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عىايیه ي اَداف اختصاصی جلسات
جلسٍ

اَداف اختصاصی جلسٍ

عىًان درس

در پایاى ایي جلغِ داًؾجَیاى تایذ:

اٍل

-

تؼزیف دقيقي اس آهار ٍ رٍػّای آهاری ارایِ ًوایٌذ.

-

دٍ هفَْم جاهؼِ ٍ ًوًَِ را اس ّن تفکيک ًوَدُ تا در تحقيقات تِ آىّا

هزٍری تز تؼاریف اٍليِ ؽاهل :تؼزیف آهار،

تَجِ کٌٌذ ٍ پاراهتزّای هْن جاهؼِ ٍ آهارُّای هْن هزتَعِ در ًوًَِ را

جاهؼًِ ،وًَِ ،هقياطّا ،هتغيزّا ٍ آهار

ؽٌاختِ ٍ اس ّن تفکيک ًوایٌذ.

تَصيفي ،تِ ّوزاُ آؽٌایي اٍليِ تا ًزم

-

تِ عَر هختصز تا رٍػ ّای جوغ آٍری دادُ ّا ٍ ًوًَِ گيزی آؽٌا تاؽٌذ.

افشار آهاری

-

هفَْم هتغيز ٍ اًَاع آى را درک ًوَدُ ٍ اًَاع هقياطّای هَجَد را در
هغالؼات هختلف تويش دادُ ٍ تِ کار تٌذًذ.

-

حذاقل تا یک ًزم افشار آهاری آؽٌا تَدُ ٍ عزیقِ ٍرٍد دادُ ّا تِ ًزمافشار را
تذاًٌذ.

در پایاى ایي جلغِ داًؾجَیاى تایذ:

دٍم

-

تَسیغ ّای ًزهال ٍ  tرا تؾٌاعذ.

-

عزیقِ اعتفادُ اس جذاٍل تَسیغ ّای ًزهال اعتاًذارد ٍ  tرا تذاًٌذ.

آؽٌایي تا تَسیغ ًوًَِ ای ٍ قضيِ حذ

-

یا هفَْم جاهؼِ آهاری ٍ پاراهتزّای جاهؼِ آؽٌا تاؽٌذ.

هزکشی

-

تا هفَْم ًوًَِ ٍ تزآٍردّای ًوًَِ ای آؽٌا تاؽٌذ.

-

هغایل هختلف هزتثظ را حل ًوایٌذ.

-

ؽاخصّای هٌاعة هزکشی ٍ پزاکٌذگي را تا اس اعتفادُ هاؽيي حغاب ٍ ًزم
افشار هحاعثِ ٍ تفغيز ًوایٌذ.
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در پایاى ایي جلغِ داًؾجَیاى تایذ:
-

هفَْم تزآٍردّای ًقغِ ای ٍ فاصلِای را تياى کٌٌذ.

-

تزآٍردّای ًقغِای تزای پاراهتزّای هختلف جاهؼِ را هحاعثِ ًوایٌذ.

-

تا اعتفادُ اس هاؽيي حغاب آهاری قادر تاؽٌذ تزآٍردّای ًقغِ ای ًظيز
هياًگيي ٍ ٍاریاًظ ًوًَِ را هحاعثِ ًوایٌذ.

آؽٌایي تا تزآٍردّای ًقغِای ٍ فاصلِای ٍ
عَم

-

فزهَل ّای حجن ًوًَِ تزای تزآٍرد
هياًگيي ٍ ًغثت در یک جاهؼِ

هَارد کارتزد ،هحذٍدیتّا ٍ هشیتّای تزآٍردّای ًقغِای ٍ فاصلِای را
تياى کٌٌذ.

-

تزآٍرد فاصلِ ای را تزای هياًگيي یک جاهؼِ ًزهال تِ دعت آٍردُ ٍ تفغيز
ًوایٌذ.

-

تزآٍرد فاصلِای را تزای ًغثت یک جاهؼِ تِ دعت آٍردُ ٍ تفغيز ًوایٌذ.

-

حجن ًوًَِ السم تزای تزآٍرد هياًگيي ٍ ًغثت در یک جاهؼِ را هحاعثِ
ًوایذ.

-

تا اعتفادُ اس ًزم افشار قادر تِ هحاعثِ تزآٍردّای فاصلِ ای تاال تاؽٌذ.

در پایاى ایي جلغِ داًؾجَیاى تایذ:
-

تا هفاّين ایي دعتِ اس فاصلِ اعويٌاى ّا ٍ کارتزد آىّا آؽٌا تاؽٌذ.

-

فزهَل ّای فاصلِ اعويٌاى تزای تفاٍت هياًگيي ٍ ًغثت را در دٍ جاهؼِ
هغتقل تذاًٌذ.

