به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ايران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهريزی آموزشي
طرح درس )(Lesson Plan

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

آموزش و ارتقا سالمت

دانشکده :بهداشت
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
پیش نیاز :ندارد
نوع واحد :نظری
تعداد واحد2 :
نام درس :ارتقا سالمت و سبک زندگی سالم
مکان برگزاری :دانشکده بهداشت
زمان برگزاری کالس :روز دو شنبه ساعت02-01 :
مسئول درس :دکتر مرتضی منصوریان
تعداد دانشجویان6 :
شرح درس( :لطفاً شرح دهید)
آشنا ساختن دانشجویان با نقش سبک زندگی سالم ،اصول پایه ای در شکل گیری آن و همچنین ابعاد سبک زنددگی در ارتقدا سدالمت
می باشد .در این درس سعی می شد که دانشجویان معلومات الزم و عوامل پایه ای سبک زندگی سالم و همچنین بیماری هدای مربدو
به سبک زندگی برای طراحی مداخله ای شکب دادن سبک زندگی سالم کسب نمایند.
هدف کلی( :همان هدف بینابینی طرح دوره است )
دانشجویان پس از گذراندن این واحد باید:
 .0ابعاد سبک زندگی سالم و ارتقا سالمت را تعریف کنند
 .2اصول پایه ای در شکل گیری سبک زندگی سالم و ارتقا سالمت را شرح دهند
 .3گذر اپیدمیولوژیک و دموکراسی و ارتقا سالمت و سبک زندگی سالم را شرح دهند
 .4دیدگاه های اساسی و سبک زندگی سالم را شرح دهند
 .5سالمت و سبک زندگی سالم را شرح دهند
 .6دیدگاه های اساسی و سبک زندگی سالم را شرح دهند
 .7ابعاد ارتقا سالمت وشکل گیری سبک زندگی سالم را شرح دهند
 .8ارتقا سالمت و سبک زندگی سالم(کودکان -جوانان و زنان) را شرح دهند
 .9تغذیه سالم و مبارزه با الغری و چاقی را شرح دهند
 .01ورزش و سبک زندگی سالم را شرح دهند
 .00آموزش جنسی و سبک زندگی سالم را شرح دهند
 .02نقش سبک زندگی سالم در پیشگیری از اعتیاد را شرح دهند

در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:
 ( هدف شناختی) سبک زندگی سالم را تعریف کنند ارتقا سالمت را تعریف کنند1

مقطع و رشتهی تحصیلی:

به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ايران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهريزی آموزشي
طرح درس )(Lesson Plan

-

ابعاد سبک زندگی سالم را نام ببرد
اهمیت هر یک از ابعاد سبک زندگی سامل را شرح دهد
ابزار های سنجش سبک زندگی را شرح دهد

جدول زمانبندی ارائهی مطالب
موضوع درس

جلسه0
مدددددددددت
زمان(دقیقه)
05

-

21

-

21

-

21

-

01

-

رئوس مطالب

شیوهی
تدریس

ارزشیابی

سدددبک زنددددگی تعریف سبک زندگی سدالم از نظدر سدازمان جهدانی سدددانرانی و پرسش و پاسخ
سالم
بحث گروهی
بهداشت
ارتقا سالمت
تعریف ارتقا سالمت از نظر سازمان جهانی بهداشت سدددانرانی و پرسش و پاسخ
تاریاچه ارتقا سالمت

بحث گروهی

ابعاد سبک زندگی تغذیه سالم -فعالیت فیزیکدی – مددیریت اسدترس -سدددانرانی و پرسش و پاسخ
سالم
ارتباطددات بددین فددرد -عدددم اسددتعمال دخانیددات -بحث گروهی
مسئولیت پذیری سالمت -رشد روانی
سدددانرانی و پرسش و پاسخ
اهمیت هر یدک از اهمیت تغذیه سالم
ابعاد سبک زندگی  -اهمیددت فعالیددت فیزیکددی – اهمیددت مدددیریت بحث گروهی
سالم
استرس -اهمیت ارتباطات بین فدرد -اهمیدت عددم
اسددتعمال دخانیددات -اهمیددت مسددئولیت پددذیری
سالمت -اهمیت رشد روانی
ابزار های سنجش معرفی پرسشنامه های سنجش سبک زندگی سالم
سبک زندگی

