دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي
گروه اتاق عمل
طرح درس روزانه ( )lesson Planمجازی
جلسه اول
دانشکده :بهداشت گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی /مهندسی بهداشت محیط

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 5011/15/51 :

نام درس (واحد)  :نقشه برداری و نقشه کشي

روز :يکشنبه

نوع واحد :عملي

ساعت8-51 :

تعداد دانشجويان  58 :نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.
عنوان درس  :تعريف نقشه و انواع نقشه و عالئم گرافيکي و قراردادی
هدف کلی درس  :آشنايي دانشجويان کاربرد نقشه ها در صنعت و عالئم مورد استفاده در هر يک از نقشه ها

اهداف جزئی :
 تعريف نقشه
 انواع نقشه های صنعتي شامل پالن ،برش طولي و عرضي ،نما ،نقشه های  ،P&IDنقشه برق ،و نقشه تاسيسات
 عالئم نقشه کشي شامل درب ،پنجره ،تير ،ستون ،پله ،رقوم ارتفاعي ،اندازه ها
روش آموزش  :محتوای مجازی
امکانات آموزشی  :اساليد آموزشي
منبع درس :




رسم فنی و نقشه های صنعتی  ،1مهندس احمد متقی پور ،انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

نقشه کشی عمومی ساختمان ،مهندس نصرت اله حقایقی ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 1 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  01 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  1 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 01 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  51 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  51 :دقيقه

جلسه دوم
دانشکده :بهداشت گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی /مهندسی بهداشت محیط

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 5011/15/51 :

نام درس (واحد)  :نقشه برداری و نقشه کشي

روز :يکشنبه

نوع واحد :عملي

ساعت51-52 :

تعداد دانشجويان  58 :نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.
عنوان درس  :مقياس نقشه و تبديل مقياس ها به يکديگر
هدف کلی درس  :آشنایی دانشجویان با انواع مقیاس های مرسوم در نقشه ها

اهداف جزئی :
 انواع اندازه های استاندارد کاغذ نقشه کشي
 انواع مقياس ها
 تبديل مقياس در ترسيمات فني
روش آموزش  :محتوای مجازی
امکانات آموزشی  :اساليد آموزشي
منبع درس :




رسم فنی و نقشه های صنعتی  ،1مهندس احمد متقی پور ،انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

نقشه کشی عمومی ساختمان ،مهندس نصرت اله حقایقی ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 1 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  01 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  1 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 01 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  51 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  51 :دقيقه

جلسه سوم
دانشکده :بهداشت گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی /مهندسی بهداشت محیط

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 5011/15/22 :

نام درس (واحد)  :نقشه برداری و نقشه کشي

روز :يکشنبه

نوع واحد :عملي

ساعت8-51 :

تعداد دانشجويان  58 :نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.
عنوان درس  :معرفي انواع وسايل و امکانات نقشه کشي
هدف کلی درس  :آشنایی دانشجویان با وسایل مورد استفاده در نقشه کشی دستی

اهداف جزئی :
 انواع خط کش
 گونيا و نفاله
 پرگار
 انواع مداد ها و ضخامت ها برای نقشه کشي
روش آموزش  :محتوای مجازی
امکانات آموزشی  :اساليد آموزشي
منبع درس :
 رسم فنی و نقشه های صنعتی  ،1مهندس احمد متقی پور ،انتشارات دانشگاه صنعتی شریف



نقشه کشی عمومی ساختمان ،مهندس نصرت اله حقایقی ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 1 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  01 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  1 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 01 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  51 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  51 :دقيقه

جلسه چهارم
دانشکده :بهداشت گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی /مهندسی بهداشت محیط

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 5011/15/22 :

نام درس (واحد)  :نقشه برداری و نقشه کشي

روز :يکشنبه

نوع واحد :عملي

ساعت51-52 :

تعداد دانشجويان  58 :نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.
عنوان درس  :آموزش ترسيم نقشه
هدف کلی درس  :آشنایی دانشجویان با نحوه ترسیم پالن و برش ها

