
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

 کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: تکنولوژی اتاق عمل                           : پرستاریدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    0311-0011 سال تحصیلی:

 00-01 ساعت:           سه شنبه         روز: بهداشت در اتاق عمل نام درس )واحد(:

 01 تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 ) به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالممدرسین مجازی - دقیقه 33 مدت کالس:

 32/01/0211 بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 اسالم دگاهیبهداشت از د - بهداشت میو مفاه خچهیتار:  جلسهعنوان 

 بهداشت میو مفاه خچهیتارآشنایی دانشجویان با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
  بهداشت را شرح دهد.تاریخچه دانشجو بتواند 
 .دانشجو بتواند مفهوم بهداشت را شرح دهد 
 تاریخچه بهداشت در دین اسالم را شرح دهد. دانشجو بتواند 

 ترکیبی       /         *مجازی    حضوری         /    روش آموزش :  

 لپ تاپ، نرم افزار تولید محتوا، نرم افزار جلسات مجازی  امکانات آموزشی :

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         *فعالیت آموزشی :   تکلیف 

 میان ترم و پایان ترم بصورت تستی چهار گزینه ایعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :
 تهران: جامعه نگر. (.3و2و1پرستاری بهداشت جامعه )درسنامه (. 7837و7831ایلدر آبادی، اسحاق)-
 تهران: ارجمند. (.1و2و3کتاب جامع بهداشت عمومی )( 7831حاتمی حسین و همکاران. ) -

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

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان:      

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

 دومجلسه 
 

 کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: تکنولوژی اتاق عمل                           : پرستاریدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    0311-0011 تحصیلی:سال 

 00-01 ساعت:           سه شنبه         روز: بهداشت در اتاق عمل نام درس )واحد(:

 01 تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 حامد دالم ) به ترتیب حروف الفبا(:مدرسین مجازی - دقیقه 33 مدت کالس:

 32/01/0211 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 و بهداشت یعوامل موثر بر سالمت:  جلسهعنوان 

 سالمتی و بهداشت و ابعاد مختلف آنآشنایی دانشجویان با مفاهیم :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
  را شرح دهد. مفهوم سالمتیدانشجو بتواند 
  را شرح دهد. سالمتیابعاد مختلف دانشجو بتواند 
 را شرح دهد.بهداشت مفهوم  دانشجو بتواند 

 ترکیبی       /   مجازی *       حضوری         /      روش آموزش :  

 لپ تاپ، نرم افزار تولید محتوا، نرم افزار جلسات مجازی  امکانات آموزشی :

 /        تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه        

 میان ترم و پایان ترم بصورت تستی چهار گزینه ایعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :
 تهران: جامعه نگر. (.3و2و1درسنامه پرستاری بهداشت جامعه )(. 7837و7831ایلدر آبادی، اسحاق)-
 تهران: ارجمند. (.1و2و3کتاب جامع بهداشت عمومی )( 7831حاتمی حسین و همکاران. ) -

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

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  دقیقهمدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 سومجلسه 
 

 کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: تکنولوژی اتاق عمل                           : پرستاریدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    0311-0011 سال تحصیلی:

 00-01 ساعت:           سه شنبه         روز: بهداشت در اتاق عمل نام درس )واحد(:

 01 تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 ) به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالممدرسین مجازی - دقیقه 33 مدت کالس:



 32/01/0211 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ، انواع آن و مراحل آنیریشگیپ:  جلسهعنوان 

 مفهوم پیشگیری و سطوح مختلف آنآشنایی دانشجویان با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 .دانشجو بتواند مفهوم پیشگیری را شرح دهد 
 را شرح دهد. دانشجو بتواند سطوح مختلف پیشگیری 

 مراحل انجام پیشگیری را شرح دهد. دانشجو بتواند 

 ترکیبی       /   مجازی *       حضوری         /      روش آموزش :  

 لپ تاپ، نرم افزار تولید محتوا، نرم افزار جلسات مجازی  امکانات آموزشی :

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 میان ترم و پایان ترم بصورت تستی چهار گزینه ایعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :
 تهران: جامعه نگر. (.3و2و1درسنامه پرستاری بهداشت جامعه )(. 7837و7831ایلدر آبادی، اسحاق)-
 تهران: ارجمند. (.1و2و3کتاب جامع بهداشت عمومی )( 7831حاتمی حسین و همکاران. ) -

