
  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ اٍل

 تْذاؼت هحیط –هقطغ ٍ رؼتِ تحصیلی: کارؼٌاظی              هٌْذظی تْذاؼت هحیطرؼتِ          تْذاؼت اٍز    :     داًؽکذُ

 61/66/89 تبريخ ارائِ درس : 99-99 دٍمًيوسبل سبل تحصيلي  :  

  9 -10 سبعت:                ضٌبِچْبررٍز:              اکَلَشی هحيطًبم درس )ٍاحذ(  :  

 19تعذاد داًطجَيبى  : ٍاحذ ًظری ًَع ٍاحذ:

 دکتر ًظبم الذيي هٌگلي زادُ هسئَل درس: 2 ٍاحذ:تعذاد 

 دقيقِ 90هذت کالس: 
آقبی ًظبم الذيي هٌگلي  هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(:

  زادُ
 09/11/99 تبريخ ًذٍيي/ ببزًگری:  

. 

 اکَلَشی هحيطػٌَاى درض : 

 تؼریف اکَلَشی، کلیات ًظام اکَلَشیک، اًَاع اکَلَشیّذف کلی درض :  

 اّذاف جسئی : 

 را تذاًذ یاکَلَش فیتؼر 

 ٍقَع  یّا تیفیآًْا، هطالؼِ ظاختواى ٍ ک يیرٍاتط هتقاتل ت ط،یتا هطالؼِ هَجَد زًذُ ٍ هح یداًػ اکَلَش فیتؼر

 ذییًوا حیتؽر یعتیز یّا ذُیپذ

 را ًام تثرد یاکَلَش عواتیتق یػلو یهختلف یّا ذگاُیرا داًعتِ ٍ از ًظر د یَلَشیسیٍ ف یاکَلَش يیت تفاٍت 

 ظخٌراًی، پرظػ ٍ پاظخ رٍغ آهَزغ :              

 تختِ ظفیذ ) ٍایت ترد(، ٍیذئَ پرشکتَر ٍ کاهپیَتراهکاًات آهَزؼی : 

   هٌثغ درض  :

 اًتؽارات داًؽگاُ تْراى ،یدکتر هحوذرضا اردکاً ،یاکَلَش .1
 قَهط ًؽر کردٍاًی، پرٍیس دکتر طثیؼی، ّای اکَظیعتن .2

 )ع(حعیي اهام داًؽگاُ اًتؽارات ٍ چاج هَظعِ رٍؼي، ػلی ػوَهی، اکَلَشی .3

 صٌؼتی اصفْاى داًؽگاُ داًؽگاّی جْاد پٌاُ، اهیذ پرٍیس زیعت، هحیط ػلن اکَلَشی .4

 اکَلَشی ػوَهی ٍ ؼٌاخت هحیط زیعت، ظیذ هحوذ رضا ظیفی، ًاؼر: کلک ظیویي .5

  ِدقيقِ 10    :هذت زهبى هقذه 

 کلیات درض  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30  هذت زهبى : 

 دقيقِ 10 هذت زهبى :   

 دقيقِ 20هذت زهبى:     

  دقيقِ 10 هذت زهبى :    جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 دقيقِ 10 هذت زهبى :     ارزؼیاتی درض 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 دٍمجلسِ 

 تْذاؼت هحیط –هقطغ ٍ رؼتِ تحصیلی: کارؼٌاظی              رؼتِ هٌْذظی تْذاؼت هحیط         تْذاؼت اٍز:         داًؽکذُ

 32/66/89 تبريخ ارائِ درس : 99-99ًيوسبل دٍم سبل تحصيلي  :  

  9 -10 سبعت:                چْبرضٌبِرٍز:              اکَلَشی هحيطًبم درس )ٍاحذ(  :  

 19تعذاد داًطجَيبى  : ٍاحذ ًظری ًَع ٍاحذ:

 دکتر ًظبم الذيي هٌگلي زادُ هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دقيقِ 90هذت کالس: 
آقبی ًظبم الذيي هٌگلي  ترتيب حرٍف الفبب(: هذرسيي) بِ

  زادُ
 09/11/99 تبريخ ًذٍيي/ ببزًگری:  

. 

 اکَلَشی هحيطػٌَاى درض : 

 هرتَط تِ آى یّا یصگیٍ يیاتوعفر ٍ هْوتر یّا ِیالّذف کلی درض :  

 اّذاف جسئی : 

 اتوعفر را ًام تثرد یّا ِیاًَاع ال 

 ٍذییًوا حیٍ...( را تؽر َظفریاتوعفر )اظتراتَظفر، ت یّا ِیاز ال کیّر  یّا یصگی 

 ظخٌراًی، پرظػ ٍ پاظخ رٍغ آهَزغ :              

 تختِ ظفیذ ) ٍایت ترد(، ٍیذئَ پرشکتَر ٍ کاهپیَتراهکاًات آهَزؼی : 

   هٌثغ درض  :

 اًتؽارات داًؽگاُ تْراى ،یدکتر هحوذرضا اردکاً ،یاکَلَش .1
 قَهط ًؽر کردٍاًی، پرٍیس دکتر طثیؼی، ّای اکَظیعتن .2

 )ع(حعیي اهام داًؽگاُ اًتؽارات ٍ چاج هَظعِ رٍؼي، ػلی ػوَهی، اکَلَشی .3

 صٌؼتی اصفْاى داًؽگاُ داًؽگاّی جْاد پٌاُ، اهیذ پرٍیس زیعت، هحیط ػلن اکَلَشی .4

 اکَلَشی ػوَهی ٍ ؼٌاخت هحیط زیعت، ظیذ هحوذ رضا ظیفی، ًاؼر: کلک ظیویي .5

  ِدقيقِ 10هذت زهبى:     هقذه 

 کلیات درض  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30  هذت زهبى : 

