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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:
  کارشناسی ارشد  آموزش بهداشت تحصیلی: يو رشته مقطع 
  نداردیش نیاز: پ    نظرينوع واحد:   2 تعداد واحد:  ت مدارسآموزش بهداش  نام درس:

  دانشکده بهداشت مکان برگزاري:                   ---- 8- 10--- :ساعت      شنبه یکمان برگزاري کالس: روزز
  مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):      دکتر مرتضی منصوریان مسئول درس:   6 تعداد دانشجویان:

  (لطفاً شرح دهید) :رسشرح د
 
  
  

  )است  همان هدف بینابینی طرح دوره( :یهدف کل
 ابقه بهداشت مدارس در ایران و جهان را شرح دهند  .س .1
 اهداف وراهبردهاي اساسی بهداشت مدارس را شرح دهند  .2
 اصول ومبانی آموزشی بهداشت مدارس  را تعریف نمایند.   .3
 را شرح دهنداصول تغذیه ورفتارهاي غذایی مناسب  .4
 را شرح دهند یمنی وبهداشت محیط مدارس  .5
 ط مدرسه را آیین نامه هاي مربوطه را شرح دهند.استاندارد هاي بهداشت میح .6
 شناسنامه سالمت و اهمیت آن را شرح دهند .7
  . شرح دهندراههاي پیشگیري از حوادث درمدارس را  .8
   شرح دهنددشواریها وبیماریهاي شایع در دانش آموزان را  .9

 را شرح دهند عوامل موثر بر سالمت دانش آموزان  .10
 ه در کنترل آن را شرح دهندو نقش مدرساعتیاد ومواد مخدر  .11
 بیماري ایدز و راههاي انتقال و کنترل آن را شرح دهند .12

 
  

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

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. تاریخچه بهداشت مدارس در جهان . -
 ی)شناختهدف (  را ذکر نماید. تاریخچه بهداشت مدارس در ایران . -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (.. دالیل اهمیت بهداشت مدارس را -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( محور هاي اصلی بهداشت مدارس را . -
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تجزیـه و تحلیـل کنـد. (هـدف  شاخص هاي بهداشت مدارس و نقش آن در برنامه ریـزي هـاي بهداشـتی بـراي مـدارس را  -
  شناختی)

  
  ي مطالببندي ارائهنزماجدول 

  1سهجل
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

تاریخچـــه و دالیـــل اهمیـــت   15
  بهداشت مدارس

مقدمــه و ذکــر دالیــل 
ــــت بهداشــــت  اهمی

  مدارس

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

تاریخچـــه و دالیـــل اهمیـــت   20
  بهداشت مدارس

ـــت  ـــه بهداش تاریخچ
   مدارس در جهان 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

تاریخچـــه و دالیـــل اهمیـــت   20
  بهداشت مدارس

ـــت  ـــه بهداش تاریخچ
   مدارس در ایران 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

تاریخچـــه و دالیـــل اهمیـــت   30
  بهداشت مدارس

محــور هــاي اصــلی .
  بهداشت مدارس

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  
  
  
  

  :اهداف رفتاري جلسه دوم
از فراگیر انتظار می رود: رسن ددر پایا  
 شناختی)هدف (  .. را ذکر نماید..اصول آموزش بهداشت مدارس    -
 را فهرست کند. (هدف شناختی)... مبانی آموزش بهداشت مدارس  .
 را توضیح دهد. (هدف شناختی) اهمیت آموزش بهداشت در مدارس -
  )یه و تحلیل کند. (هدف شناختیتجز را  اجراي برنامه اموزشی در مدارسشرایط و ویژگی هاي  -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  2جلسه

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

اصول و مبانی آموزش بهداشت   20
  در مدارس

اصول آموزش بهداشت 
  مدارس   

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  پرسش و پاسخســـخنرانی و بحـــث مبانی آموزش بهداشت اصول و مبانی آموزش بهداشت   20
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  گروهی  مدارس  دارسدر م
اصول و مبانی آموزش بهداشت   30

  در مدارس
ــــوزش  ــــت آم اهمی

  بهداشت در مدارس
ســـخنرانی و بحـــث 

  گروهی
  پرسش و پاسخ

اصول و مبانی آموزش بهداشت   30
  در مدارس

شرایط و ویژگی هـاي 
اجراي برنامه اموزشـی 

  در مدارس

بحـــث  ســـخنرانی و
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  اهداف رفتاري جلسه سوم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  نماید. شرح. را اهمیت تغذیه سالم در مدارس . -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (. اصول تغذیه صحیح در مدارس را -
 شناختی)هدف . (گروه هاي مواد غذایی را نام ببرد. -
 شناختی)هدف (ک از گروه هاي مواد غذایی را شرح دهداهمیت هر ی -
  تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) دالیل گرایش دانش آموزان به فست فود را -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  3جلسه

