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شتی و ردمانی گیالنمعاونت آموزشی  گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکی

 آموزش الکترونیک

 
 

ی جغرافیایی ژاتولوپ :کارگاه/دوره/عنوان درس

 ایران
 موزش بهداشتآ گروه آموزشی:

 یواحد برا 1 تعداد واحد/ساعت: )برای درس(

 یوستهپ یواحد برا 2و  یوستهناپ
 بهداشت انشکده/ مرکز آموزشی درمانی:د

 شش جلسه :کارگاه/دوره /ه درسیمدت زمان ارا یک تعداد گروه هدف:

 یکارشناس :گروه هدف  رشته  و مقطع تحصیلی

 پیوسته یبهداشت عموم
 زمان شروع:

 ول:ومشخصات استاد مس

 آدرس ایمیل تلفن همراه شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام

 azari@gums.ac.ir  33822877 دانشیار آذری حمیدیان شهیاد

 شخصات استادان/مدرسان همکار:م

 آدرس ایمیل تلفن همراه شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام

 امیدی سعید
مربی )مسوول 

 درس(
   

      

      

 

  الکترونیک دورهطرح 
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 معرفي و اهداف درس

 

 كلمه در مورد درس بنویسید. 300تا  250. معرفي مختصري در حدود 1
 یارشناسک یواحد و برا دوبه ارزش  یوستهپ یبهداشت عموم یکارشناس یاندانشجو یبرا ی جغرافیایی ایرانژپاتولودرس 

توسط  وشده  یهمدرس ارا دودرس به طور مشترک توسط  ینگردد. ا یم یهواحد ارا یکبه ارزش  یوستهناپ یبهداشت عموم

ی ژون بخش از درس دانشجویان با مفهوم های پاتولایدر  گردد. یمدرس به عنوان مسوول درس هماهنگ م دواز  یکی

م ها و ن بیوآبال جهان و به دن مناطق زیست جغرافیایی ،نظریه زمین ساخت ،نظریه اشتقاق قاره ها ،اقلیم ،بیوم ،جغرافیایی

 ند.شنا می شوآیم های مختلف ایران بر اساس طبقه بندی های مرسوم اقل جغرافیایی یژاقلیم های ایران و پاتولو

 

 

 

 

 كارگاه/دوره:/كلي درس هدف
 یاییافجغر یستطق زساخت، منا ینزم یهاشتقاق قاره ها، نظر یهنظر یم،اقل یوم،ب یایی،جغراف یپاتولوژ یمفهوم هاشنایی با آ -1

 یاه یبقه بندبر اساس ط یرانمختلف ا یها یماقل یاییجغراف یو پاتولوژ یرانا یها یمها و اقل یومجهان و به دنبال آن ب

 مرسوم

 كارگاه/دوره:/اختصاصي درس هايهدف 

 :دورهدستیار انتظار می رود در پایان دانشجو/ از 
 را تعریف کند. یاییجغراف یمفهوم پاتولوژ -1

هم را شرح مافایی بیوم های ی جغرژپاتولو و و انواع بیوم های جهان و ایران را نام ببرد را شرح دهدو عوامل موثر بر بیوم  یومبمفهوم  -2

 .دهد

 اشتقاق قاره ها را شرح دهد. یهنظر -3

 ساخت را تعریف کند. ینزم یهنظر -4

 دهد. یحرا توضران یو ا جهان یاییجغراف یستمناطق ز -5

 اقلیم های ایران را نام ببرد.انواع  را شرح دهد.ن آو انواع تقسیم بندی  یممفهوم اقل -6

 را نام ببرد. یاییجغراف یدر پاتولوژ طییعوامل موثر مح -7

 ی جغرافیایی اقلیم های مختلف ایران را توضیح دهد.ژپاتولو -8

 دهد را شرح دهد. یها نشان نم یمبا اقل یمکه ارتباط مستق یو عوارض یماریهاب -9

 را شرح دهد. یاییجغراف یو پاتولوژ یمیاقل ییراتارتباط تغ -10
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 .......................نیمسال  -یکيتقویم درسي الکترون

 مدرس عنوان جلسه
 بازه زمانی

 )روز(

 نوع

 ای(سانهر) صوتی/ چند 
 تاریخ پایان تاریخ شروع

1 

 یمفهوم پاتولوژ

 یوم،مفهوم ب یایی،جغراف

ها و انواع  یومعوامل موثر ب

 یومب

دكتر شهیاد 

آذري 

 حمیدیان

 یلپاورپونت و فا یک جلسه

 يصوت

  

2 

 یبرخ یاییجغراف یپاتولوژ

 ها در جهان یومب

دكتر شهیاد 

آذري 

 حمیدیان

 یلپاورپونت و فا یک جلسه

 يصوت

  

3 

اشتقاق قاره ها،  یهنظر

ساخت،  ینزم یهنظر

 یاییجغراف یستمناطق ز

 یرانجهان و ا

دكتر شهیاد 

آذري 

 حمیدیان

 یلپاورپونت و فا یک جلسه

 يصوت

  