 دقيقِ 10 هذت زهبى :   

 دقيقِ 20هذت زهبى:     

  دقيقِ 10 هذت زهبى :    جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 دقيقِ 10 هذت زهبى :     ارزؼیاتی درض 

 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي هرکس هطبلعبت

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 سَمجلسِ 

 تْذاؼت هحیط –هقطغ ٍ رؼتِ تحصیلی: کارؼٌاظی              رؼتِ هٌْذظی تْذاؼت هحیط         تْذاؼت اٍز:         داًؽکذُ

 23/66/89 تبريخ ارائِ درس : 99-99ًيوسبل دٍم سبل تحصيلي  :  

  9 -10 سبعت:                چْبرضٌبِرٍز:              اکَلَشی هحيطًبم درس )ٍاحذ(  :  

 19تعذاد داًطجَيبى  : ٍاحذ ًظری ًَع ٍاحذ:

 دکتر ًظبم الذيي هٌگلي زادُ هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دقيقِ 90هذت کالس: 
آقبی ًظبم الذيي هٌگلي  ترتيب حرٍف الفبب(: هذرسيي) بِ

  زادُ
 09/11/99 تبريخ ًذٍيي/ ببزًگری:  

. 

 اکَلَشی هحيطػٌَاى درض : 

 ایگا ِیآًْا ٍ ًظر یٍ تَال عتنیاکَظ یطثقِ تٌذ عتن،یدٌّذُ اکَظ لیاجساء تؽکّذف کلی درض :  

 اّذاف جسئی : 

 دّذ. حیکٌٌذُ ٍ هصرف کٌٌذُ تَض ذیهَجَدات تَل رزًذُ،یزًذُ ٍ غ یّا طیترحعة هح عتنیاجسا اکَظ 

 ًرا ؼرح دّذ. عتنیدر اکَظ ِیٍ تجس ذیتَل یّا عنیهکا 

 را تذاًذ عتنیتحَل اکَظ فیتؼر 

 ذیًوا حیداًعتِ ٍ تؽر یدر هَرد اکَلَش ایگا ِیًظر. 

 ظخٌراًی، پرظػ ٍ پاظخ رٍغ آهَزغ :              

 پرشکتَر ٍ کاهپیَترتختِ ظفیذ ) ٍایت ترد(، ٍیذئَ اهکاًات آهَزؼی : 

   هٌثغ درض  :

 اًتؽارات داًؽگاُ تْراى ،یدکتر هحوذرضا اردکاً ،یاکَلَش .1
 قَهط ًؽر کردٍاًی، پرٍیس دکتر طثیؼی، ّای اکَظیعتن .2

 )ع(حعیي اهام داًؽگاُ اًتؽارات ٍ چاج هَظعِ رٍؼي، ػلی ػوَهی، اکَلَشی .3

 صٌؼتی اصفْاى داًؽگاُ داًؽگاّی جْاد پٌاُ، اهیذ پرٍیس زیعت، هحیط ػلن اکَلَشی .4

 اکَلَشی ػوَهی ٍ ؼٌاخت هحیط زیعت، ظیذ هحوذ رضا ظیفی، ًاؼر: کلک ظیویي .5

  ِدقيقِ 10هذت زهبى:     هقذه 

 کلیات درض  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30  هذت زهبى : 

 دقيقِ 10 هذت زهبى :   

 دقيقِ 20هذت زهبى:     

  دقيقِ 10 هذت زهبى :    جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 دقيقِ 10 هذت زهبى :     ارزؼیاتی درض 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي هرکس هطبلعبت

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 چْبرمجلسِ 

 تْذاؼت هحیط –هقطغ ٍ رؼتِ تحصیلی: کارؼٌاظی              رؼتِ هٌْذظی تْذاؼت هحیط         تْذاؼت اٍز:         داًؽکذُ

 7/63/89 تبريخ ارائِ درس : 99-99ًيوسبل دٍم سبل تحصيلي  :  

  9 -10 سبعت:                چْبرضٌبِرٍز:              اکَلَشی هحيطًبم درس )ٍاحذ(  :  

 19تعذاد داًطجَيبى  : ٍاحذ ًظری ًَع ٍاحذ:

 دکتر ًظبم الذيي هٌگلي زادُ هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دقيقِ 90هذت کالس: 
آقبی ًظبم الذيي هٌگلي  هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(:

  زادُ
 09/11/99 تبريخ ًذٍيي/ ببزًگری:  

. 

 اکَلَشی هحيطػٌَاى درض : 

ٍ  یگاز یٍ اًَاع آى ) چرخِ آب، چرخِ ّا ییایویَشئَؼیت یّا، چرخِ ّا عتنیاًتقال هادُ در اکَظّذف کلی درض :  

 (یرظَت

 اّذاف جسئی : 

 را تذاًذ عتنیدر اکَظ یاًرش ریظ 

 ِذیًوا حیرا تؽر یٍ رظَت یآب، گاز یّا چرخ 

 ظخٌراًی، پرظػ ٍ پاظخ رٍغ آهَزغ :              

 تختِ ظفیذ ) ٍایت ترد(، ٍیذئَ پرشکتَر ٍ کاهپیَتراهکاًات آهَزؼی : 

   هٌثغ درض  :

 اًتؽارات داًؽگاُ تْراى ،یدکتر هحوذرضا اردکاً ،یاکَلَش .1
 قَهط ًؽر کردٍاًی، پرٍیس دکتر طثیؼی، ّای اکَظیعتن .2

