
 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول

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

 13/11/98تاريخ ارائه درس : 98-99ال دوم سال تحصيلي سمنيسال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                             يکشنبهروز:  بهداشت دانش آموزان و مدارسنام درس )واحد(  :  

 عملي  -نظرینوع واحد:
 

 نفر 16 :تعداد دانشجويان  

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

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

. 

 بهداشت دانش آموزان و مدارسعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 مدارسبهداشت  وتاريخچه كليات

 اهداف جزئی : 
 دانشجو بايد بتواند:

 .شوند آشنا مدارس بهداشت اهميت با دانشجويان -

 .ذكرنمايند را جهان در مدارس بهداشت تاريخچه -

 .نمايند ذكر را درايران مدارس بهداشت تاريخچه -

              بحث گروهي  پرسش و پاسخ-سخنرانيروش آموزش : 

 تخته سفيد، ويدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونت وتر،يکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 کتاب جامع بهداشت عمومی ، اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور، جلد سوم، فصل دوازدهم، آخرین انتشار-
 آخرین انتشار –بهداشت مدارس، دکتر رمضانخانی -

  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 بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



 
 جلسه دوم 

 کارشناسی/بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:              بهداشت عمومیگروه آموزشی:                          بهداشت:  دانشکده

 20/11/98تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                             يکشنبهروز:  بهداشت دانش آموزان و مدارسنام درس )واحد(  :  

 عملي  -نظریواحد:نوع 
 

 نفر 16 :تعداد دانشجويان  

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

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

 
 

 بهداشت دانش آموزان و مدارسعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 راهبردهاواصول كلي خدمات بهداشت مدارس اهداف،

 اهداف جزئی : 

 دانشجو بايد بتواند:

 .ذكركنند را مدارس بهداشت واختصاصي كلي اهداف -

 .نمايند بيان را اهداف به دسترسي ممكن راههاي -

 .نمايند بندي فهرست را گوناگون خدمات و اقدامات -
              بحث گروهي  پرسش و پاسخ-سخنرانيروش آموزش : 

 تخته سفيد، ويدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونت وتر،يکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 کتاب جامع بهداشت عمومی ، اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور، جلد سوم، فصل دوازدهم، آخرین انتشار-
 آخرین انتشار –بهداشت مدارس، دکتر رمضانخانی -

  دقيقه   10زمان:   مدت  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 بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه سوم 

 کارشناسی/بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:              بهداشت عمومیگروه آموزشی:                          بهداشت:  دانشکده

 27/11/98تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                             يکشنبهروز:  بهداشت دانش آموزان و مدارسنام درس )واحد(  :  

 عملي  -نظرینوع واحد:
 

 نفر 16 :تعداد دانشجويان  

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

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

 
 

 بهداشت دانش آموزان و مدارسعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 محيط فيزيكي و بهداشت محيط مدارس

 اهداف جزئی : 

 دانشجو بايد بتواند:

 .كنند بيان را مدارس محيط بهداشت استانداردهاي -

 .نمايند رابيان...و حرارت تهويه، نور، مشخصات -

 .نمايند بيان را ...و آشاميدني آب نياز، مورد امكانات -

 .ذكركنند را سالم رواني ازنظرفضاي مدرسه يك ويژگيهاي -
              بحث گروهي  پرسش و پاسخ-سخنرانيروش آموزش : 

 تخته سفيد، ويدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونت وتر،يکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 علوم پزشکی کشور، جلد سوم، فصل دوازدهم، آخرین انتشارکتاب جامع بهداشت عمومی ، اساتید دانشگاههای -
 آخرین انتشار –بهداشت مدارس، دکتر رمضانخانی -

  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 بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه چهارم 

 کارشناسی/بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:              بهداشت عمومیگروه آموزشی:                          بهداشت:  دانشکده

 4/12/98تاريخ ارائه درس : 98-99دوم سال تحصيلي  نيمسالسال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                             يکشنبهروز:  بهداشت دانش آموزان و مدارسنام درس )واحد(  :  

