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از يک سَ ٍ هطکالت هرتجط ثب ثيوابريسايی   ًقص هيکرٍارگبًيسن ّب در چرخِ ّبی حيبتی ٍ حفظ حيبت مقدمه:

آة، ّاَا ٍ خابا از ياري دي ار، اّويار  ٌقارا ٍ ياب  ابرثرد         آًْاب ٍ اًققابا از يرياج ایاسای ه ياای هبًٌا        

هيکرٍارگبًيسااوْب را در ثْ اضاار ه اايط هطاازع هاای ساابزد  در ايااي دري هجاابحيی در زهيٌااِ آضااٌبيی ثااب     

ػَاهل هَثر ثر رض  اياي هَیاَدات ٍ ّويٌايي هسابرل هرثاَ  ثاِ       هيکرٍارگبًيسوْب ٍ ً َُ رض  ٍ تَلي  هيل ٍ 

 ثيوبريسايی ٍ هطکالت ثْ اضقی  ِ ايجبد هی ًوبيٌ  هَرد يررسی قرار هی گيرد 

از سَی دي ر ًقص هيکرٍارگبًيسن ّب در چرخِ ّبی حيبتی ٍ اسقفبدُ از آًْب در حافي آييٌا ُ ّابی هَیاَد در     

 هَرد ث ث قرار هی گيرد  ٍ َّا  )تػفيِ ثيَلَشيکی( آة، خبا 

داًطجَيبى ثب اغَا ٍ هجبًی هيکرٍثيَلَشی  برثردی ٍ ًقص آى در  ٌقارا ٍ تػافيِ آلاَدگی    آضٌبيی  :هدف کلی

 ّبی ه يط زيسر 

 :بتًاود بایدداوشجً در پایان ديرٌ  :اهداف ویژه

 ثيبى  ٌ  يجقِ ثٌ ی ٍ ٍيسگی ّبی اسبسی هيکرٍارگبًيسن ّب را 

 را ث اً   هقبثَليسن هيکرٍثی

 ػَاهل فيسيکی ٍ ضيويبيی هَثر ثر رض  هيکرٍة ّب را ضرح دّ  

 ثب آة ٍ فبضالة را ثطٌبس   ثب قری ّب، ٍيرٍي ّب، قبرچ ّب، یلجک ّب، پرٍتَزٍآّب ٍ  رم ّبی اً لی هْن هرتجط

يطبت هرثَياِ  ثيوبری ّبی هرتجط ثب آلَدگی ثب قريبيی، ٍيرٍسی، تک يبخقِ ای ٍ قبرچی ه يط، ضبخع ّب ٍ آزهب

 را ضرح دّ  

 ضبخع ّبی هيکرٍثی آلَدگی ه فَػی را ث اً  



 چرخِ ثيَلَشيکی  رثي ٍ ازت در ه يط زيسر را تَغيف  ٌ  

 اسقفبدُ از هيکرٍارگبًيسن ّب در پب سبزی ه يط زيسر را ثيبى  ٌ  

 را ضرح دّ   هيکرٍثيَلَشی فرايٌ ّبی تػفيِ فبضالة اػن از لجي فؼبا، غبفی چکٌ ُ ٍ ثر ِ تيجير

