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       )عولی( شیوی : نام درس
 یک واحذ عولی هیزاى واحذ:

 رشته تحصیلی:
 بهذاشت هحیط

کارشناسی  هقطع تحصیلی دانشجویاى:
 ناپیوسته

دانشگاه علوم هحل برگزاری: 

ساختواى شواره  ،پزشکی تربت حیذریه
 چهار

 دکتر هرین فروغی هذرس:

 هیکروارگانیسن های هوجود در فاضالب آشنایی با روش های تشخیص هذف 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
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو

1  
ثب اصَل ایوٌی ٍ هفبّین آضٌبیی 

 ثٌیبدی کبر در آزهبیطگبُ
 ّبی هحلَل سبزیٍ آضٌبیی ثب رٍش

 حیطِ رٍاًی حرکتی

در حجیي کجبر اصجَل ایوٌجی را     داًطجوَ   -1
  رعبیت کٌذ.

پبیِ ای ٍ اصجلی  تَاًذ ثب ٍسبیل ثداًطوَ  -2
 کبر کٌذ. آزهبیطگبُ

هجذا  یجب   از اًجَا  اب داًطوَ ثبیذ ثتَاًذ  -3
در  ًیججبز را ّججبی هججَردهبیعججب م هحلججَل

 ٍ ضرایط هطخص تْیِ ًوبیذ.غلظت 

ضٌبختیم 
رٍاًی 
 حرکتی

سخٌراًیم اًوبم 
 آزهبیص

تختِ ٍایت ثردم 
 هَاد ٍسبیل الزم 

 دلیمِ 242

ضرکت در 
ثحثْبی گرٍّیم 
اًوبم آزهبیص ٍ 
ًَضتي گسارش 

 کبر

ای یب هرحلِ
 تکَیٌی

 

2  
رٍتیي آة ٍ اًذازُ گیری پبراهترّبی 

 فبضالة

 رکتیحیطِ رٍاًی ح

ا اًجذازُ  کذٍر  آة رداًطوَ ثبیذ ثتَاًذ  -1
 یری کٌذ. گ

آة را اًججذازُ  pHداًطججوَ ثبیججذ ثتَاًججذ  -2
 گیری کٌذ. 

دهجبی آة را اًجذازُ   داًطوَ ثبیذ ثتَاًجذ   -3
 گیری کٌذ. 

ّذایت الکتریکی آة داًطوَ ثبیذ ثتَاًذ  -4

ضٌبختیم 
رٍاًی 
 حرکتی

سخٌراًیم اًوبم 
 بیصآزه

ثردم  تختِ ٍایت
 د ٍسبیل الزم هَا

 دلیمِ 242

کت در رض
ثحثْبی گرٍّیم 
اًوبم آزهبیص ٍ 
ًَضتي گسارش 

 کبر

ای یب هرحلِ
 تکَیٌی

 

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –سخ پرسص و پب –حل مسئله  –نمبیطی  گروهی کوچک، –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیبدگیری می –روش یبددهی   


مورد تسلط  یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت دریب تراکمی )پبیبن یک دوره  نیای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبدانطجویبن( مرحلهآمبدگی آزمون ورودی )آگبهی از سطح تواننذ به صورت هب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.



 

 تربت حیدریه علوم پسشکی اهدانشگ یو توسعه آموزش پسشک اتمطالعمرکس  - یمعاونت آموزش
 

 را اًذازُ گیری کٌذ.

 آزهبیص سختی  3

 حیطِ رٍاًی حرکتی

سختی هَلجت آة را  داًطوَ ثبیذ ثتَاًذ  -1
  گیری کٌذ. اًذازُ

سجختی دامجن آة را   داًطوَ ثبیذ ثتَاًجذ   -2
 گیری کٌذ. اًذازُ

ة را ثجِ  سختی کل آثتَاًذ داًطوَ ثبیذ  -3
 دست آٍرد.

ضٌبختیم 
رٍاًی 
 تیحرک

سخٌراًیم اًوبم 
 آزهبیص

تختِ ٍایت ثردم 
 هَاد ٍسبیل الزم 

 دلیمِ 242

ضرکت در 
ثحثْبی گرٍّیم 
اًوبم آزهبیص ٍ 
ًَضتي گسارش 

 کبر

ای یب هرحلِ
 تکَیٌی

 

 للیبییتآزهبیص   4

 حیطِ رٍاًی حرکتی

 فتبلئیي  لٌف للیبییت داًطوَ ثبیذ ثتَاًذ  -1
 گیری کٌذ. اًذازُآة را 

هتیججل  للیبییججتطججوَ ثبیججذ ثتَاًججذ  داً -2
 گیری کٌذ. اًذازُآة را ٍراًژا

کل آة را ثِ للیبییت داًطوَ ثبیذ ثتَاًذ  -3
 دست آٍرد.

