
 
 

 

  

 
 

 

 ترویجی  (lesson Plan)رٚزا٘ٝ طرح درض 

 جّعٝ اَٚ
 

 بهداشت عمومیکارشناسی  :رشته تحصیلی/  مقطع    بهداشت عمومی:   گروه آموزشی     بهداشت اوز : دانشکد

 25/06/99 :تبريخ ارائٝ درض  1400-99:  ظبَ تحصیّی  

 10-8 :ظبػت              ظٝ ؼٙجٝ:   رٚز اصَٛ رٚغ تحمیك(  :  ٚاحذ)٘بْ درض 

 ػّٕی  -٘ظری :٘ٛع ٚاحذ
 

 17 :تؼذاد دا٘ؽجٛيبٖ  

 زارعدوتر  :ٔعئَٛ درض  3 :تؼذاد ٚاحذ

 زارعدوتر  :ٔذرض ظبػت 3: ٔذت والض

 10/06/99 :ثبزٍ٘ری/ تذٚيٗ  تبريخ
 

 اصول روش تحقیق:  جلسهعنوان 

  پصٚٞػ آؼٙبيی ثب وّیبت:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دیٕ٘ب اٖیرا ة یپصٚٞػ ػّٓ فیتؼر. 

 ٓٞ . ا٘جبْ پصٚٞػ را ؼرح دٞذ تیا

 هجازی:  روش آموزش 

 کاهپیَتر، ساهاًِ ًَید : امکانات آموزشی 

 تاالر گفتگَ، تکلیف:   فعالیت آموزشی 

 پایاًترم -هیاًترم/ ارزیابی تکَیٌی ٍ پایاًی: عنوان و نوع آزمون 

 : منبع درس 

رٍش تحقیك در سیستن بْداضتی، اًتطارات سازهاى بْداضت جْاًی، ترجوِ ٍ ٍیرایص دکتر هرتضی  زعین،   -1

 اًتطارات ٍزارت بْداضت

 1382رٍش تحقیك ٍ ًگارش هقاالت علوی، تالیف دکتر ضاّیي آخًَدزادُ، دکتر دلیری ّوپا، ًطر جاهع ًگر، سال  -2

 

 

 

 

 

 دا٘ؽىذٜ ػّْٛ پسؼىی ٚ خذٔبت ثٟذاؼتی درٔب٘ی الرظتبٖ

 ٔروس ٔطبِؼبت ٚ تٛظؼٝ آٔٛزغ ػّْٛ پسؼىی

 ٚاحذ ثر٘بٔٝ ريسی درظی ٚ آٔٛزؼی

 
 ٌرٜٚ اتبق ػُٕ

 



 

 

 

 دْٚجّعٝ 
 

 بهداشت عمومیکارشناسی  :رشته تحصیلی/ مقطع     بهداشت عمومی:   گروه آموزشیبهداشت اوز      : دانشکد

 01/07/99 :تبريخ ارائٝ درض  1400-99:  ظبَ تحصیّی  

 10-8 :ظبػت              ظٝ ؼٙجٝ:   رٚز اصَٛ رٚغ تحمیك(  :  ٚاحذ)٘بْ درض 

 ػّٕی -٘ظری  :٘ٛع ٚاحذ
 

 17 :تؼذاد دا٘ؽجٛيبٖ  

 زارعدوتر  :ٔعئَٛ درض 3 :تؼذاد ٚاحذ

 زارعدوتر  :ٔذرض ظبػت 3: ٔذت والض

 10/06/99 :ثبزٍ٘ری/ تبريخ تذٚيٗ 
 

 روش تحقیقاصول :  جلسهعنوان 

 آؼٙبيی ثب ٔراحُ ٚ اجسای يه پصٚٞػ ػّٕی :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 ٚرا ؼرح دٞذ یدر ػّْٛ ثٟذاؼت یپصٚٞػ ػّٓ نی یاصُ یٞبیشيی. 

 دیٕ٘ب اٖیرا ة یپصٚٞػ ػّٓ نیا٘جبْ  یػُٕ یٌبٟٔب ةیترت. 

 ٓٞ  .را ؼرح دٞذ نیظتٕبتیا٘جبْ پصٚٞػ ٔذٖٚ ٚ ض تیا

 را ؼرح دٞذ یلبتیاز ٍ٘برغ پرٚپساَ تحك ٞذف .

