
 
 

 

  

 

  (lesson Plan)طرح درس روزانه  

 

 

 

 

 جلسه اول
 

 کارشناسی بهداشت محیطمقطع / رشته تحصیلی:                 مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:              بهداشت:  دانشکده

 71/77/7011 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 10-11 ساعت:         شنبه يک روز:  بهداشت مدارس و آموزشگاه هانام درس )واحد(  :  

  نظری نوع واحد:
 

 04 تعداد دانشجويان  :

 مهندس علي پرويزی مهر مسئول درس: واحد 1 تعداد واحد:

 دقيقه 04مدت كالس: 
مهندس علي پرويزی  مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:

 مهر

  14/11/1044تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 بهداشت مدارس و آموزشگاه هاعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  
 اهميت بهداشت مدارس و آموزشگاه ها و تعريف آن

 
 اهداف جزئی : 

 1- نحوه اجرای بهداشت در مدارس را شرح دهد 

 0- تعاريف درستي از مکان و موقعيت داشته باشد 

 

           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

  سوم، چاپ سوم،، انتشارات ارجمند حاتمي حسين، جامع بهداشت عمومي جلد اول، دوم، و

 نوری محمدرضا، بهداشت مدارس، انتشارات واقفي

 ززولي محمدعلي، ملکي افشين، بذرافشان ادريس، كليات بهداشت محيط، انتشارات سماط

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 دقيقه  04   :مدت زمان )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   53مدت زمان : 

 دقيقه 14مدت زمان :  

 دقيقه  53مدت زمان:    

  دقيقه14مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه دوم
 

 کارشناسی بهداشت محیطمقطع / رشته تحصیلی:                 مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:              بهداشت:  دانشکده

 40/77/7011تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصيلي  :  

 10-11ساعت:          يکشنبه روز:   بهداشت مدارس و آموزشگاه هانام درس )واحد(  :  

  نوع واحد: نظری
 

 04دانشجويان  : تعداد 

 مسئول درس: مهندس علي پرويزی مهر واحد 1تعداد واحد: 

 دقيقه 04مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  14/11/1044تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 بهداشت مدارس و آموزشگاه هاعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  
 شاخص های بهداشت مدارس

 
 اهداف جزئی : 

 شاخص های بهداشتي را شرح دهد 

 انواع شاخص ها را بشناسد 

 

           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

  انتشارات ارجمندحاتمي حسين، جامع بهداشت عمومي جلد اول، دوم، و سوم، چاپ سوم،، 

 نوری محمدرضا، بهداشت مدارس، انتشارات واقفي

 ززولي محمدعلي، ملکي افشين، بذرافشان ادريس، كليات بهداشت محيط، انتشارات سماط

 دقيقه  04مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   53مدت زمان : 

 دقيقه 14مدت زمان :  

 دقيقه  53مدت زمان:    

  دقيقه14مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 سومجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت محیطمقطع / رشته تحصیلی:                 مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:              بهداشت:  دانشکده

 7/74/7011تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصيلي  :  

 10-11ساعت:          يکشنبه روز:   بهداشت مدارس و آموزشگاه هانام درس )واحد(  :  

  نوع واحد: نظری
 

 04تعداد دانشجويان  : 

 علي پرويزی مهرمسئول درس: مهندس  واحد 1تعداد واحد: 

 دقيقه 04مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  14/11/1044تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 بهداشت مدارس و آموزشگاه هاعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  
 كالس و نسبت ازدحام و ...(مباني طراحي و فضای فيزيکي استاندارد مدارس ) استاندارد سرانه دانش آموز به فضای 

 

 
 اهداف جزئی : 

 -طراحي از فضای كالس ارائه دهد 

 استاندارد های بهداشتي مدارس را شرح دهد 

 

           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

  بهداشت عمومي جلد اول، دوم، و سوم، چاپ سوم،، انتشارات ارجمندحاتمي حسين، جامع 

 نوری محمدرضا، بهداشت مدارس، انتشارات واقفي

 ززولي محمدعلي، ملکي افشين، بذرافشان ادريس، كليات بهداشت محيط، انتشارات سماط

 دقيقه  04مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   53مدت زمان : 

 دقيقه 14مدت زمان :  

 دقيقه  53مدت زمان:    

  دقيقه14مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه چهارم
 

 کارشناسی بهداشت محیطمقطع / رشته تحصیلی:                 بهداشت محیطمهندسی گروه آموزشی:              بهداشت:  دانشکده

 8/74/7011تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصيلي  :  

 10-11ساعت:          يکشنبه روز:   بهداشت مدارس و آموزشگاه هانام درس )واحد(  :  

  نوع واحد: نظری
 

 04تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس علي پرويزی مهر واحد 1تعداد واحد: 

 دقيقه 04مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  14/11/1044تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 بهداشت مدارس و آموزشگاه هاعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  
 ...( بهداشت محيط مدارس )آب اشاميدني، روشنايي، صدا، پسماند و

 

 
 اهداف جزئی : 

 بهداشت آب ، روشنايي و ... را شرح دهد 

 انواع استاندارد های مورد نياز در خصوص بهداشت محيط مدارس را بيان نمايد 

 

           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

  حاتمي حسين، جامع بهداشت عمومي جلد اول، دوم، و سوم، چاپ سوم،، انتشارات ارجمند

 نوری محمدرضا، بهداشت مدارس، انتشارات واقفي

 ززولي محمدعلي، ملکي افشين، بذرافشان ادريس، كليات بهداشت محيط، انتشارات سماط

 دقيقه  04مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   53مدت زمان : 

 دقيقه 14مدت زمان :  

 دقيقه  53مدت زمان:    

