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1  

ی ثب ایوٌی ٍ آضٌبی
ثْذاضت در آزهبیطگبُ ٍ 
رٍش کبر ثب تجْیسات 
 هَجَد در آزهبیطگبُ

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 لَاًیي کبر هَجَد در آزهبیطگبُ ضیوی را ضرح دّذ .1

 ًحَُ کبر ثب تجْیسات هَجَد در آزهبیطگبُ را تَضیح دّذ .2

 اًَاع ٍسبیل حجن سٌجی دلیك ٍ غیر دلیك را ًبم ثجرد .3

 فی:حیطه عاط
 ثب عاللِ ثِ درض گَش کٌذ .4
 ثب اًگیسُ ثِ سَالت پبسخ دّذ ٍ در هجبحث ضرکت ًوبیذ. .5

 حیطه روانی حرکتی:

ثب استفبدُ از تجْیسات هَجَد در آزهبیطگبُ ترکیجابت هاَرد ً ار را اًاذازُ گیار        .6
 کٌذ.

 ٍسبیل آزهبیطگبّی را از ّن توییس دّذ .7

 ضٌبختی
 عبطفی
رٍاًی 
 حرکتی

سخٌراًی،پرسص ٍ 
 پبسخ

 اًجبم آزهبیص

 

 کتبة، 
 ردپرٍشکتَر،ٍایت ث

ٍسبیل آزهبیطگبّی 
 الزم
 

 سبعت 4

حضَر هٌ ن ٍ فعبل 
در کالض،پبسخ ثِ 

 سَاالت
اًجبم آزهبیص ٍ 
 ًَضتي گسارش کبر

 

 آزهَى آغبزیي

2  
داًطجَیبى ثب  آضٌبیی

رٍضْب  هختلف هحلَل 
 سبز 

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 اًَاع رٍضْب  هحلَل سبز  در آزهبیطگبُ را تَضیح دّذ .1

 ضٌبختی
 عبطفی

رٍاًاااااای 

سخٌراًی،پرسص ٍ 
اًجبم پبسخ، 

 آزهبیص

ٍ  ،ٍایت ثردکتبة
هَاد ٍ ٍسبیل 
 آزهبیطگبّی

 سبعت4
حضَر هٌ ن ٍ فعبل 
در کالض،پبسخ ثِ 

 سَاالت

ا  یب هرحلِ

 تکَیٌی

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای وانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهتیبدگیری می –روش یبددهی   


یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط  نین( و آزمون پبیبای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 یبز ثرا  هحلَل سبز  را ثطٌبسذٍسبیل هَرد ً .2

 اطالعبت هْن درج ضذُ ثرٍ رٍ  ثرچست هَاد ضیویبیی را ثذاًذ. .3

 حیطه عاطفی:
 ثب عاللِ ثِ درض گَش کٌذ-1
 ثب اًگیسُ ثِ سَالت پبسخ دّذ ٍ در هجبحث ضرکت ًوبیذ.-2

 حیطه روانی حرکتی:

 .از ترکیجبت هَرد ً ر هحلَلْبیی ثب غل ت هطخص را تْیِ کٌذ .1
 هراحل هحلَل سبز  را ثِ ترتیت اًجبم دّذ .2

اًجبم آزهبیص ٍ  حرکتی
 ًَضتي گسارش کبر

 

3  
 داًطجَیبى ثبآضٌبیی 

آزهبیص ٍ  ًحَُ اًجبم
 للیبییت

 تواند:دانشجو ب

 حیطه شناختی:
 للیبییت را تعریف کٌذ .1

 اًَاع للیبییت را ًبم ثجرد .2

 عَاهل هَثر در للیبییت را ضرح دّذ .3

 ًمص ٍجَد ٍ عذم ٍجَد للیبییت در هٌبثع آة را تَضیح دّذ .4

 حیطه عاطفی:
 ثب عاللِ ثِ درض گَش کٌذ-1
 ثب اًگیسُ ثِ سَالت پبسخ دّذ ٍ در هجبحث ضرکت ًوبیذ.-2

 رکتی:حیطه روانی ح

 را در یک ًوًَِ آة اًذازُ گیر  کٌذ هیساى للیبییت فٌل فتبلئیي .1
 را در یک ًوًَِ آة اًذازُ گیر  کٌذهتیل اٍراًص هیساى للیبییت  .2
 کل را در یک ًوًَِ آة اًذازُ گیر  کٌذهیساى للیبییت  .3

 
 
 
 
 ضٌبختی
 عبطفی
رٍاًی 
 حرکتی

 
 
 

سخٌراًی،پرسص ٍ 
پبسخ، اًجبم 
 آزهبیص

 
 
 

