داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى
هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی
ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی
گرٍُ اتبق عول
طرح درس رٍزاًِ ( )lesson Planترکیبی
جلسِ اٍل
داوشکذ :بُذاشت ايس

گزيٌ آمًسشی :بُذاشت عمًمی

مقغع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُذاشت عمًمی

سبل تحصیلی 0011-55 6

تبريخ ارائِ درس 55/00/95 6

ًبم درس (ٍاحذ)  6بْذاضت هحیط3

رٍز 6چْبرضٌبِ

ًَع ٍاحذً 6ظری

تعذاد داًطجَيبى ً 03 6فر

تعذاد ٍاحذٍ0 6احذ

هسئَل درس 6هٌْذس بريسی

هذت کالس 21 6دقیقِ

هذرس :هٌْذس بريسی

سبعت01-09 6

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری55/00/0 6
عىًان جلسٍ  :بُذاشت مسکه
َذف کلی جلسٍ  :آشىایی با بُذاشت مسکه ي استاوذاردَای السم بزای مسکه بُذاشتی
اَذاف اختصاصی :
داوشجً بایذ در پایان ديرٌ بتًاوذ:
بُذاشت مسکه ي علل ایجاد مساکه غیز بُذاشتی را بیان کىذ.
يیضگی َای یک مسکه بُذاشتی اس لحاػ فاکتًرَای مختلف را بذاوذ.
سًاوح ي حًادث در مسکه ي اقذامات السم جُت جلًگیزی اس ایه سًاوح را تًضیح دَذ.
ريش آمًسش  :حضًری

/

مجاسی

/

تزکیبی

امکاوات آمًسشی  :وزم افشار تًلیذ محتًا ،ایىتزوت ،کامپیًتز
فعالیت آمًسشی  :تکلیف

/

پزيصٌ

/

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آسمًن  :آسمًن پایان تزم -مجاسی (آوالیه)
مىبع درط :
-1کتاب جامع بُذاشت عمًمی; گزيٌ مًلفیه
 -2کتاب مُىذسی بُذاشت محیظ; عسگزی.اوتشارات وخل
 -3کلیات بُذاشت محیظ مُذی کارگز ; اوتشارات اوذیشٍ رفیع


مقذمٍ ( :ایه قسمت صزفا جُت کالط َای حضًری تکمیل گزدد).



کلیات درط



هذت زهبى6

دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  01 6دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  1 6دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 01 6دقیقِ

جمع بىذی ي وتیجٍ گیزی

هذت زهبى  1 6دقیقِ

داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى
هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی
ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی
گرٍُ اتبق عول
طرح درس رٍزاًِ ( )lesson Planترکیبی
جلسِ دٍم
داوشکذ :بُذاشت ايس

گزيٌ آمًسشی :بُذاشت عمًمی

مقغع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُذاشت عمًمی

سبل تحصیلی 0011-55 6

تبريخ ارائِ درس 55/09/2 6

ًبم درس (ٍاحذ)  6بْذاضت هحیط3

رٍز 6چْبرضٌبِ

ًَع ٍاحذً 6ظری

تعذاد داًطجَيبى ً 03 6فر

تعذاد ٍاحذٍ0 6احذ

هسئَل درس 6هٌْذس بريسی

هذت کالس 21 6دقیقِ

هذرس :هٌْذس بريسی

سبعت01-09 6

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری55/00/0 6
عىًان جلسٍ  :بُذاشت اماکه عمًمی  ،مقزرات ي آییه وامٍ َای بُذاشت محیظ
َذف کلی جلسٍ  :آشىایی با بُذاشت اماکه عمًمی ي مقزرات ي استاوذاردَای بُذاشت محیغی
اَذاف اختصاصی :
اوًاع استاوذاردَای السم بُذاشت محیغی را شزح دَذ.
تمامی استاوذاردَای  WHOرا شزح دَذ.
ريش آمًسش  :حضًری

/

مجاسی

/

تزکیبی

امکاوات آمًسشی  :وزم افشار تًلیذ محتًا ،ایىتزوت ،کامپیًتز
فعالیت آمًسشی  :تکلیف

/

پزيصٌ

/

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آسمًن  :آسمًن پایان تزم -مجاسی (آوالیه)
مىبع درط :
-1کتاب جامع بُذاشت عمًمی; گزيٌ مًلفیه
 -2کتاب مُىذسی بُذاشت محیظ; عسگزی.اوتشارات وخل
 -3کلیات بُذاشت محیظ مُذی کارگز ; اوتشارات اوذیشٍ رفیع


مقذمٍ ( :ایه قسمت صزفا جُت کالط َای حضًری تکمیل گزدد).