 هجازی:  روش آموزش 

 کاهپیَتر، ساهاًِ ًَید : امکانات آموزشی 

 تکلیف، تاالر گفتگَ:   فعالیت آموزشی 

 پایاًترم -هیاًترم/ ارزیابی تکَیٌی ٍ پایاًی: عنوان و نوع آزمون 

  :منبع درس 
 م،یزع  یدکتر هرتض شیرایترجوِ ٍ ٍ ،یاًتطارات سازهاى بْداضت جْاى ،یبْداضت ستنیدر س قیرٍش تحك  -1

اًتطارات ٍزارت بْداضت 
 1382ّوپا، ًطر جاهع ًگر، سال  یریآخًَدزادُ، دکتر دل ىیدکتر ضاُ فیتال ،یٍ ًگارش هقاالت علن قیرٍش تحك -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ظْٛجّعٝ 
 

 بهداشت عمومیکارشناسی  :رشته تحصیلی/ مقطع     بهداشت عمومی:   گروه آموزشیبهداشت اوز      : دانشکد

 08/07/99 :تبريخ ارائٝ درض  1400-99:  ظبَ تحصیّی  

 10-8 :ظبػت              ظٝ ؼٙجٝ:   رٚز اصَٛ رٚغ تحمیك(  :  ٚاحذ)٘بْ درض 

 ػّٕی -٘ظری  :٘ٛع ٚاحذ
 

 17 :تؼذاد دا٘ؽجٛيبٖ  

 زارعدوتر  :ٔعئَٛ درض  3 :تؼذاد ٚاحذ

 زارعدوتر  :ٔذرض ظبػت 3: ٔذت والض

 10/06/99 :ثبزٍ٘ری/ تبريخ تذٚيٗ 
 

  اصول روش تحقیق :  جلسهعنوان 

 (٘یبزظٙجی)ؼیٜٛ ا٘تخبة ٔٛضٛع ٚ ٔعبِٝ يبثی :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 ًٍ٘ٛرا ؼرح دٞذ یػّْٛ ثٟذاؼت طٝیدر ح یٔٛضٛع پصٚٞػ نیا٘تخبة  یچ. 

 وٙذ اٖیرا ة یدر ػّْٛ ثٟذاؼت یازظٙجٖی یٞب ٜٚیٚ غ ازٖی ا٘ٛاع 

 ُراؼرح دٞذ یظٙج ازیا٘جبْ ٖ ٔراح. 

 ٓٞ . آغبز پصٚٞػ را ؼرح دٞذ یثرا یاةیٌبْ در ٔعبِٝ  نیثؼٙٛاٖ  یازظٙجیا٘جبْ ٖ تیا

 هجازی:  روش آموزش 

 کاهپیَتر، ساهاًِ ًَید : امکانات آموزشی 

 گفتگَ تکلیف، تاالر:   فعالیت آموزشی 

 پایاًترم -هیاًترم/ ارزیابی تکَیٌی ٍ پایاًی: عنوان و نوع آزمون 

  :منبع درس 
 م،یزع  یدکتر هرتض شیرایترجوِ ٍ ٍ ،یاًتطارات سازهاى بْداضت جْاى ،یبْداضت ستنیدر س قیرٍش تحك  -1

اًتطارات ٍزارت بْداضت 
 1382ّوپا، ًطر جاهع ًگر، سال  یریآخًَدزادُ، دکتر دل ىیدکتر ضاُ فیتال ،یٍ ًگارش هقاالت علن قیرٍش تحك -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 چٟبرْجّعٝ 
 

 بهداشت عمومیکارشناسی  :رشته تحصیلی/ مقطع     بهداشت عمومی:   گروه آموزشیبهداشت اوز      : دانشکد

 15/07/99 :تبريخ ارائٝ درض  1400-99:  ظبَ تحصیّی  

 10-8 :ظبػت              ظٝ ؼٙجٝ:   رٚز رٚغ تحمیكاصَٛ (  :  ٚاحذ)٘بْ درض 

 ػّٕی -٘ظری  :٘ٛع ٚاحذ
 

 17 :تؼذاد دا٘ؽجٛيبٖ  

 زارعدوتر  :ٔعئَٛ درض 3 :تؼذاد ٚاحذ

 زارعدوتر  :ٔذرض ظبػت 3: ٔذت والض

 10/06/99 :ثبزٍ٘ری/ تبريخ تذٚيٗ 
 

 اصول روش تحقیق:  جلسهعنوان 

 ا٘تخبة ػٙٛاٖ ٚ ٘حٜٛ ٍ٘برغ ػٙٛاٖ پصٚٞؽی  ٔؼیبرٞبیآؼٙبيی ثب :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 ٚػٙٛاٖ پصٚٞػ را ؼرح دٞذ یاصُ یٞبیشيی. 

 ٓٞ  .وٙذ اٖیٍ٘برغ ػٙٛاٖ ٔطبِؼٝ را ة تیا

 ٕٝ٘ٛ٘ اٚردیرا ثٝ ٍ٘بر در ة یاز ػٙٛاٖ طرح پصٚٞػ یا .