کتبة،ٍایت ثرد ٍ 
هَاد ٍ ٍسبیل 
 آزهبیطگبّی

 
 
 

 
 
 
 

 سبعت 4

 
 
 

 
 

حضَر هٌ ن ٍ فعبل 
در کالض،پبسخ ثِ 

 سَاالت
ًجبم آزهبیص ٍ ا

 ًَضتي گسارش کبر
 

 

 

 

 

ا  یب هرحلِ

 تکَیٌی

4  
داًطااجَیبى ثااب آضااٌبیی 

ًحاااَُ اًجااابم آزهااابیص 
 در آة سختی

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 سختی آة را تعریف کٌذ .1

 عَاهل ایجبد کٌٌذُ سختی در آة را ًبم ثجرد .2

 اًَاع سختی را ًبم ثجرد .3

 تَضیح دّذ ًمص ٍ اّویت ٍجَد سختی در هٌبثع آة را .4

 حیطه عاطفی:
 ثب عاللِ ثِ درض گَش کٌذ-1
 ثب اًگیسُ ثِ سَالت پبسخ دّذ ٍ در هجبحث ضرکت ًوبیذ.-2

 حیطه روانی حرکتی:

 یک ًوًَِ آة را اًذازُ گیر  کٌذ سختی کل .1
 هَلت )کرثٌبتِ( ٍ داین )غیر کرثٌبتِ( یک ًوًَِ آة را اًذازُ گیر  کٌذ.سختی  .2

 
 ضٌبختی
 عبطفی
رٍاًی 
 حرکتی

سخٌراًی،پرسص ٍ 
پبسخ، اًجبم 

 هبیصآز

کتبة،ٍایت ثرد ٍ 
هَاد ٍ ٍسبیل 
 آزهبیطگبّی

 سبعت 4

 
حضَر هٌ ن ٍ فعبل 
در کالض،پبسخ ثِ 

 سَاالت
اًجبم آزهبیص ٍ 
 ًَضتي گسارش کبر

 

ا  یب هرحلِ

 تکَیٌی
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5  

 ثاابآضااٌبیی داًطااجَیبى 
آزهااابیص آرشاًتاااَهتر  
)اًذازُ گیار  کلارٍر( در   

 آة

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 ذُ کلرٍر در آة را ًبم ثجردهٌبثع ایجبد کٌٌ .1

 اثرات یَى کلر در آة ٍ فبضالة را ضرح دّذ .2

 هراحل اًجبم آزهبیص آرشاًتَهتر  را تَضیح دّذ .3

 حیطه عاطفی:
 ثب عاللِ ثِ درض گَش کٌذ-1
 ثب اًگیسُ ثِ سَالت پبسخ دّذ ٍ در هجبحث ضرکت ًوبیذ.-2

 حیطه روانی حرکتی:

 همذار یَى کلرٍر را در یک ًوًَِ آة اًذازُ گیر  کٌذ .1
 هراحل اًجبم آزهبیص آرشاًتَهتر  را ثِ صَرت عولی اًجبم دّذ. .2

 
 ضٌبختی
 عبطفی
رٍاًی 
 حرکتی

سخٌراًی،پرسص ٍ 
پبسخ، اًجبم 
 آزهبیص

کتبة،ٍایت ثرد ٍ 
هَاد ٍ ٍسبیل 
 آزهبیطگبّی

 سبعت 4

حضَر هٌ ن ٍ فعبل 
در کالض،پبسخ ثِ 

 سَاالت
اًجبم آزهبیص ٍ 
 ًَضتي گسارش کبر

 

ا  یب هرحلِ

 تکَیٌی

6  

بیی داًطجَیبى ثب آضٌ
آزهبیص اًذازُ گیر  
سذین ثب دستگبُ فلین 

 فتَهتر

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 اثرات یَى سذین در هحیط ّب  آثی را ضرح دّذ .1

 هراحل کبر ثب دستگبُ فلین فتَهتر را تَضیح دّذ .2

 حیطه عاطفی:
 ثب عاللِ ثِ درض گَش کٌذ-1
 ضرکت ًوبیذ. ثب اًگیسُ ثِ سَالت پبسخ دّذ ٍ در هجبحث-2

 حیطه روانی حرکتی:

همذار یَى سذین را در یک ًوًَِ آة ثِ ٍسیلِ دستگبُ فلین فتَهتر اًاذازُ گیار     .1
 کٌذ

 هراحل کبر ثب دستگبُ فلین فتَهتر را اًجبم دّذ. .2

 
 ضٌبختی
 عبطفی
رٍاًی 
 حرکتی

سخٌراًی،پرسص ٍ 
پبسخ، اًجبم 
 آزهبیص

کتبة،ٍایت ثرد ٍ 
هَاد ٍ ٍسبیل 
 آزهبیطگبّی

 سبعت 4

حضَر هٌ ن ٍ فعبل 
در کالض،پبسخ ثِ 

 تسَاال
اًجبم آزهبیص ٍ 
 ًَضتي گسارش کبر

 

