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 دورهفرم طرح 

 

 نقشه کشی و نقشه برداری:  نام درس

 (کارگاهی)واحد 2 تعداد واحد: 

 رشته تحصیلی:

 بهداشت محیط

 مقطع تحصیلی دانشجویان:

 کارشناسی ناپیوسته

 محل برگزاری:

 -سایت-بستر مجازی

 عرصه

 مدرس:

آقای دکتر عبدالمجید 

 قلیزاده

تحصیلی  دومنیمسال 

1400-1401 

 
سی بهداشت محیط آشنا انشجویان با روشهای مختلف تهیه نقشه و اصول کلی رسم فنی و نقشه کشی در رابطه با پروژه های آب و فاضالب و شناخت کاربردی آن در مهنددس: هدف کلی در

 می شوند.

 
شماره 

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی:  اهداف میانی  )رئوس مطالب( تاریخ جلسه جلسه
 فی، روان حرکتی(شناختی، عاط

طبقه هر 
 حیطه

 روش یاددهی
 یادگیری

مواد و وسایل 
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو زمان جلسه آموزشی

1  
آشنایی با کلیات و تعاریف علم 
 نقشه برداری و شاخه های آن

 دانشجو بتواند:
 :حیطه شناختی 
 تعریف علم نقشه برداری را بیان کند. .1
 را شرح دهد.تعریف نقشه در نقشه برداری  .2
مراحل عملیاتی نقشه برداری را بیان کند و جزئیات  .3

 هر بخش ر انام ببرد.
 موارد کاربرد نقشه برداری در سایر علوم را ذکر کند. .4
 شاخه های مختلف علم نقشه برداری را نام ببرد. .5
  :حیطه عاطفی 
 .کند گوش درس به تدریس حین در انگیزه با .1
 .باشد داشته مشارکت شده مطرح مباحث در .2
 پیگیری را مسائل کالس طول در حواس تمرکز با .3

  .کند

-شناختی
 عاطفی

 سخنرانی،

 تکلیف مجازی،

 گروهی بحث

 های کانال در

 مجازی

 

نمایشی،  اسالید
، پادکست

ویدئوهای 
آموزشی، فایل 

و  pdfهای 
 کتاب

90 
قراردادن تکالیف 

 در سامانه نوید
 آزمون آغازین

2  

س، آشنایی با انواع نقشه، مقیا
عائم قراردای و خطا در نقشه 

 برداری

 دانشجو بتواند:
 :حیطه شناختی 
 انواع نقشه ها و کاربرد هریک را بیان کند. .1
 مقیاس نقشه در نقشه برداری را تعریف ند. .2

-شناختی
 عاطفی

 سخنرانی،

 تکلیف مجازی،

پرسش و 

اسالید نمایشی، 
پادکست، 
ویدئوهای 

90 

قراردادن تکالیف 
 -در سامانه نوید
آمادگی برای 

 تکوینی

                                                 
   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 پایارودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهتوانند به صورت آزمون وها بر اساس اهداف میآزمون
 دانشجویان( برگزار گردد.
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انواع مقیاس نقشه را شناخته و کاربرد آنها را شرح  .3
 دهد.

 رابطه مقیاس و دقت نقشه را بیان کند. .4
تفاده در نقشه ها)لژاند( و عالئم قرارداری مورد اس .5

 کاربرد آنها را ذکر کند.
 خطا در نقشه برداری را تعریف کند. .6
 انواع خطا در نقشه برداری را نام ببرد. .7
  :حیطه عاطفی 
 .کند گوش درس به تدریس حین در انگیزه با .1
 .باشد داشته مشارکت شده مطرح مباحث در .2
 با صبر و حوصله مسائل مربوطه را حل کند. .3

آموزشی، فایل  پاسخ،حل مسئله
و  pdfهای 

 کتاب

 کوئیز

3  
آشنایی با روشهای امتدادگذاری 

 با وسایل ساده نقشه برداری

 دانشجو بتواند:
 :حیطه شناختی 
 وسایل ساده نقشه برداری را شناخته و نام ببرد. .1
عالئم ارتباطی و هدایت کننده ی عملیات نقشه  .2

