
 
 

 

  

 
 

 

 

 کیبیرت (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول
 

 بهداشت عمومیکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:           عمومیبهداشت گروه آموزشی:               بهداشت اوز: دانشکده

 نیمسال دوم :تاريخ ارائه درس   1400-1401 سال تحصیلی:

 16-18 ساعت:           شنبه         یک روز: پاتولوژی جغرافیایی ایران نام درس )واحد(:

  :تعداد دانشجويان نظری نوع واحد:

 حامد دالم مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 حامد دالم به ترتیب حروف الفبا(:)مدرس  مجازی - دقیقه 35 مدت کالس:

 11/11/1400تاريخ تدوين/بازنگری: 
. 

 تقسیم بندی کشور از لحاظ اکولوژیک: جلسهعنوان 

 قسیم بندی اقلیم های هفتگانه کشور ایرانتآشنایی دانشجویان با :  جلسههدف کلی 

 :اختصاصیاهداف 
  م پاتولوژی جغرافیاییاهیبا مفآشنایی 
  اکولوژیک مفهومآشنایی با 
  اقلیم های هفتگانه کشورآشنایی با 

 ترکیبی       /   مجازی  *      حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید، نرم افزارهای تولید محتوا: امکانات آموزشی

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون: میان ترم تستی

 منابع در طرح دوره نوشته شود(.مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) :منبع درس
 )آخرین انتشار(ه مشهد( )دانشگا یجهاد دانشگاه -زردشت هوشور  - یاصول و مبان ران،یا ییایپاتولوژي جغراف -
 )آخرین انتشار( - یانتشارات جهاد دانشگاه -زردشت هوشور -رانیدر ا یپزشک ايیمقدمه اي بر جغراف -

  دقیقه 5 :مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 15مدت زمان: 

 دقیقه -مدت زمان: 

 دقیقه 10 مدت زمان:

  دقیقه 5 مدت 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

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 

 

 دومجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: بهداشت عمومی                         : بهداشت اوزدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

 16-18 ساعت:           یک شنبه         روز: پاتولوژی جغرافیایی ایران نام درس )واحد(:

  تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالم)مدرس  دقیقه 90 مدت کالس:

 11/11/1400تاريخ تدوين/بازنگری: 
. 

 بیماری های شایع در مناطق ساحلی دریای خزر با تاکید بر جنبه اپیدمیولوژیک آن: جلسهعنوان 

 کیولوژیدمی بر جنبه اپ دیخزر با تاک یایدر یدر مناطق ساحل عیشا یها یماریبآشنایی دانشجویان با :  جلسههدف کلی 

 نآ

 : اختصاصیاهداف 
  بیماری هااصطالحات شایع در اپیدمیولوژی آشنایی 
 آشنایی با بیماری های شایع واگیر و غیرواگیر در این منطقه 

 ترکیبی       /        مجازی   /           *حضوری    روش آموزش :  

 اسالید، کالس درس، وایت برد و ماژیککامپیوتر، اینترنت، : امکانات آموزشی

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون: میان ترم تستی

 منابع در طرح دوره نوشته شود(.مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) :منبع درس
 )آخرین انتشار(ه مشهد( )دانشگا یجهاد دانشگاه -زردشت هوشور  - یاصول و مبان ران،یا ییایپاتولوژي جغراف -
 )آخرین انتشار( - یانتشارات جهاد دانشگاه -زردشت هوشور -رانیدر ا یپزشک ايیمقدمه اي بر جغراف -

  دقیقه 10 مدت زمان: مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 40مدت زمان: 

 دقیقه 10مدت زمان: 

 دقیقه 20مدت زمان: 

  دقیقه 10مدت زمان:  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سومجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: بهداشت عمومی                         : بهداشت اوزدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

 16-18 ساعت:           یک شنبه         روز: پاتولوژی جغرافیایی ایران نام درس )واحد(:

  تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالم)مدرس  دقیقه 90 مدت کالس:

 11/11/1400تاريخ تدوين/بازنگری: 
. 

