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 محیط بهداشت مهندسی تاسیسات طراحی در مکانیک سیاالت روابط و اصول از استفاده چگونگی آشنایی با

 

ضوارُ 

 جلسِ
 اّداف هیاًی  )رئَس هطالب( تاریخ جلسِ

اّداف ٍیژُ )بز اساس سِ حیطِ اّداف آهَسضی: 

 ضٌاختی، عاطفی، رٍاى حزکتی(

طبقِ ّز 

 حیطِ

 رٍش یاددّی

 یادگیزی

هَاد ٍ ٍسایل 

 آهَسضی
 ارسضیابیًحَُ تکالیف داًطجَ سهاى جلسِ

1  
 درس ثییبسًيز   آهییذ در پیی ص

 ّ ذرٍل ه

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 .هفبّ ن پبیِ هىبً ه س بالت را ثذاًذ .1

 س بل را تؼزیف ٍ خَاظ س بالت را ث بى ًوبیذ. .2

 ٌذ.ثٌذ  و ن را تمس بالت اًَاع س .3

 هفْوَم وو ت یب چٌذ  را ثذاًذ. .4

 اًَاع وو ت ّب را ًبم ثزدُ ٍ تَض ح دّذ. .5

 ث بى را س ستن ّب  هختلف در گ ز ُ اًذاس یىبّب  .6

 .ًوبیذ

 حیطه عاطفی:
 ثب ػاللِ ثِ درس گَش وٌذ-1
ثب اًي شُ ثیِ سیَالت پبسیه دّیذ ٍ در هجبریت ضیزوت       -2

 ًوبیذ.

 ضٌبختی
 ػبطفی

 رل – سخٌزاًی

پزسص ٍ -توزیي
 پبسه

 ٍ همبلِ وتبة 
 ثزد ٍایت 

 سبػت 2
رل هجبل در 

خصَظ یىبّب  
 اًذاسُ گ ز 

 آسهَى ٍرٍد 

ا  یب هزرلِفزق ث ي  سبػت 2 ٍ همبلِوتبة  رل – سخٌزاًی-ضٌبختی دانشجو بتواند: - س بالت خَاظثب آضٌبیی   2

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص ي پبسخ  –حل مسئلٍ  –گريَی کًچک، ومبیطی  –ای تًاوذ ضبمل: سخىراوی، مببحثٍیبدگیری می –ريش یبددَی   


یب تراکمی )پبیبن یک ديرٌ یب مقطع آمًزضی بب َذف قضبيت در مًرد تسلط  ویَذف ضىبسبیی قًت ي ضعف داوطجًیبن( ي آزمًن پبیبای یب تکًیىی )در فرایىذ تذریس بب تًاوىذ بٍ صًرت آزمًن يريدی )آگبَی از سطح آمبدگی داوطجًیبن( مرحلٍَب بر اسبس اَذاف میآزمًن  

 داوطجًیبن( برگسار گردد.
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 حیطه شناختی:
 جزم، رجن ٍ ٍسى هخصَظ س بل را تَض ح دّذ. .1
 هفْوَ تزاون پذیز  س بالت را ضزح دّذ. .2
 .ًوبیذ ث بى را ً َتَى ٍیسىَسیتِ لبًَى .3

4. - ِ ِ ) ٍیسیىَسیت ِ  ییب  هطلیك  ٍیسیىَسیت  ٍیسیىَسیت

 ًوبیذ تؼزیف را( دیٌبه ىی
5. - ِ  ثیب  را آى ارتجیب   ٍ را سی ٌوبت ه  ٍیسیىَسیت

 .ًوبیذ ث بى دیٌبه ىی ٍیسىَسیتِ
 ػَاهل هَثز ثز ٍیسىَسیتِ را ث بى ًوبیذ. .6
رٍضْب  اًذاسُ گ ز  ٍیسیىَسیتِ سی بالت را ضیزح     .7

 دّذ.

