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 ١

 
 کالس درس در یک هفته) ساعت از 2(براي یک جلسه از درس، براي مثال 

  
 خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت گروه آموزشی:   بهداشت  دانشکده:

  کارشناسی ارشد  آموزش بهداشت تحصیلی: يو رشته مقطع 
  نظرينوع واحد:   2 تعداد واحد:  برنامه ملی مبارزه با بیماري هاي غیر واگیر  نام درس:

  نداردیش نیاز: پ  
 مکان برگزاري:                   ---- 10- 12---:ساعت      شنبه یکزمان برگزاري کالس: روز

  دانشکده بهداشت
مدرسین     دکتر مرتضی منصوریان مسئول درس:   6 تعداد دانشجویان:

  (به ترتیب حروف الفبا):
  (لطفاً شرح دهید) :رسشرح د

مبارزه با بیماري هاي مهم واگیر در کشور و برنامه بلند مدت وزارت بهداشـت، درمـان و  باتوجه به اهمیت کنترل و
آموزش پزشکی جهت کنترل و ریشه کنی این بیماري هـا لـزوم آشـنایی دانشـجویان رشـته بهداشـت عمـومی بـا 

اسـاس درس برنامـه این این بیماري ها احساس می شد و بر اپیدمیولوژي این بیماري ها و برنامه کشوري مبارزه با 
واحد در سرفصل دروس کارشناسی بهداشـت عمـومی گنجانـده شـده  2ملی مبارزه با بیماري هاي واگیر به میزان 

  است.
 
  
  

  )است  همان هدف بینابینی طرح دوره( :یهدف کل
 

  را شرح دهد مبارزه با بیماریهاي غیرواگیرتاریخچه و اهمیت  - 1
2 - Epidemiological&health transition  را تجزیه و تحلیل نمایدییرات ساختار جمعیت تغ 
 سبک زندگی و تاثیر آن بر بروز بیماري هاي غیر واگیر را شرح دهد - 3
 را شرح دهداستراتژي هاي مبارزه با بیماریهاي غیرو اگیر و اهداف   - 4
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را لیست  يبیماریهاي غیرواگیر مهم از نظر اپیدمیولوژیک و برنامه هاي کشوري مبارزه با آنها شامل بیماریها - 5
 نماید

 و برنامه کشوري مبارزه با آن را شرح دهد دیابت بیماري  - 6
7 -  IDD  و برنامه کشوري مبارزه با آن را شرح دهد 
 و برنامه کشوري مبارزه با آن را شرح دهدپرفشاري خون  - 8
 دهدو برنامه کشوري مبارزه با آن را شرح  بیماریهاي قلبی عروقی(بیماریهاي ایسکمیک و روماتیسم قلبی  - 9

 و برنامه کشوري مبارزه با آن را شرح دهدتاالسمی   -10
 و برنامه کشوري مبارزه با آن را شرح دهدتصادفات رانندگی   -11
 و برنامه کشوري مبارزه با آن را شرح دهدسوانح و سوختگی   -12
 و برنامه کشوري مبارزه با آن را شرح دهدکم خونی ها   -13
 ه با آن را شرح دهدو برنامه کشوري مبارزبیماریهاي تنفسی شغلی   -14
 و برنامه کشوري مبارزه با آن را شرح دهدسرطانهاي شایع   -15
 و برنامه کشوري مبارزه با آن را شرح دهدبیماریهاي روماتیسمی مزمن   -16
 و برنامه کشوري مبارزه با آن را شرح دهدبیماریهاي روانی   -17

 
 

  
  اهداف رفتاري جلسه اول:

:از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  
 

 شناختی)هدف (  را شرح دهند غیرواگیرتاریخچه کنترل و مبارزه با بیماري هاي  .1
 (هدف شناختی) را شرح دهند مبارزه با بیماریهاي غیرواگیراهمیت  .2
 شناختی)هدف (  .ببرند شرحرا  بیماریهاي غیرواگیرعفونت انتقال زنجیره  .3

  
  ي مطالببندي ارائهنزماجدول 

  1جلسه
ــــــــدت  م

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  ضوع درسمو
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  زمان(دقیقه)
کلیاتی در باره بیمـاري   15