کلیات درط



هذت زهبى6

دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  01 6دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  1 6دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 01 6دقیقِ

جمع بىذی ي وتیجٍ گیزی

هذت زهبى  1 6دقیقِ

داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى
هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی
ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی
گرٍُ اتبق عول
طرح درس رٍزاًِ ( )lesson Planترکیبی
جلسِ سَم
داوشکذ  :بُذاشت ايس

گزيٌ آمًسشی :بُذاشت عمًمی

مقغع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُذاشت عمًمی

سبل تحصیلی 0011-55 6

تبريخ ارائِ درس 55/09/03 6

ًبم درس (ٍاحذ)  6بْذاضت هحیط3

رٍز 6چْبرضٌبِ

ًَع ٍاحذً 6ظری

تعذاد داًطجَيبى ً 03 6فر

تعذاد ٍاحذٍ0 6احذ

هسئَل درس 6هٌْذس بريسی

هذت کالس 21 6دقیقِ

هذرس :هٌْذس بريسی

سبعت01-09 6

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری55/00/0 6
عىًان جلسٍ  :بُذاشت مًاد غذایی
َذف کلی جلسٍ  :آشىایی با مبحج بُذاشت مًاد غذایی; وحًٌ ی صحیح وگُذاری مًاد غذایی ي....
اَذاف اختصاصی  :داوشجً در پایان ديرٌ بتًاوذ:
 -1بُذاشت مًاد غذایی را تًضیح دَذ.
 -2اوًاع مىابع آالیىذٌ ی مًاد غذایی را بشىاسذ.
 -3اصًل ي ريشُای مًاد غذایی را بذاوذ.
 -4اوًاع بیماریُای واشی اس غذا را شزح دَذ.
ريش آمًسش  :حضًری

/

مجاسی

/

تزکیبی

امکاوات آمًسشی  :وزم افشار تًلیذ محتًا ،ایىتزوت ،کامپیًتز
فعالیت آمًسشی  :تکلیف

/

پزيصٌ

/

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آسمًن  :آسمًن پایان تزم -مجاسی (آوالیه)
مىبع درط :
-1کتاب جامع بُذاشت عمًمی; گزيٌ مًلفیه
 -2کتاب مُىذسی بُذاشت محیظ; عسگزی.اوتشارات وخل
 -3کلیات بُذاشت محیظ مُذی کارگز ; اوتشارات اوذیشٍ رفیع


مقذمٍ ( :ایه قسمت صزفا جُت کالط َای حضًری تکمیل گزدد).



کلیات درط



هذت زهبى6

دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  01 6دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  1 6دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 01 6دقیقِ

جمع بىذی ي وتیجٍ گیزی

هذت زهبى  1 6دقیقِ

داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى
هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی
ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی
گرٍُ اتبق عول
طرح درس رٍزاًِ ( )lesson Planترکیبی
جلسِ چْبرم
داوشکذ :بُذاشت ايس