 )ع(حعیي اهام داًؽگاُ اًتؽارات ٍ چاج هَظعِ رٍؼي، ػلی ػوَهی، اکَلَشی .3

 صٌؼتی اصفْاى داًؽگاُ داًؽگاّی جْاد پٌاُ، اهیذ پرٍیس زیعت، هحیط ػلن اکَلَشی .4

 اکَلَشی ػوَهی ٍ ؼٌاخت هحیط زیعت، ظیذ هحوذ رضا ظیفی، ًاؼر: کلک ظیویي .5

  ِدقيقِ 10هذت زهبى:     هقذه 

 کلیات درض  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30  هذت زهبى : 

 دقيقِ 10 هذت زهبى :   

 دقيقِ 20هذت زهبى:     

  دقيقِ 10 هذت زهبى :    جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 دقيقِ 10 هذت زهبى :     ارزؼیاتی درض 

 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 پٌجنجلسِ 

 تْذاؼت هحیط –هقطغ ٍ رؼتِ تحصیلی: کارؼٌاظی              رؼتِ هٌْذظی تْذاؼت هحیط         تْذاؼت اٍز:         داًؽکذُ

 61/63/89 تبريخ ارائِ درس : 99-99ًيوسبل دٍم سبل تحصيلي  :  

  9 -10 سبعت:                چْبرضٌبِرٍز:              اکَلَشی هحيطًبم درس )ٍاحذ(  :  

 19تعذاد داًطجَيبى  : ٍاحذ ًظری ًَع ٍاحذ:

 دکتر ًظبم الذيي هٌگلي زادُ هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دقيقِ 90هذت کالس: 
آقبی ًظبم الذيي هٌگلي  هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(:

  زادُ
 09/11/99 تبريخ ًذٍيي/ ببزًگری:  

. 

 اکَلَشی هحيطػٌَاى درض : 

 گَگرد، فعفر ٍ ازت صى،یکرتي، اکع ریػٌاصر ًظ کلیظّذف کلی درض :  

 اّذاف جسئی : 

 دّذ حیٍ گَگرد تا رکر هثال تَض صىیکرتي، اکع ریػٌاصر ًظ کلیظ 

 دّذ حیفعفر ٍ ازت تا رکر هثال تَض کلیظ 

 ظخٌراًی، پرظػ ٍ پاظخ رٍغ آهَزغ :              

 تختِ ظفیذ ) ٍایت ترد(، ٍیذئَ پرشکتَر ٍ کاهپیَتراهکاًات آهَزؼی : 

   هٌثغ درض  :

 اًتؽارات داًؽگاُ تْراى ،یدکتر هحوذرضا اردکاً ،یاکَلَش .1
 قَهط ًؽر کردٍاًی، پرٍیس دکتر طثیؼی، ّای اکَظیعتن .2

 )ع(حعیي اهام داًؽگاُ اًتؽارات ٍ چاج هَظعِ رٍؼي، ػلی ػوَهی، اکَلَشی .3

 صٌؼتی اصفْاى داًؽگاُ داًؽگاّی جْاد پٌاُ، اهیذ پرٍیس زیعت، هحیط ػلن اکَلَشی .4

 اکَلَشی ػوَهی ٍ ؼٌاخت هحیط زیعت، ظیذ هحوذ رضا ظیفی، ًاؼر: کلک ظیویي .5

  ِدقيقِ 10هذت زهبى:     هقذه 

 کلیات درض  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30  هذت زهبى : 

 دقيقِ 10 هذت زهبى :   

 دقيقِ 20هذت زهبى:     

  دقيقِ 10 هذت زهبى :    جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 دقيقِ 10 هذت زهبى :     ارزؼیاتی درض 

 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ضطنجلسِ 

 تْذاؼت هحیط –هقطغ ٍ رؼتِ تحصیلی: کارؼٌاظی              رؼتِ هٌْذظی تْذاؼت هحیط         تْذاؼت اٍز:         داًؽکذُ

 36/63/89 تبريخ ارائِ درس : 99-99ًيوسبل دٍم سبل تحصيلي  :  

  9 -10 سبعت:                چْبرضٌبِرٍز:              اکَلَشی هحيطًبم درس )ٍاحذ(  :  

 19تعذاد داًطجَيبى  : ٍاحذ ًظری ًَع ٍاحذ:

 دکتر ًظبم الذيي هٌگلي زادُ هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دقيقِ 90هذت کالس: 
الذيي هٌگلي آقبی ًظبم  هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(:

  زادُ
 09/11/99 تبريخ ًذٍيي/ ببزًگری:  

. 

 اکَلَشی هحيطػٌَاى درض : 

 یاکَلَش یّا ییاًَاع کارا عتن،یدر اکَظ ذیٍ ًحَُ تَل یاًتقال اًرشّذف کلی درض :  

 اّذاف جسئی : 

 را تذاًذ عتنیدر اکَظ یاًرش ریظ 

 اًَاع آى را داًعتِ ٍ هؼادالت تذظت آٍردى را ؼرح دّذ. یاکَلَش ییکارا ٍ 

 ظخٌراًی، پرظػ ٍ پاظخ رٍغ آهَزغ :              

 تختِ ظفیذ ) ٍایت ترد(، ٍیذئَ پرشکتَر ٍ کاهپیَتراهکاًات آهَزؼی : 

   هٌثغ درض  :

 اًتؽارات داًؽگاُ تْراى ،یدکتر هحوذرضا اردکاً ،یاکَلَش .1
 قَهط ًؽر کردٍاًی، پرٍیس دکتر طثیؼی، ّای اکَظیعتن .2

 )ع(حعیي اهام داًؽگاُ اًتؽارات ٍ چاج هَظعِ رٍؼي، ػلی ػوَهی، اکَلَشی .3

 صٌؼتی اصفْاى داًؽگاُ داًؽگاّی جْاد پٌاُ، اهیذ پرٍیس زیعت، هحیط ػلن اکَلَشی .4

 اکَلَشی ػوَهی ٍ ؼٌاخت هحیط زیعت، ظیذ هحوذ رضا ظیفی، ًاؼر: کلک ظیویي .5

  ِدقيقِ 10هذت زهبى:     هقذه 

 کلیات درض  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30  هذت زهبى : 

