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  تذٍیي ثشًبهِ ػوليبتیٍ هجتٌی ثش ًيبصّبی جبهؼِ یک عشح تحقيقبتی  ٍ اجشای عشاحیاسصیبثی ػشیغ جبهؼِ، تَاًوٌذ ػبصی داًـجَیبى ثشای ّذف کلی دسع: ٭

 اّذاف اختصبصی دسع:٭

 سا ثٌَیؼذ.جبهؼِ ػالهت اسصیبثی  ٍ فبصّبی هشاحلداًـجَ ثتَاًذ  -1

 اًَاع ًيبصّبی جبهؼِ کؼت ًوبیذ.ٍ عجقِ ثٌذی ؿٌبػبیی داًـجَ هْبست الصم سا دس ًيبص سا تؼشیف ًوبیذ ٍ  -2

  سا فْشػت ًوبیذ.ٍ سٍؿْبی تحليل ریٌفؼبى هٌبثغ گشداٍسی اسصیبثی جبهؼِ  -3

 ( اقذاهبت سا فْشػت کٌذ.Establish a Community Assessment Teamثشای ؿشٍع کبس اسصیبثی جبهؼِ ) -4

 سٍؿْبی گشداٍسی دادُ ّب سا دس اسصیبثی جبهؼِ ثيبى ٍ فْشػت ًوبیذ.تکٌيک ّب ٍ اًَاع  -5

 سا تَضيح دّذ.ٍ جذٍل تحليل هـکالت چگًَگی اٍلَیت ثٌذی هؼبیل ٍ اػتفبدُ اص هبتشیغ دٍ ثؼذی  -6

 سا ثيبى کٌذ. دس تحقيقبت کوی ٍ کيفی سٍؿْبی تؼييي حجن ًوًَِ ٍ ًوًَِ گيشی، دس حل هـکالت جبهؼِ یکطاًَاع هغبلؼبت اپيذهيَلَ -7

 سا ثيبى ًوبیذ.ٍ گضاسؽ ًتبیج ٍ هؼتٌذػبصی فؼبليتْب دادُ ّب  تحليلسٍؿْبی دادُ ّب، اًَاع  -8

 سا ثيبى کٌذ.کبس دس جبهؼِ  هحذٍدیت ّب ٍ هالحظبت اخالقیپبیؾ، اسصؿيبثی، کٌتشل کيفی ،  -9

 سا ثيبى کٌذ.)عشح اجشا ٍ گبًت، ثَدجِ ثٌذی ٍ ثشاٍسد ًيشٍی اًؼبًی( ٍ ًحَُ ًَؿتي سفشاًغ ّب یشیت اجشای پظٍّؾ سٍؿْبی هذ -10

 عشاحی ٍ تذٍیي ثشًبهِ هذاخلِ جبهغ ػالهت سا ثيبى ًوبیذ ٍ ثب چشخِ صًذگی ثشًبهِ ّبی ػالهت آؿٌب گشدد. ًحَُ -11
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 کتبة یب ّوِ هجلذات آى ثِ ػٌَاى هٌجغ ضشٍسی ًجبؿذ(  

 1393دکتش َّالکَیی ًبئيٌی ٍ ّوکبساى . اًتـبسات گپ،  –اسصیبثی جبهؼِ ٍ سٍؽ تحقيق دس خبًِ ثْذاؿت  -1

 1383دکتش هلک افضلی ٍ ّوکبساى  –ّبی کبسثشدی سٍؽ ؿٌبػی پظٍّؾ    -2

 1387 هقيناًتـبسات  – جالل کشیوی دکتش َّالکَیی ٍ -ی جبهؼِساٌّوبی اسصیبث -3

، هجوَػِ هؼتٌذات ٍ کليپ ّبی تجشثيبت کبساهَصی اػالیذّبی اسایِ ؿذُ دس کالع ّبی تَجيْی کبساهَصی ٍ هجوَػِ هقبالت هشتجظ ثب دسع -4

 لَم پضؿکی تْشاىداًـجَیبى داًـگبُ ػ

 ٍصاست ثْذاؿت 1380 –گبم پظٍّؾ دس ػيؼتن ّبی ثْذاؿتی دسهبًی ػؼيذ اصف صادُ  10کتبة   -5

 1383دکتش هجذصادُ، اًتـبسات داًـگبُ ػلَم پضؿکی تْشاى  -کتبة سٍؽ تحقيق هـبسکتی -6

7- Community Health Assessment- Guide Book.  

