
تربت حیدریه لوم پزشکیع دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع  

 فرم طرح دوره

 
  کلیات پزشکی و بهداشت )بخش پزشکی( : نام درس

 1 واحد: تعداد
 رشته تحصیلی:

 بهداشت عمومی
 مقطع تحصیلی دانشجویان:

 کارشناسی
 محل برگزاری: 

 مدرس:
 دکترسیدرضاخطیبی

-01تحصیلی  دومنیمسال 
1400 

 ،تفسیربرخی ازواژه های پزشکی مربوط به بیماریها واختالالت سیستم های مختلف بدن وعوامل فیزیکی مؤثربرسالمت بدندانشجویان باکلیات درباره دانستنی های پزشکی ییناآش :هدف کلی درس

شماره 

 جلسه
 جلسه تاریخ

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی : شناختی، عاطفی، روان 

 (حرکتی

حیطه و 

 طبقه آن

 روش یاددهی

 ییادگیر

مواد و وسایل 

 آموزشی

زمان 

 جلسه

تکالیف 

 دانشجو

 نحوه

 ارزشیابی

1 1/12/400 

بیان -آشنایی بادانشجویان

روش تدریس وچگونگی 

ارزشیابی پایان ترم،کلیات 

 ومفاهیم سالمت وبیماری

 حیطه شناختی:
 را بیان نماید. اهذاف درس کلیات پزشکی -1

 .را شرح دهد وازه های مربوط به سالمت و بیماری -2

 حیطه عاطفی:

 .دهددر هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش  .1

 همراهی نماید.مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و در  .2

 شناختی

سخنرانی،پرسش 

وپاسخ،بیان 

مسائل تجربی 

وعینی و بحث 

 پیرامون آنها

نرم افزار 

 اسکای روم

یکشنبه  

12-10 

مطالعه 
مطالب 
کالسی 
ومنابع 

 معرفی شده

 آغازین

 

2 8/12/400 
کلیات آناتومی وفیزیولوژی 

دستگاه گردش خون 

 وشایعترین بیماریهای آن

 حیطه شناختی:
 را نام ببرد. بخش های مختلف سیستم گردش خون -1

 را توضیح دهد. فیزیولوژی سیستم گردش خون -2

 را توضیح دهد.شایعترین بیماریهای دستگاه قلب و عروق  -3

 حیطه عاطفی:

 .دهدوجه داشته و با دقت گوش در هنگام تدریس به درس ت .1

 همراهی نماید.مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و در  .2

 شناختی

سخنرانی،پرسش 

وپاسخ،بیان 

مسائل تجربی 

وعینی و بحث 

 پیرامون آنها

نرم افزار 

اسکای روم 

، کلیپ 

ویدئویی 

 آموزشی

یکشنبه  

10-12  

ه مطالع
مطالب 
کالسی 
ومنابع 

معرفی شده 
 مشارکت در
 ارائه مطلب

 تکوینی

3 15/12/400 
کلیات آناتومی وفیزیولوژی 

دستگاه تنفس وشایعترین 

 بیماریهای آن

  حیطه شناختی:

 را نام ببرد.بخش های مختلف دستگاه تنفس  -1

 فیزیولوژی دستگاه تنفس را توضیح دهد. -2

 شایعترین بیماریهای دستگاه تنفس را توضیح دهد. -3

 حیطه عاطفی:

 .دهدته و با دقت گوش در هنگام تدریس به درس توجه داش .1

 همراهی نماید.مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و در  .2

 شناختی

سخنرانی،پرسش 

وپاسخ،بیان 

مسائل تجربی 

وعینی و بحث 

 پیرامون آنها

نرم افزار 

اسکای روم 

، کلیپ 

ویدئویی 

 آموزشی

یکشنبه  

10-12  

مطالعه 
مطالب 
کالسی 
ومنابع 

 معرفی شده
 در مشارکت

 ارائه مطلب

 تکوینی

 



تربت حیدریه لوم پزشکیع دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع  

  کلیات پزشکی و بهداشت )بخش پزشکی( : نام درس
 1 واحد: تعداد

 رشته تحصیلی:
 بهداشت عمومی

 مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی

 محل برگزاری: 
 مدرس:

 دکترسیدرضاخطیبی
-01تحصیلی  دومنیمسال 

1400 

 واژه های پزشکی مربوط به بیماریها واختالالت سیستم های مختلف بدن وعوامل فیزیکی مؤثربرسالمت بدندانشجویان باکلیات درباره دانستنی های پزشکی،تفسیربرخی از آشنایی هدف کلی درس:

شماره 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب( تاریخ جلسه

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی : شناختی، عاطفی، روان 

 حرکتی(

حیطه و 

 طبقه آن

 روش یاددهی

 یادگیری

ل مواد و وسای

 آموزشی

زمان 

 جلسه

تکالیف 

 دانشجو

 نحوه

 ارزشیابی

4 22/12/400 
کلیات آناتومی وفیزیولوژی 

دستگاه گوارش وشایعترین 

 بیماریهای آن

  حیطه شناختی:

 را نام ببرد.بخش های مختلف دستگاه گوارش  -1

 فیزیولوژی دستگاه گوارش را توضیح دهد. -2

 .شایعترین بیماریهای دستگاه گوارش را توضیح دهد -3

 حیطه عاطفی:

 .دهددر هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش  .1

 همراهی نماید.مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و در  .2

 شناختی

سخنرانی،پرسش 

وپاسخ،بیان 

مسائل تجربی 

وعینی و بحث 

 پیرامون آنها

نرم افزار 

اسکای روم ، 

کلیپ 

ویدئویی 

 آموزشی

یکشنبه  

10-12  

ه مطالع
مطالب 
کالسی 
ومنابع 

معرفی شده 
 مشارکت در
 ارائه مطلب

 تکوینی

5 14/1/401 
کلیات آناتومی وفیزیولوژی 

سیستم عصبی بدن وشایعترین 

 بیماریهای آن

  حیطه شناختی:

 را نام ببرد.بخش های مختلف سیستم عصبی بدن  -1

 فیزیولوژی سیستم عصبی بدن را توضیح دهد. -2

 بی بدن را توضیح دهد.شایعترین بیماریهای سیستم عص -3

 حیطه عاطفی:

 .دهددر هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش  .1

 همراهی نماید.مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و در  .2

 شناختی

سخنرانی،پرسش 

وپاسخ،بیان 

مسائل تجربی 

وعینی و بحث 

 پیرامون آنها

نرم افزار 

اسکای روم ، 

کلیپ 

ویدئویی 

 آموزشی

یکشنبه  

10-12  

ه طالعم

مطالب 

کالسی 

ومنابع 

معرفی شده 

 مشارکت در

 ارائه مطلب

 تکوینی

6 21/1/401 

کلیات آناتومی وفیزیولوژی 

دستگاه ادراری تناسلی 

وشایعترین بیماریهای زنان 

 ومامایی

  حیطه شناختی:

 را نام ببرد.بخش های مختلف دستگاه ادراری تناسلی  -1

 دهد.فیزیولوژی دستگاه ادراری تناسلی را توضیح  -2

شایعترین بیماریهای دستگاه ادراری تناسلی و بیماریهای زنان  -3
 و مامایی را توضیح دهد.

 حیطه عاطفی:

 .دهددر هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش  .1

 همراهی نماید.مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و در  .2

 شناختی

سخنرانی،پرسش 

وپاسخ،بیان 

مسائل تجربی 

وعینی و بحث 

 ن آنهاپیرامو

نرم افزار 

اسکای روم ، 

کلیپ 

ویدئویی 

 آموزشی

یکشنبه  

10-12  

ه مطالع

مطالب 

کالسی 

ومنابع 

معرفی شده 

 مشارکت در

 ارائه مطلب

 تکوینی

 



تربت حیدریه لوم پزشکیع دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع  

  کلیات پزشکی و بهداشت )بخش پزشکی( : نام درس
 1 واحد: تعداد

 رشته تحصیلی:
 بهداشت عمومی

 مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی

 : محل برگزاری
 مدرس:

 دکترسیدرضاخطیبی
-01تحصیلی  دومنیمسال 

1400 

 فیزیکی مؤثربرسالمت بدندانشجویان باکلیات درباره دانستنی های پزشکی،تفسیربرخی ازواژه های پزشکی مربوط به بیماریها واختالالت سیستم های مختلف بدن وعوامل  آشنایی هدف کلی درس:

شماره 

 جلسه
 رئوس مطالب(اهداف میانی  ) تاریخ جلسه

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی : شناختی، عاطفی، روان 

 حرکتی(

حیطه و 

 طبقه آن

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی

زمان 

 جلسه

تکالیف 

 دانشجو

 نحوه

 ارزشیابی

7 28/1/401 

کلیات آناتومی وفیزیولوژی 

پوست وشایعترین بیماریهای 

 آن

  حیطه شناختی:

 را نام ببرد.های مختلف پوست  بخش -1

 فیزیولوژی پوست را توضیح دهد. -2

 شایعترین بیماریهای پوستی را توضیح دهد. -3

 حیطه عاطفی:

 .دهددر هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش  .1

 همراهی نماید.مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و در  .2

 شناختی

سخنرانی،پرسش 

وپاسخ،بیان 

مسائل تجربی 

و بحث وعینی 

 پیرامون آنها

نرم افزار 

اسکای روم ، 

کلیپ 

ویدئویی 

 آموزشی

یکشنبه  

10-12  

مطالعه 

مطالب 

کالسی 

ومنابع 

معرفی شده 

ومشارکت 

درارائه 

 مطلب

 تکوینی

8 4/2/401 
مهمترین ویژگی ها وشایعترین 

 بیماریهای دوران کودکی

  حیطه شناختی:

 دهد.را شرح  خصوصیات فیزیولوژیک ویژه دوران کودکی -1

 را توضیح دهد. بیماریهای خاص دوران کودکی -2

 را توضیح دهد. بیماریهای مادرزادی و ژنتیک -3

 حیطه عاطفی:

 .دهددر هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش  .1

 همراهی نماید.مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و در  .2

 شناختی

سخنرانی،پرسش 

وپاسخ،بیان 

مسائل تجربی 

وعینی و بحث 

 ون آنهاپیرام

نرم افزار 

اسکای روم ، 

کلیپ 

ویدئویی 

 آموزشی

یکشنبه  

10-12  

مطالعه 

مطالب 

کالسی 

ومنابع 

معرفی شده 

ومشارکت 

درارائه 

 مطلب

 تکوینی

 

 منابع:
 کتاب جامع بهداشت عمومی .1

 فیزیولوژی گایتون .2

 بیماریهای داخلی هاریسون .3
 


