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  سواالت سنجش آغازین )  16
 ؟اهمیت وجودي بهداشت در جامعه چیست .   1
   چه اهمیتی دارد؟ بهداشتبررسی مددجویان از نظر دسترسی به .  2
  ؟  دکربررسی و کنترل  با چه روشی می توان دسترسی مددجویان را به بهداشت.  3
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  چیست ؟ وقتی از ارائه خدمات بهداشتی صحبت می کنیم تصور شما از سازمان هاي ارائه دهند ه .   1
  د ؟ روجود دادر نحوه ارائه خدمات بهداشتی تی آیا تفاو.  2
  آیا رابطه اي بین توسعه و بهداشت وجود دارد؟.  3
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  آموزشی 
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  دقیقه  10  وایت برد  داستان پردازي پاسخ به سواالت پیش  ارائه پیش سازمانمعرفی درس ) 1
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  سواالت سنجش آغازین )  16
  د؟ود چه چیزهایی در ذهن شما تداعی می شویمی شن سالمتی را وقتی کلمه .   1
  و عالئم آنرا باید بشناسیم؟بیماري چگونه .  2
  وجود دارد ؟ حد فاصلی بین سالمتی و بیماريچه .  3
  آیا وضعیت اقتصادي تاثیر مستقیمی بر سالمتی دارد؟.  4
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  زمان 

پرستاري : نام درس ) 1
  1بهداشت جامعه 

  پرستاري: رشته ) 4  :  پیش نیاز )  3  2 :تعدار واحد ) 2

  زاده  جعفري: مدرس )   8  نفر  30: تعداد دانشجو )  7  دوم : نیمسال ) 6  یکارشناس: طع مق)  5

  45/1: مدت تدریس )  10  5: شماره جلسه )  9

  آن در دنیا و ایران عیت و مشکالت ناشی از رشد جم : عنوان درس جلسه حاضر )  11
  

  .کندالت ناشی از رشد بی رویه آن در دنیا و ایران کسب اطالعات الزم را درباره رشد جمعیت و مشک : هدف کلی )  12
  

  )در پایان جلسه دانشجو قادر خواهد بود :    ( اهداف رفتاري ) 13
  .کنداهمیت اطالع از جمعیت را در سیستم بهداشتی توصیف  -1
  .کندرشد جمعیت را تعریف  -2
  .کندسه رشد جمعیت در کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته را مقای -3
  .کندهرم جمعیتی را بشناسند و هرم جمعیتی کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته را با هم مقایسه  -4
  .عوامل مؤثر در رشد جمعیت را توضیح دهند -5
  .مشکالت ناشی از رشد جمعیت را در دنیا و ایران شرح دهند -6
  

 :حیطه یادگیري )  14
  ) فهمیدن( شناختی  – 1
  )  انشد (شناختی  – 2
  )تجزیه و تحلیل( شناختی  – 3
  )تجزیه و تحلیل(  شناختی -4
  )دانش( شناختی -5
  )دانش( شناختی -6
  

  :قبل از ورود به بحث جدید  دانشجو    :رفتارهاي ورودي )  15
   .با عوامل موثر در رشد آشنا باشد -1
   .روند رشد جمعیت در  ایران و تغییرات آن را بداند – 2
  .عضالت رشد بی رویه جمعیت آشنا باشدبا م  – 3
 4-    

5 –  
6 –   
7-   
8 –  

  سواالت سنجش آغازین )  16
  ؟موجب رشد جمعیت می شودچه عواملی .   1
   روند رشد جمعیت در ایران به چه شکلی است؟.  2
  د ؟ اگر این روند تغییر نمی یافت چه اتفاقاتی می افتا.  3
   



معرفی درس ) 1
جدید و ایجاد 

  انگیزه 
  
  

 ارائه پیش سازمان
  دهنده 

ارائه مقدمه جالب و 
  گیرا 

پاسخ به سواالت پیش 
  دهنده  سازمان

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  وایت برد  داستان پردازي 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  10

دریس درس ت)  2
  جدید

  
   

  سخنرانی 
  ارائه اسالیدها 

  پرسش و پاسخ 
مشارکت دادن دانشجو 

  در بحث 

  شرکت در بحث 
  پاسخ به سواالت 

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  سخنرانی 
  نمایش اسالید 

  بحث گروهی 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  ساعت  1

ارزشیابی )  3
  تکوینی 

  
  

هایی از  ارائه سوال
  شده  دروس تدریس

  پاسخ به سواالت 
  شرکت در بحث 

  بیان نقاط مبهم و گنگ 
  تدریس 

  وایت برد  پرسش و پاسخ 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

جمع بندي و )  4
  نتیجه گیري 

  
  

برگشت به مطالب ارائه 
و ایجاد ارتباط شده 

بین قسمت هاي مختلف 
تدریس و جمع بندي 

  آنها 

  استماع 
  یادداشت برداري

  یت بردوا  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  20

تعیین تکلیف )  5
  براي جلسه بعد 

  
  

بیان موضوع جلسه 
  بعد 

بیان انتظارات از 
دانشجویان جهت ورود 

  به بحث آینده 
  کلیفارائه ت

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

معرفی منابع )  6
و ماخذ براي 

  مطالعه بیشتر 
  
  

معرفی منابع براي  
  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع موجود 
  در کتابخانه دانشکده 

  وایت برد  سخنرانی   استماع 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

 
 
 

 
 



  

وسایل کمک   روش تدریس   فعالیت هاي دانشجو   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 
  آموزشی 

  زمان 

  وایت برد  زي داستان پرداپاسخ به سواالت پیش  ارائه پیش سازمانمعرفی درس ) 1
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  10

پرستاري : نام درس ) 1
  1بهداشت جامعه 

  پرستاري: رشته ) 4  :  پیش نیاز )  3  2: تعدار واحد ) 2

  زاده  جعفري: مدرس )   8  نفر 30: تعداد دانشجو )  7  دوم : نیمسال ) 6  شناسیکار: مقطع )  5

  45/1: مدت تدریس )  10   6: شماره جلسه )  9

  تنظیم خانواده  : عنوان درس جلسه حاضر )  11
  

  .تنظیم خانواده آشنا شوندبا   : هدف کلی )  12
  

  )در پایان جلسه دانشجو قادر خواهد بود :    ( اهداف رفتاري ) 13
  .کندم خانواده را تعریف تنظی -1
  .اهمیت تنظیم خانواده را توضیح دهند -2
  .قلمرو خدمات تنظیم خانواده را نام ببرند -3
  .جنبه هاي بهداشتی تنظیم خانواده را شرح دهند -4
  .فاصله بین موالید و سایر عوامل تاثیر گذار بر باروري را شرح دهند -5
  
  

 :حیطه یادگیري )  14
  ) شدان(شناختی  – 1
  ) دانش(شناختی  – 2
  )دانش(شناختی   -3
  )دانش(شناختی  -4
    )دانش(شناختی  -5

  :دانشجو  قبل از ورود به بحث جدید :   رفتارهاي ورودي )  15
   .نقش تنظیم خانواده را در کنترل رشد جمعیت می داند -1
    .دمی دان اهمیت تنظیم خانواده را به عنوان بخشی از مراقبت هاي اولیه – 2
  .تاثیر فاصله گذاري بین موالید را بر رشد جمعیت می داند – 3
  
  
  

  سواالت سنجش آغازین )  16
  نقش تنظیم خانواده را در کنترل رشد جمعیت  چیست؟ -1
  اهمیت تنظیم خانواده را به عنوان بخشی از مراقبت هاي اولیه  چیست؟ – 2
  یت چیست؟تاثیر فاصله گذاري بین موالید را بر رشد جمع – 3
  
  
  
  



جدید و ایجاد 
  انگیزه 

  
  

  دهنده 
ارائه مقدمه جالب و 

  گیرا 

  دهنده  سازمان
  گوش دادن 

  یادداشت برداري 

تدریس درس )  2
  جدید

  
   

  سخنرانی 
  ارائه اسالیدها 

  پرسش و پاسخ 
مشارکت دادن دانشجو 

  در بحث 

  شرکت در بحث 
  پاسخ به سواالت 

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  سخنرانی 
  نمایش اسالید 

  بحث گروهی 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  ساعت  1

یابی ارزش)  3
  تکوینی 

  
  

هایی از  ارائه سوال
  دروس تدریس شده 

  پاسخ به سواالت 
  شرکت در بحث 

  بیان نقاط مبهم و گنگ 
  تدریس 

  وایت برد  پرسش و پاسخ 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

جمع بندي و )  4
  نتیجه گیري 

  
  

برگشت به مطالب ارائه 
شده و ایجاد ارتباط 

بین قسمت هاي مختلف 
ندي تدریس و جمع ب

  آنها 

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  20

تعیین تکلیف )  5
  براي جلسه بعد 

  
  

بیان موضوع جلسه 
  بعد 

بیان انتظارات از 
دانشجویان جهت ورود 

  به بحث آینده 
  کلیفارائه ت

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

   دقیقه 5

معرفی منابع )  6
و ماخذ براي 

  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع براي  
  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع موجود 
  در کتابخانه دانشکده 

  وایت برد  سخنرانی   استماع 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه 5

  
  
  
  
   

  
  



  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

پرستاري : نام درس ) 1
  1بعداشت جامعه 

  رستاريپ: رشته ) 4  :  پیش نیاز )  3  2: تعدار واحد ) 2

   جعفري زاده: مدرس )   8  نفر 30: تعداد دانشجو )  7  دوم : نیمسال ) 6  یکارشناس: مقطع )  5

  45/1: مدت تدریس )  10  7: شماره جلسه )  9

  تنظیم خانواده: عنوان درس جلسه حاضر )  11

  .با تنظیم خانواده آشنا شوند:  هدف کلی )  12

  )ن جلسه دانشجو قادر خواهد بود در پایا:    ( اهداف رفتاري ) 13
  .انواع روش هاي تنظیم خانواده را شرح دهند -1
  .مزایا و معایب استفاده از هر کدام از روش هاي تنظیم خانواده را شرح دهند -2
  .نحوه ارتباط با مردم براي ارائه خدمات تنظیم خانواده و مشاوره در این خصوص را شرح دهند -3

 :حیطه یادگیري )  14
  ) انشد(  شناختی  – 1
  )  انشد( شناختی  – 2
  )انشد( شناختی  -3

  :دانشجو  قبل از ورود به بحث جدید :   رفتارهاي ورودي )  15
  .دستگاه تولید مثل آشنا باشد و فیزیولوژيآناتومی با  -1
  .با هورمون هاي مردانه و زنانه آشنا باشد – 2
  .با اصول مشاوره آشنا باشد -3
  
  

  واالت سنجش آغازین س)  16
  دستگاه تولید مثل چگونه کار می کند؟  -1
  هورمون هاي مردانه و زنانه کدامند؟ – 2
   چگونه می توان یک  مشاوره اصولی انجام داد؟ -3
  
  
  



  

وسایل کمک   روش تدریس   فعالیت هاي دانشجو   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 
  آموزشی 

  زمان 

 معرفی درس) 1
جدید و ایجاد 

  انگیزه 
  
  

 ارائه پیش سازمان
  دهنده 

ارائه مقدمه جالب و 
  گیرا 

پاسخ به سواالت پیش 
  دهنده  سازمان

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  وایت برد  داستان پردازي 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  10

تدریس درس )  2
  جدید

  
   

  سخنرانی 
  ارائه اسالیدها 

  پرسش و پاسخ 
نشجو مشارکت دادن دا

  در بحث 

  شرکت در بحث 
  پاسخ به سواالت 

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  سخنرانی 
  نمایش اسالید 

  بحث گروهی 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  ساعت  1

ارزشیابی )  3
  تکوینی 

  
  

هایی از  ارائه سوال
  دروس تدریس شده 

  پاسخ به سواالت 
  شرکت در بحث 

  بیان نقاط مبهم و گنگ 
  تدریس 

  وایت برد  و پاسخ پرسش 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

جمع بندي و )  4
  نتیجه گیري 

  
  

برگشت به مطالب ارائه 
شده و ایجاد ارتباط 

بین قسمت هاي مختلف 
تدریس و جمع بندي 

  آنها 

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  20

تعیین تکلیف )  5
  براي جلسه بعد 

  
  

ن موضوع جلسه بیا
  بعد 

بیان انتظارات از 
دانشجویان جهت ورود 

  به بحث آینده 
  کلیفارائه ت

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

معرفی منابع )  6
و ماخذ براي 

  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع براي  
  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع موجود 
  ه در کتابخانه دانشکد

  وایت برد  سخنرانی   استماع 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه 5

  
  
  
  

پرستاري : نام درس ) 1
  1بهداشت جامعه 

  پرستاري: رشته ) 4  :  پیش نیاز )  3  2: تعدار واحد ) 2



  
  
  
  
  
  
  

  
وسایل کمک   روش تدریس   فعالیت هاي دانشجو   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 

  آموزشی 
  زمان 

معرفی درس ) 1
جدید و ایجاد 

 ارائه پیش سازمان
  دهنده 

پاسخ به سواالت پیش 
  دهنده  سازمان

  وایت برد  ان پردازي داست
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  10

  جعفري زاده: مدرس )   8  نفر 30: تعداد دانشجو )  7  دوم : نیمسال ) 6  کارشناسی:مقطع )  5

  45/1: مدت تدریس  ) 10  8: شماره جلسه )  9

  درمانی در ایران - شبکه بهداشتی  :  عنوان درس جلسه حاضر )  11
  

  .کندکسب  درمانی در ایران - شبکه بهداشتیاطالعات الزم در مورد  :  هدف کلی )  12
  

  )در پایان جلسه دانشجو قادر خواهد بود :    ( اهداف رفتاري ) 13
  .را شرح دهند ندرمانی در ایرا - شبکه بهداشتی -1
  .را توضیح دهند ضوابط گسترش واحدهاي بهداشتی -2
  .نظام ارجاع را توضیح داده و مزایاي آن را نام ببرند -3
  .ه خدمات را در شبکه بهداشتی نام برده و وظایف هر یک را توضیح دهندکندواحد هاي ارائه  -4
  .شرایط انتخاب بهورز را نام ببرند -5
  .درمانی کشور را توضیح دهند –ر شبکه بهداشتی اهمیت بهورز را د -6
  .کنددرمانی کشور را توصیف  –نقش پرستار بهداشت جامعه را در شبکه بهداشتی  -7
  

 :حیطه یادگیري )  14
  ) انشد(شناختی  – 1
  ) انشد(شناختی  – 2
  )دانش(شناختی  -3
  )دانش(شناختی  -4
  )  دانش(شناختی   -5
  )  دانش(شناختی   -6
  )  فهمیدن(ناختی ش  -7

  :دانشجو  قبل از ورود به بحث جدید :   رفتارهاي ورودي )  15
  .ضرورت توسعه شبکه بهداشت را بداند -1
  .با ارائه دهندگان خدمات بهداشتی آشنا باشد -2
  
  

  سواالت سنجش آغازین )  16
  چیست؟ضرورت توسعه شبکه بهداشت  -1
  نی هستند؟چه کساارائه دهندگان خدمات بهداشتی  -2
  
  
  



  انگیزه 
  
  

ارائه مقدمه جالب و 
  گیرا 

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

تدریس درس )  2
  جدید

  
   

  سخنرانی 
  ارائه اسالیدها 

  پرسش و پاسخ 
مشارکت دادن دانشجو 

  در بحث 

  شرکت در بحث 
  پاسخ به سواالت 

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  سخنرانی 
  نمایش اسالید 

  بحث گروهی 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  ساعت  1

ارزشیابی )  3
  تکوینی 

  
  

هایی از  ارائه سوال
  دروس تدریس شده 

  پاسخ به سواالت 
  شرکت در بحث 

  بیان نقاط مبهم و گنگ 
  تدریس 

  وایت برد  پرسش و پاسخ 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

جمع بندي و )  4
  نتیجه گیري 

  
  

برگشت به مطالب ارائه 
شده و ایجاد ارتباط 

بین قسمت هاي مختلف 
و جمع بندي تدریس 

  آنها 

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  20

تعیین تکلیف )  5
  براي جلسه بعد 

  
  

بیان موضوع جلسه 
  بعد 

بیان انتظارات از 
دانشجویان جهت ورود 

  به بحث آینده 
  کلیفارائه ت

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

معرفی منابع )  6
و ماخذ براي 

  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع براي  
  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع موجود 
  در کتابخانه دانشکده 

  وایت برد  سخنرانی   استماع 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه 5

  
  



  
  

  
  
  
  
  
  

پرستاري : نام درس ) 1
  1بهداشت جامعه 

  پرستاري: رشته ) 4  :  پیش نیاز )  3  2: تعدار واحد ) 2

  جعفري زاده: مدرس )   8  نفر 30: تعداد دانشجو )  7  دوم : نیمسال ) 6  کارشناسی:مقطع )  5

  45/1: مدت تدریس )  10  9: شماره جلسه )  9

   (PHC)مراقبت هاي اولیه بهداشتی  :عنوان درس جلسه حاضر )  11
  

  .آشنا شوند (PHC)با مفهوم مراقبت هاي اولیه بهداشتی  :  هدف کلی )  12
  

  :یان جلسه دانشجو قادر خواهد بوددر پا :   اهداف رفتاري ) 13
  .درا شرح ده (PHC)مفهوم مراقبت هاي اولیه بهداشتی  -1
  .دقبت هاي اولیه بهداشتی را شرح دهاهمیت مرا -2
  .دبت هاي بهداشتی اولیه را نام ببراصول مراق -3
  .درا نام ببربهداشتی اولیه هاي  اجزاء اصلی مراقبت -4
  .دت هاي بهداشتی اولیه را توضیح دهعوامل موثر در مراقب -5
  .دقبت هاي اولیه بهداشتی را شرح دهنقش پرستار بهداشت جامعه را در سیستم مرا -6
  .ندرا تشریح ک 2000براي همه تا سال مفهوم بهداشت  -7
  .ران نام ببردرا در ایهاي اولیه بهداشتی  موانع عمده در جهت اجراي مراقبت -8
  

 :حیطه یادگیري )  14
  )  شناد(شناختی  – 1
  )  شناد(شناختی  – 2
  ) شناد(شناختی   -3
  ) شناد(شناختی   -4
  )  شناد(شناختی    -5
  ) شناد(شناختی    -6
  ) شناد(شناختی    -7
  ) شناد(شناختی    -8

  :دانشجو  قبل از ورود به بحث جدید :   رفتارهاي ورودي )  15
   .با خدمات بهداشتی آشناست -1
  .آشناستبا مفاهیم بهداشتی  – 2
  
  

  سواالت سنجش آغازین )  16
  ؟ خدمات بهداشتی را نام ببرید . 1
  ؟عوامل موثر بر مراقبت هاي بهداشتی را نام ببرید .  2
  
  
  
  



  
وسایل کمک   روش تدریس   فعالیت هاي دانشجو   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 

