
 09کذ درس:         ًبم درس: رٍش تحمیك

 : ًذاردزهبى ّنیب  ًیبز پیص

 2تؼذاد ٍاحذ:

  : ًظری ٍاحذ ًَع

)پرٍپَزال( ثرای پبسخ ثِ یک سؤال ثْذاضتی هرتجط  ثب ًبهِ طرحّذف کلی درس: ایجبد آگبّی ٍ تَاًبئی تذٍیي 

 .آى ثر سالهت اًسبى تأثیرػَاهل هحیطی ٍ 

ثرای اجرای یک هطبلؼِ  ًبهِ طرحداًطجَ ثب اًَاع سؤاالت ثْذاضتی ٍ ضیَُ تذٍیي  درس ایيضرح درس: در 

 .کٌذ هیپیذا  آضٌبیپبسخ ثِ آى سؤال  هٌظَر ثِ

سؤاالت پژٍّطی،  ثٌذی اٍلَیتدر  هَرداستفبدُ ّبی رٍشچگًَگی تجییي هسئلِ ٍ ثیبى ضرٍرت  اًجبم تحمیك، 

، ّب دادُ آٍری جوغثرای  هَرداستفبدُ اثسارّبیدر تحمیك تحمیك، تؼریف ٍ ًمص هتغیرّب  ّبی رٍشاًَاع 

، اصَل اخاللی اطالػبت ٍتحلیل تجسیِهمذهبتی  ّبی رٍشدر تحمیك،  ًوًٍَِ ثرآٍرد تؼذاد  گیری ًوًَِ ّبی رٍش

هَاردی  ازجولِ. هذیریت هٌبثغ در تحمیك ٍ اصَل تْیِ گسارش تحمیك لرار ثگیرد هَردًظرکِ ثبیذ در تحمیك 

 .ضَد هیثذاى پرداختِ  است کِ

 سبػت ًظری( 34سرفصل درس:)

 اًتخبة هَضَع  یب هسئلِ تحمیك -1

 تذٍیي ػٌَاىٍ  ثٌذی اٍلَیت -1

 ثیبى هسئلِ ٍ همذهِ ًَیسی -2

 چگًَگی ثررسی هتَى -3

 ًَضتي اّذاف ٍ فرضیبت -4

 تؼییي هتغیرّب -5

 در هطبلؼبت ثْذاضت هحیطی استفبدُ لبثلاًَاع هطبلؼبت  -6

 یب پرسطٌبهِ لیست چک -7

 ٍ تؼذاد ًوًَِ  گیری ًوًَِ ّبی ضیَُ -8



 فیسیکی ّبی هحیطاز  گیری ًوًَِ -9

 از جَاهغ اًسبًی گیری ًوًَِ -10

 ػَاهل هؤثر ثر تؼذاد ًوًَِ  -11

 هرثَطِ ّبی پژٍّصًکبت اخاللی درگیر در هسبئل ثْذاضت هحیطی ٍ  -12

 ثْذاضت هحیطی ّبی پژٍّصدر  ٍتحلیل تجسیِ ّبی رٍش -13

 ثْذاضت هحیطی ّبی پژٍّصدر  ثٌذی زهبىهذیریت ارزضیبثی ٍ  -14

 َّر ٍ ّبرٍارد( اًکًٍَیسی) رفرًسهختلف  ّبی رٍشآهَزش  -15

 ًَیسی گسارشٍ  ًَیسی همبلِرٍش  -16

 هٌبثغ هَرد استفبدُ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 ثرای جلسبت ٍیژُاّذاف 

 ٍ تَاى اًتخبة هَضَع  یب هسئلِ تحمیك تَسط داًطجَیبى آضٌبی - 1    

 ٍ تَاى تذٍیي ػٌَاى تَسط داًطجَیبى آضٌبی -2

 تَسط داًطجَیبى ثیبى هسئلِ ٍ همذهِ ًَیسیٍ تَاى  آضٌبی -3

 تَسط داًطجَیبى چگًَگی ثررسی هتَىکست داًص ٍ  -4

 تَسط داًطجَیبى ًَضتي اّذاف ٍ فرضیبتٍ تَاى  آضٌبی -5

 تَسط داًطجَیبى  تؼییي هتغیرّبٍ تَاى  آضٌبی -6

 تَسط داًطجَیبى در هطبلؼبت ثْذاضت هحیطی استفبدُ لبثلاًَاع هطبلؼبت ٍ تَاى تجییي  آضٌبی -7