گزيٌ آمًسشی :بُذاشت عمًمی

مقغع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُذاشت عمًمی

سبل تحصیلی 0011-55 6

تبريخ ارائِ درس 55/09/91 6

ًبم درس (ٍاحذ)  6بْذاضت هحیط3

رٍز 6چْبرضٌبِ

ًَع ٍاحذً 6ظری

تعذاد داًطجَيبى ً 03 6فر

تعذاد ٍاحذٍ0 6احذ

هسئَل درس 6هٌْذس بريسی

هذت کالس 21 6دقیقِ

هذرس :هٌْذس بريسی

سبعت01-09 6

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری55/00/0 6
عىًان جلسٍ  :ادامٍ مبحج بُذاشت مًاد غذایی
َذف کلی جلسٍ  :آشىایی با مزاحل آمادٌ ساسی ي عزضٍ بُذاشتی مًاد غذایی ،استاوذاردَا ي قًاویه مزتبظ با مًاد غذایی
اَذاف اختصاصی :
داوشجً در پایان ديرٌ بتًاوذ:
 -1استاوذاردَا ي قًاویه مزبًط بٍ بُذاشت مًاد غذایی را بیان کىذ.
 -2اوًاع مسمًمیت َای مزتبظ با عذم آمادٌ ساسی ي عزضٍ غیزبُذاشتی مًاد غذایی را بیان کىذ.
-3عًارض واشی اس عذم رعایت استاوذارَا در مزاحل آمادٌ ساسی ي عزضٍ مًاد غذایی شزح دَذ.
ريش آمًسش  :حضًری

/

مجاسی

/

تزکیبی

امکاوات آمًسشی  :وزم افشار تًلیذ محتًا ،ایىتزوت ،کامپیًتز
فعالیت آمًسشی  :تکلیف

/

پزيصٌ

/

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آسمًن  :آسمًن پایان تزم -مجاسی (آوالیه)
مىبع درط :
-1کتاب جامع بُذاشت عمًمی; گزيٌ مًلفیه
 -2کتاب مُىذسی بُذاشت محیظ; عسگزی.اوتشارات وخل
 -3کلیات بُذاشت محیظ مُذی کارگز ; اوتشارات اوذیشٍ رفیع


مقذمٍ ( :ایه قسمت صزفا جُت کالط َای حضًری تکمیل گزدد).



کلیات درط



هذت زهبى6

دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  01 6دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  1 6دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 01 6دقیقِ

جمع بىذی ي وتیجٍ گیزی

هذت زهبى  1 6دقیقِ

داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى
هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی
ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی
گرٍُ اتبق عول
طرح درس رٍزاًِ ( )lesson Planترکیبی
جلسِ پٌجن
داوشکذ  :بُذاشت ايس

گزيٌ آمًسشی :بُذاشت عمًمی

سبل تحصیلی 0011-55 6

مقغع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُذاشت عمًمی

تبريخ ارائِ درس 0011/0/04 6
سبعت01-09 6

ًبم درس (ٍاحذ)  6بْذاضت هحیط3

رٍز 6چْبرضٌبِ

ًَع ٍاحذً 6ظری

تعذاد داًطجَيبى ً 03 6فر

تعذاد ٍاحذٍ0 6احذ

هسئَل درس 6هٌْذس بريسی

هذت کالس 21 6دقیقِ

هذرس :هٌْذس بريسی

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری55/00/0 6
عىًان جلسٍ  :تعاربف ي اصغالحات احزات جً بز اوتشار آلًدگی َاي مىابع آلًدگی ًَا
َذف کلی جلسٍ  :آشىایی با مبحج آلًدگی ًَا  ،اوًاع آالیىذٌ َای ًَا
اَذاف اختصاصی  :داوشجً در پایان ديرٌ بتًاوذ:
 -1اصغالحات مزبًط بٍ آلًدٌ کىىذٌ َای ًَا را تعزیف کىذ.
 -2اوًاع مىابع آلًدٌ کىىذٌ ًَا را بیان کىذ.
 -3عًامل مًحز در تشذیذ آلًدگی ًَا را شزح دَذ.
ريش آمًسش  :حضًری

/

مجاسی

/

تزکیبی

امکاوات آمًسشی  :وزم افشار تًلیذ محتًا ،ایىتزوت ،کامپیًتز
فعالیت آمًسشی  :تکلیف

/

پزيصٌ

/

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آسمًن  :آسمًن پایان تزم -مجاسی (آوالیه)
مىبع درط :
-1کتاب جامع بُذاشت عمًمی; گزيٌ مًلفیه
 -2کتاب مُىذسی بُذاشت محیظ; عسگزی.اوتشارات وخل
 -3کلیات بُذاشت محیظ مُذی کارگز ; اوتشارات اوذیشٍ رفیع


مقذمٍ ( :ایه قسمت صزفا جُت کالط َای حضًری تکمیل گزدد).