 

 ّش اسصؿيبثی :ًحَُ اسصؿيبثی داًـجَ ٍ ثبسم هشثَط ثِ ٭

% +تْيهِ ثشًبههِ ػوليهبتی    10+ تْيِ هؼتٌذ ػلوی  ًوشُ  %25پشٍپَصال  پظٍّـی  اًجبم اسصیبثی جبهؼِ،  ًيبصػٌجی ٍالف( دس عَل دٍسُ  تکَیٌی ٍ تجوؼی: 

 % تْيِ هقبلِ ػلوی اص سًٍذ کبسّبی اًجبم ؿذُ دس اسصیبثی جبهؼ25ٍِ  ٍ پشصًت دسصذ هيضاى هـبسکت 10%  ٍ 10%  تْيِ پَػتش20

 سػبیت دقيق هقشسات آهَصؿی ـجَ دس کالع دسع:ػيبػت هؼٍَل دٍسُ دس هَسد ثشخَسد ثب غيجت ٍ تبخيش داً٭
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 6971  -79اول        نیمسال  –جدول زمان بندی ارائه برنامه درس روش تحقیق در علوم بهداشتی 

آهادگی الصم 

داًطجَياى قثل اص 

 ضشٍع کالس

 سديف تاسيخ ساػت ػٌَاى هذسس

چْبسؿٌجِ ّش  8-3 ًيبصػٌجی ٍ پظٍّؾ هقذهبت ٍ هؼبسفِ ٍ ثيبى اّذاف ٍ کليبت دکتش احوذی جلؼِ قجل

ّفتِ اص 

5/7/96 

 21ثوذت 

 سٍص کبسی

 + 

ػِ ؿٌجِ ّب 

صجح ػبػت 

 10تب  8

1 

 اصَل اسصیبثی جبهؼِ، گبم ّب ی ًيبص ػٌجی دکتش احوذی جلؼِ قجل
3-8 2 

 ثيبى هؼئلِ ٍ هقذهِ ٍ هؼيبسّبی اسصیبثی ٍ گبم ّب دکتش احوذی جلؼِ قجل
3-8 3 

 هٌبثغ دادُ ّب ٍ ؿيَُ هصبحجِ احوذیدکتش  جلؼِ قجل
3-8 4 

 کبس دس فيلذ ٍ جوغ اٍسی دادُ ّب دکتش احوذی جلؼِ قجل
3-8 5 

 اسصیبثی پشٍطُ ّب ٍ اٍلَیت ثٌذی ًيبصّب دکتش احوذی جلؼِ قجل
3-8 6 

 کبس دس فيلذ ٍ جوغ اٍسی دادُ ّب / اّذاف ٍ فشضيِ ّب ٍ هتغيشّب دکتش احوذی جلؼِ قجل
3-8 

 7 

 سٍؽ ّبی ًوًَِ گيشی / اداهِ کبس ػولی عشاحی یک پشٍطُ دکتش احوذی لؼِ قجلج
3-8 

 8 

 9  8-3 سٍؽ ّبی ًوًَِ گيشی /اداهِ  کبس ػولی عشاحی یک پشٍطُ دکتش احوذی جلؼِ قجل

 61  8-3 / اسصیبثی کبس دس فيلذ ٍ جوغ اٍسی دادُ ّب دکتش احوذی جلؼِ قجل

 11  8-3 لذ ٍ جوغ اٍسی دادُ ّبکبس دس في دکتش احوذی جلؼِ قجل

 11  8-3 کبس دس فيلذ ٍ جوغ اٍسی دادُ ّب دکتش احوذی جلؼِ قجل

 11  8-3 کبس دس فيلذ ٍ جوغ اٍسی دادُ ّب دکتش احوذی جلؼِ قجل

 11  8-3 کبس دس فيلذ ٍ جوغ اٍسی دادُ ّب دکتش احوذی جلؼِ قجل

 15  8-3 دُ ّب /اٍلَیت ثٌذی /تحليل دادُ ّبکبس دس فيلذ ٍ جوغ اٍسی دا دکتش احوذی جلؼِ قجل