 حیطه عاطفی:
 ثب ػاللِ ثِ درس گَش وٌذ-1
ثب اًي شُ ثیِ سیَالت پبسیه دّیذ ٍ در هجبریت ضیزوت       -2

 ًوبیذ.

ٍیسىَسیتِ  ثزد ٍایت  توزیي ػبطفی
دیٌبه ىی ٍ 
س ٌوبت ه را 

ثزا  جلسِ آیٌذُ 
ًَضتِ ٍ تحَیل 

 دّذ

  تىَیٌی

3  
ِ  هزثیَ   هسبئل رل  خصَصی بت  ثی

 ٍارذّب تجذیل ٍ س بالت

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 .وٌذ رل را ٍارذّب تجذیل ثِ هزثَ  هسبئل .1
 ّب را اًجبم دّذ.اًَاع تجذیل ٍارذ  .2

 .وٌذ رل را س بالت خَاظ ثِ هزثَ  هسبئل .3

 حیطه عاطفی:
 ثب ػاللِ ثِ درس گَش وٌذ-1
ثب اًي شُ ثیِ سیَالت پبسیه دّیذ ٍ در هجبریت ضیزوت       -2

 ًوبیذ.

-ضٌبختی
 ػبطفی

 رل – سخٌزاًی

 توزیي
 وتبة ٍ همبلِ

 ثزد ٍایت 
 سبػت 2

 هسبئل وزدى رل

 در ضذُ ارائِ

 والس

ا  یب هزرلِ
  ٌیتىَی

4  
آضٌبیی ثب اًَاع تمس ن ثٌذ  سی بالت  

 ثز اسبس لشجت

 دانشجو بتواند: -  

 حیطه شناختی:
 تفبٍت ث ي س بل ایذُ آل ٍ رم می را ضزح دّذ. .1
 اًَاع س بالت رم می را ثطٌبسذ. .2
 اًَاع س بالت غ ز ً َتًَی را ًبم ثجزد. .3
 را (Surface Tension) سیطحی  وطیص  هفْیَم  .4

 ًوبیذ ث بى
 طص سطحی را ضزح دّذ.وبرثزدّب  و .5

 خبص ت هَئ ٌيی را تَض ح دّذ. .6

 حیطه عاطفی:

-ضٌبختی
 ػبطفی

 رل – سخٌزاًی

 توزیي

 وتبة ٍ همبلِ
 -ثزد ٍایت

 ًوبیص
 سبػت 2

رل هجبل ٍ 
 توزیي

ا  یب هزرلِ
  تىَیٌی
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 ثب ػاللِ ثِ درس گَش وٌذ-1
ثب اًي شُ ثیِ سیَالت پبسیه دّیذ ٍ در هجبریت ضیزوت       -2

 ًوبیذ.

 فطبر در س بالت هفَْم آضٌبیی ثب  5

 دانشجو بتواند: -

 حیطه شناختی:
 هفَْم فطبر در س بالت را ث بى وٌذ. .1
 ػبهل ایجبد فطبر در هبیؼبت ٍ گبسّب را ضزح دّذ. .2
ًسجی ٍ فطبر خالء را فطبر هطلك، فطبر فطبر اتوسفز،  .3

 تؼزیف ًوبیذ.
چيًَيی تَسیغ فطیبر در ییه سی بل سیبوي را ث یبى       .4

 وٌذ.
 ر در س بالت را ضزح دّذ.هؼبدالت ولی فطب .5

 حیطه عاطفی:
 ثب ػاللِ ثِ درس گَش وٌذ-1
ثب اًي شُ ثیِ سیَالت پبسیه دّیذ ٍ در هجبریت ضیزوت       -2

 ًوبیذ.

