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  فرم طرح درس                      

                                                                                                                                                                                                       

 يهًشبر فيسيك:  نام درس

 2 :تعذاد واحذ

 هوشبریرشته تحصیلی: 
 

 هقطع تحصیلی دانشجویاى: 
 کارشناسی

کالس هحل برگساری: 
6 
 

 هذرس: 
 هرین بخشی زاده

 6976-79نیوسال اول تحصیلی 

 خطرات از پيشگيري جهت الزم يتمهيدات يرتداب ي آمًخته هًشبري تجهيسات يتىظيم گيري اودازٌ با ارتباط در آن يكاربرد فيسيكي قًاويه با داوشجً: آشنایی هذف کلی درس

 عمل اتاق در احتمالي

 

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
 ارزشیابیهنحو تکالیف دانشجو

 ٍ ظٌجػ اًذازُ گیري 25/06/96 1

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

 تَضیح دّذ.کویت ّبي اًذازُ گیري  .1

 را تجییي کٌذ.SI کبرثردّبي ٍاحذ اًذازُ گیري .2

 حیطه عاطفی:
در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دقت گَغ  .1

دٌّذ ٍ ثب حرکبت ظر ٍ ثرقراري ارتجبط چؽوی ًعجت 

 َع تَجِ ًؽبى دّذ.ثِ هَض

در هجبحث هطرح ؼذُ ثب جذیت ؼرکت ٍ ّوراّی  .2

 ًوبیٌذ.

 در هَرد هَضَع هطرح ؼذُ اظْبر ًظر کٌذ. .3

و   شناختی
 عاطفی

حل  ظخٌراًی،
هعئلِ، پرظػ 

 ٍ پبظخ

دیتاب   -ٍایت ثرد
ًاارم  -پرٍشکتاَر 

 Powerافاسار  

point 

 دقیقِ 09

آهبدگی ثراي 

پبظخ ثِ ظَاالت 

 در جلعِ آیٌذُ

 آغازین
 

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –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  نیهذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب تواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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  فؽبرآؼٌبیی ثب هفبّین  01/07/96 2

 دانشجو بتواند:
 حیطه شناختی:

 .گبزي را درک کٌذ ٍهخلَطْبي گبزّب در فؽبر .1

 تَضیح دّذ.  ثخبر فؽبر تجخیر ٍ هفبّین گرهبي .2

 کبرثرد فؽبر در ظیعتن ّبي َّؼجري را درک کٌذ. .3

 حیطه عاطفی:
در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دقت گَغ  .1

ثب حرکبت ظر ٍ ثرقراري ارتجبط چؽوی ًعجت دٌّذ ٍ 

 ثِ هَضَع تَجِ ًؽبى دّذ.

در هجبحث هطرح ؼذُ ثب جذیت ؼرکت ٍ ّوراّی  .2

 ًوبیٌذ.

 در هَرد هَضَع هطرح ؼذُ اظْبر ًظر کٌذ.

و   شناختی

 عاطفی

حل  ظخٌراًی،
هعئلِ، پرظػ 

 ٍ پبظخ

دیتب  -ٍایت ثرد
ًرم  -پرٍشکتَر

 Powerافسار 

point 

 دقیقِ 09

گی ثراي آهبد

پبظخ ثِ ظَاالت 

 در جلعِ آیٌذُ

 تکوینی

3 08/07/96 
جریاااس ااایار  د  

 لوله ها 

 دانشجو بتواند:
 حیطه شناختی:

 ّب را تجیي کٌذ. لَلِ در هبیغ ًحَُ جریبى .1

 ٍهقبٍهت را درک کٌذ. ٍیعكَزیتی هفبّین .2

 حیطه عاطفی:
در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دقت گَغ  .1

کبت ظر ٍ ثرقراري ارتجبط چؽوی ًعجت دٌّذ ٍ ثب حر

 ثِ هَضَع تَجِ ًؽبى دّذ.

در هجبحث هطرح ؼذُ ثب جذیت ؼرکت ٍ ّوراّی  .2

 ًوبیٌذ.