 16  8-3 اٍلَیت ثٌذی هؼبیل ٍ تحليل هـکالت / ثبسؽ افکبس/تفؼيش دادُ ّب دکتش احوذی جلؼِ قجل

 17  8-3 ًَؿتي گضاسؿبت/ هشٍس فيلذ دکتش احوذی جلؼِ قجل

 18  8-3 اسایِ ًتبیج/  چک کشدى یبفتِ ّب/ ثحث گشٍّی دکتش احوذی جلؼِ قجل

 19  8-3 تذٍیي ثشًبهِ ػوليبتی ٍ پيـٌْبدات دکتش احوذی جلؼِ قجل

 20  8-3 تْيِ پَػتش ٍ پشصًت پشٍطُ دکتش احوذی جلؼِ قجل

 21  8-3 / ًَؿتي هقبلِگضاسؽ پبیبًی عشح دکتش احوذی جلؼِ قجل

 

 27/10/96تبسیخ اهتحبى پبیبى تشم:٭                29/8/96تبسیخ اهتحبى هيبى تشم٭
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 ی هْن ثشای داًـجَیبى:ػبیش تزکش ّب٭

 کاس دس فیلذ الضاهی است. هغالة ّش جلسِ ٍاتستِ تِ جلسِ قثل تَدُ ٍ داًطجَياى ػضيض حتی الوقذٍس غیثت ًکٌٌذ. -

 حضَس ياتذ.ٍ فیلذ  دس کالس دستاسُ هغالة گفتِ ضذُ ، گشفتِ ضَد لزا داًطجَ تا آهادگی قثلی تجاسب دس ّش جلسِ هوکي است  -

 تؼغیل سسوی تا صهاى کالس، الصم است داًطجَياى هحتشم تشای تشگضاسی کالس جثشاًی ّواٌّگ ًوايٌذ.تاتَجِ تِ ّوضهاًی  -

 هْوتشیي ثخؾ اص ًوشُ اهتحبى خَاّذ ثَد. ٍ هقبلِ ٍ اجشای اى ٍ تْيِ ثشًبهِ هذاخالتی ٍ پَػتش پشٍطُتذٍیي پشٍپَصال  -

 

 

 هؼرفی درض. 1

، هٌاتغ طاس اعالػات داسايی ّا، ًقاط قَت، تحلیل ٍاًتا تؼییي، جوغ آٍسیت کِ عی آى اػضای جاهؼِ تجاهؼِ فشايٌذی اسسالهت  اسصياتی

، تا ايي ديذگاُ .قثت سالهت جاهؼِ تِ دست هی آٍسًذًظام هشا ًگشاًی ّا ٍ دلَاپسی ّا، ،دسست اص سالهتی یکدس، ًیاصّای جاهؼِ ٍ

  تشسٍی جاهؼِ. اسصياتی سالهت جاهؼِ تِ دست جاهؼِ اًجام هی ضَد تا

است ٍ تشای ايٌکِ ايي پشٍسِ خَب پیص تشٍد تايستی افشادی کِ دس اسصياتی جاهؼِ ضشکت داسًذ فؼال تَدُ ٍ  اسصياتی جاهؼِ يک پشٍسِ

تا ايٌکِ اسصياتی جاهؼِ ٍقت ٍ اًشطی صيادی هی تشد ٍلی ّیچ سٍضی تْتش اص آى تشای تْثَد تخطیذى تِ هذاخالت  دس جشياى اهَس تاضٌذ.

