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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:

 نداردیش نیاز: پ  نظرینوع واحد:   2 تعداد واحد:  جامعه شناسی سالمت   نام درس:

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:                   ----21-22---:ساعت      شنبه مان برگزاری کالس: روزز

 مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:   دکتر مرتضی منصوریان مسئول درس:   7 تعداد دانشجویان:

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د
 

 

 

 (است  همان هدف بینابینی طرح دوره) :یهدف کل

 
 ایخچه نقش جامعه شناسی در ارتقا سالمت را شرح دهند  .ت .2
تعریف و ابعاد جامعه شناسی سالمت و عوامل موثر بر سالمت طبقه اجتماعی، درآمد ، مسکن، اشتغال و جنسیت  و... را شرح  .2

 دهند  .
 محیط جامعه و سالمت و بیماری را شرح دهند  . .3
ها، هنجار، رفتار اجتماعی، وجدان جمعی ، تغیرات ، سازمان ، پایگاه، نهاد،  مولفه های اجتماعی ارتقا سالمت ) فرهنگ، ارزش .4

 کنترل، تحرک، نظم اجتماعی( را شرح دهند.
 جامعه پذیری و ارتقا سالمت) زمینه ساز سبک زندگی سالم( بازی، سرگرمی و ... را شرح دهند  . .5
 جامعه هنر و ارتقا سالمت را شرح دهندنقش  .6
 در تصمیمات بهداشتی و ارتقا سالمت را شرح دهند  . تاثیر عوامل فرهنگی .7
 شاخص های کمی و کیفی جامعه شناسی سالمت را شرح دهند. .8
 مشکالت و تنگناهای اجتماعی در کشور های در حال توسعه را شرح دهند. .9
 نقش انحراف ، بیماری های اجتماعی و آسیب های اجتماعی در سالمت را شرح دهند .21
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 جلسه اول: اهداف رفتاری

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. در جهان  جامعه شناسی سالمتتاریخچه . -

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. در ایران جامعه شناسی سالمت تاریخچه . -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(.. جامعه شناسی سالمتدالیل اهمیت  -

 . )هدف شناختی(را ذکر نماید المت در ارتقا سالمتنقش جامعه شناسی س .

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

جامعهههه شناسهههی تاریخچهههه  25

  سالمت در جهان 

مقدمههه و ذکههر دالیههل 

جامعه شناسی اهمیت 

 سالمت 

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

تاریخچهههه جامعهههه شناسهههی . 21

  سالمت در ایران 

جامعههههه تاریخچههههه 

در شناسهههی سهههالمت 

  جهان 

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

دالیل اهمیت جامعهه شناسهی  21

  سالمت

جامعههههه تاریخچههههه 

در شناسهههی سهههالمت 

  ایران 

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

در  جامعه شناسی سالمت نقش 31

 ارتقا سالمت

محههور هههای ا ههلی .

 جامعه شناسی سالمت

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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 :اهداف رفتاری جلسه دوم

از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 تعریف و ابعاد جامعه شناسی سالمت
: 

 شناختی(هدف )  نماید. شرحتعاریف جامعه شناسی سالمت را  -

 شناختی(هدف )  نماید. حشرابعاد جامعه شناسی سالمت را  -

 رویکرد های مختف به سالمت و بیماری را شرح دهد  -
 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

تعاریف جامعه شناسی  تعاریف جامعه شناسی سالمت 21

 سالمت

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 کاربرد نظری عاد  جامعه شناسی سالمتاب 21

 کاربرد عملی

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

رویکرد های مختف به سهالمت  61

 و بیماری

مههدل هههای بیمههاری و 

سالمت پهیش از تولهد 

 پزشکی مدرن 

 مدل زیستی پزشکی

رویکههههرد اجتمههههاعی 

 سالمت 

 رویکرد های کثرت گرا

ظهههههور معیارهههههای 

ترکیبهههی در زمینهههه 

 تسالم

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

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

 انواع نظریه های مهم در جامعه شناسی سالمت را نام ببرد

 نظریه تکاملی را شرح دهد

را شرح دهدنظریه کنش متقابل نمادی   

را شرح دهد  کارکرد گرایینظریه   

شرح دهدرا نظریه تضاد   

 
 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

نظریه کنش متقابل نمهادی نظریهه  نظریه های مهم  21

 تضاد -کارکرد گرایی -تکامل

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 پیشرفت و ترقی نظریه تکاملی 21