 برداری در امتدادگذاری را بیان کند.
انواع روشهای امتدادگذاری و چگونگی آن را بیان  .3

 کند.
 روشهای مختلف اخراج عمود را شرح دهد. .4
 حرکتی:-حیطه روانی 
 کند.با وسایل ساده نقشه برداری کار  .1
با استفاده از وسایل ساده نقشه برداری در حالت  .2

 های مختلف عمود استخراج نماید.
  :حیطه عاطفی 
 .کند گوش درس به تدریس حین در انگیزه با .1
 .باشد داشته مشارکت شده مطرح مباحث در .2
پیگیری  را مسائل کالس طول در حواس تمرکز با .3

 .کند
ملی و تمرکز حواس فعالیت های عبا صبر و حوصله  .4

 را انجام دهد.

 -شناختی
روانی 
-حرکتی
 عاطفی

سخنرانی، تکلیف 
 مجازی، بحث

 کانال گروهی در
های مجازی، 
 پرسش و پاسخ

 

اسالید نمایشی، 
پادکست، 
ویدئوهای 

آموزشی، فایل 
و  pdfهای 

 کتاب

90 

قراردادن تکالیف 
 -در سامانه نوید
آمادگی برای 

 کوئیز

 تکوینی

4  
گیری  آشنایی با روشهای اندازه

 فاصله به طریقه مستقیم

 دانشجو بتواند:
 :حیطه شناختی 
انواع روشهای اندازه گیری فاصله به طریقه مستقیم  .1

 را نام ببرد.
کاربرد هریک از روشها را بر حسب دقت اندازه  .2

 گیری بیان کند.
روش عملی اجرای اندازه گیری با متر نواری را بیان  .3

 کند.
 ی مانع را بیان کند.اندازه گیری فاصله در مسیر دارا .4
روشهای اندازه گیری فاصله با دور زدن مانع را بیان  .5

 -شناختی
روانی 
-حرکتی
 عاطفی

سخنرانی، تکلیف 
 مجازی، بحث

 کانال گروهی در
های مجازی، 
 پرسش و پاسخ

 

اسالید نمایشی، 
ت، پادکس

ویدئوهای 
آموزشی، فایل 

و  pdfهای 
 کتاب

90 

قراردادن تکالیف 
 -در سامانه نوید
آمادگی برای 

 کوئیز

 تکوینی
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 کند.
اندازه گیری فاصله در زمین های شیب دار را بیان  .6

 کند.
 حرکتی:-حیطه روانی 
اندازه گیری فاصله به روش مستقیم را در حالت  .1

 های مختلف انجام دهد.
  :حیطه عاطفی 
 .دکن گوش درس به تدریس حین در انگیزه با .1
 .باشد داشته مشارکت شده مطرح مباحث در .2
پیگیری  را مسائل کالس طول در حواس تمرکز با .3

 .کند
و تمرکز حواس فعالیت های عملی با صبر و حوصله  .4

 را انجام دهد.

5  
مساحی و تهیه پالن از یک 

 منطقه

 دانشجو بتواند:
 :حیطه شناختی 

 چگونگی تعیین نقاط مبنا را بیان کند.
 طریقه اندازه گیری ابعاد مورد نظر را شرح دهد. .1
ز اندازه ها را بر مبنای مقیاس بیان روش استفاده ا .2

 کند.
روش ترسیم پالن بر مبنای اطالعات موجود را بیان  .3

 کند.
  :حیطه عاطفی 
 .کند گوش درس به تدریس حین در انگیزه با .1
 .باشد داشته مشارکت شده مطرح مباحث در .2
پیگیری  را مسائل کالس طول در حواس تمرکز با .3

 .کند
عالیت های عملی و تمرکز حواس فبا صبر و حوصله  .4

 را انجام دهد.

