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 استفاده قرار می گیرد، داشته باشد.
 

شماره 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب( تاریخ جلسه

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

ه هر طبق

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو زمان جلسه

1  

تدريس پيشوندها و 

پسوندهاي رايج در 

واژگان مطالب مختلف 

 بهداشت محيط

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
پیشوندهای رایج در واژگان مطالب  هدداتبم مطبیا را     .1

 توضیح دهد.

 ج در واژگان مطال  هدداتم مطیا را نامپسوند های رای .2
 ترح دهد. هرده و

پیشوند ها و پسوندهای مناس  در جمبت  را تشبصی     .3
 دهد.

 حیطه عاطفی:
 در مباحث درسی ها انگیزه مشارکم نماید. .4

شناختی، 

 عاطفی

سخنرانی، حل 
مسئله، پرسش 

و پاسخ، 

مباحثه اي 
 گروهی کوچک

کتاب، جزوه، 
مقاله، 

ويدئوپرژکتور، 

 ،ه وايت بردتخت
Power point 

120 

ترجمه متن براي 
جلسه اينده، 
امتحان در 

جلسه بعد، 
 پروژه

آزمون هاي 

 ورودي

2  
ارائه متن تخصصی 

پيرامون تعاريف محيط 
 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

شناختی، 
 عاطفی

سخنرانی، حل 
مسئله، پرسش 

کتاب، جزوه، 
مقاله، 

120 
ترجمه متن براي 

جلسه اينده، 
 ن تکوينیآزمو

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –شی گروهی کوچک، نمای –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی   


طع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط یا تراکمی )پایان یک دوره یا مق نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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 متون تصصصی در زمینه هدداتم مطیا را هفدمد .1 زيست و بهداشت محيط

مطبیا و مطبیا   متن های تصصصی از تعاریف هدداتم  .2
 زیسم را ترجمه کند.

 حیطه عاطفی:
 در مباحث درسی ها انگیزه مشارکم نماید. .3

و پاسخ، 
مباحثه اي 

 گروهی کوچک

ويدئوپرژکتور، 
 تخته وايت برد

امتحان در 
جلسه بعد، 

 پروژه

3  

ارائه متن تخصصی 

پيرامون منابع آب و 

 اهميت جنبه هاي کيفی

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
متون ارائه تده پیرامون منباه  ب  را هبه درسبتی ت فب       .1

 کند.

ک مببا  اصتصا ببی در زمینببه منبباه  ب  را هببه  ارسببی   .2
 توضیح دهد.

 را ترجمه کند. متن های تصصصی از تعاریف کیفیم ب  .3

 عاطفی: حیطه
 در مباحث درسی ها انگیزه مشارکم نماید. .4

شناختی، 
 عاطفی

سخنرانی، حل 
مسئله، پرسش 

و پاسخ، 
مباحثه اي 

 گروهی کوچک

کتاب، جزوه، 
مقاله، 

ويدئوپرژکتور، 
، تخته وايت برد

Power point 

120 

ترجمه متن براي 
جلسه اينده، 
امتحان در 
جلسه بعد، 

 پروژه

 آزمون تکوينی

4  

تخصصی  ارائه متن

پيرامون حفاظت منابع 

آبی )سطحی و 

 زيرزمينی(

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
را هبه   حفاظم مناه  زیرزمینبی متون ارائه تده پیرامون  .1

 درستی ت ف  کند.

منباه  ب  را هبه    حفاظبم  ک ما  اصتصا بی در زمینبه   .2
  ارسی توضیح دهد.

ترجمبه   طیح را متن های تصصصی حفاظم مناه  بهی  .3
 کند.

 ه عاطفی:حیط
 در مباحث درسی ها انگیزه مشارکم نماید. .4

در حین تدریس هه دقم هه مباحث مطبرح تبده توجبه     .5
 داتته هاتد.

شناختی، 

 عاطفی

سخنرانی، حل 
مسئله، پرسش 

و پاسخ، 

مباحثه اي 

 گروهی کوچک

کتاب، جزوه، 
مقاله، 

ويدئوپرژکتور، 

 تخته وايت برد

120 

ترجمه متن براي 
جلسه اينده، 

 امتحان در

جلسه بعد، 

 پروژه

 آزمون تکوينی

5  

ارائه متن تخصصی 

پيرامون منابع آالينده 

آب و روشهاي تصفيه 

 آب

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
بالینبده هبای ب  و روتبدای    متون ارائه تبده پیرامبون    .1