-ضٌبختی
 ػبطفی

 رل – سخٌزاًی

پزسص  -توزیي
 ٍ پبسه

 وتبة ٍ همبلِ
 ثزد ٍایت 

 رل توزیي سبػت 2
ا  یب هزرلِ

  تىَیٌی

6  
ُ  رٍضیْب   ٍ اصیَل آضٌبیی ثیب    اًیذاس

 س بالت فطبر ز گ 

 دانشجو بتواند: -

 حیطه شناختی:
 لبًَى پبسىبل را ضزح دّذ. .1
 .وٌذ ث بى را فطبر گ ز  اًذاسُ رٍضْب  .2

 .ًوبیذ ث بى را هبًَهتز ٍ پ شٍهتز ثبرٍهتز، ثب وبر اصَل .3
اصَل وبر ثیب دسیتيبُ ّیب  هىیبً ىی ٍ الىتزًٍ ىیی       .4

 اًذاسُ گ ز  فطبر را ث بى وٌذ.

 حیطه عاطفی:
 ِ ثِ درس گَش وٌذثب ػالل-1
ثب اًي شُ ثیِ سیَالت پبسیه دّیذ ٍ در هجبریت ضیزوت       -2

 ًوبیذ.

-ضٌبختی
 ػبطفی

 رل – سخٌزاًی

پزسص  -توزیي
 ٍ پبسه

 وتبة ٍ همبلِ
 ثزد ٍایت 

 سبػت 2

فزق ث ي پ شٍهتز 
ٍ هبًَهتز را ثزا  
جلسِ ثؼذ  آهبدُ 

 ٍ ارائِ وٌذ.

ا  یب هزرلِ
  تىَیٌی

7  
بت ه ٍارد آضٌبیی ثب ً زٍ  ّ ذرٍاسیت 

 ثز سطَح تخت 

 دانشجو بتواند: - 

 حیطه شناختی:
ً زٍّییب  ّ ذرٍاسییتبت ه ٍارد ثییز سییطَح تخییت  را  .1

 تؼ  ي ًوبیذ.
هَلؼ ت هزوش فطبر ٍارد ثیز سیطَح تخیت را تؼ ی ي      .2

 ًوبیذ.

-ضٌبختی
 ػبطفی

 رل – سخٌزاًی

پزسص  -توزیي
 ٍ پبسه

 وتبة ٍ همبلِ
 –ٍایت ثزد  

 ٍیذئَ پزٍصوتَر
 رل توزیي سبػت 2

ا  یب هزرلِ
  تىَیٌی
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ًحَُ تؼ  ي ً زٍّب  ّ ذرٍاستبت ه ٍارد ثز سطَح ٍ  .3
 هزوش اثز آى را ثب استفبدُ اس هٌطَر فطبر ث بى وٌذ.

 حیطه عاطفی:
 ثب ػاللِ ثِ درس گَش وٌذ-1
ثب اًي شُ ثیِ سیَالت پبسیه دّیذ ٍ در هجبریت ضیزوت       -2

 ًوبیذ.

8  
آضٌبیی ثب ً زٍ  ّ ذرٍاسیتبت ه ٍارد  

 ح هٌحٌی ثز سطَ

 دانشجو بتواند: -

 حیطه شناختی:
 آى ّیب   هَلفِ ثب را دار اًحٌب سطَح ثز ٍارد ً زٍّب  .1

 .ًوبیذ ث بى
هَلؼ ت هزوش فطبر ٍارد ثز سطَح هٌحٌیی را تؼ ی ي    .2

 ًوبیذ.

 فبضیالة  ٍ آة هٌْذسی در را فطبر وبرثزد ٍ اّو ت .3

 .ثذاًذ

 حیطه عاطفی:
 ثب ػاللِ ثِ درس گَش وٌذ-1
ِ سیَالت پبسیه دّیذ ٍ در هجبریت ضیزوت      ثب اًي شُ ثی -2

 ًوبیذ.