 دقيقِ 10 هذت زهبى :   

 دقيقِ 20هذت زهبى:     

  دقيقِ 10 هذت زهبى :    جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 دقيقِ 10 هذت زهبى :     ارزؼیاتی درض 

 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضيٍاحذ 

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ّفتنجلسِ 

 تْذاؼت هحیط –هقطغ ٍ رؼتِ تحصیلی: کارؼٌاظی              رؼتِ هٌْذظی تْذاؼت هحیط         تْذاؼت اٍز:         داًؽکذُ

 39/63/89 تبريخ ارائِ درس : 99-99ًيوسبل دٍم سبل تحصيلي  :  

  9 -10 سبعت:                چْبرضٌبِرٍز:              اکَلَشی هحيطًبم درس )ٍاحذ(  :  

 19تعذاد داًطجَيبى  : ٍاحذ ًظری ًَع ٍاحذ:

 دکتر ًظبم الذيي هٌگلي زادُ هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دقيقِ 90هذت کالس: 
آقبی ًظبم الذيي هٌگلي  ترتيب حرٍف الفبب(: هذرسيي) بِ

  زادُ
 09/11/99 تبريخ ًذٍيي/ ببزًگری:  

. 

 اکَلَشی هحيطػٌَاى درض : 

 ؼتیهَجَدات زًذُ در طث يیت یٍ اکَلَش یکیَلَشیرٍاتط تّذف کلی درض :  

 اّذاف جسئی : 

 را تذاًذ. یاؼتراک یٍ زًذگ یهتقاتل، ّوعفرگ یّوکار ،یریتاث یت ایهعتقل  یزًذگ يیت فیتؼار 

 حیتا رکر هثال تَض یگًَِ ا يیٍ رقاتت ت یادیٍ ص ذیص یزًذگ ،یاًگل یزًذگ کطرفِ،ی یتازدارًذگ اصطالحات 

 دّذ

 آهَزغ هجازیرٍغ آهَزغ :              

 ، ٍیذئَ پرشکتَر ٍ کاهپیَترًرم افسار تَلیذ هحتَااهکاًات آهَزؼی : 

   هٌثغ درض  :

 اًتؽارات داًؽگاُ تْراى ،یدکتر هحوذرضا اردکاً ،یاکَلَش .1
 قَهط ًؽر کردٍاًی، پرٍیس دکتر طثیؼی، ّای اکَظیعتن .2

 )ع(حعیي اهام داًؽگاُ اًتؽارات ٍ چاج هَظعِ رٍؼي، ػلی ػوَهی، اکَلَشی .3

 صٌؼتی اصفْاى داًؽگاُ داًؽگاّی جْاد پٌاُ، اهیذ پرٍیس زیعت، هحیط ػلن اکَلَشی .4

 رضا ظیفی، ًاؼر: کلک ظیویي اکَلَشی ػوَهی ٍ ؼٌاخت هحیط زیعت، ظیذ هحوذ .5

  ِدقيق5ِهذت زهبى:     هقذه 

 کلیات درض  

  بخص اٍل درس 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 5  هذت زهبى : 

 دقيقِ 10هذت زهبى:     

  دقيقِ 5 هذت زهبى :    جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 تعييي سَال ٍ پبسخ تب جلسِ بعذی  ارزؼیاتی درض 

 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي هرکس هطبلعبت

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ّطتنجلسِ 

 تْذاؼت هحیط –هقطغ ٍ رؼتِ تحصیلی: کارؼٌاظی              رؼتِ هٌْذظی تْذاؼت هحیط         تْذاؼت اٍز:         داًؽکذُ

 33/36/88 تبريخ ارائِ درس : 99-99ًيوسبل دٍم سبل تحصيلي  :  

  9 -10 سبعت:                چْبرضٌبِرٍز:              اکَلَشی هحيطًبم درس )ٍاحذ(  :  

 19تعذاد داًطجَيبى  : ٍاحذ ًظری ًَع ٍاحذ:

 دکتر ًظبم الذيي هٌگلي زادُ هسئَل درس: 2 ٍاحذ:تعذاد 

 دقيقِ 90هذت کالس: 
آقبی ًظبم الذيي هٌگلي  هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(:

  زادُ
 09/11/99 تبريخ ًذٍيي/ ببزًگری:  

. 

 اکَلَشی هحيطػٌَاى درض : 

 دّذ حیگًَاگَى را تَض یّا َمیظازغ ٍ اًَاع آى ٍ تّذف کلی درض :  

 اّذاف جسئی : 

 را تذاًذ یخؽک یّا عتنیاکَظ یّا یتٌذ نیتقع 

 ٍػلفسار ٍ ...( را ؼرح دّذ س،یترگ ر یجٌگل ّا گا،یّا ) تًَذار، تا َمیاز ت کیّر  یّا یصگی 

  آهَزغ هجازیرٍغ آهَزغ :              

 ، ٍیذئَ پرشکتَر ٍ کاهپیَترًرم افسار تَلیذ هحتَااهکاًات آهَزؼی : 

   هٌثغ درض  :

 اًتؽارات داًؽگاُ تْراى ،یدکتر هحوذرضا اردکاً ،یاکَلَش .1
 قَهط ًؽر کردٍاًی، پرٍیس دکتر طثیؼی، ّای اکَظیعتن .2

