
 

 روزانه سفرم طرح در

 پاتولوژی جغرافیایی ایران :موضوع درس :ترم بهداشت عمومی :رشته تحصیلی 2 :تعداد واحد   پاتولوژی جغرافیایی ایران عنوان درس: 1 :جلسه شماره

 دکتر آذری  تدوین کننده: اشتآموزش بهد گروه آموزشی: مفهوم پاتولوژی جغرافیایی، مفهوم بیوم، عوامل موثر بیوم ها و انواع بیوم اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

 (ییف جزاهدارئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 ه درسینحوه ارا طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

فعالیت  ارزشیابی وشیوه 

 های تکمیلی

اقلیم شناسی  مفهوم  -1

  پزشکی

مفهوم پزشکی  -2

  جغرافیایی

مفهوم جغرافیای  -3

  پزشکی

 یپاتولوژمفهوم  -4

 یاییجغراف

  بیوم -5 

 عوامل موثر در بیوم ها -6

  نواع بیوم هاا -7

را  یپزشک یشناس یممفهوم اقل -1

 توضیح دهد. 

را توضیح  ییایجغراف یمفهوم پزشک -2

 دهد.

 د. بیان کن را یپزشک یایمفهوم جغراف -3

را  یاییجغراف یمفهوم پاتولوژ -4

 تعریف کند.

 را شرح دهد.  بیوم -5

 د.را شرح ده ها یومعوامل موثر در ب -6

 نواع بیوم ها را نام ببرد.ا -7

 

 ppt 90  سخنرانی و پرسش و پاسخ  شناختی

آزمون پرسش و پاسخ  و 

ی از تستی و تشریح

مطالب ارایه شده در 

 (کتابکالس و منبع )

هاد پاتولوژی جغرافیایی ایران. انتشارات ج( 1381) هوش ور، ز منابع :

 دانشگاهی مشهد.

 و سایر منبع ها

 90 مدت جلسه: عرصه آموزش: 20/7/1395 تاریخ تنظیم:

                                                                      «دریافت، واکنش، ارزشگذاری، سازماندهی ارزش ها، درونی شدن ارزش ها»یطه عاطفی )نگرشی و...( ح -2                                 «دانش، ادراک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی» حیطه شناختی -1

 «رکات، عادی شدن، هماهنگی حتتقلید، اجرای مستقل، دقت و سرع» حیطه روان حرکتی  -3

 
 



 

 

 یرانا یاییجغراف یپاتولوژ موضوع درس: ترم: یبهداشت عموم رشته تحصیلی: 2 تعداد واحد:   یرانا یاییجغراف یپاتولوژ عنوان درس: 2 جلسه شماره:

 دکتر آذری تدوین کننده: آموزش بهداشت گروه آموزشی: پاتولوژی جغرافیایی برخی بیوم ها در جهان اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس الیت های قبل از تدریس:فع
فعالیت های بعد از 

 تدریس

 (اهداف جزییرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 ه درسینحوه ارا طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و فعالیت 

 های تکمیلی

پاتولوژی جغرافیایی  -1

  بیوم قطبی

 یاییجغراف یپاتولوژ -2

 بیوم توندرا

 یاییجغراف یپاتولوژ -3 

  بیوم تایگا

 یاییجغراف یپاتولوژ -4

 بیوم جنگل های برگ ریز

 یاییجغراف یپاتولوژ -5

 بیوم علفزار

 یاییجغراف یپاتولوژ -6

 بیوم جنگل های استوایی

 یاییجغراف یپاتولوژ -7

 بیوم کویر

یوم های شناخته شده ب -8

 در ایران

را شرح  یقطب یومب یاییجغراف یپاتولوژ -1

 . دهد

 راتوندرا  یومب یاییجغراف یپاتولوژ -2

 توضیح دهد. 

را  یگاتا یومب یاییجغراف یپاتولوژ -3

 کند.  تعریف

 یجنگل ها یومب یاییجغراف یپاتولوژ -4

 را توضیح دهد. یزبرگ ر

 را علفزار میوب یاییجغراف یپاتولوژ -5

 شرح دهد.

