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 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 دانشگاه سیستان و بلوچستان

 ریزی محیطیدانشکده جغرافیا و برنامه
 جغرافیای طبیعی گروه

 

علوم، تحقیقات وزارت  مصوب ، مبتنی بر سرفصل«زمین در فضا»در واحد درسی  درس استادهفتگی طرح 

 و فناوری
 

 اهداف درس:

 شامل موارد زیر است: ن در فضا«می»زواحد درسی  رمورد انتظار داهداف 
 ؛ایپایه آشنایی با مفاهیم .1

 ؛نایی با اجرام آسمانیآش .2
 ؛اجرام آسمانیحرکت بر  قوانین حاکم شناخت .3

 .گیری انسان از فضاو چگونگی بهره هاکاربرد جغرافیای ریاضی در زندگی انسان .4
 

 سرفصل کلی درس:

 :است زیر به شرح ،گرفته شده در نظر «زمین در فضا»در واحد درسی های کلی برای ارایه عنوان سرفصلبهمطالبی که 
 فضا، کیهان، کهکشان و غیره؛در مورد تعاریف و مفاهیم پایه  .1

 جهان هستی؛ زایشچگونگی  .2

 (؛سیارات در گردش به دور آن ستاره خورشید و انواعخورشیدی )ا سامانه بررسی و آشنایی ب .3

 و نواخترها؛ها سنگ ها، شهابدارگان دنبالهها، ستارهای فلکی، سیارکبررسی و آشنایی با صورت .4

 (؛های وضعی و انتقالیتشریح حرکتهای زمین و ماه )یین ویژگیبررسی و تب .5

 (؛گرفتگیگرفتگی و ماهخورشیدها )گرفتگی قوانین حرکت و .6

 زمان و تقویم؛ .7

 .گیری انسان از فضاحاکمیت و بهره .8
 

 ای برای تدریس واحد درسی:و جلسه سرفصل هفتگی

ییر  «زمین در فضا»حد درسی ای واشده برای تدریس هفتگی و جلسهریزیموضوعات برنامه شیری   بیه  صیللی  طی یک ترم تح

 است:

 
 جلسه نخست:

لرری و مصوب وزارت  هایدر این جلسه، ضمن آشنایی دو طرفه با دانشجویان کالس، سرفصل طرررح ک علوم، تحقیقات و فناوری، 
کرراهفته سررتاد(، ن ضرروع درس ا مررورد مو ضررروری در ای درس استاد و منابع )امتحانی و سایر منابع موجود در  قرروانین مزم و  ت و 
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ضرریح  ،ترم و وظایف و کارهای عملی دانشجویانمیان آزمونبرگزاری هفتگی کالس طی ترم تحصیلی، تعیین زمان  تشریح و تو
 شوند.می داده

 در این جلسه: رو،ازاین
 یاب؛حضور و غو انجام دانشجویان آشنایی با پس از  -

شرریری، د عالَم، کهکشان و انواع آن، کهکشان راهمباحثی در مورهستی،  جهانیدایش پ چگونگیها و انواع نظریهکلیاتی در مورد 
 بحث خواهد شد. وضعیت زمین در فضاو مشخصات ، سامانه خورشیدی و سیارات آن و انواع اجرام آسمانی

 
 :دومجلسه 

 در این جلسه:
 ؛پس از حضور و غیاب دانشجویان -

 ؛کی از دانشجویانی بازگویی کوتاه از مطالب جلسه پیش توسط -

 پیش؛ پرسش و پاسخ و رفع اِشکال احتمالی از جلسه -

یررامررل آن، های تاریخ نجوم و سیر تکاانواع دوره، و تقسیمات آن هیئت -نجوم -جغرافیای ریاضی اریخچهتکلیاتی پیرامون  تی کل
 بحث خواهد شد. هاها و انواع آن، کهکشانکیهان نپیرامو

 
 :سومجلسه 

 این جلسه: در
 ؛حضور و غیاب دانشجویاناز  سپ -

 ؛بازگویی کوتاه از مطالب جلسه پیش توسط یکی از دانشجویان -

 های پیش؛پرسش و پاسخ و رفع اِشکال احتمالی از جلسه -

هررد ها چالهو سیاه (خورشیدتشکیل ستاره ) مراحل و چگونگی، (نظمی بیضوی، مارپیچی، بی) هاکهکشان پیرامون انواع بحث خوا
 شد.

 
 :مارچهجلسه 

 در این جلسه:
 ؛پس از حضور و غیاب دانشجویان -

 ؛ی کوتاه از مطالب جلسه پیش توسط یکی از دانشجویانبازگوی -

 های پیش؛پرسش و پاسخ و رفع اِشکال احتمالی از جلسه -

 اهد شد.خو ثحب افواصل در فض یریگهانداز یواحدهاو  (ستاره، سیاره، نواختر، سحابی و غیره) مفاهیم پایهتعاریف و در مورد 
 

 :پنجمجلسه 

 در این جلسه:
 ؛پس از حضور و غیاب دانشجویان -

 ؛بازگویی کوتاه از مطالب جلسه پیش توسط یکی از دانشجویان -

 های پیش؛پرسش و پاسخ و رفع اِشکال احتمالی از جلسه -
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 بحث خواهد شد. دارهاها و دنبالهنگسها، شهابسیارک، (اجزا آن) سامانه خورشیدی پیرامون
 ترم برگزار خواهد شد.نین، در این جلسه آزمون میانچه 

