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

 

و  مقطع  خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت گروه آموزشي:   بهداشت  دانشکده:

  دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقا سالمت تحصیلي: یرشته
 نداردیش نیاز: پ  نظرینوع واحد:   2 تعداد واحد:  ارتقا سالمت و سبک زندگي سالم  نام درس:

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:      51-51 :ساعت      شنبه يکزمان برگزاری کالس: روز

    دکتر مرتضي منصوريان مسئول درس:   1 تعداد دانشجويان:

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

تقا سالمت در ار یابعاد سبک زندگ نیو همچن آن یریدر شکل گ یا هیسالم، اصول پا یبا نقش سبک زندگ انیدانشجو شنا ساختنآ

ربوط م یها یماریب نیسالم و همچن یسبک زندگ یا هیمعلومات الزم و عوامل پا انیشد که دانشجو یم یدرس سع نیباشد. در ا یم

.ندیسالم کسب نما یشکب دادن سبک زندگ یامداخله  یطراح یبرا یبه سبک زندگ  

 

 (است  دوره همان هدف بینابیني طرح) :يهدف کل

 

 دانشجویان پس از گذراندن این واحد باید: 
 را تعریف کنند سالم و ارتقا سالمت یابعاد سبک زندگ .1
 را شرح دهند  سالم و ارتقا سالمت یسبک زندگ یریدر شکل گ یا هیپا اصول .2
 را شرح دهند سالم یو ارتقا سالمت و سبک زندگ یو دموکراس کیولوژیدمیاپ گذر .3
 را شرح دهند سالم یو سبک زندگ یاساس یها دگاهید .4
 را شرح دهند سالم یو سبک زندگ سالمت .5
 را شرح دهند سالم یو سبک زندگ یاساس یها دگاهید .6
 را شرح دهند سالم یسبک زندگ یریارتقا سالمت وشکل گ ابعاد .7
 را شرح دهند جوانان و زنان( -سالم)کودکان یسالمت و سبک زندگ ارتقا .8
 را شرح دهند یو چاق یرسالم و مبارزه با الغ هیتغذ .9

 را شرح دهند سالم یو سبک زندگ ورزش .11
 را شرح دهند سالم یو سبک زندگ یجنس آموزش .11
 را شرح دهند ادیاز اعت یریشگیسالم در پ یسبک زندگ نقش .12

 

  
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
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 شناختی(هدف )   -

 را تعریف کنندسالم  یسبک زندگ -

 ندرا تعریف کن ارتقا سالمت -

 را نام ببرد سالم یسبک زندگابعاد  -

 اهمیت هر یک از ابعاد سبک زندگی سامل را شرح دهد -

 ابزار های سنجش سبک زندگی را شرح دهد  -
 

 

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 5جلسه

مدددددددددددت 

 زمان)دقیقه(

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

 یسددبک زندددگ - 15
 سالم 

م از نظدر سدازمان جهدانی تعریف سبک زندگی سدال

 بهداشت

سدددخنرانی و 

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ

 تعریف ارتقا سالمت از نظر سازمان جهانی بهداشت  ارتقا سالمت - 21

 تاریخچه ارتقا سالمت 

سدددخنرانی و 

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ

سدددبک ابعددداد  - 21
 سالم  یزندگ

 -مددیریت اسدترس –فعالیت فیزیکدی  -تغذیه سالم

-عدددم اسددتعمال دخانیددات -فددرد ارتباطددات بددین

 رشد روانی -مسئولیت پذیری سالمت

سدددخنرانی و 

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ

اهمیت هر یدک  - 21
از ابعدداد سددبک 

 سالمزندگی 

 اهمیت تغذیه سالم

اهمیددت مدددیریت  –اهمیددت فعالیددت فیزیکددی  -

اهمیدت عددم  -اهمیت ارتباطات بین فدرد -استرس

ذیری اهمیددت مسددئولیت پدد -اسددتعمال دخانیددات

 اهمیت رشد روانی -سالمت

سدددخنرانی و 

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ

ابددددزار هددددای  - 11
سنجش سدبک 

 زندگی 

   معرفی پرسشنامه های سنجش سبک زندگی سالم 
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 :اهداف رفتاری جلسه دوم