 را هه درستی ت ف  کند. تصفیه

 بالینده ها و روتدای تصفیه ک ما  اصتصا ی در زمینه .2
 توضیح دهد. را هه  ارسی

شناختی، 
 عاطفی

سخنرانی، حل 
مسئله، پرسش 

و پاسخ، 
مباحثه اي 

 گروهی کوچک

کتاب، جزوه، 
مقاله، 

ويدئوپرژکتور، 
 تخته وايت برد

120 

ترجمه متن براي 
جلسه اينده، 

حان در امت
جلسه بعد، 

 پروژه

 آزمون تکوينی
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 ترجمه کند. طیح را متن های تصصصی در این زمینه  .3

 حیطه عاطفی:
 درسی ها انگیزه مشارکم نماید.در مباحث  .4

6  

ارائه متن تخصصی 

پيرامون فاضالب ها، 

منابع توليد و مخاطرات 

عدم دفع بهداشتی آنها 

براي انسان و محيط 

 زيست

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
را   اضت  ها و مناه  تولیبد بن متون ارائه تده پیرامون  .1

 هه درستی ت ف  کند.

 اضببت  و مصببا را    ر زمینببهک مببا  اصتصا ببی د  .2
 دهد. ترحرا هه  ارسی  هدداتتی بن

 ترجمه کند. طیح را متن های تصصصی در این زمینه  .3

 حیطه عاطفی:
 درسی ها انگیزه مشارکم نماید.در مباحث  .4

شناختی، 
 عاطفی

سخنرانی، حل 
مسئله، پرسش 

و پاسخ، 
مباحثه اي 

 گروهی کوچک

کتاب، جزوه، 

مقاله، 
ويدئوپرژکتور، 

 ه وايت بردتخت

120 

ترجمه متن براي 
جلسه اينده، 

امتحان در 
جلسه بعد، 

 پروژه

آزمون تکوينی، 

 تشخيصی

7  

ارائه متن تخصصی 

پيرامون روشهاي تصفيه 

 فاضالبهاي شهري

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
روتبدای تصبفیه  اضبتهدای    متون ارائه تبده پیرامبون    .1

 را هه درستی ت ف  کند. تدری

روتبدای تصبفیه  اضبت      ا ی در زمینبه ک ما  اصتص .2
 .تدری را هداند

 ترجمه کند. طیح را متن های تصصصی در این زمینه  .3

 حیطه عاطفی:
 درسی ها انگیزه مشارکم نماید.در مباحث  .4

در حین تدریس هه دقم هه مباحث مطبرح تبده توجبه     .5
 داتته هاتد.

شناختی، 
 عاطفی

سخنرانی، حل 
مسئله، پرسش 

و پاسخ، 
مباحثه اي 

 روهی کوچکگ

کتاب، جزوه، 
مقاله، 

ويدئوپرژکتور، 
 ،تخته وايت برد

Power point  

120 

ترجمه متن براي 
جلسه اينده، 
امتحان در 
جلسه بعد، 

 پروژه

 آزمون تکوينی

8  

ارائه متن تخصصی 

پيرامون روشهاي تصفيه 

فاضالبهاي صنعتی و 

 کشاورزي

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 اضببت  هببای  ببنعتی و ون متببون ارائببه تببده پیرامبب  .1

 را هه درستی ت ف  کند.کشاورزی 

اضبت  هبای  بنعتی و      ک ما  اصتصا بی در زمینبه   .2
 دهد. ترحرا هه  ارسی  کشاورزی

ترجمبه  هبه درسبتی   را متن های تصصصی در این زمینه  .3
 کند.

دانشجو هاید هتوانبد صت به ای  ارسبی از مبتن مطالعبه       .4

شناختی، 
 عاطفی

سخنرانی، حل 
مسئله، پرسش 

و پاسخ، 
مباحثه اي 

 گروهی کوچک

کتاب، جزوه، 
مقاله، 

ويدئوپرژکتور، 
 تخته وايت برد

120 

ترجمه متن براي 
جلسه اينده، 
امتحان در 
جلسه بعد، 

 پروژه

 آزمون تکوينی
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 .تده را ارائه دهد

 حیطه عاطفی:
 درسی ها انگیزه مشارکم نماید.احث در مب .5

9  

ارائه متن تخصصی 

 پيرامون مديريت مواد

زائد جامد و مخاطرات 

ناشی از عدم دفع 

 بهداشتی آنها

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
را هبه درسبتی   مبواد زائدجامبد   متون ارائه تده پیرامبون   .1

 ت ف  کند.

مواد زائد جامبد و مصبا را     ک ما  اصتصا ی در زمینه .2
 .هداندرا  بندا

ترجمبه  هبه درسبتی   را متن های تصصصی در این زمینه  .3
 کند.

 اطفی:حیطه ع
 درسی ها انگیزه مشارکم نماید.در مباحث  .4

در حین تدریس هه دقم هه مباحث مطبرح تبده توجبه     .5
 داتته هاتد.

