
 

 علوم پسشکی تربت حیدریهگاه مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانش
 

 دورهفرم طرح 

 
انرژی های  :نام درس

 نو 
 واحد 1    میزان واحد:

بهداشت رشته تحصیلی:
 محیط

 :مقطع تحصیلی دانشجویان
 ناپیوسته کارشناسی

محل برگزاری: ساختمان 
 4شماره

فاطمه برجسته  مدرس: 
 عسکری

 1397-98نیمسال اول تحصیلی 

 ، اوزصی َبی وً ي ريش َبی استفبدٌ اس اوُب در ایزان اوزصی جذیذاضىبیی بب مىببع تجذیذپذیز ي غیزقببل ت هذف کلی درط:

شماره 

 جلسه

 
تاریخ 

 جلسه

اهذاف میانی  

 )رئوط مطالب(

اهذاف ویضه )بز اساط سه حیطه اهذاف آموسشی : 

 شناختی، عاطفی، روان حزکتی(

طبقه هز 

 حیطه

روش 
 یاددهی

 یادگیزی

مواد و وسایل 

 آموسشی

سمان 

 جلسه
 وتکالیف دانشج

  نحوه
 

 ارسشیابی

 

1 

 

منابع آشنایی با 
 جهانی انزصی 

 دانشجو بایذ بتوانذ 

 حیطه شناختی:

 اوًاع مىببع اوزصی مًرد استفبدٌ در ایزان ي جُبن را وبم ببزد -1

جبیگبٌ ایزان در سمیىٍ تًلیذ ي مصزف اوزصی را بب دیگز  -2

 کطًرَب مقبیسٍ کىذ

 :عاطفیحیطه 
مًرد بحث پزسیذٌ می ضًد بٍ سًاالتی کٍ در مًرد مًضًع  -3

 پبسخ دَذ.بب اوگیشٌ 

   داضتٍ ببضذ. فعبل در مببحث مطزح ضذٌ مطبرکت -4

 شناختی
 عاطفی

سخىزاوی 
،پزسص ي 

 پبسخ

يایت بزد،   
 پبيرپًئیىت

 مقبلٍ
 دقیقٍ 09

پبسخ بٍ سًاالت 
 مطزح ضذٌ

 

آسمًن 
 يريدی

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیبدگیری می –روش یبددهی   


یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط  نیای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبمرحله تواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن(هب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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انواع آشنایی با 
منابع انزصی 

)منایع تجذیذ 
پذیز و غیز قابل 

 تجذیذ پذیز (

 دانشجو بایذ بتوانذ

 شناختیحیطه 

 مىببع تجذیذ پذیز اوزصی را وبم ببزد  -1

 مىببع تجذیذ وبپذیز اوزصی را وبم ببزد  -2

تفبيت بیه اوزصی َبی تجذیذ پذیز ي تجذیذ وبپذیز را   -3

 تًضیح دَذ

 عاطفی: حیطه
 بٍ سًاالتی کٍ در مًرد مًضًع مًرد بحث پزسیذٌ می ضًد -4

 دَذ.پبسخ  بب اوگیشٌ

 داضتٍ ببضذ.فعبل در مببحث مطزح ضذٌ مطبرکت  -5

 شناختی

 عاطفی

سخىزاوی 
،پزسص ي 

 پبسخ

يایت بزد، دیتب، 
 پبيرپًئیىت

 مقبلٍ
 
 

 دقیقٍ 09

 
 ارائٍ کىفزاوس

پبسخ بٍ سًاالت 
مطزح ضذٌ اس 

 جلسٍ قبل

 تکًیىی

3 

 

آشنایی با 

مشکالت مزبوط 

به سوخت های 
فسیلی و اتمی و 

مخاطزات سیست 
 آن هامحیطی 

 دانشجو بایذ بتوانذ
 حیطه شناختی:

مشایب ي معبیب استفبدٌ اس سًخت َبی فسیلی را طبقٍ   -1
 بىذی کىذ

مشایب ي معبیب استفبدٌ اس سًخت َبی اتمی را طبقٍ بىذی   -2
 کىذ 

 حیطه عاطفی:
بٍ سًاالتی کٍ در مًرد مًضًع مًرد بحث پزسیذٌ می ضًد  -3

 پبسخ دَذ.بب اوگیشٌ 
 داضتٍ ببضذ.فعبل طبرکت در مببحث مطزح ضذٌ م -4

 شناختی
 عاطفی

سخىزاوی 
،پزسص ي 

 پبسخ

يایت بزد، دیتب، 
 پبيرپًئیىت

 مقبلٍ
 دقیقٍ 09

ارائٍ کىفزاوس 
پبسخ بٍ سًاالت 
مطزح ضذٌ اس 

 جلسٍ قبل

 تکًیىی

4 

 
انزص ی آشنایی با 

 های نو

)انزصی 
 خورشیذی(

کاربزد آن در 
 جهان و ایزان

 

 دانشجو بایذ بتوانذ 

 تی:حیطه شناخ
مشایب ي معبیب استفبدٌ اس اوزصی َبی خًرضیذی را طبقٍ  -1

 بىذی کىذ 
جبیگبٌ ایزان در استفبدٌ اس اوزصی خًرضیذی را بب دیگز   -2

 کطًرَب مقبیسٍ کىذ

 حیطه عاطفی:
بب بٍ سًاالتی کٍ در مًرد مًضًع مًرد بحث پزسیذٌ می ضًد -3

 پبسخ دَذ.اوگیشٌ 

 شناختی

 عاطفی

سخىزاوی 
،پزسص ي 

 پبسخ

يایت بزد، دیتب، 
 پبيرپًئیىت

 مقبلٍ
 
 

