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شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب(

حیطه اهداف آموزشی: شناختی، عاطفی، اهداف ویژه )بر اساس سه 

 روان حرکتی(
 اهداف  حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی

زمان 

 جلسه
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو

1  

 جهاایی  منااب   باا  آشنایی

 ایرژی،

 ایرژی مناب  ایواع با آشنایی

 غیر و پذیر تجدید منای (

 ) پذیر تجدید قابل

 بتوانددانشجو 

 حیطه شناختی:
 :یشناخت طهیح (1

 و جهان را یام ببرد رانیمورد استفاده در ا یایواع مناب  ایرژ (2

 گریرا با د یو مصرف ایرژ دیتول نهیدر زم رانیا گاهیجا (3

 کند سهیمقا کشورها (4

 را یام ببرد یایرژ ریپذ دیمناب  تجد (5

 را یام ببرد یایرژ رییاپذ دیمناب  تجد (6

 دهد حیتوض را رییاپذ دیو تجد ریپذ دیتجد یها یایرژ نیتفاوت ب (7

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا ایگ (8

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در (9

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 ،تکلیف مجازی
 گروهی بحث

در کانال های 
،حل مجازی

  مسئله

 ایکمتازنرم افزار 
(Camtasia)، 

 کتاب، مقاله
 Powerنرم افزار 

point 

120 

پرسش و پاسخ 
هر در انتهای 

آمادگی  -جسه
کوئیز در برای 

 جلسه آینده

آزمونهای 

 آغازین

2  
 هاای  ساوخت  باا  آشانایی 

 فسیلی
 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 تکلیف مجازی،

 ایکمتازنرم افزار 
(Camtasia)، 120 

پرسش و پاسخ 
هر در انتهای 

 تکوینی

 

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی   


موزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آ نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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 را بداید. یلیفس یاستفاده از سوخت ها خچهیتار (1

 کند یرا طبقه بند یلیفس یاستفاده از سوخت ها بیو معا ایمزا (2

 روید ایجاد سوخت های فسیلی را توضیح دهد. (3

 کشورهایی با بیشترین تولید و مصرف سوخت فسیلی را یام ببرد. (4

 حیطه عاطفی: (5
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا ایگ (6

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در (7

گروهی  بحث

در کانال های 

،حل مجازی

 مسئله

آمادگی  -جسه
برای کوئیز در 

 جلسه آینده

3  

 مرباو   مشکالت با آشنایی

 و اتمای  هاای  ساوخت  باه 
 آن محیطی زیست مخاطرات

 ها

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 را بداید. یاتم یاستفاده از سوخت ها خچهیتار -1

 یرا طبقه بند یاتم یاستفاده از سوخت ها بیو معا ایمزا -2

 کند
 را یام ببرد. ایرژی اتمیکشورهایی با بیشترین تولید و مصرف  -3

 مشکالت زیست محیطی ایرژی اتمی را توضیح دهد. -4

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا ایگ -5

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در -6

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 تکلیف مجازی،

گروهی  بحث

در کانال های 

،حل مجازی

 مسئله

 کتاب، مقاله

120 

پرسش و پاسخ 
هر در انتهای 

آمادگی  -جسه
برای کوئیز در 

 جلسه آینده

 تکوینی

 

 خورشیدی ایرژی با آشنایی  4

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 را بداید یدیخورش یها یاستفاده از ایرژ بیو معا ایمزا -1

 گریرا با د یدیخورش یدر استفاده از ایرژ رانیا گاهیجا -2

 کند سهیمقا کشورها
 مشکالت زیست محیطی ایرژی اتمی را توضیح دهد. -3

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا ایگ -4

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در -5

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 تکلیف مجازی،

گروهی  بحث

در کانال های 

،حل مجازی

 مسئله

 Powerنرم افزار 

point 

120 

پرسش و پاسخ 
هر در انتهای 

آمادگی  -جسه
برای کوئیز در 

 جلسه آینده

تکوینی یا 

 تشخیصی

5  
 بادی ایرژی با شناییآ

 ایران و جهان در آن کاربرد

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 کند یرا طبقه بند یباد یاستفاده از ایرژ بیو معا ایمزا -1

 کشورها گریرا با د یباد یدر استفاده از ایرژ رانیا گاهیجا -2

 کند سهیمقا

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 تکلیف مجازی،

گروهی  بحث

کانال های  در

 ایکمتازنرم افزار 
(Camtasia)، 

120 

پرسش و پاسخ 
هر در انتهای 

آمادگی  -جسه
برای کوئیز در 

 جلسه آینده

تکوینی یا 

 تشخیصی
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 را توضیح دهد. بادیمشکالت زیست محیطی ایرژی  -3

