
 
سبزوار پزشکی علوم کز  مطالعات توسعه آموزشمر کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 

 -  پیش نیاز جلسه: دقیقه 09 مدت زمان جلسه: یسیمسئله و مقدمه نو یانب موضوع جلسه: روش تحقیق نام درس:

 محیطبهداشت  :گروه آموزشی بهداشت دانشکده:
 محیطبهداشت  رشته و مقطع تحصیلی:

 ارشد کارشناسی  –
 محمد حسین ساقی نام مدرس:

  روز و ساعت برگزاری جلسه: ؟ خ جلسه:تاری ؟ ترم تحصیلی: 1099-1091 سال تحصیلی:

 

 

 

 

 

 

 یسیمسئله و مقدمه نو یانبدر قالب  یقضرورت انجام تحق یانمسئله و ب یینتب گونگیچ آشنایی با هدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح
 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)

 سطح
 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 ، روش ارزیابی و ...(درس معرفی) مقدمه

دلیل و اهمیت و ویژگی های بیان مسئله  ابتدا

سوال می از دیدگاه ه دانجشویان در طرحنامه 

 .شود

 این رئوس با ناسبمتاختصاصی ) اهداف

 (جلسه

ضرورت انجام  یانمسئله و ب یینتب چگونگی

 یسیمسئله و مقدمه نو یانبیق در قالب تحق

ضرورت انجام  یانمسئله و ب یینتب چگونگی    -1

 یق تحق

 معیارها و نکات اصلی در نگارش بیان مسئله -2

 2و 1 شناختی

 کنفرانس

 سخنرانی

 بحث گروهی

 اسالید پاورپوینت

 نویدسامانه 

اپلیکیشن های کتابخانه 
 باما

 و بحث در شرکت

 سواالت به پاسخ

 پاسخگویی به تست
در  های آموزشی

اپلیکیشن آموزشی 
 باما کتابخانه

09 

پژوهش  یروش شناس، یزد یصدوق یدشه یاردالن دانشگاه علوم پزشک ینصراهلل بشردوست، عل ین/ مولف یدمیولوژیکمطالعات اپ انواع یطراح، یسازمان بهداشت جهان ین/گروه مولفیدرمان یحل معضالت بهداشت یبرا یقاتیتحق یطرح ها یوهش ی،بهداشت یها یستمدر س تحقیق :منابع

 تهران یاداره انتشارات و چاپ دانشگاه علوم پزشک یسامان توکل ی،رضا مجدزاده، اکبر فتوح یدس ی،ملک افضل ین/  نگارش حس یدر علوم پزشک یکاربرد یها



 
سبزوار پزشکی علوم کز  مطالعات توسعه آموزشمر کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 

 -  پیش نیاز جلسه: دقیقه 09 مدت زمان جلسه: متون یبررس موضوع جلسه: روش تحقیق نام درس:

 بهداشت محیط :گروه آموزشی بهداشت دانشکده:
 محیطبهداشت  رشته و مقطع تحصیلی:

 ارشد کارشناسی  –
 محمد حسین ساقی نام مدرس:

 ؟ ساعت برگزاری جلسه: روز و ؟ تاریخ جلسه: ؟ ترم تحصیلی: 1099-1091 سال تحصیلی:

 

 

 

 

 

 متون یبررسنگارش  چگونگی آشنایی با   هدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا
 یادگیری یطهح

 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)
 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 اییتهفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه

 از دلیل نگارش بررسی متون  ابتدا

 .شود می سوال دانشجویان دیدگاه

 رئوس با اختصاصی )متناسب اهداف

 این جلسه(

  نحوه نگارش بررسی متون  -1

 مالحظات نگارش بررسی متون -2

را  ونمت یبررس و مالحظات مربوطه به  نحوه نگارش  -1

 .توضیح دهد
 2و  1 شناختی

 کنفرانس

 سخنرانی

 بحث گروهی

 اسالید پاورپوینت

 سامانه نوید

اپلیکیشن های کتابخانه 
 باما

 و بحث در شرکت

 سواالت به پاسخ

پاسخگویی به تست 
های آموزشی در 
اپلیکیشن آموزشی 

 کتابخانه باما

09 

پژوهش  یروش شناس، یزد یصدوق یدشه یاردالن دانشگاه علوم پزشک ینصراهلل بشردوست، عل ین/ مولف یدمیولوژیکانواع مطالعات اپ یطراح، یسازمان بهداشت جهان ین/گروه مولفیدرمان یحل معضالت بهداشت یبرا یقاتیتحق یطرح ها یوهش ی،بهداشت یها یستمدر س تحقیق :منابع