کلیات درط



هذت زهبى6

دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  01 6دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  1 6دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 01 6دقیقِ

جمع بىذی ي وتیجٍ گیزی

هذت زهبى  1 6دقیقِ

داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى
هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی
ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی
طرح درس رٍزاًِ ( )lesson Planترکیبی
گرٍُ اتبق عول

جلسِ ضطن
داوشکذ :بُذاشت ايس

گزيٌ آمًسشی :بُذاشت عمًمی

سبل تحصیلی 0011-55 6

مقغع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُذاشت عمًمی

تبريخ ارائِ درس 0011/0/91 6
سبعت01-09 6

ًبم درس (ٍاحذ)  6بْذاضت هحیط3

رٍز 6چْبرضٌبِ

ًَع ٍاحذً 6ظری

تعذاد داًطجَيبى ً 03 6فر

تعذاد ٍاحذٍ0 6احذ

هسئَل درس 6هٌْذس بريسی

هذت کالس 21 6دقیقِ

هذرس :هٌْذس بريسی

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری55/00/0 6
عىًان جلسٍ  :احزات آلًدگی ًَا بز اوسان،گیاَان ي ًَا
َذف کلی جلسٍ  :آشىایی با احزات آلًدگی ًَا بز اوسان ،گیاَان ،احزات جُااوی آلاًدگی َاًا ،مقازرات ي اساتاوذارَای
آلًدگی ًَا
اَذاف اختصاصی :
داوشجً بایذ در پایان ديرٌ بتًاوذ:
 -1احزات جُاوی آلًدگی ًَا رابیان کىذ.
 -2مقزرات ي ريشُای کىتزل آلًدگی ًَا را شزح دَذ.
 -3اوًاع بیماریُای مزتبظ با آلًدگی ًَا را بیان کىذ.
ريش آمًسش  :حضًری

/

مجاسی

/

تزکیبی

امکاوات آمًسشی  :وزم افشار تًلیذ محتًا ،ایىتزوت ،کامپیًتز
فعالیت آمًسشی  :تکلیف

/

پزيصٌ

/

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آسمًن  :آسمًن پایان تزم -مجاسی (آوالیه)
مىبع درط :
-1کتاب جامع بُذاشت عمًمی; گزيٌ مًلفیه
 -2کتاب مُىذسی بُذاشت محیظ; عسگزی.اوتشارات وخل
 -3کلیات بُذاشت محیظ مُذی کارگز ; اوتشارات اوذیشٍ رفیع


مقذمٍ ( :ایه قسمت صزفا جُت کالط َای حضًری تکمیل گزدد).



کلیات درط



هذت زهبى6

دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  01 6دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  1 6دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 01 6دقیقِ

جمع بىذی ي وتیجٍ گیزی

هذت زهبى  1 6دقیقِ

داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى
هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی
ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی
گرٍُ اتبق عول
طرح درس رٍزاًِ ( )lesson Planترکیبی
جلسِ ّفتن
داوشکذ  :بُذاشت ايس

گزيٌ آمًسشی :بُذاشت عمًمی

مقغع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُذاشت عمًمی

سبل تحصیلی 0011-55 6

تبريخ ارائِ درس 0011/9/4 6

ًبم درس (ٍاحذ)  6بْذاضت هحیط3

رٍز 6چْبرضٌبِ

ًَع ٍاحذً 6ظری

تعذاد داًطجَيبى ً 03 6فر

تعذاد ٍاحذٍ0 6احذ

هسئَل درس 6هٌْذس بريسی

هذت کالس 21 6دقیقِ

هذرس :هٌْذس بريسی

سبعت01-09 6

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری55/00/0 6
عىًان جلسٍ  :پزتًَای یًویشان
َذف کلی جلسٍ  :آشىایی با پزتًَای یًویشان -خغزات آوُاي وحًٌ حفاظت در مقابل پزتًَای یًویشان ي....
اَذاف اختصاصی :
داوشجً بایذ در پایان ديرٌ بتًاوذ:
 -1ياحذَا ي استاوذاردَای بیه المللی پزتًَای یًویشان را بیه کىذ.
 -2احزات در بزابز تشعشع را بٍ عًر کامل شزح دَذ.
 -3اصغالحات مزبًط بٍ پزتًَای یًویشان تعزیف کىذ.
 -4اوًاع احزات بیًلًسیکی پزتًَای یًویشان را بیان کىذ.
ريش آمًسش  :حضًری