 در هَرد هَضَع هطرح ؼذُ اظْبر ًظر کٌذ. .3

و   شناختی

 عاطفی

 ظاااخٌراًی،

پرظااااااػ ٍ 
 پبظخ

دیتب  -ٍایت ثرد
ًرم  -پرٍشکتَر

 Powerافسار 

point 

 دقیقِ 09

آهبدگی ثراي 

ظَاالت  پبظخ ثِ

 در جلعِ آیٌذُ

 تکوینی

 انواع جریاس ایار  15/07/96 4

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

 را ثؽٌبظذ. ٍتَرثَالًت الهیٌبر جریبى .1

 ّب را تجیي کٌذ. ظٌج اصَل جریبى .2

و   شناختی

 عاطفی

 ظاااخٌراًی،

پرظااااااػ ٍ 
 پبظخ

دیتاب   -ٍایت ثرد
ًاارم  -پرٍشکتاَر 

 Powerافاسار  

point 

 دقیقِ 09

آهبدگی ثراي 

پبظخ ثِ ظَاالت 

 در جلعِ آیٌذُ

 تکوینی
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 حیطه عاطفی:
در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دقت گَغ  .1

جت دٌّذ ٍ ثب حرکبت ظر ٍ ثرقراري ارتجبط چؽوی ًع

 ثِ هَضَع تَجِ ًؽبى دّذ.

در هجبحث هطرح ؼذُ ثب جذیت ؼرکت ٍ ّوراّی  .2

 ًوبیٌذ.

 .در هَرد هَضَع هطرح ؼذُ اظْبر ًظر کٌذ .3

5 22/07/96 
 در گازها اوحالل

 مايعات

 دانشجو بتواند:
 حیطه شناختی:

 هحلَل ٌّري، هبیؼبت، قبًَى در گبزّب هفبّین اًحالل .1

 را تَضیح دّذ. حاللیت ضریت گبزي ٍ اؼجبع

 ٍهبیؼبت را ؼرح دّذ. گبزّب ًحَُ اًتؽبر .2

 حیطه عاطفی:
در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دقت گَغ  .1

رکبت ظر ٍ ثرقراري ارتجبط چؽوی ًعجت دٌّذ ٍ ثب ح

 ثِ هَضَع تَجِ ًؽبى دّذ.

در هجبحث هطرح ؼذُ ثب جذیت ؼرکت ٍ ّوراّی  .2

 ًوبیٌذ.

 در هَرد هَضَع هطرح ؼذُ اظْبر ًظر کٌذ. .3

و   شناختی
 عاطفی

 ظاااخٌراًی،

پرظااااااػ ٍ 
 پبظخ

دیتاب   -ٍایت ثرد
ًاارم  -پرٍشکتاَر 

 Powerافاسار  

point 

 دقیقِ 09

آهبدگی ثراي 

ِ ظَاالت پبظخ ث

 در جلعِ آیٌذُ

 تکوینی

6 29/07/96 
آؼاااٌبیی ثاااب هفااابّین 
حرارت ٍ اًاذازُ گیاري   

 آى

 دانشجو بتواند:
 حیطه شناختی:

 .آى را ثیبى کٌذ ٍاًَاع اصَل ترهَهتر .1

 را درک کٌذ.  گبزّب گرهبیی ظرفیت هفَْم .2

 حیطه عاطفی:
در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دقت گَغ  .1

ت ظر ٍ ثرقراري ارتجبط چؽوی ًعجت دٌّذ ٍ ثب حرکب

 ثِ هَضَع تَجِ ًؽبى دّذ.

و   شناختی

 عاطفی

حل  ظخٌراًی،
هعئلِ، پرظػ 

 ٍ پبظخ

دیتاب   -ٍایت ثرد
ًاارم  -پرٍشکتاَر 

 Powerافاسار  

point 

 دقیقِ 09

 آهبدگی ثراي

پبظخ ثِ ظَاالت 

 در جلعِ آیٌذُ

 تکوینی
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در هجبحث هطرح ؼذُ ثب جذیت ؼرکت ٍ ّوراّی  .2

 ًوبیٌذ.

 در هَرد هَضَع هطرح ؼذُ اظْبر ًظر کٌذ. .3

7 06/08/96 
ٍ  رطَثااااتهفاااابّین 

 رطَثت ظٌجی

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

 ًعجی را ؼرح دّذ. هفبّین رطَثت،رطَثت .1

 ّب کٌٌذُ هرطَة َّا، رطَثت گیري اًذازُ رٍؼْبي  .2

 آى را تجیي کٌذ. ٍاًَاع

 حیطه عاطفی:
ب دقت گَغ در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ث .3

دٌّذ ٍ ثب حرکبت ظر ٍ ثرقراري ارتجبط چؽوی ًعجت 

 ثِ هَضَع تَجِ ًؽبى دّذ.

