
تِ ًام خذا



اّذاف دس طشحْای تَػؼِ ای

هذیش ٍاحذ طشحْای تَػؼِ ای



هدف کلی

ّذف اختصاصی

هدف کاربردی



ّذف کلی

ِیافت، خَاّذ دػت آى تِ کلی طَس تِ هطالؼِ کِ سا آًچ 
  .هی گَیٌذ کلی ّذف

تِ کِ اػت تحقیق ػٌَاى ّواى کلی ّذف دساکثشتحقیقات  
.ؿَد هی ًَؿتِ خثشی یا اػتوشاسی  حال صتاى

تفاٍت ایي تا اػت هطالؼِ ػٌَاى ّواى ٍاقغ دس کلی ّذف 
ُ گیشی قاتل لغتْای تا کِ   کِ «ؿٌاخت یا تؼییي» هثل اًذاص

.ؿَد هی ؿشٍع داسًذ، ٍاضحتشی ٍ دقیق کاستشد ٍ هؼٌی



اّذاف اختصاصی

 یکثاسُ تِ کلی اّذاف تِ دػتیاتی کِ آًدا اص تحقیق دسّش
 هی تقؼین فشػی چٌذّذف تِ سا آى ، ًیؼت پزیش اهکاى

 کلی ّذف آًْا تِ دػتیاتی ٍ تحقیق ًتیدِ دس کِ کٌٌذ
هیگشدد هحقق



تش خضًی اّذاف تِ کلی ّذف ؿکؼتي :اختصاصی اّذاف•

 هطشح ٍاقغ تیٌاًِ تایذ اّذاف ایي :(جزيی يا ويژه) اختصاصی اهداف•
  .تاؿٌذ هتوشکض ؿذُ طشح سیضی آى حل تشای هطالؼِ کِ آًچِ تِ ٍ ؿَد

  تٌظین خَتی تِ اگش ٍ ّؼتٌذ کلی ّذف اص خضئی ٍاقغ دسجزئی اهداف•
 تحلیل ٍ تدضیِ گشدآٍسی، ًحَُ ٍ تحقیق سٍؽ طشاحی تِ سا هحقق ؿًَذ،

ُ ّا تفؼیش ٍ .ًوَد خَاٌّذ ّذایت داد

ِ ّای تِ تایذ ٍ ؿذ خاسج کلی ّذف قالة اص ًثایذ :جزئی هدف•   اػاػی خٌث
.تاؿذ هحذٍد هطالؼِ



 کشدى، تؼییي ًظیش افؼالی اص تایذ ّن خضئی اّذاف دس
ِ کشدى، ِ کشدى اثثات کشدى، هقایؼ  تشقشاسکشدى ٍ هحاػث

 فْویذى، ًظیش هثْن افؼال کاسگیشی تِ اص ٍ کشد اػتفادُ
.ًوَد دٍسی کشدى ارػاى ٍ کشدى هطالؼِ



ٍیظگیْای اػاػی اّذاف اختصاصی

  عٌْاى صزیخ ّ رّشي هشخص طْر تَ تایذ تذقیق  ُزُذف:صزادت•
.گزدد

  هطزح سطز یک دذ در تایذ تذقیق ُذف ُز:(کزدى خالصَ)ایجاس•
شْد

  ًیش کل در ّ تاشٌذ ساسگار ُن تا تایذ تذقیق اُذاف:تٌاقض عذم•
.آّرًذ فزاُن پیْستَ ُن تَ ّ هٌتظن ای هجوْعَ

 ًیزّی , سهاى,اعتثار دذ در تایذ تذقیق ُز اُذاف تعذاد:هطلْب تعذد•
.تاشذ اهکاًات سایز ّ اًساًی

  تاشٌذ عولی ّ پژُّش قاتل تایذ تذقیق یک ُذفِای :پذیزی تذقق•
.تاشٌذ گیزی اًذاسٍ قاتل ّ



