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ضوارُ

تاریخ

جلسِ

جلسِ

اّذاف هیاًی (رئَس هطالب)

اّذاف ٍیژُ (بر اساس سِ حیطِ اّذاف آهَزضی :
ضٌاختی ،عاطفی ،رٍاى حرکتی)



رٍش یاددّی
یادگیری

هَاد ٍ ٍسایل

تاریخ جلسِ

آهَزضی

ٍزهاى

تکالیف داًطجَ

ًحَُارزضیابی
ٍدرصذ آى

 -1اکَلَطی
1

اکَلَطی ٍ تْذاضت هحیط
ٍ اپیذهیَلَطی

 ٍ -2تْذاضت هحیط

ٍ

 -3اپیذهیَلَطی ٍاّذاف آى سا تعشیف
کٌذ.

سخٌراًی
پرسص ٍ پاسخ
بحث گرٍّی
کٌفراًس

پرسص ٍ پاسخ

ٍایت برد
پاٍر پَیٌت

121

فیلن

در ّر جلسِ ٍ

ً 1.5ورُ ازهَى
پایاًی

توریي

...

 -1پظٍّص ٍ تحقیق دس علَم تْذاضتی
 -2اًَاع تحقیق  ،اّذاف تحقیق ٍ
2

پظٍّص ٍ تحقیق دس علَم
تْذاضتی

 -3سٍش ّای تحقیق
تَضیح دّذ ٍ ًام تثشد

سخٌراًی
پرسص ٍ پاسخ

ٍایت برد

بحث گرٍّی

پاٍر پَیٌت

پرسص ٍ پاسخ
61

در ّر جلسِ ٍ
توریي

کٌفراًس

ً1.5ورُ
ازهَى پایاًی

...
3

هذیشیت خذهات تْذاضتی
ٍ دسهاًی

 -1هذیشیت خذهات تْذاضتی ٍ دسهاًی
 -2تعشیف ٍ اّذاف آى سا تیاى کٌذ.

سخٌراًی
پرسص ٍ پاسخ

ٍایت برد

بحث گرٍّی

پاٍر پَیٌت

کٌفراًس

پرسص ٍ پاسخ
61

در ّر جلسِ ٍ
توریي

ً 1ورُ ازهَى
پایاًی
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ضوارُ

تاریخ

جلسِ

جلسِ

اّذاف هیاًی (رئَس هطالب)

اّذاف ٍیژُ (بر اساس سِ حیطِ اّذاف آهَزضی :
ضٌاختی ،عاطفی ،رٍاى حرکتی)



رٍش یاددّی
یادگیری

هَاد ٍ ٍسایل

زهاى جلسِ

آهَزضی

(دقیقِ)

تکالیف داًطجَ

ًحَُارزضیابی
ٍدرصذ آى

 -1تْذاضت آب ٍ هٌاتع آلَدگی ،
 -2خصَصیات آب ٍ
سخٌراًی

4

تْذاضت آب

5

تْذاضت َّا

 -3هشاحل تصفیِ آب سا تعشیف کٌذ ٍ

پرسص ٍ پاسخ

ٍایت برد

بحث گرٍّی

پاٍر پَیٌت

پرسص ٍ پاسخ
61

توریي

کٌفراًس

ًام تثشد.

در ّر جلسِ ٍ

ً 1.5ورُ
ازهَى پایاًی

...
-1

تْذاضت َّاٍ .

 -2آلَدگی ٍ اثش آى تش اًساى

ٍ

 -3هٌاتع آلَدگی َّا سا ضشح دّذ

سخٌراًی
پرسص ٍ پاسخ

ٍایت برد

بحث گرٍّی

پاٍر پَیٌت

پرسص ٍ پاسخ
61

در ّر جلسِ ٍ
توریي

کٌفراًس

ً1.25ورُ
ازهَى پایاًی

....

