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 ١

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

  
  ارشد آموزش بهداشتکارشناسی  تحصیلی: يو رشته مقطع آموزش بهداشت گروه آموزشی:  بهداشت دانشکده:
  ندارد : یش نیازپ  تئوري:   نوع واحد 2  تعداد واحد:  )1آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت ( نام درس:
   دانشکده بهداشت مکان برگزاري:                10 - 12:ساعت    یکشنبه :رگزاري کالس: روززمان ب

  دکتر صلحی مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):  دکتر صلحی مسئول درس:   20 تعداد دانشجویان:
  (لطفاً شرح دهید) :رسشرح د

آشنایی با ابعاد  یري در پرورش انسان سالم در اجتماع به عنوان اساسبا توجه به اهمیت آشنایی با اصول و فلسفه تعلیم و تربیت و یادگ
قش و ضرورت  رفتار سالم انسان ضروریست ، این موضوع مورد بررسی  مطالعه قرار گیرد تا بدین وسیله دانشجویان بتوانند جایگاه ن

را در  وامل موثر در شکل گیري رفتار و تغییر آنآموزش بهداشت و ارتقائ سالمت را در سالمت جامعه در ك نموده و زمینه توجه به ع
 فرد، گروه و جامعه دریافته و براي آن الگو و مدل تغییر رفتار ترسیم نمایند.

  
  

  )است  همان هدف بینابینی طرح دوره( :یهدف کل
 

آشنایی دانشجویان با فلسفه و اصول آن   -  
 اشت و ارتقاي سالمتبا تاریخچه بهداشت عمومی ، آموز بهدآشنایی دانشجویان   -
 تعریف و مفاهیم آموزش بهداشت ( آگاهی ، نگرش ، اعتقاد، رفتار ، انگیزه ، ادراك ، باور ) -
 مفاهیم  ارتقاي سالمت ( حکایت ، مشارکت ، اتحاد ، توانمندسازي ، بهبود سبک زندگی )آشنایی دانشجویان با  -
 تقاي بهداشتاهداف و وظایف آموزش بهداشت و ارآشنایی دانشجویان با   -
 آشنایی دانشجویان با  نقش کاربردي  آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت در علوم بهداشتی   -

 
  

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

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.تعریف فلسفه   -
 شناختی)هدف توضیح دهد. (اصول فلسفه را   -
  در سالمت و آموزش بهداشت را بیان نماید. ( هدف شناختی)نقش فلسفه و اصول آن   -
 با ذکر آمار و ارقام اهمیت فلسفه و آموزش بهداشت را تجزیه و تحلیل کند.( هدف شناختی) -

  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
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  1جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ـــایش  -ســـخنرانی  ارزیابی اولیه   ویانارزیابی اولیه  دانشج  15 نم
  اسالید 

  تکمیل پرسشنامه 

آشنایی با ارائه سرفصل درس و   30
  روش تدریس و نحوه ارزشیابی 

ـــه  ـــا ارائ ـــنایی ب آش
سرفصل درس و روش 
تــــدریس و نحــــوه 

  ارزشیابی درس

  پرسش و پاسخ  

ــا   35 فلســفه ، اصــول و آشــنایی ب
نقش آن در سالمت و آمـوزش 

  بهداشت

  فلسفه  تعریف -
   اصول فلسفه -
نقش فلسفه و اصـول -

ـــــــالمت و   آن در س
  اموزش بهداشت 

ــا - ــام ه ــار و ارق ي آم
  مرتبط

  نمایش -سخنرانی
  بحث گروهی -اسالید 

  پرسش و پاسخ
  امتحان میان ترم 

جمع بنـدي  ، رفـع اشـکال و    10
  حضور و غیاب 

تکرار رئـوس مطالـب  
  تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــ ــــده، اس تفاده از  ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  امتحان میان ترم

  
  
  

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

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.تاریخچه بهداشت عمومی  -
 شناختی)هدف ( تاریخچه آموزش بهداشت  و ارتقاي سالمت توضیح  دهد. -
 شناختی)هدف (زش بهداشت و ارتقاء سالمت و نکات کلیدي هریک را فهرست کند نام کنفرانس هاي جهانی درباره آمو -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)تغییرات مفهومی و استراتژیک آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  طی سالها  -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
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  2جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  رزشیابیا  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

