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

 

 یو رشته مقطع  خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت گروه آموزشی:   بهداشت  دانشکده:

 کارشناسی ارشد  آموزش بهداشت تحصیلی:

 نداردش نیاز: یپ  نظرینوع واحد:   2 تعداد واحد:  و ارتقا سالمت  ت مدارسآموزش بهداش  نام درس:

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:                   8-10 :ساعت      شنبهسه  زمان برگزاری کالس: روز

 مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:   دکتر مرتضی منصوریان مسئول درس:   6 تعداد دانشجویان:

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د
 

 

 

 (است  رههمان هدف بینابینی طرح دو) :یهدف کل
 سابقه بهداشت مدارس در ایران و جهان را شرح دهند  . .1

 اهداف وراهبردهای اساسی بهداشت مدارس را شرح دهند  .2

 اصول ومبانی آموزشی بهداشت مدارس  را تعریف نمایند.   .3

 اصول تغذیه ورفتارهای غذایی مناسب را شرح دهند .4

 یمنی وبهداشت محیط مدارس را شرح دهند  .5

 بهداشت میحط مدرسه را آیین نامه های مربوطه را شرح دهند.استاندارد های  .6

 شناسنامه سالمت و اهمیت آن را شرح دهند .7

 راههای پیشگیری از حوادث درمدارس را شرح دهند.  .8
 دشواریها وبیماریهای شایع در دانش آموزان را شرح دهند   .9

 عوامل موثر بر سالمت دانش آموزان را شرح دهند  .10

 و نقش مدرسه در کنترل آن را شرح دهنداعتیاد ومواد مخدر  .11

 بیماری ایدز و راههای انتقال و کنترل آن را شرح دهند .12
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 اهداف رفتاری جلسه اول:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. تاریخچه بهداشت مدارس در جهان . -

 شناختی(هدف )  نماید.را ذکر  تاریخچه بهداشت مدارس در ایران . -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(.. دالیل اهمیت بهداشت مدارس را -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( محور های اصلی بهداشت مدارس را . -

تجزیزه و تحلیزل کنزد. )هزدف  شاخص های بهداشت مدارس و نقش آن در برنامه ریززی هزای بهداشزتی بزرای مزدارس را  -

 شناختی(

 

 ی مطالبی ارائهبندنزماجدول 

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

تاریخچزززه و دالیزززل اهمیزززت  15

 بهداشت مدارس

مقدمززه و ذکززر دالیززل 

اهمیززززت بهداشززززت 

 مدارس

سزززخنرانی و بحززز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

تاریخچزززه و دالیزززل اهمیزززت  20

 بهداشت مدارس

تاریخچزززه بهداشزززت 

  ن مدارس در جها

سزززخنرانی و بحززز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

تاریخچزززه و دالیزززل اهمیزززت  20

 بهداشت مدارس

تاریخچزززه بهداشزززت 

  مدارس در ایران 

سزززخنرانی و بحززز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

تاریخچزززه و دالیزززل اهمیزززت  30

 بهداشت مدارس

محززور هززای اصززلی .

 بهداشت مدارس

سزززخنرانی و بحززز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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 :رفتاری جلسه دوماهداف 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 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 -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( را اموزشی در مدارس  شرایط و ویژگی های اجرای برنامه -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

اصول و مبانی آموزش بهداشت  20

 در مدارس

اصول آموزش بهداشت 

 مدارس   

سزززخنرانی و بحززز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

مبانی آموزش بهداشت  اصول و 20

 در مدارس

مبانی آموزش بهداشت 

 مدارس

سزززخنرانی و بحززز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

اصول و مبانی آموزش بهداشت  30

 در مدارس

اهمیززززت آمززززوزش 

 بهداشت در مدارس

سزززخنرانی و بحززز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

اصول و مبانی آموزش بهداشت  30

 در مدارس

شرایط و ویژگی هزای 

موزشزی اجرای برنامه ا

 در مدارس

سزززخنرانی و بحززز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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 اهداف رفتاری جلسه سوم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  نماید. شرح. را اهمیت تغذیه سالم در مدارس . -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(. اصول تغذیه صحیح در مدارس را -

