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  بسمه تعالی
  دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

  دفتر مطالعات و توسعه آموزش بهداشت

  یمی عمومیش) lesson  plan (  روزانهدرس طرح  

  عمومینام درس :  شیمی   
  03/07/97شنبه  سه/ 1397- 1398تاریخ برگزاري : نیم سال اول سال تحصیلی   1شماره جلسه :

  محل برگزاري : دانشکده بهداشت  موضوع جلسه : آشنایی با اتم و ذرات بنیادي و نظریات مرتبط

  مدرس :دکتر مهدي صادقی  دقیقه 120مدت جلسه (دقیقه) : 
  کارشناسی پیوسته –رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : بهداشت محیط 

  آشنایی با اتم و ذرات بنیادي و نظریات مرتبط هدف کلی درس:   

  رئوس مطالب
  حیطه  اهداف رفتاري 

  (شناختی، نگرشی و مهارتی)
وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی
  شیوه ارزشیابی

اده و اتم، م.1
انرژي،ذرات 

  بنیادي، 

  تعریف اتم ، ماده و ارژي را توضیح دهد. -1- 1
   ذرات بنیادي اتم را بشناسد. -2- 1

  شناختی
 (درك)

سخنرانی 
برنامه ریزي 

  شده

 - ویدئو
  دیتا،پرژکتور

  پرسش و پاسخ

آزمایش  .2
میلیکان، آزمایش 
رادرفورد،ماهیت 

  التریکی ماده، 

  را توضیح دهد. مشاهدات آزمایش رادرفورد -2- 1
را با آزمایش میلیکان توضیح  m/eبتواند نحوه تعیین  -2- 2

  دهد.
  ماهیت الکتریکی ماده و واحد بار الکتریکی را توضیح دهد-2- 3
  

  شناختی



٢ 

 

ماهیت دوگانه  .3
الکترون ، تئوري 
جسم داغ ،اصل 
  عدم قطعیت

  طبیعت دوگانه الکترون را توضیح دهد. -3- 1
  ( آزمایش پالنک ) را توضیح دهد. تئوري جسم داغ -3- 2
  اصل عدم قطعیت را توضیح دهد. -3- 3
  

  شناختی

  
  

 )Lesson planفرم طرح درس روزانه  (

  عمومینام درس :  شیمی   
  10/07/97/ سه شنبه 1397- 1398نیم سال اول سال تحصیلی تاریخ برگزاري   2شماره جلسه :

  محل برگزاري : دانشکده بهداشت  ساختار الکترونی عناصر در جدول تناوبی انواع مدلهاي مختلف اتمی وموضوع جلسه : 
  مدرس :دکتر مهدي صادقی  دقیقه 105مدت جلسه (دقیقه) : 

  کارشناسی پیوسته –رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : بهداشت محیط 
  وبیانواع مدلهاي مختلف اتمی و ساختار الکترونی عناصر در جدول تناهدف کلی درس:    

  حیطه  اهداف رفتاري   رئوس مطالب
(شناختی، نگرشی و 

  مهارتی)

  و رسانه ها روش تدریس
 وسائل آموزشی

  شیوه ارزشیابی

نشانه هاي .1
اتمی ، ایزوتوپ 

  و ایزوبار، 

فرق عدد اتمی و عدد جرمی و جایگاه آن بر روي عنصر  -1- 1
  جدول تناوبی را توضیح دهد.

  را از هم تشخیص دهد.عناصر ایزوتوپ و ایزوبار  -1- 2
  

  شناختی
 (درك)

سخنرانی 
برنامه ریزي 

  شده

 - ویدئو
  دیتا،پرژکتور

  پرسش و پاسخ

مدل اتمی  .2
رادرفورد، مدل 
اتمی تامسون، 
مدل اتمی بور، 
مدل اتمی 

  مدل اتمی رادرفورد را توضیح دهد. -2- 1
  مدل اتمی تامسون را توضیح دهد.  -2- 2
  دل اتمی بور را توضیح دهد.م -2- 3
  مدل اتمی جدید را توضیح دهد . - 4-2
  تابش الکترومغناطیس و مولفه هاي آن را توضیح دهد. -5-2

  شناختی
 (درك)

سخنرانی 
برنامه ریزي 

  شده

 - ویدئو
  دیتا،پرژکتور

  پرسش و پاسخ
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جدید،تابش 
 الکترومغناطیس

 

 
  
  
  
  

