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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 
  دنداریش نیاز: پ    عملی -  نظرينوع واحد:   3 تعداد واحد:  تکنولوژي آموزشی نام درس:

  دانشکده بهداشت مکان برگزاري:                   ---- 15- 13--- :ساعت      شنبه سه زمان برگزاري کالس: روز
  مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):      دکتر مرتضی منصوریان مسئول درس:   6 تعداد دانشجویان:

  (لطفاً شرح دهید) :رسشرح د
 
  
  

)ت اس همان هدف بینابینی طرح دوره( :یهدف کل   
  شرح دهند .تعریف تکنولوژي آموزشی را  .1
 شرح دهند .اهداف تکنولوژي آموزشی را  .2
 طراحی منظم اموزشی را شرح دهند  .3
 تاکسونومی بلوم را نام ببرند .4
  مراحل تاکسونومی بلوم را شرح دهند .5
  استراتژي هاي یادگیري و روشهاي اموزشی را شرح دهند .6
  ن کنندابعاد نرم افزري تکنولوژي آموزشی را بیا .7
  روش هاي کار با رسانه هاي جمعی را شرح دهند .8
 انواع وسایل کمک اموزشی را نام ببرند. .9

 
 بخش عملی

  تهیه پمفلت آموزشی و ارائه آن در کالس  .1
  تهیه پوستر آموزشی و ارائه آن در کالس .2
  کار با وسایل کمک آموزشی ساده .3
  کار با وسایل کمک آموزشی پیچیده .4
 بازدید از مراکز رسانه اي .5
  ارائه گزارش کارهاي عملی .6
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 ٢

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

 شناختی)هدف ( تعاریف تکنولوژي آموزشی را شرح دهند  -
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. در جهان  کاربرد تکنولوژي در آموزشتاریخچه  -
 شناختی)هدف ( ذکر نماید را  تاریخچه کاربرد تکنولوژي در آموزش در ایران  . -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (در آموزش بهداشت و ارتقا سالمت ..تکنولوژي آموزشیدالیل اهمیت  -

  ي مطالببندي ارائهنزماجدول 
  1جلسه

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

ســـخنرانی و بحـــث   تعاریف  تعاریف تکنولوژي آموزشی  20
  هیگرو

  پرسش و پاسخ

تاریخچه کـاربرد تکنولـوژي در   15
   آموزش در جهان 

ــــاربرد  ــــه ک تاریخچ
تکنولوژي در آمـوزش 
ــورهاي  ــی کش در برخ

   صنعتی 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

تاریخچه کـاربرد تکنولـوژي در   20
   آموزش در ایران 

رونــــد تکنولــــوژي 
    اموزشی در ایران

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  و پاسخپرسش 

ـــوژي   30 ـــت تکنول ـــل اهمی دالی
در آموزش بهداشـت و  آموزشی

  ارتقا سالمت

اهمیت در انتشار اخبار 
  بهداشتی

ــادگیري  ــت در ی اهمی
  مفاهیم جدید

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 (  ا ذکر نماید.راصول تکنولوژي آموزشی  -
 شناختی)هدف ( اجزاي فرایند اموزش در برنامه هاي اموزش بهداشت را نام ببرد -
 شناختی)هدف ( اجزاي طراحی منظم اموزشی را نام ببرد -
 شناختی)هدف ( اهمیت تعیین اهداف در تدوین برنامه اموزشی را ذکر نماید -
 شناختی)هدف ( نام ببرد انواع اهداف در برنامه طراحی منظم اموزشی را -
 شناختی)هدف ( تحلیل اموزشی در تدوین اهداف را شرح دهند  -
 یک نمونه هدف رفتاري را بنویسد (هدف عملکردي) -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  2جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ـــوژي   20 ـــانی تکنول ـــول و مب اص
  آموزشی

ــــول ت ــــوژي اص کنول
   آموزشی

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

اجزاي فرایند اموزش در برنامـه   20
  هاي اموزش بهداشت

ــــانی  ــــوژي مب تکنول
  آموزشی

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ــــر  اجزاي طراحی منظم اموزشی  30 ــــداف -فراگی  -اه
ــــرایط ــــابع و  -ش من

