
 ةعهً جػالی
 داىؼگاق غلَـ پضػکی کصناىؼاق

 داىؼکسق پصظحاری كنانایی
 قالب ىگارش ظصح درس
 

 : داىؼجَیاف جصـ ظَـ کارػياظی پصظحاری  نزاظتاف                (ةٍساػث ندیط ظالنث جانػً):  غيَاف درس

 : ىیم ظاغث قتل از ػصكع کالس                ظاغث پاظزگَیی ةً ظَاالت فصاگیص                                                 كاخس    1: جػساد ك ىَع كاخس

                     95-96اكؿ  -(16-18ظاغث) -چٍارػيتً :زناف ارائً درس                                                         : ىسارد درس پیغ ىیاز
   

 95-96:ظاؿ جدؿیلی                                                   فصاىک جػفصی   :دکحص نسرس

 
 

 : ٌسؼ کلی 

م ك ةدصاف ندػیط در ایو درس داىؼجَیاف ةا نفاٌیم اؾلی پصظحاری ةٍساػث ندیط ػانل نفاٌیم ةٍساػث ندیط،اکَظیعح

ی ك نعکو،ةٍساػػث نػَاد اػشایی ك فاضالب ك راؾ،آلَدگی ؾَجی،پصجٌَا ك ٌَا، ةٍساػث اناکو غهػَنزیعث،ةٍساػث آب ك

ای آػيا ٌا،ةٍساػث زةالً ك نَاد زائس،ةٍساػث ػٍص ك ركظحا )پصكژق ػٍص ظالم(،ةٍساػث خصفًجغشیً،ةٍساػث ندیط ةیهارظحاف

 رَاٌيس ػس.

 

 اٌساؼ کلی جلعات : ) جٍث ٌص جلعً یک ٌسؼ ( 
 

 ف ندیط زیعثاکَظیعحم ندیط ك ةدصا کلیات ةٍساػث ندیط،آػيایی داىؼجَیاف ةا  (1

 ةٍساػث آب ك فاضالبآػيایی داىؼجَیاف ةا  (2

 زةالً ك نَاد زائس آلَدگی ٌَا، راؾ،آػيایی داىؼجَیاف ةا  (3

 آلَدگی ؾَجی ك پصجٌَاآػيایی داىؼجَیاف ةا  (4

 ةٍساػث جغشیً ك نَاد اشاییآػيایی داىؼجَیاف ةا  (5

  ایةٍساػث خصفًپصظحاری آػيایی داىؼجَیاف ةا  (6

 یاآػيایی ةا نسیصیث ةال (7

 ارایً جکالیف ك فػالیث ٌای آنَزػی (8
 

 اٌساؼ كیژق رفحاری ةً جفکیک اٌساؼ کلی ٌص جلعً :

 جلعً اكؿ*

 .کلیات ةٍساػث ندیط،اکَظیعحم ندیط ك ةدصاف ندیط زیعثآػيایی ةا:ٌسؼ کلی

 اٌساؼ كیژق : 

 درپایاف داىؼجَ قادر ةاػس :

 .س.راةعً ةیو ندیط ك ظالنث ك ةیهاریٍای اىعاف را جَضیح دٌ -1

 .قَاغس کلیسی نَدص ةص کار پصظحاراف در ةٍساػث ندیط را نػیو کيس -2

کييس را ةا ظایص پصظحاراف نقایعً ٌای پصظحاراىی کً در زنیيً ةٍساػث ندیط فػالیث نیٌا ك نٍارتىقغ -3

 کيس.

 غلَـ نصجتط ةا ةٍساػث ندیط را ىاـ ةتصد. -4

 ك فیضیکی نَرد ةصرظی قصار دٌس.نفاٌیم ةٍساػث ندیط را در ظً ةزغ غَانل زیعحی،اجحهاغی  -5

 اکَظیعحم ندیط را ػصح دٌس. -6

 ةدصاف ندیط زیعث را ػصح دٌس.  -7



 دك غانل اؾلی دگصگَىی در ىظاـ اکَظیعحم را جَضیح دٌس. -8

 اقسانات ضصكری جٍث کاٌغ آلَدگی در ندیط زیعث را ىاـ ةتصد. -9

 ىقغ پصظحار ةٍساػث جانػً را در ةٍساػث ندیط زیعث ةیاف ىهایس.-11
 

 جلعً دكـ*

 ةٍساػث آب ك فاضالبآػيایی ةا : ٌسؼ کلی

 اٌساؼ كیژق :  

 درپایاف داىؼجَ قادر ةاػس :
 