  زشی آمو
  زمان 

معرفی درس ) 1
جدید و ایجاد 

  انگیزه 
  
  

 ارائه پیش سازمان
  دهنده 

ارائه مقدمه جالب و 
  گیرا 

پاسخ به سواالت پیش 
  دهنده  سازمان

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  وایت برد  داستان پردازي 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  10

تدریس درس )  2
  جدید

  
   

  سخنرانی 
  ارائه اسالیدها 

  ش و پاسخ پرس
مشارکت دادن دانشجو 

  در بحث 

  شرکت در بحث 
  پاسخ به سواالت 

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  سخنرانی 
  نمایش اسالید 

  بحث گروهی 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  ساعت  1

ارزشیابی )  3
  تکوینی 

  
  

هایی از  ارائه سوال
  دروس تدریس شده 

  پاسخ به سواالت 
  شرکت در بحث 

  مبهم و گنگ بیان نقاط 
  تدریس 

  وایت برد  پرسش و پاسخ 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

جمع بندي و )  4
  نتیجه گیري 

  
  

برگشت به مطالب ارائه 
شده و ایجاد ارتباط 

بین قسمت هاي مختلف 
تدریس و جمع بندي 

  آنها 

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  20

لیف تعیین تک)  5
  براي جلسه بعد 

  
  

بیان موضوع جلسه 
  بعد 

بیان انتظارات از 
دانشجویان جهت ورود 

  به بحث آینده 
  کلیفارائه ت

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

معرفی منابع )  6
و ماخذ براي 

  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع براي  
  مطالعه بیشتر 

موجود معرفی منابع 
  در کتابخانه دانشکده 

  وایت برد  سخنرانی   استماع 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه 5

  
  



  
  
  

  
  
  
  

پرستاري : نام درس ) 1
  1بهداشت جامعه 

  پرستاري: رشته ) 4  :  پیش نیاز )  3  2: تعدار واحد ) 2

  جعفري زاده: مدرس )   8  نفر 30: تعداد دانشجو )  7  دوم : نیمسال ) 6  کارشناسی:مقطع )  5

  45/1: مدت تدریس )  10  10: شماره جلسه )  9

  هداشت مادر و کودكب :   عنوان درس جلسه حاضر )  11
  

  .کندکسب  هداشت مادر و کودكآگاهی هاي الزم را در مورد ب  :  هدف کلی )  12
  

  :یان جلسه دانشجو قادر خواهد بوددر پا :   اهداف رفتاري ) 13
  .کند را تعریف بهداشت مادر و کودك -1
  .اهمیت توجه به بهداشت مادر و کودك را بیان کند -2
  .دي بهداشت مادر و کودك را نام ببردامنه فعالیت ها -3
  .دت هاي دوران بارداري را تشریح کنمراقب -4
  .ددر بارداري را بشناسزنان باردار آسیب پذیر  -5
  .دان کنمراقبت هاي پس از زایمان را بی -6
  .دبارداري را شرح ده هت پیشگیري از عوارضجپرستاري اقدامات  -7
  .داه هاي مقابله با آن را توصیف کناورژانس هاي بارداري و ر -8
   .دمشخصات نوزاد طبیعی را بدان -9

 :حیطه یادگیري )  14
  ) دانش(شناختی  – 1
  ) دانش(شناختی  – 2
  )دانش(شناختی  -3
  )دانش(شناختی  -4
  )  دانش(شناختی   -5
   )دانش(شناختی   -6
  )  دانش(شناختی   -7
  )  فهمیدن(شناختی   -8
  )  دانش(شناختی   -9

  :دانشجو  قبل از ورود به بحث جدید :   رفتارهاي ورودي )  15
   .باشد آشنانرمال  بارداريبا  -1
  .باشد آشنازایمان م وهبا مف – 2
3-  
  
  
  

  سواالت سنجش آغازین )  16
   نرمال چیست؟ بارداري  .1
  قبت هاي دوران بارداري شامل کدام موارد است؟مرا . 2
  بعد از زایمان چگونه می توان به مادر و نوزادش کمک کرد؟. 3
  
  
  



  
وسایل کمک   روش تدریس   فعالیت هاي دانشجو   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 

  آموزشی 
  زمان 

معرفی درس ) 1
جدید و ایجاد 

  انگیزه 
  
  

 ارائه پیش سازمان
   دهنده

ارائه مقدمه جالب و 
  گیرا 

پاسخ به سواالت پیش 
  دهنده  سازمان

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  وایت برد  داستان پردازي 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  10

تدریس درس )  2
  جدید

  
   

  سخنرانی 
  ارائه اسالیدها 

  پرسش و پاسخ 
مشارکت دادن دانشجو 

  در بحث 

  شرکت در بحث 
  پاسخ به سواالت 

  دادن گوش 
  یادداشت برداري 

  سخنرانی 
  نمایش اسالید 

  بحث گروهی 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  ساعت  1

ارزشیابی )  3
  تکوینی 

  
  

هایی از  ارائه سوال
  دروس تدریس شده 

  پاسخ به سواالت 
  شرکت در بحث 

  بیان نقاط مبهم و گنگ 
  تدریس 

  وایت برد  پرسش و پاسخ 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

جمع بندي و )  4
  نتیجه گیري 

  
  

برگشت به مطالب ارائه 
شده و ایجاد ارتباط 

بین قسمت هاي مختلف 
تدریس و جمع بندي 

  آنها 

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  20

تعیین تکلیف )  5
  براي جلسه بعد 

  
  

بیان موضوع جلسه 
  بعد 

بیان انتظارات از 
هت ورود دانشجویان ج
  به بحث آینده 

  کلیفارائه ت

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

معرفی منابع )  6
و ماخذ براي 

  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع براي  
  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع موجود 
  در کتابخانه دانشکده 

  وایت برد  سخنرانی   استماع 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه 5

  
  

  بسمه تعالی



  
 
 
 

 
  
  
  
  

  

پرستاري : نام درس ) 1
  1بهداشت جامعه 

  پرستاري: رشته ) 4  :  پیش نیاز )  3  2: تعدار واحد ) 2

  جعفري زاده: مدرس )   8  نفر  30: تعداد دانشجو )  7  دوم : نیمسال ) 6  کارشناسی:مقطع )  5

  45/1: مدت تدریس )  10  11: شماره جلسه )  9

   هداشت مادر و کودكب  : لسه حاضر عنوان درس ج)  11
  

  .کندکسب  هداشت مادر و کودكآگاهی هاي الزم را در مورد ب : هدف کلی )  12
  

  :یان جلسه دانشجو قادر خواهد بوددر پا :  اهداف رفتاري ) 13
  .ندشریح کساعت اول زندگی نوزاد را ت 24اقدامات انجام شده در طی  -1
  .هد و مزایاي آن را نام ببردرا شرح د Rooming inطرح  -2
  .دت از نوزادان و کودکان را شرح دهاهمیت مراقب -3
  .نده رشد و تکامل کودکان را تشریح کاهمیت توجه ب -4
  .درشد کودك را توصیف کن -5
  .دادر را در تغذیه کودك را بیان کناهمیت شیر م -6
  .ندن شروع تغذیه تکمیلی را بیان کنحوه  و زما -7
  .ندتوجه به اسهال کودکان را بیان ک اهمیت -8
  

 :حیطه یادگیري )  14
  )دانش(شناختی   – 1
  )دانش(شناختی    – 2
  )دانش(شناختی   – 3
  )دانش(شناختی    – 4
  )دانش(شناختی    – 5
  )دانش(شناختی   – 6
  )دانش(شناختی   -7
  )دانش(شناختی   -8

  :انشجو باید قبل از ورود به بحث جدید د: رفتارهاي ورودي )  15
   .نرمال آشنا باشد با بارداري -1
  .با مفهوم زایمان آشنا باشد – 2
  .دبا مراحل رشد کودك آشنا باش -3
  نداهمیت توجه ویژه به نوزاد را بدا  -4 

  
  سواالت سنجش آغازین )  16

  ؟ آیا تا به حال از نوزادي مراقبت کرده اید.  1
  ؟ اهمیت مراقبت از نوزاد چیست.  2
  چه برنامه اي می توانید براي مراقبت از نوزاد طراحی کنید؟ . 3
   



وسایل کمک   روش تدریس   فعالیت هاي دانشجو   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 
  آموزشی 

  زمان 

معرفی درس ) 1
جدید و ایجاد 

  انگیزه 
  
  

 ارائه پیش سازمان
  دهنده 

ارائه مقدمه جالب و 
  گیرا 

پیش پاسخ به سواالت 
  دهنده  سازمان

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  وایت برد  داستان پردازي 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  10

تدریس درس )  2
  جدید

  
   

  سخنرانی 
  ارائه اسالیدها 

  پرسش و پاسخ 
مشارکت دادن دانشجو 

  در بحث 

  شرکت در بحث 
  پاسخ به سواالت 

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  سخنرانی 
  د نمایش اسالی
  بحث گروهی 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  ساعت  1

ارزشیابی )  3
  تکوینی 

  
  

هایی از  ارائه سوال
  دروس تدریس شده 

  پاسخ به سواالت 
  شرکت در بحث 

  بیان نقاط مبهم و گنگ 
  تدریس 

  وایت برد  پرسش و پاسخ 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

جمع بندي و )  4
  نتیجه گیري 

  
  

ائه برگشت به مطالب ار
شده و ایجاد ارتباط 

بین قسمت هاي مختلف 
تدریس و جمع بندي 

  آنها 

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  20

تعیین تکلیف )  5
  براي جلسه بعد 

  
  

بیان موضوع جلسه 
  بعد 

بیان انتظارات از 
دانشجویان جهت ورود 

  به بحث آینده 
  کلیفارائه ت

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

معرفی منابع )  6
و ماخذ براي 

  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع براي  
  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع موجود 
  در کتابخانه دانشکده 

  وایت برد  سخنرانی   استماع 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه 5

  
  

پرستاري : نام درس ) 1
  1 بهداشت جامعه

  پرستاري: رشته ) 4  :  پیش نیاز )  3  2: تعدار واحد ) 2



  
  
  

  
وسایل کمک   روش تدریس   فعالیت هاي دانشجو   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 

  آموزشی 
   زمان

معرفی درس ) 1
جدید و ایجاد 

 ارائه پیش سازمان
  دهنده 

پاسخ به سواالت پیش 
  دهنده  سازمان

  وایت برد  داستان پردازي 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  10

  جعفري زاده: مدرس )   8  نفر  30: تعداد دانشجو )  7  دوم : نیمسال ) 6  کارشناسی:مقطع )  5

  45/1: مدت تدریس )  10  1 2:شماره جلسه )  9

  آموزش بهداشت   :عنوان درس جلسه حاضر )  11

  .موزش بهداشت اطالعات الزم را بدست آورنددر مورد آ  : هدف کلی )  12

  :یان جلسه دانشجو قادر خواهد بوددر پا : اهداف رفتاري ) 13
  .دآموزش بهداشت را تعریف کن -1
  .نداهمیت آموزش بهداشت را توصیف ک -2
  .نداهداف آموزش بهداشت را بیان ک -3
  .داصول آموزش بهداشت را نام ببر -4
  .درا توضیح دهمدیریت آموزش بهداشت  -5
  .ندمراحل آموزش بهداشت را بیان ک -6
  .دروش هاي آموزش بهداشت را شرح ده -7
  .ندک مقایسه با تبلیغاترا آموزش بهداشت  -8
  .دتار در آموزش بهداشت را توضیح دهنقش پرس -9
  

 :حیطه یادگیري )  14
  )دانش(شناختی   – 1
  )دانش(شناختی   – 2
  )دانش(شناختی  – 3
  )دانش(ختی شنا  – 4
  )دانش( شناختی  – 5
  )دانش( شناختی -6
  )دانش( شناختی -7
  )فهمیدن( شناختی -8
  )دانش( شناختی -9
  

  :قبل از ورود به بحث جدید دانشجو باید : رفتارهاي ورودي )  15
  .آشنا باشدکلیات بهداشت با   -1
  آشنا باشداصول تدریس با    – 2
  دروش هاي ارزشیابی را بدان  – 3
 4-    

  
  

  سواالت سنجش آغازین )  16
  ؟چگونه می توان مطلبی را تدریس کرد.  1
  ؟ درکبعد از تدریس چگونه می توان آن را ارزشیابی .  2
  آیا می توان براي همه به یک روش تدریس کرد؟.  3



  انگیزه 
  
  

ارائه مقدمه جالب و 
  گیرا 

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

تدریس درس )  2
  جدید

  
   

  سخنرانی 
  ارائه اسالیدها 

  پرسش و پاسخ 
مشارکت دادن دانشجو 

  در بحث 

  شرکت در بحث 
  پاسخ به سواالت 

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  سخنرانی 
  نمایش اسالید 

  بحث گروهی 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  ساعت  1

ارزشیابی )  3
  تکوینی 

  
  

هایی از  ارائه سوال
  دروس تدریس شده 

  پاسخ به سواالت 
  شرکت در بحث 

  گ بیان نقاط مبهم و گن
  تدریس 

  وایت برد  پرسش و پاسخ 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

جمع بندي و )  4
  نتیجه گیري 

  
  

برگشت به مطالب ارائه 
شده و ایجاد ارتباط 

بین قسمت هاي مختلف 
تدریس و جمع بندي 

  آنها 

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  20

تعیین تکلیف )  5
  جلسه بعد براي 

  
  

بیان موضوع جلسه 
  بعد 

بیان انتظارات از 
دانشجویان جهت ورود 

  به بحث آینده 
  کلیفارائه ت

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

معرفی منابع )  6
و ماخذ براي 

  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع براي  
  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع موجود 
  کتابخانه دانشکده در 

  وایت برد  سخنرانی   استماع 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه 5

 



  
  
  

  
ایل کمک وس  روش تدریس   فعالیت هاي دانشجو   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 

  آموزشی 
  زمان 

پرستاري : نام درس ) 1
  1بهداشت جامعه 

  پرستاري: رشته ) 4  :  پیش نیاز )  3  2: تعدار واحد ) 2

  جعفري زاده: مدرس )   8  نفر  30: تعداد دانشجو )  7  دوم : نیمسال ) 6  کارشناسی:مقطع )  5

  45/1: مدت تدریس )  10  1 3:جلسه شماره )  9

  واکسیناسیون  :عنوان درس جلسه حاضر )  11
1   

  .کندآگاهی هاي الزم را در مورد واکسیناسیون پیدا  :  هدف کلی )  12
  

  :ر خواهد بوددر پایان جلسه دانشجو قاد : اهداف رفتاري ) 13
  .ده به بیماري هاي واگیر را شرح دهاهمیت توج -1
  .دبر بیماري هاي واگیر را نام ببر موثرعوامل  -2
  .دانتقال بیماري واگیر را توضیح دهروش  -3
  .مراحل بیماري واگیر را توضیح دهد -4
  .دیري از بیماري واگیر را توضیح دهنحوه پیشگ -5
  .وظایف پرستار بهداشت جامعه در کنترل و پیشگیري از بیماري هاي واگیر را توضیح دهد -6
  .دیناسیون را بیان کناهمیت واکس -7
  
  

 :حیطه یادگیري )  14
  )دانش(شناختی   – 1
  )دانش(شناختی   – 2
  )دانش(شناختی  – 3
  )دانش(شناختی   – 4
  )دانش(شناختی  – 5
  )دانش(شناختی  -6
  )دانش(شناختی  -7
  

  :قبل از ورود به بحث جدید دانشجو باید : رفتارهاي ورودي )  15
  .دایمنی بدن آشنا باشولوژي دستگاه فیزیبا   -1
  .دمکانیسم هاي دفاعی بدن آشنا باش با  - 2
  .با بیماري هاي عفونی آشنا باشد -3
  .دبا بیماري هاي مسري آشنا باش -4
  .دانتقال بیماري هاي عفونی را بدانراه هاي  -5
  
  

  سواالت سنجش آغازین )  16
  ؟چگونه می توان بیماري هاي عفونی را از بین برد.  1
  ؟دستگاه ایمنی بدن چگونه با بیماري هاي عفونی مبارزه می کند.  2
  چگونه می توان دستگاه ایمنی بدن را براي مبارزه با بیماري ها تحریک کرد؟.  3
  افراد در معرض خطر بیماري هاي عفونی چه کسانی هستند؟. 4
   



معرفی درس ) 1
جدید و ایجاد 

  انگیزه 
  
  

 ارائه پیش سازمان
  دهنده 

ارائه مقدمه جالب و 
  گیرا 

پاسخ به سواالت پیش 
  دهنده  سازمان

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  وایت برد  داستان پردازي 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  10

تدریس درس )  2
  جدید

  
   

  سخنرانی 
  الیدها ارائه اس

  پرسش و پاسخ 
مشارکت دادن دانشجو 

  در بحث 

  شرکت در بحث 
  پاسخ به سواالت 

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  سخنرانی 
  نمایش اسالید 

  بحث گروهی 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  ساعت  1

ارزشیابی )  3
  تکوینی 

  
  

هایی از  ارائه سوال
  دروس تدریس شده 

  پاسخ به سواالت 
  شرکت در بحث 

  بیان نقاط مبهم و گنگ 
  تدریس 

  وایت برد  پرسش و پاسخ 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

جمع بندي و )  4
  نتیجه گیري 

  
  

برگشت به مطالب ارائه 
شده و ایجاد ارتباط 

بین قسمت هاي مختلف 
تدریس و جمع بندي 

  آنها 

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  20

تعیین تکلیف )  5
  براي جلسه بعد 

  
  

بیان موضوع جلسه 
  بعد 

بیان انتظارات از 
دانشجویان جهت ورود 

  به بحث آینده 
  کلیفارائه ت

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

معرفی منابع )  6
و ماخذ براي 

  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع براي  
  مطالعه بیشتر 

عرفی منابع موجود م
  در کتابخانه دانشکده 

  وایت برد  سخنرانی   استماع 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه 5

 



  
  
  

  

پرستاري : نام درس ) 1
  1بهداشت جامعه 

  پرستاري: رشته ) 4  :  پیش نیاز )  3  2: تعدار واحد ) 2

  فري زادهجع: مدرس )   8  نفر  30: تعداد دانشجو )  7  دوم : نیمسال ) 6  کارشناسی:مقطع )  5

  45/1: مدت تدریس )  10  1 4:شماره جلسه )  9

  واکسیناسیون  :عنوان درس جلسه حاضر )  11
  

  .کندآگاهی هاي الزم را در مورد واکسیناسیون پیدا  :  هدف کلی )  12
  

  )در پایان جلسه دانشجو قادر خواهد بود :    ( اهداف رفتاري ) 13
  .کندواکسن را تعریف  -1
  .ندببرد و اجزا سازنده آن را بیان کواکسن را نام  انواع - 2
  .ددر نگهداري از واکسن ها توضیح دهزنجیره سرد را شرح داده و اهمیت آن را  -3
  )مراجعه طبق برنامه. (ندیان کبرنامه ایمن سازي همگانی کودکان در ایران را ب -4
  )راجعه بدون برنامهم.(ندمگانی کودکان در ایران را بیان کبرنامه ایمن سازي ه -5
را شرح داده و زمان  با واکسن دوگانه ویژه بزرگسال) سال 49 -15( ایمن سازي زنان در سنین باروري  -6

