
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

 محیطبهداشت  ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص           محیطبهداشت  ی: مهندسیدانشکده : بهداشت     گروه آموزش

 15/11/1399 تاريخ ارائه درس : 1400-99سال تحصیلی  :  

  12-10 ساعت:              چهارشنبهروز:  اصول ترمودينامیک و انتقال حرارتنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 18 تعداد دانشجويان  :

 مهدی عسگری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مهدی عسگری :مدرس دقیقه 45مدت کالس: 

 10/11/99 بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 کاهاياستانداردها و  ،یکيزیف یتهایکم:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 کاهاياستانداردها و  ،یکيزیف یتهایکمآشنايی با مباحث پايه در خصوص 
 :  اختصاصیاهداف 

 کاهاي یالملل نیدستگاه ب آشنايی با -1

 ، جرم و زمانطول هایاستاندارد تعريف آشنايی با -2

 ، انرژی و کارآشنايی با واحد های دما-3

 آشنايی با تکنیک تبديل واحد-4

 مجازی    روش آموزش :  

 اساليد، کامپیوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد امکانات آموزشی : 

 پروژه                  وفعالیت آموزشی :   تکلیف          

 -عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 نويسنده: ديويد هالیدی و همکاران-عنوان: مبانی فیزيک -1

 تنوب -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسین صالحی-نويسنده: سرز فرانسیس و همکاران-عنوان: فیزيک دانشگاهی-2

 چاپ: اول

 دقیقه      :مدت زمان (جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )این قسمت :    مقدمه 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 کلیات درس  

 دقیقه 40مدت زمان :    درسو دوم بخش اول 

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 

 

 دومجلسه 
 

 محیطبهداشت  ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص           محیطبهداشت  ی: مهندسیدانشکده : بهداشت     گروه آموزش

 22/11/1399 تاريخ ارائه درس : 1400-99سال تحصیلی  :  

  12-10 ساعت:              چهارشنبهروز:  اصول ترمودينامیک و انتقال حرارتنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 18 تعداد دانشجويان  :

 مهدی عسگری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مهدی عسگری :مدرس دقیقه 45مدت کالس: 

 10/11/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 دما چیست:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 (دما، ترمودينامیک و مکانیک آماری)مفاهیم پايه با  دانشجو يیآشنا
 :  اختصاصیاهداف 

 مفهموم دماآشنايی با -1

 ترمودينامیک ، کاربرد و مصاديقبا مفهومآشنايی  -2

 مکانیک آماری ، کاربرد و مصاديقآشنايی با مفهوم -3

 مجازی    روش آموزش :  

 اساليد، کامپیوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          و          پروژه        

 -عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 نويسنده: ديويد هالیدی و همکاران-عنوان: مبانی فیزيک -1

 تنوب -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسین صالحی-نويسنده: سرز فرانسیس و همکاران-عنوان: فیزيک دانشگاهی-2

 چاپ: اول

 زمان:      دقیقهمدت  )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

 دقیقه 40مدت زمان :    و دوم درسبخش اول 

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 سومجلسه 
 

 محیطبهداشت  ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص           محیطبهداشت  ی: مهندسیدانشکده : بهداشت     گروه آموزش

 29/11/1399 تاريخ ارائه درس : 1400-99سال تحصیلی  :  

  12-10 ساعت:              چهارشنبهروز:  اصول ترمودينامیک و انتقال حرارتنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 18 تعداد دانشجويان  :

 مهدی عسگری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مهدی عسگری :مدرس دقیقه 45مدت کالس: 

 10/11/99 تدوين / بازنگری:تاريخ 
 

  قانون صفرم ترمودينامیک:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 آشنايی با قانون صفرم ترمودينامیک 
 :  اختصاصیاهداف 

 و کاربردهای آن با قانون صفرم ترمودينامیکآشنايی -1

 حل تمرين -2

 مجازی    روش آموزش :  

 کامپیوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويداساليد،  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          و          پروژه        

 -عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 نويسنده: ديويد هالیدی و همکاران-عنوان: مبانی فیزيک -1

 تنوب -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسین صالحی-فرانسیس و همکاراننويسنده: سرز -عنوان: فیزيک دانشگاهی-2

 چاپ: اول

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

 دقیقه 40مدت زمان :    و دوم درسبخش اول 

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 چهارمجلسه 
 

 محیطبهداشت  ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص           محیطبهداشت  ی: مهندسیدانشکده : بهداشت     گروه آموزش

