بسمه تعالي

طرح درس) آموزش آنالین و مجازی)
بخش الف:
نام و نام خانوادگي مدرس :الهام قیسوندی
گروه آموزشي :اتاق عمل

آخرين مدرك تحصیلي :دکترا
نام دانشكده :علوم پزشكي خمین

عنوان واحد درسي به طور کامل :بهداشت در اتاق عمل

رشته تحصیلي :آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

رشته تحصیلي فراگیران :ترم  5اتاق عمل

تعداد واحد 2 :واحد تعداد جلسه 17 :جلسه

مرتبه علمي :استاديار

مقطع :کارشناسي پیوسته
عنوان درس پیش نیاز :ندارد

محل تدريس:

بخش ب:

1

1

تاریخچه و
مفاهيم
بهداشت

 .1دانشجو بتواند تاریخچه پيدایش بهداشت را
بيان کند.

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر (سامانه نوید)
 .5بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش در گفتگوسوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

2

2

بهداشت از

.1دانشجو بتواند تاریخچه بهداشت در دین اسالم

دیدگاه

را توضيح دهد.

اسالم

 .2دانشجو بتواند دیدگاه هاي مختلف در مورد

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه نوید)
.3نقد مقاله در بخش گفتگو
(سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه نوید)
 .5بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش در گفتگو سوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

ردیف

جلسه

هدف کلی
جلسه

اهداف ویژه رفتاري(بر اساس سه حيطه اهداف
آموزشی :شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

روش هاي یاددهی

 .2دانشجو بتواند اهميت بهداشت و سالمتی را از
جنبه هاي مختلف توضيح دهد.
 -3دانشجو بتواند فرضيه هاي علل ایجاد کننده
بيماري ها را توضيح دهيد

سالمتی را نام برده و آنها را توضيح دهد.
 .3دانشجو بتواند طيف سالمتی و بيماري را
توضيح دهد.

رفتار ورودي

وسایل
آموزشی

فعاليت هاي
یادگيري

 .1سامانه
نوید
 .2پاور پوینت

ارزشيابی

و صداگذاري بر
روي اسالیدها

م
تد

درصد

 .1بحث
 .2انجام
تکليف

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام تکاليف
 30درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه اي)

ایلدر آبادي ،اسحاق (1387و )1391
درسنامه پرستاري بهداشت
جامعه(1و2و )3تهران :جامعه نگر.
حاتمی حسين و همکاران( )1385کتاب
جامع بهداشت عمومی(1و2و )3تهران :
ارجمند.

 .1بحث
 .2انجام
تکليف

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام تکاليف
 30درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه اي)

ایلدر آبادي ،اسحاق (1387و )1391
درسنامه پرستاري بهداشت
جامعه(1و2و )3تهران :جامعه نگر.
حاتمی حسين و همکاران( )1385کتاب

و صداگذاري بر
روي اسالیدها

 .1سامانه
نوید
 .2پاور پوینت

شيوه ارزشيابی

منابع تدریس

جامع بهداشت عمومی(1و2و )3تهران:
ارجمند.

3

3

4

4

5

5

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه نوید)
.3نقد مقاله در بخش گفتگو
(سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه نوید)
 .5بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان
 .6حل مسئله

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش در گفتگوسوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

عوامل

 .1دانشجو بتواند مفهوم سالمتی را شرح دهد.

موثر بر

 .2دانشجو بتواند ابعاد مختلف سالمتی را نام ببرد

سالمتی و

و هر یک از آنها را توضيح دهد.

بهداشت

 -3دانشجو بتواند عوامل موثر بر سالمتی را نام

.1دانشجو بتواند هدف و اهميت آموزش بهداشت
را شرح دهد.
 .1دانشجو بتواند روش هاي آموزش بهداشت را
شرح دهد.
.2دانشجو بتواند ارتباطات در آموزش بهداشت را
شرح دهد.
 .3دانشجو بتواند مدل هاي مختلف آموزش
بهداشت را شرح دهد.