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، تکلیف 
 مجازی، بحث

 کانال گروهی در
های مجازی، 
 پرسش و پاسخ

 

اسالید نمایشی، 
پادکست، 
ویدئوهای 

آموزشی، فایل 
و  pdfهای 

 کتاب

90 

قراردادن تکالیف 
 -در سامانه نوید
آمادگی برای 

 کوئیز

 تکوینی

6  
یری آشنایی با روشهای اندازه گ

 ارتفاع و اختالف ارتفاع)ترازیابی(

 دانشجو بتواند:
 :حیطه شناختی 
 ترازیابی را تعریف کند. .1
 هدف از ترازیابی را شرح دهد. .2
 انواع ترازیابی را نام ببرد. .3
 چگونگی تعیین ارتفاع نقاط را بیان کند. .4
 چگونگی تعیین اختالف ارتفاع بین نقاط را بیان کند. .5
به روش فشار چگونگی تعیین ارتفاع نقاط  .6

 سنجی)بارومتریک( را شرح دهد.
نحوه تعیین ارتفاع نقاط به روش مستقیم)هندسی( را  .7

 بیان کند. 
نحوه تعیین ارتفاع نقاط به روش غیر  .8

 -شناختی
روانی 
-حرکتی
 عاطفی

سخنرانی، تکلیف 
 مجازی، بحث

 کانال گروهی در
های مجازی، 
 پرسش و پاسخ

 

اسالید نمایشی، 
پادکست، 
ویدئوهای 

آموزشی، فایل 
و  pdfهای 

 کتاب

90 

قراردادن تکالیف 
 -در سامانه نوید
آمادگی برای 

 کوئیز

 تکوینی
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 مستقیم)مثلثاتی( را ذکر کند.
 قسمت های مختلف دستگاه تراز یاب را نام ببرد. .9

 نحوه کار با دستگاه تراز یاب را شرح دهد. .10
 رکتی:ح-حیطه روانی 
با استفاده از تجهیزات مختلف ارتفاع و اختالف  .1

 ارتفاع را اندازه گیری نماید.
با استفاده از دستگاه ترازیاب، ارتفاع و اختالف  .2

 ارتفاع نقاط سطح زمین را اندازه گیری نماید.
  :حیطه عاطفی 
 .کند گوش درس به تدریس حین در انگیزه با .1
 .باشد داشته مشارکت شده مطرح مباحث در .2
پیگیری  را مسائل کالس طول در حواس تمرکز با .3

 .کند
و تمرکز حواس فعالیت های عملی با صبر و حوصله  .4

 را انجام دهد.

7  

آَشنایی با زوایه، واحدهای زاویه 
و تبدیل آنها به یکدیگر و 
 چگونگی اندازه گیری زاویه

 دانشجو بتواند:
 :حیطه شناختی 
 انواع زاویه را نام برده. .1
خصوصیات و کاربرد هرکدام از زاویه ها را توضیح  .2

 دهد.
ی مختلف اندازه گیری زاویه و تقسیمات آنها واحدها .3

 را بیان کند.
 چگونگی تبدیل زوایا به واحدهای دیگر را شرح دهد. .4
 روشهای اندازه گیری زاویه با متر را بیان کند. .5
نحوه پیاده کردن زاویه با متر و گونیای مساحی را  .6

 شرح دهد.
 قسمت های مختلف دستگاه زاویه یاب را نام ببرد. .7
 با دستگاه زاویه یاب را شرح دهد.نحوه کار  .8
 حرکتی:-حیطه روانی 
با استفاده از متر و گونیای مساحی، زوایه های  .1

 مختلف را اندازه گیری نماید.
با استفاده از دستگاه زاویه یاب، زوایای مختلف را  .2

 بدست آورد.
  :حیطه عاطفی 
 .کند گوش درس به تدریس حین در انگیزه با .1
 .باشد داشته تمشارک شده مطرح مباحث در .2
پیگیری  را مسائل کالس طول در حواس تمرکز با .3

 .کند
 .فعالیت های عملی را انجام دهدبا صبر و حوصله  .4
 

 -شناختی
روانی 
-حرکتی
 عاطفی

سخنرانی، تکلیف 
 مجازی، بحث

 کانال گروهی در
های مجازی، 
 پرسش و پاسخ

 