در هجبحث هطرح ؼذُ ثب جذیت ؼرکت ٍ ّوراّی  .4

 ًوبیٌذ.

 در هَرد هَضَع هطرح ؼذُ اظْبر ًظر کٌذ.

و   شناختی

 عاطفی

 ظاااخٌراًی،

پرظااااااػ ٍ 
 پبظخ

دیتب  -ٍایت ثرد
ًرم  -پرٍشکتَر

 Powerافسار 

point 

 قِدقی 09

آهبدگی ثراي 

اهتحبى هیبى 

در جلعِ  ترم

 آیٌذُ

 تکوینی

8 13/08/96 
 )آزهَى هیبى ترم(

 ٍقَاًیي فؽردُ گبزّبي

 گبزّب

 دانشجو بتواند:
 حیطه شناختی:

 گبزّب را تَضیح دّذ. ٍقَاًیي فؽردُ هفبّین گبزّبي .1

 طجی را ؼرح دّذ. گبزّبي ظیلٌذرّبي خصَصیبت .2

 را تجیي کٌذ.ٍحفبظتی  ایوٌی ٍ ًكبت گبز هٌبثغ .3

 حیطه عاطفی:
در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دقت گَغ  .1

دٌّذ ٍ ثب حرکبت ظر ٍ ثرقراري ارتجبط چؽوی ًعجت 

 ثِ هَضَع تَجِ ًؽبى دّذ.

در هجبحث هطرح ؼذُ ثب جذیت ؼرکت ٍ ّوراّی  .2

 ًوبیٌذ.

 در هَرد هَضَع هطرح ؼذُ اظْبر ًظر کٌذ. .3

و   شناختی
 عاطفی

 ظاااخٌراًی،

ٍ  پرظااااااػ
 پبظخ

دیتب  -ٍایت ثرد
ًرم  -پرٍشکتَر

 Powerافسار 

point 

 دقیقِ 09

آهبدگی ثراي 

پبظخ ثِ ظَاالت 

 در جلعِ آیٌذُ

 پایانی
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   هكبًیعن تٌفط 20/08/96 9

 دانشجو بتواند:
 حیطه شناختی:

 را ؼرح دّذ. طرز کبر رظپیراتَرّب .1
 هكبًیسم تٌفط هصٌَػی را تجیي کٌذ. .2
 درک کٌذ.را  اثر تغییر فؽبر ثر ثذى .3

 حیطه عاطفی:
در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دقت گَغ  .1

دٌّذ ٍ ثب حرکبت ظر ٍ ثرقراري ارتجبط چؽوی ًعجت 

 ثِ هَضَع تَجِ ًؽبى دّذ.

در هجبحث هطرح ؼذُ ثب جذیت ؼرکت ٍ ّوراّی  .2

 ًوبیٌذ.

 در هَرد هَضَع هطرح ؼذُ اظْبر ًظر کٌذ. .3

و   شناختی
 عاطفی

 ظاااخٌراًی،

پرظااااااػ ٍ 
 بظخپ

دیتب  -ٍایت ثرد
ًرم  -پرٍشکتَر

 Powerافسار 

point 

 دقیقِ 09

آهبدگی ثراي 

پبظخ ثِ ظَاالت 

 در جلعِ آیٌذُ

 تکوینی

10 27/08/96 
ثیَْؼااای ٍ  دظاااتگبُ

 تٌفعای  ّابي  ظیعتن

 ثیَْؼی

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 ّب تَضیح دّذ. کٌٌذُ ٍتجخیر ثیَْؼی اصَل دظتگبُ .1

 ثیَْؼی را تجیي کٌذ. یتٌفع ّبي ظیعتن ػولكرد  .2

 حیطه عاطفی:
در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دقت گَغ  .1

دٌّذ ٍ ثب حرکبت ظر ٍ ثرقراري ارتجبط چؽوی ًعجت 

 ثِ هَضَع تَجِ ًؽبى دّذ.

در هجبحث هطرح ؼذُ ثب جذیت ؼرکت ٍ ّوراّی  .2

 ًوبیٌذ.