  هاي غیر واگیر
تاریخچه کنترل و مبارزه با 

 بیماري هاي واگیر 
ســخنرانی و بحــث 

  گروهی
  پرسش و پاسخ

کلیاتی در باره بیمـاري   30
  هاي غیر واگیر

مبارزه با بیماریهاي اهمیت 
  غیرواگیر

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  سش و پاسخپر

کلیاتی در باره بیمـاري   55
  هاي غیر واگیر

عفونــت انتقــال زنجیــره 
 بیماریهاي غیرواگیر

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  

  :اهداف رفتاري جلسه دوم
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  .را شرح دهندواگیر غیراستراتژیهاي مبارزه با بیماري هاي  .1
  را فهرست کند. (هدف شناختی). واگیرغیر ام مراقبت بیماري هاي نظ .2
  واگیر را شرح دهند (هدف شناختی)غیر برنامه کشوري مبارزه بیماري هاي  .3
4. Epidemiological transition   هدف شناختی)( را شرح دهد  
5. Health transitionهدف شناختی)( را شرح دهد  
 وز بیماري هاي غیر واگیر را تجزیه و تحلیل نمایدو تاثیر آن بر برتغییرات ساختار جمعیت  .6
 

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  2جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

ي شیوه رئوس مطالب  موضوع درس
  تدریس 

  ارزشیابی

گذار سـالمت و بیمـاري   10
  هاي غیر واگیر

ــا  ــارزه ب ــتراتژیهاي مب اس
  غیرواگیربیماري هاي 

ـــــخنرانی و  س
  بحث گروهی

  پرسش و پاسخ

گذار سـالمت و بیمـاري   20
  هاي غیر واگیر

ــاري  ــت بیم ــام مراقب نظ
  غیرواگیرهاي 

ـــــخنرانی و  س
  بحث گروهی

  پرسش و پاسخ

ــارزه گذار سـالمت و بیمـاري   20 ــه کشــوري مب ـــــخنرانی و برنام   پرسش و پاسخس
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  بحث گروهی  غیرواگیربیماري هاي   هاي غیر واگیر
گذار سـالمت و بیمـاري   15

  هاي غیر واگیر
Epidemiological 

transition     
ـــــخنرانی و  س

  بحث گروهی
  پرسش و پاسخ

گذار سـالمت و بیمـاري   15
  هاي غیر واگیر

Health transition   ـــــخنرانی و س
  بحث گروهی

  پرسش و پاسخ

گذار سـالمت و بیمـاري   20
  هاي غیر واگیر

تغییرات ساختار 
و تاثیر آن جمعیت 

بر بروز بیماري هاي 
 غیر واگیر

ـــــخنرانی و  س
  گروهی بحث

  پرسش و پاسخ

  
  
  

  اهداف رفتاري جلسه سوم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 
 شناختی)هدف ( سبک زندگی و تاثیر آن بر بروز بیماري هاي غیر واگیر را شرح دهد  .1
 شناختی)هدف ( ابراز هاي سنجش سبک زندگی را لیست نماید .2
 شناختی)هدف ( ابعاد سبک زندگی را شرح دهد  .3
 شناختی)هدف ( د تغیرات سبک زندگی را شرح دهد رون .4
 شناختی)هدف ( ارتباط سبک زندگی و تکنولوژي را تجزیه و تحلیل نماید .5

 
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  3جلسه
ــــــــدت  م
  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ر سبک زندگی و تاثیر آن ب  20
ربروز بیماري هاي غیر واگی  

سبک زندگی و تـاثیر 
ــاري  ــروز بیم ــر ب آن ب

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ
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 هاي غیر واگیر  
ر سبک زندگی و تاثیر آن ب  20

ربروز بیماري هاي غیر واگی  
ــنجش  ــاي س ــراز ه اب

 سبک زندگی 
ســخنرانی و بحــث 

  گروهی
  پرسش و پاسخ

ر سبک زندگی و تاثیر آن ب  10
ربروز بیماري هاي غیر واگی  

ســخنرانی و بحــث  د سبک زندگی ابعا
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ر سبک زندگی و تاثیر آن ب  20
ربروز بیماري هاي غیر واگی  

رونــد تغیــرات ســبک 
 زندگی 

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ر سبک زندگی و تاثیر آن ب  20
ربروز بیماري هاي غیر واگی  

ارتباط سبک زندگی و 
 تکنولوژي 

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  اهداف رفتاري جلسه چهارم:

:از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  
 
 

 شناختی)هدف ( بیماري دیابت را شرح دهدتعریف  - 1
 شناختی)هدف ( دیابت را شرح دهد مشخصات کلی بیماري  - 2
 شناختی)هدف ( را شرح دهددیابت اهمیت بیماري  ·  - 3
 شناختی)هدف ( نمایددیابت را لیست  علل ایجادکننده بیماري · - 4
 شناختی)هدف ( را لیست نماید دیابت عوامل خطر بیماري - 5
 شناختی)هدف ( را لیست نماید دیابتعالئم و نشانه هاي بیماري  - 6
 شناختی)هدف (  دیابت را شرح دهدراههاي پیشگیري بیماري  ·  - 7
 شناختی)هدف ( راههاي کنترل و مبارزه با بیماري دیابت را شرح دهد - 8