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 )هدف شناختی(  -

 آمارهای مربوط به سبک زندگی را بیان کنند .1

 را نام ببرند سالم و ارتقا سالمت یسبک زندگ یریدر شکل گ یا هیپا ولاص .2

 ویژگی های سبک زندگی سالم را ذکر نمایند .3

-  

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

مدددددددددت 

 زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

آمارهددای مربددوط بدده  21

 سبک زندگی 

 -کدم تحرکدی -یوضدعیت موجدود در زمینده چداق

مصرف دخانیات و سایر رفتار های مرتبط با سدبک 

 زندگی در ایران 

سدددددخنرانی و 

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ

آمارهددای مربددوط بدده  21

 سبک زندگی 

 -کدم تحرکدی -وضدعیت موجدود در زمینده چداقی

مصرف دخانیات و سایر رفتار های مرتبط با سدبک 

 زندگی در جهان

سدددددخنرانی و 

 بحث گروهی

 پاسخ پرسش و

در  یا هیدددپا اصدددول 31

سددبک  یریددشددکل گ

سددالم و ارتقددا  یزندددگ

 سالمت

 فردیفرایندهای 

 بین فردی  فرآیندهای

 عوامل نهادی

 عوامل اجتماعی 

 .سیاست های همگانی

سدددددخنرانی و 

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ

 دائما در معرض تغییر ویژگی های سبک زندگی 31

 دارای تاثیر عمیق در مردم

 یکسانی  برای همه الگوی نبود 

سدددددخنرانی و 

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ
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 اهداف رفتاری جلسه سوم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 )هدف شناختی(  -

 و ارتباط آن با سبک زندگی را شرح دهند  کیولوژیدمیاپ گذر .1

 و ارتباط آن با سبک زندگی را شرح دهند  دموکراسی گذر .2

 زندگی را نام ببرند ابعاد سه گانه سبک  .3
 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تغیرات تکنولوژیک کیولوژیدمیاپ گذر 21

 تغیرات اجتماعی

رونددد بیمدداری هددای 

 واگیر و غیر واگیر

سدددخنرانی و بحدددث 

 گروهی

 پرسش و پاسخ

تغیدرات سیاسدی  روند دموکراسی گذر 31

اجتماعی و تاثیر آن بر 

 سبک زندگی جوامع

سدددخنرانی و بحدددث 

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 ،فدددردی بعدددد سددده ابعاد سه گانه سبک زندگی 31

 )خددددددانواده،طیمحی

 محلمحله،  همساالن،

 افرادرابطه بین  و کار(

 زندگیو محیط 

سدددخنرانی و بحدددث 

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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 چهارم: اهداف رفتاری جلسه

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 سالم یسبک زندگ در زمینه یاساس یها دگاهید .1
 عوامل موثر بر شکل گیری سبک زندگی سالم  .2

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

در  یاساسدد یهددا دگاهیددد 41

 سالم یندگسبک ز زمینه

 تمرکز بر عامل فرد

 تمرکز بر عامل محیط

تمرکز بر تعامدل بدین 

 فرد و محیط

سدددخنرانی و بحدددث 

 گروهی

 پرسش و پاسخ

عوامل مدوثر بدر شدکل گیدری  41

 سبک زندگی سالم

 عوامل جسمی

 عوامل اجتماعی

عوامل روحی و 

 روانی 

عوامل فرهنگی    

عوامل معنوی   

 

سدددخنرانی و بحدددث 

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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 اهداف رفتاری جلسه پنجم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 )هدف شناختی(  -

 را شرح دهند  سالم یو سبک زندگ سالمتارتباط بین  -
 را نام ببرند سالم یسبک زندگ یریارتقا سالمت وشکل گ ابعاد -
 نقش عوامل فردی در اتخاذ سبک زندگی سالم را نام ببرند -

 یطی در اتخاذ سبک زندگی سالم را نام ببرندنقش عوامل مح -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 1جلسه

مددددددددددددت 

 زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

و سدبک  سالمتارتباط بین  31

 سالم یزندگ

 بیماری  و تغیر سبک زندگی 

سددالمندی و تغیددرات سددبک 

 زندگی

سدددخنرانی و بحدددث 

 گروهی

 سخپرسش و پا

ارتقددا سددالمت وشددکل  ابعدداد 31

 سالم یسبک زندگ یریگ

سبک زندگی سالم و سالمت 

 جمسی

سبک زندگی سالم و 

روحی و روانی  سالمت  

 سبک زندگی سالم و 

معنویسالمت   

سدددخنرانی و بحدددث 

 گروهی

 پرسش و پاسخ

نقددش عوامددل فددردی در اتخدداذ  31

 سبک زندگی سالم

 رفتار و سبک زندگی سالم

 

