
 
 

 

  

 

  (lesson Plan)رٍزاًِ طرح درس 

 جلسِ اٍل

  99     بُداضت محیظ -کارضىاسی تحصیلی:/ رضتٍ مُىدسی بُداضت محیظ   مقغعگريٌ آمًزضی:  بُداضت ايز     :داوطکد

 06/01/0310 تبريخ ارائِ درس : 0311-0310سبل تحصيلي  : 

حقَق ٍ قَاًيي بْذاضت هحيط ٍ هحيط ًبم درس )ٍاحذ(  : 
  زيست)هلي ٍ بيي الوللي(

 03-05  سبعت:          چْبرضٌبِ رٍز:   

 ًفر 01 تعذاد داًطجَيبى  : ًظری ًَع ٍاحذ:

 هٌْذس بريسی  هسئَل درس: ٍاحذ 0 ٍاحذ:تعذاد 

 هٌْذس زّرُ بريسی :هذرس دقيقِ 51 هذت كالس: 

 0310ًيوسبل دٍم   ببزًگری:تذٍيي /  تبريخ
 

 محیظ زیست با مرتبظ المللی مقررات بیه ي قًاویه ي َا کىًاوسیًن : جلسٍعىًان 

 محیظ زیست با مرتبظ المللی بیهمقررات  ي قًاویه ي َا کىًاوسیًنآضىایی با  :  جلسٍَدف کلی 

 داًشجَ در پایاى دٍرُ بتَاًذ: : اختصاصیاَداف 
 هرتبط با هحیط زیست را بِ طَر کاهل تَضیح دّذ. هقررات بیي الوللیٍ  قَاًیيٍ  کٌَاًسیَى ّا 

 حضًری         ريش آمًزش :  

 ماشیککامپیًتر، يایت برد، ، پايرپًیىت، ایىتروت  امکاوات آمًزضی : 

 

          ي پرسص ي پاسخ تکلیف ي پرسص ي پاسخفعالیت آمًزضی :   

 هحیط حفاظت سازهاى هجلس اهَر /دفترحقَقی تذٍیي دٍم ٍ اٍل جلذ ایراى زیست هحیط هقررات ٍ قَاًیي هجوَعِ مىبع درس :

 آخریي چاپ،  زیست

 ٍدقيق4ِ      :هذت زهبى (جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.صرفا )ایه قسمت :    مقدم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيق11ِهذت زهبى :  

 دقيقِ  2هذت زهبى :  

 دقيقِ   04هذت زهبى:   

  دقيقِ  4هذت زهبى :   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 

 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



  

 

 ( lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 دٍمجلسِ 

 مُىدسی بُداضت محیظ -کارضىاسی / رضتٍ تحصیلی:مُىدسی بُداضت محیظ   مقغعگريٌ آمًزضی:  بُداضت ايز   :  داوطکد
99 

 13/01/0310 تبريخ ارائِ درس : 0311-0310سبل تحصيلي  :  

حقَق ٍ قَاًيي بْذاضت هحيط ٍ هحيط ًبم درس )ٍاحذ(  : 
  زيست)هلي ٍ بيي الوللي(

 03-05  سبعت:          چْبرضٌبِ رٍز:   

 ًفر 01 تعذاد داًطجَيبى  : ًظری ًَع ٍاحذ:

 هٌْذس بريسی  هسئَل درس: ٍاحذ 0 تعذاد ٍاحذ:

 هٌْذس زّرُ بريسی :هذرس دقيقِ 51 هذت كالس: 

 0310ًيوسبل دٍم    تبريخ تذٍيي / ببزًگری:
 

 سازمان ي زیست محیظ سازمان بروامٍ -زیست محیظ از حفاظت برای متحد ملل سازمان عملکرد:  جلسٍعىًان 

-(UNEP) عبیعت ي عبیعی مىابع از حفاظت المللی بیه اتحادیٍ يظایف متحد ملل 

 ي زیست محیظ بروامٍ سازمان - زیست محیظ از برای حفاظت متحد ملل سازمان با عملکردآضىایی َدف کلی جلسٍ :  

