
 

  

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول

 کارشناسی/ پرستاری مقطع / رشته تحصیلی: گروه آموزشی: پرستاری                                                              پرستاری  :دانشکده

 3/7/1398 تاريخ ارائه درس : 1399-98سال تحصيلي  :  

 13-15ساعت:                     روز: چهارشنبه پرستاری سالمت جامعهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 50 تعداد دانشجويان  :

 مريم صابری مسئول درس: 1.5تعداد واحد:

 مريم صابری مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 تاریخچه پرستاری سالمت جامعه و گستره کاری و نقش های آنعنوان درس : 

شنا هدف کلی درس :   شجو با تار  ییآ ستار  خچهیدان ستره    یپر ستار  یها تیو نقش ها و فعال یکار یسالمت جامعه و گ   یپر

 سالمت جامعه

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:اهداف جزئی : 
 نکات مهم تاریخچه سالمت جامعه را نام ببرد.

 تاریخچه تکامل و توسعه بهداشت را توضیح دهد.
 بهداشت و سالمتی را به طور کامل تعریف کند.

 پرستار سالمت جامعه را تعریف کند.
 تفاوت بین فعالیت های پرستاری سامت جامعه و پرستاری بالینی را بیان کند.

 دامنه و وسعت فعالیت های پرستار سالمت جامعه را شرح دهد.

                 یپرسش و پاسخ و بحث گروه ،یسخنرانروش آموزش :     

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوترامکانات آموزشی : 

 )فصل یک( 1397آ بادی ،اسحق درسنامه پرستاری بهداشت ،  لدریا منبع درس  :

 ) فصل دوم،گفتار دوم( 1394  ،یو همکاران ..کتاب جامع بهداشت عموم نی،حس حاتمی

  دقيقه 10     :مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه   10مدت زمان : 

 دقيقه   20مدت زمان:   

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



 
 

 جلسه دوم
 

 کارشناسی/ پرستاری رشته تحصیلی:مقطع /  گروه آموزشی: پرستاری                                                              پرستاری  :دانشکده

 10/7/1398تاريخ ارائه درس : 1399-98سال تحصيلي  :  

 13-15ساعت:                     روز: چهارشنبه پرستاری سالمت جامعهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 50 تعداد دانشجويان  :

 مريم صابری مسئول درس: 1.5تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مريم صابری دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 یریشگیسطوح پ فیو تعر یماریسالمت و ب فیسالمت و طعنوان درس : 

 آشنایی با تعریف سطوح پیشگیریو آشنایی دانشجو با سالمت و  طیف سالمت بیماری هدف کلی درس :  

 مفهوم سالمتی را تعریف کند.اهداف جزئی : 
 را تعریف کند. مفهوم بیماری

 طیف سالمت و بیماری را شرح دهد.
 سطوح مختلف پیشگیری را نام ببرد.

 پیشگیری سطح اول را تعریف کند.
 کند. فیرا تعر دومسطح  یریشگیپ
 کند. فیرا تعر سومسطح  یریشگیپ

                 یپرسش و پاسخ و بحث گروه ،یسخنرانروش آموزش :     

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوترامکانات آموزشی : 

 )فصل دو  و چهار( 1397آ بادی ،اسحق درسنامه پرستاری بهداشت ،  لدریا منبع درس  :

 ) فصل دوم،گفتار یک( 1394  ،یو همکاران ..کتاب جامع بهداشت عموم نی،حس حاتمی

  دقيقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه   10مدت زمان : 

 دقيقه   20مدت زمان:   

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه سوم
 

 کارشناسی/ پرستاری مقطع / رشته تحصیلی: گروه آموزشی: پرستاری                                                              پرستاری  :دانشکده

 17/7/1398تاريخ ارائه درس : 1399-98سال تحصيلي  :  

 13-15ساعت:                     روز: چهارشنبه پرستاری سالمت جامعهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 50 تعداد دانشجويان  :

 مريم صابری مسئول درس: 1.5تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مريم صابری دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 یبهداشت هیاول یمراقبت ها عنوان درس : 

 هیاول یدانشجو با خدمات بهداشت ییآشناهدف کلی درس :  

 

 .دینما فیرا تعر یبهداشت هیاولخدمات اهداف جزئی : 
 را شرح دهد. هیاول یبهداشت یمراقب ها اصول
 را نام ببرد. هیخدمات بهداشت اول یاصل اجزا