 در هَرد هَضَع هطرح ؼذُ اظْبر ًظر کٌذ. .3

و   شناختی
 عاطفی

 ظاااخٌراًی،

پرظااااااػ ٍ 
 پبظخ

دیتاب   -ٍایت ثرد
ًاارم  -پرٍشکتاَر 

 Powerافاسار  

point 

 دقیقِ 09

آهبدگی ثراي 

پبظخ ثِ ظَاالت 

 در جلعِ آیٌذُ

 تکوینی

 آى ٍاًَاع اًصکتَر 04/09/96 11

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 آى تَضیح دّذ. ثب اًصکتَرّب ٍاًَاع .1
 درهبًی را درک کٌذ. اصَل اکعیصى  .2

و   شناختی
 عاطفی

 ظاااخٌراًی،

پرظااااااػ ٍ 
 پبظخ

یتاب  د -ٍایت ثرد
ًاارم  -پرٍشکتاَر 

 Powerافاسار  

point 

 دقیقِ 09

آهبدگی ثراي 

پبظخ ثِ ظَاالت 

 در جلعِ آیٌذُ

 تکوینی
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 اطفی:حیطه ع
در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دقت گَغ  .1

دٌّذ ٍ ثب حرکبت ظر ٍ ثرقراري ارتجبط چؽوی ًعجت 

 ثِ هَضَع تَجِ ًؽبى دّذ.

در هجبحث هطرح ؼذُ ثب جذیت ؼرکت ٍ ّوراّی  .2

 ًوبیٌذ.

 در هَرد هَضَع هطرح ؼذُ اظْبر ًظر کٌذ. .3

12 11/09/96 
ِ  ثر هرٍري  الكتریعایت

 آى ٍقَاًیي

 دانشجو بتواند:
 حیطه شناختی:

 ثب اصَل الكتریعیتِ ؼرح دّذ.  .1

 را ثؽٌبظذ.AC  ٍ DC جریبًْبي .2
 دّذ. ثبفت تَضیح ثر ٍهتٌبٍة هعتقین جریبى .3

 حیطه عاطفی:
در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دقت گَغ  .1

دٌّذ ٍ ثب حرکبت ظر ٍ ثرقراري ارتجبط چؽوی ًعجت 

 ثِ هَضَع تَجِ ًؽبى دّذ.

در هجبحث هطرح ؼذُ ثب جذیت ؼرکت ٍ ّوراّی  .2

 ًوبیٌذ.

 در هَرد هَضَع هطرح ؼذُ اظْبر ًظر کٌذ. .3

و   شناختی

 عاطفی

 ظاااخٌراًی،

پرظااااااػ ٍ 
 پبظخ

دیتاب   -ٍایت ثرد
ًاارم  -پرٍشکتاَر 

 Powerافاسار  

point 

 دقیقِ 09

آهبدگی ثراي 

پبظخ ثِ ظَاالت 

 در جلعِ آیٌذُ

 تکوینی

13 18/09/96 
 کااا برد الکتریتاایته

 د  اتاق عمل

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 آى را درک کٌذ. ٍخصَصیبت هفَْم پالریسُ .1

 ثیَلَشیكی را تَضیح دّذ. ّبي پتبًعیل .2

 تجیي کٌذ. پَالریسُ الكترٍدّبي رطرز کب .3

 حیطه عاطفی:
در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دقت گَغ  .1

دٌّذ ٍ ثب حرکبت ظر ٍ ثرقراري ارتجبط چؽوی ًعجت 

و   شناختی

 عاطفی

 ظاااخٌراًی،

پرظااااااػ ٍ 
 پبظخ

دیتاب   -ٍایت ثرد
ًاارم  -پرٍشکتاَر 

 Powerافاسار  

point 

 دقیقِ 09

آهبدگی ثراي 
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 ثِ هَضَع تَجِ ًؽبى دّذ.

در هجبحث هطرح ؼذُ ثب جذیت ؼرکت ٍ ّوراّی  .2

 ًوبیٌذ.

 در هَرد هَضَع هطرح ؼذُ اظْبر ًظر کٌذ. .3

14 25/09/96 
 کااا برد الکتریتاایته

 د  اتاق عمل

 دانشجو بتواند:
 حیطه شناختی:

آى  از ٍپیؽگیري ٍحفبظت الكتریكی ؼرایط ٍقَع ؼَک .1

 ثیبهَزد.