 انواع تنازع

رانی و بحههه  سهههخن

 گروهی

 پرسش و پاسخ

نظریههههه کههههنش  21

 متقابل نمادی

 فهم مشترک

 کنش متقابل

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

نظریهههه کهههارکرد  21

 گرایی

وظیفههه و نقههش هههر یههک از اجههزا  

 تشکیل دهنده کل

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 قدرت حرفه پزشکی نظریه تضاد 21

 ماهیت نهاد پزشکی

نرانی و بحههه  سهههخ

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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 :چهارم اهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  
 

شناختی(هدف ) را شرح دهد  و ارتقا سالمت تاثیر در آمد بر سالمت  

شناختی(هدف ) تاثیر  مسکن بر سالمت و ارتقا سالمت را شرح دهد   

شناختی(هدف ) ارتقا سالمت را شرح دهد  تاثیر اشتغال بر سالمت و  

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

اقتصهاد سههالمت و  31

 ارتقا سالمت 

 اثربخشی سالمت-هزینه 

 فایده سالمت-هزینه 

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

مسکن بهداشتی و  31

 ارتقا سالمت 

 مسکن بهداشتی و ارتقا سالمت 

 اجاره و هزینه های مسکن

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 اشتغال و سالمت جسمی اشتغال 41

 اشتغال و سالمت روانی

 مشکالت حرفه ای مشاغل

 بیکاری 

 فشار شغلی

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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 :پنجماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسیان ددر پا  

شناختی(هدف ) تاثیر شبکه های اجتماعی بر سالمت و ارتقا سالمت را شرح دهد  -  

شناختی(هدف ) تاثیر جنسیت بر سالمت و ارتقا سالمت را شرح دهد  -  

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 بیارزشیا ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

شههههبکه هههههای  41

 اجتماعی

 شبکه های اجتماعی 

 روابط و پیوند ها

شههبکه هههای اجتمههاعی و حمایههت 

 اجتماعی

 روابط اجتماعی مثبت

 روابط اجتماعی منفی

 سرمایه اجتماعی

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 تفاوت های جنسیتی جنسیت 61

تبعیین تفهاوت ههای جنسهیتی در 

 زمینه سالمت و بیماری 

 ین اجتماعیتبی

 تبیین زیست شناختی

 تبیین رفتاری 

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ششماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی(هدف ) در سالمت را شرح دهد نقش محیط جامعه  -
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 شناختی(هدف ) نقش محیط جامعه در بیماری را شرح دهد  -
 ی مطالبندی ارائهبجدول زمان

 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 ساختار مذهبی جامعه  نقش محیط جامعه در سالمت 51

سههههاختار جمعیتههههی 

 جامعه 

 ساختار قومیتی جامعه

 کنترل جمعیت 

 تنظمی خانواده 

 

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

نقههههش مههههذهب در  بیمارینقش محیط جامعه در  51

 پیشگیری از بیماری

 کنترل جمعیت 

 تنظمی خانواده 

وضههههعیت تاهههههل و 

 بیماری و مرگ

نههداد و مههرگ و میههر و 

 بیماری ها 

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هفتماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
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 شناختی(هدف ) ت را نام ببردمولفه های اجتماعی ارتقا سالم -

 شناختی(هدف ) نقش فرهنگ بر سالمت و ارتقا سالمت را شرح دهد  -

 شناختی(هدف ) نقش ارزش ها بر سالمت و ارتقا سالمت را شرح دهد  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ا ههول مههدارس ارتقهها  جتماعی سالمتمولفه های ا 41

