
 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 ورهفرم طرح د

                                                                                                                                                                            

 بهداشت عمومی : نام درس
 واحد 1 واحد: تعداد

فوریت های  رشته تحصیلی:
 پزشکی

 

  مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کاردانی

ساختمان محل برگزاری: 
 4شماره 

 

آقای  مدرس:
 دکتر قدرتی

 

 1400-1401تحصیلی  اولنیمسال 

 
 درک اهميت انتقال بيماریهای واگير و روشهای مبارزه با عوامل بيماریزا و پيشگيری از بيماریهای واگير :هدف کلی درس

 
 

شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

میانی  )رئوس اهداف 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف 

 آموزشی: شناختی، عاطفی، روان حرکتی(
 اهداف حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 زمان جلسه

 و وظایف تکالیف

 دانشجو
 ارزشیابینحوه

1 3/7/1400 
آشنایی دانشجویان با تعاریف 
و مفاهيم سالمت و بيماری و 

 د وطيف سالمت و بيماریابعا

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف
مفهوم سالمت و بيماری و بهداشت و سالمت در 

 .زمينه های مختلف را تعریف کنند

 عاطفی حیطه )ب

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته-1
به نکات مطرح شده حين تدریس با عالقه توجه -2

 کند.

سخنرانی،  شناختی،عاطفی

و پرسش 

پاسخ،بحث 

 گروهی

نمایش کليپ،استفاده 

از فلوچارت،اساليدهای 

 تهيه شده در نرم افزار

 

 

 

 

 

 دقيقه 120

حضور منظم در 

س،شرکت در الک

بحث های گروهی 

 کالسی،

مطالعه مباحث 

 جلسات قبل

 

 

 

 

 آزمون آغازین

2 10/7/1400 
آشنایی دانشجویان با اهميت 

 بهداشت در اسالم

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )فال
اهميت بهداشت در اسالم را بر اساس احادیث و  

 .روایات تشریح نمایند

سخنرانی،  شناختی،عاطفی

پرسش و 

پاسخ،بحث 

نمایش کليپ،استفاده 

ليدهای از فلوچارت،اسا

 تهيه شده در نرم افزار

 

 

 

حضور منظم در 

س،شرکت در الک

بحث های گروهی 

 

 

 

                                                 
   گردش علمی، آزمایشی  –و پاسخ  پرسش –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی 

  وت در مورد تسلط یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضا نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون
 دانشجویان( برگزار گردد.
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 عاطفی حیطه )ب

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته-1
به نکات مطرح شده حين تدریس با عالقه توجه -2

 کند.

  گروهی

 

 دقيقه 120

 کالسی،

مطالعه مباحث 

 جلسات قبل

 

تکوینی یا 

 تشخيصی

3 10/7/1400 
آشننننایی دانشنننجویان بنننا 
چگونگی سرایت بيماری های 

 واگيردار

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف
کمون بيماریها را بشناسد مخزن، منبع و دوره ی 

و راههای انتقال بيماریهای واگير از طریق خون، 
ترشحات تنفسی، پوست، گوارش و ... توضيح 

 .دهند

 عاطفی حیطه )ب

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته-1
به نکات مطرح شده حين تدریس با عالقه توجه -2

 کند.

سخنرانی،  شناختی،عاطفی

پرسش و 

پاسخ،بحث 

 گروهی

نمایش کليپ،استفاده 

از فلوچارت،اساليدهای 

 تهيه شده در نرم افزار

 

 

 

 

 

 دقيقه 120

حضور منظم در 

س،شرکت در الک

بحث های گروهی 

 کالسی،

مطالعه مباحث 

 جلسات قبل

 

 

 

 

تکوینی یا 

 تشخيصی

4 24/7/1400 
آشنایی دانشجویان بنا اونول 
کلی پيشگيری از بيماریهنای 

 واگير

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف
زنجيره انتقال عفونت را بدانند و انواع روشهای  

 .پيشگيری از بيماریهای واگيردار را ذکر نمایند

 عاطفی حیطه )ب

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته-1
به نکات مطرح شده حين تدریس با عالقه توجه -2

 کند.