 )ع(حعیي اهام داًؽگاُ اًتؽارات ٍ چاج هَظعِ رٍؼي، ػلی ػوَهی، اکَلَشی .3

 صٌؼتی اصفْاى داًؽگاُ داًؽگاّی جْاد پٌاُ، اهیذ پرٍیس زیعت، هحیط ػلن اکَلَشی .4

 رضا ظیفی، ًاؼر: کلک ظیویي اکَلَشی ػوَهی ٍ ؼٌاخت هحیط زیعت، ظیذ هحوذ .5

  ِدقيق5ِهذت زهبى:     هقذه 

 کلیات درض  

  بخص اٍل درس 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 5  هذت زهبى : 

 دقيقِ 10هذت زهبى:     

  دقيقِ 5 هذت زهبى :    جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 تعييي سَال ٍ پبسخ تب جلسِ بعذی  ارزؼیاتی درض 

 

خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبىداًطکذُ علَم پسضکي ٍ   

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ًْنجلسِ 

 تْذاؼت هحیط –هقطغ ٍ رؼتِ تحصیلی: کارؼٌاظی              رؼتِ هٌْذظی تْذاؼت هحیط         تْذاؼت اٍز:         داًؽکذُ

 37/36/88 تبريخ ارائِ درس : 99-99ًيوسبل دٍم سبل تحصيلي  :  

  9 -10 سبعت:                چْبرضٌبِرٍز:              اکَلَشی هحيطًبم درس )ٍاحذ(  :  

 19تعذاد داًطجَيبى  : ٍاحذ ًظری ًَع ٍاحذ:

 دکتر ًظبم الذيي هٌگلي زادُ هسئَل درس: 2 ٍاحذ:تعذاد 

 دقيقِ 90هذت کالس: 
آقبی ًظبم الذيي هٌگلي  هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(:

  زادُ
 09/11/99 تبريخ ًذٍيي/ ببزًگری:  

. 

 اکَلَشی هحيطػٌَاى درض : 

 کارتردّای اکَلَشی هحیط ّذف کلی درض :  

 اّذاف جسئی : 

 ذیًوا حیتؽر ییجس یتٌذ نیتقع ِیترپا یاکَلَش یاًَاع کارتردّا 

 دّذ. حیرا تَض یطیهح یاکَلَش یکل کارترد 

 ظخٌراًی، پرظػ ٍ پاظخ رٍغ آهَزغ :              

 تختِ ظفیذ ) ٍایت ترد(، ٍیذئَ پرشکتَر ٍ کاهپیَتراهکاًات آهَزؼی : 

   هٌثغ درض  :

 اًتؽارات داًؽگاُ تْراى ،یدکتر هحوذرضا اردکاً ،یاکَلَش .1
 قَهط ًؽر کردٍاًی، پرٍیس دکتر طثیؼی، ّای اکَظیعتن .2

 )ع(حعیي اهام داًؽگاُ اًتؽارات ٍ چاج هَظعِ رٍؼي، ػلی ػوَهی، اکَلَشی .3

 صٌؼتی اصفْاى داًؽگاُ داًؽگاّی جْاد پٌاُ، اهیذ پرٍیس زیعت، هحیط ػلن اکَلَشی .4

 اکَلَشی ػوَهی ٍ ؼٌاخت هحیط زیعت، ظیذ هحوذ رضا ظیفی، ًاؼر: کلک ظیویي .5

  ِدقيقِ 10هذت زهبى:     هقذه 

 کلیات درض  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30  هذت زهبى : 

 دقيقِ 10 هذت زهبى :   

 دقيقِ 20هذت زهبى:     

  دقيقِ 10 هذت زهبى :    جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 دقيقِ 10 هذت زهبى :     ارزؼیاتی درض 

 

خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبىداًطکذُ علَم پسضکي ٍ   

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 دّنجلسِ 

 تْذاؼت هحیط –هقطغ ٍ رؼتِ تحصیلی: کارؼٌاظی              رؼتِ هٌْذظی تْذاؼت هحیط         تْذاؼت اٍز:         داًؽکذُ

 32/33/88 تبريخ ارائِ درس : 99-99ًيوسبل دٍم سبل تحصيلي  :  

  9 -10 سبعت:                چْبرضٌبِرٍز:              اکَلَشی هحيطًبم درس )ٍاحذ(  :  

 19تعذاد داًطجَيبى  : ٍاحذ ًظری ًَع ٍاحذ:

 دکتر ًظبم الذيي هٌگلي زادُ هسئَل درس: 2 ٍاحذ:تعذاد 

 دقيقِ 90هذت کالس: 
آقبی ًظبم الذيي هٌگلي  هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(:

  زادُ
 09/11/99 تبريخ ًذٍيي/ ببزًگری:  

. 

 اکَلَشی هحيطػٌَاى درض : 

 را ؼرح دّذ یاظیٍ ظ ی، اقتصاد یاجتواػ یّا طیٍ رٍاتط اًعاى تا هح یاًعاً یاکَلَشّذف کلی درض :  

 اّذاف جسئی : 

 ّذیًوا فیرا تؼر یاًعاً یاکَلَش ِیاٍل نیهفا 

 ذییًوا حیًفَض ٍ ... را تؽر یهفَْم ٍ ارزغ ًوَدارّا ،یاظیٍ ظ یاقتصاد ،یاجتواػ طیهح 

 زاد ٍ ٍلذ، ٍ ...( را تذاًذ ،یاختصاصات هرتَط تِ آى ) تراکن، پراکٌذ يیٍ هْوتر تیجوؼ 

 ظخٌراًی، پرظػ ٍ پاظخ رٍغ آهَزغ :              

 تختِ ظفیذ ) ٍایت ترد(، ٍیذئَ پرشکتَر ٍ کاهپیَتراهکاًات آهَزؼی : 

   هٌثغ درض  :