 )Lesson planفرم طرح درس روزانه  (

  نام درس :  شیمی عمومی  
  17/07/97/ سه شنبه 1397- 1398نیم سال اول سال تحصیلی تاریخ برگزاري :   3سه :شماره جل

  محل برگزاري : دانشکده بهداشت  موضوع جلسه : شعاع اتمی و یونی عناصر و تاثیر آن در الکترونخواهی
  مدرس :دکتر مهدي صادقی  دقیقه 105مدت جلسه (دقیقه) : 

  کارشناسی پیوسته –محیط رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : بهداشت 
  هدف کلی درس: شعاع اتمی و یونی عناصر و تاثیر آن در الکترونخواهی   

  حیطه  اهداف رفتاري   رئوس مطالب
(شناختی، نگرشی و 

  مهارتی)

  و رسانه ها روش تدریس
 وسائل آموزشی

  شیوه ارزشیابی

.شعاع اتمی ، 1
شعاع یونی، تغییر 
اندازه شعاع کاتیون 

  عنصر و آنیون هر 

تعریف شعاع اتمی ، شعاع یونی و شعاع کواالنسی را توضیح -1- 1
  دهد.

  دلیل کاهش شعاع کاتیونها را توضیح دهد. -1- 2
  دلیل افزایش شعاع آنین ها را توضیح دهد. -3- 3
  بار قراردادي هر ترکیب یونی را محاسبه نماید.  - 4-3

  شناختی
 (درك)

سخنرانی 
برنامه ریزي 

  شده

 - ویدئو
  ژکتوردیتا،پر

  پرسش و پاسخ

. انرژي 2
یونیزاسیون 

،الکترونخواهی ، 

فرق بین اولین انرزي یونیزاسیون و دومین انرزي  -2- 1
  یونیزاسیون را توضیح دهد.

ترتیب انرژي یونیزاسیون و استسناءهاي آن را در هر گروه  -2- 2

  شناختی
 (درك)

سخنرانی 
برنامه ریزي 

  شده

 - ویدئو
  دیتا،پرژکتور

  پرسش و پاسخ
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  و هر ردیف از جدول تناوبی توضیح دهد. الکترونگاتیوته
نخواهی و ترتیب آن در هر گروه و هر دوره تعریف الکترو -2- 3

  جدول تناوبی را توضیح دهد.
تعریف الکترونگاتیویته و ترتیب آن در هر گروه و هر دوره   - 4-3

  جدول تناوبی را توضیح دهد.
  
 

  
 )Lesson planفرم طرح درس روزانه  (

  نام درس :  شیمی عمومی  
  24/07/97/ سه شنبه 1397- 1398نیم سال اول سال تحصیلی تاریخ برگزاري :   4شماره جلسه :

  محل برگزاري : دانشکده بهداشت  طول پیوند ، انرژي متوسط و تفکیک پیوند و انواع پیوندموضوع جلسه : 
  مدرس :دکتر مهدي صادقی  دقیقه 105مدت جلسه (دقیقه) : 

  کارشناسی پیوسته –رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : بهداشت محیط 
  طول پیوند ، انرژي متوسط و تفکیک پیوند و انواع پیوندهدف کلی درس:    

  حیطه  اهداف رفتاري   رئوس مطالب
(شناختی، نگرشی و 

  مهارتی)

  و رسانه ها روش تدریس
 وسائل آموزشی

  شیوه ارزشیابی

.آشنایی با مفاهیم 1
ژي پیوند، طول انر

  پیوند، 

ارتباط و تعریف طول پیوند با الکترونخواهی و الکترونگاتیویته را  -1- 1
  توضیح دهد.

تغییرات طول پیوند در هر گروه و هر دوره جدول تناوبی با ذکر  -1- 2
 استثنا ء ها و دالیل آن توضیح دهد.

  

  شناختی
 (درك)

سخنرانی 
برنامه ریزي 

  شده

 - ویدئو
  دیتا،پرژکتور

  رسش و پاسخپ

انواع پیوند،  .2
پیوند کوواالنسی، 

  انواع پیوندو پیوندهاي شیمیایی را بشناسد. -2- 1
  فرق بین پیوندهاي بین اتمی و بین مولکولی را توضیح دهد. -2- 2
  قادر به تعریف و محاسبه انرژي تفکیک پیوند باشد. -2- 3

  ختیشنا
 (درك)

سخنرانی 
برنامه ریزي 

  شده

 - ویدئو
  دیتا،پرژکتور

  پرسش و پاسخ
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رزونانس و پیوند 
  فلزي و ....

