
 
 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

کبرػٌبطی پیْطتَ هٌِذطی ثِذاػت  هخبطجبى: رّع ُبی هجبرسٍ ثب ًبقلیي            ػٌْاى درص : 

 هحیظ

 زی                         ّاحذ ًظ 2ّاحذ اس هجوْع  1تؼذادّاحذ:)یب طِن اطتبد اس ّاحذ( 

  11 -12ػٌجَ   طبػت پبطخگْیی ثَ طْاالت فزاگیز: 

                97- 98دّم ًیوظبل 11-12 طَ ػٌجَ  سهبى ارائَ درص:   )رّس،طبػت ّ ًیوظبل تحصیلی(

 دکتز هجتجی لیوْیی هذرص:

 پبتْثیْلْژی درص ّ پیغ ًیبس:

 

آػٌبیی داًؼجْیبى ثب گزٍّ ُبی هختلف ثٌذپبیبى حب ئش اُویت پشػکی ، ًحٍْ ایجبد یب   هدف کلی درس :

تْطظ آًِب  ، ثیْلْژی ّ سیظتگبٍ ُبی آًِب ّ فزاگیزی اًْاع رّع ُبی هجبرسٍ ػبهل  اًتقبل ثیوبری

 رّع ُبی فیشیکی ّ هحیطی
 
 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

ًبقل ّ آفت ثِذاػتی ، طزق هختلف اًتقبل ثیوبری ثَ کلیبت حؼزٍ ػٌبطی پشػکی  ػبهل تؼبریف  -1

  اًظبى ّ ردٍ ثٌذی ػبخَ ثٌذپبیبى

 .هزفْلْژی ّ ثیْلْژی پؼَ ُبی کْلیظیذٍ ، ثیوبری ُبی هٌتقلَ تْطظ آًِب ّ راٍ ُبی کٌتزل -2

  هزفْلْژی ّ ثیْلْژی پؼَ خبکی ُب ، ثیوبری ُبی هٌتقلَ تْطظ آًِب ّ راٍ ُبی کٌتزل. -3

هزفْلْژی ّ ثیْلْژی خبًْادٍ ُبی طیوْلیذٍ ّ طزاتْپْگًْیذٍ ، ثیوبری ُبی هٌتقلَ تْطظ آًِب  -4

 ی کٌتزل.ّ راٍ ُب

هزفْلْژی ّ ثیْلْژی هگض خبًگی ، ثیوبری ُبی هٌتقلَ تْطظ هگض خبًگی ، راٍ ُبی کٌتزل  -5

 .هگض خبًگی ، هزفْلْژی ّ ثیْلْژی هگض ُبی هْلذ هیبسیض  ّ راٍ ُبی کٌتزل آًِب

 هزفْلْژی ّ ثیْلْژی طْطزی ُب ، ثیوبری ُبی هٌتقلَ تْطظ آًِب ّ راٍ ُبی کٌتزل. -6

 .ػقزة ُب بی هجبرسٍ ثب کٌَ ُبی ًزم ّ طخت ّّ رّع ُهزفْلْژی، ثیْلْژی  -7

  طجقَ ثٌذی اًْاع رّع ُبی هجبرسٍ ثب ثٌذپبیبى ، جًْذگبى حبئش اُویت ثِذاػتی ّ کٌتزل آًِب. -8
 

کلیبت حؼزٍ ػٌبطی پشػکی  ػبهل تؼبریف ًبقل ّ آفت ثِذاػتی ، طزق هختلف اًتقبل  هدف کلی جلسه اول:

 ػبخَ ثٌذپبیبى ثیوبری ثَ اًظبى ّ ردٍ ثٌذی 
 اهداف ویژه جلسه اول:

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 ًقغ ثٌذپبیبى را در ثیوبری سایی در اًظبى را ثیبى کٌذ.  - 1-1

 ّ آفت ثِذاػتی را تؼزیف کٌذ.ًبقل – 1-2

 در ػبخَ ثٌذپبیبى ، حؼزات را اس ػٌکجْتیبى تفکیک کٌذ.– 1-3

 هفِْم کٌتزل ًبقلیي را تؼزیح کٌذ.– 1-4

هزفْلْژی ّ ثیْلْژی پؼَ ُبی کْلیظیذٍ ، ثیوبری ُبی هٌتقلَ تْطظ آًِب ّ راٍ ُبی م: دو هدف کلی جلسه

