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دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم                                            

ردس  طرح    
Lesson plan                      

 

 استاد تدوين كننده:

 دكتر سید ابراهیم موسوی فرد

 ماه:     مهرماه                                                                    سال:  99
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 شیمی عمومی ردس روزاهن طرح 
 شیمي عموميدانشگاه علوم پزشكي جهرم ـ طرح درس روزانه 

 تعداد دانشجويان: نفر

 دکتر سید ابراهیم موسوي فرد آقايمدرس:نام 

 دقیقه110:مدت کالس

 

 یک:  ترم

 

 99-00:سال

 

 شیمی عمومی: عنوان درس

 مقدمه ای بر علم شیمی و تاریخچه آن: موضوع

 علوم آزمایشگاهی: دانشجو  رشته و مقطع تحصیلي یان با واحد شیمی عمومیوآشنایی دانشج: هدف کلي

 

 

 يک جلسهمدت زمان ارائه  : 
 اهداف رفتاري رئوس مطالب

 

 ارزشیابي زمان نحوه ارائه درس حیطه

 با دانشجویانآشنایی -1

 معرفی منابع -2

 نحوه ارزشیابی -3

مورد بحث و  توضیح موضوعات -4

 تقسیم بندی آنها

 

 : ندبدا باید دانشجو
چه موضوعاتی در این واحد درسی مورد بحث و بررسی 

 قرار خواهد گرفت. 

موضوعات مورد نظر از چه منابعی و به چه صورتی مطرح 

 خواهد شد.

 خواهد بود.نحوه ارزشیابی چگونه 

سخنرانی، پرسش و  شناختی

پاسخ، ویدئوپروژكتور، 

 powerوایت برد، 

point 

 - دقیقه 110
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 شیمی عمومی ردس روزاهن طرح 
 شیمي عموميدانشگاه علوم پزشكي جهرم ـ طرح درس روزانه 

 
 تعداد دانشجويان: نفر

 آقاي دکتر سید ابراهیم موسوي فردمدرس:نام 

 دقیقه110مدت کالس:

 

 یک:  ترم

 

 99-00 :سال

 

 شیمی عمومی: عنوان درس

 ساختار اتم: موضوع

 علوم آزمایشگاهی: دانشجو  رشته و مقطع تحصیلي و اجزای آن ساختار اتمبا یان وآشنایی دانشج: هدف کلي

 

 

 جلسه دومدت زمان ارائه  : 
 اهداف رفتاري رئوس مطالب

 

 ارزشیابي زمان نحوه ارائه درس حیطه

 معرفی اتم-1

مدل ها و تئوری های مختلف  -2

 اتمی

 ذرات بنیادی و اجزای اتم -3

اوربیتال های اتمی و  -4

 ساختارهای الکترونی عناصر
 

 : بتواند باید دانشجو
 زا اتم اجزایساختار اتم و ذرات بنیادین را تشریح نماید. 

 جرم .نماید راتشریح نوترون و الکترون،پروتون قبیل

 را دو این بین وارتباط کند تعریف را اتمی عدد و اتمی

الکترون خواهی و الکترون دهی را توضیح  .کند بیان

 به مربوط قوانین مدل های مختلف اتمی را بداند. .دهد

 نواع اوربیتال .برشمرد را عناصر الکترونی آرایش تعیین

های اتمی را نام ببرد و خصوصیات مربوط به هریک را 

 .طبقه بندی نماید

سخنرانی، پرسش و  شناختی

پاسخ، ویدئوپروژكتور، 

 powerوایت برد، 

point 

حضور و فعالیت در كالس،  دقیقه 110
ان ، میكوئیزارائه تمرینات، 
 ترم
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 شیمی عمومی ردس روزاهن طرح 
 شیمي عموميدانشگاه علوم پزشكي جهرم ـ طرح درس روزانه 

 
 تعداد دانشجويان: نفر

 موسوي فردآقاي دکتر سید ابراهیم مدرس:نام 

 دقیقه220مدت کالس:

 

 یک:  ترم

 

 99-00 :سال

 

 شیمی عمومی: عنوان درس

 پیوند شیمیایی: موضوع

 علوم آزمایشگاهی: دانشجو  رشته و مقطع تحصیلي لوویس و...( ساختمان ، یونی،كواالنسی)آشنایی دانشجویان با اتصاالت شیمیایی : هدف کلي

 

 

 جلسه دوزمان ارائه  : مدت 
 اهداف رفتاري مطالبرئوس 

 

