
 
 

 

  

 

 ترکیبی( lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول

 مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی       دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی     

 17/11/1400 تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  دومنیمسال سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:                      يکشنبهروز:          بهداشت دانش آموزان و مدارس نام درس )واحد(  :  

 عملی  – نظرینوع واحد:
 

 نفر 13دانشجويان  :تعداد 

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

  بهداشت دانش آموزان و مدارس : عنوان جلسه

 بهداشت مدارس وتاريخچه كليات:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 .شوند آشنا مدارس بهداشت اهميت با دانشجويان -

 ذكرنمايند را جهان در مدارس بهداشت تاريخچه -

 .نمايند ذكر را درايران مدارس بهداشت تاريخچه -                        

 

        مجازیروش آموزش :  

 سامانه نوید، اینترنتکامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

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

آخرین انتشار –بهداشت مدارس، دکتر رمضانخانی -  

 

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



 

 

 جلسه دوم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 24/11/1400 تاريخ ارائه درس : 1400-1401نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:                      يکشنبهروز:         بهداشت دانش آموزان و مدارس  نام درس )واحد(  :  

 عملی  –نظری نوع واحد:
 

 نفر 13تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 90مدت کالس: 

  1/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 بهداشت دانش آموزان و مدارس  : عنوان جلسه

 اهداف، راهبردهاواصول كلي خدمات بهداشت مدارس:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 .ذکرکنند را مدارس بهداشت واختصاصی کلی اهداف -

 .نمایند بیان را اهداف به دسترسی ممکن راههای -

 .نمایند بندی فهرست را گوناگون خدمات و اقدامات -

 

      حضوریروش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور، وایت بردکامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

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

آخرین انتشار –بهداشت مدارس، دکتر رمضانخانی -  

 

  دقیقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 30مدت زمان :  

 دقیقه10مدت زمان :   

 دقیقه 30مدت زمان:   

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه سوم 

 تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومیدانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته 

 1/12/1400 تاريخ ارائه درس : 1400-1401نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:                      يکشنبهروز:         بهداشت دانش آموزان و مدارس  نام درس )واحد(  :  

 عملی  –نظری نوع واحد:
 

 نفر 13تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 90مدت کالس: 

  1/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 بهداشت دانش آموزان و مدارس  : عنوان جلسه

 محیط فیزيکی و بهداشت محیط مدارس:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 بايد بتواند: دانشجو

 استانداردهای بهداشت محیط مدارس را بیان کنند. -

 مشخصات نور، تهویه، حرارت و...رابیان نمایند. -

 امکانات مورد نیاز، آب آشامیدنی و... را بیان نمایند. -

 ویژگیهای یك مدرسه ازنظرفضای روانی سالم را ذکرکنند -

 

          حضوریروش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور، وایت بردکامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

 دانشگاههای علوم پزشکی کشور، جلد سوم، فصل دوازدهم، آخرین انتشارکتاب جامع بهداشت عمومی ، اساتید -  منبع درس  :

آخرین انتشار –بهداشت مدارس، دکتر رمضانخانی -  

 

  دقیقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 30مدت زمان :  

 دقیقه10مدت زمان :   

 دقیقه 30مدت زمان:   

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه چهارم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 8/12/1400 تاريخ ارائه درس : 1400-1401نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:                      يکشنبهروز:         بهداشت دانش آموزان و مدارس  نام درس )واحد(  :  

 عملی  –نظری نوع واحد:
 

 نفر 13تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 90مدت کالس: 

  1/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 بهداشت دانش آموزان و مدارس  : عنوان جلسه

 آموزش بهداشت درمدارس:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 اهداف آموزشی بهداشت رابیان کنند. -

 را بیان کنند.روشهای آموزش بهداشت  -

 چگونگی برنامه ریزی آموزش بهداشت را بیان نمایند. -

 ارزشیابی آموزش بهداشت را ذکر نمایند. -

 

       حضوریروش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور، وایت بردکامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، امکانات آموزشی :  

 /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر           بلهفعالیت آموزشی :   تکلیف : 

 تستی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

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

آخرین انتشار –بهداشت مدارس، دکتر رمضانخانی -  

 

  دقیقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 30مدت زمان :  

 دقیقه10مدت زمان :   