 تَسط داًطجَیبى یب پرسطٌبهِ لیست چکٍ تَاى تذٍیي  آضٌبی -8

 تَسط داًطجَیبىتؼذاد ًوًَِ  تؼییي ٍ گیری ًوًَِ ّبی ضیٍَُ تَاى طرح  آضٌبی -9

 تَسط داًطجَیبى فیسیکی ّبی هحیطاز  گیری ًوًٍَِ تَاى  آضٌبی -10

 تَسط داًطجَیبى از جَاهغ اًسبًی گیری ًوًٍَِ تَاى  آضٌبی -11

 تَسط داًطجَیبىػَاهل هؤثر ثر تؼذاد ًوًَِ ٍ تَاى تؼییي ٍ تجییي  آضٌبی -12

 هرثَطِ ّبی پژٍّصاخاللی درگیر در هسبئل ثْذاضت هحیطی ٍ  رػبیت ًکبتتجییي ٍ  تَاىٍ  آضٌبی -13

 تَسط داًطجَیبى

 تَسط داًطجَیبى ثْذاضت هحیطی ّبی پژٍّصدر  ٍتحلیل تجسیِ ّبی رٍشٍ تَاى تذٍیي  آضٌبی -14

 تَسط داًطجَیبى ثْذاضت هحیطی ّبی پژٍّصدر  ثٌذی زهبىهذیریت ارزضیبثی ٍ ٍ تَاى  آضٌبی -15

 َّر ٍ ّبرٍارد( هبًکًَیسی) رفرًسهختلف  ّبی رٍشآهَزش  -16

 ًَیسی گسارشٍ  ًَیسی همبلِرٍش 

 

 

 

 

 

 



 

 داًؽکذُ بْذاؼت

 ترهی درضقالب ًگارغ طرح 

، 98-99ظال تحصیلی  بْذاؼت هحیط ارؼذ کارؼٌاظی 1  :ترم تحقیقرٍغ عٌَاى درض: 

 2: تعذاد ٍاحذ 

 ، زهاى ارائِ درض: رٍز : ؼٌبِ ،    2-4فراگیر: ؼٌبِ  ظؤاالتبِ  ظاعت پاظخگَیی 

 ًذارد: ًیاز پیػ ٍ  درض الواظی، هذرض: دکتر علی ،  10تا  8ظاعت:  

)پرٍپَزال( ثرای پبسخ ثِ یک سؤال ثْذاضتی هرتجط  طرح ًبهِایجبد آگبّی ٍ تَاًبئی تذٍیي  ّذف کلی درض:

 آى ثر سالهت اًسبى. تأثیرثب ػَاهل هحیطی ٍ 

 (جهت هر جلسه یک هدف )اهداف کلی جلسات

 ثرای جلسبت ٍیژُاّذاف 

 ٍ تَاى اًتخبة هَضَع  یب هسئلِ تحمیك تَسط داًطجَیبى آضٌبی - 1

 ٍ تَاى تذٍیي ػٌَاى تَسط داًطجَیبى آضٌبی -2

 ٍ تَاى ثیبى هسئلِ ٍ همذهِ ًَیسی تَسط داًطجَیبى آضٌبی -3

 کست داًص ٍ چگًَگی ثررسی هتَى تَسط داًطجَیبى -4

 تَسط داًطجَیبى ًَضتي اّذاف ٍ فرضیبتٍ تَاى  آضٌبی -5

 تَسط داًطجَیبى  تؼییي هتغیرّبٍ تَاى  آضٌبی -6

 تَسط داًطجَیبى در هطبلؼبت ثْذاضت هحیطی استفبدُ لبثلاًَاع هطبلؼبت ٍ تَاى تجییي  آضٌبی -7

 تَسط داًطجَیبى یب پرسطٌبهِ لیست چکٍ تَاى تذٍیي  آضٌبی -8

 تَسط داًطجَیبىتؼذاد ًوًَِ  تؼییي ٍ گیری ًوًَِ ّبی ضیٍَُ تَاى طرح  آضٌبی -9

 تَسط داًطجَیبى فیسیکی ّبی هحیطاز  گیری ًوًٍَِ تَاى  آضٌبی -10

 تَسط داًطجَیبى از جَاهغ اًسبًی گیری ًوًٍَِ تَاى  آضٌبی -11

 تَسط داًطجَیبىػَاهل هؤثر ثر تؼذاد ًوًَِ ٍ تَاى تؼییي ٍ تجییي  آضٌبی -12

 هرثَطِ ّبی پژٍّصًکبت اخاللی درگیر در هسبئل ثْذاضت هحیطی ٍ  اى تجییي ٍ رػبیتٍَ ت آضٌبی -13

