اػساد هشتَعِ  :دکسش کاهشاى اهیشیاى
ػولی
ًظشی
ًَع آهَصؽ :
تشگِ عشح دسع :هثاًی خشٍزضّای ثاتر-ؿیلیٌثشگ-فلل  -2هثاًی اکلَط ى
****************************************************************************
ؿواسُ خلؼِ 1 :
 1/5ػاػر
ّذف کلی دسع  :آؿٌاییتا هثاًی اکلَطى
رئوس مطالب و مفاهيم

اهذاف درس

 1ـ حشکاذ فک خاییي

ـ آؿٌایی تا حشکاذ فک خاییي کِ دس
ػِ هحَس اًدام هی ؿَد

 2ـ ؿاخلْای حشکاذ
هٌذیثل

آؿٌایی تا ػِ ؿاخق ػوذُ حشکاذ
فک خاییي ٍ ًحَُ کٌسشل آًْا زَػظ
دًذاًدضؿک

ارزشيابي تشخيصي

خشػؾ ٍ خاػخ
کَئیض
اًدامخیؾآصهَى

 3ـ ایٌسشفشًؼْای اکلَصال
اؿٌایی تا اًَاع ایٌسشفشًؼْای اکلَصالی ٍ
ًاحیِ تشٍص ٍ ػَاسم ًاؿی اص آًْا

روش
تذريس

وسايل آموزشي
خالصه محتوي درس

و كمك

زمان

آموزشي

ـ حشکر فک خاییي حَل هحَس افقی دس
خلي ػاطیسال
 حشکر فک خاییي حَل هحَس ػوَدی دسکساتخَاًی
خلي افقی
دیساخشٍطکسَس
ـ حشکر فک خاییي حَل هحَس
ػاطیسال(قذاهی-خلفی)دس خلي فشًٍسال

کساتخَاًی

ارزشيابي

-1کٌذیلْا
-2دًذاًْا
-3ػیؼسن ػلثی-ػضالًی

تذريس

تكميلي

20دقیقِ

تحث
گشٍّی ٍ  1ـ گَؽ فشا دادى
خشػؾ ٍ  2ـ ؿشکر دس
خاػخ تحثّای گشٍّی
10دقیقِ
 3ـ خشػؾ اص اػساد
4ـیادداؿرتشداسی

اهسحاى
خایاى
ّشفلل

اهسحاى
خایاى ّشفلل

دیساخشٍطکسَس

ـ ایٌسشفشًغ ػٌسشیک :تیي ؿیثْای هضیال
دًذاًْای فک تاالٍ دیؼسال دًذاًْای خاییي
تشٍص هی کٌذ
ایٌسشفشًغ خشٍزشٍصیَ  :تیي ؿیة دیؼسال دیساخشٍطکسَسدًذاًْای خلفی تاال ٍ ؿیة هضیال خلفیْای
کساتخَاًی
خاییي
ایٌسشفشًغ کاسگش  :تیي ؿیة لیٌگَالیکاػح دًذاًْای تاالٍ ؿیة تاکال کاػح
دًذاًْای خاییي
 ایٌسشفشًغ غیشکاسگش  :تیي ؿیة تاکالکاػدْای لیٌگَال تاال ٍ ؿیة لیٌگَال
کاػدْای تاکال خاییي

در حيه

فعاليت هاي فراگيران

ارزشيابي

30دقیقِ

اهسحاى
خایاى
ّشفلل

-4اسگاًیضاػیَى اکلَطى

 -5ؿاخلْای آًازَهیک

آؿٌایی تا تاالًغ اکلَطى دٍ عشفِ،اکلَطى
یک عشفِ،اکلَطى حفاظر کٌٌذُ هسقاتل
زؼشیف خذاؿذگی هَلشّا ( buffer
، )spaceساٌّوای کٌذیلی ،ساٌّوای
ثٌایایی ٍ
ؿیة خیـگشایی ثٌایا

*هٌثغ  :کساب هَاد دًذاًی زشهیوی کشیگ -چاج ػیضدّن

زَضیح ایي ًَع اکلَطًْا ٍٍیظگیْای آًْاٍ
هَاسد زدَیض آًْا

زَضیح کاهل ؿاخلْای اًازَهیک رکشؿذُ ٍ ساتغِ اًْا تا اسزفاع کاػدْا
زَضیح ساتغِ اٍستایر ٍ اٍسخر تا اسزفاعکاػدْا

15دقیقِ

15دقیقِ

اػساد هشتَعِ  :دکسش کاهشاى اهیشیاى
ػولی
ًظشی
ًَع آهَصؽ :
تشگِ عشح دسع  :هَاد دًذاًی
****************************************************************************
ؿواسُ خلؼِ 2 :
 1/45ػاػر
ّذف کلی دسع  :آؿٌاییتا سًگ ٍ خَاف ًَسی هَاد
رئوس مطالب و مفاهيم

