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 0.1 شیاریو

 

 هک دندش ورهبور یطیارش اب یناهگان تروص هب اههاگشناد ،انورک يرامیب يریگهمه اب 98-99 یلیصحت لاس مود لاسمین رد :همدقم

 يرازگرب ،هاتوک رایسب ینامز تدم رد دندش روبجم اههاگشناد ورنیا زا .دیدرگ بلس اهنآ زا يروضح ياهسالک يرازگرب همادا ناکما

 ناراکمه دایز رایسب شالت اب هناتخبشوخ ،نامز نیا ندوب هاتوک دوجو اب .دنهد رییغت يروضحریغ تلاح هب يروضح تلاح زا ار اهسالک

 لاسمین يارب طیارش نیا ندوب راد همادا هب هجوت اب .دیسر نایاپ هب یبوخ طیارش اب هتشذگ لاسمین ،هاگشناد تیریدم و یملع تایه

 اهسالک يرازگرب تیفیک اقترا يارب یقیقد يزیرهمانرب ،ایند و نارهت هاگشناد رد هتشذگ مرت هبرجت رب یکتم تسا يرورض ،99-00 لوا

 ،مرتحم دیتاسا و نایوجشناد زا هتسویپ یهاوخرظن یپرد رتویپماک و قرب یسدنهم يهدکشناد ،اتسار نیا رد .دریگ ماجنا مظن اقترا و

 ياهسالک يرازگرب فلتخم داعبا و داد لیکشت شزومآ رد کبس بحاص دیتاسا و هدکشناد هبرجت اب ناریدم لماش یتروشم یهورگراک

 مظن و تیفیک اقترا يارب ییاههیصوت و دعاوق داهنشیپ و هدمآ تسد هب براجت یسررب هورگراک نیا فده  .دومن یسررب ار يروضحریغ

  .تسا هدش هئارا دنتسم نیا بلاق رد نآ يهجیتن هک دوب هاگشناد دعاوق لیذ ،شزومآ رد
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 و قرب یسدنهم هدکشناد دیتاسا اب لماعت و نایوجشناد زا ینفلت و يروضح ددعتم یهاوخ رظن ساسا رب تالکشم و تایبرجت نیا

 هب تبسن اهتیدودحم هب هجوت اب هتشذگ مرت هک تسا نآ دیتاسا و نایوجشناد رواب هک تسا رکذ هب مزال .تسا هدش اصحا رتویپماک

  .دناهدش لمحتم ار يدایز راشف ریسم نیا رد نکیل تسا هدش ارجا بوخ رایسب اههدکشناد و  اههاگشناد رگید

 رد یبایزرا صوصخ رد نکیل .دناهدوب قفوم يوتحم دیلوت رد و هداد قابطنا طیارش اب ار دوخ تعرس هب هدکشناد دیتاسا رثکا •

 هقلح راظتنا دروم هزادنا هب شزومآ رگید ترابع هب .دوشیم ساسحا يدج دوبمک نایوجشناد اب لاعف لماعت و مرت لوط

  .تسا هدوبن یشخب رثا یبایزرا رب یکتم و هتسب

 نایوجشناد و دیتاسا لماعت شهاک هطساو هب نارهت هاگشناد ياهتیزم شهاک •

 ياهشور ضوع رد .تسا هدوبن بسانم یفاک هزادنا هب دیتاسا رظنم زا یبتک فیلاکت و تاناحتما بلاق رد اهیبایزرا تحص •

  .تسا هدوب رتاراک ياهژورپ و یهافش

 لوط و ،اههاگشیامزآ يرازگرب شور ،مرت نایاپ ناحتما يرازگرب شور صوصخ رد اصوصخ هاگشناد ياهتسایس ددعتم رییغت •

  .تسا هدومن مگردرس ار دیتاسا و  نایوجشناد مرت تدم

 نایوجشناد يارب مرت نامز دیدمت هطساو هب یسرد دیدج ياههژورپ ماجنا يارب ناتسبات رد هدش يزیر همانرب ریغ دایز راب •
 هدافتسا یبایزرا لیمکت يارب هدشن يزیر همانرب نامز نیا زا ،مرت لوط رد رمتسم یبایزرا ياج هب دیتاسا و هدوب دایز رایسب

  .دناهدرک

 نایوجشناد يارب ارجا نامز تدم و شور رد هاگشناد تسایس ررکم رییغت طساو هب اهنآ عورش رد ریخات و اههاگشیامزآ راب •

  .تسا هدوب دایز



 ییامن ایوپ نودب هدش يراذگ ادص تنیوپرواپ زا هدافتسا :لاثم( يوتحم هیارا شور باختنا رد سرد تعیبط هب هجوت مدع •