اسالید نمایشی، 
پادکست، 
ویدئوهای 

آموزشی، فایل 
و  pdfهای 

 بکتا

90 

قراردادن تکالیف 
 -در سامانه نوید
آمادگی برای 

 کوئیز

 تکوینی
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8  

آشنایی به چگونگی اندازه گیری 
فاصله و اختالف ارتفاع به روش 

 غیر مستقیم

 دانشجو بتواند:
 :حیطه شناختی 
روشهای مختلف اندازه گیری غیر مستقیم فاصله را  .1

 نام برد.
خصوصیات هریک از روشهای اندازه گیری غیر  .2

 مستقیم فاصله را بیان کند.
نحوه اندازه گیری فاصله به روش استادیمتری با  .3

 استفاده از دوربین نقشه برداری را توضیح دهد.
چگونگی اندازه گیری فاصله و اختالف ارتفاع در  .4

 سطوح شیبدار را بیان کند.
کاربرد اندازه گیری زاویه عمودی در تعیین فاصله و  .5

 اختالف ارتفاع را شرح دهد.
 نحوه استفاده از جدول تاکئومتری را بیان کند. .6

 حرکتی:-حیطه روانی
با استفاده از روشهای غیر مستقیم، فاصله بین نقاط  .1

 را اندازه گیری نماید.
  :حیطه عاطفی 
 .کند گوش درس به تدریس حین در انگیزه با .1
 .باشد داشته مشارکت شده مطرح مباحث در .2
پیگیری  را مسائل کالس طول در حواس تمرکز با .3

 .کند
 .فعالیت های عملی را انجام دهدبا صبر و حوصله  .4
 

 -شناختی
روانی 
-حرکتی
 عاطفی

سخنرانی، تکلیف 
 مجازی، بحث

 کانال گروهی در
های مجازی، 
 پرسش و پاسخ

 

اسالید نمایشی، 
پادکست، 
ویدئوهای 

آموزشی، فایل 
و  pdfهای 

 کتاب

90 

قراردادن تکالیف 
 -در سامانه نوید
 آمادگی برای

 کوئیز

 تکوینی

9  
آشنایی با نیمرخ طولی و عرضی 
 و انجام محاسبات مربوط به آنها

 دانشجو بتواند:
 :حیطه شناختی 
 روش ترازیابی را شرح دهد. .1
چگونگی تکمیل جدول ترازیابی و کنترل صحیت  .2

 عملیات را بیان کند.
چگونگی میخ کوبی و تعیین نقاط ترازیابی در مسیر  .3

 مورد نظر را بیان کند.
روش اندازه گیری ارتفاع نقاط در مسیر نیمرخ را  .4

 بیان کند.
چگونگی تعیین مقیاس عمودی و افقی در نیمرخ  .5

 طولی را شرح دهد.
چگونگی تعیین مقیاس در نیمرخ عرضی را بیان  .6

 کند.
نحوه ترسیم نیمرخ های طولی و عرضی را بر روی  .7

 کاغذ مربوطه بیان کند.
 حرکتی:-حیطه روانی 
وسایل نقشه برداری، ترازیابی مسیر را  با استفاده از .1

 -شناختی
روانی 
-حرکتی
 عاطفی

سخنرانی، تکلیف 
 مجازی، بحث

 کانال گروهی در
های مجازی، 
 پرسش و پاسخ

 

اسالید نمایشی، 
پادکست، 
ویدئوهای 

آموزشی، فایل 
و  pdfهای 

 کتاب

90 

قراردادن تکالیف 
 -در سامانه نوید
آمادگی برای 

 کوئیز

 تکوینی
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 انجام دهد.
نیمرخ طولی و عرضی مسیر ترازیابی شده را بر  .2

 روی کاغذ رسم نماید.
  :حیطه عاطفی 
 .کند گوش درس به تدریس حین در انگیزه با .1
 .باشد داشته مشارکت شده مطرح مباحث در .2
پیگیری  را مسائل کالس طول در حواس تمرکز با .3

 .کند
 .فعالیت های عملی را انجام دهدوصله با صبر و ح .4
 

10  
ایی با نحوه طراحی روی آَشن

 نقشه توپوگرافی

 :دانشجو بتواند
 :حیطه شناختی 
چگونگی تعیین نقاط مورد نظر روی نقشه توپوگرافی  .1

 را بیان کند.
 چگونگی تعیین ارتفاع نقاط روی نقشه را بیان کند. .2
نحوه پیاده کردن نقاط و انتقال بر روی کاغذ نقشه  .3