ا  یب هرحلِ

 تکَیٌی

7  

آضٌبیی داًطجَیبى ثب 
آزهبیص اًذازُ گیر  
سَلفبت ثب دستگبُ 
 اسپکترٍفتَهتر

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 اثرات یَى سَلفبت در هحیطْب  آثی را ًبم ثجرد .1

 فبت را تَضیح دّذهراحل کبر ثب دستگبُ اسپکترٍفتَهتر در اًذازُ گیر  یَى سَل .2

 حیطه عاطفی:
 ثب عاللِ ثِ درض گَش کٌذ-1
 ثب اًگیسُ ثِ سَالت پبسخ دّذ ٍ در هجبحث ضرکت ًوبیذ.-2

 حیطه روانی حرکتی:

 دستگبُ اسپکترٍفتَهتر را تٌ ین کٌذ. .1

همذار یَى سَلفبت را در یک ًوًَِ آة ثِ ٍسایلِ دساتگبُ اساپکترٍفتَهتر اًاذازُ      .2
 گیر  کٌذ

 
 
 
 

 ضٌبختی
 عبطفی
رٍاًی 
 حرکتی

 
 
 
 

ص ٍ سخٌراًی،پرس
پبسخ، اًجبم 
 آزهبیص

 
 
 
 
 

کتبة،ٍایت ثرد ٍ 
هَاد ٍ ٍسبیل 
 آزهبیطگبّی

 
 
 
 
 
 

 سبعت 4

 
 
 
 

حضَر هٌ ن ٍ فعبل 
در کالض،پبسخ ثِ 

 سَاالت
اًجبم آزهبیص ٍ 
 ًَضتي گسارش کبر

 

 

 

 

 

 

ا  یب هرحلِ

 تکَیٌی
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8  
آضٌبیی داًطجَیبى ثب 

 CODآزهبیص 

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
1. COD کٌذ را تعریف 

 را ًبم ثجرد CODاّذاف آزهبیص  .2

 را ًبم ثجردCOD اًَاع هذاخلِ گرّب  آزهبیص  .3

 حیطه عاطفی:
 ثب عاللِ ثِ درض گَش کٌذ-1
 ثب اًگیسُ ثِ سَالت پبسخ دّذ ٍ در هجبحث ضرکت ًوبیذ.-2

 حیطه روانی حرکتی:

 را ثِ صَرت عولی اًجبم دّذ. CODهراحل اًجبم آزهبیص  .1

 کل هحتَا  آلی یک ًوًَِ فبضالة را اًذازُ گیر  کٌذ. .2

 
 
 
 

 ضٌبختی
 عبطفی
رٍاًی 
 حرکتی

 
 
 
 

سخٌراًی،پرسص ٍ 
پبسخ، اًجبم 
 آزهبیص

 
 
 
 
 

کتبة،ٍایت ثرد ٍ 
هَاد ٍ ٍسبیل 
 آزهبیطگبّی

 
 
 
 
 
 

 سبعت 4

 
 
 
 

حضَر هٌ ن ٍ فعبل 
در کالض،پبسخ ثِ 

 سَاالت
اًجبم آزهبیص ٍ 
 ًَضتي گسارش کبر

 

 

 

 

 

 

ا  یب هرحلِ

 تکَیٌی

 آزهَى پبیبًی  9

 دانشجو بتواند:

 حیطه عاطفی:
 .ٍ اضتیبق در اهتحبى پبیبى ترم ضرکت کٌذاًگیسُ  ثب-1

 حیطه روانی حرکتی:

. از کلیِ ٍسبیل آزهبیطگبّی هَرد استفبدُ در طَل ترم ثِ درستی ٍ هطبثك پرٍتکلْب  1
 هَجَد در آزهبیطگبُ استفبدُ کٌذ.

. داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ پبراهترّب  ضیویبیی هَجَد در آة را ثاب دلات ٍ طجاك رٍضاْب      2
 ش دیذُ در آزهبیطگبُ در طَل ترم اًذازُ گیر  کٌذ.آهَز

عبطفی 
رٍاًی 
 حرکتی

 اًجبم آزهبیص
هَاد ٍ ٍسبیل 
 آزهبیطگبّی

 سبعت 3
 اًجبم آزهبیص

 
 پبیبًی

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی00% کل نمره بب استفبده از کوئیس و 20ارزضیببی به صورت کتبی که 
 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره00   آزمون پبیبن ترم
 % کل نمره20  کوئیس و تکبلیف درسی
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