 کٌتزل.
 :دوماهداف ویژه جلسه 

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 خب ًْادٍ کْلیظیذٍ را اس طبیز حؼزات تفکیک کٌذ. -2-1

 را تؼزیح کٌذ.چزخَ سیظتی پؼَ ُبی کْلیظیذٍ  -2-2

 ی کْلیظیذٍ را ػٌبطبیی کٌذ.سیظتگبٍ ُبی پؼَ ُب -2-4

 ًحٍْ اًتقبل هبالریب ، فیالریبسیض ّ تت سرد ّ تت داًگ را تْطظ پؼَ ُبی کْلیظیذٍ ثیبى کٌذ. -2-5

 داًؼجْ ثتْاًذ اًْاع رّع ُبی هجبرسٍ ثب پؼَ ُبی کْلیظیذٍ را ثیبى کٌذ. -2-6

تقلَ تْطظ آًِب ّ راٍ ُبی هزفْلْژی ّ ثیْلْژی پؼَ خبکی ُب ، ثیوبری ُبی هٌسوم:  هدف کلی جلسه

 کٌتزل.
 :سوماهداف ویژه جلسه 

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 



 پؼَ خبکی ُب را اس چؼَ ُبی طبیز خبًْادٍ ُب تفکیک کٌذ. -3-1

 کبراکتز ُبی تؼخیصی پؼَ خبکی ُب را ثزای طجقَ ثٌذی ّ تؼخیص گًَْ ُبی آًِب را ثیبى کٌذ. -3-2

 ّ سیظتگبٍ ُبی آًِب را تؼزیح کٌذ. چزخَ سیظتض پؼَ خبکی ُب -3-3

 اًْاع ثیوبری ُبی لیؼوبًیْس ، ًحٍْ اًتقبل آًِب ّ کبًْى ُبی لیؼوبًیْس در ایزاى را تؼزیح کٌذ. -3-4

 اًْاع رّع ُبی هجبرسٍ ثب پؼَ خبکی ُب را ثیبى کٌذ. -3-5

یذٍ ، ثیوبری ُبی هزفْلْژی ّ ثیْلْژی خبًْادٍ ُبی طیوْلیذٍ ّ طزاتْپْگًْچهارم:  هدف کلی جلسه

 هٌتقلَ تْطظ آًِب ّ راٍ ُبی کٌتزل.
 چهارم:اهداف ویژه جلسه 

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 خب ًْادٍ طیوْلیذٍ را اس طبیز حؼزات تفکیک کٌذ. -4-1

 چزخَ سیظتی پؼَ ُبی طیوْلیذٍ را تؼزیح کٌذ. -4-2

 سیظتگبٍ ُبی پؼَ ُبی طیوْلیذٍ را ثیبى کٌذ. -4-3

 اًتقبل ّ ػالئن ثیوبری کْری رّدخبًَ ای را تؼزیح کٌذ. ًحٍْ -4-4

 اًْاع رّع ُبی هجبرسٍ ثب پؼَ ُبی طیوْلیذٍ را ثیبى کٌذ. -4-5

 خب ًْادٍ طزاتْپْگًْیذٍ را اس طبیز حؼزات تفکیک کٌذ. -4-6

 چزخَ سیظتی پؼَ ُبی طزاتْپْگًْیذٍ را تؼزیح کٌذ. -4-7

 ذٍ را ثیبى کٌذ.سیظتگبٍ ُبی پؼَ ُبی طزاتْپْگًْی -4-8

 اُویت ثِذاػتی ًبػی اس گشع پؼَ ُبی طزاتْپْگًْیذٍ را ثیبى کٌذ. -4-9

 اًْاع رّع ُبی هجبرسٍ ثب پؼَ ُبی طزاتْپْگًْیذٍ را ثیبى کٌذ. -4-9

هزفْلْژی ّ ثیْلْژی هگض خبًگی ، ثیوبری ُبی هٌتقلَ تْطظ هگض خبًگی ، راٍ پنجم:  هدف کلی جلسه

 هزفْلْژی ّ ثیْلْژی هگض ُبی هْلذ هیبسیض  ّ راٍ ُبی کٌتزل آًِب. ُبی کٌتزل هگض خبًگی ،
 پنجم:اهداف ویژه جلسه 

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 هؼخصبت هزفْلْژیک هگض خبًگی را در هزحلَ ثبلغ ّ الرّ ًیبى کٌذ. -5-1

