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  :اهداف ويژه
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 .را بيان كند جداسازي جهتكنترل گرما روش -3

 . هاي مختلف عايق كاري را نام ببردروش -4

 .را بيان كنداستفاده از سپرهاي حرارتي  روش -5
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  :روش تدريس

    0زاد مي باشدآو خارج از آن، آموزش به صورت سخنراني بوده وپرسش و پاسخ در طول جلسه درس 

  

  :وسايل آموزشي 

  اورهدويدئو پروژكتور و 

  

  سنجش و ارزشيابي 

  ساعت  تاريخ   )بر حسب درصد(نمره كل زسهم ا  روش        آزمون

          كوئيز

          ترم آزمون ميان 

  -  پايان ترم  %90  )كتبي(يريحتش  آزمون پايان ترم

مثل (پروژه درسي 

  ...)ترجمه متون و 

تحويل بصورت 

  الكترونيكي

قبل از   10%

  امتحانات

-        
  :قررات كالس و انتظارات از دانشجوم

دانشجو بايستي سر ساعت مقرر قبل از مدرس در كالس حضور داشته باشد و در مباحث مطروحه شركت نموده و نظم كالس را 

  .رعايت نمايد

  

  

  

   



 تنش هاي حرارتي در محيط كار جدول زمانبندي درس

  :و ساعت جلسه روز 
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