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ٍیضُ ثِ ػول  عبیل تخصصی، هزالجت ّبیٍ پزعتبراى ثخؼ ٍیضُ افزاد ثب تجزثِ، ثب عَاد ػلوی ثبال ٍ ٍرسیذُ ای ّغتٌذ کِ اس ثذحبل تزیي ثیوبراى ثب اعتفبدُ اس  :شرح درس

اػصبة ٍ للت ٍ ػزٍق ٍ کلیِ  تخصصی اس عیغتن تٌفغی ٍبی پزعتبری ثِ ٍیضُ هزالجت ّهی آٍردًذ. ثٌبثزایي ایي افزاد ثبیذ دارای داًؼ، هْبرت ٍ ًگزػ کبفی در کلیِ سهیٌِ 

هزالجت ٍیضُ، ًحَُ ثزرعی ٍ ارسیبثی ثیوبراى  جْیشات ٍ اهكبًبت ثخؼ ّبیتپزعتبری ثب هفَْم ٍکلیبت هزالجت ٍیضُ،  6ثبؽـٌذ. در ایي درط تالػ هی گزدد تب داًؾجَیبى تزم 

ثخؼ ّبی آی عی یَ ٍ عی عی یَ ٍ دیبلیش آؽٌب هی ؽًَذ  یَی ٍ اصَل ػلوی ادارُ ٍ ًحَُ هزالجت اس ایي ثیوبراى، درثذحبل، ثیوبراى ثب ایغت للجی تٌفغی، کوبیی ٍ للجی، کل

ب توزیي رػبیت اصَل کٌتزل ػفًَت تأکیذ ٍیضُ ای هی گزدد. اهـیذ اعت ث فًَت ٍ عالهت داًؾجَ، ثزػثِ دلیل ًمؼ پزعتبر در کٌتزل  .تب در سهبى هَرد ًیبس آًْب را ثكبر گیزًذ

 .کغت ًوبئیذ زٍعیجزّب ٍ ارائْی هزالجت ثِ ثیوبراىپتكٌیكْبی پزعتبری، تجزثْی ثیؾتزی در اًجبم 

 

 

 

 

 :شرح درس

هحیظ یک ػبهل اصلی تأثیزگذار ثز اس آًجبئیكِ سیزثٌبی یک جبهؼِ عبلن، رػبیت اصَل ثْذاؽت هحیظ ٍ ؽٌبخت ػَاهل هؤثز ثز آى اعت. 

عالهتی اًغبًْب هحغَة هی ؽَد لذا ؽٌبخت ػَاهل هحیغی ٍ چگًَگی کٌتزل آًْب در پیؾگیزی اس اثتال ثِ اًَاع ثیوبری ّب هؤثز خَاّذ ثَد. 

 :ّدف کلی

 جبهؼِثیوبرعتبى ٍ ثب ًحَُ ارائِ خذهبت ٍاحذ ثْذاؽت هحیظ در  ییآؽٌب

 :اّداف رفتبری 

 :اًتظبر هی رٍد کِ در پبیبى دٍرُ لبدر ثِ اًجبم هَارد سیز ثبؽٌذ اس فزاگیزاى

  ُ2ٍ  1ٍاحد بْداشت هحیظ هرکس بْداشت شوبر 

 ٍ اهبکي ػوَهی پزًٍذُ ثْذاؽتی اهبکي تْیِ ٍ تَسیغ هَاد غذایی ٍ 13چک لیغت ّبی هبدُ ( آؽٌبیی ثب 1

 عٌجی آة ٍ ثجت ثبسرعی ّب در عبهبًِ PH( ؽزکت در کلزعٌجی ٍ 3
 پذاکغیذ ّیذرٍصى( کبر ثب دعتگبّْبی عٌجؼ ؽَری ٍ 4

 ثب ػاللِ ٍ دلتهؼبًٍت ثْذاؽتی ( ؽزکت در ثبسرعی ّبی ثْذاؽت هحیظ ثِ ّوزاُ هٌْذعیي ثْذاؽت هحیظ 5
 ( ارائِ گشارػ ؽفبّی اس ثبسدیذّبی اًجبم ؽذُ ثِ اعتبد هزثَع6ِ
 در عبهبًِ ًَیذگشارػ کتجی اس ثبسدیذ  ثجت( 7
  بیوبرستبىهحیظ ٍاحد بْداشت 

 ٍ کٌتزل ػفًَت ، هخبعزات ؽغلیثْذاؽت هحیظ در ثیوبرعتبى، هذیزیت پغوبًذ ؽزکت در ثحث آهَسؽی پیزاهَى( 1
 عجك چک لیغت ثبسدیذ اس ثخؼ ّب ٍ ارسیبثی دلیك ٍضؼیت ثْذاؽت هحیظ ٍ هذیزیت پغوبًذ( 2