 

  به انرزي متوسط پیوند باشد.قادر به تعریف و محاس - 4-2
  شرایط تشکیل پیوند یونی را توضیح دهد. -5-2
شرایط تشکیل و ساختار رزونانس در پیوندهاي کوواالنسی را  - 2- 6

  توضیح دهد.
شکل هندسی مولکولها ، اوربیتال ها ي مولکولی را توضیح  -7-2

  دهد.
 تعریف پیوند فلزي و نحوه تشکیل آن را توضیح دهد. - 2- 8

 

 )Lesson planفرم طرح درس روزانه  (

  نام درس :  شیمی عمومی
  01/08/97/ سه شنبه 1397- 1398نیم سال اول سال تحصیلی تاریخ برگزاري :   5شماره جلسه :

  محل برگزاري : دانشکده بهداشت  و احیا موازنه آنها  واکنش هاي شیمیایی ، واکنش هاي اکسایشموضوع جلسه : 
  مدرس :دکتر مهدي صادقی  دقیقه 105مدت جلسه (دقیقه) : 

  کارشناسی پیوسته –رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : بهداشت محیط 
  واکنش هاي شیمیایی ، واکنش هاي اکسایش  و احیا موازنه آنها هدف کلی درس:   

  حیطه  تاري اهداف رف  رئوس مطالب
(شناختی، نگرشی و 

  مهارتی)

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

  شیوه ارزشیابی

واکنش هاي  .1
شیمیایی ، واکنش 
هاي اکسایش  و 

  احیا موازنه آنها

  آشنایی و کسب دانش واکنش هاي شیمیایی -1- 1
  آشنایی و کسب دانش واکنش هاي اکسایش و احیا -2- 1
  

  شناختی
 (درك)

برنامه سخنرانی 
  ریزي شده

  پرسش و پاسخ  دیتا،پرژکتور - ویدئو

  شناختی آشنایی و کسب دانش در خصوص موازنه واکنش ها -1- 2 . موازنه واکنش ها2
 (درك)

سخنرانی برنامه 
  ریزي شده

  پرسش و پاسخ  دیتا،پرژکتور - ویدئو
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 )Lesson planفرم طرح درس روزانه  (

  نام درس :  شیمی عمومی
  15/08/97/ سه شنبه 1397- 1398نیم سال اول سال تحصیلی تاریخ برگزاري :   6ه :شماره جلس

  محل برگزاري : دانشکده بهداشت  گازها و قوانین مربوط به آنهاموضوع جلسه : 
  مدرس :دکتر مهدي صادقی  دقیقه 105مدت جلسه (دقیقه) : 

  کارشناسی پیوسته –رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : بهداشت محیط 
  گازها و قوانین مربوط به آنها هدف کلی درس:   

  حیطه  اهداف رفتاري   رئوس مطالب
(شناختی، نگرشی و 

  مهارتی)

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

  شیوه ارزشیابی

.خواص عمومی 1
  گازها، 

  خواص عمومی گازها را توضیح دهد. -1- 1
  معادله عمومی گازها را توضیح دهد. -1- 2
   ف فشار و تبدیل واحدهاي آن به یکدیگر را توضیح دهد.تعری -1- 3

  شناختی
 (درك)

سخنرانی برنامه 
  ریزي شده

  پرسش و پاسخ  دیتا،پرژکتور - ویدئو

قوانین گازهاي . 2
قانون بویل، کامل ،

قانون شارل و 

  ح دهد و مسائل مربوط به ان را حل کند.قانون بویل را توضی -2- 1
قانون شارل و گیلو ساك را توضیح دهد و مسائل مربوط به ان را  -2- 2

  حل کند.

  شناختی
 (درك)

سخنرانی برنامه 
  ریزي شده

  و پاسخ پرسش  دیتا،پرژکتور - ویدئو



٧ 

 

گیلوساك، گازهاي 
کاملف گازهاي 
حقیقی(انحراف از 
قانون گازهاي 

 کامل)

معادله گازهاي کامل را توضیح دهد و مسائل مربوط به ان را حل  -2- 3
  کند.

قانون فشارهاي جزئی دالتون را توضیح دهد و مسائل مربوط به  - 4-2
  ان را حل کند.