 عملي  -نظرینوع واحد:
 

 نفر 16 :تعداد دانشجويان  

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

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

 
 

 بهداشت دانش آموزان و مدارسعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 آموزش بهداشت درمدارس

 اهداف جزئی : 

 دانشجو بايد بتواند:

 .كنند رابيان بهداشت آموزشي اهداف -

 .كنند بيان را بهداشت آموزش روشهاي -

 .نمايند بيان را بهداشت آموزش ريزي برنامه چگونگي -

 .نمايند ذكر را بهداشت آموزش ارزشيابي -
              بحث گروهي  پرسش و پاسخ-سخنرانيروش آموزش : 

 تخته سفيد، ويدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونت وتر،يکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 کتاب جامع بهداشت عمومی ، اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور، جلد سوم، فصل دوازدهم، آخرین انتشار-
 آخرین انتشار –بهداشت مدارس، دکتر رمضانخانی -

  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 بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه پنجم 

 کارشناسی/بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:              بهداشت عمومیگروه آموزشی:                          بهداشت:  دانشکده

 11/12/98تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                             يکشنبهروز:  بهداشت دانش آموزان و مدارسنام درس )واحد(  :  

 عملي  -نظرینوع واحد:
 

 نفر 16 :تعداد دانشجويان  

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

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

 
 

 بهداشت دانش آموزان و مدارسعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 شناخت دانش آموز سالم و نيازهاي بهداشتي او

 اهداف جزئی : 

 بايد بتواند:دانشجو 

 .كند رابيان كودكان روحي سالمت نمودهاي -

 .كند بيان را كودكان هيجاني حاالت نمودهاي -

 .بدهد انجام را سرتاپا از بدن مختلف قسمتهاي ومعاينات فيزيكي ارزيابي چگونگي -
              بحث گروهي  پرسش و پاسخ-سخنرانيروش آموزش : 

 تخته سفيد، ويدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونت وتر،يکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 کتاب جامع بهداشت عمومی ، اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور، جلد سوم، فصل دوازدهم، آخرین انتشار-
 آخرین انتشار –بهداشت مدارس، دکتر رمضانخانی -

  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 بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه ششم 

 کارشناسی/بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:              بهداشت عمومیگروه آموزشی:                          بهداشت:  دانشکده

 25/12/98تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                             يکشنبهروز:  بهداشت دانش آموزان و مدارسنام درس )واحد(  :  

 عملي  -نظریواحد:نوع 
 

 نفر 16 :تعداد دانشجويان  

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

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

 
 

 بهداشت دانش آموزان و مدارسعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 وتكامل كودك در سنين مدرسهرشد 

 اهداف جزئی : 

 دانشجو بايد بتواند:

 .نمايند بيان را وتكامل رشد بر مؤثر فاكتورهاي و تعريف -

 .بشناسد را رشد مختلف هاي جنبه -

 .كند بيان كودك رشد رادر مراقبين و اوليا معلم، نقش -

 .نمايند بيان تكامل و رشد رادر وتنبيه تشويق بازي، نقش -
              مجازیروش آموزش : 

 وتريکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 کتاب جامع بهداشت عمومی ، اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور، جلد سوم، فصل دوازدهم، آخرین انتشار-
 آخرین انتشار –بهداشت مدارس، دکتر رمضانخانی -

  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 بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه هفتم 

 کارشناسی/بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:              بهداشت عمومیگروه آموزشی:                          بهداشت:  دانشکده

 17/1/99تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                             يکشنبهروز:  بهداشت دانش آموزان و مدارسنام درس )واحد(  :  

 عملي  -نظرینوع واحد:
 

 نفر 16 :تعداد دانشجويان  

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

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

 
 

 بهداشت دانش آموزان و مدارسعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 در مدرسه جيرا يهايماريب يبعض

 اهداف جزئی : 

 دانشجو بايد بتواند:

