
 

   
  

  تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاري    دندانپزشکی    پزشکی  دانشکده
  علوم و صنایع غذایی  گروه آموزشی 
  ییغذا عیعلوم و صنا  رشته/گرایش

 مقطع تحصیلی
  فراگیران

                               کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته           پیوسته کارشناسی                        کاردانی
  دکتراي تخصصی             دکتراي حرفه اي

    عنوان واحد درسی
           کارورزي            کارآموزي                عملی          تئوري  نوع واحد درسی

  14-13سه شنبه :  ) ساعت زمان (                        1تعداد واحد :                 تعداد واحد/ ساعت
    درسکد 

    پیش نیاز/هم نیاز 
نام و نام خانوادگی 
  مدرس / مدرسین 

  سید احمد حیدریه

  شیمی تجزیه  مدرس  رشته تحصیلی
 phdدانشجوي   مدرس  مقطع تحصیلی

    رتبه علمی
  ahmadheydarieh@gmail.com  پست الکترونیک

  دانشکده علوم و صنایع غذایی  شماره تماسآدرس / 
  اهداف کلی

  درس) (شرح توصیف
  هاي تجزیه دستگاهیآشنائی دانشجویان با روش

    اهداف اختصاصی

  حیطه روانی حرکتی  حیطه عاطفی  حیطه شناختی  پیامدهاي یادگیري : 

      

  روش هاي تدریس

        نمایش عملی       سخنرانی توسط دانشجو     سخنرانی و تدریس توسط استاد
     کارگاه آموزشی   (PBL)بر حل مسئلهیادگیري مبتنی        پرسش و پاسخ

   (TBL)یادگیري مبتنی بر تیم            بیمار شبیه سازي شده           بحث گروهی
     آموزش مجازي                       Bedside teaching ایفاي نقش

     Project-Based Learning  یادگیري مبتنی برپروژه     Concept Map نقشه مفهومی  

 سایر ( لطفا قید نمایید ) : 

ضوابط آموزشی و 
سیاست هاي  مدیریتی 

  کلاس

  خلاق دانشجویی ا           امتحانات        تکالیف کلاسی         حضور و غیاب 
 سایر:

  بنام خدا  

 )Course Planطرح دوره (

  
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

  معاونت آموزشی دانشگاه

  مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی



  منابع اصلی درس : 
1-  D. A. Skoog, D. M. West, Principles of Instrumental Analysis, Saunders 

College Publishing, 1998.  
  یعشفی عباس دکتر – یسنج فیو ط یکروماتوگراف  -2
  
  

  عناوین درس در هر دوره  برنامه
شماره 
  جلسه

  تاریخ ارائه  عناوین کلی درس در هر جلسه 
ساعت 
  ارائه

  مواد و وسایل آموزشی   روش تدریس
روش *

  ارزشیابی

 حاتپاورپوینت با توضی  مجازي  15-13  18/6/99  یدستگاه هیتجز یمیش یمبان  1
  1و pdf 3صوتی و جزوه 

 حاتیبا توض نتیپاورپو  يمجاز  15-13  25/6/99  نازك هیلا یکروماتوگراف  2
  1و pdf  3و جزوه  یصوت

 حاتیبا توض نتیپاورپو  يمجاز  15-13  8/7/99  يگاز یکروماتوگراف  3
 pdf و جزوه یصوت

  1و 3

 عیما یکروماتوگراف -عیما یکروماتوگراف  4
  بالا ییبا کارآ

  يمجاز  13-15  22/7/99
 حاتیبا توض نتیپاورپو
  1و pdf 3 و جزوه یصوت

 حاتیبا توض نتیپاورپو  يمجاز  15-13  6/8/99  اسپکتروسکوپی نوري  5
 pdf و جزوه یصوت

  1و 3
 حاتیبا توض نتیپاورپو  يمجاز  15-13  20/8/99  اسپکتروسکوپی جذب اتمی  6

 pdf و جزوه یصوت
  1و 3

 حاتیبا توض نتیپاورپو  يمجاز  15-13  4/9/99  اسپکتروسکوپی نشري  7
 pdf و جزوه یصوت

  1و 3
 حاتیبا توض نتیپاورپو  يمجاز  15-13  18/9/99  اسپکتروسکوپی مادون قرمز  8

 pdf و جزوه یصوت
  1و 3

 حاتیبا توض نتیپاورپو  يمجاز  X  2/10/99  13-15اسپکتروسکوپی اشعه   9
 pdf و جزوه یصوت

  1و 3
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              

  تاریخ امتحان پایان ترم:  تاریخ امتحان میان ترم: 
  .جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد را در عناوین درس  ک به تفکی )  ( شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه 

  روش 
  ارزشیابی

  آزمون کتبی :   -1
     کوتاه پاسخ   )  -2   گسترده پاسخ   -1تشریحی (  : الف 

  ) صحیح  /غلط -3    جورکردنی -2ي   چند گزینه ا -1عینی (  ب :   



  مصاحبه(شفاهی) -4  انجام تکالیف عملی و پروژه -3  مشاهده عملکرد (چک لیست) -2   
 ( لطفا قید نمایید )سایر  - 7 )کوئیزآزمون ( -6  مشارکت کلاسی -5

امضاء :                                                                                                                                  17/6/99تاریخ تکمیل فرم :      

  