  .بندي آن را توضیح دهد
  
  
  

 :حیطه یادگیري )  14
  )دانش(شناختی   – 1
  )دانش(شناختی   – 2
  )دانش(شناختی  – 3
  )دانش(شناختی   – 4
  )دانش(شناختی  – 5
  )دانش(شناختی   -6
  

  :قبل از ورود به بحث جدید دانشجو باید : رفتارهاي ورودي )  15
  .با فیزیولوژي دستگاه ایمنی بدن آشنا باشد  -1
  .دمکانیسم هاي دفاعی بدن آشنا باش با  - 2
  .دببا بیماري هاي عفونی آشنا باش -3
  .دبا بیماري هاي مسري آشنا باش -4
  .نداي عفونی را بداانتقال بیماري ه راه هاي -5
  
  

  سواالت سنجش آغازین )  16
  ؟چگونه می توان بیماري هاي عفونی را از بین برد.  1
  ؟دستگاه ایمنی بدن چگونه با بیماري هاي عفونی مبارزه می کند.  2
  چگونه می توان دستگاه ایمنی بدن را براي مبارزه با بیماري ها تحریک کرد؟.  3
  ماري هاي عفونی چه کسانی هستند؟افراد در معرض خطر بی. 4
   



وسایل کمک   روش تدریس   فعالیت هاي دانشجو   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 
  آموزشی 

  زمان 

معرفی درس ) 1
جدید و ایجاد 

  انگیزه 
  
  

 ارائه پیش سازمان
  دهنده 

ارائه مقدمه جالب و 
  گیرا 

پاسخ به سواالت پیش 
  دهنده  سازمان

  گوش دادن 
  اشت برداري یادد

  وایت برد  داستان پردازي 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  10

تدریس درس )  2
  جدید

  
   

  سخنرانی 
  ارائه اسالیدها 

  پرسش و پاسخ 
مشارکت دادن دانشجو 

  در بحث 

  شرکت در بحث 
  پاسخ به سواالت 

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  سخنرانی 
  نمایش اسالید 

  بحث گروهی 

  وایت برد
  ژکتورویدئو پرو

  ساعت  1

ارزشیابی )  3
  تکوینی 

  
  

هایی از  ارائه سوال
  دروس تدریس شده 

  پاسخ به سواالت 
  شرکت در بحث 

  بیان نقاط مبهم و گنگ 
  تدریس 

  وایت برد  پرسش و پاسخ 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

جمع بندي و )  4
  نتیجه گیري 

  
  

برگشت به مطالب ارائه 
شده و ایجاد ارتباط 

هاي مختلف بین قسمت 
تدریس و جمع بندي 

  آنها 

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  20

تعیین تکلیف )  5
  براي جلسه بعد 

  
  

بیان موضوع جلسه 
  بعد 

بیان انتظارات از 
دانشجویان جهت ورود 

  به بحث آینده 
  کلیفارائه ت

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

معرفی منابع )  6
و ماخذ براي 

  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع براي  
  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع موجود 
  در کتابخانه دانشکده 

  وایت برد  سخنرانی   استماع 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه 5

 

پرستاري : نام درس ) 1
  1بهداشت جامعه 

  پرستاري: رشته ) 4  :   پیش نیاز)  3  2: تعدار واحد ) 2



  
  
  

  
وسایل کمک   روش تدریس   فعالیت هاي دانشجو   الیت هاي استاد فع  مراحل تدریس 

  آموزشی 
  زمان 

معرفی درس ) 1
جدید و ایجاد 

 ارائه پیش سازمان
  دهنده 

پاسخ به سواالت پیش 
  دهنده  سازمان

  وایت برد  داستان پردازي 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  10

  جعفري زاده: مدرس )   8  نفر  30: تعداد دانشجو )  7  دوم : نیمسال ) 6  کارشناسی:مقطع )  5

  45/1: مدت تدریس )  10  1 5:شماره جلسه )  9

  فرایند پرستاري   :عنوان درس جلسه حاضر )  11
  

  .با مفهوم فرایند پرستاري آشنا شوند :  هدف کلی )  12
  

  )در پایان جلسه دانشجو قادر خواهد بود :    ( اهداف رفتاري ) 13
  .دفرایند پرستاري را توضیح ده -1
  .اهمیت فرایند پرستاري را توضیح داده و اجزا آن را شرح دهد -2
  .فرایند پرستاري در جامعه را توصیف کند -3
  .ویژگی هاي فرایند پرستاري در جامعه را بیان کند -4
  .ند پرستاري بهداشت جامعه را توضیح دهدمراحل فرای -5
  .براي یک جامعه، فرایند پرستاري طراحی کند -6
  
  
  

 :حیطه یادگیري )  14
  )دانش(شناختی   – 1
  )دانش(شناختی   – 2
  )فهمیدن(شناختی  – 3
  )دانش(شناختی   – 4
  )دانش(شناختی  – 5
  )بکار بستن(شناختی  -6
  
  

  :ود به بحث جدید دانشجو قبل از ور: رفتارهاي ورودي )  15
  .با فرایند پرستاري آشنا باشند  .1
   

  
  
  

  سواالت سنجش آغازین )  16
  ؟ تا بحال فرایند پرستاري را اجرا کرده ایدآیا .  1
  ؟ آیا تفاوتی میان فرایند پرستاري براي بیمار با فرایند پرستاري براي جامعه وجود دارد.  2
3  .  
  
  
  
  
  



  انگیزه 
  
  

ارائه مقدمه جالب و 
  گیرا 

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

تدریس درس )  2
  جدید

  
   

  سخنرانی 
  ارائه اسالیدها 

  پرسش و پاسخ 
مشارکت دادن دانشجو 

  در بحث 

  شرکت در بحث 
  پاسخ به سواالت 

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  سخنرانی 
  نمایش اسالید 

  بحث گروهی 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  ساعت  1

ارزشیابی )  3
  تکوینی 

  
  

از  هایی ارائه سوال
  دروس تدریس شده 

  پاسخ به سواالت 
  شرکت در بحث 

  بیان نقاط مبهم و گنگ 
  تدریس 

  وایت برد  پرسش و پاسخ 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

جمع بندي و )  4
  نتیجه گیري 

  
  

برگشت به مطالب ارائه 
شده و ایجاد ارتباط 

بین قسمت هاي مختلف 
تدریس و جمع بندي 

  آنها 

  استماع 
  ريیادداشت بردا

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  20

تعیین تکلیف )  5
  براي جلسه بعد 

  
  

بیان موضوع جلسه 
  بعد 

بیان انتظارات از 
دانشجویان جهت ورود 

  به بحث آینده 
  کلیفارائه ت

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

معرفی منابع )  6
 و ماخذ براي

  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع براي  
  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع موجود 
  در کتابخانه دانشکده 

  وایت برد  سخنرانی   استماع 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه 5

 



  
  
  

  

پرستاري : نام درس ) 1
  1بهداشت جامعه 

  پرستاري: رشته ) 4  :  پیش نیاز )  3  2: تعدار واحد ) 2

  جعفري زاده: مدرس )   8  نفر  30: تعداد دانشجو )  7  دوم : نیمسال ) 6  کارشناسی:مقطع )  5

  45/1: مدت تدریس )  10  1 6:شماره جلسه )  9

  بهداشت روان   :عنوان درس جلسه حاضر )  11
  

  .با مفهوم بهداشت روان آشنا شوند :  هدف کلی )  12
  

  :یان جلسه دانشجو قادر خواهد بوددر پا: اهداف رفتاري ) 13
  .هوم بهداشت روان را توصیف کندمف -1
  .اهمیت توجه به بهداشت روان را بیان کند -2
  .اهد اف بهداشت روان را بیان کند -3
  .ویژگی هاي فرد سالم از نظر بهداشت روان را نام ببرد -4
  .پیشگیري از بیماري هاي روان را شرح دهد -5
  .ضیح دهداهمیت خانه، مدرسه و جامعه را در حفظ بهداشت روان تو -6
  .نقش پرستار بهداشت جامعه را در حفظ و ارتقا بهداشت روان را شرح دهد -7
  
  
  

 :حیطه یادگیري )  14
  )دانش(شناختی   – 1
  )دانش(شناختی   – 2
  )دانش(شناختی  – 3
  )دانش(شناختی  – 4
  )دانش(شناختی  -5
  )دانش(شناختی   -6
  )دانش(شناختی  -7
  

  : باید ز ورود به بحث جدید دانشجوقبل ا: رفتارهاي ورودي )  15
  تعریف سالمتی را بداند  -1
  تعریف سالمتی را از نظر روانی بداند -2
  با پیشگیري آشنا باشد – 3
 4-    

  
  
  

  سواالت سنجش آغازین )  16
  ؟به حال با بیمار روانی روبرو شده اید آیا تا.  1
  ؟ چه باید کرد بیماران روانیدر مواجهه با .  2
  کارهایی می توان انجام داد تا بیماري روانی پیش نیاید؟ چه.  3
   

  
  



وسایل کمک   روش تدریس   فعالیت هاي دانشجو   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 
  آموزشی 

  زمان 

معرفی درس ) 1
جدید و ایجاد 

  انگیزه 
  
  

 ارائه پیش سازمان
  دهنده 

ارائه مقدمه جالب و 
  گیرا 

پاسخ به سواالت پیش 
  دهنده  مانساز

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  وایت برد  داستان پردازي 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  10

تدریس درس )  2
  جدید

  
   

  سخنرانی 
  ارائه اسالیدها 

  پرسش و پاسخ 
مشارکت دادن دانشجو 

  در بحث 

  شرکت در بحث 
  پاسخ به سواالت 

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  سخنرانی 
  نمایش اسالید 

  گروهی بحث 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  ساعت  1

ارزشیابی )  3
  تکوینی 

  
  

هایی از  ارائه سوال
  دروس تدریس شده 

  پاسخ به سواالت 
  شرکت در بحث 

  بیان نقاط مبهم و گنگ 
  تدریس 

  وایت برد  پرسش و پاسخ 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

جمع بندي و )  4
  نتیجه گیري 

  
  

برگشت به مطالب ارائه 
و ایجاد ارتباط  شده

بین قسمت هاي مختلف 
تدریس و جمع بندي 

  آنها 

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  20

تعیین تکلیف )  5
  براي جلسه بعد 

  
  

بیان موضوع جلسه 
  بعد 

بیان انتظارات از 
دانشجویان جهت ورود 

  به بحث آینده 
  کلیفارائه ت

  استماع 
  برداري یادداشت

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

معرفی منابع )  6
و ماخذ براي 

  مطالعه بیشتر 
  
  

معرفی منابع براي  
  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع موجود 
  در کتابخانه دانشکده 

  وایت برد  سخنرانی   استماع 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه 5

پرستاري : نام درس 
  1بهداشت جامعه 

  پرستاري: رشته ) 4  :  پیش نیاز )  3  2: ر واحد تعدا) 2



  
  
  
  

  
  بسمه تعالی

  جعفري زاده: مدرس )   8  نفر  30: تعداد دانشجو )  7  دوم : نیمسال ) 6  کارشناسی :مقطع )  5

  : مدت تدریس )  10  1 7:شماره جلسه )  9

   )امتحان پایان ترم(بی نهایی اارزشی :عنوان درس جلسه حاضر )  11

  شیابی دانشجویانارز:  هدف کلی )  12

  )در پایان جلسه دانشجو قادر خواهد بود :    ( اهداف رفتاري ) 13
  
  
  

 :حیطه یادگیري )  14
  

  : باید قبل از ورود به بحث جدید دانشجو: رفتارهاي ورودي )  15
1-    
2 –    
3 –   
 4-    

  
  
  
  
  

  سواالت سنجش آغازین )  16
1  .  
2  .  
3  .  
   

پرستاري : م درس نا) 1
  2بهداشت جامعه 

  پرستاري: رشته ) 4  :  پیش نیاز )  3  2: تعدار واحد ) 2



  واحد بهداشت جامعه دو طرح درس روزانه
  

 
 
 
 

وسایل کمک   روش تدریس   فعالیت هاي دانشجو   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 
  آموزشی 

  زمان 

  زاده  جعفري: مدرس )   8  نفر  30: تعداد دانشجو )  7  دوم : نیمسال ) 6  یساکارشن: مقطع )  5

  45/1: مدت تدریس )  10  1: شماره جلسه )  9

  اسالم و نظرخانواده   :ن درس جلسه حاضرعنوا)  11
  

  .کندخانواده را تعریف کرده و نظر اسالم و سایر صاحبنظران را بیان   : هدف کلی )  12

  : یان جلسه دانشجو قادر خواهد بوددر پا :  اهداف رفتاري ) 13
  .خانواده را از نظر اسالم تعریف کرده و ویژگی هاي آنرا نام ببرد -1
  .عریف کندخانواده را از دیدگاه صاحبنظران مختلف ت -2
  .خصوصیات کلی و مشترك در خانواده را نام ببرد -3
  .انواع خانواده را توصیف کند -4
  .انواع خانواده را از لحاظ شکل، عملکرد و خصوصیات با یکدیگر مقایسه کند -5
  

 :حیطه یادگیري )  14
  )دانش( شناختی – 1
  )دانش(شناختی    – 2
  )دانش(شناختی    – 3
  )شدان(شناختی    – 4
  )فهمیدن(شناختی     – 5
  

  :قبل از ورود به بحث جدید دانشجو باید : رفتارهاي ورودي )  15
  .در مورد خانواده اطالعات پایه داشته باشد  -1
  بین انواع خانواده ها تفاوت قائل شود  – 2
3 –   
 4-    

5 –   
6 –   
7-   
8 –  

  سواالت سنجش آغازین )  16
  ؟ تی داردچه اهمی  خانواده چیست و.  1
  ؟خانواده از  نظر اسالم چه اهمیتی دارد.  2
  
  
  
  
  
  



معرفی درس ) 1
جدید و ایجاد 

  انگیزه 
  
  

 ارائه پیش سازمان
  دهنده

جالب و  ارائه مقدمه
  گیرا 

پاسخ به سواالت پیش 
  دهنده  سازمان

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  وایت برد  داستان پردازي 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  10

تدریس درس )  2
  جدید

  
   

  سخنرانی 
  ارائه اسالیدها 

  پرسش و پاسخ 
مشارکت دادن دانشجو 

  در بحث 

  شرکت در بحث 
  پاسخ به سواالت 

  گوش دادن 
  برداري  یادداشت

  سخنرانی 
  نمایش اسالید 

  بحث گروهی 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  ساعت  1

ارزشیابی )  3
  تکوینی 

  
  

هایی از  ارائه سوال
  دروس تدریس شده 

  پاسخ به سواالت 
  شرکت در بحث 

  بیان نقاط مبهم و گنگ 
  تدریس 

  وایت برد  پرسش و پاسخ 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

جمع بندي و )  4
  یجه گیري نت
  
  

برگشت به مطالب ارائه 
شده و ایجاد ارتباط 

بین قسمت هاي مختلف 
تدریس و جمع بندي 

  آنها 

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  20

تعیین تکلیف )  5
  براي جلسه بعد 

  
  

بیان موضوع جلسه 
  بعد 

بیان انتظارات از 
دانشجویان جهت ورود 

  ث آینده به بح
  کلیفارائه ت

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

معرفی منابع )  6
و ماخذ براي 

  مطالعه بیشتر 
  
  

معرفی منابع براي  
  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع موجود 
  در کتابخانه دانشکده 

  وایت برد  سخنرانی   استماع 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

  
  

  



  

وسایل کمک   روش تدریس   انشجو فعالیت هاي د  فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 
  آموزشی 

  زمان 

  دقیقه  10  وایت برد  داستان پردازي پاسخ به سواالت پیش  ارائه پیش سازمانمعرفی درس ) 1

پرستاري : نام درس ) 1
  2بهداشت جامعه 

  پرستاري: رشته ) 4  :  پیش نیاز )  3  2: تعدار واحد ) 2

  زاده  جعفري: مدرس )   8  نفر 30 :تعداد دانشجو )  7  دوم : نیمسال ) 6  شناسیکار: مقطع )  5

  45/1: مدت تدریس )  10  2: شماره جلسه )  9

  انواده ساختار خ  :عنوان درس جلسه حاضر )  11
  

  .کندابعاد ساختار خانواده را نام برده و توصیف   : هدف کلی )  12
  

  )در پایان جلسه دانشجو قادر خواهد بود :    ( اهداف رفتاري ) 13
  .ندرا نام برده و هر یک را توصیف ک ابعاد ساختار خانواده -1
  .دحل آنرا تشریح کنعوامل مهم در پذیرش نقش والدي و مرا -2
  .ندلکرد خانواده را تشریح کعم -3
  .ندفرهنگ خانواده را توصیف ک -4
  .ندک خانواده سالم و موثر را لیست کمشخصات ی - 5
  .ندو مشخصات تعاملی موثر را توصیف کالگوهاي ارتباطی را در خانواده را نام برده  -6
بطه با الگوهاي گفته شده، در رارا توضیح داده و نظر اسالم را  انواع الگوهاي رفتاري والدین با فرزندان -7

  . ندبیان ک
  

 :حیطه یادگیري )  14
  )دانش(شناختی  – 1
  )دانش(شناختی  – 2
  )دانش(شناختی  – 3
  )دانش(شناختی  – 4
  )دانش(شناختی   -5
  )دانش(شناختی  -6
  )دانش(شناختی  -7
  
  

  :دانشجو  قبل از ورود به بحث جدید :   رفتارهاي ورودي )  15
   .را می داند خانواده مفهوم – 1
  .آشناست ارتباط و انواع آنبا   -2
3 –   
  
  
  
  

  سواالت سنجش آغازین )  16
  ؟چیستخانواده  .   1
 ارتباط چیست؟. 2
   چه اهمیتی دارد؟ ارتباط در خانواده.  3
  نظر اسالم در مورد ارتباط در خانواده چیست؟. 4
  



جدید و ایجاد 
  انگیزه 

  
  

  دهنده 
ارائه مقدمه جالب و 

  گیرا 

  دهنده  سازمان
  گوش دادن 

  یادداشت برداري 

  ویدئو پروژکتور

تدریس درس )  2
  جدید

  
   

  سخنرانی 
  ارائه اسالیدها 

  پرسش و پاسخ 
مشارکت دادن دانشجو 

  در بحث 

  شرکت در بحث 
  پاسخ به سواالت 

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  سخنرانی 
  نمایش اسالید 

  بحث گروهی 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  ساعت  1

ارزشیابی )  3
  تکوینی 

  
  

هایی از  ارائه سوال
  دروس تدریس شده 

  سواالت پاسخ به 
  شرکت در بحث 

  بیان نقاط مبهم و گنگ 
  تدریس 

  وایت برد  پرسش و پاسخ 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

جمع بندي و )  4
  نتیجه گیري 

  
  

