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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  
  آهذ در پیص

 ّیذرٍلیه درس ثبزًگري

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 هفبّین پبیِ هىبًیه سیبالت را ثذاًذ .1

 سیبل را تعریف ٍ خَاظ سیبالت را ثیبى ًوبیذ. .2

ثٌ ذي و ردُ ٍ هعبدل ِ ّ بي      نیرا تمس   بالتیاًَاع س .3
 تطریح وٌذرا  بالتیس هیاستبت یاصل

 .ًوبیذ ثیبى ٍ ثطٌبسذ را گیريُ اًذاز یىبّبي .4

 حیطه عاطفی:
 عاللِ ثِ درس گَش وٌذ ثب-1
ثب اًگیسُ ث ِ س َالت پبس ه دّ ذ ٍ در هجبر ت ض رو        -2

 ًوبیذ.

 ضٌبختی
 عبطفی

 رل – سخٌراًی

پرسص ٍ -توریي
 پبسه

 ٍ همبلِ وتبة 
 ثرد ٍای  

 سبع  2
رل هجبل در 
خصَظ یىبّبي 
 اًذازُ گیري

اي یب هررلِ
  تىَیٌی

 سیبالت خَاظآضٌبیی ثب   2
 دانشجو بتواند: -

 ختی:حیطه شنا
 ًوبیذ ثیبى را ًیَتَى ٍیسىَزیتِ لبًَى

-ضٌبختی
 عبطفی

 رل – سخٌراًی

 توریي
 وتبة ٍ همبلِ

 ثرد ٍای  
 سبع  2

فرق ثیي 
ٍیسىَزیتِ 
دیٌبهیىی ٍ 

اي یب هررلِ
  تىَیٌی

                                                 

 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  ویای یب تکًیىی )در فرایىذ تذریس بب َذف ضىبسبیی قًت ي ضعف داوطجًیبن( ي آزمًن پبیبتًاوىذ بٍ صًرت آزمًن يريدی )آگبَی از سطح آمبدگی داوطجًیبن( مرحلٍَب بر اسبس اَذاف میآزمًن  

 داوطجًیبن( برگسار گردد.
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 را( دیٌبهیىی ٍیسىَزیتِ یب هطلك ٍیسىَزیتِ) ٍیسىَزیتِ-
 ًوبیذ تعریف

- ِ ِ  را س یٌوبتیه  ٍیس ىَزیت  ث ب  را آى ارتج ب   ٍ ض ٌبخت

 ًوبیذ ثیبى دیٌبهیىی ٍیسىَزیتِ

 حیطه عاطفی:
 ثب عاللِ ثِ درس گَش وٌذ-1
ر هجبر ت ض رو    ثب اًگیسُ ث ِ س َالت پبس ه دّ ذ ٍ د    -2

 ًوبیذ.

سیٌوبتیه را 
ثراي جلسِ آیٌذُ 
ًَضتِ ٍ تحَیل 

 دّذ

3  
ِ  هرث َ   هسبئل رل  خصَص یبت  ث 

 ٍارذّب تجذیل ٍ سیبالت

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 .وٌذ رل را ٍارذّب تجذیل ثِ هرثَ  هسبئل

 اًَاع تجذیل ٍارذ ّب را اًجبم دّذ.

 .وٌذ رل را سیبالت خَاظ ثِ هرثَ  هسبئل

 حیطه عاطفی:
 ثب عاللِ ثِ درس گَش وٌذ-1
ثب اًگیسُ ث ِ س َالت پبس ه دّ ذ ٍ در هجبر ت ض رو        -2

 ًوبیذ.

-ضٌبختی
 عبطفی

 رل – سخٌراًی

 توریي
 وتبة ٍ همبلِ

 ثرد ٍای  
 سبع  2

 ئلهسب وردى رل

 در ضذُ ارائِ

 والس

اي یب هررلِ
  تىَیٌی

 سیبالت خَاظآضٌبیی ثب   4

 دانشجو بتواند: -  

 حیطه شناختی:
 ثی بى  را (Surface Tension) س طحی  وط ص  هفَْم 

 ًوبیذ
 عَاه ل  ٍ تَض یح  را هَئیي لَلِ در سیبل ًسٍل ٍ صعَد  -

 ثذاًذ را آى ثر هَثر

 حیطه عاطفی:
 ثب عاللِ ثِ درس گَش وٌذ-1
ثب اًگیسُ ث ِ س َالت پبس ه دّ ذ ٍ در هجبر ت ض رو        -2

 ًوبیذ.