 
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  3جلسه
ــــــــدت  م
  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس
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ســخنرانی و بحــث  بیماري دیابت تعریف  بیماري دیابت  20
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ســخنرانی و بحــث  دیابت  مشخصات کلی بیماري  بیماري دیابت  10
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ســخنرانی و بحــث  دیابت ري اهمیت بیما بیماري دیابت  10
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ســخنرانی و بحــث  دیابت  علل ایجادکننده بیماري· بیماري دیابت  10
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ســخنرانی و بحــث  دیابت عوامل خطر بیماري بیماري دیابت  10
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ســخنرانی و بحــث   دیابتعالئم و نشانه هاي بیماري  بیماري دیابت  20
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ســخنرانی و بحــث  دیابت راههاي پیشگیري بیماري  بیماري دیابت  10
  گروهی

  پرسش و پاسخ

راههاي کنترل و مبارزه با بیماري  بیماري دیابت  10
 دیابت 

 

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  اهداف رفتاري جلسه پنجم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 

 شناختی)هدف ( را شرح دهد IDDبیماري تعریف  - 1
 شناختی)هدف ( را شرح دهد IDD مشخصات کلی بیماري  - 2
 شناختی)هدف ( را شرح دهد IDDاهمیت بیماري  ·  - 3
 شناختی)هدف ( را لیست نماید IDD علل ایجادکننده بیماري · - 4
 شناختی)هدف ( را لیست نماید IDD عوامل خطر بیماري - 5
 شناختی)هدف ( را لیست نماید IDDعالئم و نشانه هاي بیماري  - 6
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 ٧

 شناختی)هدف (  را شرح دهد IDDراههاي پیشگیري بیماري  ·  - 7
 شناختی)هدف ( را شرح دهد IDDراههاي کنترل و مبارزه با بیماري  - 8

 

  
 
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  اهداف رفتاري جلسه ششم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف ( را شرح دهد  بیماري پرفشاري خونتعریف  - 1

  3جلسه
ــــــــدت  م
  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

  پرسش و پاسخ  گروهیسخنرانی و بحث  IDDبیماري تعریف  IDDبیماري   20
 مشخصات کلی بیماري  IDDبیماري   10

IDD 

  پرسش و پاسخ  سخنرانی و بحث گروهی

  پرسش و پاسخ  سخنرانی و بحث گروهی IDDاهمیت بیماري  ·  IDDبیماري   10
 علل ایجادکننده بیماري · IDDبیماري   10

IDD 

  پرسش و پاسخ  سخنرانی و بحث گروهی

  پرسش و پاسخ  سخنرانی و بحث گروهی IDD یماريعوامل خطر ب IDDبیماري   10
عالئم و نشانه هاي بیماري  IDDبیماري   20

IDD 

  پرسش و پاسخ  سخنرانی و بحث گروهی

راههاي پیشگیري بیماري  ·  IDDبیماري   10
IDD 

  پرسش و پاسخ  سخنرانی و بحث گروهی

راههاي کنترل و مبارزه با  IDDبیماري   10
 IDDبیماري 

 

  پرسش و پاسخ  بحث گروهیسخنرانی و 
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 ٨

 شناختی)هدف ( را شرح دهد  پرفشاري خون مشخصات کلی بیماري  - 2
 شناختی)هدف ( ح دهدرا شر  پرفشاري خوناهمیت بیماري  ·  - 3
 شناختی)هدف ( پرفشاري خون را لیست نماید علل ایجادکننده بیماري · - 4
 شناختی)هدف ( را لیست نماید  پرفشاري خون عوامل خطر بیماري - 5
 شناختی)هدف ( را لیست نماید  پرفشاري خونعالئم و نشانه هاي بیماري  - 6
 شناختی)دف ه(  را شرح دهد  پرفشاري خونراههاي پیشگیري بیماري  ·  - 7
 شناختی)هدف ( را شرح دهد  پرفشاري خونراههاي کنترل و مبارزه با بیماري  - 8

 
 
  3جلسه

ــــــــدت  م
  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

بیماري   20
   پرفشاري خون

ســخنرانی و بحــث    بیماري پرفشاري خونتعریف 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بیماري   10
   پرفشاري خون

پرفشاري  مشخصات کلی بیماري 
   خون

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بیماري   10
   پرفشاري خون

ســخنرانی و بحــث    پرفشاري خوناهمیت بیماري  · 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بیماري   10
   پرفشاري خون

 علل ایجادکننده بیماري ·
   پرفشاري خون

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ري بیما  10
   پرفشاري خون
 

 پرفشاري خون عوامل خطر بیماري

  

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بیماري   20
   پرفشاري خون

عالئم و نشانه هاي بیماري 
   پرفشاري خون

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بیماري   10
   پرفشاري خون

راههاي پیشگیري بیماري  · 
   پرفشاري خون

ســخنرانی و بحــث 
  روهیگ

  پرسش و پاسخ



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 عه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و توس
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٩

