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 :جلسات درس

 ىّضّع جهسَ

 ...جػصیف ىفاُیو ىسیصیث،ىسیص، سازىان و  اول

 ىکاجب و جئّری ُای ىسیصیث دوم

 ةیٍش سیسحيی و جئّری اكحضاء سّم

 کارکصدُای اصهی ىسیصیث چِارم

 کارکصدُای اصهی ىسیصیث پٍجو

 ىِارت ُای ىسیصیث صضو

 ةصٌاىَ غيهیاجی ُفحو

 جکٍیک ُای ىسیصیحی کارةصدی در ةصٌاىَ ٌّیسی  ُضحو

 ٌظارت و ارزصیاةی ٌِو

 ٌظارت و ارزصیاةی دُو

 در راٌَ ةِساصث و پایگاه ةِساصحی: کارکصدُای ىسیصیث یازدُو

 در ىصاکض ةِساصحی درىاٌی و جسِیالت زایياٌی : کارکصدُای ىسیصیث دوازدُو

 در ىصکض ةِساصث و صتکَ ةِساصث و درىان صِصسحان: کارکصدُای ىسیصیث سیضدُو

 در راٌَ ةِساصث و پایگاه ةِساصحی: کارکصدُای ىسیصیث چِاردُو

 سیسحو ارجاع پاٌضدُو

 ةصٌاىَ پضصک راٌّاده - جٍتَ ُای اكحصادی سالىث صاٌضدُو

 اىحدان پایاٌی ُفسُو
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 :ايمیت درس

ىسیصیث غهو و ٍُص ةکارگیصی ىّدص و کاراىس ىٍاةع ىادی و اٌساٌی ىدسود ةصای دسحیاةی ةَ اُساف ىی ةاصس ایً فصایٍس صاىم 

اىصوزه ةا جّجَ ةَ جغییصات سصیع و روزافضون در غّاىم . چِار کارکصد اصهی ةصٌاىَ ریضی، سازىاٌسُی، اٌگیضش و رُتصی و کٍحصل اسث 

ىدیعی جادیص گشار ةص روٌس کارکصد سازىان ُای سالىث، اجصای اصّل و فٍّن ىسیصیث غهيی جسیس جٍِا راه اظيیٍان از اجاةث ٌیاز 

از ظصفی، ٌیصوی اٌساٌی ىِيحصیً غٍصص و ىٍتع ضصوری در پیضتصد اُساف . خیاجی ةضص ةَ رسىات ةِساصحی و درىاٌی ىی ةاصس

. سازىاٌِای سالىث اسث، نشا آىّزش و جّاٌيٍس کصدن آٌِا از ظصیق آىّزش دوره ُای ىسیصیث ىی جّاٌس راُی ىػلّل و ةِیٍَ ةاصس

داٌضجّیان ىلعع کارصٍاسی ةِساصث غيّىی ةَ غٍّان یکی از رده ُای ىیاٌی ىِو در ٌظام صتکَ ُای ةِساصث و درىان کضّر جلصیتا 

ٌلش اصهی در ارائَ ةسحَ رسىحی ىصاكتث ُای ةِساصحی درىاٌی در سعح اول را دارٌس و آصٍا کصدن آٌِا ةا غهو ىسیصیث و ةزصّص 

 . ضصوری اسث (پایش و ارزصیاةی)کارکصد ٌظارت 

 :يدف كلی درس

آصٍاکصدن فصاگیصان ةا غهو ىسیصیث و کارةصد اصّل و فٍّن آن در ٌظام ارائَ رسىات ةِساصحی و درىاٌی کضّر ةا جاکیس ةص وظایف 

 .ٌظارجی

 :اشتبايات رایج داهشجٌیان در این درس

داٌضجّیان ةا جّجَ ةَ جئّری ةّدن درس و ٌتّد آصٍائی کافی ةا فصآیٍس ةصٌاىَ ریضی غيهیاجی ىيکً اسث درک کيحصی از اُيیث و 

کارةصد ایً درس داصحَ ةاصٍس کَ انتحَ در ظی فصآیٍس درس جالش ىیضّد ةا ةیان جایگاه صغهی ةانلّه آٌِا در ٌظام صتکَ ُای ةِساصث 

- ىاٌٍس وظایف ةصٌاىَ ریضی و پایش و ٌظارت ارائَ رسىات ةِساصحی درىاٌی اونیَ- و درىان کضّر و ىػصفی ٌلش ُای ىّرد اٌحظار از آٌِا