 ارزشیابي زمان نحوه ارائه درس حیطه

 یونیپیوند  -1

 کواالنسیپیوند  -2

 لوویس ساختمان-3

 قراردادی بار -4

 رزونانس-5

 هیبریداسیون-6
 

 : بتواند باید دانشجو
 خصوصیت چند و ببرد نام را شیمیایی های پیوند انواع

، قطبی غیر و قطبی های پیوند .برشمرد را یک هر اصلی

 ایه پیوندو  کوئوردینانسی های پیوند، یونی های پیوند

 شرح را آنها تشکیل نحوه و کند تعریف را هیدروژنی

 قبیل از ها پیوند انواع مولکولی ساختار .دهد

 .نماید رسم را غیره و کوواالنسی،یونی

سخنرانی، پرسش و  شناختی

پاسخ، ویدئوپروژكتور، 

 powerوایت برد، 

point 

حضور و فعالیت در كالس،  دقیقه 220
ان ، میكوئیزارائه تمرینات، 
 ترم
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 شیمی عمومی ردس روزاهن طرح 
 شیمي عموميدانشگاه علوم پزشكي جهرم ـ طرح درس روزانه 

 تعداد دانشجويان: نفر

 آقاي دکتر سید ابراهیم موسوي فردمدرس:نام 

 دقیقه110مدت کالس:

 

 یک:  ترم

 

 99-00 :سال

 

 شیمی عمومی: عنوان درس

 محلول ها: موضوع

 علوم آزمایشگاهی: دانشجو  رشته و مقطع تحصیلي با انواع محلول ها و غلظت هاآشنایی دانشجویان : هدف کلي

 

 

 جلسه  يکمدت زمان ارائه  : 
 اهداف رفتاري رئوس مطالب

 

 ارزشیابي زمان نحوه ارائه درس حیطه

 انواع محلولها -1

 محلولها غلطت محاسبه -2

 موالریته -3

 مواللیته -4

 نرمالیته -5

 : بتواند باید دانشجو
 روشهای . ببرد نام را محلولها انواع، کند تعریف را محلول

 مولی کسر. ببرد نام را محلولها غلطت محاسبه مختلف

 هامحلول موالریته تعیین نحوه. کند تعریف را ودرصدمولی

 شرح را محلولها موالرلیته تعیین نحوه. کند تعریف را

 .دهد شرح را محلولها نرمالیته تعیین نحوه .دهد

سخنرانی، پرسش و  شناختی

پاسخ، ویدئوپروژكتور، 

 powerوایت برد، 

point 

حضور و فعالیت در كالس،  دقیقه 110
ان ، میكوئیزارائه تمرینات، 
 ترم
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 شیمی عمومی ردس روزاهن طرح 
 عمومي شیميدانشگاه علوم پزشكي جهرم ـ طرح درس روزانه 

 تعداد دانشجويان: نفر

 آقاي دکتر سید ابراهیم موسوي فردمدرس:نام 

 دقیقه110مدت کالس:

 

 یک:  ترم

 

 99-00 :سال

 

 شیمی عمومی: عنوان درس

   اسیدها و بازها: موضوع

 علوم آزمایشگاهی: دانشجو  رشته و مقطع تحصیلي با اسیدها و بازهاآشنایی دانشجویان : هدف کلي

 

 

 جلسه  يکمدت زمان ارائه  : 
 اهداف رفتاري رئوس مطالب

 

 ارزشیابي زمان نحوه ارائه درس حیطه

 اسید و باز -1

 تیتراسیون -2

 هیدرولیز -3

قدرت اسیدی  -4

 و بازی

 هابافر -5

 : بتواند باید دانشجو
 ویژگیهای .کند تعریف را باز و اسید به مربوط مفاهیم

 مقایسه هم با شیمیایی لحاظ از را وباز اسید به منتسب

 انبی را باز و اسید سیستم به مربوط های تعادل انواع .نماید

 لتعاد های سیستم در را آن نقش و کند تعریف را بافر .کند

 و برونشتد نظریهو  لوئیس نظریه .دهد شرح باز و اسید

 بازها و اسیدها خصوصیات مورد در آرینوس نظریه و لوری

 ذکر با را گیری رسوب و انحاللی حاصلضرب .دهد توضیح را

 .کند توصیف شیمیایی تعادالت از مثالهایی

سخنرانی، پرسش و  شناختی

پاسخ، ویدئوپروژكتور، 

 powerوایت برد، 

point 

حضور و فعالیت  دقیقه 110
در كالس، ارائه 

، كوئیزتمرینات، 
 میان ترم
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 شیمی عمومی ردس روزاهن طرح 
 شیمي عموميدانشگاه علوم پزشكي جهرم ـ طرح درس روزانه 