شناختی، 
 عاطفی

سخنرانی، حل 
مسئله، پرسش 

و پاسخ، 
مباحثه اي 

 گروهی کوچک

کتاب، جزوه، 
مقاله، 

ويدئوپرژکتور، 
 تخته وايت برد

120 

ترجمه متن براي 
جلسه اينده، 
امتحان در 

سه بعد، جل
 پروژه

 آزمون تکوينی

10  

ارائه متن تخصصی 

پيرامون آلودگی هوا و 

منابع آالينده هواي 

 آتمسفري

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
درزمینه بلبودگی هبوا و منباه  بالینبده     متون ارائه تده  .1

 را هه درستی ت ف  کند.هوای اتمسفر 

بلودگی هوا و بالینبده هبای    ک ما  اصتصا ی در زمینه .2
 دهد. ترحرا هه  ارسی  اتمسفری رانام هرده و بندا

دانشجو هاید هتوانبد صت به ای  ارسبی از مبتن مطالعبه       .3
 .تده را ارائه دهد

 حیطه عاطفی:
 درسی ها انگیزه مشارکم نماید.در مباحث  .4

شناختی، 

 عاطفی

سخنرانی، حل 
مسئله، پرسش 

و پاسخ، 

مباحثه اي 

 گروهی کوچک

کتاب، جزوه، 
مقاله، 

ژکتور، ويدئوپر

 تخته وايت برد

120 

ترجمه متن براي 
جلسه اينده، 
امتحان در 

جلسه بعد، 

 پروژه

 آزمون تکوينی

11  

ارائه متن تخصصی 

پيرامون روشهاي کنترل 

آالينده هاي هوا در 

 محيط باز و محيط بسته

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
روتدای کنتبر  بالینبده هبای    متون ارائه تده پیرامون  .1

 را هه درستی ت ف  کند.مطیا هاز و هسته هوا در 

بالینبده هبای مطبیا هباز و      ک ما  اصتصا ی در زمینه .2
 دهد. ترحرا هه  ارسی  هسته 

ترجمبه  هبه درسبتی   را متن های تصصصی در این زمینه  .3

ی، شناخت
 عاطفی

سخنرانی، حل 
مسئله، پرسش 

و پاسخ، 
مباحثه اي 

 گروهی کوچک

کتاب، جزوه، 
مقاله، 

ويدئوپرژکتور، 
 تخته وايت برد

120 

ترجمه متن براي 
جلسه اينده، 
امتحان در 
جلسه بعد، 

 پروژه

 آزمون تکوينی
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 کند.

 صت ه ای از متن انگ یسی را روان هصواند. .4

 حیطه عاطفی:
 درسی ها انگیزه مشارکم نماید.در مباحث  .5

12  

ارائه متن تخصصی 

پيرامون اهميت بهداشت 

اماکن عمومی نظير 

 بهداشت مسکن

 و بتواند:دانشج 

 حیطه شناختی:
را هبه درسبتی   هدداتبم امباکن   متون ارائه تده پیرامون  .1

 ت ف  کند.

را هه  ارسبی   هدداتم اماکن ک ما  اصتصا ی در زمینه .2
 دهد. ترح

ترجمبه  هبه درسبتی   را متن های تصصصی در این زمینه  .3
 کند.

دانشجو هاید هتوانبد صت به ای  ارسبی از مبتن مطالعبه       .4
 .تده را ارائه دهد

 طه عاطفی:حی
 درسی ها انگیزه مشارکم نماید.در مباحث  .5

در حین تدریس هه دقم هه مباحث مطبرح تبده توجبه     .6
 داتته هاتد.

شناختی، 
 عاطفی

سخنرانی، حل 
مسئله، پرسش 

و پاسخ، 
مباحثه اي 

 گروهی کوچک

کتاب، جزوه، 
مقاله، 

ويدئوپرژکتور، 
 تخته وايت برد

120 

ترجمه متن براي 
جلسه اينده، 

ر امتحان د
جلسه بعد، 

 پروژه

آزمون تکوينی، 

 تشخيصی

13  

ارائه متن تخصصی 

پيرامون بهداشت مواد 

 غذايی

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
را هبه  هدداتبم مبواد ابیایی    متون ارائه تبده پیرامبون    .1

 درستی ت ف  کند.

هدداتم مواد ابیایی را نبام    ک ما  اصتصا ی در زمینه .2
 دهد. ترحرا هه  ارسی هرده و بندا

ترجمبه  هبه درسبتی   را متن های تصصصی در این زمینه  .3
 کند.