اهداف جزئی :
 اصول تئوری تهیه نقشه پالن
 اصول تئوری تهیه نقشه برش های طولی و عرضی
روش آموزش  :محتوای مجازی
امکانات آموزشی  :اساليد آموزشي
منبع درس :
 رسم فنی و نقشه های صنعتی  ،1مهندس احمد متقی پور ،انتشارات دانشگاه صنعتی شریف



نقشه کشی عمومی ساختمان ،مهندس نصرت اله حقایقی ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 1 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  01 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  1 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 01 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  51 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  51 :دقيقه

جلسه پنجم
دانشکده :بهداشت گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی /مهندسی بهداشت محیط

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 5011/12/11 :

نام درس (واحد)  :نقشه برداری و نقشه کشي

روز :يکشنبه

نوع واحد :عملي

ساعت8-51 :

تعداد دانشجويان  58 :نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.
عنوان درس  :تمرين و ترسيم نقشه و بازخواني آنها
هدف کلی درس  :آشنایی دانشجویان با اصول نقشه خوانی صنعتی

اهداف جزئی :
 نقشه خواني پالن و برش ها
 نقشه خواني تاسيسات
روش آموزش  :محتوای مجازی
امکانات آموزشی  :اساليد آموزشي
منبع درس :




رسم فنی و نقشه های صنعتی  ،1مهندس احمد متقی پور ،انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

نقشه کشی عمومی ساختمان ،مهندس نصرت اله حقایقی ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 1 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  01 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  1 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 01 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  51 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  51 :دقيقه

جلسه ششم
دانشکده :بهداشت گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی /مهندسی بهداشت محیط

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 5011/12/11 :

نام درس (واحد)  :نقشه برداری و نقشه کشي

روز :يکشنبه

نوع واحد :عملي

ساعت51-52 :

تعداد دانشجويان  58 :نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.
عنوان درس  :نحوه ترسيم نقشه های موجود ار يک محل
هدف کلی درس  :آشنایی دانشجویان با اصول ترسیم نقشه ها و برش ها از محل های ساخته شده موجود

اهداف جزئی :
 نحوه صحيح تبديل مقياس های موجود به مقياس های نقشه متناسب با اندازه کاغذ
 ترسيم صحيح موقعيت ها و عالئم با توجه به پروژه موجود
روش آموزش  :محتوای مجازی و کار عملي
امکانات آموزشی  :اساليد آموزشي
منبع درس :




رسم فنی و نقشه های صنعتی  ،1مهندس احمد متقی پور ،انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

نقشه کشی عمومی ساختمان ،مهندس نصرت اله حقایقی ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 1 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  01 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  1 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 01 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  51 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  51 :دقيقه

جلسه هفتم
دانشکده :بهداشت گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی /مهندسی بهداشت محیط

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 5011/12/52 :

نام درس (واحد)  :نقشه برداری و نقشه کشي

روز :يکشنبه

نوع واحد :عملي

ساعت8-51 :

تعداد دانشجويان  58 :نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.
عنوان درس  :تهيه نقشه از محل های احداث نشده
هدف کلی درس  :آشنایی دانشجویان با کسب مهارت در ترسیم نقشه فنی پروژه های احداث نشده

اهداف جزئی :
 افزايش قدرت تصور ذهني و سناريوسازی دانشجو در ترسيم يک نقشه
 اصول جانمايي بهينه بخش های مختلف يک پروژه
 پياده سازی نقشه های برآورد شده با مقياس مناسب بر روی کاغذ
روش آموزش  :محتوای مجازی
امکانات آموزشی  :اساليد آموزشي
منبع درس :
 رسم فنی و نقشه های صنعتی  ،1مهندس احمد متقی پور ،انتشارات دانشگاه صنعتی شریف



نقشه کشی عمومی ساختمان ،مهندس نصرت اله حقایقی ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 1 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  01 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  1 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 01 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  51 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  51 :دقيقه

جلسه هشتم
دانشکده :بهداشت گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی /مهندسی بهداشت محیط

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 5011/12/52 :

نام درس (واحد)  :نقشه برداری و نقشه کشي

روز :يکشنبه

نوع واحد :عملي

ساعت51-52 :

تعداد دانشجويان  58 :نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.
عنوان درس  :معرفي نرم افزارهای نقشه کشي
هدف کلی درس  :آشنایی دانشجویان با نرم افزارهای کاربردی در ترسیم نقشه های در علوم مهندسی