 داًطجَيبى ثب هيکرٍارگبًيسن ّبی ه يط زيسر، ضٌبخر

 سبخقوبى اتن ٍ ّسقِ آى را تَغيف ًوبي  

 ّب را تَغيف  ٌ   پرتَّبی يًَيساى ٍ غيريًَيساى را تفکيک ٍ خَاظ آى

 ّسقِ ّبی پبي ار ٍ ًبپبي ار ٍ ػلل ًبپبي اری ّسقِ ّب را ثيبى  ٌ  

 اديَا قيَ ٍ اًَاع آى را ضرح دّ  خبغير راديَا قيَيقِ، هٌبثغ ر

 اًَاع پرتَّبی تبثطی از ّسقِ ّبی ًبپبي ار ٍ خَاظ فيسيکی ّر يک را ضرح دّ  

 اثرات  لی پرتَّب ثر هَاد ٍ ً َُ اًققبا اًرشی از پرتَّب ثِ هبدُ را ثيبى  ٌ  

   ٌػَارؼ ٍ خارات پرتَّبی يًَسبز ٍ چ ًَ ی حفبظر در ثراثر ايي پرتَّب را ثيبى  

 ّب را تَغيف  ٌ   ّبی تَلي  راديَ ايسٍتَح ّبی هػٌَػی ٍ هٌبثغ تَلي  ًَترٍى رٍش

 اغَا فيسيکی پرتَضٌبسی تطزيػی ٍ پرتَ درهبًی را ثيبى  ٌ  

 جدول طراحی پیشگام تدریس
 

 اهداف جلسات موضوع جلسه

1 
معارفٍ، ارزشيابی آغازیه، تبييه 

 اَداف

 ، یبيبثی ٍ تجييي اًقظبرات ايويٌبى از داضقي پيطٌيبزّبی يزم

 ی دري ٍ ضرٍرت آى ثرای داًطجَيبى  هؼرف

 ٍيسگی ّبی اسبسی هيکرٍارگبًيسن ّب

2 

يجقااِ ثٌاا ی ٍ ٍيسگاای ّاابی   

 اسبسی هيکرٍارگبًيسن ّب

 هقبثَليسن هيکرٍة

ثيابى  يجقِ ثٌ ی ٍ ٍيسگی ّبی اسبسی هيکرٍارگبًيسن ّب را 

  ٌ  

 هقبثَليسن هيکرٍثی را ث اً  

 ل هَثر ثر رض  هيکرٍة ّبػَاه 3
ػَاهل فيسيکی ٍ ضيويبيی هَثر ثر رض  هيکارٍة ّاب را ثاب    

 دليل ضرح دّ 

4 

هيکرٍارگبًيسن ّبی هْن هرتجط 
ٍ ثيوبريْبی  ثب آة ٍ فبضالة

هرتجط ٍ ضبخع ّبی هيکرٍثی 
 آلَدگی ه فَػی

ثب قری ّب، ٍيرٍي ّب، قبرچ ّب، یلجک ّب، پرٍتَزٍآّب ٍ 

ٍ ثيوبری  رتجط ثب آة ٍ فبضالة رم ّبی اً لی هْن ه

ٍ ضبخع ّبی هيکرٍثی آلَدگی ه فَػی  هرتجط ثب ّر يک



 را ثطٌبس 

5 

چرخِ ثيَلَشيکی  ارثي ٍ ازت  

در ٍ اسقفبدُ از هيکرٍارگبًيسان  

 ّب در پب سبزی ه يط زيسر

چرخِ ثيَلَشيکی  رثي ٍ ازت در ه يط زيسر را تَغيف 
 ٌ  

سبزی ه ايط زيسار را   اسقفبدُ از هيکرٍارگبًيسن ّب در پب 

 ثيبى  ٌ  

 

6 
هيکرٍثيَلَشی فرايٌ ّبی تػفيِ 

 فبضالة

هيکرٍثيَلَشی فرايٌ ّبی تػفيِ فبضالة لجي فؼبا را 

 ضرح دّ  

7 
هيکرٍثيَلَشی فرايٌ ّبی تػفيِ 

 فبضالة

هيکرٍثيَلَشی فرايٌ ّبی تػفيِ فبضالة اػن از غبفی 

 چکٌ ُ ٍ ثر ِ تيجير را ضرح دّ  

8 
شی فرايٌ ّبی تػفيِ هيکرٍثيَلَ
 فبضالة

هيکرٍثيَلَشی فرايٌ ّبی تػفيِ فبضاالة ثر اِ تيجيار را     
 ضرح دّ  
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