 تَسط داًطجَیبى



 تَسط داًطجَیبى ثْذاضت هحیطی ّبی پژٍّصدر  ٍتحلیل تجسیِ ّبی رٍشٍ تَاى تذٍیي  آضٌبی -14

 تَسط داًطجَیبى ثْذاضت هحیطی ّبی پژٍّصدر  ثٌذی زهبىهذیریت ارزضیبثی ٍ ٍ تَاى  آضٌبی -15

 َّر ٍ ّبرٍارد( هبًکًَیسی) رفرًسهختلف  ّبی رٍشآهَزش  -16

   ًَیسی گسارشٍ  ًَیسی همبلِرٍش   -17

 و امکانات آموزشیجلسات کالس با ذکر تاریخ، عنوان، اهداف ویژه رفتاری، شیوه ارائه، ارزشیابی 

 تذٍیي ػٌَاى تَسط داًطجَیبى اًتخبة هَضَع ٍ ٍ تَاى آضٌبی  :( 98/  66/60) جلسه اول

 طریق پرسش و پاسخ تعیین رفتار ورودی دانشجو از 

 احصاء مشکالت را بیان کند، دانشجو نحوه  -1 اهداف ویژه:

 هطکالت را تَضیح دّذ، ثٌذی اٍلَیتداًطجَ رٍش  -2  

 هطکالت هٌتج ثِ هَضَع تحمیمبتی را هطرح ًوبیذ، ثٌذی اٍلَیت هؼیبرّبیداًطجَ  -3  

 داًطجَ هجبًی اتخبر تصوین را ثب استفبدُ از تفکر جوؼی ثیبى ًوبیذ.  -4  

 ، ثحث گرٍّی ٍ سخٌراًی ثب استفبدُ اسالیذ ضذُ ریسی ثرًبهِآهَزش  رٍغ تذریط:

 در حیي تذریس  ٍ گبّی پبیبى کالس :رٍغ ارزؼیابی

 ٍ تَاى تذٍیي عٌَاى تَظط داًؽجَیاى آؼٌای(: 98/  13/07)جلعِ دٍم

 تعیین رفتار ورودی دانشجو از طریق پرسش و پاسخ 

 ،دانشجو مبانی تدوین عنوان را بیان کند -1 اهداف ویژه:

 را تدوین نماید، دار اولویتمربوط به موضوعات  دانشجو عناوین -2  

 یک عنوان صحیح را لیست نماید، های ویژگیدانشجو  -3  

دانشجو با تمرین در کار گروهی متناسب با ولت کالس چند موضوع پژوهشی را  -4

 تدوین نماید.

 ررسی کند.، نمد و بگردد میدانشجو چند موضوع پژوهشی که توسط استاد ارائه  -5

 ، ثحث گرٍّی ٍ سخٌراًی ثب استفبدُ اسالیذ ضذُ ریسی ثرًبهِآهَزش  رٍغ تذریط:



 در حیي تذریس  ٍ گبّی پبیبى کالس :رٍغ ارزؼیابی

 ٍ تَاى ثیبى هسئلِ ٍ همذهِ ًَیسی تَسط داًطجَیبى آضٌبی(: 98/  20/07)مَجلسِ س 

 تعیین رفتار ورودی دانشجو از طریق پرسش و پاسخ 

 ،را بیان کند اهمیت موضوع یا مسئلهدانشجو  -1اهداف ویژه: 

 ،تهیه و تدوین بیان مسئله را توضیح دهد دانشجو شیوه -2  

در پرداختن به طرح پروژه توان خود را  ون  آری  های گزینهبا بکار بردن دانشجو  -3

 ،نشان دهد

پژوهشی را تدوین بیان مسئله دانشجو با تمرین در کار گروهی متناسب با ولت کالس  -4

 نماید.

