
 

 داًؾکذُ

 تزهی قبلت ًگبرػ طزح درط

 

کبرؽٌبعی پیَعتِ هٌْذعی ثْذاؽت  هخبطجبى: رٍػ ّبی هجبرسُ ثب ًبقلیي            ػٌَاى درط : 

 هحیط

 زی                         ٍاحذ ًظ 2ٍاحذ اس هجوَع  1تؼذادٍاحذ:)یب عْن اعتبد اس ٍاحذ( 

  10 -12ؽٌجِ   عبػت پبعخگَیی ثِ عَاالت فزاگیز: 

                95-96 ًیوغبل اٍل 10-12ؾٌجِ یک  سهبى ارائِ درط:   )رٍس،عبػت ٍ ًیوغبل تحصیلی(

 دکتز هجتجی لیوَیی هذرط:

 پبتَثیَلَصی درط ٍ پیؼ ًیبس:

 

آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب گزٍُ ّبی هختلف ثٌذپبیبى حب ئش اّویت پشؽکی ، ًحَُ ایجبد   ّذف کلی درط :

تَعط آًْب  ، ثیَلَصی ٍ سیغتگبُ ّبی آًْب ٍ فزاگیزی اًَاع رٍػ ّبی هجبرسُ ؽبهل یب اًتقبل ثیوبری 

 رٍػ ّبی فیشیکی ٍ هحیطی
 

 ّذاف کلی جلغبت : )جْت ّز جلغِ یک ّذف(ا

ًبقل ٍ آفت ثْذاؽتی ، طزق هختلف اًتقبل کلیبت حؾزُ ؽٌبعی پشؽکی  ؽبهل تؼبریف  -1

  ثیوبری ثِ اًغبى ٍ ردُ ثٌذی ؽبخِ ثٌذپبیبى

 .زفَلَصی ٍ ثیَلَصی پؾِ ّبی کَلیغیذُ ، ثیوبری ّبی هٌتقلِ تَعط آًْب ٍ راُ ّبی کٌتزله -2

  هزفَلَصی ٍ ثیَلَصی پؾِ خبکی ّب ، ثیوبری ّبی هٌتقلِ تَعط آًْب ٍ راُ ّبی کٌتزل. -3

هزفَلَصی ٍ ثیَلَصی خبًَادُ ّبی عیوَلیذُ ٍ عزاتَپَگًَیذُ ، ثیوبری ّبی هٌتقلِ تَعط  -4

 کٌتزل. آًْب ٍ راُ ّبی

هزفَلَصی ٍ ثیَلَصی هگظ خبًگی ، ثیوبری ّبی هٌتقلِ تَعط هگظ خبًگی ، راُ ّبی کٌتزل  -5

 .هگظ خبًگی ، هزفَلَصی ٍ ثیَلَصی هگظ ّبی هَلذ هیبسیظ  ٍ راُ ّبی کٌتزل آًْب

 هزفَلَصی ٍ ثیَلَصی عَعزی ّب ، ثیوبری ّبی هٌتقلِ تَعط آًْب ٍ راُ ّبی کٌتزل. -6

 .ػقزة ّب بی هجبرسُ ثب کٌِ ّبی ًزم ٍ عخت ٍرٍػ ّ هزفَلَصی، ثیَلَصی ٍ -7

  طجقِ ثٌذی اًَاع رٍػ ّبی هجبرسُ ثب ثٌذپبیبى ، جًَذگبى حبئش اّویت ثْذاؽتی ٍ کٌتزل آًْب. -8
 

کلیبت حؾزُ ؽٌبعی پشؽکی  ؽبهل تؼبریف ًبقل ٍ آفت ثْذاؽتی ، طزق هختلف  ّذف کلی جلغِ اٍل:

 بخِ ثٌذپبیبى اًتقبل ثیوبری ثِ اًغبى ٍ ردُ ثٌذی ؽ

 اّذاف ٍیضُ جلغِ اٍل:

 : در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

 ًقؼ ثٌذپبیبى را در ثیوبری سایی در اًغبى را ثیبى کٌذ.  - 1-1

 ٍ آفت ثْذاؽتی را تؼزیف کٌذ. ًبقل– 1-2

 .کٌذ تفکیک ػٌکجَتیبى اس را حؾزات ، ثٌذپبیبى ؽبخِ در– 1-3

 .کٌذ تؾزیح را ًبقلیي کٌتزل هفَْم– 1-4



هزفَلَصی ٍ ثیَلَصی پؾِ ّبی کَلیغیذُ ، ثیوبری ّبی هٌتقلِ تَعط آًْب ٍ راُ : دٍم ّذف کلی جلغِ