 نزحلف آب را ػصح دٌس نياةع -1

 نياةع آلَدگی آب را ةیاف ىهایس. -2

 ظزحی آب را جػصیف کصدق ك نػایب آف را جَضیح دٌس. -3

 اىَاع گيسزدایی آب را ةیاف کيس. -4

 دگی آب را ةیاف ىهایس.ارحالالت ىاػی از ىارالؿی ك آلَ -5

 نصاخل جؿفیً آب را ػصح دٌس. -6

 اىَاع فاضالب را ػصح دٌس. -7

 ركػٍای جؿفیً فاضالب را ةیاف کيس. -8

 نؼکالت ىاػی از دفع ایصةٍساجؼی فاضالب را ةیاف ىهایس. -9

 ىقغ پصظحار ةٍساػث جانػً را در دفع ةٍساػحی فاضالب ذکص ىهایس.-11
 

 *جلعً ظَـ

 ث ٌَا، راؾ، زةالً ك نَاد زائسةٍساػآػيایی ةا :ٌسؼ کلی

 اٌساؼ كیژق :  

  :درپایاف داىؼجَ قادر ةاػس

 .اٌهیث آلَدگی ٌَا را ػصح دٌس. -1

 ةيسی آلَدگی ٌَا را جَضیح دٌس.ظتقً -2

 نياةع آلَدگی ٌَا را ةیاف ىهایس. -3

 ٌای جػییو آلَدگی را ىاـ ةتصد ك ػصح دٌس.ػارؽ -4

 ادصات ٌَای آلَدق را ػصح دٌس. -5

 ات در پیؼگیصی از آلَدگی ٌَا را ذکص ىهایس.نٍهحصیو اقسان -6

 ىقغ پصظحار ةٍساػث در کيحصؿ آلَدگی ٌَا را ةیاف کيس. -7

 اٌهیث آلَدگی راؾ را ةیاف ىهایس. -8

 غَانل نٍم در پایساری ظهَـ ػیهیایی در راؾ را ػصح دٌس. -9

 اٌهیث دفع ةٍساػحی زةالً را جَضیح دٌس.-11

 نصاخل دفع زةالً را ذکص ىهایس. -11

 اىَاع ركػٍای دفع زةالً را ػصح دٌس. .12

 . ىقغ پصظحاراف ةٍساػث در دفع ةٍساػحی زةالً را ةیاف کيس.13

 
 



 جلعً چٍارـ*

  َدگی ؾَجی ك پصجٌَا: آػيایی ةا آل ؼ کلیٌس

 اٌساؼ كیژق : 

 :درپایاف داىؼجَ قادر ةاػس 

 آلَدگی ؾَجی را جػصیف ىهایس.   -1

 سا را ػصح دٌس.ادصات فیضیَلَژیکی ك پاجَلَژیکی ظصكؾ -2

 ادصات ػيیساری ك ایصػيیساری ظصكؾسا را ةیاف ىهایس. -3

 اىَاع افث ػيَایی ةً دىتاؿ جهاس ةا ظصكؾسا را ىاـ ةتصد. -4

 ای را ةصػهارد.نصاخل نزحلف ىاػيَایی خصفً -5

 ٌای خفاظث از ػيَایی را ػصح دٌس.ةصىانً -6

 اىَاع كظایل خفاظث فصدی ػيَایی را ىاـ ةتصد. -7

 پصجٌَای رعصزا را ةا ذکص نذاؿ جَضیح دٌس. -8

 نياةع نَاجًٍ اىعاف ةا پصجٌَا را ىاـ ةتصد. -9

 اقسانات خفاظحی در ةصاةص پصجٌَا را ةصػهارد.-11

 گیصی جاةغ پصجٌَا را جَضیح دٌس.. كاخسٌای اىسازق11

 

 *جلعً پيجم

 

  ةٍساػث جغشیً ك نَاد اشایی:آػيایی ةا  ٌسؼ کلی

 اٌساؼ كیژق : 

 :اف داىؼجَ قادر ةاػس درپای

 جادیص جغشیً ةص ظالنحی اىعاف را ػصح دٌس.  -1

 فعاد نَاد اشایی را جػصیف ىهایس. -2

 ٌای ىاػی از اشا را ىاـ ةتصد.اىَاع ةیهاری -3

 نعهَنیث اشایی را جػصیف کيس. -4

 آلَدگی اكلیً ك داىَیً نَاد اشایی را ةا ذکص نذاؿ جػصیف ىهایس. -5

 ٌای داىَیً را ىاـ ةتصد.اؾَؿ کلی در پیؼگیصی از آلَدگی -6

 نصغ،ػیص ك..( را ػصح دٌس.کيحصؿ ةٍساػث نَاد اشایی )گَػث،نصغ،جزم -7

 

 ػؼم *جلعً
                                 

  ایپصظحاری ةٍساػث خصفًآػيایی ةاٌسؼ کلی: 

 اٌساؼ كیژق :  

 درپایاف داىؼجَ قادر ةاػس 

 ای را جَؾیف کيس.پصظحار ةٍساػث خصفً  -1

 کار را جَضیح دٌس. –حفادق از نسؿ اپیسنیَلَژیک جادیصات نحقاةل ظالنحی ةا اظ -2

 ارگَىَنی را جػصیف کيس. -3



چيس نَرد از غَانل نصةَط ةً نیضةاف کً ةاغخ افضایغ رعص كاکيغ ىانعلَب ةً نَاد نضص نَجَد در ندل  -4