 هجازی:  روش آموزش 

 کاهپیَتر، ساهاًِ ًَید : امکانات آموزشی 

 تکلیف، تاالر گفتگَ:   فعالیت آموزشی 

 پایاًترم -هیاًترم/ ارزیابی تکَیٌی ٍ پایاًی: عنوان و نوع آزمون 

  :منبع درس 
 م،یزع  یدکتر هرتض شیرایترجوِ ٍ ٍ ،یاًتطارات سازهاى بْداضت جْاى ،یبْداضت ستنیدر س قیرٍش تحك  -1

اًتطارات ٍزارت بْداضت 
 1382ّوپا، ًطر جاهع ًگر، سال  یریآخًَدزادُ، دکتر دل ىیدکتر ضاُ فیتال ،یٍ ًگارش هقاالت علن قیرٍش تحك -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 پٙجٓجّعٝ 
 

 بهداشت عمومیکارشناسی  :رشته تحصیلی/ مقطع     بهداشت عمومی:   گروه آموزشیبهداشت اوز      : دانشکد

 22/07/99 :درض تبريخ ارائٝ  1400-99:  ظبَ تحصیّی  

 10-8 :ظبػت              ظٝ ؼٙجٝ:   رٚز اصَٛ رٚغ تحمیك(  :  ٚاحذ)٘بْ درض 

 ػّٕی -٘ظری  :٘ٛع ٚاحذ
 

 17 :تؼذاد دا٘ؽجٛيبٖ  

 زارعدوتر  :ٔعئَٛ درض  3 :تؼذاد ٚاحذ

 زارعدوتر  :ٔذرض ظبػت 3: ٔذت والض

 10/06/99 :ثبزٍ٘ری/ تبريخ تذٚيٗ 
 

 اصول روش تحقیق:  جلسهعنوان 

 آؼٙبيی ثب ؼیٜٛ ٍ٘برغ ثیبٖ ٔعبِٝ :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 ٔعبِٝ را ؼرح دٞذ اٖیٍ٘برغ ة یچبرچٛة ٔٙطك. 

 ٓٞ  .وٙذ اٖیٔعبِٝ را ة اٖیٍ٘برغ ة تیا

 دٞذ حیٔعبِٝ تٛض اٖیدر ٍ٘برغ ة یخصٛؾ ػذْ ظرلت ادة در .

 هجازی:  روش آموزش 

 کاهپیَتر، ساهاًِ ًَید : امکانات آموزشی 

 تکلیف، تاالر گفتگَ:   فعالیت آموزشی 

 پایاًترم -هیاًترم/ ارزیابی تکَیٌی ٍ پایاًی: عنوان و نوع آزمون 

  :منبع درس 
 م،یزع  یدکتر هرتض شیرایترجوِ ٍ ٍ ،یاًتطارات سازهاى بْداضت جْاى ،یبْداضت ستنیدر س قیرٍش تحك  -1

اًتطارات ٍزارت بْداضت 
 1382ّوپا، ًطر جاهع ًگر، سال  یریآخًَدزادُ، دکتر دل ىیدکتر ضاُ فیتال ،یٍ ًگارش هقاالت علن قیرٍش تحك -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ؼؽٓجّعٝ 
 

 بهداشت عمومیکارشناسی  :رشته تحصیلی/ مقطع     بهداشت عمومی:   گروه آموزشیبهداشت اوز      : دانشکد

 29/07/99 :ارائٝ درض تبريخ  1400-99:  ظبَ تحصیّی  

 10-8 :ظبػت              ظٝ ؼٙجٝ:   رٚز اصَٛ رٚغ تحمیك(  :  ٚاحذ)٘بْ درض 

 ػّٕی -٘ظری  :٘ٛع ٚاحذ
 

 17 :تؼذاد دا٘ؽجٛيبٖ  

 زارعدوتر  :ٔعئَٛ درض  3 :تؼذاد ٚاحذ

 زارعدوتر  :ٔذرض ظبػت 3: ٔذت والض

 10/06/99 :ثبزٍ٘ری/ تبريخ تذٚيٗ 
 

 اصول روش تحقیق:  جلسهعنوان 

 آؼٙبيی ثب وّٕبت وّیذی ٚ تؼريف ٚاشٌبٖ:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دیٕ٘ب اٖیپصٚٞػ را ة یاظتب٘ذارد ثرا دٚاشٜیا٘تخبة وُ یارٞبیٔغ. 

 ٚاشٌبٖ را ؼرح دٞذ یػّٓ فیٍ٘برغ تؼر ٜٚیغ. 

 دیٕ٘ب اٖیٚاشٌبٖ را ة یػُٕ فیٍ٘برغ تؼر ٜٚیغ  

 هجازی:  روش آموزش 

 کاهپیَتر، ساهاًِ ًَید : امکانات آموزشی 

 تکلیف، تاالر گفتگَ:   فعالیت آموزشی 

 پایاًترم -هیاًترم/ ارزیابی تکَیٌی ٍ پایاًی: عنوان و نوع آزمون 

  :منبع درس 
 م،یزع  یدکتر هرتض شیرایترجوِ ٍ ٍ ،یاًتطارات سازهاى بْداضت جْاى ،یبْداضت ستنیدر س قیرٍش تحك  -1

اًتطارات ٍزارت بْداضت 
 1382ّوپا، ًطر جاهع ًگر، سال  یریآخًَدزادُ، دکتر دل ىیدکتر ضاُ فیتال ،یٍ ًگارش هقاالت علن قیرٍش تحك -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ٞفتٓجّعٝ 
 