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

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 چهارمجلسه 
 

 کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل تحصیلی:مقطع / رشته گروه آموزشی: تکنولوژی اتاق عمل                           : پرستاریدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    0311-0011 سال تحصیلی:

 00-01 ساعت:           سه شنبه         روز: بهداشت در اتاق عمل نام درس )واحد(:

 01 تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 ) به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالممدرسین مجازی - دقیقه 33 مدت کالس:

 32/01/0211 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 آموزش بهداشت ندیفرآ:  جلسهعنوان 

 فرآیندهای آموزش بهداشتآشنایی دانشجویان با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
  را شرح دهد.روش های آموزش بهداشت دانشجو بتواند 
  را شرح دهد. ارتباطات در آموزش بهداشتدانشجو بتواند 

 را شرح دهد.نظریه های آموزش بهداشت  دانشجو بتواند 

 ترکیبی       /   مجازی *       حضوری         /      روش آموزش :  



 لپ تاپ، نرم افزار تولید محتوا، نرم افزار جلسات مجازی  امکانات آموزشی :

 تکلیف *         /          پروژه        /        تاالر گفتگو  فعالیت آموزشی : 

 میان ترم و پایان ترم بصورت تستی چهار گزینه ایعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :
 تهران: جامعه نگر. (.3و2و1درسنامه پرستاری بهداشت جامعه )(. 7837و7831ایلدر آبادی، اسحاق)-
 تهران: ارجمند. (.1و2و3کتاب جامع بهداشت عمومی )( 7831حاتمی حسین و همکاران. ) -

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

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 دقیقهمدت زمان :    

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 پنجمجلسه 
 

 کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: تکنولوژی اتاق عمل                           : پرستاریدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    0311-0011 سال تحصیلی:

 00-01 ساعت:           سه شنبه         روز: بهداشت در اتاق عمل نام درس )واحد(:

 01 تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 ) به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالممدرسین مجازی - دقیقه 33 مدت کالس:

 32/01/0211 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ها ها و روش کنترل آن یماریچرخه انتقال ب:  جلسهعنوان 

 مفهوم بیماری، نحوه انتقال بیماری و روش کنترل آنآشنایی دانشجویان با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 .دانشجو بتواند مفهوم بیماری را شرح دهد 
 را شرح دهد. دانشجو بتواند بیماری های واگیر 

 بیماری های غیرواگیر را شرح دهد. دانشجو بتواند 

 بیماری های عفونی و غیرعفونی را شرح دهد. دانشجو بتواند 

 مفهوم کنترل بیماری را شرح دهد. دانشجو بتواند 

 ترکیبی       /   مجازی *       حضوری         /      روش آموزش :  

 لپ تاپ، نرم افزار تولید محتوا، نرم افزار جلسات مجازی  امکانات آموزشی :

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 میان ترم و پایان ترم بصورت تستی چهار گزینه ایعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :
 تهران: جامعه نگر. (.3و2و1پرستاری بهداشت جامعه )درسنامه (. 7837و7831ایلدر آبادی، اسحاق)-
 تهران: ارجمند. (.1و2و3کتاب جامع بهداشت عمومی )( 7831حاتمی حسین و همکاران. ) -

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



 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 ششمجلسه 
 

 کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: تکنولوژی اتاق عمل                           : پرستاریدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    0311-0011 تحصیلی:سال 

 00-01 ساعت:           سه شنبه         روز: بهداشت در اتاق عمل نام درس )واحد(:

 01 تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 حامد دالم ) به ترتیب حروف الفبا(:مدرسین مجازی - دقیقه 33 مدت کالس:

 32/01/0211 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ها کنترل آن یروش ها و یمارستانیب یعفونت ها:  جلسهعنوان 

 عفونت های بیمارستانی شایع و روش کنترل آن هاآشنایی دانشجویان با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
  را شرح دهد.عفونت های بیمارستانی انواع دانشجو بتواند 
  را شرح دهد. نحوه پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانیدانشجو بتواند 

 ترکیبی       /   مجازی *       حضوری         /      روش آموزش :  