2

به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ايران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهريزی آموزشي
طرح درس )(Lesson Plan

اهداف رفتاری جلسه دوم:
در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:
 (هدف شناختی) .0آمارهای مربو به سبک زندگی را بیان کنند
 .2اصول پایه ای در شکل گیری سبک زندگی سالم و ارتقا سالمت را نام ببرند
 .3ویژگی های سبک زندگی سالم را ذکر نمایند
جدول زمانبندی ارائهی مطالب
جلسه2
مدددددددددت
زمان(دقیقه)

موضوع درس

رئوس مطالب

شیوهی تدریس

ارزشیابی

21

آمارهای مربو به سدبک وضدعیت موجدود در زمینده چداقی -کدم تحرکدی -سدددددانرانی و پرسش و پاسخ
مصرف دخانیات و سایر رفتار های مرتبط با سدبک بحث گروهی
زندگی
زندگی در ایران

21

آمارهای مربو به سدبک وضدعیت موجدود در زمینده چداقی -کدم تحرکدی -سدددددانرانی و پرسش و پاسخ
مصرف دخانیات و سایر رفتار های مرتبط با سدبک بحث گروهی
زندگی
زندگی در جهان

31

اصددول پای ده ای در شددکل
گیری سبک زندگی سالم
و ارتقا سالمت

فرایندهای فردی
فرآیندهای بین فردی
عوامل نهادی
عوامل اجتماعی
سیاست های همگانی.

سدددددانرانی و پرسش و پاسخ
بحث گروهی

31

ویژگی های سبک زندگی

دائما در معرض تغییر
دارای تاثیر عمیق در مردم
نبود الگوی یکسانی برای همه

سدددددانرانی و پرسش و پاسخ
بحث گروهی

3

به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ايران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهريزی آموزشي
طرح درس )(Lesson Plan

اهداف رفتاری جلسه سوم:
در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:
 (هدف شناختی) .0گذر اپیدمیولوژیک و ارتبا آن با سبک زندگی را شرح دهند
 .2گذر دموکراسی و ارتبا آن با سبک زندگی را شرح دهند
 .3ابعاد سه گانه سبک زندگی را نام ببرند
جدول زمانبندی ارائهی مطالب
جلسه3
مدت زمان(دقیقه)

موضوع درس

رئوس مطالب

شیوهی تدریس

ارزشیابی

21

گذر اپیدمیولوژیک

تغیرات تکنولوژیک
تغیرات اجتماعی
رونددد بیمدداری هددای
واگیر و غیر واگیر

31

گذر دموکراسی

روند تغیدرات سیاسدی سدددانرانی و بحدددث پرسش و پاسخ
اجتماعی و تاثیر آن بر گروهی
سبک زندگی جوامع

31

ابعاد سه گانه سبک زندگی

سددده بعدددد فدددردی ،سدددانرانی و بحدددث پرسش و پاسخ
محیطی(خددددددانواده ،گروهی
همساالن ،محله ،محل
کار) و رابطه بین افراد
و محیط زندگی

4

سدددانرانی و بحدددث پرسش و پاسخ
گروهی

به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ايران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهريزی آموزشي
طرح درس )(Lesson Plan

اهداف رفتاری جلسه چهارم:
در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:
 .0دیدگاه های اساسی در زمینه سبک زندگی سالم
 .2عوامل موثر بر شکل گیری سبک زندگی سالم
جدول زمانبندی ارائهی مطالب
جلسه4
مدت زمان(دقیقه)

موضوع درس

رئوس مطالب

شیوهی تدریس

ارزشیابی

41

دیدگاه های اساسدی در زمینده تمرکز بر عامل فرد
تمرکز بر عامل محیط
سبک زندگی سالم
تمرکز بر تعامدل بدین
فرد و محیط

سدددانرانی و بحدددث پرسش و پاسخ
گروهی

41

عوامل مدوثر بدر شدکل گیدری عوامل جسمی
عوامل اجتماعی
سبک زندگی سالم
عوامل روحی و
روانی
عوامل فرهنگی
عوامل معنوی

سدددانرانی و بحدددث پرسش و پاسخ
گروهی

5

به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ايران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهريزی آموزشي
طرح درس )(Lesson Plan

