هؼاًٍت آهَصؿی  -هشکض هطالؼات ٍ تَػؼِ آهَصؽ پضؿکی داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ؿاّشٍد
ًیوؼال تحصیلی ……………………………

فشم طشح دسع
رشته
تحصیلی:پزشکی

نام درس  :بهداشت عمومی3
2
میزان واحد:

محل برگزاری :دانشکده علوم مدرس:دکتر نرگس رفعتی
پزشکی

مقطع تحصیلی دانشجویان:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ؿواسُ

تاسیخ

جلؼِ

جلؼِ

1

اّذاف هیاًی (سئَع هطالة)

3

ؿٌاختی ،ػاطفی ،سٍاى حشکتی)

تؼشیف اکَلَطی ٍ تَضیح اکَلَطی

 -تؼشیف ٍ قلوشٍ هؼایل هطشٍحِ دس

اًؼاًی ٍ تأثیش فؼالیتْای اًؼاًی تش

اکَلَطی اًؼاًی سا تیاى ًوایذ.

صًذگی گیاّاى – جاًَساى ٍ اًؼاى

 -2تؼشیف ٍ ػاختاس جوؼیت سا ؿشح دّذ.

 تؼشیف جوؼیت ٍ تـشیح2

اّذاف ٍیظُ (تش اػاع ػِ حیطِ اّذاف آهَصؿی :

ػاختاس جوؼیت ٍ فَایذ ػیاػتْای
جوؼیتی.
هؼایل اجتواػی هشتَط تِ
ًَجَاًاى – تضّکاسی ٍ اػتیاد

 ػیاػتْای جوؼیتی سا فْشػت ًوایذ. -4هؼایل اجتواػی هشتَط تِ ًَجَاًاى سا
لیؼت ًوایذ
 -5ػلل اػتیاد سا ًام تثشد.



سٍؽ یاددّی
یادگیشی

هَاد ٍ ٍػایل

تاسیخ جلؼِ

آهَصؿی

ٍصهاى

تکالیف داًـجَ

ًحَُاسصؿیاتی
ٍدسصذ آى

پشٍطکتَس
اػالیذ

پشٍطکتَس
اػالیذ
پشٍطکتَس
اػالیذ

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهای یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

هؼاًٍت آهَصؿی  -هشکض هطالؼات ٍ تَػؼِ آهَصؽ پضؿکی داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ؿاّشٍد
فشم طشح دسع
نام درس:

ًیوؼال تحصیلی ……………………………

مقطع تحصیلی دانشجویان:

رشته تحصیلی:

مدرس:

محل برگزاری:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ؿواسُ

تاسیخ

جلؼِ

جلؼِ

اّذاف هیاًی (سئَع هطالة)

هـکالت جؼوی ٍ سٍاًی ػالوٌذاى
4

ًٍیاصّای تْذاؿتی آًاى.

اّذاف ٍیظُ (تش اػاع ػِ حیطِ اّذاف آهَصؿی :
ؿٌاختی ،ػاطفی ،سٍاى حشکتی)

ً -6یاصّای تْذاؿتی ػالوٌذاى سا فْشػت
ًوایذ.



سٍؽ یاددّی
یادگیشی

هَاد ٍ ٍػایل

صهاى جلؼِ

آهَصؿی

(دقیقِ)

تکالیف داًـجَ

ًحَُاسصؿیاتی
ٍدسصذ آى

پشٍطکتَس
اػالیذ

تؼشیف تْذاؿت هادس ٍ کَدک –
5

تیاى گشٍُ ّای ّذف ٍ اّویت تَجِ
تِ MCH
تـشیح آصهایؾ ّای اجثاسی قثل اص

6

 -7تْذاؿت هادس ٍ کَدک سا تؼشیف کٌذ.

اصدٍاج ٍ اّویت آًْا ٍ تحث دس
هَسد آصهایؾ ّای دیگشی کِ ٌَّص

پشٍطکتَس
اػالیذ

 -8آصهایـْای قثل اص اصدٍاج سا لیؼت
ًوایذ.

