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 طراحي پيشگام تدريس  (( جدول) ) 
                                                                          

 ت محيطشنشجويان کارشناسي بهدادا گروه فراگير :                                                                                لودگي هواآ  : عنوان درس 

 احمد زارعي م استاد :نا                                                    ۹۸-۹۷نيمسال دوم  نيمسال :

 ۲احد : تعداد و                                         ۸-۱۰شنبه ساعت  روز برگزاري کالس:
 

 اهداف  جلسات موضوع جلسه

 تعیین اهداف _جایابی  _برقراری ارتباط اطمینان از داشتن پیشنیازها  نتظاراتتبيين ا _ارزشيابي آغازين   _معارفهاول

 دوم

مختلف  یها یهوا، طبقه بند یآلودگ فیتعر

ها،  ندهیغلظت آال انیب یهوا، واحدها یآلودگ

 یو وزن سنج یحجم سنج یواحدها نیب لیتبد

 طبق طرح درس روزانه

 سوم

 ییایمیش بیترک راستاندارد،یدما و فشار غ لیتبد

انسان ساخت،  یها ندهیخشک، انتشار آال یهوا

هوا و ذرات آلوده  یگاز یها ندهیآال یطبقه بند

 و مواد اهیانسان، گ یآنها بر رو ریکننده هوا و تاث

 طبق طرح درس روزانه

  یاز مباحث قبل امتحان چهارم

 پنجم
تابش  ،یها در جو، عوامل هواشناس ندهیآال انتشار

 جو یداریو جهت باد و پاسرعت  د،یخورش

 طبق طرح درس روزانه

 ششم
ستون  یعموم یعمق اختالط، مشخصه ها حداکثر

 دود

 طبق طرح درس روزانه

 هفتم
هوا و اقدامات  تیفیبر ک یموتور هینقل طیوسا اثر

 کنترل شده

 طبق طرح درس روزانه

 طبق طرح درس روزانه یاز مباحث قبل امتحان هشتم

 طبق طرح درس روزانه یدیاس یهوا، باران ها یودگآل یجهان اثرات نهم

 طبق طرح درس روزانه و نقش آنها یگلخانه ا یگازها دهم

 طبق طرح درس روزانه اتمسفر ییایمیفتوش یها واکنش یازدهم

 دوازدهم
با پروتوکل ها و  ییازن و آشنا هیال کاهش

 مربوطه یونهایکنوانس

 طبق طرح درس روزانه

  یمباحث قبل از امتحان سیزدهم
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 چهاردهم
هوا در  یمربوط به آلودگ یو استانداردها مقررات

 آنها سهیو جهان و مقا رانیا

 طبق طرح درس روزانه

 طبق طرح درس روزانه داخل ساختمان)اثرات، کنترل( یهوا یآلودگ پانزدهم

 طبق طرح درس روزانه یگاز یها ندهیآال کنترل شانزدهم

 طبق طرح درس روزانه معلق یها ندهیآال کنترل هفدهم
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 طرح جامع تدريس 

  (Course Plan)  
 

داشت محيطکارشناسي به گروه فراگير :                                                  آلودگي هوا        عنوان درس :

حمد زارعيا نام استاد :                                                      ۹۸-۹۷نيمسال دوم   :نيمسال 

  :  پيشنياز                                                                                                         ۲    تعداد واحد :

  هدف کلي درس : 

 ه هاآالیندنمونه برداری وآزمایش  روشهای ،اثرات آنهاآالینده ها و  آشنایی با آلوده کننده های هوا، منابع انتشار

 :اهداف ويژه 

 . بداند زمینه آلودگی هوادر تعاریف رایج  .1

 .توضیح دهدرا  انتشار آالینده های انسان ساخت، طبقه بندی آالینده های گازی هوا .2

 اید.یر نمجهت باد و پایداری جو را در انتشار آالینده ها در جو تفس سرعت و ،عوامل هواشناسی تابش خورشید .3

 اثر وسایل نقلیه موتوری بر کیفیت هوا را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.  .4

 در محیط زیست بیان کند. گازهای گلخانه ای و نقش آنها را .5

 .بداندآلودگی هوا در ایران وجهان را  مقررات واستانداردهای مربوط به .6

 .دهد بتواند توضیحشیوه کنترل آالینده های گازی و آالینده های معلق را  .7

  روش تدريس 

 پاورپوینت 

  : روش ارزشيابي دانشجو

 

 نمره     شرح فعالیت  ردیف

 1 حضور منظم و شرکت فعال در مباحث درسی 1

 3 تکوینیهای سرکالسی یا آزمون 2

 1 انجام تکالیف درسی و گزارش دهی  3

 15 (پایانیتراکمی )آزمون  4
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 20 جمع

 منابع مطالعه : 

 ترجمه  دکتر جنيدي و همکاران ، انتشارات خانيران  –کيفيت هوا  اصول مديريت -1

 همکارانترجمه: دکتر کاظم ندافي و  -Jeremy Colls –آلودگي هوا  -2

 


