
 

 

 

 
 طرح جامع تدریس 

  (Course Plan)  

 
 ّای پعقکی فَضیت کاضزاًی 2زاًكجَیاى تطم  گرٍُ فراگير :                                   جاتجایی ٍ حول تیواض  ػٌَاى درس :

                                                                         1395-96 اٍل ؾال تحصیلی ًیوؿال  ًيوسال :                 ػولی(ٍاحس  1 -ًظطیٍاحس  1ٍاحس)2 تؼذاد ٍاحذ :

 ًیا حثیة قاضػی ًام استاد :                                             ّا ٍ اصَل ٍ فٌَى هطاقثت تكطیح:  پيشٌياز

 

  ّذف كلي درس : 

یت هَضَع ٍ قٌاذت ػَاضض ًاقی اظ جاتجایی ًازضؾت، ضٍـ اًتظاض هی ضٍز پؽ اظ پایاى ایي زضؼ، زاًكجَ ضوي زضک اّو

 هٌاؾة ٍ صحیح حول تیواض ٍ جاتجایی ضا زض قطایظ هرتلف تصَضت ًظطی ٍ ػولی فطا گیطز.

 : )ٍاحذ ًظری(اّذاف ٍیژُ

 قبدر ببشد: درس هيا بنيداوشجً در پب اوتظبر می ريد

 تاضیرچِ حول ٍ جاتجایی تیواض ضا قطح زّس. (1

 ضا تیاى کٌس.حیي جاتجایی، اًتقال ٍ حول تیواض فَضیت ّای پعقکی تکٌؿیي  ٍظایف (2

 ضا لیؿت کٌس.ٍ ّوطاّاى ٍی هفَْم اضتثاط ضا تیاى کطزُ ٍ ػَاهل تؿْیل کٌٌسُ ٍ تاظزاضًسُ اضتثاط هَحط تا هسزجَیاى  (3

 .ض ًاقی اظ حول ًازضؾت آقٌا قَزٍ ػَاض تا اصَل کلی چگًَگی حول تیواض (4

 اًؿی، اضغطاضی ٍ غیط اضغطاضی ضا ًام تطزُ ٍ ّط کسام ضا قطح زّس.اًَاع ضٍـ اًتقال اٍضغ (5

 هکاًیک جاتجایی ٍ تَظیغ ٍظى اقیاء تط ضٍی ًقاط هرتلف تسى ضا قطح زّس. (6

 ضٍـ تلٌسکطزى قسضتی، حول زیاهًَس ٍ حول یک زؾتی ضا تیاى کٌس. (7

 یسى ٍی ضا تساًس.ّای کك ٍ اًَاع ضٍـتا ضػایت اصَل ایوٌی ّای زؾتطؾی تِ هصسٍم  اًَاع ضٍـ (8

 ؾَظی، ًكت گاظ ٍ...( آقٌا قَز. ّای حول تیواض زض قطایظ ذال)آتف تا ضٍـ (9

 قطح زّس.ًفطُ تطای ذطٍج تیواض زچاض کاّف َّقیاضی اظ اتَهثیل ضا  تکٌیک یک (11

 ّای حول ٍ کكف تِ ضٍـ هاهَضاى آتف ًكاًی آقٌا قَز. تا ضٍـ (11

کٌیک ذطٍج ؾطیغ، ٍؾایل الظم زض ذاضج کطزى ؾطیغ ٍ ضٍـ تلٌس کرطزى  ضٍـ ذاضج کطزى ؾطیغ هصسٍم، هَاضز اؾتفازُ اظ ت (12

 ّای فَقاًی ٍ تحتاًی ضا قطح زّس. اظ اًسام تا اؾتفازُ

ّای اًتقال تیواض اظ ترت تِ آهثَالًؽ، اًتقال تَؾظ هلحفِ یا پتَ، اًتقال تَؾظ ترتِ پكتی ٍ تطاًکاض اؾکَج ٍ اًتقال اظ  ضٍـ (13

  صٌسلی تِ ٍیلچط ضا قطح زّس.