آؽٌایي تا تزآٍردّای فاصلِ ای تزای
چْارم

تفاٍت هياًگيي ٍ ًغثت در دٍ جاهؼِ
هغتقل ٍ حجن ًوًَِ هَرد ًياس

-

فزهَل ّای یاد ؽذُ را تزای آسهَى فزض ّای هختلف تِ کار تزًذ.

-

کارتزد ایي فَاصل اعويٌاى را تزای حل هغایل هختلف ٍ آسهَى فزضّا تِ
درعتي درک کٌٌذ.

-

حجن ًوًَِ هَرد ًياس تزای هقایغِ هياًگيي ٍ ًغثت در دٍ جاهؼِ هغتقل را
تذاًٌذ.

-

تا اعتفادُ اس ًزم افشار قادر تِ هحاعثِ تزآٍردّای فاصلِ ای تاال تاؽٌذ.

3

در پایاى ایي جلغِ داًؾجَیاى تایذ:

پٌجن

آؽٌایي تا آسهَى فزض ّا ٍ آسهَى فزض

-

خغاّای ًَع اٍل ٍ دٍم را تؾٌاعٌذ.

-

عزیقِ صحيح فزضيِ ًَیغي آهاری را تذاًٌذ.

-

تا هفاّين اٍليِ آسهَى فزض هاًٌذ هؾاّذات ،آهارُ ٍ  ...آؽٌا تاؽٌذ.

-

آسهَى فزض تزای هقایغِ هياًگيي ٍ ًغثت یک جاهؼِ تا یک ػذد فزضي را
تذاًذ.

تزای هياًگيي ٍ ًغثت یک جاهؼِ
-

هغایل هختلف هزتثظ تا ایي دعتِ اس آسهَى فزض ّا را تِ درعتي ؽٌاعایي
کزدُ ٍ قادر تِ حل آى ّا تاؽٌذ.

-

تا اعتفادُ اس ًزم افشار قادر تِ اًجام آسهَى ّای تاال تاؽٌذ.

-

عزیقِ گشارػ صحيح ًتایج آسهَى ّای اًجام ؽذُ را در قالة گشارػّا ٍ
هقاالت پشؽکي تذاًذ.

در ایي جلغِ توزیٌات تيؾتزی در ارتثاط تا هثاحث جلغات قثل هَرد ًقذ ٍ تزرعي ٍ
ؽؾن

رفغ اؽکال ٍ حل توزیٌات ٍ اهتحاى هياى

حل ٍ تفغيز قزار هي گيزد ٍ اس داًؾجَیاى اهتحاى هياى تزم تِ ػول هيآیذ .در ًتيجِ

تزم

ایي کار ػالٍُ تز ارسیاتي داًؾجَیاى ،فزصتي فزاّن هي کٌذ تا تا ًَع ٍ ًحَُ عَاالت آؽٌا
ؽًَذ.
در پایاى ایي جلغِ داًؾجَیاى تایذ:
-

تَاًایي اًجام آسهَى فزض تزای هقایغِ هياًگيي در دٍ جاهؼِ هغتقل را
داؽتِ تاؽٌذ.

-

تفاٍت تيي جَاهغ هغتقل ٍ ٍاتغتِ را تذاًٌذ.

-

تَاًایي اًجام آسهَى فزض تزای هقایغِ هياًگيي در دٍ جاهؼِ ٍاتغتِ را

آؽٌایي تا آسهَى فزض تزای هقایغِ
ّفتن

هياًگيي در دٍ جاهؼِ هغتقل ٍ ٍاتغتِ ٍ

داؽتِ تاؽٌذ.
-

ًغثت در دٍ جاهؼِ هغتقل

تَاًایي اًجام آسهَى فزض تزای هقایغِ ًغثت در دٍ جاهؼِ هغتقل را داؽتِ
تاؽٌذ.

-

هغایل هختلف هزتثظ تا ایي دعتِ اس آسهَى فزض ّا را تِ درعتي ؽٌاعایي
کزدُ ٍ قادر تِ حل آى ّا تاؽٌذ.

-

تا اعتفادُ اس ًزم افشار قادر تِ اًجام آسهَى ّای تاال تاؽٌذ.

-

عزیقِ گشارػ صحيح ًتایج آسهَى ّای اًجام ؽذُ را در قالة گشارػّا ٍ
هقاالت پشؽکي تذاًذ.
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در پایاى ایي جلغِ داًؾجَیاى تایذ:

ّؾتن

آؽٌایي تا آسهَى کای دٍ ٍ هثاحث هزتثظ

-

هفَْم ارتثاط تيي هتغيزّای رعتِ ای را تذاًٌذ.