  .تسا هداد شهاک ار سورد زا یخرب تیفیک )یضایر و یلیلحت سورد يارب

 راچد ار نایوجشناد مظن و نامز تیریدم روما نیا رد مظن دوجو مدع .اهیبایزرا و يوتحم يراذگراب رد مظن تیاعر مدع •
  .تسا هدومن لاکشا

 دیتاسا اب ینهذ یتباقر يزاب کی دراو و مگردرس ار نایوجشناد نآ رد ررکم يروآون و مرت لوط رد یبایزرا ياهشور  رییغت •

  .تسا هدرک

 يروضح ياهسالک اب هسیاقم رد اهسرد زا یخرب دح زا شیب يراک راب •

 تاقیقحت يور رب زکرمت شهاک و شزومآ ياهتیلاعف تیاده و يوتحم هیهت تهج دیتاسا يارب هداعلا قوف يراک راب •

  يروضح ریغ شزومآ اب بسانتم یشزومآ رایتسد دوبمک •
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 ار ریز راظتنا و دعاوق رتویپماک و قرب یسدنهم هدکشناد هورگ راک ،ایند و روشک رد اهدنور هعلاطم و هتشذگ مرت تایبرجت هب هجوت اب

 .دیامنیم داهنشیپ شزومآ میت و یبایزرا ،يوتحم دیلوت یلصا هتسد هس رد
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 اب طخرب ياهسالک نآ هارمه هب و هدش يراذگراب و طبض يوتحم رثکا ،تخاس ریز و تنرتنیا هب یسرتسد ياه تیودحم هب هجوت اب

  .ددرگ يوتحم دیلوت هب هژیو هجوت تسا مزال  اذل .ددرگ لیکشت مک رتاوت

v دعاوق 
o هتفه رد يدحاو هس سرد کی يارب( هقیقد 50 رثکادح و هقیقد 30 لقادح هتفه رد یسرد دحاو ره يازا هب 

 هاگشناد زا جراخ رد هدش دیلوت ياوتحم زا هدافتسا .دوش هیهت ویدیو ) هقیقد 150 رثکادح و هقیقد 90 لقادح

 هفاضا ياوتحم ناونع هب يوتحم هنوگنیا زا و تسین زاجم هدکشناد دیتاسا طسوت يوتحم دیلوت ياج هب  نارهت

  .دومن هدافتسا ناوتیم

o یلماعت تروص هب هتعاس کی هسلج کی لقادح  هتفه ود ره رد يدحاو هس سرد ره يارب )Interactive( رد 

 یقالخا ،یعامتجا ،یفطاع تیمها و يروضح سالک يرازگرب مدع هب هجوت اب( دوش لیکشت سالک تاعاس زا یکی

 هب يدنب عمج ای و ثحابم ندرک زاب يارب یلماعت ياهسالک يرازگرب ،وجشناد و داتسا يهیوس ود لماعت یتیبرت و

 حرطم .دوشیم دیکات نآ رب و تسا رادروخرب يا هژیو تیمها زا دیتاسا طسوت هلئسم و نیرمت يدادعت لح هارمه

 تیباذج رب یلماعت تروص هب دندوب هدرک حرطم یلبق ياهمرت رد نایوجشناد هک ییاههتکن و اهلاوس ندرک

 .)دیازفایم یلماعت ياهسالک

o لاکشا عفر يارب تعاس کی لقادح هتفه ره رد يدحاو هس سرد ره يارب )Office Hour(  يزاجم ياضف رد 

 .)سالک تعاس رد( دوش هداد صاصتخا

o رد ییاناوت مدع دهدیم ناشن تاعلاطم(  .دوش ماجنا هبنش زور رد یگتفه و مظنم تروص هب  اهویدیو يراذگراب 
 لاتیجید يریگدای دنیارف اب نایوجشناد یهارمه مدع  رد  مهم لماع ود ،نایوجشناد هجوت لرتنک و نامز تیریدم



 سالک رد مظن داجیا یلاخ ياج ،رمتسم یبایزرا و اهویدیو یگتفه يراذگراب رد مظن اب تسا مزال اذل .تسا

 .)دوش ناربج يروضح

v تاداهنشیپ 

o و رالوجام( ياهنامیپ تروص هب اهویدیو topic-based( دنوش هیهت. 

o نایوجشناد هاگن زا یشخب رثا بیترت هب سرد يهئارا يارب یلکش ياهداهنشیپ: 