 الرّ هگض خبًگی را اس الرّ طبیز هگض ُب تؼخیص دُذ. -5-2

 ًگی را تؼزیح کٌذ ّ هحل ُبی پزّرع آًزا ػٌبطبیی کٌذ.چزخَ سیظتی  هگض خب -5-5

 اُویت سثبلَ خبًگی را در پزّرع هگض خبًگی تؼزیح ًوبیذ. -5-6

 ًقغ هگض خبًگی را ثَ ػٌْاى ًبقل هکبًیکی ثیوبری ُب ثَ اًظبى تؼزیح کٌذ. -5-7

 اًْاع رّع ُبی هجبرسٍ ثب هگض خبًگی را ثیبى کٌذ. -5-8

 ثیوبری هیبسیض را تؼزیف ًوبیذ. -5-9

 هیبسیض را ثز اطبص هؼیبرُبی پشػکی ّ ثیْلْؤیک طجقَ ثٌذی ًوبیذ. -5-11

 ّ ًْع هیبسیض ًبػی اس آًِب را ثیبى کٌذ.گًَْ ُبی هِن هْلذ هیبسیض در ایزاى  -5-11

 راٍ ُبی پیؼگیزی اس ّقْع هیبسیض را ثیبى کٌذ. -5-12

ی ّ ثیْلْژی طْطزی ُب ، ثیوبری ُبی هٌتقلَ تْطظ آًِب ّ راٍ ُبی هزفْلْژششم:  هدف کلی جلسه

 کٌتزل.
 ششم:اهداف ویژه جلسه 

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 طْطزی ُب را ثز اطبص کبراکتز ُبی هزفْلْژیک اس طبیز حؼزات تفکیک کٌذ. -6-1

 دا گًَْ ُبی هِن ثِذاػتی در ایزاى را تؼخیص دُذ. -6-2

 طْطزی ُب را تؼزیح کٌذ ّ هحل ُبی پزاکٌذگی آًِبرا ػٌبطبیی کٌذ.  چزخَ سیظتی -6-3

اُویت طْطزی ُب را ثَ ػٌْاى ًبقل هکبًیکی ثیوبری ُب ثَ اًظبى را در اهکبى هظکًْی،  -6-4

 ثیوبرطتبًِب ّ دیگز اهبکي اًظبًی تؼزیح کٌذ.

 اًْاع رّع ُبی هجبرسٍ ثب طْطزی ُب را ثیبى کٌذ. -6-5

 هزفْلْژی، ثیْلْژی ّ رّع ُبی هجبرسٍ ثب کٌَ ُبی ًزم ّ طخت ّ ػقزة ُب.تم: هف هدف کلی جلسه
 هفتم: اهداف ویژه جلسه

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 ردٍ کٌَ ُب را اس حؼزات ّ طبیز ػٌکجْتیبى تفکیک کٌذ. -7-1

 چز خَ سیظتی کٌَ ُبی ًزم ّطخت را تؼزیح ًوبیذ. -7-2

 تْطظ کٌَ ُبی ًزم ّ طخت را ثیبى کٌذ.اًْاع ثیوبری ُبی هٌتقلَ  -7-3

 اًْاع رّع ُبی هجبرسٍ ثب کٌَ ُبی ًزم ّ طخت را ثیبى کٌذ. -7-4

 ػقزة ُب را ثز اطبص کبراکتزُبی هزفْلْژیک اس طبیز ػٌکجْتیبى تفکیک کٌذ. -7-5



 هِن ػقزة را ػٌبطبیی کٌذ.  گًَْ ُبی -7-6

 خصْصیبت سیظت ػٌبختی ػقزة ُب را تؼزیح کٌذ. -7-7

 راٍ ُبی پیؼگیزی اس ػقزة سدگی را تؼزیح کٌذ. -7-8

طجقَ ثٌذی اًْاع رّع ُبی هجبرسٍ ثب ثٌذپبیبى ، جًْذگبى حبئش اُویت ثِذاػتی ّ هشتم:  هدف کلی جلسه

 کٌتزل آًِب. 
 هشتم: اهداف ویژه جلسه

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 کٌذ.اًْاع رّع ُبی هجبرسٍ ثب ثٌذپبیبى را طجقَ ثٌذی  -8-1

ػْارض ًبػی اس هجبرسٍ ػیویبیی ًظیز آلْدگی هحیظ سیظت ّ هقبّهت ثٌذپبیبى ثَ طوْم آفت کغ  -8-2

 را تؼزیح کٌذ.