4 

 یبند یمانواع تقس یم،اقل

 یرانا یها یمها، اقل یماقل

دكتر شهیاد 

آذري 

 حمیدیان

 یلپاورپونت و فا یک جلسه

 يصوت

  

5 

 یاییجغراف یپاتولوژ

 یرانمناطق مختلف ا

دكتر شهیاد 

آذري 

 حمیدیان

 یلپاورپونت و فا یک جلسه

 يصوت

  

6 

 

 یاییجغراف یپاتولوژ

 یرانمناطق مختلف ا

دكتر شهیاد 

آذري 

 حمیدیان

 یلپاورپونت و فا یک جلسه

 يصوت

  

7       

8       
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 نحوه تدریس:

 نتخابا

 

 ها ماژول

 استاد وظایف شركت كنندگان/دانشجو وظایف توضیح خیر بلي

اری پاورپوینت تبدیل شده به فایل پی دی اف همراه با فایل شنید   و منابع اصلیمحتوای 

 جداگانه

 بارگزاری دریافت فایل

 بارگزاری مراجعه به منبع در قسمت منابع انتهای فایل پاورپوینت   بیشتر مطالعه منابع

      تمرین ها

به صورت پرسش و پاسخ و تبادل نظر در تاالر گفتگو بین    تاالر گفتگو

 دانشجویان و استاد

  

 ینبه صورت پرسش و پاسخ و تبادل نظر در تاالر گفتگو ب   طرح سوال

 و استاد یاندانشجو

  

 ینبه صورت پرسش و پاسخ و تبادل نظر در تاالر گفتگو ب   سواالت متداول

 و استاد یاندانشجو

  

   امتحان پایان ترم توسط مسوول درس   آزمون

 ینبه صورت پرسش و پاسخ و تبادل نظر در تاالر گفتگو ب   اتاق گفتگو

 و استاد یاندانشجو

  

      Sky roomکالس آنالین

      اخبار

 ینبه صورت پرسش و پاسخ و تبادل نظر در تاالر گفتگو ب   نظرسنجی

 دو استا یاندانشجو

  

      خود آزمون

      هاتکالیف و پروژه
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 ًاز طریق  روش برگزاري در خصوص كالس آنالین لطفا(Adobe connect-Sky room-Skype-Zoom,….و تا ).ریخ و روز و ساعت شروع و پایان  برگزاري را قید نمایید 

 skyسه كالس از طریق وبیناري و و براي درس نظري به ارزش یک واحد براي دو جل لسهجچهار درس نظري به ارزش دو واحد براي موزش در هر ترم براي آهماهنگي قبلي با با 

room  مد.آبه عمل  این درس نیز براي دو جلسه وبیناري هماهنگيترم كالس برگزار مي شود. براي در درازاي  
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 :منابع اصلي درس
در صورتی -رسد) عنوان کتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظردر این 

 ت آن به عنوان منبع ضروری نباشد(که مطالعه همه کتاب یا همه مجال

 مشهد. ی. انتشارات جهاد دانشگاهیرانا یاییجغراف ی( پاتولوژ1381هوش ور، ز ) -1

 ایران. انتشارات مگستان. یجغرافیای یپاتولوژ (1393)مقدم، ع  یصالح -2

3- 

 :بیشتر مطالعه منابع
 . انتشارات دهخدا.((یسین اکولوژ))ارتباط نبات و محیط  ( 1355 )ح  ی،ثابت -1

 . 171-185 : 1ایران. مجله جغرافیا و توسعه  یاقلیم ینواح ( 1382 )مسعودیان، س ا  -2

3- 

 نوع محتوا
  لمفی اتوران اسکورم انیمیشن پاورپوینت تصویر (Word, Pdf)متن پاورپوینت همراه با صوت

 )توضیح دهید.....(  سایر موارد   صوتی
 غیر قابل دانلود قابل دانلود

 

 تکالیف و پروژه ها: 

  تکالیف طول ترم 

 یف درس خودتکالبرای تنظیم تکالیف توجه کنید لطفا به تقویم تحصیلی نیمسال توجه کرده و زمانبندی مناسبی در 

 لحاظ نمایید.

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 دانشجویان

فیدبک 

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف

1      

2      

3      

4      

5      
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 نحوه ارزشیابي دانشجو و نمره مربوط به هر ارزشیابي:

 ب(  پایان دوره                   الف(  در طول ترم

 تاریخ درصد /نمره شیابیارزروش 

 یانپا یآزمون تست

ترم به طور مشترک 

ر مسوول ظن یرز و

 درس

  

   

   

 : یان/شركت كنندگانمقررات و انتظارات از دانشجو

 طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است: شرکت کننده /هر دانشجو

 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی 

 الکترونیکی آدرس به  روزانه مراجعه  http:// gumsnavid.vums.ac.ir 

 درس محتوای و  درسی موضوعات ذاخ  

 آموزشی محتوای  مطالعه 

 شده  محول  تکالیف  موقع به   رائها 

 حضور و شرکت فعال در تاالر گفتگو  و فضاهای مشارکتی 

 شرکت در آزمون آنالین  )در صورت لزوم( و یا حضوری میان ترم و پایان ترم 

 

 

 

 

 

  