 اوتحم طبض و سالک رد هئارا .1

 ویدیو هب نآ لیدبت و دیالسا يور نتشون .2

 	(annotation) اهنآ يور رب نتشون و )نشیمینا تاناکما زا هدافتسا اب( ایوپ تروص هب اهدیالسا تخاس .3

o يراذگراب و هیهت یبنج ياهویدیو رد نایوجشناد طسوت هدش حرطم یلصا تالاوس هب خساپ ددرگیم داهنشیپ 
  .ددرگ

o نایوجشناد زا دروخزاب رب یکتم  هک دوشیم هیصوت دنراد هدکشناد دنرب اب هدامآ ياوتحم لبق زا هک يدیتاسا هب، 
 هیصوت مرت ره رد يوتحم %20 اقترا .دننک دیلوتزاب ار دنتسه مهف لباق رتمک نایوجشناد يارب هک ییاهشخب

  .ددرگیم
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 لوط رد اهیبایزرا يهجیتن ساسا رب يریگدای دنیآرف دوبهب و رما نیا رد وجشناد ندرک ریگرد يانعم هب يریگدای ندرک هتسب هقلح

 هدکشناد رظن دم ادیکا مرت لوط رد يوتحم دیلوت و اهدنیارف دوبهب يارب نآ جیاتن زا هدافتسا و رمتسم یبایزرا رب دیکات اذل .تسا مرت

 .تسا

v دعاوق 
o کنومزآ ،یهافش ياهنومزآ ،يرتویپماک فیلاکت ،نیرمت ،مرت نایم و مرت نایاپ ناحتما زا یبیکرت لماش یبایزرا 

 هرمن رد یبایزرا ياهشور زا کی ره رثا و يدنبنامز مرت لوا هتفه زا لبق ات تسا مزال .تسا هژورپ و )زییوک(

 .ددرگ مالعا ABET مرف بلاق رد نایوجشناد و شزومآ هب و نییعت ییاهن

o ار ییاهن يهرمن زا دصرد 30 لقادح )مرت نایاپ و نایم ناحتما زا ریغ هب اهیبایزرا همه لماش( رمتسم یبایزرا 

 .دوش لماش

o تعاس ود و سیردت )هقیقد 50( تعاس کی هتفه رد طسوتم روط هب یسرد دحاو ره يارب ،شزومآ فرع قبط 

 و یسرد بلاطم مرتحم دیتاسا تسا مزال .دباییم صاصتخا )فیلاکت ماجنا و هعلاطم( سالک زا جراخ تیلاعف

 و فیلاکت ماجنا و هدش يراذگراب ياوتحم زا هدافتسا هک دننک میظنت ياهنوگ هب ار رمتسم یبایزرا ياهشور

 هتشادن زاین نامز تعاس 10 زا شیب هب طسوتم روط هب هتفه رد يدحاو هس سرد کی يارب یسرد ياههژورپ

 .دشاب

o و فیرعت یشزومآ میوقت رد مهدزناش يهتفه نایاپ زا دعب دیابن یسرد يهژورپ و يرتویپماک فیلکت ،نیرمت چیه 
  .دوش دیدمت هزاب نیا هب نآ لیوحت تصرف ای

v تاداهنشیپ 



o هدش يراذگ ادص لیاف نایوجشناد( دوش هدافتسا سرد ياههژورپ و اهنیرمت لیوحت يارب لاتیجید يروانف زا 

 یبایزرا تیفیک ،نایوجشناد هیارا تراهم و قمع شیارفا رب هوالع رما نیا .دننک يراذگراب ار هژورپ و نیرمت لیوحت

  .)ددرگیم سح رتهب نایوجشناد طسوت زین يوتحم هیهت يارب دیتاسا تمحز هوالع هب .دهدیم شیازفا ار دیتاسا

o ددرگ تیوقت یمیت کچوک ياههژورپ فیرعت اب نایوجشناد رد لماعت ياقترا و یهورگراک.  

o دوش رتمک يداع ياهمرت اب هسیاقم رد نیرمت ره  مجح یلو دبای شیازفا اهنیرمت دادعت. 

o طسوت اهنیرمت لح هیارا .دوش هداد دروخزاب نایوجشناد هب و دنوش حیحصت لیوحت زا سپ  هتفه کی ات اهنیرمت 

  .دشاب هدش يراذگ ادص لیاف بلاق رد یشزومآ نارایتسد

o رما نیا .دوش هتفرگ یکنومزآ هطوبرم يوتحم زا ،سالک یمسر تعاس زا سپ دودحم ياهزاب رد ددرگیم داهنشیپ 

  .دیشخب دهاوخ مظن ار نایوجشناد تیلاعف

o دوش یهاوخ رظن نایوجشناد زا ،هاگشناد تاناکما زا هدافتسا اب مرت لوط رد ررکم تروص هب.  
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 يوس زا .تسا هدش دودحم یشزومآ نارایتسد اب و رتالاب لاس نایوجشناد اب نایوجشناد لماعت ،اهسالک ندوب يروضح مدع هب هجوت اب