 . )هدف شناختی(یی را نام ببردگروه های مواد غذا. -

 اهمیت هر یک از گروه های مواد غذایی را شرح دهد)هدف شناختی( -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( دالیل گرایش دانش آموزان به فست فود را -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

اهمیت تغذیه سالم در  تغذیه صحیح در مدارس 20

 مدارس

سزززخنرانی و بحززز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

اصول تغذیه صحیح در  تغذیه صحیح در مدارس 15

 مدارس

سزززخنرانی و بحززز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

سزززخنرانی و بحززز   گروه های مواد غذایی تغذیه صحیح در مدارس 15

 گروهی

 پرسش و پاسخ

اهمیت هر یک از گروه  رستغذیه صحیح در مدا 20

 های مواد غذایی

سزززخنرانی و بحززز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

دالیل گزرایش دانزش  تغذیه صحیح در مدارس 20

 آموزان به فست فود

سزززخنرانی و بحززز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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 اهداف رفتاری جلسه چهارم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی(هدف )  . را ذکر نماید.یط مدارس اصول ایمنی وبهداشت مح -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(.. استانداردهای ایمنی مدارس -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ایمنزززی و بهداشزززت محزززیط  30

 مدرسه

اصول ایمنی وبهداشت 

 محیط مدارس

و بحززز  سزززخنرانی 

 گروهی

 پرسش و پاسخ

ایمنزززی و بهداشزززت محزززیط  60

 مدرسه

اسززتانداردهای ایمنززی 

 مدارس

سزززخنرانی و بحززز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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 اهداف رفتاری جلسه پنجم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  . را ذکر نماید.اهمیت راعایت ایین نامه بهداشت محیط مدرسه -

 فهرست کند. )هدف شناختی(. مواد آیین نامه بهداشت محیط مدرسه را -

 توضیح دهد. )هدف شناختی( روند اجرای و نظارت بر بهداشت محیط مدارس را  -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 ی مطالبائهبندی ارجدول زمان

 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

آئززین نامززه بهداشززت محززیط  30

 مدرسه

اهمیزت راعایزت ایزین 

نامه بهداشزت محزیط 

 مدرسه

سزززخنرانی و بحززز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

آئززین نامززه بهداشززت محززیط  30

 مدرسه

مزززواد آیزززین نامزززه 

بهداشززززت محززززیط 

 مدرسه

و بحززز  سزززخنرانی 

 گروهی

 پرسش و پاسخ

آئززین نامززه بهداشززت محززیط  40

 مدرسه

روند اجزرای و نظزارت 

بززر بهداشززت محززیط 

 مدارس

سزززخنرانی و بحززز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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 اهداف رفتاری جلسه ششم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( اصول مدارس ارتقا یافته -

 ایط و ویژگی های مدارس ارتقا یافته را  تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(شر -

 شناختی(هدف )  .برنامه اجرای ارتقا سالمت مدارس در کشور را تجزیه و تحلیل نماید -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

اصززول مززدارس ارتقززا  قا یافتهمدارس ارت 40

 یافته

سزززخنرانی و بحززز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

شرایط و ویژگی هزای  مدارس ارتقا یافته 40

 مدارس ارتقا یافته

سزززخنرانی و بحززز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

برنامززه اجززرای ارتقززا  مدارس ارتقا یافته 30

سزززالمت مزززدارس در 

 کشور

سزززخنرانی و بحززز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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 اهداف رفتاری جلسه هفتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.دالیل اهمیت شناسنامه سالمت دانش آموزان  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(. اجزای شناسنامه سالمت دانش آموزان -

 ضیح دهد. )هدف شناختی(را تو. روند اجرایی و تکمیل کردن شناسنامه سالمت دانش آموزان -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( نقش شناسنامه سالمت دانش آموزان را در ارتقا سالمت دانش آموزان -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 دالیل اهمیزت شناسزنامه سزالمت شناسنامه سالمت 30