 های شایع در مناطق ساحلی دریای خزر با تاکید بر جنبه اپیدمیولوژیک آن سرطان: جلسهعنوان 

 کیولوژیدمی بر جنبه اپ دیخزر با تاک یایدر یدر مناطق ساحل عیشا یها سرطانآشنایی دانشجویان با :  جلسههدف کلی 

 نآ

 
 : اختصاصیاهداف 

  جنبه های اپیدمیولوژیک آنآشنایی با سرطان های شایع این منطقه و 

 ترکیبی       /        مجازی   /             *حضوری  روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید، کالس درس، وایت برد و ماژیک: امکانات آموزشی

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون: میان ترم تستی

 منابع در طرح دوره نوشته شود(.مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) :منبع درس
 )آخرین انتشار(ه مشهد( )دانشگا یجهاد دانشگاه -زردشت هوشور  - یاصول و مبان ران،یا ییایپاتولوژي جغراف -
 )آخرین انتشار( - یانتشارات جهاد دانشگاه -زردشت هوشور -رانیدر ا یپزشک ايیمقدمه اي بر جغراف -

  دقیقه 10 مدت زمان: مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 40مدت زمان: 

 دقیقه 10مدت زمان: 

 دقیقه 20مدت زمان: 

  دقیقه 10مدت زمان:  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 چهارمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: بهداشت عمومی                         : بهداشت اوزدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

 16-18 ساعت:           یک شنبه         روز: پاتولوژی جغرافیایی ایران نام درس )واحد(:

  تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالم)مدرس  دقیقه 90 مدت کالس:

 11/11/1400تاريخ تدوين/بازنگری: 
. 

 بیماری های شایع در دشت ساحلی خوزستان و سایر مناطق دشت جنوب سلسله جبال زاگرس: جلسهعنوان 

مناطق دشت جنوب سلسله  ریخوزستان و سا یدر دشت ساحل عیشا یها یماریبآشنایی دانشجویان با : جلسههدف کلی 

 با تاکید بر ویژگی های اپیدمیولوژیکی این اقلیم جبال زاگرس

 : اختصاصیاهداف 
  بیماری های شایع عفونی این منطقهآشنایی با 
  بیماری های غیر عفونی این منطقهآشنایی با 
  بیماری های انگلی این منطقهآشنایی با 

 ترکیبی       /        مجازی  /               * حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید، کالس درس، وایت برد و ماژیک: امکانات آموزشی

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون: میان ترم تستی

 دوره نوشته شود(.منابع در طرح مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) :منبع درس
 )آخرین انتشار(ه مشهد( )دانشگا یجهاد دانشگاه -زردشت هوشور  - یاصول و مبان ران،یا ییایپاتولوژي جغراف -
 )آخرین انتشار( - یانتشارات جهاد دانشگاه -زردشت هوشور -رانیدر ا یپزشک ايیمقدمه اي بر جغراف -

  دقیقه 10 مدت زمان: مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 40مدت زمان: 

 دقیقه 10مدت زمان: 

 دقیقه 20مدت زمان: 

  دقیقه 10مدت زمان:  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 پنجمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی تحصیلی:مقطع / رشته گروه آموزشی: بهداشت عمومی                         : بهداشت اوزدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

 16-18 ساعت:           یک شنبه         روز: پاتولوژی جغرافیایی ایران نام درس )واحد(:

  تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالم)مدرس  مجازی - دقیقه 35 مدت کالس:

 11/11/1400تاريخ تدوين/بازنگری: 
. 