 یجنگل ها یومب یاییجغراف یپاتولوژ -6

 را توضیح دهد. ییاستوا

رح را ش یرکو یومب یاییجغراف یپاتولوژ -7

 دهد.

را  یرانشناخته شده در ا یها یومب -8

 معرفی کند.

 ppt 90  سخنرانی و پرسش و پاسخ  شناختی

پرسش و پاسخ  و  

آزمون تستی و تشریحی 

ه شده در از مطالب ارای

 کالس و منبع )کتاب(

د . انتشارات جهایرانا یاییجغراف ی( پاتولوژ1381هوش ور، ز ) منابع :

 مشهد. یدانشگاه

 منبع ها یرسا و

 90 مدت جلسه: عرصه آموزش: 20/7/1395 تاریخ تنظیم:

 



 
 

 

 یرانا یاییجغراف یپاتولوژ موضوع درس: ترم: یهداشت عمومب رشته تحصیلی: 2 تعداد واحد:   یرانا یاییجغراف یپاتولوژ عنوان درس: 3 جلسه شماره:

 دکتر آذری تدوین کننده: آموزش بهداشت گروه آموزشی: نظریه اشتقاق قاره ها، نظریه زمین ساخت، مناطق زیست جغرافیایی جهان و ایران اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 یستدر

 (اهداف جزییرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 ه درسینحوه ارا طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و فعالیت 

 های تکمیلی

 اشتقاق قاره ها یهنظر -1

 ساخت ینزم یهنظر -2

 یستمناطق ز -3

 جهان یاییجغراف

 یستمناطق ز -4

 ایران یاییجغراف

 

 . دهد حرا شر اشتقاق قاره ها یهنظر -1

 . تعریف کندرا ساخت  ینزم یهنظر -2

را جهان  یاییجغراف یستمناطق ز -3

 توضیح دهد. 

را یران ا یاییجغراف یستمناطق ز -4

 شرح دهد.

 

 ppt 90  سخنرانی و پرسش و پاسخ  شناختی

پرسش و پاسخ  و  

تستی و تشریحی  آزمون

از مطالب ارایه شده در 

 کالس و منبع )کتاب(

هاد . انتشارات جیرانا یاییجغراف ی( پاتولوژ1381هوش ور، ز ) منابع :

 مشهد. یدانشگاه

 منبع ها یرسا و

 90 مدت جلسه: عرصه آموزش: 20/7/1395 تاریخ تنظیم:

 

 
 
 

 



 

 یرانا یاییجغراف یپاتولوژ موضوع درس: ترم: یبهداشت عموم رشته تحصیلی: 2 تعداد واحد:   یرانا یاییجغراف یپاتولوژ عنوان درس: 4 جلسه شماره:

 دکتر آذری تدوین کننده: آموزش بهداشت گروه آموزشی: اقلیم، انواع تقسیم بندی اقلیم ها، اقلیم های ایران اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
از  فعالیت های بعد

 تدریس

 (اهداف جزییرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 ه درسینحوه ارا طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و فعالیت 

 های تکمیلی

  مفهوم اقلیم -1

م بندی اقلیم تقسیانواع  -2

 ها )آمبرژه و کوپن(

 نواع اقلیم های ایرانا -3

حیطی در معوامل موثر  -4

  پاتولوژی جغرافیایی

 را شرح دهد.  یممفهوم اقل -1

ژه و ها )آمبر یماقل یبند یمانواع تقس -2

 .را شرح دهد کوپن(

 رد.را نام بب یرانا یها یمانواع اقل -3

 یدر پاتولوژ یطیعوامل موثر مح -4

 را نام ببرد. یاییجغراف

 ppt 90  خنرانی و پرسش و پاسخس  شناختی

پرسش و پاسخ  و  

آزمون تستی و تشریحی 

از مطالب ارایه شده در 

 کالس و منبع )کتاب(

هاد . انتشارات جیرانا یاییجغراف ی( پاتولوژ1381هوش ور، ز ) منابع :

