
 

 "جدول طراحی پیشگام تدریس"

 
 اتاهداف جلس موضوع جلسه

تعیین اهداف، شرح وظایف، توقعات و ارزیابی سطح علمی آشنایی،  و معرفی منابع تعیین اهداف معارفه ، اول

 دانشجویان

 که : ودریانتظار م ریهر جلسه از فراگ انیدر پا اهميت و فلسفه آموزش بهداشت دوم

 اهميت و لزوم آموزش بهداشت. -

 محتواي آموزش بهداشت. -2

 اهداف آموزش بهداشت. -3

 اقدامات آموزش بهداشت. -4

 فلسفه آموزش بهداشت. -5

 مفهوم رفتار بهداشتي --1 رفتار بهداشتي و آموزش بهداشت سوم

 نقش توارث و محيط در رشد انساني  -2 

 ي زيستي بيمار –ابعاد اجتماعي  -3

 سازيقواعد آگاه -4

 تجزيه و تحليل مفهوم رفتار -5

 تجزيه و تحليل رابطه ميان نگرش و رفتار -6 

 عوامل مؤثر بر مقاومت در مقابل تغيير -7 

 تعريف يادگيري. -1 هاي يادگيرينظريه چهارم

 اهميت و عوامل يادگيري. -2

 هاي يادگيري.نظريه -3

 .هاي يادگيريتفاوت نظريه -4
تنظیم و تدوین اهداف آموزشی متناسب با نیاز  مپنج

 آموزشی و ویژگی های فراگیران
 کند. ستیرا ل یانواع اهداف آموزش-1

 کند. انیرا ب یو اختصاص یاهداف کل نیتفاوت ب-2

 بهداشت عمومیناپیوسته دانشجویان کارشناسی  گروه فراگیر:                                             آموزش بهداشت و ارتباطات  عنوان درس:

 ر محمد  مطلبی دکت نام استاد:                                                                 1044-1041 نیمسال:

 واحد عملی( 1-واحد نظری 1)2 تعداد واحد:



 

 نییدر آموزش را تع یمختلف درمورد کاربرد اهداف رفتار یدگاههاید-3

 کند.

 دهد. صیرا تشخ یمتداول در نگارش اهداف رفتار یخطاها -0
تهیه و تدوین محتوای آموزش متناسب با اهداف  ششم

 آموزشی و ویژگی های فراگیران 
محتوای آموزش را متناسب با ویژگی های فراگیران و اهداف آموزشی -1

 تهیه کنند.
انتخاب و بکارگیری روش آموزشی متناسب با  هفتم

 اهداف آموزشی و ویژگی های فراگیران
 .زشی را شرح دهدروشهای آمو-1

 امتحان میان ترم )ارزشیابی تکوینی ( هشتم

 نقش آموزش بهداشت بعنوان يكي از عوامل توسعه - آموزش بهداشت و توسعه نهم

 اثر هماهنگي فعاليتهاي مختلف در آموزش بهداشت  -2

 هاي آموزش بهداشت در توسعه مشاركت زمينه -3

 
ت ها، پوسترها رسانه های آموزشی غیرنورتاب )چار دهم

 (و.... و نمودارهاپمفلت 
 .بداند را چارت و پوستر طراحی برای الزم استانداردهای-1

 .نماید شناسایی را آموزشی چارتهای انواع-2

 فراگیر بتواند یک پمفلت درست کند. -3

 انواع نمودارها را شرح دهد.-0

 هاي آموزشي.شناسايي نيازها و اولويت - (نيازسنجي یازدهم

 انواع نيازهاي بهداشتي. -2

 اصول نيازسنجي. -3

 روشهاي نيازسنجي. -4

 مالكهاي نيازسنجي. -5

 شاخصهاي نيازسنجي. -6

 روشهاي مورد استفاده در انتقال پيامهاي بهداشتي  -11 (روشهاي ارائه و انتقال پيامهاي بهداشتي دوازدهم

 شرايط الزم جهت انتقال پيامهاي بهداشتي  -2

 ها را در انتقال پيامهاي بهداشتي ستفاده از رسانهمزاياي ا -3

 طراحي يك روش براي ارائه پيامهاي بهداشتي  -4

 اجراي يك روش براي ارائه پيام بهداشتي -5
 تعريف مشاوره  - تعريف، هدف و اصول مشاوره سیزدهم

 هدف مشاوره  -2

 قوانين مشاوره  -3



 

 انواع مختلف مشاوره  -4

 مورد استفاده در مشاوره.روشهاي آموزشِي  -5

 گيري مشاوره موارد مورد نياز جهت تسهيل در تصميم -6

 اجراي يك جلسه مشاوره  -7

 
 ارائه تکلیف کالسی مشخص شده اجرا )یا نقش به عنوان آموزشگر( برنامه آموزشی چهاردم
نظارت بر اجرا یا ایفای نقش یک نفر از همدوره ای  پانزدهم

ضعف و قوت برنامه آموزشی های خود و ثبت نقاط 

 وی و ارائه پیشنهادات اصالحی

 رائه تکلیف کالسی مشخص شدها 

 کاربرد رسانه ها را ارزشیابی کند.-1 ارزشیابی کاربرد رسانه ها شانزدهم
 جمع بندی و مرور مطالب هفدهم

 
 تشخیص پیشرفت تحصیلی دانشجو ارزشیابی تراکمی هجدهم

 ارتباطات:منابع درس آموزش بهداشت و  
نسترن كشا ورز و سيد قدير حسيني. موسسه فرهنگیي ديبیا  دكتر آموزش بهداشت و تكنولوژي آموزشي تاليف -1

 گران تهران.

