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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:

 نظرینوع واحد:   2 د واحد:تعدا  روش تحقیق در آموزش بهداشت و ارتقا سالمت                         نام درس:

 نداردیش نیاز: پ 

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

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

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د
 

 

 

 (است  همان هدف بینابینی طرح دوره) :یف کلهد

 اهمیت و شناخت انواع روش های تحقیق در آموزش و ارتقاء سالمت باشد.قادر به درک  -1

 قادر باشد موضوع مورد عالقه خود را انتخاب کند و برای آن عنوان مناسبی بیابد. -2

 قادر باشد برای موضوع انتخابی خود بیان مسئله بنویسد. -3

العات مرتبط با موضوع خود را از طرق مختلف به دست آورد و پس از مرور آنها، در بخش مروری بر مطالعات قادر باشد مط -4

 پروپوزال ارائه نماید.

 قادر باشد اهداف، فرضیات و سواالت را برای پروپوزال خود تنظیم نماید. -5

 قادر باشد جدول متغیرها را برای مطالعه خود تکمیل نماید.  -6

طرح خود را انتخاب و ابزار مربوطه را تهیه اطالعات ری اطالعات آشنا شده و قادر باشد شیوه جمع آوری با شیوه جمع آو  -7

 نماید.

قادر باشد محدودیت ها و مالحظات اخالقی و نیز جدول زمان بندی و هزینه های پروپوزال را تنظیم نماید-8        
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 اهداف رفتاری جلسه اول:

گیر انتظار می رود:از فرا رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. تعریف تحقیق -

 شناختی(هدف )  اهمیت تحقیقات در زمینه آموزش بهداشت و ارتقا سالمت را شرح دهد -

 را فهرست کند. )هدف شناختی( انواع تحقیقات در زمینه آموزش بهداشت و ارتقا سالمت را شرح دهد -

-  

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مقدمههه و ذکههر دالیههل  تعریف تحقیق 15

جامعه شناسی اهمیت 

 سالمت 

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

اهمیههت تحقیقههات در زمینههه  20

 آموزش بهداشت و ارتقا سالمت

جامعههههه تاریخچههههه 

در شناسهههی سهههالمت 

  جهان 

 سهههخنرانی و بحههه 

 گروهی

 پرسش و پاسخ

ک یههن و اجههرای یمراحههل تههدو 50

 طرح پژوهشی

 

 انتخاب 

 قیموضوع تحق

 ی یشناسا

 ان مسئلهیو ب

 های مسئله گزاره

 هاان آنیو نحوه ب

 

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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 :اهداف رفتاری جلسه دوم

از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 امعه شناسی سالمتتعریف و ابعاد ج
: 

 شناختی(هدف )  نماید. شرحرا شرایط انتخاب موضوع   -

 بهههههههههههههههههههههههههرای  موجهههههههههههههههههههههههههود مراجهههههههههههههههههههههههههعو  منهههههههههههههههههههههههههابع -
 شناختی(هدف )  نام ببرند.را  انتخاب موضوع تحقیق 

 شناختی(هدف ) را شرح دهد یک موضوع تحقیقاتی  چگونگی انتخاب -
 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

مههههههههدت 

 زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب رسموضوع د

 عالقة پژوهشگر شرایط انتخاب موضوع   30

 بدیع بودن

 پژوهش پذیر بودن

 اهمیت و الویت

 توانایی پژوهشگر

 منابع مادی

 منابع اطالعاتی

 به صرفه بودن

سههخنرانی و بحهه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 منههههابع و مراجههههع موجههههود بههههرای  20

 انتخاب موضوع تحقیق

 

فاده از تجهههههارب اسهههههت

 شخصی و فردی محقق؛

اسههتنتاا از نظریههه ههها و 

 فرضیات موجود و مطرح؛

استفاده از متهون مربهو  

 به موضوع تحقیق؛

سههخنرانی و بحهه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 مشکالت کاری-1 یک موضوع تحقیقاتی چگونگی انتخاب 60

 صحبت با همکاران-2

شهههههههههههههرکت در -3

سههمینارها،کنگره ههها:اگر 

...بعدش مشههکلی هسههت..