 هؼِ تِ ٍسیلِ افشادی کِ هقین هٌغقِ ّستٌذ ٍجَد ًذاسد.پیطگیشاًِ ٍ پیذا کشدى هطکالت اصلی جا

اسصياتی جاهؼِ ساّثشدی اساسی ٍاتضاسی هْن تشای تَسؼِ جاهؼِ ٍاستقای سغح سالهت جاهؼِ است کِ تا ضٌاخت جٌثِ ّای اجتواػی ، 

 شحلِ اجشا گزاسدُ هی ضَد.اقتصادی ٍفیضيکی جاهؼِ ٍتا هطاسکت اػضای جاهؼِ ٍری ًفؼاى تشًاهِ سيضی ّای سالهت تذٍيي ٍتِ ه

ضٌاخت جاهؼِ ٍتاٍسّا ، سفتاسّا ٍػادات هشدهی کِ دسآى جاهؼِ صًذگی هی کٌٌذ اٍلیي قذم تشای سسیذى تِ ّذف استقاء سالهت جاهؼِ 

 اسصش اسصياتی سالهت جاهؼِ دستالفؼل ًوَدى اسصياتیْا ٍفؼالیت ّا است. است .

ى خذهات تْذاضتی دسهاًی هحلی، تیواسستاًْا ٍدسهاًگاّْا ، تاصسگاًاى ٍسّثشاى اجتواػی ، دساسصياتی سالهت جاهؼِ ، کلیِ اسائِ دٌّذگا

  .دست اًذسکاساى تؼلین ٍتشتیت ، کاسکٌاى خذهات اجتواػی ٍسايشری ًفؼاى هی تايست دسگیشضًَذ

َم ٍ سیاست ّای خاظ خَدضاى ّستٌذ. جاهؼِ تطکیل يافتِ اص هجوَػِ ای اص افشاد دس هکاى ّا تا ػاليق ، اسصضْا ، تجشتیات، سسن ٍ سس

هی تَاى اسصياتی َسّای خاظ هَثش تش سالهت جاهؼِ تِ ٍسیلِ جوغ آٍسی اعالػات دس هَسد جٌثِ ّای هتفاٍت اص جاهؼِ ٍ تَجِ تِ فاکت

ياتی ٍ تجشتِ اسص پشٍپَصال ّای اجشا ضذٍُ تخصَظ ، اساليذّا دس ايي دسس، هٌاتغ اصلی يادگیشی کِ ضاهل کتة، هقاالت اًجام داد.  سا

دس داًطگاُ ػلَم پضضکی تْشاى ٍ ايستگاُ تحقیقات تْذاضتی تٌذسػثاس هؼشفی  ٍ تِ اضتشاک گزاضتِ هی ظ استاد َّالکَيی جاهؼِ تَس

ضَد ًیض تْیِ ضذُ ٍ دس اختیاس  تش هی کِ تاػث يادگیشی تیطتش ٍ ػویقٍ هقاالت ّای صَتی ٍ هتٌی  هٌاتغ کوکی هاًٌذ اساليذ، فايلضَد. 

سٍد هغالة سا تا دقت اص هٌاتغ هؼشفی ضذُ هغالؼِ کٌٌذ، تکالیف سا تا دقت اًجام دادُ ٍ  دگیشًذگاى هحتشم اًتظاس هیگیشد. اص يا تاى قشاس هی

 اص ًکات آهَختِ ضذُ سٍصاًِ خَد استفادُ کٌٌذ.  ٍ دس صهاى تؼییي ضذُ اسسال ًوايٌذ

 

 معرفی و اهداف درس
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 جامعه عبارتند از : گام های ارزیابی

 دادُ ّای اٍلیِ ٍ دادُ ّای ثاًَيِ() آٍسی دادُ ّای جاهؼِجوغ -1                                       تطکیل تین اسصياتی جاهؼِ-1