-ضٌبختی
 عبطفی

 رل – سخٌراًی

 توریي

 وتبة ٍ همبلِ
 -ثرد ٍای 

 ًوبیص
 سبع  2

رل هجبل ٍ 
 توریي

اي یب هررلِ
  تىَیٌی

5  
 فطبر – سیبالت استبتیه
 سیبالت از ًبضی فطبر اًَاعآضٌبیی ثب 

 دانشجو بتواند: -

 حیطه شناختی:
 وٌذ ثیبى را ىبلپبس اصل

 دّذ تَضیح را استبتیه ّیذرٍ ًیرٍي -

 ثذاًذ را آًْب ثیي ارتجب  ٍ ضٌبختِ را فطبر ٍارذّبي -

 دّذ تفریك ّوذیگر از را هطلك فطبر ٍ ًسجی فطبر -

-ضٌبختی
 عبطفی

 رل – ٌراًیسخ

پرسص  -توریي
 ٍ پبسه

 وتبة ٍ همبلِ
 ثرد ٍای  

 رل توریي سبع  2
اي یب هررلِ

  تىَیٌی
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 حیطه عاطفی:
 ثب عاللِ ثِ درس گَش وٌذ-1
ثب اًگیسُ ث ِ س َالت پبس ه دّ ذ ٍ در هجبر ت ض رو        -2

 ًوبیذ.

6  
 فطبر – سیبالت استبتیه

ُ  رٍض ْبي  ٍ اص َل آضٌبیی ث ب    اً ذاز

 سیبالت فطبر گیري

 دانشجو بتواند: -

 حیطه شناختی:
 وٌذ ثیبى را فطبر گیري اًذازُ رٍضْبي 

 ًوبیذ ثیبى را هبًَهتر ٍ ٍهترپیس ثبرٍهتر، ثب وبر اصَل -

 حیطه عاطفی:
 ثب عاللِ ثِ درس گَش وٌذ-1
ثب اًگیسُ ث ِ س َالت پبس ه دّ ذ ٍ در هجبر ت ض رو        -2

 ًوبیذ.

-ضٌبختی
 عبطفی

 رل – سخٌراًی

پرسص  -توریي
 ٍ پبسه

 وتبة ٍ همبلِ
 ثرد ٍای  

 سبع  2

فرق ثیي پیسٍهتر 
ٍ هبًَهتر را ثراي 
جلسِ ثعذي آهبدُ 

 .ٍ ارائِ وٌذ

اي یب هررلِ
  تىَیٌی

7  
 فطبر – سیبالت استبتیه
 ثر سیبالت از ًبضی ًیرٍّبيآضٌبیی ثب 

 ّب جذارُ رٍي

 دانشجو بتواند: - 

 حیطه شناختی:
 س بوي  س یبل  در س طَ   ثر ٍارد ّیذرٍاستبتیىی ًیرٍّبي

 دّذ تَضیح ٍ درن را (هبیل صفحبت افمی، صفحبت)

 .ًوبیذ ثیبى را فطبر هٌطَر -

 فی:حیطه عاط
 ثب عاللِ ثِ درس گَش وٌذ-1
ثب اًگیسُ ث ِ س َالت پبس ه دّ ذ ٍ در هجبر ت ض رو        -2

 ًوبیذ.

-ضٌبختی
 عبطفی

 رل – سخٌراًی

پرسص  -توریي
 ٍ پبسه

 وتبة ٍ همبلِ
 –ٍای  ثرد  

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
 رل توریي سبع  2

اي یب هررلِ
  تىَیٌی

8  
 فطبر – سیبالت استبتیه
 ثر سیبالت از ًبضی ًیرٍّبيآضٌبیی ثب 

 ّب جذارُ رٍي

 دانشجو بتواند: -

 حیطه شناختی:
 هَلفِ ثب را دار اًحٌب سطَ  ٍ لبئن صفحِ ثر ٍارد ًیرٍّبي 

 ًوبیذ ثیبى آى ّبي

 ثذاًذ فبضالة ٍ آة هٌْذسی در را فطبر وبرثرد ٍ اّوی  -

 حیطه عاطفی:
 ثب عاللِ ثِ درس گَش وٌذ-1
ر ت ض رو    ثب اًگیسُ ث ِ س َالت پبس ه دّ ذ ٍ در هجب    -2

 ًوبیذ.