 های شایع در دشت ساحلی خوزستان و سایر مناطق دشت جنوب سلسله جبال زاگرس سرطان: جلسهعنوان 

مناطق دشت جنوب سلسله  ریخوزستان و سا یدر دشت ساحل عیشا یها سرطانآشنایی دانشجویان با : جلسههدف کلی 

 با تاکید بر ویژگی های اپیدمیولوژیکی این اقلیم جبال زاگرس

 : اختصاصیاهداف 
  سرطان های شایع در این منطقه با تاکید بر جنبه اپیدمیولوژیک آنآشنایی با 

 ترکیبی       /   مجازی  *      حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید، نرم افزارهای تولید محتوا: امکانات آموزشی

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 ترم تستی پایانعنوان و نوع آزمون: 

 منابع در طرح دوره نوشته شود(.مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) :منبع درس
 )آخرین انتشار(ه مشهد( )دانشگا یجهاد دانشگاه -زردشت هوشور  - یاصول و مبان ران،یا ییایپاتولوژي جغراف -
 )آخرین انتشار( - یانتشارات جهاد دانشگاه -زردشت هوشور -رانیدر ا یپزشک ايیمقدمه اي بر جغراف -

  دقیقه 5 مدت زمان: مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 15مدت زمان: 

 دقیقه -مدت زمان: 

 دقیقه 10مدت زمان: 

  دقیقه 5مدت زمان:  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ششمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: بهداشت عمومی                         : بهداشت اوزدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

 16-18 ساعت:           یک شنبه         روز: پاتولوژی جغرافیایی ایران نام درس )واحد(:

  تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالم)مدرس  دقیقه 90 مدت کالس:

 11/11/1400تاريخ تدوين/بازنگری: 
. 

 بیماری های شایع در مناطق کوهستانی شیب جنوبی سلسله جبال زاگرس: جلسهعنوان 

ب ا  سلس له جب ال زاگ رس یجنوب بیش یدر مناطق کوهستان عیشا یها یماریبآشنایی دانشجویان با :  جلسههدف کلی 

 تاکید بر جنبه های اپیدمیولوزیک آن

 : اختصاصیاهداف 
  بیماری های شایع عفونی این منطقهآشنایی با 
  بیماری های غیر عفونی این منطقهآشنایی با 
  بیماری های انگلی این منطقهآشنایی با 

 ترکیبی       /   مجازی      /             *حضوری  روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید، کالس درس، وایت برد و ماژیک: امکانات آموزشی

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 ترم تستی پایانعنوان و نوع آزمون: 

 شود(.منابع در طرح دوره نوشته مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) :منبع درس
 )آخرین انتشار(ه مشهد( )دانشگا یجهاد دانشگاه -زردشت هوشور  - یاصول و مبان ران،یا ییایپاتولوژي جغراف -
 )آخرین انتشار( - یانتشارات جهاد دانشگاه -زردشت هوشور -رانیدر ا یپزشک ايیمقدمه اي بر جغراف -

  دقیقه 10 مدت زمان: مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 40مدت زمان: 

 دقیقه 10مدت زمان: 

 دقیقه 20مدت زمان: 

  دقیقه 10مدت زمان:  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هفتمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: بهداشت عمومی                         : بهداشت اوزدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

 16-18 ساعت:           یک شنبه         روز: پاتولوژی جغرافیایی ایران نام درس )واحد(:

  تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالم)مدرس  دقیقه 90 مدت کالس:

 11/11/1400تاريخ تدوين/بازنگری: 
. 

 های شایع در مناطق کوهستانی شیب جنوبی سلسله جبال زاگرس سرطان: جلسهعنوان 

ب ا  سلس له جب ال زاگ رس یجنوب بیش یدر مناطق کوهستان عیشا یها سرطانآشنایی دانشجویان با :  جلسههدف کلی 

 تاکید بر جنبه های اپیدمیولوزیک آن

 : اختصاصیاهداف 

  سرطان های شایع در این منطقه با تاکید بر جنبه اپیدمیولوژیک آنآشنایی با 

 ترکیبی       /   مجازی      حضوری  *       /      روش آموزش :  

 ماژیککامپیوتر، اینترنت، اسالید، کالس درس، وایت برد و : امکانات آموزشی

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 ترم تستی پایانعنوان و نوع آزمون: 