خالصه جلسـه قبـل و    مرور خالصه جلسه قبل   15
  رفع اشکاالت 

ــــــی از  ــــــه یک ارائ
  دانشجویان

-  

  تاریخچه بهداشت عمومی  -  30
تاریخچه آموزش بهداشـت  و  -

  ارتقاي سالمت

سخنرانی برنامه ریـزي   
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  امتحان میان ترم

  -  -  -  استراحت کوتاه  10
کنفرانس هاي جهانی دربـاره  -  25

ـــاء  ـــوزش بهداشـــت و ارتق آم
  سالمت و نکات کلیدي هر یک 

تغییــــــرات مفهــــــومی و  -
استراتژیک آموزش بهداشـت و 

  ارتقاء سالمت  طی سالها

سخنرانی برنامه ریـزي   
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  امتحان میان ترم

جمع بنـدي  ، رفـع اشـکال و    10
  غیاب حضور و 

تکرار رئـوس مطالـب  
  تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده، اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  

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

 شناختی)هدف (  ذکر نماید.را در چگونگی بدست آمدن مفاهیم در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  -
 توضیح دهد. (هدف شناختی)مت را اله از مفاهیم در آموزش بهداشت و ارتقاء سچگونگی استفاد -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  3جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

خالصه جلسـه قبـل و    مرور خالصه جلسه قبل   15
  رفع اشکاالت 

ــــــی از  ــــــه یک ارائ
  دانشجویان

-  

بدست آمدن مفـاهیم  چگونگی  30
ــاء  ــوزش بهداشــت و ارتق در آم

  سالمت و مهمترین مفاهیم

  انجام مطالعات کمی-
انجــــام مطالعــــات  -

  کیفی
ــــات - ــــام مطالع انج

  ترکیبی

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از  ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  امتحان میان ترم
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  -  -    -  استراحت کوتاه  10
در چگونگی استفاده از مفـاهیم   25

ـــاء  ـــوزش بهداشـــت و ارتق آم
  سالمت

  ترکیب مفاهیم -
  ساختن تئوري  - 
  ساختن مدل  - 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  امتحان میان ترم

جمــع بنــدي ، رفــع اشــکال  و   10
  حضور و غیاب 

تکرار رئـوس مطالـب  
  تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  

  
  اهداف رفتاري جلسه چهارم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. تفاوت مفاهیم آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( مهمترین مفاهیم آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  4جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

خالصه جلسـه قبـل و    مرور خالصه جلسه قبل   15
  رفع اشکاالت 

ــــــی از  ــــــه یک ارائ
  دانشجویان

-  

تفاوت مفاهیم آموزش بهداشت   30
  و ارتقاء سالمت

تفاوت از ن نظر  -
  ماهیت 

تفاوت ازنظر   -  
  وسعت کار

ریـزي سخنرانی برنامه 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  امتحان میان ترم

  -  -  -  استراحت کوتاه   10
مهمتـــرین مفـــاهیم آمـــوزش   25

  بهداشت و ارتقاء سالمت
  آگاهی  -
  نگرش  - 
  رفتار  -
  ادارک  -
  انگیزه  - 
  خودکار امدی  -

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  ن میان ترمامتحا

جمــع بنــدي ، رفــع اشــکال  و   10
  حضور و غیاب 

تکرار رئـوس مطالـب  
  تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  

  
  اهداف رفتاري جلسه پنجم:
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 ٥

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (برد. دستگاه هاي مختلف مورد استفاده در فیزیوتراپی را نام ب -
  مواقع کاربرد و  منع کاربرد دستگاه هاي فیزیوتراپی را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  5جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

