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شماره 

 جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

ر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: شناختی، اهداف ویژه )ب

 عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو زمان جلسه

1 
آشنايي با اصول انجام 

 خطاهاآزمايش و انواع 

 دانشجو بتواند:
 شناختی:حیطه 

 .اصول انجام آزمایش را بیان کند 

 .انواع خطاها را بشناسد 

 حیطه روانی حرکتی
 به صورت عملی با وسایل آزمایشگاه کار کند 
  نحوه جاگذاری و کار با دستگاهها را در آزمایشگاه انجام

 دهد.

 حیطه عاطفی:
 ها به صورت فعال شرکت کند. در مباحثه 

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهینگبا ا 

  شناختی 

 و عاطفی

انجام  سخنرانی،
  آزمایش،

 پرسش و پاسخ

وایت  -جزوه 
وسایل  - برد

 آزمایشگاهی
 دقیقه 90

توانایی انجام 
آزمایش به 

 تنهایی

 آغازین

 

 تکوینیتوانایی انجام  هدقیق 90وایت  -جزوه انجام  سخنرانی،روانی   دانشجو بتواند: آموزش طرز كار  2

                                                 

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


یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  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( مرحلهاف میها بر اساس اهدآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.

http://physics.sharif.edu/~genphyslabs1/manual/00.pdf
http://physics.sharif.edu/~genphyslabs1/manual/00.pdf


 
 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه          

 

 روانی حرکتی:حیطه  لتي متر ودستگاههای م

 ازه گیری کند.مقاومت را اند 

 .با ولت متر کار کند 

 .با آمپرمتر کار کند 

 حیطه عاطفی:
 ها و انجام آزمایش به صورت فعال شرکت  در مباحثه

 کند.

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

و   حرکتی

 عاطفی

  آزمایش،
 پرسش و پاسخ

وسایل  - برد
 آزمایشگاهی

آزمایش به 
 تنهایی

3 

تعیین مقاومت  آموزش

با استفاده از كدهای 
 رنگي

 دانشجو بتواند:

 روانی حرکتی:حیطه 

  را با توجه به کدهای رنگی روی آن تعیین مقاومت
 کند.

 را با توجه به کدرنگی آن  خطای مجاز مقاومت
 مشخص کند.

 

 حیطه عاطفی:
 زمایش به صورت فعال شرکت ها و انجام آ در مباحثه

 کند.

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

روانی  
و   حرکتی

 عاطفی

انجام  سخنرانی،
  آزمایش،

 پرسش و پاسخ

وایت  -جزوه 
دیتا  -برد

نرم  -پروژکتور
 Powerافزار 

point-  وسایل
 آزمایشگاهی

 دقیقه 90
توانایی انجام 
آزمایش به 

 تنهایی
 تکوینی

 نون اهمقا يبررس 4

 دانشجو بتواند:

 روانی حرکتی:حیطه 

 .از روی کدهای رنگی مقاومت را بخواند 

 .قانون اهم را با بستن مدار بررسی نماید 
  مقاومت ها را به صورت سری و موازی ببندد و معادل را

 تعیین کند.

 حیطه عاطفی:
 ها و انجام آزمایش به صورت فعال شرکت  در مباحثه

 کند.

روانی  

و   حرکتی
 عاطفی

انجام  سخنرانی،
  آزمایش،

 پرسش و پاسخ

وایت  -جزوه 
وسایل  - برد

 آزمایشگاهی
 دقیقه 90

توانایی انجام 
آزمایش به 

 تنهایی
 تکوینی
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 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 قوانین گره 5

 دانشجو بتواند:

 روانی حرکتی:حیطه 
 .مقدار جریان شاخه های گره تعیین کند 

  مدار چند انسیل دوسر مقاومت در یک اختالف پت
 را تعیین کند. شاخه

 
 حیطه عاطفی: 
 ها و انجام آزمایش به صورت فعال شرکت  در مباحثه

 کند.
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

روانی  
و   حرکتی

 عاطفی

انجام  سخنرانی،
  آزمایش،

 پرسش و پاسخ

وایت  -جزوه 

وسایل  - برد

 آزمایشگاهی

 هدقیق 90
توانایی انجام 
آزمایش به 

 تنهایی
 تکوینی

6 
گیری مقاومت  اندازه

 ويژه رسانای فلزی 

 دانشجو بتواند:

 روانی حرکتی:حیطه 

  روش بهم بستن  را بامقاومت ويژه يک رسانای فلزی

 تعیین كند. سری مقاومت ها
  روش بهم بستن  را بامقاومت ويژه يک رسانای فلزی

 تعیین كند. مقاومت ها موازی

 حیطه عاطفی: 
 ها و انجام آزمایش به صورت فعال شرکت  در مباحثه

 کند.
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

روانی  
و   حرکتی

 عاطفی

انجام  سخنرانی،
  آزمایش،

 پرسش و پاسخ

وایت  -جزوه 

وسایل  - برد

 آزمایشگاهی

 دقیقه 90
توانایی انجام 
آزمایش به 

 تنهایی
 تکوینی

7 
ثابت آزمايش تعیین 

 زماني خازن

 دانشجو بتواند:

 روانی حرکتی:حیطه 

 خازن را به صورت عملي بررسي كند. باردار شدن 

 خازن را به صورت عملي بررسي كند. شدن بار بي 

 حیطه عاطفی:
 ها و انجام آزمایش به صورت فعال شرکت  در مباحثه

 روانی 

و   حرکتی
 عاطفی

انجام  سخنرانی،
  آزمایش،

 پرسش و پاسخ

وایت  -جزوه 

وسایل  - برد

 آزمایشگاهی
 دقیقه 90

توانایی انجام 
آزمایش به 

 تنهایی
 تکوینی
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 کند.
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

8 
آموزش كار با 

 اسیلوسکوپ

 دانشجو بتواند:

 روانی حرکتی:حیطه 

 .با اسیلوسکوپ كار كند 

 .با سیگنال ژنراتور كاركند 

  موج را با استفاده از اسیلسکوپ تعیین دامنه و فركانس

 كند.

 حیطه عاطفی:
 ها و انجام آزمایش به صورت فعال شرکت  در مباحثه

 کند.
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

روانی  
و   حرکتی

 عاطفی

انجام  سخنرانی،
  آزمایش،

 پرسش و پاسخ

وایت  -جزوه 

وسایل  - برد

 آزمایشگاهی

 دقیقه 90
ام توانایی انج

آزمایش به 
 تنهایی

 تکوینی

9 
جمع بندی کلی 

 امتحانمطالب و 

 دانشجو بتواند:
  هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی درک

 کرده باشد.

 .تمامی آزمایشات را به تنهایی انجام دهد 

  با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت
 کند.

حیطه 
 ،شناختی
روانی 
  حرکتی

انجام آزمایش،  
 رسش و پاسخپ

وسایل 
 دقیقه90 آزمایشگاهی

توانایی انجام 
تمامی آزمایش 

 ها به تنهایی

آزمون 

 پایانی

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. پایان ترم محاسبه میعملی  مانده در امتحان% باقی80و  کتبی آزمونبه % کل نمره 20که  کتبی و عملیارزشیابی به صورت 
 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره80   رمآزمون پایان ت
 % کل نمره20  آزمون کتبی                

 منابع:

 (مهدی شیرین شاندیز ،جمیل آریایی ،سیدمحمود نجفیان رضوی مترجمان: -جی.ان.سی کنی ،جی.دی پاربروک ،پی .دی دیویسنویسنده: ) فیزیک پایه و اندازه گیری در هوشبری

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%BE%DB%8C+.%D8%AF%DB%8C+%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B3&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AC%DB%8C.%D8%AF%DB%8C+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%88%DA%A9&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AC%DB%8C.%D8%AF%DB%8C+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%88%DA%A9&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AC%DB%8C.%D8%A7%D9%86.%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%86%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AC%DB%8C.%D8%A7%D9%86.%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%86%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%84+%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%84+%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C+%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B2&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C+%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B2&select-author=author-exact