 حیطه عاطفی:
 درسی ها انگیزه مشارکم نماید.در مباحث  .4

شناختی، 
 عاطفی

سخنرانی، حل 

مسئله، پرسش 
و پاسخ، 

مباحثه اي 
 گروهی کوچک

کتاب، جزوه، 

مقاله، 
ويدئوپرژکتور، 
 تخته وايت برد

120 

ترجمه متن براي 

جلسه اينده، 
امتحان در 
جلسه بعد، 

 پروژه

 آزمون تکوينی

14  

ارائه متن تخصصی 

پيرامون بهداشت پرتوها 

و مخاطرات ناشی از عدم 

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
را هبه درسبتی   هدداتم پرتوها ارائه تده پیرامون  واژگان .1

 ت ف  کند.

شناختی، 
 عاطفی

سخنرانی، حل 
مسئله، پرسش 

و پاسخ، 
مباحثه اي 

کتاب، جزوه، 
مقاله، 

ويدئوپرژکتور، 
 تخته وايت برد

120 

ترجمه متن براي 
جلسه اينده، 
امتحان در 
جلسه بعد، 

 آزمون تکوينی
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مديريت صحيح 

راديونوکلوئيدها در 

 محيط

مببدیریم واژگببان ارائببه تببده در مببورد مصببا را   ببدم  .2
  طیح رادیونوک وئیدها را هه درستی ت ف  کند.

را هه  ارسبی   هدداتم پرتوها ک ما  اصتصا ی در زمینه .3
 دهد. ترح

ترجمبه  هبه درسبتی   را متن های تصصصی در این زمینه  .4
 کند.

دانشجو هاید هتوانبد صت به ای  ارسبی از مبتن مطالعبه       .5
 .تده را ارائه دهد

 حیطه عاطفی:
 یزه مشارکم نماید.درسی ها انگدر مباحث  .6

در حین تدریس هه دقم هه مباحث مطبرح تبده توجبه     .7
 داتته هاتد.

 پروژه گروهی کوچک

15  

ارائه متن تخصصی 

پيرامون کنترل حشرات 

 و جوندگان در محيط 

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
کنتر  حشرا  و جونبدگان در  ارائه تده پیرامون  واژگان .1

 را هه درستی ت ف  کند.مطیا را هداند و بندا 

ترجمبه  هبه درسبتی   را متن های تصصصی در این زمینه  .2
 کند.

ای  ارسبی از مبتن مطالعبه     دانشجو هاید هتوانبد صت به   .3
 .تده را ارائه دهد

 حیطه عاطفی:
 درسی ها انگیزه مشارکم نماید.در مباحث  .4

شناختی، 
 عاطفی

سخنرانی، حل 
مسئله، پرسش 

و پاسخ، 
مباحثه اي 

 گروهی کوچک

کتاب، جزوه، 
مقاله، 

ويدئوپرژکتور، 
 ،تخته وايت برد

نرم افزار 
Power point  
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ترجمه متن براي 
نده، جلسه اي

امتحان در 
جلسه بعد، 

 پروژه

 آزمون تکوينی

16  

ارائه متن تخصصی 

پيرامون آالينده هاي 

جهانی نظير گرمايش 

جهانی و تخريب اليه 

 ازن

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
را هببه بالینببدهدای جدببانی متببون ارائببه تببده پیرامببون  .1

 درستی ت ف  کند.

صریب   گرمبای  جدبانی و ت   اصتصا ی در زمینه واژگان .2
 دهد. ترحرا هه  ارسی  الیه ازن را هداندو بندا

ترجمبه  هبه درسبتی   را متن های تصصصی در این زمینه  .3
 کند.

دانشجو هاید هتوانبد صت به ای  ارسبی از مبتن مطالعبه       .4
 .تده را ارائه دهد

 حیطه عاطفی:

شناختی، 
 عاطفی

سخنرانی، حل 
مسئله، پرسش 

و پاسخ، 
مباحثه اي 

 گروهی کوچک

کتاب، جزوه، 
مقاله، 

ويدئوپرژکتور، 
تخته وايت 

،فيلم برد
 آموزشی

120 

ترجمه متن براي 
جلسه اينده، 
امتحان در 
جلسه بعد، 

 پروژه

 آزمون تکوينی



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 درسی ها انگیزه مشارکم نماید.در مباحث  .5

جبه  در حین تدریس هه دقم هه مباحث مطبرح تبده تو   .6
 داتته هاتد.

17  
جمع بندي کلی مطالب و 

 امتحان پايان ترم

 :نشجو بتواند دا

مسائل مصت ف ارائه تده در  و  ترم را حل  .1
 نماید.

هدف از ارائه این واحد درسی را هه صوهی درک  .2
 کرده هاتد.

ها انگیزه و اتتیاق در امتطان پایان ترم ترکم  .3
 کند.

-شناختی
 عاطفی

 حل مسئله
---- 
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حل مسائل 
 داده شده

 آزمون پايانی
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