 تهران یاداره انتشارات و چاپ دانشگاه علوم پزشک یسامان توکل ی،، اکبر فتوحرضا مجدزاده یدس ی،ملک افضل ین/  نگارش حس یدر علوم پزشک یکاربرد یها



 
سبزوار پزشکی علوم کز  مطالعات توسعه آموزشمر کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 

 -  پیش نیاز جلسه: دقیقه 09 مدت زمان جلسه: ها یهاهداف و فرض موضوع جلسه: روش تحقیق نام درس:

 بهداشت محیط :گروه آموزشی بهداشت دانشکده:
 محیطبهداشت  رشته و مقطع تحصیلی:

 رشدا کارشناسی  –
 محمد حسین ساقی نام مدرس:

 ؟ روز و ساعت برگزاری جلسه: ؟ تاریخ جلسه: ؟ ترم تحصیلی: 1099-1091 سال تحصیلی:

 

 

 

 

 

 ها یهاهداف و فرضآشنایی با  هدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا
 یادگیری یطهح

 (حرکتی_شناختی،عاطفی،روانی)
 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه 

 دیدگاه از انواع  اهداف و فرضیات ابتدا

 .شود می سوال دانشجویان

 رئوس با اختصاصی )متناسب اهداف

 این جلسه(

 انواع اهداف  -1

 وت فرضیات و سواالت مطالعهتفا  -2

 را نام و توضیح دهد. انواع اهداف  -1

 را بیان کند. و سواالت مطالعه یاتتفاوت فرض  -2
 2و  1 شناختی

 کنفرانس

 سخنرانی

 بحث گروهی

 اسالید پاورپوینت

 سامانه نوید

اپلیکیشن های کتابخانه 
 باما

 و بحث در شرکت

 سواالت به پاسخ

پاسخگویی به تست 
شی در های آموز

اپلیکیشن آموزشی 
 کتابخانه باما

09 

پژوهش  یروش شناس، یزد یوقصد یدشه یاردالن دانشگاه علوم پزشک ینصراهلل بشردوست، عل ین/ مولف یدمیولوژیکانواع مطالعات اپ یطراح، یسازمان بهداشت جهان ین/گروه مولفیدرمان یحل معضالت بهداشت یبرا یقاتیتحق یطرح ها یوهش ی،بهداشت یها یستمدر س تحقیق :منابع

 تهران یاداره انتشارات و چاپ دانشگاه علوم پزشک یسامان توکل ی،رضا مجدزاده، اکبر فتوح یدس ی،ملک افضل ین/  نگارش حس یدر علوم پزشک یکاربرد یها



 
سبزوار پزشکی علوم کز  مطالعات توسعه آموزشمر کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 

 -  پیش نیاز جلسه: دقیقه 09 مدت زمان جلسه: ی مطالعهرهاییمتغ موضوع جلسه: روش تحقیق نام درس:

 بهداشت محیط :گروه آموزشی بهداشت دانشکده:
 محیطبهداشت  رشته و مقطع تحصیلی:

 ارشد کارشناسی  –
 محمد حسین ساقی نام مدرس:

 ؟ روز و ساعت برگزاری جلسه: ؟ تاریخ جلسه: ؟ ترم تحصیلی: 1099-1091 سال تحصیلی:
 

 

 

 

 

 یرهای مطالعهمتغی آشنایی با هدف کلی این جلسه: 

 لبرئوس مطا
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا
 یادگیری یطهح

 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)
 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه 

 انشجویاند دیدگاه از اانواع متغییره ابتدا

 .شود می سوال

 رئوس با اختصاصی )متناسب اهداف

 این جلسه(

 و انواع انها یرهامتغ   -1

 و انواع انها را تعریف و بیان کند. یرهامتغ    -1

 
 2و  1 شناختی

 کنفرانس

 سخنرانی

 بحث گروهی

 اسالید پاورپوینت

 سامانه نوید

اپلیکیشن های کتابخانه 
 باما

 و بحث در شرکت

 االتسو به پاسخ

پاسخگویی به تست 
های آموزشی در 
اپلیکیشن آموزشی 

 کتابخانه باما

09 

پژوهش  یروش شناس، یزد یصدوق یدشه ین دانشگاه علوم پزشکاردال ینصراهلل بشردوست، عل ین/ مولف یدمیولوژیکانواع مطالعات اپ یطراح، یسازمان بهداشت جهان ین/گروه مولفیدرمان یحل معضالت بهداشت یبرا یقاتیتحق یطرح ها یوهش ی،بهداشت یها یستمدر س تحقیق :منابع

