
 
 

 

  

 
 

 

 ( ترکیبیlesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول

 مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی         دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی   

 متعاقبا اعالم می گردد تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:                      يکشنبهروز:         اصول و کلیات خدمات بهداشتی نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 متعاقبا اعالم می گرددتعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 اصول و کلیات خدمات بهداشتی : عنوان جلسه

 بهداشت عمومیتاریخچه و تعریف :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 تعریف کند. WHOبهداشت عمومی را از دیدگاه سازمان 

 وضعیت بهداشت عمومی در دوران باستان را بیان کند. 

 تاریخچه بهداشت عمومی در ایران را توضیح دهد.

 روش آموزش :  مجازی         

 افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدکامپیوتر، نرم امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تشریحی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

 آخرين انتشار -1جلد  -تالیف اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور –کتاب جامع بهداشت عمومی  منبع درس  :

 کتاب اصول و کلیات خدمات بهداشتی تالیف دکتر محمد حسین باقیانی مقدم 

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



 

 جلسه دوم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 متعاقبا اعالم می گردد درس :تاريخ ارائه  99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:                      يکشنبهروز:         اصول و کلیات خدمات بهداشتی نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 متعاقبا اعالم می گرددتعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 اصول و کلیات خدمات بهداشتی :  جلسه  عنوان

 :   جلسه هدف کلی 

 و ایران جهان در بهداشت تاریخچه

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 .کند بیان را جهان در بهداشت تاریخچه

 .کند بیان را ایران در بهداشت تاریخچه

 .دهد توضیح را جهانی بهداشت سازمان اساسنامه تصویب روند

 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تشریحی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

  منبع درس  :

 آخرين انتشار -1جلد  -تالیف اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور –کتاب جامع بهداشت عمومی 

 کتاب اصول و کلیات خدمات بهداشتی تالیف دکتر محمد حسین باقیانی مقدم 

 

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5:   مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه سوم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 متعاقبا اعالم می گردد تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:                      يکشنبهروز:         اصول و کلیات خدمات بهداشتی نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 متعاقبا اعالم می گرددتعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 بازنگری:تاريخ تدوين / 

 
 

 اصول و کلیات خدمات بهداشتی : جلسه عنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 استراتژی سالمت برای همه

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 استراتژی سالمت برای همه را توضیح دهد.

 .شاخص سالمت برای همه را بیان کند
 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر          بلیفعالیت آموزشی :   تکلیف : 

 تشریحی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

  منبع درس  :

 آخرين انتشار -1جلد  -تالیف اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور –کتاب جامع بهداشت عمومی 

 کتاب اصول و کلیات خدمات بهداشتی تالیف دکتر محمد حسین باقیانی مقدم 

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه چهارم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 متعاقبا اعالم می گردد تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:                      يکشنبهروز:         اصول و کلیات خدمات بهداشتی نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 متعاقبا اعالم می گرددتعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 اصول و کلیات خدمات بهداشتی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 سالمت کننده تعیین عوامل

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 عوامل تعیین کننده سالمت را شرح دهد. 

 . امر سالمت را نام ببردبخش های درگیر در 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تشریحی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

  منبع درس  :

 آخرين انتشار -1جلد  -تالیف اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور –کتاب جامع بهداشت عمومی 

 کتاب اصول و کلیات خدمات بهداشتی تالیف دکتر محمد حسین باقیانی مقدم 

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه پنجم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 متعاقبا اعالم می گردد تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:                      يکشنبهروز:         اصول و کلیات خدمات بهداشتی نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 متعاقبا اعالم می گرددتعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 اصول و کلیات خدمات بهداشتی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 اولیه بهداشتی های مراقبت

 : اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 مراقبت های بهداشتی اولیه را شرح دهد. 

