
 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 1 

 

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

 

 خدمات بهداشتي و آموزش بهداشت گروه آموزشي:   بهداشت  دانشکده:

 کارشناسي ارشد  آموزش بهداشت تحصیلي: یو رشته مقطع 
 دنداریش نیاز: پ  عملي - نظرینوع واحد:   3 تعداد واحد:  تکنولوژی آموزشي نام درس:

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:                   ----31-33---:ساعت      شنبه سه زمان برگزاری کالس: روز

 مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:   دکتر مرتضي منصوريان مسئول درس:   6 تعداد دانشجويان:

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

 

 کارکرد نحوه آموزشی های استراتژی با که دارد ضرورت دانشجویان و باشد می تهرش تخصص کامال دروس از آموزشی تکنولوژی درس

 دارای درس. شوند اشنا وسایل گیری بکار و اموزشی های برنامه تاثیر ارزشیابی فرایند درس، طرح تهیه اموزشی، کمک وسایل

 رهبری شود. و هدایت نظر صاحب داساتی طریق از بایستی که. است رشته این دانشجویان برای حساس و کلیدی موضوعات
 

(است  همان هدف بینابیني طرح دوره) :يهدف کل   

 شرح دهند .تعریف تکنولوژی آموزشی را  .1

 شرح دهند .اهداف تکنولوژی آموزشی را  .2

 طراحی منظم اموزشی را شرح دهند  .3

 تاکسونومی بلوم را نام ببرند .4

 مراحل تاکسونومی بلوم را شرح دهند .5

 یری و روشهای اموزشی را شرح دهنداستراتژی های یادگ .6

 ابعاد نرم افزری تکنولوژی آموزشی را بیان کنند .7

 روش های کار با رسانه های جمعی را شرح دهند .8

 انواع وسایل کمک اموزشی را نام ببرند. .9

 

 بخش عملي

 تهیه پمفلت آموزشی و ارائه آن در کالس  .1

 تهیه پوستر آموزشی و ارائه آن در کالس .2

 ک آموزشی سادهکار با وسایل کم .3

 کار با وسایل کمک آموزشی پیچیده .4

 بازدید از مراکز رسانه ای .5

 ارائه گزارش کارهای عملی .6
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 اهداف رفتاری جلسه اول:

: از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 شناختی(هدف ) تعاریف تکنولوژی آموزشی را شرح دهند  -

 شناختی(هدف )  نماید. را ذکر در جهان  کاربرد تکنولوژی در آموزشتاریخچه  -

 شناختی(هدف ) را ذکر نماید  تاریخچه کاربرد تکنولوژی در آموزش در ایران  . -

 شناختی(هدف را فهرست کند. )در آموزش بهداشت و ارتقا سالمت ..تکنولوژی آموزشیدالیل اهمیت  -

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

سخخخخنرانی و بحخخخ   تعاریف تعاریف تکنولوژی آموزشی 22

 گروهی

 پرسش و پاسخ

تاریخچه کخاربرد تکنولخوژی در  15

  آموزش در جهان 

تاریخچخخخخه کخخخخاربرد 

تکنولوژی در آمخوزش 

در برخخخی کشخخورهای 

  صنعتی 

سخخخخنرانی و بحخخخ  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

تاریخچه کخاربرد تکنولخوژی در  22

  ش در ایران آموز

رونخخخخد تکنولخخخخوژی 

   اموزشی در ایران

سخخخخنرانی و بحخخخ  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

دالیخخخل اهمیخخخت تکنولخخخوژی  32

در آموزش بهداشخت و  آموزشی

 ارتقا سالمت

اهمیت در انتشار اخبار 

 بهداشتی

اهمیخخت در یخخادگیری 

 مفاهیم جدید

سخخخخنرانی و بحخخخ  

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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 :جلسه دوماهداف رفتاری 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.اصول تکنولوژی آموزشی  -

 شناختی(هدف ) اجزای فرایند اموزش در برنامه های اموزش بهداشت را نام ببرد -

 شناختی(هدف ) اجزای طراحی منظم اموزشی را نام ببرد -

 شناختی(هدف ) ی را ذکر نمایداهمیت تعیین اهداف در تدوین برنامه اموزش -

 شناختی(هدف ) انواع اهداف در برنامه طراحی منظم اموزشی را نام ببرد -

 شناختی(هدف ) تحلیل اموزشی در تدوین اهداف را شرح دهند  -

 یک نمونه هدف رفتاری را بنویسد )هدف عملکردی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه س مطالبرئو موضوع درس