 ّبی کٌتزل.
 :دٍماّذاف ٍیضُ جلغِ 

 : در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

 خب ًَادُ کَلیغیذُ را اس عبیز حؾزات تفکیک کٌذ. -2-1

 را تؾزیح کٌذ.چزخِ سیغتی پؾِ ّبی کَلیغیذُ  -2-2

 کَلیغیذُ را ؽٌبعبیی کٌذ. سیغتگبُ ّبی پؾِ ّبی -2-4

 ًحَُ اًتقبل هبالریب ، فیالریبسیظ ٍ تت سرد ٍ تت داًگ را تَعط پؾِ ّبی کَلیغیذُ ثیبى کٌذ. -2-5

 داًؾجَ ثتَاًذ اًَاع رٍػ ّبی هجبرسُ ثب پؾِ ّبی کَلیغیذُ را ثیبى کٌذ. -2-6

قلِ تَعط آًْب ٍ راُ ّبی هزفَلَصی ٍ ثیَلَصی پؾِ خبکی ّب ، ثیوبری ّبی هٌتعَم:  ّذف کلی جلغِ

 کٌتزل.

 :عَماّذاف ٍیضُ جلغِ 
 : در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

 

 پؾِ خبکی ّب را اس چؾِ ّبی عبیز خبًَادُ ّب تفکیک کٌذ. -3-1

 کبراکتز ّبی تؾخیصی پؾِ خبکی ّب را ثزای طجقِ ثٌذی ٍ تؾخیص گًَِ ّبی آًْب را ثیبى کٌذ. -3-2

 ٍ سیغتگبُ ّبی آًْب را تؾزیح کٌذ.چزخِ سیغتظ پؾِ خبکی ّب  -3-3

 اًَاع ثیوبری ّبی لیؾوبًیَس ، ًحَُ اًتقبل آًْب ٍ کبًَى ّبی لیؾوبًیَس در ایزاى را تؾزیح کٌذ. -3-4

 اًَاع رٍػ ّبی هجبرسُ ثب پؾِ خبکی ّب را ثیبى کٌذ. -3-5

ذُ ، ثیوبری ّبی هزفَلَصی ٍ ثیَلَصی خبًَادُ ّبی عیوَلیذُ ٍ عزاتَپَگًَیچْبرم:  ّذف کلی جلغِ

 هٌتقلِ تَعط آًْب ٍ راُ ّبی کٌتزل.

 چْبرم:اّذاف ٍیضُ جلغِ 
 : در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

 خب ًَادُ عیوَلیذُ را اس عبیز حؾزات تفکیک کٌذ. -4-1

 چزخِ سیغتی پؾِ ّبی عیوَلیذُ را تؾزیح کٌذ. -4-2

 سیغتگبُ ّبی پؾِ ّبی عیوَلیذُ را ثیبى کٌذ. -4-3

 اًتقبل ٍ ػالئن ثیوبری کَری رٍدخبًِ ای را تؾزیح کٌذ.ًحَُ  -4-4

 اًَاع رٍػ ّبی هجبرسُ ثب پؾِ ّبی عیوَلیذُ را ثیبى کٌذ. -4-5

 خب ًَادُ عزاتَپَگًَیذُ را اس عبیز حؾزات تفکیک کٌذ. -4-6

 چزخِ سیغتی پؾِ ّبی عزاتَپَگًَیذُ را تؾزیح کٌذ. -4-7

 ُ را ثیبى کٌذ.سیغتگبُ ّبی پؾِ ّبی عزاتَپَگًَیذ -4-8

 اّویت ثْذاؽتی ًبؽی اس گشػ پؾِ ّبی عزاتَپَگًَیذُ را ثیبى کٌذ. -4-9

 اًَاع رٍػ ّبی هجبرسُ ثب پؾِ ّبی عزاتَپَگًَیذُ را ثیبى کٌذ. -4-9

هزفَلَصی ٍ ثیَلَصی هگظ خبًگی ، ثیوبری ّبی هٌتقلِ تَعط هگظ خبًگی ، پٌجن:  ّذف کلی جلغِ

 هزفَلَصی ٍ ثیَلَصی هگظ ّبی هَلذ هیبسیظ  ٍ راُ ّبی کٌتزل آًْب.راُ ّبی کٌتزل هگظ خبًگی ، 
 پٌجن:اّذاف ٍیضُ جلغِ 