 -1زؼشیف سًگ ٍ ػِ
خاساهسش آى

 -2اًذاصُ گیشی سًگ

اهذاف درس

ـ آؿٌایی تا ػِ ٍیظگی ّیَ ،
کشٍها ٍ ٍلیَ
 اؿٌایی تا عَل هَج هشئی ٍسًگْای اكلی ٍهکول

 آؿٌایی تا اتضاس اًذاصُ گیشیسًگ
-آؿٌایی تا زکٌیک تلشی

ارزشيابي تشخيصي

خشػؾ ٍ خاػخ
کَئیض
اًدامخیؾآصهَى

خشػؾ ٍ خاػخ
کَئیض
اًدامخیؾآصهَى

روش
تذريس

خالصه محتوي درس

وسايل آموزشي
و كمك آموزشي

ـ تشسػی ّیَ ٍ عَل هَج غالة
ػخٌشاًی -تشسػی کشٍهاٍخلَف زحشیک خزیشی
تشسػی ٍلیَ ٍ سٍؿٌایی اًؼکاػی سًگدیساخشٍطکسَس

-3هساهشیؼن

-4تیاى خَاف ًَسی هَاد

-

-5تیاى ضشیة ؿکؼر
هَاد،ضشیة خزب ٍ ضشیة
خشاکٌذگی

تشسػی هٌحٌی تاصزاتی عیفی سًگْایهساهشیک
زؼییي سًگ دس هٌاتغ هسؼذد تشایخلَگیشی اص ایي خذیذُ

زؼشیف فلَسػاًغ
زؼشیف اخالؼٌؼی
زؼییي ًَع هَاد تش اػاع
هیضاى اًسقال ًَس اص اًْا
زَضیح ضشیة
ؿکؼر،کٌسشل ضشیة
ؿکؼر دس هَاد زشکیثی
هاًٌذ کاهدَصیر ٍ ػشاهیک

خشػؾ ٍ خاػخ
کَئیض
اًدامخیؾآصهَى

خشػؾ ٍ خاػخ
کَئیض
اًدامخیؾآصهَى

حيه تذريس

 1ـ گَؽ فشا دادى
 2ـ ؿشکر دس
تحث گشٍّی ٍ
تحثّای گشٍّی
30دقیقِ
خشػؾ ٍخاػخ
 3ـ خشػؾاصاػساد
4ـیادداؿرتشداسی

 زَضیح ػیؼسن CIE*L*a*b
ـ زؼشیف ػیؼسن هاًؼل
ـ زاثیش ضخاهر ٍ كافی ػغح تش
ػخٌشاًی خاساهسشّای سًگ
دیساخشٍطکسَس

زؼشیف سًگْای هساهشیکػَاهل هَثش دس هساهشیؼن ٍساّْای خلَگیشی اص آى

زمان

ارزشيابي در

دیساخشٍطکسَس
زؼییي ػَتؼسشاّای دًذاًی اص ًقغِػخٌشاًی ًظش اًسقال ًَس
زَضیح اخاػیسی،زشاًغ لَػٌؼی ٍزشاًغ خشًؼی
زؼییي ضشیة ؿکؼر قؼوسْایهخسلف کاهدَصیر هاًٌذ هازشیکغ ٍ
فیلش ٍ زاثیشزَاهاى آًْا تش خَاف ًَسی
ػخٌشاًی کاهدَصیر

دیساخشٍطکسَس

فعاليت هاي فراگيران ارزشيابي تكميلي

30
دقیقِ

25
دقیقِ

20
دقیقِ

تحث گشٍّی ٍ
خشػؾ ٍخاػخ

-1گَؽ فشا دادى
 2ـ ؿشکر دس
تحثّای گشٍّی
 3ـ خشػؾاصاػساد
4ـیادداؿرتشداسی

اهسحاى
خایاى زشم

اهسحاى
خایاى زشم

-1گَؽ فشا دادى
 2ـ ؿشکر دس
تحثّای گشٍّی
تحث گشٍّی ٍ
 3ـ خشػؾاصاػساد
خشػؾ ٍخاػخ
4ـیادداؿرتشداسی

تحث گشٍّی ٍ
خشػؾ ٍخاػخ

-1گَؽ فشا دادى
 2ـ ؿشکر دس
تحثّای گشٍّی
 3ـ خشػؾاصاػساد
4ـیادداؿرتشداسی

اهسحاى
خایاى زشم

 زَضیح ضشیة خشاکٌذگی ٍػَاهل هَثش تش اى دس یک
زشهین کاهدَصیسی
زَضیح ضشیة خزب ٍ ػَاهلهَثش تش اى دس یک زشهین
کاهدَصیسی