اهداف جزئی :


نرم افزار AutoCAD



نرم افزار Revit 3D

روش آموزش  :محتوای مجازی
امکانات آموزشی  :اساليد آموزشي
منبع درس :




رسم فنی و نقشه های صنعتی  ،1مهندس احمد متقی پور ،انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

نقشه کشی عمومی ساختمان ،مهندس نصرت اله حقایقی ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 1 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  01 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  1 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 01 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  51 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  51 :دقيقه

جلسه نهم
دانشکده :بهداشت گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی /مهندسی بهداشت محیط

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 5011/12/59 :

نام درس (واحد)  :نقشه برداری و نقشه کشي

روز :يکشنبه

نوع واحد :عملي

ساعت8-51 :

تعداد دانشجويان  58 :نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.
عنوان درس  :آموزش ترسیم عملی پالن با دست -بخش اول
هدف کلی درس  :آشنایی دانشجویان ترسیم عملی نقش
ه ها

اهداف جزئی :
 انتخاب اندازه مناسب کاغذ
 تبديل مقياس
 استفاده از وسايل نقشه کشي
روش آموزش  :آموزش عملي
امکانات آموزشی  :وسايل نقشه کشي موجود در کارگاه
منبع درس :
 رسم فنی و نقشه های صنعتی  ،1مهندس احمد متقی پور ،انتشارات دانشگاه صنعتی شریف



نقشه کشی عمومی ساختمان ،مهندس نصرت اله حقایقی ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 1 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  01 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  1 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 01 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  51 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  51 :دقيقه

جلسه دهم
دانشکده :بهداشت گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی /مهندسی بهداشت محیط

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 5011/12/59 :

نام درس (واحد)  :نقشه برداری و نقشه کشي

روز :يکشنبه

نوع واحد :عملي

ساعت51-52 :

تعداد دانشجويان  58 :نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.
عنوان درس  :آموزش ترسیم عملی پالن با دست -بخش دوم
هدف کلی درس  :آشنایی دانشجویان ترسیم عملی نقشه ها

اهداف جزئی :
 ترسيم پالن يک سازه با استفاده از وسايل دستي نقشه کشي
روش آموزش  :آموزش عملي
امکانات آموزشی  :وسايل نقشه کشي موجود در کارگاه
منبع درس :
 رسم فنی و نقشه های صنعتی  ،1مهندس احمد متقی پور،



انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

نقشه کشی عمومی ساختمان ،مهندس نصرت اله حقایقی ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 1 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  01 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  1 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 01 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  51 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  51 :دقيقه

جلسه يازدهم
دانشکده :بهداشت گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی /مهندسی بهداشت محیط

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 5011/12/22 :

نام درس (واحد)  :نقشه برداری و نقشه کشي

روز :يکشنبه

نوع واحد :عملي

ساعت8-51 :

تعداد دانشجويان  58 :نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.
عنوان درس  :آموزش ترسیم عملی پالن با دست -بخش سوم
هدف کلی درس  :آشنایی دانشجویان ترسیم عملی نقشه ها

اهداف جزئی :
 ترسيم پالن يک سازه با استفاده از وسايل دستي نقشه کشي
روش آموزش  :آموزش عملي
امکانات آموزشی  :کامپيوتر
منبع درس :




رسم فنی و نقشه های صنعتی  ،1مهندس احمد متقی پور ،انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

نقشه کشی عمومی ساختمان ،مهندس نصرت اله حقایقی ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 1 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  01 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  1 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 01 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  51 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  51 :دقيقه

جلسه دوازدهم
دانشکده :بهداشت گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی /مهندسی بهداشت محیط

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 5011/12/22 :

نام درس (واحد)  :نقشه برداری و نقشه کشي

روز :يکشنبه

نوع واحد :عملي

ساعت51-52 :

تعداد دانشجويان  58 :نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.
عنوان درس  :آموزش ترسیم عملی پالن با دست -بخش چهارم
هدف کلی درس  :آشنایی دانشجویان ترسیم عملی نقشه ها

