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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

آشنایی با   اول 1

مقدمه ای 

بر نظریه 

 اتمی

نظریه دالتون، اجزای اتم ، نمادههای با دانشجو باید 

 اتمی و جدول تناوبی و ایزوتوپ ها آشنا شود.

سخنرانی و 

عملی کار 

  .گروهی

ماژیک و 

تخته وایت 

 بورد

دانشکده 

پيرا 

 پزشکی

. آزمایش

 پرسش و

  پاسخ. 

و فعال حضور مرتب 

در کالس، حل مسائل 

و سواالت، امتحان 

 پایان ترم

چارلز مورتيمر ، 

ترجمه عيسی 

یاوري، شيمی 

، چاپ سی 1عمومی 

 ( 2و یکم )فصل

دوم و سوم  2

 و چهارم

استوکیوم

 تری

با مفاهيم مولکول و یون، انواع فرمول  دانشجو باید

هاي تجربی و مولکولی، مول و درصد اجزاي ترکيبات، 

بدست آوردن فرمول ها، معادالت شيميایی، واکنش 

درصد بازده، محلول هاي .دهنده هاي محدودساز،

سخنرانی و 

عملی کار 

 .گروهی

ماژیک و 

تخته وایت 

 بورد

دانشکده 

پيرا 

 پزشکی

. آزمایش

پرسش و 

 پاسخ.  

و فعال حضور مرتب 

در کالس، حل مسائل 

و سواالت، امتحان 

 پایان ترم

چارلز مورتيمر ، 

ترجمه عيسی 

یاوري، شيمی 



موالر و استوکيومتري واکنش ها در محلول آشنا 

را دانشجویان در جلسه چهارم مسائل مربوطه  شوند.

 حل می کنند.

، چاپ سی 1عمومی 

 (4و  3و یکم )فصل

شیمی  پنجم 3

 گرمایی

با چگونگی اندازه گيري انرژي، دما و باید   دانشجو

گرما، گرماسنجی، معادالت گرماشيميایی، آنتالپی 

 تشکيل و انرژي پيوندهاي شيميایی آشنا شوند

سخنرانی و 

 کار عملی

 .گروهی

ماژیک و 

تخته وایت 

 بورد

دانشکده 

پيرا 

 پزشکی

. آزمایش

پرسش و 

 پاسخ.  

و فعال حضور مرتب 

کالس، حل مسائل در 

و سواالت، امتحان 

 پایان ترم

چارلز مورتيمر ، 

ترجمه عيسی یاوري، 

، 1شيمی عمومی 

چاپ سی و یکم 

 (5)فصل

ساختار  ششم 4

الکترونی 

 اتم ها

با مفاهيم تابش الکترو مغناطيسی، اعداد باید   دانشجو

کوانتوم، پر شدن اوربيتال ها و قاعده هوند، ساختار 

الیه هاي پر و نيمه پر، انواع عناصر الکترونی عناصر، 

 آشنا شود.

سخنرانی و 

 کار عملی

 .گروهی

ماژیک و 

تخته وایت 

 بورد

دانشکده 

پيرا 

 پزشکی

. آزمایش

پرسش و 

 پاسخ.  

و فعال حضور مرتب 

در کالس، حل مسائل 

و سواالت، امتحان 

 پایان ترم

چارلز مورتيمر ، 

ترجمه عيسی یاوري، 

، 1شيمی عمومی 

یکم چاپ سی و 

 (6)فصل 

 حل مسئله حل مسئله حل مسئله حل مسئله حل مسئله حل مسئله مسائل دو فصل قبل حل می شود حل مسئله هفتم 5

خواص اتم  هشتم 6

ها و 

پیوندهای 

 یونی

دانشجو باید با انرژي یونش، الکترون خواهی، پيوند 

یونی، انرژي شبکه، انواع یون ها، شعاع یونی و 

 یونینامگذاري ترکيبات 

سخنرانی و 

 کار عملی

 .گروهی

ماژیک و 

تخته وایت 

 بورد

دانشکده 

پيرا 

 پزشکی

. آزمایش

پرسش و 

 پاسخ.  