سخنرانی،  شناختی،عاطفی

پرسش و 

پاسخ،بحث 

 گروهی

ش کليپ،استفاده نمای

از فلوچارت،اساليدهای 

 تهيه شده در نرم افزار

 

 

 

 

 

 دقيقه 120

حضور منظم در 

س،شرکت در الک

بحث های گروهی 

 کالسی،

مطالعه مباحث 

 جلسات قبل

 

 

 

 

تکوینی یا 

 تشخيصی

5 1/8/1400 
ادامه آشنایی دانشنجویان بنا 
اوننول کلننی پيشننگيری از 

 بيماریهای واگير

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف
برنامه واکسيناسيون را بر اساس آخرین  

دستورالعمل برنامه کشوری واکسيناسيون شرح 
 دهند. دهند و کاربرد انواع واکسنها را توضيح

 عاطفی حیطه )ب

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته-1
به نکات مطرح شده حين تدریس با عالقه توجه -2

ی، سخنران شناختی،عاطفی

پرسش و 

پاسخ،بحث 

 گروهی

نمایش کليپ،استفاده 

از فلوچارت،اساليدهای 

 تهيه شده در نرم افزار

 

 

 

 

 

 دقيقه 120

حضور منظم در 

س،شرکت در الک

بحث های گروهی 

 کالسی،

مطالعه مباحث 

 جلسات قبل

 

 

 

 

تکوینی یا 

 تشخيصی
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 کند.

6 8/8/1400 
آشنایی دانشجویان با تعاریف، 
مفاهيم و اوول کلی بهداشت 

 فردی

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف
اجزای بهداشت فردی را تعریف نمایند و تاثير  

مت را الرعایت بهداشت فردی بر حفظ و ارتقای س
 .بيان کنند

 عاطفی حیطه )ب

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته-1
شده حين تدریس با عالقه توجه  به نکات مطرح-2

 کند.

سخنرانی،  شناختی،عاطفی

پرسش و 

پاسخ،بحث 

 گروهی

نمایش کليپ،استفاده 

از فلوچارت،اساليدهای 

 تهيه شده در نرم افزار

 

 

 

 

 

 دقيقه 120

حضور منظم در 

س،شرکت در الک

بحث های گروهی 

 کالسی،

مطالعه مباحث 

 جلسات قبل

 

 

 

 

تکوینی یا 

 تشخيصی

7 15/8/1400 

آشنایی دانشجویان با تعاریف، 
مفاهيم و اوول کلی بهداشت 
محنني( هبهداشننت مسننکن، 
بهداشت هنوا، بهداشنت آ ، 

 )بهداشت زباله

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف
اجزای تشکيل دهنده بهداشت محي( را نام برده  

و تاثير بهداشت محي( بر حفظ و ارتقای سالمت 
 .فردی را ذکر نمایند

 عاطفی یطهح )ب

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته-1
به نکات مطرح شده حين تدریس با عالقه توجه -2

 کند.

سخنرانی،  شناختی،عاطفی

پرسش و 

پاسخ،بحث 

 گروهی

نمایش کليپ،استفاده 

از فلوچارت،اساليدهای 

 تهيه شده در نرم افزار

 

 

 

 

 

 دقيقه 120

حضور منظم در 

س،شرکت در الک

 بحث های گروهی

 کالسی،

مطالعه مباحث 

 جلسات قبل

 

 

 

 

تکوینی یا 

 تشخيصی

8 22/8/1400 
آشنایی دانشجویان بنا اونول 
ضد عفونی کردن آمبوالنس و 

 تجهيزات موجود در آن

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف
روشهای کنترل آلودگی در آمبوالنس و مراحل  

ضد عفونی کردن تجهيزات آمبوالنس را شرح 
 .دهند

 عاطفی حیطه )ب

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته-1
به نکات مطرح شده حين تدریس با عالقه توجه -2

 کند.

سخنرانی،  شناختی،عاطفی

پرسش و 

پاسخ،بحث 

 گروهی

نمایش کليپ،استفاده 

از فلوچارت،اساليدهای 

 تهيه شده در نرم افزار

 

 

 

 

 

 دقيقه 120

حضور منظم در 

س،شرکت در الک

وهی بحث های گر

 کالسی،

 مطالعه مباحث

  جلسات قبل

 

 

 

 

تکوینی یا 

 تشخيصی

9 29/8/1400 
جمع بنندی کلنی مطالن  و 

 رفع مشکل

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف
 - حل مسئله عاطفی-شناختی

 

دقيقه 120  

حل مسائل داده 

 شده
 آزمون پایانی
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مسائل مختلنف ارائنه شنده در طنول تنرم را حنل 
 نماید.

هدف از ارائه این واحد درسنی را بنه خنوبی در  
 کرده باشد.

 عاطفی حیطه )ب
و اشتياق در امتحنان پاینان تنرم شنرکت  با انگيزه
 کند.

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه میباقی %80کل نمره با استفاده از کوئیز و  %20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 کل نمره %80   آزمون پایان ترم
 کل نمره %20  کوئیز و تکالیف درسی
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