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 مطالب(

اَداف يیژٌ )بر اساس سٍ حیطٍ اَداف آمًزشی : 

 شىاختی، عاطفی، ريان حرکتی(

حیطٍ ي 

 طبقٍ آن

 ريش یاددَی

 یادگیری

مًاد ي يسایل 

 آمًزشی

زمان 

 جلسٍ

تکالیف 

 داوشجً

 وحًٌ
ارزشیابی 

 

1 
همذهبتی آضٌبیی ثبهفبّین 

  استشیل ٍ ضذعفًَی

 : جً بتًاود داوش -1

 حیطٍ شىاختی:
 سیش تبسیخی وٌتشل عفًَت دس جشاحی سا تَضیح دّذ -1
 .اًَاع هیىشٍاسگبًیسن ّبي پبتَطى ٍ ثیوبسي صا سا ًبم ثجشد.-2 
 .هٌبثع آلَدگی هیىشٍثی هحیط اطشاف سا ثب ّن همبیسِ وٌذ. -3
 اثشات ٍ عَاسض عفًَت ثش هیضثبى سا ضشح دّذ. -4
  .بي ولیذي فْشست ضذُ سا تعشیف وٌذاصطالحبت ٍ ٍاطّ.  -5

 .اصَل استشیلیضاسیَى ٍ ضذ عفًَی سا ثحث ًوبیذ -6

 حیطٍ عاطفی:

دس ٌّگبم تذسیس ثِ دسس تَجِ داضتِ ٍ ثب دلت گَش  .1

شىاختی ي 

 عاطفی

-سخٌشاًی، هجبحثِ

گشٍّی  –اي 
 وَچه

 ٍایت ثشد
 هبطیه

 ٍیذئَ پشٍطوتَس
 وتبة، همبلِ

 Powerًشم افضاس 

point 

99 

پشسص ٍ پبسخ 
دس اًتْبي 

 -والس
آهبدگی ثشاي 

 جلسِ آیٌذُ

 آغازیه
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 دٌّذ.

 ّوشاّی ًوبیٌذ.هجبحث هطشح ضذُ ثب جذیت ضشوت ٍ دس  .2

 

2 
ٍضْبي هختلف وٌتشل س

 هیىشٍاسگبًیسن ّب

 داوشجً یان بتًاوىد

 حیطٍ شىاختی :  

 سیش تبسیخی وٌتشل عفًَت دس جشاحی سا تَضیح دّذ -1.

هٌبثع . 3 .ّبي پبتَطى ٍ ثیوبسي صا سا ًبم ثجشد اًَاع هیىشٍاسگبًیسن. 2

اثشات ٍ . 4 .آلَدگی هیىشٍثی هحیط اطشاف سا ثب ّن همبیسِ وٌذ

 عَاسض عفًَت ثش هیضثبى سا ضشح دّذ

. 6 .اصطالحبت ٍ ٍاطّبي ولیذي فْشست ضذُ سا تعشیف وٌذ. .5

 .اصَل استشیلیضاسیَى ٍ ضذ عفًَی سا ثحث ًوبیذ

 حیطٍ عاطفی :
 .ثِ دسس تَجِ داضتِ ٍ ثب دلت گَش دٌّذ سیگبم تذسدس ٌّ-1

 .ٌذیًوب یضشوت ٍ ّوشاّ تیهجبحث هطشح ضذُ ثب جذ دس -2

شىاختی ي 

 عاطفی

-سخٌشاًی، هجبحثِ

 اي

 ٍایت ثشد

 هبطیه
 ٍیذئَ پشٍطوتَس

 وتبة، همبلِ
 Powerًشم افضاس 

point 

99 

پشسص ٍ پبسخ 
دس اًتْبي 

 -والس

آهبدگی ثشاي 
 جلسِ آیٌذُ

 تکًیىی

3 
حلَلْبي ضیویبیی ضذ ه

 عفًَی وٌٌذُ

 : داوشجً بتًاود 

 حیطٍ شىاختی:
هَاسد استفبدُ اص هحلَلْبي ضیویبیی جْت استشیل وشدى سا  . -1

 تَصیف ًوبیذ
 یذ.آًتی سپتیه ّب سا تعشیف ًوَدُ ٍ اًَاع آًشا ًبم ثجش.  -2
 گٌذ صداّب سا تعشیف وشدُ ٍ اًَاع آًشا لیست ًوبیذ.  -3

