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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:
  بهداشت عمومیکارشناسی  تحصیلی: يو رشته مقطع 
  نداردیش نیاز: پ    نظرينوع واحد:   2 تعداد واحد:  و ارتباطاتت آموزش بهداش  نام درس:

  دانشکده بهداشت مکان برگزاري:                   ---- 8- 10--- :ساعت      سه شنبهان برگزاري کالس: روززم
  مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):      دکتر مرتضی منصوریان مسئول درس:   13 تعداد دانشجویان:

  (لطفاً شرح دهید) :رسشرح د
آموزشـی،  نایی دانشجویان رشته بهداشت عمومی با نیاز سـنجییکی از دروس اصلی جهت آسو ارتباطات آموزش بهداشت 

اولیـه،  تدوین برنامه اموزشی، اجراي و ارزشیابی برنامه آموزشی می باشد. اهمیت آموزشی بهداشـت و ارتباطـات در سـطوح
هداشـت عمـومی ب ثانویه و ثالثیه پیشگیري و ارتقا سالمت جامعه مبین اهمیت ارائه این درست براي دانشجویان کارشناسـی

 می باشد.
 
  
  

  )است  همان هدف بینابینی طرح دوره( :یهدف کل
  

  موزش بهداشت را شرح دهند.آتاریخچه و تحوالت آموزش بهداشت و تعاریف  -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

 ل و مشکالت آموزش بهداشت  را بیان نمایند.مسائ  -4

  رویکردهاي و روش هاي مختلف آموزش بهداشت را شرح دهند. -5
 فرایند نیاز سنجی آموزش بهداشت را شرح دهند. -6

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

 م را شرح دهد.پیام بهداشتی و روشهاي مختلف انتقال پیام مستقیم و غیر مستقی -8

 اهمیت یادگیري را شرح دهند.        -9

 تعاریف یادگیري را بیان نمایند.  -10

 انواع برنامه ریزي آموزش بهداشت بر اساس نحوه عملکرد و زمینه فعالیت را لیست نمایند.      -11

 فرایند برنامه ریزي مداخالت آموزش بهداشت  را شرح دهند. -12

 موزش را شرح دهند.    اهمیت تعیین اهداف در تدوین برنامه آ -13



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیهواحد برنام

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٢

 منابع و محتواي برنامه آموزش بهداشت را شرح دهند.  -14

 حوزه حیطه شناختی، نگرشی و روانی حرکتی را شرح دهند. -15

 تعاریف و مبانی ارتباطات در آموزش بهداشت را شرح دهد -16

 مدلهاي ارتباطات را شرح دهد -17
 
  

  اهداف رفتاري جلسه اول:
ی روداز فراگیر انتظار م رسدر پایان د  

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

  
  ي مطالببندي ارائهنزماجدول 

  1جلسه
مــــــــدت 
  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

  بهداشت آموزش تاریخچه و دالیل اهمیت   15
  

ســـخنرانی و بحـــث   مقدمه 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

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

ی و بحـــث ســـخنران
  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   تاریخچه و دالیل اهمیت آموزش بهداشت  15
  بهداشت

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ــــوزش   زش بهداشتتاریخچه و دالیل اهمیت آمو  15 ــــاریف آم تع
  بهداشت

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

سیر تحوالت آمـوزش   تاریخچه و دالیل اهمیت آموزش بهداشت  15
  بهداشت

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

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

 شناختی)هدف (  د.را ذکر نمای .اصول آموزش بهداشت -
 را فهرست کند. (هدف شناختی). مبانی آموزش بهداشت .
 را توضیح دهد. (هدف شناختی)اهمیت آموزش بهداشت  -
  )تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی رااجراي برنامه اموزشی شرایط 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 
  وهیگر

  پرسش و پاسخ

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

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  اهداف رفتاري جلسه سوم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  نماید. شرح.را اهمیت آموزش بهداشت را درسطوح مختلف پیشگیري -