 ّا ضا قطح زّس. اًَاع تطاًکاضز ضا ًام تطزُ ٍ اصَل حول تیواض تا ّط کسام اظ آى (14

 آقٌایی تا ضٍـ حول تیواض تا ّلیکَپتط، ضاّکاضّای ػولی اًتقال َّایی ٍ ضاّکاضّای پعقکی اًتقال َّایی ضا تیاى ًوایس. (15

 
 
 



 

 

 

 : )ٍاحذ ػولي(اّذاف ٍیژُ (61

 در ببشد:قب درس هيا بنيداوشجً در پب اوتظبر می ريد

ًفرطُ ترِ اًجرام ٍ ترِ ًورایف       یا چٌرس  صَضت زٍ ًفطُ ِضا تٍ زیگط ٍؾایل حول ٍ جاتجایی تیواض ًحَُ تطزاقتي اًَاع تطاًکاضز  (1

 تگصاضز.

ًفرطُ   یرا چٌرس   ترِ صرَضت زٍ ًفرطُ    ضا ٍ اظ ترت تِ ضٍی تطاًکاض تِ ضٍی تطاًکاضز صسٍم اظ ضٍی ظهیي ٍ گصاقتي اٍتلٌس کطزى ه (2

 تگصاضز. اًجام ٍ تِ ًوایف

 ضٍقْای حول اضغطاضی ضا تِ ًوایف تگصاضز. (3

 تکٌیک یک ًفطُ ذطٍج تیواض زچاض کاّف َّقیاضی اظ اتَهثیل ضا اًجام زّس. (4

 ّای تلٌسکطزى قسضتی، حول زیاهًَس ٍ حول یک زؾتی ضا ًوایف زّس. ضٍـ (5

 ضا تِ ًوایف تگصاضز. ّای حول آغَقی، حول کَلی ٍ ضاُ تطزى تا کوک ضٍـ (6

 یسى اظ ظیط تغل ٍ ؾاػس، کكیسى تَؾظ پتَ ٍ کكیسى تِ ضٍـ چْاض زؾت ٍ پا ضا ًكاى زّس.ّای کك ضٍـ (7

ّا تِ صَضت هَاظی ٍ ضٍـ حول افطاز  ٍجْی، اؾتفازُ اظ زؾت 3یا  4ّا تِ صَضت صٌسلی  ّای حول تا اؾتفازُ اظ زؾت ضٍـ (8

 ؾٌگیي ٍظى ضا ًكاى زّس.

 تِ ًوایف تگصاضز.ضٍـ حول هصسٍم تِ ٍؾیلِ صٌسلی ضا تط ضٍی پلکاى  (9

 ضا ًكاى زّس. اٍضغاًؽ ًحَُ ؾاذتي تطاًکاضز (11

 ًوایف زّس. ضا ًحَُ کاض تا تطاًکاضزّای تاقَ، زیطک تطظًت، اؾکَج، چطخ زاض، ًیل ضاتطتؿَى، پاضاگاضز (11

 قطاض زازى هصسٍم زض ٍضؼیت ضیکاٍضی ٍ ؾایط ٍضؼیت ّای زیگط ضا تِ ًوایف تگصاضز. (12

 ًوایف زٌّس. حول تطاًکاضز تط ضٍی پلگاى ضا (13

 ًحَُ ػثَض زازى تطاًکاضز اظ ظهیي ًاّوَاض ٍ زیَاض  ٍ تپِ ضا ًكاى زٌّس. (14

 

 ٍ ًوایف فیلن. ًوایف ػولیؾرٌطاًی، پطؾف ٍ پاؾد، تحج گطٍّی، : رٍش تذریس

 حل مسئلٍ. -دَىدٌ پیش سبزمبن الگَی تذریس :

 

 : ف ٍ تکاليف داًشجَیٍظا

 

 گطٍّی کالؼ تا اؾتٌاز تط هغالؼات.ّای  حضَض فؼال زض کالؼ ٍ قطکت زض تحج 

 زض ؾاػت هقطض تا لثاؼ فطم تؼییي قسُ. ّای ػولی ل زض کالؼ هْاضتحضَض فؼا 

 .پیطٍی اظ هقطضات هرصَل اتاق پطاتیک 

 .هطٍض پطٍؾیجطّای تسضیؽ قسُ قثلی پیف اظ حضَض زض کالؼ توطیي 

 ّای توطیي تحت ًظاضت هطتی. ّای تسضیؽ قسُ زض ؾاػت اجطای پطٍؾیجط 

 .ِاًجام تکالیف آهَظقی هحَل 

 .قطکت زض اهتحاى هیاى تطم ٍ پایاى تطم 

 