 .كند رابيان عفوني بيماريهاي بعضي به كودكان بيشتر استعداد علل-

 .رابرشمرد عفوني بيماريهاي كلي عاليم و علل -

 .نمايد بيان واگيررا ازبيماريهاي برخي انتقال نحوه و علل -

 .بشناسد را خاص مراقبتهاي به نيازمند كودكان -
              مجازیروش آموزش : 

 وتريکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 کتاب جامع بهداشت عمومی ، اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور، جلد سوم، فصل دوازدهم، آخرین انتشار-
 آخرین انتشار –بهداشت مدارس، دکتر رمضانخانی -

  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 بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه هشتم 

 کارشناسی/بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:              بهداشت عمومیگروه آموزشی:                          بهداشت:  دانشکده

 24/1/99تاريخ ارائه درس : 98-99نيسمال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                            يکشنبهروز:  بهداشت دانش آموزان و مدارسنام درس )واحد(  :  

 عملي  -نظرینوع واحد:
 

 نفر 16تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 ترتيب حروف الفبا(: دکتر راضيه ذوالقدرمدرسين) به  5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:     دقيقه 90مدت کالس: 

 بهداشت دانش آموزان و مدارسعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 در مدارس رداريواگ يهايماريو كنترل ب يريشگيپ

 اهداف جزئی : 

 دانشجو بايد بتواند:

 .بشناسد را پاسيو و اكتيو مصونيت -

 .ببرد نام را ها واكسن انواع -

 .كند بيان را مدرسه سنين در واكسيناسيون برنامه -
              بحث گروهي  پرسش و پاسخ-سخنرانيروش آموزش : 

 تخته سفيد، ويدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونت وتر،يکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 دوازدهم، آخرین انتشارکتاب جامع بهداشت عمومی ، اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور، جلد سوم، فصل -
 آخرین انتشار –بهداشت مدارس، دکتر رمضانخانی -

  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  10زمان :  مدت  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه نهم 

 کارشناسی/بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:              بهداشت عمومیگروه آموزشی:                          بهداشت:  دانشکده

 31/1/99تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                             يکشنبهروز:  بهداشت دانش آموزان و مدارسنام درس )واحد(  :  

 عملي  -نظرینوع واحد:
 

 نفر 16 :تعداد دانشجويان  

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

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

 
 

 بهداشت دانش آموزان و مدارسعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 بهداشت پوست و دهان و دندان در مدارس

 اهداف جزئی : 

 دانشجو بايد بتواند:

 .بشناسد را مدرسه درسنين پوستي شايع عوارض -

 .برشمرد را پوست بهداشت نكات و پوست ساختمان -

 .نمايد بيان را ودندان دهان بهداشت اهميت و دندانها ساختمان -

 .كند بيان را ازدندانها مراقبت براي الزم راهنماييهاي -
              بحث گروهي  پرسش و پاسخ-سخنرانيروش آموزش : 

 ويدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونتتخته سفيد،  وتر،يکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 کتاب جامع بهداشت عمومی ، اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور، جلد سوم، فصل دوازدهم، آخرین انتشار-
 آخرین انتشار –بهداشت مدارس، دکتر رمضانخانی -

  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 بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه دهم 

 کارشناسی/بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:              بهداشت عمومیگروه آموزشی:                          بهداشت:  دانشکده

  7/2/99تاريخ ارائه درس : 98-99نيسمال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                             شنبه يکروز:  بهداشت دانش آموزان و مدارسنام درس )واحد(  :  

 عملي  -نظریواحد:نوع 
 

 نفر 16 تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

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

 بهداشت دانش آموزان و مدارسعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 يينايچشم و ببهداشت 

 اهداف جزئی : 

 دانشجو بايد بتواند:

 .كند بيان را چشم ساختمان -

 .ببرد نام را چشم اختالالت انواع -

 .كند بيان را چشمي عوارض از پيشگيري راههاي -

 بدهد راانجام چشم مشكالت و معاينه چگونگي -
              بحث گروهي  پرسش و پاسخ-سخنرانيروش آموزش : 