اهداف رفتاری جلسه پنجم:
در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:
 (هدف شناختی) ارتبا بین سالمت و سبک زندگی سالم را شرح دهند ابعاد ارتقا سالمت وشکل گیری سبک زندگی سالم را نام ببرند نقش عوامل فردی در اتااذ سبک زندگی سالم را نام ببرند نقش عوامل محیطی در اتااذ سبک زندگی سالم را نام ببرندجدول زمانبندی ارائهی مطالب
جلسه5
مددددددددددت
زمان(دقیقه)

موضوع درس

رئوس مطالب

شیوهی تدریس

ارزشیابی

31

ارتبددا بددین سددالمت و سددبک بیماری و تغیر سبک زندگی سدددانرانی و بحدددث پرسش و پاسخ
سددالمندی و تغیددرات سددبک گروهی
زندگی سالم
زندگی

31

ابعاد ارتقا سالمت وشدکل گیدری سبک زندگی سالم و سالمت سدددانرانی و بحدددث پرسش و پاسخ
گروهی
جمسی
سبک زندگی سالم
سبک زندگی سالم و
سالمت روحی و روانی
سبک زندگی سالم و
سالمت معنوی

31

نقددش عوامددل فددردی در اتادداذ رفتار و سبک زندگی سالم
سبک زندگی سالم

سدددانرانی و بحدددث پرسش و پاسخ
گروهی

21

نقدش عوامددل محیطددی در اتادداذ محددیط اجتمدداعی و سددبک سدددانرانی و بحدددث پرسش و پاسخ
گروهی
زندگی سالم
سبک زندگی سالم
محددیط خددانوادگی و سددبک
زندگی سالم
محیط کدار و سدبک زنددگی
سالم
محیط زیست و سبک زندگی
سالم

اهداف رفتاری جلسه ششم:
6

به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ايران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهريزی آموزشي
طرح درس )(Lesson Plan

در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:
 ( هدف شناختی) سبک زندگی سالم در کودکی را شرح دهد عوامل موثر بر اتااذ سبک زندگی سالم در کودکی را شرح دهد نوجوانی وسبک زندگی سالم را شرح دهد -عوامل موثر بر اتااذ رفتار های پرخطر در نوجوانان و جوانان را شرح دهد

جدول زمانبندی ارائهی مطالب
جلسه6
مدددددددددت
زمان(دقیقه)

موضوع درس

رئوس مطالب

محیط مهد کود ک و مدرسه
ویژگی های فردی
عوامل آموزشی

شیوهی تدریس

ارزشیابی

25

سبک زندگی سالم در کودکی

31

سدددانرانی و بحدددث پرسش و پاسخ
عوامل موثر بر اتااذ سدبک زنددگی نقش رفتار والدین
نقش محیط مهدد کدود ک و گروهی
سالم در کودکی
مدرسه
تاثیر ویژگی های فردی
تاثیر عوامل آموزشی

31

نوجوانی وسبک زندگی سالم

سدددانرانی و بحدددث پرسش و پاسخ
گروهی

21

عوامل مدوثر بدر اتاداذ رفتدار هدای نقش همساالن
نقش الگوهای اجتماعی
پرخطر در نوجوانان و جوانان
نقش والدین
تاثیر عومل فردی

محیط مدرسه
ویژگی های فردی
عوامل آموزشی

7

سدددانرانی و بحدددث پرسش و پاسخ
گروهی

سدددانرانی و بحدددث پرسش و پاسخ
گروهی

به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ايران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهريزی آموزشي
طرح درس )(Lesson Plan

اهداف رفتاری جلسه هفتم:
در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:
 (هدف شناختی) عوامل موثر بر سبک زندگی سالم در زنان را شرح دهد عوامل موثر بر سبک زندگی سالم در سالمندان را شرح دهد رویکرد های جدید در زمینه سبک زندگی در گروه های ماتلف اجتماعی را شرح دهندجدول زمانبندی ارائهی مطالب
جلسه7
مدت زمان(دقیقه)

موضوع درس

رئوس مطالب

شیوهی تدریس

ارزشیابی

31

عوامددل مددوثر بددر عوامل فردی
سدددبک زنددددگی محیط اجتماعی
محیط فرهنگی
سالم در زنان
محیط زیست

سدددانرانی و بحدددث پرسش و پاسخ
گروهی

25

عوامددل مددوثر بددر محدودیت های جسمی
سدددبک زنددددگی بیماری های مزمن
سالم در سالمندان محیط اجتماعی
محیط فرهنگی
محیط زیست

سدددانرانی و بحدددث پرسش و پاسخ
گروهی

35

رویکددددرد هددددای
جدیددد در زمیندده
سددبک زندددگی در
گروه های ماتلف
اجتماعی

سدددانرانی و بحدددث پرسش و پاسخ
گروهی

میانسالی سالم
سالمندی سالم
شهر سالم
.
.

