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 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

کارشناسی ارشد  تحصیلي: یو رشته مقطع بهداشت حرفه ای مهندسی گروه آموزشي:  بهداشتدانشکده:

 بهداشت حرفه ایمهندسی 

 یش نیاز: پ  رینظنوع واحد:    2تعداد واحد:   بان تخصصیز نام درس:

 دانشکده بهداشتمکان برگزاری:              :  15-17ساعت    يکشنبه :: روززمان برگزاری کالس

 دکتر علی اصغر فرشاد مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: ددکتر علی اصغر فرشامسئول درس:  01 تعداد دانشجويان:

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د
و نحوه استفاده مناسب از متون  علمی زبان متون و اصطالحات تخصصی بهداشت حرفه ای آشنايي دانشجويان با 

 خارجه 

 
 (است  همان هدف بینابیني طرح دوره) :يهدف کل

مفاهیم و متون تخصصی بهداشت حرفه ای ،درک مطلب و خالصه برداری از متون آشنايي دانشجويان با روشهاي 

 تخصصی
 

 اهداف رفتاری جلسه اول:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  ذکر نماید.ریف بهداشت حرفه ای را به انگلیسی  تع -

 شناختی(هدف را فهرست کند. )) از دیدگاه سازمان های معتبر جهانی(  تعاریف بهداشت حرفه ای -

 شناختی(هدف توضیح دهد. )مفاهیم بهداشت حرفه ای را به انگلیسی   -

 کند. )هدف شناختی مفاهیم انگلیسی مربوطه را در متن درک و تجزیه و تحلیل -

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 0جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 کتبیکوئیز  سخنرانی قرائت متون متفاوت تعریف بهداشت حرفه ای دقیقه 60

 

 

 

 

 

 :اهداف رفتاری جلسه دوم

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
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 شناختی(هدف )  ذکر نماید.به انگلیسی  را  یدی و اصطالحات رایج ارگونومیکلمات کل -

 شناختی(هدف فهرست کند. ) به انگلیسی را  اصطالحات ارگونومی -

 شناختی(هدف توضیح دهد. )به انگلیسی  را  کلمات کلیدی و اصطالحات رایج ارگونومی -

 ف شناختیمفاهیم انگلیسی مربوطه را در متن تجزیه و تحلیل کند. )هد -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

بیااااااااان صااااااااحی   تعریف اصطالحات ارگونومی دقیقه 021

  اصطالحات رایج 
 کتبیکوئیز  سخنرانی

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه سوم:

د:از فراگیر انتظار می رو رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  ذکر نماید.به انگلیسی را  کلمات کلیدی و اصطالحات رایج ایمنی شیمیائی -

 شناختی(هدف فهرست کند. ) به انگلیسی را  ایمنی شیمیائی اصطالحات -

 شناختی(هدف توضیح دهد. ) به انگلیسی را  ایمنی شیمیائی کلمات کلیدی و اصطالحات رایج -

 (تن تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختیمفاهیم انگلیسی مربوطه را در م -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

بیااااااااان صااااااااحی   اصطالحات ایمنی شیمیائی دقیقه 021
  اصطالحات رایج 

 کوئیز و کار کالسی سخنرانی

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه چهارم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  ذکر نماید.به انگلیسی را  کلمات کلیدی و اصطالحات رایج عوامل فیزیکی -

 شناختی(هدف فهرست کند. ) به انگلیسی را  عوامل فیزیکی اصطالحات -

 ی(شناختهدف توضیح دهد. ) به انگلیسی را  عوامل فیزیکی کلمات کلیدی و اصطالحات رایج -

 مفاهیم انگلیسی مربوطه را در متن تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

بیااااااااان صااااااااحی   اصطالحات عوامل فیزیکی دقیقه 021

  اصطالحات رایج 
 کتبیکوئیز  سخنرانی

     

     

 

 

 هداف رفتاری جلسه پنجم:ا

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  ذکر نماید.به انگلیسی را  اصطالحات رایج بین المللی -

 شناختی(هدف فهرست کند. ) به انگلیسی را  بین المللی اصطالحات -

 شناختی(هدف توضیح دهد. ) به انگلیسی را  بین المللی اصطالحات رایج -

 را در متن تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(کلیدی و رایج بین المللی  اصطالحات -

- ) 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

بیااااااااان صااااااااحی   اصطالحات بین المللی دقیقه 60

  اصطالحات رایج 
 کتبیکوئیز  سخنرانی

     

     

 

