بسوِ تؼالی

گروه آموزشی مهنذسی بهذاشت حرفه ای
طشح دسس
الف -مشخصات مذرس
ًام ٍ ًام خاًَادگی :دکتر احسان اله حبیبی

داًطکذُ :بهذاشت

گشٍُ آهَصش :مهنذسی بهذاشت حرفه ای

هذسک تحصیلی :فَق دکتشای تخصصی

هشتبِ داًطگاّی :استاد

سابقِ تذسیس 23 :سال

ب -مشخصات درس
ػٌَاى دسس :ایوٌی دس هحیط کاس
ًظشی* :

تؼذاد ٍاحذ2 :

ػولی* :

کاسٍسصی------ :

کاسآهَصی------ :

دسٍس پیص ًیاص :کلیات ایوٌی دس هحیط کاس
سال تحصیلی:

ًیوسال:
ج -مشخصات فراگیران

سضتِ تحصیلی :هٌْذسی بْذاضت حشفِ ای
تَصیغ جٌسی :هشد

تؼذاد فشاگیشاى8 :

هقطغ :کاسضٌاسی اسضذ

صى

د -هذف کلی درس :تَاًوٌذساصی داًطجَیاى دس صهیٌِ اسصیابی ٍ هذیشیت خطشات هحیط ّای کاس

ه – امتیازبنذی به منظور ارزیابی پیشرفت دانشجو در درس
تعذاد امتیاز

درصذ از کل امتیاز

فعالیت های دانشجو

ردیف
1

حضَس فؼال دس کالس

5

5

2

سَاالت کالسی

5

5

3

اهتحاى هیاى تشم

11

11

4

پشٍطُ دسسی

5

5

5

کٌفشاًس – تشجوِ

11

11

6

فؼالیت ػولی ٍ گضاسش کاس

15

15

)

7

سایش (

8

اهتحاى پایاى ًیوسال
جوغ کل

51

51

111

111%

و – شیوه تجسیه و تحلیل نتایج ارشیابی به منظور افسایش رانذمان:

1

ز – برنامه زمان بنذی درس:
جلسه

تاریخ

اهذاف کلی جلسه

عنوان مبحث

اٍل

ایوٌی فشایٌذ

تطشیح هفاّین ٍ اصَل ایوٌی فشایٌذ

دٍم

طشاحی راتاً ایوي

تطشیح هفَْم ،حیطِ ػول ٍ هضایای طشاحی راتاً ایوي

سَم

طشاحی راتاً ایوي (اداهِ جلسِ گزضتِ)

تطشیح سٍضْا ٍ تکٌیکْای دستیابی بِ طشاحی راتاً

چْاسم

قابلیت اػتواد ٍ ایوٌی

پٌجن

ایوٌی هبتٌی بش سفتاس

بیاى ًقص اػوال ًاایوي ٍ خطاّای اًساًی دس ایوٌی

ضطن

ایوٌی هبتٌی بش سفتاس (اداهِ جلسِ گزضتِ)

بیاى سٍضْا ٍ تکٌیکْای اسصیابی خطاّای اًساًی ٍ

ّفتن

ًقص خطاّای اًساًی دس بشٍص حَادث

تطشیح ًقص اًساى دس صًجیشُ بشٍص حَادث

ّطتن

بشسسی ٍ آًالیض حَادث

تطشیح هذل ّای بشٍص حَادث

ًْن

بشسسی ٍ آًالیض حَادث (اداهِ جلسِ گزضتِ)

تکٌیک ّای ضٌاسایی ٍ اسصیابی ػلل حَادث

دّن

ّضیٌِ یابی حَادث

تطشیح اًَاع ّضیٌِ ّای حَادث

یاصدّن

ّضیٌِ یابی حَادث (اداهِ جلسِ گزضتِ)

اسائِ سٍضْای بشآٍسد ّضیٌِ ّای حَادث

دٍاصدّن

هذیشیت ضشایط اضطشاسی

تطشیح سٍش ّای پیطگیشی اص بشٍص ضشایط اضطشاسی

سیضدّن

هذیشیت ضشایط اضطشاسی (اداهِ جلسِ تطشیح سٍش ّای آهادگیٍ ،اکٌص ٍ باصیابی دس

ایوي
تطشیح هفاّین ٍ هذلْای هَسد استفادُ دس اسصیابی
قابلیت اطویٌاى

اػوال ًاایوي

گزضتِ)

بشابش ضشایط اضطشاسی

چْاسدّن

تْیِ سٌاسیَی یک حادثِ هَسدی

تطشیح اصَل حاکن بش سٌاسیَ ًَیسی حَادث

پاًضدّن

اسصیابی خطاّای اًساًی دس یک ٍاحذ هٌتخب

تطشیح تکٌیکّای ضٌاسایی ٍاسصیابی اػوال ًاایوي

ضاًضدّن

اسصیابی خطاّای اًساًی دس یک ٍاحذ هٌتخب

تطشیج تکٌیک ّای ضٌاسایی ٍ اسصیابی خطاّای

(اداهِ جلسِ گزضتِ)

اًساًی

طشاحی بشًاهِ توشیي بشای ضشایط ضشٍسی

تطشیح اصَل حاکن بش طشاحی هاًَسّا بشای ضشایط

ّفذّن

ضشٍسی

2