*هٌثغ  :کساب هثاًی خشٍزضّای ثاتر ؿیلیٌثشگ 2012

اػساد هشتَعِ  :دکسش فشیثا اصٍخی
ػولی
ًظشی
ًَع آهَصؽ :
تشگِ عشح دسع :ؿیلیٌثشگ فلل8
****************************************************************************
ؿواسُ خلؼِ 1 :
 1/5ػاػر
ّذف کلی دسع  :آؿٌاییتا عشح ّای خشٍزض خاسػیل ثاتر
رئوس مطالب و مفاهيم

– 1زقؼین تٌذی خشٍزض
ثاتر

اهذاف درس

ارزشيابي تشخيصي

 -1ػادُ
 -2هشکة
خشػؾ ٍ خاػخ
کَئیض
اًدامخیؾآصهَى

روش
تذريس

ً -4کاذ هشتَط تِ FPD
 Complexزک
دًذاى(خایگضیي کٌٌذُ
کاًیي تاال ٍ خاییي)

آؿٌایی تا ًکاذ هغشح دس خایگضیٌی
کاًیي تاال ٍ خاییي

ً-5کاذ هشتَط تِ  FPDآؿٌایی تا ًکاذ هغشح دس خشٍزض ثاتر

خالصه محتوي درس

زمان

آموزشي

ػخٌشاًی ػادُ یؼٌی یک دًذاى سا خایگضیي هی کٌذ
هشکة یؼٌی چٌذ دًذاى سا خایگضیي هی
کٌذ

زَضییح زَخِ تِ فَساهي ًاصٍخاالزیي دس
قذام هاکضیال ٍ هَقؼیر ػیٌَع دس ًاحیِ
خشُ هَلش هاکضیال ٍ ًیض کاًال هٌذیثل ٍ
فَساهي هٌسال دس ٌّگام زدَیض این خلٌر

آؿٌایی تا هحذٍدیر ّایی کِ تا قشاس
-2هالحظازی کِ تایذ دس
دادى ایودلٌر دس قذام ٍ خلف هاکضیال ٍ
خایگضیٌی دًذاًْای اص
دػر سفسِ زَػظ دسهاًْای ًیض قذام ٍ خلف هٌذیثل زذاخل داسد
ایودلٌسی تایذ دس ًظش گشفر
ً-3کاذ هشتَط تِ تشیدْای آؿٌایی تا ًکازی کِ تایذ دس تشیدْای
خایگضیي کٌٌذُ یک دًذاى هَسد زَخِ
ػادُ
قشاس داد

وسايل آموزشي
و كمك

ارزشيابي
تذريس

دیساخشٍطکسَس

تحث
گشٍّی ٍ  1ـ گَؽ فشا دادى
خشػؾ ٍ  2ـ ؿشکر دس
خاػخ تحثّای گشٍّی
 3ـ خشػؾ اص اػساد
4ـیادداؿرتشداسی
10دقیقِ

اهسحاى
خایاى ّش فلل

اهسحاى
خایاى ّشفلل

دیساخشٍطکسَس

10دقیقِ

دیساخشٍطکسَس

اهسحاى
خایاى ّش فلل
10دقیقِ

ػخٌشاًی
زَضیح تؼیظ ؿشایظ هخسلفی کِ دس
هاکضیال ٍ هٌذیثل تشای خشٍزض ثاتر
خایگضیي کٌٌذُ دٍ دًذاى خیؾ هی آیذ

تكميلي

10دقیقِ

تیاى دسهاى ایذُ ال ( قشاس دادى ایودلٌر)
ػخٌشاًی ٍ هحذٍدیسْای هغشح دس ایي هَاسد
تْسشیي ساُ تشای خایگضیٌی کاًیي تاال ٍ
خاییي این خلٌر اػر

در حيه

فعاليت هاي فراگيران

ارزشيابي

10دقیقِ

 Complexخایگضیي
کٌٌذُ دٍ دًذاى

خایگضیي کٌٌذُ دٍ دًذاى دس هحلْای
هخسلف قَع تاال ٍ خاییي

ً -6کاذ هشتَط تِ  FPDآؿٌایی تا ًکاذ هغشح دس خشٍزض ثاتر
خایگضیي کٌٌذُ تیؾ اص دٍ دًذاى دس
 Complexخایگضیي
هحلْای هخسلف قَع تاال ٍ خاییي
کٌٌذُ تیؾ اص دٍ دًذاى
ً -7کاذ هشتَط تِ Pier
آؿٌایی تا ًکاذ هغشح دس خشٍزض ثاتر
Abutment
 Pier abutmentدس هحلْای هخسلف
قَع تاال ٍ خاییي