 6/12/1399 تاريخ ارائه درس : 1400-99سال تحصیلی  :  

  12-10 ساعت:              چهارشنبهروز:  اصول ترمودينامیک و انتقال حرارتنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 18 تعداد دانشجويان  :

 مهدی عسگری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مهدی عسگری :مدرس دقیقه 45مدت کالس: 

 10/11/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

  انبساط گرمايی:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 مفهوم انبساط گرمايی و کاربردهای آنآشنايی با 
 :  اختصاصیاهداف 

 و روابط آن انبساط خطیآشنايی با  -1

 و روابط آن انبساط سطحیآشنايی با  -2

 و روابط آن انبساط حجمیآشنايی با  -3

  حل تمرين-4

 مجازی    روش آموزش :  

 اساليد، کامپیوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          و          پروژه        

 -عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 نويسنده: ديويد هالیدی و همکاران-عنوان: مبانی فیزيک -1

 تنوب -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسین صالحی-نويسنده: سرز فرانسیس و همکاران-عنوان: فیزيک دانشگاهی-2

 چاپ: اول

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

 دقیقه 40مدت زمان :    و دوم درسبخش اول 

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 

 

 پنجمجلسه 
 

 محیطبهداشت  ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص           محیطبهداشت  ی: مهندسیدانشکده : بهداشت     گروه آموزش

 13/12/1399 تاريخ ارائه درس : 1400-99سال تحصیلی  :  

  12-10 ساعت:              چهارشنبهروز:  اصول ترمودينامیک و انتقال حرارتنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 18 تعداد دانشجويان  :

 مهدی عسگری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مهدی عسگری :مدرس دقیقه 45مدت کالس: 

 10/11/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 1 انرژی گرمايی:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 مفهوم انرژی در ترمودينامیکآشنايی با 
 :  اختصاصیاهداف 

 يی با انرژی گرمايیآشنا -1

 آشنايی با ظرفیت گرمايی-2

 با گرمای ويژه مولیآشنايی -3

 آشنايی با گرمای نهان-4

 حل تمرين-5

 مجازی    روش آموزش :  

 اساليد، کامپیوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          و          پروژه        

 -عنوان و نوع آزمون : 

  درس : منبع

 نويسنده: ديويد هالیدی و همکاران-عنوان: مبانی فیزيک -1

 تنوب -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسین صالحی-نويسنده: سرز فرانسیس و همکاران-عنوان: فیزيک دانشگاهی-2

 چاپ: اول

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

 دقیقه 40مدت زمان :    و دوم درسبخش اول 

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 

 



 
 

 

 

 ششمجلسه 
 

 محیطبهداشت  ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص           محیطبهداشت  ی: مهندسیدانشکده : بهداشت     گروه آموزش

 20/12/1399 تاريخ ارائه درس : 1400-99سال تحصیلی  :  

  12-10 ساعت:              چهارشنبهروز:  اصول ترمودينامیک و انتقال حرارتنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 18 تعداد دانشجويان  :

 مهدی عسگری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مهدی عسگری :مدرس دقیقه 45مدت کالس: 

 10/11/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 تمرين حل:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 حل تمرين
 :  اختصاصیاهداف 

 ترکیبی از طريق حل تمرين ترمودينامیکو روابط  مومفه آشنايی با

 مجازی    روش آموزش :  

 اساليد، کامپیوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          و          پروژه        

 -عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 نويسنده: ديويد هالیدی و همکاران-عنوان: مبانی فیزيک -1

 تنوب -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسین صالحی-نويسنده: سرز فرانسیس و همکاران-عنوان: فیزيک دانشگاهی-2

 چاپ: اول

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

 دقیقه 40مدت زمان :    و دوم درسبخش اول 

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 هفتمجلسه 
 

 محیطبهداشت  ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص           محیطبهداشت  ی: مهندسیدانشکده : بهداشت     گروه آموزش

 27/12/1399 تاريخ ارائه درس : 1400-99سال تحصیلی  :  

  12-10 ساعت:              چهارشنبهروز:  اصول ترمودينامیک و انتقال حرارتنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 18 تعداد دانشجويان  :

 مهدی عسگری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مهدی عسگری :مدرس دقیقه 45مدت کالس: 

 10/11/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 2انرژی گرمايی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 سازو کارهای انتقال گرماآشنايی با 
 :  اختصاصیاهداف 