 منابع در طرح دوره نوشته شود(.مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) :منبع درس
 )آخرین انتشار(ه مشهد( )دانشگا یجهاد دانشگاه -زردشت هوشور  - یاصول و مبان ران،یا ییایپاتولوژي جغراف -
 )آخرین انتشار( - یانتشارات جهاد دانشگاه -زردشت هوشور -رانیدر ا یپزشک ايیمقدمه اي بر جغراف -

  دقیقه 10 مدت زمان: مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 40مدت زمان: 

 دقیقه 10مدت زمان: 

 دقیقه 20مدت زمان: 

  دقیقه 10مدت زمان:  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هشتمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: بهداشت عمومی                         : بهداشت اوزدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

 16-18 ساعت:           یک شنبه         روز: پاتولوژی جغرافیایی ایران نام درس )واحد(:

  تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالم)مدرس  مجازی - دقیقه 35 مدت کالس:

 11/11/1400تاريخ تدوين/بازنگری: 
. 

 بیماری های شایع در مناطق معتدله و کوهستانی مرکزی: جلسهعنوان 

با تاکید بر جنبه ه ای  یمرکز یدر مناطق معتدله و کوهستان عیشا یها یماریبآشنایی دانشجویان با :  جلسههدف کلی 

 اپیدمیولوژیک آن

 : اختصاصیاهداف 
  شایع عفونی این منطقهبیماری های آشنایی با 
  بیماری های غیر عفونی این منطقهآشنایی با 

 ترکیبی       /   مجازی  *      حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید، نرم افزارهای تولید محتوا: امکانات آموزشی

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 ترم تستی پایانعنوان و نوع آزمون: 

 منابع در طرح دوره نوشته شود(.مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) :منبع درس
 )آخرین انتشار(ه مشهد( )دانشگا یجهاد دانشگاه -زردشت هوشور  - یاصول و مبان ران،یا ییایپاتولوژي جغراف -
 )آخرین انتشار( - یانتشارات جهاد دانشگاه -زردشت هوشور -رانیدر ا یپزشک ايیمقدمه اي بر جغراف -

  دقیقه 5 مدت زمان: مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 15مدت زمان: 

 دقیقه -مدت زمان: 

 دقیقه 10مدت زمان: 

  دقیقه 5مدت زمان:  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نهمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: بهداشت عمومی                         : بهداشت اوزدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

 16-18 ساعت:           یک شنبه         روز: پاتولوژی جغرافیایی ایران نام درس )واحد(:

  تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالم)مدرس  دقیقه 20 مدت کالس:

 11/11/1400تاريخ تدوين/بازنگری: 
. 

 ترم انیامتحان م: جلسهعنوان 

  دقیقه  20 مدت زمان:  جلسهارزشیابی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دهمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: بهداشت عمومی                         : بهداشت اوزدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    1400-1401 تحصیلی:سال 

 16-18 ساعت:           یک شنبه         روز: پاتولوژی جغرافیایی ایران نام درس )واحد(:

  تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 دالمبه ترتیب حروف الفبا(: حامد )مدرس  دقیقه 90 مدت کالس:

 11/11/1400تاريخ تدوين/بازنگری: 
. 

 های شایع در مناطق معتدله و کوهستانی مرکزی سرطان: جلسهعنوان 

با تاکید بر جنبه ه ای  یمرکز یدر مناطق معتدله و کوهستان عیشا یها سرطانآشنایی دانشجویان با :  جلسههدف کلی 

 اپیدمیولوژیک آن

 : اختصاصیاهداف 

  های شایع در این منطقه با تاکید بر جنبه های اپیدمیولوژیک آنسرطان آشنایی با 

 ترکیبی       /      مجازی  /             *حضوری  روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید، کالس درس، وایت برد و ماژیک: امکانات آموزشی

