
  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیرنامهواحد ب

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١

 
 کالس درس در یک هفته) ساعت از 2(براي یک جلسه از درس، براي مثال 

  
  تحصیلی: يو رشته مقطع   گروه آموزشی:   دانشکده:
  یش نیاز: پ    نوع واحد:   تعداد واحد:    نام درس:

  مکان برگزاري:                   ------- :ساعت      ------- :زمان برگزاري کالس: روز
  مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):      مسئول درس:    ان:تعداد دانشجوی

  (لطفاً شرح دهید) :رسشرح د
 
  
  

  )است  همان هدف بینابینی طرح دوره( :یهدف کل
  هوا هاي آالینده ارزشیابی بمنظور الزم مهارتهاي کسب

  
  اهداف رفتاري جلسه اول:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. سازي نمونه ادهآم نوین روشهاياهمیت  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( سازي نمونه آماده نوین روشهايانواع  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( سازي نمونه آماده نوین روشهايانواع  -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) سازي نمونه آماده نوین روشهايانواع  -

  
  ي مطالبئهبندي ارانزماجدول 

  1جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

سـازي  آمـاده نـوین روشـهاي  120
  نمونه

آماده سازي نمونـه بـه 
ــــــــله،  روش سوکس

  مایکروویو و ...

  آزمون کتبی و شفاهی  سخنرانی

          
          

  
  
  
  



  به نام خـداوند جـان آفـرین
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 ٢

  
  :اهداف رفتاري جلسه دوم

می رود: از فراگیر انتظار رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. کالیبراسیون دستگاه هاي ارزشیابی نمونه هاي هوا -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( کالیبراسیون دستگاه هاي ارزشیابی نمونه هاي هواانواع  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( کالیبراسیون دستگاه هاي ارزشیابی نمونه هاي هواانواع  -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) ون دستگاه هاي ارزشیابی نمونه هاي هواکالیبراسیاهمیت  -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  2جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

کالیبراسیون دستگاه هاي   120
  ارزشیابی نمونه هاي هوا

  کالیبراسیون اولیه
  کالیبراسیون ثانویه

  آزمون کتبی و شفاهی  خنرانیس

          
          

  
  اهداف رفتاري جلسه سوم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. اهمیت غلظت سازي گازها -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( انواع غلظت سازي گازها -
 اختی)شنهدف را توضیح دهد. ( هر کدام از روش هاي غلظت سازي گازها -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) اهمیت غلظت سازي گازها -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  3جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

 بـه گازهـا معین تراکم ساخت  120
  دینامیکاستاتیک و  روش

 و گازها از غلظت تهیه
 کیسه بطریها در بخارات
 و گیر نمونه هاي

 کپسولها
 در محاسبات شیوه
 به معین غلظتهاي تهیه
 استاتیکی روش

 ثابت شرایط در محاسبه
  مصرفی حجم و

  آزمون کتبی و شفاهی  سخنرانی
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 ٣

 دینامیک تستهاي انواع
 تهیــه محاســبات
 روش به معین غلظتهاي
  دینامیک تست

          
          

  
  اهداف رفتاري جلسه چهارم:

یر انتظار می رود:از فراگ رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  .. را ذکر نماید............................................................ -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (.............. ............................................... -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (.. ........................................................... -
  ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  4جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

 قطر بندي تقسیم هاي شاخص  120
  لگاریتمی و عددي توزیع ذرات،

 هیســتوگرام توزیــع
ــانگین ذرات  و می
 حسابی معیار انحراف
 توزیع لگاریتمی کاغذ
 درات لگاریتمی نرمال

 ضـــریب کـــاربرد
ــطکاك ــدد اص  وع
 قـانون در ریلولـدوز
 استوکس
 در کانینگهـام ضریب
  استوکس قانون

  آزمون کتبی و شفاهی  سخنرانی

          
          

  
  

  :اهداف رفتاري جلسه پنجم
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 ٤

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  .. را ذکر نماید............................................................ -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (.............. ............................................... -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (.............. ............................................... -
  ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  5جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

تعی ین  روشھاي باراعت سنجش  120
 آالین ده ارزش یابي و مق دار

  ھوا ھاي

  تعیین صحت
  تعیین دقت
  انواع خطاها

  آزمون کتبی و شفاهی  سخنرانی

          
          

  
  اهداف رفتاري جلسه ششم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  ید... را ذکر نما........................................................... -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (.............. ............................................... -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (.............. ............................................... -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) ............................................................ -

  
  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  6جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

دستگاه جذب اتمیـک   دستگاه جذب اتمی  120
  شعله اي

دستگاه جذب اتمیـک 
  کوره اي

  

  آزمون کتبی و شفاهی  سخنرانی
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 ٥

          
          

  
  تاري جلسه هفتم:اهداف رف
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  .. را ذکر نماید............................................................ -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (.............. ............................................... -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (.............. ............................................... -
  ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  7جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  یارزشیاب  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

  HPLCدستگاه   دستگاه هاي کروماتوگرافی   240
 GCدستگاه 

  آزمون کتبی و شفاهی  سخنرانی

          
          

  
  

  اهداف رفتاري جلسه هشتم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  .. را ذکر نماید............................................................ -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (.............. ............................................... -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (.............. ............................................... -
  ف شناختی)............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. (هد -

  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  8جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس
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 ٦

          
          
          

  
  اهداف رفتاري جلسه نهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  ر نماید... را ذک........................................................... -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (.............. ............................................... -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (.............. ............................................... -
 ..... را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)....................................................... -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  9جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

          
          
          

  
  اهداف رفتاري جلسه دهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  .. را ذکر نماید............................................................ -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (.............. ............................................... -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (.............. ............................................... -
  .................................. را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی).......................... -

  
  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  10جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس
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 ٧

          
          
          

  
  

  اهداف رفتاري جلسه یازدهم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  .. را ذکر نماید............................................................ -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (.............. ............................................... -
 شناختی)دف هرا توضیح دهد. (.............. ............................................... -
  ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  11جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

          
          
          

  
  اهداف رفتاري جلسه دوازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسیان ددر پا  
 شناختی)هدف (  .. را ذکر نماید............................................................ -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (.............. ............................................... -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (.............. ............................................... -
  ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) -

  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  12جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس
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 ٨

          
          
          

  
  

  م:سیزدهاهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  .. را ذکر نماید............................................................ -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (.............. ............................................... -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (.............. ............................................... -
  ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  13جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

          
          
          

  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیرنامهواحد ب

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٩

  
  :دهمچهاراهداف رفتاري جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  .. را ذکر نماید............................................................ -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( ............................................................. -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (.............. ............................................... -
  ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  14جلسه

  ن(دقیقه)مدت زما
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

          
          
          

  
  اهداف رفتاري جلسه پانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  .. را ذکر نماید............................................................ -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (.............. ............................................... -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (.............. ............................................... -
 ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  15جلسه 

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

          
          
          

  
  
  
  
  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیرنامهواحد ب

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٠

  اهداف رفتاري جلسه شانزدهم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)ف هد(  .. را ذکر نماید............................................................ -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (.............. ............................................... -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (.............. ............................................... -
 ه و تحلیل کند. (هدف شناختی)............................................................ را تجزی -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  16جلسه 
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

          
          
          

  


