثب ارائِ ّوبى ثحث ػولی -د

 وحًٌ ارسؽیببي: 

 %11 حضَر فؼبل ٍ تَام ثب آهبدگی در کالض-1

 %21پرٍپَزال                                    ارائِ -2

 %11                                      ًمذ پرٍپَزال-3

     %11ًمذ همبلِ                                            -4

  %51    اهتحبى فیٌبل-4
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