  قانون گراهام را توضیح دهد و مسائل مربوط به ان را حل کند. -5-2
معادله هاي نفوذ و پخش مولکولی ، توزیع سرعت مولکولی و  - 2- 6

  ظرفیت گرمایی را توضیح دهد.
  انحراف از قوانین گازهاي ایده ال را توضیح دهد. – 7-2
 

 )Lesson planفرم طرح درس روزانه  (

  نام درس :  شیمی عمومی
  22/08/97/ سه شنبه 1397- 1398نیم سال اول سال تحصیلی تاریخ برگزاري :   7شماره جلسه :

  محل برگزاري : دانشکده بهداشت  جامدات و مایعات و خواص آنهاموضوع جلسه : 
  تر مهدي صادقیمدرس :دک  دقیقه 105مدت جلسه (دقیقه) : 

  کارشناسی پیوسته –رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : بهداشت محیط 
  جامدات و مایعات و خواص آنها هدف کلی درس:   

  حیطه  اهداف رفتاري   رئوس مطالب
  (شناختی، نگرشی و مهارتی)

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

  شیوه ارزشیابی

  را توضیح دهد. ایع حد واسط دو حالت تجمع دیگرحالت م -1- 1  . مایعات ،جامدات، 1
ارتباط انرژي جنبشی مایعات با توزیع بولتزمن را توضیح  -1- 2

  دهد.
  تعریف گرانروي را شرح دهد. -1- 3
کشش سطحی مایعات و ارتباط آن با چگالی و دما را  - 4-1

   توضیح دهد.

  شناختی
 (درك)

سخنرانی برنامه 
  ریزي شده

  پرسش و پاسخ  دیتا،پرژکتور - ویدئو
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تبخیر، فشار  .2
بخار، نقطه جوش و 
ذوب، انجماد و 

 میعان

فشاري که بخار در حال تعادل با مایع به جدار ظرف خود  -2- 1
( فشار بخار ) راشرح دهد و ارتباط آن با نیروي بین وارد می کند

  مولکولی را توضیح دهد.
تعریف نقطه جوش ، ذوب ، انجماد و میعان را توضیح  -2- 2

  دهد.
  گرماي مولی تبخیر و گرماي مولی میعان شرح دهد. -2- 3
کالپیرون( گرماي  –مسائل مربوط به رابطه کالزیوس  - 4-2

  مولی تبخیر را حل نماید.
مسائل مربوط به رابطه  تریترون ( گرماي ذوب مولی ) را -5-2

  حل نماید.
 خواص و روش شناسایی جامدات را شرح دهد. - 2- 6

  شناختی
 (درك)

رانی برنامه سخن
  ریزي شده

  پرسش و پاسخ  دیتا،پرژکتور - ویدئو

  
 )Lesson planفرم طرح درس روزانه  (

  نام درس :  شیمی عمومی
  29/08/97/ سه شنبه 1397- 1398نیم سال اول سال تحصیلی تاریخ برگزاري :   8شماره جلسه :

محلول هاي محلول ها فرایندهاي انحالل ، غلظت محلول ها و تهیه موضوع جلسه : 
  استاندارد

  محل برگزاري : دانشکده بهداشت

  مدرس :دکتر مهدي صادقی  دقیقه 105مدت جلسه (دقیقه) : 
  کارشناسی پیوسته –رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : بهداشت محیط 

  محلول ها فرایندهاي انحالل ، غلظت محلول ها و تهیه محلول هاي استاندارد هدف کلی درس:   
  حیطه  اهداف رفتاري   لبرئوس مطا

(شناختی، نگرشی و 
  مهارتی)

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

  شیوه ارزشیابی
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. محلول، محلول 1
اشباع، ماده حل 
شده، حل شونده، 
حالل، عوامل موثر 

  بر حاللیت،

  محلول را تعریف نماید. -1- 1
  .انواع محلول ها را بر حسب حالت فیزیکی تقسیم بندي نماید -1- 2
  انحالل پذیري را تعریف و اجزاي فرایند انحالل را شرح دهد. -1- 3
  تعریف محلول اشباع را توضیح دهد. - 4-1
  محلول ها را بر حسب ماده حل شونده تقسیم بندي نماید. -5-1
   عوامل موثر بر حاللیت را توضیح دهد.- 1- 6

  شناختی
 (درك)

سخنرانی برنامه 
  ریزي شده

  ش و پاسخپرس  دیتا،پرژکتور - ویدئو

غلظت محلول،  .2
 موالریته ، نرمالیته

  تعریف غلظت، موالریته ، نرمالیته، مواللیته را توضیح دهد. -2- 1
  مسائل مربوط به موالریته و نرمالیته را حل نماید. -2- 2
  محلول با غلظت ( موالریته و نرملیته ) مشخص تهیه نماید. -2- 3
  محلول با غلظت مجهول را تعیین غلظت نماید. - 4-2
 