اصخخخول و مبخخخانی تکنولخخخوژی  22

 آموزشی

اصخخخخول تکنولخخخخوژی 

  آموزشی

سخخخخنرانی و بحخخخ  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

اجزای فرایند اموزش در برنامخه  22

 های اموزش بهداشت

تکنولخخخخوژی مبخخخخانی 

 آموزشی

سخخخخنرانی و بحخخخ  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 -اهخخخخداف -فراگیخخخخر اجزای طراحی منظم اموزشی 32

منخخخخاب  و  -شخخخخرای 

 ارزشیابی

سخخخخنرانی و بحخخخ  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

انواع اهداف در برنامخه طراحخی  32

 منظم اموزشی

جزیخخخخی و  –کلخخخخی 

 رفتاری

سخخخخنرانی و بحخخخ  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

تحلیخخل آموزشخخی در تخخدوین  12

 اهداف 

گخخخام هخخخای تحلیخخخل 

 اموزشی 

سخخخخنرانی و بحخخخ  

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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 اهداف رفتاری جلسه سوم:

از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 شناختی(هدف ) منشا اهداف اموزشی را نام ببرند -

 شناختی(هدف ) مالک های 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 بندی اهداف بنیام -

 شناختی(هدف ) حیطه های سه گانه طبقه بندی بلوم را شرح دهد -

 شناختی(هدف ) اجزای حیطه های سه گانه طبقه بندی بلوم را شرح دهد -

-  

 3جلسه

مخخخخخخخخخخخخخدت 

 زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

سخخخخخنرانی و  -منب  موضوع -منب  فراگیر –منب  جامعه  مناب  تدوین هدف 22

 بح  گروهی

 پرسش و پاسخ

مالک های تعیین کننده  22

 در تدوین اهدف اموزشی

سخخخخخنرانی و  دیگاه متخصصین –جامعه  -نیاز فردی

 بح  گروهی

 پرسش و پاسخ

انواع صافی ها در تدوین  12

 اهداف

سخخخخخنرانی و  فلسفه اجتماعی -روان شناسی –صافی فسله 

 بح  گروهی

 پرسش و پاسخ

طبقخخخه بنخخخدی اهخخخداف  15

 بنیامین بلوم

سخخخخخنرانی و  حرکتی-عاطفی روانی  -شناختی

 بح  گروهی

 پرسش و پاسخ

حیطخخه هخخای سخخه گانخخه  22

 طبقه بندی بلوم

سخخخخخنرانی و  حرکتی-عاطفی روانی  -شرح شناختی

 بح  گروهی

 پرسش و پاسخ

سخه اجزای حیطه هخای  22

 گانه طبقه بندی بلوم

 ادراک .... -شناختی اگاهی

 پاسخ دادن .... –مواجهه  -عاطفی

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

سخخخخخنرانی و 

 بح  گروهی

 پرسش و پاسخ
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 :چهارماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .آموزش بهداشت را شرح دهندرای  اجرای برنامه اموزشی در ش -

 شناختی(هدف ) تجارب یادگیری برنامه اموزشی در آموزش بهداشت را شرح دهند -

 شناختی(هدف ) انواع گروه های فراگیران در برنامه اموزشی در آموزش بهداشت را نام دهند  -

 شناختی(هدف )دهند تفاوت گروه های فراگیران در برنامه اموزشی در آموزش بهداشت را شرح  -

 )هدف شناختی( انواع شیوه های تدریس در برنامه اموزشی در آموزش بهداشت را شرح دهند  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

شرای  اجرای برنامخه اموزشخی  22

 در آموزش بهداشت

ال، اوضاع و احو -زمان

محخخخخدودیت هخخخخا و 

 امکانات

سخخخخنرانی و بحخخخ  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

تجارب یادگیری برنامه اموزشی  15

 در آموزش بهداشت

 -انواع تجارب یادگیری

 موقعیت رجعی

سخخخخنرانی و بحخخخ  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

انواع گخروه هخای فراگیخران در  15

برنامخخه اموزشخخی در آمخخوزش 

 بهداشت

 -گخخروه هخخای کو خخک

 گبزر-متوس  

سخخخخنرانی و بحخخخ  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

تفاوت گروه هخای فراگیخران در  22

برنامخخه اموزشخخی در آمخخوزش 

 بهداشت

زمخخان  -انخخدازه گخخروه

 اموزش و ...