 تهران یاداره انتشارات و چاپ دانشگاه علوم پزشک یسامان توکل ی،رضا مجدزاده، اکبر فتوح یدس ی،ملک افضل ین/  نگارش حس یدر علوم پزشک یکاربرد یها



 
سبزوار پزشکی علوم کز  مطالعات توسعه آموزشمر کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 روش تحقیق نام درس:
انواع مطالعات در مطالعات  موضوع جلسه:

 یطیاشت محبهد
 -  پیش نیاز جلسه: دقیقه 09 مدت زمان جلسه:

 بهداشت محیط :گروه آموزشی بهداشت دانشکده:
 محیطبهداشت  رشته و مقطع تحصیلی:

 ارشد کارشناسی  –
 محمد حسین ساقی نام مدرس:

 ؟ روز و ساعت برگزاری جلسه: ؟ تاریخ جلسه: ؟ ترم تحصیلی: 1099-1091 سال تحصیلی:

 

 

 

 

 -  پیش نیاز جلسه: دقیقه 09 مدت زمان جلسه: پرسشنامه یا یستچک ل موضوع جلسه: روش تحقیق نام درس:

 یطیبهداشت محمطالعات  انواع مطالعات در آشنایی با  این جلسه:هدف کلی 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا
 یادگیری یطهح

 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)
 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه 

مطالعات قابل استفاده در  مهمترین  ابتدا

 دیدگاه از یطیمطالعات بهداشت مح

 .شود می سوال دانشجویان

 رئوس با اختصاصی )متناسب اهداف

 این جلسه(

 انواع مطالعات  -1

قابل استفاده در مطالعات  مطالعات -2

 یطیبهداشت مح

 نام برده و توضیح دهد.را  انواع مطالعات  -1

را  یطیمطالعات قابل استفاده در مطالعات بهداشت مح -2

 نام ببرد.

 2و  1 شناختی

 کنفرانس

 سخنرانی

 بحث گروهی

 اسالید پاورپوینت

 سامانه نوید

اپلیکیشن های کتابخانه 
 باما

 و بحث در شرکت

 سواالت به پاسخ

پاسخگویی به تست 
های آموزشی در 
اپلیکیشن آموزشی 

 بخانه باماکتا

09 

پژوهش  یروش شناس، یزد یصدوق یدشه یاردالن دانشگاه علوم پزشک ینصراهلل بشردوست، عل ین/ مولف یدمیولوژیکانواع مطالعات اپ یطراح، یسازمان بهداشت جهان ین/گروه مولفیدرمان یحل معضالت بهداشت یبرا یقاتیتحق یطرح ها یوهش ی،بهداشت یها یستمدر س تحقیق :منابع

 تهران یاداره انتشارات و چاپ دانشگاه علوم پزشک یسامان توکل ی،رضا مجدزاده، اکبر فتوح یدس ی،ملک افضل ین/  نگارش حس یدر علوم پزشک یکاربرد یها



 
سبزوار پزشکی علوم کز  مطالعات توسعه آموزشمر کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 بهداشت محیط :ه آموزشیگرو بهداشت دانشکده:
 محیطبهداشت  رشته و مقطع تحصیلی:

 ارشد کارشناسی  –
 محمد حسین ساقی نام مدرس:

 ؟ روز و ساعت برگزاری جلسه: ؟ تاریخ جلسه: ؟ ترم تحصیلی: 1099-1091 سال تحصیلی:

 

 

 

 

 

 روش تحقیق نام درس:
برآورد و  یرینمونه گ یها یوهش موضوع جلسه:

 تعداد نمونه
 -  جلسه:پیش نیاز  دقیقه 09 مدت زمان جلسه:

 پرسشنامه یا یستچک ل آشنایی با  هدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یانو پس از پادانشج

 :بود

 یادگیری یطهح
 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)

 سطح
 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 
 درس، روش ارزیابی و ...( مقدمه )معرفی