 رسانش از طريق سازو کار انتقال گرماآشنايی با -1

 همرفت  از طريق کار انتقال گرما سازوآشنايی با  -2

 تابش از طريق سازو کار انتقال گرماآشنايی با  -3

 مجازی    روش آموزش :  

 اساليد، کامپیوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          و          پروژه        

 -عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 نويسنده: ديويد هالیدی و همکاران-عنوان: مبانی فیزيک -1

 تنوب -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسین صالحی-نويسنده: سرز فرانسیس و همکاران-عنوان: فیزيک دانشگاهی-2

 چاپ: اول

 زمان:      دقیقهمدت  )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

 دقیقه 40مدت زمان :    و دوم درسبخش اول 

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 هشتمجلسه 
 

 محیطبهداشت  ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص           محیطبهداشت  ی: مهندسیدانشکده : بهداشت     گروه آموزش

 11/1/1400 تاريخ ارائه درس : 1400-99سال تحصیلی  :  

  12-10 ساعت:              چهارشنبهروز:  اصول ترمودينامیک و انتقال حرارتنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 18 تعداد دانشجويان  :

 مهدی عسگری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مهدی عسگری :مدرس دقیقه 45مدت کالس: 

 10/11/99 تدوين / بازنگری:تاريخ 
 

 حل تمرين:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 حل تمرين
 :  اختصاصیاهداف 

 معادالت و روابط همرفت، رسانش و تابش از طريق حل تمرين ترکیبی آشنايی با -1

 مجازی    روش آموزش :  

 افزارهای ارائه شده مانند نويداساليد، کامپیوتر، امکانات فضای مجازی و نرم  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          و          پروژه        

 -عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 نويسنده: ديويد هالیدی و همکاران-عنوان: مبانی فیزيک -1

 تنوب -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسین صالحی-نويسنده: سرز فرانسیس و همکاران-عنوان: فیزيک دانشگاهی-2

 چاپ: اول

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

 دقیقه 40مدت زمان :    و دوم درسبخش اول 

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 نهمجلسه 
 

 محیطبهداشت  ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص           محیطبهداشت  ی: مهندسیدانشکده : بهداشت     گروه آموزش

 18/1/1400 تاريخ ارائه درس : 1400-99سال تحصیلی  :  

  12-10 ساعت:              چهارشنبهروز:  اصول ترمودينامیک و انتقال حرارتنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 18 تعداد دانشجويان  :

 مهدی عسگری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مهدی عسگری :مدرس دقیقه 45مدت کالس: 

 10/11/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ترموگرافی:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 تکنیک ترموگرافیآشنايی با 
 :  اختصاصیاهداف 

 معرفی دستگاه ترموگراف-1

 آشنايی با فیزيک دمانگاری-2

 مجازی    روش آموزش :  

 اساليد، کامپیوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          و          پروژه        

 -عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 همکاراننويسنده: ديويد هالیدی و -عنوان: مبانی فیزيک -1

 تنوب -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسین صالحی-نويسنده: سرز فرانسیس و همکاران-عنوان: فیزيک دانشگاهی-2

 چاپ: اول

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

 دقیقه 40مدت زمان :    و دوم درسبخش اول 

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 دهمجلسه 
 

 محیطبهداشت  ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص           محیطبهداشت  ی: مهندسیدانشکده : بهداشت     گروه آموزش

 25/1/1400 تاريخ ارائه درس : 1400-99سال تحصیلی  :  

  12-10 ساعت:              چهارشنبهروز:  انتقال حرارتاصول ترمودينامیک و نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 18 تعداد دانشجويان  :

 مهدی عسگری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مهدی عسگری :مدرس دقیقه 45مدت کالس: 

 10/11/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 امواج الکترومغناطیس:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 امواج الکترومغناطیسآشنايی با 
 :  اختصاصیاهداف 

 معرفی و آشنايی با امواج الکترومغناطیس -1

 آشنايی با محدوده های طیف الکترومغناطیس-2

 آشنايی با روابط بین انرژی ، طول موج و فرکانس در امواج الکترومغناطیس -3

 آشنايی کامل با امواج فروسرخ-4

 مجازی    روش آموزش :  

 اساليد، کامپیوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          و          پروژه        

 -عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 نويسنده: ديويد هالیدی و همکاران-عنوان: مبانی فیزيک -1

 تنوب -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسین صالحی-نويسنده: سرز فرانسیس و همکاران-دانشگاهیعنوان: فیزيک -2