 یافته

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

شرایط و ویدگی ههای  فرهنگ 41

 مدارس ارتقا یافته

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

برنامههه اجههرای ارتقهها  ارزش ها 31

سهههالمت مهههدارس در 

 کشور

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هشتمری جلسه اهداف رفتا

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
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 شناختی(هدف ) جامعه پذیری را تعریف دهد  -

 شناختی(هدف ) را شرح دهد  های اجتماعی و ارتباط نقش اجتماعی با آموزش و ارتقا سالمت قش انواع ن -

 شناختی(هدف ) را شرح دهد  الگو های نقش  -

 شناختی(هدف  )هدف های اجتماعی شدن را نام ببرد  -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تعریف جامعه پذیری 31

 اهمیت

 نقش خانواده و جامعه 

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

هههای قههش انههواع ن 25

 اجتماعی

 محول

 محقق

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 سخپرسش و پا

 پایگاه اجتماعی  الگو های نقش 25

 گروه های مرجع

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

ههههههدف ههههههای  31

 اجتماعی شدن

 درک مهارت ها                   

 برقراری ارتباط 

 ارضا  نیازهای جسمانی       

 فراگیری ارزش ها 

 نظریه خود ایینه ای

 نظری دیگری تعمیم یافته

 

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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 اهداف رفتاری جلسه هشتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی(هدف )  .نقش هنر در ارتقا سالمت را شرح دهد  -

 )هدف شناختی( در آموزش و ارتقا سالمت را شرح دهدرسانه ای جمعی و آموزش  -

 . )هدف شناختی(تقا سالمت را شرح دهدنقش شبکه ای اجتماعی در آموزش و ار -

 . )هدف شناختی(نقش شبکه های اجتماعی در اجتماعی شدن سالمت را شرح دهد -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

رسانه و ارتقا  21

  سالمت 

و بحههه  سهههخنرانی  نقش هنر در ارتقا سالمت -

 گروهی

 پرسش و پاسخ

رسههانه هههای  21

  جمعی 

سهههخنرانی و بحههه   رسانه ای جمعی -

 گروهی

 پرسش و پاسخ

رسهههههانه ای  31

  مجازی

سهههخنرانی و بحههه   نقش شبکه ای اجتماعی -

 گروهی

 پرسش و پاسخ

رسهههههانه ای  25

  مجازی

 نقش شبکه های اجتماعی در اجتماعی

 شدن سالمت

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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 اهداف رفتاری جلسه نهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی(هدف )  .شرح دهدرا  تاثیر عوامل فرهنگی در تصمیمات بهداشتی و ارتقا سالمت -

 شناختی(هدف )  .شرح دهدرا  فرهنگی در تصمیمات بهداشتی و ارتقا سالمت هنجار های تاثیر  -

 شناختی(هدف )  .شرح دهدرا  در تصمیمات بهداشتی و ارتقا سالمتواقعی  ارمانی و تاثیر فرهنگ -

 شناختی(هدف )  .مولفه های سازمانی فرهنگ را نام ببرد -

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

عواملللل فرهنگلللی در تصلللمیمات  عوامل فرهنگی 41
 بهداشتی و ارتقا سالمت

سهخنرانی و بحه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 ارزش ها - عوامل فرهنگی 31

 آداب و رسوم -2 -

 عرف -3 -

سهخنرانی و بحه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

سهخنرانی و بحه   فرهنگ ارمانی و واقعی - عوامل فرهنگی 21

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 عنصر فرهنگی - عوامل فرهنگی 21

 مجموعه فرهنگی -
بحه  سهخنرانی و 

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م خـداوند جـان آفـرينبه نا

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 اهداف رفتاری جلسه دهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 

 تماعی و نقش آنها در آموزش و ارتقا سالمتمشکالت و تنگناهای اج -

 ارائه راهکار جهت مشکالت اجتماعی موثر بر سالمت -

سه یک موضوع (با مدیریت یکی از دانشجویان در هر جلسه و بح  گروهی در زمینه عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ) هر جل -