 فهرست کند. (هدف شناختی)در پیشگیري مقدماتی را مربی آموزش بهداشت نقش  -
 فهرست کند. (هدف شناختی) سطح اولنقش مربی آموزش بهداشت را در پیشگیري  -
 فهرست کند. (هدف شناختی) سطح دومنقش مربی آموزش بهداشت را در پیشگیري  -
 هدف شناختی)فهرست کند. ( سطح سومنقش مربی آموزش بهداشت را در پیشگیري  -
-  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان . -

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس  3جلسه
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  مدت زمان(دقیقه)
اهمیت آمـوزش بهداشـت در   20

  پیشگیري
اهمیــت آمــوزش بهداشـــت را  -

 درسطوح مختلف پیشگیري
سخنرانی و بحث 

  گروهی
  پرسش و پاسخ

اهمیت آمـوزش بهداشـت در   15
  پیشگیري

مربی آمـوزش بهداشـت را  نقش -
 در پیشگیري مقدماتی 

سخنرانی و بحث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

اهمیت آمـوزش بهداشـت در   15
  پیشگیري

نقش مربی آمـوزش بهداشـت را  -
  سطح اولدر پیشگیري 

سخنرانی و بحث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

اهمیت آمـوزش بهداشـت در   20
  پیشگیري

نقش مربی آمـوزش بهداشـت را  -
  طح دومسدر پیشگیري 

سخنرانی و بحث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

اهمیت آمـوزش بهداشـت در   20
  پیشگیري

نقش مربی آمـوزش بهداشـت را  -
  سطح سومدر پیشگیري 

سخنرانی و بحث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  اهداف رفتاري جلسه چهارم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 ند.نمای شرحمسائل و مشکالت آموزش بهداشت  را  -18

 مختلف آموزش بهداشت را شرح دهند. رویکردهاي -19

 مختلف آموزش بهداشت را شرح دهند. روش هاي -20

 تفاوت دیدگاه رویکرد هاي مختلف آموزش بهداشت را تجزیه و تحلیل نمایند. -21

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  4جلسه
ـــــــــــــدت  م

  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ــ  30 ــوزش مس ــکالت آم ائل و مش
  بهداشت 

مسائل و مشکالت 
 آموزش بهداشت  

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ـــاي   20 ـــا و روش  ه ـــرد ه رویک
  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 

خنرانی و بحـــث ســـ
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ـــاي   20 ـــا و روش  ه ـــرد ه رویک
  آموزش بهداشت

تفاوت دیدگاه رویکرد 
هاي مختلف آموزش 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ
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 بهداشت 

  
  :پنجماهداف رفتاري جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 
 وضیح دهد. (هدف شناختی)را تنیاز سنجی در برنامه هاي آموزش بهداشت اصول  .1
  )را  تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختیدر برنامه هاي آموزش بهداشت مراحل نیاز سنجی  .2
 )(هدف شناختیرا شرح دهددر برنامه هاي آموزش بهداشت تعین موقعیت و مراحل آن در نیاز سنجی  .3
 )(هدف شناختیرح دهد شدر برنامه هاي آموزش بهداشت تحلیل موقعیت و مراحل آن را در نیاز سنجی  .4
 شناختی)هدف ( را تجزیه و تحلیل نماید در برنامه هاي آموزش بهداشت مراحل ولویت بندي نیاز ها در نیاز سنجی  .5

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  6جلسه
ــــــــــدت  م

  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

هــاي  اصــول نیــاز ســنجی در برنامــه -  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

  پرسش و پاسخ

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  -  یاز سنجین  30
در برنامـــه هـــاي آمـــوزش ســـنجی 
 بهداشت 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

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

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  
  

  :ششماهداف رفتاري جلسه 
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از فراگیر انتظار می رود: سردر پایان د  
 شناختی)هدف (  .فرایند تحلیل مخاطب در نیاز سنجی آموزش بهداشت را شرح دهد .1
  )(هدف شناختیعوامل زمینه ساز، تقویت کننده و قادر کننده در تغیر رفتار را شرح دهند .2
  )(هدف شناختی نمایند. تفاوت عوامل زمینه ساز، تقویت کننده و قادر کننده در تغیر رفتار را تجزیه و تحلیل .3
  )(هدف شناختیراههاي مشخص کردن وظایف افراد در فرایند تحلیل وظیفه را لیست نمایند .4
  )(هدف شناختی ابراز هاي جمع اوري داده ها در نیاز سنجی را نام ببرند. .5

