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

  
 خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت گروه آموزشی:   بهداشت  دانشکده:
  PhD تحصیلی: يو رشته مقطع 
یش نیاز: پ    نظرينوع واحد:   3 تعداد واحد:  آموزش بهداشت و راتقا سالمت                        نام درس:

  داردن
  دانشکده بهداشت مکان برگزاري:                   ---- 8- 10--- :ساعت      شنبه یکزمان برگزاري کالس: روز

  مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):      دکتر مرتضی منصوریان مسئول درس:   3 تعداد دانشجویان:
  (لطفاً شرح دهید) :رسشرح د

 
  
  

)ست ا همان هدف بینابینی طرح دوره( :یهدف کل   
  تاریخچه و تحوالت آموزش بهداشت و تعاریف اموزش بهداشت را شرح دهند. .1
 اهداف و اصول آموزش بهداشت شرح دهند.  .2

 اهمیت آموزش بهداشت و نقش مربی آموزش بهداشت را درسطوح مختلف پیشگیري را شرح دهند.  .3

 مسائل و مشکالت آموزش بهداشت  را بیان نمایند.  .4

  ختلف آموزش بهداشت را شرح دهند.رویکردهاي و روش هاي م .5
 فرایند نیاز سنجی آموزش بهداشت را شرح دهند. .6

 رفتار بهداشت و مراحل تغیر رفتار در آموزش بهداشت را نام ببرند. .7

 تعریف؛ اصول و نقش آموزش  در سالمت جامعه .8
 تاریخچه بهداشت عمومی و آموزش بهداشت و ارتقا سالمت  .9

 تعریف مفاهیم آموزش بهداشت  .10
 ریف و مفاهیم ارتقا سالمت تع .11
 اهداف و وظایف آموزش بهداشت و ارتقا سالمت  .12
 نقش کاربردي آموزش بهداشت و ارتقا سالمت در علوم بهداشتی .13
 آشنایی با مدل هاي مطالعه رفتار در آموزش بهداشت  .14
 برنامه ریزي در آموزش بهداشت .15
 کاربرد تئوري هاي یادیگري در آموزش بهداشت  .16
 موزش بهداشت و ارتقا سالمتمباحث جدید در آ .17
 مدیریت در آموزش بهداشت و ارتقا سالمت .18
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  اهداف رفتاري جلسه اول:
از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

: 
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. تاریخچه آموزش بهداشت در جهان  -
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. تاریخچه آموزش بهداشت در ایران  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (آموزش بهداشت دالیل اهمیت  -
 تعاریف آموزش بهداشت ذکر نمایند. (هدف شناختی) -
  سیر تحوالت آموزش بهداشت را شرح دهند. -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  1جلسه
مــــــــدت 
  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

   تاریخچه و دالیل اهمیت آموزش بهداشت  15
  

ســـخنرانی و بحـــث   مقدمه 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

تاریخچــــه آمــــوزش   تاریخچه و دالیل اهمیت آموزش بهداشت  20
   بهداشت در جهان 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

تاریخچــــه آمــــوزش   تاریخچه و دالیل اهمیت آموزش بهداشت  20
   بهداشت در ایران 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

دالیل اهمیت آمـوزش   یخچه و دالیل اهمیت آموزش بهداشتتار  15
  بهداشت

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ــــوزش   تاریخچه و دالیل اهمیت آموزش بهداشت  15 ــــاریف آم تع
  بهداشت

سخنرانی و بحث 
 گروهی

  پرسش و پاسخ

سیر تحوالت آمـوزش   تاریخچه و دالیل اهمیت آموزش بهداشت  15
  بهداشت

بحث سخنرانی و 
 گروهی

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

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. .اصول آموزش بهداشت -
 را فهرست کند. (هدف شناختی). مبانی آموزش بهداشت .
 را توضیح دهد. (هدف شناختی)اهمیت آموزش بهداشت  -
  )را  تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختیرنامه اموزشی اجراي بشرایط و ویژگی هاي  -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  2جلسه

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

ســـخنرانی و بحـــث   اصول آموزش بهداشت   اصول و مبانی آموزش بهداشت   20
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ســـخنرانی و بحـــث   مبانی آموزش بهداشت   اصول و مبانی آموزش بهداشت   20
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ــــوزش   اصول و مبانی آموزش بهداشت   30 ــــت آم اهمی
  بهداشت 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

