
 

 طراحي پيشگام تدريس  (( جدول) ) 
                                                                          

                      بهداشت عمومی                    : عنوان درس 
  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقائ سالمت خارجیدانشجویان  گروه فراگير :

                                                               1400-99دوم       نيمسال :
 دکتر روحانی نام استاد :

 1تعداد واحد :                                                                        روز برگزاري كالس  :
 

 اهداف  جلسات موضوع نحوه برگزاری کالس * جلسه

  ice breakآشنایی و  معارفه آنالين 1 

تاریخچه ی سالمت را دانشجو بتواند  تاريخچه ی سالمت  آنالين 2

 بیان کند

تعاريف و مفاهيم  آنالين 3

مربوط به سالمت و 

بيماری و سطوح 

 پيشگيری

تعاریف و مفاهیم دانشجو بتواند 

مربوط به سالمت و بیماری و سطوح 

 را بیان کند پیشگیری

ريف و مفاهيم تعا  4

مربوط به سالمت و 

بيماری و سطوح 

 پيشگيری

تعاریف و مفاهیم دانشجو بتواند 

مربوط به سالمت و بیماری و سطوح 

 را بیان کند پیشگیری

مراقبت های اوليه ی  آنالين 5

بهداشتی، سازمان 

های بهداشتی، 

نظامهای ارائه ی 

 خدمات بهداشتی

مراقبت های اولیه ی  دانشجو بتواند

داشتی، سازمان های بهداشتی، به

 نظامهای ارائه ی خدمات بهداشتی را

 شرح دهد

مراقبت های اوليه ی   6

بهداشتی، سازمان 

های بهداشتی، 

نظامهای ارائه ی 

 خدمات بهداشتی

مراقبت های اولیه ی  دانشجو بتواند

بهداشتی، سازمان های بهداشتی، 

 نظامهای ارائه ی خدمات بهداشتی را

 شرح دهد

عوامل تعيين کننده   آنالين 7

 ی سالمت جامعه

عوامل تعیین کننده دانشجو بتواند 

را نام برده وشرح  ی سالمت جامعه

 دهد
اصول نيازسنجی    8

 بهداشتی

دانشجو بتواند اصول نیازسنجی 

 بهداشتی را اجرا نماید.

نظريه ها و الگو  آنالين 9

 های ارتقائ سالمت

نظریه ها و الگو های دانشجو 

 را شرح دهد رتقائ سالمتا

شاخص ها و نشانگر   10

 های سالمت

شاخص ها و نشانگر های سالمت دانشجو 

 را نام برده و شرح دهد.

شاخص ها و نشانگر  آنالين 11

 های سالمت

شاخص ها و نشانگر های سالمت دانشجو 

 را نام برده و شرح دهد.

را فرایند پویایی گروه دانشجو  پويايی گروه آنالين 12

 اجرا نماید.
ایمنسازی را تعریف و دانشجو بتواند ايمن سازی آنالين 13

 اصول و فنون آنرا شرح دهد.

ایمنسازی را تعریف و دانشجو بتواند یساز منيا آنالين 14

 اصول و فنون آنرا شرح دهد.

دانشجو اصول و روش های بهداشت مدارس  بهداشت مدارس آنالين 15

 را شرح دهد

دانشجو اصول و روش های بهداشت مدارس  بهداشت مدارس آنالين 16

 را شرح دهد

 دانشجو سالمت کودک را ارزيابی نمايد. سالمت کودک آنالين 17

 



 

 آنالين / آفالين / حضوری 



 

 طرح جامع تدريس 

  (Course Plan)  
 

 دانشجویان گروه فراگير :                               بهداشت عمومیعنوان درس 

  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقائ سالمت خارجی
 

                                                                                     2    نيمسال :

 دکتر روحانی نام استاد :

                                                                                           2                    تعداد واحد :

 -  :  پيشنياز

با توجه به اينکه سالمت جامعه در گروه خدمات سالمت کارکنان آموزش ديده  هدف كلي درس : 

در حوزه ی سالمت می باشددر اين درس به مفاهيم و اصول اصلی بهداشت جامعه پرداخته 

 خواهد شد.
 

 :اهداف ويژه 

 را تعريف نمايد. بهداشت عمومی. 1

 . تعاريف و مفاهيم مربوط به سالمت و پيشگيری را بيان نمايد.2

 . مراقبت های اوليه ی بهداشتی را شرح دهد.3

 . نظريه ها و الگوهای ارتقائ سالمت را شرح دهد4

 . پويايی گروه و راههای بهبود آنرا شرح دهد.5

 د.. عوامل تعيين کننده ی سالمت را نام برده و شرح ده6

 . اصول نيازسنجی بهداشتی را بيان نمايد7

 . روش ها و نکات مربوط به ايمن سازی را شرح دهد.8

 . وظايف مربی بهداشت مدارس را شرح دهد9

 . روش ها و معيارهای مراقبت از کودکان را بيان نمايد.10

 

 
 آنالين آفالين: روش تدريس 

 

 

 : ف و تکاليف دانشجووظاي

 

 روهی کالسیمشارکت در بحث های گ

 مشارکت در کار عملی گروهی کالسی

  : روش ارزشيابی دانشجو

نمره از  فعاليت رديف

 بيست

 2 مشارکت در مباحث کالسی 1

 1 حضور و غياب  2

 5 امتحان ميان ترم 3

 13 امتحان پايان ترم 5

 

 منابع مطالعه : 

 حاتمی حسین :عمومی بهداشت جامع کتاب

 اشتی. تیمور آقامالییاصول و کلیات خدمات بهد

 کتاب جامع بهداشت عمومی. دکتر حسین حاتمی

 اصول و کلیات خدمات بهداشتی. دکتر حسین شجاعی تهرانی

 پرستاری بهداشت جامعه. لنکستر
 

 

 

 توضيحات:

  کالسی اعالم شده از طرر  امرور کرالس هرا و امتتانرات  برنامه همان روز کالس های آفالین در

 برگزار خواهد گردید.



 

  همان روز و کالس های آنالین طبق برنامه کالسی اعالم شده از طر  امور کالس ها و امتتانات در

 برگزار خواهد شد. همان ساعت


