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هدف کلی  جلسه  ردیف

 جلسه

اهداف ویژه رفتاري)بر اساس سه                   

حيطه اهداف آموزشی: شناختی، عاطفی، روان 

 حرکتی(

روش 

 یاددهی 

وسایل 

 آموزشی

محل 

 تدریس

فعاليت هاي 

 یادگيري

 منابع تدریس شيوه ارزشيابی

  درصد متد

شناخت و  و دوم اول 1

طرز کار 

وسایل 

آزمایشگاه

 ی شیمی

نام، کاربرد و  طرز صحیح استفاده  ددانشجو باید بتوان

 را شرح 1 از ابزار مورد نیاز در آزمایشگاه شیمی
 .دهد

سخنرانی و 

عملی کار 

  .گروهی

، آزمایشگاه

تجهيزات 

آزمایشگاه 

 1شيمی

دانشکده 

 بهداشت

. آزمایش

 پرسش و

  پاسخ. 

حضور مرتب در 

آزمایشگاه وانجام 

تکالیف, امتحان 

نظري و عملی پایان 

 .ترم

حسين 

آزمایشگاه   ،محققی

، 1شيمی عمومی 

چاپ اول،نشر 

، 1384نواندیشان، 

 (1)فصل 



سوم و  2

 چهارم

محلول 

 سازی

از یک ترکيب جامد و یک محلول  ددانشجو باید بتوان

با استفاده از اطالعات ثبت شده بر روي ظرف آن، 

 محلول با غلظت هاي و مقادیر خواسته شده تهيه کند.

سخنرانی و 

عملی کار 

 .گروهی

، آزمایشگاه

تجهيزات 

آزمایشگاه 

 1شيمی

دانشکده 

 بهداشت

. آزمایش

پرسش و 

 پاسخ.  

حضور مرتب در 

آزمایشگاه وانجام 

تکالیف, امتحان 

نظري و عملی پایان 

 .ترم

حسين 

آزمایشگاه   محققی،

شيمی عمومی 1، 

چاپ اول،نشر 

، 1384نواندیشان، 

(3)فصل   

اندازه  پنجم 3

گیري نقطه 

 ذوب 

باید مفهوم ، کاربرد و روش اندازه گيري نقطه   دانشجو

 مواد را بداندذوب 

سخنرانی و 

 کار عملی

 .گروهی

، آزمایشگاه

تجهيزات 

آزمایشگاه 

 1شيمی

دانشکده 

 بهداشت

. آزمایش

پرسش و 

 پاسخ.  

حضور مرتب در 

آزمایشگاه وانجام 

تکالیف, امتحان 

نظري و عملی پایان 

 .ترم

1- Analytical 

chemistry 

(Skoog- west). 

Latest ed. 

 2- The 

Systematic- 

identification of 

organic 

compound. 

Latest ed. 

اندازه  ششم 4

گیري نقطه 

 جوش

باید مفهوم ، کاربرد و روش اندازه گيري نقطه   دانشجو

 مواد  را بداندجوش 

سخنرانی و 

 کار عملی

 .گروهی

، آزمایشگاه

تجهيزات 

آزمایشگاه 

 1شيمی

دانشکده 

 بهداشت

. آزمایش

پرسش و 

 پاسخ.  

حضور مرتب در 

آزمایشگاه وانجام 

تکالیف, امتحان 

نظري و عملی پایان 

 .ترم

1- Analytical 

chemistry 

(Skoog- west). 

Latest ed. 

 2- The 

Systematic- 

identification of 

organic 



compound. 

Latest ed. 

شناسایی  هفتم 5

عناصر در 

ترکیبات 

 .آلی

دانشجو باید روش و ابزار مورد نياز شناسایی عناصر 

 را بداند.در ترکيبات آلی 

سخنرانی و 

 کار عملی

 .گروهی

، آزمایشگاه

تجهيزات 

آزمایشگاه 

 1شيمی

دانشکده 

 بهداشت

. آزمایش

پرسش و 

 پاسخ.  

حضور مرتب در 

آزمایشگاه وانجام 

تکالیف, امتحان 

نظري و عملی پایان 

 .ترم

1- Analytical 

chemistry 

(Skoog- west). 

Latest ed. 

 2- The 

Systematic- 

identification of 

organic 

compound. 

Latest ed. 

هشتم، نهم  6

 و دهم

شناسایی  

عامل های 

ترکیبات 

 آلی 

روش و ابزار مورد نیاز برای شناسایی دانشجو باید 

عامل هاي ترکیبات آلی )الکلها, آلدئیدها و کتون ها, 

آروماتیک, حلقه هاي  (هیدروژن فعال )عامل اسیدي

 را بداند.لی( را در آزمایشگاه عامل فن

سخنرانی و 

 کار عملی

 .گروهی

، آزمایشگاه

تجهيزات 

آزمایشگاه 

 1شيمی

دانشکده 

 بهداشت

. آزمایش

پرسش و 

 پاسخ.  