  شناختی
 (درك)

سخنرانی برنامه 
  ریزي شده

  پرسش و پاسخ  دیتا،پرژکتور - ویدئو

  

  

 )Lesson planفرم طرح درس روزانه  (

  نام درس :  شیمی عمومی
  06/09/97/ سه شنبه 1397- 1398نیم سال اول سال تحصیلی تاریخ برگزاري :   9شماره جلسه :

  محل برگزاري : دانشکده بهداشت  اسید ها و بازها و نظریه هاي مختلف در خصوص آنهاوضوع جلسه : م
  مدرس :دکتر مهدي صادقی  دقیقه 105مدت جلسه (دقیقه) : 

  کارشناسی پیوسته –رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : بهداشت محیط 
  صوص آنهااسید ها و بازها و نظریه هاي مختلف در خ هدف کلی درس:   

  حیطه  اهداف رفتاري   رئوس مطالب
(شناختی، نگرشی و 

  مهارتی)

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

  شیوه ارزشیابی



١٠ 

 

را فرایندي که به هنگام حل شدن یک اسید در آب رخ می دهد   -1- 1  .اسید و بازها1
  نماید.تشریح 

ي اسید و  اسید ،  باز، اسید مزدوج و باز مزدوج را طبق نظریه  -1- 2
  نماید. فتعری لوري –باز برونشتد 

  د. اسید ها و بازهاي متداول را تشخیص ده -1- 3
عبارت ثابت تفکیک اسید را براي هر اسید ضعیف در آب  - 4-1

  .سدبنوی
5-1- H+]  [     را با آگاهی بر غلظت اسید وKa     براي یک محلول   ،

  د.اسید ضعیف در آب محاسبه کن
  

  شناختی
 (درك)

سخنرانی برنامه 
  ریزي شده

  پرسش و پاسخ  دیتا،پرژکتور - ویدئو

. نظریه هاي 2
مختلف در خصوص 

 اسید ها و بازها

  شناختی نظریه هاي مختلف در خصوص اسید ها و بازها را توضیح دهد. -2- 1
 (درك)

سخنرانی برنامه 
  ریزي شده

  پرسش و پاسخ  دیتا،پرژکتور - ویدئو

  

  

 )Lesson planفرم طرح درس روزانه  (

  نام درس :  شیمی عمومی
  13/09/97/ سه شنبه 1397- 1398نیم سال اول سال تحصیلی تاریخ برگزاري :   10شماره جلسه :

  محل برگزاري : دانشکده بهداشت  آشنایی با تعادالت یونی، شناساگر ها، تیتراسیون اسید وباز موضوع جلسه :
  دي صادقیمدرس :دکتر مه  دقیقه 105مدت جلسه (دقیقه) : 

  کارشناسی پیوسته –رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : بهداشت محیط 
  آشنایی با تعادالت یونی، شناساگر ها، تیتراسیون اسید وباز هدف کلی درس:   

  حیطه  اهداف رفتاري   رئوس مطالب
(شناختی، نگرشی و 

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

  شیوه ارزشیابی



١١ 

 

  مهارتی)

ت یونی، .تعادال1
الکترولیت هاي 

،  PHضعیف، 
  تامپونها، 

و عبارت ثابت حاصل ضرب  دمفهوم یونش آب را شرح ده -  -1- 1
  د.یونی را بنویس

  توضیح دهد.را  PHمفهوم  -1- 2
 [- OH]      یا[ +H]   با دانستن  -1- 3

 PH  و عالوه بر آن عملیات معکوس را بتوانند انجام  نماید، را محاسبه
   د.ده

  تیشناخ
 (درك)

سخنرانی برنامه 
  ریزي شده

  پرسش و پاسخ  دیتا،پرژکتور - ویدئو

شناساگرها،  .2
اسید هاي چند 

پروتونی، 
تیتراسیون اسید 

 وباز.

شناساگر را تعریف و نقش آن را در تیتراسیون اسید و باز  -2- 1
  توضیح دهد. 