 : در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ



 هؾخصبت هزفَلَصیک هگظ خبًگی را در هزحلِ ثبلغ ٍ الرٍ ًیبى کٌذ. -5-1

 الرٍ هگظ خبًگی را اس الرٍ عبیز هگظ ّب تؾخیص دّذ. -5-2

 گی را تؾزیح کٌذ ٍ هحل ّبی پزٍرػ آًزا ؽٌبعبیی کٌذ.چزخِ سیغتی  هگظ خبً -5-5

 اّویت سثبلِ خبًگی را در پزٍرػ هگظ خبًگی تؾزیح ًوبیذ. -5-6

 ًقؼ هگظ خبًگی را ثِ ػٌَاى ًبقل هکبًیکی ثیوبری ّب ثِ اًغبى تؾزیح کٌذ. -5-7

 اًَاع رٍػ ّبی هجبرسُ ثب هگظ خبًگی را ثیبى کٌذ. -5-8

 ثیوبری هیبسیظ را تؼزیف ًوبیذ. -5-9

 هیبسیظ را ثز اعبط هؼیبرّبی پشؽکی ٍ ثیَلَؤیک طجقِ ثٌذی ًوبیذ. -5-10

 ٍ ًَع هیبسیظ ًبؽی اس آًْب را ثیبى کٌذ.گًَِ ّبی هْن هَلذ هیبسیظ در ایزاى  -5-11

 راُ ّبی پیؾگیزی اس ٍقَع هیبسیظ را ثیبى کٌذ. -5-12

ی ٍ ثیَلَصی عَعزی ّب ، ثیوبری ّبی هٌتقلِ تَعط آًْب ٍ راُ ّبی هزفَلَصؽؾن:  ّذف کلی جلغِ

 کٌتزل.
 ؽؾن:اّذاف ٍیضُ جلغِ 

 : در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

 عَعزی ّب را ثز اعبط کبراکتز ّبی هزفَلَصیک اس عبیز حؾزات تفکیک کٌذ. -6-1

 دا گًَِ ّبی هْن ثْذاؽتی در ایزاى را تؾخیص دّذ. -6-2

 عَعزی ّب را تؾزیح کٌذ ٍ هحل ّبی پزاکٌذگی آًْبرا ؽٌبعبیی کٌذ.  چزخِ سیغتی -6-3

اّویت عَعزی ّب را ثِ ػٌَاى ًبقل هکبًیکی ثیوبری ّب ثِ اًغبى را در اهکبى هغکًَی،  -6-4

 ثیوبرعتبًْب ٍ دیگز اهبکي اًغبًی تؾزیح کٌذ.

 اًَاع رٍػ ّبی هجبرسُ ثب عَعزی ّب را ثیبى کٌذ. -6-5

 هزفَلَصی، ثیَلَصی ٍ رٍػ ّبی هجبرسُ ثب کٌِ ّبی ًزم ٍ عخت ٍ ػقزة ّب.تن: ّف ّذف کلی جلغِ
 ّفتن: اّذاف ٍیضُ جلغِ

 : در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

 ردُ کٌِ ّب را اس حؾزات ٍ عبیز ػٌکجَتیبى تفکیک کٌذ. -7-1

 چز خِ سیغتی کٌِ ّبی ًزم ٍعخت را تؾزیح ًوبیذ. -7-2

 تَعط کٌِ ّبی ًزم ٍ عخت را ثیبى کٌذ.اًَاع ثیوبری ّبی هٌتقلِ  -7-3

 اًَاع رٍػ ّبی هجبرسُ ثب کٌِ ّبی ًزم ٍ عخت را ثیبى کٌذ. -7-4

 ػقزة ّب را ثز اعبط کبراکتزّبی هزفَلَصیک اس عبیز ػٌکجَتیبى تفکیک کٌذ. -7-5

 هْن ػقزة را ؽٌبعبیی کٌذ.  گًَِ ّبی -7-6

 خصَصیبت سیغت ؽٌبختی ػقزة ّب را تؾزیح کٌذ. -7-7

 راُ ّبی پیؾگیزی اس ػقزة سدگی را تؾزیح کٌذ. -7-8

طجقِ ثٌذی اًَاع رٍػ ّبی هجبرسُ ثب ثٌذپبیبى ، جًَذگبى حبئش اّویت ثْذاؽتی ّؾتن:  ّذف کلی جلغِ

 ٍ کٌتزل آًْب. 

 ّؾتن: اّذاف ٍیضُ جلغِ
 : در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

 کٌذ.اًَاع رٍػ ّبی هجبرسُ ثب ثٌذپبیبى را طجقِ ثٌذی  -8-1

ػَارض ًبؽی اس هجبرسُ ؽیویبیی ًظیز آلَدگی هحیط سیغت ٍ هقبٍهت ثٌذپبیبى ثِ عوَم آفت  -8-2



 کؼ را تؾزیح کٌذ.