 
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  
  

  اهداف رفتاري جلسه هفتم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 
 شناختی)هدف ( شرح دهدقلبی را بیماریهاي ایسکمیک بیماري تعریف  - 1
 شناختی)هدف ( قلبی را شرح دهدایسکمیک  مشخصات کلی بیماري  - 2
 شناختی)هدف ( را شرح دهدقلبی اهمیت بیماري ایسکمیک  ·  - 3
 شناختی)هدف ( قلبی را لیست نمایدایسکمیک  علل ایجادکننده بیماري · - 4
 شناختی)هدف ( قلبی را لیست نمایدایسکمیک  عوامل خطر بیماري - 5
 شناختی)هدف ( قلبی را لیست نمایدو نشانه هاي بیماري ایسکمیک  عالئم - 6
 شناختی)هدف (  قلبی را شرح دهدراههاي پیشگیري بیماري ایسکمیک  ·  - 7
 شناختی)هدف ( را شرح دهدقلبی ایسکمیک راههاي کنترل و مبارزه با بیماري  - 8

 
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  3جلسه

ــــــــدت  م
  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

بیماري   20
بیقلایسکمیک   

بیماري ایسکمیک بیماري تعریف 
 قلبی

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بیماري   10
   پرفشاري خون

راههاي کنترل و مبارزه با بیماري 
   پرفشاري خون

 

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 عه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و توس
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٠

بیماري   10
بیقلایسکمیک   

ایسکمیک  مشخصات کلی بیماري 
 قلبی

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بیماري   10
بیقلایسکمیک   

ي اهمیت بیماري بیمار · 
 قلبیایسکمیک 

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بیماري   10
بیقلایسکمیک   

 علل ایجادکننده بیماري ·
 قلبیایسکمیک 

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بیماري   10
بیقلایسکمیک   

عوامل خطر بیماري بیماري 
 قلبیایسکمیک 

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بیماري   20
بیقلایسکمیک   

عالئم و نشانه هاي بیماري 
 قلبیایسکمیک 

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بیماري   10
بیقلایسکمیک   

راههاي پیشگیري بیماري  · 
 قلبیایسکمیک 

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بیماري   10
بیقلایسکمیک   

راههاي کنترل و مبارزه با بیماري 
 قلبیایسکمیک 

 

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  رسش و پاسخپ

  
  

  اهداف رفتاري جلسه هشتم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 
 شناختی)هدف ( را شرح دهد روماتیسم قلبیبیماري تعریف  - 1
 شناختی)هدف ( را شرح دهد روماتیسم قلبیبیماري مشخصات کلی   - 2
 شناختی)هدف ( را شرح دهد روماتیسم قلبیبیماري اهمیت  ·  - 3
 شناختی)هدف ( را لیست نماید روماتیسم قلبیبیماري  کننده علل ایجاد · - 4
 شناختی)هدف ( را لیست نماید روماتیسم قلبیبیماري عوامل خطر  - 5
 شناختی)هدف ( را لیست نماید روماتیسم قلبیبیماري عالئم و نشانه هاي  - 6
 شناختی)هدف (  را شرح دهد روماتیسم قلبیبیماري راههاي پیشگیري  ·  - 7



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 عه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و توس
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١١

 شناختی)هدف ( را شرح دهد روماتیسم قلبیبیماري زه با راههاي کنترل و مبار - 8
 

  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  3جلسه

ــــــــدت  م
  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

بیماري   20
یروماتیسم قلب  

ســخنرانی و بحــث  روماتیسم قلبیبیماري تعریف 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بیماري   10
یروماتیسم قلب  

روماتیسم بیماري مشخصات کلی  
 قلبی

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بیماري   10
یروماتیسم قلب  

ســخنرانی و بحــث  روماتیسم قلبیبیماري اهمیت  · 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بیماري   10
یروماتیسم قلب  

بیماري علل ایجادکننده  ·
 روماتیسم قلبی

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

اري بیم  10
یروماتیسم قلب  

روماتیسم بیماري عوامل خطر 
 قلبی

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بیماري   20
یروماتیسم قلب  

بیماري عالئم و نشانه هاي 
 روماتیسم قلبی

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بیماري   10
یروماتیسم قلب  

بیماري راههاي پیشگیري  · 
 روماتیسم قلبی

ســخنرانی و بحــث 
  روهیگ

  پرسش و پاسخ

بیماري   10
یروماتیسم قلب  

بیماري راههاي کنترل و مبارزه با 
 روماتیسم قلبی

 

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 عه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و توس
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٢

  
  