/

مجاسی

/

تزکیبی

امکاوات آمًسشی  :وزم افشار تًلیذ محتًا ،ایىتزوت ،کامپیًتز
فعالیت آمًسشی  :تکلیف

/

پزيصٌ

/

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آسمًن  :آسمًن پایان تزم -مجاسی (آوالیه)
مىبع درط :
-1کتاب جامع بُذاشت عمًمی; گزيٌ مًلفیه
 -2کتاب مُىذسی بُذاشت محیظ; عسگزی.اوتشارات وخل
 -3کلیات بُذاشت محیظ مُذی کارگز ; اوتشارات اوذیشٍ رفیع


مقذمٍ ( :ایه قسمت صزفا جُت کالط َای حضًری تکمیل گزدد).



کلیات درط



هذت زهبى6

دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  01 6دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  1 6دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 01 6دقیقِ

جمع بىذی ي وتیجٍ گیزی

هذت زهبى  1 6دقیقِ

داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى
هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی
ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی
گرٍُ اتبق عول
طرح درس رٍزاًِ ( )lesson Planترکیبی
جلسِ ّطتن
داوشکذ  :بُذاشت ايس

گزيٌ آمًسشی :بُذاشت عمًمی

سبل تحصیلی 0011-55 6

مقغع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُذاشت عمًمی

تبريخ ارائِ درس 0011/9/01 6
سبعت01-09 6

ًبم درس (ٍاحذ)  6بْذاضت هحیط3

رٍز 6چْبرضٌبِ

ًَع ٍاحذً 6ظری

تعذاد داًطجَيبى ً 03 6فر

تعذاد ٍاحذٍ0 6احذ

هسئَل درس 6هٌْذس بريسی

هذت کالس 21 6دقیقِ

هذرس :هٌْذس بريسی

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری55/00/0 6
عىًان جلسٍ  :احزات بیًلًصیکی پزتًَا ،اوًاع ريشُای دفع پسماوذ َای اتمی
َذف کلی جلسٍ  :آشىایی با کلیٍ ريشُای اصًلی دفع پسماوذَای پزتًسا ي احزات بیًلًسیکی مزتبظ با آوُا
اَذاف اختصاصی :
داوشجً در پایان ديرٌ بایذ بتًاوذ:
 -1احزات حاد ي مشمه پزتًَا را بیان کىذ.
 -2اوًاع پسماوذَای رادیًاکتیً را شىاسایی کىذ.
 -3ريشُای دفع پسماوذَای رادیً اکتیً را شزح دَذ.
ريش آمًسش  :حضًری

/

مجاسی

/

تزکیبی

امکاوات آمًسشی  :وزم افشار تًلیذ محتًا ،ایىتزوت ،کامپیًتز
فعالیت آمًسشی  :تکلیف

/

پزيصٌ

/

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آسمًن  :آسمًن پایان تزم -مجاسی (آوالیه)
مىبع درط :
-1کتاب جامع بُذاشت عمًمی; گزيٌ مًلفیه
 -2کتاب مُىذسی بُذاشت محیظ; عسگزی.اوتشارات وخل
 -3کلیات بُذاشت محیظ مُذی کارگز ; اوتشارات اوذیشٍ رفیع


مقذمٍ ( :ایه قسمت صزفا جُت کالط َای حضًری تکمیل گزدد).



کلیات درط



هذت زهبى6

دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  01 6دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  1 6دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 01 6دقیقِ

جمع بىذی ي وتیجٍ گیزی

هذت زهبى  1 6دقیقِ