 دانش آموزان

سزززخنرانی و بحززز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

اجزززای شناسززنامه سززالمت دانززش  شناسنامه سالمت 25

 آموزان

سزززخنرانی و بحززز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

رونززد اجرایززی و تکمیززل کززردن  شناسنامه سالمت 25

 شناسنامه سالمت دانش آموزان

سزززخنرانی و بحززز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

ناسززنامه سززالمت دانززش نقززش ش شناسنامه سالمت 30

آموزان را در ارتقزا سزالمت دانزش 

 آموزان

سزززخنرانی و بحززز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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 اهداف رفتاری جلسه هشتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.اصلی ترین حوادث درمدارس  را  -

 فهرست کند. )هدف شناختی(را . راههای پیشگیری از حوادث درمدارس -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(. دالیل بروز حوادث در مدرسه -

 )هدف شناختی( شرح دهدرا  اقدامات الزم بعد از بروز حوادث -

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

سزززخنرانی و بحززز   ث درمدارس اصلی ترین حواد - حوادث  20

 گروهی

 پرسش و پاسخ

راههای پیشزگیری از حزوادث  - حوادث  20
 . درمدارس

سزززخنرانی و بحززز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

سزززخنرانی و بحززز   . دالیل بروز حوادث در مدرسه - حوادث  30

 گروهی

 پرسش و پاسخ

اقدامات الزم بعد از بروز حوادث در  حوادث  25

 مدرسه

سزززخنرانی و بحززز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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 اهداف رفتاری جلسه نهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. مهترین اختالالت تغذیه ای شایع  دانش آموزان -

 فهرست کند. )هدف شناختی( اختالالت تغذیه ای شایع در دانش آموزان را  -

 توضیح دهد. )هدف شناختی( اختالالت ناشی از کمبود ید در دانش آموزان  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

اختالالت تغذیه ای  40

 دانش آموزان

مهترین اخزتالالت تغذیزه ای  -
  شایع  دانش آموزان

سزخنرانی و بحز  

 وهیگر

 پرسش و پاسخ

اختالالت تغذیه ای  40

 دانش آموزان

اختالالت ناشی از کمبزود یزد  -

 در دانش آموزان 

سزخنرانی و بحز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

اختالالت تغذیه ای  30

 دانش آموزان

اثرات کمبود یزد بزر سزالمت  -

 دانش آموزان

سزخنرانی و بحز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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 جلسه دهم: اهداف رفتاری

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. کمخونی های شایع دوران مدرسه را  -

 را شرح دهد. )هدف شناختی(انواع کم خونی شایع در سنین مدرسه را  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی( اهمیت فقر آهن و دالیل بروز آن -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(. خونی ها را نقش آموزش بهداشت در کنترل کم 

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(روش های تغذیه ای و رفتاری موثر بر کنترل کم خونی ها . -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 10جلسه

مززززززززززدت 

 زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

اخزززززززززززتالالت  30
وبیماریهززای شززایع 

 انش آموزان.  در د

 

انواع کم خونی شایع در  -

 سنین مدرسه 

سزززخنرانی و بحززز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

یع اختالالت وبیماریهای شا 20

 در دانش آموزان.  

اهمیزززت فقزززر آهزززن و  -

 دالیل بروز آن

سزززخنرانی و بحززز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

یع اختالالت وبیماریهای شا 30

 در دانش آموزان.  

کنتزرل  نقش آموزش بهداشزت در

 کم خونی ها

سزززخنرانی و بحززز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

یع اختالالت وبیماریهای شا 30

 در دانش آموزان.  