  ارزشیابی

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

نواع اهداف در برنامـه طراحـی ا  30
  منظم اموزشی

ــــی  ــــی و  –کل جزی
  رفتاري

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

تحلیــل آموزشــی در تــدوین   10
  اهداف 

ـــل  ـــاي تحلی ـــام ه گ
  اموزشی 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  
  
  
  
  
  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایرانه علوم پزشکی دانشگا

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٤

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

 شناختی)هدف ( اموزشی را نام ببرند منشا اهداف -
 شناختی)هدف ( مالك هاي تعیین کننده در تدوین اهدف اموزشی را نام ببرد  -
 شناختی)هدف ( مراحل تدوین اهداف را نام بررد  -
 شناختی)هدف ( انواع صافی ها در تدوین اهداف را نام ببرد -
 شناختی)هدف ( بلوم را نام بررد  ینطبقه بندي اهداف بنیام -
 شناختی)هدف ( یطه هاي سه گانه طبقه بندي بلوم را شرح دهدح -
 شناختی)هدف ( اجزاي حیطه هاي سه گانه طبقه بندي بلوم را شرح دهد -
-  

  3جلسه
ـــــــــــــدت  م

  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ــــخنرانی و   -منبع موضوع -منبع فراگیر –منبع جامعه   منابع تدوین هدف  20 س
  گروهیبحث 

  پرسش و پاسخ

مالك هاي تعیین کننده   20
  در تدوین اهدف اموزشی

ــــخنرانی و   دیگاه متخصصین –جامعه  -نیاز فردي س
  بحث گروهی

  پرسش و پاسخ

انواع صافی ها در تدوین   10
  اهداف

ــــخنرانی و   فلسفه اجتماعی -روان شناسی –صافی فسله  س
  بحث گروهی

  پرسش و پاسخ

طبقـــه بنـــدي اهـــداف   15
  مین بلومبنیا

ــــخنرانی و   حرکتی-عاطفی روانی  -شناختی س
  بحث گروهی

  پرسش و پاسخ

ــه   20 حیطــه هــاي ســه گان
  طبقه بندي بلوم

ــــخنرانی و   حرکتی-عاطفی روانی  -شرح شناختی س
  بحث گروهی

  پرسش و پاسخ

اجزاي حیطه هـاي سـه   20
  گانه طبقه بندي بلوم

  ادراك .... -شناختی اگاهی
  ادن ....پاسخ د –مواجهه  -عاطفی

  اجراي مستقل .... -امادگی و تقلید -روانی حرکتی

ــــخنرانی و  س
  بحث گروهی

  پرسش و پاسخ
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 ٥

  
  :چهارماهداف رفتاري جلسه 

از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  .رایط اجراي برنامه اموزشی در آموزش بهداشت را شرح دهندش -
 شناختی)هدف ( آموزش بهداشت را شرح دهند تجارب یادگیري برنامه اموزشی در -
 شناختی)هدف ( انواع گروه هاي فراگیران در برنامه اموزشی در آموزش بهداشت را نام دهند  -
 شناختی)هدف (تفاوت گروه هاي فراگیران در برنامه اموزشی در آموزش بهداشت را شرح دهند  -
  (هدف شناختی) ت را شرح دهند انواع شیوه هاي تدریس در برنامه اموزشی در آموزش بهداش -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  4جلسه

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

شرایط اجراي برنامـه اموزشـی   20
  در آموزش بهداشت

اوضاع و احوال،  -زمان
ــــا و  ــــدودیت ه مح

  امکانات

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

گیري برنامه اموزشی تجارب یاد  15
  در آموزش بهداشت

 -انواع تجارب یادگیري
  موقعیت رجعی

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

انواع گـروه هـاي فراگیـران در   15
برنامــه اموزشــی در آمــوزش 

  بهداشت

 -گــروه هــاي کوچــک
  بزرگ-متوسط 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

تفاوت گروه هـاي فراگیـران در   20
ه اموزشــی در آمــوزش برنامــ

  بهداشت

ــروه ــدازه گ ــان  -ان زم
  اموزش و ...