 عبیعت ي عبیعی از مىابع حفاظت المللی بیه يظایف اتحادیٍ متحد ملل (UNEP ) سازمان

 داًشجَ در پایاى دٍرُ بتَاًذ:: اَداف اختصاصی 
 ٍیي برای حفاظت از الیِ ازى را تَضیح دّذ کٌَاًسیَى ّا ٍ ٍ قَاًیي ٍ هقررات 

 ٍظایف اتحادیِ حفاظت از هٌابع طبیعی )تاالب ّا( را بیاى کٌذ 

 حضًری         ريش آمًزش :  

 کامپیًتر، يایت برد، ماشیک، پايرپًیىت، ایىتروت  امکاوات آمًزضی : 

 تکلیف ي پرسص ي پاسخ فعالیت آمًزضی :   

 هحیط حفاظت سازهاى هجلس اهَر /دفترحقَقی تذٍیي دٍم ٍ اٍل جلذ ایراى زیست هحیط هقررات ٍ قَاًیي هجوَعِ مىبع درس :

 آخریي چاپ،  زیست

 ٍدقيقِ   4هذت زهبى:   )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقدم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 11هذت زهبى :   

 دقيقِ  2هذت زهبى :  

 دقيقِ   04هذت زهبى:   

  دقيقِ  4هذت زهبى :   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 

 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي هركس

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



  

  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 سَم جلسِ
  مُىدسی بُداضت محیظ -کارضىاسی / رضتٍ تحصیلی:مُىدسی بُداضت محیظ   مقغعگريٌ آمًزضی:  بُداضت ايز   :  داوطکد

99 

 05/0/0311 تبريخ ارائِ درس : 0310-0310سبل تحصيلي  :  

 حقَق ٍ قَاًيي بْذاضت هحيط ٍ هحيطًبم درس )ٍاحذ(  : 
  زيست)هلي ٍ بيي الوللي(

 03-05  سبعت:          چْبرضٌبِ رٍز:   

 ًفر 01 تعذاد داًطجَيبى  : ًظری ًَع ٍاحذ:

 هٌْذس بريسی  هسئَل درس: ٍاحذ 0 تعذاد ٍاحذ:

 هٌْذس زّرُ بريسی :هذرس دقيقِ 51 هذت كالس: 

 0310ًيوسبل دٍم  :    تبريخ تذٍيي / ببزًگری
 

 ي  زیست محیظ حفاظت با مرتبظ ي مقررات قًاویه  -ایران در زیست مقررات محیظ ي قًاویه ي تحًل سیرعىًان جلسٍ : 

 محیظ اَمیت

حفاظرت   برا  مررتبظ  ي مقررات قًاویه -ایران در زیست مقررات محیظ ي قًاویه ي تحًل سیر آضىایی باَدف کلی جلسٍ : 

   زیست محیظ

 داًشجَ بایذ بتَاًذ:اّذاف اختصاصی : 
 هَارد ایراى در زیست هحیط ٍ هقررات قَاًیي ٍ ایراى اسالهی اًذاز جوَْری چشن سٌذ ر د هحیط زیست اّویت ٍ 

 را بیاى کٌذ.  ّا آى از استفادُ

 ريش آمًزش :  حضًری         

 کامپیًتر، يایت برد، ماشیک، پايرپًیىت، ایىتروت امکاوات آمًزضی :  

           ي پاسخ تکلیف ي پرسص:   فعالیت آمًزضی 

   مىبع درس :
 هحیط حفاظت سازهاى هجلس اهَر /دفترحقَقی تذٍیي دٍم ٍ اٍل جلذ ایراى زیست هحیط هقررات ٍ قَاًیي هجوَعِ

 آخریي چاپ،  زیست

    : ٍدقیقِ     5 هذت زهاى:  )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(مقدم 

 کلیات درس  

  بخش اٍل درس 

  پرسش ٍ پاسخ ٍ استراحت 

  بخش دٍم درس 

 دقیقِ  02هذت زهاى 

 دقیقِ  3هذت زهاى :  

 دقیقِ   55هذت زهاى:   

  دقیقِ  5هذت زهاى :   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 
 

 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



  

 

 ( lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 چْبرمجلسِ 

  99بُداضت محیظ -کارضىاسی / رضتٍ تحصیلی:مُىدسی بُداضت محیظ   مقغعگريٌ آمًزضی:  بُداضت ايز   :  داوطکد

 12/0/0311تبريخ ارائِ درس : 0310-0310سبل تحصيلي  :  

قَاًيي بْذاضت هحيط ٍ هحيط حقَق ٍ ًبم درس )ٍاحذ(  : 
  زيست)هلي ٍ بيي الوللي(

 03-05  سبعت:          چْبرضٌبِ رٍز:   

 ًفر 01 تعذاد داًطجَيبى  : ًظری ًَع ٍاحذ:

 هٌْذس بريسی  هسئَل درس: ٍاحذ 0 تعذاد ٍاحذ:

 هٌْذس زّرُ بريسی :هذرس دقيقِ 51 هذت كالس: 

 0310ًيوسبل دٍم  تبريخ تذٍيي / ببزًگری:
 

 محیظ ي بُداضت زیست محیظ بٍ وحًی مربًط َایی کمیتٍ ي ضًراَا:  جلسٍعىًان 

 ي بًدٌ بُداضت محیظ ي زیست محیظ بٍ مربًط وحًی بٍ َایی کٍ کمیتٍ ي ضًراَا با داوطجًیان آضىایی:   جلسٍَدف کلی 

 .ضدٌ است بیىی پیص ایران قًاویه در

 دٍرُ بتَاًذ:داًشجَیاى در پایاى :  اختصاصیاَداف 

 بِ  را ًام ببرًذ بَدُ بْذاشت هحیط ٍ زیست هحیط بِ هربَط ًحَی بِ ّایی کِ کویتِ ٍ شَراّا ٍ

 صَرت کاهل تَضیح بذٌّذ.

 حضًری         ريش آمًزش :  

 کامپیًتر، يایت برد، ماشیک، پايرپًیىت، ایىتروت  امکاوات آمًزضی : 

 

 مىبع درس :  
 هحیط حفاظت سازهاى هجلس اهَر /دفترحقَقی تذٍیي دٍم ٍ اٍل جلذ ایراى زیست هحیط هقررات ٍ قَاًیي هجوَعِ

 آخریي چاپ،  زیست

 ٍدقيقِ 4هذت زهبى:      )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقدم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 11هذت زهبى :   

 دقيقِ  2هذت زهبى :  

 دقيقِ   04هذت زهبى:   

  دقيقِ  4هذت زهبى :   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 
 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 درسي ٍ آهَزضيٍاحذ برًبهِ ريسی 

 



 

 

  

 

 ( lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 پٌجن  جلسِ
 مُىدسی بُداضت محیظ -کارضىاسی / رضتٍ تحصیلی:مُىدسی بُداضت محیظ   مقغعگريٌ آمًزضی:  بُداضت ايز   :  داوطکد

 99 

 21/0/0311 تبريخ ارائِ درس : 0310-0310سبل تحصيلي  :  

حقَق ٍ قَاًيي بْذاضت هحيط ٍ هحيط ًبم درس )ٍاحذ(  : 
  زيست)هلي ٍ بيي الوللي(

 03-05  سبعت:          چْبرضٌبِ رٍز:   

 ًفر 01 تعذاد داًطجَيبى  : ًظری ًَع ٍاحذ:

 هٌْذس بريسی  هسئَل درس: ٍاحذ 0 تعذاد ٍاحذ:

 هٌْذس زّرُ بريسی :هذرس دقيقِ 51 هذت كالس: 

 0310ًيوسبل دٍم   تبريخ تذٍيي / ببزًگری:
 

 ًَا ي آب زمیىٍ در ایران در مصًب َای دستًرالعمل ي ضًابظ استاوداردَا، عىًان جلسٍ :

 ًَا ي زمیىٍ آب در ایران در مصًب دستًرالعمل َای ي ضًابظ استاوداردَا،آضىایی با :   جلسٍَدف کلی 

 .:بتَاًذ  داًشجَ بایذ پس از پایاى دٍرُ : اختصاصیاَداف 

 .عَاهل ایجاد کٌٌذُ آلَدگی در آب ٍ َّا رٍ ًام ببرًذ 

 .پذیذُ ریسگردّا در کشَر ٍ ًحَُ ی هقابلِ با آًْا را تَضیح دٌّذ. 