شرایط و ویژگی هـاي   اصول و مبانی آموزش بهداشت   30
  اجراي برنامه اموزشی 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

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

 شناختی)هدف (  نماید. شرح.را اهمیت آموزش بهداشت را درسطوح مختلف پیشگیري -

 نقش مربی آموزش بهداشت را در پیشگیري مقدماتی فهرست کند. (هدف شناختی) -
 ف شناختی)نقش مربی آموزش بهداشت را در پیشگیري اولیه فهرست کند. (هد -
 نقش مربی آموزش بهداشت را در پیشگیري ثانویه فهرست کند. (هدف شناختی) -
 نقش مربی آموزش بهداشت را در پیشگیري ثالثیه فهرست کند. (هدف شناختی) -
-  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان . -

  3جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ش بهداشـت در اهمیت آمـوز  20
  سطح پیشگیري

اهمیــت آمــوزش بهداشـــت را  -
 درسطوح مختلف پیشگیري

سخنرانی و بحث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

اهمیت آمـوزش بهداشـت در   15
  سطح پیشگیري

نقش مربی آمـوزش بهداشـت را  -
 در پیشگیري مقدماتی 

سخنرانی و بحث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

اهمیت آمـوزش بهداشـت در   15
  سطح پیشگیري

مربی آمـوزش بهداشـت را نقش  -
 در پیشگیري اولیه 

سخنرانی و بحث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

اهمیت آمـوزش بهداشـت در   20
  سطح پیشگیري

نقش مربی آمـوزش بهداشـت را  -
 در پیشگیري ثانویه 

سخنرانی و بحث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

اهمیت آمـوزش بهداشـت در   20
  سطح پیشگیري

نقش مربی آمـوزش بهداشـت را  -
 ري ثالثیه در پیشگی

سخنرانی و بحث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  اهداف رفتاري جلسه چهارم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 نمایند. شرحمسائل و مشکالت آموزش بهداشت  را  -1

 مختلف آموزش بهداشت را شرح دهند. رویکردهاي -2

 مختلف آموزش بهداشت را شرح دهند. روش هاي -3

 ي مختلف آموزش بهداشت را تجزیه و تحلیل نمایند.تفاوت دیدگاه رویکرد ها -4
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  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  4جلسه
ـــــــــــــدت  م

  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ــوزش   30 ــکالت آم ــائل و مش مس
  بهداشت 

مسائل و مشکالت 
 آموزش بهداشت  

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ـــا و روش  20 ـــرد ه ـــاي   رویک ه
  آموزش بهداشت

رویکردهاي مختلف 
 آموزش بهداشت 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ـــاي   20 ـــا و روش  ه ـــرد ه رویک
  آموزش بهداشت

روش هاي مختلف 
 آموزش بهداشت 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ـــاي   20 ـــا و روش  ه ـــرد ه رویک
  آموزش بهداشت

تفاوت دیدگاه رویکرد 
هاي مختلف آموزش 

 اشت بهد

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  :پنجماهداف رفتاري جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 
 را توضیح دهد. (هدف شناختی)نیاز سنجی در برنامه هاي آموزش بهداشت اصول  -
  )را  تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختیدر برنامه هاي آموزش بهداشت مراحل نیاز سنجی  -
 را شرح دهددر برنامه هاي آموزش بهداشت وقعیت و مراحل آن در نیاز سنجی تعین م -
 شرح دهد در برنامه هاي آموزش بهداشت تحلیل موقعیت و مراحل آن را در نیاز سنجی  -
 شناختی)هدف ( را تجزیه و تحلیل نماید در برنامه هاي آموزش بهداشت مراحل ولویت بندي نیاز ها در نیاز سنجی  -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  5جلسه
ــــــــــدت  م

  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

اصــول نیــاز ســنجی در برنامــه هــاي  -  نیاز سنجی  20
 آموزش بهداشت 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

در برنامـه هـاي مراحل نیـاز سـنجی  -  نیاز سنجی  25
  آموزش بهداشت 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  ش و پاسخپرس
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تعـین موقعیــت و مراحـل آن در نیــاز  -  نیاز سنجی  25
در برنامـــه هـــاي آمـــوزش ســـنجی 
 بهداشت 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

