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1  
مفاهیم آشنایی با بحث 

 کلی شیمی

 دانشجو بتواند 
 الف( حیطه شناختی:

  آشنا شودعلم شیمی  تکوینیسیر با. 

 ماهیت الکتریکی ماده آشنا شود. و با ماده، انرژی  

  ورد را درک کند. آزمایش میلیکان، آزمایش رادرف 

 .هسته اتم و اجزائ تشکیل دهنده آن را بشناسد 

 ب(حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در. 

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را
 پیگیری کند.

 

 

 

 

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

 یت بردوا
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power point 

پرسش و پاسخ  120

در انتهای 

آمادگی  -کالس

برای جلسه 

 آینده

آزمون های 

 آغازین

                                                 

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


یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط یا تراکمی )پایان  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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2  
مفاهیم آشنایی با بحث 

 کلی شیمی

 دانشجو بتواند 
 الف( حیطه شناختی:

  .با طبیعت الکترون و اصل عدم قطعیت آشنا شود 

 می، ساختمان الکترونی عناصر را درک نظریه کوانتو
 کند.

 .با اصل عدم قطعیت هایزنبرگ آشنا شود 

  

 ب(حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در. 

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را
 پیگیری کند.

 

 

 

 

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

 سخ،پا پرسش و

 گروهی بحث

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله
نرم افزار 

Power point 

پرسش و پاسخ  120

در انتهای 

آمادگی  -کالس

برای جلسه 

 آینده

 ینیتکو

3  
پیوندهای آشنایی با بحث 

 شیمیایی و آرایش اتمی 

 دانشجو بتواند 
 الف( حیطه شناختی:

 ی( را بشناسدانواع پیوندها )یونی، کووالنسی و فلز 

  .شعاعهای اتمی، یونی و واندروالسی را تحلیل نماید 

 .با مفهوم الکترون خواهی و الکترونگاتیوی آشنا شود 

 .با شکل هندسی مولکولها و هیبریداسیون آشنا شود 

 ب(حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در. 

تمرکز حواس در طول کالس مسائل را پیگیری  دانشجو با
 کند.

 

 

 

 

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله
نرم افزار 

Power point 

پرسش و پاسخ  120

در انتهای 

آمادگی  -کالس

برای جلسه 

 آینده

 ینیتکو

4  
آشنایی با بحث 

 استوکیومتری

 و بتوانددانشج
 الف( حیطه شناختی:

  آشنا شود استوکیومتریبا مفهوم 

 با مفهوم غلظت آشنا شود 

  .با منطق تبدیل واکنش به غلظت آشنا گردد 

 

 

 

 

شناختی، 

 سخنرانی،

 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله
نرم افزار 

Power point 

پرسش و پاسخ  120

 یدر انتها

 -کالس

Quiz  در جلسه

 ندهیآ

 ینیتکو
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  .محاسبات استوکیومتری را انجام دهد 

 
 ب(حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در. 

  تمرکز حواس در طول کالس مسائل را دانشجو با
 پیگیری کند.

 عاطفی

5  
سینتیک آشنایی با بحث 

 های واکنش

 و بتوانددانشج
 الف( حیطه شناختی:

 .تعدالت شیمیایی را بشناسد 

 با انواع تعادالت، حاصلضرب حاللیت، و تعادالت اسید-
 باز آشنا شود. 

  .با تعریف سینتیک آشنا شود 

  .با سینتیک درجه صفر آشنا شود 

  .با سینتیک درجه یک آشنا شود 

  .با سینتیک درجه دو آشنا شود 

 در واحدهای آب و  با اهمیت تعیین سینتیک ها
 فاضالب آشنا گردد.

  بتواند برای واکنشهای موجود در آب و فاضالب
محاسبه نموده و  Excelسینتیک های فوق را با 

 تحلیل نماید. 

 
 ب(حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در. 

 مسائل را  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس
 پیگیری کند.