 

 

 



 

 

 

  : رٍش ارزشيابي داًشجَ

 رٍش ارزشيابي داًشجَیاى)ٍاحذ ًظری( :  

 درصذ                                  شرح فؼاليت                                                                                                                   

                                                                                       11حضَض هطتة ٍ فؼال% 

                                                                                   21آظهَى کتثی هیاى تطم       % 

                                                                                   71آظهَى کتثی پایاى تطم                                                                                             % 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 ًوطُ(       21زضصس)111جوغ                                                                                                  

 

 

 رٍش ارزشيابي داًشجَیاى)ٍاحذ ػولي( :  

 درصذ                                                                                           شرح فؼاليت                                                          

                                                                                       11حضَض هطتة ٍ فؼال% 

                                            21                                                   تکالیف ػولی       % 

                                                                                    71آظهَى ػولی پایاى تطم                                                                                        %      

---------------------------------------------------------------------------------- 

 ًوطُ(                                    21زضصس)111جوغ                                                                                                  

 
 

 هٌابغ هطالؼِ : 

 .آذطیي چاج "پایِاٍضغاًؽ ّای عثی پیف تیواضؾتاًی  "هیؿتٍَیچ جَظف، ّفي تطًت، کاضى کیت   .1

 .آذطیي چاج "هیاًیاٍضغاًؽ ّای عثی پیف تیواضؾتاًی  "تلس ؾَ تطایاى، پَضتط ضاتطت، چطی ضیچاضز  .2

ّای اٍلیِ ٍ حول هصسٍم : چطذِ هطاقثت آتف ظازُ قَضیسُ فطٍظاى، ًیک ضٍاى هفطز هالحت، ظّطی اًثَّی ؾیوا. تطیاغ، کوک  . 3

 .1385ؾاػت اٍل تؼس اظ تحطاى. چاج اٍل،  72ّای حاز زض 

 .1379 ،َّایی(. ًكط گلثاى، چاج اٍل -اًتقال هصسٍم ٍ هجطٍح)ظهیٌی ،هیطیاى هٌْاظ.4

 .1392ّای ازاضُ هصسٍهیي زض ؾَاًح ٍ اٍضغاًؽ، ًَض زاًف، چاج اٍل،  هالحت ، ضٍـ . ًیکطٍاى5

اٍضغاًؽ ّای عثی پیف تیواضؾتاًی. ٍظاضت تْساقت زضهاى ٍ آهَظـ پعقکی، هؼاًٍت ؾالهت هطکع هسیطیت حَازث ٍ فَضیت ّای   .6

 .1386 ،پعقکی کكَض. تطجوِ زکتط قثٌن شٍالجاللی ٍ ّوکاضاى. ًكط ؾیویي زذت، چاج اٍل

اى هَاضز اٍضغاًؿی زض کلیِ ؾٌیي. اًتكاضات ًَای جاللی هػزُ، حضطتی هطین. آهَظـ کوک ّای اٍلیِ : ضاٌّوای جاهغ زض زضه .7

 .1385هْتاب، چاج پٌجن، 



 

 

 

 

 طراحي پيشگام تذریس  (( جذٍل) )
                                                                          

 ّای پعقکی فَضیت کاضزاًی 2زاًكجَیاى تطم ُ فراگير:گرٍ                                            جاتجایی ٍ حول تیواض  : ػٌَاى درس 
                                                        ًیا حثیة قاضػیًام استاد:                            1395-96 اٍل ؾال تحصیلی ًیوؿال ًيوسال :

                            ػولی(ٍاحس  1 -ًظطیٍاحس  1ٍاحس)2تؼذاد ٍاحذ:       )عملی(21-31)وظری( ي21-23َب سٍ شىبٍ  رٍز برگساری كالس  :
 