 اًتؽارات داًؽگاُ تْراى ،یدکتر هحوذرضا اردکاً ،یاکَلَش .1
 قَهط ًؽر کردٍاًی، پرٍیس دکتر طثیؼی، ّای اکَظیعتن .2

 )ع(حعیي اهام داًؽگاُ اًتؽارات ٍ چاج هَظعِ رٍؼي، ػلی ػوَهی، اکَلَشی .3

 صٌؼتی اصفْاى داًؽگاُ داًؽگاّی جْاد پٌاُ، اهیذ پرٍیس زیعت، هحیط ػلن اکَلَشی .4

 اکَلَشی ػوَهی ٍ ؼٌاخت هحیط زیعت، ظیذ هحوذ رضا ظیفی، ًاؼر: کلک ظیویي .5

  ِدقيقِ 10هذت زهبى:     هقذه 

 کلیات درض  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30  هذت زهبى : 

 دقيقِ 10 هذت زهبى :   

 دقيقِ 20هذت زهبى:     

  دقيقِ 10 هذت زهبى :    جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 دقيقِ 10 هذت زهبى :     ارزؼیاتی درض 

 

پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبىداًطکذُ علَم   

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 يبزدّنجلسِ 

 تْذاؼت هحیط –هقطغ ٍ رؼتِ تحصیلی: کارؼٌاظی              رؼتِ هٌْذظی تْذاؼت هحیط         تْذاؼت اٍز:         داًؽکذُ

 63/33/88 درس :تبريخ ارائِ  99-99ًيوسبل دٍم سبل تحصيلي  :  

  9 -10 سبعت:                چْبرضٌبِرٍز:              اکَلَشی هحيطًبم درس )ٍاحذ(  :  

 19تعذاد داًطجَيبى  : ٍاحذ ًظری ًَع ٍاحذ:

 دکتر ًظبم الذيي هٌگلي زادُ هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دقيقِ 90هذت کالس: 
الذيي هٌگلي  آقبی ًظبم هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(:

  زادُ
 09/11/99 تبريخ ًذٍيي/ ببزًگری:  

. 

 اکَلَشی هحيطػٌَاى درض : 

 ٍ ...( یؼیاًعاى ٍ هٌاتغ طث ،یاًرش يی) اًعاى ٍ تاه عتیز طیاًعاى تر هح ریتاثّذف کلی درض :  

 اّذاف جسئی : 

 حیتؽر ْایواریّا ٍ ت یاًعاى ٍ آلَدگ ،یؼیاًعاى ٍ هٌاتغ طث ،یاًعاى ٍ کؽاٍرز ِیترپا عتیز طیاًعاى تر هح ریتاث 

 ذییًوا

 ظخٌراًی، پرظػ ٍ پاظخ رٍغ آهَزغ :              

 تختِ ظفیذ ) ٍایت ترد(، ٍیذئَ پرشکتَر ٍ کاهپیَتراهکاًات آهَزؼی : 

   هٌثغ درض  :

 اًتؽارات داًؽگاُ تْراى ،یدکتر هحوذرضا اردکاً ،یاکَلَش .1
 قَهط ًؽر کردٍاًی، پرٍیس دکتر طثیؼی، ّای اکَظیعتن .2

 )ع(حعیي اهام داًؽگاُ اًتؽارات ٍ چاج هَظعِ رٍؼي، ػلی ػوَهی، اکَلَشی .3

 صٌؼتی اصفْاى داًؽگاُ داًؽگاّی جْاد پٌاُ، اهیذ پرٍیس زیعت، هحیط ػلن اکَلَشی .4

 اکَلَشی ػوَهی ٍ ؼٌاخت هحیط زیعت، ظیذ هحوذ رضا ظیفی، ًاؼر: کلک ظیویي .5

  ِدقيقِ 10هذت زهبى:     هقذه 

 کلیات درض  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30  هذت زهبى : 

 دقيقِ 10 هذت زهبى :   

 دقيقِ 20هذت زهبى:     

  دقيقِ 10 هذت زهبى :    جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 دقيقِ 10 هذت زهبى :     ارزؼیاتی درض 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضيٍاحذ 

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 دٍازدّنجلسِ 

 تْذاؼت هحیط –هقطغ ٍ رؼتِ تحصیلی: کارؼٌاظی              رؼتِ هٌْذظی تْذاؼت هحیط         تْذاؼت اٍز:         داًؽکذُ

 67/33/88 تبريخ ارائِ درس : 99-99ًيوسبل دٍم سبل تحصيلي  :  

  9 -10 سبعت:                چْبرضٌبِرٍز:              اکَلَشی هحيطًبم درس )ٍاحذ(  :  

 19تعذاد داًطجَيبى  : ٍاحذ ًظری ًَع ٍاحذ:

 دکتر ًظبم الذيي هٌگلي زادُ هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دقيقِ 90هذت کالس: 
آقبی ًظبم الذيي هٌگلي  ترتيب حرٍف الفبب(: هذرسيي) بِ

  زادُ
 09/11/99 تبريخ ًذٍيي/ ببزًگری:  

. 