-ضٌبختی
 عبطفی

 رل – سخٌراًی

پرسص  -توریي
 ٍ پبسه

 وتبة ٍ همبلِ
 – ثرد ٍای  

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
 رل توریي سبع  2

 بی يا¬هررلِ
 یٌیتىَ

9  
 – سیبالت استبتیه

 ضٌبٍري ًیرٍّبي
 اجس بم  ث ر  ٍارد ًیرٍّ بي آضٌبیی ثب 

 دانشجو بتواند: -

 حیطه شناختی:
 ثطٌبسذ را ضٌبٍري ًیرٍي 

-ضٌبختی
 عبطفی

 رل – سخٌراًی

پرسص  -توریي
 ٍ پبسه

 وتبة ٍ همبلِ
 – ثرد ٍای  

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
  سبع 2

رل توریي ٍ 
 هجبل

 بی يا¬هررلِ
 یٌیتىَ
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 تَضیح را آًْب تعبدل ٍ سیبل در ٍر غَطِ ٍ ضٌبٍر اجسبم - ضٌبٍر ٍ ٍر غَطِ

 دّذ

 حیطه عاطفی:
 ثب عاللِ ثِ درس گَش وٌذ-1
ثب اًگیسُ ث ِ س َالت پبس ه دّ ذ ٍ در هجبر ت ض رو        -2

 ًوبیذ.

11  
 سیبالت دیٌبهیه
 ٍ ث ب  ث ذٍى  س یبالت  ررو    ثررسی

 ررو  وٌٌذُ تَلیذ عَاهل ثِ تَجِ

 دانشجو بتواند: -  

 حیطه شناختی:
( SteadyState) دائ ن  جریبى ٍ درّن جریبى آرام، جریبى

 ثطٌبسذ را آًْب هحبسجبتی رٍاثط ٍ تفىیه  ّن از را

 ثی بى  را (پیَس تگی  ل بًَى   (سیس تن  ی ه  در ثمب لبًَى -

 ًوبیذ

ِ  را هتَسط سرع  ٍ ضٌبختِ را سرع  پرٍفبیل -  هحبس ج

 وٌذ

 حیطه عاطفی:
 ثب عاللِ ثِ درس گَش وٌذ-1
ثب اًگیسُ ث ِ س َالت پبس ه دّ ذ ٍ در هجبر ت ض رو        -2

 ًوبیذ.

-ضٌبختی
 عبطفی

 رل – سخٌراًی

پرسص  -توریي
 ٍ پبسه

 وتبة ٍ همبلِ
 – دثر ٍای  

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
 سبع  2

رل توریي ٍ 
 هجبل

 بی يا¬هررلِ
 یٌیتىَ

11  
 سیبالت دیٌبهیه
 در اس تفبدُ  هَرد هعبدالت ثب آضٌبیی

 جریبى رٍاثط ٍ سیبالت ررو 

 دانشجو بتواند: -

 حیطه شناختی:
 ٍ رٍاثط آى را ثذاًذ جریبى تبثع - 
 رٍاثط آى را ثذاًذ ٍ اٍلر هعبدلِ  -
ِ  را ثرًَلی هعبدلِ - ِ  ٍ ض ٌبخت  را آًْ ب  رٍاث ط  ّ بي  هَلف 

 .ثذاًذ

 حیطه عاطفی:
 ثب عاللِ ثِ درس گَش وٌذ-1
ثب اًگیسُ ث ِ س َالت پبس ه دّ ذ ٍ در هجبر ت ض رو        -2

 ًوبیذ.

-ضٌبختی
 عبطفی

 رل – سخٌراًی

پرسص  -توریي
 ٍ پبسه

 وتبة ٍ همبلِ
 ثرد ٍای  

 سبع  2
رل توریي ٍ 

 هجبل
 بی يا¬هررلِ
 یٌیتىَ

12  
 سیبالت دیٌبهیه
 در اس تفبدُ  هَرد هعبدالت ثب آضٌبیی

 جریبى رٍاثط ٍ سیبالت ررو 

 دانشجو بتواند: -

 حیطه شناختی:
 را ضر  دّذ ثرًَلی ِهعبدل وبرثرد -
 را ثیبى وٌذ ررو  اًذازُ تصحیح ضرایت -
 ٍ رٍاثط هرثَطِ را ضر  دّذ جٌجطی اًرشي -

-ضٌبختی
 عبطفی

 رل – سخٌراًی

پرسص  -توریي
 ٍ پبسه

 وتبة ٍ همبلِ
 ثرد ٍای  

 سبع  2
رل توریي ٍ 

 هجبل
 بی يا¬هررلِ
 یٌیتىَ
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 حیطه عاطفی:
 ثب عاللِ ثِ درس گَش وٌذ-1
یسُ ث ِ س َالت پبس ه دّ ذ ٍ در هجبر ت ض رو        ثب اًگ-2

 ًوبیذ.