 اّذاف  جلسات هَضَع جلسِ

 تعییه اَداف  _جبيببی  _برقراری ارتببط اطمیىبن از داشته پیشىیبزَب   تبييي اًتظارات _ارزشيابي آغازیي   _هؼارفِ اٍل  

 )ارزشيابي تشخيصي (  دٍم

 اضحول ٍ جاتجایی تیو

 در پایاى ّر جلسِ از فراگير اًتظار هيرٍد كِ :

 تاضیرچِ حول ٍ جاتجایی تیواض ضا قطح زّس. .1

حریي جاتجرایی، اًتقرال ٍ    تکٌؿیي فَضیت ّای پعقکی  ٍظایف .2

 ضا تیاى کٌس.حول تیواض 

 
 هفَْم اضتثاط سَم

 اصَل حول تیواض

هفَْم اضتثاط ضا تیاى کطزُ ٍ ػَاهل تؿرْیل کٌٌرسُ ٍ تاظزاضًرسُ     .1

 ضا لیؿت کٌس.ٍ ّوطاّاى ٍی تثاط هَحط تا هسزجَیاى اض

ض ًاقری اظ حورل   ٍ ػرَاض  تا اصَل کلی چگرًَگی حورل تیوراض    .2

 .ًازضؾت آقٌا قَز

 

 

 اًتقال ّای ضٍـ چْارم

 هکاًیک جاتجایی

اًَاع ضٍـ اًتقال اٍضغاًؿری، اضرغطاضی ٍ غیرط اضرغطاضی ضا ًرام       .1

 تطزُ ٍ ّط کسام ضا قطح زّس.

یغ ٍظى اقیاء تط ضٍی ًقاط هرتلرف ترسى   هکاًیک جاتجایی ٍ تَظ .2

 ضا قطح زّس.

 

 اًتقال ّای ضٍـ پٌجن

 هکاًیک جاتجایی

 ، ًوایف فیلن ٍ توطیي تا ًظاضت هطتی.ًوایف ػولی .1

   ّای تلٌسکطزى هصسٍم ٍ زؾتطؾی تِ ٍی ضٍـ ششن

ضٍـ تلٌسکطزى قسضتی، حول زیاهًَرس ٍ حورل یرک زؾرتی ضا      .1

 تیاى کٌس.

ِ هصرسٍم ترا ضػایرت اصرَل ایوٌری ٍ      ّای زؾتطؾی ت اًَاع ضٍـ .2

 ّای کكیسى ٍی ضا تساًس. اًَاع ضٍـ

 



 

 

 

ّای تلٌسکطزى قسضتی، حورل زیاهًَرس ٍ حورل یرک      ضٍـ .1 ّای تلٌسکطزى هصسٍم ٍ زؾتطؾی تِ ٍی ضٍـ ّفتن

 زؾتی ضا ًوایف زّس.

ضا  ّای حول آغَقی، حول کَلی ٍ ضاُ تطزى تا کورک  ضٍـ .2

 تِ ًوایف تگصاضز.

 

 

 توطیي تا ًظاضت هطتی.               .1 ٌسکطزى هصسٍم ٍ زؾتطؾی تِ ٍیّای تل ضٍـ ّشتن

 

 حول تیواض زض قطایظ ذال ًْن

 تکٌیک ذطٍج تیواض زچاض کاّف َّقیاضی

ؾَظی،  ّای حول تیواض زض قطایظ ذال)آتف تا ضٍـ           .1

 ًكت گاظ ٍ...( آقٌا قَز.

ًفطُ تطای ذطٍج تیواض زچاض کاّف َّقیاضی اظ  تکٌیک یک .2

 اتَهثیل ضا قطح زّس.

 

 

 حول تیواض زض قطایظ ذال دّن

 تکٌیک ذطٍج تیواض زچاض کاّف َّقیاضی

 .ًوایف فیلن ٍ ًوایف ػولی              .1

 

 حول تیواض زض قطایظ ذال یازدّن

  تکٌیک ذطٍج تیواض زچاض کاّف َّقیاضی

 توطیي تا ًظاضت هطتی.           .1

 

 ّای حول ٍ کكف ضٍـ دٍازدّن

 ذاضج کطزى ؾطیغ هصسٍمچگًَگی 

 )ارزشيابي تکَیٌي (

ّای حول ٍ کكف تِ ضٍـ هاهَضاى آترف ًكراًی    تا ضٍـ            .1

 آقٌا قَز.