خالصه جلسـه قبـل و    مرور خالصه جلسه قبل   15
  رفع اشکاالت 

ــــــی از ارا ــــــه یک ئ
  دانشجویان

-  

30  
  

  تعریف آگاهی  -  مفاهیم آگاهی و نگرش
  تعربف  نگرش   -
نحوه اندازه  -  

  گیري آگاهی 
نحوه اندازه  

  گیري نگرش

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از  ــــده اس ش

نمــایش  -پاورپوینــت
  فیلم

  پرسش و پاسخ
  امتحان میان ترم

      استراحت کوتاه     10

 ف عملکرد تعری -  مفهوم رفتار   25
چگونگی اندازه  -  -

  گیري عملکرد

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  امتحان میان ترم

جمــع بنــدي ، رفــع اشــکال  و   10
  حضور و غیاب 

تکرار رئـوس مطالـب  
  تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

  
  جلسه ششم:اهداف رفتاري 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. مفهوم ادراكتعریف  -
 شناختی)هدف فهرست کند. ( انواع اداراکات را -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( اندازه گیري ادراكچگونگی  -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)چگونگی رخ دادن ادارکات اشتباه  -

  
  ي مطالببندي ارائهول زمانجد

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس  6جلسه



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 
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 ٦

  مدت زمان(دقیقه)
خالصه جلسـه قبـل و    مرور خالصه جلسه قبل   15

  رفع اشکاالت 
ــــــی از  ــــــه یک ارائ

  دانشجویان
-  

 مفهوم ادراكتعریف  -  و اندازه گیري آن  مفهوم ادراك  30
مکانیســـم شـــکل  -

  گیري ادارك 
ــدازه گیــري  - ــح.ه ان ن

  ادراك
  

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

ـــت ـــث  -پاورپوین بح
  گروهی 

  پرسش و پاسخ
  امتحان میان ترم

  -  -  -  استراحت کوتاه   10
  ادرکات درست  -   انواع اداراکات  25

  ادارکات نادرست -
  پرسش و پاسخ  

  امتحان میان ترم
جمــع بنــدي ، رفــع اشــکال  و   20

  حضور و غیاب 
تکرار رئـوس مطالـب  

  تدریس شده 
سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

   پرسش و پاسخ

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

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.تعریف اعتقاد و بارو  -
 شناختی)هدف فهرست کند. (انواع  باورها را   -
 شناختی)هدف توضیح دهد. (و نادرست را دات درستشکل گیري اعتقا -
  تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) را درست و نادرستاعتقادات تفاوت  -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  7جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

خالصه جلسـه قبـل و    مرور خالصه جلسه قبل   15
  ت رفع اشکاال

ــــــی از  ــــــه یک ارائ
  دانشجویان

-  

ـــاد  و  -  و باور و انواع آنها اعتقاد  30 ـــف اعتق تعری
  انواع آن 

ــاور - ــف ب و اواع   تعری
  آن

   

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش
ــــث  ــــت بح پاورپوین

  گروهی

  پرسش و پاسخ
  امتحان میان ترم



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٧

  -  -  -  استراحت کوتاه   10
شکل گیري اعتقادات درست و   25

ــادات نادر ــاوت اعتق ــت و تف س
  درست و نادرست

منایع  شکل گیري  -
  اعتقادات

درستی و نادرستی  -
  اعتقادات 

تفاوت اعتقادات  -
  نادرست درست و

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

نمــایش  -پاورپوینــت
  بحث گروهی -فیلم

  پرسش و پاسخ
  امتحان میان ترم

جمــع بنــدي ، رفــع اشــکال  و   10
   حضور و غیاب

تکرار رئـوس مطالـب  
  تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  

  
  

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

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. تعریف انگیزه -
 شناختی)هدف فهرست کند. (را انواع انگیزه  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (  عوامل موثر بر انگیزه -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)تفاوت انگیزه هاي مثبت  منفی  -

  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  8جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

خالصه جلسـه قبـل و    مرور خالصه جلسه قبل   15
  رفع اشکاالت 

ــــــی  ــــــه یک از ارائ
  دانشجویان

-  

  انگیزه و انواع آن   30
  

ـــکل  - ـــونگی ش چگ
  گیري انگیزه

  انواع انگیزه -

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

ـــت ـــث  -پاورپوین بح
  گروهی

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم

  -  -  -  استراحت کوتاه   10
  پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریـزي ونـی مـوثر عوامل در -عوامل موثر بر انگیـزه و تفـاوت   25