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه نوید)
.3نقد مقاله در بخش گفتگو
(سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه نوید)
 .5بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان
 .6حل مسئله

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش در گفتگوسوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

پيشگيري،

.1دانشجو بتواند مفهوم پيشگيري را شرح دهد.

انواع و

 .2دانشجو بتواند سطوح مختلف پيشگيري را

مراحل آن

شرح دهد.

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه نوید)
 .3نقد تصویر(سامانه نوید)
 .4بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش در گفتگوسوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

ببرد و هریک از آنها را توضيح دهد.

فرایند
آموزش
بهداشت

 .3دانشجو بتواند سطوح متفاوت پيشگيري را در
رابطه با سير طبيعی بيماري شرح دهد.
 .4دانشجو بتواند مهم ترین اقدامات مداخله اي
در رابطه با انواع پيشگيري را توضيح دهد.

 .1سامانه
نوید
 .2پاور پوینت

 .1بحث
 .2انجام
تکليف

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام تکاليف
 30درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه اي)

 .1بحث
 .2انجام
تکليف

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام تکاليف
 30درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه اي)

 .1بحث
 .2انجام
تکليف

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام تکاليف
 30درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه اي)

و صداگذاري بر
روي اسالیدها

 .1سامانه
نوید
 .2پاور پوینت
و صداگذاري بر
روي اسالیدها

 .1سامانه
نوید
 .2پاور پوینت
و صداگذاري بر
روي اسالیدها

ایلدر آبادي ،اسحاق (1387و )1391
درسنامه پرستاري بهداشت
جامعه(1و2و )3تهران :جامعه نگر.
حاتمی حسين و همکاران( )1385کتاب
جامع بهداشت عمومی(1و2و )3تهران :
ارجمند.

ایلدر آبادي ،اسحاق (1387و )1391
درسنامه پرستاري بهداشت
جامعه(1و2و )3تهران :جامعه نگر.
حاتمی حسين و همکاران( )1385کتاب
جامع بهداشت عمومی(1و2و )3تهران :
ارجمند.

ایلدر آبادي ،اسحاق (1387و )1391
درسنامه پرستاري بهداشت
جامعه(1و2و )3تهران :جامعه نگر.
حاتمی حسين و همکاران( )1385کتاب
جامع بهداشت عمومی(1و2و )3تهران :
ارجمند.

6

6

7

7

8

8

9

9

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه نوید)
 .3نقد تصویر(سامانه نوید)
 .4بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش در گفتگوسوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

چرخه

 .1دانشجو بتواند مفهوم بيماري را شرح دهد.

انتقال-

 .2دانشجو بتواند راههاي انتقال بيماري ها را

بيماریها و

توضيح دهد.

روشهاي

 .2دانشجو بتواند بيماري هاي واگير را شرح

کنترل آنها

دهد  .3.دانشجو بتواند بيماري هاي غيرواگير را

چرخه

 .1دانشجو بتواند بيماري هاي عفونی و غيرعفونی

انتقال-

را شرح دهد.

بيماریها و

 .2دانشجو بتواند مفهوم کنترل بيماري را شرح

روشهاي

دهد.

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه نوید)
 .3نقد تصویر(سامانه نوید)
 .4بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان

آشنایی با:

بهداشت

.1دانشجو بتواند زباله را تعریف کند

زباله و

 .2دانشجو بتواند انواع زباله را نام ببرد

مواد زائد

 .3دانشجو بتواند مراحل مختلف دفع زباله را

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه نوید)
 .3نقد تصویر(سامانه نوید)
 .4بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان

شرح دهد.

کنترل آنها

توضيح دهد.
 .2دانشجو بتواند انواع روش هاي دفع زباله را نام
ببرد.