ث سدددخنرانی و بحددد

 گروهی

 پرسش و پاسخ

نقدش عوامددل محیطددی در اتخدداذ  21

 سبک زندگی سالم

محددیط اجتمدداعی و سددبک 

 زندگی سالم 

محددیط خددانوادگی و سددبک 

 زندگی سالم 

محیط کدار و سدبک زنددگی 

 سالم 

محیط زیست و سبک زندگی 

 سالم 

 

سدددخنرانی و بحدددث 

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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 اهداف رفتاری جلسه ششم:

فراگیر انتظار می رود:از  رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )   -

 در کودکی را شرح دهد سالم یسبک زندگ -

 عوامل موثر بر اتخاذ سبک زندگی سالم در کودکی را شرح دهد -

 نوجوانی وسبک زندگی سالم را شرح دهد -

 عوامل موثر بر اتخاذ رفتار های پرخطر در نوجوانان و جوانان را شرح دهد -
 

 

 طالبی مبندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

مدددددددددت 

 زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 محیط مهد کود ک و مدرسه در کودکی سالم یسبک زندگ 25

 ویژگی های فردی

 عوامل آموزشی

سدددخنرانی و بحدددث 

 گروهی

 پرسش و پاسخ

عوامل مدوثر بدر اتخداذ سدبک  31

 زندگی سالم در کودکی

 نقش رفتار والدین

مهدد کدود ک و نقش محیط 

 مدرسه

 تاثیر ویژگی های فردی

 تاثیر عوامل آموزشی

سدددخنرانی و بحدددث 

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 محیط مدرسه نوجوانی وسبک زندگی سالم 31

 ویژگی های فردی

 عوامل آموزشی

سدددخنرانی و بحدددث 

 گروهی

 پرسش و پاسخ

عوامل موثر بر اتخاذ رفتار های  21

 پرخطر در نوجوانان و جوانان

 ساالننقش هم

 نقش الگوهای اجتماعی

 نقش والدین 

 تاثیر عومل فردی

سدددخنرانی و بحدددث 

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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 اهداف رفتاری جلسه هفتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 )هدف شناختی(  -

 عوامل موثر بر سبک زندگی سالم در زنان را شرح دهد  -

 را شرح دهد  عوامل موثر بر سبک زندگی سالم در سالمندان -

 رویکرد های جدید در زمینه سبک زندگی در گروه های مختلف اجتماعی را شرح دهند  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

عوامددل مددوثر بددر  31

سدددبک زنددددگی 

 سالم در زنان

 عوامل فردی

 محیط اجتماعی

 نگی محیط فره

 محیط زیست

سدددخنرانی و بحدددث 

 گروهی

 پرسش و پاسخ

عوامددل مددوثر بددر  25

سدددبک زنددددگی 

 سالم در سالمندان

 محدودیت های جسمی

 بیماری های مزمن

 محیط اجتماعی

 محیط فرهنگی 

 محیط زیست

سدددخنرانی و بحدددث 

 گروهی

 پرسش و پاسخ

رویکددددرد هددددای  35

جدیددد در زمیندده 

سددبک زندددگی در 

گروه های مختلف 

 اجتماعی

 میانسالی سالم

 سالمندی سالم 

 شهر سالم

. 

. 

سدددخنرانی و بحدددث 

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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 اهداف رفتاری جلسه هشتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 )هدف شناختی(  -

 دهدرا شرح سالم  هیتغذفاکتور های موثر بر  -

 را شرح دهدو عوامل موثر بر آن سوتغذیه  -

 و انواع آن را شرح دهدچاقی  -

 الغری و رژیم های افراطی را شرح دهد -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

فاکتور های  21

مدددوثر بدددر 

 سالم هیتغذ

 عوامل فردی
 عوامل محیطی
 نقش رسانه ها 

سدددخنرانی و بحدددث 

 گروهی

 پرسش و پاسخ

سوتغذیه و  21

عوامل موثر 

 بر آن

 تعریف سو تغذیه 
 انواع سو تغذیه

 عوامل اقتصادی و سو تغذیه
 تغیرات اجتماعی و سو تغذیه 

سدددخنرانی و بحدددث 

 گروهی

 پرسش و پاسخ

چددددداقی و  31

 انواع آن

 تعریف چاقی 

 انواع چاقی 

 عوامل موثر بر چاقی

سدددخنرانی و بحدددث 

 گروهی

 پرسش و پاسخ

الغددددری و  25

رژیم هدای 

 افراطی

نقش عوامل اجتماعی در رژیم های 

 افراطی

 نقش رسانه ها 

سدددخنرانی و بحدددث 

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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 اهداف رفتاری جلسه نهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 )هدف شناختی(  -