پشٍطکتَس
اػالیذ

اجثاس ًـذُ اػت

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهای یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

هؼاًٍت آهَصؿی  -هشکض هطالؼات ٍ تَػؼِ آهَصؽ پضؿکی داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ؿاّشٍد
فشم طشح دسع
نام درس:

ًیوؼال تحصیلی ……………………………

مقطع تحصیلی دانشجویان:

رشته تحصیلی:

مدرس:

محل برگزاری:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ؿواسُ

تاسیخ

جلؼِ

جلؼِ

اّذاف هیاًی (سئَع هطالة)

اّذاف ٍیظُ (تش اػاع ػِ حیطِ اّذاف آهَصؿی :
ؿٌاختی ،ػاطفی ،سٍاى حشکتی)



سٍؽ یاددّی
یادگیشی

هَاد ٍ ٍػایل

صهاى جلؼِ

آهَصؿی

(دقیقِ)

تکالیف داًـجَ

ًحَُاسصؿیاتی
ٍدسصذ آى

ػالئن رٌّی ٍػیٌی حاهلگی ٍ ایٌکِ
7

8

کذام یک جضء ػالئن احتوالی ٍ

 -9ػالئن تاسداسی سا رکش ًوایذ.

کذاهیک قطؼی اػت.

اػالیذ

تؼت ّای هختلف حاهلگی – اسصؽ

-11

آًْا ٍ صهاى اًجام آًْا اص ًظش ػي

تصَیشی حاهلگی ٍ صهاى اًجام آًْا سا تیاى

حاهلگی

پشٍطکتَس

تؼتْای َّسهًَی ٍ

ًوایذ.

پشٍطکتَس
اػالیذ

 هشاقثت ّای تْذاؿتی قثل اصحاهلگی – هٌغ اػتفادُ اص ػیگاس –
تشسػی اص ًظش ٍجَد ػفًَت اداسی
9

یا تٌاػلی – ػل – دیاتت –
تیواسیْای قلثی ػشٍقی – هؼایٌات

-11

هشاقثتْای تْذاؿتی قثل

اص حاهلگی – حیي حاهلگی – هَقغ صایواى ٍ
تؼذ اص صایواى سا ؿشح دّذ.

پشٍطکتَس
اػالیذ

ادٍاسی ٍ آصهایؾ ّای حیي
حاهلگی – تاسیخ صایواى – هکاى

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهای یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

هٌاػة تشای صایواى – صایواى
طثیؼی – ػضاسیي – هشاقثت ّای
تؼذ اص صایواى .

هؼاًٍت آهَصؿی  -هشکض هطالؼات ٍ تَػؼِ آهَصؽ پضؿکی داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ؿاّشٍد
فشم طشح دسع
نام درس:

ًیوؼال تحصیلی ……………………………

مقطع تحصیلی دانشجویان:

رشته تحصیلی:

مدرس:

محل برگزاری:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ؿواسُ

تاسیخ

جلؼِ

جلؼِ

اّذاف هیاًی (سئَع هطالة)

حاهلگی ّای پشخطشًَ ،صاداى
11

آػیة پزیش ،ساّکاسّای هٌاػة
تشای کاّؾ خطشات.

اّذاف ٍیظُ (تش اػاع ػِ حیطِ اّذاف آهَصؿی :
ؿٌاختی ،ػاطفی ،سٍاى حشکتی)

-

هَاسد تاسداسیْای پشخطش ٍ

ًَصاداى آػیة پزیش سا فْشػت ًوایذ.



سٍؽ یاددّی
یادگیشی

هَاد ٍ ٍػایل

صهاى جلؼِ

آهَصؿی

(دقیقِ)

تکالیف داًـجَ

ًحَُاسصؿیاتی
ٍدسصذ آى

پشٍطکتَس
اػالیذ

تشکیة ؿیش هادس ٍ هقایؼِ تا ؿیش گاٍ
 ،صهاى ؿشٍع ،تشکیة آغَص،
11

هَضَع ّن اطاقی ،هضایای هتؼذد

-13

هضایای تغزیِ تا ؿیش هادس

سا تَضیح دّذ.

اػالیذ

ؿیش هادس.
12

صهاى ؿشٍع غزای کوکی – تشتیة

-114

پشٍطکتَس

صهاى ؿشٍع غزای

پشٍطکتَس

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهای یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

صهاًی گشٍُ ّای هختلف غزایی –

اػالیذ

کوکی ٍ ًحَُ اداهِ آى سا ؿشح دّذ.

هصشف قطشُ هَلتی ٍیتاهیي –
هصشف قطشُ آّي.