*هٌثغ  :کساب هثاًی خشٍزض ثاتر ؿیلیٌثشگ 2012 -

زَضیح تؼیظ ؿشایظ هخسلفی کِ دس
هاکضیال ٍ هٌذیثل تشای خشٍزض ثاتر
خایگضیي کٌٌذُ تیؾ اص دٍ دًذاى خیؾ
هی آیذ
زَضیح تؼیظ ؿشایظ هخسلفی کِ دس
هاکضیال ٍ هٌذیثل تشای خشٍزض ثاتر دس
ًَاحی هخسلف فکیي Pier
abutmentدس ًَاحی هخسلف فکیي
خیؾ هی آیذ

20دقیقِ

20دقیقِ

اػساد هشتَعِ  :دکسش فشیثا اصٍخی
ػولی
ًظشی
ًَع آهَصؽ :
تشگِ عشح دسع  :هَاد دًذاًی
****************************************************************************
ؿواسُ خلؼِ 2 :
 1/45ػاػر
ّذف کلی دسع  :آؿٌاییتا سًگ ٍ خَاف ًَسی هَاد
رئوس مطالب و مفاهيم

 -2زؼشیف سًگ ٍ ػِ
خاساهسش آى

 -2اًذاصُ گیشی سًگ

اهذاف درس

ـ آؿٌایی تا ػِ ٍیظگی ّیَ ،
کشٍها ٍ ٍلیَ
 اؿٌایی تا عَل هَج هشئی ٍسًگْای اكلی ٍهکول

 آؿٌایی تا اتضاس اًذاصُ گیشیسًگ
-آؿٌایی تا زکٌیک تلشی

ارزشيابي تشخيصي

خشػؾ ٍ خاػخ
کَئیض
اًدامخیؾآصهَى

خشػؾ ٍ خاػخ
کَئیض
اًدامخیؾآصهَى

روش
تذريس

خالصه محتوي درس

وسايل آموزشي
و كمك آموزشي

ـ تشسػی ّیَ ٍ عَل هَج غالة
ػخٌشاًی -تشسػی کشٍهاٍخلَف زحشیک خزیشی
تشسػی ٍلیَ ٍ سٍؿٌایی اًؼکاػی سًگدیساخشٍطکسَس

-3هساهشیؼن

-4تیاى خَاف ًَسی هَاد

-

-5تیاى ضشیة ؿکؼر
هَاد،ضشیة خزب ٍ ضشیة
خشاکٌذگی

تشسػی هٌحٌی تاصزاتی عیفی سًگْایهساهشیک
زؼییي سًگ دس هٌاتغ هسؼذد تشایخلَگیشی اص ایي خذیذُ

زؼشیف فلَسػاًغ
زؼشیف اخالؼٌؼی
زؼییي ًَع هَاد تش اػاع
هیضاى اًسقال ًَس اص اًْا
زَضیح ضشیة
ؿکؼر،کٌسشل ضشیة
ؿکؼر دس هَاد زشکیثی
هاًٌذ کاهدَصیر ٍ ػشاهیک

خشػؾ ٍ خاػخ
کَئیض
اًدامخیؾآصهَى

خشػؾ ٍ خاػخ
کَئیض
اًدامخیؾآصهَى

حيه تذريس

 1ـ گَؽ فشا دادى
 2ـ ؿشکر دس
تحث گشٍّی ٍ
تحثّای گشٍّی
30دقیقِ
خشػؾ ٍخاػخ
 3ـ خشػؾاصاػساد
4ـیادداؿرتشداسی

 زَضیح ػیؼسن CIE*L*a*b
ـ زؼشیف ػیؼسن هاًؼل
ـ زاثیش ضخاهر ٍ كافی ػغح تش
ػخٌشاًی خاساهسشّای سًگ
دیساخشٍطکسَس

زؼشیف سًگْای هساهشیکػَاهل هَثش دس هساهشیؼن ٍساّْای خلَگیشی اص آى

زمان

ارزشيابي در

دیساخشٍطکسَس
زؼییي ػَتؼسشاّای دًذاًی اص ًقغِػخٌشاًی ًظش اًسقال ًَس
زَضیح اخاػیسی،زشاًغ لَػٌؼی ٍزشاًغ خشًؼی
زؼییي ضشیة ؿکؼر قؼوسْایهخسلف کاهدَصیر هاًٌذ هازشیکغ ٍ
فیلش ٍ زاثیشزَاهاى آًْا تش خَاف ًَسی
ػخٌشاًی کاهدَصیر