روش ارزشيابی:
 پرسش در گفتگوسوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش در گفتگوسوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

 .1سامانه
نوید
 .2پاور پوینت

 .1بحث
 .2انجام
تکليف

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام تکاليف
 30درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه اي)

 .1بحث
 .2انجام
تکليف

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام تکاليف
 30درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه اي)

 .1بحث
 .2انجام
تکليف

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام تکاليف
 30درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه اي)

 .1بحث
 .2انجام
تکليف

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام تکاليف
 30درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه اي)

و صداگذاري بر
روي اسالیدها

 .1سامانه
نوید
 .2پاور پوینت
و صداگذاري بر
روي اسالیدها

 .1سامانه
نوید
 .2پاور پوینت
و صداگذاري بر
روي اسالیدها

.3دانشجو بتواند احيا و بازیابی زباله را شرح دهد
ایمنسازي

.1دانشجو بتواند هدف و اهميت واکسناسيون را
توضيح دهد.
 .2دانشجو بتواند ایمنی دفاع اختصاصی را شرح
دهد.
 .2دانشجو بتواند ایمنی دفاع غيراختصاصی را
شرح دهد.
 .3دانشجو بتواند انواع ایمنی فعال را شرح دهد .
 .4دانشجو بتواند انواع ایمنی غيرفعال را شرح
دهد.

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه نوید)
 .3نقد تصویر(سامانه نوید)
 .4بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش در گفتگوسوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

 .1سامانه
نوید
 .2پاور پوینت
و صداگذاري بر
روي اسالیدها

ایلدر آبادي ،اسحاق (1387و )1391
درسنامه پرستاري بهداشت
جامعه(1و2و )3تهران :جامعه نگر.
حاتمی حسين و همکاران( )1385کتاب
جامع بهداشت عمومی(1و2و )3تهران :
ارجمند.

ایلدر آبادي ،اسحاق (1387و )1391
درسنامه پرستاري بهداشت
جامعه(1و2و )3تهران :جامعه نگر.
حاتمی حسين و همکاران( )1385کتاب
جامع بهداشت عمومی(1و2و )3تهران :
ارجمند.

ایلدر آبادي ،اسحاق (1387و )1391
درسنامه پرستاري بهداشت
جامعه(1و2و )3تهران :جامعه نگر.
حاتمی حسين و همکاران( )1385کتاب
جامع بهداشت عمومی(1و2و )3تهران :
ارجمند.

ایلدر آبادي ،اسحاق (1387و )1391
درسنامه پرستاري بهداشت
جامعه(1و2و )3تهران :جامعه نگر.
حاتمی حسين و همکاران( )1385کتاب
جامع بهداشت عمومی(1و2و )3تهران :
ارجمند.

 .1دانشجو بتواند انواع واکسن ها ،مقدار ،راه تجویز

10

10

ایمنسازي

11

11

نظام ها و

 .1دانشجو بتواند نقش دولت ها در سياسيت

سازمانهاي

گذاري خدمات بهداتشی را شرح دهد.

عرضه و

 .2دانشجو بتواند نوع نظام عرضه خدمات در ایران

ارائه

را شرح دهد.

خدمات

 .3دانشجو بتواند سازمان هاي مهم بهداشتی در

بهداشتی و

عرصه بين المللی را نام ببرد و هر یک از آنها ر

درمانی در

توضيح دهد.

ایران و

 .4دانشجو بتواند سازمان هاي ارائه کننده خدمات

جهان

بهداتشی در ایران را نام ببرد و هریک از آنها را

12

12

13

13

و شرایط نگهداري واکسن ها را شرح دهد
.2دانشجور بتواند دوز و راه تجویز واکسن ها را
شرح دهد.
 .3دانشجو بتواند موانع مصرف واکسن ها را نام
ببرد.

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه نوید)
 .3نقد تصویر(سامانه نوید)
 .4بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش در گفتگوسوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

 .1سامانه
نوید
 .2پاور پوینت

 .1بحث
 .2انجام
تکليف

و صداگذاري بر
روي اسالیدها

 .4دانشجو بتواند نکات ضروري جهت انجام
واکسيناسيون را بيان کند.

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام تکاليف
 30درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه اي)

ایلدر آبادي ،اسحاق (1387و )1391
درسنامه پرستاري بهداشت
جامعه(1و2و )3تهران :جامعه نگر.
حاتمی حسين و همکاران( )1385کتاب
جامع بهداشت عمومی(1و2و )3تهران :
ارجمند.