 اف رفتاری جلسه ششم:اهد

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  ذکر نماید.به انگلیسی را  استانداردهای بهداشت حرفه ای -

 شناختی(هدف فهرست کند. ) به انگلیسی را  استانداردهای بهداشت حرفه ای -

 ی(شناختهدف توضیح دهد. ) به انگلیسی را  استانداردهای بهداشت حرفه ای -

 ()هدف شناختیرا بشناسد و جایگاه آنها را درک کند . استانداردها و سازمانهای بین المللی بهداشت حرفه ای
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

اسااااتانداردهای بهداشاااات  دقیقه 021

 حرفه ای
قرائااات متاااون باااین 

 مللیال
 کوئیز کتبی سخنرانی

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه هفتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
متون مرتبط در زمینه مهندسی انسانی،عوامل فیزیکی،عوامل شیمیائی ،ایمنی و بیماریهای شغلی ، و متون  -

 شناختی(هدف )  ماید.را ذکر نحقوق بهداشت حرفه ای بین المللی را ترجمه و پاسخ مربوطه 

 شناختی(هدف توضیح دهد. ) به انگلیسی رارایج مرتبط  اصطالحات -

 )هدف شناختی(. درک کلی از متون داشته  و به سئواالت پاسخ دهد -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

م در متاااون کااااربرد مفااااهی دقیقه 021

 متفاوت
قرائااات متاااون باااین 

 المللی
 کوئیز و کار کالسی سخنرانی

     

     

 

 

 

 هشتماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  ذکر نماید.به انگلیسی را  اصطالحات رایج بین المللی -

 شناختی( هدففهرست کند. ) به انگلیسی را  بین المللی اصطالحات -

 شناختی(هدف توضیح دهد. ) به انگلیسی را  بین المللی اصطالحات رایج -

 را در متن تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(اصطالحات کلیدی و رایج بین المللی  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان
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 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

بیااااااااان صااااااااحی   کارگیری اصطالحات مشابهب دقیقه 021
  اصطالحات رایج 

 کوئیز و کار کالسی سخنرانی

     

     

 

 هم:ناهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  ذکر نماید. به انگلیسی ترجمه و  رااصطالحات کلی در زمینه بهداشت حرفه ای   -

 شناختی(هدف فهرست کند. )به انگلیسی را  ه بهداشت حرفه ای اصطالحات کلی در زمین -

 )هدف شناختی(پاسخ دهد.درک کلی از متون داشته  و به سئواالت  -

مفاهیم مربوطه در زمینه مهندسی انسانی،عوامل فیزیکی،عوامال شایمیائی ،ایمنای و بیماریهاای شاغلی ، و  -

 مه و قادر به تجزیه و تحلیل آن باشد. )هدف شناختی(را در متن ترج متون حقوق بهداشت حرفه ای بین المللی

 

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

قرائااات متاااون باااین  ترجمه متون مختلف دقیقه 021
 المللی

 کوئیز و کار کالسی سخنرانی

     

     

 

 

 دهم: اهداف رفتاری جلسه

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
خالصه متون مرتبط در زمینه مهندسی انسانی،عوامل فیزیکی،عوامل شیمیائی ،ایمنی و بیماریهای شغلی ،  -

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.و متون حقوق بهداشت حرفه ای بین المللی 

 شناختی(هدف فهرست کند. )مفاهیم را بطور خالصه  -

 توضیح دهد. )هدف شناختی( خالصه و  رایدی در یک زمینه تخصصی مقاله جد -
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 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( درک کلی از متون داشته  و سئواالت مرتبط -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 01جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

قرائااات متاااون باااین  تونخالصه نویسی از م دقیقه 021

 المللی
 کوئیز و کار کالسی سخنرانی

     

     

 

 زدهم:يااهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
متون مرتبط در زمینه مهندسی انسانی،عوامل فیزیکی،عوامل شیمیائی ،ایمنی و بیماریهای شغلی ، و متون  -

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.ا ترجمه و پاسخ مربوطه حقوق بهداشت حرفه ای بین المللی ر

 شناختی(هدف توضیح دهد. ) به انگلیسی رارایج مرتبط  اصطالحات -

 )هدف شناختی(. درک کلی از متون داشته  و به سئواالت پاسخ دهد -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 00جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 رزشیابيا ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

درک متااون و پاسااخ  پاسخ به سئواالت از متون دقیقه60

 به سئواالت
 کوئیز و کار کالسی سخنرانی

     

     

 

 