 حضًری         ريش آمًزش :  

 يایت برد، ماشیککامپیًتر، ، پايرپًیىت، ایىتروت  امکاوات آمًزضی : 

 

 مىبع درس :  
 هحیط حفاظت سازهاى هجلس اهَر /دفترحقَقی تذٍیي دٍم ٍ اٍل جلذ ایراى زیست هحیط هقررات ٍ قَاًیي هجوَعِ

 آخریي چاپ،  زیست

 ٍدقيقِ   4هذت زهبى:    )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقدم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 11هذت زهبى :   

 دقيقِ  2هذت زهبى :  

 دقيقِ   04هذت زهبى:   

  دقيقِ  4هذت زهبى :   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 

 



  

  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ضطن جلسِ

 مُىدسی بُداضت محیظ -کارضىاسی / رضتٍ تحصیلی:مُىدسی بُداضت محیظ   مقغعگريٌ آمًزضی:  بُداضت ايز   :  داوطکد

 5/1/0311 تبريخ ارائِ درس : 0310-0310سبل تحصيلي  :  

حقَق ٍ قَاًيي بْذاضت هحيط ٍ هحيط ًبم درس )ٍاحذ(  : 
  زيست)هلي ٍ بيي الوللي(

 03-05  سبعت:          چْبرضٌبِ رٍز:   

 ًفر 01 تعذاد داًطجَيبى  : ًظری ًَع ٍاحذ:

 هٌْذس بريسی  هسئَل درس: ٍاحذ 0 تعذاد ٍاحذ:

 هٌْذس زّرُ بريسی :هذرس دقيقِ 51 هذت كالس: 

 0310: بْوي تبريخ تذٍيي / ببزًگری
 

 فاضالب زمیىٍ ایران در در مصًب َای ي دستًرالعمل ضًابظ ي استاوداردَا:  جلسٍعىًان 

 فاضالب زمیىٍ ایران در در مصًب َای ي دستًرالعمل ضًابظ ي استاوداردَاآضىایی با :   جلسٍَدف کلی 

 در پایاى دٍرُ بتَاًذ:داًشجَ :  اختصاصیاَداف 

  کٌذ.استاًذاردّای خرٍجی را بیاى 

 آییي ًاهِ ّای جلَگیری از دفع آب را تَضیح دّذ 

 .قاًَى دفع پساب بِ آبْای سطحی را بیاى کٌذ 

 حضًری         ريش آمًزش :  

 کامپیًتر، يایت برد، ماشیک، پايرپًیىت، ایىتروت  امکاوات آمًزضی : 

 کامپیًتر، ورم افسار تًلید محتًا، ایىتروت

 مىبع درس :  
 هحیط حفاظت سازهاى هجلس اهَر /دفترحقَقی تذٍیي دٍم ٍ اٍل جلذ ایراى زیست هحیط هقررات ٍ قَاًیي هجوَعِ

  آخریي چاپ،  زیست

 ٍدقيقِ 4هذت زهبى:     )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقدم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 04هذت زهبى :   

 دقيقِ  2هذت زهبى :  

 دقيقِ   04هذت زهبى:   

  دقيقِ  4هذت زهبى :   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 
 

 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ريسی درسي ٍ آهَزضيٍاحذ برًبهِ 

 



  

 

  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ّفتن جلسِ
 مُىدسی بُداضت محیظ -کارضىاسی / رضتٍ تحصیلی:مُىدسی بُداضت محیظ   مقغعگريٌ آمًزضی:  بُداضت ايز   :  داوطکد

 99 

 02/1/0311 تبريخ ارائِ درس : 0310-0310سبل تحصيلي  :  

حقَق ٍ قَاًيي بْذاضت هحيط ٍ هحيط ًبم درس )ٍاحذ(  : 
  زيست)هلي ٍ بيي الوللي(

 03-05  سبعت:          چْبرضٌبِ رٍز:   

 ًفر 01 تعذاد داًطجَيبى  : ًظری ًَع ٍاحذ:

 هٌْذس بريسی  هسئَل درس: ٍاحذ 0 تعذاد ٍاحذ:

 هٌْذس زّرُ بريسی :هذرس دقيقِ 51 هذت كالس: 

 0310ًيوسبل دٍم    تبريخ تذٍيي / ببزًگری:
 

 اضعٍ ي صًتی آلًدگی زمیىٍ ایران در در مصًب َای ي دستًرالعمل ضًابظ ي استاوداردَا:  جلسٍعىًان 

 اضعٍ ي صًتی آلًدگی زمیىٍ ایران در در مصًب َای ي دستًرالعمل ضًابظ ي استاوداردَاآضىایی با  :   جلسٍَدف کلی 

 دانشجو در پایان دوره بتواند::  اختصاصیاَداف 

 آییي ًاهِ ّای هصَب در ایراى در زهیٌِ آلَدگی صَتی را بیاى کٌذ. 

  را بیاى کٌذ. اشعِ آلَدگی زهیٌِ ایراى در در هصَب ّای دستَرالعول 

 حضًری         ريش آمًزش :  

 کامپیًتر، يایت برد، ماشیک، پايرپًیىت، ایىتروت  امکاوات آمًزضی : 

           تکلیف ي پرسص ي پاسخفعالیت آمًزضی :   

 حفاظت سازهاى هجلس اهَر /دفترحقَقی تذٍیي دٍم ٍ اٍل جلذ ایراى زیست هحیط هقررات ٍ قَاًیي هجوَعِ مىبع :

 آخریي چاپ،  زیست هحیط

 ٍدقيقِ  4هذت زهبى:     قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.()ایه :    مقدم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 11هذت زهبى :   

 دقيقِ  2هذت زهبى :  

 دقيقِ   04هذت زهبى:   

  دقيقِ  4هذت زهبى :   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 
 

 



  

 

 ( lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ّطتن جلسِ
 مُىدسی بُداضت محیظ -کارضىاسی / رضتٍ تحصیلی:مُىدسی بُداضت محیظ   مقغعگريٌ آمًزضی:  بُداضت ايز   :  داوطکد
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 11/1/0311 تبريخ ارائِ درس : 0310-0310سبل تحصيلي  :  

حقَق ٍ قَاًيي بْذاضت هحيط ٍ هحيط ًبم درس )ٍاحذ(  : 
  زيست)هلي ٍ بيي الوللي(

 03-05  سبعت:          چْبرضٌبِ رٍز:   

 ًفر 01 تعذاد داًطجَيبى  : ًظری ًَع ٍاحذ:

 هٌْذس بريسی  هسئَل درس: ٍاحذ 0 ٍاحذ:تعذاد 

 هٌْذس زّرُ بريسی :هذرس دقيقِ 51 هذت كالس: 

 0310ًيوسبل دٍم   تبريخ تذٍيي / ببزًگری:
 

 مصًبات ضًرای عالی  حفاظت از محیظ زیست در آیىدٌ:  جلسٍعىًان 

 آیىدٌمصًبات ضًرای عالی  حفاظت از محیظ زیست در آضىایی با :   جلسٍَدف کلی 

 :داًشجَ در پایاى دٍرُ بایذ بتَاًذ : اختصاصیاَداف 

  .هصَبات شَرای عالی حفاظت از هحیط زیست در زهیٌِ آلَدگی َّا را بیاى کٌذ 

 ًام ببرد  اثرات آلَدگی َّا. 

 حضًری         ريش آمًزش :  

 کامپیًتر، يایت برد، ماشیک، پايرپًیىت، ایىتروت  امکاوات آمًزضی : 

 

           تکلیف ي پرسص ي پاسخفعالیت آمًزضی :   

 حفاظت سازهاى هجلس اهَر /دفترحقَقی تذٍیي دٍم ٍ اٍل جلذ ایراى زیست هحیط هقررات ٍ قَاًیي هجوَعِ مىبع :

 آخریي چاپ،  زیست هحیط

 ٍدقيقِ 4هذت زهبى:      )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقدم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 04هذت زهبى : 

 دقيقِ  2هذت زهبى :  

 دقيقِ   11هذت زهبى:   

  دقيقِ  4هذت زهبى :   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 

علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبىداًطکذُ   

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 