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 ترم تستی پایانعنوان و نوع آزمون: 

 منابع در طرح دوره نوشته شود(.مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) :منبع درس
 )آخرین انتشار(ه مشهد( )دانشگا یجهاد دانشگاه -زردشت هوشور  - یاصول و مبان ران،یا ییایپاتولوژي جغراف -
 )آخرین انتشار( - یانتشارات جهاد دانشگاه -زردشت هوشور -رانیدر ا یپزشک ايیمقدمه اي بر جغراف -

  دقیقه 10 مدت زمان: مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 40مدت زمان: 

 دقیقه 10مدت زمان: 

 دقیقه 20مدت زمان: 

  دقیقه 10مدت زمان:  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 يازدهمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: بهداشت عمومی                         : بهداشت اوزدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

 16-18 ساعت:           یک شنبه         روز: پاتولوژی جغرافیایی ایران نام درس )واحد(:

  تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالم)مدرس  مجازی - دقیقه 35 مدت کالس:

 11/11/1400تاريخ تدوين/بازنگری: 
. 

 بیماری های شایع در مناطق کویر مرکزی و دشت لوت: جلسهعنوان 

 یه ا یژگ یبر و دیو دشت لوت با تاک یمرکز ریدر مناطق کو عیشا یها یماریبآشنایی دانشجویان با :  جلسههدف کلی 

 مربوطه میدر اقل کیولوژیدمیاپ

 : اختصاصیاهداف 
  بیماری های شایع عفونی این منطقهآشنایی با 
  بیماری های غیر عفونی این منطقهآشنایی با 

 ترکیبی       /   مجازی  *      حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید، نرم افزارهای تولید محتوا: امکانات آموزشی

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 ترم تستی پایانعنوان و نوع آزمون: 

 منابع در طرح دوره نوشته شود(.مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) :منبع درس
 )آخرین انتشار(ه مشهد( )دانشگا یجهاد دانشگاه -زردشت هوشور  - یاصول و مبان ران،یا ییایپاتولوژي جغراف -
 )آخرین انتشار( - یانتشارات جهاد دانشگاه -زردشت هوشور -رانیدر ا یپزشک ايیمقدمه اي بر جغراف -

  دقیقه 5 مدت زمان: مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 15مدت زمان: 

 دقیقه -مدت زمان: 

 دقیقه 10مدت زمان: 

  دقیقه 5مدت زمان:  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دوازدهمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: بهداشت عمومی                         : بهداشت اوزدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

 16-18 ساعت:           یک شنبه         روز: پاتولوژی جغرافیایی ایران نام درس )واحد(:

  تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالم)مدرس  دقیقه 90 مدت کالس:

 11/11/1400تاريخ تدوين/بازنگری: 
. 

 های شایع در مناطق کویر مرکزی و دشت لوت سرطان: جلسهعنوان 

 یه ا یژگ یبر و دیو دشت لوت با تاک یمرکز ریدر مناطق کو عیشا یها سرطانآشنایی دانشجویان با :  جلسههدف کلی 

 مربوطه میدر اقل کیولوژیدمیاپ

 : اختصاصیاهداف 

  های شایع در این منطقه با تاکید بر جنبه های اپیدمیولوژیک آن سرطانآشنایی با 
 ترکیبی       /       مجازی  /             *حضوری  روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید، کالس درس، وایت برد و ماژیک: امکانات آموزشی

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 ترم تستی پایانعنوان و نوع آزمون: 

 منابع در طرح دوره نوشته شود(.مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) :منبع درس
 )آخرین انتشار(ه مشهد( )دانشگا یجهاد دانشگاه -زردشت هوشور  - یاصول و مبان ران،یا ییایپاتولوژي جغراف -
 )آخرین انتشار( - یانتشارات جهاد دانشگاه -زردشت هوشور -رانیدر ا یپزشک ايیمقدمه اي بر جغراف -

  دقیقه 10 مدت زمان: مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 40مدت زمان: 

 دقیقه 10مدت زمان: 

 دقیقه 20مدت زمان: 

  دقیقه 10مدت زمان:  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سیزدهمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: بهداشت عمومی                         : بهداشت اوزدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

 16-18 ساعت:           یک شنبه         روز: پاتولوژی جغرافیایی ایران نام درس )واحد(:

  تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالم)مدرس  دقیقه 90 مدت کالس:

 11/11/1400تاريخ تدوين/بازنگری: 
. 