 تعداد دانشجويان: نفر

 آقاي دکتر سید ابراهیم موسوي فردمدرس:نام 

 دقیقه110مدت کالس:

 

 یک:  ترم

 

 99-00 :سال

 

 شیمی عمومی: عنوان درس

 استوكیومتری: موضوع

 علوم آزمایشگاهی: دانشجو  رشته و مقطع تحصیلي استوكیومتری با دانشجویان آشناییبا آشنایی دانشجویان : هدف کلي

 

 

 جلسهيک مدت زمان ارائه  : 
 اهداف رفتاري رئوس مطالب

 

 ارزشیابي زمان نحوه ارائه درس حیطه

 

 استوکیومتری -1

 و شیمیایی مولکولی، فرمول -2

 تجربی

 معادله های شیمیایی -3

موازنه معادله های  -4

 شیمیایی

 : بتواند باید دانشجو
 های واکنش با آن رابطه و کند تعریف را استوکیومتری

 را بیتجر و مولکولی،شیمیایی فرمول .بازگوکند را شیمیایی

 با را مول و مولکولی وزن چون مفاهیمی .کند مقایسه باهم

 اتمی جرم و مول براساس فرمولی وزن محاسبه مورد چند

 و نمادها براساس را شیمیایی های معادله .نماید توصیف

 را ها فرآورده و ها دهنده واکنش جمله من درگیر ترکیبات

  .دهد انجام را شیمیایی واکنش معادله موازنه .کند ترسیم
 

سخنرانی، پرسش و  شناختی

پاسخ، ویدئوپروژكتور، 

 powerوایت برد، 

point 

حضور و فعالیت در كالس،  دقیقه 110
ان ، میكوئیزارائه تمرینات، 

 /پایان ترمترم
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 شیمی عمومی ردس روزاهن طرح 
 شیمي عموميدانشگاه علوم پزشكي جهرم ـ طرح درس روزانه 

 تعداد دانشجويان: نفر

 آقاي دکتر سید ابراهیم موسوي فردمدرس:نام 

 دقیقه110مدت کالس:

 

 یک:  ترم

 

 99-00 :سال

 

 شیمی عمومی: عنوان درس

 نتیک شیمیاییسی : موضوع

 علوم آزمایشگاهی: دانشجو  رشته و مقطع تحصیلي نتیک شیمیاییدانشجویان با سیآشنایی : هدف کلي

 

 

 مدت زمان ارائه  : يک جلسه
 اهداف رفتاري رئوس مطالب

 

 ارزشیابي زمان نحوه ارائه درس حیطه

 سرعت واکنش ها -1

 درجات واکنش -2

 نیمه عمر واکنش ها -3

 واکنش های تعادلی -4

 ثابت تعادل -5

 : بتواند باید دانشجو
 توصیف را شیمیایی واکنش سرعت ثابت و سرعت مفاهیم

 بازگو را آن گیری اندازه نحوه و واکنش سرعت معادله .کند

 و یک صفر،درجه درجه واکنش قبیل از واکنش مراتب .کند

 زمان و غلظت،دما اثر ویژگیهای .کند فهرست را دو درجه

 اثر مورد در آرینوس معادله .برشمرد را واکنش سرعت در

 کننده تعیین مراحل .دهد توضیح را واکنش سرعت بر دما

 در تلیه لوشا اصل .دهد شرح را ها واکنش انجام در سرعت

 هب تعادل ثابت وابستگی. دهد شرح را شیمیایی تعادل مورد

 .دهد شرح را دما

سخنرانی، پرسش و  شناختی

پاسخ، ویدئوپروژكتور، 

 powerوایت برد، 

point 

حضور و فعالیت در كالس،  دقیقه 110
ان ، میكوئیزارائه تمرینات، 

 ترم/پایان ترم
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 شیمی عمومی ردس روزاهن طرح 
 شیمي عموميدانشگاه علوم پزشكي جهرم ـ طرح درس روزانه 

 تعداد دانشجويان: نفر

 آقاي دکتر سید ابراهیم موسوي فردمدرس:نام 

 دقیقه110مدت کالس:

 

 یک:  ترم

 

 99-00 :سال

 

 شیمی عمومی: عنوان درس

 تركیبات آلی: موضوع

 علوم آزمایشگاهی: دانشجو  رشته و مقطع تحصیلي سیکلوآلکانها و ها آلکان باآشنایی دانشجویان : هدف کلي

 

 

 مدت زمان ارائه  : يک جلسه
 اهداف رفتاري رئوس مطالب

 

 ارزشیابي زمان نحوه ارائه درس حیطه

 غیرآلی و آلی مواد -1

 هاسیکلوآلکانها و آلکان -2

 ویژگیها نامگذاری و -3

 شیمیایی ساختمانهای -4

 های کنفورماسیون -5

 فضایی

 : بتواند باید دانشجو
. برشمرد را(معدنی)غیرآلی و آلی مواد کلی های خصلت

 را آلی ترکیبات در موجود مختلف عاملی های گروه

 و کند تعریف را الکیل های گروه و ها الکان .دهد تشخیص

 مولکولی الگوهای .نماید ترسیم را آنها عمومی فرمول

 خصوصیات با همراه اشباع های هیدروکربن نامگذاری

 حلقوی اشباع های هیدروکربن .بازگونماید را مربوطه

 انواع .کند نامگذاری و نماید ترسیم را( سیکلوآلکانها)

 های کنفورماسیون انواعو  وترانس سیس فضایی ایزومرهای

 برشمرد. را سیکلوهگزان فضایی

سخنرانی، پرسش و  شناختی

پاسخ، ویدئوپروژكتور، 

 powerوایت برد، 

point 

حضور و فعالیت در كالس،  دقیقه 110
ان ، میكوئیزارائه تمرینات، 

 ترم/پایان ترم
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 شیمی عمومی ردس روزاهن طرح 
 شیمي عموميدانشگاه علوم پزشكي جهرم ـ طرح درس روزانه 

 تعداد دانشجويان: نفر

 آقاي دکتر سید ابراهیم موسوي فردمدرس:نام 

 دقیقه110مدت کالس:

 

 یک:  ترم

 

 99-00 :سال

 

 شیمی عمومی: عنوان درس

 تركیبات آلی: موضوع

 علوم آزمایشگاهی: دانشجو  رشته و مقطع تحصیلي غیراشباع های هیدروكربنبا آشنایی دانشجویان : هدف کلي

 

 

 جلسه يکمدت زمان ارائه  : 
 اهداف رفتاري رئوس مطالب

 

 ارزشیابي زمان نحوه ارائه درس حیطه

 آلکن ها و آلکین ها .1

خصوصیت کلی، فرمول  .2

 و نامگذاری عمومی

 ایزومرهای سیس و ترانس .3

 معمولهای  واکنش .4

 مارکونیکف قانون .5

 : بتواند باید دانشجو
و  ها آلکن کلی خصوصیات و نامگذاری عمومی،نحوه فرمول 

 پایداری و ترانس و سیس ایزومرهای .بازگوکند را آلکین ها

 ونحوه قطبی های واکنش مکانیسم .دهد شرح را آنها

 .دبازگونمای مثال ذکر با را ها پیوند مجدد تشکیل و شکست

 را( HX)هالوژنه اسیدی ترکیبات با ها آلکن معمول واکنش

 نحوه در مارکونیکف قانون به مربوط قواعد .نماید ترسیم

 در اه واکنش انجام هنگام الکتروفیلی خصوصیات تغییرات

 .نماید بیان را ها آلکن بین

سخنرانی، پرسش و  شناختی

پاسخ، ویدئوپروژكتور، 

 powerوایت برد، 

point 

حضور و فعالیت در كالس،  دقیقه 110
ان ، میكوئیزارائه تمرینات، 

 ترم/پایان ترم
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 شیمی عمومی ردس روزاهن رح ط 
 شیمي عموميدانشگاه علوم پزشكي جهرم ـ طرح درس روزانه 

 تعداد دانشجويان: نفر

 آقاي دکتر سید ابراهیم موسوي فردمدرس:نام 

 دقیقه110مدت کالس:

 

 یک:  ترم

 

 99-00 :سال

 

 شیمی عمومی: عنوان درس

 تركیبات آلی: موضوع

 علوم آزمایشگاهی: دانشجو  رشته و مقطع تحصیلي هالوژنههیدروكربن های آروماتیک و با آشنایی دانشجویان : هدف کلي