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  7جلسه
مـــــــــــدت 

  زمان(دقیقه)

  زشیابیار  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

فرایند تحلیل مخاطب در نیاز سـنجی   نیاز سنجی  25
 آموزش بهداشت 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

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

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

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

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

ابراز هاي جمع اوري داده ها در نیاز   نیاز سنجی  20
  سنجی 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  
  
  

  :هفتمجلسه  اهداف رفتاري
از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

: 
 شناختی)هدف ( اهمیت سبک زندگی سالم در ارتقا سالمت را شرح دهند  -1
 شناختی)هدف ( اهمیت تغیر رفتار در آموزش بهداشت را شرح دهند  -2
 شناختی)هدف ( ویژگی هاي رفتار بهداشتی را شرح دهند -3
 شناختی)ف هد( مراحل تشخیص رفتار را نام ببرند  -4
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  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیهواحد برنام

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٧

 رفتار بهداشت و مراحل تغیر رفتار در آموزش بهداشت را نام ببرند. -5
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  5جلسه
مـــــــــــدت 

  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

اهمیت سبک زندگی  سبک زندگی و رفتار سالم  25
 سالم در ارتقا سالمت 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  و پاسخپرسش 

اهمیت تغیر رفتار در  سبک زندگی و رفتار سالم   25
 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

ســـخنرانی و بحـــث  مراحل تشخیص رفتار  سبک زندگی و رفتار سالم   20
  گروهی

  و پاسخ پرسش

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

 بهداشت

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  
  

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

 شناختی)هدف ( پیام بهداشتی را تعریف نمایند  - 1
 شناختی)هدف ( را لیست نمایند  روشهاي مختلف انتقال پیام مستقیم - 2
 شناختی)هدف ( روشهاي مختلف انتقال پیام غیر مستقیم را لیست نمایند  - 3
 (هدف شناختی) تفاوت پیامهاي مستقم و غیر مستقیم را تجزیه و تحلیل نمایند  -4
 چند نمونه پیام بهداشتی بر اساس اصول طراحی پیام تهیه و ارائه دهند (عملکرد) -5

  
  
  

  ي مطالبي ارائهبندجدول زمان
  8جلسه

ـــــــــــــدت  م
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیهواحد برنام

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٨

  زمان(دقیقه)
پیام بهداشـتی، اهمیـت و ویژگـی  -  پیام بهداشتی  15

 هاي آن
ســـخنرانی و بحـــث 

  گروهی
  پرسش و پاسخ

ــام  - پیام بهداشتی  25 ــال پی ــف انتق ــهاي مختل روش
 مستقیم 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

روشهاي مختلف انتقال پیـام غیـر  - پیام بهداشتی  25
 مستقیم 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ــر  - پیام بهداشتی  20 ــاي مســتقم و غی ــاوت پیامه تف
 مستقیم 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

 طراحی پیام تهیه و ارائه  - پیام بهداشتی  15
-   

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  لسه نهم:اهداف رفتاري ج

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  نماید. شرحرا تعاریف یادگیري  -1
 فهرست کند. (هدف شناختی) را روش هاي یادگیري  -2
 . (هدف شناختی)اهمیت بحث یادیگري در آموزش بهداشت را شرح دهد -3
 تی)(هدف شناخ تفاوت نظریه هاي مختلف یادگیري را تجزیه و تحلیل نماید. -4

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  9جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

  پرسش و پاسخ  سخنرانی و بحث گروهی تعاریف یادگیري   یادگیري  25
  پرسش و پاسخ  سخنرانی و بحث گروهی روش هاي یادگیري   یادگیري  30
اهمیــت بحــث یـــادیگري در   یادگیري  30

 وزش بهداشت آم
  پرسش و پاسخ  سخنرانی و بحث گروهی

ــه هــاي مختلــف   یادگیري  25 ــاوت نظری تف
 یادگیري 

  پرسش و پاسخ  سخنرانی و بحث گروهی

  
  اهداف رفتاري جلسه دهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیهواحد برنام