-ضٌبختی
 ػبطفی

 رل – سخٌزاًی

پزسص  -توزیي
 ٍ پبسه

 وتبة ٍ همبلِ
 – ثزد ٍایت 

 ٍیذئَ پزٍصوتَر
 رل توزیي سبػت 2

 بی  ا¬هزرلِ
 یٌیتىَ

 تؼبدل اجسبم هستغزق ٍ ضٌبٍر  9

 دانشجو بتواند: -

 حیطه شناختی:
 .بسذثطٌ را  ب ً زٍ  ارضو ذسضٌبٍری ً زٍ  .1

اًَاع ربلت ّب  لزارگ ز  جسن در س بل را تَجِ ثِ  .2
 ٍسى هخصَظ را ث بى وٌذ.

 را آًْیب  تؼیبدل  ٍ سی بل  در ٍر غَطِ ٍ ضٌبٍر اجسبم .3

 .دّذ تَض ح
هفَْم پبیذار  اجسیبم ضیٌبٍر ییب غَطیِ ٍر را ضیزح       .4

 دّذ.
هؼ بر پبییذار  اجسیبم غَطیِ ٍر ٍ ضیٌبٍر را تَضی ح       .5

 دّذ.
 ضزح دّذ.هفْوَ تؼبدل ًسجی را  .6

 حیطه عاطفی:
 ثب ػاللِ ثِ درس گَش وٌذ-1
ثب اًي شُ ثیِ سیَالت پبسیه دّیذ ٍ در هجبریت ضیزوت       -2

 ًوبیذ.

-ضٌبختی
 ػبطفی

 رل – سخٌزاًی

پزسص  -توزیي
 ٍ پبسه

 وتبة ٍ همبلِ
 – ثزد ٍایت 

 ٍیذئَ پزٍصوتَر
 سبػت 2

رل توزیي ٍ 
 هجبل

 بی  ا¬هزرلِ
 یٌیتىَ



 

 حیدریِتزبت  علَم پشضکی داًطگاُ پشضکی ٍ تَسعِ آهَسش اتهزکش هطالع          
 

11  
اًَاع طجمِ  آضٌبیی ثب هفبّ ن جزیبى ٍ

ثٌذ  آى ٍ هؼبدالت اسبسی هزثَ  ثِ 
 جزیبى س بالت

 دانشجو بتواند: -  

 حیطه شناختی:
طجمِ ثٌذ  ّیب  هختلیف جزییبى سی بل را تَضی ح       .1

 دّذ.
 رٍضْب  هختلف تحل ل جزیبى س بل را ث بى وٌذ. .2
 ٍ رٍاثط آى را ثذاًذ جزیبى تبثغ- .3
 رٍاثط آى را ثذاًذ ٍ اٍلز هؼبدلِ .4

 حیطه عاطفی:
 ثب ػاللِ ثِ درس گَش وٌذ-1
ثب اًي شُ ثیِ سیَالت پبسیه دّیذ ٍ در هجبریت ضیزوت       -2

 ًوبیذ.

-ضٌبختی
 ػبطفی

 رل – سخٌزاًی

پزسص  -توزیي
 ٍ پبسه

 وتبة ٍ همبلِ
 – ثزد ٍایت 

 ٍیذئَ پزٍصوتَر
 سبػت 2

رل توزیي ٍ 
 هجبل

 بی  ا¬هزرلِ
 یٌیتىَ

 آضٌبیی ثب راثطِ ثزًَلی  11

 دانشجو بتواند: -

 اختی:حیطه شن
 فزض بت راثطِ ثزًَلی را ًبم ثجزد. .1
تفبٍت راثطِ ثزًَلی ثزا  س بالت اییذُ آل ٍ رم میی    .2

 را ضزح دّذ.
چيًَيی تغ  زات اًزس  س ستن ّ ذرٍل ىی را ث یبى   .3

 وٌذ.
تبث ز هبض ي ّب  ّ ذرٍل ىی ثز ض ت خط اًیزص  را   .4

 .ضزح دّذ

 حیطه عاطفی:
 ثب ػاللِ ثِ درس گَش وٌذ-1
َالت پبسیه دّیذ ٍ در هجبریت ضیزوت     ثب اًي شُ ثیِ سی  -2

 ًوبیذ.