سههخنرانی و بحهه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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 چی؟

 خواندن مقاالت-3

پیشهههههههههههههههنهاد -4

 دیگران)سفارش(

 پایان نامه-5

 

 

 

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه سوم:

از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 شناختی(هدف ) را شرح دهد موضوع انتخاب برای شرایط مهمترین 

 ناختی(شهدف ) را شرح دهد انتخاب موضوع دالیل 

 عنوان های پیشنهادی همکالسی های خود را بررسی و اظهار نظر نمایند 

 بر اساس شاخص های تعیین شده به عنوان های پیشنهادی را رتبه بندی نمایند 

 

 
 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 شهرایط مهمترین 30

 انتخههههاب ایبهههر

 موضوع

 اجرا قابلیت

 کاری دوباره عدم و تازگی

 زمان با تناسب

  بودن مناسب

 بودن باصرفه

 اخالقی مالحظات

 

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

انتخهههاب  دالیهههل 20

 موضوع

 پاسخ به یک پرسش

 تسهیل انجام یک کار

 اولویت های کشوری

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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نییین    بررسییی    20
 همکالس  هن

سهههخنرانی و بحههه   اظهار نظر دانشجویان 

 گروهی

 پرسش و پاسخ

نمههره دهههی بههه  20
 نیییییییییییییییییییییییییین    

 همکالس  هن

نمره دهی بر اساس شهاخص ههای 

 موجود

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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 :چهارم اهداف رفتاری جلسه 

رود از فراگیر انتظار می رسدر پایان د  
 

شناختی(هدف ) دهد  بیان مسئله را شرح  

شناختی(هدف ) را شرح دهد  دالیل اهمیت بیان مسئله  

شناختی(هدف )  بررسی عناوین ویرایش شده دانشجویان و تعیین عنوان نهایی هر کدام  

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 یابیارزش ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

تعریههههف بیههههان  30

 مسئله

سهههخنرانی و بحهههه   تعریف

 گروهی

 پرسش و پاسخ

دالیل اهمیت بیان  30

 مسئله

 چرا بیان مسئله تحقیق مهم است. 

دربیهههان مسهههئله تحقیهههق چهههه 

  موضوعاتی باید مطرح شوند؟

بیان مسئله تحقیهق  "نحوه نوشتن 

  .گونه استچ "

 

سهههخنرانی و بحهههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

نههاوین بررسههی ع 

ویهههرایش شهههده 

 دانشجویان

سهههخنرانی و بحهههه   بررسی عنوان 

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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 :پنجماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

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

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

شببببکه هبببای  40
 اجتماعی

 شبکه های اجتماعی 

 روابط و پیوند ها

شههبکه هههای اجتمههاعی و حمایههت 

 اجتماعی

 روابط اجتماعی مثبت

 روابط اجتماعی منفی

 ماعیسرمایه اجت

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 تفاوت های جنسیتی جنسیت 60

تبعیین تفهاوت ههای جنسهیتی در 

 زمینه سالمت و بیماری 

 تبیین اجتماعی

 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  -

 شناختی(هدف ) نقش محیط جامعه در بیماری را شرح دهد  -
 ی مطالببندی ارائهجدول زمان
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 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

نقبببش محبببیط جامعبببه در  50
 سالمت

 ساختار مذهبی جامعه 

 سههههاختار جمعیتههههی

 جامعه 

 ساختار قومیتی جامعه

 کنترل جمعیت 

 تنظمی خانواده 

 

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

نقههههش مههههذهب در  نقش محیط جامعه در بیماری 50

 پیشگیری از بیماری

 کنترل جمعیت 

 تنظمی خانواده 

وضههههعیت تاهههههل و 

 بیماری و مرگ

نههژاد و مههرگ و میههر و 

 بیماری ها 

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 و پاسخ پرسش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هفتماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 

 شناختی(هدف ) مولفه های اجتماعی ارتقا سالمت را نام ببرد -

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

اصههول مههدارس ارتقهها  مولفه های اجتماعی سالمت 40

 یافته

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

شرایط و ویژگی ههای  فرهنگ 40

 مدارس ارتقا یافته

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

برنامههه اجههرای ارتقهها  ارزش ها 30

سهههالمت مهههدارس در 

 کشور

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هشتماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ابیارزشی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