ه روایی و پایایی چگونهگی پی بردن ب ابتدا

 دانشجویان دیدگاه ازپرسشنامه یا چک لیست 

 .شود می سوال

این  رئوس با اختصاصی )متناسب اهداف

 جلسه(

چک تدوین و مالحظات مربوط به فرایند   -1

 پرسشنامه یا یستل

 یا یستچک لتعیین پایایی و روایی   -2

 پرسشنامه

 یستچک ل ینتدو و مالحظات مربوط به  یندفرا  -1

 را بیان کند پرسشنامه یا

 یا یستچک ل  ییو روا یاییپا یینتعچگونگی  -2

 را توضیح دهد. پرسشنامه

 شناختی
 

 2و 1

 کنفرانس

 سخنرانی

 بحث گروهی

 اسالید پاورپوینت

 سامانه نوید

اپلیکیشن های کتابخانه 
 باما

 و بحث در شرکت

 سواالت به پاسخ

پاسخگویی به تست 
های آموزشی در 

زشی اپلیکیشن آمو
 کتابخانه باما

09 

پژوهش  یروش شناس، یزد یصدوق یدشه یاردالن دانشگاه علوم پزشک ینصراهلل بشردوست، عل ین/ مولف یدمیولوژیکانواع مطالعات اپ یطراح، یسازمان بهداشت جهان ین/گروه مولفیدرمان یحل معضالت بهداشت یبرا یقاتیتحق یطرح ها یوهش ی،بهداشت یها یستمدر س تحقیق :منابع

 تهران یاداره انتشارات و چاپ دانشگاه علوم پزشک یسامان توکل ی،رضا مجدزاده، اکبر فتوح یدس ی،ملک افضل ین/  نگارش حس یدر علوم پزشک یکاربرد یها



 
سبزوار پزشکی علوم کز  مطالعات توسعه آموزشمر کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 بهداشت محیط :گروه آموزشی بهداشت دانشکده:
 محیطبهداشت  رشته و مقطع تحصیلی:

 ارشد کارشناسی  –
 محمد حسین ساقی نام مدرس:

 ؟ روز و ساعت برگزاری جلسه: ؟ تاریخ جلسه: ؟ ترم تحصیلی: 1099-1091 سال تحصیلی:

 
 

 

 

 

 روش تحقیق نام درس:
در مسائل  یردرگ ینکات اخالق جلسه:موضوع 

 مربوطه یو پژوهش ها یطیبهداشت مح
 -  پیش نیاز جلسه: دقیقه 09 مدت زمان جلسه:

 داد نمونه هاگیری و برآورد تعآشنایی با نمونه  هدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح
 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)

 سطح
 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 درس، روش ارزیابی و ...( مقدمه )معرفی

روش براود تعداد نمونه و عوامل موثر بر  ابتدا

 .شود می سوال دانشجویان دیدگاه از آن

این  رئوس با اختصاصی )متناسب اهداف

 جلسه(

 و تعداد نمونه یرینمونه گ یها یوهش   -1

یزیکی و ف یها یطاز مح یرینمونه گ -2

 یجوامع انسان

 ونهعوامل موثر بر تعداد نم -3

را  عداد نمونهبراورد تو  یرینمونه گ یها یوهش  -1

 توضیح دهد.

یزیکی و ف یها یطاز مح یرینمونه گچگونگی  -2

 را شرح دهد یجوامع انسان

 رانام ببرد. عوامل موثر بر تعداد نمونه -3

 شناختی
 

 2و 1

 کنفرانس

 سخنرانی

 بحث گروهی

 اسالید پاورپوینت

 سامانه نوید

انه اپلیکیشن های کتابخ
 باما

 و بحث در شرکت

 سواالت به پاسخ

پاسخگویی به تست 
های آموزشی در 
اپلیکیشن آموزشی 

 کتابخانه باما

09 

پژوهش  یروش شناس، یزد یصدوق یدشه یاردالن دانشگاه علوم پزشک ینصراهلل بشردوست، عل ینمولف / یدمیولوژیکانواع مطالعات اپ یطراح، یسازمان بهداشت جهان ین/گروه مولفیدرمان یحل معضالت بهداشت یبرا یقاتیتحق یطرح ها یوهش ی،بهداشت یها یستمدر س تحقیق :منابع