6

تْذاضت خاک

 -1تْذاضت خاکٍ .
-2هٌاتع آلَدُ کٌٌذُ خاک ٍ
-3اّویت تْذاضت خاک سا تَضیح دّذ

سخٌراًی
پرسص ٍ پاسخ

ٍایت برد

بحث گرٍّی

پاٍر پَیٌت

کٌفراًس

پرسص ٍ پاسخ
61

در ّر جلسِ ٍ
توریي

ً 1ورُ ازهَى
پایاًی

....
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ضوارُ

تاریخ

جلسِ

جلسِ

اّذاف هیاًی (رئَس هطالب)

اّذاف ٍیژُ (بر اساس سِ حیطِ اّذاف آهَزضی :
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 -1دفع تْذاضتی صتالِ ٍ
 ،-2تعشیف ٍ اًَاع صتالِ  ،هشاحل دفع

7

دفع تْذاضتی صتالِ

8

تصفیِ فاضالب

9

ًاقلیي تیواسی ٍ سٍش ّای اى ٍ
 ،-2تیواسی ّای هتطکلِ اص تٌذپایاى ٍ
هثاسصُ تا آى

صتالِ

ٍ

 -3جوع آٍسی صتالِ سا تیاى کٌذ



رٍش یاددّی
یادگیری

هَاد ٍ ٍسایل

زهاى جلسِ

آهَزضی

(دقیقِ)

سخٌراًی
پرسص ٍ پاسخ

ٍایت برد

بحث گرٍّی

پاٍر پَیٌت

تکالیف داًطجَ

پرسص ٍ پاسخ
61

در ّر جلسِ ٍ
توریي

کٌفراًس

ًحَُارزضیابی
ٍدرصذ آى

ً 1ورُ ازهَى
پایاًی

...

 -1تصفیِ فاضالب  ،هٌاتع تطکیل
فاضالب ٍ
 -2هشاحل تصفیِ فاضالب  ،اًَاع آًشا

سخٌراًی
پرسص ٍ پاسخ

ٍایت برد

بحث گرٍّی

پاٍر پَیٌت

پرسص ٍ پاسخ
61

در ّر جلسِ ٍ
توریي

کٌفراًس

ً 1ورُ ازهَى
پایاًی

رکش ًوایذ.
ً -1اقلیي تیواسی ٍ سٍش ّای هثاسصُ تا

سٍش ّای هثاسصُ تا آى سا ضشح دّذ

سخٌراًی
پرسص ٍ پاسخ

ٍایت برد

بحث گرٍّی

پاٍر پَیٌت

کٌفراًس

پرسص ٍ پاسخ
121

در ّر جلسِ ٍ
توریي

ً 2ورُ ازهَى
پایاًی
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ضوارُ

تاریخ

جلسِ

جلسِ

اّذاف هیاًی (رئَس هطالب)

اّذاف ٍیژُ (بر اساس سِ حیطِ اّذاف آهَزضی :
ضٌاختی ،عاطفی ،رٍاى حرکتی)



رٍش یاددّی
یادگیری

هَاد ٍ ٍسایل

زهاى جلسِ

آهَزضی

(دقیقِ)

تکالیف داًطجَ

ًحَُارزضیابی
ٍدرصذ آى

 -1تْذاضت هَاد غزایی
 -2اًَاع هسوَهیت ّای غزایی
11

تْذاضت هَاد غزایی

 -3کٌتشل ٍ اّویت تْذاضت غزایی .سا
رکش کٌذ

سخٌراًی
پرسص ٍ پاسخ

ٍایت برد

بحث گرٍّی

پاٍر پَیٌت

پرسص ٍ پاسخ
61

در ّر جلسِ ٍ
توریي

کٌفراى

ً 2ورُ ازهَى
پایاًی

 -1تْذاضت آسیة ّای فیضیکی  ،گشها ،
11

تْذاضت آسیة ّای
فیضیکی

سشها  ،فطاس َّا ٍ
-2تیواسی ّای حاصل اص آسیثْای
فیضیکی سا تعشیف کٌذ ٍ ًام تثشد

سخٌراًی
پرسص ٍ پاسخ

ٍایت برد

بحث گرٍّی

پاٍر پَیٌت

پرسص ٍ پاسخ
61

در ّر جلسِ ٍ
توریي

کٌفراى

ً1ورُ ازهَى
پایاًی

 -1تْذاضت آسیة ّای ضیویایی ٍ
12

تْذاضت آسیة ّای
ضیویایی

 -2اًَاع هسوَهیت ٍ
 -3اّویت تَجِ تِ ساُ ّای ٍسٍد سن تِ
تذى سا ضشح دّذ

سخٌراًی
پرسص ٍ پاسخ

ٍایت برد

بحث گرٍّی

پاٍر پَیٌت

کٌفراى

پرسص ٍ پاسخ
61

در ّر جلسِ ٍ
توریي

ً1ورُ ازهَى
پایاًی
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ضوارُ

تاریخ

جلسِ

جلسِ

اّذاف هیاًی (رئَس هطالب)