 را شرح دهد. یو اصول خدمات بهداشت فلسفه

                 یپرسش و پاسخ و بحث گروه ،یسخنرانروش آموزش :     

 ویدوئو پروژکتور و کامپیوتراسالید پروژکتور ، امکانات آموزشی : 

 (هفتم) 1397آ بادی ،اسحق درسنامه پرستاری بهداشت ،  لدریا منبع درس  :

 ،گفتار سوم(دوم) فصل  1394  ،یو همکاران ..کتاب جامع بهداشت عموم نی،حس حاتمی

  دقيقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه   10مدت زمان : 

 دقيقه   20مدت زمان:   

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه چهارم

 
 

 کارشناسی/ پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:   شی: پرستاری                    گروه آموز                                        پرستاری  :دانشکده

 24/7/1398 تاريخ ارائه درس : 1399-98سال تحصيلي  :  

 13-15ساعت:                     روز: چهارشنبه پرستاری سالمت جامعهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 50 تعداد دانشجويان  :

 مريم صابری مسئول درس: 1.5واحد:تعداد 

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مريم صابری دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 نظام های ارائه دهنده خدمات سالمتعنوان درس : 

 انتقال اطالعات به دانشجو در رابطه با نظام های ارائه دهنده خدمات سالمتهدف کلی درس :  

 خدمات بهداشتی درمان جهان را  نام ببرد.نظام های عرضه اهداف جزئی : 
 تفاوت های موجود در هریک از نظام های عرضه خدمات بهداشتی درمانی را شرح دهد.

 نظام عرضه خدمات بهداشتی درمانی در ایران را نام ببرد و ویژگی های آن را شرح دهد.
 سیستم ارجاع و سطوح ارائه خدمات بهداشتی را شرح دهد.

                 یپرسش و پاسخ و بحث گروه ،یسخنران    روش آموزش : 

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوترامکانات آموزشی : 

 )فصل سوم( 1397آ بادی ،اسحق درسنامه پرستاری بهداشت ،  لدریا منبع درس  :

 دوم،گفتار پنج() فصل  1394  ،یو همکاران ..کتاب جامع بهداشت عموم نی،حس حاتمی

  دقيقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه   10مدت زمان : 

 دقيقه   20مدت زمان:   

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه پنجم



 
 

 کارشناسی/ پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:  ی: پرستاری                     گروه آموزش                                        پرستاری  :دانشکده

 1/8/1398 تاريخ ارائه درس : 1399-98سال تحصيلي  :  

 13-15ساعت:                     روز: چهارشنبه جامعهپرستاری سالمت نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 50تعداد دانشجويان  :

 مريم صابری مسئول درس: 1.5تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مريم صابری دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 بهداشت جامعه یسنج ازیسالمت و اصل ن یده هانکن نییعوامل تععنوان درس : 

 اصول نیاز سنجی بهداشت جامعهو  آشنایی دانشجو با عوامل موثر بر سالمت و بیماریهدف کلی درس :  

 تعیین کننده های بیولوژیک موثر بر سالمت را شرح دهد.اهداف جزئی : 
 فرهنگی و رفتاری موثر بر سالمت را شرح دهد.-شرایط اجتماعی

 بیان نماید.عوامل محیطی موثر بر سالمت را 
 .اصول نیاز سنجی بهداشتی را شرح دهد

                اصول نیاز سنجی به صورت مجازی ارائه می گردد.– یپرسش و پاسخ و بحث گروه ،یسخنرانروش آموزش :     

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوترامکانات آموزشی : 

 )فصل دو( 1397آ بادی ،اسحق درسنامه پرستاری بهداشت ،  لدریا منبع درس  :

 ) فصل دوم،گفتار چهارم( 1394  ،یو همکاران ..کتاب جامع بهداشت عموم نی،حس حاتمی

 

  دقيقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه   10مدت زمان : 

 دقيقه   20مدت زمان:   

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جلسه ششم
 
 

 کارشناسی/ پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:   شی: پرستاری                    گروه آموز                                        پرستاری  :دانشکده

 8/8/1398 تاريخ ارائه درس : 1399-98سال تحصيلي  :  

 13-15ساعت:                     روز: چهارشنبه پرستاری سالمت جامعهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

  50تعداد دانشجويان  :

 مريم صابری مسئول درس: 1.5تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مريم صابری دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 یساز منیا عنوان درس : 

 انتقال اطالعات به دانشجو در رابطه با چگونگی اجرا برنامه واکسیناسیونهدف کلی درس :  

 دستورالعمل اجرائی واکسیناسیون را شرح دهد.اهداف جزئی : 
 نظام زنجیره سرما را تعریف کند.