و فعال حضور مرتب 

در کالس، حل مسائل 

و سواالت، امتحان 

 پایان ترم

چارلز مورتيمر ، 

ترجمه عيسی یاوري، 

، 1ی عمومی شيم

چاپ سی و یکم 

 (7)فصل



پیوند  نهم 7

 کواالنسی

باید با تشکيل پيوند کواالنسی، دانشجو 

الکترونگاتيوي، بارقراردادي، ساختارهاي لویس، 

 روزنانس.... آشنا شوند

سخنرانی و 

 کار عملی

 .گروهی

ماژیک و 

تخته وایت 

 بورد

دانشکده 

پيرا 

 پزشکی

. آزمایش

پرسش و 

 پاسخ.  

و فعال حضور مرتب 

در کالس، حل مسائل 

و سواالت، امتحان 

 پایان ترم

مورتيمر ، چارلز 

ترجمه عيسی یاوري، 

، 1شيمی عمومی 

چاپ سی و یکم 

 (8)فصل

 حل مسئله حل مسئله حل مسئله حل مسئله حل مسئله حل مسئله مسائل دو فصل قبل حل می شود حل مسئله دهم 8

با ماهیت محلول ها، فرایند انحالل، یون دانشجو باید  محلول ها یازدهم 9

انحالل، اثر دما و فشار بر های آب پوشیده، آنتالپی 

انحالل پذیری، غلظت محلول ها، فشار بخار محلول 

 ها، اسمز، تقطیر، محلولهای الکترولیت... آشنا شود

سخنرانی و 

 کار عملی

 .گروهی

ماژیک و 

تخته وایت 

 بورد

دانشکده 

پيرا 

 پزشکی

. آزمایش

پرسش و 

 پاسخ.  

و فعال حضور مرتب 

در کالس، حل مسائل 

امتحان و سواالت، 

 پایان ترم

چارلز مورتيمر ، 

ترجمه عيسی یاوري، 

، 1شيمی عمومی 

چاپ سی و یکم 

 .(12)فصل

سینتیک  دوازدهم 10

 شیمیایی

با سرعت واکنش ها، غلظت و سرعت دانشجو باید 

واکنش ها، غلظت و زمان، واکنش های یک مرحله 

ای، مکانیسم واکنش ها، معادالت سرعت و دما و 

 کاتالیزورها

سخنرانی و 

 کار عملی

 .گروهی

ماژیک و 

تخته وایت 

 بورد

دانشکده 

پيرا 

 پزشکی

. آزمایش

پرسش و 

 پاسخ.  

و فعال حضور مرتب 

در کالس، حل مسائل 

و سواالت، امتحان 

 پایان ترم

چارلز مورتيمر ، 

ترجمه عيسی یاوري، 

، 1شيمی عمومی 

چاپ سی و یکم 

  (14فصل)

تعادل  سيزدهم 11

 شیمیایی

با واکنش های برگشت پذیر و تعادل دانشجو باید 

 شیمیایی، ثابت تعادل و اصل لوشاتلیه آشنا شود

سخنرانی و 

 کار عملی

 .گروهی

ماژیک و 

تخته وایت 

 بورد

دانشکده 

پيرا 

 پزشکی

. آزمایش

پرسش و 

 پاسخ.  

و فعال حضور مرتب 

در کالس، حل مسائل 

و سواالت، امتحان 

 پایان ترم

چارلز مورتيمر ، 

ترجمه عيسی یاوري، 

، 1شيمی عمومی 



چاپ سی و یکم 

 (15)فصل

و  چهاردهم 12

 پانزدهم

شیمی آلی 

آشنایی با 

ترکیبات 

 آلی

الکل ها، کتون ها، الکان ها، الکن ها،   دانشجو باید

 آلدهیدها و ......ترکیبات آلی دیگر آشنا شود.

سخنرانی و 

 کار عملی

 .گروهی

ماژیک و 

وایت تخته 

 بورد

دانشکده 

پيرا 

 پزشکی

. آزمایش

پرسش و 

 پاسخ.  

و فعال حضور مرتب 

در کالس، حل مسائل 

و سواالت، امتحان 

 پایان ترم

چارلز مورتيمر ، 

ترجمه عيسی یاوري، 

، 1شيمی عمومی 

چاپ سی و یکم 

 (15)فصل

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

 باشند.

 