 را شرح دهد.  PHCاصول 

  را شرح دهد. PHCاجزای 
 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تشریحی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

  منبع درس  :

 آخرين انتشار -1جلد  -تالیف اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور –کتاب جامع بهداشت عمومی 

 بهداشتی تالیف دکتر محمد حسین باقیانی مقدم کتاب اصول و کلیات خدمات 

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه ششم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 متعاقبا اعالم می گردد تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:                      يکشنبهروز:         اصول و کلیات خدمات بهداشتی نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 متعاقبا اعالم می گرددتعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 اصول و کلیات خدمات بهداشتی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 يکپارچه سالمت خدمات

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 کند تعریف را سالمت خدمات جامعیت

 .دهد شرح را سالمت خدمات یکپارچگی ابعاد

 روش آموزش :  مجازی         

 پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدکامپیوتر، نرم افزار امکانات آموزشی :  

 /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر        بلیفعالیت آموزشی :   تکلیف : 

 تشریحی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

  منبع درس  :

 آخرين انتشار -1جلد  -تالیف اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور –کتاب جامع بهداشت عمومی 

 کتاب اصول و کلیات خدمات بهداشتی تالیف دکتر محمد حسین باقیانی مقدم 

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه هفتم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 متعاقبا اعالم می گردد تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:                      يکشنبهروز:         اصول و کلیات خدمات بهداشتی نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 متعاقبا اعالم می گرددتعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 
 

 اصول و کلیات خدمات بهداشتی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 پیشگیری سطوح

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 .کند بیان را پیشگیری سطوح

 .کند نقد را پیشگیری سطوح

 .دهد شرح را محور جمعیت و محور فرد پیشگیری

 .بزند مثال پیشگیری انواع برای 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تشریحی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

  منبع درس  :

 آخرين انتشار -1جلد  -تالیف اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور –کتاب جامع بهداشت عمومی 

 کتاب اصول و کلیات خدمات بهداشتی تالیف دکتر محمد حسین باقیانی مقدم

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه هشتم 

 تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومیدانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته 

 متعاقبا اعالم می گردد تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:                      يکشنبهروز:         اصول و کلیات خدمات بهداشتی نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 اعالم می گردد متعاقباتعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 اصول و کلیات خدمات بهداشتی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 سطوح مراقبت

 :  اختصاصیاهداف 
 بتواند:دانشجو بايد 

 .کند بیان را مراقبت سطوح

 .کند بیان را مراقبت سطوح و پیشگیری سطوح تفاوت

 .بزند مثال مراقبت سطوح برای
 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تشریحی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

  منبع درس  :

 آخرين انتشار -1جلد  -تالیف اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور –کتاب جامع بهداشت عمومی 

 کتاب اصول و کلیات خدمات بهداشتی تالیف دکتر محمد حسین باقیانی مقدم 

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5   مدت زمان : جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه نهم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 متعاقبا اعالم می گردد تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:                      يکشنبهروز:         اصول و کلیات خدمات بهداشتی نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 متعاقبا اعالم می گرددتعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 بازنگری:تاريخ تدوين / 

 
 

 اصول و کلیات خدمات بهداشتی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 اولیه های بهداشتی مراقبت به بازگشت

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 را بیان کند.  PHCپیامدهای کم توجهی به 

  را بیان کند. PHCعلل کم توجهی به 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر          بلیفعالیت آموزشی :   تکلیف : 

 تشریحی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

  منبع درس  :

 آخرين انتشار -1جلد  -تالیف اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور –کتاب جامع بهداشت عمومی 

 کتاب اصول و کلیات خدمات بهداشتی تالیف دکتر محمد حسین باقیانی مقدم 

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه دهم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 متعاقبا اعالم می گردد تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:                      يکشنبهروز:         اصول و کلیات خدمات بهداشتی نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 متعاقبا اعالم می گرددتعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 اصول و کلیات خدمات بهداشتی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 جهانی بهداشت سازمان

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 .کند توصیف را جهانی بهداشت سازمان تشکیالت

 .ببرد نام را جهانی بهداشت سازمان ای منطقه دفاتر

 .ببرد نام را سالمت حوزه در المللی بین سازمانهای سایر

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی –پایان ترم عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس  :

 آخرين انتشار -1جلد  -تالیف اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور –کتاب جامع بهداشت عمومی 

 کتاب اصول و کلیات خدمات بهداشتی تالیف دکتر محمد حسین باقیانی مقدم 

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5   مدت زمان : جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه يازدهم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 متعاقبا اعالم می گردد تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:                      يکشنبهروز:         اصول و کلیات خدمات بهداشتی نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 متعاقبا اعالم می گرددتعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 بازنگری:تاريخ تدوين / 

 
 

 اصول و کلیات خدمات بهداشتی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 وجهان ايران در سالمت وضعیت

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 .کند بیان را جهان کشورهای سالمت وضعیت از اطالع نحوه