8

به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ايران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهريزی آموزشي
طرح درس )(Lesson Plan

اهداف رفتاری جلسه هشتم:
در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:
 (هدف شناختی) فاکتور های موثر بر تغذیه سالم را شرح دهد سوتغذیه و عوامل موثر بر آن را شرح دهد چاقی و انواع آن را شرح دهد الغری و رژیم های افراطی را شرح دهدجدول زمانبندی ارائهی مطالب
جلسه 8موضوع درس
مدت زمان(دقیقه)
21

فداکتور هدای
مددددوثر بددددر
تغذیه سالم

رئوس مطالب
عوامل فردی
عوامل محیطی
نقش رسانه ها

شیوهی تدریس

ارزشیابی

سدددانرانی و بحدددث پرسش و پاسخ
گروهی

21

سدددوتغذیه و
عوامددل مددوثر
بر آن

تعریف سو تغذیه
انواع سو تغذیه
عوامل اقتصادی و سو تغذیه
تغیرات اجتماعی و سو تغذیه

سدددانرانی و بحدددث پرسش و پاسخ
گروهی

31

چاقی و انواع
آن

تعریف چاقی
انواع چاقی
عوامل موثر بر چاقی

سدددانرانی و بحدددث پرسش و پاسخ
گروهی

25

الغددددددری و نقش عوامل اجتماعی در رژیم های
رژیددم هددای افراطی
نقش رسانه ها
افراطی

اهداف رفتاری جلسه نهم:
در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:
9

سدددانرانی و بحدددث پرسش و پاسخ
گروهی

به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ايران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهريزی آموزشي
طرح درس )(Lesson Plan

-

(هدف شناختی)
اهمیت فعالیت بدنی برای سالمت و حداقل نیاز روزانه فعالیت بدنی را شرح دهد
ورزش و سبک زندگی سالم را شرح دهد
عوامل موثر بر کم تحرکی جوامع را شرح دهد
نقش تکنولوژی در کم تحرکی جوامع را شرح دهد
جدول زمانبندی ارائهی مطالب

جلسه9
مدت زمان(دقیقه)

موضوع درس

رئوس مطالب

41

حداقل نیداز روزانده
فعالیت بدنی

اهمیت فعالیت بدنی برای سالمت
حداقل نیاز روزانه فعالیت بدنی

سددددانرانی و پرسش و پاسخ
بحث گروهی

41

ورزش و سددددددبک
زندگی سالم

نقش فعالیت بدنی در سالمت جسمی
نقش فعالیت بدنی در سالمت روانی
نقدددش فعالیدددت بددددنی در سدددالمت
اجتماعی
نقش فعالیت بدنی در سالمت معنوی

سددددانرانی و پرسش و پاسخ
بحث گروهی

31

عوامل موثر بدر کدم
تحرکی جوامع

عوامل محیطی
عومل اجتماعی
عوامل فردی

سددددانرانی و پرسش و پاسخ
بحث گروهی

نقش تکنولدوژی در
کم تحرکی جوامع

تکنولوژِی و کم تحرکی
شغل و کم تحرکی

11

شیوهی
تدریس

ارزشیابی

به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ايران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهريزی آموزشي
طرح درس )(Lesson Plan

اهداف رفتاری جلسه دهم:
در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:
 ( .هدف شناختی)نقش آموزش جنسی در سالمت را شرح دهد
ارتباطات بین جنس ماالف و نیاز به آموزش مسائل جنسی را شرح دهد
تاثیر اعتیاد بر سبک زندگی افراد را شرح دهد
دالیل گرایش به سیگار و اعتیاد در افراد را شرح دهد
جدول زمانبندی ارائهی مطالب
جلسه01
مدددددددددددت
زمان(دقیقه)

