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  ّدف کلی دٍرُ: آشٌبیی بب اصَل عولکزد ٍ ٍظبیف فزد سیبر ٍ اسکزاة در اتبق عول

 درس:  شزح
هي ًظطي صَضت ثِ ضا آًْب چگًَگي اًجبم ٍ قسُ آقٌب ػول اظ ثؼس ٍ حيي لجل، ثيوبض ّبيآهبزگي ٍ ًيبظّب ثب زاًكجَ زضؼ ايي زض

 .گطزاًس آهبزُ ثيوبض ضفغ ًيبظّبي ثب حفظ اصَل اؾتطيل، جْت ضا ػول اتبق هحيظ ٍ قطايظ چگًَِ كِ آهَظز هي ّوچٌيي ٍ آهَظز
 

 اّداف اختصبصی:

 ي دٍرُ:یبى ایرٍد در پب یبى  اًتظبر هیاس داًشجَ

 اتبق ػول ضا قطح زّس. عطاحي قطايظ ٍ -1

 آهبزُ ؾبظي اٍليِ ٍؾبيل اتبق ػول ضا ثساًس. -2

 عطظ ثبظ كطزى تجْيعات اؾتطيل ضا تَضيح زّس. -3

 ٍظبيف اؾکطاة زض هطاحل لجل، ثؼس ٍ حيي ػول ضا ثساًس. -4

 ضا تَضيح زّس. اؾکطاة جطاحي ًحَُ  -5

 ًحَُ پَقيسى گبى ٍ زؾتکف ضا تَضيح زّس. -6

 گبى ٍ زؾتکف ضا تَضيح زّس.ًحَُ پَقبًسى  -7

 ٍؾبيل ٍ گبظّبي لبثل قوبضـ ضا ثساًس. -8

 ٍظبيف ؾيطكَالض زض هطاحل لجل، ثؼس ٍ حيي ػول ضا ثساًس. -9

 ثيوبض  ضا ثيبى ًوبيس. پصيطـ ٍ ايوٌيًحَُ   -10

هربعجبى: زاًكجَيبى تطم اٍل كبضقٌبؾي پيَؾتِ اتبق ػول                  زضؼ:  اصَل ٍ فٌَى ػولکطز فطز ؾيبض ٍ اؾکطاةػٌَاى   

14-13قٌجِ ّب ؾبػت يک ؾبػت پبؾرگَيي ثِ ؾَاالت فطاگيط:                      ػولي(                        1ًظطي ٍ 2)3تؼساز ٍاحس:   

لبؾويهسضؼ: ذبًن                                  16-18، ٍ 14 -16قٌجِ ّب ِ زضؼ:ئظهبى اضا  

 زضؼ ٍ پيف ًيبظ: ًساضز



 اًَاع ثريِ ّب ضا ثساًس. -11

 قْبي پيكگيطي اظ ذًَطيعي ضا قطح زّس.اًَاع ضٍ -12

 زّي هٌبؾت ثِ ثيوبض ضا قطح زّس.اًَاع پَظيكي ّب ٍ ًحَُ پَظيكي  -13

 چگًَگي هطالجت اظ ًوًَِ ّبي ثطزاقتِ قسُ زض اتبق ػول ضا ثساًس. -14

 اًَاع اًؿعيَى ّبي جطاحي ضا ثب شكط ًبم آًْب تَضيح زّس. -15

 ًحَُ هطالجت اظ زضى ّب ضا تَضيح زٌّس. -16

 