 تخته سفيد، ويدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونت وتر،يکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 کتاب جامع بهداشت عمومی ، اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور، جلد سوم، فصل دوازدهم، آخرین انتشار-
 آخرین انتشار –بهداشت مدارس، دکتر رمضانخانی -

  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 بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه يازدهم 

 کارشناسی/بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:              بهداشت عمومیگروه آموزشی:                          بهداشت:  دانشکده

 14/2/99تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                             يکشنبهروز:  بهداشت دانش آموزان و مدارسنام درس )واحد(  :  

 عملي  -نظرینوع واحد:
 

 نفر 16 :تعداد دانشجويان  

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

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

 
 

 بهداشت دانش آموزان و مدارسعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 بهداشت گوش و شنوايي

 اهداف جزئی : 

 دانشجو بايد بتواند:
 .كند رابيان گوش وفيزيولوژي آناتومي از مختصري -

 .ببرد رانام گوش شايع عوارض -

 .بدهد راانجام وشنوايي گوش معاينه طريقه -
              پاسخبحث گروهي  پرسش و -سخنرانيروش آموزش : 

 تخته سفيد، ويدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونت وتر،يکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 کتاب جامع بهداشت عمومی ، اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور، جلد سوم، فصل دوازدهم، آخرین انتشار-
 آخرین انتشار –بهداشت مدارس، دکتر رمضانخانی -

  دقيقه   10زمان:    مدت 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 بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه دوازدهم 

 کارشناسی/بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:              بهداشت عمومیگروه آموزشی:                          بهداشت:  دانشکده

 21/2/99تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                             يکشنبهروز:  بهداشت دانش آموزان و مدارسنام درس )واحد(  :  

 عملي  -نظرینوع واحد:
 

 نفر 16 :تعداد دانشجويان  

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

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

 
 

 بهداشت دانش آموزان و مدارسعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 تغذيه در مدارس

 اهداف جزئی : 

 دانشجو بايد بتواند:
 .بداند را سالمت در غذا نقش -

 .رابشناسد موادغذايي انواع -

 .ببرد نام را آموزان دردانش اي تغذيه مشكالت -

 .بداند را كودكان در رفتارغذايي ويژگيهاي -

 .بداند را مدارس تغذيه بهداشتي نكات -
              بحث گروهي  پرسش و پاسخ-سخنرانيروش آموزش : 

 تخته سفيد، ويدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونت وتر،يکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 آخرین انتشار کتاب جامع بهداشت عمومی ، اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور، جلد سوم، فصل دوازدهم،-
 آخرین انتشار –بهداشت مدارس، دکتر رمضانخانی -

  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 بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه سيزدهم 

 کارشناسی/بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:              بهداشت عمومیگروه آموزشی:                          بهداشت:  دانشکده

 28/2/99: تاريخ ارائه درس 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                             يکشنبهروز:  بهداشت دانش آموزان و مدارسنام درس )واحد(  :  

 عملي  -نظرینوع واحد:
 

 نفر 16 :تعداد دانشجويان  

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

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

 
 

 بهداشت دانش آموزان و مدارسعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 بازديد از مدرسه

 اهداف جزئی : 
 دانشجو باید بتواند 

 مدارس مروج سالمت  را بشناسد شاخص های ارزيابي  -

              بازديد علمي روش آموزش : 

 تخته سفيد، ويدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونت وتر،يکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 کتاب جامع بهداشت عمومی ، اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور، جلد سوم، فصل دوازدهم، آخرین انتشار-
 آخرین انتشار –بهداشت مدارس، دکتر رمضانخانی -

  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 بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه چهاردهم 

 کارشناسی/بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:              بهداشت عمومیگروه آموزشی:                          بهداشت:  دانشکده

 4/3/99تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                             يکشنبهروز:  بهداشت دانش آموزان و مدارسنام درس )واحد(  :  

 عملي  -نظرینوع واحد:
 

 نفر 16 :تعداد دانشجويان  

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

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

 
 