 بهداشت عمومیکارشناسی  :رشته تحصیلی/ مقطع     بهداشت عمومی:   گروه آموزشیبهداشت اوز      : دانشکد

 06/08/99 :تبريخ ارائٝ درض  1400-99:  ظبَ تحصیّی  

 10-8 :ظبػت              ظٝ ؼٙجٝ:   رٚز اصَٛ رٚغ تحمیك(  :  ٚاحذ)٘بْ درض 

 ػّٕی -٘ظری  :٘ٛع ٚاحذ
 

 17 :تؼذاد دا٘ؽجٛيبٖ  

 زارعدوتر  :ٔعئَٛ درض  3 :تؼذاد ٚاحذ

 زارعدوتر  :ٔذرض ظبػت 3: ٔذت والض

 10/06/99 :ثبزٍ٘ری/ تبريخ تذٚيٗ 
 

 اصول روش تحقیق:  جلسهعنوان 

 آؼٙبيی ثب ؼیٜٛ ٍ٘برغ ثررظی ٔتٖٛ :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 إٞیت ٍ٘برغ ثررظی ٔتٖٛ را ثیبٖ ٕ٘بيذ. 

 ؼیٜٛ يبفتٗ ٔطبِؼبت ٔرتجط ثرای ٍ٘برغ ثررظی ٔتٖٛ را ؼرح دٞذ. 

  ؼرح دٞذؼیٜٛ ٚ لبِت ٍ٘برغ اظتب٘ذارد ثررظی ٔتٖٛ را. 

 هجازی:  روش آموزش 

 کاهپیَتر، ساهاًِ ًَید : امکانات آموزشی 

 تکلیف، تاالر گفتگَ:   فعالیت آموزشی 

 پایاًترم -هیاًترم/ ارزیابی تکَیٌی ٍ پایاًی: عنوان و نوع آزمون 

  :منبع درس 
 م،یزع  یدکتر هرتض شیرایترجوِ ٍ ٍ ،یاًتطارات سازهاى بْداضت جْاى ،یبْداضت ستنیدر س قیرٍش تحك  -1

اًتطارات ٍزارت بْداضت 
 1382ّوپا، ًطر جاهع ًگر، سال  یریآخًَدزادُ، دکتر دل ىیدکتر ضاُ فیتال ،یٍ ًگارش هقاالت علن قیرٍش تحك -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ٞؽتٓجّعٝ 
 

 بهداشت عمومیکارشناسی  :رشته تحصیلی/ مقطع     بهداشت عمومی:   گروه آموزشیبهداشت اوز      : دانشکد

 13/08/99 :تبريخ ارائٝ درض  1400-99:  ظبَ تحصیّی  

 10-8 :ظبػت              ظٝ ؼٙجٝ:   رٚز اصَٛ رٚغ تحمیك(  :  ٚاحذ)٘بْ درض 

 ػّٕی -٘ظری  :٘ٛع ٚاحذ
 

 17 :تؼذاد دا٘ؽجٛيبٖ  

 زارعدوتر  :ٔعئَٛ درض  3 :تؼذاد ٚاحذ

 زارعدوتر  :ٔذرض ظبػت 3: ٔذت والض

 10/06/99 :ثبزٍ٘ری/ تبريخ تذٚيٗ 
 

 اصول روش تحقیق:  جلسهعنوان 

 جعتجٛی ٔٙبثغ اِىترٚ٘یه:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 را ٘بْ ثجرد یػّٓ یدادٜ ٞب یٞب ٌبٜیچٙذ ٕ٘ٛ٘ٝ از پب. 

 ٓٞ  .را ؼرح دٞذ یػّٓ یدادٜ ٞب یٌبٟٞبیٔراجؼٝ ثٝ پب تیا

 ٌٜٛبْ ثٝ ٌبْ  ی٘تر٘تیٚ ٔرٚرٌر ا ا٘ٝیرا ثب اظتفبدٜ از را یثٝ ٔٙبثغ ػّٓ یاةیدظت یاظتب٘ذارد ثرا یجعتجٛ ٘ح

. ا٘جبْ دٞذ

 هجازی:  روش آموزش 

 کاهپیَتر، ساهاًِ ًَید : امکانات آموزشی 

 تکلیف، تاالر گفتگَ:   فعالیت آموزشی 

 هیاًترم: عنوان و نوع آزمون 

  :منبع درس 
 م،یزع  یدکتر هرتض شیرایترجوِ ٍ ٍ ،یاًتطارات سازهاى بْداضت جْاى ،یبْداضت ستنیدر س قیرٍش تحك  -1

اًتطارات ٍزارت بْداضت 
 1382ّوپا، ًطر جاهع ًگر، سال  یریآخًَدزادُ، دکتر دل ىیدکتر ضاُ فیتال ،یٍ ًگارش هقاالت علن قیرٍش تحك -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ٟ٘ٓجّعٝ 
 