تحلیل موقعیت و مراحـل آن در نیـاز  -  نیاز سنجی  30
در برنامـــه هـــاي آمـــوزش ســـنجی 
 بهداشت 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بندي نیـاز هـا در نیـاز مراحل ولویت  -  نیاز سنجی  30
در برنامـــه هـــاي آمـــوزش ســـنجی 
 بهداشت 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  
  

  :ششماهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  .فرایند تحلیل مخاطب در نیاز سنجی آموزش بهداشت را شرح دهد -
  شناختی)هدف (  .ر کننده در تغیر رفتار را شرح دهندعوامل زمینه ساز، تقویت کننده و قاد -
  شناختی)هدف (  . تفاوت عوامل زمینه ساز، تقویت کننده و قادر کننده در تغیر رفتار را تجزیه و تحلیل نمایند. -
  شناختی)هدف (  .راههاي مشخص کردن وظایف افراد در فرایند تحلیل وظیفه را لیست نمایند -
  شناختی)هدف (  . ها در نیاز سنجی را نام ببرند. ابراز هاي جمع اوري داده -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  6جلسه
مـــــــــــدت 

  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

فرایند تحلیـل مخاطـب در نیـاز  -  نیاز سنجی  25
 سنجی آموزش بهداشت 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

مینه ساز، تقویت کننده و قادر عوامل ز  نیاز سنجی  25
  کننده در تغیر رفتار

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

تفاوت عوامل زمینه ساز، تقویت کننده و   نیاز سنجی  25
  قادر کننده در تغیر رفتار 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

راههاي مشخص کردن وظایف افراد در   نیاز سنجی  20
  فرایند تحلیل وظیفه 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ
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ابراز هاي جمع اوري داده ها در نیاز   نیاز سنجی  20
  سنجی 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  :هفتماهداف رفتاري جلسه 

از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  
: 

 شناختی)هدف (  .اهمیت سبک زندگی سالم در ارتقا سالمت را شرح دهند  -5
 شناختی)هدف (  .یر رفتار در آموزش بهداشت را شرح دهند اهمیت تغ -6
 شناختی)هدف (  .ویژگی هاي رفتار بهداشتی را شرح دهند -7
 شناختی)هدف (  .مراحل تشخیص رفتار را نام ببرند  -8
 شناختی)هدف (  رفتار بهداشت و مراحل تغیر رفتار در آموزش بهداشت را نام ببرند. -9

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  7جلسه

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

اهمیت سبک  سبک زندگی و رفتار سالم   25
زندگی سالم در 

 ارتقا سالمت 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

اهمیت تغیر رفتار  سبک زندگی و رفتار سالم   25
در آموزش 

 بهداشت 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ویژگی هاي رفتار   سبک زندگی و رفتار سالم  20
 بهداشتی 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

مراحل تشخیص  سبک زندگی و رفتار سالم   20
 رفتار 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

رفتار بهداشت و  سبک زندگی و رفتار سالم   20
مراحل تغیر رفتار 

در آموزش 
 بهداشت

ســـخنرانی و بحـــث 
  وهیگر

  پرسش و پاسخ

 
 
 
  



  داوند جـان آفـرینبه نام خـ

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٨

  
 
 
  

  :متشهاهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

  شناختی)هدف (  .شرح دهد ایران در را بهداشت آموزش و عمومی بهداشت تاریخچه -
 شناختی)هدف (  .شرح دهد جهان در را بهداشت آموزش و عمومی بهداشت تاریخچه -
 شناختی)هدف (  .دبدانن را سالمت ابعاد و مفهوم -
 شناختی)هدف (  .کنند ذکر را سالمت ابعاد گیري اندازه روشهاي -
  شناختی)هدف (  .نمایند بیان را بیماري شناسی سبب و مفهوم ، سالمت هاي کننده تعیین  -

  
  ي مطالببندي ارائهنزماجدول 

  8جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

 و عمومی بھداشت تاریخچھ -  15
  بھداشت آموزش

 بھداش ت تاریخچ ھ -
   عمومی

 آم  وزش تاریخچ  ھ
  بھداشت

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  مفاھیم سالمت    سالمت ابعاد و مفھوم  20
   سالمت ابعاد 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