 دقیقه 30مدت زمان:   

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه پنجم 

 گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی دانشکده :     بهداشت           

 15/12/1400 تاريخ ارائه درس : 1400-1401نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:                      يکشنبهروز:         بهداشت دانش آموزان و مدارس  نام درس )واحد(  :  

 عملی  –نظری نوع واحد:
 

 نفر 13تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 90مدت کالس: 

  1/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 بهداشت دانش آموزان و مدارس  : عنوان جلسه

 دانش آموز سالم و نیازهای بهداشتی اوشناخت :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 نمودهای سالمت روحی کودکان رابیان کند. -

 نمودهای حاالت هیجانی کودکان را بیان کند. -

 چگونگی ارزیابی فیزیکی ومعاینات قسمتهای مختلف بدن از سرتاپا را انجام بدهد. -

       حضوریروش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور، وایت بردکامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

 اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور، جلد سوم، فصل دوازدهم، آخرین انتشارکتاب جامع بهداشت عمومی ، -  منبع درس  :

آخرین انتشار –بهداشت مدارس، دکتر رمضانخانی -  

 

  دقیقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 30مدت زمان :  

 دقیقه10مدت زمان :   

 دقیقه 30زمان:   مدت 

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه ششم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 22/12/1400 درس :تاريخ ارائه  1400-1401نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:                      يکشنبهروز:         بهداشت دانش آموزان و مدارس  نام درس )واحد(  :  

 عملی  –نظری نوع واحد:
 

 نفر 13تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 90مدت کالس: 

  1/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 بهداشت دانش آموزان و مدارس  : عنوان جلسه

 رشد وتکامل کودك در سنین مدرسه:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 نمایند.تعریف و فاکتورهای مؤثر بر رشد وتکامل را بیان  -

 جنبه های مختلف رشد را بشناسد. -

 نقش معلم، اولیا و مراقبین رادر رشد کودك بیان کند. -

 نقش بازی، تشویق وتنبیه رادر رشد و تکامل بیان نمایند. -

       حضوریروش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور، وایت بردکامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

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

آخرین انتشار –کتر رمضانخانی بهداشت مدارس، د-  

 

  دقیقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 30مدت زمان :  

 دقیقه10مدت زمان :   

 دقیقه 30مدت زمان:   

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه هفتم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 14/1/1401 تاريخ ارائه درس : 1400-1401نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:                      يکشنبهروز:         بهداشت دانش آموزان و مدارس  نام درس )واحد(  :  

 عملی  –نظری نوع واحد:
 

 نفر 13تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 90مدت کالس: 

  1/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 بهداشت دانش آموزان و مدارس  : عنوان جلسه

 در مدرسه جیرا یهایماریب یبعض:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 کند. انیعلل استعداد بیشتر کودکان به بعضی بیماریهای عفونی راب-

 علل و عالیم کلی بیماریهای عفونی رابرشمرد. -

 واگیررا بیان نماید.علل و نحوه انتقال برخی ازبیماریهای  -

 کودکان نیازمند به مراقبتهای خاص را بشناسد. -

         حضوریروش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور، وایت بردکامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

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

آخرین انتشار –کتر رمضانخانی بهداشت مدارس، د-  

 

  دقیقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 30مدت زمان :  

 دقیقه10مدت زمان :   

 دقیقه 30مدت زمان:   

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه هشتم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 21/1/1401 تاريخ ارائه درس : 1400-1401نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:                      يکشنبهروز:         بهداشت دانش آموزان و مدارس  نام درس )واحد(  :  

 عملی  –نظری نوع واحد:
 

 نفر 13تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 90مدت کالس: 

  1/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 بهداشت دانش آموزان و مدارس  : عنوان جلسه

 در مدارس رداریواگ یهایماریو کنترل ب یریشگیپ:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 مصونیت اکتیو و پاسیو را بشناسد. -

 انواع واکسن ها را نام ببرد. -

 برنامه واکسیناسیون در سنین مدرسه را بیان کند. -

 حضوریروش آموزش : 

 ویدئو پروژکتور، وایت بردکامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، امکانات آموزشی :  

 /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر          بلهفعالیت آموزشی :   تکلیف : 