 تهران یاداره انتشارات و چاپ دانشگاه علوم پزشک یسامان توکل ی،رضا مجدزاده، اکبر فتوح یدس ی،ملک افضل ین/  نگارش حس یدر علوم پزشک یکاربرد یها



 
سبزوار پزشکی علوم کز  مطالعات توسعه آموزشمر کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 بهداشت محیط :گروه آموزشی بهداشت دانشکده:
 محیطبهداشت  رشته و مقطع تحصیلی:

 ارشد کارشناسی  –
 محمد حسین ساقی نام مدرس:

 ؟ روز و ساعت برگزاری جلسه: ؟ تاریخ جلسه: ؟ :ترم تحصیلی 1099-1091 سال تحصیلی:

 

 

 

 

 روش تحقیق نام درس:
در  یلتحل یهتجز یروش ها وع جلسه:موض

 یطیبهداشت مح یهاپژوهش
 -  پیش نیاز جلسه: دقیقه 09 مدت زمان جلسه:

 محمد حسین ساقی نام مدرس: محیطبهداشت  رشته و مقطع تحصیلی: بهداشت محیط :گروه آموزشی بهداشت دانشکده:

 مربوطه یو پژوهش ها یطیدر مسائل بهداشت مح یردرگ ینکات اخالق آشنایی با  هدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح
 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)

 سطح
 (طبقه)

 یوزشروش آم
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 درس، روش ارزیابی و ...( مقدمه )معرفی

در مسائل  یردرگ ینکات اخالق مهمترین ابتدا

 از مربوطه یو پژوهش ها یطیبهداشت مح

 .شود می سوال دانشجویان دیدگاه

این  رئوس با ختصاصی )متناسبا اهداف

 جلسه(

در مسائل بهداشت  یردرگ ینکات اخالق  -1

 مربوطه یو پژوهش ها یطیمح

 یطیدر مسائل بهداشت مح یردرگ ینکات اخالق    -1

 را شرح بدهد. مربوطه یو پژوهش ها

 شناختی
 

 2و 1

 کنفرانس

 سخنرانی

 بحث گروهی

 اسالید پاورپوینت

 سامانه نوید

تابخانه اپلیکیشن های ک
 باما

 و بحث در شرکت

 سواالت به پاسخ

پاسخگویی به تست 
های آموزشی در 
اپلیکیشن آموزشی 

 کتابخانه باما

09 

پژوهش  یروش شناس، یزد یصدوق یدشه یاردالن دانشگاه علوم پزشک ینصراهلل بشردوست، عل ین/ مولف یکیدمیولوژانواع مطالعات اپ یطراح، یسازمان بهداشت جهان ین/گروه مولفیدرمان یحل معضالت بهداشت یبرا یقاتیتحق یطرح ها یوهش ی،بهداشت یها یستمدر س تحقیق :منابع

 تهران یاداره انتشارات و چاپ دانشگاه علوم پزشک یسامان توکل ی،رضا مجدزاده، اکبر فتوح یدس ی،ملک افضل ین/  نگارش حس یدر علوم پزشک یکاربرد یها



 
سبزوار پزشکی علوم کز  مطالعات توسعه آموزشمر کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 ارشد کارشناسی  –

 ؟ روز و ساعت برگزاری جلسه: ؟ جلسه:تاریخ  ؟ ترم تحصیلی: 1099-1091 سال تحصیلی:

 

 

 

 روش تحقیق نام درس:
در  یو زمانبند یابیارزش یریت،مد موضوع جلسه:

 یطیبهداشت مح یهاپژوهش
 -  پیش نیاز جلسه: دقیقه 09 مدت زمان جلسه:

 بهداشت محیط :گروه آموزشی بهداشت دانشکده:
 محیطبهداشت  رشته و مقطع تحصیلی:

 ارشد کارشناسی  –
 سین ساقیمحمد ح نام مدرس:

 یطیبهداشت مح یهادر پژوهش یلتحل یهتجز یها روشآشنایی با  هدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح
 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)

 سطح
 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وس مواد و

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 درس، روش ارزیابی و ...( مقدمه )معرفی