 چاپ: اول

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

 دقیقه 40مدت زمان :    و دوم درسبخش اول 

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 يازدهمجلسه 
 

 محیطبهداشت  ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص           محیطبهداشت  ی: مهندسیدانشکده : بهداشت     گروه آموزش

 1/2/1400 تاريخ ارائه درس : 1400-99سال تحصیلی  :  

  12-10 ساعت:              چهارشنبهروز:  اصول ترمودينامیک و انتقال حرارتنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 18 تعداد دانشجويان  :

 مهدی عسگری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مهدی عسگری :مدرس دقیقه 45مدت کالس: 

 10/11/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 1گرما و کار :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 کار در ترمودينامیکگرما و آشنايی با مفاهیم 
 :  اختصاصیاهداف 

 مفاهیم گرما و کار و رابط بین آنها آشنايی با -1

 معرفی قانون اول ترمودينامیک -2

 حل تمرين-3

 مجازی    روش آموزش :  

 اساليد، کامپیوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          و          پروژه        

 -عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 نويسنده: ديويد هالیدی و همکاران-عنوان: مبانی فیزيک -1

 تنوب -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسین صالحی-نويسنده: سرز فرانسیس و همکاران-عنوان: فیزيک دانشگاهی-2

 چاپ: اول

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

 دقیقه 40مدت زمان :    و دوم درسبخش اول 

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 دوازدهمجلسه 
 

 محیطبهداشت  ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص           محیطبهداشت  ی: مهندسیدانشکده : بهداشت     گروه آموزش

 8/2/1400 تاريخ ارائه درس : 1400-99سال تحصیلی  :  

  12-10 ساعت:              چهارشنبهروز:  اصول ترمودينامیک و انتقال حرارتنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 18 تعداد دانشجويان  :

 مهدی عسگری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مهدی عسگری :مدرس دقیقه 45مدت کالس: 

 10/11/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 2گرما و کار :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 آشنايی با مفاهیم گرما و کار در ترمودينامیک
 :  اختصاصیاهداف 

 ترمودينامیکآشنايی با فرايند های هم دما، بی دررو و انبساط آزاد در  -1

 حل تمرين-2

 مجازی    روش آموزش :  

 اساليد، کامپیوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          و          پروژه        

 -عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 نويسنده: ديويد هالیدی و همکاران-فیزيکعنوان: مبانی  -1

 تنوب -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسین صالحی-نويسنده: سرز فرانسیس و همکاران-عنوان: فیزيک دانشگاهی-2

 چاپ: اول

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

 دقیقه 40مدت زمان :    و دوم درسبخش اول 

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 سیزدهمجلسه 
 

 محیطبهداشت  ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص           محیطبهداشت  ی: مهندسیدانشکده : بهداشت     گروه آموزش

 15/2/1400 تاريخ ارائه درس : 1400-99سال تحصیلی  :  

  12-10 ساعت:              چهارشنبهروز:  اصول ترمودينامیک و انتقال حرارتنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 18 تعداد دانشجويان  :

 مهدی عسگری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مهدی عسگری :مدرس دقیقه 45مدت کالس: 

 10/11/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 1آنتروپی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 آنتروپیمفهوم آشنايی با 
 :  اختصاصیاهداف 

 آنتروپی چیست و کاربرد آن در ترمودينامیک-1
 آشنايی با فرايندهای يک طرفه و دوطرفه در ترمودينامیک -2
 آشنايی نحوه محاسبه تغییرات آنتروپی -3
 معرفی قانون دوم ترمودينامیک -4

 مجازی    روش آموزش :  

 اساليد، کامپیوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          و          پروژه        

 -عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 نويسنده: ديويد هالیدی و همکاران-عنوان: مبانی فیزيک -1

 تنوب -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسین صالحی-نويسنده: سرز فرانسیس و همکاران-عنوان: فیزيک دانشگاهی-2

 چاپ: اول

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

 دقیقه 40مدت زمان :    و دوم درسبخش اول 

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 چهاردهمجلسه 
 

 محیطبهداشت  ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص           محیطبهداشت  ی: مهندسیدانشکده : بهداشت     گروه آموزش

 22/2/1400 تاريخ ارائه درس : 1400-99سال تحصیلی  :  

  12-10 ساعت:              چهارشنبهروز:  ترمودينامیک و انتقال حرارتاصول نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 18 تعداد دانشجويان  :