 جمع بندی در پایان جلسه

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 21جلسه

مههههههههههدت 

 زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مقدمه و ارائهه آمهار   -
 ها

 

 مشکالت و تنگناهای اجتماعی و

نقش آنها در آموزش و ارتقا 

 سالمت

 پرسش و پاسخ بح  گروهی

 مشکالت و تنگناهای اجتماعی و بح  گروه متمرکز  -

نقش آنها در آموزش و ارتقا 

 سالمت

 پرسش و پاسخ بح  گروهی

ینتیجه گیری و جمع بند   مشکالت و تنگناهای اجتماعی و 

نقش آنها در آموزش و ارتقا 

 سالمت

 پرسش و پاسخ بح  گروهی

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 لسه یازدهم:اهداف رفتاری ج



 م خـداوند جـان آفـرينبه نا

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 

 

 مشکالت و تنگناهای اجتماعی و نقش آنها در آموزش و ارتقا سالمت -

 ارائه راهکار جهت مشکالت اجتماعی موثر بر سالمت -

ر جلسه و بح  گروهی در زمینه عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ) هر جلسه یک موضوع (با مدیریت یکی از دانشجویان در ه -

 جمع بندی در پایان جلسه

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 21جلسه

مههههههههههدت 

 زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مقدمه و ارائهه آمهار   -
 ها

 

 مشکالت و تنگناهای اجتماعی و

نقش آنها در آموزش و ارتقا 

 سالمت

 پرسش و پاسخ بح  گروهی

 الت و تنگناهای اجتماعی ومشک بح  گروه متمرکز  -

نقش آنها در آموزش و ارتقا 

 سالمت

 پرسش و پاسخ بح  گروهی

ینتیجه گیری و جمع بند   مشکالت و تنگناهای اجتماعی و 

نقش آنها در آموزش و ارتقا 

 سالمت

 پرسش و پاسخ بح  گروهی

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه دوازدهم:

روداز فراگیر انتظار می  رسدر پایان د  



 م خـداوند جـان آفـرينبه نا

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 مشکالت و تنگناهای اجتماعی و نقش آنها در آموزش و ارتقا سالمت : -

 ارائه راهکار جهت مشکالت اجتماعی موثر بر سالمت -

بح  گروهی در زمینه عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ) هر جلسه یک موضوع (با مدیریت یکی از دانشجویان در هر جلسه و  -

 جمع بندی در پایان جلسه

 ی مطالبی ارائهبندجدول زمان

 21جلسه

مههههههههههدت 

 زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مقدمه و ارائهه آمهار   -
 ها

 

 مشکالت و تنگناهای اجتماعی و

نقش آنها در آموزش و ارتقا 

 سالمت

 پرسش و پاسخ بح  گروهی

 مشکالت و تنگناهای اجتماعی و بح  گروه متمرکز  -

ارتقا نقش آنها در آموزش و 

 سالمت

 پرسش و پاسخ بح  گروهی

ینتیجه گیری و جمع بند   مشکالت و تنگناهای اجتماعی و 

نقش آنها در آموزش و ارتقا 

 سالمت

 پرسش و پاسخ بح  گروهی

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م:سیزدهاهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  



 م خـداوند جـان آفـرينبه نا

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 ا در آموزش و ارتقا سالمتمشکالت و تنگناهای اجتماعی و نقش آنه : -

 ارائه راهکار جهت مشکالت اجتماعی موثر بر سالمت -

بح  گروهی در زمینه عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ) هر جلسه یک موضوع (با مدیریت یکی از دانشجویان در هر جلسه و  -

 جمع بندی در پایان جلسه

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 21جلسه

مههههههههههدت 

 زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب وع درسموض

مقدمه و ارائهه آمهار   -
 ها

 