 تستی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

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

آخرین انتشار –بهداشت مدارس، دکتر رمضانخانی -  

 

  دقیقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 30مدت زمان :  

 دقیقه10مدت زمان :   

 دقیقه 30مدت زمان:   

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه نهم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 28/1/1401 تاريخ ارائه درس : 1400-1401نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:                      يکشنبهروز:         بهداشت دانش آموزان و مدارس  نام درس )واحد(  :  

 عملی  –نظری نوع واحد:
 

 نفر 13تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 90مدت کالس: 

  1/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 بهداشت دانش آموزان و مدارس  : عنوان جلسه

 بهداشت پوست و دهان و دندان در مدارس:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 عوارض شایع پوستی درسنین مدرسه را بشناسد. -

 ساختمان پوست و نکات بهداشت پوست را برشمرد. -

 ساختمان دندانها و اهمیت بهداشت دهان ودندان را بیان نماید. -

 راهنماییهای الزم برای مراقبت ازدندانها را بیان کند. -

          حضوریروش آموزش :  

 وایت بردویدئو پروژکتور، کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی -پایان ترمعنوان و نوع آزمون : 

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

آخرین انتشار –بهداشت مدارس، دکتر رمضانخانی -  

 

  دقیقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 30مدت زمان :  

 دقیقه10مدت زمان :   

 دقیقه 30مدت زمان:   

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه دهم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 4/2/1401 تاريخ ارائه درس : 1400-1401نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:                      يکشنبهروز:         بهداشت دانش آموزان و مدارس  نام درس )واحد(  :  

 عملی  –نظری نوع واحد:
 

 نفر 13تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 90مدت کالس: 

  1/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 بهداشت دانش آموزان و مدارس  : عنوان جلسه

 یینایبهداشت چشم و ب:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 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 -

         حضوریروش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور، وایت بردکامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی -ترم پایانعنوان و نوع آزمون : 

 جامع بهداشت عمومی ، اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور، جلد سوم، فصل دوازدهم، آخرین انتشارکتاب -  منبع درس  :

آخرین انتشار –بهداشت مدارس، دکتر رمضانخانی -  

 

  دقیقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 30مدت زمان :  

 دقیقه10زمان :   مدت 

 دقیقه 30مدت زمان:   

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه يازدهم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 11/2/1401 تاريخ ارائه درس : 1400-1401نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:                      يکشنبهروز:         بهداشت دانش آموزان و مدارس  نام درس )واحد(  :  

 عملی  –نظری نوع واحد:
 

 نفر 13تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 90مدت کالس: 

  1/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 بهداشت دانش آموزان و مدارس  : عنوان جلسه

 ییبهداشت گوش و شنوا:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 .كند رابيان گوش وفيزيولوژي آناتومي از مختصري -

 .ببرد رانام گوش شايع عوارض -

 .بدهد راانجام وشنوايي گوش معاينه طريقه -            

 

          حضوریروش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور، وایت بردکامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی -ترم پایانعنوان و نوع آزمون : 

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

آخرین انتشار –بهداشت مدارس، دکتر رمضانخانی -  

 

  دقیقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 30مدت زمان :  

 دقیقه10مدت زمان :   

 دقیقه 30مدت زمان:   

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه دوازدهم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 18/2/1401 تاريخ ارائه درس : 1400-1401نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:                      يکشنبهروز:         بهداشت دانش آموزان و مدارس  نام درس )واحد(  :  

 عملی  –نظری نوع واحد:
 

 نفر 13تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 90مدت کالس: 

  1/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 بهداشت دانش آموزان و مدارس  : عنوان جلسه

 در مدارس هیتغذ:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 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 -            

 

          حضوریروش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور، وایت بردکامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، امکانات آموزشی :  

 /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر          بلهفعالیت آموزشی :   تکلیف : 

 تستی -ترم پایانعنوان و نوع آزمون : 

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

آخرین انتشار –بهداشت مدارس، دکتر رمضانخانی -  

 

  دقیقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 30مدت زمان :  

 دقیقه10مدت زمان :   

 دقیقه 30مدت زمان:   

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه سیزدهم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 25/2/1401 تاريخ ارائه درس : 1400-1401نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:                      يکشنبهروز:         بهداشت دانش آموزان و مدارس  نام درس )واحد(  :  