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٩

 شناختی)هدف ( انواع برنامه ریزي آموزش بهداشت بر اساس نحوه عملکرد را لیست نمایند.      -1
 شناختی)هدف ( انواع برنامه ریزي آموزش بهداشت بر اساس زمینه فعالیت را لیست نمایند.      -2
 شناختی)هدف ( فرایند برنامه ریزي مداخالت آموزش بهداشت  را شرح دهند  -3
  شناختی)هدف ( تفاوت برنامه ریزي هاي بنیادي، ضربتی و لحظه اي را تجزیه و تحلیل نماید -4

  
  
  

  ي مطالببندي ارائهمانجدول ز
  10جلسه

ــــــــــدت  م
  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ـــزي در   30 ـــه ری برنام
  آموزش بهداشت

انواع برنامه ریزي آموزش بهداشت 
 بر اساس نحوه عملکرد 

ــخنرانی و بحــث  س
  گروهی

  پرسش و پاسخ

برنامه ریزي در آموزش   20
 بهداشت

آموزش بهداشت انواع برنامه ریزي 
 بر اساس زمینه فعالیت 

ــخنرانی و بحــث  س
  گروهی

  پرسش و پاسخ

برنامه ریزي در آموزش   30
 بهداشت

ــداخالت  ــزي م ــه ری ــد برنام فراین
 آموزش بهداشت 

ــخنرانی و بحــث  س
  گروهی

  پرسش و پاسخ

برنامه ریزي در آموزش   30
 بهداشت

تفاوت برنامه ریزي هـاي بنیـادي، 
  ضربتی و لحظه اي 

ــخنرا نی و بحــث س
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  

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

   شناختی)هدف ( اهمیت تعیین اهداف در تدوین برنامه آموزش را شرح دهند.   -1
 شناختی)هدف ( انواع اهداف در تدوین برنامه اموزشی را لیست نماید -2
 شناختی)هدف ( هدشت را شرح دهدویژگی هاي اهداف برنامه اموزش ب -3
 شناختی)هدف (  منابع برنامه آموزش بهداشت را شرح دهند.  -4
 شناختی)هدف (  محتواي برنامه آموزش بهداشت را شرح دهند. -5
  )عملکردي(هدف  اهداف آموزشی در سطح کلی ، جزیی و رفتاري تهیه نموده و ارائه نماید -6

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس  11جلسه



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیهواحد برنام

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٠

  زمان(دقیقه) مدت
اهـــداف و محتـــواي   15

  برنامه اموزشی
اهمیت تعیین اهداف در تدوین 

 برنامه آموزش 
ـــخنرانی و بحـــث  س

  گروهی
  پرسش و پاسخ

اهداف و محتواي   20
 برنامه اموزشی

انواع اهداف در تدوین برنامه 
 اموزشی

ـــخنرانی و بحـــث  س
  گروهی

  و پاسخپرسش 

اهداف و محتواي   15
 برنامه اموزشی

ویژگی هاي اهداف برنامه 
 اموزش بهدشت 

ـــخنرانی و بحـــث  س
  گروهی

  پرسش و پاسخ

اهداف و محتواي   15
 برنامه اموزشی

منابع و محتواي برنامه  
 آموزش بهداشت 

ـــخنرانی و بحـــث  س
  گروهی

  پرسش و پاسخ

اهداف و محتواي   20
 برنامه اموزشی

ي برنامه آموزش منابع و محتوا
 بهداشت 

ـــخنرانی و بحـــث  س
  گروهی

  پرسش و پاسخ

اهداف و محتواي   10
 برنامه اموزشی

تهیه چند نمونه هدف در 
  سطوح کلی ، جزیی و رفتاري

ـــخنرانی و بحـــث  س
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  اهداف رفتاري جلسه دوازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 (هدف شناختی)زشی را نام ببرند مراحل طراحی منظم آمو . -1
 (هدف شناختی) حوزه حیطه شناختی را شرح دهند. -2
 (هدف شناختی)، حوزه حیطه نگرشی را شرح دهند  -3
 (هدف شناختی)حوزه حیطه روانی حرکتی را شرح دهند  -4
 (هدف شناختی) تفاوت حوزه هاي شناختی، عاطفی و روانی حرکتی را تجزیه و تحلیل نمایند. -5
 امه اموزشی بر اساس نیاز طراحی و ارائه دهند (حیطه عملکرد)یک نمونه برن -6

