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 تسوِ تعالی

 داًطگاُ علَم پشضکی گلستاى  

 پشضکی علَم هزکش هطالعات ٍ تَسعِ آهَسش

 77-76 دٍمًیوسبل   course planتزهی  دٍرُ  طزح 

 77-76 دٍمًیوسبل  :* ًیوسبل تحصیلی                  ثْذاضت ػوَهی  *گزٍُ آهَسضی:        ثْذاضت:داًطکذُ* 

     7734745: کذ درس*                                     ٍ ثْذاضت ثیي الولل اکَلَصی اًسبًی   ػٌَاى درس: *

                                           ثْذاضت ػوَهی  رضتِ تحصیلی : *                                                            کبرضٌبسی  هقطغ : *

 16-14 ٌجِدٍضرٍسّبی    سهبى ثزگشاری:  *

    ثْذاضت: داًطکذُ ثزگشاری    هحل* 

                     ٍاحذ 2:تؼذاد ٍاحذ* 

   16     تؼذاد جلسبت:  *                                            تئَریًَع ٍاحذ:  *  

                ًذارد  : سپیص ًیبس یب ّن ًیب*                                    ًفز 27    تؼذاد فزاگیزاى: *

  حیذریػلیزضب دکتز  :هذرسًبم 

 کبری ّفتِ  ٍ سبػبت  رٍس ّبرٍسّبی توبس ثب هسئَل درس:                              ػلیزضب حیذریدکتز   هسٍَل درس: ًبم 

 27102104236 تلفي:ثْذاضت ػوَهی              گزٍُ         آدرس دفتز: 

 alirezaheidari7@gmail.com   :پست الکتزًٍیک

 

 اّذاف اختصبصی:

 اس فزاگیزاى اًتظبر هی رٍد در پبیبى دٍرُ قبدر ثبضٌذ:

 را ضزح دّذ. اکَلَصیعلن  -

 تَضیح دّذ. را تاریخچِ اکَلَصی ٍ کارتزدّای اکَلَصی در تْذاضت عوَهی -

 را تَضیح دّذ. اکَسیستن، تیَسفز ٍ اساس تفکز اکَلَصی -

 را ضزح دّذ. َسیستن ٍ رٍاتط تیي آًْاضٌاسایی ٍ طزاحی اک -

 ضزح دّذ. را تالضْای جْاًی در حفظ هحیط سیست ٍ هقزرات ٍ قطعٌاهِ ّای هصَب جْاًی در حفظ هحیط سیست -

 را ضزح دّذ. راتطِ سالهت اًساى تا اکَلَصی -

 ضزح دّذ. را اثزات هحیط سیست تز سالهت -

 تَضیح دّذ. ًقص اًساى در تغییز هحیط سیست را -

 دّذ. حیرا تَض تکٌَلَصی ٍ اکَلَصی راتطِ -

 دّذ. حیتَض  راتطِ هسائل اقتصادی ٍ اجتواعی را تا اکَلَصی -

 دّذ. حیتَض  راتطِ هذّة ٍ هسائل اخالقی را تا اکَلَصی -

 تَضیح دّذ. راتطِ تحَالت جوعیت تا تغییزات اکَلَصیک در راتطِ تا سالهت اًساى را -

 

 ًحَُ ارسضیبثی داًطجَ:

  % ًوزُ کل17هؼبدل  ًوز0ُ (:هطبرکت فؼبل ٍ اًجبم تکبلیفٍرُ ) الف( در طَل د

 % ًوزُ  07هؼبدل  ًوز16ُة( پبیبى تزم  :

 آسهَى:ضیَُ ج( 

       تستی ٍ کتجی :پبیبى تزم 

   :  ًحَُ ثزخَرد ثب غیجت ٍ تبخیز داًطجَهقزرات ٍ 

ى درس آغیجت هَجِ هَجت حذف  ِ  ًوزُ صفز ٍآهَسضی ، غیجت غیز هَجِ در اهتحبى پبیبى تزم ثِ هٌشل 14ثز اسبس هبدُ 

 خَاّذ ضذ .

 : تکبلیف
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 ٍظبیف ٍ تکبلیف داًطجَ:

 دارد * تبریخ اهتحبى هیبى تزم: 

     دارد.  تبریخ اهتحبى پبیبى تزم:*

 * سبیز تذکزّبی هْن ثزای داًطجَیبى:

 حضَر فؼبل در کالس ٍ هطبرکت در پزسص ٍ پبسخ اس اّویت ثزخَردار است.  