 اکَلَشی هحيطػٌَاى درض : 

 طیتْذاؼت هح یهرتثط تا تْذاؼت ٍ ظالهت تا لسٍم رکر ؼاخص ّا یؼاخص ّاّذف کلی درض :  

 اّذاف جسئی : 

 ظالهت را ًام تثرد طیهرتثط تا تْذاؼت هح یؼاخص ّا ٍ 

 ذیًوا حیرا تؽر طیتْذاؼت هح یّا ؼاخص 

 ظخٌراًی، پرظػ ٍ پاظخ رٍغ آهَزغ :              

 تختِ ظفیذ ) ٍایت ترد(، ٍیذئَ پرشکتَر ٍ کاهپیَتراهکاًات آهَزؼی : 

   هٌثغ درض  :

 اًتؽارات داًؽگاُ تْراى ،یدکتر هحوذرضا اردکاً ،یاکَلَش .1
 قَهط ًؽر کردٍاًی، پرٍیس دکتر طثیؼی، ّای اکَظیعتن .2

 )ع(حعیي اهام داًؽگاُ اًتؽارات ٍ چاج هَظعِ رٍؼي، ػلی ػوَهی، اکَلَشی .3

 صٌؼتی اصفْاى داًؽگاُ داًؽگاّی جْاد پٌاُ، اهیذ پرٍیس زیعت، هحیط ػلن اکَلَشی .4

 اکَلَشی ػوَهی ٍ ؼٌاخت هحیط زیعت، ظیذ هحوذ رضا ظیفی، ًاؼر: کلک ظیویي .5

  ِدقيقِ 10هذت زهبى:     هقذه 

 کلیات درض  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30  هذت زهبى : 

 دقيقِ 10 هذت زهبى :   

 دقيقِ 20هذت زهبى:     

  دقيقِ 10 هذت زهبى :    جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 دقيقِ 10 هذت زهبى :     ارزؼیاتی درض 

 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکيهرکس هطبلعبت 

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 سيسدّنجلسِ 

 تْذاؼت هحیط –هقطغ ٍ رؼتِ تحصیلی: کارؼٌاظی              رؼتِ هٌْذظی تْذاؼت هحیط         تْذاؼت اٍز:         داًؽکذُ

 31/33/88 تبريخ ارائِ درس : 99-99ًيوسبل دٍم سبل تحصيلي  :  

  9 -10 سبعت:                چْبرضٌبِرٍز:              اکَلَشی هحيطًبم درس )ٍاحذ(  :  

 19تعذاد داًطجَيبى  : ٍاحذ ًظری ًَع ٍاحذ:

 دکتر ًظبم الذيي هٌگلي زادُ هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دقيقِ 90هذت کالس: 
آقبی ًظبم الذيي هٌگلي  ترتيب حرٍف الفبب(: هذرسيي) بِ

  زادُ
 09/11/99 تبريخ ًذٍيي/ ببزًگری:  

. 

 اکَلَشی هحيطػٌَاى درض : 

 هَثر تر ٍضغ ظالهت یطیٍ ظالهت ٍ ػَاهل هح طیارتثاط هحّذف کلی درض :  

 اّذاف جسئی : 

 ذیًوا حیٍ ظالهت ٍ ػَاهل هَثر تر ٍضغ ظالهت را تؽر طیارًثاط هح 

 ظخٌراًی، پرظػ ٍ پاظخ رٍغ آهَزغ :              

 تختِ ظفیذ ) ٍایت ترد(، ٍیذئَ پرشکتَر ٍ کاهپیَتراهکاًات آهَزؼی : 

   هٌثغ درض  :

 اًتؽارات داًؽگاُ تْراى ،یدکتر هحوذرضا اردکاً ،یاکَلَش .1
 قَهط ًؽر کردٍاًی، پرٍیس دکتر طثیؼی، ّای اکَظیعتن .2

 )ع(حعیي اهام داًؽگاُ اًتؽارات ٍ چاج هَظعِ رٍؼي، ػلی ػوَهی، اکَلَشی .3

 صٌؼتی اصفْاى داًؽگاُ داًؽگاّی جْاد پٌاُ، اهیذ پرٍیس زیعت، هحیط ػلن اکَلَشی .4

 اکَلَشی ػوَهی ٍ ؼٌاخت هحیط زیعت، ظیذ هحوذ رضا ظیفی، ًاؼر: کلک ظیویي .5

  ِدقيقِ 10هذت زهبى:     هقذه 

 کلیات درض  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30  هذت زهبى : 

 دقيقِ 10 هذت زهبى :   

 دقيقِ 20هذت زهبى:     

  دقيقِ 10 هذت زهبى :    جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 دقيقِ 10 هذت زهبى :     ارزؼیاتی درض 

 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي هرکس هطبلعبت

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 چْبردّنجلسِ 

 تْذاؼت هحیط –هقطغ ٍ رؼتِ تحصیلی: کارؼٌاظی              رؼتِ هٌْذظی تْذاؼت هحیط         تْذاؼت اٍز:         داًؽکذُ

 26/33/88 درس :تبريخ ارائِ  99-99ًيوسبل دٍم سبل تحصيلي  :  

  9 -10 سبعت:                چْبرضٌبِرٍز:              اکَلَشی هحيطًبم درس )ٍاحذ(  :  

 19تعذاد داًطجَيبى  : ٍاحذ ًظری ًَع ٍاحذ:

 دکتر ًظبم الذيي هٌگلي زادُ هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دقيقِ 90هذت کالس: 
الذيي هٌگلي  آقبی ًظبم هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(:

  زادُ
 09/11/99 تبريخ ًذٍيي/ ببزًگری:  

. 

 اکَلَشی هحيطػٌَاى درض : 

 طیهح یٍ ارتثاط آى تا اکَش ذاریتَظؼِ پاّذف کلی درض :  

 اّذاف جسئی : 

 ذیًوا فیرا تؼر ذاریتَظؼِ پا 

 ذیًوا حیرا تؽر طیهح یاکَلَش یرٍ ذاریتَظؼِ پا اثرات 

 ظخٌراًی، پرظػ ٍ پاظخ رٍغ آهَزغ :              

 تختِ ظفیذ ) ٍایت ترد(، ٍیذئَ پرشکتَر ٍ کاهپیَتراهکاًات آهَزؼی : 

   هٌثغ درض  :

 اًتؽارات داًؽگاُ تْراى ،یدکتر هحوذرضا اردکاً ،یاکَلَش .1
 قَهط ًؽر کردٍاًی، پرٍیس دکتر طثیؼی، ّای اکَظیعتن .2

