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 اهذاف كلي درس: 
، ًظام ُای ارائَ دٌُذٍ خذهات بِذاػتی در جِاى   هفاُین بِذاػتتاریخچَ ّ آػٌائی با  -1

 ّ ایزاى 

، ایوي آهْسع بِذاػتاّلیَ ، هزاقبتِای بِذاػتی  پیؼگیزی ّاًْاع آى،آػٌائی با  -2

 طاسی

 بِذاػت هذیط ّ دزفَ ای، هْاد غذایی آػٌائی با  -3

 *هدف کلی جلسه اول:
تبریخچو ً هفبىین ثيذاشتآشنبئی ثب :   

 اىذاف رفتبری جلسو اًل:

بذاًذ.تاریخچَ پیذایغ بِذاػت را  -1  

ی بِذاػت در ایزاى را بذاًذ. تاریخچَ -2  

اُویت بِذاػت ّ طالهتی اس جٌبَ ُای  هختلف را بذاًذ. -3  

بِذاػت فزدی را ػزح دُذ. -4  

 را ػزح دُذبِذاػت ػوْهی  -5

 *هدف کلی جلسه دوم:
ػْاهل هْثز بز طالهتی ّ بِذاػت -هفِْم طالهت ّ بیواریآػٌائی با  

بذاًذ. راهفاُین هختلف طالهتی  - 1  

طیف طالهتی را ػزح دُذ. -2  

ابؼاد هختلف طالهتی بذاًذ. -3  

.جاهغ تزیي ّ ططذی تزیي الگْی ُای طالهتی رابذاًذ -4  

 



 *هدف کلی جلسه سوم:
ّ ططْح آى پیؼگیزیآػٌائی با  

 

هفِْم پیؼگیزی رابذاًذ. -1  

پیؼگیزی را بذاًذ.ططخ  چِار-2   

ططْح هتفاّت پیؼگیزی را در رابطَ با طیز طبیؼی بیواری بذاًذ.  -3  

  هِوتزیي اقذاهات هذاخلَ ای در رابطَ با ًْع پیؼگیزی را بذاًذ. -4

 *هدف کلی جلسه چهارم:    
 چزخَ اًتقال بیواری ُا ّ رّع کٌتزل آًِاآػٌائی با

 

.ذاًذبراٍ ُای اًتقال بیواری را  -1  

بذاًذ.را هثلث اپیذهیْلْژیک بیواری ُا  -2   

بیواری ُای دارای ػالهت ّ بذّى ػالهت را بذاًذ. -3   

   دّرٍ کوْى را تؼزیف کٌذ -4 
 *هدف کلی جلسه پنجن:

ًظام ُا ّ طاسهاى ُای ػزضَ خذهات بِذاػتی درهاًی در ایزاى ّ جِاىآػٌائی با   
 

.ػزح دُذخذهات بِذاػتی ًقغ دّلتِا را در طیاطتگذاری  -1  

. هؼاًّت ػوْهی را ػزح دُذ -2   

.را ػزح دُذًْع ًظام ػزضَ خذهات در ایزاى  -3  

.طاسهاًِای هِن بِذاػتی در ػزصَ بیي الوللی را ًام ببزد -4   

ًام ببزدطاسهاًِای ارائَ کٌٌذٍ خذهات بِذاػتی در ایزاى را  -5  

 *هدف کلی جلسه ششن:
 اّلیَ بِذاػتیهزاقبت ُای آػٌائی با  

ػزح دُذ.هزاقبتِای بِذاػتی اّلیَ را  -1  

بیاى کٌذ.  2212ُذف بِذاػت بزای ُوَ تا طال  -2   

بِذاػتی را ًام ببزد.ی خذهات هزاقبتی اّلیَ  -3   

 را ًام ببزد لْیت ُای بِذاػت بزای ُوَ در قزى بیظت ّ یکنّا -4
 *هدف کلی جلسه هفتن:



آهْسع بِذاػتآػٌائی با   

.ّ اُویت آهْسع بِذاػت را ػزح دُذ ُذف -1  

. هذلِای هختلف آهْسع بِذاػت را ػزح دُذ -2   

.هٌاطب تزیي رّع آهْسع بِذاػت را در یک جاهؼَ خاؽ تؼییي کٌذ -3   

 ػزح دُذ.رّػِای آهْسع اًفزادی ، گزُّی ّ ُوگاًی را  -4 

 

 *هدف کلی جلسه هشتن:
 ّاکظیٌاطیْىآػٌائی با 

بذاًذ.ُذف ّ اُویت ّاکظیٌاطیْى  را  -1  

را بذاًذ. ایوٌی اًْاع  -2   

اًْاع ّاکظي ُا را اس ًظز جٌض بذاًذ. -3   

 را بذاًذًکات ضزّری جِت اًجام ّاکظیٌاطیْى  -4 
 *هدف کلی جلسه نهن:

)اداهَ(ّاکظیٌاطیْىآػٌائی با   
دّس ّ راٍ تجْیش ّاکظي ُا را بذاًذ. -1  

ّاکظي ُا را بذاًذ. ، هقذار، راٍ تجْیش ّ ػزایط ًگِذاری اًْاع ّاکظي  -2   

ذاًذ.هْاًغ هصزف ّاکظي ُا را ب -3   

.بذاًذّاکظي ُا را  هصزف هْارد ّیژٍ -4   

  هدف کلی جلسه دهن: *
 ػفًْتِای بیوارطتاًی ّ رّع ُای کٌتزل آًِاآػٌائی با

 بذاًذاُویت ػفًْتِای بیوارطتاًی را  -1

 هیکزّارگاًیظن ُا در بیوارطتاى را بذاًذ.راُِای اًتقال  -2

 پاتْسى ُای هٌتقلَ اس بیوارطتاى بز اطاص راٍ اًتقال را بذاًذ. -3

 هیکزّارگاًیظن ُای هظبب ػفًْت در بیوارطتاى را بذاًذ. -4

 هذف كلي جلسه یاسدهن:
 ػفًْتِای بیوارطتاًی ّ رّع ُای کٌتزل آًِا)اداهَ(آػٌائی با 

 ػفًْت ُای بیوارطتاًی را بذاًذ.رّع ُای کٌتزل -1

 اُذاف ًظام هزاقبت ػفًْت ُای بیوارطتاًی  را بذاًذ.-2

 طاختار کویتَ کٌتزل ػفًْت در بیوارطتاى را بذاًذ. -3

 

 *هدف کلی جلسه دوازدهن:
 هذیط  بیوارطتاىبِذاػت آػٌائی با



 دفاظتی را بذاًذ.ػزایط بِذاػتی بخغ ُای بیوارطتاى ّ اتاق ػول ّ اطتاًذارد ُای  -1

 اًْاع پزتُْا، اثزات سّدرص ّ دیزرص ّ تذابیز دفاظتی السم در هقابل آًِا را بذاًذ.-2

ػْاهل ػیویایی سیاى آّر هذیط کار ّ ّطایل دفاظتی السم در هقابل آًِا را بذاًذ.-3  

 *هدف کلی جلسه سیزدهن :
سبالَ ّ هْاد سائذبِذاػت آػٌائی با   

را تعزیف نوبیذ. سثبلو -1  

انٌاع  سثبلو را تقسین ثنذی نوبیذ.-2  

 ثذانذ.را دفع سثبلو  هزاحل هختلف  -3

 
را نبم ثجزد.انٌاع رًش ىبی دفع سثبلو  -4  

.ثذانذرا احیبء ً ثبسیبثی سثبلو  -5  

 *هدف کلی جلسه چهاردهن:

دزفَ ایبِذاػت آػٌائی باآػٌائی با   
 ثجزد.اىذاف ثيذاشت حزفو ای را نبم  -1

اىذاف هعبینو قجل اس استخذام را ثیبى کنذ.-2  

انٌاع عٌاهل سیبى آًر هٌجٌد در هحیظ کبر را نبم ثجزد.-3  

اقذاهبت هينذسی هنبست ثزای پیشگیزی اس ثیوبری ىبی شغلی را نبم ثجزد. -4  

عٌاهل سیبى آًر فیشیکی در هحیظ کبر را نبم ثجزد. -5  

کبرگزاى را ثذانذ.اقذاهبت السم ثزای حفظ سالهت در  -6  

. 

 *هدف کلی جلسه پانزدهن:

هْاد غذایی ّتغذیَبِذاػت آػٌائی با  
ػلن تغذیَ را تؼزیف ًوایذ. -1  

را بذاًذ.ارتجبط  تغذیو ثب ثيذاشت ً سالهت انسبى  – 2  

بذاًذ.عٌاهل هٌثز ثز تغذیو انسبى را  -3  

 ًام ببزدعلل سٌء تغذیو را  -4
 *هدف کلی جلسه شانزدهن:

 )اداهه(با بهذاضت هواد غذائي وتغذیهآضنائي 

 روضهای صحیح نگهذاری انواع هواد غذائي راضزح دهذ-1

 تغذیه صحیح درسهان بحزان راتوضیح دهذ-2

 هذیزیت نحوه تغذیه درسهان بحزان را هیذانذ-3

 هذف كلي جلسه هفذهن:



.هذیزیت خذهات بِذاػتیبزًاهَ ریشی ّ آػٌائی با   
 بزًاهَ ُای بِذاػتی را بذاًذ. بزًاهَ ریشی دراس   ُذف -1

 درهاًی  جاهؼَ خْد را بذاًذ. –ًیاس ُای بِذاػتی  -2

 بذاًذدرهاًی را  –هزادل بزًاهَ ریشی  خذهات بِذاػتی  -3

  را بذاًذ. در ایزاى درهاًی –بزًاهَ ریشی  خذهات بِذاػتی  -4
 جلسه هجذهن:

 آسهون پایان تزم
 

 روش تذریس:

سخنزاني،پزسص وپاسخ،ارائه فیلن وتصویز اسهزاحل جزاحي های هختلف وتصویزابشارهای 

 هورداستفاده.