سخخخخنرانی و بحخخخ  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

انخخواع شخخیوه هخخای تخخدریس در  22

برنامخخه اموزشخخی در آمخخوزش 

 بهداشت

 -تخخخخدریس ت خخخخوری

 تدرسی عملی

سخخخخنرانی و بحخخخ  

 هیگرو

 پرسش و پاسخ
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 :پنجماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی(هدف )    در طراحی منظم اموزشی را نام ببرد.بانواع منا -

 شناختی(هدف ) اهمیت نقش مدرس در فرایند اموزش را شرح دهد -

 شناختی(هدف ) نقش های مدرس در فرایند اموزش را نام ببرد -

 شناختی(هدف ) میت تعین مواد و وسایل در فرایند اموزش را شرح دهداه -

 شناختی(هدف ) عومل موثر در تعیین مواد و وسایل اموزشی را نام ببرد. -

 شناختی(هدف ) نمونه هایی از تجهیزات اموزش را نام ببرد -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

انواع منخاب  در طراحخی مخنظم  12

 اموزشی

مواد و وسایل  -انسانی

فضخخخخای  -اموزشخخخخی

 اموزشی

سخخخخنرانی و بحخخخ  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

اهمیت نقش مدرس در فراینخد  15

 اموزش

اصلی تخرین عامخل در 

 -فرایند انتقال مطالخب

ویژگی های شخصیتی 

 مدرس

سخخخخنرانی و بحخخخ  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

نقش هخای مخدرس در فراینخد  22

 اموزش

رهبری  -انتقال دهنده

 بح  ها...

سخخخخنرانی و بحخخخ  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

اهمیت تعین مواد و وسخایل در  12

 فرایند اموزش

–ویژگخخی هخخای مخخواد 

شخخخرای  اسخخختفاده از 

 وسایل

سخخخخنرانی و بحخخخ  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

عومل مخوثر در تعیخین مخواد و  15

 وسایل اموزشی

 -وع توانخایی فراگیخرتن

 تنوع تعداد ....

سخخخخنرانی و بحخخخ  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

ترمینخخخخخال هخخخخخای  نمونه هایی از تجهیزات اموزش 15

پروژکتخور  -کامپیوتری

  ارت ها... –

سخخخخنرانی و بحخخخ  

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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 :ششماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  نماید. در طراحی منظم اموزشی را شرح ارزشیابیاهمیت  -

 شناختی(هدف ) انوع ارزشیابی در طراحی منظم اموزشی را نام ببرد -

 . )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  -

 ی مطالببندی ارائهانجدول زم

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

اهمیخت ارزشخیابی در طراحخخی  32

 منظم اموزشی

اهمیخخت ارزشخخیابی در تخخخدوین 

 اهداف

اهمیت ارزشیابی در اجرای طرح 

 های اینده

 

سخخخنرانی و بحخخ  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

انخخوع ارزشخخیابی در طراحخخخی  32

 منظم اموزشی

 ارزشیابی تشخیصی

 ارزشیابی تکوینی

 ارزشیابی تاثیر

 ارزشیابی نتیجه

سخخخنرانی و بحخخ  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

در طراحی مراحل اصالح طرح  32

 منظم اموزشی

 -اصخالح شخرای  -اصالح اهداف

 اصالح روش انتخاب فراگیر ...