 م:زدهدوااهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  ذکر نماید. را به  انگلیسی اصطالحات اصطالحات ارگونومی وفیزیکی -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) ت اصطالحات ارگونومی وفیزیکیاصطالحا -

 توضیح دهد. )هدف شناختی( اصطالحات اصطالحات ارگونومی وفیزیکی را به انگلیسی ترجمه و -

داشته و قادر بهه تجزیهه و تحلیهل مفهاهیم مربوطهه باشهد.  درک کلی از متون تخصصی اصطالحات ارگونومی وفیزیکی -

 )هدف شناختی(
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 ی مطالببندی ارائهنجدول زما

 02جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ترجمه اصطالحات ارگونومی  دقیقه 60
 وفیزیکی

درک مخفااف کلمااات 
 و جمالت رایج

 کوئیز و کار کالسی سخنرانی

     

     

 

 :دهمسیزاهداف رفتاری جلسه 

رود: از فراگیر انتظار می رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  ذکر نماید. را به  انگلیسی اصطالحات ایمنی شیمیائی -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) اصطالحات ایمنی شیمیائی -

 توضیح دهد. )هدف شناختی( اصطالحات ایمنی شیمیائی را به انگلیسی ترجمه و -

 اهیم مربوطه باشد. )هدف شناختی(داشته و قادر به تجزیه و تحلیل مف درک کلی از متون تخصصی ایمنی شیمیائی -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 03جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ترجمااه  اصااطالحات ایمناای  دقیقه 120

 شیمیائی
درک مخفااف کلمااات 

 و جمالت رایج
 کوئیز و کار کالسی سخنرانی

     

     

 

 دهم:ارجهاهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  ذکر نماید. منابع مختلف راجستجو و  -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) موضوعات جدید  در بهداشت حرفه ای -

 شناختی(هدف ) و ترجمه نماید.  یک موضوع  در بهداشت حرفه ای را انتخاب -

 . )هدف شناختی(مفاهیم کلی را درک و تجزیه و تحلیل کند -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 04جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ترجمااااه اصااااطالحات بااااین  دقیقه 60

 المللی
درک مخفااف کلمااات 

 و جمالت رایج
 کوئیز و کار کالسی سخنرانی

     

     

 

 هم و هفدهم و هجدهم و نوزدهم:و شانزد پانزدهم ات اهداف رفتاری جلس

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  قادر به قرائت صحیح متون متفاوت و بین المللی  باشد. -

 . )هدف شناختی(باشد را فهرست  و قادر به بیان صحیح اصطالحات رایج  موضوعات جدید  در بهداشت حرفه ای -

. )ههدف آن باشهد (درک مخفف کلمات و جمهالت رایهجبیان ) ضمن و قادر به   را انتخابیک موضوع  در بهداشت حرفه ای  -

 شناختی(

 را درک و تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( متون  مفاهیم کلی -

 

 
 

 05جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تبیکوئیز ک سخنرانی  قرائت متون متفاوت دقیقه 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 06جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

بیههان صههحیح اصههطالحات  021

  رایج 

 کوئیز کتبی سخنرانی 

     

 

 

 07جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 وئیز کتبیک سخنرانی  قرائت متون بین المللی دقیقه021

 

 

 08جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

درک متههون و پاسههخ بههه  دقیقه021

 سئواالت

 کوئیز کتبی سخنرانی 

 

 

 

 09جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

درک مخفهههف کلمهههات و  دقیقه021

 جمالت رایج

 کوئیز کتبی سخنرانی 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 :بیستماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  ذکر نماید. منابع مختلف راجستجو و  -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) موضوعات جدید  در بهداشت حرفه ای -

 ی(شناختهدف ) و ترجمه نماید.  یک موضوع  در بهداشت حرفه ای را انتخاب -

 مفاهیم کلی را درک و تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 
 

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 21جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ترجماااااااه متاااااااون  سمینار 021

 انتخابی
 ساااااااااااااااااخنراني

 مشارکتی
و  كااااااوئیز كتبااااااي

 پرسش
     

     

 

 

 :یست ويکمب اهداف رفتاری جلسه

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. یک موضوع جدید  در بهداشت حرفه ای -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) خالصه مطالب -

 شناختی(هدف . )) ارائه در قالب سمینار(توضیح دهد ترجمه شده را به انگلیسی خالصه مطالب -

 و تحلیل نماید و قادر به پاسخ به سواالت مربوطه باشد. )هدف شناختی( مفاهیم کلی را درک و تجزیه -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 20جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

  سمینار  021

 
  كوئیز كتبي  سخنراني  ارائه سمینار 

 