 را شرح دهد.
  :حیطه عاطفی 
 .کند گوش درس به تدریس حین در انگیزه با .1
 .باشد داشته مشارکت شده مطرح مباحث در .2
پیگیری  را مسائل کالس طول در حواس تمرکز با .3

 .کند

حیطه 
-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، تکلیف 
 مجازی، بحث

 کانال گروهی در
های مجازی، 
 پرسش و پاسخ

 

اسالید نمایشی، 
پادکست، 
ویدئوهای 

آموزشی، فایل 
و  pdfهای 

 کتاب

90 

قراردادن تکالیف 
 -در سامانه نوید
آمادگی برای 

 کوئیز

 تکوینی

11  

آشنایی با اصول رسم فنی و 
نمایش قطعات به صورت 

 تصویری

 دانشجو بتواند:
 :حیطه شناختی 
 اصول رسم فنی را بیان کند. .1
 چگونگی نمایش تصاویر در فرج اول را شرح دهد. .2
 جهت کامل را بیان کند. 6روش ترسیم تصاویر در  .3
 چگونگی نمایش تصاویر در فرجه سوم را بیان کند. .4
  :حیطه عاطفی 
 .کند گوش درس به تدریس حین در انگیزه با .1
 .باشد داشته مشارکت شده مطرح مباحث در .2
پیگیری  را مسائل کالس طول در حواس تمرکز با .3

 .کند

حیطه 
-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، تکلیف 
 مجازی، بحث

 کانال گروهی در
های مجازی، 

 و پاسخپرسش 

 

اسالید نمایشی، 
پادکست، 
ویدئوهای 

آموزشی، فایل 
و  pdfهای 

 کتاب

90 

قراردادن تکالیف 
 -در سامانه نوید
آمادگی برای 

 کوئیز

 تکوینی

12  

آشنایی با انواع 
پرسپکتیو)ایزومتریک، کاوالیر، دو 

 نقطه(

 دانشجو بتواند:
 :حیطه شناختی 
 خصوصیات ترسیم پرسپکتیو را بیان کند. .1
 ت ترسیم پرسپکتیو را شرح دهد.جزئیا .2
 ترسیم پرسپکتیو به روش ایزومتریک را بیان کند. .3
 ترسیم پرسپکتیو به روش کاوالیر را بیان کند. .4
 ترسیم پرسپکتیو به روش دو نقطه ای را بیان کند. .5

 -شناختی
 عاطفی

سخنرانی، تکلیف 
 مجازی، بحث

 کانال گروهی در
های مجازی، 
 پرسش و پاسخ

اسالید نمایشی، 
پادکست، 
ویدئوهای 

آموزشی، فایل 
و  pdfهای 

 کتاب

90 

قراردادن تکالیف 
 -نوید در سامانه

آمادگی برای 
 کوئیز

 تکوینی
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  :حیطه عاطفی 
 .کند گوش درس به تدریس حین در انگیزه با .1
 .باشد داشته مشارکت شده مطرح مباحث در .2
پیگیری  را مسائل کالس طول در حواس مرکزت با .3

 .کند
 .فعالیت های عملی را انجام دهدبا صبر و حوصله  .4
 

 

13  
شناخت عالئم قرارداری در نقشه 

 های ساختمانی

 دانشجو بتواند:
 :حیطه شناختی 
انواع عالئم قرارداری مورد استفاده در نقشه را بیان  .1

 کند.
نحوه کاربرد عالئم قرارداری در نقشه های  .2

 ساختمانی را شرح دهد.
ر نقشه را چگونگی استفاده و قرارگرفتن عالئم د .3

 بیان کند.
  :حیطه عاطفی 
 .کند گوش درس به تدریس حین در انگیزه با .1
 .باشد داشته مشارکت شده مطرح مباحث در .2
پیگیری  را مسائل کالس طول در حواس تمرکز با .3

 .کند

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، تکلیف 
 مجازی، بحث

 کانال گروهی در
های مجازی، 
 پرسش و پاسخ

 