تدوین ، گردد میچند موضوع پژوهشی که توسط استاد ارائه  ممدمه و معرفی  دانشجو -5

 .نماید و ارائه 

، شده ریزی برنامهدانشجو با انجام تمرینات کالسی که با استفاده از مواد آموزشی  -6

 خود را نشان دهد. توسط استاد در دسترس دارد توانمندی  و میزان یادگیری

 ، ثحث گرٍّی ٍ سخٌراًی ثب استفبدُ اسالیذ ضذُ ریسی ثرًبهِرٍش تذریس: آهَزش 

 رٍش ارزضیبثی در حیي تذریس  ٍ گبّی پبیبى کالس

 (: کعب داًػ ٍ چگًَگی بررظی هتَى تَظط داًؽجَیاى27/07/98جلعِ چْارم)

 تعیین رفتار ورودی دانشجو از طریق پرسش و پاسخ 

 ،را بیان کند نحوه بررسی متون مربوط به موضوع یا مسئلهدانشجو  -1اهداف ویژه: 

 تهیه و تدوین بررسی متون را توضیح دهد، دانشجو شیوه -2  

و اصول بررسی متون و تدوین مطالب الزم جهت  پایه دانشدانشجو مبانی کسب  -3

 بیان کند، خود  را موردنظرطرح پژوهشی 

 طرح موردنیازدانش دانشجو با تمرین در کار گروهی متناسب با ولت کالس  -4

 را تدوین نماید. خود پژوهشی



چند موضوع   با نگاهی سریع و عمیك با هدایت استاد فرمت بررسی متوندانشجو  -5

 ، تدوین و ارائه  نماید.گردد میپژوهشی که توسط استاد ارائه 

، شده ریزی برنامهدانشجو با انجام تمرینات کالسی که با استفاده از مواد آموزشی  -6

 متون را ارائه نماید، بررسیمبانی تهیه و تدوین توسط استاد در دسترس دارد 

و فرمت تدوین این منابع را با توجه به اصول  مورداستفادهخر منابع ادانشجو تمدم وت -0

 علمی بیان کند. رسانی اطالع

 ، ثحث گرٍّی ٍ سخٌراًی ثب استفبدُ اسالیذ ضذُ ریسی ثرًبهِرٍش تذریس: آهَزش 

 رٍش ارزضیبثی در حیي تذریس  ٍ گبّی پبیبى کالس

 ٍ تَاى ًَؼتي اّذاف ٍ فرضیات تَظط داًؽجَیاى آؼٌای(: 03/08/98جلعِ پٌجن)

 تعیین رفتار ورودی دانشجو از طریق پرسش و پاسخ 

 ،را بیان کند اهمیت تعیین اهدافدانشجو  -1اهداف ویژه: 

 را توضیح دهد،  طرح نامهانواع هدف نویسی در  دانشجو -2  

 را بیان کند،تعیین اهداف دانشجو مبانی  -3

 نماید. شیوه تدوین اهداف را بیاندانشجو  -4

 نماید.  بیان شوند میتفاوت بین طرح هائیکه مشمول ارائه فرضیه دانشجو  -5

 ،فرضیه را بیان کندانواع دانشجو  -6

از درس چند مورد هدف  برگرفتهبا هدایت استاد از موضوعات انتخاب دانشجو  -0

 .نماید پردازی فرضیهنویسی و 

 ، ثحث گرٍّی ٍ سخٌراًی ثب استفبدُ اسالیذ ضذُ ریسی ثرًبهِرٍش تذریس: آهَزش 

 رٍش ارزضیبثی در حیي تذریس  ٍ گبّی پبیبى کالس

 

 

 



 ٍ تَاى تعییي هتغیرّا  تَظط داًؽجَیاى آؼٌای(: 11/08/98جلعِ ؼؽن)

 

 تعیین رفتار ورودی دانشجو از طریق پرسش و پاسخ 

 ،کند"متغیر" را  در پژوهش تعریف دانشجو  -1اهداف ویژه: 

 را توضیح دهد،  طرح نامهدر  را متغیرهااهمیت انتخاب  درست دانشجو  -2  

 را بیان کند، متغیرهادانشجو مبانی تعیین  -3

 را بیان نماید. انواع متغیردانشجو  -4

 .نمایدارائه  در لالب جدول، متغیرها رادانشجو  -5

 بیان کند، تمرینی های پروژهنمش احتمالی متغیره در دانشجو  -6

متغیر را از درس چند مورد  برگرفتهدانشجو با هدایت استاد از موضوعات انتخاب  -0

 نماید. ارائه

 ، ثحث گرٍّی ٍ سخٌراًی ثب استفبدُ اسالیذ ضذُ ریسی ثرًبهِآهَزش  :رٍغ تذریط

 در حیي تذریس  ٍ گبّی پبیبى کالس  :رٍغ ارزؼیابی

در هطبلؼبت ثْذاضت هحیطی  استفبدُ لبثلٍ تَاى تجییي اًَاع هطبلؼبت  آضٌبی(: 18/08/98جلعِ ّفتن)