 دقیق09ٍ

 ارائٍ کىفزاوس
پبسخ بٍ سًاالت 
مطزح ضذٌ اس 

 جلسٍ قبل

 تکًیىی
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انزصی اشنایی با  

 بادی

کاربزد آن در 

 جهان و ایزان
 
 
 
 

 

 دانشجو بایذ بتوانذ

 حیطه شناختی:
 اوزصی ببدی را طبقٍ بىذی کىذ مشایب ي معبیب استفبدٌ اس  -1
جبیگبٌ ایزان در استفبدٌ اس اوزصی ببدی را بب دیگز کطًرَب   -2

 مقبیسٍ کىذ

 حیطه عاطفی:
بب بٍ سًاالتی کٍ در مًرد مًضًع مًرد بحث پزسیذٌ می ضًد -3

 پبسخ دَذ.اویگشٌ 
 داضتٍ ببضذ. فعبل در مببحث مطزح ضذٌ مطبرکت-4

 شناختی
 عاطفی

سخىزاوی 
،پزسص ي 

 پبسخ

يایت بزد، دیتب، 
 پبيرپًئیىت

 مقبلٍ
 دقیق09ٍ

 ارائٍ کىفزاوس
پبسخ بٍ سًاالت 
مطزح ضذٌ اس 

 جلسٍ قبل

 تکًیىی
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اوزصی اضىبیی بب 
َبی وبضی گزمبی 

 دريوی سمیه

کاربزد آن در 

 جهان و ایزان

 
 

 دانشجو بایذ بتوانذ 
 حیطه شناختی:

 ذ   اوزصی سمیه گزمبیی را تعزیف کى  -1
مشایب ي معبیب استفبدٌ اس اوزصی سمیه گزمبیی را طبقٍ بىذی   -2

 کىذ
جبیگبٌ ایزان در استفبدٌ اس اوزصی سمیه گزمبیی را بب دیگز  -3

 کطًرَب مقبیسٍ کىذ

 حیطه عاطفی:
بب بٍ سًاالتی کٍ در مًرد مًضًع مًرد بحث پزسیذٌ می ضًد -4

 پبسخ دَذ.اویگشٌ 
 داضتٍ ببضذ. فعبل تدر مببحث مطزح ضذٌ مطبرک-5

 شناختی

 عاطفی

سخىزاوی 
،پزسص ي 

 پبسخ

يایت بزد، دیتب، 
 پبيرپًئیىت

 مقبلٍ
 
 

 دقیقٍ 09

ارائٍ کىفزاوس 
پبسخ بٍ سًاالت 
مطزح ضذٌ اس 

 جلسٍ قبل

 تکًیىی
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 بیوگاسآشنایی با 
کاربزد آن در  

 جهان و ایزان
 

 دانشجو بایذ بتوانذ

 حیطه شناختی:
 اس بیًگبس را طبقٍ بىذی کىذ مشایب ي معبیب استفبدٌ -1

جبیگبٌ ایزان در استفبدٌ اس بیًگبس را بب دیگز کطًرَب مقبیسٍ  -2
 کىذ

 حیطه عاطفی:
بب بٍ سًاالتی کٍ در مًرد مًضًع مًرد بحث پزسیذٌ می ضًد -3

 .پبسخ دَذ.اویگشٌ 

 شناختی
 عاطفی

سخىزاوی 
،پزسص ي 

 پبسخ

ایت بزد، دیتب، ي
 پبيرپًئیىت

 مقبلٍ
 دقیقٍ 09

 ارائٍ کىفزاوس

پبسخ بٍ سًاالت 
مطزح ضذٌ اس 

 جلسٍ قبل

 تکًیىی
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اس  باسدیذانجام 

 مزاکش مزتبط

 دانشجو بایذ بتوانذ 

 حیطه شناختی:
 عملکزد ياحذ مًرد مطبلعٍ را تطزیح کىذ -1

مطکالت ياحذ مًرد ببسدیذ را ضىبسبیی کزدٌ ي در جُت  -2
 رفع آوُب راَکبر ارائٍ دَذ. 

 حیطه عاطفی:
بب اوگیشٌ بٍ مطبلب ارائٍ ضذٌ تًسط کبرضىبس مزبًطٍ   -3

 گًش فزادَذ

شناختی، 
 عاطفی

 

 مطبَذٌ ای
سخىزاوی 
،پزسص ي 

 پبسخ

----- 
 

صبح تب  8
 ظُز 2

 ارائٍ گشارش ببسدیذ
ارائٍ پیطىُبدات ي 

 راَکبر
 تکًیىی

9  
امتحان پایان 

 تزم

 دانشجو بتوانذ 
 مسبئل مختلف ارائٍ ضذٌ در طًل تزم را حل ومبیذ. -1
 َذف اس ارائٍ ایه ياحذ درسی را بٍ خًبی درک کزدٌ ببضذ. -2

 بب اوگیشٌ ي اضتیبق در امتحبن پبیبن تزم ضزکت کىذ. -3

-ضىبختی
 عبطفی

 09 ---- حل مسئلٍ
پزسص ي پبسخ ، 
حل مسبئل دادٌ 

 ضذٌ

آسمًن 
 پبیبوی

 روش ارزشیابی دانشجو
 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی02و  و ارائه کنفرانس % کل نمره بب استفبده از کوئیس02ارزضیببی به صورت کتبی که 

 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره02   رمآزمون پبیبن ت
 % کل نمره02 کوئیس و تکبلیف درسی 

 منابع درس
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