.روش های تغذیزه ای و  -

رفتاری موثر بزر کنتزرل 

 کم خونی ها

سزززخنرانی و بحززز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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 اهداف رفتاری جلسه یازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. همترین مشکالت سالمت جوانان و نوجوانانم -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(. جوانان و نوجوانانمشکالت روانی  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( جوانان و نوجوانانمشکالت اجتماعی   -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(را نقش رسانه های اجتماعی در گسترش ارتباطات با جنس مخالف و تبعات آن را  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مشززکالت سززالمت جوانززان و  30

 نوجوانان

 

مهمتزززززرین  -

مشززززززکالت 

سزززززززالمت 

جوانززززززان و 

  نوجوانان

سزززخنرانی و بحززز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

انان و مشکالت سالمت جو 20

 نوجوانان

مشززززززکالت  -

جوانزان روانی 

 .و نوجوانان

سزززخنرانی و بحززز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

مشکالت سالمت جوانان و  25

 نوجوانان

مشزززززکالت   -

اجتمززززززاعی 

جوانززززززان و 

 نوجوانان

سزززخنرانی و بحززز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

مشکالت سالمت جوانان و  25

 نوجوانان

نقش رسانه های 

اجتماعی در گسترش 

با جنس ارتباطات 

 مخالف و تبعات آن

سزززخنرانی و بحززز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين
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 اهداف رفتاری جلسه دوازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  نماید.اهمیت بررسی اعتیاد در مدارس را ذکر . -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(. انواع مواد مخدر را  -

 توضیح دهد. )هدف شناختی(ارس را مواد مخدر شایع در مد -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( دالیل گرایش دانش اموزان به مواد مخدر را -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 12جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

اهمیززت بررسززی اعتیززاد در . - اعتیاد 30

 مدارس 

سزززخنرانی و بحززز  

 وهیگر

 پرسش و پاسخ

سزززخنرانی و بحززز   انواع مواد مخدر  - اعتیاد 25

 گروهی

 پرسش و پاسخ

مواد مخدر شایع در مدارس  - اعتیاد 25

  را 

سزززخنرانی و بحززز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

دالیل گرایش دانش امزوزان  - اعتیاد 20

 به مواد مخدر 

سزززخنرانی و بحززز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
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 م:سیزدهلسه اهداف رفتاری ج

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. دالیل اهمیت آموزش بیماری ایدز در مدارس -

 را فهرست کند. )هدف شناختی( راههای انتقال بیماری ایدز -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( اهمیت جهانی بیماری ایدز -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(ترل این بیماری را نقش اموزش ایدز به دانش اموزان در کن -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 13جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

دالیزززل اهمیزززت آمزززوزش  - ایدز 20

 را  بیماری ایدز در مدارس

سزززخنرانی و بحززز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

سزززخنرانی و بحززز    ماری ایدزراههای انتقال بی - ایدز 30

 گروهی

 پرسش و پاسخ

سزززخنرانی و بحززز    اهمیت جهانی بیماری ایدز - ایدز 25

 گروهی

 پرسش و پاسخ

نقش اموزش ایدز به دانزش  - ایدز 25

امزززوزان در کنتزززرل ایزززن 

 بیماری را 

سزززخنرانی و بحززز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين
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 :دهمچهاراهداف رفتاری جلسه 

انتظار می رود: از فراگیر رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.اصول برنامه ریزی در بهداشت مدارس  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی( انواع برنامه ریزی در بهداشت مدارس. -

 توضیح دهد. )هدف شناختی(اصول جلب مشارکت و همکاری بین بخش را  -

 حلیل کند. )هدف شناختی(. را تجزیه و تدالیل عدم موفقیت در برنامه های بهداشت مدارس -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 14جلسه

مززززززززدت 

 زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

برنامه ریززی در بهداشزت  30

 مدارس

اصزززول برنامزززه ریززززی در  -

 بهداشت مدارس 

سزززخنرانی و بحززز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

برنامه ریززی در بهداشزت  25

 مدارس

برنامزززه ریززززی در انزززواع . -

  بهداشت مدارس

سزززخنرانی و بحززز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

برنامه ریززی در بهداشزت  20

 مدارس

اصزززول جلزززب مشزززارکت و  -

 همکاری بین بخش 

سزززخنرانی و بحززز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

برنامه ریززی در بهداشزت  25

 مدارس

دالیل عدم موفقیت در برنامه  -

 های بهداشت مدارس. 