  اهداف رفتاري جلسه نهم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 
 شناختی)هدف ( بیماري تاالسمی را شرح دهدتعریف  - 1
 شناختی)هدف ( سمی را شرح دهدبیماري تاالمشخصات کلی   - 2
 شناختی)هدف ( را شرح دهدبیماري تاالسمی اهمیت بیماري  ·  - 3
 شناختی)هدف ( تاالسمی را لیست نماید علل ایجادکننده بیماري · - 4
 شناختی)هدف ( بیماري تاالسمی را لیست نمایدعوامل خطر  - 5
 شناختی)هدف ( بیماري تاالسمی را لیست نمایدعالئم و نشانه هاي  - 6
 شناختی)هدف (  بیماري تاالسمی را شرح دهدراههاي پیشگیري  ·  - 7
 شناختی)هدف ( را شرح دهدبیماري تاالسمی راههاي کنترل و مبارزه با  - 8

 
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  3جلسه

ــــــــدت  م
  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

یبیماري تاالسم  20 ســخنرانی و بحــث  بیماري تاالسمیتعریف  
  گروهی

  پرسش و پاسخ

یبیماري تاالسم  10 ســخنرانی و بحــث  بیماري تاالسمیمشخصات کلی   
  گروهی

  پرسش و پاسخ

یبیماري تاالسم  10 ســخنرانی و بحــث  بیماري تاالسمیاهمیت  ·  
  گروهی

  پرسش و پاسخ

یبیماري تاالسم  10   پرسش و پاسخنی و بحــث ســخنرا بیماري تاالسمیعلل ایجادکننده  · 



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 عه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و توس
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٣

  گروهی
یبیماري تاالسم  10 ســخنرانی و بحــث  بیماري تاالسمیعوامل خطر  

  گروهی
  پرسش و پاسخ

یبیماري تاالسم  20 بیماري عالئم و نشانه هاي  
 تاالسمی

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

یبیماري تاالسم  10 بیماري راههاي پیشگیري  ·  
 تاالسمی

ســخنرانی و بحــث 
  هیگرو

  پرسش و پاسخ

یبیماري تاالسم  10 بیماري راههاي کنترل و مبارزه با  
 تاالسمی

 

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  
  

  اهداف رفتاري جلسه دهم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 
 شناختی)هدف ( تصادافات رانندگی را شرح دهدکشوري برنامه مشخصات کلی  - 1
 شناختی)هدف ( را شرح دهدرانندگی تصادافات اهمیت  ·  - 2
 شناختی)هدف ( را لیست نمایدتصادافات رانندگی علل ایجادکننده  · - 3
 شناختی)هدف ( را لیست نمایدتصادافات رانندگی عوامل خطر  - 4
 شناختی)هدف ( را لیست نمایدتصادافات رانندگی عالئم و نشانه هاي  - 5
 شناختی)هدف (  درا شرح دهتصادافات رانندگی از راههاي پیشگیري  ·  - 6
 شناختی)هدف ( را شرح دهد و کاهش تصادافات رانندگیکنترل  برنامه کشوري - 7

 
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 عه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و توس
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٤

  3جلسه
ــــــــدت  م
  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

تصادافات   20
 رانندگی

برنامه تصادافات مشخصات کلی 
 رانندگی 

ســخنرانی و بحــث 
  یگروه

  پرسش و پاسخ

تصادافات   10
 رانندگی

ســخنرانی و بحــث  تصادافات رانندگیاهمیت  · 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

تصادافات   10
 رانندگی

تصادافات علل ایجادکننده  ·
 رانندگی 

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

تصادافات   10
 رانندگی

ســخنرانی و بحــث  تصادافات رانندگی عوامل خطر 
  گروهی

  پاسخ پرسش و

تصادافات   10
 رانندگی

تصادافات عالئم و نشانه هاي 
 رانندگی 

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

تصادافات   20
 رانندگی

از تصادافات راههاي پیشگیري  · 
 رانندگی 

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

تصادافات   10
 رانندگی

برنامه کشوري کنترل و کاهش  - 8
  تصادافات رانندگی

انی و بحــث ســخنر
  گروهی

  پرسش و پاسخ

تصادافات   10
 رانندگی

برنامه تصادافات مشخصات کلی  - 9
 رانندگی 

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  

  :یازدهماهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 
 شناختی)هدف ( برنامه کشوري صوانح و سوختگی را شرح دهدمشخصات کلی  - 1
 شناختی)هدف ( را شرح دهدصوانح و سوختگی  اهمیت ·  - 2
 شناختی)هدف ( صوانح و سوختگی را لیست نمایدکننده  علل ایجاد · - 3



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 عه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و توس
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٥

 شناختی)هدف ( صوانح و سوختگی را لیست نمایدعوامل خطر  - 4
 شناختی)هدف ( صوانح و سوختگی را لیست نمایدعالئم و نشانه هاي  - 5
 شناختی)هدف (  هداز صوانح و سوختگی را شرح دراههاي پیشگیري  ·  - 6
 شناختی)هدف ( را شرح دهدصوانح و سوختگی برنامه کشوري کنترل و کاهش  - 7