 جدٍل سهبى بٌدی

 زض اتبق ػول ػولکطز فطز اؾکطاة ٍ ؾيطكَلطتئَری درس ئِی ارابٌدى هبٍل سجد

 61-61شٌبِ

 تبریخ ارائِ هدرس

اٍل  جلؿِ  

زٍم  جلؿِ  

 جلؿِ ؾَم

 جلؿِ چْبضم

 جلؿِ پٌجن

 جلؿِ قكن

 جلؿِ ّفٌن

 جلؿِ ّكتن

 جلؿِ ًْن

 جلؿِ زّن

 جلؿِ يبظزّن

 جلؿِ زٍاظزّن

اتبق ػولعطاحي ٍ  قطايظآقٌبيي ثب  -قطح زضؼ -اّساف زضؼ  

 پصيطـ ثيوبض زض اتبق ػول ٍ اًتمبل ثيوبض تحت ػول جطاحي

 ايوٌي زض اتبق ػول 

 آقٌبيي ثب ٍظبيف فطز ؾيطكَالض

 آقٌبيي ثب ثبظ كطزى ٍ پک كطزى ٍؾبيل اؾتطيل جطاحي 

 ًحَُ پَظيكي زّي هٌبؾت ثِ ثيوبض تحت ػول جطاحي 

 آهبزُ كطزى پَؾت ثيوبض ٍ پطح اٍليِ ٍ ثبًَيِ 

 ايجبز ٍ حفظ هحيظ اؾتطيل

اهتحبى هيبى تطم -هطالجت اظ ًوًَِ ّب  

عاضّبي جطاحياثقوبضـ گبظّب ٍ   

ٍ تکٌيک ّبي حيي ػول ٍظبيف اؾکطاة لجل، حيي ٍ ثؼس اظ ػول جطاحي  

يآقٌبيي ثب اؾکطاة جطاح  

 ذبًن لبؾوي 

 ذبًن لبؾوي

 ذبًن لبؾوي

 ذبًن لبؾوي

 ذبًن لبؾوي

 ذبًن لبؾوي

 ذبًن لبؾوي

 ذبًن لبؾوي

 ذبًن لبؾوي

 ذبًن لبؾوي

 ذبًن لبؾوي

 ذبًن لبؾوي

 



 جلؿِ ؾيعزّن

 جلؿِ چْبضزّن

 جلؿِ پبًعزّن

 جلؿِ قبًعزّن

 آقٌبيي ثب پَقيسى ٍ پَقبًسى گبى ٍ زؾتکف جطاحي 

  اًَاع ثريِ ّب ٍ اًؿعيَى ّبي جطاحي

 هطالجت اظ زضى ّب

 ّوَؾتبظ ٍ ضاُ ّبي پيكگيطي اظ ذًَطيعي حيي ػول جطاحي

 ذبًن لبؾوي

 ذبًن لبؾوي

 ذبًن لبؾوي

 ذبًن لبؾوي

 آسهَى هیبى تزم:تبریخ 

 تبریخ آسهَى پبیبى تزم:

 

 اتبق ػول ٍ اّساف زضؼ قطايظ ٍ عطاحيآقٌبيي ثب : ّدف کلی جلسِ اٍل    

 اّداف ٍیژُ جلسِ اٍل:

 در پبیبى داًشجَ قبدر ببشد:

 ثب اّساف زضؼ آقٌب ثبقس -1

 عطاحي فيعيکي هجوَػِ جطاحي ضا تَضيح زّس -2

 هٌبعك ٍضٍز ٍ ذطٍج اتبق ػول ضا ثيبى كٌس -3

 هحلْبي ًَاحي پكتيجبًي اتبق ػول ضا تَضيح زّس. -4

 قطايظ ٍ ؾبذتوبى اتبق ػول ضا تَضيح زّس -5

 ٍيػگي ؾمف، كف، زضة ٍ زيَاضّبي اتبق ػول ضا ثيبى كٌس. -6

 ًَض ٍ ضٍقٌبيي، ٍ تَْيِ اتبق ػول ضا تَضيح زّس. -7

اًتقبل بیوبر تحت عول جزاحی  پذیزش بیوبر در اتبق عول ٍ ّدف کلی جلسِ دٍم:  

 اّداف ٍیژُ جلسِ دٍم:



 در پبیبى داًشجَ قبدر ببشد:

 اصَل پصيطـ ثيوبض زض اتبق ػول ضا ثيبى كٌس. -1

 ضا تَضيح زّس للجل اظ ٍضٍز ثِ اتبق ػو ثيوبض آهبزگي ّبي -2

 ًحَُ ثطضؾي پطًٍسُ ضا ثيبى كٌس. -3

 ضا ثيبى كٌس ثطاي اػوبل جطاحي ؾبلوٌساى تَجْبت ٍيػُ ٍ آهبزُ ؾبظي -4

 اعفبل ٍ ًَظازاى ثطاي ػول جطاحي ضا قطح زّس. آهبزُ ؾبظيتَجْبت ٍيػُ ٍ   -5

 اصَل  اًتمبل ثيوبض ضا تَضيح زّس -6

 اًتمبل ضا قطح زّس. ذغطات احتوبلي زض حيي -7

ايوٌي زض اتبق ػول :سَم ّدف کلی جلسِ  

:سَم اّداف ٍیژُ جلسِ  

 در پبیبى داًشجَ قبدر ببشد:

 زؾتَضالؼولْبي ايوٌي ضا تَضيح زّس -1

 كِ ثيوبضاى ضا تْسيس هيکٌس قطح زّس. ذغطات احتوبلي -2

 ضا تْسيس هيکٌس قطح زّس. پطؾٌل اتبق ػولذغطات احتوبلي كِ  -3

 ذغبّبي پعقکي كِ زض اتبق ػول هوکي اؾت ضخ زّس ضا ًبم ثطزُ ٍ تَضيح زّس. -4

 آقٌبيي ثب ٍظبيف فطز ؾيطكَالض :چْبرمّدف کلی جلسِ 

:چْبرم اّداف ٍیژُ جلسِ  

 ببشد:در پبیبى داًشجَ قبدر 



 ٍظبيف فطز ؾيطكَالض  ضا لجل ػول جطاحي تَضيح زّس -1

 ٍظبيف فطز ؾيطكَالض ضا ٌّگبم قطٍع ػول جطاحي تَضيح زّس -2

 ٍظبيف فطز ؾيطكَالض ضا حيي ػول جطاحي تَضيح زّس -3

 ٍظبيف فطز ؾيطكَالض ضا ثؼس ػول جطاحي تَضيح زّس -4

 آقٌبيي ثب ثبظ كطزى ٍ پک كطزى ٍؾبيل اؾتطيل جطاحي  :پٌجنّدف کلی جلسِ 

:پٌجناّداف ٍیژُ جلسِ   

 در پبیبى داًشجَ قبدر ببشد:

 اؾتطيل ثِ عَض صحيح ضا قطح زّس پک ّبيچگًَگي ثبظ كطزى  -1

 قَز ضا ثيبى كٌس هي پک ّبقطايغي كِ ثبػت غيطاؾتطيل قسى  -2

 كٌس َض صحيح ثبظعثِ عَض ػولي ثتَاًس ٍؾبيل اؾتطيل ضا ثِ  -3

 عطظ صحيح پک كطزى ؾت ّبي جطاحي ضا تَضيح زّس -4

ًحَُ پَظيكي زّي هٌبؾت ثِ ثيوبض تحت ػول جطاحي: ششنّدف کلی جلسِ   

:ششن اّداف ٍیژُ جلسِ  

 در پبیبى داًشجَ قبدر ببشد:

 هطالجتْبي حيي پَظيكي زّي ثيوبض ضا ثيبى ًوبيس -1

 تَضيح زّستبثيطات پَظيكي زّي ضا ثطضٍي ؾيؿتن ّبي هرتلف ثيوبض  -2

 ًَاحي كِ ثبيس زض پَظيكي زّي تَجِ ثيكتطي ثِ آى ّب قَز ضا ثيبى ًوبيٌس -3

 ضوبئن ترت ػول جْت پَظيكي زازى ضا ًبم ثجطًس. -4

 اًَاع پَظيكي ضا قطح هي زٌّس -5



آهبزُ كطزى پَؾت ثيوبض ٍ پطح اٍليِ ٍ ثبًَيِ: ّفتنّدف کلی جلسِ   

:ّفتناّداف ٍیژُ جلسِ   

 ببشد:در پبیبى داًشجَ قبدر 

 ّسف آهبزُ كطزى پَؾت ضا قطح زّس -1

 ظهبى هٌبؾت ٍ ًحَُ قيَ هَي هَضغ جطاحي ضا تَضيح زّس -2

 ضٍقْبي اًجبم پطح پَؾت ضا ثيبى كٌس -3

 تجْيعات ٍ هحلَلْبي پطح اٍليِ ٍ ثبًَيِ ضايج ضا ًبم ثجطز -4

 ضسػفًَي هحل ػول ضا قطح زّساصَل  -5

 ايجبز ٍ حفظ هحيظ اؾتطيل :ّشتنّدف کلی جلسِ 

:ّشتناّداف ٍیژُ جلسِ   

 در پبیبى داًشجَ قبدر ببشد:

 ًحَُ ػجَض افطاز اؾتطيل اظ كٌبض يکسيگط ضا ثيبى كٌس -1

 ًحَُ ػجَض افطاز غيطاؾتطيل اظ كٌبض افطاز اؾتطيل ضا قطح زّس -2

 هيعاى فبصلِ افطاز غيط اؾتطيل اظ هحيظ اؾتطيل ضا ثيبى كٌس -3

 اؾتطيل ضا تَضيح زّس. اصَل هَاجِْ ثب ؾغح ٍ فطز -4

 تکٌيک ضسػفًَي هحل ػول ضا تَضيح زّس -5

 

 



 هطالجت اظًوًَِ ّب :ًْنّدف کلی جلسِ 

:ًْناّداف ٍیژُ جلسِ   

 در پبیبى داًشجَ قبدر ببشد:

 ضٍقْبي ثسؾت آٍضزى ًوًَِ ضا تَضيح زّس -1

 پطٍتکل ًوًَِ جطاحي ضا قطح زّس -2

 ظطٍف هٌبؾت ثطاي ًوًَِ ضا ثيبى كٌس -3

 ٍيػُ ضا ثيبى كٌساًَاع ًوًَِ  -4

 ثطچؿت ظزى ٍ هحبفظت اظ ًوًَِ ضا قطح زّس -5

 اهتحبى هیبى تزم

 قوبضـ گبظّب ٍ اثعاض جطاحي آقٌبيي ثب:دّنّدف کلی جلسِ 

دّنجلسِ اّداف ٍیژُ   

 در پبیبى داًشجَ قبدر ببشد:

 اّويت قوبضـ گبظّب ٍ ٍؾبيل ضا ثيبى ًوبيس -1

 هَاضزي ضا كِ الظم اؾت قوبضـ قَز ثيبى ًوبيس -2

 اگطقوبضـ ٍؾبيل صحيح ًجَز الساهبت الظم ضا ثيبى ًوبيس -3

 

 ٍ تکٌيک ّبي حيي ػول ٍظبيف اؾکطاة لجل، حيي ٍ ثؼس اظ ػول جطاحي :یبسدّنّدف کلی جلسِ 



  دّن:یبساّداف ٍیژُ جلسِ 

 در پبیبى داًشجَ قبدر ببشد:

 اؾکطاة ضا لجل ػول جطاحي تَضيح زّسفطز   ٍظبيف -1

 ٌّگبم قطٍع ػول جطاحي تَضيح زّساؾکطاة ضا فطز ٍظبيف  -2

 اؾکطاة ضا حيي ػول جطاحي تَضيح زّسفطز ٍظبيف  -3

 اؾکطاة ضا ثؼس ػول جطاحي تَضيح زّسفطز ٍظبيف  -4

 تکٌيک ّبي حيي ػول جطاحي ضا اضائِ زّس -5

 

 آقٌبيي ثب اؾکطاة جطاحي سدّن:دٍاّدف کلی جلسِ 

  اسدّن:اّداف ٍیژُ جلسِ دٍ

 در پبیبى داًشجَ قبدر ببشد:

 هطاحل اؾکطاة جطاحي ضا قطح زّس -1

 ضٍقْبي اؾکطاة كطزى ثب هحلَلْبي هتفبٍت ضا ثبّن همبيؿِ كٌس -2

 َض ػولي ثتَاًس اؾکطاة كٌسثِ ع -3

 جطاحي گبى ٍ زؾتکفٍ پَقبًسى آقٌبيي ثب پَقيسى  :شدّنسیّدف کلی جلسِ 

:سیشدّن اّداف ٍیژُ جلسِ  

 در پبیبى داًشجَ قبدر ببشد:

 گبى ٍ زؾتکف ضا ثيبى كٌسٍ پَقبًسى  ضٍقْبي پَقيسى  -1

 پَقيسى گبى ٍ زؾتکف ثِ ضٍـ ثبظ ضا قطح زّس ٍ ثتَاًس ثِ صَضت ػولي اجطا ًوبيس -2



 پَقيسى گبى ٍ زؾتکف ثِ ضٍـ ثؿتِ ضا قطح زّس ٍ ثتَاًس ثِ صَضت ػولي اجطا ًوبيس -3

 تطتيت چيسى ٍؾبيل جطاحي ضا ضٍي هيع قطح زّس -4

يِ ّب ٍ اًؿعيَى ّبي جطاحياًَاع ثر :دّنچْبرّدف کلی جلسِ   

ن:دّچْبراّداف ٍیژُ جلسِ   

 در پبیبى داًشجَ قبدر ببشد:

 اًَاع ثطقْبي قکوي ضا ثيبى كٌس -1

 هعايب ٍ هؼبيت ّط ثطـ ضا قطح زّس -2

 ثطـ هٌبؾت ثطاي ّط ػول جطاحي ضا ثيبى كٌس. -3

 اًَاع ثريِ ضا ثيبى كٌس -4

هطالجت اظ زضى ّب ًشدّن:پبّدف کلی جلسِ   

ًشدّن:پباّداف ٍیژُ جلسِ   

 در پبیبى داًشجَ قبدر ببشد:

 اًَاع زضى ّب ضا ًبم ثجطز ٍ تَضيح زّس -1

 ًحَُ هطالجت اظ زضى ضا قطح زّس -2

 

ّوَؾتبظ ٍ ضاُ ّبي پيكگيطي اظ ذًَطيعي حيي ػول جطاحي دّن:شبًشّدف کلی جلسِ   

دّن:شبًشاّداف ٍیژُ جلسِ   

 در پبیبى داًشجَ قبدر ببشد:

 ّوَؾتبظ زض جطاحي ضا قطح زّسضٍـ ّبي  -1



 ًحَُ كوک فطز اؾکطاة زض ّوَؾتبظ ضا ثيبى كٌس -2

 ضاُ ّبي پيكگيطي اظ ذًَطيعي ضا قطح زّس -3
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               درصد 61تکبلیف کالسی 

 درصد 11 تزم           پبیبى آسهَى 

------------------------------------------------------------------  

 درصد 611                                   ًوزات جوع

 

:رٍش تدریس    
ؾرٌطاًي   

 پطؾف ٍ پبؾد

 ثحث گطٍّي



 ًوبيف فيلن

 ي هَظـ ثط ضٍي هبًکآ 

 اؾاليس، هبًکي، فيلن، ٍايت ثطزٍسبیل آهَسشی: 

 

 هقزرات کالس ٍ اًتظبرات اس داًشجَ:

 ًظزی:

 ؼ كال زض فؼبل حضَضثِ هَلغ ٍ  -

 لجل اظ جلؿِ زضؼ اصغالحبت هطثَط ثِ ّط زضؼهغبلؼِ  -

 هغبلؼِ ذالصِ ّط زضؼ لجل اظ جلؿِ ثؼسي -

  هغبلؼبت ثط اؾتٌبز ثب كالؼ گطٍّي ّبي ثحث زض قطكت ٍ -

 آهَظقي هحَلِ تکبليف اًجبم -

 عولی:

 همطض ؾبػت ي زض پطؾتبض ػولي ّبي هْبضت كالؼ فؼبل زض حضَض -

 قسُ تؼييي فطم لجبؼ پَقيسى -

 پطاتيک اتبق همطضات اظ پيطٍي -

 تَجِ كبهل ثِ ضٍـ ّبي هَضز تسضيؽ تَؾظ اؾتبز زض كالؼ -

 توطيي كالؼ زض حضَض اظ پيف كالؼ زض قسُ تسضيؽ ّبي ضٍـ هطٍض -

 توطيي  ّبي زضؾبػت قسُ تسضيؽ ضٍـ ّبي اجطاي -

 آهَظقي هحَلِ تکبليف اًجبم -
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