سخخخنرانی و بحخخ  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

در  تفخخخاوت انخخخوع ارزشخخخیابی 12

طراحخخخی مخخخنظم اموزشخخخی را 

 تجزیه و تحلیل

تفخخاوت ارزشخخیابی تشخیصخخی ، 

ارزشخخیابی تکخخوینی، ارزشخخیابی 

 تاثیر، ارزشیابی نتیجه
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 :هفتماهداف رفتاری جلسه 

:از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  
 

 شناختی(هدف ) نظريه های يادگیری در حوزه سالمت سالمت نام ببرد     -

 شناختی(هدف )  ای اصلي هريک از نظريه ها را تعريف کند.ساختاره -

 شناختی(هدف )  تفاوت ها و شباهت های نظريه های يادگیری را بیان کند. -

مثالي برای کاربرد هريک از نظريه های يادگیری در تغییر نگرش و رفتار يادگیرندگان در موقعیت های خاص ارائه  -

 شناختی(هدف ) دهد

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ــادگیری در  42 ــای ي ــه ه نظري

 حوزه سالمت

نظریخخخخه یخخخخادگیری 

 -ازوبخخخل -اجتمخخخاعی

 کرت لوین ... -کلمن

سخخخخنرانی و بحخخخ  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

ساختارهای اصلي هريک از  42

 نظريه ها

برنامه  –ی  مح –فرد 

 اموزشی

سخخخخنرانی و بحخخخ  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

تفاوت هـا و شـباهت هـای  32

 نظريه های يادگیری

 -تفخخخاوت سخخخاختاری

 فراگیران -محتوایی

سخخخخنرانی و بحخخخ  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

مثالي برای کاربرد هريک از  22

ــادگیری در  ــای ي ــه ه نظري

تغییــر نگــرش و رفتــار 

ــت  ــدگان در موقعی يادگیرن

 اصهای خ

کخخاربرد نظریخخه هخخای 

نظریخخخخه یخخخخادگیری 

 -ازوبخخخل -اجتمخخخاعی

 کرت لوین ... -کلمن

سخخخخنرانی و بحخخخ  

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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 :هشتماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  وسایل کمک آموزشی نورتاب را بشناسد.-

 شناختی(هدف )  نورتاب را بداند. اهمیت استفاد از وسایل کمک آموزشی-

 شناختی(هدف )  دالیل و ضرورت کاربرد وسایل کمک آموزشی نورتاب را شرح دهد.-

 شناختی(هدف )  اصول انتخاب رسانه های آموزشی نورتاب را شرح دهد.-

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 زشیابيار ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 -اسالیدپروژکتور وسایل کمک آموزشی نورتاب 32

 ویدئو پرژکتور -رایانه

 

سخخخخنرانی و بحخخخ  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

اهمیت استفاد از وسایل کمک  25

 آموزشی نورتاب

نقخخخخخش حخخخخخوا  در 

 یادگیری

سخخخخنرانی و بحخخخ  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

دالیللل و ضللرورت کللاربرد  25

 وسایل کمک آموزشی نورتاب

کخخردن فراینخخد  ملمخخوس

 اموزش

سخخخخنرانی و بحخخخ  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

اصللول انتخللاب رسللانه هللای  32

 آموزشی نورتاب

 انتخاب بر اساس اهداف

انتخاب بر اساس شرای  

 یادگیرندگان

انتخاب بر اساس ویژگی 

 های یادگیرندگان

سخخخخنرانی و بحخخخ  

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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 11 

 

  اهداف رفتاری جلسه نهم:

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 )  دالیل و ضرورت کاربرد وسایل کمک آموزشی نورتاب را شرح دهد.-

 شناختی(هدف )  رح دهد.اصول انتخاب رسانه های آموزشی نورتاب را ش-

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

غیلر وسایل کملک آموزشلی  32

 نورتاب

وسایل کمک اموزشی 

 چاپی

وسایل کمک اموزشی 

 چاپی

 

 

سخخخخنرانی و بحخخخ  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

ک اهمیت استفاد از وسایل کم 25

 نورتابغیر آموزشی 

نقخخخخخش حخخخخخوا  در 

ویژگخی هخای  -یادگیری

 فراگیران

سخخخخنرانی و بحخخخ  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

دالیللل و ضللرورت کللاربرد  25

 غیلر وسایل کملک آموزشلی

 نورتاب

ملمخخوس کخخردن فراینخخد 

شخرای  سخنی  -امخوزش

 فراگیران

سخخخخنرانی و بحخخخ  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

اصللول انتخللاب رسللانه هللای  32

 نورتاب رغی آموزشی

 انتخاب بر اساس اهداف

انتخاب بر اساس شرای  

 یادگیرندگان

انتخاب بر اساس ویژگی 

 های یادگیرندگان

سخخخخنرانی و بحخخخ  

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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 اهداف رفتاری جلسه دهم:

از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 شناختی(هدف ) رسانه را تعريف کند -

 شناختی(هدف ) م ببردانواع رسانه های آموزشي را نا -

 شناختی(هدف ) اهمیت رسانه های اموزشي را در فرايند اموزش بهداشت شرح دهد -

 شناختی(هدف ) اهمیت کار با اينترنت و شبکه های مجازی را شرح دهد -

 شناختی(هدف ) چگونگي به کارگیری رسانه ها -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 31جلسه

مخخخخخخخخخخخخخدت 

 زمان)دقیقه(

ی شیوه ئوس مطالبر موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

 رسانه را تعریف کند 32

 

سخخخخخخخنرانی و  تعریف رسانه از منب  مختلف

 بح  گروهی

 پرسش و پاسخ

 انواع رسانه های آموزشی را نام ببرد 22

 

 رسانه های جمعی

 رسانه های انفرادی)مجازی(

سخخخخخخخنرانی و 

 بح  گروهی

 پرسش و پاسخ

در فرایند  اهمیت رسانه های اموزشی را 32

 اموزش بهداشت شرح دهد

 

 اهمیت رسانه در اطالع رسانی

 اهمیت رسانه در یادگیری

سخخخخخخخنرانی و 

 بح  گروهی

 پرسش و پاسخ

اهمیت کار با اینترنت و شبکه های  32

 مجازی را شرح دهد

 

 نقش اینترنت در اموزش سالمت

نقخخش شخخبکه هخخای اموزشخخی در امخخوزش 

 سالمت 

 

سخخخخخخخنرانی و 

 بح  گروهی

 ش و پاسخپرس

  گونگی به کارگیری رسانه ها 

 

 خود را آماده سازید 

 محی  راآماده سازید 

مهخم تخرین ) دانش آموزان را آمخاده سخازید

 (  قسمت

 از رسانه ها به نحو مطلوب استفاده کنید 

محتوای ارائه شده از طریق رسخانه هخا را بخا 

 فعالیت های یادگیری دنبال کنید

سخخخخخخخنرانی و 

 بح  گروهی

 ش و پاسخپرس
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 اهداف رفتاری جلسه يازدهم:

از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 شناختی(هدف ) ویژگی های 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

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 33جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

موضوع 

 درس

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب

ویژگخخخخخی  32

هخخای یخخک 

پوسخخخخختر 

بهداشخخختی 

 خوب

 استفاده از کلمات محلی ، ساده و کوتاه

 داشتن تنها یک ایده 

 استفاده از تصاویر یا سمبل های 

 مناسب بودن اندازه حروف و طرح ها

 هماهنگ بودن طرح و رنگ با موضوع 

خنرانی و بح  س

 گروهی

پرسخخخخخخش و 

 پاسخ

انواع  22

پوستر 

 اموزشی

 پوسترهای تک پیامی 

 پوسترهای  ند پیامی

سخنرانی و بح  

 گروهی

پرسخخخخخخش و 

 پاسخ

نحوه  25

استفاده از 

 پوستر

 خالی بودن اطراف محل نصب پوستر از وجود تصاویر 

 تابش نور کافی و مستقیم به پوستر

 الم استفاده از پوسترهای تمیز و س

 امکان ایستادن در مقابل پوسترهای  ند نظری 

 محافظت پوسترها از عوارض طبیعی 
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 اهداف رفتاری جلسه دوازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف ) ویژگی های یک پمفلت بهداشتی خوب را شرح دهد -

 شناختی(هدف ) دانواع رسانه های  اپی کوتاه اموزشی را نام ببر -

 شناختی(هدف ) را شرح دهدنحوه استفاده از پمفلت  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 32جلسه