 ابع اد گی ري ان دازه روش ھاي  20
  سالمت

  سالمت جسمی
  روحی 
  معنوي 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

 ، س المت ھ اي کنن ده تعی ین  30
  بیماري شناسی سبب و مفھوم

ــاي  ــده ه ــین کنن تعی
  اجتماعی سالمت 

سیاستگزاري سـالمت 
  محور

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  
  
  
  



  داوند جـان آفـرینبه نام خـ

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٩

  
  
  

  :نهماهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 
 وري و مدل ها در اموزش و ارتقا سالمت را شرح دهدتفاوت تئ -
  (اهمیت و نقش مدل هاي اموزش سالمت در تغیر رفتار را شرح دهد -
  اهمیت و نقش مدل هاي ارتقا سالمت در تغیر رفتار را شرح دهد -
  انواع تقسیم بندي مدل هاي اموزش و ارتقا سالمت را نام ببرد -
  مدل هاي پیشگیري کننده را نام ببرد -
  هاي برنامه ریزي را نام ببرد مدل -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  9جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

تفــاوت تئــوري و مــدل هــا در   
  اموزش و ارتقا سالمت

  تعریف مدل
  تعریف تئوري

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ــاي   20 ــدل ه ــش م ــت و نق اهمی
  المتاموزش س

  ساختار مدلها
  مفاهیم مدلها

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

اهمیت و نقش مدل هاي ارتقـا   20
  سالمت

  ساختار مدلها
  مفاهیم مدلها

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

انواع تقسیم بنـدي مـدل هـاي   20
  اموزش و ارتقا سالمت

مدل هـاي پیشـگیري 
ــده ــاي  -کنن ــدل ه م

  برنامه ریزي

و بحـــث  ســـخنرانی
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ســـخنرانی و بحـــث   مدل اعتقاد بهداشتی  مدل هاي پیشگیري کننده  30
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ســـخنرانی و بحـــث   مدل پریسید پروسید  مدل هاي برنامه ریزي  20
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  
  



  داوند جـان آفـرینبه نام خـ

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٠

  
  
  
  

  :دهماهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

اعتقاد بهداشتی را شرح دهد(هدف شناختی) تاریخچه مدل  
 اجزاي مدل اعتقاد بهداشتی را نام ببرد(هدف شناختی)

 یک مقاله در زمینه مدل اعتقاد بهداشتی جستجو، مطالعه و در کالس مختصرا شرح دهد (هدف شناختی)
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  10جلسه

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

تاریخچـه مـدل اعتقــاد   20
  بهداشتی

  ارئه دهندگان اولیه مدل
  تکمیل کنندگان مدل

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ــاد   30 ــدل اعتق ــزاي م اج
  بهداشتی

منـــافع و موانـــع درك شـــده 
عالئم بـراي  تهدید درك شده،

  خود کارامدي ،عمل

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

جو، مطالعه شـرح جست  30
مختصر یـک مقالـه در 
زمینــه مــدل اعتقــاد 

  بهداشتی 

ســـخنرانی و بحـــث   
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  
  
  
  
  
  
  



  داوند جـان آفـرینبه نام خـ

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١١

  
  
  
  
  
  

  :یازدهماهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

  را شرح دهد(هدف شناختی) PRECEDE-PROCEEDتاریخچه مدل 
 ببرد(هدف شناختی)را نام  PRECEDE-PROCEEDمدل  فازهاي

  را شرح دهند(هدف شناختی) PRECEDE-PROCEDاجزاي هر مرحله 
  جستجو، مطالعه و در کالس مختصرا شرح دهد (هدف شناختی) PRECEDE-PROCEED یک مقاله در زمینه مدل

  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  11جلسه

مـــــــــــدت 
  زمان(دقیقه)

  بیارزشیا  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ــدل   30 ــه م -PRECEDEتاریخچ
PROCEED  

  ارئه دهندگان اولیه مدل
  تکمیل کنندگان مدل

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

-PRECEDEفازهـــاي مـــدل   30
PROCEED  

Predisposing, Reinforcing and 
Enabling Constructs in 
Educational Diagnosis and 
Evaluation. Second is an 

–iagnosis" "ecological d
, for Policy, PROCEED 

Regulatory, and Organizational 
Constructs in Educational and 

Environmental Development  

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ـــدل   30 ـــزاي م -PRECEDEاج
PROCEED  

Social Diagnosis- 
Epidemiological, Behavioral 
& Environmental Diagnosis- 
ducational & Ecological E

