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 ورهفرم طرح د

 
 99-1400 تحصیلی اولنیمسال                                                                                                                                                                                                      دورهفرم طرح 

                      )عملی( شیمی محیط : نام درس
 یک واحد عملی میزان واحد:

 رشته تحصیلی:
 بهداشت محیط

کارشناسی  مقطع تحصیلی دانشجویان:
 پیوسته

دانشگاه علوم محل برگزاری: 

ساختمان شماره  ،پزشکی تربت حیدریه
 چهار

 دکتر مریم فروغی مدرس:

 شیمی محیط، بخصوص شیمی هوا، آب و فاضالب ات پایه ای مربوط به آزمایشآشنایی دانشجویان با  هدف کلی درس:

شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی 

 : شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی

 زمان جلسه
 ارزشیابیحوهن تکالیف دانشجو

1  
آشنایی با اصول ایمنی و مفاهیم 

 بنیادی کار در آزمایشگاه
 های محلول سازیو آشنایی با روش

 حیطه روانی حرکتی

در حین کار اصوول ایمنوی را ریایو     دانشجو  -1
  کند.

توانوود بووا وسووای  یایووه ای و اصوولی بدانشووجو  -2
 آزمایشگاه کار کند.

یا مایعات، دانشجو باید بتواند از انواع جامدات  -3
های مورد نیواز را در للتو  و شورای     محلول

 مشخص تهیه نماید.

شناختی، 
روانی 
 حرکتی

 سخنرانی،

یرسش و یاسخ 
از زبانه گفتگوها 
و یا ییام ها در 
 سامانه نوید

یادکس ، فای  

یی دی اف، 

power point، 

word ،فیلم ،

 یکس و .. 
 

 دقیقه 240

شرک  در 
، بحثهای گروهی
 انجام تکالیف
 بارگذاری شده

 آلازین

 

2  
اندازه گیری یارامترهای روتین آب و 

 فاضالب

 حیطه روانی حرکتی

دانشووجو بایوود بتوانوود کوودورت آب را انوودازه  -1
 گیری کند. 

آب را انودازه گیوری    pHدانشجو باید بتواند  -2
 کند. 

دانشجو باید بتواند دمای آب را اندازه گیوری   -3
 کند. 

ریکوی آب را  دانشجو باید بتواند هودای  الکت  -4

شناختی، 
روانی 
 حرکتی

 سخنرانی،

یرسش و یاسخ 
از زبانه گفتگوها 
و یا ییام ها در 
 سامانه نوید

یادکس ، فای  

یی دی اف، 

power point، 

word ،فیلم ،

 یکس و .. 

 دقیقه 240

شرک  در 
، بحثهای گروهی
انجام تکالیف 
 بارگذاری شده

ای یا مرحله
 تکوینی

 

                                                 

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


ا هدف قضاوت در مورد تسلط یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی ب 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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 اندازه گیری کند.

 مایش سختیآز  3

 حیطه روانی حرکتی

دانشجو باید بتواند سختی موقو  آب را   -1
  اندازه گیری کند.

دانشجو باید بتوانود سوختی دا وم آب را     -2
 اندازه گیری کند.

دانشجو باید بتواند سختی ک  آب را بوه   -3
 دس  آورد.

شناختی، 
روانی 
 حرکتی

 سخنرانی،

یرسش و یاسخ 
از زبانه گفتگوها 
و یا ییام ها در 

 نه نویدساما

یادکس ، فای  

یی دی اف، 

power point، 

word ،فیلم ،

 یکس و .. 
 

 دقیقه 240

شرک  در 
، بحثهای گروهی
انجام تکالیف 
 بارگذاری شده

ای یا مرحله
 تکوینی

 

 آزمایش قلیایی   4

 حیطه روانی حرکتی

 فتالئین  فن  قلیایی  دانشجو باید بتواند  -1
 اندازه گیری کند.آب را 

متیوو   قلیاییوو بتوانوود  دانشووجو بایوود  -2
 اندازه گیری کند.آب را اورانژ

ک  آب را به قلیایی  دانشجو باید بتواند  -3
 دس  آورد.

شناختی، 
روانی 
 حرکتی

 سخنرانی،

یرسش و یاسخ 
از زبانه گفتگوها 
و یا ییام ها در 
 سامانه نوید

یادکس ، فای  

یی دی اف، 

power point، 

word ،فیلم ،

 یکس و .. 
 