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  12جلسه
مـــــــــــدت 

  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

طراحی منظم امـوزش و   30
  سطوح ان

ســـخنرانی و بحـــث  مراحل طراحی منظم آموزشی 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

امـوزش و  طراحی منظم  20
  سطوح ان

ســـخنرانی و بحـــث  حوزه حیطه شناختی
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  پرسش و پاسخســـخنرانی و بحـــث  حوزه حیطه نگرشی طراحی منظم امـوزش و   20



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیهواحد برنام

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١١

  گروهی  سطوح ان
طراحی منظم امـوزش و   20

  سطوح ان
ســـخنرانی و بحـــث  حوزه حیطه روانی حرکتی 

  گروهی
  پرسش و پاسخ

طراحی منظم امـوزش و   15
  طوح انس

تفاوت حوزه هاي شـناختی، 
 عاطفی و روانی حرکتی را 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  

  م:سیزدهاهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 (هدف شناختی) تعاریف ارتباطات در آموزش بهداشت را شرح دهد -1
 شناختی)(هدف  مبانی ارتباطات در آموزش بهداشت را شرح دهد -2
 (هدف شناختی) را ذکر نماید.انوع ارتباطات  -3
 (هدف شناختی) نقش ارتباطات در برنامه هاي آموزش بهداش را شرح دهد -4
 تفاوت ارتباط کالمی و غیر کالمی و انواع آن را تجزیه و تحلیل نماید(هدف شناختی) -5

 
 

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  13جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه وس مطالبرئ  موضوع درس

  پرسش و پاسخ  سخنرانی و بحث گروهی تعاریف ارتباطات در آموزش بهداشت  ارتباطات  20
  پرسش و پاسخ  سخنرانی و بحث گروهی مبانی ارتباطات در آموزش بهداشت   ارتباطات  30
  پرسش و پاسخ  سخنرانی و بحث گروهی انوع ارتباطات   ارتباطات  25
نقش ارتباطات در برنامه هاي آموزش   اتارتباط  25

 بهداش 
  پرسش و پاسخ  سخنرانی و بحث گروهی

تفاوت ارتباط کالمی و غیر کالمـی و   ارتباطات  
 انواع آن 

  پرسش و پاسخ  سخنرانی و بحث گروهی

  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیهواحد برنام

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٢

  
  :دهمچهاراهداف رفتاري جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 اطی را شرح دهد(هدف شناختی)تاریخجه تدوین مدل هاي ارتب -1
 مدلهاي ارتباطی را لیست نماید(هدف شناختی) -2
 اهمیت کاربرد مدلهاي ارتباطاتی در ارتباطات را شرح دهند(هدف شناختی) -3
 تفاوت مدلهاي مهم ارتباطی را تجزیه و تحلیل نماید(هدف شناختی) -4

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  14جلسه
مــــــــدت 
  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

تاریخجـــه تـــدوین مـــدل هـــاي   مدل هاي ارتباطی  30
 ارتباطی

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ســـخنرانی و بحـــث  مدلهاي ارتباطی   مدل هاي ارتباطی  25
  گروهی

  پرسش و پاسخ

اهمیت کاربرد مدلهاي ارتباطـاتی   مدل هاي ارتباطی  20
 در ارتباطات 

و بحـــث ســـخنرانی 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ســـخنرانی و بحـــث  تفاوت مدلهاي مهم ارتباطی   مدل هاي ارتباطی  25
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  اهداف رفتاري جلسه پانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  نماید.برنامه ارائه شده توسط همکالسی خود بر ارزیابی  -1
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( شی ارائه شده را نقاط قوت برنامه اموز. -2
 شناختی)هدف . (نقاط ضعف برنامه اموزشی ارائه شده را فهرست کند -3