 تشکیة آهاسّای سالهت ضْشستاى تا دادُ ّای جاهؼِ -1                 دادُ ّای سالهت ضْشستاى             تحلیل-1

 تَسؼِ تشًاهِ ػولیاتی -8            ٍ هستٌذساصی ايجاد پشًٍذُ اسصياتی -7   اًتخاب اٍلَيت ّا      -6  گضاسش تِ جاهؼِ  -5

 اهذُ است.گام ّا دس ضکل صيش ايي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اف درساهد. 2

 اهداف کلی
 شٌاختي: -

o  (ى) ؼْر/ رٍظتب/ هحلِ/ؼْرظتبى/اظتب جبهعِ ظالهتارتقب ٍ کبرثرد آى در  ارزيبثي ظالهت جبهعِآؼٌبيي ثب هفبّين 

 عاطفي: -

o  ارتقب ظالهت جبهعٍِ کبرثرد آى در  ارزيبثي ظالهت جبهعٍِ  تحقيقاصَل علوي اظتفبدُ از ٍ داؼتي اًگيسُ عالقِ هٌذي 

 هْارتي -

o عِ ٍ کبرثرد آى در ارتقب ظالهت جبهعِ ارزيبثي ظالهت جبه علوي ٍ گبم ّبي تَاًبيي اظتفبدُ از اصَل 

o  مرتبط با ارزیابی جامعهعلمی مقاله تدوین 
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 ی داًطگبُ ػلَم پسضکی ضْرکرداپیذهیَلَشیست ٍ ػضَ ّیبت ػلو –دکتر ػلی احوذی  – کبراهَزی بْذاضتدرض 

o :اهداف اختصاصی درس 

 رود در پایان دوره، افراد شرکت کننده بتوانند: انتظار می

 حیطِ شٌاختي:

 تحليل تحقيق، پرٍپَزال ظبختبر تين ارزيبثي، ارزيبثي، دارايي،هعتٌذ ٍ ؼَاّذ،  اطالعبت،اًَاع دادُ ّب، دادُ،  جبهعِ، ًيبز، ظالهت، هفبّين ،

ثحث گرٍّي هتورکس،  ،اعتجبرظٌجي ،هتذٍلَشي پصٍّػ ، رٍغ کبر ٍدادُ، ؼيَُ اظتٌبدثبًک ثيبى هعئلِ، ثررظي هتَى، تْيِ ، هؽکل

 .را تؽريح ًوبيٌذعوليبتي  اٍلَيت ثٌذي ٍ تذٍيي ثرًبهِ ؼبخصْبي ثْذاؼتي ٍ هرتجط ثب ظالهت ٍ جبهعِ،رٍغ گرٍُ اظوي، 

  را ؼرح دٌّذ.ارزيبثي ظالهت جبهعِ ٍ گبم ّبي يک اصَل اظبظي 

  ثسًٌذ. يک هثبل از پصٍّػ ّبي اًجبم ؼذُ ًيبزظٌجياًَاع هطبلعبت ثراي 

    تحليل ًوبيٌذ. رارزيبثي ظالهت جبهعِ ٍ ااصَل هْن رٍغ تحقيق در حل هؽکالت جبهعِ کبرثرد ّريک از 

   ًوبيٌذ ٍ تفعير را تحليل ارزيبثي ظالهت جبهعِالگَي عوَهي. 

  را تؽريح ًوبيٌذ ّب در ارزيبثي ظالهت جبهعِ ُجوع اٍري دادؼيَُ ّبي. 