 ت ضئًَبت اخال قی در کالسرػبی

 :یهٌبثغ اصل
 

 چبح ضبًشدّن، تْزاى: داًطگبُ تْزاى.  ،ی(، اکَلَص1171هحوذرضب ) ،یاردکبً (1

 ضطن، قن: اسزا.  ست،چبحیس طی(، اسالم ٍ هح1172ػجذاهلل ) ،یآهل یجَاد (0

 ٍ سالهت، تْزاى: ٍارستگبى یاًسبً ی(، اکَلَص1172هحوذ، ) یسبراً (1

 .وَرسادُیتْزاى: ت ،یاًسبً یثز اکَلَص ی، هقذهِ ا(1163خذاثخص، ) ،یکزه (2

  .ذیتْزاى: پبً ،یاًسبً ی(، اکَلَص1163) بًَش،یک ،یبًیک (3

 هخذٍم، چبح پٌجن. تْزاى: داًطگبُ تْزاى. ذی. تزجوِ هجست،یس طیدر هح ستيی(،  س1155) یت یج لزیه (4

 ًَر. بمیداًطگبُ پ . چبح دٍاسدّن، تْزاى:،یػوَه ی(، اکَلَص1170اصغز، ) یػل ،یطبثَریً (5

 

 

 

 

 حیذریػلیزضب دکتز جذٍل سهبى ثٌذی ثزًبهِ 

 جلسبت  
ٍ  تبریخ

 هذرس

 

 سبػت

 

 ارائِ درس ضیَُ رئَس هطبلت

فؼبلیتْبی 

یبدگیزی 

 داًطجَ

ٍسبیل کوک 

 آهَسضی

 جلسِ اٍل  1

 

 یذریدکتز ح

ٍ  یاکَلَص خچِیتارتعزیف اکَلَصی،   16 -14

 یَهدر تْذاضت عو یاکَلَص یکارتزدّا

سخنرانی. بحث 
گروهی .تفکر انتقادی 

 . پرسش و پاسخ

 یهطالعِ هقذهات

هثحث هزتَطِ ٍ 

 هطالعِ هٌاتع

کاهپیَتز. تختِ 

ٍایت تزد. 

هاصیک. دیتا 

 پزصکتَر 

 جلسِ دٍم 2

  دکتز حیذری
ٍ اساس تفکز ، اتوسفز  َسفزیت ستن،یاکَس 16 -14

 یاکَلَص

سخنرانی. بحث 
گروهی .تفکر انتقادی 

 . پرسش و پاسخ

هطالعِ هقذهاتی 

هثحث هزتَطِ ٍ 

 هٌاتعهطالعِ 

کاهپیَتز. تختِ 

ٍایت تزد. 

هاصیک. دیتا 

 پزصکتَر 

 جلسِ سَم 3

 دکتز حیذری
سخنرانی. بحث  ّا ستنیاکَس تیَم ّا ٍ  ییضٌاسا 16 -14

گروهی .تفکر انتقادی 
 . پرسش و پاسخ

ی هطالعِ هقذهات

هثحث هزتَطِ ٍ 

 هطالعِ هٌاتع

کاهپیَتز. تختِ 

ٍایت تزد. 

هاصیک. دیتا 

 پزصکتَر

 جلسِ چْارم 4

  دکتز حیذری
سخنرانی. بحث  یٍ اکَلَص یراتطِ تکٌَلَص 16 -14

گروهی .تفکر انتقادی 
 . پرسش و پاسخ

هطالعِ هقذهاتی 

هثحث هزتَطِ ٍ 

 هطالعِ هٌاتع

کاهپیَتز. تختِ 

ٍایت تزد. 

ا هاصیک. دیت



 3 

 پزصکتَر 

 جلسِ پٌجن 5

  دکتز حیذری
سخنرانی. بحث  تز سالهت ستیس طیاثزات هح 16 -14

گروهی .تفکر انتقادی 
 . پرسش و پاسخ

هطالعِ هقذهاتی 

هثحث هزتَطِ ٍ 

  هٌاتعهطالعِ 

کاهپیَتز. تختِ 

ٍایت تزد. 

هاصیک. دیتا 

 پزصکتَر 

 جلسِ ضطن 6

  دکتز حیذری
سخنرانی. بحث  هتتز سال ستیس طیاثزات هح 16 -14

گروهی .تفکر انتقادی 
 . پرسش و پاسخ

هطالعِ هقذهاتی 

هثحث هزتَطِ ٍ 

  هٌاتعهطالعِ 

کاهپیَتز. تختِ 

ٍایت تزد. 

هاصیک. دیتا 

 پزصکتَر 
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 جلسِ ّفتن

 دکتز حیذری 
سخنرانی. بحث  ستیس طیهح زییًقص اًساى در تغ 16 -14

گروهی .تفکر انتقادی 
 . پرسش و پاسخ

ِ هقذهاتی هطالع

هثحث هزتَطِ ٍ 

 هٌاتعهطالعِ 

کاهپیَتز. تختِ 

ٍایت تزد. 