 لپ تاپ، نرم افزار تولید محتوا، نرم افزار جلسات مجازی  امکانات آموزشی :

 پروژه        /        تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          

 میان ترم و پایان ترم بصورت تستی چهار گزینه ایعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :
 .فر یعبادتهران:  .و کنترل عفونت در اتاق عمل یریشگیپ(. 7831)ی رضا عباد ،یحسن انصار -
 تهران: سماط. .پسمانده های بیمارستانی گندزدایی و دفع(. 7831)فربد عبادی فردآذر ،یحسن انصارترجمه  -

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

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 

 هفتمجلسه 
 



 کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: تکنولوژی اتاق عمل                           : پرستاریدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    0311-0011 سال تحصیلی:

 00-01 ساعت:           سه شنبه         روز: در اتاق عملبهداشت  نام درس )واحد(:

 01 تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 ) به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالممدرسین مجازی - دقیقه 33 مدت کالس:

 32/01/0211 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 یخدمات بهداشت تیریمد:  جلسهعنوان 

 مفهوم مدیریت در خدمات بهداشتیآشنایی دانشجویان با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 .دانشجو بتواند نیازهای بهداشتی را شرح دهد 
 را شرح دهد. دانشجو بتواند مراحل برنامه ریزی بهداشتی 

 مدیریت در خدمات بهداشتی را شرح دهد. دانشجو بتواند 

 ترکیبی       /   مجازی *       حضوری         /      روش آموزش :  

 لپ تاپ، نرم افزار تولید محتوا، نرم افزار جلسات مجازی  امکانات آموزشی :

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 ترم بصورت تستی چهار گزینه ایمیان ترم و پایان عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :
 تهران: جامعه نگر. (.3و2و1درسنامه پرستاری بهداشت جامعه )(. 7837و7831ایلدر آبادی، اسحاق)-
 تهران: ارجمند. (.1و2و3کتاب جامع بهداشت عمومی )( 7831حاتمی حسین و همکاران. ) -

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

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 هشتمجلسه 
 

 کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: تکنولوژی اتاق عمل                           : پرستاریدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    0311-0011 سال تحصیلی:

 00-01 ساعت:           سه شنبه         روز: بهداشت در اتاق عمل نام درس )واحد(:

 01 تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 ) به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالممدرسین مجازی - دقیقه 33 مدت کالس:

 32/01/0211 تاريخ تدوين / بازنگری:
 



 و جهان رانیدر ا یدرمان - یعرضه خدمات بهداشت یها و سازمان ها نظام:  جلسهعنوان 

 و جهان رانیدر ا یدرمان یعرضه خدمات بهداشت یها و سازمان ها نظامآشنایی دانشجویان با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
  را شرح دهد.سازمان بهداشت جهانی دانشجو بتواند 
  را شرح دهد. سازمان یونیسفدانشجو بتواند 

 را شرح دهد.کشاورزی و غذا  دانشجو بتواند 

 المللی کار را شرح دهد.سازمان بین  دانشجو بتواند 

 صلیب سرخ بین المللی را شرح دهد. دانشجو بتواند 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور را شرح دهد. دانشجو بتواند 

 سازمان هالل احمر کشور را شرح دهد. دانشجو بتواند 

 ترکیبی       /   مجازی *       حضوری         /      روش آموزش :  

 لپ تاپ، نرم افزار تولید محتوا، نرم افزار جلسات مجازی  امکانات آموزشی :

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 میان ترم و پایان ترم بصورت تستی چهار گزینه ایعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :
 تهران: جامعه نگر. (.3و2و1درسنامه پرستاری بهداشت جامعه )(. 7837و7831ایلدر آبادی، اسحاق)-
 تهران: ارجمند. (.1و2و3کتاب جامع بهداشت عمومی )( 7831حاتمی حسین و همکاران. ) -

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

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 نهمجلسه 
 

 کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل تحصیلی:مقطع / رشته گروه آموزشی: تکنولوژی اتاق عمل                           : پرستاریدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    0311-0011 سال تحصیلی:

 00-01 ساعت:           سه شنبه         روز: بهداشت در اتاق عمل نام درس )واحد(:

 01 تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 ) به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالممدرسین مجازی - دقیقه 33 مدت کالس:

 32/01/0211 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ترم انیامتحان م:  جلسهعنوان 

 جلسه : هدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 



 ترکیبی       /   مجازی *       حضوری         /      روش آموزش :  

 لپ تاپ، نرم افزار تولید محتوا، نرم افزار جلسات مجازی  امکانات آموزشی :

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 میان ترم بصورت تستی چهار گزینه ایعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :
 تهران: جامعه نگر. (.3و2و1جامعه ) درسنامه پرستاری بهداشت(. 7837و7831ایلدر آبادی، اسحاق)-
 تهران: ارجمند. (.1و2و3کتاب جامع بهداشت عمومی )( 7831حاتمی حسین و همکاران. ) -

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

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 زمان :    دقیقه مدت

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دهمجلسه 
 

 کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: تکنولوژی اتاق عمل                           : پرستاریدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    0311-0011 سال تحصیلی:

 00-01 ساعت:           سه شنبه         روز: بهداشت در اتاق عمل نام درس )واحد(:

 01 تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 ) به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالممدرسین مجازی - دقیقه 33 مدت کالس:

 32/01/0211 تدوين / بازنگری: تاريخ
 

 PHC هیاول یبهداشت یمراقبت ها:  جلسهعنوان 

 مفهوم مراقبت های بهداشتی اولیهآشنایی دانشجویان با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 .دانشجو بتواند اصول مراقبت های اولیه بهداشتی را شرح دهد 
  را شرح دهد. بهداشتیدانشجو بتواند اجزای مراقبت های اولیه 

 ترکیبی       /   مجازی *       حضوری         /      روش آموزش :  

 لپ تاپ، نرم افزار تولید محتوا، نرم افزار جلسات مجازی  امکانات آموزشی :

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 میان ترم و پایان ترم بصورت تستی چهار گزینه ایعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :
 تهران: جامعه نگر. (.3و2و1درسنامه پرستاری بهداشت جامعه )(. 7837و7831ایلدر آبادی، اسحاق)-
 تهران: ارجمند. (.1و2و3کتاب جامع بهداشت عمومی )( 7831حاتمی حسین و همکاران. ) -

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

 کلیات درس  



  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 يازدهمجلسه 
 

 کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: تکنولوژی اتاق عمل                           : پرستاریدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    0311-0011 سال تحصیلی:

 00-01 ساعت:           سه شنبه         روز: بهداشت در اتاق عمل نام درس )واحد(:

 01 تعداد دانشجويان: نظری واحد: نوع

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 ) به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالممدرسین مجازی - دقیقه 33 مدت کالس:

 32/01/0211 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 یساز منیا:  جلسهعنوان 

 مفهوم ایمنی و انواع آنآشنایی دانشجویان با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 .دانشجو بتواند ایمنی دفاع اختصاصی را شرح دهد 
 را شرح دهد. دانشجو بتواند ایمنی دفاع غیراختصاصی 

 را شرح دهد. دانشجو بتواند انواع ایمنی فعال 

 را شرح دهد. دانشجو بتواند انواع ایمنی غیرفعال 

 را شرح دهد. دانشجو بتواند برنامه روتین واکسیناسیون کشور 

 ترکیبی       /   مجازی *       حضوری         /      روش آموزش :  

 لپ تاپ، نرم افزار تولید محتوا، نرم افزار جلسات مجازی  امکانات آموزشی :

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 ترم بصورت تستی چهار گزینه ای میان ترم و پایانعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :
 تهران: جامعه نگر. (.3و2و1درسنامه پرستاری بهداشت جامعه )(. 7837و7831ایلدر آبادی، اسحاق)-
 تهران: ارجمند. (.1و2و3کتاب جامع بهداشت عمومی )( 7831حاتمی حسین و همکاران. ) -

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

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 دوازدهمجلسه 
 



 کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: تکنولوژی اتاق عمل                           : پرستاریدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    0311-0011 سال تحصیلی:

 00-01 ساعت:           سه شنبه         روز: بهداشت در اتاق عمل نام درس )واحد(:

 01 تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 ) به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالممدرسین مجازی - دقیقه 33 مدت کالس:

 32/01/0211 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 یبهداشت حرفه ا:  جلسهعنوان 

 مفهوم بهداشت حرفه ای و ابعاد فعالیت آنآشنایی دانشجویان با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
  را شرح دهد.بیماری های شغلی دانشجو بتواند 
  را شرح دهد. برنامه های بهداشت حرفه ایدانشجو بتواند 

  را شرح دهد. عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی در محیط کاردانشجو بتواند 

 ترکیبی       /   مجازی *       حضوری         /      روش آموزش :  

 لپ تاپ، نرم افزار تولید محتوا، نرم افزار جلسات مجازی  امکانات آموزشی :

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 میان ترم و پایان ترم بصورت تستی چهار گزینه ایعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :
 تهران: جامعه نگر. (.3و2و1درسنامه پرستاری بهداشت جامعه )(. 7837و7831ایلدر آبادی، اسحاق)-
 تهران: ارجمند. (.1و2و3کتاب جامع بهداشت عمومی )( 7831حاتمی حسین و همکاران. ) -

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

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 سیزدهمجلسه 
 

 کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل تحصیلی:مقطع / رشته گروه آموزشی: تکنولوژی اتاق عمل                           : پرستاریدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    0311-0011 سال تحصیلی:

 00-01 ساعت:           سه شنبه         روز: بهداشت در اتاق عمل نام درس )واحد(:

 01 تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 ) به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالممدرسین مجازی - دقیقه 33 مدت کالس:

 32/01/0211 تاريخ تدوين / بازنگری:
 



 بهداشت زباله و مواد زائد:  جلسهعنوان 

 مراحل و روش های دفع زباله ها و پسماندهای بیمارستانیآشنایی دانشجویان با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
  را شرح دهد.مراحل دفع زباله دانشجو بتواند 
  را شرح دهد. انواع روش های دفع زبالهدانشجو بتواند 

  را شرح دهد. احیا و بازیابی زبالهدانشجو بتواند 

 ترکیبی       /   مجازی *       حضوری         /      روش آموزش :  

 لپ تاپ، نرم افزار تولید محتوا، نرم افزار جلسات مجازی  امکانات آموزشی :

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 میان ترم و پایان ترم بصورت تستی چهار گزینه ایعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :
 تهران: جامعه نگر. (.3و2و1پرستاری بهداشت جامعه )درسنامه (. 7837و7831ایلدر آبادی، اسحاق)-
 تهران: ارجمند. (.1و2و3کتاب جامع بهداشت عمومی )( 7831حاتمی حسین و همکاران. ) -

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

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 چهاردهمجلسه 
 

 کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: تکنولوژی اتاق عمل                           : پرستاریدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    0311-0011 سال تحصیلی:

 00-01 ساعت:           سه شنبه         روز: بهداشت در اتاق عمل نام درس )واحد(:

 01 تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 الفبا(: حامد دالم) به ترتیب حروف مدرسین مجازی - دقیقه 33 مدت کالس:

 32/01/0211 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ییبهداشت مواد غذا:  جلسهعنوان 

 ابعاد مختلف بهداشت مواد غذاییآشنایی دانشجویان با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 .دانشجو بتواند ارتباط تغذیه با بهداشت و سالمت انسان را شرح دهد 
  را شرح دهد. موثر بر تغذیه انساندانشجو بتواند عوامل 

 را شرح دهد. دانشجو بتواند ارزشیابی وضعیت تغذیه در جامعه 

 ترکیبی       /   مجازی *       حضوری         /      روش آموزش :  

 لپ تاپ، نرم افزار تولید محتوا، نرم افزار جلسات مجازی  امکانات آموزشی :

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو      فعالیت آموزشی :   تکلیف *   



 میان ترم و پایان ترم بصورت تستی چهار گزینه ایعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :
 تهران: جامعه نگر. (.3و2و1درسنامه پرستاری بهداشت جامعه )(. 7837و7831ایلدر آبادی، اسحاق)-
 تهران: ارجمند. (.1و2و3جامع بهداشت عمومی )کتاب ( 7831حاتمی حسین و همکاران. ) -

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

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 پانزدهمجلسه 
 

 کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: تکنولوژی اتاق عمل                           : پرستاریدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    0311-0011 سال تحصیلی:

 00-01 ساعت:           سه شنبه         روز: در اتاق عملبهداشت  نام درس )واحد(:

 01 تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 ) به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالممدرسین مجازی - دقیقه 33 مدت کالس:

 32/01/0211 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 طیبهداشت مح:  جلسهعنوان 

 مفهوم بهداشت محیط و ابعاد مختلف آنآشنایی دانشجویان با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 .دانشجو بتواند بهداشت هوا را شرح دهد 
 را شرح دهد. دانشجو بتواند بهداشت آب 

 را شرح دهد. دانشجو بتواند دفع بهداشتی فاضالب 

 ترکیبی       /   مجازی *       حضوری         /      روش آموزش :  

 لپ تاپ، نرم افزار تولید محتوا، نرم افزار جلسات مجازی  امکانات آموزشی :

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 میان ترم و پایان ترم بصورت تستی چهار گزینه ایعنوان و نوع آزمون : 

 درس :منبع 
 تهران: جامعه نگر. (.3و2و1درسنامه پرستاری بهداشت جامعه )(. 7837و7831ایلدر آبادی، اسحاق)-
 تهران: ارجمند. (.1و2و3کتاب جامع بهداشت عمومی )( 7831حاتمی حسین و همکاران. ) -

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

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه



  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 شانزدهمجلسه 
 

 کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: تکنولوژی اتاق عمل                           : پرستاریدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    0311-0011 سال تحصیلی:

 00-01 ساعت:           سه شنبه         روز: بهداشت در اتاق عمل نام درس )واحد(:

 01 تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 ) به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالممدرسین مجازی - دقیقه 33 کالس:مدت 

 32/01/0211 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 بیمارستان ها طیبهداشت مح:  جلسهعنوان 

 مفهوم بهداشت محیط در بیمارستانآشنایی دانشجویان با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
  بیمارستانی را شرح دهد.دانشجو بتواند عفونت های 
 را شرح دهد. دانشجو بتواند بهداشت وسایل و تجهیزات در بیمارستان 

 را شرح دهد. دانشجو بتواند نحوه دفع بهداشتی فاضالب 

 ترکیبی       /   مجازی *       حضوری         /      روش آموزش :  

 لپ تاپ، نرم افزار تولید محتوا، نرم افزار جلسات مجازی  امکانات آموزشی :

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 میان ترم و پایان ترم بصورت تستی چهار گزینه ایعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :
 تهران: جامعه نگر. (.3و2و1پرستاری بهداشت جامعه )درسنامه (. 7837و7831ایلدر آبادی، اسحاق)-
 تهران: ارجمند. (.1و2و3کتاب جامع بهداشت عمومی )( 7831حاتمی حسین و همکاران. ) -

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

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 هفدهمجلسه 
 

 کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: تکنولوژی اتاق عمل                           : پرستاریدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    0311-0011 تحصیلی: سال

 00-01 ساعت:           سه شنبه         روز: بهداشت در اتاق عمل نام درس )واحد(:

 01 تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:



 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 الفبا(: حامد دالم) به ترتیب حروف مدرسین مجازی - دقیقه 33 مدت کالس:

 32/01/0211 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 امتحان پایان ترم:  جلسهعنوان 

 جلسه : هدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 ترکیبی       /   مجازی *       حضوری         /      روش آموزش :  

 لپ تاپ، نرم افزار تولید محتوا، نرم افزار جلسات مجازی  امکانات آموزشی :

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 پایان ترم بصورت تستی چهار گزینه ایعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :
 تهران: جامعه نگر. (.3و2و1بهداشت جامعه )درسنامه پرستاری (. 7837و7831ایلدر آبادی، اسحاق)-
 تهران: ارجمند. (.1و2و3کتاب جامع بهداشت عمومی )( 7831حاتمی حسین و همکاران. ) -
 .فر یعبادتهران:  .و کنترل عفونت در اتاق عمل یریشگیپ(. 7831)ی رضا عباد ،یحسن انصار -
 تهران: سماط. .و دفع پسمانده های بیمارستانیگندزدایی (. 7831)فربد عبادی فردآذر ،یحسن انصارترجمه  -

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

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 