 بهداشت عمومیکارشناسی  :رشته تحصیلی/ مقطع     بهداشت عمومی:   گروه آموزشیبهداشت اوز      : دانشکد

 20/08/99 :تبريخ ارائٝ درض  1400-99:  ظبَ تحصیّی  

 10-8 :ظبػت              ظٝ ؼٙجٝ:   رٚز اصَٛ رٚغ تحمیك(  :  ٚاحذ)٘بْ درض 

 ػّٕی -٘ظری  :٘ٛع ٚاحذ
 

 17 :تؼذاد دا٘ؽجٛيبٖ  

 زارعدوتر  :ٔعئَٛ درض  3 :تؼذاد ٚاحذ

 زارعدوتر  :ٔذرض ظبػت 3: ٔذت والض

 10/06/99 :ثبزٍ٘ری/ تبريخ تذٚيٗ 
 

 اصول روش تحقیق:  جلسهعنوان 

 آؼٙبيی ثب ٘حٜٛ ٍ٘برغ اٞذاف، فرضیبت ٚ ظٛاالت پصٚٞؽی :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 ُرا ؼرح دٞذ ی٘حٜٛ ٍ٘برغ ٞذف و. 

 ٜٛرا ؼرح دٞذ یاٞذاف اختصبؾ ْیٚ تٙظ ٖيیتغ ٘ح. 

 دیٕ٘ب اٖیرا در ٔطبِؼٝ ة اتیفرض ا٘ٛاع. 

 ٜٛرا ؼرح دٞذ یپصٚٞػ اتیٍ٘برغ فرض ٘ح. 

 ٜٛرا ؼرح دٞذ یٍ٘برغ ظٛاالت پصٚٞػ ٘ح  

 هجازی:  روش آموزش 

 کاهپیَتر، ساهاًِ ًَید : امکانات آموزشی 

 تکلیف، تاالر گفتگَ:   فعالیت آموزشی 

 پایاًترم -هیاًترم/ ارزیابی تکَیٌی ٍ پایاًی: عنوان و نوع آزمون 

  :منبع درس 
 م،یزع  یدکتر هرتض شیرایترجوِ ٍ ٍ ،یاًتطارات سازهاى بْداضت جْاى ،یبْداضت ستنیدر س قیرٍش تحك  -1

اًتطارات ٍزارت بْداضت 
 1382ّوپا، ًطر جاهع ًگر، سال  یریآخًَدزادُ، دکتر دل ىیدکتر ضاُ فیتال ،یٍ ًگارش هقاالت علن قیرٍش تحك -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دٞٓجّعٝ 
 

 بهداشت عمومیکارشناسی  :رشته تحصیلی/ مقطع     بهداشت عمومی:   گروه آموزشیبهداشت اوز      : دانشکد

 27/08/99 :تبريخ ارائٝ درض  1400-99:  ظبَ تحصیّی  

 10-8 :ظبػت              ظٝ ؼٙجٝ:   رٚز تحمیكاصَٛ رٚغ (  :  ٚاحذ)٘بْ درض 

 ػّٕی -٘ظری  :٘ٛع ٚاحذ
 

 17 :تؼذاد دا٘ؽجٛيبٖ  

 زارعدوتر  :ٔعئَٛ درض  3 :تؼذاد ٚاحذ

 زارعدوتر  :ٔذرض ظبػت 3: ٔذت والض

 10/06/99 :ثبزٍ٘ری/ تبريخ تذٚيٗ 
 

 اصول روش تحقیق:  جلسهعنوان 

 آؼٙبيی ثب ا٘ٛاع ٔتغیرٞبی پصٚٞػ :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 پصٚٞػ را ؼرح دٞذ یرٞبیا٘ٛاع ٔتغ. 

 ٜٛپصٚٞػ را ؼرح دٞذ یرٞبیٔتغ ٖيیتغ ٘ح. 

 ٜٛدٞذ حیپصٚٞػ را تٛض ؼٟٙبدیدر طرح ح رٞبیجذَٚ ٔتغ َیتىٓ ٘ح .

 هجازی:  روش آموزش 

 کاهپیَتر، ساهاًِ ًَید : امکانات آموزشی 

 تکلیف، تاالر گفتگَ:   فعالیت آموزشی 

 پایاًترم -هیاًترم/ ارزیابی تکَیٌی ٍ پایاًی: عنوان و نوع آزمون 

  :منبع درس 
 م،یزع  یدکتر هرتض شیرایترجوِ ٍ ٍ ،یاًتطارات سازهاى بْداضت جْاى ،یبْداضت ستنیدر س قیرٍش تحك  -1

اًتطارات ٍزارت بْداضت 
 1382ّوپا، ًطر جاهع ًگر، سال  یریآخًَدزادُ، دکتر دل ىیدکتر ضاُ فیتال ،یٍ ًگارش هقاالت علن قیرٍش تحك -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 يبزدٞٓجّعٝ 
 

