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 های کمک آموزشی:رسانه

جلسات به صورت مجازی خواهد بود با استفاده از نرم افزارهای الزم مانند پاوپوینت، کامتاژیا محتوای مجازی تهیه خواهد شد و 

 از طریق سامانه نوید محتوای تهیه شده ارایه خواهد شد. 

 

 

 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون آزمون

 15/10-15/12 ترم تحصیلیدر طول  3 چهارگزینه ایبه صورت  کوئیز

 حضور فعال در کالس

مجازی و انجام تکالیف 

 محوله در طی ترم 

حضور در سامانه و 

 -کالس های آنالین

 انجام تکالیف

 15/10-15/12 در طول ترم تحصیلی 2

   15 چهارگزینه ای/ تشریحی آزمون پایان ترم

 

 های مجازی در کالس و شرکت فعالمقررات درس و انتظارات از دانشجو: شرکت در بحث گروهی، حضور 

    

  



 جدول زمانبندی درس
 

 صبح 10-12 یکشنبهروز و ساعت جلسه: 

 وسیله کمک آموزشی روش تدریس مدرس ع هر جلسهوموض جلسه

و بحث ) به سخنرانی  دکتر علی کاظمی یزیر برنامهو اهمیت  دهیسابقه، فا 1

 صورت مجازی(

کامپیوتر، گوشی هوشمند، 

PowerPoint نرم افزار ،

سامانه نوید و  -کامتاژیا

 برخطکالس های 

) به  بحثسخنرانی و  دکتر علی کاظمی یزیر برنامه اثربخش نمودن یروشها 2

 صورت مجازی(

// 

) به  بحثسخنرانی و  دکتر علی کاظمی انواع برنامه ریزی 3

 صورت مجازی(

// 

) به  بحثسخنرانی و  دکتر علی کاظمی کیاستراتژ یزیبرنامه ر ندیفرآ 4

 صورت مجازی(

// 

) به  بحثسخنرانی و  دکتر علی کاظمی یعملیات یزیمراحل برنامه ر 5

 صورت مجازی(

// 

)شناخت یعملیات یزیمراحل برنامه ر 6

 وضع موجود(

) به  بحثسخنرانی و  دکتر علی کاظمی

 صورت مجازی(

// 

 یی)شناسا یعملیات یزیمراحل برنامه ر 7

 مساله(

) به  بحثسخنرانی و  دکتر علی کاظمی

 صورت مجازی(

// 

 یی)شناسا یعملیات یزیمراحل برنامه ر 8

 مساله(

) به  بحثسخنرانی و  دکتر علی کاظمی

 صورت مجازی(

// 

 یی)شناسا یعملیات یزیمراحل برنامه ر 9

 مساله(

) به  بحثسخنرانی و  دکتر علی کاظمی

 صورت مجازی(

// 

 تی)اولو یعملیات یزیمراحل برنامه ر 10

 (مشکالت و لیمسا یبند

) به  بحثسخنرانی و  دکتر علی کاظمی

 صورت مجازی(

// 

و  هی)تجز یعملیات یزیمراحل برنامه ر 11

 تحلیل مساله(

) به  بحثسخنرانی و  دکتر علی کاظمی

 صورت مجازی(

// 

عملیاتی )هدف و  برنامه ریزیمراحل  12

 (هدف گذاری

) به  بحثسخنرانی و  دکتر علی کاظمی

 صورت مجازی(

// 

)هدف و هدف  یعملیات یزیبرنامه ر 13

 (یگذار

) به  بحثسخنرانی و  دکتر علی کاظمی
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// 
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 راه حل مناسب(

) به  بحثسخنرانی و  دکتر علی کاظمی

 صورت مجازی(

// 

)تهیه  یعملیات یزیمراحل برنامه ر 15

 (یبرنامه تفصیل

) به  بحثسخنرانی و  دکتر علی کاظمی

 صورت مجازی(

// 

) به  بحثسخنرانی و  دکتر علی کاظمی پیشرفت کار، پایش و کنترل 16

 صورت مجازی(

// 



و  یبهداشت یانسانی نیرو یزیبرنامه ر 17

 یدرمان

) به  بحثسخنرانی و  کاظمی دکتر علی

 صورت مجازی(

// 

 