 یسن اثش الىل ّب سا تَضیح دّذهىبً.  -4
دٍ  -6 .هَاسد وبسثشد فٌل دس ضذعفًَی وٌٌذُ ّب سا ضشح دّذ.  -5

ًَع هحلَل سایج اص خبًَادُ ّبلَطًْب وِ دس ضذعفًَی وشدى ٍسبیل 
 ٍ هَاد استفبدُ هی ضَد ، سا ًبم ثجشد

اًَاع تشویجبت یذ سا ًبم ثشدُ ٍ تَجْبت الصم دس ٌّگبم استفبدُ .  -7

شىاختی ي 

 عاطفی

-سخٌشاًی، هجبحثِ

گشٍّی  –اي 

وَچه، ًوبیطی 
 حل هسئلِ –

 ٍایت ثشد
 هبطیه

 ٍیذئَ پشٍطوتَس
 وتبة، همبلِ

 Powerًشم افضاس 

point 

99 

پشسص ٍ پبسخ 
دس اًتْبي 

 -والس
Quiz  دس

 جلسِ آیٌذُ

 تکًیىی
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 یجبت یذ سا تَضیح دّذاص تشو
 اًَاع تشویجبت ولش سا فْشست وشدُ ٍ وبسثشد آًْب سا ثیبى وٌذ.  -8
اًَاع تشویجبت اوسیذ وٌٌذُ سا ًبم گزاسي ٍ وبسثشد آًْب سا ثیبى .  -9

 .وٌذ

 

 حیطٍ عاطفی:

 دس ٌّگبم تذسیس ثِ دسس تَجِ داضتِ ٍ ثب دلت گَش دٌّذ. .1

 اّی ًوبیٌذ.دس هجبحث هطشح ضذُ ثب جذیت ضشوت ٍ ّوش .2

4 
هحلَلْبي ضیویبیی ضذ 

 عفًَی وٌٌذُ

  داوشجً بتًاود 

 ىاختی :حیطٍ ش
 .هَاسد وبسثشد اسیذّب دس فشایٌذ ضذعفًَی سا تَضیح دّذ-1.
  .اًَاع فلضات ضذعفًَی وٌٌذُ سا ًبم ثجشد. -2

 تبثیشات هحلَل ّیجیتبى ٍ فبیضٍّىس سا همبیسِ وٌذ. -3
دتشجٌتْب سا ًبم ثشدُ ٍ هَاسد استفبدُ آًْب دس ضذعفًَی سا ضشح .  -4

 دّذ

 :یعاطف طٍیح

 .ثِ دسس تَجِ داضتِ ٍ ثب دلت گَش دٌّذ سیدس ٌّگبم تذس -1

 .ٌذیًوب یضشوت ٍ ّوشاّ تی.دس هجبحث هطشح ضذُ ثب جذ2

شىاختی ي 

 عاطفی

-سخٌشاًی، هجبحثِ

 اي

 ٍایت ثشد
 هبطیه

 ٍیذئَ پشٍطوتَس
 وتبة، همبلِ

 Powerًشم افضاس 

point 

129 

پشسص ٍ پبسخ 
دس اًتْبي 

 -والس
آهبدگی ثشاي 

 جلسِ آیٌذُ

 تکًیىی

 ل استشیلیضاسیَىهشاح  5

 داوشجً بتًاود 

 حیطٍ شىاختی :