Diagnosis-Administrative &  
Policy Diagnosis- 

Implementation-Process  
Evaluation-Impact  
Evaluation-Outcome  
Evaluation  

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

جستجو، مطالعـه شـرح مختصـر   30
ـــدل  ـــه م ـــه در زمین ـــک مقال ی

PRECEDE-PROCEED  

 ســـخنرانی و بحـــث  
  گروهی

  پرسش و پاسخ



  داوند جـان آفـرینبه نام خـ

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٢

  
  
  
  

  :دوازدهماهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

  را شرح دهد(هدف شناختی) PRECEDE-PROCEEDتاریخچه مدل 
 را نام ببرد(هدف شناختی) PRECEDE-PROCEEDفازهاي مدل 

  را شرح دهند(هدف شناختی) PRECEDE-PROCEDاجزاي هر مرحله 
  جستجو، مطالعه و در کالس مختصرا شرح دهد (هدف شناختی) PRECEDE-PROCEED زمینه مدل یک مقاله در

  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  12جلسه

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

ــــــدل   30 ــــــه م تاریخچ
PRECEDE-
PROCEED  

  ارئه دهندگان اولیه مدل
  تکمیل کنندگان مدل

ی و بحـــث ســـخنران
  گروهی

  پرسش و پاسخ

فازهـــــــاي مـــــــدل   30
PRECEDE-
PROCEED  

Predisposing, Reinforcing and 
Enabling Constructs in 
Educational Diagnosis and 
Evaluation. Second is an 

–"ecological diagnosis" 
, for Policy, PROCEED 

Regulatory, and Organizational 
ational and Constructs in Educ

Environmental Development  

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ـــــــدل   30 ـــــــزاي م اج
PRECEDE-
PROCEED  

Social Diagnosis- 
Epidemiological, Behavioral 
& Environmental Diagnosis- 

Educational & Ecological 
Diagnosis-Administrative &  

Policy Diagnosis- 
onImplementati-Process  

Evaluation-Impact  
Evaluation-Outcome  
Evaluation  

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

 یک مقاله در زمینه مدل  30
PRECEDE-
PROCEED  

ســـخنرانی و بحـــث   
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  



  داوند جـان آفـرینبه نام خـ

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٣

  
  
  
  
  
  

  :سیزدهماهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

  ي مطالبارائه بنديجدول زمان
  13جلسه

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

ـــــــــــــه   30 تاریخچ
  BASNEFمدل

  ارئه دهندگان اولیه مدل
  تکمیل کنندگان مدل

سخنرانی و بحـث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ـــــــــــــــزاي   30 اج
  BASNEFمدل

B = Behaviour  ( رفتار ) 

A= Attitude  ( نگرش )  

SN = Swbjcetine Norns   فرمھاي )
  انتزاعي )

EF = Enabiling Faegors   عوامل )
  قادر كننده )

سخنرانی و بحـث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ـــه   40 جســـتجو، مطالع
شــرح مختصــر یــک 
  مقاله در زمینه مدل

سخنرانی و بحـث   
  گروهی

  پرسش و پاسخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  داوند جـان آفـرینبه نام خـ

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٤

 
 
 
 
  

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

  را شرح دهد(هدف شناختی) Theory of Planned Behavior نظریه رفتار برنامه ریزي شده تاریخچه 
  را نام ببرد(هدف شناختی) Theory of Planned Behavior نظریه رفتار برنامه ریزي شدهاجزاي 

جستجو، مطالعه و در کالس مختصرا شرح  Theory of Planned Behavior نظریه رفتار برنامه ریزي شده یک مقاله در زمینه 
  دهد (هدف شناختی)

 
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  14جلسه

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

نظریـه رفتـار برنامـه تاریخچه    40
 Theory of ریـزي شـده

Planned Behavior  

  ارئه دهندگان اولیه مدل
  گان مدلتکمیل کنند

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

نظریه رفتار برنامه ریزي اجزاي   40
ـــده  Theory of ش

Planned Behavior  

ـــا ـــاري ی ـــاي رفت  باوره
:Behavioral Beliefs  
ـــا  باورهـــاي هنجـــاري ی

:Normative Beliefs  
ـــا ـــی ی ـــاي کنترل  باوره

Control Beliefs  

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

مطالعه شرح مختصـر  جستجو،  30
  یک مقاله در زمینه مدل

ســـخنرانی و بحـــث   در کالس  بحث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  
  