مخخخخخخخخدت 

 زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ویژگی هخای یخک پمفلخت  32

 بهداشتی خوب

استفاده از کلمات محلی ، سخاده 

 و کوتاه

 داشتن تنها یک ایده 

 ه از تصاویر یا سمبل های استفاد

مناسخخب بخخودن انخخدازه حخخروف و 

 طرح ها

سخخخخنرانی و بحخخخ  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

انواع رسانه های  اپی  25

 کوتاه اموزشی

 -بروشخخخور -لیفلخخخت -پمفلخخخت

 کارت نمایشی -تراکت -استیکر

سخخخخنرانی و بحخخخ  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 نحوه توزی  نحوه استفاده از پمفلت 25

 توزی زمان مناسب 

سخخخخنرانی و بحخخخ  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 -لیفلت -نحوه استفاده از  22

 -تتراک -استیکر -بروشور

 کارت نمایشی

 نحوه توزی 

 زمان مناسب توزی 

سخخخخنرانی و بحخخخ  

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين
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 م:سیزدهاهداف رفتاری جلسه 
 

 بازدید از مراکز رسانه ای

 

 :دهمچهاراهداف رفتاری جلسه 

 ید از مراکز رسانه ایبازد
 

 اهداف رفتاری جلسه پانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

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

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

 شناختی(هدف . )رست کندنقاط ضعف برنامه اموزشی ارائه شده را فه -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 31جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ارائه برنامه های آموزشخی توسخ   62

 دانش آموزان

 

 هدف کلی 

 

بحخخ  گروهخخی و ارزابخخی 

 برنامه اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بخر 

اسخخاس  خخک لیسخخت 

 ه شدهتهی

ارائه برنامه های آموزشی توس  

 دانش آموزان
اهداف ویژه برنامخه 

 اموزشی

 

بحخخ  گروهخخی و ارزابخخی 

 برنامه اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بخر 

اسخخاس  خخک لیسخخت 

 تهیه شده

ارائه برنامه های آموزشی توس  

 دانش آموزان
 محتوای اموزش

 

بحخخ  گروهخخی و ارزابخخی 

 ویانبرنامه اموزشی دانشج

نمره دهی و ارزابی بخر 

اسخخاس  خخک لیسخخت 

 تهیه شده

بررسی برنامه ارائخه   42

شخخخده بخخخا کمخخخک 

 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 )  نماید.برنامه ارائه شده توس  همکالسی خود بر ارزیابی  -

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 

 

 

 31جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ارائه برنامه های آموزشخی توسخ   62

 دانش آموزان

 

 ف کلی هد

 

بحخخ  گروهخخی و ارزابخخی 

 برنامه اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بخر 

اسخخاس  خخک لیسخخت 

 تهیه شده

ارائه برنامه های آموزشی توس  

 دانش آموزان
اهداف ویژه برنامخه 

 اموزشی

 

بحخخ  گروهخخی و ارزابخخی 

 برنامه اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بخر 

اسخخاس  خخک لیسخخت 

 تهیه شده

برنامه های آموزشی توس   ارائه

 دانش آموزان
 محتوای اموزش

 

بحخخ  گروهخخی و ارزابخخی 

 برنامه اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بخر 

اسخخاس  خخک لیسخخت 

 تهیه شده

  بررسی برنامه ارائخه   42
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شخخخده بخخخا کمخخخک 

 دانشجویان

 

 

 

 

 هفدهماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

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

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

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

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 

 

 

 

 31جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه س مطالبرئو موضوع درس

ارائه برنامه های آموزشخی توسخ   62

 دانش آموزان

 

 هدف کلی 

 

بحخخ  گروهخخی و ارزابخخی 

 برنامه اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بخر 

اسخخاس  خخک لیسخخت 

 تهیه شده

ارائه برنامه های آموزشی توس  

 دانش آموزان
اهداف ویژه برنامخه 

 اموزشی

 

زابخخی بحخخ  گروهخخی و ار

 برنامه اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بخر 

اسخخاس  خخک لیسخخت 

 تهیه شده

ارائه برنامه های آموزشی توس  

 دانش آموزان
 محتوای اموزش

 

بحخخ  گروهخخی و ارزابخخی 

 برنامه اموزشی دانشجویان

نمره دهی و ارزابی بخر 

اسخخاس  خخک لیسخخت 

 تهیه شده
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شخخخده بخخخا کمخخخک 

 یاندانشجو

  



 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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