ةَ ٌظص ىیصسس گشراٌسن واخس ةصٌاىَ ریضی جّسط داٌضجّیان، كتم از ارائَ ایً درس، ىفیس . اٌگیضه کافی ةصای یادگیصی در آٌِا ایجاد صّد

ةاصس چّن ةا داصحً داٌش کافی در ةاره ةصٌاىَ ریضی ىی جّان اٌحظار داصث کَ اٌحلال ىفاُیو و کارةصدُای غيهی کارکصد کٍحصل ةِحص 

 .صّرت گیصد

 :هکات كلیدی در یادگیری بًتر درس

  ىضاغهی کَ در آیٍسه ىی  (داٌش و ىِارجِا)ةص اساس رویکصد آىّزش ةضرگساالن ضصورت دارد ارجتاط ىتاخخ درس ةا انضاىات

 .جّاٌٍسجصسی ٌيایٍس ةَ صّرت غیٍی جتییً گصدد

 یاددُی جکٍیک ُای ىسیصیحی ةَ داٌضجّیان ةصّرت غيهی و اٌجام جيصیً ُای غيهی 

  جاکیس ةص رویکصد یادگیصی داٌضجّ ىدّر و فصاُو کصدن ىضارکث فػال آٌِا در درس 

 :موابع و مٌاد آمٌزشی مٌرد استفاده

 ىلاالت غهيی ىسیصیحی ىصجتط ةا ىّضّغات درس. 

 َگایسالیٍِا و دسحّرانػيهِای جاری وزارت ةِساصث ىاٌٍس دسحّرانػيم ةصٌاىَ پضصک راٌّاده و ظصح ُای گسحصش صتک . 

 ،1385پاریضی و ساسان گِص، ىسیصیث از جئّری جا غيم،اٌحضارات ةاٌک ىصکضی. 
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  ،رسىات ىسیصیحی در صتکَ ةِساصث و درىان صِصسحان،اٌحضارات وزارت ةِساصث درىان و آىّزش پیهَ رودی سیصوس

 .1378جِصان، سال ،پضصکی 

 کحاب جاىع ةِساصث غيّىی ،جهس دوم،فصم ُفحو،اٌحضارات ارجيٍس،اساجیس داٌضگاه ُای غهّم پضصکی کضّر . 

 

 :روش تدریس

 سزٍصاٌی ةا اسحفاده از اىکاٌات کيک اىّزصی ىاٌٍس جزحَ وایث ةصد و ویسئّ پصوژکحّر 

 ةدخ گصوُی و ظصح سئّال از ظصیق ىّردکاوی 

 جضّیق فصاگیصان ةصای گصدآوری ىعانب در ةاره ىّضّغات و ارائَ در کالس 

 

 :روش ارزشیابی فراگیران

 زىان ٌيصه  روش

 در ظّل دوره 1 خضّر ىٍظو و ىسحيص در کالس

صصکث فػال در ىتاخخ دوره، کارگصوُی و ارائَ داوظهتاٌَ 

 ىتاخخ در کالس و پاسذ ةَ پصسش ُای سص کالسی 

 در ظّل دوره 2

سئّاالت ةصّرت جسحی و ةا پاسذ کّجاه )آزىّن پایان دوره

  (ىی ةاصٍس

 در پایان جصم 17

 

  :مقررات درس و اهتظارات از داهشجٌیان

 دكیلَ ظّل ىی 45داٌضجّ ةایس ةَ ىّكع در جهسات درس خضّر یاةس و جاپایان کالس کَ خساكم یک ساغث و : خضّر و غیاب

در جهسَ اول غالوه ةص ارائَ ظصح درس ةَ داٌضجّیان ىلصرات آىّزش . کضس کالس درس را ةسون غشر ىّجَ جصک ٌکٍس

ةصای جلّیث اٌگیضه خضّر ىٍظو فصاگیصان، یک ٌيصه ةصای . داٌضکسه در ةاره ٌدّه ةصرّرد ةا غیتث ُا جّضیح داده ىی صّد

 . افصاد ىٍضتط نداظ ىی صّد

 ٌيصه ةصای افصاد ةا ىضارکث فػال در کارگصوُی، پاسذ صدیح ةَ پصسش ُای سصکالسی و ٌیض ارائَ 2جا سلف : ارائَ جکانیف 

 .ىتاخخ در کالس در ٌظص گصفحَ صسه اسث

  َاسحاد از ٌظص ارالكی رّد را ىّظف ةَ رغایث فصصث ُای ةصاةص ةصای ُيَ داٌضجّیان از ٌظص دفػات پصسش کصدن و ة 

 . ىضارکث گصفحً آٌِا ىی داٌس

 