-ضٌبختی
 ػبطفی

 رل – سخٌزاًی

پزسص  -توزیي
 ٍ پبسه

 وتبة ٍ همبلِ
 ثزد ٍایت 

 سبػت 2
رل توزیي ٍ 

 هجبل
 بی  ا¬هزرلِ
 یٌیتىَ

12  
آضیییٌبیی ثیییب وبرثزدّیییب  راثطیییِ   

 ثزًَلی)ٍسبیل اًذاسُ گ ز  جزیبى(

 دانشجو بتواند: -

 حیطه شناختی:
 ضزح دّذ. را ثزًَلی ِهؼبدل ّب  وبرثزد .1
 .را ث بى وٌذ رزوت اًذاسُ تصح ح ضزایت .2
 .ٍ رٍاثط هزثَطِ را ضزح دّذ جٌجطی اًزص  .3

 حیطه عاطفی:
 ثب ػاللِ ثِ درس گَش وٌذ-1
ثب اًي شُ ثیِ سیَالت پبسیه دّیذ ٍ در هجبریت ضیزوت       -2

 ًوبیذ.

-ضٌبختی
 ػبطفی

 رل – سخٌزاًی

پزسص  -توزیي
 ٍ پبسه

 وتبة ٍ همبلِ
 ثزد ٍایت 

 سبػت 2
رل توزیي ٍ 

 هجبل
 بی  ا¬هزرلِ
 یٌیتىَ
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13  
آضٌبیی ثب جزییبى سی بل در هجیبر     

  تحت فطبر

 دانشجو بتواند: -

 حیطه شناختی:
ثب اًَاع اًَاع جزیبى در لَلِ ّب ٍ هجیبر  تحیت فطیبر     .1

 آضٌب ضَد.
 هؼ بر آرام یب آضفتِ ثَدى جزیبى را ث بى وٌذ. .2
ب آضفتِ ثَدى چيًَيی تؼ  ي ًَع جزیبى اس ًظز آرام ی .3

 را ثذاًذ.

 حیطه عاطفی:
 ثب ػاللِ ثِ درس گَش وٌذ-1
ثب اًي شُ ثیِ سیَالت پبسیه دّیذ ٍ در هجبریت ضیزوت       -2

 ًوبیذ.

-ضٌبختی
 ػبطفی

 رل – سخٌزاًی

پزسص  -توزیي
 ٍ پبسه

 وتبة ٍ همبلِ
 ثزد ٍایت 

 سبػت 2
رل توزیي ٍ 

 هجبل
 بی  ا¬هزرلِ
 یٌیتىَ

14  
فطبر  آضٌبیی ثب چيًَيی هحبسجِ افت

 هجبر  تحت فطبردر 

 دانشجو بتواند: -

 حیطه شناختی:
 اصطىبوی ٍ افت هَضؼی را تَض ح دّذ. فطبر افت .1
 ًحَُ هحبسجِ افت فطبر اصطىبوی را ث بى وٌذ. .2
ضییزیت اصییطىبن را ثییزا  جزیییبى آرام ٍ آضییفتِ ثییب  .3

استفبدُ اس رٍضْب  هختلف) اسیتفبدُ اس دییبگزام ّیب،    
 ؼ  ي ًوبیذ.ًوَدارّب ٍ هؼبدالت هختلف( ت

 حیطه عاطفی:
 ثب ػاللِ ثِ درس گَش وٌذ-1
ثب اًي شُ ثیِ سیَالت پبسیه دّیذ ٍ در هجبریت ضیزوت       -2

 ًوبیذ.