دیساخشٍطکسَس

فعاليت هاي فراگيران ارزشيابي تكميلي

30
دقیقِ

25
دقیقِ

20
دقیقِ

تحث گشٍّی ٍ
خشػؾ ٍخاػخ

-1گَؽ فشا دادى
 2ـ ؿشکر دس
تحثّای گشٍّی
 3ـ خشػؾاصاػساد
4ـیادداؿرتشداسی

اهسحاى
خایاى زشم

اهسحاى
خایاى زشم

-1گَؽ فشا دادى
 2ـ ؿشکر دس
تحثّای گشٍّی
تحث گشٍّی ٍ
 3ـ خشػؾاصاػساد
خشػؾ ٍخاػخ
4ـیادداؿرتشداسی

تحث گشٍّی ٍ
خشػؾ ٍخاػخ

-1گَؽ فشا دادى
 2ـ ؿشکر دس
تحثّای گشٍّی
 3ـ خشػؾاصاػساد
4ـیادداؿرتشداسی

اهسحاى
خایاى زشم

 زَضیح ضشیة خشاکٌذگی ٍػَاهل هَثش تش اى دس یک
زشهین کاهدَصیسی
زَضیح ضشیة خزب ٍ ػَاهلهَثش تش اى دس یک زشهین
کاهدَصیسی

*هٌثغ  :کساب هَاد دًذاًی زشهیوی کشیگ -چاج ػیضدّن

اػساد هشتَعِ  :دکسش فشیثا اصٍخی
ػولی
ًظشی
ًَع آهَصؽ :
تشگِ عشح دسع :ؿیلیٌثشگ فلل16
****************************************************************************
ؿواسُ خلؼِ 1 :
 1/5ػاػر
ّذف کلی دسع  :آؿٌاییتا کٌسشل هایؼاذ ٍ آهادُ ػاصی ًؼح ًشم
رئوس مطالب و مفاهيم

– 1ساّْای کٌسشل هایؼاذ
دس هحیظ دّاى

اهذاف درس

آؿٌایی تا تْسشیي ساُ کٌسشل هایؼاذ دس
هحیظ دّاى دس ؿشایظ هخسلف

ارزشيابي تشخيصي

خشػؾ ٍ خاػخ
کَئیض
اًدامخیؾآصهَى

روش
تذريس

وسايل آموزشي
خالصه محتوي درس

ػخٌشاًی  -1هَثشزشیي سا کٌسشل هایؼاذ دّاى
ساتشدم اػر
- -2دیگش ٍػایل ػثاسزٌذ اص :ػاکـي تا حدن
تاال Svedopter-Saliva Ejector-
-اػسفادُ اص داسٍّای آًسی ػیالَگَگ

و كمك

زمان

آموزشي

دیساخشٍطکسَس

دیساخشٍطکسَس

-2ساّْای کٌاس صدى لثِ
تشای آؿکاس ؿذى خظ خازوِ آؿٌایی تا سٍؿْای هسؼذد هَخَد خْر
دػسیاتی تِ ایي هٌظَس
زشاؽ

ارزشيابي
در حيه

فعاليت هاي فراگيران

تذريس

تحث
30دقیقِ
گشٍّی ٍ  1ـ گَؽ فشا دادى
خشػؾ ٍ  2ـ ؿشکر دس
خاػخ تحثّای گشٍّی
 3ـ خشػؾ اص اػساد
4ـیادداؿرتشداسی

زَضییح ٍزؼشیف ساّْای هَخَد ٍ هَاسد
زدَیض ٍ ػذم زدَیض ّش کذام اص آًْا کِ
60دقیقِ
ػثاسزٌذ اص:
سٍؿْای هکاًیکی هثل اػسفادُ اص حلقِػخٌشاًی هؼی
دیساخشٍطکسَس
سٍؽ ؿیویایی هکاًیکی هثل اػسفادُ اصًخ صیش لثِ
سٍؽ ؿیویایی هثل اػسفادُ اص اخی ًفشیي سٍؽ خشاحی هثل کَسزاط تا ٍػایلػخٌشاًی چشخـی ٍ الکسشٍػشخشی

ارزشيابي
تكميلي

اهسحاى
خایاى ّش فلل

اهسحاى
خایاى ّشفلل

اهسحاى
خایاى ّش فلل

*هٌثغ  :کساب هثاًی خشٍزض ثاتر ؿیلیٌثشگ 2012 -

اػساد هشتَعِ  :دکسش فشیثا اصٍخی
ػولی
ًظشی
ًَع آهَصؽ :
تشگِ عشح دسع  :هَاد دًذاًی
****************************************************************************
ؿواسُ خلؼِ 2 :
 1/45ػاػر
ّذف کلی دسع  :آؿٌاییتا سًگ ٍ خَاف ًَسی هَاد
رئوس مطالب و مفاهيم

