
 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:          بهداشت عمومی       گروه آموزشی:          بهداشت اوز          : دانشکده

 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  
  14/11/98تاريخ ارائه درس :

  10-12 ساعت:                   دوشنبهروز:  آموزش بهداشت و ارتباطاتنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

  نفر 16تعداد دانشجویان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر راضيه ذوالقدر مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: 5/11/98تاریخ تدوین و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

. 

 آموزش بهداشت و ارتباطات عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 و اهداف آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  فيتاريخچه، تعار

 
 اهداف جزئی : 

 اهداف، اصول ، فلسفه و دامنه کاربرد آموزش بهداشت را بیان نمايد. 
 .دينما فيمرتبط با آن را تعر میارتقاء سالمت و مفاه 

 

      پرسش و پاسخ سخنرانيروش آموزش :         

 ویدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونت کامپيوتر، تخته سفيد،امکانات آموزشی : 

 1388صفاري، محسن و ساير همکاران، روشهاي پژوهش در آموزش و ارتقاء سالمت، انتشارات سبحان : تهران  منبع درس  :
 1379. انتشارات سروش: تهران"ارتباط شناسی "محسنیان راد، مهدي.

  دقيقه 10     :مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان:   

  دقيقه 10مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ریزی درسي و آموزشي

 



 
 جلسه دوم 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:          بهداشت عمومی       گروه آموزشی:          بهداشت اوز          : دانشکده

 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  
  21/11/98تاريخ ارائه درس :

  10-12 ساعت:    دوشنبه               روز:  آموزش بهداشت و ارتباطاتنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  16دانشجویان  : تعداد

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دکتر راضيه ذوالقدر 5/11/98تاریخ تدوین و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 آموزش بهداشت و ارتباطات عنوان درس : 

 و اهداف آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  فيتاريخچه، تعارهدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی : 

 و توسعه فرهنگ جامعه آشنا باشد. یسواد بهداشت ،یبخش نیب یهماهنگ میبا مفاه 

 

      پرسش و پاسخ سخنرانيروش آموزش :         

 کامپيوتر، تخته سفيد، ویدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونتامکانات آموزشی : 

 1388صفاري، محسن و ساير همکاران، روشهاي پژوهش در آموزش و ارتقاء سالمت، انتشارات سبحان : تهران  درس  :منبع 
 1379. انتشارات سروش: تهران"ارتباط شناسی "محسنیان راد، مهدي.

  دقيقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان:   

  دقيقه 10مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه سوم 

 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:          بهداشت عمومی       گروه آموزشی:          بهداشت اوز          : دانشکده

 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  
  28/11/98تاريخ ارائه درس :

  10-12 ساعت:    دوشنبه               روز:  آموزش بهداشت و ارتباطاتنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  16تعداد دانشجویان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دکتر راضيه ذوالقدر 5/11/98تاریخ تدوین و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 آموزش بهداشت و ارتباطات عنوان درس : 

 رويکردهاي سالمت ونقش  آموزش بهداشت در پیشگیري و مراقبت از بیماريهاهدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 رفتار بهداشتی و عوامل تاثیر گذار بر رفتار را تبیین نمايد. 
 رويکردهاي آموزش بهداشت را تحلیل نمايد. 
 .دينما رینقش آموزش بهداشت در سطوح مختلف پیشگیري را تفس 

 

      پرسش و پاسخ سخنرانيروش آموزش :         

 سفيد، ویدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونتکامپيوتر، تخته امکانات آموزشی : 

 1388صفاري، محسن و ساير همکاران، روشهاي پژوهش در آموزش و ارتقاء سالمت، انتشارات سبحان : تهران  منبع درس  :
 1379. انتشارات سروش: تهران"ارتباط شناسی "محسنیان راد، مهدي.

  دقيقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان:   

  دقيقه 10مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه چهارم 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:          بهداشت عمومی       گروه آموزشی:          بهداشت اوز          : دانشکده

 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  
 5/12/98 تاريخ ارائه درس :

  10-12 ساعت:    دوشنبه               روز:  آموزش بهداشت و ارتباطاتنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  16تعداد دانشجویان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دکتر راضيه ذوالقدر 5/11/98تاریخ تدوین و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 آموزش بهداشت و ارتباطات عنوان درس : 

 آموزش، يادگیري و هدفهاي آموزشیهدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 بداند. را فعال يادگیري يك شرايط مهمترين 

 دهد. توضیح را آموزشی هدفهاي تعیین ضرورت 

 نمايد. بیان را رفتاري هدفهاي ويژگیهاي 

 بداند. را حرکتی روانی و عاطفی شناختی، اهداف ويژگیهاي 

      پرسش و پاسخ سخنرانيروش آموزش :         

 کامپيوتر، تخته سفيد، ویدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونتامکانات آموزشی : 

 1388صفاري، محسن و ساير همکاران، روشهاي پژوهش در آموزش و ارتقاء سالمت، انتشارات سبحان : تهران  منبع درس  :
 1379تهران. انتشارات سروش: "ارتباط شناسی "محسنیان راد، مهدي.

  دقيقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان:   

  دقيقه 10مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه پنجم 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:          بهداشت عمومی       گروه آموزشی:          بهداشت اوز          : دانشکده

 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  
  12/12/98تاريخ ارائه درس :

  10-12 ساعت:    دوشنبه               روز:  آموزش بهداشت و ارتباطاتنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  16تعداد دانشجویان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دکتر راضيه ذوالقدر 5/11/98تاریخ تدوین و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 بهداشت و ارتباطاتآموزش  عنوان درس : 

   (1انواع روشهاي آموزشی ) هدف کلی درس :

 

 اهداف جزئی :
 مراحل برنامه ريزي سخنرانی را بداند.  

 مراحل برنامه ريزي پانل را بیان کند. 
 مراحل برنامه ريزي بحث گروهی را توضیح دهد. 
 مراحل برنامه ريزي کنفرانس، سمپوزيوم و سمینار را بداند. 

      پرسش و پاسخ سخنرانيروش آموزش :         

 کامپيوتر، تخته سفيد، ویدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونتامکانات آموزشی : 

 1388صفاري، محسن و ساير همکاران، روشهاي پژوهش در آموزش و ارتقاء سالمت، انتشارات سبحان : تهران  منبع درس  :
 1379. انتشارات سروش: تهران"شناسیارتباط  "محسنیان راد، مهدي.

  دقيقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان:   

  دقيقه 10مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه ششم 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:          بهداشت عمومی       گروه آموزشی:          بهداشت اوز          : دانشکده

 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  
  19/12/98تاريخ ارائه درس :

  10-12 ساعت:    دوشنبه               روز:  بهداشت و ارتباطات آموزشنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  16تعداد دانشجویان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دکتر راضيه ذوالقدر 5/11/98تاریخ تدوین و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 آموزش بهداشت و ارتباطات عنوان درس : 

 (2انواع روشهاي آموزشی )هدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 مراحل برنامه ريزي کارگاه آموزشی را بداند. 
 مراحل برنامه ريزي نمايش عملی را بیان نمايد. 
 مراحل برنامه ريزي ايفاي نقش را بداند 

      پرسش و پاسخ سخنرانيروش آموزش :         

 کامپيوتر، تخته سفيد، ویدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونتامکانات آموزشی : 

 1388صفاري، محسن و ساير همکاران، روشهاي پژوهش در آموزش و ارتقاء سالمت، انتشارات سبحان : تهران  منبع درس  :
 1379تهران. انتشارات سروش: "ارتباط شناسی "محسنیان راد، مهدي.

  دقيقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان:   

  دقيقه 10مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه هفتم 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:          بهداشت عمومی       گروه آموزشی:          بهداشت اوز          : دانشکده

 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  
  26/12/98تاريخ ارائه درس :

  10-12 ساعت:    دوشنبه               روز:  آموزش بهداشت و ارتباطاتنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  16تعداد دانشجویان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دکتر راضيه ذوالقدر 5/11/98تاریخ تدوین و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 بهداشت و ارتباطاتآموزش  عنوان درس : 

 آموزش بهداشت با جوامعهدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 بداند را جامعه تعريف 

 نمايد بیان بهداشتی هاي برنامه در را افراد نمودن درگیر روشهاي 

 دهد توضیح را بهداشتی بسیج يك سازماندهی روشهاي 

 نمايد تبیین را پروژه يك اجراي براي منابع بسیج 

 بیان نمايد جامعه سالمت ارتقاي در را بهداشتی کارکنان نقش 

      مجازیروش آموزش :         

 کامپيوترامکانات آموزشی : 

 1388صفاري، محسن و ساير همکاران، روشهاي پژوهش در آموزش و ارتقاء سالمت، انتشارات سبحان : تهران  منبع درس  :
 1379انتشارات سروش: تهران. "ارتباط شناسی "محسنیان راد، مهدي.

  دقيقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان:   

  دقيقه 10مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه هشتم 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:          بهداشت عمومی       گروه آموزشی:          بهداشت اوز          : دانشکده

 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  
 18/1/99 تاريخ ارائه درس :

  10-12 ساعت:    دوشنبه               روز:  بهداشت و ارتباطات آموزشنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  16تعداد دانشجویان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دکتر راضيه ذوالقدر 5/11/98تاریخ تدوین و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 آموزش بهداشت و ارتباطات عنوان درس : 

 آموزش بهداشت با افرادهدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 مقصود از مشاوره را بداند 
 قوانین مشاوره را نام ببرد 

 

 

      مجازیروش آموزش :         

 کامپيوترامکانات آموزشی : 

 1388پژوهش در آموزش و ارتقاء سالمت، انتشارات سبحان : تهران صفاري، محسن و ساير همکاران، روشهاي  منبع درس  :
 1379. انتشارات سروش: تهران"ارتباط شناسی "محسنیان راد، مهدي.

  دقيقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان:   

  دقيقه 10مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه نهم 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:          بهداشت عمومی       گروه آموزشی:          بهداشت اوز          : دانشکده

 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  
  25/1/99تاريخ ارائه درس :

  10-12 ساعت:    دوشنبه               روز:  آموزش بهداشت و ارتباطاتنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  16تعداد دانشجویان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دکتر راضيه ذوالقدر 5/11/98تاریخ تدوین و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 آموزش بهداشت و ارتباطات عنوان درس : 

 آموزش بهداشت با افرادهدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 انواع مختلف مشاوره را توضیح دهد

 روشهاي تسهیل در تصمیم گیريها را بیان کند

 

      پرسش و پاسخ سخنرانيروش آموزش :         

 کامپيوتر، تخته سفيد، ویدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونتامکانات آموزشی : 

 1388صفاري، محسن و ساير همکاران، روشهاي پژوهش در آموزش و ارتقاء سالمت، انتشارات سبحان : تهران  منبع درس  :
 1379. انتشارات سروش: تهران"شناسیارتباط  "محسنیان راد، مهدي.

  دقيقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان:   

  دقيقه 10مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه دهم 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:          بهداشت عمومی       گروه آموزشی:          بهداشت اوز          : دانشکده

 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  
 1/2/99 تاريخ ارائه درس :

  10-12 ساعت:    دوشنبه               روز:  بهداشت و ارتباطات آموزشنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  16تعداد دانشجویان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دکتر راضيه ذوالقدر 5/11/98تاریخ تدوین و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 آموزش بهداشت و ارتباطات عنوان درس : 

 برنامه ريزي براي آموزش بهداشت در مراقبتهاي بهداشتی اولیههدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 بداند را اطالعات آوري جمع روشهاي 

 کند بیان را جامعه در بهداشتی مشکالت درك نحوه 

      پرسش و پاسخ سخنرانيروش آموزش :         

 کامپيوتر، تخته سفيد، ویدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونتامکانات آموزشی : 

 1388صفاري، محسن و ساير همکاران، روشهاي پژوهش در آموزش و ارتقاء سالمت، انتشارات سبحان : تهران  منبع درس  :
 1379. انتشارات سروش: تهران"ارتباط شناسی "محسنیان راد، مهدي.

  دقيقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان:   

  دقيقه 10مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه یازدهم 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:          بهداشت عمومی       گروه آموزشی:          بهداشت اوز          : دانشکده

 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  
  8/2/99تاريخ ارائه درس :

  10-12 ساعت:    دوشنبه               روز:  آموزش بهداشت و ارتباطاتنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  16تعداد دانشجویان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دکتر راضيه ذوالقدر 5/11/98تاریخ تدوین و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 بهداشت و ارتباطاتآموزش  عنوان درس : 

 برنامه ريزي براي آموزش بهداشت در مراقبتهاي بهداشتی اولیههدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 نمايد تبیین را عمل و اهداف اولويتها، اساس بر گیري تصمیم روشهاي

 دهد توضیح را ريزي برنامه روند

      پرسش و پاسخ سخنرانيروش آموزش :         

 کامپيوتر، تخته سفيد، ویدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونتامکانات آموزشی : 

 1388صفاري، محسن و ساير همکاران، روشهاي پژوهش در آموزش و ارتقاء سالمت، انتشارات سبحان : تهران  منبع درس  :
 1379. انتشارات سروش: تهران"ارتباط شناسی "محسنیان راد، مهدي.

  دقيقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان:   

  دقيقه 10مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه دوازدهم 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:          بهداشت عمومی       گروه آموزشی:          بهداشت اوز          : دانشکده

 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  
 15/2/99 تاريخ ارائه درس :

  10-12 ساعت:    دوشنبه               روز:  آموزش بهداشت و ارتباطاتنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  16تعداد دانشجویان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دکتر راضيه ذوالقدر 5/11/98تاریخ تدوین و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 بهداشت و ارتباطاتآموزش  عنوان درس : 

 یانتقال پیام بهداشتهدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 

 نمايد بیان را انسانی ارتباطات در موثر عوامل 

 دهد توضیح را ارتباطات اصول 

      پرسش و پاسخ سخنرانيروش آموزش :         

 پاورپونتکامپيوتر، تخته سفيد، ویدئوپروژکتور، نرم افزار امکانات آموزشی : 

 1388صفاري، محسن و ساير همکاران، روشهاي پژوهش در آموزش و ارتقاء سالمت، انتشارات سبحان : تهران  منبع درس  :
 1379. انتشارات سروش: تهران"ارتباط شناسی "محسنیان راد، مهدي.

  دقيقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان:   

  دقيقه 10مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه سيزدهم 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:          بهداشت عمومی       گروه آموزشی:          بهداشت اوز          : دانشکده

 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  
  22/2/99تاريخ ارائه درس :

  10-12 ساعت:    دوشنبه               روز:  آموزش بهداشت و ارتباطاتنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  16تعداد دانشجویان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دکتر راضيه ذوالقدر 5/11/98تاریخ تدوین و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 آموزش بهداشت و ارتباطات عنوان درس : 

 یانتقال پیام بهداشتهدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 

 ببرد نام ارتباط در را مخل عوامل کاهش روشهاي

 .کند تبیین سالمت ارتقاء در را ارتباطی وسايل نقش

      پرسش و پاسخ سخنرانيروش آموزش :         

 کامپيوتر، تخته سفيد، ویدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونتامکانات آموزشی : 

 1388پژوهش در آموزش و ارتقاء سالمت، انتشارات سبحان : تهران صفاري، محسن و ساير همکاران، روشهاي  منبع درس  :
 1379. انتشارات سروش: تهران"ارتباط شناسی "محسنیان راد، مهدي.

  دقيقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان:   

  دقيقه 10مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه چهاردهم 

 عمومی کارشناسی بهداشت مقطع / رشته تحصیلی:          بهداشت عمومی       گروه آموزشی:          بهداشت اوز          : دانشکده

 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  
  29/2/99تاريخ ارائه درس :

  10-12 ساعت:    دوشنبه               روز:  آموزش بهداشت و ارتباطاتنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  16تعداد دانشجویان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دکتر راضيه ذوالقدر 5/11/98تاریخ تدوین و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 آموزش بهداشت و ارتباطات عنوان درس : 

 1وسايل کمك آموزشی هدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 

 ارتقا سالمت بداند. يرا در برنامه ها یکمك آموزش ليکاربرد وسا 

 سالمت بداند يها ستمیپمفلت، پوستر و چارت در س موارد استعمال 

 دهد. حیپمفلت ، پوستر و چارت را توض یاصول طراح 

      پرسش و پاسخ سخنرانيروش آموزش :         

 کامپيوتر، تخته سفيد، ویدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونتامکانات آموزشی : 

 1388روشهاي پژوهش در آموزش و ارتقاء سالمت، انتشارات سبحان : تهران صفاري، محسن و ساير همکاران،  منبع درس  :
 1379. انتشارات سروش: تهران"ارتباط شناسی "محسنیان راد، مهدي.

  دقيقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان:   

  دقيقه 10مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه پانزدهم 

 بهداشت عمومی کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:          بهداشت عمومی       گروه آموزشی:          بهداشت اوز          : دانشکده

 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  
  5/3/99تاريخ ارائه درس :

  10-12 ساعت:    دوشنبه               روز:  آموزش بهداشت و ارتباطاتنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  16تعداد دانشجویان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دکتر راضيه ذوالقدر 5/11/98تاریخ تدوین و بازنگری:    دقيقه 90کالس: مدت 

 
 

 آموزش بهداشت و ارتباطات عنوان درس : 

 2وسايل کمك آموزشی هدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 

 موارد استعمال اساليد را در سیستمهاي سالمت بداند 

 طراحی اساليد را براي پروژکتورهاي قديمی بدانداستانداردهاي  

 اصول طراحی اساليد را در برنامه پاور پوينت بداند 

 کند انیو نقاط قوت و ضعف را ب سهيرا با هم مقا ديچند اسال 

      مجازیروش آموزش :         

 کامپيوترامکانات آموزشی : 

 1388روشهاي پژوهش در آموزش و ارتقاء سالمت، انتشارات سبحان : تهران صفاري، محسن و ساير همکاران،  منبع درس  :
 1379. انتشارات سروش: تهران"ارتباط شناسی "محسنیان راد، مهدي.

  دقيقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان:   

  دقيقه 10مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه شانزدهم 

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

 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  
  12/3/99تاريخ ارائه درس :

  10-12 ساعت:    دوشنبه               روز:  آموزش بهداشت و ارتباطاتنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  16تعداد دانشجویان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دکتر راضيه ذوالقدر 5/11/98تاریخ تدوین و بازنگری:    دقيقه 90کالس: مدت 

 
 

 آموزش بهداشت و ارتباطات عنوان درس : 

 پژوهش و ارتقاء سالمتهدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 

 را بداند  قیاصول روش تحق 

 کند انیرا ب یمنابع علم يجستجو يروشها 

 دهد. حیاصول انتشار مقاله را توض 

      مجازیروش آموزش :         

 کامپيوترامکانات آموزشی : 

 1388صفاري، محسن و ساير همکاران، روشهاي پژوهش در آموزش و ارتقاء سالمت، انتشارات سبحان : تهران  منبع درس  :
 1379تهران. انتشارات سروش: "ارتباط شناسی "محسنیان راد، مهدي.

  دقيقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان:   

  دقيقه 10مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه هفدهم 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:          بهداشت عمومی       گروه آموزشی:          بهداشت اوز          : دانشکده

 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  
  19/3/99تاريخ ارائه درس :

  10-12 ساعت:    دوشنبه               روز:  آموزش بهداشت و ارتباطاتنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  16تعداد دانشجویان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دکتر راضيه ذوالقدر 5/11/98تاریخ تدوین و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 بهداشت و ارتباطاتآموزش  عنوان درس : 

 نظام شبکه و نقش مربیان آموزش بهداشتهدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 

 دهد توضیح را کشور درمانی –تاريخچه و ساختار موجود نظام ارائه خدمات بهداشتی  

 تاريخچه مراقبتهاي بهداشتی اولیه را بداند 

 اصول مراقبتهاي بهداشتی اولیه را نام ببرد 

 دينما نییسالمت تب ستمیآموزش بهداشت را در س انیمرب گاهيجا 

      مجازیروش آموزش :         

 کامپيوترامکانات آموزشی : 

 1388صفاري، محسن و ساير همکاران، روشهاي پژوهش در آموزش و ارتقاء سالمت، انتشارات سبحان : تهران  منبع درس  :
 1379انتشارات سروش: تهران. "ارتباط شناسی "محسنیان راد، مهدي.

  دقيقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان:   

  دقيقه 10مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 