 بهداشت عمومیکارشناسی  :رشته تحصیلی/ مقطع     بهداشت عمومی:   گروه آموزشیبهداشت اوز      : دانشکد

 04/09/99 :تبريخ ارائٝ درض  1400-99:  ظبَ تحصیّی  

 10-8 :ظبػت              ظٝ ؼٙجٝ:   رٚز اصَٛ رٚغ تحمیك(  :  ٚاحذ)٘بْ درض 

 ػّٕی -٘ظری  :٘ٛع ٚاحذ
 

 17 :تؼذاد دا٘ؽجٛيبٖ  

 زارعدوتر  :ٔعئَٛ درض 3 :تؼذاد ٚاحذ

 زارعدوتر  :ٔذرض ظبػت 3: ٔذت والض

 10/06/99 :ثبزٍ٘ری/ تبريخ تذٚيٗ 
 

 تحقیقاصول روش :  جلسهعنوان 

 آؼٙبيی ثب ا٘ٛاع ٔطبِؼبت پصٚٞؽی:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 را ؼرح دٞذ یدر ػّْٛ ثٟذاغ جیا٘ٛاع ٔطبِؼبت را. 

 ٜٛدٞذ حیا٘جبْ را تٛض ی٘ٛع ٔطبِؼٝ ثرا ٖيیتغ ٘ح. 

 ٚدیٕ٘ب اٖیاز ا٘ٛاع ٔطبِؼبت را ة نیٞر  یٞبیشيی .

 هجازی:  روش آموزش 

 کاهپیَتر، ساهاًِ ًَید : امکانات آموزشی 

 تکلیف، تاالر گفتگَ:   فعالیت آموزشی 

 پایاًترم -هیاًترم/ ارزیابی تکَیٌی ٍ پایاًی: عنوان و نوع آزمون 

  :منبع درس 
 م،یزع  یدکتر هرتض شیرایترجوِ ٍ ٍ ،یاًتطارات سازهاى بْداضت جْاى ،یبْداضت ستنیدر س قیرٍش تحك  -1

اًتطارات ٍزارت بْداضت 
 1382ّوپا، ًطر جاهع ًگر، سال  یریآخًَدزادُ، دکتر دل ىیدکتر ضاُ فیتال ،یٍ ًگارش هقاالت علن قیرٍش تحك -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دٚازدٞٓجّعٝ 
 

 بهداشت عمومیکارشناسی  :رشته تحصیلی/ مقطع     بهداشت عمومی:   گروه آموزشیبهداشت اوز      : دانشکد

 11/09/99 :ارائٝ درض تبريخ  1400-99:  ظبَ تحصیّی  

 10-8 :ظبػت              ظٝ ؼٙجٝ:   رٚز اصَٛ رٚغ تحمیك(  :  ٚاحذ)٘بْ درض 

 ػّٕی -٘ظری  :٘ٛع ٚاحذ
 

 17 :تؼذاد دا٘ؽجٛيبٖ  

 زارعدوتر  :ٔعئَٛ درض  3 :تؼذاد ٚاحذ

 زارعدوتر  :ٔذرض ظبػت 3: ٔذت والض

 10/06/99 :ثبزٍ٘ری/ تبريخ تذٚيٗ 
 

 اصول روش تحقیق:  جلسهعنوان 

ٚ رٚغ ٕ٘ٛ٘ٝ  ٞػ، جٕؼیت ٞذف ٚ دظتیبثی ثٝ حجٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔطبِؼٝٚآؼٙبيی ثب جبٔؼٝ پص:   جلسههدف کلی 

 ٌیری
 :  اختصاصیاهداف 

 دٞذ حیجبٔؼٝ ٔٛرد ٔطبِؼٝ را تٛض. 

 َ  .ا٘تخبة افراد ٔٛرد ٔطبِؼٝ ثؼٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ را ؼرح دٞذ یٚ چًٍٛ٘ َید

 ا٘جبْ ٔطبِؼٝ را ؼرح دٞذ یثرا یریٕ٘ٛ٘ٝ ي جیرا یرٚؼٟب  

 هجازی:  روش آموزش 

 کاهپیَتر، ساهاًِ ًَید : امکانات آموزشی 

 تکلیف، تاالر گفتگَ:   فعالیت آموزشی 

 پایاًترم -هیاًترم/ ارزیابی تکَیٌی ٍ پایاًی: عنوان و نوع آزمون 

  :منبع درس 
 م،یزع  یدکتر هرتض شیرایترجوِ ٍ ٍ ،یاًتطارات سازهاى بْداضت جْاى ،یبْداضت ستنیدر س قیرٍش تحك  -1

اًتطارات ٍزارت بْداضت 
 1382ّوپا، ًطر جاهع ًگر، سال  یریآخًَدزادُ، دکتر دل ىیدکتر ضاُ فیتال ،یٍ ًگارش هقاالت علن قیرٍش تحك -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ظیسدٞٓجّعٝ 
 