 نارایتسد شقن رگید هجو .دباییم شیازفا يروضح شزومآ هب تبسن نانآ راب و نارایتسد شقن ،رمتسم یبایزرا تیمها شیازفا اب رگید

 رد هک دراد یصاخ ياهتفارظ يروضح ریغ لماعت ،هوالع هب .تسا نانآ اب رثوم لماعت قیرط زا نایوجشناد نتشاد هاگن لاعف ،یشزومآ

 .دریگ رارق دیکات دروم شیپ زا شیب تایقالخا و یعامتجا لماعت لوصا تیاعر و نایوجشناد یناور-یحور طیارش تسا مزال نآ

v دعاوق 
o يروضحریغ يرازگرب طیارش رد یشزومآ نارایتسد رب سرد داتسا تراظن و درکراک ،باختنا رب مکاح دعاوق 

 هک ددرگیم دیکات .دوشیم دیکات دعاوق نیا قیقد تیاعر رب و تسا ربتعم تسا يداع طیارش دننامه اهسالک

  ،دوخ تارایتخا دودح هب نارایتسد طلست زا مرتحم دیتاسا ،یشزومآ راک هب يدنمقالع و یملع قمع رب هوالع

 نانیمطا  یکینورتکلا رازبا زا هدافتسا رب طلست و یعامتجا راتفر و یقالخا لوصا تیاعر ،داتسا زا يریذپ تیریدم

  .دنیامن لصاح ار مزال

o تنیوپرواپ ياهلیاف تروص هب )...یسرد ياههژورپ حیضوت ،اهنیرمت لح ( نایوجشناد اب یشزومآ نارایتسد لماعت 
  .دوش يراذگراب سرد تیاس رد هدش هیهت اهلیاف .دوش ماجنا ویدیو ای هدش يراذگادص

o ار نایوجشناد یملع يزاسهکبش و نایوجشناد یکیزیف روضح تصرف ،دوجوم طیارش لیلد هب هک نیا هب هجوت اب 
 هب کمک و ییوگخساپ يارب )يداع طیارش اب هسیاقم رد( یشزومآ نارایتسد دادعت شیازفا ،میاهداد تسد زا

 یسانشراک ياهسرد يارب دوشیم داهنشیپ .تسا يرورض يرتویپماک ياههژورپ و اهنیرمت لح رد نایوجشناد

 نیمات هاگشناد طسوت نآ هنیزه و دبای صاصتخا یشزومآ رایتسد کی وجشناد 15 ره ءازا هب یلیمکت تالیصحت و

 .ددرگ

o ياهنامز و یشزومآ نارایتسد هب نایوجشناد یسرتسد ياهلاناک ،نایوجشناد اب لماعت شور و نامز تیریدم تهج 

 لودج نیا زا جراخ رد یشزومآ نارایتسد .ددرگ مالعا سرد تیاس رد و صخشم قیقد تروص هب نانآ هب یسرتسد

 لماعت دنور یلامتحا تالکشم زورب تروص رد شور نیا اب .دنتسین نایوجشناد هب ییوگخساپ هب مزلم يدنبنامز

 .دوب دهاوخ يریگیپ و تراظن لباق



o  نازیم .دیامن تیلاعف داتسا رظن ریز تعاس 4 طسوتم روط هب هتفه رد یشزومآ رایتسد ره هک دوریم راظتنا 

  .تسا هطوبرم همان نیئآ ساسا رب ،تادراک بلاق رد یشزومآ نارایتسد تیلاعف

 

v تاداهنشیپ 

o نایوجشناد و یشزومآ نارایتسد ،داتسا زا كرتشم ياهکبش ،بسانم يزاجم طیحم کی رد دوشیم داهنشیپ 

 ددرگیم داهنشیپ .دنک کمک نایوجشناد يریگدای قمع هب یسرد فلتخم لئاسم دروم رد ثحب اب ات دوش لیکشت

 .دشاب مهارف سرد داتسا يارب يدروم تراظن ناکما ات ماجنا هکبش نیمه رد زین نارایتسد اب نایوجشناد لماعت

o دوش تیوقت نایوجشناد یهورگ راک يهیحور ات دنوش فیرعت یهورگ تروص هب یسرد ياههژورپ دوشیم داهنشیپ. 

o ایند و روشک لیاسم هب فوطعم ياههژورپ یحارط يارب هاگشناد لغاش و رترب نالیصحتلا غراف زا ددرگیم داهنشیپ 
  .دنشاب شزومآ میت يراختفا وضع دارفا نیا و دوش هتفرگ هرهب