 .5دانشجو بتواند برنامه روتين واکسيناسيون
کشور طبق اخرین دستور المعل را شرح دهد.
 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه نوید)
 .3نقد تصویر(سامانه نوید)
 .4بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش در گفتگوسوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

 .1سامانه
نوید
 .2پاور پوینت

 .1بحث
 .2انجام
تکليف

و صداگذاري بر
روي اسالیدها

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام تکاليف
 30درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه اي)

ایلدر آبادي ،اسحاق (1387و )1391
درسنامه پرستاري بهداشت
جامعه(1و2و )3تهران :جامعه نگر.
حاتمی حسين و همکاران( )1385کتاب
جامع بهداشت عمومی(1و2و )3تهران :
ارجمند.

توضيح دهد.
بهداشت

 .2.دانشجو بتواند برنامه هاي بهداشت حرفه اي

حرفه اي

را نام ببرد
 .1دانشجو بتواند بيماري هاي شغلی را شرح دهد.
 .3دانشجو بتواند عوامل زیان آور فيزیکی،
شيميایی و بيولوژیکی در محيط کار را شرح دهد.
 .4دانشجو بتواند اهداف معاینه قبل از استخدام را

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه نوید)
 .3نقد تصویر(سامانه نوید)
 .4بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش در گفتگوسوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

 .1سامانه
نوید
 .2پاور پوینت

 .1بحث
 .2انجام
تکليف

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام تکاليف
 30درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه اي)

 .1بحث
 .2انجام
تکليف

 .1شرکت در
بحث 20
درصد

و صداگذاري بر
روي اسالیدها

بيان کند.
مدیریت

 .1دانشجو بتواند نيازهاي بهداشتی جامعه خود را

خدمات

بيان کند.

بهداشتی

 .2.دانشجو بتواند مراحل برنامه ریزي خدمات
بهداشتی -درمانی را شرح دهد.

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه نوید)

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 -پرسش در گفتگو

 .1سامانه
نوید
 .2پاور پوینت
و صداگذاري بر
روي اسالیدها

ایلدر آبادي ،اسحاق (1387و )1391
درسنامه پرستاري بهداشت
جامعه(1و2و )3تهران :جامعه نگر.
حاتمی حسين و همکاران( )1385کتاب
جامع بهداشت عمومی(1و2و )3تهران :
ارجمند.

ایلدر آبادي ،اسحاق (1387و )1391
درسنامه پرستاري بهداشت
جامعه(1و2و )3تهران :جامعه نگر.

 .3دانشجو بتواند برنامه ریزي خدمات بهداشتی

 .3نقد تصویر(سامانه نوید)
 .4بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان

سوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

بهداشت

 .1دانشجو بتواند شرایط بهداشتی بخش هاي

محيط

بيمارستان و اتاق عمل و استانداردهاي حافظتی را

بيمارستان

شرح دهد.

ها

 .2دانشجو بتواند عوامل شيميایی زیان اور محيط

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه نوید)
 .3نقد تصویر(سامانه نوید)
 .4بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان

آشنایی با:

درمانی در ایران توضيح دهد.

14

14

15

15

16

16

17

17

کار و وسایل حفاظتی الزم در مقابل آنها را شرح
دهد.

روش ارزشيابی:
 پرسش در گفتگوسوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

 .2انجام تکاليف
 30درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه اي)
 .1سامانه
نوید
 .2پاور پوینت

 .1بحث
 .2انجام
تکليف

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام تکاليف
 30درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه اي)

 .1بحث
 .2انجام
تکليف

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام تکاليف
 30درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه اي)

 .1بحث
 .2انجام
تکليف

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام تکاليف
 30درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه اي)

 .1بحث
 .2انجام
تکليف

 .1شرکت در
بحث 20
درصد

و صداگذاري بر
روي اسالیدها

.3انواع پرتوها ،اثرات زودرس و دیرس و تدابير
حاقظتی الزم در مقابل آنها را توضيح دهد.
بهداشت

.1دانشجو بتواند ارتباط تغذیه با بهداشت و

مواد

سالمت انسان را شرح دهد

غذایی

 .2دانشجو بتواند عوامل موثر بر تغذیه انسان را
شرح دهد.
 .3دانشجو بتواند ارزشيابی وضعيت تغذیه در
جامعه را شرح دهد.