 واکسیناسیون را بیان نماید. نحوه تجویز هرکدام از واکسن ها معمول در برنامه
 عوارض و موارد منع واکسیناسیون را شرح دهد

                 یپرسش و پاسخ و بحث گروه ،یسخنرانروش آموزش :     

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوترامکانات آموزشی : 

 )فصل شانزده( 1397آ بادی ،اسحق درسنامه پرستاری بهداشت ،  لدریا منبع درس  :

  دقيقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه   10مدت زمان : 

 دقيقه   20مدت زمان:   

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه هفتم
 

 کارشناسی/ پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:  ی: پرستاری                     گروه آموزش                                        پرستاری  :دانشکده

 8/1398 /29 ارائه درس : تاريخ 1399-98سال تحصيلي  :  

 13-15ساعت:                     روز: چهارشنبه پرستاری سالمت جامعهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 50 تعداد دانشجويان  :

 مريم صابری مسئول درس: 1.5تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مريم صابری دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 اهمیت نقش پرستار ارتقا سالمت و رشد کودک عنوان درس : 

 اهمیت نقش پرستار در حفظ و ارتقا سالمت و رشد کودکهدف کلی درس :  

 عوامل زیستی موثر بر سالمت و رشد کودک را نام ببرد.اهداف جزئی : 
 موثر بر سالمت و رشد کودک را نام ببرد. فرهنگیعوامل 
 سالمت و رشد کودک را نام ببرد.موثر بر اجتماعی عوامل 

 نقش پرستار در حفط و ارتقا سالمت و رشد کودک را شرح دهد.

                 یپرسش و پاسخ و بحث گروه ،یسخنرانروش آموزش :     

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوترامکانات آموزشی : 

 )فصل سی و یک( 1397آ بادی ،اسحق درسنامه پرستاری بهداشت ،  لدریا منبع درس  :

  دقيقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه   10مدت زمان : 

 دقيقه   20مدت زمان:   

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه هشتم
 
 

 کارشناسی/ پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:  ی: پرستاری                     گروه آموزش                                        پرستاری  :دانشکده

 6/9/1398 تاريخ ارائه درس : 1399-98سال تحصيلي  :  

 13-15ساعت:                     روز: چهارشنبه پرستاری سالمت جامعهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 50 تعداد دانشجويان  :

 مريم صابری مسئول درس: 1.5تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مريم صابری دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 پویایی گروه عنوان درس : 

 آشنایی دانشجو با پویایی گروه و کار با گروه های آسیب پذیرهدف کلی درس :  

 انواع گروه را نام ببرد.اهداف جزئی : 
 نقش ها در گروه را نام ببرد.

 اثرهنجارها بر گروه را بیان نماید.
 پویایی گروه را تعریف کند.

                 یپرسش و پاسخ و بحث گروه ،یسخنرانروش آموزش :     

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوترامکانات آموزشی : 

 )فصل چهارده( 1397آ بادی ،اسحق درسنامه پرستاری بهداشت ،  لدریا منبع درس  :

  دقيقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه   10مدت زمان : 

 دقيقه   20مدت زمان:   

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 جلسه نهم

 

 کارشناسی/ پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:    زشی: پرستاری                   گروه آمو                                        پرستاری  :دانشکده

 6/9/1398 تاريخ ارائه درس : 1399-98سال تحصيلي  :  

 13-15ساعت:                     روز: چهارشنبه پرستاری سالمت جامعهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 50 تعداد دانشجويان  :

 مريم صابری مسئول درس: 1.5تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مريم صابری دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 کار با گروه آسیب پذیرعنوان درس : 

 آشنایی دانشجو با کار با گروه های آسیب پذیرهدف کلی درس :  

 اهداف جزئی :
 آسیب پذیر را تعریف نماید.گروه 

 را نام ببرد. های آسیب پذیر انواع گروه 
 .کار با یکی از گروه های آسیب پذیر جامعه خود را براساس اصول نوپایی گروه شرح دهد

                 یپرسش و پاسخ و بحث گروه ،یسخنرانروش آموزش :     

 پروژکتور و کامپیوتراسالید پروژکتور ، ویدوئو امکانات آموزشی : 