 پزعتبری عالهت جبهؼِ ٍ عبلوٌذیگرٍُ آهَزشی 
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 ثْذاؽت هحیظ ثیوبرعتبىارائِ گشارػ ؽفبّی اس ثبسدیذ ثخؼ ّب ثِ اعتبد هزثَعِ ٍ هٌْذط ( 3
 ارائِ گشارػ کتجی اس ثبسدیذ ٍضؼیت هذیزیت پغوبًذ ثیوبرعتبى ٍ ثخؼ ّب ثِ اعتبد هزثَعِ( 4
  بیوبرستبىایوٌی بیوبر ٍاحد 

 ایوٌی ثیوبر پیزاهَى آهَسؽی ثحث در ؽزکت( 1

 ایوٌی ثیوبر عجك چک لیغت ٍضؼیت دلیك ارسیبثی ٍ ّب ثخؼ اس ثبسدیذ( 2

 ثیوبرعتبى کبرؽٌبط ایوٌی ثیوبر ٍ هزثَعِ اعتبد ثِ ّب ثخؼ ثبسدیذ اس ؽفبّی گشارػ ارائِ( 3

 در عبهبًِ ًَیذ ثخؼ ایوٌی ثیوبر ثبسدیذ اس کتجی گشارػ ثجت (4

 :شیَُ کبرآهَزی

ارائِ خذهبت ًحَُ ثْذاؽت هحیظ ٍ ایوٌی ثیوبر، ٍسارت ثْذاؽت در خصَؿ جذیذتزیي فزم ّب ٍ دعتَرالؼول ّبی ثب اعتفبدُ اس 

 دادُ خَاّذ ؽذ. ثْذاؽت هحیظ در جبهؼِ ٍ ثیوبرعتبى ٍ ًیش ایوٌی ثیوبردر ثیوبرعتبى آهَسػ 

 

 :ًحَُ ارزشیببی داًشجَ ٍ ببرم هربَط بِ ّر ارزشیببی
 ًوزُ 20 اس  عجك چک لیغتارسیبثی فؼبلیت فزاگیزاى 

 :سیبستْب ٍ قَاًیي دٍرُ

ضَر ثِ هَلغ ٍ توبم ٍلت در هحل کبرآهَسی الشاهیغت. ثِ اسای ّز رٍس تأخیز یب غیجت غیز هجبس عجك لَاًیي آهَسػ ًوزُ ح( 1

 کغز خَاّذ ؽذ. 

لجبط ّبی ًبهتؼبرف در عَل دٍرُ کبرآهَسی الشاهی اعت. ثذیْی ًپَؽیذى رػبیت پَؽؼ حزفِ ای ٍ ًذاؽتي آرایؼ سًٌذُ ٍ ( 2

 پَؽؼ حزفِ ای ثزاثز همزرات آهَسؽی ثزخَرد خَاّذ ؽذ. اعت در صَرت ػذم رػبیت 

بدگی هدر صَرت ػذم پیؼ هغبلؼِ ٍ حضَر داًؾجَ ثب آحضَر در کبرآهَسی ثب پیؼ هغبلؼِ هٌبثغ هؼزفی ؽذُ الشاهیغت. (  3

جبر تذکز داًؾجَ را تجذیذ دٍرُ ٍ ثِ هغئَل درط یكًبکبفی در کبرآهَسی، ثزاثز همزرات کبرآهَسی اعتبد هی تَاًذ پظ اس حذاکثز 

 ثزای حذف ٍاحذ هؼزفی ًوبیذ. 

اس جولِ ثبسدیذ ٍاحذ ثْذاؽت هحیظ ٍ ٍاحذ ایوٌی ثیوبر  ثیوبرعتبى  ،ثبسدیذّبی ثْذاؽت هحیظ هؼبًٍت ثْذاؽتی( ؽزکت در 4

 ذ. ًبئف داًؾجَیبى اعت ٍ عجك چک لیغت ارسؽیبثی هَرد ارسؽیبثی لزار هی گیزظٍ
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 ( دعتَرالؼولْبی ٍسارت ثْذاؽت درهبى ٍ آهَسػ پشؽكی 9

 

 

 

 ٍاحد بْداشت هحیظ هؼبًٍت بْداشتی اّداف رفتبری هَرد اًتظبر در

 اّداف رفتبری 

ٍ  رٍز اٍل

 دٍم 

 ٍ پزًٍذُ ثْذاؽتی اهبکي تْیِ ٍ تَسیغ هَاد غذایی ٍ اهبکي ػوَهی 13آؽٌبیی ثب چک لیغت ّبی هبدُ  -
 عٌجی آة ٍ ثجت ثبسرعی ّب در عبهبًِ PHؽزکت در کلزعٌجی ٍ   -
 پذاکغیذ ّیذرٍصىکبر ثب دعتگبّْبی عٌجؼ ؽَری ٍ  -
 ؽزکت در ثبسرعی ّبی ثْذاؽت هحیظ ثِ ّوزاُ هٌْذعیي ثْذاؽت هحیظ هؼبًٍت ثْذاؽتی ثب ػاللِ ٍ دلت -
 ارائِ گشارػ ؽفبّی اس ثبسدیذّبی اًجبم ؽذُ ثِ اعتبد هزثَعِ -