 بهداشت عمومیکارشناسی  :رشته تحصیلی/ مقطع     بهداشت عمومی:   گروه آموزشیبهداشت اوز      : دانشکد

 18/09/99 :تبريخ ارائٝ درض  1400-99:  ظبَ تحصیّی  

 10-8 :ظبػت              ظٝ ؼٙجٝ:   رٚز اصَٛ رٚغ تحمیك(  :  ٚاحذ)٘بْ درض 

 ػّٕی -٘ظری  :٘ٛع ٚاحذ
 

 17 :تؼذاد دا٘ؽجٛيبٖ  

 زارعدوتر  :ٔعئَٛ درض  3 :تؼذاد ٚاحذ

 زارعدوتر  :ٔذرض ظبػت 3: ٔذت والض

 10/06/99 :ثبزٍ٘ری/ تبريخ تذٚيٗ 
 

 اصول روش تحقیق:  جلسهعنوان 

  آؼٙبيی ثب اثسارٞبی ٌردآٚری دادٜ ٞبی پصٚٞػ:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 ا٘ٛاع ؼیٜٛ ٞبی جٕغ آٚری اطالػبت ٔٛرد ٘یبز پصٚٞػ را ؼرح دٞذ. 

  ٚ پبيبيی اثسار ٌردآٚری اطالػبت را تٛضیح دٞذرٚايی. 

 هجازی:  روش آموزش 

 کاهپیَتر، ساهاًِ ًَید : امکانات آموزشی 

 تکلیف، تاالر گفتگَ:   فعالیت آموزشی 

 پایاًترم -هیاًترم/ ارزیابی تکَیٌی ٍ پایاًی: عنوان و نوع آزمون 

  :منبع درس 
 م،یزع  یدکتر هرتض شیرایترجوِ ٍ ٍ ،یاًتطارات سازهاى بْداضت جْاى ،یبْداضت ستنیدر س قیرٍش تحك  -1

اًتطارات ٍزارت بْداضت 
 1382ّوپا، ًطر جاهع ًگر، سال  یریآخًَدزادُ، دکتر دل ىیدکتر ضاُ فیتال ،یٍ ًگارش هقاالت علن قیرٍش تحك -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 چٟبردٞٓجّعٝ 
 

 بهداشت عمومیکارشناسی  :رشته تحصیلی/ مقطع     بهداشت عمومی:   گروه آموزشیبهداشت اوز      : دانشکد

 25/09/99 :تبريخ ارائٝ درض  1400-99:  ظبَ تحصیّی  

 10-8 :ظبػت              ظٝ ؼٙجٝ:   رٚز اصَٛ رٚغ تحمیك(  :  ٚاحذ)٘بْ درض 

 ػّٕی -٘ظری  :٘ٛع ٚاحذ
 

 17 :تؼذاد دا٘ؽجٛيبٖ  

 زارعدوتر  :ٔعئَٛ درض  3 :تؼذاد ٚاحذ

 زارعدوتر  :ٔذرض ظبػت 3: ٔذت والض

 10/06/99 :ثبزٍ٘ری/ تبريخ تذٚيٗ 
 

 اصول روش تحقیق:  جلسهعنوان 

 ٖ ٚ ٘حٜٛ رفر٘ط دٞیآؼٙبيی ثب ٘حٜٛ ٚاردظبزی دادٜ ٞب ثٝ ٘رْ افسار ٚ تجسيٝ ٚ تحّیُ آ:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

  ْٚاردظبزی دادٜ ٞبی حبصُ از پصٚٞػ ثٝ ٔحیط ٘رْ افسار آٔبری را ؼرح دٞذؼیٜٛ تٙظیٓ فر. 

 ٘حٜٛ تٙظیٓ ا٘ٛاع ٔتغیرٞب در ٔحیط ٘رْ افسار را تٛضیح دٞذ. 

  ُدادٜ ٞبی ٔرثٛط ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ پرظؽٙبٔٝ اظتب٘ذارد پصٚٞؽی را ثٝ طٛر صحیح ثٝ ٔحیط ٘رْ افسار آٔبری تحّی

 .دادٜ ٞب ٚارد ٕ٘بيذ

 ازیهج:  روش آموزش 

 کاهپیَتر، ساهاًِ ًَید : امکانات آموزشی 

 تکلیف، تاالر گفتگَ:   فعالیت آموزشی 

 پایاًترم -هیاًترم/ ارزیابی تکَیٌی ٍ پایاًی: عنوان و نوع آزمون 

  :منبع درس 
 م،یزع  یدکتر هرتض شیرایترجوِ ٍ ٍ ،یاًتطارات سازهاى بْداضت جْاى ،یبْداضت ستنیدر س قیرٍش تحك  -1

اًتطارات ٍزارت بْداضت 
 1382ّوپا، ًطر جاهع ًگر، سال  یریآخًَدزادُ، دکتر دل ىیدکتر ضاُ فیتال ،یٍ ًگارش هقاالت علن قیرٍش تحك -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 پب٘سدٞٓجّعٝ 
 