 ًوبيٌذ. ؽريحرا تدر ارزيبثي ظالهت جبهعِ اثرثخػ  تحقيقّبي  ٍيصگي 

  را تؽريح ًوبيٌذ. تحقيقاًَاع 

   کٌٌذ. آهَختِ ؼذُ را ًقذ تحقيقّبي ّر يک از رٍغ ّبي  هسايب ٍ هحذٍديت 

 ًَوبيٌذ. را تؽريح ًَع هطبلعِ در يک پصٍّػثر ثر اًتخبة عَاهل ه 

 حیطِ عاطفي:

  تَجِ کٌٌذ.ٍ ارزيبثي ظالهت جبهعِ علوي  تحقيقرٍغ ّبي ٍ ثِ اّويت اظتفبدُ از اصَل 

 ٌذ.راجع ثِ هجبحث هطرح ؼذُ، هطبلعِ ًوبي 

 .تکبليف را ثِ دقت ٍ در هْلت تعييي ؼذُ اًجبم دٌّذ 

 حیطِ هْارتي:

 ثراي ظبير داًؽجَيبى ثرگسار ٍ ارزيبثي ظالهت جبهعِ يک کبرگبُ اهَزؼي  خَد ثِ کبرگيرًذ. تحصيلّبي کعت ؼذُ را در  هْبرت

 هجتٌي ثر ًيبز جبهعِ  يک ظَال پصٍّؽييک پرٍپَزال علوي ثراي حل يک هعئلِ ٍ پبظخ ثِ  ثعٌَاى هذرض کبرگبُ تذريط ًوبيٌذ.

 تذٍيي ٍ اجرا ًوبيٌذ.
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 )محتوای الکترونیکی )پادکست صوتی یا محتوای چندرسانه ای 
 تکویل چک لیست ای( ًَع )صَتي یا چٌذرساًِ عٌَاى ردیف

  ای چٌذرسبًِ رٍغ تحقيقهفبّين   1

  چٌذ رسبًِ ای ارزيبثي جبهعِّبي گبم   2

  چٌذ رسبًِ ای ٍ گرداٍری دادُ ّب وًَِرٍش ّبی ًوًَِ گیری ٍ حجن ً  3

  ای چٌذرسبًِ ٍ رٍضْبی هصبحبِ کیفیاًَاع هطبلؼبت   4

  ای چٌذرسبًِ رٍش ّبی تحلیل دادُ ّب  5

  ای چٌذرسبًِ ٍ طراحی برًبهِ هذیریت پصٍّص  6

  ... اسالید، فایل متنی و 
 كٌٌذگاى  هؤلفیي/تْیِ عٌَاى /هَضَع ًَع هحتَا

 ػلی احوذیدکتر  عِارزيبثي ظالهت جبهرٍش  اسالیذ

 زیر را مطالعه و از هر کدام در حد یک چکیده ارایه دهید.و سایت   مقاالتو کتاب 
http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/assessment/assessing-community-needs-and-

resources/conducting-needs-assessment-surveys/main 

 هشخصات هقالِ شاهل عٌَاى، ًَیسٌذگاى، هجلِ، سال ٍ شوارُ اًتشار ٍ صفحات

 زیر را نیس بررسی کنید.منابع  مقاله پیوست را با دقت مطالعه و از هر کدام یک چکیده ارایه دهید. 51

 

http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/assessment/assessing-community-needs-and-resources/conducting-needs-assessment-surveys/main
http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/assessment/assessing-community-needs-and-resources/conducting-needs-assessment-surveys/main
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 پرٍژُ پایاى ترم

را در  اًجام ارزیابي جاهعٍِ   رزیابي جاهعِاهفاّین یقي از ّر دٍ بخش پرٍژُ ًْایي یک كار عولي است كِ تلف  

ایي دٍرُ كاراهَزی گام ّای ارزیابي بِ درطي  ًحَُ اًجام پرٍژُ در زهاى هٌاسب اعالم خَاّذ شذ.  گیرد. بر هي

 پرٍژُ تکلیف اصلي است.صَرت عولیاتي در جاهعِ اًجام خَاّذ شذ. اًجام 
 

 ّذف از ارائِ پرٍژُ:

 ُی ػول بِ کبرگیری هطبلب تئَری در حَز 

  ارزیببی جبهؼِاًجبم ارتقبی هْبرت 

  تذٍیي برًبهِ ػولیبتی هبتٌی بر ًیبزّبی جبهؼِبرای پبسخ بِ  ٍ ارزیببی جبهؼِ رٍش تحقیقاستفبدُ از ارتقبی هْبرت 

 

http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/assessment/assessing-community-needs-and-

resources/conducting-needs-assessment-surveys/main 

1.        Baig, K., M. Shaw-Ridley, and O.J. Munoz, Applying geo-spatial analysis in community needs 

assessment: Implications for planning and prioritizing based on data. Evaluation and Program 

Planning, 2016. 58: p. 42-48. 