 

 

 مدت زمان ارائه  : يک جلسه
 اهداف رفتاري رئوس مطالب

 

 ارزشیابي زمان نحوه ارائه درس حیطه

 

مفهوم آروماتیسیتی -1  

روزنانس و پایداری حلقه -2  

واکنش های جانشینی  -3

 الکتروفیلیک آروماتیک

حالت های ایزومری -4  

آلکیل هالیدها -5  

 : بتواند باید دانشجو
 خصوصیات و نماید تعریف را آروماتیسیتی مفهوم

 .برشمرد را آروماتیک غیر و آروماتیک ترکیبات

 رزونانس فرضیه و نماید راترسیم بنزن مولکولی ساختار

 های واکنش انواع .نماید بازگو را بنزن حلقه وپایداری

 واکنش جمله من آروماتیک الکتروفیلی جانشینی

 ایزومری های حالت .نماید بیان را کرافتس -فریدل

 واکنش گیری جهت تغییرات و وکاهش اکسایش واکنش

 .دهد توضیح را بنزن حلقه در

سخنرانی، پرسش و  شناختی

پاسخ، ویدئوپروژكتور، 

 powerوایت برد، 

point 

حضور و فعالیت در كالس،  دقیقه 110
ان ، میكوئیزارائه تمرینات، 

 ترم/پایان ترم
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 شیمی عمومی ردس روزاهن رح ط 
 دانشگاه علوم پزشكي جهرم ـ طرح درس روزانه شیمي عمومي

 تعداد دانشجويان: نفر

 آقاي دکتر سید ابراهیم موسوي فردمدرس:نام 

 دقیقه110مدت کالس:

 

 یک:  ترم

 

 99-00 :سال

 

 شیمی عمومی: عنوان درس

 تركیبات آلی: موضوع

 علوم آزمایشگاهی: دانشجو  رشته و مقطع تحصیلي تونهاآلدئید ها و كآشنایی دانشجویان با : هدف کلي

 

 

 مدت زمان ارائه  : يک جلسه
 اهداف رفتاري رئوس مطالب

 

 ارزشیابي زمان نحوه ارائه درس حیطه

 

تونهاک و ها آلدئیدتعریف  -1  

ویژگی ها -2  

نامگذاری -3  

واکنش های افزایشی  -4

 نوکلئوفیلی

واکنشهای معرف گرینیارد -5  

 : بتواند باید دانشجو
 کربونیل گروه وویژگیهای نماید نامگذاری را ها آلدهید انواع

 نوکلئوفیلی افزایش های واکنش انواع .دهد شرح را آلدهیدها

 آلکیل)گرینیار معرف واکنش .نماید ترسیم را آلدهیدها

 مثال باذکر راو کتون ها  آلدهیدها با ،( منیزیوم فلز با هالیدها

 وهگر وویژگیهای نماید نامگذاری را ها کتون انواع .کند ترسیم

 ونوکت ها آلدهید نسبی فعالیت .دهد شرح را ها کتون کربونیل

 به مربوط نوکلئوفیلی افزایش واکنش و کند مقایسه هم با را ها

  .نماید ترسیم را ها کتون

 

سخنرانی، پرسش و  شناختی

پاسخ، ویدئوپروژكتور، 

 powerوایت برد، 

point 

حضور و فعالیت در كالس،  دقیقه 110
ان ، میكوئیزارائه تمرینات، 

 ترم/پایان ترم
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 شیمی عمومی ردس روزاهن رح ط 
 دانشگاه علوم پزشكي جهرم ـ طرح درس روزانه شیمي عمومي

 تعداد دانشجويان: نفر

 سید ابراهیم موسوي فردآقاي دکتر مدرس:نام 

 دقیقه110مدت کالس:

 

 یک:  ترم

 

 99-00 :سال

 

 شیمی عمومی: عنوان درس

 تركیبات آلی: موضوع

 علوم آزمایشگاهی: دانشجو  رشته و مقطع تحصیلي فنل ها و اترها الکل ها،آشنایی دانشجویان با : هدف کلي

 

 

 مدت زمان ارائه  : يک جلسه
 اهداف رفتاري رئوس مطالب

 

 ارزشیابي زمان نحوه ارائه درس حیطه

 