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

 اهمیت تغذیه سالم در  تغذیه صحیح در مدارس  20
  مدارس

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

اصول تغذیه صحیح در   تغذیه صحیح در مدارس  15
  مدارس

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ســـخنرانی و بحـــث   گروه هاي مواد غذایی  تغذیه صحیح در مدارس  15
  گروهی

  پرسش و پاسخ

اهمیت هر یک از گروه   تغذیه صحیح در مدارس  20
  هاي مواد غذایی

خنرانی و بحـــث ســـ
  گروهی

  پرسش و پاسخ

دالیل گـرایش دانـش   تغذیه صحیح در مدارس  20
  آموزان به فست فود

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  اهداف رفتاري جلسه چهارم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  . را ذکر نماید. اصول ایمنی وبهداشت محیط مدارس -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (.. هاي ایمنی مدارساستاندارد -
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  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  4جلسه

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

ـــیط   30 ـــت مح ـــی و بهداش ایمن
  مدرسه

اصول ایمنی وبهداشت 
  محیط مدارس

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ـــیط   60 ـــت مح ـــی و بهداش ایمن
  مدرسه

اســتانداردهاي ایمنــی 
  مدارس

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  

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

 شناختی)هدف (  . را ذکر نماید.اهمیت راعایت ایین نامه بهداشت محیط مدرسه -
 ی)شناختهدف فهرست کند. (. مواد آیین نامه بهداشت محیط مدرسه را -
 شناختی)هدف توضیح دهد. ( روند اجراي و نظارت بر بهداشت محیط مدارس را  -
  ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  5جلسه

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

ــیط   30 ــت مح ــه بهداش ــین نام آئ
  مدرسه

اهمیـت راعایـت ایـین 
نامه بهداشـت محـیط 

  مدرسه

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ــیط   30 ــت مح ــه بهداش ــین نام آئ
  مدرسه

ـــه  ـــین نام ـــواد آی م
ــــیط  ــــت مح بهداش

  مدرسه

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ــیط   40 ــت مح ــه بهداش ــین نام آئ
  مدرسه

رت روند اجـراي و نظـا
ــیط  ــت مح ــر بهداش ب

  مدارس

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  اهداف رفتاري جلسه ششم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 
 را توضیح دهد. (هدف شناختی) اصول مدارس ارتقا یافته -
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  )شرایط و ویژگی هاي مدارس ارتقا یافته را  تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی -
 شناختی)هدف (  .رتقا سالمت مدارس در کشور را تجزیه و تحلیل نمایدبرنامه اجراي ا -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  6جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ــا   مدارس ارتقا یافته  40 ــدارس ارتق اصــول م
  یافته

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

شرایط و ویژگی هـاي   همدارس ارتقا یافت  40
  مدارس ارتقا یافته

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ــا   مدارس ارتقا یافته  30 ــراي ارتق ــه اج برنام
ســـالمت مـــدارس در 

  کشور

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  اهداف رفتاري جلسه هفتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. نش آموزاندالیل اهمیت شناسنامه سالمت دا -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (. اجزاي شناسنامه سالمت دانش آموزان -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (. روند اجرایی و تکمیل کردن شناسنامه سالمت دانش آموزان -
  د. (هدف شناختی)تجزیه و تحلیل کن نقش شناسنامه سالمت دانش آموزان را در ارتقا سالمت دانش آموزان -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  7جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

دالیل اهمیـت شناسـنامه سـالمت   شناسنامه سالمت  30
  دانش آموزان

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

اجــزاي شناســنامه ســالمت دانــش   شناسنامه سالمت  25
  آموزان

نرانی و بحـــث ســـخ
  گروهی

  پرسش و پاسخ

رونــد اجرایــی و تکمیــل کــردن   شناسنامه سالمت  25
  شناسنامه سالمت دانش آموزان

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ــش   شناسنامه سالمت  30 ــالمت دان ــنامه س ــش شناس نق
آموزان را در ارتقـا سـالمت دانـش 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایرانم پزشکی دانشگاه علو