دالیل اهمیهت شناسهنامه سهالمت  شناسنامه سالمت 30

 دانش آموزان

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

اجههزای شناسههنامه سههالمت دانههش  شناسنامه سالمت 25

 آموزان

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

رونههد اجرایههی و تکمیههل کههردن  شناسنامه سالمت 25

 شناسنامه سالمت دانش آموزان

و بحههه   سهههخنرانی

 گروهی

 پرسش و پاسخ

نقههش شناسههنامه سههالمت دانههش  شناسنامه سالمت 30

آموزان را در ارتقها سهالمت دانهش 

 آموزان

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه هشتم:

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

 را فهرست کند. )هدف شناختی(. 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 -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

سهههخنرانی و بحههه   اصلی ترین حوادث درمدارس  - حوادث  20

 گروهی

 پرسش و پاسخ

راههای پیشهگیری از حهوادث  - حوادث  20
 . درمدارس

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

سهههخنرانی و بحههه   . دالیل بروز حوادث در مدرسه - حوادث  30

 گروهی

 پرسش و پاسخ

ات الزم بعد از بروز حوادث در اقدام حوادث  25

 مدرسه

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 9جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

اختالالت تغذیه ای  40

 دانش آموزان

مهترین اخهتالالت تغذیهه ای  -
  آموزان شایع  دانش

سهخنرانی و بحه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

اختالالت تغذیه ای  40

 دانش آموزان

اختالالت ناشی از کمبهود یهد  -

 در دانش آموزان 

سهخنرانی و بحه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

اختالالت تغذیه ای  30

 دانش آموزان

اثرات کمبود یهد بهر سهالمت  -

 دانش آموزان

سهخنرانی و بحه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه دهم:

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(. آموزش بهداشت در کنترل کم خونی ها را نقش 

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



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 10جلسه

مههههههههههدت 

 زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

الت اخهههههههههههتال 30
وبیماریهههای شههایع 
 در دانش آموزان.  

 

انواع کم خونی شایع در  -

 سنین مدرسه 

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

یع اختالالت وبیماریهای شا 20

 در دانش آموزان.  

اهمیهههت فقهههر آههههن و  -

 دالیل بروز آن

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

یع اختالالت وبیماریهای شا 30

ان.  در دانش آموز  

نقش آموزش بهداشهت در کنتهرل 

 کم خونی ها

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

یع اختالالت وبیماریهای شا 30

 در دانش آموزان.  

.روش های تغذیهه ای و  -

رفتاری موثر بهر کنتهرل 

 کم خونی ها

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه یازدهم:

ز فراگیر انتظار می رود:ا رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. مهمترین مشکالت سالمت جوانان و نوجوانان -

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

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

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

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مشههکالت سههالمت جوانههان و  30

 نوجوانان

 

مهمتهههههرین  -

مشههههههکالت 

سهههههههالمت 

جوانههههههان و 

  نوجوانان

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پاسخ پرسش و

مشکالت سالمت جوانان و  20

 نوجوانان

مشههههههکالت  -

جوانهان روانی 

 .و نوجوانان

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

مشکالت سالمت جوانان و  25

 نوجوانان

مشهههههکالت   -

اجتمههههههاعی 

جوانههههههان و 

 نوجوانان

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

مشکالت سالمت جوانان و  25

 نوجوانان

نقش رسانه های 

جتماعی در گسترش ا

ارتباطات با جنس 

 مخالف و تبعات آن

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه دوازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

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

 ختی(را فهرست کند. )هدف شنا. انواع مواد مخدر را  -

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



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 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

ر اهمیههت بررسههی اعتیههاد د. - اعتیاد 30

 مدارس 

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

سهههخنرانی و بحههه   انواع مواد مخدر  - اعتیاد 25

 گروهی

 پرسش و پاسخ

مواد مخدر شایع در مدارس  - اعتیاد 25

  را 

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

دالیل گرایش دانش امهوزان  - اعتیاد 20

 به مواد مخدر 

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م:سیزدهاهداف رفتاری جلسه 

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(ایدز به دانش اموزان در کنترل این بیماری را نقش اموزش  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 13جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