و  انواع الکل ها و فنل ها -1

 اترها

نامگذاری -2  

پیوند هیدروژنی -3  

اترهای حلقوی و اپوکسیدها -4  

سنتز روش های -5  

 : بتواند باید دانشجو
 آنها عاملی ههای گروهاترها و  و ها فنل و ها الکل انواع   

 ها و فنل ،ها الکل ویژگیهای .کند نامگذاری و بشناسد را

 را درآنها اسیدی قدرت و هیدروژنی پیوند اترها و

 و ها الکل تهیه و سنتز مختلف روشهای .دهد تشخیص

 لالک مختلف های واکنش .بنویسید مثال ذکر با را ها فنل

 شکسته مکانیسم .بنویسید مثال ذکر با را ها فنل و ها

 ذکر با را اسیدی های محیط در اتری های پیوند شدن

 .بنویسد مثال
 

سخنرانی، پرسش و  شناختی

پاسخ، ویدئوپروژكتور، 

 powerوایت برد، 

point 

حضور و فعالیت در كالس،  دقیقه 110
ان ، میكوئیزارائه تمرینات، 

 ترم/پایان ترم
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 شیمی عمومی ردس روزاهن رح ط 
 دانشگاه علوم پزشكي جهرم ـ طرح درس روزانه شیمي عمومي

 دانشجويان: نفرتعداد 

 آقاي دکتر سید ابراهیم موسوي فردمدرس:نام 

 دقیقه110مدت کالس:

 

 یک:  ترم

 

 99-00 :سال

 

 شیمی عمومی: عنوان درس

 تركیبات آلی: موضوع

 علوم آزمایشگاهی: دانشجو  رشته و مقطع تحصیلي اسیدهای كربوكسیلیک و آمین هاآشنایی دانشجویان با : هدف کلي

 

 

 ارائه  : يک جلسهمدت زمان 
 اهداف رفتاري رئوس مطالب

 

 ارزشیابي زمان نحوه ارائه درس حیطه

 

و  گروه عاملی اسیدی ویژگی -1

 آمینی

و  قدرت نسبی اسیدها -2

هاآمین  

روش های سنتز -3  

واکنش های اسیدها و  -4

هاآمین  

 : بتواند باید دانشجو
 وانواع برشمرد راو آمینی  اسیدی عاملی گروه ویژگیهای

 اسیدهای نسبی قدرت .کند نامگذاری را آنها

 قدرت بر موثر عوامل. نماید بازگو را کربوکسیلیک

 .برشمرد را اسیدها کربوکسیلیک اسیدی

 المث ذکر با را کربوکسیلیک اسیدهای مابین های واکنش

و  ها آمین به مربوط های واکنش انواع .دهد توضیح

 .کند تشریح ذکرمثال با را مختلف یاسیدها

 ویژگیهای کند توصیف را هتروسیکل های آمین انواع

 .کند بیان را هتروسیکل های آمین

سخنرانی، پرسش و  شناختی

پاسخ، ویدئوپروژكتور، 

 powerوایت برد، 

point 

حضور و فعالیت در كالس،  دقیقه 110
ان ، میكوئیزارائه تمرینات، 

 ترم/پایان ترم
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 شیمی عمومی ردس روزاهن رح ط 
 دانشگاه علوم پزشكي جهرم ـ طرح درس روزانه شیمي عمومي

 تعداد دانشجويان: نفر

 آقاي دکتر سید ابراهیم موسوي فردمدرس:نام 

 دقیقه110مدت کالس:

 

 یک:  ترم

 

 99-00 :سال

 

 شیمی عمومی: عنوان درس

 تركیبات آلیشناسایی : موضوع

 علوم آزمایشگاهی: دانشجو  رشته و مقطع تحصیلي مولکول هاآشنایی دانشجویان با روش های تعیین ساختار : هدف کلي

 

 

 مدت زمان ارائه  : يک جلسه
 اهداف رفتاري رئوس مطالب

 

 ارزشیابي زمان نحوه ارائه درس حیطه

 

 IRتست  -1

 UVتست  -2

 NMRتست  -3

 تست جذب اتمی -4

 : بتواند باید دانشجو
و جذب اتمی را  IR ،UV  ،NMRابتدائیات تست های 

 بیان کند و طیف های مربوط به آنها را تشخیص دهد.
 

سخنرانی، پرسش و  شناختی

پاسخ، ویدئوپروژكتور، 

 powerوایت برد، 

point 

حضور و فعالیت در كالس،  دقیقه 110
ان ، میكوئیزارائه تمرینات، 

 ترم/پایان ترم

 