 تَسط داًطجَیبى

 تعیین رفتار ورودی دانشجو از طریق پرسش و پاسخ 

 ،کندرا  در پژوهش تعریف  مفهوم مطالعه دانشجو  -1اهداف ویژه: 

 را توضیح دهد،  طرح نامهرا در  طراحی و تدوین مطالعه پژوهشیدانشجو اهمیت  -2  

 را بیان کند، انواع مطالعات پژوهشیدانشجو  -3

 را بیان نماید. بهداشت محیط  درزمینه  مطالعات متداول دانشجو انواع  -4

 .نمایدول، ارائه ادر لالب جد مبانی مطالعات پژوهشی را دانشجو -5

 تمرینی بیان کند، های پروژهدر  روش مطالعه مناسب دانشجو  -6



نوع از درس چند مورد  برگرفتهدانشجو با هدایت استاد از موضوعات انتخاب  -0

 را ارائه نماید. مطلوب مطالعه

 ، ثحث گرٍّی ٍ سخٌراًی ثب استفبدُ اسالیذ ضذُ ریسی ثرًبهِآهَزش  رٍغ تذریط:

 در حیي تذریس  ٍ گبّی پبیبى کالس  رٍغ ارزؼیابی:

 تَسط داًطجَیبى یب پرسطٌبهِ لیست چکٍ تَاى تذٍیي  آضٌبی (:25/08/98تن)ّؽجلعِ 

 تعیین رفتار ورودی دانشجو از طریق پرسش و پاسخ 

 ،کندتعریف  را در پژوهش  مورداستفاده ابزارهایدانشجو  -1اهداف ویژه: 

 مطالعه در ها داده آوری جمعجهت  تهیه ابزار مناسب دانشجو اهمیت طراحی و  -2

 پژوهشی را توضیح دهد،

 مطالعات پژوهشی را بیان کند،داده در  آوری جمعابزار  دانشجو انواع  -3

مطالعات متداول بهداشت محیط  را  یا پرسشنامه  در لیست چکنحوه تدوین دانشجو  -4

 .،بیان نماید

 .نمایدپژوهشی را، ارائه  مطالعات دریا پرسشنامه  لیست چکتدوین دانشجو مبانی  -5

 های پروژهدر   و پرسشنامه لیست چکداده در لالب  آوری جمعگزینه بهینه دانشجو  -6

 تمرینی بیان کند،

پرسشنامه از درس چند مورد  برگرفته یت استاد از موضوعات انتخابدانشجو با هدای -0

 ارائه نماید.و پایائی مطلوب  رواییبا 

 ، ثحث گرٍّی ٍ سخٌراًی ثب استفبدُ اسالیذ ضذُ ریسی ثرًبهِآهَزش  رٍغ تذریط:

 ترم هیبىاهتحبى  2-4سبػت   2/90/98ضٌجِ ،  در حیي تذریس  ٍ گبّی پبیبى کالس  رٍغ ارزؼیابی:

 ٍ تؼییي تؼذاد ًوًَِ تَسط داًطجَیبى گیری ًوًَِ ّبی ضیٍَُ تَاًبئی طرح  آضٌبی (:02/09/98جلعِ ًْن)

 تعیین رفتار ورودی دانشجو از طریق پرسش و پاسخ 

 ،کند بیاندر پژوهش را  را گیری نمونه فرایند دانشجو -1اهداف ویژه: 

 پژوهشی را توضیح دهد، مطالعه در نمونه نحوه و تعیین حجمدانشجو طراحی  -2



 و تعیین حجم نمونه را توضیح دهد، برداری نمونهدانشجو اهمیت نحوه درست  -3

 در مطالعات پژوهشی را بیان کند،  برداری نمونهدانشجو انواع   -4

 .نمایدپژوهشی را، ارائه  در مطالعات برداری نمونهدانشجو مبانی  -5

 ،بنویسد را پژوهشی های پروژهدر   آورد حجم نمونهبر های فرمولروابط و دانشجو  -6

محاسبات از درس چند مورد  برگرفتهدانشجو با هدایت استاد از موضوعات انتخابی  -0

 ارائه نماید. تعیین حجم نمونه

 ، ثحث گرٍّی ٍ سخٌراًی ثب استفبدُ اسالیذ ضذُ ریسی ثرًبهِآهَزش  رٍغ تذریط:

 در حیي تذریس  ٍ گبّی پبیبى کالس  رٍغ ارزؼیابی:

 فیسیکی تَسط داًطجَیبى ّبی هحیطاز  گیری ًوًٍَِ تَاى  آضٌبی (:09/09/98جلعِ دّن)

 داًطجَیبى

 تعیین رفتار ورودی دانشجو از طریق پرسش و پاسخ 

 ،کنددر پژوهش را بیان فیزیکی  های محیطاز  گیری نمونه فرایند دانشجو -1اهداف ویژه: 

فیزیکی)آب، فاضالب، هوا،  های محیط دانشجو طراحی نحوه و تعیین حجم نمونه -2

 پژوهشی را توضیح دهد، در مطالعه ( و غذاخاک، سطوح 

 های محیطدر  و تعیین حجم نمونه را برداری نمونهدانشجو اهمیت نحوه درست  -3

 توضیح دهد، (  و غذافیزیکی)آب، فاضالب، هوا، خاک، سطوح 

 های جنبهفیزیکی برای  برداری نمونه های شیوهدانشجو  برداری نمونهدانشجو انواع   -4

مختلف محیطی)آب، فاضالب، هوا، خاک و غذا( در مطالعات متداول بهداشت محیط  را 

  بیان نماید،.

مختلف محیطی)آب، فاضالب،  های جنبهفیزیکی برای  برداری نمونه های شیوهدانشجو  -5

 ا( در مطالعات متداول بهداشت محیط  را بیان نماید،.هوا، خاک و غذ

 .نمایدپژوهشی را، ارائه  در مطالعات فیزیکی برداری نمونهدانشجو مبانی  -6

بهداشت  پژوهشی های پروژهبرآورد حجم نمونه  در  های فرمولدانشجو روابط و  -0

 را بنویسد، محیطی



از درس چند مورد محاسبات  برگرفتهدانشجو با هدایت استاد از موضوعات انتخابی  -8

 ارائه نماید.بهداشت محیطی تعیین حجم نمونه 

 ، ثحث گرٍّی ٍ سخٌراًی ثب استفبدُ اسالیذ ضذُ ریسی ثرًبهِآهَزش  رٍغ تذریط:

 در حیي تذریس  ٍ گبّی پبیبى کالس  رٍغ ارزؼیابی:

 از جَاهغ اًسبًی تَسط داًطجَیبى گیری ًوًٍَِ تَاى  آضٌبی (:16/09/98جلعِ یازدّن)

 داًطجَیبى

 تعیین رفتار ورودی دانشجو از طریق پرسش و پاسخ 

 ،کنددر پژوهش را بیان  جوامع انسانیاز  گیری نمونه فرایند دانشجو -1اهداف ویژه: 

پژوهشی را  در مطالعه  از جوامع انسانیدانشجو طراحی نحوه و تعیین حجم نمونه  -2

 توضیح دهد،

جمعیت زیستی و تعیین حجم نمونه را در  برداری نمونهدانشجو اهمیت نحوه درست  -3

 توضیح دهد، جمعیت انسانی ویژه به

برای  جوامع انسانی برداری نمونه های شیوهدانشجو  برداری نمونهدانشجو انواع   -4

مختلف محیطی)آب، فاضالب، هوا، خاک و غذا( در  های جنبهارائه خدمات بهداشتی و 

 مطالعات متداول بهداشت محیط  را بیان نماید،. 

مطالعات  جوامع انسانی برای مدیریت سالمت در برداری نمونه های شیوهدانشجو  -5

 متداول بهداشت محیط  را بیان نماید،.

  .شی را، ارائه نمایدپژوه در مطالعات جوامع انسانی برداری نمونهدانشجو مبانی  -6

 های پروژهدر  از جوامع انسانی برآورد حجم نمونه  های فرمولدانشجو روابط و  -0

 پژوهشی بهداشت محیطی را بنویسد،

از درس چند مورد محاسبات  برگرفتهدانشجو با هدایت استاد از موضوعات انتخابی  -8

 ارائه نماید. از جوامع انسانیتعیین حجم نمونه 

 ، ثحث گرٍّی ٍ سخٌراًی ثب استفبدُ اسالیذ ضذُ ریسی ثرًبهِآهَزش  ط:رٍغ تذری

 در حیي تذریس  ٍ گبّی پبیبى کالس  رٍغ ارزؼیابی:



تَسط ػَاهل هؤثر ثر تؼذاد ًوًَِ ٍ تَاى تؼییي ٍ تجییي  آضٌبی (:23/09/98ازدّن)دٍجلعِ 