دالیهههل اهمیهههت آمهههوزش  - ایدز 20

 را  بیماری ایدز در مدارس

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

سهههخنرانی و بحههه    راههای انتقال بیماری ایدز - ایدز 30

 گروهی

 پرسش و پاسخ

سهههخنرانی و بحههه    اهمیت جهانی بیماری ایدز - ایدز 25

 گروهی

 پرسش و پاسخ

نقش اموزش ایدز به دانهش  - ایدز 25

امهههوزان در کنتهههرل ایهههن 

 بیماری را 

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 :مدهچهاراهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: 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  -

 . را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(هداشت مدارسدالیل عدم موفقیت در برنامه های ب -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 14جلسه

مههههههههدت 

 زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

برنامه ریهزی در بهداشهت  30

 مدارس

اصهههول برنامهههه ریهههزی در  -

 بهداشت مدارس 

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

ی در بهداشهت برنامه ریهز 25

 مدارس

انهههواع برنامهههه ریهههزی در . -

  بهداشت مدارس

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

برنامه ریهزی در بهداشهت  20

 مدارس

اصهههول جلهههب مشهههارکت و  -

 همکاری بین بخش 

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

برنامه ریهزی در بهداشهت  25

 مدارس

دالیل عدم موفقیت در برنامه  -

 ارس. های بهداشت مد

سهههخنرانی و بحههه  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 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:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

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

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

 . )هدف شناختی(عف برنامه اموزشی ارائه شده را فهرست کندنقا  ض -

 

 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 

 

بحهه  گروهههی و ارزابههی 

 برنامه اموزشی دانشجویان

دهی و ارزابی بهر نمره 

اسههاس چههک لیسههت 

 تهیه شده

ط ارائه برنامه های آموزشی توس

 دانش آموزان

اهداف ویژه برنامهه 

 اموزشی

 

بحهه  گروهههی و ارزابههی 

 برنامه اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بهر 

اسههاس چههک لیسههت 

 تهیه شده

ط ارائه برنامه های آموزشی توس

 دانش آموزان

 محتوای اموزش

 

وهههی و ارزابههی بحهه  گر

 برنامه اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بهر 

اسههاس چههک لیسههت 

 تهیه شده

بررسی برنامه ارائهه   40

شهههده بههها کمهههک 

 دانشجویان

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 اهداف رفتاری جلسه شانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

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

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

 نقا  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

های آموزشی توسط  ارائه برنامه 60

 دانش آموزان

 

 هدف کلی 

 

بحهه  گروهههی و ارزابههی 

 برنامه اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بهر 

اسههاس چههک لیسههت 

 تهیه شده

ط ارائه برنامه های آموزشی توس

 دانش آموزان

اهداف ویژه برنامهه 

 اموزشی

 

بحهه  گروهههی و ارزابههی 

 برنامه اموزشی دانشجویان

بهر نمره دهی و ارزابی 

اسههاس چههک لیسههت 

 تهیه شده

ط ارائه برنامه های آموزشی توس

 دانش آموزان

 محتوای اموزش

 

بحهه  گروهههی و ارزابههی 

 برنامه اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بهر 

اسههاس چههک لیسههت 

 تهیه شده

بررسی برنامه ارائهه   40

شهههده بههها کمهههک 

 دانشجویان

  

 

 

 

 

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 هفدهماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسددر پایان   

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

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

 نقا  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

 دانش آموزان

 

 هدف کلی 

 

بحهه  گروهههی و ارزابههی 

 برنامه اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بهر 

اسههاس چههک لیسههت 

 تهیه شده

ط ارائه برنامه های آموزشی توس

 دانش آموزان

ژه برنامهه اهداف وی

 اموزشی

 

بحهه  گروهههی و ارزابههی 

 برنامه اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بهر 

اسههاس چههک لیسههت 

 تهیه شده

ط ارائه برنامه های آموزشی توس

 دانش آموزان

 محتوای اموزش

 

بحهه  گروهههی و ارزابههی 

 برنامه اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بهر 

اسههاس چههک لیسههت 

 تهیه شده

ی برنامه ارائهه بررس  40

شهههده بههها کمهههک 

 دانشجویان

  

 

 