هؼاًٍت آهَصؿی  -هشکض هطالؼات ٍ تَػؼِ آهَصؽ پضؿکی داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ؿاّشٍد
فشم طشح دسع
نام درس:

ًیوؼال تحصیلی ……………………………

مقطع تحصیلی دانشجویان:

رشته تحصیلی:

مدرس:

محل برگزاری:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ؿواسُ

تاسیخ

جلؼِ

جلؼِ

13

اّذاف هیاًی (سئَع هطالة)

15

ؿٌاختی ،ػاطفی ،سٍاى حشکتی)

تـشیح هٌحٌی سؿذ ٍ کاست هشاقثت

-15

کَدک – هؼایٌات ادٍاسی کَدک –

تکاهل سٍاًی کَدک سا تیاى ًوایذ.

تفؼیش هٌحٌی ّای اػتاًذاسد تشای
ٍصى ،قذ ٍ دٍس ػش.

14

اّذاف ٍیظُ (تش اػاع ػِ حیطِ اّذاف آهَصؿی :

-16



سٍؽ یاددّی
یادگیشی

هَاد ٍ ٍػایل

صهاى جلؼِ

آهَصؿی

(دقیقِ)

ٍدسصذ آى

چگًَگی سؿذ فیضیکی ٍ
فَایذ تْذاؿتی تٌظین

خاًَادُ سا تَضیح دّذ.

پشٍطکتَس
اػالیذ

تکاهل کَدک دس جٌثِ ّای حشکتی

-1

ٍسٍاًی – اػتفادُ اص دػتْا – ػخي

-2

پشٍطکتَس

گفتي -کٌتشل سفلکغ ّای طثیؼی

-3

اػالیذ

– کٌتشل ادساس ٍ هذفَع

...

اثشات هفیذ تْذاؿتی پیـگیشی اص

تکالیف داًـجَ

ًحَُاسصؿیاتی

سٍؽ ّای هختلف پیـگیشی اص

پشٍطکتَس

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهای یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

حاهلگی دس هَسد ػالهتی هادساى –

اػالیذ

تاسداسی سا تـشیح کٌذ

جٌیي ٍکَدک.

هؼاًٍت آهَصؿی  -هشکض هطالؼات ٍ تَػؼِ آهَصؽ پضؿکی داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ؿاّشٍد
فشم طشح دسع
نام درس:

ًیوؼال تحصیلی ……………………………

مقطع تحصیلی دانشجویان:

رشته تحصیلی:

مدرس:

محل برگزاری:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ؿواسُ

تاسیخ

جلؼِ

جلؼِ

اّذاف هیاًی (سئَع هطالة)

اّذاف ٍیظُ (تش اػاع ػِ حیطِ اّذاف آهَصؿی :
ؿٌاختی ،ػاطفی ،سٍاى حشکتی)



سٍؽ یاددّی
یادگیشی

هَاد ٍ ٍػایل

صهاى جلؼِ

آهَصؿی

(دقیقِ)

تکالیف داًـجَ

ًحَُاسصؿیاتی
ٍدسصذ آى

تقؼین تٌذی سٍؽ ّای پیـگیشی اص
تاسداسی – سٍؽ ّای ایجاد هاًغ –
آی-یَ-دی – سٍؽ ّای
َّسهًَی (قشف ّای تَأم ،قشف
16

ّای پشٍطػتشًٍی -آهپَل
پیـگیشیًَ ،سپالًت) آهیضؽ
هٌقطغ ،سٍؽ هَصٍى ،سٍؽ

-1
-2

پشٍطکتَس

-3

اػالیذس

...

ؿیشدّیٍ ،اصکتَهی ٍ تَتکتَهی.

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهای یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

 هَاسد هٌغ هصشف هطلقً ،ؼثی ٍ17

هَقت ّش یک اص سٍؽ ّای
پیـگیشی اص حاهلگی.

ػاسضِ ّای ًاهطلَب ؿایغ
18

ٍغیشؿایغ ّش یک اص سٍؽ ّای
پیـگیشی اص تاسداسی
هطشح کشدى هَاسد خاف ٍ

19

-18

هَاسد هٌغ هصشف ّش یک

اص سٍؽ ّای جلَگیشی سا لیؼت ًوایذ.

-19

اػالیذ

ػاسضِ ّای ًاهطلَب ّش

یک اص سٍؽ ّای پیـگیشی اص تاسداسی سا
فْشػت ًوایذ.
-21

پشٍطکتَس

پشٍطکتَس
اػالیذ

تشای ّش هَسد خاف ٍ

ًظشخَاّی اص داًـجَیاى دستاسُ

جذاگاًِ تْتشیي ساُ پیـگیشی اص حاهلگی سا

تْتشیي ساُ پیـگیشی دس ایي افشاد.

اسائِ ًوایذ.

پشٍطکتَس
اػالیذ

