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  یبهداشت ػموم گزوه آموسشی:بهداشت و تغذیه                                                         دانشکده:

       کارشناسی بهداشت ػمومی حصیلی:ت یرشتهو  مقطغ

 79-79 اول: تحصیلی نیمسال تحصیلی و سال

  نظزیذ: ًَع ٍاح        5.0     تؼذاد ٍاحذ:             شناسی پششکی ویزوس: ًبم ٍاحذ درسی

 ندارد یص ًیبس:پ

 بهداشت و تغذیه     دانشکده  هنبى ثزگشاري:           25-21 :سبػت  چهارشنبه :سهبى ثزگشاري مالس: رٍس

  مهدی آجورلودکتز  )ثِ تزتیت حزٍف الفجب(: اسبتیذ  هسئَل درس:           تؼذاد داًطجَیبى:

 پششکی، طبقه دوم، اتاق کارپیزادانشکده   25-21شنبه سه  داًطجَ: ثبسبػبت هطبٍرُ 

 )لطفا شزح دهید( شزح دوره:

هزثَط ثِ درس ٍیزٍس ضٌبسی ثَدُ ٍاحذ آى  0.5ثبضذ؛ ٍاحذ آهَسضی هی 2ًظزي در قبلت  درس هینزٍة ضٌبسی

 بتیل ٍیزٍسدر ایي درس ّز دٍ هَضَع ػوَهی ٍ سیستوگزدد. تذریس هیٍیزٍس ضٌبسی گزٍُ  ٍ تَسظ استبد

خصَصیبت ّز ثیوبریشایی،  عجقِ ثٌذي، تنثیز،هَرفَلَصي، در آى داًطجَیبى ثب  مِ پشضنی گفتِ خَاّذ ضذضٌبسی 

ایجبد مٌٌذُ ّپبتیت، ٍیزٍسی  آًْب ثبالخص خبًَادُ ّبيدرهبى  ٍ ، ٍامسيتطخیصیل اس خبًَادُ ّبي ٍیزٍسی، 

ایجبد مٌٌذُ ثیوبریْبي تٌفسی، ٍیزٍس ٍیزٍسی  خبًَادُ ّبي، ایجبد مٌٌذُ ثیوبریْبي گَارضیٍیزٍسی  خبًَادُ ّبي

آضٌبیی ثب راّْبي اًتقبل، ثیوبریشایی رٍضْبي تطخیص، درهبى، پیطگیزي ٍ  آضٌب خَاٌّذ ضذ. ٍ ...ّبري 

ثبضذ. در عی ایي درس سؼی هیطَد تب فزاگیزاى ثب آخزیي ٍامسیٌبسیَى اس دیگز ضزٍریبت فزاگیزاى ایي درس هی

    بي هَارد هذمَر آضٌب ضًَذ.پیطزفتْ
 

  )لطفا شزح دهید(هدف کلی: 

ساي اًسبى اس ًظز سبختوبى، عجقِ ثٌذي، خصَصیبت ٍیزٍسْبي ػفًَتثب  آضٌبیی داًطجَیبىّذف اس ارائِ ایي درس، 

 ثبضذ.اس ػفًَت ّبي ٍیزٍسی هی ثیَلَصینی ثیوبریشایی، درهبى ٍ پیطگیزي
 

 ی :فزاگیز پس اس عی ایي دٍرُ ثبیست

 سبختوبى ٍیزٍسْب را اس ًظز فیشینی تَضیح دٌّذ  (1

 سبختوبى ضیویبیی ٍیزٍسْب را تَضیح دٌّذ. (2

 اصَل عجقِ ثٌذي ٍیزٍسْب را ثیبى ًوبیٌذ. (3

 چزخِ تنثیز ٍیزٍسْب را تَضیح دٌّذ. (4

 ثیوبریشایی ٍیزٍسْب را در اًسبى تَضیح دٌّذ. (5

 ذ.راّْبي اًتقبل ٍیزٍسْبي ثیوبریشاي اًسبًی را تَضیح دٌّ (6

 رٍضْبي تطخیص آسهبیطگبّی ٍیزٍسْب را ثیبى ًوبیٌذ. (7

 هَارد مبرثزد دارٍّبي ضذ ٍیزٍسی را تَضیح دٌّذ. (8

 راّْبي پیطگیزي اس اًتقبل ثیوبریْبي ٍیزٍسی را تَضیح دٌّذ.  (9
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 های تدریس:شیوه