 مشهد. یدانشگاه

 منبع ها یرسا و

 90 مدت جلسه: عرصه آموزش: 20/7/1395 تاریخ تنظیم:

 
 
 
 
 
 



 
 

 یرانا یاییجغراف یپاتولوژ موضوع درس: ترم: یبهداشت عموم رشته تحصیلی: 2 تعداد واحد:   یرانا یاییجغراف یپاتولوژ عنوان درس: 5 جلسه شماره:

 دکتر آذری تدوین کننده: آموزش بهداشت گروه آموزشی: پاتولوژی جغرافیایی مناطق مختلف ایران اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس س:فعالیت های قبل از تدری
فعالیت های بعد از 

 تدریس

 (اهداف جزییرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 ه درسینحوه ارا طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و فعالیت 

 های تکمیلی

 یاییجغراف یپاتولوژ -1

مناطق ساحلی دریای 

 خزر

 یاییجغراف یپاتولوژ -2

دریای  یمناطق ساحل

 عمان و خلیج پارس

 

 یمناطق ساحل یاییجغراف یپاتولوژ -1

 را شرح دهد.خزر  یایدر

 یمناطق ساحل یاییجغراف یپاتولوژ -2

را  پارس یجعمان و خل یایدر

  توضیح دهد. 

 

 ppt 90  سخنرانی و پرسش و پاسخ  شناختی

پاسخ  و  پرسش و 

آزمون تستی و تشریحی 

از مطالب ارایه شده در 

 کالس و منبع )کتاب(

هاد . انتشارات جیرانا یاییجغراف ی( پاتولوژ1381هوش ور، ز ) منابع :

 مشهد. یدانشگاه

 منبع ها یرسا و

 90 مدت جلسه: عرصه آموزش: 20/7/1395 تاریخ تنظیم:

 
 
 
 
 



 
 

 یرانا یاییجغراف یپاتولوژ موضوع درس: ترم: یبهداشت عموم رشته تحصیلی: 2 تعداد واحد:   یرانا یاییغرافج یپاتولوژ عنوان درس: 6 جلسه شماره:

 دکتر آذری تدوین کننده: آموزش بهداشت گروه آموزشی: یرانمناطق مختلف ا یاییجغراف یپاتولوژ اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
عد از فعالیت های ب

 تدریس

 (اهداف جزییرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 ه درسینحوه ارا طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و فعالیت 

 های تکمیلی

 یاییجغراف یپاتولوژ -1

 دشت فالت مرکزی ایران

 یاییافجغر یپاتولوژ -2

مناطق کوهستانی فالت 

 مرکزی ایران

بیماریها و عوارضی که  -3

ارتباط مستقیم با اقلیم ها 

 نشان نمی دهد

لیمی و تغییرات اق  -4

  پاتولوژی جغرافیایی

دشت فالت  یاییجغراف یپاتولوژ -1

 . را شرح دهدیران ا یمرکز

مناطق  یاییجغراف یپاتولوژ -2

توضیح را یران ا یفالت مرکز یکوهستان

 . دهد

ط که ارتبا یو عوارض یماریهاب - -3

را  دهد یها نشان نم یمبا اقل یممستق

 .شرح دهد

 یو پاتولوژ یمیلاق ییراتتغارتباط  -4

 را شرح دهد. یاییجغراف

 

 ppt 90  سخنرانی و پرسش و پاسخ  شناختی

پرسش و پاسخ  و  

آزمون تستی و تشریحی 

از مطالب ارایه شده در 

 )کتاب(کالس و منبع 

هاد . انتشارات جیرانا یاییجغراف ی( پاتولوژ1381هوش ور، ز ) منابع :

 مشهد. یدانشگاه

 منبع ها یرسا و

 90 مدت جلسه: عرصه آموزش: 20/7/1395 تاریخ تنظیم:

 
 
 