حضور مرتب در 

آزمایشگاه وانجام 

تکالیف, امتحان 

نظري و عملی پایان 

 .ترم

1- Analytical 

chemistry 

(Skoog- west). 

Latest ed. 

 2- The 

Systematic- 

identification of 

organic 

compound. 

Latest ed. 

تهیه  یازدهم 7

 آسپرین

آسپرین در با ابزار و روش تهیه دانشجو باید بتوان 

 آشنا شود.آزمایشگاه 

سخنرانی و 

 کار عملی

 .گروهی

، آزمایشگاه

تجهيزات 

دانشکده 

 بهداشت

. آزمایش

پرسش و 

 پاسخ.  

حضور مرتب در 

آزمایشگاه وانجام 

تکالیف, امتحان 

1- Analytical 

chemistry 

(Skoog- west). 

Latest ed. 



آزمایشگاه 

 1شيمی

نظري و عملی پایان 

 .ترم

 2- The 

Systematic- 

identification of 

organic 

compound. 

Latest ed. 

تیتراسـیون  دوازدهم 8

اسـید و 

بـاز و 

تیتراسـیون 

اکسیداسـیو

 ن و احیـاء

تیراسیون یک تعریف، کاربرد و روش دانشجو باید 

 .ازی و یا اسیدی را در آزمایشگاه بداندترکیب ب

سخنرانی و 

 کار عملی

 .گروهی

، آزمایشگاه

تجهيزات 

آزمایشگاه 

 1شيمی

دانشکده 

 بهداشت

. آزمایش

پرسش و 

 پاسخ.  

حضور مرتب در 

آزمایشگاه وانجام 

تکالیف, امتحان 

نظري و عملی پایان 

 .ترم

حسين 

آزمایشگاه   ،محققی

، 1شيمی عمومی 

چاپ اول،نشر 

، 1384نواندیشان، 

 (4)فصل 

دانشجو باید بتواند با تعریف، کاربرد و روش تهیه  تهیه بافر سيزدهم 9

بافرهای مختلف در آزمایشگاه  به صورت عملی آشنا 

 شود.

سخنرانی و 

 کار عملی

 .گروهی

، آزمایشگاه

تجهيزات 

آزمایشگاه 

 1شيمی

دانشکده 

 بهداشت

. آزمایش

پرسش و 

 پاسخ.  

حضور مرتب در 

آزمایشگاه وانجام 

تکالیف, امتحان 

نظري و عملی پایان 

 .ترم

1- Analytical 

chemistry 

(Skoog- west). 

Latest ed. 

 2- The 

Systematic- 

identification of 

organic 

compound. 

Latest ed. 



شناسایی  چهاردهم 10

چند 

کـاتیون و 

 , آنیـون

روش و ابزار مورد نیاز برای شناسایی   دانشجو باید

 را بداند.یک کاتیون و یک آنیون 

سخنرانی و 

 کار عملی

 .گروهی

، آزمایشگاه

تجهيزات 

آزمایشگاه 

 1شيمی

دانشکده 

 بهداشت

. آزمایش

پرسش و 

 پاسخ.  

حضور مرتب در 

آزمایشگاه وانجام 

امتحان تکالیف, 

نظري و عملی پایان 

 .ترم

1- Analytical 

chemistry 

(Skoog- west). 

Latest ed. 

 2- The 

Systematic- 

identification of 

organic 

compound. 

Latest ed. 

پانزدهم و  

 شانزدهم

. HPLC, 

GC, IR  

در صورت وجود امکانات دانشجویان با دستگاه های 

HPLC،GC  بصورت عملی آشنا می شوند و در ...

صورت عدم وجود آنها در آزمایشگاه دانشجو با کاربرد  

و طریقه عملکرد این دستگاه ها بصورت عملی آشنا 

 می شود.

سخنرانی و 

 کار عملی

 .گروهی

، آزمایشگاه

تجهيزات 

آزمایشگاه 

 1شيمی

دانشکده 

 بهداشت

. آزمایش

پرسش و 

 پاسخ.  

حضور مرتب در 

اه وانجام آزمایشگ

تکالیف, امتحان 

نظري و عملی پایان 

 .ترم

حسين 

آزمایشگاه   ،محققی

، 1شيمی عمومی 

چاپ اول،نشر 

، 1384نواندیشان، 

 (7)فصل 

 تعيين متد و وسایل آموزشي موثر مي اف در اهداف ویژه رفتاری دارای فعل رفتاری ، معيار، محتوا و شرایط بوده و در حيطه های شناختي ، عاطفي و روان حرکتي طراحي مي شود.این اهد

 باشند.

 