برگشت به مطالب ارائه 
شده و ایجاد ارتباط 

بین قسمت هاي مختلف 
تدریس و جمع بندي 

  آنها 

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  روژکتورویدئو پ

  دقیقه  20

تعیین تکلیف )  5
  براي جلسه بعد 

  
  

بیان موضوع جلسه 
  بعد 

بیان انتظارات از 
دانشجویان جهت ورود 

  به بحث آینده 
  کلیفارائه ت

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

معرفی منابع )  6
و ماخذ براي 

  مطالعه بیشتر 
  
  

ع براي معرفی مناب 
  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع موجود 
  در کتابخانه دانشکده 

  وایت برد  سخنرانی   استماع 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

  
  

  



  

وسایل کمک   روش تدریس   فعالیت هاي دانشجو   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 
  آموزشی 

  زمان 

  دقیقه  10  وایت برد  داستان پردازي پاسخ به سواالت پیش  ارائه پیش سازمانمعرفی درس ) 1

پرستاري : نام درس ) 1
  2بهداشت جامعه 

  پرستاري: رشته ) 4  :  پیش نیاز )  3  2: تعدار واحد ) 2

  زاده  جعفري: مدرس )   8  نفر 30 و تعداد دانشج)  7  دوم : نیمسال ) 6  یکارشناس: مقطع )  5

  45/1: مدت تدریس )  10  3: شماره جلسه )  9

  تکاملی خانوادهو فعالیت هاي اصلی در مراحل  تقسیم بندي مراحل رشد خانواده  : عنوان درس جلسه حاضر )  11
  

  .را در هر مرحله نام ببرند تکاملی خانوادهر مراحل بیان کرده و فعالیت هاي اصلی د را  تقسیم بندي مراحل رشد خانواده: هدف کلی )  12
  

  )در پایان جلسه دانشجو قادر خواهد بود :    ( اهداف رفتاري ) 13
 .دشرح ده از دیدگاه اریکسونرا مراحل تکاملی افراد  -1
 .بیان کند از نظر دوالرا تقسیم بندي مراحل رشد خانواده  -2
 .درا در هر مرحله نام ببر خانواده تکاملی فعالیت هاي اصلی در مراحل -3
  . ندمراحل زندگی خانواده را توصیف ک اهمیت توجه به -4
  .نقش پرستار بهداشت جامعه را در هر مرحله از مراحل تکاملی خانواده را شرح دهد -5
  

 :حیطه یادگیري )  14
  ) دانش( شناختی  – 1
  ) دانش( شناختی  – 2
  )دانش( شناختی  – 3
  ) دانش (شناختی  – 4
  )دانش( شناختی   – 5
  

  
  :دانشجو  قبل از ورود به بحث جدید :   رفتارهاي ورودي )  15

  .مراحل تکاملی انسان را می داند -1
  .فعالیت هاي تکاملی در هر مرحله تکامل انسان را می شناسد -2
  .نظر اسالم را در هر مرحله تکاملی می داند -3
  
  
  

  سواالت سنجش آغازین )  16
  چیست ؟ مراحل تکاملی انسان.   1
  د ؟ روجود دا مراحل تکاملی انسان و خانواده در آیا تفاوتی .  2
  ؟نظر اسالم در مورد مراحل تکاملی چیست.  3
  
  
  
  
  
  



جدید و ایجاد 
  ه انگیز

  
  

  دهنده 
ارائه مقدمه جالب و 

  گیرا 

  دهنده  سازمان
  گوش دادن 

  یادداشت برداري 

  ویدئو پروژکتور

تدریس درس )  2
  جدید

  
   

  سخنرانی 
  ارائه اسالیدها 

  پرسش و پاسخ 
مشارکت دادن دانشجو 

  در بحث 

  ر بحث شرکت د
  پاسخ به سواالت 

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  سخنرانی 
  نمایش اسالید 

  بحث گروهی 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  ساعت  1

ارزشیابی )  3
  تکوینی 

  
  

هایی از  ارائه سوال
  دروس تدریس شده 

  پاسخ به سواالت 
  شرکت در بحث 

  بیان نقاط مبهم و گنگ 
  تدریس 

  وایت برد  پرسش و پاسخ 
  دئو پروژکتوروی

  دقیقه  5

جمع بندي و )  4
  نتیجه گیري 

  
  

برگشت به مطالب ارائه 
شده و ایجاد ارتباط 

بین قسمت هاي مختلف 
تدریس و جمع بندي 

  آنها 

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  20

تعیین تکلیف )  5
  براي جلسه بعد 

  
  

بیان موضوع جلسه 
  بعد 

یان انتظارات از ب
دانشجویان جهت ورود 

  به بحث آینده 
  کلیفارائه ت

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

معرفی منابع )  6
و ماخذ براي 

  مطالعه بیشتر 
  
  

معرفی منابع براي  
  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع موجود 
  در کتابخانه دانشکده 

  وایت برد  ی سخنران  استماع 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

  
  

  

  



  
 
 
 

 
    

وسایل کمک   روش تدریس   جو فعالیت هاي دانش  فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 
  آموزشی 

  زمان 

  دقیقه  10  وایت برد  داستان پردازي پاسخ به سواالت پیش  ارائه پیش سازمانمعرفی درس ) 1

پرستاري : نام درس ) 1
  2بهداشت جامعه 

  پرستاري: رشته ) 4  :  پیش نیاز )  3  2تعدار واحد ) 2

  زاده  جعفري: مدرس )   8  نفر  30: تعداد دانشجو )  7  دوم : نیمسال ) 6  کارشناسی: مقطع )  5

  45/1: مدت تدریس )  10  4: شماره جلسه )  9

  و نظر اسالم را درباره ازدواج آنازدواج و اهمیت  : عنوان درس جلسه حاضر )  11
  

  .کندازدواج را تعریف کرده و اهمیت ازدواج را بیان کرده و نظر اسالم را درباره ازدواج با گفتن آیات و احادیث در این زمینه بیان   : هدف کلی )  12
  

  )جلسه دانشجو قادر خواهد بود در پایان :    ( اهداف رفتاري ) 13
  .ندازدواج را تعریف ک -1
  .ندات و احادیث در این زمینه بیان کنظر اسالم را درباره ازدواج با گفتن آی -2
  .نداهمیت ازدواج را بیان ک -3
  .دمعیارهاي گزینش همسر را شرح ده -4
  .دا از نظر اسالم شرح دهمعیارهاي گزینش همسر ر -5
  

 :ري حیطه یادگی)  14
  ) دانش( شناختی  – 1
  ) دانش ( شناختی  – 2
  ) دانش( شناختی  – 3
  )  دانش( شناختی  – 4
  )دانش(شناختی  – 5

  :قبل از ورود به بحث جدید دانشجو باید : رفتارهاي ورودي )  15
  .ازدواج اطالعات پایه داشته باشددر مورد  -1
  بر ازدواج را بداندعوامل موثر  – 2
  را در مورد ازدواج بداند نظر اسالم  -3
  
  
  
  
  

  سواالت سنجش آغازین )  16
  د؟ود چه چیزهایی در ذهن شما تداعی می شویمی شن را  ازدواجوقتی کلمه .   1
  ؟عوامل تاثیرگذار بر ازدواج کدامند.  2
  ؟نظر اسالم در مورد ازدواج چیست.  3
  
  



جدید و ایجاد 
  انگیزه 

  
  

  دهنده 
ارائه مقدمه جالب و 

  گیرا 

  دهنده  سازمان
  گوش دادن 

  یادداشت برداري 

  ویدئو پروژکتور

تدریس درس )  2
  جدید

  
   

  سخنرانی 
  ارائه اسالیدها 

  پرسش و پاسخ 
مشارکت دادن دانشجو 

  در بحث 

  شرکت در بحث 
  پاسخ به سواالت 

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  سخنرانی 
  نمایش اسالید 

  بحث گروهی 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  ساعت  1

ارزشیابی )  3
  تکوینی 

  
  

هایی از  ارائه سوال
  دروس تدریس شده 

  الت پاسخ به سوا
  شرکت در بحث 

  بیان نقاط مبهم و گنگ 
  تدریس 

  وایت برد  پرسش و پاسخ 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

جمع بندي و )  4
  نتیجه گیري 

  
  

برگشت به مطالب ارائه 
شده و ایجاد ارتباط 

بین قسمت هاي مختلف 
تدریس و جمع بندي 

  آنها 

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  کتورویدئو پروژ

  دقیقه  20

تعیین تکلیف )  5
  براي جلسه بعد 

  
  

بیان موضوع جلسه 
  بعد 

بیان انتظارات از 
دانشجویان جهت ورود 

  به بحث آینده 
  کلیفارائه ت

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

معرفی منابع )  6
و ماخذ براي 

  مطالعه بیشتر 
  
  

راي معرفی منابع ب 
  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع موجود 
  در کتابخانه دانشکده 

  وایت برد  سخنرانی   استماع 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

  
  

    

  



  

وسایل کمک   روش تدریس   فعالیت هاي دانشجو   اي استاد فعالیت ه  مراحل تدریس 
  آموزشی 

  زمان 

پرستاري : نام درس ) 1
  2بهداشت جامعه 

  پرستاري: رشته ) 4  :  پیش نیاز )  3  2: تعدار واحد ) 2

  زاده  جعفري: مدرس )   8  نفر  30:  تعداد دانشجو)  7  دوم : نیمسال ) 6  یکارشناس: مقطع )  5

  45/1: مدت تدریس )  10  5: شماره جلسه )  9

  بهداشت قبل از ازدواج و موارد مشاوره قبل از ازدواج : عنوان درس جلسه حاضر )  11
  

  .کنداهمیت بهداشت قبل از ازدواج و موارد مشاوره قبل از ازدواج را بیان   : هدف کلی )  12
  

  )در پایان جلسه دانشجو قادر خواهد بود :    ( رفتاري اهداف ) 13
  .ندمشاوره قبل از ازدواج را بیان ک اهمیت بهداشت قبل از ازدواج و موارد -1
  .مفهوم و اهمیت مشاوره ژنتیک را شرح دهد -2
  .مراحل مشاوره ژنتیکی را نام ببرد -3
  .درد نیاز به مشاوره ژنتیک را بدانموارد مو -4
  .دامعه در مشاوره ژنتیک را بیان کنستار بهداشت جنقش پر -5
  
  

 :حیطه یادگیري )  14
  ) انشد( شناختی  – 1
  )  انشد( شناختی  – 2
  ) انشد( شناختی  – 3
  ) انشد( شناختی  -4
  )دانش(شناختی  -5
  

  :دانشجو  قبل از ورود به بحث جدید :   رفتارهاي ورودي )  15
   .دآشنا باش ازدواج و بهداشتبا  -1
   اشدب  انشآ با مشاوره و اصول مشاوره  – 2
  .آشنا باشدبیماري هاي ژنتیکی با   – 3
 4-    

5 –  
6 –   
7-   
8 –  

  سواالت سنجش آغازین )  16
  ؟ازدواج چیست.   1
   است؟ اصول مشاوره کدام.  2
  ؟  بیماري هاي منتقله از راه ژنتیک کدامند.  3
   

  



معرفی درس ) 1
جدید و ایجاد 

  انگیزه 
  
  

 ارائه پیش سازمان
  دهنده 

ارائه مقدمه جالب و 
  گیرا 

پاسخ به سواالت پیش 
  دهنده  سازمان

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  وایت برد  داستان پردازي 
  ویدئو پروژکتور

   دقیقه 10

تدریس درس )  2
  جدید

  
   

  سخنرانی 
  ارائه اسالیدها 

  پرسش و پاسخ 
مشارکت دادن دانشجو 

  در بحث 

  شرکت در بحث 
  پاسخ به سواالت 

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  سخنرانی 
  نمایش اسالید 

  بحث گروهی 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  ساعت  1

ارزشیابی )  3
  تکوینی 

  
  

هایی از  ارائه سوال
  وس تدریس شده در

  پاسخ به سواالت 
  شرکت در بحث 

  بیان نقاط مبهم و گنگ 
  تدریس 

  وایت برد  پرسش و پاسخ 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

جمع بندي و )  4
  نتیجه گیري 

  
  

برگشت به مطالب ارائه 
شده و ایجاد ارتباط 

بین قسمت هاي مختلف 
تدریس و جمع بندي 

  آنها 

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  رانی سخن
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  20

تعیین تکلیف )  5
  براي جلسه بعد 

  
  

بیان موضوع جلسه 
  بعد 

بیان انتظارات از 
دانشجویان جهت ورود 

  به بحث آینده 
  کلیفارائه ت

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

معرفی منابع )  6
و ماخذ براي 

  ه بیشتر مطالع
  
  

معرفی منابع براي  
  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع موجود 
  در کتابخانه دانشکده 

  وایت برد  سخنرانی   استماع 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

 
 
 

 
 



  

پرستاري : نام درس ) 1
  2بهداشت جامعه 

  پرستاري: رشته ) 4  :  پیش نیاز )  3  2: تعدار واحد ) 2

  زاده  جعفري: مدرس )   8  نفر 30: تعداد دانشجو )  7  دوم : ل نیمسا) 6  شناسیکار: مقطع )  5

  45/1: مدت تدریس )  10   6: شماره جلسه )  9

  در خانواده  آنطالق و تاثیر  : عنوان درس جلسه حاضر )  11
  

  . کندطالق را تعریف کرده و تاثیر طالق در خانواده را بیان  :  هدف کلی )  12
  

  )در پایان جلسه دانشجو قادر خواهد بود (    : اهداف رفتاري ) 13
  .دطالق را تعریف کن -1
  .ندتاثیر طالق در خانواده را بیان ک -2
  .دعلل طالق را نام ببر -3
  .دنواده هاي تک سرپرست را تشریح کنمشکالت خا -4
  .دیر طالق را بر روي کودکان شرح دهتاث -5
  .ندالق را توصیف کاز ط هاي صیانت از خانواده و پیشگیري روش -6
  
  

 :حیطه یادگیري )  14
  ) دانش(شناختی  – 1
  ) دانش(شناختی  – 2
  )دانش(شناختی   -3
  )دانش(شناختی  -4
    )دانش(شناختی  -5
  )دانش(شناختی  -6

  :دانشجو  قبل از ورود به بحث جدید :   رفتارهاي ورودي )  15
  اطالعات پایه از طالق را می داند-1
  طالق را بر خانواده و نهایتا جامعه می داند تاثیر مخرب – 2
  نظر اسالم را در مورد طالق می داند – 3
  
  
  

  سواالت سنجش آغازین )  16
  طالق چگونه بوجود می آید؟ -1
  تاثیر طالق بر خانواده چیست؟ – 2
  طالق بر جامعه چیست؟تاثیر  – 3
  ست؟نظر اسالم در مورد طالق چی - 4
  
  
  
  



وسایل کمک   روش تدریس   فعالیت هاي دانشجو   ت هاي استاد فعالی  مراحل تدریس 
  آموزشی 

  زمان 

معرفی درس ) 1
جدید و ایجاد 

  انگیزه 
  
  

 ارائه پیش سازمان
  دهنده 

ارائه مقدمه جالب و 
  گیرا 

پاسخ به سواالت پیش 
  دهنده  سازمان

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  وایت برد  داستان پردازي 
  ویدئو پروژکتور

  یقه دق 10

تدریس درس )  2
  جدید

  
   

  سخنرانی 
  ارائه اسالیدها 

  پرسش و پاسخ 
مشارکت دادن دانشجو 

  در بحث 

  شرکت در بحث 
  پاسخ به سواالت 

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  سخنرانی 
  نمایش اسالید 

  بحث گروهی 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  ساعت  1

ارزشیابی )  3
  تکوینی 

  
  

 هایی از ارائه سوال
  دروس تدریس شده 

  پاسخ به سواالت 
  شرکت در بحث 

  بیان نقاط مبهم و گنگ 
  تدریس 

  وایت برد  پرسش و پاسخ 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

جمع بندي و )  4
  نتیجه گیري 

  
  

برگشت به مطالب ارائه 
شده و ایجاد ارتباط 

بین قسمت هاي مختلف 
تدریس و جمع بندي 

  آنها 

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  20

تعیین تکلیف )  5
  براي جلسه بعد 

  
  

بیان موضوع جلسه 
  بعد 

بیان انتظارات از 
دانشجویان جهت ورود 

  به بحث آینده 
  کلیفارائه ت

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

معرفی منابع )  6
و ماخذ براي 

  العه بیشتر مط

معرفی منابع براي  
  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع موجود 
  در کتابخانه دانشکده 

  وایت برد  سخنرانی   استماع 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه 5

  
  
  
  
   

  
  



  
  

  

وسایل کمک   روش تدریس   فعالیت هاي دانشجو   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 
  آموزشی 

  زمان 

پرستاري : نام درس ) 1
  2بعداشت جامعه 

  پرستاري: رشته ) 4  :  پیش نیاز )  3  2: تعدار واحد ) 2

   جعفري زاده: مدرس )   8  نفر 30: تعداد دانشجو )  7  دوم : مسال نی) 6  یکارشناس: مقطع )  5

  45/1: مدت تدریس )  10  7: شماره جلسه )  9

  آنمعلولیت و ویژگی هاي  : عنوان درس جلسه حاضر )  11
  

  .کندمعلولیت را تعریف کرده و ویژگی هاي معلولیت را بیان  :  هدف کلی )  12
  

  )در پایان جلسه دانشجو قادر خواهد بود :    ( اهداف رفتاري ) 13
  .ندمعلولیت را تعریف ک -1
  .دو ویژگی هاي معلولیت را بیان کن انواع معلولیت -2
  .دا یکی از اعضا خانواده را شرح دهمراحل واکنش خانواده به درك معلولیت کودك ی -3
  .دتوضیح ده در برخورد با خانوده هاي داراي فرد معلولرا نقش مراقبین بهداشتی  -4
  .ندیشگیري در معلولیت را بیان کسطوح پ -5
  .نقش پرستار بهداشت جامعه در معلولیت را شرح دهد -6
  .توانبخشی را تعریف کرده و اهداف آن را نام ببرد -7
 
  

 :حیطه یادگیري )  14
  ) انشد(  شناختی  – 1
  )  انشد( شناختی  – 2
  )انشد( شناختی  -3
  )دانش(شناختی  -4
  ) انشد(ناختی ش – 5
  ) انشد(شناختی  – 6
  )دانش(شناختی  -7
  

  :دانشجو  قبل از ورود به بحث جدید :   رفتارهاي ورودي )  15
  در مورد معلولیت اطالعات پایه داشته باشد -1
  .آشنا باشد با مکانیسم هاي دفاعی روانی انسان – 2
  اطالعات پایه در مورد معلولیت داشته باشد -3
  ایه در مورد توانبخشی داشته باشداطالعات پ -4
  
  
  