 
 :ششمجلسه 

 در این جلسه:
 ؛پس از حضور و غیاب دانشجویان -

 ؛بازگویی کوتاه از مطالب جلسه پیش توسط یکی از دانشجویان -

 های پیش؛پرسش و پاسخ و رفع اِشکال احتمالی از جلسه -

 هد شد.وابحث خ های آنعالم و ویژگی در مورد مختصات فضایی
 

 :هفتمجلسه 

 در این جلسه:
 ؛پس از حضور و غیاب دانشجویان -

 ؛بازگویی کوتاه از مطالب جلسه پیش توسط یکی از دانشجویان -

 های پیش؛پرسش و پاسخ و رفع اِشکال احتمالی از جلسه -

 شد.بحث خواهد  المللیساعت بیناختالف ساعت و  زمین، معادله زمان،کره های انواع حرکتمباحثی در مورد 
 

 :هشتمجلسه 

 در این جلسه:
 ؛پس از حضور و غیاب دانشجویان -

 ؛بازگویی کوتاه از مطالب جلسه پیش توسط یکی از دانشجویان -

 های پیش؛شکال احتمالی از جلسهپرسش و پاسخ و رفع اِ -

 بحث خواهد شد. اوقات شرعی و چگونگی محاسبه آن در مورد
 

 :نهمجلسه 

 در این جلسه:
 ؛ضور و غیاب دانشجویانپس از ح -

 ؛بازگویی کوتاه از مطالب جلسه پیش توسط یکی از دانشجویان -

 های پیش؛شکال احتمالی از جلسهپرسش و پاسخ و رفع اِ -

 بحث خواهد شد. در مورد حرکت انتقالی زمین و نتایج آن
 

 :دهمجلسه 

 در این جلسه:
 ؛پس از حضور و غیاب دانشجویان -

 ؛سه پیش توسط یکی از دانشجویانی کوتاه از مطالب جلبازگوی -
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 های پیش؛پرسش و پاسخ و رفع اِشکال احتمالی از جلسه -

نرراگون آن، های پیدایش و نظریه ها، ویژگیکره ماهدر مورد  حررامت گو شررید و  نرراظر چگونگی حرکت ماه به دور خور یررد  آن از د
 بحث خواهد شد. زمینی

 شد. ترم برگزار خواهدهچنین، در این جلسه آزمون میان 
 

 :یازدهمجلسه 

 در این جلسه:
 ؛و غیاب دانشجویان پس از حضور -

 ؛بازگویی کوتاه از مطالب جلسه پیش توسط یکی از دانشجویان -

 های پیش؛پرسش و پاسخ و رفع اِشکال احتمالی از جلسه -

 بحث خواهد شد. طیف الکترومغناطیس و جسم سیاه -فیزیک نورمباحثی در مورد 
 

 :دوازدهمجلسه 

 جلسه: در این
 ؛پس از حضور و غیاب دانشجویان -

 ؛بازگویی کوتاه از مطالب جلسه پیش توسط یکی از دانشجویان -

 های پیش؛پرسش و پاسخ و رفع اِشکال احتمالی از جلسه -

 بحث خواهد شد. زمین ، محور، شکل زمین و دمیل اثبات کروی بودن کرههندسهمباحثی در مورد 
 

 :سیزدهمجلسه 

 در این جلسه:
 ؛ز حضور و غیاب دانشجویانپس ا -

 ؛بازگویی کوتاه از مطالب جلسه پیش توسط یکی از دانشجویان -

 های پیش؛پاسخ و رفع اِشکال احتمالی از جلسهپرسش و  -

 اهد شد.بحث خو سامانه خورشیدی های مربوط به چگونگی پیدایشانواع نظریهمباحثی در مورد 
 

 :چهاردهمجلسه 

 در این جلسه:
 ؛اب دانشجویانپس از حضور و غی -

 ؛بازگویی کوتاه از مطالب جلسه پیش توسط یکی از دانشجویان -

 های پیش؛پرسش و پاسخ و رفع اِشکال احتمالی از جلسه -

 بحث خواهد شد. شناسیهای کیهانمدلمباحثی در مورد 
 

 :پانزدهمجلسه 

 در این جلسه:
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 ؛پس از حضور و غیاب دانشجویان -

 ؛توسط یکی از دانشجویان بازگویی کوتاه از مطالب جلسه پیش -

 های پیش؛پرسش و پاسخ و رفع اِشکال احتمالی از جلسه -

 بحث خواهد شد. روز و شبانجام آن در  هاییابی، روشجهتمباحثی در مورد 
 ترم برگزار خواهد شد.هچنین، در این جلسه آزمون میان 

 
 :شانزدهمجلسه 

 در این جلسه:
 ؛پس از حضور و غیاب دانشجویان -

 ؛ی کوتاه از مطالب جلسه پیش توسط یکی از دانشجویانبازگوی -

 های پیش؛و رفع اِشکال احتمالی از جلسهپرسش و پاسخ  -

 بحث خواهد شد. سال و انواع آن و روش های تبدیل تاریخ زمان و انواع تقویم،مباحثی در مورد 
 
 
 

 با آرزوی موفقیت
 رضا منصوری

 (دانشگاه سیستان و بلوچستانعضو هیئت علمی )
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