 داًطجَیبى

 داًطجَیبى

 تعیین رفتار ورودی دانشجو از طریق پرسش و پاسخ 

 ،لیست نماید عوامل مؤثر بر حجم نمونه را دانشجو -1اهداف ویژه: 

 پژوهشی را توضیح دهد، در مطالعه بر حجم نمونه  تأثیرگذارنمش عوامل دانشجو  -2

حجم نمونه را توضیح  بر اثرگذارو تعیین نمش عوامل  شناساییدانشجو اهمیت  -3

 د،ده

 را بیان کند، نمونهحجم  بر تعیین اثرگذارعوامل دانشجو انواع  -4

 ، ثحث گرٍّی ٍ سخٌراًی ثب استفبدُ اسالیذ ضذُ ریسی ثرًبهِآهَزش  تذریط: روش

 در حیي تذریس  ٍ گبّی پبیبى کالس  رٍغ ارزؼیابی:

ًکبت اخاللی درگیر در هسبئل ثْذاضت ٍ تَاى تجییي ٍ رػبیت  آضٌبی (:30/09/98سدّن)ظیجلعِ 

 تَسط داًطجَیبى هرثَطِ ّبی پژٍّصهحیطی ٍ 

 داًطجَیبى

 تعیین رفتار ورودی دانشجو از طریق پرسش و پاسخ 

 ،کند تعریف اخالق را دانشجو -1اهداف ویژه: 

 رویکرد اخالق در عمل را بیان کند،دانشجو  -2

 توضیح دهد،توجه و رعایت رویکرد اخاللی در هر فعالیتی دانشجو اهمیت  -3

 ،.  مبانی تفکر اخاللی و اخاللی عمل کردن را لیست نمایددانشجو  -4

 را بیان نماید،. نگاه اخاللی و رعایت اخالق در پژوهش دالیلدانشجو  -5

مباحث و موضوعات یک طرح پژوهشی که به رعایت نکات اخاللی نیاز دانشجو  -6

 ، ارائه نماید.دارد به ترتیب اهمیت و اولویت 



 را توضیحشی هفرایند و ضرورت دریافت کد اخالق برای موضوعات پژودانشجو  -0

 ،دهد

مالحظات از درس چند مورد  برگرفتهدانشجو با هدایت استاد از موضوعات انتخابی  -8

 ارائه نماید. اللیاخ

 ، ثحث گرٍّی ٍ سخٌراًی ثب استفبدُ اسالیذ ضذُ ریسی ثرًبهِآهَزش  رٍغ تذریط:

 در حیي تذریس  ٍ گبّی پبیبى کالس  رٍغ ارزؼیابی:

ثْذاضت هحیطی  ّبی پژٍّصدر  ٍتحلیل تجسیِ ّبی رٍشٍ تَاى تذٍیي  آضٌبی (:07/10/98جلعِ چْاردّن)

 ضٌجِ  ّوبى تبریخ( ثؼذازظْر اثؼبد) جلسِ فَق تَسط داًطجَیبى

 داًطجَیبى

 تعیین رفتار ورودی دانشجو از طریق پرسش و پاسخ 

 را به اطالعات بیان کند ها دادهنحوه تبدیل  دانشجو -1اهداف ویژه: 

 ،پردازش داده را متناسب با روش مطالعهدانشجو  -2

 توضیح دهد، را شده آوری جمعی ها دادهدرست  وتحلیل تجزیهدانشجو اهمیت  -3

بیان  را  پژوهشاز  آمده دست بهمحاسباتی و کالمی نتایج  وتحلیل تجزیهدانشجو مبانی  -4

 نماید،. 

 در پژوهش را بیان نماید،. فرضیه نویسی و اثبات یا رد فرضیه های روشدانشجو  -5

 ارائه نماید.نتایج   وتحلیل تجزیهنحوه استفاده از منابع در دانشجو  -6

 ضیح دهد،وتتمرینی در کالس را شی هموضوعات پژونتایج  وتحلیل تجزیهجو دانش -0

از درس چند مورد  برگرفتهدانشجو با هدایت استاد از موضوعات انتخابی  -8

 ارائه نماید. را وتحلیل تجزیهو  پردازی داده

 ، ثحث گرٍّی ٍ سخٌراًی ثب استفبدُ اسالیذ ضذُ ریسی ثرًبهِآهَزش  رٍغ تذریط:

 در حیي تذریس  ٍ گبّی پبیبى کالس  ارزؼیابی:رٍغ 



ثْذاضت هحیطی  ّبی پژٍّصدر  ثٌذی زهبىٍ تَاى هذیریت ارزضیبثی ٍ  آضٌبی (:13/03/98جلعِ پاًسدّن)

 تَسط داًطجَیبى

 داًطجَیبى

 تعیین رفتار ورودی دانشجو از طریق پرسش و پاسخ 

 بیان کند زمان تحمیك را ریزی برنامهمدیریت  دانشجو -1اهداف ویژه: 

 ،را توضیح دهد متناسب با روش مطالعهلالب مدیریت زمان، برنامه دانشجو  -2

 را توضیح دهد،( انجام تحمیك کانتتنظیم جدول زمانی)دانشجو اهمیت  -3

 ، طرح بیان کند دران جام استراتژیکیتاکتیکی و  ارزیابینحوه دانشجو  -4

 را بیان نماید،. پژوهشی حل مختلف اجرای پروژه مبانی ارزشیابی  مرادانشجو  -5

 ارائه نماید. نحوه ارزشیابی طرح را مستندسازیدانشجو نحوه استفاده از منابع  -6

 موضوعات پژوهشی تمرینی در کالس را توضیح دهد، ارزشیابیدانشجو  -0

ارائه  ارزشیابیاز درس چند  برگرفتهدانشجو با هدایت استاد از موضوعات انتخابی  -8

 نماید.

 ، ثحث گرٍّی ٍ سخٌراًی ثب استفبدُ اسالیذ ضذُ ریسی ثرًبهِآهَزش  رٍغ تذریط:

 در حیي تذریس  ٍ گبّی پبیبى کالس  رٍغ ارزؼیابی:

 

 َّر ٍ ّبرٍارد( هبًکًَیسی) رفرًسهختلف  ّبی رٍشآهَزش  (:14/10/98جلعِ ؼاًسدّن)

 ٍ ارائِ هقالِ  ًَیعی گسارغٍ آؼٌایی با   

 الؼبدُ فَقجلسِ  صَرت ثِ( 98/ 14/10ضٌجِ  ثؼذازظْر)  

 داًطجَیبى

 تعیین رفتار ورودی دانشجو از طریق پرسش و پاسخ 



 را بیان کند لواعد رفرنس نویسی دانشجو -1اهداف ویژه: 

 توضیح دهد، اصول رفرنس نویسی رادانشجو  -2

 را توضیح دهد، رفرنس نویسیدانشجو اهمیت  -3

 بیان کند،  معمول،  رفرنس نویسی راروش دانشجو  -4

 دانشجو نحوه تهیه گزارش طرح پژوهشی را توضیح دهد، -5

 ساختار یک گزارش پژوهشی را ترسیم نماید، -6

 از طرح تحمیماتی را بیان کند. برگرفتهمماله  تدوین وشیوه تهیه  -0

 

 ، ثحث گرٍّی ٍ سخٌراًی ثب استفبدُ اسالیذ ضذُ ریسی ثرًبهِآهَزش  رٍغ تذریط:

 در حیي تذریس  ٍ گبّی پبیبى کالس  رٍغ ارزؼیابی:

 (هٌابع اصلی درض)آخریي چاپ

1-Environmental research/John Olive, New York Publication, 2001 

ی تحقیق در ظیعتن ّای بْذاؼتی، ؼیَُ طرح ّای تحقیقاتی برای حل هعضالت بْذاؼت -2

 هاًی/ گرٍُ هؤلفیي ظازهاى بْذاؼت جْاًی، آخریي ٍیرایػ.در

طراحی اًَاع هطالعات اپیذهیَلَشیک/ هؤلفیي ًصراهلل بؽر دٍظت، علی اردالى، داًؽگاُ ؼْیذ 3

 صذٍقی یسد، آخریي ٍیرایػ.

رٍغ ؼٌاظی پصٍّػ ّای کاربردی در علَم پسؼکی/ ًگارغ حعیي هلک افضلی، ظیذ رضا  -4

فتَحی، ظاهاى تَکلی ادارُ اًتؽارات ٍ چاپ داًؽگاُ علَ پسؼکی تْراى، آخریي هجذ زادُ، اکبر 

 ٍیرایػ.

 انجام تکالیف و فعالیت های کالسی 

 تدوین یک طرحنامه و ارائه آن در پایان ترم 

 تهیه و تنظیم از علی الماسی                ارزشیابی پایانی 

 



 