مراقبتهاي

 .1دانشجو بتواند اصول مراقبت هاي اوليه

بهداشتی

بهداشتی را شرح دهد.

اوليه

 .2دانشجو بتواند اجزاي مراقبت هاي اوليه
بهداشتی را شرح دهد.
 .3دانشجو بتواند اولویت هاي بهداشت براي همه
در قرن  21را نام ببرد.

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه نوید)
 .3نقد تصویر(سامانه نوید)
 .4بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه نوید)
 .3نقد تصویر(سامانه نوید)
 .4بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش در گفتگوسوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش در گفتگوسوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

 .1سامانه
نوید
 .2پاور پوینت
و صداگذاري بر
روي اسالیدها

 .1سامانه
نوید
 .2پاور پوینت
و صداگذاري بر
روي اسالیدها

 .4دانشجو بتواند هدف بهداشت براي همه را در
سال  2022بيان کند.
عفونتهاي

 .1دانشجو بتواند اهميت عفونت هاي بيمارستانی

بيمارستان

را بيان کند.

يو

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)

آشنایی با:
روش ارزشيابی:

 .1سامانه
نوید

حاتمی حسين و همکاران( )1385کتاب
جامع بهداشت عمومی(1و2و )3تهران :
ارجمند.

ایلدر آبادي ،اسحاق (1387و )1391
درسنامه پرستاري بهداشت
جامعه(1و2و )3تهران :جامعه نگر.
حاتمی حسين و همکاران( )1385کتاب
جامع بهداشت عمومی(1و2و )3تهران :
ارجمند.
)Sallivan, TR, Kirger, ER ( 2001
Clinical environmental health
and toxic exposure
ایلدر آبادي ،اسحاق (1387و )1391
درسنامه پرستاري بهداشت
جامعه(1و2و )3تهران :جامعه نگر.
حاتمی حسين و همکاران( )1385کتاب
جامع بهداشت عمومی(1و2و )3تهران :
ارجمند.

ایلدر آبادي ،اسحاق (1387و )1391
درسنامه پرستاري بهداشت
جامعه(1و2و )3تهران :جامعه نگر.
حاتمی حسين و همکاران( )1385کتاب
جامع بهداشت عمومی(1و2و )3تهران :
ارجمند.

حسن انصاري ،رضا عبادي()1394
پيشگيري و کنترل عفونت در اتاق
عمل .تهران :عبادي فر. -

روشهاي

.2دانشجو بتواند راههاي انتقال ميکروارگانسيم ها

کنترل آنها

در بيمارستان را توضيح دهد.
 .3دانشجو بتواند انواع عفونت هاي بيمارستانی را
نام ببرد و هریک از آنها را توضيح دهد
 .4دانشجو بتواند نحوه پيشگيري و کنترل عفونت

 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه نوید)
 .3نقد تصویر(سامانه نوید)
 .4بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان

هاي بيمارستانی را شرح دهد

 پرسش در گفتگوسوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

 .2پاور پوینت
و صداگذاري بر
روي اسالیدها

 .2انجام تکاليف
 30درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه اي)

ترجمه حسن انصاري ،فربد عبادي
فردآذر( )1386گندزدایی و دفع
پسمانده هاي بيمارستانی .تهران :
سماط.

قوانین آموزشی مورد نظر استاد وفق مقررات آموزشی:
(هرقانونی مایلید بنویسید مانند):
 -1هر سه شنبه منتظر محتوای جديد در سامانه نويد باشید.
 -2در گفتگوها شرکت کنید.
 -3تكالیف را در مهلت تعیین شده پاسخ دهید.
 -4اجازه داريد سواالت خود را در پیام يا گفتگو بپرسید.
موفق باشید