 ٍدیبترهی را تَضیح دّذ. دفیجریالتَر اصَل دظتگبّْبي .2

 حیطه عاطفی:
در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دقت گَغ  .1

دٌّذ ٍ ثب حرکبت ظر ٍ ثرقراري ارتجبط چؽوی ًعجت 

 ثِ هَضَع تَجِ ًؽبى دّذ.

در هجبحث هطرح ؼذُ ثب جذیت ؼرکت ٍ ّوراّی  .2

 ًوبیٌذ.

 ًظر کٌذ.در هَرد هَضَع هطرح ؼذُ اظْبر  .3

و   شناختی
 عاطفی

 ظاااخٌراًی،

پرظااااااػ ٍ 
 پبظخ

 -ٍایاات ثاارد  

 -دیتب پرٍشکتاَر 
ًاااارم افااااسار  

Power 
point 
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آهبدگی ثراي 

پبظخ ثِ ظَاالت 

 در جلعِ آیٌذُ

 تکوینی

15 02/10/96 
پرتَّبي آؼٌبیی ثب 

 الكترٍهغٌبطیعی

 

 دانشجو بتواند:
 حیطه شناختی:

 ح دّذ.اصَل اهَاج الكترٍهغٌبطیعی تَضی .1
 کبرثردّبي اهَاج الكترٍهغٌبطیعی را تجیي کٌذ.  .2

 حیطه عاطفی:
در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دقت گَغ  .1

دٌّذ ٍ ثب حرکبت ظر ٍ ثرقراري ارتجبط چؽوی ًعجت 

 ثِ هَضَع تَجِ ًؽبى دّذ.

در هجبحث هطرح ؼذُ ثب جذیت ؼرکت ٍ ّوراّی  .2

 ًوبیٌذ.

 ًظر کٌذ. در هَرد هَضَع هطرح ؼذُ اظْبر .3

و   شناختی

 عاطفی

 ظاااخٌراًی،

پرظااااااػ ٍ 
 پبظخ

دیتب  -ٍایت ثرد
ًرم  -پرٍشکتَر

 Powerافسار 

point 
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پبظخ ثِ ظَاالت 

 در جلعِ آیٌذُ

 تکوینی
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16 09/10/96 
 در خطرات احتوبلی

  ػول اتبق

 دانشجو بتواند:
 حیطه شناختی:

 ػول تجیي کٌذ. اتبق در خطرات احتوبلی .1
صَل ایوٌی ٍ حفبظتی در هَاجِ ثب خطر در اتبق ػوال  ا .2

 را ؼرح دّذ.

 حیطه عاطفی:
در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دقت گَغ  .1

دٌّذ ٍ ثب حرکبت ظر ٍ ثرقراري ارتجبط چؽوی ًعجت 

 ثِ هَضَع تَجِ ًؽبى دّذ.

در هجبحث هطرح ؼذُ ثب جذیت ؼرکت ٍ ّوراّی  .2

 ًوبیٌذ.

 ُ اظْبر ًظر کٌذ.در هَرد هَضَع هطرح ؼذ .3

و   شناختی
 عاطفی

 ظاااخٌراًی،

پرظااااااػ ٍ 
 پبظخ

 -ٍایت ثرد 
 -دیتب پرٍشکتَر
ًرم افسار 
Power 
point 
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 در جلعِ آیٌذُ

 تکوینی

71 16/10/96 
جوغ ثٌذي کلی 

 هطبلت ٍ رفغ هؽكل

 دانشجو بتواند:

 را تَضیح جبهؼی ثذّذ. هطبلت ارائِ ؼذُ در طَل ترم .1
 هعبئل هختلف ارائِ ؼذُ در طَل ترم را حل ًوبیذ. .2
ّذف از ارائِ ایي ٍاحذ درظای را ثاِ خاَثی درک کاردُ      .3

 ثبؼذ.

 ب اًگیسُ ٍ اؼتیبق در اهتحبى پبیبى ترم ؼرکت کٌذ.ث .4

-ؼٌبختی
 ػبطفی

 دقیق09ِ ---- حل هعئلِ
حل هعبئل 
 دادُ ؼذُ

آزموس 
 پایانی

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی00% کل نمره بب استفبده از کوئیس و 20ارزضیببی به صورت کتبی که 
 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره00   آزمون پبیبن ترم
 ه% کل نمر20  کوئیس و تکبلیف درسی
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