 بهداشت عمومیکارشناسی  :رشته تحصیلی/ مقطع     بهداشت عمومی:   گروه آموزشیبهداشت اوز      : دانشکد

 02/10/99 :تبريخ ارائٝ درض  1400-99:  ظبَ تحصیّی  

 10-8 :ظبػت              ظٝ ؼٙجٝ:   رٚز اصَٛ رٚغ تحمیك(  :  ٚاحذ)٘بْ درض 

 ػّٕی -٘ظری  :٘ٛع ٚاحذ
 

 17 :تؼذاد دا٘ؽجٛيبٖ  

 زارعدوتر  :ٔعئَٛ درض  3 :تؼذاد ٚاحذ

 زارعدوتر  :ٔذرض ظبػت 3: ٔذت والض

 10/06/99 :ثبزٍ٘ری/ تبريخ تذٚيٗ 
 

 اصول روش تحقیق:  جلسهعنوان 

 یرٚیٞب ٚ ٖ ٝ٘یٍ٘برغ جذَٚ ٌب٘ت، ٞس ٜٚیٚ غ یطرح پصٚٞػ یثب رٚغ اجرا يیآؼٙب:   جلسههدف کلی 

 یا٘عبٖ
 :  اختصاصیاهداف 

 ٌبٟٔبی ا٘جبْ پصٚٞػ در ػُٕ را ؼرح دٞذ. 

 تٛضجح دٞذ ٘حٜٛ ی جٕغ آٚری دادٜ ٞب ٚ ؼیٜٛ تؼبُٔ ثب ٔخبطجیٗ پصٚٞػ را. 

 فرايٙذ تىٕیُ جذَٚ ٌب٘ت ٚ ٔحبظجٝ ٞسيٙٝ ٞبی پصٚٞػ را ؼرح دٞذ. 

 هجازی:  روش آموزش 

 کاهپیَتر، ساهاًِ ًَید : امکانات آموزشی 

 تکلیف، تاالر گفتگَ:   فعالیت آموزشی 

 پایاًترم -هیاًترم/ ارزیابی تکَیٌی ٍ پایاًی: عنوان و نوع آزمون 

  :منبع درس 
 م،یزع  یدکتر هرتض شیرایترجوِ ٍ ٍ ،یاًتطارات سازهاى بْداضت جْاى ،یبْداضت ستنیدر س قیتحكرٍش   -1

اًتطارات ٍزارت بْداضت 
 1382ّوپا، ًطر جاهع ًگر، سال  یریآخًَدزادُ، دکتر دل ىیدکتر ضاُ فیتال ،یٍ ًگارش هقاالت علن قیرٍش تحك -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ؼب٘سدٞٓجّعٝ 
 

 بهداشت عمومیکارشناسی  :رشته تحصیلی/ مقطع     بهداشت عمومی:   گروه آموزشیبهداشت اوز      : دانشکد

 09/10/99 :تبريخ ارائٝ درض  1400-99:  ظبَ تحصیّی  

 10-8 :ظبػت              ظٝ ؼٙجٝ:   رٚز اصَٛ رٚغ تحمیك(  :  ٚاحذ)٘بْ درض 

 ػّٕی -٘ظری  :٘ٛع ٚاحذ
 

 17 :تؼذاد دا٘ؽجٛيبٖ  

 زارعدوتر  :ٔعئَٛ درض  3 :تؼذاد ٚاحذ

 زارعدوتر  :ٔذرض ظبػت 3: ٔذت والض

 10/06/99 :ثبزٍ٘ری/ تبريخ تذٚيٗ 
 

 اصول روش تحقیق:  جلسهعنوان 

ٚ ا٘ٛاع ٔمبالت  يیثب ٘حٜٛ ٍ٘برغ ٌسارغ ٟ٘ب يیآؼٙب:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

  ٍٜٛ٘برغ ٌسارغ ٟ٘بيی را ثذا٘ذؼی. 

 ؼیٜٛ ٍ٘برغ ٔمبِٝ را ثذا٘ذ. 

 هجازی:  روش آموزش 

 کاهپیَتر، ساهاًِ ًَید : امکانات آموزشی 

 تکلیف، تاالر گفتگَ:   فعالیت آموزشی 

 پایاًترم -هیاًترم/ ارزیابی تکَیٌی ٍ پایاًی: عنوان و نوع آزمون 

  :منبع درس 
 م،یزع  یدکتر هرتض شیرایترجوِ ٍ ٍ ،یاًتطارات سازهاى بْداضت جْاى ،یبْداضت ستنیدر س قیرٍش تحك  -1

اًتطارات ٍزارت بْداضت 
 1382ّوپا، ًطر جاهع ًگر، سال  یریآخًَدزادُ، دکتر دل ىیدکتر ضاُ فیتال ،یٍ ًگارش هقاالت علن قیرٍش تحك -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