ابتدا مهمترین نرم افزارهای مورد استفاده در 

 دیدگاه ازتجزیه و تحلیل در بهداشت محیط 

 .شود می سوال دانشجویان

ن ای رئوس با اختصاصی )متناسب اهداف

 جلسه(

 در پژوهش یلتحل یهتجز یروش ها  -1

در  یلتحل یهتجز نرم افزارهای  -2

 یطیبهداشت مح یهاپژوهش

 را بیان کند.در پژوهش یلتحل یهتجز یروش ها  -1

در  یلتحل یهتجز نرم افزارهایمهمترین   -2

 را نام ببرد. یطیبهداشت مح یهاپژوهش

 شناختی
 

 2و 1

 کنفرانس

 سخنرانی

 بحث گروهی

 اسالید پاورپوینت

 سامانه نوید

اپلیکیشن های کتابخانه 
 باما

 و بحث در شرکت

 سواالت به پاسخ

پاسخگویی به تست 
های آموزشی در 
اپلیکیشن آموزشی 

 کتابخانه باما

09 

پژوهش  یروش شناس، یزد یصدوق یدشه یاردالن دانشگاه علوم پزشک ینصراهلل بشردوست، عل ین/ مولف یدمیولوژیکانواع مطالعات اپ یطراح، یبهداشت جهانسازمان  ین/گروه مولفیدرمان یحل معضالت بهداشت یبرا یقاتیتحق یطرح ها یوهش ی،بهداشت یها یستمدر س تحقیق :منابع

 تهران یعلوم پزشکاداره انتشارات و چاپ دانشگاه  یسامان توکل ی،رضا مجدزاده، اکبر فتوح یدس ی،ملک افضل ین/  نگارش حس یدر علوم پزشک یکاربرد یها



 
سبزوار پزشکی علوم کز  مطالعات توسعه آموزشمر کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 ؟ روز و ساعت برگزاری جلسه: ؟ تاریخ جلسه: ؟ ترم تحصیلی: 1099-1091 سال تحصیلی:

 
 

 

 

 

 

 روش تحقیق نام درس:
مختلف رفرنس  یها روش بیان جلسه: موضوع

 ونک هور و هاروارداز جمله  یسینو
 -  پیش نیاز جلسه: دقیقه 09 مدت زمان جلسه:

 یطیبهداشت مح یهادر پژوهش یو زمانبند یابیارزش مدیریت، آشنایی با هدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح
 حرکتی(_عاطفی،روانیشناختی،)

 سطح
 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 درس، روش ارزیابی و ...( مقدمه )معرفی

اهمیت و چگونگی زمان بندی در  ابتدا

 .شود می سوال دانشجویان دیدگاه از پزوهش

این  رئوس با اختصاصی )متناسب فاهدا

 جلسه(

 در پژوهش یابیارزش  -1

 در پژوهش یزمانبند -2

را شرح  در پژوهش یابیارزش چگونگی و اجرای  -1

 دهد.

 را توضیح دهد. در پژوهش یزمانبندنحوه  -2

 شناختی
 

 2و 1

 کنفرانس

 سخنرانی

 بحث گروهی

 اسالید پاورپوینت

 سامانه نوید

انه اپلیکیشن های کتابخ
 باما

 و بحث در شرکت

 سواالت به پاسخ

پاسخگویی به تست 
های آموزشی در 
اپلیکیشن آموزشی 

 کتابخانه باما

09 

پژوهش  یروش شناس، یزد یصدوق یدشه یاردالن دانشگاه علوم پزشک ینصراهلل بشردوست، عل ینمولف / یدمیولوژیکانواع مطالعات اپ یطراح، یسازمان بهداشت جهان ین/گروه مولفیدرمان یحل معضالت بهداشت یبرا یقاتیتحق یطرح ها یوهش ی،بهداشت یها یستمدر س تحقیق :منابع

 تهران یاداره انتشارات و چاپ دانشگاه علوم پزشک یسامان توکل ی،رضا مجدزاده، اکبر فتوح یدس ی،ملک افضل ین/  نگارش حس یدر علوم پزشک یکاربرد یها



 
سبزوار پزشکی علوم کز  مطالعات توسعه آموزشمر کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 بهداشت محیط :گروه آموزشی بهداشت دانشکده:
 محیطبهداشت  رشته و مقطع تحصیلی:

 ارشد کارشناسی  –
 محمد حسین ساقی نام مدرس:

 ؟ روز و ساعت برگزاری جلسه: ؟ تاریخ جلسه: ؟ ترم تحصیلی: 1099-1091 سال تحصیلی:
 

 

 

 

 -  پیش نیاز جلسه: دقیقه 09 مدت زمان جلسه:  یسیو گزارش نو یسیمقاله نو روش موضوع جلسه: روش تحقیق نام درس:

 بهداشت محیط :گروه آموزشی بهداشت دانشکده:
 محیطبهداشت  رشته و مقطع تحصیلی:

 ارشد کارشناسی  –
 محمد حسین ساقی نام مدرس:

 ونک هور و هاروارداز جمله  یسیمختلف رفرنس نو یها روشآشنایی با هدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح
 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)

 سطح
 (طبقه)

 یروش آموزش
 تدریس( )شیوه

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 درس، روش ارزیابی و ...( مقدمه )معرفی

فرنس و نرم افزارهای مختلف ر یروش ها ابتدا

 .شود می سوال دانشجویان دیدگاه ازیسینو

این  رئوس با اختصاصی )متناسب اهداف

 جلسه(

از  یسیمختلف رفرنس نو یروش هابیان    -1

  جمله ونک هور و هاروارد

 معرفی نرم افزارهای رفرنسی نویسی -2

را  یسیمختلف رفرنس نو یروش هامهمترین    -1

 بیان کنند.

با نرم افزارهای رفرنسی نویسی پرکاربرد آشنایی  -2

 داشته باشند.

 شناختی
 

 2و 1
 کنفرانس

 سخنرانی

 بحث گروهی

 ورپوینتاسالید پا

 سامانه نوید

اپلیکیشن های کتابخانه 
 باما

 و بحث در شرکت

 سواالت به پاسخ

پاسخگویی به تست 
های آموزشی در 
اپلیکیشن آموزشی 

 کتابخانه باما

09 

پژوهش  یروش شناس، یزد یصدوق یدشه یاردالن دانشگاه علوم پزشک ینصراهلل بشردوست، عل ین/ مولف یدمیولوژیکانواع مطالعات اپ یطراح، ینسازمان بهداشت جها ین/گروه مولفیدرمان یحل معضالت بهداشت یبرا یقاتیتحق یطرح ها یوهش ی،بهداشت یها یستمدر س تحقیق :منابع

 تهران یاداره انتشارات و چاپ دانشگاه علوم پزشک یسامان توکل ی،رضا مجدزاده، اکبر فتوح یدس ی،ملک افضل ین/  نگارش حس یدر علوم پزشک یکاربرد یها



 
سبزوار پزشکی علوم کز  مطالعات توسعه آموزشمر کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 ؟ روز و ساعت برگزاری جلسه: ؟ تاریخ جلسه: ؟ رم تحصیلی:ت 1099-1091 سال تحصیلی:

 

 

  یسیو گزارش نو یسیمقاله نو روش چگونگیآشنایی با هدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح
 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)

 سطح
 (طبقه)

 یروش آموزش
 یس()شیوه تدر

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 درس، روش ارزیابی و ...( مقدمه )معرفی

معیارهای مد نظر در یک مقاله نویسی و  ابتدا

 دانشجویان دیدگاه زا گزارش نویسی خوب

 .شود می سوال

این  رئوس با اختصاصی )متناسب اهداف

 سه(جل

 مالحظات مهم در مقاله نویسی  -1

  مالحظات مهم در گزارش نویسی -2

 مالحظات مهم در مقاله نویسی را بیان کند  -1

 مالحظات مهم در گزارش نویسی را بیان کند. -2

 شناختی
 

 2و 1
 کنفرانس

 سخنرانی

 بحث گروهی

 اسالید پاورپوینت

 سامانه نوید

اپلیکیشن های کتابخانه 
 باما

 و حثب در شرکت

 سواالت به پاسخ

پاسخگویی به تست 
های آموزشی در 
اپلیکیشن آموزشی 

 کتابخانه باما

09 

پژوهش  یروش شناس، یزد یصدوق یدشه یاردالن دانشگاه علوم پزشک یردوست، علنصراهلل بش ین/ مولف یدمیولوژیکانواع مطالعات اپ یطراح، یسازمان بهداشت جهان ین/گروه مولفیدرمان یحل معضالت بهداشت یبرا یقاتیتحق یطرح ها یوهش ی،بهداشت یها یستمدر س تحقیق :منابع

 تهران یاداره انتشارات و چاپ دانشگاه علوم پزشک یسامان توکل ی،رضا مجدزاده، اکبر فتوح یدس ی،ملک افضل ین/  نگارش حس یدر علوم پزشک یکاربرد یها