 -3زؼشیف سًگ ٍ ػِ
خاساهسش آى

 -2اًذاصُ گیشی سًگ

اهذاف درس

ـ آؿٌایی تا ػِ ٍیظگی ّیَ ،
کشٍها ٍ ٍلیَ
 اؿٌایی تا عَل هَج هشئی ٍسًگْای اكلی ٍهکول

 آؿٌایی تا اتضاس اًذاصُ گیشیسًگ
-آؿٌایی تا زکٌیک تلشی

ارزشيابي تشخيصي

خشػؾ ٍ خاػخ
کَئیض
اًدامخیؾآصهَى

خشػؾ ٍ خاػخ
کَئیض
اًدامخیؾآصهَى

روش
تذريس

خالصه محتوي درس

وسايل آموزشي
و كمك آموزشي

ـ تشسػی ّیَ ٍ عَل هَج غالة
ػخٌشاًی -تشسػی کشٍهاٍخلَف زحشیک خزیشی
تشسػی ٍلیَ ٍ سٍؿٌایی اًؼکاػی سًگدیساخشٍطکسَس

-3هساهشیؼن

-4تیاى خَاف ًَسی هَاد

-

-5تیاى ضشیة ؿکؼر
هَاد،ضشیة خزب ٍ ضشیة
خشاکٌذگی

تشسػی هٌحٌی تاصزاتی عیفی سًگْایهساهشیک
زؼییي سًگ دس هٌاتغ هسؼذد تشایخلَگیشی اص ایي خذیذُ

زؼشیف فلَسػاًغ
زؼشیف اخالؼٌؼی
زؼییي ًَع هَاد تش اػاع
هیضاى اًسقال ًَس اص اًْا
زَضیح ضشیة
ؿکؼر،کٌسشل ضشیة
ؿکؼر دس هَاد زشکیثی
هاًٌذ کاهدَصیر ٍ ػشاهیک

خشػؾ ٍ خاػخ
کَئیض
اًدامخیؾآصهَى

خشػؾ ٍ خاػخ
کَئیض
اًدامخیؾآصهَى

حيه تذريس

 1ـ گَؽ فشا دادى
 2ـ ؿشکر دس
تحث گشٍّی ٍ
تحثّای گشٍّی
30دقیقِ
خشػؾ ٍخاػخ
 3ـ خشػؾاصاػساد
4ـیادداؿرتشداسی

 زَضیح ػیؼسن CIE*L*a*b
ـ زؼشیف ػیؼسن هاًؼل
ـ زاثیش ضخاهر ٍ كافی ػغح تش
ػخٌشاًی خاساهسشّای سًگ
دیساخشٍطکسَس

زؼشیف سًگْای هساهشیکػَاهل هَثش دس هساهشیؼن ٍساّْای خلَگیشی اص آى

زمان

ارزشيابي در

دیساخشٍطکسَس
زؼییي ػَتؼسشاّای دًذاًی اص ًقغِػخٌشاًی ًظش اًسقال ًَس
زَضیح اخاػیسی،زشاًغ لَػٌؼی ٍزشاًغ خشًؼی
زؼییي ضشیة ؿکؼر قؼوسْایهخسلف کاهدَصیر هاًٌذ هازشیکغ ٍ
فیلش ٍ زاثیشزَاهاى آًْا تش خَاف ًَسی
ػخٌشاًی کاهدَصیر

دیساخشٍطکسَس

فعاليت هاي فراگيران ارزشيابي تكميلي

30
دقیقِ

25
دقیقِ

20
دقیقِ

تحث گشٍّی ٍ
خشػؾ ٍخاػخ

-1گَؽ فشا دادى
 2ـ ؿشکر دس
تحثّای گشٍّی
 3ـ خشػؾاصاػساد
4ـیادداؿرتشداسی

اهسحاى
خایاى زشم

اهسحاى
خایاى زشم

-1گَؽ فشا دادى
 2ـ ؿشکر دس
تحثّای گشٍّی
تحث گشٍّی ٍ
 3ـ خشػؾاصاػساد
خشػؾ ٍخاػخ
4ـیادداؿرتشداسی

تحث گشٍّی ٍ
خشػؾ ٍخاػخ

-1گَؽ فشا دادى
 2ـ ؿشکر دس
تحثّای گشٍّی
 3ـ خشػؾاصاػساد
4ـیادداؿرتشداسی

اهسحاى
خایاى زشم

 زَضیح ضشیة خشاکٌذگی ٍػَاهل هَثش تش اى دس یک
زشهین کاهدَصیسی
زَضیح ضشیة خزب ٍ ػَاهلهَثش تش اى دس یک زشهین
کاهدَصیسی