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  15جلسه 
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ارائه برنامه هاي آموزشـی توسـط   60
 جویاندانش

  هدف کلی 
  

ــی  ــی و ارزاب ــث گروه بح
  برنامه اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بـر 
ــاس چــک لیســت  اس



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیهواحد برنام

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٣

  تهیه شده  
ارائه برنامه هاي آموزشی توسط 
 دانشجویان

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
ي آموزشی توسط ارائه برنامه ها

 دانشجویان
  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

ــی  ــی و ارزاب ــث گروه بح
  برنامه اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بـر 
ــاس چــک لیســت  اس

  تهیه شده
  
  
  
  
  

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

 شناختی)هدف (  نماید.برنامه ارائه شده توسط همکالسی خود بر ارزیابی  -1
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( نقاط قوت برنامه اموزشی ارائه شده را . -2
 ختی)شناهدف . (نقاط ضعف برنامه اموزشی ارائه شده را فهرست کند -3

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  
  
  
  

  15جلسه 
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ــه برنامــه هــاي آموزشــی   60 ارائ
 دانشجویانتوسط 

  

  هدف کلی 
  

بحث گروهـی و ارزابـی برنامـه 
  اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بـر 
ــاس چــک لیســت  اس

  تهیه شده



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیهواحد برنام

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٤

رنامه هاي آموزشی ارائه ب
 توسط دانش آموزان

اهداف ویژه برنامه 
  موزشیآ

  

بحث گروهـی و ارزابـی برنامـه 
  اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بـر 
ــاس چــک لیســت  اس

  تهیه شده
ارائه برنامه هاي آموزشی 

دانشجویانتوسط   
  موزشآمحتواي 

  
بحث گروهـی و ارزابـی برنامـه 

  اموزشی دانشجویان
رزابی بـر نمره دهی و ا

ــاس چــک لیســت  اس
  تهیه شده

ارائه برنامه هاي آموزشی   40
دانشجویانتوسط   

بررسی برنامه ارائه 
ــک  ــا کم ــده ب ش

  دانشجویان

بحث گروهـی و ارزابـی برنامـه 
  اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بـر 
ــاس چــک لیســت  اس

  تهیه شده
  
  
  
  

  هفدهماهداف رفتاري جلسه 
ار می رود:از فراگیر انتظ رسدر پایان د  

 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

  
  
  
  

  15جلسه 
  قه)مدت زمان(دقی

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ارائه برنامـه هـاي آموزشـی   60
 دانشجویانتوسط 

  

  هدف کلی 
  

بحــث گروهــی و ارزابــی 
برنامــــــه اموزشــــــی 

  دانشجویان

ــر  ــی ب ــی و ارزاب ــره ده نم
اسـاس چـک لیسـت تهیــه 

  شده
ارائه برنامه هاي آموزشی 

دانشجویانتوسط   
اهــداف ویــژه برنامــه 

  اموزشی
حــث گروهــی و ارزابــی ب

برنامــــــه اموزشــــــی 
ــر  ــی ب ــی و ارزاب ــره ده نم
اسـاس چـک لیسـت تهیــه 



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیهواحد برنام

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٥

  شده  دانشجویان  
ارائه برنامه هاي آموزشی 

دانشجویانتوسط   
  محتواي اموزش

  
بحــث گروهــی و ارزابــی 
برنامــــــه اموزشــــــی 

  دانشجویان

ــر  ــی ب ــی و ارزاب ــره ده نم
اسـاس چـک لیسـت تهیــه 

  شده
ارائه برنامه هاي آموزشی   40

دانشجویانسط تو  
بررسی برنامـه ارائـه 
ـــک  ـــا کم ـــده ب ش

  دانشجویان

بحــث گروهــی و ارزابــی 
برنامــــــه اموزشــــــی 

  دانشجویان

ــر  ــی ب ــی و ارزاب ــره ده نم
اسـاس چـک لیسـت تهیــه 

  شده
  

  