  سواالت سنجش آغازین )  16
  معلولیت چیست؟  -1
  مکانیسم هاي دفاعی روانی انسان چند نوع است؟ – 2
  مکانیسم هاي دفاعی کارآمد و ناکارآمد کدامند؟ -3
  توانبخشی چیست؟ -4
  



معرفی درس ) 1
جدید و ایجاد 

  انگیزه 
  
  

 ارائه پیش سازمان
  دهنده 

ارائه مقدمه جالب و 
  گیرا 

پاسخ به سواالت پیش 
  دهنده  سازمان

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  وایت برد  داستان پردازي 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  10

تدریس درس )  2
  جدید

  
   

  سخنرانی 
  اسالیدها  ارائه

  پرسش و پاسخ 
مشارکت دادن دانشجو 

  در بحث 

  شرکت در بحث 
  پاسخ به سواالت 

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  سخنرانی 
  نمایش اسالید 

  بحث گروهی 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  ساعت  1

ارزشیابی )  3
  تکوینی 

  
  

هایی از  ارائه سوال
  دروس تدریس شده 

  پاسخ به سواالت 
  حث شرکت در ب

  بیان نقاط مبهم و گنگ 
  تدریس 

  وایت برد  پرسش و پاسخ 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

جمع بندي و )  4
  نتیجه گیري 

  
  

برگشت به مطالب ارائه 
شده و ایجاد ارتباط 

بین قسمت هاي مختلف 
تدریس و جمع بندي 

  آنها 

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  20

تعیین تکلیف )  5
  براي جلسه بعد 

  
  

بیان موضوع جلسه 
  بعد 

بیان انتظارات از 
دانشجویان جهت ورود 

  به بحث آینده 
  کلیفارائه ت

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

معرفی منابع )  6
و ماخذ براي 

  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع براي  
   مطالعه بیشتر

معرفی منابع موجود 
  در کتابخانه دانشکده 

  وایت برد  سخنرانی   استماع 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه 5

  
  
  
  



  
  
  

  
  
  
  

پرستاري : نام درس ) 1
  2بهداشت جامعه 

  پرستاري: رشته ) 4  :  پیش نیاز )  3  2: تعدار واحد ) 2

  جعفري زاده:  مدرس)   8  نفر 30: تعداد دانشجو )  7  دوم : نیمسال ) 6  کارشناسی:مقطع )  5

  45/1: مدت تدریس )  10  8: شماره جلسه )  9

  زندگی آن براعتیاد  و تاثیر     :  عنوان درس جلسه حاضر )  11
  

  .کندعوامل موثر بر ایجاد اعتیاد را نام برده و تاثیر اعتیاد بر جنبه هاي مختلف زندگی را بیان   :  هدف کلی )  12
  

  )پایان جلسه دانشجو قادر خواهد بود  در:    ( اهداف رفتاري ) 13
  .داعتیاد را تعریف کن -1
  .تاثیر اعتیاد را بر جنبه هاي مختلف اعتیاد بیان کند -2
  .را توضیح دهدمخدر را و اثرات جسمی و روانی آن انواع مواد  -3
  .عوامل موثر بر ایجاد اعتیاد را نام ببرد -4
  .هدبعاد مختلف شرح دا عوامل اعتیاد را از -5
  .پیشگیري از اعتیاد را با ذکر مثالی در سطوح مختلف شرح دهد -6
  .نقش پرستار بهداشت جامعه را در ارتباط با اعتیاد بیان کند -7
  
  

 :حیطه یادگیري )  14
  )  شناد(شناختی  – 1
  )  شناد(شناختی  – 2
  ) شناد(شناختی   -3
  ) شناد(شناختی   -4
  )  شناد(شناختی    -5
  ) شناد( شناختی   -6
  ) شناد(شناختی    -7
  
   

  :دانشجو  قبل از ورود به بحث جدید :   رفتارهاي ورودي )  15
  اطالعات پایه در مورد اعتیاد را دارد -1
  انواع اعتیاد را می شناسد  -2
  با تاثیر مخرب اعتیاد در خانواده و جامعه آشناست -3
  
  

  سواالت سنجش آغازین )  16
  ؟ اعتیاد چیست . 1
  ؟انواع اعتیاد کدام است .  2
  تاثیر مواد مخدر بر خانواده و جامعه چیست؟. 3
  
  



  
وسایل کمک   روش تدریس   فعالیت هاي دانشجو   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 

  آموزشی 
  زمان 

معرفی درس ) 1
جدید و ایجاد 

  انگیزه 
  
  

 ارائه پیش سازمان
  دهنده 

ارائه مقدمه جالب و 
  گیرا 

خ به سواالت پیش پاس
  دهنده  سازمان

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  وایت برد  داستان پردازي 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  10

تدریس درس )  2
  جدید

  
   

  سخنرانی 
  ارائه اسالیدها 

  پرسش و پاسخ 
مشارکت دادن دانشجو 

  در بحث 

  شرکت در بحث 
  پاسخ به سواالت 

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  سخنرانی 
  نمایش اسالید 

  بحث گروهی 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  ساعت  1

ارزشیابی )  3
  تکوینی 

  
  

هایی از  ارائه سوال
  دروس تدریس شده 

  پاسخ به سواالت 
  شرکت در بحث 

  بیان نقاط مبهم و گنگ 
  تدریس 

  وایت برد  پرسش و پاسخ 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

جمع بندي و )  4
  نتیجه گیري 

  
  

به مطالب ارائه  برگشت
شده و ایجاد ارتباط 

بین قسمت هاي مختلف 
تدریس و جمع بندي 

  آنها 

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  20

تعیین تکلیف )  5
  براي جلسه بعد 

  
  

بیان موضوع جلسه 
  بعد 

بیان انتظارات از 
دانشجویان جهت ورود 

  به بحث آینده 
  لیفکارائه ت

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

معرفی منابع )  6
و ماخذ براي 

  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع براي  
  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع موجود 
  در کتابخانه دانشکده 

  وایت برد  سخنرانی   استماع 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه 5

  
  



  
  

  
  
  
  

ي پرستار: نام درس ) 1
  2بهداشت جامعه 

  پرستاري: رشته ) 4  :  پیش نیاز )  3  2: تعدار واحد ) 2

  جعفري زاده: مدرس )   8  نفر 30: تعداد دانشجو )  7  دوم : نیمسال ) 6  کارشناسی:مقطع )  5

  45/1: مدت تدریس )  10  9: شماره جلسه )  9

  هخانواد آن بحران  و اهمیت       :عنوان درس جلسه حاضر )  11
  

  .بحران را تعریف کرده و اهمیت بحران در خانواده را شرح دهند :  هدف کلی )  12

  :یان جلسه دانشجو قادر خواهد بوددر پا :   اهداف رفتاري ) 13
  .تعریف بحران و اهمیت بحران در خانواده را شرح دهد -1
  .انواع بحران را نام برده و توضیح دهد -2
  .ندمراحل بحران را توصیف ک -3
  .عکس العمل نسبت به بحران را شرح دهد -4
  .مراحل مداخله در بحران را شرح دهد -5
  .عواملی را که بر پیامد بحران در خانواده موثر هستند، نام ببرد -6
  .سطوح پیشگیري در بحران را توضیح دهد -7
  .نقش پرستار بهداشت جامعه در بحران خانواده را توصیف کند -8
  

 :یري حیطه یادگ)  14
  ) دانش(شناختی  – 1
  ) دانش(شناختی  – 2
  )دانش(شناختی  -3
  )دانش(شناختی  -4
  )  دانش(شناختی   -5
   )دانش(شناختی   -6
  )  دانش(شناختی   -7
  )  دانش(شناختی   -8
  

  :دانشجو  قبل از ورود به بحث جدید :   رفتارهاي ورودي )  15
   .با استرس و اضطراب آشنا باشد -1
  .تاثیر بحران در خانواده آشنا باشد با – 2
  .ه بحران را بشناسدکندعوامل ایجاد  -3
  با سطوح پیشگیري آشنا باشد -4
  
  

  سواالت سنجش آغازین )  16
  استرس چیست؟  .1
  اضطراب چیست؟. 2
  رابطه استري و اضطراب با بحران چیست؟. 3
  
  
  



  
وسایل کمک   روش تدریس   جو فعالیت هاي دانش  فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 

  آموزشی 
  زمان 

معرفی درس ) 1
جدید و ایجاد 

  انگیزه 
  
  

 ارائه پیش سازمان
  دهنده 

ارائه مقدمه جالب و 
  گیرا 

پاسخ به سواالت پیش 
  دهنده  سازمان

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  وایت برد  داستان پردازي 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  10

تدریس درس )  2
  جدید

  
   

  سخنرانی 
  ارائه اسالیدها 

  پرسش و پاسخ 
مشارکت دادن دانشجو 

  در بحث 

  شرکت در بحث 
  پاسخ به سواالت 

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  سخنرانی 
  نمایش اسالید 

  بحث گروهی 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  ساعت  1

ارزشیابی )  3
  تکوینی 

  
  

هایی از  ارائه سوال
  دروس تدریس شده 

  الت پاسخ به سوا
  شرکت در بحث 

  بیان نقاط مبهم و گنگ 
  تدریس 

  وایت برد  پرسش و پاسخ 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

جمع بندي و )  4
  نتیجه گیري 

  
  

برگشت به مطالب ارائه 
شده و ایجاد ارتباط 

بین قسمت هاي مختلف 
تدریس و جمع بندي 

  آنها 

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  کتورویدئو پروژ

  دقیقه  20

تعیین تکلیف )  5
  براي جلسه بعد 

  
  

بیان موضوع جلسه 
  بعد 

بیان انتظارات از 
دانشجویان جهت ورود 

  به بحث آینده 
  کلیفارائه ت

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

معرفی منابع )  6
و ماخذ براي 

  مطالعه بیشتر 

ي معرفی منابع برا 
  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع موجود 
  در کتابخانه دانشکده 

  وایت برد  سخنرانی   استماع 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه 5

  
  



  
  
  

  
  

  

پرستاري : نام درس ) 1
  2بهداشت جامعه 

  پرستاري: رشته ) 4  :  پیش نیاز )  3  2: تعدار واحد ) 2

  جعفري زاده: مدرس )   8  فرن 30: تعداد دانشجو )  7  دوم : نیمسال ) 6  کارشناسی:مقطع )  5

  45/1: مدت تدریس )  10  10: شماره جلسه )  9

  خشونت  و  سوء رفتار در خانواده :  عنوان درس جلسه حاضر )  11
  

  .کندخشم و خشونت در خانواده را تعریف کرده و مفهوم سوء رفتار در خانواده را بیان     :  هدف کلی )  12
  

  :یان جلسه دانشجو قادر خواهد بودر پاد :   اهداف رفتاري ) 13
  .خشم و خشونت در خانواده را تعریف کند -1
  .مفهوم سوء رفتار در خانواده را بیان کند -2
  .سوء رفتار نسبت به همسر را شرح دهد -3
  .سوء رفتار نسبت به کودکان را توصیف کند -4
  .غفلت از کودکان را توصیف کند -5
  .ندان را بیان کندسوء رفتار نسبت به سالم -6
  .عوامل موثر بر سوء رفتار را بیان کند -7
  .نقش پرستار بهداشت جامعه در پیشگیري و کمک به قربانیان سوء رفتار را شرح دهد -8
  

 :حیطه یادگیري )  14
  ) دانش(شناختی  – 1
  ) دانش(شناختی  – 2
  )دانش(شناختی  -3
  )دانش(شناختی  -4
  )  دانش(شناختی   -5
   )دانش(ختی شنا  -6
  )  دانش(شناختی   -7
  )  دانش(شناختی   -8
  

  :دانشجو  قبل از ورود به بحث جدید :   رفتارهاي ورودي )  15
   .با اطالعات پایه در مورد خشم و عصیانیت آشنا باشد -1
  .ه سوء رفتار در خانواده آشنا باشدکندبا عوامل ایجاد  – 2
  ا باشدبا اطالعات پایه در مورد غفلت آشن -3
  اهمیت مداخله در سوء رفتار را بداند  -4 

  
  

  سواالت سنجش آغازین )  16
  ؟که مورد آزار و اذیت قرار گرفته است آیا تا به حال از کودکی مراقبت کرده اید.  1
  ؟کندچرا بزرگترها با کودکان بدرفتاري می .  2
  آیا جامعه وظیفه اي در قبال افراد آزار دهنده دارد؟.  3
  
  
  



وسایل کمک   روش تدریس   فعالیت هاي دانشجو   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 
  آموزشی 

  زمان 

معرفی درس ) 1
جدید و ایجاد 

  انگیزه 
  
  

 ارائه پیش سازمان
  دهنده 

ارائه مقدمه جالب و 
  گیرا 

پاسخ به سواالت پیش 
  دهنده  سازمان

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  بردوایت   داستان پردازي 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  10

تدریس درس )  2
  جدید

  
   

  سخنرانی 
  ارائه اسالیدها 

  پرسش و پاسخ 
مشارکت دادن دانشجو 

  در بحث 

  شرکت در بحث 
  پاسخ به سواالت 

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  سخنرانی 
  نمایش اسالید 

  بحث گروهی 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  ساعت  1

ارزشیابی )  3
  نی تکوی

  
  

هایی از  ارائه سوال
  دروس تدریس شده 

  پاسخ به سواالت 
  شرکت در بحث 

  بیان نقاط مبهم و گنگ 
  تدریس 

  وایت برد  پرسش و پاسخ 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

جمع بندي و )  4
  نتیجه گیري 

  
  

برگشت به مطالب ارائه 
شده و ایجاد ارتباط 

بین قسمت هاي مختلف 
تدریس و جمع بندي 

  آنها 

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  20

تعیین تکلیف )  5
  براي جلسه بعد 

  
  

بیان موضوع جلسه 
  بعد 

بیان انتظارات از 
دانشجویان جهت ورود 

  به بحث آینده 
  کلیفارائه ت

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

رفی منابع مع)  6
و ماخذ براي 

  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع براي  
  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع موجود 
  در کتابخانه دانشکده 

  وایت برد  سخنرانی   استماع 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه 5

  
  

پرستاري : نام درس ) 1
  2بهداشت جامعه 

  پرستاري: رشته ) 4  :  پیش نیاز )  3  2: تعدار واحد ) 2



  
 
 
 
 
  
  

  
وسایل کمک   روش تدریس   فعالیت هاي دانشجو   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 

  آموزشی 
  زمان 

  دقیقه  10  وایت برد  داستان پردازي پاسخ به سواالت پیش  ارائه پیش سازمانمعرفی درس ) 1

  جعفري زاده: مدرس )   8  نفر  30: تعداد دانشجو )  7  دوم : نیمسال ) 6  کارشناسی:ع مقط)  5

  45/1: مدت تدریس )  10  11: شماره جلسه )  9

  آنسالمت و بهداشت خانواده  و عوامل موثر بر     : عنوان درس جلسه حاضر )  11
  

  .کندداده و عوامل موثر بر سالمت و بهداشت خانواده را توصیف  اهمیت حفظ سالمت و بهداشت خانواده را شرح   : هدف کلی )  12
  

  :یان جلسه دانشجو قادر خواهد بوددر پا :  اهداف رفتاري ) 13
  .دالمت و بهداشت خانواده را شرح دهاهمیت حفظ س -1
  . دوصیف کنعوامل موثر بر سالمت و بهداشت خانواده را نام برده و هر یک را ت -2
  .دمختلف سالمتی و بهداشت توضیح ده ا بر جنبه هايتاثیر فقر ر -3
  .دعلل فقر را نام ببر -4
  . دا بر ابعاد مختلف خانواده شرح دهتاثیر فقر ر -5
  .درا در خانواده هاي فقیر نام ببر موانع موجود در استفاده از خدمات بهداشتی -6
  .دبیمار توصیف کن انواده داراي فردنقش پرستار بهداشت جامعه را در ارتباط با خ -7
  

 :حیطه یادگیري )  14
  )دانش(شناختی   – 1
  )دانش(شناختی    – 2
  )دانش(شناختی   – 3
  )دانش(شناختی    – 4
  )دانش(شناختی    – 5
  )دانش(شناختی   – 6
  )دانش(شناختی   -7
  

  :قبل از ورود به بحث جدید دانشجو باید : رفتارهاي ورودي )  15
  .ده آشنا باشدبا  بهداشت خانوا  -1
  با فقر آشنا باشد -2
3-   
 4-    

  
  

  سواالت سنجش آغازین )  16
  ؟بهداشت خانواده چیست.  1
  ؟فقر چگونه بوجود می آید.  2
3 .  
  