-

تا تَسیغ کای دٍ ٍ عزیقِ اعتفادُ اس جذٍل آى آؽٌا تاؽٌذ.

-

یا هفَْم جذاٍل تَافقي آؽٌا تاؽٌذ.

-

عزیقِ اًجام آسهَى کای دٍ را داًغتِ ٍ آى را در هغایل هختلف تِ کار تزًذ.

-

تا ؽاخص ّای ارتثاط در جذاٍل تَافقي ًظيز ؽاخص ًغثت تخت ّا ٍ خغز
ًغثي آؽٌا تاؽٌذ.

-

تا اعتفادُ اس ًزمافشار قادر تِ اًجام آسهَى کایدٍ ٍ هحاعثِ ؽاخصّای
هزتثظ تاؽٌذ.

در پایاى ایي جلغِ داًؾجَیاى تایذ:
-

هفَْم ّوثغتگي تيي هتغيزّای کوي را تذاًٌذ.

-

ًوَدار پزاکٌذگي تيي هتغيزّای کوي را رعن ٍ تفغيز ًوایٌذ.

-

هفَْم ضزیة ّوثغتگي پيزعي را تياى کٌٌذ ٍ ًحَُ هحاعثِ ٍ تفغيز آى را
تگَیٌذ ٍ در هَقؼيتّای هٌاعة اس آى اعتفادُ کٌٌذ.

ًْن

آؽٌایي تا ضزایة ّوثغتگي ٍ رگزعيَى

آسهَى صفز تَدى ضزیة ّوثغتگي را اًجام دٌّذ ٍ ًتایج تِ دعت آهذُ را
تفغيز کٌٌذ.

-

راتغِ تيي ًوَدار پزاکٌذگي ٍ ضزیة ّوثغتگي را درک کٌٌٌذ.

-

تا هفَْم رگزعيَى خغي عادُ آؽٌا تَدُ ٍ تَاًایي تزآٍرد ٍ تفغيز ضزایة
رگزعيًَي را دارا تاؽٌذ.

-

هفَْم ضزیة تؼييي را درک کزدُ ٍ آى را هحاعثِ ٍ تفغيز ًوایٌذ.

-

تا اعتفادُ اس ًزم افشار قادر تِ هحاعثِ ضزایة ّوثغتگي ٍ تزاسػ هذل ّای
رگزعيًَي خغي تاؽٌذ.
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در پایاى ایي جلغِ داًؾجَیاى تایذ:

دّن

آؽٌایي تا تحليل ٍاریاًظ یک عزفِ
ٍ رفغ اؽکال ٍ حل توزیٌات

-

فزضيات ٍ هفزٍضات آسهَى تحليل ٍاریاًظ را تذاًٌذ.

-

تفاٍت ایي آسهَى تا آسهَى ّای گزٍُ  tرا تؾخيص دٌّذ.

-

ًتایج حاصل اس آسهَى را تفغيز ٍ گشارػ ًوایٌذ.

-

قادر تِ اًجام حذاقل یکي اس رٍػ ّای هقایغِ ّای سٍجي تاؽٌذ.

ضوٌا در ایي جلغِ توزیٌات تيؾتزی در ارتثاط تا هثاحث فَق حل گزدیذُ ٍ هَرد
تفغيز قزار هي گيزد.

َدف کلی :در پایاى ایي دٍرُ داًؾجَیاى تایذ قادر تاؽٌذ تا ًياسّای آهاری تحقيقات خَد (اػن اس آهار
تَصيفي ٍ تحليلي) را تا حذ سیادی تزعزف ًوَدُ ٍ تزای ارائِ گشارػ در قالة پایاى ًاهِ یا هقاالت
پضٍّؾي ،تَاًایي اًتخاب رٍػ یا آسهَى هٌاعة ٍ تِ کارگيزی ًزم افشار جْت اًجام تحليلّای پایِ
آهاری را داؽتِ تاؽٌذ.

وحًٌ ارزشيابی از داوشجًیان ي محاسبٍ ومرٌ وُایی:
 -1فؼاليت کالعيً 2 :وزُ
 - 4هياى تزمً 3 :وزُ
 -5پایاى تزمً 15 :وزُ
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مىابع:
 .1اصَل ٍ رٍػ ّای آهار سیغتي ،تاليف داًيل ،تزجوِ آیت الْي ،اًتؾارات اهيز کثيز.
 .2آهار پشؽکي ،تاليف تت داٍعَى ٍ راتزت تزاب ،تزجوِ عزافزاس ٍ غفارسادگاى ،اًتؾارات داًؾگاُ
ػلَم پشؽکي هؾْذ.
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