سا ثیبى وٌذٍ لسوتْبي هختلف آًشا ضشح  CSR ٍظبیف ٍاحذ -1

 دّذ

ٍآلَدگی صدایی سا تَضیح ) Cleaning) اصَل تویض وشدى.-2 

 دّذ

 سا ضشح دّذ) packaging) تىٌیه ّبي هٌبست ثستِ ثٌذي. -3

شىاختی ي 

 عاطفی

-سخٌشاًی، هجبحثِ

پشسص ٍ  –اي 
 پبسخ

 ٍایت ثشد
 هبطیه

 ذئَ پشٍطوتَسٍی

وتبة، فیلن 
 آهَصضی، عىس،

ًشم افضاس 

129 

پشسص ٍ پبسخ 
دس اًتْبي 

 -والس
 تکًیىی
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 .ضیَُ ًگْذاسي ٍ تَصیع ٍسبیل استشیل ضذُ سا ثیبى وٌذ.  -4

هىبًیسن سٍش حشاست هشطَة ثِ عٌَاى یىی اص سٍضْبي .-5

 استشیلیضاسیَى سا ضشح دّذ

سِ ضىل سایج حشاست هشطَة وِ دس استشیلیضاسیَى هَسد -6. 

  .استفبدُ لشاس هی گیشد سا ًبم ثجشد

هشطَة سا ثب سٍش جَضبًذى ثعٌَاى یىی اص اضىبل حشاست . -7

  .روش هثبلْبي تَضیح دّذ

 .فشایٌذ پبستَسیضاسیَى سا تعشیف وٌذ.-8

 :یعاطف طٍیح

 .ثِ دسس تَجِ داضتِ ٍ ثب دلت گَش دٌّذ سیدس ٌّگبم تذس -1

 .ٌذیًوب یضشوت ٍ ّوشاّ تی.دس هجبحث هطشح ضذُ ثب جذ2

Power 

point 

6 
ريشُای 

 استریلیساسیًن 

 داوشجً بتًاود 

 حیطٍ شىاختی : 

  .اًَاع اضعِ ّبي هَسد استفبدُ دس استشیلیضاسیَى سا لیست ًوبیذ -1

ِ هبٍساء ثٌفص سا تَضیح تَجْبت الصم دس ٌّگبم استفبدُ اص اضع. -2

 دّذ

اًَاع گبصّبي ضیویبیی وِ دس استشیل وشدى اص آًْب استفبدُ هی .  -3

  .ضَد سا ًبم ثجشد

هىبًیسن اثش گبص اتیلي اوسبیذ دس فشایٌذ استشیلیضاسیَى سا ضشح . -4

 دّذ

اًَاع ٍسبیل ٍ تجْیضاتی وِ تَسط گبص اتیلیي اوسبیذ لبثل .  -5

 . سا ًبم ثجشداستشیل ضذى ، هی ثبضذ 

 فشایٌذاستشیلیضاسیَى تَسط گبص فشهبلذییذ سا تَضیح دّذ. -6

تىٌیه استشیل وشدى تَسط پالسوب / ثخبس پشاوسیذ ّیذسٍطٍى .-7.

شىاختی ي 

 عاطفی

-سخٌشاًی، هجبحثِ

 اي

 ،پشسص ٍ پبسخ

 ٍایت ثشد

 هبطیه
 ٍیذئَ پشٍطوتَس

وتبة، فیلن 
 آهَصضی، عىس،

 Powerًشم افضاس 

poin 

99 

پشسص ٍ پبسخ 
دس اًتْبي 

والس ٍاسایِ 
 تحمیك

 تکًیىی
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 سا ضشح دّذ

 هضایب ٍ هعبیت استشیل وشدى ثب گبص اصٍى سا لیست ًوبیذ. -8

 حیطٍ عاطفی:

 ذ.دس ٌّگبم تذسیس ثِ دسس تَجِ داضتِ ٍ ثب دلت گَش دٌّ .1

 دس هجبحث هطشح ضذُ ثب جذیت ضشوت ٍ ّوشاّی ًوبیٌذ. .2

3 

7 
اصَل ٍ هىبًیسن دستگبُ 

 ٍاتَوال

 داوشجً بتًاود 

 حیطٍ شىاختی :

 اصَل ٍ هىبًیسن دستگبُ اتَوالٍ سا ضشح دّذ -1

اًَاع ٍسبیل ٍ تجْیضاتی وِ تَسط اتَوالٍ لبثل استشیل ضذى ، .  -2

  هی ثبضذ سا ًبم ثجشد

  .اًَاع اتَوالٍ سا ثب ّن همبیسِ وٌذ.  -3

آى  اضتجبّبتی وِ دس حیي استفبدُ اص اتَوالٍ ٍ هشاحل اجشایی. -4

 اًجبم هی گیشد ، سا ثشسسی ًوبیذ

 سٍش ّبي سٌجص وبسایی اتَوالٍ سا تَضیح دّذ.  -5

 ًحَُ چیذهبى صحیح ٍسبیل دس اتَوالٍ سا ضشح دّذ.  -6

 سٍضْبي وٌتشل ویفیت استشیلیضاسیَى سا تَصیف ًوبیذ.  -7

 حیطٍ عاطفی:

 دس ٌّگبم تذسیس ثِ دسس تَجِ داضتِ ٍ ثب دلت گَش دٌّذ. .1

 بحث هطشح ضذُ ثب جذیت ضشوت ٍ ّوشاّی ًوبیٌذدس هج -2

شىاختی ي 

 عاطفی

-سخٌشاًی، هجبحثِ

 اي
 ثحث گشٍّی

 ٍایت ثشد
 هبطیه

 ٍیذئَ پشٍطوتَس

وتبة، فیلن 
 آهَصضی، عىس،

 Powerًشم افضاس 

poin 

99 

پشسص ٍ پبسخ 
دس اًتْبي 

اسائِ -والس
 تحمیك والسی

 تکًیىی

8 
اصَل ٍ هىبًیسن دستگبُ 

 اتَوالٍ

 بتًاود داوشجً 

 حیطٍ شىاختی :

 سٍش ّبي سٌجص وبسایی اتَوالٍ سا تَضیح دّذ.-

 ًحَُ چیذهبى صحیح ٍسبیل دس اتَوالٍ سا ضشح دّذ-
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 سٍضْبي وٌتشل ویفیت استشیلیضاسیَى سا تَصیف ًوبیذ.  -

 حیطٍ عاطفی:

 دس ٌّگبم تذسیس ثِ دسس تَجِ داضتِ ٍ ثب دلت گَش دٌّذ.

 شوت ٍ ّوشاّی ًوبیٌذدس هجبحث هطشح ضذُ ثب جذیت ض -

 امتحان پایان ترم 9

 : داوشجً بتًاود 

 هسبئل هختلف اسائِ ضذُ دس طَل تشم سا حل ًوبیذ. -1

 .ّذف اص اسائِ ایي ٍاحذ دسسی سا ثِ خَثی دسن وشدُ ثبضذ -2

 ثب اًگیضُ ٍ اضتیبق دس اهتحبى پبیبى تشم ضشوت وٌذ. -3

شىاختی 

 عاطفی
 99 ---- حل هسئلِ

حل هسبئل 
 ذُدادُ ض

 پایاوی

 

 وحًٌ ارزشیابی:
 گشدد. هبًذُ دس اهتحبى پبیبى تشم هحبسجِ هی% ثبلی80% ول ًوشُ ثب استفبدُ اص وَئیض ٍ 20اسصضیبثی ثِ صَست وتجی وِ 

 وحًٌ محاسبٍ ومرٌ کل:
 % ول ًوش80ُ   آصهَى پبیبى تشم

 % ول ًوش20ُ  وَئیض ٍ تىبلیف دسسی
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