ضٌبختیم 
رٍاًی 
 حرکتی

سخٌراًیم اًوبم 
 آزهبیص

تختِ ٍایت ثردم 
 هَاد ٍسبیل الزم 

 دلیمِ 242

ضرکت در 
ثحثْبی گرٍّیم 

آزهبیص ٍ  اًوبم
ًَضتي گسارش 

 کبر

ای یب هرحلِ
 یتکَیٌ

 

 آزهبیص ابهذا   5

 حیطِ رٍاًی حرکتی

همذار ابهذا  کل را َاًذ بیذ ثتوَ ثداًط -1
 ثِ دست آٍرد. 

همججذار ابهججذا  داًطججوَ ثبیججذ ثتَاًججذ   -2
 هحلَل را ثِ دست آٍرد. 

همذار ابهذا  هعلجك  داًطوَ ثبیذ ثتَاًذ  -3
 را ثِ دست آٍرد.  

ضٌبختیم 
رٍاًی 
 حرکتی

سخٌراًیم اًوبم 
 آزهبیص

تختِ ٍایت ثردم 
 هَاد ٍسبیل الزم 

 
ضرکت در 

ثحثْبی گرٍّیم 
اًوبم آزهبیص ٍ 

رش ًَضتي گسا
 کبر

ای یب هرحلِ
 تکَیٌی
 

   آزهبیطب  سٌوص هیساى اکسیژى  6

 حیطِ رٍاًی حرکتی

را  5BODآزهجبیص   داًطوَ ثبیذ ثتَاًذ  -1
 اًوبم دّذ. 

را  CODآزهجبیص   ذ ثتَاًجذ داًطوَ ثبی  -2
 اًوبم دّذ.

ضٌبختیم 
رٍاًی 
 حرکتی

ًیم اًوبم سخٌرا
 آزهبیص

تختِ ٍایت ثردم 
 َاد ٍسبیل الزم ه

 دلیمِ 242

ضرکت در 
ثحثْبی گرٍّیم 
اًوبم آزهبیص ٍ 
ًَضتي گسارش 

 کبر

ای یب هرحلِ
 تکَیٌی

 

 ابرتست  7

 حیطِ رٍاًی حرکتی

ثجِ  از دسجتگبُ ابرتسجت   ثتَاًذ داًطوَ   -1
اْت ثْیٌِ سبزی فرایٌجذ  َ صحیحی ًح

 .استفبدُ کٌذاًعمبد ٍ لختِ سبزی 

ضٌبختیم 
رٍاًی 

 رکتیح

سخٌراًیم اًوبم 
 آزهبیص

ایت ثردم ٍتختِ 
 هَاد ٍسبیل الزم 

 دلیمِ 242

ضرکت در 
ثحثْبی گرٍّیم 
اًوبم آزهبیص ٍ 
ًَضتي گسارش 

 کبر

ای یب هرحلِ
 تکَیٌی
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 فلین فتَهترکبر ثب دستگبُ   8

 اًی حرکتیحیطِ رٍ

را غلطجت سجذین در آة    ثتَاًجذ داًطوَ  -1
 . گیری کٌذاًذازُ

را در آة  پتبسجین غلطجت   ثتَاًذداًطوَ  -2
 . گیری کٌذاًذازُ

ضٌبختیم 
ی رٍاً

 حرکتی

سخٌراًیم اًوبم 
 آزهبیص

تختِ ٍایت ثردم 
 هَاد ٍسبیل الزم 

 دلیمِ 242

ضرکت در 
ثحثْبی گرٍّیم 
اًوبم آزهبیص ٍ 
ًَضتي گسارش 

 کبر

ای یب هرحلِ
 تکَیٌی

 

 اوع ثٌذی کلی هطبلت ٍ رفع هطکل  9

 حیطِ رٍاًی حرکتی

هسبمل هختلف ارامِ ضذُ در داًطوَ ثتَاًذ  .1
 حل ًوبیذ.طَل ترم را 

ب اًگیسُ ٍ اضتیبق در اهتحبى پبیبى ثداًطوَ  .2
 ترم ضرکت کٌذ.

-ضٌبختی
 عبطفی

م حل هسئلِ
 اًوبم آزهبیص

---- 122 
حل هسبمل دادُ  

 ضذُ
 ًیآزهَى پبیب
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 نحوه ارزشیابی:
 گردد. هبًذُ در اهتحبى پبیبى ترم هحبسجِ هی% ثبلی82تفبدُ از کَمیس ٍ % کل ًورُ ثب اس22صَر  کتجی کِ ارزضیبثی ثِ 

 

 نحوه محاسبه نمره کل:
 % کل ًور82ُ   ترمپبیبى  آزهَى

 % کل ًور22ُ کَمیس ٍ تکبلیف درسی 
 