  1395النکستر، ترجمه سید وحیده حسینی، کتاب جامعه یک   منبع درس  :

 یازدهمفصل 

  دقيقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه   10مدت زمان : 

 دقيقه   20مدت زمان:   

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 جلسه دهم

 
 
 

 کارشناسی/ پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:     وزشی: پرستاری                  گروه آم                                        پرستاری  :دانشکده

 13/9/1398 تاريخ ارائه درس : 1399-98سال تحصيلي  :  

 13-15ساعت:                     روز: چهارشنبه پرستاری سالمت جامعهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 50 تعداد دانشجويان  :

 مريم صابری مسئول درس: 1.5تعداد واحد:

 الفبا(: مريم صابریمدرسين) به ترتيب حروف  دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 پرستار بهداشت مدارس عنوان درس : 

 آشنایی دانشجو با بهداشت مدارسهدف کلی درس :  

 تاریخچه بهداشت مدارس در جهان و ایران را شرح دهد.اهداف جزئی : 
 ضرورت بهداشت مدارس را ذکر کند.

 محورهای اصلی بهداشت مدارس را شرح دهد.
 ارائه مراقبت های بهداشتی در مدارس را توضیح دهد.نقش پرستار بهداشت در 

                 یپرسش و پاسخ و بحث گروه ،یسخنرانروش آموزش :     

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوترامکانات آموزشی : 

 )فصل دهم( 1397آ بادی ،اسحق درسنامه پرستاری بهداشت ،  لدریا منبع درس  :

 ) فصل یازده،گفتار نهم( 1394  ،یو همکاران ..کتاب جامع بهداشت عموم نی،حس حاتمی

  دقيقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه   10مدت زمان : 

 دقيقه   20مدت زمان:   

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 يازدهمجلسه 
 
 

 کارشناسی/ پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:   شی: پرستاری                    گروه آموز                                        پرستاری  :دانشکده

 20/9/1398 ارائه درس : تاريخ 1399-98سال تحصيلي  :  

 13-15ساعت:                     روز: چهارشنبه پرستاری سالمت جامعهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 50 تعداد دانشجويان  :

 مريم صابری مسئول درس: 1.5تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مريم صابری دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 نظریه و الگوهای حفظ و ارنقا سالمتعنوان درس : 

 نظریه ها و الگوهای حفظ و ارتقا سالمتآشنایی با  هدف کلی درس :  

 را نام ببرد. نظریه ها و الگوهای حفظ و ارتقا سالمتاهداف جزئی : 

 .کنند قایسهم هم با را سالمت حفظ و ارتقا الگوهای و ها نظریه

                 یپرسش و پاسخ و بحث گروه ،یسخنرانروش آموزش :     

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوترامکانات آموزشی : 

  1395، ترجمه سید وحیده حسینی، کتاب جامعه یک  النکستر منبع درس  :

 فصل پنجم

  دقيقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه   10مدت زمان : 

 دقيقه   20مدت زمان:   

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 دوازدهمجلسه 
 
 

 کارشناسی/ پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:    زشی: پرستاری                   گروه آمو                                        پرستاری  :دانشکده

 27/09/1398 تاريخ ارائه درس : 1399-98سال تحصيلي  :  

 13-15ساعت:                     روز: چهارشنبه پرستاری سالمت جامعهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 50 تعداد دانشجويان  :

 مريم صابری مسئول درس: 1.5تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مريم صابری دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 پرستار و اقتصاد سالمت عنوان درس : 

 انتقال اطالعات به دانشجو در رابطه با پرستار و اقتصاد سالمتهدف کلی درس :  

 اقتصاد بهداشت را تعریف نماید.اهداف جزئی : 
 اقتصاد خرد و کالن بهداشت را تعریف نماید.

 شاخص های اقتصادی را تعریف نماید.
 .اثر درآمد ملی بر بهداشت را شرح دهند

                 یپرسش و پاسخ و بحث گروه ،یسخنرانروش آموزش :     

 ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتراسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 )فصل ششم( 1397آ بادی ،اسحق درسنامه پرستاری بهداشت ،  لدریا منبع درس  :

 ) فصل هفتم،گفتار دوم( 1394  ،یو همکاران ..کتاب جامع بهداشت عموم نی،حس حاتمی

 

  دقيقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه   10مدت زمان : 

 دقيقه   20مدت زمان:   

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 