*هٌثغ  :کساب هَاد دًذاًی زشهیوی کشیگ -چاج ػیضدّن

اػساد هشتَعِ  :دکسش فشیثا اصٍخی
ػولی
ًظشی
ًَع آهَصؽ :
تشگِ عشح دسع :هثاًی خشٍزضّای ثاتر-ؿیلیٌثشگ-فلل 22
****************************************************************************
ؿواسُ خلؼِ 1 :
 1/5ػاػر
ّذف کلی دسع  :آؿٌاییتا هالحظاذ صیثایی
رئوس مطالب و مفاهيم

اهذاف درس

ارزشيابي تشخيصي

روش
تذريس

وسايل آموزشي
خالصه محتوي درس

و كمك

 2ـ اًسخاب سًگ ٍ ػَاهل
هَثش تش آى

زمان

آموزشي

کساتخَاًی ـ زَضیح فاکسَسّای هَثش دس زؼییي کاًسَس
 1ـ ػَاهل هَثش تش صیثایی ـ آؿٌایی تا ایي ػَاهل کِ ػثاسزٌذ اص:
ٍ ػایض لثِ اًؼیضال هثل خظ لثخٌذ کِ اص
كَسذ افشاد دس حیي لثخٌذ کاًسَس ٍ ػایض لثِ اًؼیضال – خلي اکلَصال -خشػؾ ٍ خاػخ
دیساخشٍطکسَس
لثِ اًؼیضال دًذاًْای قذام فک تاال زـکیل
کَئیض
هیذالیي
صدى
ؿذُ اػر.
اًدامخیؾآصهَى
 Lip Lineیا هَقؼیر لة تاال ًؼثر تِدًذاًْای قذاهی تاال
زَضیح ًحَُ زؼییي عَل دًذاى ػاًسشال-:کساتخَاًی صیثایی-زلفظ – ساٌّوای قذاهی
دیساخشٍطکسَس
زَضیح ًؼثر عالیی دس ػایض دًذاًْایعثیؼی قذاهی

آؿٌایی تا ًقؾ هٌثغ ًَس دس اًسخابسًگ دًذاى
 -آؿٌایی تا هساهشیؼن

ارزشيابي

هٌاتغ ًَس هَسد اػسفادُ دس هغةًَ :سعثیؼیًَ ،س فلَسػٌر،
 تشای خلَگیشی اص هساهشیؼن کِ دس ضويکساتخَاًی اى خؼن دس هٌاتغ ًَسی هخسلف تِ سًگْای
هخسلف دیذُ هی ؿَد تایذ زؼییي سًگ دس
هٌاتغ ًَسی هسؼذد كَسذ گیشد
ـ ّیَ یا فام  ،کشٍها یا ؿذذ سًگ ٍ ٍلیَ
یاؿفافیر سًگ

در حيه

فعاليت هاي فراگيران

تذريس

تحث
30دقیقِ
گشٍّی ٍ  1ـ گَؽ فشا دادى
خشػؾ ٍ  2ـ ؿشکر دس
خاػخ تحثّای گشٍّی
 3ـ خشػؾ اص اػساد
4ـیادداؿرتشداسی

ارزشيابي
تكميلي

اهسحاى
خایاى
ّشفلل

اهسحاى
خایاى ّشفلل

20دقیقِ
دیساخشٍطکسَس
اهسحاى
خایاى
ّشفلل

 3ـ خلَكیاذ سًگ

اؿٌایی تا ٍیظگیْای سًگ کِ ػثاسزٌذ اص
ّیَ،کشٍهاٍ،لیَ

ً-4کاذ هْن دس اًسخاب
سًگ دًذاى

آؿٌایی تاؿشایظ هٌاػة اًسخاب سًگ ٍ
زشزیة هَثش اى

 ػَاهل هَثش تش ایي ػِ ٍیظگی هثلزشاًؼلَػٌؼی کِ ٍلیَ سا کاّؾ هی دّذ.

-

*هٌثغ  :کساب هثاًی خشٍزض ثاتر ؿیلیٌثشگ2012-

 اًسخاب سًگ تایذ قثل اص زشاؽ كَسذگیشد
 تشای خلَگیشی اص خؼسگی چـن دسحیي اًسخاب سًگ تایذ دس کوسش اص 5
ثاًیِ ایي ػول كَسذ گیشد
زشزیة اًسخاب سًگٍ :لیَ –کشٍها ّ -یَ

 20دقیقِ

20دقیقِ

اػساد هشتَعِ  :دکسش فشیثا اصٍخی
ػولی
ًظشی
ًَع آهَصؽ :
تشگِ عشح دسع  :هَاد دًذاًی
****************************************************************************
ؿواسُ خلؼِ 2 :
 1/45ػاػر
ّذف کلی دسع  :آؿٌاییتا سًگ ٍ خَاف ًَسی هَاد
رئوس مطالب و مفاهيم