 شرایط اکولوژیکی کشور از نظر ژئو پلی تیک سواحل و بنادر در مسیر ترانزیت اروپا و آسیا : جلسهعنوان 

 تی ترانز ریسواحل و بن ادر در مس  کیت یکشور از نظر ژئو پل یکیاکولوژ طیشرایی دانشجویان با آشنا:  جلسههدف کلی 

 و رابطه آن با سالمت جامعه ایاروپا و آس

 : اختصاصیاهداف 

  مفهوم ژئو پلی تیکآشنایی با 

  سواحل و بنادر مسیر ترانزیت اروپا و ایرانآشنایی با 

 بررسی شرایط اکولوژیک کشور از نظر ژئو پلی تیک 
 ترکیبی       /       مجازی  /              *حضوری روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید، کالس درس، وایت برد و ماژیک: امکانات آموزشی

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 ترم تستی پایانعنوان و نوع آزمون: 

 منابع در طرح دوره نوشته شود(.مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) :منبع درس
 )آخرین انتشار(ه مشهد( )دانشگا یجهاد دانشگاه -زردشت هوشور  - یاصول و مبان ران،یا ییایپاتولوژي جغراف -
 )آخرین انتشار( - یانتشارات جهاد دانشگاه -زردشت هوشور -رانیدر ا یپزشک ايیمقدمه اي بر جغراف -

  دقیقه 10 مدت زمان: مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 40مدت زمان: 

 دقیقه 10مدت زمان: 

 دقیقه 20مدت زمان: 

  دقیقه 10مدت زمان:  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 



 

 چهاردهمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: بهداشت عمومی                         : بهداشت اوزدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

 16-18 ساعت:           یک شنبه         روز: پاتولوژی جغرافیایی ایران نام درس )واحد(:

  تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالم)مدرس  دقیقه 90 مدت کالس:

 11/11/1400تاريخ تدوين/بازنگری: 
. 

 و ال نینو بازپدیدیهای نوپدیدی،  پدیده: جلسهعنوان 

 پدیده نوپدیدی و بازپدیدی و ارتباط آن با تغییرات آب و هواییآشنایی دانشجویان با :  جلسههدف کلی 

 : اختصاصیاهداف 

 انواع آن تعریف بیماری های نوپدید و 

 تعریف بیماری های بازپدید و انواع آن 

 آشنایی با پدیده ال نینو 

 هاانسان یآب و هوا بر روی سالمت راتییگذاری تغ ریتأث یچگونگ 
 ترکیبی       /        مجازی  /              *حضوری روش آموزش :  

 برد و ماژیککامپیوتر، اینترنت، اسالید، کالس درس، وایت : امکانات آموزشی

 /          پروژه                      *فعالیت آموزشی :   تکلیف  

 ترم تستی پایانعنوان و نوع آزمون: 

 منابع در طرح دوره نوشته شود(.مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) :منبع درس
 )آخرین انتشار(ه مشهد( )دانشگا یجهاد دانشگاه -زردشت هوشور  - یاصول و مبان ران،یا ییایپاتولوژي جغراف -
 )آخرین انتشار( - یانتشارات جهاد دانشگاه -زردشت هوشور -رانیدر ا یپزشک ايیمقدمه اي بر جغراف -

  دقیقه 10 مدت زمان: مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 40مدت زمان: 

 دقیقه 10مدت زمان: 

 دقیقه 20مدت زمان: 

  دقیقه 10مدت زمان:  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 پانزدهمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: بهداشت عمومی                         : بهداشت اوزدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

 16-18 ساعت:           یک شنبه         روز: پاتولوژی جغرافیایی ایران نام درس )واحد(:

  تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالم)مدرس  آنالین - دقیقه 90 مدت کالس:

 11/11/1400تاريخ تدوين/بازنگری: 
. 