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

انــواع شــیوه هــاي تــدریس در   20
برنامــه اموزشــی در آمــوزش 

  بهداشت

ــــوري ــــدریس تئ  -ت
  تدرسی عملی

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ
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 ٦

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

 شناختی)هدف (  ع در طراحی منظم اموزشی را نام ببرد.بانواع منا -
 شناختی)هدف ( اهمیت نقش مدرس در فرایند اموزش را شرح دهد -
 شناختی)هدف ( نقش هاي مدرس در فرایند اموزش را نام ببرد -
 شناختی)هدف ( اهمیت تعین مواد و وسایل در فرایند اموزش را شرح دهد -
 شناختی)هدف ( ر در تعیین مواد و وسایل اموزشی را نام ببرد.عومل موث -
 شناختی)هدف ( نمونه هایی از تجهیزات اموزش را نام ببرد -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  5جلسه

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

انواع منـابع در طراحـی مـنظم   10
  اموزشی

وسایل  مواد و -انسانی
ــــی ــــاي  -اموزش فض

  اموزشی

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

اهمیت نقش مدرس در فراینـد   15
  اموزش

اصلی تـرین عامـل در 
 -فرایند انتقال مطالـب

ویژگی هاي شخصیتی 
  مدرس

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

نقش هـاي مـدرس در فراینـد   20
  اموزش

رهبري  -انتقال دهنده
  بحث ها...

ی و بحـــث ســـخنران
  گروهی

  پرسش و پاسخ

اهمیت تعین مواد و وسـایل در   10
  فرایند اموزش

–ویژگــی هــاي مــواد 
ـــتفاده از  ـــرایط اس ش

  وسایل

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

عومل مـوثر در تعیـین مـواد و   15
  وسایل اموزشی

 -تنوع توانـایی فراگیـر
  تنوع تعداد ....

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ـــــال هـــــاي   نمونه هایی از تجهیزات اموزش  15 ترمین
پروژکتـور  -کامپیوتري

  چارت ها... –

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  
  
  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایرانه علوم پزشکی دانشگا

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٧

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

 شناختی)هدف (  نماید. ارزشیابی در طراحی منظم اموزشی را شرحاهمیت  -
 شناختی)هدف ( حی منظم اموزشی را نام ببردانوع ارزشیابی در طرا -
 . (هدف شناختی)را نام ببرددر طراحی منظم اموزشی مراحل اصالح طرح  -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)تفاوت انوع ارزشیابی در طراحی منظم اموزشی  -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  6جلسه

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

اهمیـت ارزشـیابی در طراحــی   30
  منظم اموزشی

اهمیــت ارزشــیابی در تـــدوین 
  اهداف

اهمیت ارزشیابی در اجراي طرح 
  هاي اینده

  

ــث  ــخنرانی و بح س
  گروهی

  پرسش و پاسخ

انــوع ارزشــیابی در طراحـــی   30
  منظم اموزشی

  ارزشیابی تشخیصی
  ارزشیابی تکوینی

  ارزشیابی تاثیر
  یجهارزشیابی نت

ــث  ــخنرانی و بح س
  گروهی

  پرسش و پاسخ

در طراحی مراحل اصالح طرح   30
  منظم اموزشی

 -اصـالح شـرایط -اصالح اهداف
  اصالح روش انتخاب فراگیر ...