موضوع درس

رئوس مطالب

شیوهی تدریس

ارزشیابی

سدددانرانی و بحدددث پرسش و پاسخ
تحکیم روابط زناشویی
پیشددگیری از بیمددار هددای گروهی
منتقله از راه جنسی
کاهش جرم و بزهکاری

31

نقش آموزش جنسی در
سالمت

31

ارتباطات بین جنس تغیرات اجتماعی و گسترش روابط سدددانرانی و بحدددث پرسش و پاسخ
گروهی
ماالف و نیاز به آموزش بین جنس ماالف
نقش والدین
مسائل جنسی
تغیرات نقش زنان و اشتغال انها
عوامل تاثیر گذار در مذهب و اموزش جنسی
اموزش جنسی در کشور ما عوامل فرهنگی و اموزش جنسی
محیط اجتماعی و اموزش جنسی

11

به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ايران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهريزی آموزشي
طرح درس )(Lesson Plan

اهداف رفتاری جلسه یازدهم:
در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:
 (هدف شناختی) تاثیر اعتیاد بر سبک زندگی افراد را شرح دهد دالیل گرایش به سیگار و اعتیاد در افراد را شرح دهد مواد مادر جدید و تاثیر آن بر سالمت جوامع را شرح دهدجدول زمانبندی ارائهی مطالب
جلسه00
مدت زمان(دقیقه)

موضوع درس

رئوس مطالب

شیوهی تدریس

ارزشیابی

31

تاثیر اعتیاد بر سبک زندگی
افراد

تاثیر اعتیداد بدر سدددانرانی و بحدددث پرسش و پاسخ
گروهی
خانواده
تاثیر اعتیداد بدر
جوامع
اعتیددددددددداد و
بیماریهدددددددای
جسمی

31

سیگار و دخانیات

عوامددل گددرایش سدددانرانی و بحدددث پرسش و پاسخ
گروهی
به سیگار
عومل گرایش به
قلیان

41

مواد مادر جدید و تاثیر آن بر
سالمت جوامع

مدددواد ماددددر سدددانرانی و بحدددث پرسش و پاسخ
گروهی
جدید
تددداثیر آن بدددر
سالمت جوامع

12

به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ايران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهريزی آموزشي
طرح درس )(Lesson Plan

اهداف رفتاری جلسه دوازدهم:
در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:
 (هدف شناختی) عوامل موثر بر پیشگیری از بیماری های مربو به سبک زندگی را شرح دهد عوامل موثر بر انتشار ایدز در جوامع را شرح دهد راههای انتقال بیماری ایدز را شرح دهد نقش اموزش بهداشت و ارتقا سالمت در پیشگیری از بیماری ایدز را شرح دهدجدول زمانبندی ارائهی مطالب
موضوع درس

جلسه02
مدت زمان(دقیقه)

رئوس مطالب
عوامل اجتماعی
عوامل فردی

شیوهی تدریس

ارزشیابی

31

عوامل موثر بر پیشگیری از
بیمدداری هددای مربددو بدده
سبک زندگی

25

عوامل موثر بر انتشار ایدز

سدددانرانی و بحدددث پرسش و پاسخ
اعتیاد
رفتار های جنسدی گروهی
غیر ایمن
سایر راهها

25

راههای انتقال بیماری ایدز

سدددانرانی و بحدددث پرسش و پاسخ
اعتیاد
رفتار های جنسدی گروهی
غیر ایمن
سایر راهها

21

نقش اموزش بهداشت و
ارتقا سالمت در پیشگیری
از بیماری ایدز

اموزش به جواندان سدددانرانی و بحدددث پرسش و پاسخ
در پیشددددگیری از گروهی
رفتار های پر خطر
گسترش تفریحدات
سالم

اهداف رفتاری جلسه سیزدهم:
13

سدددانرانی و بحدددث پرسش و پاسخ
گروهی

به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ايران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهريزی آموزشي
طرح درس )(Lesson Plan

در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:
 (هدف شناختی)نقش سبک زندگی سالم در پیشگیری از سرطان ها را شرح دهد
انواع سرطان های شایع در ایران را شرح دهد
انواع سرطان های شایع در زنان و مردان را شرح دهد
نقش سبک زندگی سالم در پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی را شرح دهد
وضیعت موجود در زمینه بیمای های قلبی عروقی در ایران و جهان را شرح دهد
جدول زمانبندی ارائهی مطالب
جلسه03
مددددددت
زمددان(دق
یقه)