 

 

 

 

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله
نرم افزار 

Power point 

پرسش و پاسخ  120

 یدر انتها

 -کالس

Quiz  در جلسه

 ندهیآ

 ینیتکو

 ینیتکوپرسش و پاسخ  120 وایت برد سخنرانی،  دانشجو بتواند گازهاآشنایی با بحث   6
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 الف( حیطه شناختی:
 نین مختلف گازها )قانون دالتون، بویل، هنری، با قوا

 آشنا شود. ..(ال و گاز ایده

  با اهمیت و کاربرد قوانین گازها در واحدهای هوادهی
 آشنا گردد. 

 
 ب(حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در. 

  مسائل را دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس
 پیگیری کند.

 

 

 

شناختی، 

 عاطفی

 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

 ماژیک
 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power point 

 یدر انتها

 -کالس

Quiz  در جلسه

 ندهیآ

7  
آشنایی با بحث 

 تیتراسیون

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 راسیون رسوبی را توضیح دهدتیت 

 باز، تیتیراسیون تشکیل کمپلکس را -تیتراسیون اسید
 شرح دهد.

 منحنی های تیتراسیون را رسم کند 

 معرف ها را نام ببرد 

 .محلولهای استاندارد را بشناسد 

 نحوه ساخت محلولها را توضیح دهد 

 .کاربرد تیتراسیون را بداند 
 

 ب(حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در. 

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را
 پیگیری کند.

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power point 

پرسش و پاسخ  120

در انتهای 

 ارائه-کالس

 کالسی

 ینیتکو

 ینیتکوپرسش و پاسخ  120 وایت برد سخنرانی،شناختی،  دانشجو بتواندآشنایی با بحث   8
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 الکتروشیمی
 

 الف( حیطه شناختی:
  واکنش های الکتروشیمیایی و ویژگیهای آن را

 بشناسد.

 های الکتروشیمیایی و انواع آن  آن آشنا شود.با پیل 

  مکانیسم عبور جریان از پیل ها و عوامل محدود کننده
 آن را بشناسد.

 
 ب(حیطه عاطفی:

  به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیانگبا 

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در. 

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را
 پیگیری کند.

 پاسخ، پرسش و عاطفی

 گروهی بحث

 ماژیک
 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power point 

انتهای در 

ارائه -کالس

 کالسی

9  

آشنایی با بحث 

 الکتروشیمی
 

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 .با افت اهمی آشنا شود 

 .پدیده پالریزاسیون را بشناسد 

 .منحنی های شدت جریان و پتاسیل را بشناسد 

 ب(حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 شارکت داشته باشدمباحث مطرح شده م در. 

دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را پیگیری 
 کند.

 

شناختی، 

 عاطفی

 

 سخنرانی،

 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

 
 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power point 

 

 

120 
 

 

پرسش و پاسخ 

در انتهای 

ارائه -کالس

 کالسی

 

 ینیتکو

 

 

 
 

10 
 

 

 

 

اکسایش آشنایی با بحث 
 و کاهش

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

  آشنا شود.با واکنشهای اکسایش کاهش 

 .تعادالت اکسایش کاهش را بشناسد 

  تیتراسیونهای اکسایش کاهش بشناسد و کاربرد آنها را
 درک کند.

 

شناختی، 

 عاطفی

 

 سخنرانی،

 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

 
 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله
نرم افزار 

 

 

120 
 

 

پرسش و پاسخ 

در انتهای 

ارائه -کالس

 کالسی

 

 ینیتکو
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 ب(حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 شارکت داشته باشدمباحث مطرح شده م در. 

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را
 پیگیری کند.

Power point 

11  

حث آشنایی با ب

پتانسومتری، کولومتری، 

 هدایت سنجی

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

  را بشناسد. پتانسومتریروشهای انواع 

  با انواع الکترودها )شناسایی، مرجع، غشایی و و
 آشنا شود.انتخابی( 

 آشنا تحت شرایط مختلف بهره برداری  با کولومتری
 شود.

 ولتامتری و راههای مختلف آن را یاد بگیرد. 

 ب(حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در. 

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را
 پیگیری کند.