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٨

  بر انگیزه   امگیزه هاي مثبت و منفی
عوامل بیرونی موثر  -

  برانگیزه

ــــتفاده از   ــــده اس ش
نمــایش  -پاورپوینــت

  بحث گروهی -فیلم

  امتحان پایان ترم

جمــع بنــدي ، رفــع اشــکال  و   10
  حضور و غیاب 

تکرار رئـوس مطالـب  
  تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

  
  اهداف رفتاري جلسه نهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.تعریف مسئولیت پذیري  -
 شناختی)هدف . (وظیفه را توضیح دهد -
 (هدف شناختی) تجزیه و تحلیل کند. تفاوت هاي مسئولیت پذیري با وظیفه را -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  9جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

خالصه جلسـه قبـل و    مرور خالصه جلسه قبل   15
  رفع اشکاالت 

ــــــی از  ــــــه یک ارائ
  دانشجویان

-  

  مسئولیت پذیري و وظیفه  30
   

مسئولیت پذیري و  -
 نحوه شکل گیري آن

ـــ - ـــوه وظیف ه  و نح
 شکل گیري آن

عوامــل مــوثر بــر  - -
  وظیفه 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

نمــایش  -پاورپوینــت
  بحث گروهی -فیلم

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم

  -  -  -  استراحت کوتاه   10
تفاوت هاي وظیفه و مسئولیت   25

   پذیري 
ــــش اخــــالق در  نق
مســـئولیت پـــذیري  
نقش قنـون در شـکل 

   ظیفه گیري و

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

نمــایش  -پاورپوینــت
 -بحـث گروهـی -فیلم

ــان  ــوزش زب ــزوة آم ج
اشــاره و تمــرین زبــان 

  اشاره

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٩

جمــع بنــدي ، رفــع اشــکال  و   10
  حضور و غیاب 

تکرار رئـوس مطالـب  
  تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  رپوینتپاو

  پرسش و پاسخ

  
  اهداف رفتاري جلسه دهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  ذکر نماید.تعریف خودکار آمدي را  -
 شناختی)هدف فهرست کند. (اجزاء خودکار آمدي را  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (چگونگی ایجاد خودکار امدي  -
  تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) مدي رانقش عوامل موثر بر ایجاد خودکارآ -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  10جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

خالصه جلسـه قبـل و    مرور خالصه جلسه قبل   15
  رفع اشکاالت 

ــــــی از  ــــــه یک ارائ
  دانشجویان

-  

  ر آمدي تعریف خودکا  خودکارآمدي و اجزاء آن    30
  اجزاء خودکار آمدي

  

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

ـــت ـــث  -پاورپوین بح
  گروهی

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم

  -  -  -  استراحت کوتاه   10
چگونگی ایجادخودکار آمـدي و   25

  نقش عوامل موثر
چگــــونگی ایجــــاد  -

  خودکار آمدي
ـــر  - عوامـــل مـــوثر ب

  خودکار آمدي

ي سخنرانی برنامه ریـز
ــــتفاده از   ــــده اس ش

ـــت ـــث  -پاورپوین بح
  گروهی

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم

جمــع بنــدي ، رفــع اشــکال  و   10
  حضور و غیاب 

تکرار رئـوس مطالـب  
  تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

  
  اهداف رفتاري جلسه یازدهم:

رود: از فراگیر انتظار می رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  نماید. تعریف را  مشارکت -



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٠

 )شناختیهدف فهرست کند. ( را انواع مشارکت -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)علل عدم مشارکت  -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  11جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

خالصه جلسه قبـل و    مرور خالصه جلسه قبل   15
  رفع اشکاالت 

ــــــی از  ــــــه یک ارائ
  دانشجویان

-  

  مشارکت  -  مشارکت  و انواع آن   
  انواع مشارکت -

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

ـــت ـــث  -پاورپوین بح
  گروهی

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم

  -  -  -  استراحت کوتاه   10
  علل فردي  -   علل عدم مشارکت   25

  مانی علل ساز -
سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

نمــایش  -پاورپوینــت
  بحث گروهی-فیلم 

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم

ــع اشــکال  و   10 ــدي ، رف جمــع بن
  حضور و غیاب 

تکرار رئوس مطالـب  
  تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

  
  دهم:اهداف رفتاري جلسه دواز

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  ا ذکر نماید.ر چگونگی انتخاب یک تئوري -
 شناختی)هدف فهرست کند. ( عوامل موثر بر انتخاب یک تئوري را -
  تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) سطوح تئوري ها را -