ــث  ــخنرانی و بح س
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ـــیابی در   10 ـــوع ارزش ـــاوت ان تف
طراحـــی مـــنظم اموزشـــی را 

  تجزیه و تحلیل

ــی ،  ــیابی تشخیص ــاوت ارزش تف
ــیاب ــیابی ارزش ــوینی، ارزش ی تک

  تاثیر، ارزشیابی نتیجه

    

  
  
  
  
  
  
  
  

  :هفتماهداف رفتاري جلسه 



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایرانه علوم پزشکی دانشگا

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٨

:از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  
 
 شناختی)هدف ( نظریه هاي یادگیري در حوزه سالمت سالمت نام ببرد     -
 شناختی)هدف (  ساختارهاي اصلی هریک از نظریه ها را تعریف کند. -
 شناختی)هدف (  هاي نظریه هاي یادگیري را بیان کند.تفاوت ها و شباهت  -
مثالی براي کاربرد هریک از نظریه هاي یادگیري در تغییر نگرش و رفتار یادگیرندگان در موقعیت هاي خاص ارائه  -

  شناختی)هدف ( دهد
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  7جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  زشیابیار  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ــادگیري در   40 ــه هــاي ی نظری
  حوزه سالمت

ــــادگیري  ــــه ی نظری
ـــاعی ـــل -اجتم  -ازوب

  کرت لوین ... -کلمن

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ساختارهاي اصلی هریک از   40
  نظریه ها

برنامه  –محیط  –فرد 
  اموزشی

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

تفاوت هـا و شـباهت هـاي   30
  نظریه هاي یادگیري

ـــاختاري ـــاوت س  -تف
  فراگیران -محتوایی

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

مثالی براي کاربرد هریک از   20
ــادگیري در  ــه هــاي ی نظری
تغییــر نگــرش و رفتــار 
ــت  ــدگان در موقعی یادگیرن

  هاي خاص

ــاي  ــه ه ــاربرد نظری ک
ــــادگیري  ــــه ی نظری

ـــاعی ـــل -اجتم  -ازوب
  کرت لوین ... -کلمن

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایرانه علوم پزشکی دانشگا

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٩

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

  شناختی)هدف (  وسایل کمک آموزشی نورتاب را بشناسد.-
  شناختی)هدف (  اهمیت استفاد از وسایل کمک آموزشی نورتاب را بداند.-
  شناختی)هدف (  سایل کمک آموزشی نورتاب را شرح دهد.دالیل و ضرورت کاربرد و-
  شناختی)هدف (  اصول انتخاب رسانه هاي آموزشی نورتاب را شرح دهد.-

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  8جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

  -اسالیدپروژکتور  وسایل کمک آموزشی نورتاب  30
  ویدئو پرژکتور -نهرایا

  

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

اهمیت استفاد از وسایل کمک   25
  آموزشی نورتاب

ـــــواص در  ـــــش ح نق
  یادگیري

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ــاربرد   25 ــرورت ک ــل و ض دالی
  وسایل کمک آموزشی نورتاب

ملمــوس کــردن فراینــد 
  اموزش

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

اصــول انتخــاب رســانه هــاي   30
  آموزشی نورتاب

  انتخاب بر اساس اهداف
انتخاب بر اساس شرایط 

  یادگیرندگان
انتخاب بر اساس ویژگی 

  هاي یادگیرندگان

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  
  
  
  
  
  

   اهداف رفتاري جلسه نهم:



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایرانه علوم پزشکی دانشگا

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٠

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
  شناختی)هدف (  بشناسد. وسایل کمک آموزشی نورتاب را-
  شناختی)هدف (  اهمیت استفاد از وسایل کمک آموزشی نورتاب را بداند.-
  شناختی)هدف (  دالیل و ضرورت کاربرد وسایل کمک آموزشی نورتاب را شرح دهد.-
  شناختی)هدف (  اصول انتخاب رسانه هاي آموزشی نورتاب را شرح دهد.-

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  9هجلس
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

غیـر وسایل کمـک آموزشـی   30
  نورتاب

وسایل کمک اموزشی 
  چاپی

وسایل کمک اموزشی 
  چاپی
  

  

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

اهمیت استفاد از وسایل کمک   25
  نورتابغیر آموزشی 

ـــــواص در  ـــــش ح نق
ویژگـی هـاي  -یادگیري

  یرانفراگ

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ــاربرد   25 ــرورت ک ــل و ض دالی
 غیـر وسایل کمـک آموزشـی