 
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  3جلسه

ــــــــدت  م
  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

صوانح و   20
 سوختگی 

برنامه کشوري مشخصات کلی 
 صوانح و سوختگی 

ســخنرانی و بحــث 
  وهیگر

  پرسش و پاسخ

صوانح و   10
 سوختگی 

ســخنرانی و بحــث  صوانح و سوختگی اهمیت  · 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

صوانح و   10
 سوختگی 

صوانح و کننده  علل ایجاد ·
 سوختگی 

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

صوانح و   10
 سوختگی 

بیماري صوانح و عوامل خطر 
 سوختگی 

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  و پاسخ پرسش

صوانح و   10
 سوختگی 

صوانح و عالئم و نشانه هاي 
 سوختگی 

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

صوانح و   20
 سوختگی 

از صوانح و راههاي پیشگیري  · 
 سوختگی 

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

صوانح و   10
 سوختگی 

برنامه کشوري کنترل و کاهش 
 صوانح و سوختگی 

حــث ســخنرانی و ب
  گروهی

  پرسش و پاسخ

صوانح و   10
 سوختگی 

برنامه کشوري مشخصات کلی 
 صوانح و سوختگی 

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 عه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و توس
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٦

  اهداف رفتاري جلسه دوازدهم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 
 شناختی)هدف ( برنامه کشوري کم خونی را شرح دهدمشخصات کلی  - 1
 شناختی)هدف ( شرح دهدرا کم خونی اهمیت  ·  - 2
 شناختی)هدف ( کم خونی را لیست نمایدکننده  علل ایجاد · - 3
 شناختی)هدف ( کم خونی را لیست نمایدعوامل خطر  - 4
 شناختی)هدف ( کم خونی را لیست نمایدعالئم و نشانه هاي  - 5
 شناختی)هدف (  از کم خونی را شرح دهدراههاي پیشگیري  ·  - 6
 شناختی)هدف ( را شرح دهدونی کم خبرنامه کشوري کنترل و کاهش  - 7

 
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  3جلسه

ــــــــدت  م
  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

کم برنامه کشوري مشخصات کلی  کم خونی  20
 خونی

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ســخنرانی و بحــث  کم خونی هااهمیت  ·  کم خونی  10
  گروهی

  سش و پاسخپر

ســخنرانی و بحــث  کم خونی هاکننده  علل ایجاد · کم خونی  10
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ســخنرانی و بحــث  کم خونی هاعوامل خطر  کم خونی   10
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ســخنرانی و بحــث  کم خونی هاعالئم و نشانه هاي  کم خونی   10
  گروهی

  پرسش و پاسخ



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 عه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و توس
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٧

ســخنرانی و بحــث  کم خونی ها ازراههاي پیشگیري  ·  کم خونی   20
  گروهی

  پرسش و پاسخ

کم برنامه کشوري کنترل و کاهش  کم خونی   10
 خونی ها

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

کم برنامه کشوري مشخصات کلی   کم خونی  10
 خونی ها

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  

  اهداف رفتاري جلسه سیزدهم:
ر انتظار می رود:از فراگی رسدر پایان د  

 
 شناختی)هدف ( را شرح دهدبیماریهاي تنفسی شغلی برنامه کشوري مشخصات کلی  - 1
 شناختی)هدف ( اهمیت بیماریهاي تنفسی شغلی را شرح دهد ·  - 2
 شناختی)هدف ( را لیست نمایدکننده بیماریهاي تنفسی شغلی  علل ایجاد · - 3
 شناختی) هدف( را لیست نمایدعوامل خطر بیماریهاي تنفسی شغلی  - 4
 شناختی)هدف ( را لیست نمایدعالئم و نشانه هاي بیماریهاي تنفسی شغلی  - 5
 شناختی)هدف (  را شرح دهدبیماریهاي تنفسی شغلی از راههاي پیشگیري  ·  - 6
 شناختی)هدف ( را شرح دهدبیماریهاي تنفسی شغلی برنامه کشوري کنترل و کاهش  - 7

 
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  3جلسه

ــــــــدت  م
  مان(دقیقه)ز

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

بیماریهاي   20
 تنفسی شغلی

برنامه کشوري مشخصات کلی 
 بیماریهاي تنفسی شغلی

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 عه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و توس
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٨

بیماریهاي   10
  تنفسی شغلی

ســخنرانی و بحــث  اهمیت بیماریهاي تنفسی شغلی · 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