  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  12جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  ضوع درسمو

ــــــی از خالصه جلسـه قبـل و    مرور خالصه جلسه قبل   15 ــــــه یک   -ارائ



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١١

  دانشجویان  رفع اشکاالت 
  چگونگی انتخاب یک تئوري و   30

عوامــل مــوثر بــر انتخــاب یــک 
  تئوري

 شناخت مشکل -
شــــناخت علــــل  -

 احتمالی مشکل
شناخت مخاطبین و  -

 ویژگی هاي انها 
ـــناخت راه حـــل  - ش

 هاي احتمالی 
مشـــخص کـــردن  -

   سطح مشکل

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم

  -  -  -  استراحت کوتاه   10
  سطح درون فردي  -  سطوح تئوري ها  25

  سطح بین فردي - 
  سطح جامعه -

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  تپاورپوین

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم

جمــع بنــدي ، رفــع اشــکال  و   10
  حضور و غیاب 

تکرار رئـوس مطالـب  
  تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

  
  

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

 شناختی)دف ه(  .کندرا بیان  چارت تئوري ها -
 شناختی)هدف فهرست کند. ( انواع دسته بندي تئوري ها را -
 شناختی)هدف . (مدل هاي مرتبط با تئوري ها را ذکر کند -
  
  

  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  13جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ــــــی از  خالصه جلسـه قبـل و   مرور خالصه جلسه قبل   15 ــــــه یک   -ارائ



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٢

  دانشجویان  رفع اشکاالت 
چارت تئوري ها و انـواع دسـته   30

  بندي تئوري ها و مدلها
  چارت تئوري ها -
دسته بندي تئـوري  -

  ها  و مدلها
   

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

نمــایش  -پاورپوینــت
   -بحث گروهی -فیلم

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم

  -  -  -  ه استراحت کوتا  10
ــردن   25 ــت ک ــاي فهرس ــدل ه م

  مرتبط با تئوري ها
  مدل اعتقاد فردي

ــار   ــوري رفت ــدل تئ م
  برنامه ریزي شد 

  دي »تئوري خودکار ا 
ــــناخت   ــــوري ش تئ

  اجتماعی 
  تئوري قصد رفتاري  
   

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

نمــایش  -پاورپوینــت
  بحث گروهی -فیلم

  نمایش فیلم 

  پرسش و پاسخ
  متحان پایان ترما

جمــع بنــدي ، رفــع اشــکال  و   10
  حضور و غیاب 

تکرار رئـوس مطالـب  
  تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٣

  
  :اهداف رفتاري جلسه چهاردهم

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  ا ذکر نماید.رچند نمونه مدل آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (اهداف آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت - -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( وظایف آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت  -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  14جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

خالصه جلسـه قبـل و    خالصه جلسه قبل مرور   15
  رفع اشکاالت 

ــــــی از  ــــــه یک ارائ
  دانشجویان

-  

تشریح چند نمونه مدل آموزش   30
  بهداشت و ارتقاي سالمت

  مدل اعتقاد فردي
ــار   ــوري رفت ــدل تئ م

  برنامه ریزي شد 
  آمديتئوري خودکار  
ــــناخت   ــــوري ش تئ

  اجتماعی 
  تئوري قصد رفتاري  

  

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــد ــــتفاده از  ش ه اس

نمــایش  -پاورپوینــت
  بحث گروهی -فیلم

  نمایش فیلم 

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم

  -  -  -  استراحت کوتاه   10
ـــوزش   25 ـــایف آم ـــداف و وظ اه

  سالمتبهداشت و ارتقاي 
اهـــــداف آمـــــوزش 
ـــاء  ـــت  و ارتق بهداش

  سالمت
وظـــایف آمـــوزش  -

ـــاي  ـــت و ارتق بهداش
  سالمت 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــده ا ــــتفاده از  ش س
نمــایش  -پاورپوینــت