 بهداشت دانش آموزان و مدارسعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 يزندگ يمهارتها

 اهداف جزئی : 

 دانشجو بايد بتواند:
 كند بيان را زندگي هاي مهارت آموزش اهداف -

 .بشناسد را آموزان موردنيازدانش زندگي هاي مهارت انواع -

 .بشناسد را زندگي هاي مهارت كسب روشهاي -
              مجازیروش آموزش : 

 وتريکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 کتاب جامع بهداشت عمومی ، اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور، جلد سوم، فصل دوازدهم، آخرین انتشار-
 آخرین انتشار –بهداشت مدارس، دکتر رمضانخانی -

  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 بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه پانزدهم 

 کارشناسی/بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:              بهداشت عمومیگروه آموزشی:                          بهداشت:  دانشکده

 11/3/99تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                             يکشنبهروز:  بهداشت دانش آموزان و مدارسنام درس )واحد(  :  

 عملي  -نظرینوع واحد:
 

 نفر 16 :تعداد دانشجويان  

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

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

 
 

 بهداشت دانش آموزان و مدارسعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 كودكان يو رفتار يريادگيمشكالت 

 اهداف جزئی : 

 دانشجو بايد بتواند:

 .ببرد رانام ورفتاري يادگيري مشكالت علل -

 .برشمرد را يادگيري اختصاصي مشكالت -

 .بشناسد را كودكان رفتاري مشكالت -

 .كند بيان را عمده مشكالت بعضي با برخورد راه -
              مجازیروش آموزش : 

 وتريکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 کتاب جامع بهداشت عمومی ، اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور، جلد سوم، فصل دوازدهم، آخرین انتشار-
 آخرین انتشار –بهداشت مدارس، دکتر رمضانخانی -

  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 بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه شانزدهم 

 کارشناسی/بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:              بهداشت عمومیگروه آموزشی:                          بهداشت:  دانشکده

 18/3/99تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                             يکشنبهروز:  بهداشت دانش آموزان و مدارسنام درس )واحد(  :  

 عملي  -نظریواحد:نوع 
 

 نفر 16 :تعداد دانشجويان  

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

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

 
 

 بهداشت دانش آموزان و مدارسعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 در مدارس( يابيبهداشت مدارس )ارزش يشاخصها

 اهداف جزئی : 

 دانشجو بايد بتواند:

 .كند محاسبه را بداندوآنها را آنها محاسبه روش و مدارس بهداشت شاخصهاي انواع -

 .رابيان كند مدارس بهداشت ارتقاء در ارزشيابي و پژوهش نقش -
              مجازیروش آموزش : 

 وتريکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 کتاب جامع بهداشت عمومی ، اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور، جلد سوم، فصل دوازدهم، آخرین انتشار-
 آخرین انتشار –بهداشت مدارس، دکتر رمضانخانی -

  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 بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه هفدهم 

 کارشناسی/بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:              بهداشت عمومیگروه آموزشی:                          بهداشت:  دانشکده

 21/3/99تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                             يکشنبهروز:  بهداشت دانش آموزان و مدارسنام درس )واحد(  :  

 عملي  -نظرینوع واحد:
 

 نفر 16 :تعداد دانشجويان  

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

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

 
 

 بهداشت دانش آموزان و مدارسعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 هياول ياز حوادث در مدارس و كمكها يريشگيپ

 اهداف جزئی : 

 دانشجو بايد بتواند:
 .بشناسد را مدرسه راه و مدرسه در شايع حواث -

 .كند بيان را حوادث از پيشگيري و اوليه كمكهاي مباني -

 .كند بيان حوادث از پيشگيري رادر مدرسه نقش              -

              مجازیروش آموزش : 

 وتريکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 کتاب جامع بهداشت عمومی ، اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور، جلد سوم، فصل دوازدهم، آخرین انتشار-
 آخرین انتشار –بهداشت مدارس، دکتر رمضانخانی -

  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 بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 