اسالید نمایشی، 
 پادکست،

ویدئوهای 
آموزشی، فایل 

و  pdfهای 
 کتاب

90 

قراردادن تکالیف 
 -در سامانه نوید
آمادگی برای 

 کوئیز

 تکوینی

14  

آشنایی با چگونگی ترسیم 
نقشه)پالن، برشها، نماها، 

 جزئیات(

 دانشجو بتواند:
 :حیطه شناختی 
 انواع کاغذهای نقشه کشی را نام ببرد. .1
را شرح خصوصیات هریک از کاغذهای نقشه کشی  .2

 دهد.
 نحوه کادر بندی کاغذهای نقشه کشی را بیان کند. .3
چگونگی استفاده از مقیاس در ترسیم نقشه را شرح  .4

 دهد.
نحوه ترسیم پالن بر روی کاغذ نقشه کشی را بیان  .5

 کند.
  :حیطه عاطفی 
 .کند گوش درس به تدریس حین در انگیزه با .4
 .باشد داشته مشارکت شده مطرح مباحث در .5
پیگیری  را مسائل کالس طول در واسح تمرکز با .6

 .کند
 .تکالیف را انجام دهدبا صبر و حوصله  .7
 

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، تکلیف 
 مجازی، بحث

 کانال گروهی در
های مجازی، 
 پرسش و پاسخ

 

اسالید نمایشی، 
پادکست، 
ویدئوهای 

آموزشی، فایل 
و  pdfهای 

 کتاب

90 

قراردادن تکالیف 
 -در سامانه نوید

ای آمادگی بر
 کوئیز

 تکوینی

15  
آشنایی با چگونگی ترسیم 
نقشه)پالن، برشها، نماها، 

 دانشجو بتواند:
 :حیطه شناختی 
چگونگی ترسیم برش های طولی و عرضی روی  .1

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، تکلیف 
 مجازی، بحث

یشی، اسالید نما
پادکست، 
ویدئوهای 

90 
قراردادن تکالیف 

 -در سامانه نوید
 تکوینی



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی عه آموزشو توس اتمرکز مطالع          
 

 نقشه را بیان کند. جزئیات(
 چگونگی ترسیم نماها را در نقشه بیان کند. .2
 نحوه ترسیم جزئیات مربوطه روی نقشه را بیان کند. .3
 عنوان و خصوصیات آن را شرح دهد. محل ترسیم .4
  :حیطه عاطفی 
 .کند گوش درس به تدریس حین در انگیزه با .1
 .باشد داشته مشارکت شده مطرح مباحث در .2
پیگیری  را مسائل کالس طول در حواس تمرکز با .3

 .کند

 کانال گروهی در
های مجازی، 
 پرسش و پاسخ

 

آموزشی، فایل 
و  pdfهای 

 کتاب

آمادگی برای 
 کوئیز

 Auto Cadآشنایی با نرم ازار   16

 دانشجو بتواند:
 :حیطه شناختی 
 خصوصیات نرم افزا اتوکد را بیان کند. .1
 بخش های مختلف نرم افزار اتوکد را شرح دهد. .2
 طفی: حیطه عا 
 .کند گوش درس به تدریس حین در انگیزه با .1
 .باشد داشته مشارکت شده مطرح مباحث در .2
پیگیری  را مسائل کالس طول در حواس تمرکز با .3

 .کند
 

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، تکلیف 
 مجازی، بحث

 کانال گروهی در
های مجازی، 
 پرسش و پاسخ

 

اسالید نمایشی، 
پادکست، 
ویدئوهای 

آموزشی، فایل 
و  pdf های

 کتاب

90 

قراردادن تکالیف 
 -در سامانه نوید
آمادگی برای 

 کوئیز

 تکوینی

 Auto Cadآشنایی با نرم ازار   17

 دانشجو بتواند:
 حرکتی:-حیطه روانی 
با استفاده از نرم افزار اتوکد بتواند پالنهای مختلف را  .1

 ترسیم نماید.
  :حیطه عاطفی 
 .کند گوش درس به تدریس حین در انگیزه با .1
 .باشد داشته مشارکت شده مطرح مباحث در .2
 .تکالیف را انجام دهدبا صبر و حوصله  .3