2. Coats, H., et al., A Community Needs Assessment for the Development of an Interprofessional 

Palliative Care Training Curriculum. Journal of Palliative Medicine, 2017. 20(3): p. 235-240. 
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  مطالعه بیشترمنابع 

 ها تکالیف و پروشه

http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/assessment/assessing-community-needs-and-resources/conducting-needs-assessment-surveys/main
http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/assessment/assessing-community-needs-and-resources/conducting-needs-assessment-surveys/main
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 تکالیف طَل ترم 

 شرح تکلیف عٌَاى تکلیف شوارُ
هْلت پاسخ 

 داًشجَیاى

 هْلت فیذبک 

 هذرس
 ّذف از ارائِ تکلیف

 کالسی:تکلیف اٍل  1

 

  هقبلِ ارایِ ضذُ را هطبلؼِ ٍ برای ّر کذام خالصِ ای بٌَیسیذ. 15

 فرد یک هجوَػِ اسالیذ بب ػٌَاى ارزیببی جبهؼِ تْیِ ٍ پرزًت ًوبیذ.ّر 
  

 ٍ  رزیببی جبهؼِ در ایراىبی اّرٍش اًَاع آضٌبیی بب 

 هقبالتبرگیری صحیح تَجِ بِ اّویت بِ ک

 کالسی:دٍم تکلیف  2

 

بِ تٌبسب هَضَع ٍ اّذاف درض  رزیببی جبهؼِا  رٍشکلیف، چگًَگی استفبدُ از در ایي ت

 بررسی خَاّذ ضذ. 

  ضَد. تَضیح کبهل در هَرد ًحَُ اًجبم تکلیف، در زهبى هٌبسب ارائِ هی

یک  را اًجبم  هی دّیذ. رزیببی یک جبهؼِادرببرُ  ک هقبلِ ٍ گسارش هستٌذیدر ایي تکلیف 

 ًوبئیذ. ٍ بر هبٌبی آى برًبهِ ػولیبتی تذٍیي پرٍپَزال ػلوی را گبم بِ گبم بب کالض اجرا

  

استفبدُ از هٌببغ  رزیببی جبهؼِ ٍ اکبربرد آضٌبیی بب 

هٌببغ تَجِ بِ اّویت استفبدُ صحیح از هختلف ٍ 

 تّبی هتفبٍ هختلف در هَقؼیت

 / کسارش/ هقبلًَِضتي یک پرٍپَزال
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 خیر  بلی   ایذ؟خَدآزهَى چٌذگسیٌِ ای در ًظر گرفتِآیب 

 

 

 

 هَضَع )ّبی( بحث: 

 ٍ ًقطِ ًظرات کبربردی رائِ پیطٌْبداتا -

در رٍ برای ضوب در ایي درض ٍجَد بب تَجِ بِ ایٌکِ اهکبى کالض حضَری ٍ هراجؼِ رٍ 

لطفب ّر پیطٌْبد ٍ یب ًقطِ ًظر کبربردی در جْت ارتقبی کیفیت ارائِ ایي درض  ،دارد

  .سبزًذُ ضوب استفبدُ خَاّذ ضذْبدات بیبى کٌیذ. قطؼب از پیطٌ هببحثِ قسوتدر داریذ 

 
 

 
 

 (رمواتاق بحث )ف

 خودآزمون ها

http://namad.tums.ac.ir/Forum/Topic.aspx?DefinedTableId=24&RowId=33124&EntityTypeId=3&EntityId=33124&TopicId=940873&ChildDefinedTableId=116&ChildId=1960