اي بیماریه  10
  تنفسی شغلی

کننده بیماریهاي  علل ایجاد ·
 تنفسی شغلی

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بیماریهاي   10
  تنفسی شغلی

عوامل خطر بیماریهاي تنفسی 
 شغلی

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بیماریهاي   10
  تنفسی شغلی

عالئم و نشانه هاي بیماریهاي 
 تنفسی شغلی

ســخنرانی و بحــث 
  وهیگر

  پرسش و پاسخ

بیماریهاي   20
  تنفسی شغلی

بیماریهاي از راههاي پیشگیري  · 
 تنفسی شغلی

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بیماریهاي   10
  تنفسی شغلی

 برنامه کشوري کنترل و کاهش
 بیماریهاي تنفسی شغلی

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بیماریهاي   10
 تنفسی شغلی

برنامه کشوري  مشخصات کلی
 بیماریهاي تنفسی شغلی

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  
  

  اهداف رفتاري جلسه چهاردهم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 
 شناختی)هدف ( در زنان را شرح دهد برنامه کشوري سرطان هاي شایعمشخصات کلی  - 1
 شناختی)هدف ( را شرح دهددر زنان  سرطان هاي شایعاهمیت  ·  - 2
 شناختی)هدف ( در زنان را لیست نماید سرطان هاي شایعکننده  علل ایجاد · - 3
 شناختی)هدف ( را لیست نماید سرطان هاي شایع در زنانعوامل خطر  - 4
 شناختی)هدف ( در زنان را لیست نماید سرطان هاي شایععالئم و نشانه هاي  - 5
 شناختی)هدف (  هددر زنان را شرح د از سرطان هاي شایعراههاي پیشگیري  ·  - 6
 شناختی)هدف ( را شرح دهددر زنان  سرطان هاي شایعبرنامه کشوري کنترل و کاهش  - 7



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 عه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و توس
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٩

 
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  3جلسه

ــــــــدت  م
  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

سرطان هاي   20
 شایع در زنان

برنامه کشوري مشخصات کلی 
 اي شایع در زنانمبارزه با سرطان ه

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

سرطان هاي   10
 شایع در زنان

سرطان هاي شایع در اهمیت  · 
 زنان

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

سرطان هاي   10
 شایع در زنان

سرطان هاي کننده  علل ایجاد ·
 شایع در زنان

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

سرطان هاي   10
ع در زنانشای  

سرطان هاي شایع در عوامل خطر 
 زنان

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

سرطان هاي   10
 شایع در زنان

سرطان هاي عالئم و نشانه هاي 
 شایع در زنان

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

سرطان هاي   20
 شایع در زنان

از سرطان راههاي پیشگیري  · 
 هاي شایع در زنان

بحــث ســخنرانی و 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

سرطان هاي   10
 شایع در زنان

 برنامه کشوري کنترل و کاهش
 سرطان هاي شایع در زنان

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

سرطان هاي   10
 شایع در زنان

برنامه کشوري مشخصات کلی 
 سرطان هاي شایع در زنان

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  
  

  ه پانزدهم:اهداف رفتاري جلس



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 عه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و توس
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٢٠

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 

 شناختی)هدف ( در مردان را شرح دهد برنامه کشوري سرطان هاي شایعمشخصات کلی  - 1
 شناختی)هدف ( را شرح دهددر مردان  سرطان هاي شایعاهمیت  ·  - 2
 شناختی)هدف ( را لیست نماید سرطان هاي شایع در مردانکننده  علل ایجاد · - 3
 شناختی)هدف ( در مردان را لیست نماید سرطان هاي شایعر عوامل خط - 4
 شناختی)هدف ( را لیست نماید سرطان هاي شایع در مردانعالئم و نشانه هاي  - 5
 شناختی)هدف (  را شرح دهد از سرطان هاي شایع در مردانراههاي پیشگیري  ·  - 6
 شناختی)ف هد( را شرح دهددر مردان  سرطان هاي شایعبرنامه کشوري کنترل و کاهش  - 7

 
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  3جلسه

ــــــــدت  م
  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

سرطان هاي   20
 شایع در مردان

برنامه کشوري مشخصات کلی 
مبارزه با سرطان هاي شایع در 

 مردان

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

سرطان هاي   10
 شایع در مردان

سرطان هاي شایع در اهمیت  · 
 مردان

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

سرطان هاي   10
 شایع در مردان

سرطان هاي کننده  علل ایجاد ·
 شایع در مردان

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

سرطان هاي   10
 شایع در مردان

سرطان هاي شایع در عوامل خطر 
 مردان

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  سخپرسش و پا

سرطان هاي   10
 شایع در مردان

سرطان هاي عالئم و نشانه هاي 
 شایع در مردان

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 عه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و توس
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٢١