 ٍ کٌتزل ػفًَت ، هخبعزات ؽغلیثْذاؽت هحیظ در ثیوبرعتبى، هذیزیت پغوبًذ ؽزکت در ثحث آهَسؽی پیزاهَى - رٍز سَم
 عجك چک لیغت ثبسدیذ اس ثخؼ ّب ٍ ارسیبثی دلیك ٍضؼیت ثْذاؽت هحیظ ٍ هذیزیت پغوبًذ -
 ارائِ گشارػ ؽفبّی اس ثبسدیذ ثخؼ ّب ثِ اعتبد هزثَعِ ٍ هٌْذط ثْذاؽت هحیظ ثیوبرعتبى -

 ایوٌی ثیوبر پیزاهَى آهَسؽی ثحث در ؽزکت - رٍز  چْبرم

 ایوٌی ثیوبر عجك چک لیغت ٍضؼیت دلیك ارسیبثی ٍ ّب ثخؼ اس ثبسدیذ -

 ثیوبرعتبى کبرؽٌبط ایوٌی ثیوبر ٍ هزثَعِ اعتبد ثِ ّب ثخؼ ثبسدیذ اس ؽفبّی گشارػ ارائِ -

 ثجت گشارػ کتجی ثبسدیذ ّب در عبهبًِ ًَیذ - رٍز پٌجن

 خ اّداف رفتبری

 

  



تَسظ اسبتید ٍ ّوکبراىهراکس هَرد ببزدید، فؼبلیت ّبی هَرد اًتظبر عی کبرآهَزی ٍ ارزشیببی داًشجَ   

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داًشجَیبى ببرم فؼبلیت ّبی هَرد اًتظبر از داًشجَ هکبى هَرد ببزدید

          

ٍاحد ایوٌی 

 بیوبرستبى

5/0 حضَر ثِ هَلغ ٍ توبم ٍلت در هحل کبرآهَسی            
5/0 رػبیت پَؽؼ ٍ رفتبر حزفِ ای            

آهَسؽی پیزاهَى ایوٌی ثیوبر ثب هغبلؼِ ؽزکت در ثحث 

 لجلی
1           

ؽزکت فؼبل ٍ ارائِ گشارػ ثبسدیذ اس ثخؼ در سهیٌِ ایوٌی 

 ثیوبر
5/1            

           2 ارائِ گشارػ کتجی اس ثبسدیذ ثِ اعتبد هزثَعِ
ببزرسی بْداشت 

هحیظ بِ ّوراُ 

هٌْدسیي بْداشت 

هحیظ هؼبًٍت 

 بْداشتی

5/0 ثِ هَلغ ٍ توبم ٍلت در هحل کبرآهَسیحضَر             
5/0 رػبیت پَؽؼ ٍ رفتبر حزفِ ای            

عٌجی آة ٍ ثجت ثبسرعی ّب  PHؽزکت در کلزعٌجی ٍ 

 در عبهبًِ
5/0            

ؽزکت در ثبسرعی ّبی ثْذاؽت هحیظ ثِ ّوزاُ هٌْذعیي 

 ثْذاؽت هحیظ ثب ػاللِ ٍ دلت
2           

ارائِ گشارػ ؽفبّی اس ثبسدیذّبی اًجبم ؽذُ ثِ اعتبد 

 هزثَعِ
1           

           2 ارائِ گشارػ کتجی اس ثبسدیذ ثِ اعتبد هزثَعِ

 ٍاحد بْداشت

بیوبرستبى هحیظ  

5/0 حضَر ثِ هَلغ ٍ توبم ٍلت در هحل کبرآهَسی            
5/0 رػبیت پَؽؼ ٍ رفتبر حزفِ ای            

ثْذاؽت هحیظ در  ؽزکت در ثحث آهَسؽی پیزاهَى

 ثیوبرعتبى، هذیزیت پغوبًذ ٍ کٌتزل ػفًَت 
2           

ثبسدیذ اس ثخؼ ّب ٍ ارسیبثی دلیك ٍضؼیت ثْذاؽت هحیظ ٍ 

 هذیزیت پغوبًذ 
2           

ارائِ گشارػ ؽفبّی اس ثبسدیذ ثخؼ ّب ثِ اعتبد هزثَعِ ٍ 

 ثیوبرعتبىهٌْذط ثْذاؽت هحیظ 
5/1            

ارائِ گشارػ کتجی اس ثبسدیذ ٍضؼیت هذیزیت پغوبًذ 

 ثیوبرعتبى ٍ ثخؼ ّب ثِ اعتبد هزثَعِ 
5/1            

           20  جوغ کل
 