  بحث گروهی -فیلم
روزنامه  -نمایش فیلم 

مخصوص نابینایان بـه 
  خط بریل

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم

جمــع بنــدي ، رفــع اشــکال  و   10
  حضور و غیاب 

تکرار رئـوس مطالـب  
  تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

  
  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٤

  ف رفتاري جلسه پانزدهم:اهدا
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  .فهرست نمایدرا علوم بهداشتی  -
 شناختی)هدف (  نماید. تجزیه و تحلیلرا نقش کاربردي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت در علوم بهداشتی  -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  15جلسه 

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  درس موضوع

خالصه جلسـه قبـل و    مرور خالصه جلسه قبل   15
  رفع اشکاالت 

ــــــی از  ــــــه یک ارائ
  دانشجویان

-  

  علوم طبیعی  -   علوم بهداشتی  30
  علوم رفتاري  -
  آمار زیستی -
   تکنولوژي هاي نوین -

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

نمــایش  -پاورپوینــت
  بحث گروهی -لمفی
  نمایش فیلم 

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم

  -  -  -  استراحت کوتاه   10
نقش کاربردي آموزش بهداشت   25

و ارتقـــاي ســـالمت در علـــوم 
  بهداشتی

 نقش پیشگیرانه -
 اثر اقتصادي  -
  کار ایی و تاثیر-

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

نمــایش  -پاورپوینــت
  بحث گروهی -فیلم

  نمایش فیلم 

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم

جمــع بنــدي ، رفــع اشــکال  و   10
  حضور و غیاب 

تکرار رئـوس مطالـب  
  تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

  
  
  

  قهدقی 90گروه =  3 ×دقیقه  30گروه  دانشجویی)3( ارائه کارهاي اهداف رفتاري جلسه شانزدهم
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  ذکر نماید. ت و ارتقائ سالمت راشمطالب تهیه شده در ارتباط با یک مفهوم آموزش بهدا -
 شناختی)هدف (مطالب تهیه شده در ارتباط با یک تئوري  مطالعه رفتار را ذکر نماید.  -

  
  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٥

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  16جلسه 
  زمان(دقیقه)مدت 

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

مطالـب تهیـه شـده در گزارش   15
ارتباط با یـک مفهـوم آمـوزش 

  بهدات و ارتقائ سالمت

سخنرانی برنامه ریـزي   
  نمایش اسالید  -شده

  نمایش فیلم 

امتیاز دهی به گزارش  
  ارائه شده

مطالب تهیه شده در ارتباط بـا   15
  طالعه رفتاریک تئوري  م

سخنرانی برنامه ریـزي   
  نمایش اسالید  -شده

  نمایش فیلم 

  

ارائــه نظــر شخصــی دربــاره   10
  گزارش خود

سخنرانی برنامه ریـزي   
  نمایش اسالید  -شده

  نمایش فیلم 

  

نظـر خــواهی از کــالس دربــاره    5
  گزارش ارائه شده

بحث  -پرسش و پاسخ  
  گروهی

  

  
  
  
  
  

  دقیقه 90گروه =  3 ×دقیقه  30گروه  دانشجویی)3ارائه کارهاي  ( هم:هفداهداف رفتاري جلسه 
  

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  ذکر نماید. مطالب تهیه شده در ارتباط با یک مفهوم آموزش بهداشت و ارتقائ سالمت را -
 شناختی)هدف (مطالب تهیه شده در ارتباط با یک تئوري  مطالعه رفتار را ذکر نماید.  -

  
  
  
  
  
  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٦

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  16جلسه 
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

گزارش مطالـب تهیـه شـده در   15
ارتباط با یـک مفهـوم آمـوزش 

  ت و ارتقائ سالمتشبهدا

سخنرانی برنامه ریـزي   
  نمایش اسالید  -شده

  نمایش فیلم 

به گزارش امتیاز دهی  
  ارائه شده

مطالب تهیه شده در ارتباط بـا   15
  یک تئوري  مطالعه رفتار

سخنرانی برنامه ریـزي   
  نمایش اسالید  -شده

  نمایش فیلم 

  

ارائــه نظــر شخصــی دربــاره   10
  گزارش خود

سخنرانی برنامه ریـزي   
  نمایش اسالید  -شده

  نمایش فیلم 

  

نظـر خــواهی از کــالس دربــاره    5
  شده گزارش ارائه

بحث  -پرسش و پاسخ  
  گروهی

  

  
  
  

 