ضٍـ ذاضج کطزى ؾطیغ هصسٍم، هرَاضز اؾرتفازُ اظ تکٌیرک           .2

ذطٍج ؾطیغ، ٍؾایل الظم زض ذراضج کرطزى ؾرطیغ ٍ ضٍـ تلٌرس     

 ی ضا قطح زّس.ّای فَقاًی ٍ تحتاً کطزى تا اؾتفازُ اظ اًسام

 
ّای کكیسى اظ ظیط تغل ٍ ؾاػس، کكیسى تَؾظ پتَ ٍ  ضٍـ .1 ّای کكیسى ٍ حول هصسٍم ضٍـ سيسدّن

 کكیسى تِ ضٍـ چْاض زؾت ٍ پا ضا ًكاى زّس.

 4ّا تِ صَضت صرٌسلی   ّای حول تا اؾتفازُ اظ زؾت ضٍـ .2

ّا ترِ صرَضت هرَاظی ٍ ضٍـ     ٍجْی، اؾتفازُ اظ زؾت 3یا 

 ضا ًكاى زّس. حول افطاز ؾٌگیي ٍظى

 



 

 

 

 توطیي تا ًظاضت هطتی. .1 ّای حول یک ًفطُ ضٍـ چْاردّن

 توطیي تا ًظاضت هطتی. .1 ّای حول زٍ ًفطُ ضٍـ پاًسدّن

 توطیي تا ًظاضت هطتی.  .1 ّای حول تیف اظ  زٍ ًفط ضٍـ شاًسدّن

  ّفذّن

 ّای اًتقال تیواض اًَاع ضٍـ

 اًَاع تطاًکاضز

ثرَالًؽ، اًتقرال تَؾرظ    ّای اًتقال تیوراض اظ تررت ترِ آه    ضٍـ .1

هلحفِ یا پتَ، اًتقرال تَؾرظ ترترِ پكرتی ٍ تطاًکراض اؾرکَج ٍ       

 اًتقال اظ صٌسلی تِ ٍیلچط ضا قطح زّس. 

ّرا   اًَاع تطاًکاضز ضا ًام تطزُ ٍ اصَل حول تیواض تا ّط کسام اظ آى .2

 ضا قطح زّس.

 

 ًوایف فیلن ٍ ًوایف ػولی .1 تطاًکاضزاًَاع ًحَُ کاض تا  ّجذّن

ًحَُ کاض تا تطاًکاضزّای تاقَ، زیطک تطظًت، اؾکَج، چرطخ   .2 تطاًکاضزاًَاع حَُ کاض تا ً ًَزدّن

 ًوایف زّس. ضا زاض، ًیل ضاتطتؿَى، پاضاگاضز
 ًوایف فیلن ٍ ًوایف ػولی .1 اًتقال تیواض تِ آهثَالًؽ بيستن

 .ًوایف ػولی، ًوایف فیلن ٍ توطیي تا ًظاضت هطتی .1 اٍضغاًؽ ؾاذتي تطاًکاضز بيست ٍ یکن

 ًوایف ػولی ٍ توطیي تا ًظاضت هطتی.. 1     حول هصسٍم تِ کوک تجْیعات بيست ٍ دٍم

  بيست ٍ سَم

 اًتقال َّایی

 

آقٌایی تا ضٍـ حول تیواض تا ّلیکَپتط، ضاّکاضّای ػولری   .1

اًتقال َّایی ٍ ضاّکاضّای پعقرکی اًتقرال ّرَایی ضا تیراى     

 ًوایس.

 

 

بيست ٍ 

 چْارم

 اًتقال َّایی

 

 لنًوایف فی .1

ّرای   پاؾرگَیی تِ ؾَاالت ٍ اقکاالت زاًكجَ زض هطکع هْراضت  .1 ضفغ اقکال بيست ٍ پٌجن

 تالیٌی

 تشخيص پيشرفت تحصيلي داًشجَ ارزشيابي تراكوي بيست ٍ ششن

 

 

 

 