  ظرفیت اسید را محاسبه نماید.  -2- 2
  اسید یا باز مجهول را محاسبه نماید.توسط تیتراسیون نرمالیته  -2- 3
  توسط تیتراسیون موالریته اسید یا باز مجهول را محاسبه نماید. - 4-2
 

  شناختی
  (درك)
 مهارتی

سخنرانی برنامه 
  ریزي شده

  پرسش و پاسخ  دیتا،پرژکتور - ویدئو

  

  

 )Lesson planفرم طرح درس روزانه  (

  نام درس :  شیمی عمومی
  20/09/97/ سه شنبه 1397- 1398نیم سال اول سال تحصیلی برگزاري :  تاریخ  11شماره جلسه :

  محل برگزاري : دانشکده بهداشت  تعادالت و واکنشهاي شیمیایی موضوع جلسه :
  مدرس :دکتر مهدي صادقی  دقیقه 105مدت جلسه (دقیقه) : 

  کارشناسی پیوسته –رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : بهداشت محیط 
  تعادالت و واکنشهاي شیمیایی درس: هدف کلی   



١٢ 

 

  حیطه  اهداف رفتاري   رئوس مطالب
(شناختی، نگرشی و 

  مهارتی)

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

  شیوه ارزشیابی

.واکنش هاي 1
برگشت ناپذیر ، 

  برگشت پذیر ، 

  واکنش برگشت پذیر را تعریف نماید -1- 1
  واکنش برگشت ناپذیر را تعریف نماید. -1- 2
  ویژگی هاي سامانه هاي تعادلی را نام ببرد-1- 3
  قادر به نوشتن ثابت تعادل براي تعادالت شیمیایی باشد.- 4-1

  شناختی
 (درك)

سخنرانی برنامه 
  ریزي شده

  پرسش و پاسخ  دیتا،پرژکتور - ویدئو

.اصل لو شاتلیه ، 2
عوامل موثر بر 

  تعادل
  

  اصل لو شاتلیه را بیان نماید. -2- 1
  ثر در تعادل را نام ببرد.عوامل مو -2- 2
  اثر تغییر فشار در تعادل را توضیح دهد . -2- 3
  اثر تغییر دما بر تعادل را توضیح دهد. - 4-2
  اثر تغییر غلظت بر تعادل را توضیح دهد. -5-2
  

  شناختی
  (درك)
 مهارتی

سخنرانی برنامه 
  ریزي شده

  پرسش و پاسخ  دیتا،پرژکتور - ویدئو

  

  

  

 )Lesson planفرم طرح درس روزانه  (

  نام درس :  شیمی عمومی
  27/09/97/ سه شنبه 1397- 1398نیم سال اول سال تحصیلی تاریخ برگزاري :   12شماره جلسه :

  محل برگزاري : دانشکده بهداشت  حاصلضرب انحاللی و رسوب گیري موضوع جلسه :
  مدرس :دکتر مهدي صادقی  دقیقه 105مدت جلسه (دقیقه) : 

  کارشناسی پیوسته –صیلی فراگیران : بهداشت محیط رشته و مقطع تح
  حاصلضرب انحاللی و رسوب گیري هدف کلی درس:   



١٣ 

 

  حیطه  اهداف رفتاري   رئوس مطالب
(شناختی، نگرشی و 

  مهارتی)

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

  شیوه ارزشیابی

.حاصل ضرب 1
  انحالل پذیري ، 

  ف کند.حاصل ضرب انحاللی رسوب را تعی -1- 1
  مساءل مربوط به حاصلضرب انحاللی را حل نماید.-1- 2

  شناختی
 (درك)

سخنرانی برنامه 
  ریزي شده

  پرسش و پاسخ  دیتا،پرژکتور - ویدئو

. تشکیل رسوب ، 2
  اثر یون مشترك ، 

تاثیر اثر یون مشترك بر تعادل هاي انحالل پذیري را توضیح -2- 1
  دهد.

وب دادن سولفید ها را حاصل ضرب انحالل پذیري براي رس -2- 2
  محاسبه نماید.

  

  شناختی
  (درك)
 مهارتی

سخنرانی برنامه 
  ریزي شده

  پرسش و پاسخ  دیتا،پرژکتور - ویدئو

  

  

  

  

 )Lesson planفرم طرح درس روزانه  (

  نام درس :  شیمی عمومی
  04/10/97/ سه شنبه 1397- 1398نیم سال اول سال تحصیلی تاریخ برگزاري :   13شماره جلسه :

شیمی ترکیبات کربنی:کربن: آلکان ها، آلکنها، آلکین ها، هیدروکربورهاي  موضوع جلسه :
  آروماتیک و ...