 .دهد شرح سالمت وضعیت نظر از را کشور جایگاه

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی –پایان ترم عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس  :

 آخرين انتشار -1جلد  -تالیف اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور –کتاب جامع بهداشت عمومی 

 کتاب اصول و کلیات خدمات بهداشتی تالیف دکتر محمد حسین باقیانی مقدم 

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه دوازدهم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 متعاقبا اعالم می گردد تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:                      يکشنبهروز:         اصول و کلیات خدمات بهداشتی نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 متعاقبا اعالم می گرددتعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 اصول و کلیات خدمات بهداشتی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 سالمت عرضه خدمات های نظام مقايسه

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 .کند بیان را سالمت خدمات عرضه های نظام های ویژگی

 .کند بیان را ها نظام این قوت و ضعف نقاط

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر         بلیفعالیت آموزشی :   تکلیف : 

 تستی –پایان ترم عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس  :

 آخرين انتشار -1جلد  -تالیف اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور –کتاب جامع بهداشت عمومی 

 کتاب اصول و کلیات خدمات بهداشتی تالیف دکتر محمد حسین باقیانی مقدم 

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5   مدت زمان : جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه سیزدهم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 متعاقبا اعالم می گردد تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:                      يکشنبهروز:         اصول و کلیات خدمات بهداشتی نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 متعاقبا اعالم می گرددتعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 ازنگری:تاريخ تدوين / ب

 
 

 اصول و کلیات خدمات بهداشتی :  جلسه عنوان

 :   جلسههدف کلی 

 ارتقای سالمت و بهداشت آموزش

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 .کند تعریف را سالمت ارتقای و بهداشت آموزش

 .کند بیان را سالمت ارتقای و بهداشت آموزش تفاوت
 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی –پایان ترم عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس  :

 آخرين انتشار -1جلد  -تالیف اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور –کتاب جامع بهداشت عمومی 

 کتاب اصول و کلیات خدمات بهداشتی تالیف دکتر محمد حسین باقیانی مقدم 

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه چهاردهم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 متعاقبا اعالم می گردد تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:                      يکشنبهروز:         اصول و کلیات خدمات بهداشتی نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 متعاقبا اعالم می گرددتعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 اصول و کلیات خدمات بهداشتی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 خانواده بهداشت های برنامه

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 .کند بیان را کودك و مادر بهداشت های برنامه

 .کند بیان را آموزان دانش بهداشت های برنامه

 .کند بیان را سالمندان بهداشت های برنامه

 .کند بیان را روان بهداشت های برنامه

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی –پایان ترم عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس  :

 آخرين انتشار -1جلد  -تالیف اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور –کتاب جامع بهداشت عمومی 

 کتاب اصول و کلیات خدمات بهداشتی تالیف دکتر محمد حسین باقیانی مقدم 

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5   مدت زمان : جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه پانزدهم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 متعاقبا اعالم می گردد تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:                      يکشنبهروز:         اصول و کلیات خدمات بهداشتی نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 متعاقبا اعالم می گرددتعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 بازنگری:تاريخ تدوين / 

 
 

 اصول و کلیات خدمات بهداشتی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 بهداشتی های برنامه

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 .کند بیان را روان بهداشت های برنامه

 .کند بیان را دندان و دهان بهداشت های برنامه

 .کند بیان را ها بیماری با مبارزه های برنامه 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی –پایان ترم عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس  :

 آخرين انتشار -1جلد  -تالیف اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور –کتاب جامع بهداشت عمومی 

 کتاب اصول و کلیات خدمات بهداشتی تالیف دکتر محمد حسین باقیانی مقدم 

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه شانزدهم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 متعاقبا اعالم می گردد تاريخ ارائه درس : 99-1400اول سال تحصیلی  نیمسالسال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:                      يکشنبهروز:         اصول و کلیات خدمات بهداشتی نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 متعاقبا اعالم می گرددتعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 اصول و کلیات خدمات بهداشتی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 ايران سالمت تحول طرح

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 .کند بیان را بهداشت در تحول طرح برنامه

 کند. بیان را سالمت مراقب وظایف

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی –پایان ترم عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس  :

 آخرين انتشار -1جلد  -تالیف اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور –کتاب جامع بهداشت عمومی 

 کتاب اصول و کلیات خدمات بهداشتی تالیف دکتر محمد حسین باقیانی مقدم 

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 