 ػَد را ذکص کيس.کار نی

 ك ركاىی اجحهاغی ندل کار را جَضیح دٌس. ٌص یک از نزاظصات ةیَلَژیکی، ػیهیایی،نکاىیکی،فیضیکی -5

 ٌفحم*جلعً 

 نسیصیث ةالیاآػيایی ةا : ٌسؼ کلی

 اٌساؼ كیژق :  

 :درپایاف داىؼجَ قادر ةاػس 

 در نَرد اىَاع ةالیا )ظتیػی، ظارحً دظث ةؼص( ةدخ کيس.  -1

 چگَىگی جادیص ةالیا ةص نصدـ ك جَانػؼاف را ارزیاةی کيس. -2

 )آنادگی،كاکيغ ك جتصاف(جَضیح دٌس.در نَرد نسیصیث ةالیا نفٍَ -3

 ىقغ پصظحاراف در نصاخل آنادگی، كاکيغ ك جتصاف نسیصیث ةالیا را ةصرظی کيس. -4

 ٌا را در یک نَقػیث جصیاژ ةیاف کيس.اكلَیث -5

 ىقغ ؾلیب ظصخ در نسیصیث ةالیا را جدلیل کيس. -6
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 ركش جسریط:

 ظزيصاىی ٌهصاق ةا پصظغ ك پاظذ ك اظحفادق از رظاىً ٌای آنَزػی
 

 كظایل آنَزػی: 

 سئَ پصژکحَرك ىصـ افضار پاكرپَیيثرایاىً،كی



 

 

 ظيجغ ك ارزیاةی

 

 ظاغث جاریذ ىهصق ركش جسریط آزنَف

 جؼصیدی کَئیض
 ىهصق(1)

 درؾس 5
 جلعً ظَـ

در ظاغث 

 کالظی

 جؼصیدی-جعحی  آزنَف نیاف دكرق
 (ىهصق4)

 درؾس 02
 14/7/95 جلعً چٍارـ

 جؼصیدی -جعحی آزنَف پایاف دكرق
 ىهصق( 12)

 درؾس 52
 ػ ػ

 ػالیحٍای آنَزػیف
نعالػً   -ارائً کيفصاىط ةؿَرت ظزيصاىی كارائً نعلب 

 زنیيً ای دررؿَص نعالب ارائً ػسق

 ىهصق( 4)

 درؾس 02
 ػ در ظَؿ جصـ

 ػ پصظغ ك پاظذ
 ىهصق( 1)

 درؾس 5
 ػ در ظَؿ جصـ

 ج

 یافنقصرات درس ك اىحظارات از داىؼجَ

 :ركد یكس ك اىحظار ندر یًدر کل یافك نؼارکث کانل داىؼجَ نعالػً.    

 .یيسنصاجػً ك نعالب را از قتل نصكر ك نعالػً ىها ػسق یةً نياةع نػصف .  

 کانل. یخضَر نيظم ك نصجب در جهاـ جلعات کالس ك ةا آنادگ.  

 فػاالىً ػصکث داػحً ةاػيس. ػَد، یةصگضار ن ینؼارکح یَقکً ةً ػ یدر جلعاج.  

 یکالظ یفةً نَقع جکال اىجاـ.  



 

 

 (3جانػً )ؿ زناىتيسی درس ظالنث جسك

 (16-18ركز ك ظاغث جلعً: چٍارػيتً)

 

 جاریذ نسرس نَضَع جلعً

 04/6/95 فصاىک جػفصی کلیات ةٍساػث ندیط،اکَظیعحم ك ةدصاف ندیط زیعث اكؿ

 31/6/95 فصاىک جػفصی ةٍساػث آب ك فاضالب دكـ

 7/7/95 فصاىک جػفصی ساػث ٌَا،راؾ،زةالً ك نَاد زائسةٍ ظَـ

 14/7/95 فصاىک جػفصی آلَدگی ؾَجی ك پصجٌَا چٍارـ

 01/7/95 فصاىک جػفصی ةٍساػث جغشیً ك نَاد اشایی پيجم

 08/7/95 فصاىک جػفصی ایپصظحاری ةٍساػث خصفً ػؼم

 5/8/95 فصاىک جػفصی نسیصیث ةالیا ٌفحم

 10/5/95 فصاىک جػفصی ارائً کيفصاىط داىؼجَیی ٌؼحم

 

 
 :EDO:                                ىاـ ك انضای نسیص گصكق:                          ىاـ ك انضای نعئَؿ ىاـ ك انضای نسرس

 جاریذ جدَیل:                                               جاریذ ارظاؿ:                                        جاریذ ارظاؿ:  


