بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانطکده :کطبٍرسی ٍ هٌببغ طبیؼی رضته :ػلَم ببغببًی
نام درس :فیشیَلَصی تٌص در گیبّبى ببغببًی
نام هدرس :دکتز راّلِ ابزاّیوی

گرایص :فیشیَلَصی ٍ اصالح سبشیْب

تعداد واحد نظری:

2

تعداد واحد عولی:

توام وقت  نیوه وقت هدعو

هقطع :کبرضٌبسی ارضذ
 0عنواى درس پیطنیاز:

……

هحل برگساری :کالس آزهایطگاه 

هدف کلی درس  :آضٌبیی بب تبثیزات ٍ صذهبت ًبضی اس ػَاهل هحیطی تٌص سا درگیبّبى ٍ هکبًیسن فیشیَلَصیکی ٍاکٌص گیبّبى درهقببل آًْب

رئوس هطالب
هفته اول
هفته دوم
هفته سوم

تؼزیف تٌص ٍ ٍاتٌص ٍ اثزات ًبهطلَة ضذت ٍ کیفیت ًَر بزرضذ ٍ ًوَ گیبّبى
تٌص آبی ٍ هکبًیسن ٍ اثزات تٌص آبی بز غطبءسلَلی ،فتَسٌتش ،ببس ٍ بستِ ضذى رٍسًِ ّب ،تٌظین فطبر اسوشی ٍ اًذام ّبی رٍیطی ٍ
سایطی گیبُ
رٍش ّبی ارسیببی تؼییي هقبٍهت گیبّبى در بزابز تٌص آبی ٍ راُ ّبی هببرسُ بب آى

هفته چهارم

تٌص دهب (سزهبسدگی ٍ یخ سدگی) ،هکبًیسن ٍ اثزات آى بز غطبءسلَلی ،تطکیل یخ درٍى سلَل ّب

هفته پنجن

پذیذُ  Supercoolingدر ببفت ّبی گیبّبى چَبی ٍ ػلفی ٍ اًذام ّبی رٍیطی ٍ سایطی آى ّب

هفته ضطن

رٍش ّبی تؼییي هقبٍهت گیبّبى در بزابز تٌص دهبی پبییي ٍ راُ ّبی هببرسُ بب آى

هفته هفتن

تٌص حزارت ّبی ببال ،هکبًیسن ٍ اثزات آى بز غطبءسلَلی ،هتببَلیسن پزٍتئیي ّب ٍ اًذام ّبی رٍیطی ٍ سایطی گیبّبى

هفته هطتن

آسهَى هیبى تزم

هفته نهن
هفته دهن
هفته یازدهن

رٍش ّبی تؼییي هقبٍهت گیبّبى در بزابز تٌص دهبی ببال ٍ راُ ّبی هببرسُ بب آى
تٌص ضَری ٍ هکبًیسن ٍ اثزات آى بز غطبءسلَلی ،هسیز تٌفسی ،تٌظین فطبر اسوشی ،جذة ٍ اًتقبل ػٌبصز هؼذًی ،هتببَلیسن پزٍتئیي
ّب ٍ رضذ ٍ ًوَ گیبّبى
رٍش ّبی ارسیببی تؼییي هقبٍهت گیبّبى بِ ضَری ٍ راُ ّبی هببرسُ بب آى

هفته دوازدهن

تٌص کوبَد اکسیضى ٍ آثبر ًبهطلَة آى بز رضذ ٍ ًوَ گیبّبى

هفته سیسدهن

حطزات ٍ ػَاهل بیوبری سا

هفته چهاردهن

آلَدگی ّبی هحیطی (فلشات سٌگیي ،گبسّبی سوی ٍ ببراى ّبی اسیذی)

هفته پانسدهن

رابطِ تٌص ّبی هختلف ٍ بیبى صى ّب در تطکیل بؼضی هَاد

هفته ضانسدهن

ػالهت دّی ضیویبیی ٍ سبسگبری گیبّبى بِ ضزایط تٌص

توجه:

در صورت تغییر هباحث و نحوه تدریس درس در هر نیوسال الزم است فرم هربوطه هجددا توسط استاد هحترم تکویل و جهت به روز رسانی در اختیار آهوزش دانطکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزضیابی فعالیت دانطجو در طی دوره :بزگشاری آسهَى هیبى تزم ،کَییش ،تزجوِ هقبالت هزتبط ٍ ارائِ سویٌبر ،حضَر ٍ غیبة ٍ فؼبلیت ّبی
کالسی
هنابع هطالعاتی:
R
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