اهداف جزئی :
 ترسيم برش طولي يک سازه با استفاده از وسايل دستي نقشه کشي
روش آموزش  :آموزش عملي
امکانات آموزشی  :کامپيوتر
منبع درس :




رسم فنی و نقشه های صنعتی  ،1مهندس احمد متقی پور ،انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

نقشه کشی عمومی ساختمان ،مهندس نصرت اله حقایقی ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 1 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  01 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  1 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 01 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  51 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  51 :دقيقه

جلسه سيزدهم
دانشکده :بهداشت گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی /مهندسی بهداشت محیط

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 5011/12/01 :

نام درس (واحد)  :نقشه برداری و نقشه کشي

روز :يکشنبه

نوع واحد :عملي

ساعت8-51 :

تعداد دانشجويان  58 :نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.
عنوان درس  :آموزش ترسیم عملی پالن با دست -بخش پنجم
هدف کلی درس  :آشنایی دانشجویان ترسیم عملی نقشه ها

اهداف جزئی :
 ترسيم برش طولي يک سازه با استفاده از وسايل دستي نقشه کشي
روش آموزش  :آموزش عملي
امکانات آموزشی  :کامپيوتر
منبع درس :
 رسم فنی و نقشه های صنعتی  ،1مهندس احمد متقی پور ،انتشارات دانشگاه



صنعتی شریف

نقشه کشی عمومی ساختمان ،مهندس نصرت اله حقایقی ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 1 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  01 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  1 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 01 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  51 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  51 :دقيقه

جلسه چهاردهم
دانشکده :بهداشت گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی /مهندسی بهداشت محیط

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 5011/12/01 :

نام درس (واحد)  :نقشه برداری و نقشه کشي

روز :يکشنبه

نوع واحد :عملي

ساعت51-52 :

تعداد دانشجويان  58 :نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.
عنوان درس  :آموزش ترسیم عملی پالن با دست -بخش ششم
هدف کلی درس  :آشنایی دانشجویان ترسیم عملی نقشه ها

اهداف جزئی :
 ترسيم برش عرضي يک سازه با استفاده از وسايل دستي نقشه کشي
روش آموزش  :آموزش عملي
امکانات آموزشی  :کامپيوتر
منبع درس :
 رسم فنی و نقشه های صنعتی  ،1مهندس احمد متقی پور ،انتشارات دانشگاه صنعتی شریف



نقشه کشی عمومی ساختمان ،مهندس نصرت اله حقایقی ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 1 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  01 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  1 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 01 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  51 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  51 :دقيقه

جلسه پانزدهم
دانشکده :بهداشت گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی /مهندسی بهداشت محیط

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 5011/10/12 :

نام درس (واحد)  :نقشه برداری و نقشه کشي

روز :يکشنبه

نوع واحد :عملي

ساعت8-51 :

تعداد دانشجويان  58 :نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.
عنوان درس  :آموزش ترسیم عملی پالن با دست -بخش هفتم
هدف کلی درس  :آشنایی دانشجویان ترسیم عملی نقشه ها

اهداف جزئی :
 اندازه گذاری پالن رسم شده با دست
 اندازه گذاری برش های طولي و عرضي رسم شده با دست
روش آموزش  :آموزش عملي
امکانات آموزشی  :کامپيوتر
منبع درس :




رسم فنی و نقشه های صنعتی  ،1مهندس احمد متقی پور ،انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

نقشه کشی عمومی ساختمان ،مهندس نصرت اله حقایقی ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 1 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  01 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  1 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 01 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  51 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  51 :دقيقه

جلسه شانزدهم
دانشکده :بهداشت گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی /مهندسی بهداشت محیط

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 5011/10/12 :

نام درس (واحد)  :نقشه برداری و نقشه کشي

روز :يکشنبه

نوع واحد :عملي

ساعت51-52 :

تعداد دانشجويان  58 :نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.
عنوان درس  :آموزش ترسیم عملی پالن با دست -بخش هشتم
هدف کلی درس  :آشنایی دانشجویان ترسیم عملی نقشه ها

اهداف جزئی :
 اندازه گذاری برش طولي رسم شده با دست
 اندازه گذاری برش عرضي رسم شده با دست
روش آموزش  :آموزش عملي
امکانات آموزشی  :کامپيوتر
منبع درس :