رئوس مطالب

موضوع درس

شیوهی
تدریس

ارزشیابی

21

نقددش سددبک زندددگی سرطان ها و تغذیه
سددالم در پیشددگیری از سرطان ها و فعالیت بدنی
سرطان ها و استرس
سرطان ها
سرطان ها ودخانیات

سددددانرانی و پرسش و پاسخ
بحث گروهی

31

انواع سرطان های شایع سرطان سینه
سرطان پوست
در ایران
سایر سرطان ها

سددددانرانی و پرسش و پاسخ
بحث گروهی

25

انواع سرطان های شایع انواع سرطان های شایع در زنان
انواع سرطان های شایع در و مردان
در زنان و مردان

سددددانرانی و پرسش و پاسخ
بحث گروهی

25

نقددش سددبک زندددگی نقش تغذیه در پیشگیری از سرطان ها
سددالم در پیشددگیری از نقش فعالیت بدنی در پیشگیری از سرطان ها
بیمدداری هددای قلبددی نقش مدیریت استرس در پیشگیری از سرطان ها
نقش کاهش استعمال دخانیات در پیشگیری از سرطان ها
عروقی

سددددانرانی و پرسش و پاسخ
بحث گروهی

وضدددیعت موجدددود در
زمینه بیمای های قلبی
عروقددددی در ایددددران و
جهان

وضیعت موجود در زمینه بیمای های قلبی عروقدی در
ایران
وضیعت موجود در زمینه بیمای های قلبی عروقدی در
جهان

14

به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ايران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهريزی آموزشي
طرح درس )(Lesson Plan

اهداف رفتاری جلسه چهاردهم
در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:
 (هدف شناختی) ارائه تکالیف کالسی توسط دانشجو پرسش و پاسخ و بحث پیرمون موضوعجدول زمانبندی ارائهی مطالب
موضوع درس

جلسه 05
مدت زمان(دقیقه)
021

رئوس مطالب

شیوهی تدریس

ارزشیابی

ارائه تکالیف کالسدی
توسط دانشجو

بحددث گروهددی و ارزابددی نمره دهی و ارزابی بدر
برنامه اموزشی دانشجویان اسدداس چددک لیسددت
تهیه شده

پرسش و پاسخ و بحث پیرمون
موضوع

بحددث گروهددی و ارزابددی نمره دهی و ارزابی بدر
برنامه اموزشی دانشجویان اسدداس چددک لیسددت
تهیه شده

15

به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ايران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهريزی آموزشي
طرح درس )(Lesson Plan

اهداف رفتاری جلسه پانزدهم
در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:
 (هدف شناختی) ارائه تکالیف کالسی توسط دانشجو پرسش و پاسخ و بحث پیرمون موضوعجدول زمانبندی ارائهی مطالب
موضوع درس

جلسه 05
مدت زمان(دقیقه)
021

رئوس مطالب

شیوهی تدریس

ارزشیابی

ارائه تکالیف کالسدی
توسط دانشجو

بحددث گروهددی و ارزابددی نمره دهی و ارزابی بدر
برنامه اموزشی دانشجویان اسدداس چددک لیسددت
تهیه شده

پرسش و پاسخ و بحث پیرمون
موضوع

بحددث گروهددی و ارزابددی نمره دهی و ارزابی بدر
برنامه اموزشی دانشجویان اسدداس چددک لیسددت
تهیه شده

16

به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ايران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهريزی آموزشي
طرح درس )(Lesson Plan

اهداف رفتاری جلسه شانزدهم
در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:
 (هدف شناختی) ارائه تکالیف کالسی توسط دانشجو پرسش و پاسخ و بحث پیرمون موضوعجدول زمانبندی ارائهی مطالب
موضوع درس

جلسه 05
مدت زمان(دقیقه)
021

رئوس مطالب

شیوهی تدریس

ارزشیابی

ارائه تکالیف کالسدی
توسط دانشجو

بحددث گروهددی و ارزابددی نمره دهی و ارزابی بدر
برنامه اموزشی دانشجویان اسدداس چددک لیسددت
تهیه شده

پرسش و پاسخ و بحث پیرمون
موضوع

بحددث گروهددی و ارزابددی نمره دهی و ارزابی بدر
برنامه اموزشی دانشجویان اسدداس چددک لیسددت
تهیه شده

17

