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 آموزشی

 مان ز

 جلسه
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو

1  

طجقِ ثب  آضٌبییهقدهِ، 
ثٌدی هیکرٍارگبًیسن ّب ثر 

اسبض ًیبز ثِ اکسیصى، هٌجع 
 کرثي ٍ...

 دانشجو تایذ تتوانذ:

 حیطه شناختی:
ّدف از ضٌبسبیی هیکرٍارگبًیسن ّبی هَجوَ   ر آة ٍ   -1

 فبضالة را ثیبى کٌد

ّبی آًْب طجقِ ثٌدی اسبض ٍیصگی هیکرٍارگبًیسن را ثر  -2
 ٌد.ک

تفبٍت هیکرٍارگبًیسون ّوبی اتوَترٍف ٍ ّترٍتورٍف را       -3
 ثیبى کٌد

 حیطه عاطفی:
  اضتِ ثبضد. فعبل  ر هجبحث هطرح ضدُ هطبرکت -4

 ضٌبختی
 عبطفی

سخٌراًی، 
 ایهجبحثِ

 تختِ ٍایت ثر ،  یتب
 کتبة

 آغبزیي ----- 09

2  

ثب اضکبل غیر  آضٌبیی
ب هعوَل ثبکتری ّب ٍ اثر اًْ

) اکسیداسیَى ٍ  ثر هحیط
احیب سَلفَر، آٌّي ٍ هٌگٌس 

 دانشجو تایذ تتوانذ:
 حیطه شناختی:

 اًَاع ثبکتری ّبی آّي را ًبم ثجر  -1

 ثبکتری ّبی گَگر  را ًبم ثجر   -1

 ضٌبختی
 عبطفی

سووووووخٌراًی، 
 ایهجبحثِ

 تختِ ٍایت ثر ،  یتب
 کتبة

09 
پبسخ ثِ سَاالت 
هطوورح ضوودُ از 

 جلسِ قجل

 تکَیٌی

 

                                                 

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


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

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 تبثیر ثبکتری ّبی غیر هعوَل را ثرهحیط ثیبى کٌد  -2 ٍ...(

 حیطه عاطفی:

یدُ هوی  ثِ سَاالتی کِ  ر هَر  هَضَع هَر  ثحث پرس  -3
 ضَ  پبسخ  ّد.

    اضتِ ثبضد. فعبل  ر هجبحث هطرح ضدُ هطبرکت -4

3  

ثب چرخِ عٌبصر  آضٌبیی
ضرٍری رضد هیکرٍارگبًیسن 

ثب  آضٌبییّب  ر هحیط ٍ 
یکبسیَى ٍ فرایٌدّبی ًیتریف
  ًیتریفیکبسیَى

 دانشجو تایذ تتوانذ:
 حیطه شناختی:

ٍارگبًیسون ّوب را  ر   چرخِ عٌبصور ضورٍری رضود هیکر    -1
 د.طجیعت ضرح  ّ

ثوووبکتری ّوووبیی کوووِ  ر عوووول ًیتریفیکبسووویَى ٍ     -2
  ًیتریفیکبسیَى ًقص  ارًد را ًبم ثجر 

 حیطه عاطفی:
یِ سَاالتی کِ  ر هَر  هَضَع هَر  ثحوث پرسویدُ هوی     -3

 پبسخ  ّد.ثب اًگیسُ   ضَ
  اضتِ ثبضد. فعبل  ر هجبحث هطرح ضدُ هطبرکت -4

 ضٌبختی
 عبطفی

سووووووخٌراًی، 
 ایهجبحثِ

 تختِ ٍایت ثر ،  یتب
 کتبة

 

 

09 

پبسخ ثِ سَاالت 
هطوورح ضوودُ از 

 جلسِ قجل

 تکَیٌی

 

4  

ثب ضبخص ّبی  آضٌبیی
آلَ گی هیکرٍثی آة ٍ 

پسبة )کلیفرم ّب، 
 استرپتَکَک ّب ٍ...(

 شجو تایذ تتوانذ دان

 حیطه شناختی:

 خصَصیبت ثبکتری ّبی ضبخص آلَ گی را ًبم ثجر  -1

چٌد ًوًَِ از ثبکتری ّبی ضبخص آلَ گی هیکرٍثوی را    -2
 ًبم ثجر 

 حیطه عاطفی:
ثِ سَاالتی کِ  ر هَر  هَضَع هَر  ثحث پرسویدُ هوی    -3

 پبسخ  ّد.ثب اًگیسُ ضَ  

 شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
 ایمثاحثه

رد، تخته وایت ت
 دیتا

 کتاب

99 

پاسخ ته 

سواالت مطرح 
شذه از جلسه 

 قثل

ای یا مرحله
 تکوینی

5  

هکبًیسن اثر هَا  ثب  آضٌبیی
هَر  استفب ُ  ر  یگٌدز ای

تصفیِ آة ٍ پسبة 
ثرهَجَ ات زًدُ ٍ پبتَشى 
ّب ٍ ضٌبسبیی جبیگبُ ّبی 

 ّدف آًْب

 دانشجو تایذ تتوانذ

 حیطه شناختی:

 یی هَثر را ًبم ثجر عَاهل هَثر ثر یک گٌدز ا -1

 ثِ طَر خالصِ ثیبى کٌد هکبًیسن گٌدز ایی را  -2

 حیطه عاطفی:
ثِ سَاالتی کِ  ر هَر  هَضَع هَر  ثحث پرسویدُ هوی    -3

 شناختی
 عاطفی

 

سخنرانی، 

 ایمثاحثه

تخته وایت ترد، 
 دیتا

 کتاب

99 

پاسخ ته 
سواالت مطرح 

شذه از جلسه 
 قثل

 تکوینی
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 پبسخ  ّد.ثب اًگیسُ ضَ  

6  

ضرح علل پدیدُ ّبی ضبیع 
 ر تصفیِ خبًِ ّبی 

فبضالة )ثبلکیٌگ، رایسیٌگ 
ٍ...( ،  ًقص هیکرٍارگبًیسن 
ّب  ر ثرٍز آًْب ٍ رٍش ّبی 

 پیطگیری

 دانشجویان تایذ تتواننذ:

 حیطه شناختی:

علت پدیدُ ّبی ضبیع  ر تصوفیِ  خبًوِ ّوبی فبضوالة      -1
 هبًٌد ثبلکیٌگ، رایسیٌگ ٍ... را ثیبى کٌد

 ّبیی ثرای رفع ایي پدیدُ ّب ارائِ  ّدراّکبر  -2

 حیطه عاطفی:
ثِ سَاالتی کِ  ر هَر  هَضَع هوَر  ثحوث پرسویدُ هوی     -3

 پبسخ  ّد.ثب اًگیسُ ضَ  

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 

 ایمثاحثه

تخته وایت ترد، 

 دیتا
 کتاب

99 

پاسخ ته 
سواالت مطرح 

شذه از جلسه 
 قثل

 تکوینی

 

7  

ثب جلجک ّب ٍ طجقِ  آضٌبیی
ٌدی آًْب، جلجک ّبیی کِ ث

تَلید ثَ ٍ هسُ  ر آة هی 
کٌٌد، جلجک ّبی هساحن 

سیستن اثرسبًی، طرق 
 هجبرزُ

 دانشجو تایذ تتوانذ:

 حیطه شناختی:
 اًَاع جلجک ّب را ثر حست رًگ ٍ.... ًبم ثجر  -1

 راّکبرّبیی ثرای هجبرزُ ثب جلجک ّبی هساحن ثیبى کٌد  -2

 حیطه عاطفی:

َضَع هَر  ثحث پرسویدُ هوی   ثِ سَاالتی کِ  ر هَر  ه -3
 ضَ  پبسخ  ّد.

  اضتِ ثبضد.فعبل  ر هجبحث هطرح ضدُ هطبرکت  -4

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 

 ایمثاحثه

تخته وایت ترد، 

 دیتا
 کتاب

99 

پاسخ ته 
سواالت مطرح 

شذه از جلسه 
 قثل

 تکوینی

 

8  

هیکرٍثیَلَشی سیستن ّبی 
َّازی ٍ ثی َّازی تصفیِ 
 فبضالة )لجي فعبل، صبفی

 ٍ ...(   SBRچکٌدُ، 

 :دانشجو تایذ تتوانذ

 حیطه شناختی:
جبیگووبُ هیکرٍثیَلووَشی  ر سیسووتن ّووبی تصووفیِ آة ٍ  -1

 فبضالة را تَضیح  ّد

تفبٍت هکبًیسون فرایٌود ّوبی ّوَازی ٍ ثوی ّوَازی را         -2
 تَضیح  ّد

هیکرٍارگبًیسن ّبی هَثر  ر فرایٌد ّبی تصفیِ ّوَازی    -3
 ٍ ثی َّازی را ًبم ثجر 

 ئِ ضدُ  ر طَل ترم را تَضیح جبهعی ثدّد.هطبلت ارا -4

 حیطه عاطفی:

ثِ سَاالتی کِ  ر هَر  هَضَع هَر  ثحث پرسویدُ هوی    -5
 پبسخ  ّد.ثب اًگیسُ ضَ  

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 

 ایمثاحثه

تخته وایت ترد، 
 دیتا

 کتاب

99 

پاسخ ته 

سواالت مطرح 

شذه از جلسه 
 قثل

 پایانی
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  اضتِ ثبضد. فعبل  ر هجبحث هطرح ضدُ هطبرکت -6

9  
جمع تنذی کلی مطالة و 

 رفع مشکل

 دانشجو تتوانذ 
 هسبئل هختلف ارائِ ضدُ  ر طَل ترم را حل ًوبید. -1
ّدف از ارائِ ایي ٍاحد  رسی را ثِ خَثی  رک کر ُ  -2

 ثبضد.

 ثب اًگیسُ ٍ اضتیبق  ر اهتحبى پبیبى ترم ضرکت کٌد. -3

-ضٌبختی
 عبطفی

 09 ---- حل هسئلِ
حل هسبئل  ا ُ 

 ضدُ
 آزهَى پبیبًی

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی02% کل نمره بب استفبده از کوئیس و 02ارزضیببی به صورت کتبی که 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره02   آزمون پبیبن ترم
 % کل نمره02 کوئیس و تکبلیف درسی 
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