روانی، 
 -حرکتی
 عاطفی

سخنرانی، تکلیف 
 مجازی، بحث

 کانال گروهی در
های مجازی، 
 پرسش و پاسخ

 

اسالید نمایشی، 
پادکست، 
ویدئوهای 

آموزشی، فایل 
و  pdfهای 

 کتاب

90 

قراردادن تکالیف 
 -در سامانه نوید

ادگی برای آم
 کوئیز

 تکوینی

18  
 Autoآشنایی با نرم ازار  -ادامه

Cad 

 دانشجو بتواند:
 حرکتی:-حیطه روانی 
با استفاده از نرم افزار اتوکد بتواند پالنهای مختلف را  .2

 ترسیم نماید.
  :حیطه عاطفی 
 .کند گوش درس به تدریس حین در انگیزه با .4
 .باشد داشته مشارکت شده مطرح مباحث در .5
 .تکالیف را انجام دهدبر و حوصله با ص .6

روانی، 
 -حرکتی
 عاطفی

سخنرانی، تکلیف 
 مجازی، بحث

 کانال گروهی در
های مجازی، 
 پرسش و پاسخ

 

اسالید نمایشی، 
پادکست، 
ویدئوهای 

آموزشی، فایل 
و  pdfهای 

 کتاب

90 

قراردادن تکالیف 
 -در سامانه نوید
آمادگی برای 

 کوئیز

 تکوینی

19  
 Autoبا نرم ازار آشنایی  -ادامه

Cad 

 دانشجو بتواند:
 حرکتی:-حیطه روانی 
با استفاده از نرم افزار اتوکد بتواند پالنهای مختلف را  .3

 ترسیم نماید.

روانی، 
 -تیحرک

 عاطفی

سخنرانی، تکلیف 
 مجازی، بحث

 کانال گروهی در

اسالید نمایشی، 
پادکست، 
ویدئوهای 

آموزشی، فایل 

90 

قراردادن تکالیف 
 -در سامانه نوید
آمادگی برای 

 تکوینی
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  :حیطه عاطفی 
 .کند گوش درس به تدریس حین در انگیزه با .7
 .باشد داشته مشارکت شده مطرح مباحث در .8
 .تکالیف را انجام دهدبا صبر و حوصله  .9

های مجازی، 
 پرسش و پاسخ

 

و  pdfهای 
 کتاب

 کوئیز

20  
آشنایی با سیستم های اطالعات 

 (GISچغرافیایی )

 د:دانشجو بتوان
 :حیطه شناختی 
تاریخچه سیستم های اطالعات جغرافیایی را بیان  .1

 کند.
 سیستم های اطالعات جغرافیایی را تعریف نماید. .2
 را شرح دهد. GISضرورت مطالعه  .3
  :حیطه عاطفی 
 .کند گوش درس به تدریس حین در انگیزه با .1
 .باشد داشته مشارکت شده مطرح مباحث در .2

 -شناختی
 عاطفی

سخنرانی، تکلیف 
 مجازی، بحث

 کانال گروهی در
های مجازی، 
 پرسش و پاسخ

 

اسالید نمایشی، 
پادکست، 
ویدئوهای 

آموزشی، فایل 
و  pdfهای 

 کتاب

90 

قراردادن تکالیف 
 -در سامانه نوید
آمادگی برای 

 کوئیز

 تکوینی

21  
آشنایی با سیستم مکان یابی 

 ( GPSجغرافیایی)

 دانشجو بتواند:
 :حیطه شناختی 
 موقعیت جهانی را تعریف کند. سیستم تعیین .1
کاربردهای مختلف سیستم مکانیابی جغرافیایی را  .2

 بیان کند.
  :حیطه عاطفی 
 .کند گوش درس به تدریس حین در انگیزه با .3
 .باشد داشته مشارکت شده مطرح مباحث در .4

 -شناختی
 عاطفی

سخنرانی، تکلیف 
 مجازی، بحث

 کانال گروهی در
های مجازی، 
 پرسش و پاسخ

 