  نورتاب

ملمــوس کــردن فراینــد 
شـرایط سـنی  -امـوزش

  فراگیران

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

اصــول انتخــاب رســانه هــاي   30
  نورتاب غیر آموزشی

  انتخاب بر اساس اهداف
انتخاب بر اساس شرایط 

  یرندگانیادگ
انتخاب بر اساس ویژگی 

  هاي یادگیرندگان

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  
  

  اهداف رفتاري جلسه دهم:



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایرانه علوم پزشکی دانشگا

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١١

از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  
 شناختی)هدف ( رسانه را تعریف کند -
 شناختی)هدف ( انواع رسانه هاي آموزشی را نام ببرد -
 شناختی)هدف ( اموزش بهداشت شرح دهد اهمیت رسانه هاي اموزشی را در فرایند -
 شناختی)هدف ( اهمیت کار با اینترنت و شبکه هاي مجازي را شرح دهد -
 شناختی)هدف ( چگونگی به کارگیري رسانه ها -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  10جلسه
ـــــــــــــدت  م

  زمان(دقیقه)

ي شیوه رئوس مطالب  موضوع درس
  تدریس 

  ارزشیابی

 رسانه را تعریف کند  30
  

ســــــخنرانی و   تعریف رسانه از منبع مختلف
  بحث گروهی

  پرسش و پاسخ

 انواع رسانه هاي آموزشی را نام ببرد  20
 

  رسانه هاي جمعی
 رسانه هاي انفرادي(مجازي)

ســــــخنرانی و 
  بحث گروهی

  پرسش و پاسخ

اهمیت رسانه هاي اموزشی را در فرایند   30
 اموزش بهداشت شرح دهد

 

  سانیاهمیت رسانه در اطالع ر
 اهمیت رسانه در یادگیري

ســــــخنرانی و 
  بحث گروهی

  پرسش و پاسخ

اهمیت کار با اینترنت و شبکه هاي   30
 مجازي را شرح دهد

 

  نقش اینترنت در اموزش سالمت
ــوزش  ــی در ام ــاي اموزش ــبکه ه ــش ش نق

  سالمت 
  

ســــــخنرانی و 
  بحث گروهی

  پرسش و پاسخ

 چگونگی به کارگیري رسانه ها  
  

 ید خود را آماده ساز
 محیط راآماده سازید 

مهـم تـرین ( دانش آموزان را آمـاده سـازید
 )  قسمت

 از رسانه ها به نحو مطلوب استفاده کنید 
محتواي ارائه شده از طریق رسـانه هـا را بـا 

  فعالیت هاي یادگیري دنبال کنید

ســــــخنرانی و 
  بحث گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  
  
  

  
  اهداف رفتاري جلسه یازدهم:



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایرانه علوم پزشکی دانشگا

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٢

ز فراگیر انتظار می رودا رسدر پایان د  
  شناختی)هدف ( ویژگی هاي یک پوستر بهداشتی خوب را شرح دهد-

  شناختی)هدف ( انواع پوستر اموزشی را نام ببرد
 شناختی)هدف ( نحوه استفاده از پوستر را را شرح دهد

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  11جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

موضوع 
  درس

  ارزشیابی  یس ي تدرشیوه رئوس مطالب

ـــــی   30 ویژگ
هــاي یــک 
ـــــتر  پوس
بهداشـــتی 

  خوب

  استفاده از کلمات محلی ، ساده و کوتاه
 داشتن تنها یک ایده 

 استفاده از تصاویر یا سمبل هاي 
 مناسب بودن اندازه حروف و طرح ها

 هماهنگ بودن طرح و رنگ با موضوع 

سخنرانی و بحث 
  گروهی

پرســــــش و 
  پاسخ

انواع   20
پوستر 
 اموزشی

  وسترهاي تک پیامی پ
 پوسترهاي چند پیامی

سخنرانی و بحث 
  گروهی

پرســــــش و 
  پاسخ

نحوه   25
استفاده از 

 پوستر

 خالی بودن اطراف محل نصب پوستر از وجود تصاویر 
 تابش نور کافی و مستقیم به پوستر
 استفاده از پوسترهاي تمیز و سالم 