13  
 سیبالت دیٌبهیه
 در اس تفبدُ  هَرد هعبدالت ثب آضٌبیی

 جریبى رٍاثط ٍ سیبالت ررو 

 دانشجو بتواند: -

 شناختی: حیطه
 وٌذ هحبسجِ را آرام جریبى در اًرشي اف  -
 دّذ تَضیح را اصطىبن ضریت -

 حیطه عاطفی:
 ثب عاللِ ثِ درس گَش وٌذ-1
ثب اًگیسُ ث ِ س َالت پبس ه دّ ذ ٍ در هجبر ت ض رو        -2

 ًوبیذ.

-ضٌبختی
 عبطفی

 رل – سخٌراًی

پرسص  -توریي
 ٍ پبسه

 وتبة ٍ همبلِ
 ثرد ٍای  

 سبع  2
رل توریي ٍ 

 لهجب
 بی يا¬هررلِ
 یٌیتىَ

14  
 سیبالت دیٌبهیه
 در اس تفبدُ  هَرد هعبدالت ثب آضٌبیی

 جریبى رٍاثط ٍ سیبالت ررو 

 دانشجو بتواند: -

 حیطه شناختی:
  ضَد آضٌب هَدي ًوَدار ثب -
 درّن را ثیبى وٌذ جریبى در فطبر اف  -
را هحبس جِ   اتص بالت  در اًرشي اتالف ٍ ّیذرٍلیىی ضعبع -

  ًوبیذ

 .ًوبیذ هحبسجِ را هعبدل لَلِ طَل -

 حیطه عاطفی:
 ثب عاللِ ثِ درس گَش وٌذ-1
ثب اًگیسُ ث ِ س َالت پبس ه دّ ذ ٍ در هجبر ت ض رو        -2

 ًوبیذ.

-ضٌبختی
 عبطفی

 رل – سخٌراًی

پرسص  -توریي
 ٍ پبسه

 وتبة ٍ همبلِ
ٍیذئَ - ثرد ٍای  

 پرٍشوتَر
 سبع  2

رل توریي ٍ 
 هجبل

 بی يا¬هررلِ
 یٌیتىَ

15  
 سیبالت ٌبهیهدی

 در اس تفبدُ  هَرد هعبدالت ثب آضٌبیی

 جریبى رٍاثط ٍ سیبالت ررو 

 دانشجو بتواند: -

 حیطه شناختی:
 ضَد آضٌب یىٌَاخ  خطی ضتبة ثب ررو  هفبّین ثب -
 ررو   ث ب ض تبة خط ی را     ث ر  ربون لَاًیي ٍ هعبدالت -

 دّذ تَضیح

 حیطه عاطفی:
 ثب عاللِ ثِ درس گَش وٌذ-1
ث ِ س َالت پبس ه دّ ذ ٍ در هجبر ت ض رو        ثب اًگیسُ -2

 ًوبیذ.

-ضٌبختی
 عبطفی

 رل – سخٌراًی

پرسص  -توریي
 ٍ پبسه

 وتبة ٍ همبلِ
ٍیذئَ - ثرد ٍای  

 پرٍشوتَر
 سبع  2

رل توریي ٍ 
 هجبل

 بی يا¬هررلِ
 یٌیتىَ

 بی يا¬هررلِرل توریي ٍ  سبع  2 وتبة ٍ همبلِ رل – سخٌراًی-ضٌبختی دانشجو بتواند:- سیبالت دیٌبهیه  16
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 هخ بزى  دٍراً ی  ررو   آضٌبیی ث ب  

 سیبل ربٍي
 حیطه شناختی:

 ضَد. آضٌب دٍراًی ررو  هفبّین ثب -
 دّذ تَضیح ررو  دٍراًی را ثر ربون لَاًیي ٍ هعبدالت -

 حیطه عاطفی:
 ثب عاللِ ثِ درس گَش وٌذ-1
ثب اًگیسُ ث ِ س َالت پبس ه دّ ذ ٍ در هجبر ت ض رو        -2

 ًوبیذ.

پرسص  -توریي عبطفی
 ٍ پبسه

ٍیذئَ - ثرد ٍای  
 َرپرٍشوت

 یٌیتىَ هجبل
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ثٌ  ذي ول  ی هطبل  ت ٍ رف  ع   جو  ع
 اضىبالت

 باشد: قادر دانشجو

داًطجَ  ثتَاًذ هطبل ت ارای ِ ض ذُ در ط َل ت رم را      
 تَضیح جبهعی ثذّذ.

 ّذف از ارایِ ایي ٍارذ درسی را درن وردُ ثبضذ.
 یذ.ثب اًگیسُ ٍ اضتیبق در اهتحبى پبیبى ترم ضرو  ًوب

-ضٌبختی
 عبطفی

 سبع  2 ---- رل هسئلِ
رل سَاالت دادُ  

 ضذُ
 آزهَى 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  ي حضًر فعبل در کالس ئیس ي تکبلیف درسیکً
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