ٍ  رٍػ هجبرسُ  رٍػ ّبی فیشیکی ، هجبرسُ ثیَلَصیک ، رٍػ ّبی صًتیکی ، رٍػ ّبی هحیطی -8-3

 تلفیقی ثب ًبقلیي را تؾزیح کٌذ.

را اس لحبظ خصَصیبت سیغتی ، پزاکٌذگی ، ثیوبری سایی ثزای جًَذگبى حبئش اّویت ثْذاؽتی  -8-4

 اًغبى ثیبى کٌذ.

 اًَاع رٍػ ّبی هجبرسُ ثب جًَذگبى را تؾزیح کٌذ.  -8-5
 

 
 

  هٌبثغ:

 ( تزجوِ م. سػین ، م.ع. عیذی رؽتی ٍ م.ا. صبئجی ، تْزاى1380کلیبت حؾزُ ؽٌبعی پشؽکی )

 

 عخٌزاًی ٍ پزعؼ ٍ پبعخ رٍػ تذریظ:

 

 پبٍر پَیٌت آهَسؽی : ٍعبیل
 

 

 

 

 عٌجؼ ٍ ارسؽیبثی 
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 عبػت تبریخ 

 //////////////////////// /////////////////////////// درصذ 5  کَئیش
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   درصذ 90
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 حضَر ثِ هَقغ در کالط ٍ رػبیت ًظن ٍ هقزرات آهَسؽی هقزرات کالط ٍ اًتظبرات اس داًؾجَ:

 
 



 

 

 داًؾکذُ: EDOًبم ٍ اهضبی هذرط:             ًبم ٍ اهضبی هذیز گزٍُ:                ًبم ٍ اهضبی هغئَل

 :                                   تبریخ ارعبل :تبریخ تحَیل:                          تبریخ ارعبل



 



 ...............جذٍل سهبًجٌذی درط                           

 رٍس ٍ عبػت جلغِ :                                    

 

 هذرط هَضَع ّز جلغِ              تبریخ جلغِ

1 11/6/95 
 

ف کلیبت حؾزُ ؽٌبعی پشؽکی  ؽبهل تؼبری

ًبقل ٍ آفت ثْذاؽتی ، طزق هختلف اًتقبل 

 ثیوبری ثِ اًغبى ٍ ردُ ثٌذی ؽبخِ ثٌذپبیبى

 دکتز هجتجی لیوَیی

1 18/6/95 
 

هزفَلَصی ٍ ثیَلَصی پؾِ ّبی کَلیغیذُ ، 

 ثیوبری ّبی هٌتقلِ تَعط آًْب ٍ راُ ّبی کٌتزل.

 

3 4/7/95 
 

هزفَلَصی ٍ ثیَلَصی پؾِ خبکی ّب ، ثیوبری ّبی 

 تَعط آًْب ٍ راُ ّبی کٌتزل.  هٌتقلِ

 

 

4 11/7/95 
 

هزفَلَصی ٍ ثیَلَصی خبًَادُ ّبی عیوَلیذُ ٍ 

عزاتَپَگًَیذُ ، ثیوبری ّبی هٌتقلِ تَعط آًْب 

 ٍ راُ ّبی کٌتزل.

 

5  

18/7/95 

هزفَلَصی ٍ ثیَلَصی هگظ خبًگی ، ثیوبری ّبی 

هٌتقلِ تَعط هگظ خبًگی ، راُ ّبی کٌتزل 

َصی ٍ ثیَلَصی هگظ ّبی هگظ خبًگی ، هزفَل

 هَلذ هیبسیظ  ٍ راُ ّبی کٌتزل آًْب.

 

 

هزفَلَصی ٍ ثیَلَصی عَعزی ّب ، ثیوبری ّبی  15/7/95 6

 هٌتقلِ تَعط آًْب ٍ راُ ّبی کٌتزل.

 

 

7 1/7/95 
 

هزفَلَصی، ثیَلَصی ٍ رٍػ ّبی هجبرسُ ثب کٌِ 

 ّبی ًزم ٍ عخت ٍ ػقزة ّب.

 

 

8 9/7/95 
 

ػ ّبی هجبرسُ ثب ثٌذپبیبى ، طجقِ ثٌذی اًَاع رٍ

 جًَذگبى حبئش اّویت ثْذاؽتی ٍ کٌتزل آًْب.

 

 

 
   

 