 عملی  –نظری نوع واحد:
 

 نفر 13تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 90مدت کالس: 

  1/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 بهداشت دانش آموزان و مدارس  : عنوان جلسه

 از مدرسه دیبازد:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 مدارس مروج سالمت  را بشناسد  یابیارز یشاخص ها -

 

         حضوریروش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور، وایت بردکامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی -ترمپایان عنوان و نوع آزمون : 

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

آخرین انتشار –بهداشت مدارس، دکتر رمضانخانی -  

 

  دقیقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 30مدت زمان :  

 دقیقه10مدت زمان :   

 دقیقه 30مدت زمان:   

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه چهاردهم 

 عمومیدانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت 

 1/3/1401 تاريخ ارائه درس : 1400-1401نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:                      يکشنبهروز:         بهداشت دانش آموزان و مدارس  نام درس )واحد(  :  

 عملی  –نظری نوع واحد:
 

 نفر 13تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 90مدت کالس: 

  1/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 بهداشت دانش آموزان و مدارس  : عنوان جلسه

 یزندگ یمهارتها:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 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 - 

 

        حضوریروش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور، وایت بردکامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، امکانات آموزشی :  

 /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر          بلهفعالیت آموزشی :   تکلیف : 

 تستی -ترم پایانعنوان و نوع آزمون : 

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

آخرین انتشار –بهداشت مدارس، دکتر رمضانخانی -  

 

  دقیقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 30مدت زمان :  

 دقیقه10مدت زمان :   

 دقیقه 30مدت زمان:   

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه پانزدهم 

 گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی    دانشکده :     بهداشت        

 8/3/1401 تاريخ ارائه درس : 1400-1401نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:                      يکشنبهروز:         بهداشت دانش آموزان و مدارس  نام درس )واحد(  :  

 عملی  –نظری نوع واحد:
 

 نفر 13تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 90مدت کالس: 

  1/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 بهداشت دانش آموزان و مدارس  : عنوان جلسه

 کودکان یو رفتار یریادگیمشکالت :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 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 -         

 

       حضوریروش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور، وایت بردکامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی -ترم پایانعنوان و نوع آزمون : 

 اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور، جلد سوم، فصل دوازدهم، آخرین انتشارکتاب جامع بهداشت عمومی ، -  منبع درس  :

آخرین انتشار –بهداشت مدارس، دکتر رمضانخانی -  

 

  دقیقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 30مدت زمان :  

 دقیقه10مدت زمان :   

 دقیقه 30زمان:   مدت 

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه شانزدهم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 18/3/1401 ارائه درس :تاريخ  1400-1401نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:                      يکشنبهروز:         بهداشت دانش آموزان و مدارس  نام درس )واحد(  :  

 عملی  –نظری نوع واحد:
 

 نفر 13تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 90مدت کالس: 

  1/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 بهداشت دانش آموزان و مدارس  : عنوان جلسه

 در مدارس( یابیبهداشت مدارس )ارزش یشاخصها:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 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-             

 

         حضوریروش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور، وایت بردکامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی -ترم پایانعنوان و نوع آزمون : 

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

آخرین انتشار –بهداشت مدارس، دکتر رمضانخانی -  

 

  دقیقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 30مدت زمان :  

 دقیقه10مدت زمان :   

 دقیقه 30مدت زمان:   

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه هفدهم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 22/3/1401 تاريخ ارائه درس : 1400-1401نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:                      يکشنبهروز:         بهداشت دانش آموزان و مدارس  نام درس )واحد(  :  

 عملی  –نظری نوع واحد:
 

 نفر 13تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 90مدت کالس: 

  1/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 بهداشت دانش آموزان و مدارس  : عنوان جلسه

 هیاول یاز حوادث در مدارس و کمکها یریشگیپ:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 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 قشن-             

 

         حضوریروش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور، وایت بردکامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی -ترم پایانعنوان و نوع آزمون : 

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

آخرین انتشار –بهداشت مدارس، دکتر رمضانخانی -  

 

  دقیقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 30مدت زمان :  

 دقیقه10مدت زمان :   

 دقیقه 30مدت زمان:   

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 