  محل برگزاري : دانشکده بهداشت

  مدرس :دکتر مهدي صادقی  دقیقه 105مدت جلسه (دقیقه) : 
  کارشناسی پیوسته –رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : بهداشت محیط 



١٤ 

 

  یمی ترکیبات کربنی:کربن: آلکان ها، آلکنها، آلکین ها، هیدروکربورهاي آروماتیک و ...ش هدف کلی درس:   
  حیطه  اهداف رفتاري   رئوس مطالب

(شناختی، نگرشی و 
  مهارتی)

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

  شیوه ارزشیابی

.تعیین فرمول خام 1
یک ترکیب آلی، 
  تجزیه ترکیب آلی، 

  کیب آلی را تعیین نماید.فرمول خام یک تر -1- 1
  محصوالت واکنش تجزیه یک ترکیب آلی را بنویسد. -1- 2

  شناختی
 (درك)

سخنرانی برنامه 
  ریزي شده

  پرسش و پاسخ  دیتا،پرژکتور - ویدئو

.طبقه بندي 2
هیدروکربنها، چند 

  ترکیب آروماتیک 

  فرمول خام یک ترکیب آلی را تعیین نماید. -2- 1
  یک ترکیب آلی را بنویسد. محصوالت واکنش تجزیه -2- 2
  انواع هیدروکربنها را نام ببرد. -2- 3
  قادر به نام گذاري ترکیبات آلی بر اساس ایوپاك باشد. - 4-2
  

  شناختی
  (درك)
 مهارتی

سخنرانی برنامه 
  ریزي شده

  پرسش و پاسخ  دیتا،پرژکتور - ویدئو

  
  
  
  
  
  

 )Lesson planفرم طرح درس روزانه  (

  نام درس :  شیمی عمومی
  11/10/97/ سه شنبه 1397- 1398نیم سال اول سال تحصیلی تاریخ برگزاري :   14شماره جلسه :

شیمی ترکیبات کربنی : اسیدهاي آلی، الکل ها، اترها، استریفیکاسیون و  موضوع جلسه :
  هیدرولیز

  محل برگزاري : دانشکده بهداشت

  مدرس :دکتر مهدي صادقی  دقیقه 105مدت جلسه (دقیقه) : 
  کارشناسی پیوسته –شته و مقطع تحصیلی فراگیران : بهداشت محیط ر



١٥ 

 

  شیمی ترکیبات کربنی : اسیدهاي آلی، الکل ها، اترها، استریفیکاسیون و هیدرولیز هدف کلی درس:   
  حیطه  اهداف رفتاري   رئوس مطالب

(شناختی، نگرشی و 
  مهارتی)

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

  شیوه ارزشیابی

. اسیدهاي آلی، 1
  الکل ها، اترها، 

  را تعیین نماید. اسیدهاي آلی، الکل ها و اترهافرمول خام  -1- 1
  بنویسد. ویژگی هاي اسیدهاي آلی، الکل ها و اترها  -1- 2

  شناختی
 (درك)

سخنرانی برنامه 
  ریزي شده

  پرسش و پاسخ  دیتا،پرژکتور - ویدئو

. استریفیکاسیون 2
  و هیدرولیز

  ستریفیکاسیون را شرح دهد.مفهوم ا -2- 1
  مفهوم هیدرولیز را توضیح دهد. -2- 2
  

  شناختی
  (درك)
 مهارتی

سخنرانی برنامه 
  ریزي شده

  پرسش و پاسخ  دیتا،پرژکتور - ویدئو

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )Lesson planفرم طرح درس روزانه  (

  نام درس :  شیمی عمومی
  18/10/97/ سه شنبه 1397- 1398 نیم سال اول سال تحصیلیتاریخ برگزاري :   15شماره جلسه :

شیمی ترکیبات کربنی : چربیها ، صابون ها، دترجنت ها، اسیدهاي آمینه و  موضوع جلسه :
  پروتئین ها ، تاثیر اجسام آلی بر محیط زیست

  محل برگزاري : دانشکده بهداشت

  مدرس :دکتر مهدي صادقی  دقیقه 105مدت جلسه (دقیقه) : 



١٦ 

 

  کارشناسی پیوسته –گیران : بهداشت محیط رشته و مقطع تحصیلی فرا
  شیمی ترکیبات کربنی : چربیها ، صابون ها، دترجنت ها، اسیدهاي آمینه و پروتئین ها ، تاثیر اجسام آلی بر محیط زیست هدف کلی درس:   

  حیطه  اهداف رفتاري   رئوس مطالب
(شناختی، نگرشی و 

  مهارتی)

