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مقدمه:
اػتفادُ اص اهَاج فشاكَت تِجاي پشتَّاي يًَؼاص دس تـخيق پضؿكي اص اّويت ٍ جارتِ تؼياس صيادي تِخلَف دس تـخيق هَاسد هشتَط تِ حاهلگي
تشخَسداس اػت .اص آًجا كِ تاكٌَى دس تِكاسگيشي ؿذتّاي فشاكَت تـخيق پضؿكي ّيچگًَِ عاسضِاي گضاسؽ ًـذُ اػت لزا هـاّذُي صًذُي
اًذامّاي تذى ٍ ّوچٌيي هعايٌِ عكغالعول اًذامّاي هختلف دس اثش اعوال اػتشع كِ عالٍُ تش اعالعات آًاتَهيك اعالعات فيضيَلَطيك سا تِ اسهغاى
هي آٍسد ػثة گشديذُ ايي سٍؽ تـخيلي هياى هتخلليي ساديَلَطي داساي جايگاُ ٍيظُاي تاؿذ.
 -اهداف كلي:

فشاگيشي اكَل فيضيك پايِ اهَاج فشاكَت  ،هَلذّاي فشاكَت ٍ آؿٌايي تا سٍؿْاي تلَيشتشداسي دٍ تعذي صهاى ٍاقعي ٍ داپلش
 -4اهداف ويژه:

 -1هاّيت اهَاج فشاكَت ،اًتـاس كَت دس هحيظ ّاي هختلف تشخَسد فشاكَت تا هادُ ؿذت اهَاج فشاكَت
 -2جزب فشاكَت دس هادُ اًعكاع ٍ ؿكؼت فشاكَت دس هحيظ
 -3خاكيت پيضٍالكتشيك  ،ػاختواى تشاًؼذٍػش ،عَل فضايي پالغ
 -4فاكتَسّاي تشاًؼذٍػش ،پٌْاي تاًذ ،تشاًؼذٍيشّاي چٌذ عٌلشي
 -5هيذاًْاي ًضديك ٍ دٍس فشاكَت لَب ّاي جاًثي
 -6اكَل تلاٍيش ػًََگشافي  ٍ A, B, Mصهاى ٍاقعي
 -7اػكٌشّاي هكاًيكي ٍ الكتشًٍيكي ،آسايِ ّاي غيش خغي  ،فاصي ،حلقَي،
 -8آسايِ ّاي دٍ تعذي ٍ تلاٍيش ػِ تعذي
 -9قذس تفكيك هحَسي ٍ عشضي ،كٌتشاػتًَ ،يض ٍ آستيفكت
 -11اًَاع آستيفكت ّا
 -11اًذاصُ گيشي ػشعت ٍ هؼافت ،اثش اپلش
 -12داپلش هَج پيَػتِ ٍ پالؼي
 -13اثشات تيَلَطيك فشاكَت
 -14تكيٌيك ّاي ػًََگشافي اص اعضاي تذى
 -9استراتژي آموزشي:
ػخٌشاًي ،تكاسگيشي سٍؽ  ٍ Brain stormهـاّذُ عولي
 -9وسايل سمعي بصري:

اػتفادُ اص ػيدي ّاي آهَصؿي تا اػتفادُ اص پشٍطكتَس ٍ ٍايت تَسد
 -7روش ارزشيابي:
تؼتّاي چْاس گضيٌِاي تشاي اهتحاى هياى تشم تِ اسصؽ ً 8وشُ اص 21
ػَال دس ؿشٍع دسع اص داًـجَياى تغَس تلادفي تِ اسصؽ ً 1وشُ
تؼتْاي چْاس گضيٌِاي پاياى تشم تِ اسصؽ ً 12وشُ اص ً 21وشُ.
 -8منابع:
كتاب ػًََگشافي تشجوِ تَؿثشگ  ،هتشجن تَرسجوْشي
جذٍل صهاى تٌذي

هَضَع آهَصؽ

جلؼِ
اٍل

هـخلات كَت فشاكَت ،ػشعت كَت ؿذت ٍ اهپذاًغ كَت ،اًعكاع كَت دس دٍپتشّا

دٍم

پشاكٌذگي ،تضعيف ٍ ،هثذلْاي فشاكَت

ػَم

اًَاع هثذلْا فشاكَتً ،احيِ ًضديك ٍ دٍس

چْاسم

قذست تفكيك عشضي ٍ هحَسي

پٌجن

تاسيكِ ػاصّا ،فشػتٌذُ ٍ گيشًذُ فشاكَت ،عول پالغ اكَ

ؿـن

هذ ّاي ًوايؾ اي  ،تي ،ام ٍ صهاى ٍاقعي

ّفتن

اػكي هكاًيكي ٍ الكتشًٍيكيً ،وايؾ ٍ رخيشُ تلَيش

ّـتن

اهتحاى هياى تشم  ،عَاهل هؤثش دس كٌتشاػت تلاٍيش ّاسهًَيك

ًْن

آستيفكت ّا  ،تلَيشتشداسي ػِ تعذي

دّن

فشاكَت داپلش ،داپلش پيَػتِ ٍ پالؼي

ياصدّن

ػيؼتن داپلكغ

دٍاصدّن

تضويي كيفيت دس ػًََگشافي

ػيضدّن

ؿاخق گشهايي ٍ هكاًيكي

چْاسدّن

اثشات تيَلَطيك فشاكَت

پاًضدّن

هشٍس هغالة

ؿاًضدّن

سفع اؿكال

ّفذّن

اهتحاى پاياى تشم