 حداقل نیاز روزانه فعالیت بدنی را شرح دهد  اهمیت فعالیت بدنی برای سالمت و -

 را شرح دهد  سالم یو سبک زندگ ورزش -
 را شرح دهد عوامل موثر بر کم تحرکی جوامع -

 را شرح دهد نقش تکنولوژی در کم تحرکی جوامع -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

حدددداقل نیددداز  41

روزاندده فعالیددت 

 بدنی 

اهمیددت فعالیددت بدددنی بددرای 
 سالمت

 حداقل نیاز روزانه فعالیت بدنی

سددددخنرانی و 

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ

و سدددبک  ورزش 41

 سالم یزندگ

در سددالمت فعالیددت بدددنی نقددش 

 جسمی

 در سالمت روانی فعالیت بدنی نقش 

در سددالمت فعالیددت بدددنی نقددش 

 اجتماعی

در سددالمت بدددنی  فعالیددتنقددش 

 معنوی

سددددخنرانی و 

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ

عوامل موثر بدر کدم  31

 تحرکی جوامع

 عوامل محیطی 

 عومل اجتماعی

 عوامل فردی 

سددددخنرانی و 

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ

نقش تکنولدوژی در  

 کم تحرکی جوامع

 تکنولوژِی و کم تحرکی

 شغل و کم تحرکی
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 م:اهداف رفتاری جلسه ده

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 . )هدف شناختی( -

 در سالمت را شرح دهد یجنس آموزشنقش 

 را شرح دهد ارتباطات بین جنس مخالف و نیاز به آموزش مسائل جنسی

 تاثیر اعتیاد بر سبک زندگی افراد را شرح دهد 

 دالیل گرایش به سیگار و اعتیاد در افراد را شرح دهد

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 51جلسه

مددددددددددددددت 

 زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 یجنس آموزشنقش  31

 در سالمت

 تحکیم روابط زناشویی

پیشددگیری از بیمددار هددای 

 منتقله از راه جنسی

 کاهش جرم و بزهکاری 

سدددخنرانی و بحدددث 

 گروهی

 پرسش و پاسخ

ارتباطات بین جنس  31

نیاز به مخالف و 

 آموزش مسائل جنسی

تغیرات اجتماعی و گسترش روابط 

 بین جنس مخالف

 نقش والدین 

 تغیرات نقش زنان و اشتغال انها

سدددخنرانی و بحدددث 

 گروهی

 پرسش و پاسخ

عوامل تاثیر گذار در  

اموزش جنسی در 

 کشور ما

 مذهب و اموزش جنسی 

 عوامل فرهنگی و اموزش جنسی 

 یمحیط اجتماعی و اموزش جنس
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 اهداف رفتاری جلسه يازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 )هدف شناختی(  -

 تاثیر اعتیاد بر سبک زندگی افراد را شرح دهد  -

 دالیل گرایش به سیگار و اعتیاد در افراد را شرح دهد -

 مواد مخدر جدید و تاثیر آن بر سالمت جوامع را شرح دهد  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 55جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ی تاثیر اعتیاد بر سبک زندگ 31

 افراد

تاثیر اعتیداد بدر 

 خانواده 

تاثیر اعتیداد بدر 

 جوامع

اعتیددددددددداد و 

بیماریهدددددددای 

 جسمی 

سدددخنرانی و بحدددث 

 گروهی

 پرسش و پاسخ

عوامددل گددرایش  سیگار و دخانیات 31

 به سیگار 

عومل گرایش به 

 قلیان

 

سدددخنرانی و بحدددث 

 گروهی

 پرسش و پاسخ

ر مواد مخدر جدید و تاثیر آن ب 41

 سالمت جوامع

مدددواد مخددددر 

 جدید 

تددداثیر آن بدددر 

 سالمت جوامع

سدددخنرانی و بحدددث 

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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 اهداف رفتاری جلسه دوازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 )هدف شناختی(  -

 را شرح دهد یمربوط به  سبک زندگ یها یماریاز ب یریشگیپعوامل موثر بر  -

 عوامل موثر بر انتشار ایدز در جوامع را شرح دهد  -

 راههای انتقال بیماری ایدز را شرح دهد  -

 نقش اموزش بهداشت و ارتقا سالمت در پیشگیری از بیماری ایدز را شرح دهد  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 52جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