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٦

  آموزان
  
  

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

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.را   اصلی ترین حوادث درمدارس -
 را فهرست کند. (هدف شناختی). راههاي پیشگیري از حوادث درمدارس -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (. دالیل بروز حوادث در مدرسه -
  (هدف شناختی) شرح دهدا ر اقدامات الزم بعد از بروز حوادث -

  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  8جلسه

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

ســـخنرانی و بحـــث   اصلی ترین حوادث درمدارس -  حوادث   20
  گروهی

  پرسش و پاسخ

راههاي پیشـگیري از حـوادث  -  حوادث   20
 . درمدارس

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  سش و پاسخپر

ســـخنرانی و بحـــث  . دالیل بروز حوادث در مدرسه -  حوادث   30
  گروهی

  پرسش و پاسخ

در اقدامات الزم بعد از بروز حوادث   حوادث   25
 مدرسه

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  اهداف رفتاري جلسه نهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. دانش آموزان  مهترین اختالالت تغذیه اي شایع -
 فهرست کند. (هدف شناختی) اختالالت تغذیه اي شایع در دانش آموزان را  -
 توضیح دهد. (هدف شناختی) اختالالت ناشی از کمبود ید در دانش آموزان  -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
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  9جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

اختالالت تغذیه اي   40
  دانش آموزان

مهترین اخـتالالت تغذیـه اي  -
  شایع  دانش آموزان

سـخنرانی و بحـث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

اختالالت تغذیه اي   40
  دانش آموزان

اختالالت ناشی از کمبـود یـد  -
 در دانش آموزان 

سـخنرانی و بحـث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ي اختالالت تغذیه ا  30
  دانش آموزان

اثرات کمبود یـد بـر سـالمت  -
 دانش آموزان

سـخنرانی و بحـث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  اهداف رفتاري جلسه دهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. کمخونی هاي شایع دوران مدرسه را  -
 ف شناختی)را شرح دهد. (هدانواع کم خونی شایع در سنین مدرسه را  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( اهمیت فقر آهن و دالیل بروز آن -

 شناختی)هدف را توضیح دهد. (. نقش آموزش بهداشت در کنترل کم خونی ها را 
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)روش هاي تغذیه اي و رفتاري موثر بر کنترل کم خونی ها . -

  
  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  10جلسه

ـــــــــــــدت  م
  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ـــــــــــتالالت   30 اخ
ــایع  ــاي ش وبیماریه

 در دانش آموزان.  
  

انواع کم خونی شایع در  -
 سنین مدرسه 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

یع اختالالت وبیماریهاي شا  20
 در دانش آموزان.  

اهمیـــت فقـــر آهـــن و  -
 ندالیل بروز آ

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

یع اختالالت وبیماریهاي شا  30
 در دانش آموزان.  

نقش آموزش بهداشـت در کنتـرل 
 کم خونی ها

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایرانم پزشکی دانشگاه علو

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٨

یع اختالالت وبیماریهاي شا  30
 در دانش آموزان.  

.روش هاي تغذیـه اي و  -
رفتاري موثر بـر کنتـرل 

  کم خونی ها

و بحـــث  ســـخنرانی
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  

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

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. مهمترین مشکالت سالمت جوانان و نوجوانان -
 را فهرست کند. (هدف شناختی). جوانان و نوجوانانمشکالت روانی  -
 وضیح دهد. (هدف شناختی)را ت جوانان و نوجوانانمشکالت اجتماعی   -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)نقش رسانه هاي اجتماعی در گسترش ارتباطات با جنس مخالف و تبعات آن را  -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  11جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ـــان و   30 ـــالمت جوان ـــکالت س مش
 نوجوانان

  

مهمتـــــرین  -
مشــــــکالت 
ـــــــالمت  س
ــــــان و  جوان

  نوجوانان

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

مشکالت سالمت جوانان و   20
 نوجوانان

مشــــــکالت  -
جوانـان روانی 

 .و نوجوانان

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

مشکالت سالمت جوانان و   25
 نوجوانان

ـــــکالت   - مش
اجتمــــــاعی 
ــــــان و  جوان

 نوجوانان

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

مشکالت سالمت جوانان و   25
 نوجوانان

نقش رسانه هاي 
اجتماعی در گسترش 
ارتباطات با جنس 
 مخالف و تبعات آن

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایرانم پزشکی دانشگاه علو

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٩

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

 شناختی)هدف (  د.نمایاهمیت بررسی اعتیاد در مدارس را ذکر . -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (. انواع مواد مخدر را  -
 شناختی)هدف توضیح دهد. (مواد مخدر شایع در مدارس را  -
  تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) دالیل گرایش دانش اموزان به مواد مخدر را -