 ×پزسص ٍ پبسخ   سخٌزاًی ثزًبهِ ریشي ضذُ   ×سخٌزاًی

 

 (TBLیبدگیزي هجتٌی ثز تین)  (PBLیبدگیزي هجتٌی ثز حل هسئلِ)  ثحث گزٍّی

 ----------------- )لغفبً ًبم ثجزیذ( سبیز هَارد

 
 

 )لطفا شزح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 َر هٌظن در مالس قجل اس ضزٍع مالس.حض 

  .ُداًطجَ هجبس ثِ تزك مالس ًیست هگز ثِ ضزٍرت ٍ ثب اجبس 

  ضَد. هٌبثغ هؼتجز ٍسارتخبًِ ثِ داًطجَ هؼزفی هی ثبضذ.ٍ تْیِ جشٍُ ثِ ػْذُ داًطجَ هییبدداضت ثزداري 

   استفبدُ اس تلفي ّوزاُ ٍ ضجظ صَت ٍ تصَیز هغلقب هوٌَع است. هَثبیل داًطجَیبى ثبیستی خبهَش

 ثبضذ. 

  رفت ٍ آهذ در حیي مالسػذم. 

 ثبضذ.سوت هیػذم ضزمت در ارسیبثی هستوز ثِ هٌشلِ ًوزُ صفز در آى ق 

 

 

 وسایل کمک آموسشی:   

   × اسالیذ یب ٍیذئَ پشٍصمتَر  ختِ ٍ گچت × ٍایت ثزد

 -------------- ثجزیذ( لغفبً ًبم)  سبیز هَارد

  

 )اس نمزه کل( :درصد نمزهنحوه ارسشیابی و 

 

 ساػت تاریخ نمزه روش

  در عَل تزم 2 ارسیبثی هستوز 

  پبیبى تزم 16 آسهَى پبیبى دٍرُ

   2 تحقیق ٍ گشارش هزٍري ٍ ًظن 

 

 

 نوع آسمون

 ×غلظ -صحیح         جَر مزدًی             ×ايچٌذگشیٌِ      ×پبسخ مَتبُ           تطزیحی

 ----------- )لغفب ًبم ثجزیذ( سبیز هَارد
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 :)لطفا نام ببزید(: منابغ پیشنهادی بزای مطالؼه

 :منابغ انگلیسی -

  آخزیي چبحٍیزٍس ضٌبسی فیلذس 

 هقبالت هزتجظ 

 
 

 منابغ فارسی:

 تش )آخزیي چبح(سوت ٍیزٍس ضٌبسی متبة هینزٍة ضٌبسی جبٍق 

 ي آخزیي چبحٍیزٍس ضٌبسی هَرا 

 
 

 بهداشت ػمومی، رشته بندی و موضوػات درس ویزوس شناسی سمان

 ( 25-21ها شنبه چهار) 
  

 موضوع مدرس تاریخ جلسات

 اول
               

  

19/7/1396 

 آجَرلَمتز د
تطخیص   ،ضیویبیی  ، سبختوبى فیشینی ٍتؼزیف ٍیزٍسْب

 ، چزخِ تنثیز ٍ  ثیوبریشایی ٍیزٍسْبآسهبیطگبّی ٍیزٍسْب

 ثیوبریْبي ٍیزٍسی دستگبُ تٌفس ٍ دستگبُ گَارش دمتز آجَرلَ 26/7/1396 دوم

 3/8/1396 سوم
ْبي ٍیزٍسی ایجبد ٍ  ثیوبری ایجبد مٌٌذُ ّپبتیتثیوبریْبي ٍیزٍسی   دمتز آجَرلَ

 مٌٌذُ ثثَرات پَستی

 10/8/1396 چهارم
ثیوبریْبي ٍیزٍسی هٌتقلِ ثَسیلِ  ،ثیوبریْبي ٍیزٍسی دستگبُ ػصجی دمتز آجَرلَ

 ًبٌّجبري در جٌیي ثیوبریْبي ٍیزٍسی ایجبد مٌٌذُ  حطزات ٍ

 امتحان پایان تزم   

 
 