 مناطق مناسب جهت ایجاد ییروگاههای بادی در ایران را بداید. -4

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا ایگ -5

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در -6

،حل مجازی

 مسئله

6  

 گرمای های ایرژی با شناییآ

 زمین  درویی

 ایران و جهان در آن کاربرد

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 :یشناخت طهیح -1

 کند فیرا تعر ییگرما نیزم یایرژ -2

 کند یبند را طبقه ییگرما نیزم یاستفاده از ایرژ بیو معا ایمزا -3

 - گریرا با د ییگرما نیزم یدر استفاده از ایرژ رانیا گاهیجا -4

 کند سهیمقا کشورها
 را توضیح دهد. زمن گرماییمشکالت زیست محیطی ایرژی  -5

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا ایگ -6

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در -7

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 تکلیف مجازی،

گروهی  بحث

در کانال های 

،حل مجازی

 مسئله

 کتاب، مقاله

120 

پرسش و پاسخ 
هر در انتهای 

آمادگی  -جسه
برای کوئیز در 

 جلسه آینده

تکوینی یا 

 تشخیصی

7  
 آن کاربرد بیوگاز با آشنایی

 ایران و جهان در

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 کند یرا طبقه بند وگازیاستفاده از ب بیو معا ایمزا -1

 کند سهیکشورها مقا گریرا با د وگازیدر استفاده از ب رانیا گاهیجا -2

 را توضیح دهد. بیوگازمشکالت زیست محیطی ایرژی  -3

 

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا ایگ -4

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در -5

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 تکلیف مجازی،

گروهی  بحث

در کانال های 

،حل مجازی

 مسئله

 Powerنرم افزار 

point 

120 

پرسش و پاسخ 
هر در انتهای 

آمادگی  -جسه
برای کوئیز در 

 جلسه آینده

تکوینی یا 

 تشخیصی

8  

جم  بندی و ارئه مشکالت و 
مزایای کل ایرژی های تجدید 

 پذیر و ارائه راهکار

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 های یوین را بداید.مزایا و معایب تمامی ایرژی  -1

راهکارهای مناسب جهت برخورد با مشکالت احتمالی هار کادام در    -2

 یقا  مختلف ایران را توضیح دهد.

برای هر منطقه از ایران یک یوع از ایرژی های تجدید پذیر را ایتخاب  -3

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 تکلیف مجازی،

گروهی  بحث

در کانال های 

،حل مجازی

 ایکمتازنرم افزار 
(Camtasia)، 

120 

پرسش و پاسخ 
هر در انتهای 

آمادگی  -جسه
برای کوئیز در 

 جلسه آینده

 تکوینی
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 یماید. 

 ایواع ایرژی های تجدید پذیر و غیرقابل تجدید را تفکیک یماید. -4

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا ایگ -5

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در -6

 مسئله

 امتحان پایان ترم  9

 دایشجو بتواید 
 مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را حل یماید. .1

 هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی درک کرده باشد. .2

 با ایگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت کند. .3

-شناختی

 عاطفی
 120 ------ حل مسئله

حل مسائل 
 داده شده

 آزمون پایانی

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه می% باقی80% کل نمره با استفاده از کوئیز و 20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره80   آزمون پایان ترم
 % کل نمره20  کوئیز و تکالیف درسی

 منابع:
 .1381تهران:نص،-د.کورنول؛ مترجمین سیمین ناصری، محمد تقی قانعیانمدیریت کیفیت آب در دریاچه ها و رودخانه ها/ م. دیویس،  -1

 تهران.-آلودگی محیط زیست)آب، خاک، هوا، صوت(/دکتر مینو دبیری، چاپ اول، انتشارات اهل و بیت -2

 .1379میکروبیولوزی و کنترل آلودگی آب ، هوا و پساب/ دکتر گیتی امتیازی، انتشارات مانی، تهران،  -3

 .1381بهداشت و استاندارد در محیط زیست/ دکترعباس اسماعیلی ساری، انتشارات نقش مهر، آالینده ها و  -4

5- Pollution of lakes and rivers/ John Smol, Arnold Publishers, 2002 
6- Water Quality/ by James Perry, Elizabeth Vanderklein, Black Well Science, 1996. 
7- Water Supply and Pollution Control/ Jr Warren Viessman, Mark J. Hammer, Prentice Hall, 2004. 

 


