
 

 طراحي پيشگام تدريس  (( جدول) ) 
                                                                          

  بهداشترشته دانشجویان  گروه فراگير :                                                     کليات پزشکي و بهداشت : عنوان درس 

 خانم دکتر دوگونچی نام استاد :                                                                                       اول  نيمسال :
 1تعداد واحد :                                                                        روز برگزاري کالس  :

 

 اهداف  جلسات موضوع نحوه برگزاري کالس * جلسه

 برقراری ارتباط اطمینان از داشتن پیشنیازها  تبيين انتظارات _ارزشيابي آغازين   _معارفه آفالين  

 تعیین اهداف  _جایابی  

واژگان مهم و رایج در پزشکی آشنایی با  آفالين اول

 و بهداشت

دانشجو در پایان هر جلسه از فراگیر انتظار میرود که : 

را تعریف  شکی و بهداشتواژگان مهم و رایج در پزبتواند 

 کند

 را بیان کندبهداشت  تاریخچه پزشکی ودانشجو بتواند  پزشکی و بهداشتآشنایی با تاریخچه  آفالين مدو

راتعریف کند و ابعاد آن و بیماری سالمتی دانشجو بتواند  آنو ابعاد و بیماری با سالمت آشنایی  آفالين سوم

 بیان کند را نام ببرد
 

عوامل اجتماعی تعیین کننده آشنایی با  آفالين چهارم

 سالمت

را  سالمتعوامل اجتماعی تعیین کننده  ادانشجو بتواند 

 شرح دهد

و گذار  گذار اپیدمیولوژیکآشنایی با  آفالين پنجم

 سالمت

 

 گذار سالمت تعریف کنددانشجو بتواند 

 توضیح دهد گذار اپیدمیولوژیک رادانشجو بتواند  

 دانشجو بتواند تاریخچه کشف واکسن ها با  آشنایی آفالين ششم

  تاریخچه کشف واکسن ها را شرح دهد

در ایران و  سالمتوضعیت آشنایی با  آفالين هفتم

 جهان

را شرح در ایران و جهان  سالمتوضعیت دانشجو بتواند 

 دهد

بیماری های دستگاه  عالئمآشنایی با  آفالين هشتم

 و روانی قلبی عروقی، تنفسی، گوارش

 دانشجو بتواند 

  بیماری های قلبی عروقی را بیان کند  عالئم

 بیماری های دستگاه تنفسی را بیان کند  عالئم

 بیماری های دستگاه گوارش را بیان کند عالئم -

 عالئم بیماریهای روانی را بیان کند.

 تشخيص پيشرفت تحصيلي دانشجو ارزشيابي تراکمي  

 

 آنالين / آفالين / حضوري 



 

 رح جامع تدريس ط

  (Course Plan)  
 

 بهداشت رشته  دانشجویان گروه فراگير :                                                کلیات پزشکی و بهداشت         :عنوان درس 

 خانم دکتر دوگونچی نام استاد :                                                        اول                            نيمسال :

 ندارد :  پيشنياز                                                                                           1                      تعداد واحد :

 بیماری های مهم و شايع عالئم، تفسیر برخی از واژه های پزشکی و بهداشتآشنايی دانشجويان با تاريخچه  هدف کلي درس : 

 

 :اهداف ويژه 

 تعريف و تشريح واژگان مهم و رايج در پزشکی و بهداشت را شرح دهد.

 تعريف سالمت و بیماری را توضیح دهد.
 گذار سالمت را شرح دهد.

 تعريف درد و علل آن را شرح دهد.
 سیمای سالمت در ايران و جهان را شرح دهد.

 شرح دهد. ارتباط ژنتیک و سالمت را
 تاريخچه کشف واکسن ها را شرح دهد.

 را توضیح دهد. دستگاه ادراریبیماری قلبی عروقی، تنفسی، گوارشی و عالئم و نشانه های خطر ناک در 
 بیماری روانی و عالئم آن را شرح دهد.

 .را نام ببرد سالمتيکردهای مختلف به رو

 .راتوضیح دهد سالمتعوامل اجتماعی تعیین کننده 
 تاريخچه بهداشت در ايران و جهان را توضیح دهد. يف سازمان بهداشت جهانی را نام ببرداوظ

 
 

 آفالين: روش تدريس 

 

 

 : ف و تکاليف دانشجووظاي

 

 انجام تمرین کالسی در هر جلسه کالسی 

 مشارکت فعال در کالس 

  : روش ارزشيابي دانشجو

 نمره از بيست فعاليت رديف

 1 انه نويد در زمان مقررانجام تکاليف در سام 1

 1 آزمون هاي کالسي در سامانه نويد 2

 1 حضور در کالس هاي مجازي 3

 2 امتحان ميان ترم 4

 15 امتحان پايان ترم 5



 

 

 منابع مطالعه : 

 گزارش های سازمان بهداشت جهانی 

  .۷۸۳۱. فصل هشتم. تهران نشر ارجمند. ۲حسین و همکاران. بهداشت عمومی. جلد حاتمی

 کتاب های پزشکی

 

 توضيحات:

  کالسی اعالم شده از طرف امور کالس ها و امتحانات برگزار خواهد گردید. برنامه همان روز کالس های آفالین در 

  برگزار خواهد شد. همان روز و همان ساعتکالس های آنالین طبق برنامه کالسی اعالم شده از طرف امور کالس ها و امتحانات در 