  
  
  
  
  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  12جلسه

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

اهمیــت بررســی اعتیــاد در . -  اعتیاد  30
 مدارس 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ســـخنرانی و بحـــث  انواع مواد مخدر  - اعتیاد  25
  گروهی

  پرسش و پاسخ

مواد مخدر شایع در مدارس  - اعتیاد  25
  را 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

گرایش دانش امـوزان  دالیل - اعتیاد  20
  به مواد مخدر 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  

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

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. دالیل اهمیت آموزش بیماري ایدز در مدارس -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( راههاي انتقال بیماري ایدز -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( ت جهانی بیماري ایدزاهمی -
  تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)نقش اموزش ایدز به دانش اموزان در کنترل این بیماري را  -



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایرانم پزشکی دانشگاه علو

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٠

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  13جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

دالیـــل اهمیـــت آمـــوزش  -  ایدز  20
 را  بیماري ایدز در مدارس

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ســـخنرانی و بحـــث   راههاي انتقال بیماري ایدز -  ایدز  30
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ســـخنرانی و بحـــث   اهمیت جهانی بیماري ایدز -  ایدز  25
  گروهی

  پرسش و پاسخ

نقش اموزش ایدز به دانـش  -  ایدز  25
ـــن  ـــرل ای ـــوزان در کنت ام

  بیماري را 

نرانی و بحـــث ســـخ
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایرانم پزشکی دانشگاه علو

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١١

  
  :دهمچهاراهداف رفتاري جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.اصول برنامه ریزي در بهداشت مدارس  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( انواع برنامه ریزي در بهداشت مدارس. -
 شناختی)هدف توضیح دهد. (ا اصول جلب مشارکت و همکاري بین بخش ر -
  . را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)دالیل عدم موفقیت در برنامه هاي بهداشت مدارس -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  14جلسه

مــــــــدت 
  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

برنامه ریـزي در بهداشـت   30
  مدارس

ـــزي در  - ـــه ری ـــول برنام اص
 داشت مدارس به

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

برنامه ریـزي در بهداشـت   25
  مدارس

ـــواع برنامـــه ریـــزي در . - ان
  بهداشت مدارس

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

برنامه ریـزي در بهداشـت   20
  مدارس

اصـــول جلـــب مشـــارکت و  -
 همکاري بین بخش 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ي در بهداشـت برنامه ریـز  25
  مدارس

دالیل عدم موفقیت در برنامه  -
  هاي بهداشت مدارس. 

ســـخنرانی و بحـــث 
  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  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( ئه شده را نقاط قوت برنامه اموزشی ارا. -
 شناختی)هدف . (نقاط ضعف برنامه اموزشی ارائه شده را فهرست کند -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  15جلسه 
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ارائه برنامه هاي آموزشـی توسـط   60
 دانش آموزان

  

  هدف کلی 
  

ــث  ــی بح ــی و ارزاب گروه
  برنامه اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بـر 
ــاس چــک لیســت  اس

  تهیه شده



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایرانم پزشکی دانشگاه علو

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٢

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
آموزشی توسط ارائه برنامه هاي 

 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

    

  
  
  
  
  

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

 شناختی)هدف (  نماید.ده توسط همکالسی خود بر ارزیابی برنامه ارائه ش -
 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 
  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
  برنامه اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بـر 
ــاس چــک لیســت  اس

  تهیه شده
ــی اهداف ویژه برنامـه ارائه برنامه هاي آموزشی توسط  ــی و ارزاب ــث گروه نمره دهی و ارزابی بـر بح



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایرانم پزشکی دانشگاه علو

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٣

  اموزشی دانش آموزان
  

ــاس چــک لیســت   امه اموزشی دانشجویانبرن 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
ارائه برنامه هاي آموزشی توسط   40

 دانش آموزان
ی برنامه ارائـه بررس

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
  
  
  
  

  هفدهماهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود: 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 
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

سـط ارائه برنامه هاي آموزشـی تو  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

نمره دهی و ارزابی بـر 
ــ ــاس چــک لیس ت اس

  تهیه شده



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایرانم پزشکی دانشگاه علو

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٤

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

    

  
  