اّذاف ٍیژُ (بر اساس سِ حیطِ اّذاف آهَزضی :
ضٌاختی ،عاطفی ،رٍاى حرکتی)

 -1تیواسی ّای ضغلی  ،تعشیف کٌذ ٍ
13

تیواسی ّای ضغلی

 -2اًَاع آى  ،اّویت تَجِ تِ تیواسی
ّای ضغلی سا تیاى کٌذ



رٍش یاددّی
یادگیری

هَاد ٍ ٍسایل

زهاى جلسِ

آهَزضی

(دقیقِ)

سخٌراًی
پرسص ٍ پاسخ

ٍایت برد

بحث گرٍّی

پاٍر پَیٌت

تکالیف داًطجَ

پرسص ٍ پاسخ
61

در ّر جلسِ ٍ
توریي

کٌفراى

ًحَُارزضیابی
ٍدرصذ آى

ً1ورُ ازهَى
پایاًی

 -1تْذاضت هسکي  ،اهاکي عوَهی ٍ
هحیط تیواسستاى
14

تْذاضت هسکي  ،اهاکي
عوَهی ٍ هحیط تیواسستاى

ٍ

 -2اّویت سعایت ٍ تَجِ تِ اصَل
پیطگیشی اص عفًَت ّای تیواسستاًی ٍ.
 -3استاًذاسدّای هسکي  ،اّویت

سخٌراًی
پرسص ٍ پاسخ

ٍایت برد

بحث گرٍّی

پاٍر پَیٌت

پرسص ٍ پاسخ
61

در ّر جلسِ ٍ
توریي

کٌفراى

ً1.25ورُ
ازهَى پایاًی

تْذاضت گشهاتِ ّا ٍاستخشّاٍ ...سا
تَضیح دّذ
 -1پیطگیشی اص سَاًح ٍ حَادث
15

پیطگیشی اص سَاًح ٍ
حَادث

 -2عَاهل ایجادکٌٌذُ سَاًح

ٍ

 -3اًَاع آى  ،اّویت تَجِ تِ آًشا ضشح
دّذ.

سخٌراًی
پرسص ٍ پاسخ

ٍایت برد

بحث گرٍّی

پاٍر پَیٌت

کٌفراى

پرسص ٍ پاسخ
61

در ّر جلسِ ٍ
توریي

ً1ورُ ازهَى
پایاًی

 روش یبددهی – یبدگیري میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهاي – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودي (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهاي یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

ضوارُ

تاریخ

جلسِ

جلسِ

اّذاف هیاًی (رئَس هطالب)
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رٍش یاددّی
یادگیری

هَاد ٍ ٍسایل

زهاى جلسِ

آهَزضی

(دقیقِ)

تکالیف داًطجَ

ًحَُارزضیابی
ٍدرصذ آى

 -1اقذاهات تْذاضتی دس ضشایط اضطشاسی

16

اقذاهات تْذاضتی دس ضشایط  -2اّویت ٍ تَجِ تِ تالیای طثیعی ،
اًَاع تالیا ٍ
اضطشاسی

 -3اقذاهات الصم دس کٌتشل ٍ کاّص تالیا

سخٌراًی
پرسص ٍ پاسخ

ٍایت برد

بحث گرٍّی

پاٍر پَیٌت

کٌفراى

پرسص ٍ پاسخ
61

در ّر جلسِ ٍ
توریي

ً1ورُ ازهَى
پایاًی

سا تَضیح دّذ.
-1
17

-2
-3
...
-1
-2

18

-3
...
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