ّ  رّع هجبرسٍ  رّع ُبی فیشیکی ، هجبرسٍ ثیْلْژیک ، رّع ُبی ژًتیکی ، رّع ُبی هحیطی -8-3

 تلفیقی ثب ًبقلیي را تؼزیح کٌذ.

را اس لحبظ خصْصیبت سیظتی ، پزاکٌذگی ، ثیوبری سایی ثزای جًْذگبى حبئش اُویت ثِذاػتی  -8-4

 اًظبى ثیبى کٌذ.

 اًْاع رّع ُبی هجبرسٍ ثب جًْذگبى را تؼزیح کٌذ.  -8-5
 
 
 

 ( تزجوَ م. سػین ، م.ع. طیذی رػتی ّ م.ا. صبئجی ، تِزاى1381کلیبت حؼزٍ ػٌبطی پشػکی ) هٌبثغ:

 

 طخٌزاًی ّ پزطغ ّ پبطخ رّع تذریض:

 

 پبّر پْیٌت آهْسػی :ّطبیل 
 
 
 

 

 طٌجغ ّ ارسػیبثی 

طِن اس ًوزٍ کل)ثز  رّع       آسهْى

 حظت درصذ(

 طبػت تبریخ 

 //////////////////////// /////////////////////////// درصذ 5  کْئیش

آسهْى هیبى 

 تزم 

    

آسهْى پبیبى 

 تزم

   درصذ 91 اهتحبى کتجی

حضْر فؼبل 

 در کالص

هؼبرکت 

در فؼبل 

 ثحث

   درصذ 5

 

 

 

 حضْر ثَ هْقغ در کالص ّ رػبیت ًظن ّ هقزرات آهْسػی هقزرات کالص ّ اًتظبرات اس داًؼجْ:

 
 
 
 

 داًؼکذٍ: EDOًبم ّ اهضبی هذرص:             ًبم ّ اهضبی هذیز گزٍّ:                ًبم ّ اهضبی هظئْل

 تبریخ ارطبل :                                   تبریخ تحْیل:                          تبریخ ارطبل:

 



 ...............جدول زمانبندی درس                           

 روز و ساعت جلسه :                                    

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1 16/11/97  
 

یف ًبقل ّ کلیبت حؼزٍ ػٌبطی پشػکی  ػبهل تؼبر

آفت ثِذاػتی ، طزق هختلف اًتقبل ثیوبری ثَ 

 اًظبى ّ ردٍ ثٌذی ػبخَ ثٌذپبیبى

 دکتز هجتجی لیوْیی

2 23/12/97 
 

هزفْلْژی ّ ثیْلْژی پؼَ ُبی کْلیظیذٍ ، 

 ثیوبری ُبی هٌتقلَ تْطظ آًِب ّ راٍ ُبی کٌتزل.
 

3 33/11/97 
 

هزفْلْژی ّ ثیْلْژی پؼَ خبکی ُب ، ثیوبری ُبی 

 قلَ تْطظ آًِب ّ راٍ ُبی کٌتزل. هٌت

 

 

4 7/12/97 
 

هزفْلْژی ّ ثیْلْژی خبًْادٍ ُبی طیوْلیذٍ ّ 

طزاتْپْگًْیذٍ ، ثیوبری ُبی هٌتقلَ تْطظ آًِب ّ 

 راٍ ُبی کٌتزل.

 

5  

14/12/97 

هزفْلْژی ّ ثیْلْژی هگض خبًگی ، ثیوبری 

ُبی هٌتقلَ تْطظ هگض خبًگی ، راٍ ُبی کٌتزل 

زفْلْژی ّ ثیْلْژی هگض ُبی هگض خبًگی ، ه

 هْلذ هیبسیض  ّ راٍ ُبی کٌتزل آًِب.

 

 

هزفْلْژی ّ ثیْلْژی طْطزی ُب ، ثیوبری ُبی  21/12/97 6

 هٌتقلَ تْطظ آًِب ّ راٍ ُبی کٌتزل.

 

 

7 23/1/98 
 

هزفْلْژی، ثیْلْژی ّ رّع ُبی هجبرسٍ ثب کٌَ 

 ُبی ًزم ّ طخت ّ ػقزة ُب.

 

 

8 27/1/98 
 

اع رّع ُبی هجبرسٍ ثب ثٌذپبیبى ، طجقَ ثٌذی اًْ

 جًْذگبى حبئش اُویت ثِذاػتی ّ کٌتزل آًِب.
 

9  
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