  دقيقه14مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه پنجم
 

 کارشناسی بهداشت محیطمقطع / رشته تحصیلی:                 مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:              بهداشت:  دانشکده

 71/74/7011تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصيلي  :  

 10-11ساعت:          يکشنبه روز:   بهداشت مدارس و آموزشگاه هانام درس )واحد(  :  

  نوع واحد: نظری
 

 04دانشجويان  : تعداد 

 مسئول درس: مهندس علي پرويزی مهر واحد 1تعداد واحد: 

 دقيقه 04مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  14/11/1044تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 بهداشت مدارس و آموزشگاه هاعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  
 های بهداشتي: كنترل فيزيکي و شيميايي ناقلينگندزدايي، ضدعفوني سرويس 

 

 
 اهداف جزئی : 

 انواع گندزدا ها را بشناسد  

  نحوه ضدعفوني كردن مکان های مختلف مدارس را توضيح دهد  

 

           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

  حاتمي حسين، جامع بهداشت عمومي جلد اول، دوم، و سوم، چاپ سوم،، انتشارات ارجمند

 نوری محمدرضا، بهداشت مدارس، انتشارات واقفي

 ززولي محمدعلي، ملکي افشين، بذرافشان ادريس، كليات بهداشت محيط، انتشارات سماط

 دقيقه  04مدت زمان:    تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   53مدت زمان : 

 دقيقه 14مدت زمان :  

 دقيقه  53مدت زمان:    

  دقيقه14مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه ششم
 

 کارشناسی بهداشت محیطمقطع / رشته تحصیلی:                 مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:              بهداشت:  دانشکده

 44/74/7011تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصيلي  :  

 10-11ساعت:          يکشنبه روز:   بهداشت مدارس و آموزشگاه هانام درس )واحد(  :  

  نوع واحد: نظری
 

 04تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس علي پرويزی مهر واحد 1تعداد واحد: 

 دقيقه 04مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  14/11/1044تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 بهداشت مدارس و آموزشگاه هاعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  
 پيشگيری از حوادث و سوانح: حوادث غير مترقبه نظير زلزله، طوفان و ...الزامات ايمني و 

 

 
 اهداف جزئی : 

 الزامات ايمني  جلوگيری از حوادث را شرح دهد 

 روشهای پيشگيری از سوانح و خطرات ذكر نمايد 

 

           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

  حاتمي حسين، جامع بهداشت عمومي جلد اول، دوم، و سوم، چاپ سوم،، انتشارات ارجمند

 نوری محمدرضا، بهداشت مدارس، انتشارات واقفي

 ززولي محمدعلي، ملکي افشين، بذرافشان ادريس، كليات بهداشت محيط، انتشارات سماط

 دقيقه  04مدت زمان:    صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.( )این قسمت:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   53مدت زمان : 

 دقيقه 14مدت زمان :  

 دقيقه  53مدت زمان:    

  دقيقه14مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 

 

 



 

 

 هفتمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت محیطمقطع / رشته تحصیلی:                 مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:              بهداشت:  دانشکده

 47/7/7017تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصيلي  :  

 10-11ساعت:          يکشنبه روز:   بهداشت مدارس و آموزشگاه هانام درس )واحد(  :  

  واحد: نظری نوع
 

 04تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس علي پرويزی مهر واحد 1تعداد واحد: 

 دقيقه 04مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  14/11/1044تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 بهداشت مدارس و آموزشگاه هاعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  
 مسائل بهداشتي به دانش آموزان، كاركنان مدرسه، معلمان و اوليای دانش آموزان آموزش

 

 
 اهداف جزئی : 

  مسائل بهداشتي به دانش آموزان را شرح دهد 

 مسائل بهداشتي به معلمان و اوليا را شرح دهد 

 

           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

  حاتمي حسين، جامع بهداشت عمومي جلد اول، دوم، و سوم، چاپ سوم،، انتشارات ارجمند

 نوری محمدرضا، بهداشت مدارس، انتشارات واقفي

 ززولي محمدعلي، ملکي افشين، بذرافشان ادريس، كليات بهداشت محيط، انتشارات سماط

 دقيقه  04مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   53مدت زمان : 

 دقيقه 14مدت زمان :  

 دقيقه  53مدت زمان:    

  دقيقه14مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 

 

 



 

 

 هشتم جلسه
 

 کارشناسی بهداشت محیطمقطع / رشته تحصیلی:                 مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:              بهداشت:  دانشکده

 48/7/7017تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصيلي  :  

 10-11ساعت:          يکشنبه روز:   بهداشت مدارس و آموزشگاه هانام درس )واحد(  :  

  نوع واحد: نظری
 

 04تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس علي پرويزی مهر واحد 1تعداد واحد: 

 دقيقه 04مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  14/11/1044تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 بهداشت مدارس و آموزشگاه هاعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  
 آشنايي با اصول مراقبت های اوليه با تاكيد بر بهداشت فردی

 

 
 اهداف جزئی : 

  اصول مراقبت های اوليه را بداند 

  نکات بهداشت فردی را توضيح دهد 

 

           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

  حاتمي حسين، جامع بهداشت عمومي جلد اول، دوم، و سوم، چاپ سوم،، انتشارات ارجمند

 نوری محمدرضا، بهداشت مدارس، انتشارات واقفي

 ززولي محمدعلي، ملکي افشين، بذرافشان ادريس، كليات بهداشت محيط، انتشارات سماط

 دقيقه  04مدت زمان:    های حضوری تکمیل گردد.( )این قسمت صرفا جهت کالس:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   53مدت زمان : 

 دقيقه 14مدت زمان :  

 دقيقه  53مدت زمان:    

  دقيقه14مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 

 
 