 وسایل آهوسضي:

 رایانه،وایت بورد،دیتاپزوصكتور

 
 آزهوى روش سهن نوره از کل)درصذ تبریخ سبعت

2/61-61 %61 هردوجلسه یکجبر   کوئیس پرسص ضفبهی 

62-61 هطتنجلسه    01%  آزهوى هیبى دوره سواالت چهبرگسینه ای 

%11 جلسه هجذهن   آزهوى پبیبى دوره سواالت چهبرگسینه ای 
  61% حضوروغیبة وضرکت  

 درپرسص وپبسخ
 حضورفعبل درکالس

  61%  تکبلیف دانطجو ارائه کنفرانس یبهقبله 
 

 

 EDOنبم ً اهضبی هذیز گزًه:                نبم ً اهضبی هسئٌل هحوٌد فخزی           نبم ً اهضبی هذرص: 

 پیزاچششکی                      دانشکذه:

 تبریخ ارسبل :                           22/6/59تبریخ تحٌیل:               

 
 هقررات کالس وانتظبرات از دانطجو:

عذم غیجت غیرهوجه،حضورثه هوقع درکالس،ضرکت درجلسبت پرسص وپبسخ،رعبیت نظن درزهبى ارائه هطبلت وتوجه ثه 
 آى

هنابع اصلي      

3-2-1جلذ  عوٌهیت کتبة جبهع ثيذاش   

 پزستبری ثيذاشت جبهعو  النکستز 

 هجبنی پششکی پیشگیزی گزی جبى آرستزانگ هیٌس ً فٌلز 

   ، سىزا ثينٌدیً ایونی کبرثيذاشت هحیظ 



 

 

 

 

 

 14-11ساعت:سه ضنبه ها                                       بهذاضت جذول سهانبنذی درس 

 
ًام هذرص     جلظَ  تاریخ هْضْع جلظَ   

 اّل  آػٌائی باتاریخچَ ّ هفاُین بِذاػت فخزی

ػْاهل هْثز بز  -آػٌائی باهفِْم طالهت ّ بیواری 

 طالهتی ّ بِذاػت

جلظَ    

 دّم

ّ ططْح آى پیؼگیزیآػٌائی با   
 

جلظَ     

 طْم

 آًِاچزخَ اًتقال بیواری ُا ّ رّع کٌتزل آػٌائی با 

 

جلظَ  

 چِارم

ًظام ُا ّ طاسهاى ُای ػزضَ خذهات آػٌائی با  

 بِذاػتی درهاًی در ایزاى ّ جِاى

جلظَ  

 پٌجن

هزاقبت ُای اّلیَ بِذاػتیآػٌائی با   جلظَ   

 ػؼن

 آػٌائی با آهْسع بِذاػت 

 

جلظَ  

 ُفتن

 ّاکظیٌاطیْىآػٌائی با  
 

جلظَ  

 ُؼتن

)اداهَ(ّاکظیٌاطیْىآػٌائی با   جلظَ   

 ًِن

 ػفًْتِای بیوارطتاًی ّ رّع ُای کٌتزل آًِاآػٌائی با 
 

جلظَ  

 دُن

ػفًْتِای بیوارطتاًی ّ رّع ُای کٌتزل آػٌائی با  

 آًِا)اداهَ(
 

جلظَ  

 یاسدُن

 هذیط  بیوارطتاىبِذاػت آػٌائی با 
 

جلظَ  

 دّاسدُن

سبالَ ّ هْاد سائذبِذاػت آػٌائی با    
 

جلظَ  

 طیشدُن

دزفَ ایبِذاػت باآػٌائی    

 

جلظَ    

 چِاردُن

هْاد غذایی ّتغذیَبِذاػت آػٌائی با   

 

جلظَ  

 پاًشدُن

 آضنائي با بهذاضت هواد غذائي وتغذیه)اداهه( 
 

جلظَ  

 ػاًشدُن

جلظَ   آػٌائی با بزًاهَ ریشی ّ هذیزیت خذهات بِذاػتی 

 ُفذُن

جلظَ   آسهْى پایاى تزم 

 ُجذُن

    

 


