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واحدي) 2ساعتی براي یک درس  2جلسه ي  17(براي یک دوره درس کامل، براي مثال:       

 
  حصیلی:ت يرشتهو مقطع    گروه آموزشی:           دانشکده:
 یش نیاز:پ       د:نوع واح          تعداد واحد:  نام درس: 

   مکان برگزاري:      --------  :ساعت  ------- :زمان برگزاري کالس: روز
  مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):      مسئول درس:    داد دانشجویان:تع

  (لطفا شرح دهید) شرح دوره:
  
  
  
  
  

  (لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
  هوا هاي آالینده ارزشیابی بمنظور الزم مهارتهاي کسب

  
  (در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 

و محورهاي اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که تاس هدف کلی به اجزاي تخصصی شکستنمنظور(
  ).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است  ویژه تري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

  
  
  
  
  

  هاي تدریس:شیوه
  پاسخ پرسش و      سخنرانی برنامه ریزي شده      سخنرانی

 TBL(یادگیري مبتنی بر تیمPBL(  )یادگیري مبتنی بر حل مسئله(    بحث گروهی
  -----------------  (لطفاً نام ببرید) سایر موارد

  
  
 

  (لطفا شرح دهید) وظایف و تکالیف دانشجو:
  
  

  وسایل کمک آموزشی:  
      پروژکتور اسالید    خته و گچت    وایت برد
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  -------------- برید)ب لطفاً نام(  سایر موارد
  

  (از نمره کل) :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
 نمره درصد ------آزمون میان ترم      نمره درصد %٦٥آزمون پایان ترم      
 نمره درصد %٣٠انجام تکالیف        نمره درصد %٥شرکت فعال در کالس  

  ----------ببرید)  ناما  لطفسایر موارد (
  

  نوع آزمون
    غلط -صحیح  جور کردنی         ايچندگزینه        پاسخ کوتاه     تشریحی
  ----------- (لطفا نام ببرید) سایر موارد
    

  :(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه
  :منابع انگلیسی -

ü چاپی 
  

ü اینترنتی 
  

 
  منابع فارسی:

ü چاپی 
  
 

ü اینترنتی 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

 جدول هفتگی کلیات  ارائهي درس
  استاد مربوط  عنوان مطالب  جلسه
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  اشتري نژاد  سازي نمونه آماده نوین روشهاي  1
 اشتري نژاد  کالیبراسیون دستگاه هاي ارزشیابی نمونه هاي هوا  2

 اشتري نژاد  دینامیکاستاتیک و  روش به گازها معین تراکم ساخت  3

 قطر بندي تقسیم هاي شاخص  4
  لگاریتمی و عددي توزیع ذرات،

 نژاد اشتري

 اشتري نژاد  ھوا ھاي آالینده ارزشیابي و تعیین مقدار روشھاي اعتبار سنجش  5

 اشتري نژاد  دستگاه جذب اتمی  6

 اشتري نژاد  دستگاه هاي کروماتوگرافی  7
....      
...      
....      
....      
....      
....      
17      

 