  
  
  



  داوند جـان آفـرینبه نام خـ

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٥

  
  
  
  
  

  :پانزدهماهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.آموزش بهداشت و ارتقا سالمت  اصول برنامه ریزي در -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (آموزش بهداشت و ارتقا سالمت در  انواع برنامه ریزي. -
 شناختی)هدف توضیح دهد. (را  یاصول جلب مشارکت و همکاري بین بخش -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) آموزش بهداشت و ارتقا سالمتدالیل عدم موفقیت در برنامه هاي  -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  15جلسه

مــــــــدت 
  (دقیقه)زمان

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ــزي در   30 ــه ری ــول برنام اص
آموزش بهداشـت و ارتقـا 

  سالمت

آموزش اصول برنامه ریزي در  -
 بهداشت و ارتقا سالمت

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

انــواع برنامــه ریــزي در   25
آموزش بهداشـت و ارتقـا 

  سالمت

آموزش انواع برنامه ریزي در . -
 بهداشت و ارتقا سالمت

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

اصــول جلــب مشــارکت و   20
  همکاري بین بخشی

اصـــول جلـــب مشـــارکت و  -
 همکاري بین بخش 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

دالیــل عــدم موفقیــت در   25
ـــوزش  ـــاي آم ـــه ه برنام

  بهداشت و ارتقا سالمت

دالیل عدم موفقیت در برنامه  -
آموزش بهداشت و ارتقـا هاي 

  سالمت

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ
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 ١٦

  
  
  
  

  :شانزدهماهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  نماید.برنامه ارائه شده توسط همکالسی خود بر ارزیابی  -
 شناختی)ف هدرا فهرست کند. ( نقاط قوت برنامه اموزشی ارائه شده را . -
 شناختی)هدف . (نقاط ضعف برنامه اموزشی ارائه شده را فهرست کند -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  16جلسه 
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ارائه برنامه هاي آموزشـی توسـط   60
 دانش آموزان

  

  هدف کلی 
  

ــی  ــی و ارزاب ــث گروه بح
  دانشجویان برنامه اموزشی

نمره دهی و ارزابی بـر 
ــاس چــک لیســت  اس

  تهیه شده
ارائه برنامه هاي آموزشی توسط 
 دانش آموزان

اهداف ویژه برنامـه 
  اموزشی

  

ــی  ــی و ارزاب ــث گروه بح
  برنامه اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بـر 
ــاس چــک لیســت  اس

  تهیه شده
ارائه برنامه هاي آموزشی توسط 
 دانش آموزان

  اي اموزشمحتو
  

ــی  ــی و ارزاب ــث گروه بح
  برنامه اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بـر 
ــاس چــک لیســت  اس

  تهیه شده
بررسی برنامه ارائـه    40

شـــده بـــا کمـــک 
  دانشجویان

    

  
  
  
  
  

  :هفدهماهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
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 شناختی)هدف (  نماید. برنامه ارائه شده توسط همکالسی خود بر ارزیابی -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( نقاط قوت برنامه اموزشی ارائه شده را  -
 شناختی)هدف . (نقاط ضعف برنامه اموزشی ارائه شده را فهرست کند -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  
  
  
  

  17جلسه 
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ه برنامه هاي آموزشـی توسـط ارائ  60
 دانش آموزان

  

  هدف کلی 
  

ــی  ــی و ارزاب ــث گروه بح
  برنامه اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بـر 
ــاس چــک لیســت  اس

  تهیه شده
ارائه برنامه هاي آموزشی توسط 
 دانش آموزان

اهداف ویژه برنامـه 
  اموزشی

  

ــی  ــی و ارزاب ــث گروه بح
  برنامه اموزشی دانشجویان

ارزابی بـر  نمره دهی و
ــاس چــک لیســت  اس

  تهیه شده
ارائه برنامه هاي آموزشی توسط 
 دانش آموزان

  محتواي اموزش
  

ــی  ــی و ارزاب ــث گروه بح
  برنامه اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بـر 
ــاس چــک لیســت  اس

  تهیه شده
بررسی برنامه ارائـه    40

شـــده بـــا کمـــک 
  دانشجویان

    

  
  
  
  
  
  
  
  



  داوند جـان آفـرینبه نام خـ
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