اهداف کاربردی 

 دیگشی ّذف هطالؼات اص تؼضی دس هؼوَالً
 داسد ٍخَد ًیض کاستشدی ّذف ػٌَاى تحت

 اص حاصل ًتایح کاسگیشی تِ ًحَُ آى دس کِ
 ػاختاس ٍ کٌذ هی هـخص سا تحقیقات تشسػی

.ًذاسد هـخصی



طشاحی اخشا اسصؿیاتی تشًاهِ آهَصؿی  آ  
تشای داًـدَیاى دًذاًپضؿکی 

تشای  Aطشاحی اخشا اسصؿیاتی تشًاهِ آهَصؿی :ّذف اصلی•
داًـدَیاى دًذاًپضؿکی 

:اّذاف اختصاصی•
.... Aطشاحی تشًاهِ •
.....Aاخشای تشًاهِ •
....   Aاسصؿیاتی تشًاهِ •

....استقای ػطح :ّذف کاستشدی•



تشسػی هقایؼِ ای تاثیش اػتفادُ اص سٍؽ تذسیغ الف ٍ ب 
دس  4تش هیضاى یادگیشی ٍ سضایت داًـدَیاى هاهایی تشم 

داًـکذُ هاهایی پشػتاسی داًـگاُ ػلَم پضؿکی تْشاى

 هیضاى تش الف سٍؽ اص اػتفادُ تاثیش تؼییي:کلی ّذف
 دس 4 تشم هاهایی داًـدَیاى سضایت ٍ یادگیشی
تْشاى پضؿکی ػلَم داًـگاُ پشػتاسی هاهایی داًـکذُ



اّذاف اختصاصی

الف تذسیغ سٍؽ اص پغ ػولی آصهَى ًوشُ تؼییي•
ب تذسیغ سٍؽ اص پغ ػولی آصهَى ًوشُ تؼییي•
 ٍ الف تذسیغ سٍؽ اص پغ ػولی آصهَى ًوشات هقایؼِ•

ب
الف تذسیغ اص پغ داًـدَیاى سضایت هیضاى تؼییي•
ب تذسیغ اص پغ داًـدَیاى سضایت هیضاى تؼییي•
 ٍ الف تذسیغ اص پغ داًـدَیاى سضایت هیضاى هقایؼِ•

ب



اّذاف کاستشدی

 تِ الف سٍؽ اص هیتَاى هطالؼِ هثثت ًتایح صَست دس
 دس... آهَصؽ تشای خایگضیي یا کوکی سٍؽ یک ػٌَاى

.ًوَد اػتفادُ هاهایی داًـدَیاى



طشاحی تشًاهِ آهَصؿی :ػٌَاى  BBهثتٌی تش 
تَاًوٌذی دس دٍسُ آهَصؿی تخصصی داًـگاُ  

ػلَم پضؿکی تْشاى

هثتٌی تش    BBطشاحی تشًاهِ آهَصؿی :ّذف کلی
تَاًوٌذی دس دٍسُ آهَصؿی تخصصی داًـگاُ ػلَم 

پضؿکی تْشاى



اّذاف اختصاصی

تعییي ًیاسُای آهْسشی دستیاراى تخصصی  اس دیذگاٍ هتخصصیي•

اس  BBتعییي سطخ تعِذ دستیاراى تَ اصْل تزًاهَ آهْسشی •
طزیق خْد ارسیاتی

تعییي سطخ عولکزد دستیاراى اس دیذگاٍ رّسای تخشِای •
تالیٌی

BBتعییي فِزست تْاًوٌذیِای ضزّری تزًاهَ •

BBتعییي اُذاف آهْسشی تزًاهَ •

BBتذّیي هذتْای آهْسشی تزًاهَ •

تثییي راُثزدُای آهْسشی ّ ساسهاًذُی هذتْای تزًاهَ •
BBآهْسشی 

BBتعییي رّشِای تذریس تزًاهَ آهْسشی •

BBتعییي رّشِای ارسیاتی تزًاهَ آهْسشی •



اّذاف کاستشدی

 اُذاف تذقق جِت در هٌاسة تستز کزدى فزاُن•
  تِزاى پششکی علْم داًشگاٍ اًذاس چشن سٌذ

BB سهیٌَ در تخصصی دستیاراى تْاًوٌذیِای رشذ•



اسصؿیاتی ادغام افقی دسٍع ام ٍ ػی  
داًـکذُ پشػتاسی داًـگاُ ػلَم پضؿکی  

تْشاى

دس  M  ٍCاسصؿیاتی ادغام افقی دسع :ّذف کلی
داًـکذُ پشػتاسی داًـگاُ ػلَم پضؿکی تْشاى