سزززخنرانی و بحززز  

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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 اهداف رفتاری جلسه پانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  نماید.برنامه ارائه شده توسط همکالسی خود بر ارزیابی  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی( نقاط قوت برنامه اموزشی ارائه شده را . -

 . )هدف شناختی(ه را فهرست کندنقاط ضعف برنامه اموزشی ارائه شد -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 15جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ارائه برنامه های آموزشی توسط  60

 دانش آموزان

 

 هدف کلی 

 

بحزز  گروهززی و ارزابززی 

 برنامه اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بزر 

یسززت اسززاس چززک ل

 تهیه شده

ط ارائه برنامه های آموزشی توس

 دانش آموزان

اهداف ویژه برنامزه 

 اموزشی

 

بحزز  گروهززی و ارزابززی 

 برنامه اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بزر 

اسززاس چززک لیسززت 

 تهیه شده

ط ارائه برنامه های آموزشی توس

 دانش آموزان

 محتوای اموزش

 

بحزز  گروهززی و ارزابززی 

 ی دانشجویانبرنامه اموزش

نمره دهی و ارزابی بزر 

اسززاس چززک لیسززت 

 تهیه شده

بررسی برنامه ارائزه   40

شزززده بزززا کمزززک 

 دانشجویان
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 اهداف رفتاری جلسه شانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  نماید.برنامه ارائه شده توسط همکالسی خود بر ارزیابی  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی( برنامه اموزشی ارائه شده را  نقاط قوت. -

 نقاط ضعف برنامه اموزشی ارائه شده را فهرست کند. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 

 15جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ارائه برنامه های آموزشی توسط  60

 زاندانش آمو

 

 هدف کلی 

 

بحزز  گروهززی و ارزابززی 

 برنامه اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بزر 

اسززاس چززک لیسززت 

 تهیه شده

ط ارائه برنامه های آموزشی توس

 دانش آموزان

اهداف ویژه برنامزه 

 اموزشی

 

بحزز  گروهززی و ارزابززی 

 برنامه اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بزر 

اسززاس چززک لیسززت 

 تهیه شده

ط ارائه برنامه های آموزشی توس

 دانش آموزان

 محتوای اموزش

 

بحزز  گروهززی و ارزابززی 

 برنامه اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بزر 

اسززاس چززک لیسززت 

 تهیه شده

بررسی برنامه ارائزه   40

شزززده بزززا کمزززک 

 دانشجویان
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 هفدهماهداف رفتاری جلسه 

ود:از فراگیر انتظار می ر رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  نماید.برنامه ارائه شده توسط همکالسی خود بر ارزیابی  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی( نقاط قوت برنامه اموزشی ارائه شده را . -

 نقاط ضعف برنامه اموزشی ارائه شده را فهرست کند. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 

 15جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب درسموضوع 

ارائه برنامه های آموزشی توسط  60

 دانش آموزان

 

 هدف کلی 

 

بحزز  گروهززی و ارزابززی 

 برنامه اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بزر 

اسززاس چززک لیسززت 

 تهیه شده

ط ارائه برنامه های آموزشی توس

 دانش آموزان

اهداف ویژه برنامزه 

 اموزشی

 

هززی و ارزابززی بحزز  گرو

 برنامه اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بزر 

اسززاس چززک لیسززت 

 تهیه شده

ط ارائه برنامه های آموزشی توس

 دانش آموزان

 محتوای اموزش

 

بحزز  گروهززی و ارزابززی 

 برنامه اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بزر 

اسززاس چززک لیسززت 

 تهیه شده

بررسی برنامه ارائزه   40

 شزززده بزززا کمزززک

 دانشجویان

  

 

 