سرطان هاي   20
 شایع در مردان

از سرطان راههاي پیشگیري  · 
 هاي شایع در مردان

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

سرطان هاي   10
 شایع در مردان

 و کاهش برنامه کشوري کنترل
 سرطان هاي شایع در مردان

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

سرطان هاي   10
 شایع در مردان

برنامه کشوري مشخصات کلی 
 سرطان هاي شایع در مردان

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  
  
  
  

  اهداف رفتاري جلسه شانزدهم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 
 شناختی)هدف ( را شرح دهدبیماریهاي روماتیسمی مزمن رنامه کشوري بمشخصات کلی  - 1
 شناختی)هدف ( اهمیت بیماریهاي روماتیسمی مزمن را شرح دهد ·  - 2
 شناختی)هدف ( را لیست نمایدکننده بیماریهاي روماتیسمی مزمن  علل ایجاد · - 3
 شناختی)هدف ( را لیست نمایدعوامل خطر بیماریهاي روماتیسمی مزمن  - 4
 شناختی)هدف ( را لیست نمایدو نشانه هاي بیماریهاي روماتیسمی مزمن  عالئم - 5
 شناختی)هدف (  را شرح دهدبیماریهاي روماتیسمی مزمن از راههاي پیشگیري  ·  - 6
 شناختی)هدف ( را شرح دهدبیماریهاي روماتیسمی مزمن برنامه کشوري کنترل و کاهش  - 7

 
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  3جلسه

ــــــــدت  م
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 عه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و توس
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٢٢

  ن(دقیقه)زما
بیماریهاي   20

روماتیسمی 
 مزمن

برنامه کشوري مشخصات کلی 
بیماریهاي روماتیسمی مبارزه با 

 مزمن

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بیماریهاي   10
روماتیسمی 
 مزمن 

اهمیت بیماریهاي روماتیسمی  · 
 مزمن

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بیماریهاي   10
روماتیسمی 
 مزمن 

کننده بیماریهاي  علل ایجاد ·
 روماتیسمی مزمن

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بیماریهاي   10
روماتیسمی 
 مزمن 

عوامل خطر بیماریهاي روماتیسمی 
 مزمن

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بیماریهاي   10
روماتیسمی 
 مزمن 

نه هاي بیماریهاي عالئم و نشا
 روماتیسمی مزمن

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بیماریهاي   20
روماتیسمی 
 مزمن 

بیماریهاي از راههاي پیشگیري  · 
 روماتیسمی مزمن

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بیماریهاي   10
روماتیسمی 
 مزمن 

 برنامه کشوري کنترل و کاهش
 بیماریهاي روماتیسمی مزمن

رانی و بحــث ســخن
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بیماریهاي   10
روماتیسمی 
 مزمن 

برنامه کشوري مشخصات کلی 
 بیماریهاي روماتیسمی مزمن

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 عه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و توس
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٢٣

  اهداف رفتاري جلسه هفدهم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 
 شناختی)هدف ( هدرا شرح د برنامه کشوري بیماریهاي روانی مشخصات کلی  - 1
 شناختی)هدف ( را شرح دهد بیماریهاي روانی اهمیت  ·  - 2
 شناختی)هدف ( را لیست نماید بیماریهاي روانی کننده  علل ایجاد · - 3
 شناختی)هدف ( را لیست نماید بیماریهاي روانی عوامل خطر  - 4
 شناختی)هدف ( را لیست نماید بیماریهاي روانی عالئم و نشانه هاي  - 5
 شناختی)هدف (  را شرح دهد از بیماریهاي روانی شگیري راههاي پی ·  - 6
 شناختی)هدف ( را شرح دهد بیماریهاي روانی برنامه کشوري کنترل و کاهش  - 7

 
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  3جلسه
ــــــــدت  م
  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

 بیماریهاي روانی  20
  

وري برنامه کشمشخصات کلی 
 روانی بیماریهاي مبارزه با 

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

 بیماریهاي روانی  10
  

ســخنرانی و بحــث  روانیاهمیت بیماریهاي  · 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

 بیماریهاي روانی  10
  

ســخنرانی و بحــث  روانیکننده بیماریهاي  علل ایجاد ·
  گروهی

  پرسش و پاسخ

 بیماریهاي روانی  10
  

ســخنرانی و بحــث  روانیل خطر بیماریهاي عوام
  گروهی

  پرسش و پاسخ

 بیماریهاي روانی  10
  

ســخنرانی و بحــث  روانیعالئم و نشانه هاي بیماریهاي 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

 بیماریهاي روانی  20
  

بیماریهاي از راههاي پیشگیري  · 
 روانی

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 عه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و توس
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٢٤

 بیماریهاي روانی  10
  

 رنامه کشوري کنترل و کاهشب
 روانیبیماریهاي 

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

 بیماریهاي روانی  10
  

برنامه کشوري مشخصات کلی 
 روانیبیماریهاي 

ســخنرانی و بحــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  
  

 