 

شناختی، 

 عاطفی

 

 سخنرانی،

 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

 
 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power point 

 

 

120 
 

 

پرسش و پاسخ 

در انتهای 

ارائه -کالس

 کالسی

 

 ینیتکو

12  
شیمی آشنایی با بحث 

 آلی

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

  آشنا شود.با انواع ترکیبات آلی 

 آشنا شود. با هیدرولیز و هیدرولیز  اجسام آلی 

  آشنا شود.با تاثیر اجسام آلی در محیط زیست 

 پیش روی برخی از  ترکیبات آلی خطرناک در
واحدهای مهم فرایندی در مهندسی بهداشت محیط را 

 بشناسد.

 ب(حیطه عاطفی:

 

شناختی، 

 عاطفی

 

 سخنرانی،

 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

 
 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power point 

 

 

120 
 

 

پرسش و پاسخ 

در انتهای 

ارائه -کالس

 کالسی

 

 ینیتکو
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 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در. 

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را
 پیگیری کند.

13 
 

 
شیمی آشنایی با بحث 
 فیزیک

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 .مفهوم ترمودینامیک را درک کند 

 .مفهوم آنتالپی را درک کند 

 پی را درک کند.مفهوم آنترو 

 .با فشار بخار و فشار بخار مایعات آشنا شود 

 .با کشش سطحی آشنا شود 

 ب(حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در. 

دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را 
 پیگیری کند.

 

شناختی، 

 عاطفی

 

 سخنرانی،

 اسخ،پ پرسش و

 گروهی بحث

 
 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله
نرم افزار 

Power point 

 

 

120 
 

 

پرسش و پاسخ 

در انتهای 

ارائه -کالس

 کالسی

 

 ینیتکو

14  
شیمی آشنایی با مباحث 

 هسته ای

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 زوتوپ،یبر حسب ا یاتم یهسته ها یبا طبقه بند 
 آشنا شود. وبارزیا زوتون،یا

 .پرتوزایی را توضیح دهد 

 .رادیواکتیویته را تعریف کند 

 را بشناسد انواع تحوالت رادیواکتیو. 

 را بشناسد. )آلفا، بتا، گاما، نوترون( انواع پرتوها 

 با واحدهای پرتوتابی و اکتیویته آشنا شود 

  طبقه بندی نماید.آثار بیولوژیکی پرتوها را بشناسد و 

 توها را توصیف نماید.مکانیسم اثر پر 

  با تاثیرات رادیواکتیویته بر روی انسان، حیوان و محیط

 

شناختی، 

 عاطفی

 

 سخنرانی،

 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

 
 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله
نرم افزار 

Power point 

 

 

120 
 

 

پرسش و پاسخ 

در انتهای 

ارائه -کالس

 کالسی

 

 ینیتکو
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 زیست آشنا شود.

 ب(حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در. 

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را
 پیگیری کند.

15  
شیمی آشنایی با مباحث 

 هسته ای

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 سد.را بشنا )آلفا، بتا، گاما، نوترون( انواع پرتوها 

 با واحدهای پرتوتابی و اکتیویته آشنا شود 

  طبقه بندی نماید.آثار بیولوژیکی پرتوها را بشناسد و 

 .مکانیسم اثر پرتوها را توصیف نماید 

  با تاثیرات رادیواکتیویته بر روی انسان، حیوان و محیط
 زیست آشنا شود.

 ب(حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 حث مطرح شده مشارکت داشته باشدمبا در. 

دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را پیگیری 
 کند.
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 عاطفی

 

 سخنرانی،

 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

 
 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power point 
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 الف( حیطه شناختی:

 را بشناسد. )آلفا، بتا، گاما، نوترون( انواع پرتوها 

 با واحدهای پرتوتابی و اکتیویته آشنا شود 

  طبقه بندی نماید.آثار بیولوژیکی پرتوها را بشناسد و 

 .مکانیسم اثر پرتوها را توصیف نماید 

 کتیویته بر روی انسان، حیوان و محیط با تاثیرات رادیوا
 زیست آشنا شود.
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 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در. 

دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را پیگیری 
 کند.

17  
جمع بندی کلی مطالب و رفع 

 مشکل

 دانشجو بتواند 

 مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را حل نماید. .1

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

 ا انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت کند.ب .3

-شناختی
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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 
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