 دقیقه 240

ک  در شر
، بحثهای گروهی
انجام تکالیف 
 بارگذاری شده

ای یا مرحله
 تکوینی

 

 آزمایش جامدات  5

 حیطه روانی حرکتی

دانشجو باید بتواند مقدار جامدات ک  را  -1
 به دس  آورد. 

دانشووجو بایوود بتوانوود مقوودار جاموودات    -2
 محلول را به دس  آورد. 

مقدار جامدات معلو   دانشجو باید بتواند  -3
 را به دس  آورد.  

شناختی، 
روانی 
 حرکتی

 سخنرانی،

یرسش و یاسخ 
از زبانه گفتگوها 
و یا ییام ها در 
 سامانه نوید

یادکس ، فای  

یی دی اف، 

power point، 

word ،فیلم ،

 یکس و .. 
 

 

شرک  در 
، بحثهای گروهی
انجام تکالیف 
 بارگذاری شده

ای یا مرحله
 تکوینی
 

 مایشات سنجش میزان اکسیژن  آز  6

 حیطه روانی حرکتی

را  5BODدانشجو باید بتواند آزموایش    -1
 انجام دهد. 

را  CODدانشجو باید بتوانود آزموایش     -2
 انجام دهد.

شناختی، 
روانی 
 حرکتی

 سخنرانی،

یرسش و یاسخ 
از زبانه گفتگوها 
و یا ییام ها در 
 سامانه نوید

یادکس ، فای  

یی دی اف، 

power point، 

word ،فیلم ،

 یکس و .. 

 دقیقه 240

شرک  در 
، بحثهای گروهی
انجام تکالیف 
 بارگذاری شده

ای یا مرحله
 تکوینی

 

 جارتس   7

 حیطه روانی حرکتی

بوه  از دسوتگاه جارتسو    بتواند دانشجو   -1
جه  بهینه سازی فراینود  نحو صحیحی 

 .استفاده کندانعقاد و لخته سازی 

شناختی، 
روانی 
 حرکتی

 ،سخنرانی
یرسش و یاسخ 
از زبانه گفتگوها 
و یا ییام ها در 

یادکس ، فای  

یی دی اف، 

power point، 

word ،فیلم ،

 دقیقه 240

شرک  در 
، بحثهای گروهی
انجام تکالیف 
 بارگذاری شده

ای یا مرحله
 تکوینی
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 کار یکس و ..  سامانه نوید

 فلیم فتومترکار با دستگاه   8

 حیطه روانی حرکتی

را للطو  سودیم در آب   انود  بتودانشجو  -1
 . گیری کنداندازه

را در آب  یتاسویم للطو   بتواند دانشجو  -2
 . گیری کنداندازه

شناختی، 
روانی 
 حرکتی

 سخنرانی،

یرسش و یاسخ 
از زبانه گفتگوها 
و یا ییام ها در 
 سامانه نوید

یادکس ، فای  

یی دی اف، 

power point، 

word ،فیلم ،

 یکس و .. 

 دقیقه 240

شرک  در 
، بحثهای گروهی
انجام تکالیف 
 بارگذاری شده

ای یا مرحله
 تکوینی

 

 جمع بندی کلی مطالب و رفع مشک   9

 حیطه روانی حرکتی

مسا   مختلف ارا ه شده در دانشجو بتواند  .1
 طول ترم را ح  نماید.

با انگیزه و اشتیاق در امتحان یایان دانشجو  .2
 ترم شرک  کند.

-شناختی
 یاطفی

ح  مسئله، 
توصیف 

آزمایشات و رفع 
 اشکال آزمایشات

بحث گروهی و 
رفع اشکال از 
طری  زبانه 

گفتگوها و ییامها 
 در سامانه

120 
ح  مسا   داده  

 شده
 آزمون یایانی
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 نحوه ارزشیابی:
 گردد. مانده در امتحان یایان ترم محاسبه می% باقی80ک  نمره با استفاده از کو یز و  %20ارزشیابی به صورت کتبی که 

 

 نحوه محاسبه نمره کل:
 % ک  نمره80   آزمون یایان ترم

 % ک  نمره20 کو یز و تکالیف درسی 
 