 بیماری های شایع در منطقه الرستان، جنوب فارس: جلسهعنوان 

با تاکی د  در منطقه الرستان، جنوب فارسهای عفونی و غیرعفونی شایع  یماریبآشنایی دانشجویان با :  جلسههدف کلی 

 بر جنبه های اپیدمیولوژیک آن

 : اختصاصیاهداف 

  بیماری های عفونی شایع در این منطقهآشنایی با 

  بیماری های غیر عفونی شایع در این منطقهآشنایی با 
 ترکیبی       /   مجازی  *      حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید، نرم افزارهای تولید محتوا: امکانات آموزشی

 /          پروژه                      *فعالیت آموزشی :   تکلیف  

 ترم تستی پایانعنوان و نوع آزمون: 

 منابع در طرح دوره نوشته شود(.مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) :منبع درس
 )آخرین انتشار(ه مشهد( )دانشگا یجهاد دانشگاه -زردشت هوشور  - یاصول و مبان ران،یا ییایپاتولوژي جغراف -
 )آخرین انتشار( - یانتشارات جهاد دانشگاه -زردشت هوشور -رانیدر ا یپزشک ايیمقدمه اي بر جغراف -

  دقیقه 5 مدت زمان: مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 15مدت زمان: 

 دقیقه -مدت زمان: 

 دقیقه 10مدت زمان: 

  دقیقه 5مدت زمان:  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شانزدهمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: بهداشت عمومی                         : بهداشت اوزدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

 16-18 ساعت:           یک شنبه         روز: پاتولوژی جغرافیایی ایران نام درس )واحد(:

  تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالم)مدرس  دقیقه 90 مدت کالس:

 11/11/1400تاريخ تدوين/بازنگری: 
. 

 های شایع در منطقه الرستان، جنوب فارس سرطان: جلسهعنوان 

ب ا تاکی د ب ر جنب ه ه ای  در منطقه الرستان، جن وب ف ارس عیشا سرطان هایآشنایی دانشجویان با :  جلسههدف کلی 

 اپیدمیولوژیک آن

 : اختصاصیاهداف 

 آشنایی با سرطان های شایع در این منطقه 
 ترکیبی       /   مجازی       /               * حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید، کالس درس، وایت برد و ماژیک: امکانات آموزشی

 /          پروژه                      *فعالیت آموزشی :   تکلیف 

 ترم تستی پایانعنوان و نوع آزمون: 

 منابع در طرح دوره نوشته شود(.مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) :منبع درس
 )آخرین انتشار(ه مشهد( )دانشگا یجهاد دانشگاه -زردشت هوشور  - یاصول و مبان ران،یا ییایپاتولوژي جغراف -
 )آخرین انتشار( - یانتشارات جهاد دانشگاه -زردشت هوشور -رانیدر ا یپزشک ايیمقدمه اي بر جغراف -

  دقیقه 10 زمان:مدت  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 40مدت زمان: 

 دقیقه 10مدت زمان: 

 دقیقه 20مدت زمان: 

  دقیقه 10مدت زمان:  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هفدهمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: بهداشت عمومی                         : بهداشت اوزدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

 16-18 ساعت:           یک شنبه         روز: پاتولوژی جغرافیایی ایران نام درس )واحد(:

  تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 واحد: تعداد

 به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالم)مدرس  دقیقه 30 مدت کالس:

 11/11/1400تاريخ تدوين/بازنگری: 
. 

 پايان ترمامتحان : جلسهعنوان 

  دقیقه  30 مدت زمان:  جلسهارزشیابی 

 