سعيد مظلومي.  دكترمحمد حسين باقياني مقدم.  دكتر آموزش بهداشت  ارتباطات و تكنولوزي آموزشي. تاليف  -2

 سبحانمحمد علي مروتي . نشر  دكترغال مرضا شريفي راد.  دكتر

 مباني آموزش بهداشت. تالف دكتر منوچهر محسني. انتشارات طهوري. -3

 . گيتي خوشه مهري و خالد رحماني. انتشارات سماط.تكنولوزي آموزشيچكيده آموزش بهداشت ارتباطات و  -4

 سازان.ارتقا سالمت دا نش و رفتار. دكتر نسترن كشاورز محمدي. انتشارات آينده  -5

 . دكتر فروغ شفيعي و اذن اله آذرگشب. انتشارات دانشگاه تهران.آموزش بهداشت  -6

 كار آيي و تاثير آن. ترجمه دكتر فرشته فرزيان پور . نشر وتبليغ بشري. آموزش بهداشت -7

 راهنمايي كاربردي براي پويندگان بهداشت. دكتر محمد رضا شيد فر. نشر سياوش. آموزش بهداشت -8

 براي بهداشت. مترجمين سعيد پارسي نيا و سيمين حكمت. انتشارات چهر. آموزش بهداشت -9
 

 ارزشيابي: 
 نحوه ارزشيابي:  -الف

 متحان كتبي و شفاهي ميان ترم و پايان ترم و فعاليت كالسي 

 نحوه محاسبه نمره کل:  -ب     

 نمره  %20 امتحان ميان ترم -      



 

 نمره  %50 امتحان پايان ترم  -      

 نمره  %30 فعاليت كالسي -       
 

 



 

 طرح جامع تدریس 

  (Course Plan)  
 

  یبهداشت عموم یکارشناس دانشجویان گروه فراگیر :                                          تکنولوژی آموزشی: عنوان درس

  مریم صابری -دکتر محمد مطلبی نام استاد:                                                1397-98دوم   نیمسال :

 ندارد :پیشنیاز واحد عملی(                       1-واحد نظری 1)2 تعداد واحد: 

 شناخت مبانی تکنولوژی آموزشی جهت بکارگیری موثر آن توسط دانجویان مربوطه هدف كلي درس : 

 اهداف ویژه :

 ن این درس بتوانند:نتظار می رود  در پایااز دانشجو ا

 راحی منظم آموزشی را بیان نماید.تعریف و مبانی تکنولوژی آموزشی و ط-1

 فرآیند ارتباط برای برقراری آموزش را شرح دهد. -2

 نقش مواد و وسایل آموزشی و تاثیر آنها در یادگیری را توصیف کند. -3

 یران تنظیم و تدوین کند.اهداف آموزشی را متناسب با نیاز آموزشی و ویژگی های فراگ -4

 محتوای آموزش را متناسب با اهداف آموزشی و ویژگی های فراگیران تهیه و تدوین کند. -5

 روش آموزشی متناسب با اهداف آموزشی فراگیران را انتخاب و بکارگیرد. -6

 و نمودارها( را شرح دهد. رسانه های آموزشی غیرنورتاب )تابلوها، اشیای واقعی، تصاویر آموزشی، چارت ها، پوسترها-7

 رسانه های آموزشی نورتاب ساکن )فیلم استریپ، اسالید، اورهد و اوپک( را شرح دهد. -8

 رانی فراگ یه ا یژگ یو و یبا اهداف آموزش  بسنمونه پوستر را متنا کی اینمونه چارت برگردان  کی اینمونه پمفلت  کی-9

 کند. یطراح

 ( برنامه آموزشیاجرا )یا نقش به عنوان آموزشگر -11

نظارت بر اجرا یا ایفای نقش یک نفر از همدوره ای های خود و ثبت نقاط ض عف و ق وت برنام ه آموزش ی وی و ارا  ه  -11

 پیشنهادات اصالحی



 

 ارزشیابی کاربرد رسانه ها -12

 

 :روش تدریس

 ، اجرای عملیسخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی

 

 پیش سازمان دهنده الگوی تدریس :

 

 

 

 وظابف و تکالیف دانشجو :

 حضور منظم و به موقع در جلسات آموزشی در ارزشیابی دانشجو تاثیر مثبت دارد. -1

حضور پویا و فعال دانشجو با مطالعه قبل ی و آم ادگی در مباح ث درس ی، ش رکت و اش تیار در ط رح پرس ش و  -2

آموزشی با سایر فراگیران، ب ا تش خی  پاسخگویی به سواالت، عالقه به یادگیری مفاهیم جدید و نیز تشریک مساعی 

 استاد برای هر دانشجو به طور مجزا و مقایسه ای در ارزشیابی وی تاثیر مشخصی دارد.
 

 

  روش ارزشیابي دانشجو :

 

 نمره درصد شرح فعالیت ردیف

 2 %11 حضور منظم و شرکت فعال در مباحث درسی 1

 5 %25 ارزیابی پروژه های آموزشی ارا ه شده به دانشجو 2

 3 %15 آزمون های کالسی و تکوینی)میان ترم( 3

 11 %51 آزمون تراکمی)پایانی( 4

 21 %111 جمع 

 

 

 

 منابع مطالعه :   

 آخرین انتشار-دانشتکنولوژی آموزشي، هاشم فر -1

 دكترمحمد احدیان اصول مقدمات تکنولوژی آموزشي  -2

 تکنولوژی آموزشي انتشارات بهداشت و درمان -3

 ع بهداشت عمومي    خالد رحمانيدرسنامه جام -4

وزارت بهداشت درمان و آمووزش  -اصول استانداردهای تدوین رسانه و مداخالت دفتر ارتباطات و آموزش سالمت  -5

 پزشکي

 