  
  
  



جدید و ایجاد 
  گیزه ان
  
  

  دهنده 
ارائه مقدمه جالب و 

  گیرا 

  دهنده  سازمان
  گوش دادن 

  یادداشت برداري 

  ویدئو پروژکتور

تدریس درس )  2
  جدید

  
   

  سخنرانی 
  ارائه اسالیدها 

  پرسش و پاسخ 
مشارکت دادن دانشجو 

  در بحث 

  ت در بحث شرک
  پاسخ به سواالت 

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  سخنرانی 
  نمایش اسالید 

  بحث گروهی 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  ساعت  1

ارزشیابی )  3
  تکوینی 

  
  

هایی از  ارائه سوال
  دروس تدریس شده 

  پاسخ به سواالت 
  شرکت در بحث 

  بیان نقاط مبهم و گنگ 
  تدریس 

  وایت برد  پرسش و پاسخ 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

جمع بندي و )  4
  نتیجه گیري 

  
  

برگشت به مطالب ارائه 
شده و ایجاد ارتباط 

بین قسمت هاي مختلف 
تدریس و جمع بندي 

  آنها 

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  20

تعیین تکلیف )  5
  براي جلسه بعد 

  
  

بیان موضوع جلسه 
   بعد

بیان انتظارات از 
دانشجویان جهت ورود 

  به بحث آینده 
  کلیفارائه ت

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

معرفی منابع )  6
و ماخذ براي 

  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع براي  
  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع موجود 
  در کتابخانه دانشکده 

  وایت برد  نی سخنرا  استماع 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه 5

  
  



  
  
  

  
وسایل کمک   روش تدریس   فعالیت هاي دانشجو   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 

  آموزشی 
  زمان 

پرستاري : نام درس ) 1
  2بهداشت جامعه 

  پرستاري: رشته ) 4  :  پیش نیاز )  3  2: تعدار واحد ) 2

  جعفري زاده: مدرس )   8  نفر  30: تعداد دانشجو )  7  دوم : نیمسال ) 6  کارشناسی:مقطع )  5

  45/1: مدت تدریس )  10  1 2:شماره جلسه )  9

  بزه و بزهکار و اهمیت توجه به بزهکاري در جامعه     :عنوان درس جلسه حاضر )  11
  

  .کندبزه و بزهکار را تعریف کرده و اهمیت توجه به بزهکاري را در جامعه بیان   :  هدف کلی )  12
  

  :یان جلسه دانشجو قادر خواهد بوددر پا : اهداف رفتاري ) 13
  .کند بزه و بزهکار را تعریف -1
  .نده به بزهکاري را در جامعه بیان کاهمیت توج -2
  .در در گرایش به بزهکاري را شرح دهعلل موث -3
  .د، عاطفی و روانی بزهکار را بشناسخصوصیات شخصیتی -4
  در پیشگیري از بزهکاري را توضیح دهنقش پرستار بهداشت جامعه را د -5

 :حیطه یادگیري )  14
  )دانش(شناختی   – 1
  )دانش(شناختی   – 2
  )دانش(شناختی  – 3
  )دانش(شناختی   – 4
  )دانش( شناختی  – 5
  
  
  

  :قبل از ورود به بحث جدید دانشجو باید : رفتارهاي ورودي )  15
  اطالعات پایه در مورد جرم دارد -1
  اطالعات پایه در برخورد با جرم را دارد -2
  علل گرایش برخی از افراد را به جرم می داند -3
  
  
  

  سواالت سنجش آغازین )  16
  مجرم کیست؟ -1 

  چگونه باید با مجرم برخورد کرد؟ -2
  آیا زندان راه چاره خوبی است؟

  
  
  
  
  



معرفی درس ) 1
جدید و ایجاد 

  انگیزه 
  
  

 ارائه پیش سازمان
  نده ده

ارائه مقدمه جالب و 
  گیرا 

پاسخ به سواالت پیش 
  دهنده  سازمان

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  وایت برد  داستان پردازي 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  10

تدریس درس )  2
  جدید

  
   

  سخنرانی 
  ارائه اسالیدها 

  پرسش و پاسخ 
مشارکت دادن دانشجو 

  در بحث 

  شرکت در بحث 
  پاسخ به سواالت 

  وش دادن گ
  یادداشت برداري 

  سخنرانی 
  نمایش اسالید 

  بحث گروهی 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  ساعت  1

ارزشیابی )  3
  تکوینی 

  
  

هایی از  ارائه سوال
  دروس تدریس شده 

  پاسخ به سواالت 
  شرکت در بحث 

  بیان نقاط مبهم و گنگ 
  تدریس 

  وایت برد  پرسش و پاسخ 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

جمع بندي و )  4
  نتیجه گیري 

  
  

برگشت به مطالب ارائه 
شده و ایجاد ارتباط 

بین قسمت هاي مختلف 
تدریس و جمع بندي 

  آنها 

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  20

تعیین تکلیف )  5
  براي جلسه بعد 

  
  

بیان موضوع جلسه 
  بعد 

بیان انتظارات از 
ن جهت ورود دانشجویا

  به بحث آینده 
  کلیفارائه ت

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

معرفی منابع )  6
و ماخذ براي 

  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع براي  
  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع موجود 
  در کتابخانه دانشکده 

  وایت برد  سخنرانی   استماع 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه 5

 



  
  
  

  
وسایل کمک   روش تدریس   فعالیت هاي دانشجو   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 

  آموزشی 
  زمان 

پرستاري : نام درس ) 1
  2بهداشت جامعه 

  پرستاري: رشته ) 4  :  پیش نیاز )  3  2: تعدار واحد ) 2

  جعفري زاده: مدرس )   8  نفر  30: تعداد دانشجو )  7  دوم : نیمسال ) 6  کارشناسی:مقطع )  5

  45/1: مدت تدریس )  10  1 3:شماره جلسه )  9

  .آنسالمندي و اهمیت توجه به   :عنوان درس جلسه حاضر )  11
  

  .سالمندي را تعریف کرده، نظریه هاي سالمندي را نام برده و اهمیت توجه به سالمندي را توضیح دهند : هدف کلی )  12
  
  

  :ر خواهد بوددر پایان جلسه دانشجو قاد : اهداف رفتاري ) 13
  .سالمندي را تعریف کند -1
  .ردنظریه هاي سالمندي را نام بب -2
  .دمیت توجه به سالمندي را توضیح دهاه -3
  .دوثر بر سالمت سالمندان را شرح دهعوامل م -4
  .دات طبیعی در سالمندي را تشریح کنتغییر -5
  .درا توصیف کن بیماري هاي شایع دوران سالمندي -6
  .درا شرح ده در قبال سالمندانو جامعه را وظایف خانواده  -7
  .ددر ارتباط با سالمندي را شرح ده را جامعهنقش پرستاران بهداشت  -8
  
  

 :حیطه یادگیري )  14
  )دانش(شناختی   – 1
  )دانش(شناختی   – 2
  )دانش(شناختی  – 3
  )دانش(شناختی   – 4
  )دانش(شناختی  – 5
  )دانش(شناختی  -6
  )دانش(شناختی  -7
  )دانش(شناختی  -8

  :انشجو باید قبل از ورود به بحث جدید د: رفتارهاي ورودي )  15
  .آشنا باشدهاي مختلف بدن در سالمندي با فیزیولوژي دستگاه   -1
  .آشنا باشد با تغیرات فیزیولوژیک و پاتولوژیک بدن سالمند  - 2
  
  

  سواالت سنجش آغازین )  16
  بدن سالمند با بدن شما چه تفاوتی دارد؟.  1
  ماري محسوب می شوند؟آیا تمامی تفاوت هاي موجود بین بدن سالمند و جوان بی. 2
   



معرفی درس ) 1
جدید و ایجاد 

  انگیزه 
  
  

 ارائه پیش سازمان
  دهنده 

ارائه مقدمه جالب و 
  گیرا 

پاسخ به سواالت پیش 
  دهنده  سازمان

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  وایت برد  داستان پردازي 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  10

تدریس درس )  2
  جدید

  
   

  سخنرانی 
  ارائه اسالیدها 

  پرسش و پاسخ 
مشارکت دادن دانشجو 

  در بحث 

  شرکت در بحث 
  پاسخ به سواالت 

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  سخنرانی 
  نمایش اسالید 

  بحث گروهی 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  ت ساع 1

ارزشیابی )  3
  تکوینی 

  
  

هایی از  ارائه سوال
  دروس تدریس شده 

  پاسخ به سواالت 
  شرکت در بحث 

  بیان نقاط مبهم و گنگ 
  تدریس 

  وایت برد  پرسش و پاسخ 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

جمع بندي و )  4
  نتیجه گیري 

  
  

برگشت به مطالب ارائه 
شده و ایجاد ارتباط 

بین قسمت هاي مختلف 
دریس و جمع بندي ت

  آنها 

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  20

تعیین تکلیف )  5
  براي جلسه بعد 

  
  

بیان موضوع جلسه 
  بعد 

بیان انتظارات از 
دانشجویان جهت ورود 

  به بحث آینده 
  کلیفارائه ت

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  کتورویدئو پروژ

  دقیقه  5

معرفی منابع )  6
و ماخذ براي 

  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع براي  
  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع موجود 
  در کتابخانه دانشکده 

  وایت برد  سخنرانی   استماع 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه 5

 



  
  
  

  
وسایل کمک   روش تدریس   فعالیت هاي دانشجو   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 

  آموزشی 
  ن زما

پرستاري : نام درس ) 1
  2بهداشت جامعه 

  پرستاري: ه رشت) 4  :  پیش نیاز )  3  2: تعدار واحد ) 2

  جعفري زاده: مدرس )   8  نفر  30: تعداد دانشجو )  7  دوم : نیمسال ) 6  کارشناسی:مقطع )  5

  45/1: مدت تدریس )  10  1 4:شماره جلسه )  9

  در حیطه بهداشتی آن گروه و اهمیت  :عنوان درس جلسه حاضر )  11
  

  .کندرا در حیطه بهداشتی بیان گروه را تعریف کرده و اهمیت گروه ها  : هدف کلی )  12
  

  )در پایان جلسه دانشجو قادر خواهد بود :    ( اهداف رفتاري ) 13
  .گروه را تعریف کند -1
  .اهمیت گروه ها را در حیطه بهداشتی بیان کند -2
  .ویژگی هاي گروه را نام ببرد -3
  .ساختار نقش و ساختار رهبري را تشریح کند  -4
  .را بیان کنددالیل تشکیل گروه  -5
  .مراحل عملکرد گروه را بیان کند -6
  .ترکیب و وظایف اعضا گروه را شرح دهد -7
  .پویایی گروه و اهمیت آن در آموزش بهداشت را شرح دهد -8
  .اهمیت وجود پرستار بهداشت جامعه را در گروه بهداشتی توصیف کند -9
  
  

 :حیطه یادگیري )  14
  )دانش(شناختی   – 1
  )دانش( شناختی  – 2
  )دانش(شناختی  – 3
  )دانش(شناختی   – 4
  )دانش(شناختی  – 5
  )دانش(شناختی   -6
  )دانش(شناختی  -7
  )دانش(شناختی  -8
  )دانش(شناختی  -9
  

  :قبل از ورود به بحث جدید دانشجو باید : رفتارهاي ورودي )  15
  .اطالعات پایه در مورد گروه و تیم داشته باشد  -1
  ي تشکیل گروه آشنا باشدراه هابا   - 2
3-   
  

  سواالت سنجش آغازین )  16
  چرا گروه تشکیل می دهیم؟.  1
  آیا انجام کارها بشکل گروهی بهتر جواب می دهد؟. 2
  آیا تا بحال عضو گروهی بوده اید؟. 3
  
  
  
  



معرفی درس ) 1
جدید و ایجاد 

  انگیزه 
  
  

 ارائه پیش سازمان
  دهنده 

ارائه مقدمه جالب و 
  گیرا 

پاسخ به سواالت پیش 
  دهنده  سازمان

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  وایت برد  داستان پردازي 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  10

تدریس درس )  2
  جدید

  
   

  سخنرانی 
  ارائه اسالیدها 

   پرسش و پاسخ
مشارکت دادن دانشجو 

  در بحث 

  شرکت در بحث 
  پاسخ به سواالت 

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  سخنرانی 
  نمایش اسالید 

  بحث گروهی 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  ساعت  1

ارزشیابی )  3
  تکوینی 

  
  

هایی از  ارائه سوال
  دروس تدریس شده 

  پاسخ به سواالت 
  شرکت در بحث 

  نگ بیان نقاط مبهم و گ
  تدریس 

  وایت برد  پرسش و پاسخ 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

جمع بندي و )  4
  نتیجه گیري 

  
  

برگشت به مطالب ارائه 
شده و ایجاد ارتباط 

بین قسمت هاي مختلف 
تدریس و جمع بندي 

  آنها 

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  20

تعیین تکلیف )  5
  جلسه بعد  براي

  
  

بیان موضوع جلسه 
  بعد 

بیان انتظارات از 
دانشجویان جهت ورود 

  به بحث آینده 
  کلیفارائه ت

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

معرفی منابع )  6
و ماخذ براي 

  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع براي  
  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع موجود 
  کتابخانه دانشکده  در

  وایت برد  سخنرانی   استماع 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه 5

 



  
  
  

  

پرستاري : نام درس ) 1
  2بهداشت جامعه 

  پرستاري: رشته ) 4  :  پیش نیاز )  3  2: تعدار واحد ) 2

  جعفري زاده: مدرس )   8  نفر  30: تعداد دانشجو )  7  دوم : نیمسال ) 6  کارشناسی:مقطع )  5

  45/1: مدت تدریس )  10  1 5:جلسه  شماره)  9

  فرایند پرستاري   :عنوان درس جلسه حاضر )  11
  

  .با مفهوم فرایند پرستاري آشنا شوند :  هدف کلی )  12
  

  )در پایان جلسه دانشجو قادر خواهد بود :    ( اهداف رفتاري ) 13
  .دفرایند پرستاري را توضیح ده -1
  .وضیح داده و اجزا آن را شرح دهداهمیت فرایند پرستاري را ت -2
  .فرایند پرستاري در جامعه را توصیف کند -3
  .ویژگی هاي فرایند پرستاري در جامعه را بیان کند -4
  .مراحل فرایند پرستاري بهداشت جامعه را توضیح دهد -5
  .براي یک جامعه، فرایند پرستاري طراحی کند -6
  
  
  

 :حیطه یادگیري )  14
  )نشدا(شناختی   – 1
  )دانش(شناختی   – 2
  )فهمیدن(شناختی  – 3
  )دانش(شناختی   – 4
  )دانش(شناختی  – 5
  )بکار بستن(شناختی  -6
  
  

  :قبل از ورود به بحث جدید دانشجو : رفتارهاي ورودي )  15
  .با فرایند پرستاري آشنا باشند  .1
   

  
  
  

  سواالت سنجش آغازین )  16
  ؟ را اجرا کرده ایدآیا تا بحال فرایند پرستاري .  1
  ؟ آیا تفاوتی میان فرایند پرستاري براي بیمار با فرایند پرستاري براي جامعه وجود دارد.  2
  اهمیت و جایگاه فرایند بازدید از منزل در جامعه چیست؟. 3 

  
  
  
  
  
  



وسایل کمک   روش تدریس   فعالیت هاي دانشجو   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 
  آموزشی 

   زمان

معرفی درس ) 1
جدید و ایجاد 

  انگیزه 
  
  

 ارائه پیش سازمان
  دهنده 

ارائه مقدمه جالب و 
  گیرا 

پاسخ به سواالت پیش 
  دهنده  سازمان

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  وایت برد  داستان پردازي 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  10

تدریس درس )  2
  جدید

  
   

  سخنرانی 
  ارائه اسالیدها 

  پرسش و پاسخ 
مشارکت دادن دانشجو 

  در بحث 

  شرکت در بحث 
  پاسخ به سواالت 

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  سخنرانی 
  نمایش اسالید 

  بحث گروهی 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  ساعت  1

ارزشیابی )  3
  تکوینی 

  
  

هایی از  ارائه سوال
  دروس تدریس شده 

  پاسخ به سواالت 
  شرکت در بحث 

  گ بیان نقاط مبهم و گن
  تدریس 

  وایت برد  پرسش و پاسخ 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

جمع بندي و )  4
  نتیجه گیري 

  
  

برگشت به مطالب ارائه 
شده و ایجاد ارتباط 

بین قسمت هاي مختلف 
تدریس و جمع بندي 

  آنها 

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  20

تعیین تکلیف )  5
  جلسه بعد براي 

  
  

بیان موضوع جلسه 
  بعد 

بیان انتظارات از 
دانشجویان جهت ورود 

  به بحث آینده 
  کلیفارائه ت

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

معرفی منابع )  6
و ماخذ براي 

  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع براي  
  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع موجود 
  کتابخانه دانشکده در 

  وایت برد  سخنرانی   استماع 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه 5

 

پرستاري : نام درس ) 1
  2بهداشت جامعه 

  پرستاري: رشته ) 4  :  پیش نیاز )  3  2: تعدار واحد ) 2



  
  
  

  
وسایل کمک   روش تدریس   فعالیت هاي دانشجو   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 

  آموزشی 
  زمان 

معرفی درس ) 1
جدید و ایجاد 

 ارائه پیش سازمان
  دهنده 

خ به سواالت پیش پاس
  دهنده  سازمان

  وایت برد  داستان پردازي 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  10

  جعفري زاده: مدرس )   8  نفر  30: تعداد دانشجو )  7  دوم : نیمسال ) 6  کارشناسی:مقطع )  5

  45/1: مدت تدریس )  10  1 6:جلسه شماره )  9

  قتصاد بهداشت و نقش آن را در ارائه خدمات بهداشتی ا   :عنوان درس جلسه حاضر )  11
  

  .اقتصاد بهداشت را تعریف کرده و نقش آن را در ارائه خدمات بهداشتی توصیف کند  :  هدف کلی )  12
  

  :هد بودیان جلسه دانشجو قادر خوادر پا: اهداف رفتاري ) 13
  .کنداقتصاد بهداشت را تعریف  -1
  .اهمیت اقتصاد بهداشت را بیان دارند -2
  .کندنقش اقتصاد بهداشت را در ارائه خدمات بهداشتی توصیف  -3
  .نقش پرستار را در این راستا شرح دهند -4
  
  
  

 :حیطه یادگیري )  14
  )دانش(شناختی   – 1
  )دانش(شناختی   – 2
  )دانش(شناختی  – 3
  )دانش(شناختی  – 4
  

  : باید قبل از ورود به بحث جدید دانشجو: رفتارهاي ورودي )  15
  اطالعات پایه از تاثیر  مسایل مالی بر وضعیت بهداشتی داشته باشد  -1
2-   
3 –   
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  ؟ه ایدحال به تاثیر مسایل مالی بر وضعیت بهداشتی فکر کردآیا تا به .  1
  ؟براي حل مشکالت مالی خدمات بهداشی چه اقداماتی می توان انجام داد.  2
3  .  
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  یادداشت برداري 
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  بیان نقاط مبهم و گنگ 
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  نتیجه گیري 

  
  

به مطالب ارائه  برگشت
شده و ایجاد ارتباط 
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تعیین تکلیف )  5
  براي جلسه بعد 

  
  

بیان موضوع جلسه 
  بعد 

بیان انتظارات از 
دانشجویان جهت ورود 

  به بحث آینده 
  لیفکارائه ت

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

معرفی منابع )  6
و ماخذ براي 

  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع براي  
  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع موجود 
  در کتابخانه دانشکده 

  وایت برد  سخنرانی   استماع 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه 5
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1  .  
2  .  
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پرستاري : نام درس ) 1
  3بهداشت جامعه 

  پرستاري: رشته ) 4  :  پیش نیاز )  3  2: تعدار واحد ) 2



  بهداشت جامعه سه واحد طرح درس روزانه
  

 
 
 
 

وسایل کمک   روش تدریس   فعالیت هاي دانشجو   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 
  آموزشی 

  زمان 
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  .کندرا شرح داده و روش هاي بررسی جامعه را بیان  دالیل بررسی جامعه -2
  

  : یان جلسه دانشجو قادر خواهد بودادر پ :  اهداف رفتاري ) 13
  .کندجامعه را تعریف  -1
  .اهمیت توجه به جامعه را بیان کند -2
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  سواالت سنجش آغازین )  16
  ؟ چه اهمیتی دارد  چیست و جامعه.  1
  ؟دارددر سالمتی خانواده ها و افراد ي تاثیرچه  سالمتی جامعه.  2
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  نمایش اسالید 

  بحث گروهی 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  ساعت  1

ارزشیابی )  3
  تکوینی 

  
  

هایی از  ارائه سوال
  دروس تدریس شده 

  پاسخ به سواالت 
  شرکت در بحث 

  بیان نقاط مبهم و گنگ 
  تدریس 

  وایت برد  پرسش و پاسخ 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

جمع بندي و )  4
  نتیجه گیري 

  
  

برگشت به مطالب ارائه 
شده و ایجاد ارتباط 
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بیان موضوع جلسه 
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بیان انتظارات از 
دانشجویان جهت ورود 

  به بحث آینده 
  کلیفارائه ت

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

معرفی منابع )  6
و ماخذ براي 

  مطالعه بیشتر 
  
  

معرفی منابع براي  
  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع موجود 
  در کتابخانه دانشکده 

  وایت برد  سخنرانی   استماع 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

  



  

وسایل کمک   روش تدریس   فعالیت هاي دانشجو   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 
  آموزشی 
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  محیط زندگی چه تاثیري بر سالمتی ما دارد؟. 1
  آلودگی هوا چیست و چه تاثیري بر سالمتی انسان دارد؟.  2
3  .  
  



