تٌام خذا
فزم عزح درط
داًؾکذُ:ستاى ٍادتیات ………………………… رؽتِ:فزٌّگ ٍستاًْای تاعتاًی

……………… ……….گزایؼ:

……………………… همغغ:کارؽٌاعی ارؽذ……………….
ًام درط :همذهات ستاًؾٌاعی ………………… تؼذاد ٍاحذ ًظزی …… 2 :تؼذاد ٍاحذ ػولی --…… :ػٌَاى درط پیؾٌیاس:
………ً .……--ام هذرط:دکتزالیشاتت عْزاب ………………… توام ٍلت ً یوِ ٍلت  هذػَ* 

هحل تزگشاری:

کالط* آسهایؾگاُ 
ّذف کلی درط :کغة ًگزػ ػلوی ًغثت تِ ستاى ٍؽٌاخت عاخت آى ٍدعتیاتی تِ هثاًی ػلن ستاًؾٌاعی ٍهمَلِ ّای آى جْت کغة
تَاًایی هغالؼِ ٍپضٍّؼ درحَسُ ّای ستاًی.

رئَط هغالة
ّفتِ اٍل

تؼزیف ستاى-پیذایؼ ستاى-خصَصیات ستاى اًغاى

ّفتِ دٍم

تؼزیف ػلن ستاًؾٌاعی ٍهمَلِ ّای ستاًؾٌاعی ًَیي-ستاى ٍگفتار-ستاى ٍخظ

ّفتِ عَم

آٍاؽٌاعی-تؼزیف آٍاّای گفتاری-صاهت ٍهصَت-جایگاُ تَلیذً-حَُ تَلیذٍ -اکذاری ٍ تیَاکی (تااعتفادُ
اسدادُ ّای ستاى فارعی)

ّفتِ چْارم

ٍاجؾٌاعیٍ-اجْای ستاى فارعیٍ-اجگًَِ ّا-سٍجْای کویٌِّ-جا-تکیِ-جذٍل صاهتْاٍهصَتْای ستاى فارعی

ّفتِ پٌجن

فزایٌذّای آٍایی ستاىّ-وگًَی-للة –حذف-اضافِ(-تااعتفادُ اسدادُ ّای ستاى فارعی)

ّفتِ ؽؾن

ٍاصُ ؽٌاعی-تکَاص (اًَاع ٍ همَلِ ّای پیزاهَى آى)ًٍذّای تصزیفی ٍ اؽتمالی(تااعتفادُ اس دادُ ّای ستاى فارعی)

ّفتِ ّفتن

ٍاصُ -فزایٌذّای ٍاصُ عاسی (تصزیف-اؽتماقٍ-اهگیزی-تزکیة-گزتِ تزداری( )..تااعتفادُ اسدادُ ّای ستاى
فارعی)

ّفتِ ّؾتن
ّفتِ ًْن

هزٍری تز هثاحث گذؽتِ -پزعؼ ٍ پاعخ ٍرفغ اؽکال –تحث درتارُ کارّای ارائِ ؽذُ-
جولِ-عاسُ ّای تؾکیل دٌّذُ جولِ-تحلیل عاخت درًٍی جولِ تکوک لالتْای ًاهگذاری ؽذُ ًٍوَدار درختی-
(تااعتفادُ اسدادُ ّای ستاى فارعی)

ّفتِ دّن
ّفتِ یاسدّن

ًحَ – آؽٌایی تا همَلِ ّای سیز عاخت ٍ رٍ عاخت –کارکزد گؾتار ٍلَاػذ گؾتاری
هؼٌی ؽٌاعی-هؼٌای ادراکی ٍهؼٌای هتذاػی-راتغِ ّای هفَْهی در عغح ٍاصُ(هَلفِ ّای هؼٌاییّ-ن هؼٌایی-
چٌذهؼٌاییّ-ن آٍاییّ-وٌاهی-ؽوَل هؼٌایی) (تااعتفادُ اس دادُ ّای ستاى فارعی)

ّفتِ دٍاسدّن

کارتزدؽٌاعی -تؼثیز هٌظَر گَیٌذُ (تافت -ػثارتْای اؽارُ ای-پیؼ فزض-کٌؼ ّای گفتاری) (تااعغتفادُ اس
دادُ ّای ستاى فارعی)

ّفتِ عیشدّن

تجشیِ ٍ تحلیل کالم-اًغجام-ارتثاط هغالة -اصَل ّویاری ٍ لَاػذ حوایت کٌٌذُ اس آى(کویت-کیفیت-راتغِ-
ؽیَُ)

ّفتِ چْاردّن
ّفتِ پاًشدّن

گًَِ ّای ستاًی -ستاى هؼیار -ستاى خَدکار -ستاى تزجغتِ-لْجِ ٍ گَیؼ
گَیؾْای جغزافیایی -گَیؾْای اجتواػی(گًَِ ّای ؽغلی-عٌی-جٌغی-عثمات اجتوایی-تحصیلی)-گَیؼ
فزدی

ّفتِ ؽاًشدّن
تَجِ:

هزٍری تز هثاحث گذؽتِ-پزعؼ ٍپاعخ ٍرفغ اؽکال-تحث درتارُ کارّای کالعی ارائِ ؽذُ

در صَرت تغییز هثاحث ٍ ًحَُ تذریظ درط در ّز ًیوغال السم اعت فزم هزتَعِ هجذدا تَعظ اعتاد هحتزم تکویل ٍ جْت تِ رٍس رعاًی در اختیار آهَسػ داًؾکذُ ٍ عایت ٍاحذ لزار گیزد.

ًحَُ ارسؽیاتی فؼالیت داًؾجَ در عی دٍرُ:ارسؽیاتی اس عزیك عٌجؼ هیشاى آهادگی ٍهَفمیت داًؾجَیاى دراًجام پضٍّؾْای
هَردی هحَل ؽذُ ٍپاعخْای صحیح اًاى درجلغات پزعؼ ٍ پاعخ ٍحضَر هٌظن ایؾاى درکالط اًجام هیؾَد.

هٌاتغ هغالؼاتی:
ً-1گاّی تِ ستاى ،جزح یَل ،تزجوِ ؽیزیي حیذری  ،اًتؾارات عوت
 -2هثاًی ستاًؾٌاعی  ،اتَالحغي ًجفی ،اًتؾارات ًیلَفز
 -3هثاًی ستاًؾٌاعی ،ػلی هحوذ حك ؽٌاط ،احوذ عویؼی،کَرػ صفَی ،عاسهاى پضٍّؼ
ٍتزًاهِ ریشی آهَسؽی ٍسارت آهَسػ ٍپزٍرػ