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

  وه ارزشیابیشی

چربیها و صابون . 1
  و پروتئین ها ها

  را تعیین نماید. چربیها و صابون هافرمول خام  -1- 1
  بنویسد. ویژگی هاي چربیها و صابون ها را  -1- 2
  بنویسد. ویژگی هاي اسیدهاي آمینه و پروتئین ها را  -1- 3

  شناختی
 (درك)

سخنرانی برنامه 
  ریزي شده

  و پاسخ پرسش  دیتا،پرژکتور - ویدئو

  انواع دترجنت ها را شرح دهد. -2- 1  دترجنت ها. 2
خواص دترجنت هاي آنیونی، کاتیونی، غیریونی و آمفوتریک را  -2- 2

  توضیح دهد.
  

  شناختی
  (درك)
 مهارتی

سخنرانی برنامه 
  ریزي شده

  پرسش و پاسخ  دیتا،پرژکتور - ویدئو

. اثر مواد آلی 3
کربنه بر محیط 

  زیست

  شناختی  ختلف آلی کربنه بر محیط زیست را بیان کند.اثر ترکیبات م-3- 1
 (درك)

سخنرانی برنامه 
  ریزي شده

  پرسش و پاسخ  دیتا،پرژکتور - ویدئو

  
  
  
  

 )Lesson planفرم طرح درس روزانه  (

  نام درس :  شیمی عمومی
  25/10/97/ سه شنبه 1397- 1398نیم سال اول سال تحصیلی تاریخ برگزاري :   16شماره جلسه :

  محل برگزاري : دانشکده بهداشت  شیمی هسته اي وضوع جلسه :م
  مدرس :دکتر مهدي صادقی  دقیقه 105مدت جلسه (دقیقه) : 

  کارشناسی پیوسته –رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : بهداشت محیط 



١٧ 

 

  شیمی هسته اي هدف کلی درس:   
  حیطه  اهداف رفتاري   رئوس مطالب

(شناختی، نگرشی و 
  مهارتی)

وسائل   و رسانه ها تدریسروش 
 آموزشی

  شیوه ارزشیابی

.نوکلئون، واکنش 1
هاي هسته اي، 
تغییرات انرژي 
مربوط به واکنش 

  هاي هسته اي، 

  نوکلئون را تعریف کند. -1- 1
  تباهی رادیو اکتیو را تعریف کند.(پرتوزا) -1- 2
  تبدیل هسته اي را تعریف کند. -1- 3
  شکافت هسته اي را تعریف کند. - 4-1
  گداخت یا همجوشی هسته اي را تعریف کند. -5-1
  

  شناختی
 (درك)

سخنرانی برنامه 
  ریزي شده

  پرسش و پاسخ  دیتا،پرژکتور - ویدئو

.پرتو زایی، نیمه 2
  عمر، فعالیت

  انواع تابش هاي ذره اي و الکترومغناطیس را توضیح دهد. -2- 1
  فرق بین نشر الکترون و نشر پوزیترون را توضیح دهد. -2- 2
  نیمه عمر را تعریف و محاسبه نماید.-2- 3
  فعالیت را تعریف و محاسبه نماید. - 4-2

  شناختی
  (درك)
 مهارتی

سخنرانی برنامه 
  ریزي شده

  پرسش و پاسخ  دیتا،پرژکتور - ویدئو

  
  

  

  

 )Lesson planفرم طرح درس روزانه  (

  نام درس :  شیمی عمومی
  025/10/97/ سه شنبه 1397- 1398سال تحصیلی نیم سال اول تاریخ برگزاري :   17شماره جلسه :

  محل برگزاري : دانشکده بهداشت  حل مساله و تمرین موضوع جلسه :
  مدرس :دکتر مهدي صادقی  دقیقه 105مدت جلسه (دقیقه) : 

  کارشناسی پیوسته –رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : بهداشت محیط 



١٨ 

 

  حل مساله و تمرین هدف کلی درس:   
  حیطه  اهداف رفتاري   برئوس مطال

(شناختی، نگرشی و 
  مهارتی)

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

  شیوه ارزشیابی

حل مساله و  .1
  تمرین

  مسائل مربوط به مباحث شیمی را حل کند. -1- 1
  اشکاالت و ابهامات در حل مساله را رفع کند. -1- 2
  

  شناختی
 (درك)

سخنرانی برنامه 
  ریزي شده

  پرسش و پاسخ  رژکتوردیتا،پ - ویدئو

 