معرفی درس ) 1
ید و ایجاد جد

  انگیزه 
  
  

 ارائه پیش سازمان
  دهنده 

ارائه مقدمه جالب و 
  گیرا 

پاسخ به سواالت پیش 
  دهنده  سازمان

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 
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  پاسخ به سواالت 

  گوش دادن 
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  سخنرانی 
  نمایش اسالید 

  بحث گروهی 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  ساعت  1

ارزشیابی )  3
  تکوینی 

  
  

هایی از  ارائه سوال
  دروس تدریس شده 

  پاسخ به سواالت 
  شرکت در بحث 

  بیان نقاط مبهم و گنگ 
  تدریس 

  وایت برد  اسخ پرسش و پ
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

جمع بندي و )  4
  نتیجه گیري 

  
  

برگشت به مطالب ارائه 
شده و ایجاد ارتباط 

بین قسمت هاي مختلف 
تدریس و جمع بندي 

  آنها 

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  20

تعیین تکلیف )  5
  براي جلسه بعد 

  
  

وضوع جلسه بیان م
  بعد 

بیان انتظارات از 
دانشجویان جهت ورود 

  به بحث آینده 
  کلیفارائه ت

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

معرفی منابع )  6
و ماخذ براي 

  مطالعه بیشتر 
  
  

معرفی منابع براي  
  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع موجود 
   در کتابخانه دانشکده

  وایت برد  سخنرانی   استماع 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5
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  آموزشی 
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  .ده و  انواع آن را نام ببردسختی آب را بیان کر -6
  .اهمیت بهداشت خاك را توصیف کند -7
  .ه را توضیح دهدکندمنابع آلوده  -8
  .عوامل موثر در پایداري سموم شیمیایی در خاك را بیان کند -9

  .را شرح دهد تاثیر سموم بر روي موجودات خاك -10
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  اطالعات پایه از بهداشت آب را دارد -1
  تاثیر بهداشت آب را بر سالمتی انسان می داند -2
  اطالعات پایه از خاك دارد  -3
  تاثیر خاك را بر سالمتی انسان می داند -4
  
  
  

  سواالت سنجش آغازین )  16
  ؟ کدامند منابع آب شیرین و قابل شرب.   1
  ؟  بیماري هاي منتقله از راه آب کدامند.  2
  تاثیر خاك بر زندگی انسان چیست؟. 3
  ؟بیماري هاي منتقله از راه خاك کدامند.  4
  
  
  
  



معرفی درس ) 1
جدید و ایجاد 

  انگیزه 
  
  

 رائه پیش سازمانا
  دهنده 

ارائه مقدمه جالب و 
  گیرا 

پاسخ به سواالت پیش 
  دهنده  سازمان

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  وایت برد  داستان پردازي 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  10

تدریس درس )  2
  جدید

  
   

  سخنرانی 
  ارائه اسالیدها 

  پرسش و پاسخ 
مشارکت دادن دانشجو 

  در بحث 

  شرکت در بحث 
  پاسخ به سواالت 

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  سخنرانی 
  نمایش اسالید 

  بحث گروهی 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  ساعت  1

ارزشیابی )  3
  تکوینی 

  
  

هایی از  ارائه سوال
  دروس تدریس شده 

  پاسخ به سواالت 
  شرکت در بحث 

  بیان نقاط مبهم و گنگ 
  تدریس 

  وایت برد  پرسش و پاسخ 
  وژکتورویدئو پر

  دقیقه  5

جمع بندي و )  4
  نتیجه گیري 

  
  

برگشت به مطالب ارائه 
شده و ایجاد ارتباط 

بین قسمت هاي مختلف 
تدریس و جمع بندي 

  آنها 

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  20

تعیین تکلیف )  5
  براي جلسه بعد 

  
  

بیان موضوع جلسه 
  بعد 

تظارات از بیان ان
دانشجویان جهت ورود 

  به بحث آینده 
  کلیفارائه ت

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

معرفی منابع )  6
و ماخذ براي 

  مطالعه بیشتر 
  
  

معرفی منابع براي  
  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع موجود 
  در کتابخانه دانشکده 

  ت بردوای  سخنرانی   استماع 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

  
  

  

  



  
 
 
 

 
    

وسایل کمک   روش تدریس   فعالیت هاي دانشجو   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 
  آموزشی 

  زمان 

پرستاري : نام درس ) 1
  3بهداشت جامعه 

  پرستاري: رشته ) 4  :  پیش نیاز )  3  2تعدار واحد ) 2

  زاده  جعفري: مدرس )   8  نفر  30: تعداد دانشجو )  7  دوم : نیمسال ) 6  کارشناسی: مقطع )  5

  45/1: مدت تدریس )  10  4: شماره جلسه )  9

  فاضالب و اهمیت تصفیه آن  : عنوان درس جلسه حاضر )  11
  

  .فاضالب را تعریف کرده و اهمیت تصفیه فاضالب را شرح دهند   : هدف کلی )  12
  

  )در پایان جلسه دانشجو قادر خواهد بود :    ( اهداف رفتاري ) 13
  .کندفاضالب را تعریف  -1
  .ندمنابع تشکیل فاضالب را بیان ک -2
  .دت تصفیه فاضالب را شرح دهاهمی -3
  . ندویژگی هاي فاضالب شهري را بیان ک -4
  .ندین درجه آلودگی فاضالب را بیان کمعیارهاي تعی -5
  .ندمراحل تصفیه فاضالب را تشریح ک -6
  

 :حیطه یادگیري )  14
  ) دانش( شناختی  – 1
  ) دانش ( شناختی  – 2
  ) دانش( شناختی  – 3
  )  دانش( شناختی  – 4
  )دانش(شناختی  – 5
  )دانش(شناختی   -6

  :قبل از ورود به بحث جدید دانشجو باید : رفتارهاي ورودي )  15
  .اطالعات پایه داشته باشد فاضالبدر مورد  -1
  تاثیر بهداشتی فاضالب بر سالمتی را بداند – 2
3-    
  
  
  
  
  

  سواالت سنجش آغازین )  16
  ؟اتفاقی می افتداگر فضالب ها جمع آوري نشوند، چه .   1
  ؟چه بیماري هایی از طریق فضالب ممکن است مهار شوند.  2
3  .  
  
  



معرفی درس ) 1
جدید و ایجاد 

  انگیزه 
  
  

 ارائه پیش سازمان
  دهنده 

ارائه مقدمه جالب و 
  گیرا 

اسخ به سواالت پیش پ
  دهنده  سازمان

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  وایت برد  داستان پردازي 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  10

تدریس درس )  2
  جدید

  
   

  سخنرانی 
  ارائه اسالیدها 

  پرسش و پاسخ 
مشارکت دادن دانشجو 

  در بحث 

  شرکت در بحث 
  پاسخ به سواالت 

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  ی سخنران
  نمایش اسالید 

  بحث گروهی 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  ساعت  1

ارزشیابی )  3
  تکوینی 

  
  

هایی از  ارائه سوال
  دروس تدریس شده 

  پاسخ به سواالت 
  شرکت در بحث 

  بیان نقاط مبهم و گنگ 
  تدریس 

  وایت برد  پرسش و پاسخ 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

جمع بندي و )  4
  نتیجه گیري 

  
  

شت به مطالب ارائه برگ
شده و ایجاد ارتباط 

بین قسمت هاي مختلف 
تدریس و جمع بندي 

  آنها 

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  20

تعیین تکلیف )  5
  براي جلسه بعد 

  
  

بیان موضوع جلسه 
  بعد 

بیان انتظارات از 
دانشجویان جهت ورود 

  به بحث آینده 
  کلیفتارائه 

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

معرفی منابع )  6
و ماخذ براي 

  مطالعه بیشتر 
  
  

معرفی منابع براي  
  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع موجود 
  در کتابخانه دانشکده 

  وایت برد  سخنرانی   استماع 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

  
  

    

  



  

پرستاري : نام درس ) 1
  3بهداشت جامعه 

  پرستاري: رشته ) 4  :  پیش نیاز )  3  2: تعدار واحد ) 2

  زاده  جعفري: مدرس )   8  نفر  30: تعداد دانشجو )  7  دوم : نیمسال ) 6  یکارشناس: مقطع )  5

  45/1: مدت تدریس )  10  5: شماره جلسه )  9

  به بهداشت مسکنزباله و اهمیت توجه   : عنوان درس جلسه حاضر )  11
  

  .کندزباله را تعریف کرده و اهمیت جمع آوري مواد زائد را بیان  -1  : هدف کلی )  12
  .اهمیت توجه به بهداشت مسکن را توضیح دهند -2
  

  )در پایان جلسه دانشجو قادر خواهد بود :    ( اهداف رفتاري ) 13
  .دتعریف کند و انواع آن را نام ببرزباله را  -1
  .ندیت جمع آوري مواد زائد را بیان کماه -2
  .دمراحل دفع زباله را شرح ده -3
  .دتوجه به شرایط ایران را بیان کن بهترین شیوه دفع زباله را با -4
 .ندبیان کاصول پیشگیري از عفونت هاي بیمارستانی را  -5
  .دتوجه به بهداشت مسکن را توضیح دهاهمیت  -6
  .را نام ببردویژگی هاي یک مسکن بهداشتی  -7
  .داستانداردهاي مسکن را بیان کن -8
  .دبهداشت مسکن در روستا را بیان کن -9
  
  

 :حیطه یادگیري )  14
  )انشد(شناختی  – 1
  ) انشد(شناختی  – 2
  )انشد(شناختی  – 3
  )انشد(شناختی  -4
  )دانش(شناختی  -5
  )دانش(شناختی   -6
  )دانش(شناختی   -7
  )دانش(شناختی   -8
  )دانش(ختی شنا  -9
  

  :دانشجو  قبل از ورود به بحث جدید :   رفتارهاي ورودي )  15
   با بیماري هاي مسري منتقله از طریق زباله ها آشنا باشد -1
  را از نظر سالمتی بداند اهمیت دفع زباله – 2
  اهمیت مسکن مناسب را از نظر سالمتی بداند  – 3
 4-    

  
  سواالت سنجش آغازین )  16

  ؟بیماري ها از طریق زباله ها منتقل می شوند کدام. 1
   ؟اگر زباله ها بشکل صحیحی دفع نشوند چه مشکلی پیش می آید.  2
  ؟ یک مسکن مناسب داراي چه خصوصیاتی است.  3



وسایل کمک   روش تدریس   فعالیت هاي دانشجو   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 
  آموزشی 

  زمان 

معرفی درس ) 1
اد جدید و ایج

  انگیزه 
  
  

 ارائه پیش سازمان
  دهنده 

ارائه مقدمه جالب و 
  گیرا 

پاسخ به سواالت پیش 
  دهنده  سازمان

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  وایت برد  داستان پردازي 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  10

تدریس درس )  2
  جدید

  
   

  سخنرانی 
  ارائه اسالیدها 

  پرسش و پاسخ 
مشارکت دادن دانشجو 

   در بحث

  شرکت در بحث 
  پاسخ به سواالت 

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  سخنرانی 
  نمایش اسالید 

  بحث گروهی 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  ساعت  1

ارزشیابی )  3
  تکوینی 

  
  

هایی از  ارائه سوال
  دروس تدریس شده 

  پاسخ به سواالت 
  شرکت در بحث 

  بیان نقاط مبهم و گنگ 
  تدریس 

  ت بردوای  پرسش و پاسخ 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

جمع بندي و )  4
  نتیجه گیري 

  
  

برگشت به مطالب ارائه 
شده و ایجاد ارتباط 

بین قسمت هاي مختلف 
تدریس و جمع بندي 

  آنها 

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  20

تعیین تکلیف )  5
  براي جلسه بعد 

  
  

ه بیان موضوع جلس
  بعد 

بیان انتظارات از 
دانشجویان جهت ورود 

  به بحث آینده 
  کلیفارائه ت

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

معرفی منابع )  6
و ماخذ براي 

  مطالعه بیشتر 
  
  

معرفی منابع براي  
  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع موجود 
  در کتابخانه دانشکده 

  وایت برد  سخنرانی    استماع
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

 
 
 

 
 

پرستاري : نام درس ) 1
  3بهداشت جامعه 

  پرستاري: رشته ) 4  :  پیش نیاز )  3  2: تعدار واحد ) 2



  
وسایل کمک   روش تدریس   فعالیت هاي دانشجو   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 

  آموزشی 
  زمان 

معرفی درس ) 1
جدید و ایجاد 

  انگیزه 
  

 ارائه پیش سازمان
  ه دهند

ارائه مقدمه جالب و 
  گیرا 

پاسخ به سواالت پیش 
  دهنده  سازمان

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  وایت برد  داستان پردازي 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  10

  زاده  جعفري: مدرس )   8  نفر 30: تعداد دانشجو )  7  دوم : نیمسال ) 6  شناسیکار: مقطع )  5

  45/1: تدریس  مدت)  10   6: شماره جلسه )  9

  بند پایان و حشراتمبارزه با بهداشت مواد غذایی و    : عنوان درس جلسه حاضر )  11
  

  .اهمیت رعایت بهداشت مواد غذایی را بیان کرده و بهداشتی مواد غذایی را توضیح دهند -1 :  هدف کلی )  12
  .با بند پایان را توضیح دهند بیماري هاي منتقله از بند پایان را نام برده و روش هاي مبارزه -2
  
  

  )در پایان جلسه دانشجو قادر خواهد بود :    ( اهداف رفتاري ) 13
  .اهمیت رعایت بهداشت مواد غذایی را بیان کند -1
  .انواع مسمومیت هاي غذایی را شرح دهد -2
 .کنترل بهداشتی مواد غذایی را توضیح دهد -3
  .را شرح دهد اییعوامل آلوده و فاسد کننده مواد غذ -4
  .اهمیت رعایت بهداشت اماکن غذاخوري و کارگران را توصیف کند -5
 .را بیان کند روش هاي نگهداري مواد غذایی -6
  .روش هاي مبارزه با بند پایان را توضیح دهد -7
  .بیماري هاي منتقله از بند پایان را نام ببرد -8
  .روش هاي مبارزه با جوندگان را تشریح کند -9
  

 :حیطه یادگیري )  14
  ) دانش(شناختی  – 1
  ) دانش(شناختی  – 2
  )دانش(شناختی   -3
  )دانش(شناختی  -4
    )دانش(شناختی  -5
  )دانش(شناختی  -6
  )دانش(شناختی   -7
  )دانش(شناختی   -8
  )دانش(شناختی   -9

  :دانشجو  قبل از ورود به بحث جدید :   رفتارهاي ورودي )  15
  مواد غذایی دارداز اطالعات پایه -1
  بهداشت مواد غذایی را بر سالمت انسان ها را می داندتاثیر  – 2
  دمشکالت ایجاد شده توسط مواد غذایی را می دان – 3
  مشکالت ایجاد شده توسط بند پایان را در جوامع انسانی می شناسد -4
  

  سواالت سنجش آغازین )  16
  ؟مواد غذایی چگونه نگهداري می شوند -1
  ؟کمبود هاي مواغد غذایی چه تاثیري بر سالمت انسان ها دارد – 2
  بندپایان چه تاثیر مخربی بر سالمت انسان ها دارند؟ – 3



  
تدریس درس )  2

  جدید
  
   

  سخنرانی 
  ارائه اسالیدها 

  پرسش و پاسخ 
مشارکت دادن دانشجو 

  در بحث 

  شرکت در بحث 
  پاسخ به سواالت 

  دادن  گوش
  یادداشت برداري 

  سخنرانی 
  نمایش اسالید 

  بحث گروهی 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  ساعت  1

ارزشیابی )  3
  تکوینی 

  
  

هایی از  ارائه سوال
  دروس تدریس شده 

  پاسخ به سواالت 
  شرکت در بحث 

  بیان نقاط مبهم و گنگ 
  تدریس 

  وایت برد  پرسش و پاسخ 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

جمع بندي و  ) 4
  نتیجه گیري 

  
  

برگشت به مطالب ارائه 
شده و ایجاد ارتباط 

بین قسمت هاي مختلف 
تدریس و جمع بندي 

  آنها 

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  20

تعیین تکلیف )  5
  براي جلسه بعد 

  
  

بیان موضوع جلسه 
  بعد 

بیان انتظارات از 
جهت ورود دانشجویان 

  به بحث آینده 
  کلیفارائه ت

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

معرفی منابع )  6
و ماخذ براي 

  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع براي  
  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع موجود 
  در کتابخانه دانشکده 

  وایت برد  سخنرانی   استماع 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه 5

  
  
  
  
   

  
  



  
  

  

وسایل کمک   روش تدریس   فعالیت هاي دانشجو   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 
  آموزشی 

  زمان 

پرستاري : نام درس ) 1
  3بعداشت جامعه 

  پرستاري: رشته ) 4  :  پیش نیاز )  3  2: تعدار واحد ) 2

   جعفري زاده: مدرس )   8  نفر 30: تعداد دانشجو )  7  دوم : نیمسال ) 6  یکارشناس: مقطع )  5

  45/1: مدت تدریس )  10  7: شماره جلسه )  9

  بهداشت حرفه اي : حاضر عنوان درس جلسه )  11
  .اهمیت توجه به بهداشت حرفه اي را توصیف کرده و وظایف بهداشت حرفه اي را بیان کنند  :  هدف کلی )  12
  )در پایان جلسه دانشجو قادر خواهد بود :    ( اهداف رفتاري ) 13

  .اهمیت توجه به بهداشت حرفه اي را توصیف کند -1
  .را بیان کنداهداف بهداشت حرفه اي   -2
  .وظایف بهداشت حرفه اي را بیان کند -3
  .اصول پیشگیري از بیماري هاي ناشی از شغل را توضیح دهد -4
  .گرما، اثرات آن بر بدن و اقدامات پیشگیري را شرح دهد -5
  .سرما، اثرات آن بر بدن و اقدامات پیشگیري را شرح دهد -6
  .بع نور را نام ببرداقدامات در جهت بهره گیري مناسب از منا -7
  .بیماري هاي حاصل از ارتعاش را توصیف کند -8
  .یح دهدضتاثیر فشار هوا را بر سالمت انسان تو -9

  .اقدامات حفاظتی در برابر سر و صدا را بیان کند -10
  .تاثیر پرتو ها بر بدن و اقدامات حفاظتی را تشریح کند -11
  .تشریح کند نقش و وظایف پرستار بهداشت حرفه اي را -12
 
  