رسم فنی و نقشه های صنعتی  ،1مهندس احمد متقی پور ،انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

نقشه کشی عمومی ساختمان ،مهندس نصرت اله حقایقی ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 1 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  01 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  1 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 01 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  51 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  51 :دقيقه

جلسه هفدهم
دانشکده :بهداشت گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی /مهندسی بهداشت محیط

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 5011/10/19 :

نام درس (واحد)  :نقشه برداری و نقشه کشي

روز :يکشنبه

نوع واحد :عملي

ساعت8-51 :

تعداد دانشجويان  58 :نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.
عنوان درس  :آموزش ترسیم عملی پالن با نرم افزار -بخش اول
هدف کلی درس  :آشنایی دانشجویان با نرم افزار AutoCAD

اهداف جزئی :
 آشنايي با منوهای کاربردی نرم افزار همچون منوی ترسيم و ويرايش
روش آموزش  :آموزش عملي
امکانات آموزشی  :کامپيوتر
منبع درس :




رسم فنی و نقشه های صنعتی  ،1مهندس احمد متقی پور ،انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

نقشه کشی عمومی ساختمان ،مهندس نصرت اله حقایقی ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 1 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  01 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  1 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 01 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  51 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  51 :دقيقه

جلسه هجدهم
دانشکده :بهداشت گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی /مهندسی بهداشت محیط

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 5011/10/19 :

نام درس (واحد)  :نقشه برداری و نقشه کشي

روز :يکشنبه

نوع واحد :عملي

ساعت51-52 :

تعداد دانشجويان  58 :نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.
عنوان درس  :ادامه آموزش ترسیم عملی پالن با نرم افزار -بخش دوم
هدف کلی درس  :آشنایی دانشجویان با نرم افزار AutoCAD

اهداف جزئی :
 آشنايي با منوهای کاربردی نرم افزار همچون منوی ترسيم و ويرايش
روش آموزش  :آموزش عملي
امکانات آموزشی  :کامپيوتر
منبع درس :
 رسم فنی و نقشه های صنعتی  ،1مهندس احمد متقی پور ،انتشارات دانشگاه صنعتی شریف



نقشه کشی عمومی ساختمان ،مهندس نصرت اله حقایقی ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 1 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  01 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  1 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 01 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  51 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  51 :دقيقه

جلسه نوزدهم
دانشکده :بهداشت گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی /مهندسی بهداشت محیط

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 5011/10/20 :

نام درس (واحد)  :نقشه برداری و نقشه کشي

روز :يکشنبه

نوع واحد :عملي

ساعت8-51 :

تعداد دانشجويان  58 :نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.
عنوان درس  :ادامه آموزش ترسیم عملی پالن با نرم افزار -بخش سوم
هدف کلی درس  :آشنایی دانشجویان با نرم افزار AutoCAD

اهداف جزئی :
 ترسيم پالن سازه با نرم افزار AutoCAD
روش آموزش  :آموزش عملي
امکانات آموزشی  :کامپيوتر
منبع درس :
 رسم فنی و نقشه های صنعتی  ،1مهندس احمد متقی پور،



انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

نقشه کشی عمومی ساختمان ،مهندس نصرت اله حقایقی ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 1 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  01 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  1 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 01 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  51 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  51 :دقيقه

جلسه بيستم
دانشکده :بهداشت گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی /مهندسی بهداشت محیط

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 5011/10/20 :

نام درس (واحد)  :نقشه برداری و نقشه کشي

روز :يکشنبه

نوع واحد :عملي

ساعت51-52 :

تعداد دانشجويان  58 :نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.
عنوان درس  :ادامه آموزش ترسیم عملی پالن با نرم افزار -بخش چهارم
هدف کلی درس  :آشنایی دانشجویان با نرم افزار AutoCAD

اهداف جزئی :
 ادامه ترسيم پالن سازه با نرم افزار AutoCAD
روش آموزش  :آموزش عملي
امکانات آموزشی  :کامپيوتر
منبع درس :
 رسم فنی و نقشه های صنعتی  ،1مهندس احمد متقی پور ،انتشارات دانشگاه صنعتی شریف