اّذاف اختصاصی

 یادگیشی هیضاى اص داًـدَیاى خَداسصیاتی ػطح تؼییي•
تحصیلی ػال ًین پایاى دس M ٍ C دسع دٍ

 ٍ هذاخلِ گشٍُ دس داًـدَیاى تشم پایاى ًوشات هقایؼِ•
کٌتشل



اّذاف کاستشدی

ٍ M دسٍع حیطِ دس تاال ػطح فکشی هْاستْای پشٍسؽ•
C

M ٍ C تخصصی دسٍع دس پایِ هفاّین دسک استقای•

 آٍسدى خاطش تِ اص آهَصؿی اّذاف ػطح استقای •
هؼالِ حل هْاست ٍ داًؾ کاستشد ػطح تِ داًؾ



تشسػی هیضاى هْاست ایکغ دػتیاساى  : ػٌَاى
دٍسُ ّای تخصصی خشاحی داخلی اٍسٍلَطی  

دس داًـگاُ ػلَم پضؿکی تْشاى

 ّای دٍسُ دػتیاساى X هْاست هیضاى تشسػی :کلی ّذف
 ػلَم داًـگاُ دس اٍسٍلَطی داخلی خشاحی تخصصی

تْشاى پضؿکی



اّذاف اختصاصی

 تِ اٍسٍلَطِی  خشاحی داخلی دػتیاساى دس X هْاست هیضاى تؼییي•
تیواسػتاى تفکیک

 تِ اٍسٍلَطِی  خشاحی داخلی دػتیاساى دس X هْاست هیضاى تؼییي•
دػتیاسی ػال تفکیک

 تِ اٍسٍلَطِی  خشاحی داخلی دػتیاساى دس X هْاست هیضاى تؼییي•
تخصصی سؿتِ ًَع تفکیک

   اٍسٍلَطی خشاحی داخلی دػتیاساى دس  X سیضهْاستْای تؼییي•



اّذاف کاستشدی

 دس X هْاست هَخَد ٍضؼیت هَسد دس الصم داًؾ کؼة•
 اٍسٍلَطی خشاحی داخلی گشٍُ تخصصی دػتیاساى
 ٍ  ػیاػتگزاساى تِ ًتایح اًؼکاع ٍ پضؿکی داًـکذُ

 آهَصؿی سیضی تشًاهِ خْت داًـگاُ آهَصؿی هذیشاى
  آهَصؽ تؼذی ّای دٍسُ تشای

 ػاصی تَاًوٌذ خْت دس پظٍّؾ ایي ًتایح اص اػتفادُ•
داًـگاُ ػلوی ّیات اػضای



طشاحی ٍ تذٍیي تؼتِ یادگیشی الکتشًٍیکی  
اذ دس دٍسُ دػتیاسی داًـگاُ ػلَم پضؿکی  

تْشاى    

طشاحی ٍ تذٍیي تؼتِ یادگیشی الکتشًٍیکی اذ :ّذف کلی
دس دٍسُ دػتیاسی داًـگاُ ػلَم پضؿکی تْشاى 



اّذاف اختصاصی

 اص H آهَصؽ کلی ّذف تحلیل ٍ فشاگیش تحلیل, ًیاص تحلیل•
هتخصصیي دیذگاُ

H آهَصؿی دٍسُ آهَصؿی اّذاف تؼییي•

 ػاصهاًذّی ٍ دٍسُ اّذاف اػاع تش الکتشًٍیکی هحتَای تَلیذ•
 آهَصؽ هحتَای

H حیطِ تا هشتثط ػٌاسیَّای ٍ تکالیف تؼییي•

آهَصؿی دٍسُ ٍ فشاگیش اسصیاتی ًحَُ تؼییي•
.. سٍی تش آهَصؿی تؼتِ گضاسی تاس•



اّذاف کاستشدی

خاهؼِ ػالهت ػطح آى تثغ تِ ٍ H ػطح استقای•
 H تا هشتثط هَضَػات تِ ًؼثت ؿٌاختی هْاستْای ایداد•

آًْا تِ هثثت ًگشؽ ایداد ٍ



اص تَخِ ؿوا ػپاػگضاسم