 :حیطه یادگیري )  14
  ) انشد(  شناختی  – 1
  )  انشد( شناختی  – 2
  )انشد( شناختی  -3
  )دانش(شناختی  -4
  ) انشد(شناختی  – 5
  ) انشد(شناختی  – 6
  )دانش(شناختی  -7
  )دانش(شناختی  -8
  )دانش(شناختی  -9

  )دانش(شناختی  -10
  )دانش(شناختی  -11
  )دانش(شناختی  -12
  

  :دانشجو  قبل از ورود به بحث جدید :   رفتارهاي ورودي )  15
  اطالعات پایه داشته باشد در مورد محیط هاي کاري -1
  .آشنا باشد مکانیکی و شیمیایی که در انسان ایجاد بیماري می کنند، با عوامل – 2
3-   
4-  
  

  سواالت سنجش آغازین )  16
  اري ئر انسان گردد؟آیا سرورصدا می تواند باعث ایجاد بیم  -1
  ؟آیا گرما و سرما می توانند در انسان باعث ایجاد بیماري گردند – 2
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معرفی درس ) 1
جدید و ایجاد 

  انگیزه 
  
  

 ارائه پیش سازمان
  دهنده 

ارائه مقدمه جالب و 
  گیرا 

پاسخ به سواالت پیش 
  دهنده  سازمان

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  وایت برد  داستان پردازي 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  10

تدریس درس )  2
  جدید

  
   

  سخنرانی 
  ارائه اسالیدها 

  رسش و پاسخ پ
مشارکت دادن دانشجو 

  در بحث 

  شرکت در بحث 
  پاسخ به سواالت 

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  سخنرانی 
  نمایش اسالید 

  بحث گروهی 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  ساعت  1

ارزشیابی )  3
  تکوینی 

  
  

هایی از  ارائه سوال
  دروس تدریس شده 

  پاسخ به سواالت 
  شرکت در بحث 

  ط مبهم و گنگ بیان نقا
  تدریس 

  وایت برد  پرسش و پاسخ 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

جمع بندي و )  4
  نتیجه گیري 

  
  

برگشت به مطالب ارائه 
شده و ایجاد ارتباط 

بین قسمت هاي مختلف 
تدریس و جمع بندي 

  آنها 

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  20

تکلیف تعیین )  5
  براي جلسه بعد 

  
  

بیان موضوع جلسه 
  بعد 

بیان انتظارات از 
دانشجویان جهت ورود 

  به بحث آینده 
  کلیفارائه ت

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور
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ع موجود معرفی مناب
  در کتابخانه دانشکده 

  وایت برد  سخنرانی   استماع 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه 5
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 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی آذربایجان غربی 

 طرح درس دوره
 

:دانشکده پرسـتاري  :نام واحد درسیکارشناسی ارشد پرستاري بهداشت جامعه      :رشته و مقطع تحصیلیپرستاري     :گروه آموزشی پرستاري و مامایی 
2: تعداد واحدبهداشت جامعه یک     جعفري زاده:نام مدرس   

    

سه
عنوان/ محتوا ساعت روز تاریخ جل اهداف کلی/هدف   

روش هاي /روش
 تدریس

کار 
 عملی

وسایل کمک 
 ارزیابی آموزشی

دو   1
4 – 2 شنبه تاریخچه و مفهوم  

.کلیات تاریخچه و مفهوم بهداشت را بدانند بهداشت سخنرانی، بحث گروهی و  
وایت برو و ویدئو   پرسش و پاسخ

  پروژکتور

دو   2
4 - 2 شنبه بهداشت  

 عمومی
با مفهوم بهداشـت عمـومی آشـنا    
.شوند  

سخنرانی، بحث گروهی و 
وایت برو و ویدئو   پرسش و پاسخ

  پروژکتور

دو   3
4 – 2 شنبه  

سازمان هاي ارائه 
دهنده خدمات 

 بهداشتی 

بــا نظــام هــا و ســازمان هــاي ارائــه دهنــده 
خدمات بهداشتی درمانی در جهـان و ایـران   
.آشنا شوند  

سخنرانی، بحث گروهی و 
وایت برو و ویدئو   پرسش و پاسخ

  پروژکتور

دو   4
4 – 2 شنبه مفهوم سالمت و  

.مفهوم سالمت و بیماري را بدانند بیماري سخنرانی، بحث گروهی و  
وایت برو و ویدئو   پرسش و پاسخ

  پروژکتور

دو   5
4  - 2 شنبه  

رشد جمعیت و 
مشکالت ناشی از 

آن    

ــت و    ــد جمعی ــاره رش ــات الزم را درب اطالع
مشکالت ناشی از رشد بی رویه آن در دنیـا  
.و ایران کسب کند  

سخنرانی، بحث گروهی و 
وایت برو و ویدئو   پرسش و پاسخ

  پروژکتور

دو   6
4  - 2 شنبه هتنظیم خانواد  .با تنظیم خانواده آشنا شوند  سخنرانی، بحث گروهی و  

وایت برو و ویدئو   پرسش و پاسخ
  پروژکتور

دو   7
4  - 2 شنبه .با تنظیم خانواده آشنا شوند تنظیم خانواده  سخنرانی، بحث گروهی و  

وایت برو و ویدئو   پرسش و پاسخ
  پروژکتور

دو   8
4  - 2 شنبه  - شبکه بهداشتی 

 درمانی در ایران
ــورد   - شــبکه بهداشــتیاطالعــات الزم در م

.کسب کند درمانی در ایران  
سخنرانی، بحث گروهی و 

وایت برو و ویدئو   پرسش و پاسخ
  پروژکتور

دو   9
4  - 2 شنبه مراقبت هاي اولیه  

 (PHC)بهداشتی 
ــتی     ــه بهداش ــاي اولی ــت ه ــوم مراقب ــا مفه ب
(PHC) .آشنا شوند   

سخنرانی، بحث گروهی و 
وایت برو و ویدئو   پرسش و پاسخ

  پروژکتور

دو   10
4  - 2 شنبه هداشت مادر و ب 

 کودك
هداشـت مـادر   آگاهی هاي الزم را در مورد ب

.کسب کند و کودك  
سخنرانی، بحث گروهی و 

وایت برو و ویدئو   پرسش و پاسخ
  پروژکتور

دو   11
4  - 2 شنبه هداشت مادر و ب 

 کودك
هداشـت مـادر   آگاهی هاي الزم را در مورد ب

.کسب کند و کودك  
سخنرانی، بحث گروهی و 

وایت برو و ویدئو   پرسش و پاسخ
  پروژکتور

دو   12
4  - 2 شنبه در مورد آموزش بهداشـت اطالعـات الزم را    آموزش بهداشت 

.بدست آورند  
سخنرانی، بحث گروهی و 

وایت برو و ویدئو   پرسش و پاسخ
  پروژکتور

دو   13
4  - 2 شنبه آگاهی هاي الزم را در مورد واکسیناسـیون   واکسیناسیون 

.پیدا کند  
سخنرانی، بحث گروهی و 

وایت برو و ویدئو   پرسش و پاسخ
  پروژکتور

دو   14
4  - 2 شنبه آگاهی هاي الزم را در مورد واکسیناسـیون   واکسیناسیون 

.پیدا کند  
سخنرانی، بحث گروهی و 

وایت برو و ویدئو   پرسش و پاسخ
  پروژکتور

دو   15
4  - 2 شنبه .با مفهوم فرایند پرستاري آشنا شوند فرایند پرستاري  سخنرانی، بحث گروهی و  

وایت برو و ویدئو   پرسش و پاسخ
  پروژکتور

دو   16
4  - 2 شنبه .با مفهوم بهداشت روان آشنا شوند بهداشت روان  سخنرانی، بحث گروهی و  

وایت برو و ویدئو   پرسش و پاسخ
  پروژکتور

     ارزشیابی     17
:نحوه ارزشیابی دانشجو  

  )برگزار خواهد شد، …… ، …… ، …… ،  27/7/87کوئیز  در تاریخ هاي  4در طول ترم جمعاً (از  کل نمره دانشجو % 20: کوئیزها )١
 )برگزار خواهد شد ……در تاریخ ( از کل نمره دانشجو % 20: میان ترم )2
 )برگزار خواهد شد …در تاریخ %  ( 45امتحان پایان ترم  )3
  %15تکالیف درسی  )٤

 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی آذربایجان غربی 

 طرح درس دوره
 

:دانشکده پرستاري بهداشت :نام واحد درسیکارشناسی ارشد پرستاري بهداشت جامعه     : پرستاري    رشته و مقطع تحصیلی: گروه آموزشی پرستاري و مامایی 
2: جامعه دو    تعداد واحد جعفري زاده:نام مدرس       

سه
/ محتوا ساعت روز تاریخ جل

 عنوان
اهداف کلی/هدف روش هاي /روش 

 تدریس
کار 
 عملی

وسایل کمک 
 آموزشی

 ارزیابی

4 – 2 یکشنبه  1 ــالم و  خانواده و نظر   ــر اس ــرده و نظ ــف ک  وایت برو و ویدئو  سخنرانی، بحث گروهی و خــانواده را تعری



.سایر صاحبنظران را بیان کند اسالم  پروژکتور پرسش و پاسخ 

4 - 2 یکشنبه  2 ساختار  
 خانواده

ابعاد ساختار خانواده را نام برده و توصیف 
.کند  

سخنرانی، بحث گروهی و 
وایت برو و ویدئو   پرسش و پاسخ

  پروژکتور

4 – 2 یکشنبه  3  
مراحل رشد 

و  خانواده
فعالیت هاي  هر 

 مرحله

را  بیـان   تقسیم بندي مراحـل رشـد خـانواده   
تکـاملی  کرده و فعالیت هاي اصلی در مراحل 

.را در هر مرحله نام ببرند خانواده  
سخنرانی، بحث گروهی و 

وایت برو و ویدئو   پرسش و پاسخ
  پروژکتور

4 – 2 یکشنبه  4 ازدواج و اهمیت  
 آن و نظر اسالم 

ــت ازدواج را   ــرده و اهمی ــف ک ازدواج را تعری
ربـاره ازدواج بـا   بیان کرده و نظر اسالم را د

.گفتن آیات و احادیث در این زمینه بیان کند  
سخنرانی، بحث گروهی و 

وایت برو و ویدئو   پرسش و پاسخ
  پروژکتور

4  - 2 یکشنبه  5  
بهداشت و  

مشاوره قبل از 
 ازدواج

اهمیــت بهداشـــت قبـــل از ازدواج و مـــوارد  
.مشاوره قبل از ازدواج را بیان کند  

سخنرانی، بحث گروهی و 
وایت برو و ویدئو   پرسش و پاسخ

  پروژکتور

4  - 2 یکشنبه  6 طالق و تاثیر  
 آن 

ــالق در     ــاثیر ط ــرده و ت ــف ک ــالق را تعری ط
 خانواده را بیان کند

سخنرانی، بحث گروهی و 
وایت برو و ویدئو   پرسش و پاسخ

  پروژکتور

4  - 2 یکشنبه  7 ــرده   معلولیت  ــف ک ــت را تعری ــاي معلولی ــی ه و ویژگ
.معلولیت را بیان کند  

سخنرانی، بحث گروهی و 
 وایت برو و ویدئو  پرسش و پاسخ

  پروژکتور

4  - 2 یکشنبه  8 اعتیاد  و تاثیر  
 آن 

عوامل موثر بر ایجـاد اعتیـاد را نـام بـرده و     
تاثیر اعتیاد بر جنبه هـاي مختلـف زنـدگی را    
.بیان کند  

سخنرانی، بحث گروهی و 
وایت برو و ویدئو   پرسش و پاسخ

  پروژکتور

4  - 2 یکشنبه  9 بحران  و اهمین  
 آن

بحران را تعریـف کـرده و اهمیـت بحـران در     
.خانواده را شرح دهند  

سخنرانی، بحث گروهی و 
وایت برو و ویدئو   پرسش و پاسخ

  پروژکتور

4  - 2 یکشنبه  10  
خشونت  و  
سوء رفتار در 

 خانواده
خشم و خشونت در خانواده را تعریف کـرده  
.و مفهوم سوء رفتار در خانواده را بیان کند  

سخنرانی، بحث گروهی و 
وایت برو و ویدئو   پرسش و پاسخ

  پروژکتور

4  - 2 یکشنبه  11  
سالمت و 
بهداشت 
 خانواده

اهمیت حفظ سـالمت و بهداشـت خـانواده را    
ــالمت و     ــر س ــوثر ب ــل م ــرح داده و عوام ش

خانواده را توصیف کندبهداشت   
سخنرانی، بحث گروهی و 

وایت برو و ویدئو   پرسش و پاسخ
  پروژکتور

4  - 2 یکشنبه  12 بزه و بزهکار را تعریف کرده و اهمیت توجـه   بزه و بزهکار 
 به بزهکاري را در جامعه بیان کند

سخنرانی، بحث گروهی و 
وایت برو و ویدئو   پرسش و پاسخ

  پروژکتور

4  - 2 یکشنبه  13  
سالمندي و 

اهمیت توجه به 
 آن

ــه هــاي      ــف کــرده، نظری ــالمندي را تعری س
ــه   ــرده و اهمیــت توجــه ب ــام ب ســالمندي را ن
.سالمندي را توضیح دهند  

سخنرانی، بحث گروهی و 
وایت برو و ویدئو   پرسش و پاسخ

  پروژکتور

4  - 2 یکشنبه  14  
گروه و اهمیت 
آن در حیطه 

 بهداشتی
اهمیـت گـروه هـا را     گروه را تعریف کرده و

.در حیطه بهداشتی بیان کند  
سخنرانی، بحث گروهی و 

وایت برو و ویدئو   پرسش و پاسخ
  پروژکتور

4  - 2 یکشنبه  15 .با مفهوم فرایند پرستاري آشنا شوند فرایند پرستاري  سخنرانی، بحث گروهی و  
وایت برو و ویدئو   پرسش و پاسخ

  پروژکتور

4  - 2 یکشنبه  16 قتصاد بهداشتا  اقتصاد بهداشت را تعریف کـرده و نقـش آن    
.را در ارائه خدمات بهداشتی توصیف کند  

سخنرانی، بحث گروهی و 
وایت برو و ویدئو   پرسش و پاسخ

  پروژکتور

     ارزشیابی     17
:نحوه ارزشیابی دانشجو  
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 )برگزار خواهد شد ……در تاریخ ( از کل نمره دانشجو % 20: میان ترم )6
 )برگزار خواهد شد …در تاریخ %  ( 45امتحان پایان ترم  )7
  %15تکالیف درسی  )٨

 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی آذربایجان غربی 

 طرح درس دوره
 

:دانشکده پرسـتاري  :نام واحد درسیکارشناسی ارشد پرستاري بهداشت جامعه      :رشته و مقطع تحصیلیپرستاري     :گروه آموزشی پرستاري و مامایی 
1: تعداد واحدبهداشت جامعه سه     جعفري زاده:نام مدرس   

    

سه
/ محتوا ساعت روز تاریخ جل

 عنوان
اهداف کلی/هدف روش هاي /روش 

 تدریس
کار 
 عملی

وسایل کمک 
 آموزشی

 ارزیابی

سه   1
4 – 2 شنبه  

دالیل جامعه، 
و  بررسی

روش هاي 
 بررسی

جامعه را تعریف کرده، اهمیت توجه به  -1
جامعه را بیان کرده و عوامل موثر بر 
.سالمت جامعه را نام ببرند  

را شرح داده و  دالیل بررسی جامعه -2
.روش هاي بررسی جامعه را بیان کند  

سخنرانی، بحث گروهی و 
وایت برو و ویدئو   پرسش و پاسخ

  پروژکتور

سه   2
4 - 2 شنبه  

اکولوژي 
انسانی و  
 آلودگی هوا

مفهوم اکولوژي انسانی و عوامل موثر در  -1
.آن را شرح دهند  

سخنرانی، بحث گروهی و 
وایت برو و ویدئو   پرسش و پاسخ

  پروژکتور



ــت   -2 ــرده و اهمی ــوا را تعریــف ک آلــودگی ه
.توجه به آلودگی هوا را بیان کند  

سه   3
4 – 2 شنبه بهداشت آب و    

 بهداشت خاك

آلودگی آب را تعریف کرده و منابع  -1
.آلودگی آب و اهمیت آن را شرح دهند  

اهمیت بهداشت خاك را توصـیف کـرده و    -2
.منابع آلوده کنده آن را توضیح دهند  

سخنرانی، بحث گروهی و 
وایت برو و ویدئو   پرسش و پاسخ

  پروژکتور

سه   4
4 – 2 شنبه فاضــالب را تعریــف کــرده و اهمیــت تصــفیه  فاضالب  

.فاضالب را شرح دهند  
سخنرانی، بحث گروهی و 

وایت برو و ویدئو   پرسش و پاسخ
  پروژکتور

سه   5
4  - 2 شنبه  

زباله و اهمیت 
توجه به 

 بهداشت مسکن

زباله را تعریف کرده و اهمیت جمع آوري  -1
.مواد زائد را بیان کند  

اهمیت توجه به بهداشت مسکن را توضیح  -2
.دهند  

سخنرانی، بحث گروهی و 
وایت برو و ویدئو   پرسش و پاسخ

  پروژکتور

سه   6
4  - 2 شنبه  

بهداشت مواد 
غذایی و  

مبارزه با بند 
 پایان و حشرات

اهمیت رعایت بهداشت مواد غذایی را بیان  -1
.کرده و بهداشتی مواد غذایی را توضیح دهند  

بیماري هـاي منتقلـه از بنـد پایـان را نـام       -2
بـرده و روش هــاي مبــارزه بـا بنــد پایــان را   
 توضیح دهند

سخنرانی، بحث گروهی و 
وایت برو و ویدئو   پرسش و پاسخ

  پروژکتور

سه   7
4  - 2 شنبه بهداشت حرفه  

 اي
اهمیت توجه به بهداشت حرفه اي را توصـیف  
 کــرده و وظــایف بهداشــت حرفــه اي را بیــان
.کنند  

سخنرانی، بحث گروهی و 
وایت برو و ویدئو   پرسش و پاسخ

  پروژکتور

سه   8
4  - 2 شنبه  

بالیاي طبیعی و 
اقدامات الزم را 

 در کنترل آن

اهمیت توجه به بالیاي طبیعی را شـرح داده و  
ــا     ــاهش بالی ــرل و ک ــدامات الزم را در کنت اق
.توضیح دهند  

سخنرانی، بحث گروهی و 
وایت برو و ویدئو   پرسش و پاسخ

  پروژکتور

     ارزشیابی     9
:نحوه ارزشیابی دانشجو  

  )برگزار خواهد شد، …… ، …… ، …… ،  27/7/87کوئیز  در تاریخ هاي  4در طول ترم جمعاً (از  کل نمره دانشجو % 20: کوئیزها )٩
 )برگزار خواهد شد ……در تاریخ ( از کل نمره دانشجو % 20: میان ترم )10
 )برگزار خواهد شد …در تاریخ %  ( 45امتحان پایان ترم  )11
  %15تکالیف درسی  )١٢
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