 )ع(حعیي اهام داًؽگاُ اًتؽارات ٍ چاج هَظعِ رٍؼي، ػلی ػوَهی، اکَلَشی .3

 صٌؼتی اصفْاى داًؽگاُ داًؽگاّی جْاد پٌاُ، اهیذ پرٍیس زیعت، هحیط ػلن اکَلَشی .4

 اکَلَشی ػوَهی ٍ ؼٌاخت هحیط زیعت، ظیذ هحوذ رضا ظیفی، ًاؼر: کلک ظیویي .5

  ِدقيقِ 10هذت زهبى:     هقذه 

 کلیات درض  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30  هذت زهبى : 

 دقيقِ 10 هذت زهبى :   

 دقيقِ 20هذت زهبى:     

  دقيقِ 10 هذت زهبى :    جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 دقيقِ 10 هذت زهبى :     ارزؼیاتی درض 

 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضيٍاحذ 

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 پبًسدّنجلسِ 

 تْذاؼت هحیط –هقطغ ٍ رؼتِ تحصیلی: کارؼٌاظی              رؼتِ هٌْذظی تْذاؼت هحیط         تْذاؼت اٍز:         داًؽکذُ

 37/32/88 تبريخ ارائِ درس : 99-99ًيوسبل دٍم سبل تحصيلي  :  

  9 -10 سبعت:                چْبرضٌبِرٍز:              اکَلَشی هحيطًبم درس )ٍاحذ(  :  

 19تعذاد داًطجَيبى  : ٍاحذ ًظری ًَع ٍاحذ:

 دکتر ًظبم الذيي هٌگلي زادُ هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دقيقِ 90هذت کالس: 
آقبی ًظبم الذيي هٌگلي  هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(:

  ُزاد
 09/11/99 تبريخ ًذٍيي/ ببزًگری:  

. 

 اکَلَشی هحيطػٌَاى درض : 

 راتطِ تکٌَلَشی ٍ اکَلَشی ٍ اثرات تکٌَلَشی تر هحیط زیعت ٍ دٍ دیذگاُ جْاًیّذف کلی درض :  

 اّذاف جسئی : 

 ذیًوا حیرا تؽر یٍ اکَلَش یراتطِ تکٌَلَش 

 ذیؼرح ًوا عتیز طیهح یؼذى را رٍ یٍ صٌؼت یتکٌَلَش اثرات. 

 ظخٌراًی، پرظػ ٍ پاظخ رٍغ آهَزغ :              

 تختِ ظفیذ ) ٍایت ترد(، ٍیذئَ پرشکتَر ٍ کاهپیَتراهکاًات آهَزؼی : 

   هٌثغ درض  :

 اًتؽارات داًؽگاُ تْراى ،یدکتر هحوذرضا اردکاً ،یاکَلَش .1
 قَهط ًؽر کردٍاًی، پرٍیس دکتر طثیؼی، ّای اکَظیعتن .2

 )ع(حعیي اهام داًؽگاُ اًتؽارات ٍ چاج هَظعِ رٍؼي، ػلی ػوَهی، اکَلَشی .3

 صٌؼتی اصفْاى داًؽگاُ داًؽگاّی جْاد پٌاُ، اهیذ پرٍیس زیعت، هحیط ػلن اکَلَشی .4

 اکَلَشی ػوَهی ٍ ؼٌاخت هحیط زیعت، ظیذ هحوذ رضا ظیفی، ًاؼر: کلک ظیویي .5

  ِدقيقِ 10هذت زهبى:     هقذه 

 کلیات درض  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30  هذت زهبى : 

 دقيقِ 10 هذت زهبى :   

 دقيقِ 20هذت زهبى:     

  دقيقِ 10 هذت زهبى :    جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 دقيقِ 10 هذت زهبى :     ارزؼیاتی درض 

 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ضبًسدّنجلسِ 

 تْذاؼت هحیط –هقطغ ٍ رؼتِ تحصیلی: کارؼٌاظی              رؼتِ هٌْذظی تْذاؼت هحیط         تْذاؼت اٍز:         داًؽکذُ

 61/32/88 درس :تبريخ ارائِ  99-99ًيوسبل دٍم سبل تحصيلي  :  

  9 -10 سبعت:                چْبرضٌبِرٍز:              اکَلَشی هحيطًبم درس )ٍاحذ(  :  

 19تعذاد داًطجَيبى  : ٍاحذ ًظری ًَع ٍاحذ:

 دکتر ًظبم الذيي هٌگلي زادُ هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دقيقِ 90هذت کالس: 
الذيي هٌگلي  آقبی ًظبم هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(:

  زادُ
 09/11/99 تبريخ ًذٍيي/ ببزًگری:  

. 

 اکَلَشی هحيطػٌَاى درض : 

 تازدیذ ػلوی از یک اکَظیعتن طثیؼی ّذف کلی درض :  

 اّذاف جسئی : 

 ذیًوا حیگسارغ تؽر کیرا در غالة  ذیهَرد تازد یؼیطث عتنیٍ هؽاّذُ خَد در اکَظ یارتثاط هثاحت ًظر. 

 ظخٌراًی، پرظػ ٍ پاظخ رٍغ آهَزغ :              

 تازدیذ از اکَظیعتن طثیؼیاهکاًات آهَزؼی : 

   هٌثغ درض  :

 

  ِدقيقِ 10هذت زهبى:     هقذه 

 کلیات درض  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30  هذت زهبى : 

 دقيقِ 10 هذت زهبى :   

 دقيقِ 20هذت زهبى:     

  دقيقِ 10 هذت زهبى :    جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 دقيقِ 10 هذت زهبى :     ارزؼیاتی درض 

 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضيٍاحذ 

 