 امکان ایستادن در مقابل پوسترهاي چند نظري 
 وسترها از عوارض طبیعی محافظت پ

 

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایرانه علوم پزشکی دانشگا

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٣

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

  شناختی)هدف ( ویژگی هاي یک پمفلت بهداشتی خوب را شرح دهد -
  شناختی)هدف ( انواع رسانه هاي چاپی کوتاه اموزشی را نام ببرد -
 اختی)شنهدف ( را شرح دهدنحوه استفاده از پمفلت  - 

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  12جلسه
مــــــــدت 
  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ویژگی هـاي یـک پمفلـت   30
  بهداشتی خوب

استفاده از کلمات محلی ، سـاده 
  و کوتاه

 داشتن تنها یک ایده 
 استفاده از تصاویر یا سمبل هاي 

ــروف و  ــدازه ح ــودن ان مناســب ب
 اطرح ه

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

انواع رسانه هاي چاپی   25
 کوتاه اموزشی

ـــت ـــت -پمفل ـــور -لیفل  -بروش
 کارت نمایشی -تراکت -استیکر

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  نحوه توزیع نحوه استفاده از پمفلت  25
 زمان مناسب توزیع

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

 -لیفلت - از نحوه استفاده   20
 -تتراک - استیکر -بروشور

 کارت نمایشی

  نحوه توزیع
  زمان مناسب توزیع

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایرانه علوم پزشکی دانشگا

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٤

  م:سیزدهاهداف رفتاري جلسه 
 

 بازدید از مراکز رسانه اي
 

  :دهمچهاراهداف رفتاري جلسه 
  بازدید از مراکز رسانه اي

 
  اهداف رفتاري جلسه پانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسان ددر پای  
 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

  15ه جلس
  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 
ــت  ــک لیس ــاس چ اس

  تهیه شده
ارائه برنامه هاي آموزشی توسط 
 دانش آموزان

ویژه برنامـه اهداف 
  اموزشی

  

ــی  ــی و ارزاب ــث گروه بح
  برنامه اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بـر 
ــت  ــک لیس ــاس چ 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 
ــت  ــک لیس ــاس چ اس

  تهیه شده
رسی برنامه ارائـه بر   40

شـــده بـــا کمـــک 
  دانشجویان

    

  
  
  
  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایرانه علوم پزشکی دانشگا

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٥

  
  اهداف رفتاري جلسه شانزدهم:

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 . (ه اموزشی ارائه شده را فهرست کندنقاط ضعف برنام -

  
  
  
  
  
  
  

  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

دهی و ارزابی بـر  نمره
ــت  ــک لیس ــاس چ 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 
ــت  ــک لیس ــاس چ اس

  تهیه شده
ارائه برنامه هاي آموزشی توسط 
 دانش آموزان

  محتواي اموزش
  

ــث گ ــی بح ــی و ارزاب روه
  برنامه اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بـر 
ــت  ــک لیس ــاس چ اس

  تهیه شده
بررسی برنامه ارائـه    40

شـــده بـــا کمـــک 
  دانشجویان

    



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایرانه علوم پزشکی دانشگا

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٦

  
  
  
  

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

 ختی)شناهدف (  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

زشـی توسـط ارائه برنامه هاي آمو  60
 دانش آموزان

  

  هدف کلی 
  

ــی  ــی و ارزاب ــث گروه بح
  برنامه اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بـر 
ــت  ــک لیس ــاس چ 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  ــت اس ــک لیس چ

  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 
ــت  ــک لیس ــاس چ اس

  تهیه شده
بررسی برنامه ارائـه    40

شـــده بـــا کمـــک 
  دانشجویان

    

  