 -4زؼشیف سًگ ٍ ػِ
خاساهسش آى

 -2اًذاصُ گیشی سًگ

اهذاف درس

ـ آؿٌایی تا ػِ ٍیظگی ّیَ ،
کشٍها ٍ ٍلیَ
 اؿٌایی تا عَل هَج هشئی ٍسًگْای اكلی ٍهکول

 آؿٌایی تا اتضاس اًذاصُ گیشیسًگ
-آؿٌایی تا زکٌیک تلشی

ارزشيابي تشخيصي

خشػؾ ٍ خاػخ
کَئیض
اًدامخیؾآصهَى

خشػؾ ٍ خاػخ
کَئیض
اًدامخیؾآصهَى

روش
تذريس

خالصه محتوي درس

وسايل آموزشي
و كمك آموزشي

ـ تشسػی ّیَ ٍ عَل هَج غالة
ػخٌشاًی -تشسػی کشٍهاٍخلَف زحشیک خزیشی
تشسػی ٍلیَ ٍ سٍؿٌایی اًؼکاػی سًگدیساخشٍطکسَس

-3هساهشیؼن

-4تیاى خَاف ًَسی هَاد

-

-5تیاى ضشیة ؿکؼر
هَاد،ضشیة خزب ٍ ضشیة
خشاکٌذگی

تشسػی هٌحٌی تاصزاتی عیفی سًگْایهساهشیک
زؼییي سًگ دس هٌاتغ هسؼذد تشایخلَگیشی اص ایي خذیذُ

زؼشیف فلَسػاًغ
زؼشیف اخالؼٌؼی
زؼییي ًَع هَاد تش اػاع
هیضاى اًسقال ًَس اص اًْا
زَضیح ضشیة
ؿکؼر،کٌسشل ضشیة
ؿکؼر دس هَاد زشکیثی
هاًٌذ کاهدَصیر ٍ ػشاهیک

خشػؾ ٍ خاػخ
کَئیض
اًدامخیؾآصهَى

خشػؾ ٍ خاػخ
کَئیض
اًدامخیؾآصهَى

حيه تذريس

 1ـ گَؽ فشا دادى
 2ـ ؿشکر دس
تحث گشٍّی ٍ
تحثّای گشٍّی
30دقیقِ
خشػؾ ٍخاػخ
 3ـ خشػؾاصاػساد
4ـیادداؿرتشداسی

 زَضیح ػیؼسن CIE*L*a*b
ـ زؼشیف ػیؼسن هاًؼل
ـ زاثیش ضخاهر ٍ كافی ػغح تش
ػخٌشاًی خاساهسشّای سًگ
دیساخشٍطکسَس

زؼشیف سًگْای هساهشیکػَاهل هَثش دس هساهشیؼن ٍساّْای خلَگیشی اص آى

زمان

ارزشيابي در

دیساخشٍطکسَس
زؼییي ػَتؼسشاّای دًذاًی اص ًقغِػخٌشاًی ًظش اًسقال ًَس
زَضیح اخاػیسی،زشاًغ لَػٌؼی ٍزشاًغ خشًؼی
زؼییي ضشیة ؿکؼر قؼوسْایهخسلف کاهدَصیر هاًٌذ هازشیکغ ٍ
فیلش ٍ زاثیشزَاهاى آًْا تش خَاف ًَسی
ػخٌشاًی کاهدَصیر

دیساخشٍطکسَس

فعاليت هاي فراگيران ارزشيابي تكميلي

30
دقیقِ

25
دقیقِ

20
دقیقِ

تحث گشٍّی ٍ
خشػؾ ٍخاػخ

-1گَؽ فشا دادى
 2ـ ؿشکر دس
تحثّای گشٍّی
 3ـ خشػؾاصاػساد
4ـیادداؿرتشداسی

اهسحاى
خایاى زشم

اهسحاى
خایاى زشم

-1گَؽ فشا دادى
 2ـ ؿشکر دس
تحثّای گشٍّی
تحث گشٍّی ٍ
 3ـ خشػؾاصاػساد
خشػؾ ٍخاػخ
4ـیادداؿرتشداسی

تحث گشٍّی ٍ
خشػؾ ٍخاػخ

-1گَؽ فشا دادى
 2ـ ؿشکر دس
تحثّای گشٍّی
 3ـ خشػؾاصاػساد
4ـیادداؿرتشداسی

اهسحاى
خایاى زشم

 زَضیح ضشیة خشاکٌذگی ٍػَاهل هَثش تش اى دس یک
زشهین کاهدَصیسی
زَضیح ضشیة خزب ٍ ػَاهلهَثش تش اى دس یک زشهین
کاهدَصیسی

*هٌثغ  :کساب هثاًی خشٍزضّای ثاتر ؿیلیٌثشگ 2012