 مهدی عسگری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مهدی عسگری :مدرس دقیقه 45مدت کالس: 

 10/11/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 2آنتروپی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 آشنايی با مفهوم مرکز جرم و تکانه خطی )بخش دوم(
 :  اختصاصیاهداف 

 عوامل تاثیرگذار بر آنتروپی آشنايی با -1

 حل تمرين-2

 مجازی    روش آموزش :  

 اساليد، کامپیوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          و          پروژه        

 -عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 نويسنده: ديويد هالیدی و همکاران-عنوان: مبانی فیزيک -1

 تنوب -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسین صالحی-نويسنده: سرز فرانسیس و همکاران-عنوان: فیزيک دانشگاهی-2

 چاپ: اول

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

 دقیقه 40مدت زمان :    و دوم درسبخش اول 

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 پانزدهمجلسه 
 

 محیطبهداشت  ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص           محیطبهداشت  ی: مهندسیدانشکده : بهداشت     گروه آموزش

 29/2/1400 تاريخ ارائه درس : 1400-99سال تحصیلی  :  

  12-10 ساعت:              چهارشنبهروز:  اصول ترمودينامیک و انتقال حرارتنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 18 تعداد دانشجويان  :

 مهدی عسگری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مهدی عسگری :مدرس دقیقه 45مدت کالس: 

 10/11/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ماشین گرمايی:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 ماشین های گرمايی در ترمودينامیکآشنايی با 
 :  اختصاصیاهداف 

 معرفی ماشین کارنو و روابط آن -1

 روابط آنمعرفی ماشین استرلینگ و -2

 مجازی    روش آموزش :  

 اساليد، کامپیوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          و          پروژه        

 -عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 هالیدی و همکاران نويسنده: ديويد-عنوان: مبانی فیزيک -1

 تنوب -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسین صالحی-نويسنده: سرز فرانسیس و همکاران-عنوان: فیزيک دانشگاهی-2

 چاپ: اول

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

 دقیقه 40مدت زمان :    و دوم درسبخش اول 

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 شانزدهمجلسه 
 

 محیطبهداشت  ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص           محیطبهداشت  ی: مهندسیدانشکده : بهداشت     گروه آموزش

 5/3/1400 تاريخ ارائه درس : 1400-99سال تحصیلی  :  

  12-10 ساعت:              چهارشنبهروز:  و انتقال حرارت اصول ترمودينامیکنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 18 تعداد دانشجويان  :

 مهدی عسگری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مهدی عسگری :مدرس دقیقه 45مدت کالس: 

 10/11/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 حل تمرين:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 حل تمرين
 :  اختصاصیاهداف 

 یبیترک نيحل تمر قياز طر تمام مفاهیم تدريسی از جلسه اول تا آخربا  يیآشنا-1

 مجازی    روش آموزش :  

 اساليد، کامپیوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          و          پروژه        

 -عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 نويسنده: ديويد هالیدی و همکاران-عنوان: مبانی فیزيک -1

 تنوب -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسین صالحی-نويسنده: سرز فرانسیس و همکاران-عنوان: فیزيک دانشگاهی-2

 چاپ: اول

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

 دقیقه 40مدت زمان :    و دوم درسبخش اول 

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 هفدهمجلسه 
 

 محیطبهداشت  ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص           محیطبهداشت  ی: مهندسیدانشکده : بهداشت     گروه آموزش

 12/3/1400 تاريخ ارائه درس : 1400-99سال تحصیلی  :  

  12-10 ساعت:              چهارشنبهروز:  اصول ترمودينامیک و انتقال حرارتنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 18 تعداد دانشجويان  :

 مهدی عسگری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مهدی عسگری :مدرس دقیقه 45مدت کالس: 

 10/11/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 رفع اشکال:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 رفع اشکال
 :  اختصاصیاهداف 

 رفع اشکال

 مجازی    روش آموزش :  

 نرم افزارهای ارائه شده مانند نويداساليد، کامپیوتر، امکانات فضای مجازی و  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          و          پروژه        

 -عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 نويسنده: ديويد هالیدی و همکاران-عنوان: مبانی فیزيک -1

 تنوب -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسین صالحی-نويسنده: سرز فرانسیس و همکاران-عنوان: فیزيک دانشگاهی-2

 چاپ: اول

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

 دقیقه 40مدت زمان :    و دوم درسبخش اول 

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 