نقشه کشی عمومی ساختمان ،مهندس نصرت اله حقایقی ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 1 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  01 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  1 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 01 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  51 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  51 :دقيقه

جلسه بيست و يکم
دانشکده :بهداشت گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی /مهندسی بهداشت محیط

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 5011/10/12 :

نام درس (واحد)  :نقشه برداری و نقشه کشي

روز :يکشنبه

نوع واحد :عملي

ساعت8-51 :

تعداد دانشجويان  58 :نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.
عنوان درس  :ادامه آموزش ترسیم عملی پالن با نرم افزار -بخش پنجم
هدف کلی درس  :آشنایی دانشجویان با نرم افزار AutoCAD

اهداف جزئی :
 ادامه ترسيم پالن سازه با نرم افزار AutoCAD
روش آموزش  :آموزش عملي
امکانات آموزشی  :کامپيوتر
منبع درس :
 رسم فنی و نقشه های صنعتی  ،1مهندس احمد متقی پور ،انتشارات دانشگاه صنعتی شریف



نقشه کشی عمومی ساختمان ،مهندس نصرت اله حقایقی ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 1 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  01 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  1 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 01 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  51 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  51 :دقيقه

جلسه بيست و دوم
دانشکده :بهداشت گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی /مهندسی بهداشت محیط

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 5011/10/12 :

نام درس (واحد)  :نقشه برداری و نقشه کشي

روز :يکشنبه

نوع واحد :عملي

ساعت51-52 :

تعداد دانشجويان  58 :نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.
عنوان درس  :ادامه آموزش ترسیم عملی پالن با نرم افزار -بخش ششم
هدف کلی درس  :آشنایی دانشجویان با نرم افزار AutoCAD

اهداف جزئی :
 ترسيم برش طولي و عرضي سازه با نرم افزار AutoCAD
روش آموزش  :آموزش عملي
امکانات آموزشی  :کامپيوتر
منبع درس :
 رسم فنی و نقشه های صنعتی  ،1مهندس احمد متقی پور،



انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

نقشه کشی عمومی ساختمان ،مهندس نصرت اله حقایقی ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 1 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  01 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  1 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 01 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  51 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  51 :دقيقه

جلسه بيست و سوم
دانشکده :بهداشت گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی /مهندسی بهداشت محیط

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 5011/10/50 :

نام درس (واحد)  :نقشه برداری و نقشه کشي

روز :يکشنبه

نوع واحد :عملي

ساعت8-51 :

تعداد دانشجويان  58 :نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.
عنوان درس  :ادامه آموزش ترسیم عملی پالن با نرم افزار -بخش هفتم
هدف کلی درس  :آشنایی دانشجویان با نرم افزار AutoCAD

اهداف جزئی :
 اندازه گذاری ترسيمات با نرم افزار AutoCAD
روش آموزش  :آموزش عملي
امکانات آموزشی  :کامپيوتر
منبع درس :
 رسم فنی و نقشه های صنعتی  ،1مهندس احمد متقی پور ،انتشارات دانشگاه صنعتی شریف



نقشه کشی عمومی ساختمان ،مهندس نصرت اله حقایقی ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 1 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  01 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  1 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 01 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  51 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  51 :دقيقه

جلسه بيست و چهارم
دانشکده :بهداشت گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی /مهندسی بهداشت محیط

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 5011/10/50 :

نام درس (واحد)  :نقشه برداری و نقشه کشي

روز :يکشنبه

نوع واحد :عملي

ساعت8-51 :

تعداد دانشجويان  58 :نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.
عنوان درس  :ادامه آموزش ترسیم عملی پالن با نرم افزار -بخش هشتم
هدف کلی درس  :آشنایی دانشجویان با نرم افزار AutoCAD

اهداف جزئی :
 آشنايي دانشجويان با نحوه پالت گيری با نرم افزار AutoCAD
روش آموزش  :آموزش عملي
امکانات آموزشی  :کامپيوتر
منبع درس :
 رسم فنی و نقشه های صنعتی  ،1مهندس احمد متقی پور ،انتشارات دانشگاه صنعتی شریف



نقشه کشی عمومی ساختمان ،مهندس نصرت اله حقایقی ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 1 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  01 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  1 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 01 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  51 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  51 :دقيقه