هاصیک. دیتا 

 پزصکتَر 

 جلسِ ّطتن 8

 دکتز حیذری 
سخنرانی. بحث  اهتحاى هیاى تزم 16 -14

گروهی .تفکر انتقادی 
 . پرسش و پاسخ

هطالعِ هقذهاتی 

هثحث هزتَطِ ٍ 

  هٌاتعهطالعِ 

کاهپیَتز. تختِ 

ٍایت تزد. 

ا هاصیک. دیت

 پزصکتَر 

 جلسِ ًْن 9

 یذریدکتز ح
سخنرانی. بحث  تز سالهت ستیس طیاثزات هح 16 -14

گروهی .تفکر انتقادی 
 . پرسش و پاسخ

هطالعِ هقذهاتی 

هثحث هزتَطِ ٍ 

  هٌاتعهطالعِ 

کاهپیَتز. تختِ 

ٍایت تزد. 

هاصیک. دیتا 

 پزصکتَر 

 جلسِ دّن 11

 یذریدکتز ح
 کیاکَلَص زاتییتغتا  تیراتطِ تحَالت جوع 16 -14 

 در راتطِ تا سالهت

سخنرانی. بحث 
گروهی .تفکر انتقادی 

 . پرسش و پاسخ

هطالعِ هقذهاتی 

هثحث هزتَطِ ٍ 

 هٌاتعهطالعِ 

کاهپیَتز. تختِ 

ٍایت تزد. 

هاصیک. دیتا 

 پزصکتَر

جلسِ   11

 یاسدّن

 یذریدکتز ح

 کیاکَلَص زاتییتا تغ تیراتطِ تحَالت جوع 16 -14

 الهتدر راتطِ تا س

سخنرانی. بحث 
گروهی .تفکر انتقادی 

 . پرسش و پاسخ

هطالعِ هقذهاتی 

هثحث هزتَطِ ٍ 

 هٌاتعهطالعِ 

کاهپیَتز. تختِ 

ٍایت تزد. 

هاصیک. دیتا 

 پزصکتَر 

جلسِ  12

 دٍاسدّن

 یذریدکتز ح

سخنرانی. بحث  کٌص ّای هطتزک هَجَدات 16 -14
گروهی .تفکر انتقادی 

 . پرسش و پاسخ

تی هطالعِ هقذها

هثحث هزتَطِ ٍ 

 هٌاتعهطالعِ 

کاهپیَتز. تختِ 

ٍایت تزد. 

هاصیک. دیتا 

 پزصکتَر 
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 تبریخ ردیف

 

 سبػت

 

 ارائِ درس ضیَُ رئَس هطبلت

فؼبلیتْبی 

یبدگیزی 

 داًطجَ

ٍسبیل کوک 

 آهَسضی

جلسِ  13

 سیشدّن

  یذریدکتز ح

 یٍ اجتواع یراتطِ هسائل اقتصاد 16 -14 

 تا اکَلَصی

ی. بحث گروهی سخنران
.تفکر انتقادی . پرسش و 

 پاسخ

 یهطالعِ هقذهات

هثحث هزتَطِ ٍ 

 هطالعِ هٌاتع

کاهپیَتز. تختِ 

ٍایت تزد. 

هاصیک. دیتا 

 پزصکتَر 

جلسِ  14

 چْاردّن

 یذریدکتز ح

سخنرانی. بحث گروهی  تا اکَلَصی یراتطِ هذّة ٍ هسائل اخالق 16 -14 
.تفکر انتقادی . پرسش و 

 پاسخ

 یهقذهاتهطالعِ 

هثحث هزتَطِ ٍ 

 هطالعِ هٌاتع

کاهپیَتز. تختِ 

ٍایت تزد. 

هاصیک. دیتا 

 پزصکتَر 

جلسِ  15

 پاًشدّن

 یذریدکتز ح

ٍ  ستیس طیدر حفظ هح یجْاً یتالضْا 16 -14

 هقزرات

تزًاهِ ّای صٌذٍق تَسعِ هلل هتحذ ٍ 

 ساسهاى جْاًی تْذاضت

 ی. بحث گروهیسخنران
. پرسش و  ی.تفکر انتقاد

 پاسخ

 یهطالعِ هقذهات

هثحث هزتَطِ ٍ 

 هطالعِ هٌاتع

. تختِ َتزیکاهپ

تزد.  تیٍا

 تای. دکیهاص

 پزصکتَر
جلسِ  16

 ضاًشدّن

 یذریدکتز ح

قطعٌاهِ ّای کٌفزاًس ّا، پیواًْا ٍ  16 -14 

 هصَب جْاًی در حفظ هحیط سیست

سخنرانی. بحث گروهی 
.تفکر انتقادی . پرسش و 

 پاسخ

 یهطالعِ هقذهات

َطِ ٍ هثحث هزت

 هطالعِ هٌاتع

کاهپیَتز. تختِ 

ٍایت تزد. 

هاصیک. دیتا 

 پزصکتَر 

  