نمایشی،  اسالید
پادکست، 
ویدئوهای 

آموزشی، فایل 
و  pdfهای 

 کتاب

90 

قراردادن تکالیف 
 -در سامانه نوید
آمادگی برای 

 کوئیز

 تکوینی

 GIS کار عملی با نرم افزار  22

 دانشجو بتواند:
  روانی حرکتیحیطه: 
 با قسمت های مختلف نرم افزار آشنا شود 
  :حیطه عاطفی 
 .کند گوش سدر به تدریس حین در انگیزه با .5
 .باشد داشته مشارکت شده مطرح مباحث در .6

روانی 
 -حرکتی
 عاطفی

سخنرانی، تکلیف 
 مجازی، بحث

 کانال گروهی در
های مجازی، 
 پرسش و پاسخ

 

کار عملی با نرم 
 90 افزار

قراردادن تکالیف 
 -در سامانه نوید
آمادگی برای 

 کوئیز

 تکوینی

23  
 کار عملی با نرم افزار-ادامه

GIS 

 و بتواند:دانشج
  روانی حرکتیحیطه: 
 با قسمت های مختلف نرم افزار آشنا شود 
نقشه ها را از طریق برداشت از سطح زمین ترسیم  .3

 کند
  :حیطه عاطفی 
 .کند گوش درس به تدریس حین در انگیزه با .7
 .باشد داشته مشارکت شده مطرح مباحث در .8

روانی 
 -حرکتی
 عاطفی

سخنرانی، تکلیف 
 مجازی، بحث

 کانال گروهی در
های مجازی، 
 پرسش و پاسخ

 

کار عملی با نرم 
 90 افزار

قراردادن تکالیف 
 -در سامانه نوید
آمادگی برای 

 کوئیز

 تکوینی

 نیتکویقراردادن تکالیف  90کار عملی با نرم سخنرانی، تکلیف روانی  دانشجو بتواند: کار عملی با نرم افزار-ادامه  24



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی عه آموزشو توس اتمرکز مطالع          
 

GIS   روانی حرکتیحیطه: 
 با قسمت های مختلف نرم افزار آشنا شود 
 یردنحوه زمین مرجع کردن نقشه ها را یاد بگ .4
  :حیطه عاطفی 
 .کند گوش درس به تدریس حین در انگیزه با .9

 .باشد داشته مشارکت شده مطرح مباحث در .10

 -حرکتی
 عاطفی

 مجازی، بحث
 کانال گروهی در

های مجازی، 
 پرسش و پاسخ

 

 -در سامانه نوید افزار
آمادگی برای 

 کوئیز

 جمع بندی مطالب و رفع اشکال  25

 دانشجو بتواند:
 :حیطه شناختی 
کلیات و تعاریف علم نقشه کشی و نقشه برداری را  .1

 بیان کند.
تجهیزات مورد استفاده در نقشه برداری و نقشه  .2

 کشی را نام ببرد.
 حرکتی:-حیطه روانی 
نحوه کار با انواع تجیهزات مورد استفاده در نقشه  .1

 کشی را بداند. برداری و نقشه
  :حیطه عاطفی 
 .کند گوش درس به تدریس حین در انگیزه با .1
 .باشد داشته مشارکت شده مطرح مباحث در .2
تکالیف و فعالیت های عملی را با صبر و حوصله  .3

 .انجام دهد

-شناختی
روانی، 
-حرکتی
 عاطفی

سخنرانی، تکلیف 
 مجازی، بحث

 کانال گروهی در
های مجازی، 
 پرسش و پاسخ

 

نمایشی، اسالید 
پادکست، 
ویدئوهای 

آموزشی، فایل 
و  pdfهای 

 کتاب

90 
قراردادن تکالیف 

 در سامانه نوید
 تکوینی

 امتحان پایان ترم  26

 دانشجو بتواند:
کرده  درک خوبی به را درسی واحد این ارائه از هدف .1

 .باشد
 .نماید حل را ترم طول در شده ارائه مختلف مسائل .2
براداری و نقشه کشی مهارت کار با تجهیزات نقشه  .3

 را فراگرفته باشد.

 -شناختی
روانی 
-حرکتی
 عاطفی

 90 ---- حل مسئله
حل مسائل داده 

 شده
 آزمون پایانی
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