عوامددددل مددددوثر بددددر  31

 یمدداریاز ب یریشددگیپ

مربوط به  سدبک  یها

 یزندگ

 عوامل اجتماعی 

 عوامل فردی 

سدددخنرانی و بحدددث 

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 عوامل موثر بر انتشار 25

 ایدز

 اعتیاد 

رفتار های جنسدی 

 غیر ایمن 

 سایر راهها 

سدددخنرانی و بحدددث 

 گروهی

 پرسش و پاسخ

راههای انتقال بیماری  25

 ایدز

 اعتیاد 

رفتار های جنسدی 

 غیر ایمن 

 سایر راهها

سدددخنرانی و بحدددث 

 گروهی

 پرسش و پاسخ

نقش اموزش بهداشت  21

و ارتقا سالمت در 

 پیشگیری از بیماری

 ایدز

اموزش به جواندان 

در پیشددددگیری از 

 رفتار های پر خطر

یحدات گسترش تفر

 سالم

سدددخنرانی و بحدددث 

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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 م:سیزدهاهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 )هدف شناختی(  -

 نقش سبک زندگی سالم در پیشگیری از سرطان ها را شرح دهد 

 انواع سرطان های شایع در ایران را شرح دهد

 را شرح دهد انواع سرطان های شایع در زنان و مردان

 نقش سبک زندگی سالم در پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی را شرح دهد

 وضیعت موجود در زمینه بیمای های قلبی عروقی در ایران و جهان را شرح دهد

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 51جلسه

مددددددددت 

زمان)دقیقه

) 

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ندددگی نقددش سددبک ز 21

سددالم در پیشددگیری از 

 سرطان ها

 سرطان ها و تغذیه

 سرطان ها و فعالیت بدنی

 سرطان ها و استرس

 سرطان ها ودخانیات 

سددددخنرانی و 

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ

انواع سرطان های شایع  31

 در ایران

 سرطان سینه 

 سرطان پوست 

 سایر سرطان ها 

سددددخنرانی و 

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ

سرطان های شایع انواع  25

 در زنان و مردان

 انواع سرطان های شایع در زنان 

 انواع سرطان های شایع در و مردان

سددددخنرانی و 

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ

نقددش سددبک زندددگی  25

سددالم در پیشددگیری از 

بیمدداری هددای قلبددی 

 عروقی

 در پیشگیری از سرطان ها نقش تغذیه

 نقش فعالیت بدنی  در پیشگیری از سرطان ها

 نقش مدیریت استرس در پیشگیری از سرطان ها

 نقش کاهش استعمال دخانیات در پیشگیری از سرطان ها

سددددخنرانی و 

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ

وضدددیعت موجدددود در  

زمینه بیمای های قلبی 

عروقددددی در ایددددران و 

 جهان

وضیعت موجود در زمینه بیمای های قلبی عروقدی در 

 ایران 

مای های قلبی عروقدی در وضیعت موجود در زمینه بی

 جهان
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 چهاردهماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 )هدف شناختی(  -

 ارائه تکالیف کالسی توسط دانشجو -

 پرسش و پاسخ و بحث پیرمون موضوع  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 

 51جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي تدريس ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 

121 

ارائه تکالیف کالسدی  -

 توسط دانشجو

 

بحددث گروهددی و ارزابددی  

 برنامه اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بدر 

اسدداس چددک لیسددت 

 تهیه شده

ون پرسش و پاسخ و بحث پیرم

 موضوع

بحددث گروهددی و ارزابددی  

 برنامه اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بدر 

اسدداس چددک لیسددت 

 شده تهیه
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 پانزدهم اهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 )هدف شناختی(  -

 ارائه تکالیف کالسی توسط دانشجو -

 پرسش و پاسخ و بحث پیرمون موضوع  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 

 51جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 شیابيارز ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 

121 

ارائه تکالیف کالسدی  -

 توسط دانشجو

 

بحددث گروهددی و ارزابددی  

 برنامه اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بدر 

اسدداس چددک لیسددت 

 تهیه شده

ون پرسش و پاسخ و بحث پیرم

 موضوع

بحددث گروهددی و ارزابددی  

 برنامه اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بدر 

اسدداس چددک لیسددت 

 تهیه شده
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 شانزدهماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 )هدف شناختی(  -

 ارائه تکالیف کالسی توسط دانشجو -

 پرسش و پاسخ و بحث پیرمون موضوع  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 

 51جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 

121 

ارائه تکالیف کالسدی  -

 توسط دانشجو

 

بحددث گروهددی و ارزابددی  

 برنامه اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بدر 

اسدداس چددک لیسددت 

 تهیه شده

ون پرسش و پاسخ و بحث پیرم

 موضوع

بحددث گروهددی و ارزابددی  

 برنامه اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بدر 

اسدداس چددک لیسددت 

 تهیه شده

 

 