-ضٌبختی
 ػبطفی

 رل – سخٌزاًی

پزسص  -توزیي
 ٍ پبسه

 وتبة ٍ همبلِ
ٍیذئَ - ثزد ٍایت 

 پزٍصوتَر
 سبػت 2

رل توزیي ٍ 
 هجبل

 بی  ا¬هزرلِ
 یٌیتىَ

15  
 در اسیتفبدُ  هَرد هؼبدالت ثب آضٌبیی

 جزیبى رٍاثط ٍ س بالت رزوت

 دانشجو بتواند: -

 حیطه شناختی:
 ًحَُ وبر ثب ًوَدار هَد  را ضزح دّذ. .1
 ًحَُ هحبسجِ افت فطبر هَضؼی را ضزح دّذ. .2
 .ًوبیذ هحبسجِ را هؼبدل لَلِ طَل .3

 حیطه عاطفی:
 ثب ػاللِ ثِ درس گَش وٌذ-1
وت ثب اًي شُ ثیِ سیَالت پبسیه دّیذ ٍ در هجبریت ضیز      -2

 ًوبیذ.

-ضٌبختی
 ػبطفی

 رل – سخٌزاًی

پزسص  -توزیي
 ٍ پبسه

 وتبة ٍ همبلِ
ٍیذئَ - ثزد ٍایت 

 پزٍصوتَر
 سبػت 2

رل توزیي ٍ 
 هجبل

 بی  ا¬هزرلِ
 یٌیتىَ

16  
 س بالت دیٌبه ه

 هخیبسى  دٍراًیی  رزویت آضٌبیی ثیب  

 دانشجو بتواند:-

 حیطه شناختی:

-ضٌبختی
 ػبطفی

 رل – سخٌزاًی

ص پزس -توزیي
 وتبة ٍ همبلِ

ٍیذئَ - ثزد ٍایت 
 سبػت 2

رل توزیي ٍ 
 هجبل

 بی  ا¬هزرلِ
 یٌیتىَ



 

 حیدریِتزبت  علَم پشضکی داًطگاُ پشضکی ٍ تَسعِ آهَسش اتهزکش هطالع          
 

 زُیدا ز غ  جبردر ه بل س بىیثب رٍاثط هزثَ  ثِ جز .1 س بل ربٍ 
 .آضٌب ضَد

را ضزح  یلَلِ وط  ّب ستن اتصبل لَلِ ّب در س اًَع .2
 .دّذ

را هحبسجِ   ٍ سز  هَاس  هؼبدل در لَلِ ّب فطز .3
 .ذیًوب

 حیطه عاطفی:
 ثب ػاللِ ثِ درس گَش وٌذ-1
ثب اًي شُ ثیِ سیَالت پبسیه دّیذ ٍ در هجبریت ضیزوت       -2

 ًوبیذ.

 پزٍصوتَر ٍ پبسه

 تزم اهتحبى پبیبى  17
 باشد: قادر دانشجو

 ّذف اس ارایِ ایي ٍارذ درسی را درن وزدُ ثبضذ.
 ثب اًي شُ ٍ اضت بق در اهتحبى پبیبى تزم ضزوت ًوبیذ.

-ضٌبختی
 ػبطفی

 بػتس 2 ---- رل هسئلِ
رل سَاالت دادُ  

 ضذُ
 آسهَى پبیبًی

 

 ًحَُ ارسضیابی:

 گردد. مبوذٌ در امتحبن پبیبن ترم محبسبٍ می% ببقی00% کل ومرٌ بب استفبدٌ از کًئیس ي 20ارزضیببی بٍ صًرت کتبی کٍ 
 

 ًحَُ هحاسبِ ًوزُ کل:

 % کل ومر00ٌ      آزمًن پبیبن ترم
 % کل ومر20ٌ  السي حضًر فعبل در ک کًئیس ي تکبلیف درسی
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