 مشکالت و تنگناهای اجتماعی و

نقش آنها در آموزش و ارتقا 

 سالمت

 پرسش و پاسخ بح  گروهی

 مشکالت و تنگناهای اجتماعی و بح  گروه متمرکز  -

نقش آنها در آموزش و ارتقا 

 سالمت

 پرسش و پاسخ بح  گروهی

یگیری و جمع بندنتیجه    مشکالت و تنگناهای اجتماعی و 

نقش آنها در آموزش و ارتقا 

 سالمت

 پرسش و پاسخ بح  گروهی

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه چهاردهم:



 م خـداوند جـان آفـرينبه نا

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 مشکالت و تنگناهای اجتماعی و نقش آنها در آموزش و ارتقا سالمت : -

 هت مشکالت اجتماعی موثر بر سالمتارائه راهکار ج -

بح  گروهی در زمینه عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ) هر جلسه یک موضوع (با مدیریت یکی از دانشجویان در هر جلسه و  -

 جمع بندی در پایان جلسه

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 21جلسه

مههههههههههدت 

 زمان)دقیقه(

 یارزشیاب ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مقدمه و ارائهه آمهار   -
 ها

 

 مشکالت و تنگناهای اجتماعی و

نقش آنها در آموزش و ارتقا 

 سالمت

 پرسش و پاسخ بح  گروهی

 مشکالت و تنگناهای اجتماعی و بح  گروه متمرکز  -

نقش آنها در آموزش و ارتقا 

 سالمت

 پرسش و پاسخ بح  گروهی

ینتیجه گیری و جمع بند   عی ومشکالت و تنگناهای اجتما 

نقش آنها در آموزش و ارتقا 

 سالمت

 پرسش و پاسخ بح  گروهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م خـداوند جـان آفـرينبه نا

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 اهداف رفتاری جلسه پانزدهم:

 

 مشکالت و تنگناهای اجتماعی و نقش آنها در آموزش و ارتقا سالمت از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د -

 ارائه راهکار جهت مشکالت اجتماعی موثر بر سالمت -

در زمینه عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ) هر جلسه یک موضوع (با مدیریت یکی از دانشجویان در هر جلسه و  بح  گروهی -

 جمع بندی در پایان جلسه

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 21جلسه

مههههههههههدت 

 زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مقدمه و ارائهه آمهار   -
 ها

 

 های اجتماعی ومشکالت و تنگنا

نقش آنها در آموزش و ارتقا 

 سالمت

 پرسش و پاسخ بح  گروهی

 مشکالت و تنگناهای اجتماعی و بح  گروه متمرکز  -

نقش آنها در آموزش و ارتقا 

 سالمت

 پرسش و پاسخ بح  گروهی

ینتیجه گیری و جمع بند   مشکالت و تنگناهای اجتماعی و 

نقش آنها در آموزش و ارتقا 

 سالمت

 پرسش و پاسخ گروهیبح  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م خـداوند جـان آفـرينبه نا

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه
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 18 

 اهداف رفتاری جلسه شانزدهم:

 مشکالت و تنگناهای اجتماعی و نقش آنها در آموزش و ارتقا سالمت -

 ارائه راهکار جهت مشکالت اجتماعی موثر بر سالمت -

ان در هر جلسه و بح  گروهی در زمینه عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ) هر جلسه یک موضوع (با مدیریت یکی از دانشجوی -

 جمع بندی در پایان جلسه

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 21جلسه

مههههههههههدت 

 زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مقدمه و ارائهه آمهار   -
 ها

 

 مشکالت و تنگناهای اجتماعی و

نقش آنها در آموزش و ارتقا 

 سالمت

 پرسش و پاسخ بح  گروهی

رکزبح  گروه متم  -  مشکالت و تنگناهای اجتماعی و 

نقش آنها در آموزش و ارتقا 

 سالمت

 پرسش و پاسخ بح  گروهی

ینتیجه گیری و جمع بند   مشکالت و تنگناهای اجتماعی و 

نقش آنها در آموزش و ارتقا 

 سالمت

 پرسش و پاسخ بح  گروهی

 

 
 

 

 

 هفدهماهداف رفتاری جلسه 

 آزمون پایان ترم

 


