دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی
طرح درس روزانه ( )lesson Planترکیبی
جلسه اول
دانشکده :بهداشت

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی /بهداشت محیط

گروه آموزشی :بهداشت محیط

سال تحصیلی  :نیمسال اول سال تحصیلی 99-1400

تاريخ ارائه درس 99/7/7 :

نام درس (واحد)  :آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

روز :دوشنبه

نوع واحد:نظری

ساعت18-20 :

تعداد دانشجويان  19 :نفر

تعداد واحد1:

مسئول درس :دکتر راضیه ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر راضیه ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/6/1 :
.
عنوان جلسه :آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت
هدف کلی جلسه :مبانی آموزش بهداشت
اهداف اختصاصی  :دانشجو بتواند:

آموزش بهداشت را تعریف کند و فلسفه آموزش بهداشت را بداند.اهداف ،اصول و اهمیت آموزش بهداشت را بداند.روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اینترنت ،سامانه نوید
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :خیر

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :پایان ترم -تستی
منبع درس  :طوافیان صديقه سادات ،رفیعی فر شهرام و همکاران .آموزش سالمت (آشنائی با مفاهیم کاربردی ،ويژه کارشناسان
آموزش سالمت) ،جلد اول و دوم ،انتشارات مهر راوش
باقیانی مقدم محمدحسین و همکاران .آموزش بهداشت ،ارتباطات و تکنولوژی آموزشی .انتشارات سبحان.


مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه دوم
دانشکده :بهداشت

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی /بهداشت محیط

گروه آموزشی :بهداشت محیط

سال تحصیلی  :نیمسال اول سال تحصیلی 99-1400

تاريخ ارائه درس 99/7/14 :

نام درس (واحد)  :آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

روز :دوشنبه

نوع واحد:نظری

ساعت18-20 :

تعداد دانشجويان  19 :نفر

تعداد واحد1:

مسئول درس :دکتر راضیه ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر راضیه ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/6/1 :

عنوان جلسه :آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت
هدف کلی جلسه :تئوری یادگیری در آموزش بهداشت
اهداف اختصاصی  :دانشجو بتواند:

 یادگیری مکتب رفتارگرایی و کاربرد آن در آموزش بهداشت را بداند.یادگیری شناخت گرایی و کاربرد آن در آموزش بهداشت را بداند.حیطه های یادگیری را بیان کند.روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اینترنت ،سامانه نوید
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :خیر

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :پایان ترم -تستی
منبع درس  :طوافیان صديقه سادات ،رفیعی فر شهرام و همکاران .آموزش سالمت (آشنائی با مفاهیم کاربردی ،ويژه کارشناسان
آموزش سالمت) ،جلد اول و دوم ،انتشارات مهر راوش
باقیانی مقدم محمدحسین و همکاران .آموزش بهداشت ،ارتباطات و تکنولوژی آموزشی .انتشارات سبحان.


مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه سوم
دانشکده :بهداشت

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی /بهداشت محیط

گروه آموزشی :بهداشت محیط

سال تحصیلی  :نیمسال اول سال تحصیلی 99-1400

تاريخ ارائه درس 99/7/21 :

نام درس (واحد)  :آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

روز :دوشنبه

نوع واحد:نظری

ساعت18-20 :

تعداد دانشجويان  19 :نفر

تعداد واحد1:

مسئول درس :دکتر راضیه ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر راضیه ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/6/1 :

عنوان جلسه :آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت
هدف کلی جلسه :مشکالت بهداشتی در محیط های کاری
اهداف اختصاصی  :دانشجو بتواند:

طرز جمع آوری مشکالت بهداشتی در محیط کاری را بداند.مشکالت بهداشتی را تعیین و اولویت بندی کند.بیماریهای شغلی مرتبط با رفتار را ذکر کند.روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اینترنت ،سامانه نوید
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :خیر

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :پایان ترم -تستی
منبع درس  :طوافیان صديقه سادات ،رفیعی فر شهرام و همکاران .آموزش سالمت (آشنائی با مفاهیم کاربردی ،ويژه کارشناسان
آموزش سالمت) ،جلد اول و دوم ،انتشارات مهر راوش
باقیانی مقدم محمدحسین و همکاران .آموزش بهداشت ،ارتباطات و تکنولوژی آموزشی .انتشارات سبحان.


مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه چهارم
دانشکده :بهداشت

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی /بهداشت محیط

گروه آموزشی :بهداشت محیط

سال تحصیلی  :نیمسال اول سال تحصیلی 99-1400

تاريخ ارائه درس 99/7/28 :

نام درس (واحد)  :آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

روز :دوشنبه

نوع واحد:نظری

ساعت18-20 :

تعداد دانشجويان  19 :نفر

تعداد واحد1:

مسئول درس :دکتر راضیه ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر راضیه ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/6/1 :

عنوان جلسه :آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت
هدف کلی جلسه :روش های ارتباطی در برنامه آموزش بهداشت و موانع ارتباطی
اهداف اختصاصی  :دانشجو بتواند:

 برقراری ارتباط موثر در برنامه های آموزش بهداشت را توضیح دهد.الگوهای ارتباطی و عناصر ارتباط را بیان کند.موانع ارتباطی را تشخیص دهد.روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اینترنت ،سامانه نوید
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :دارد

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :پایان ترم -تستی
منبع درس  :طوافیان صديقه سادات ،رفیعی فر شهرام و همکاران .آموزش سالمت (آشنائی با مفاهیم کاربردی ،ويژه کارشناسان
آموزش سالمت) ،جلد اول و دوم ،انتشارات مهر راوش
باقیانی مقدم محمدحسین و همکاران .آموزش بهداشت ،ارتباطات و تکنولوژی آموزشی .انتشارات سبحان.


مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه پنجم
دانشکده :بهداشت

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی /بهداشت محیط

گروه آموزشی :بهداشت محیط

سال تحصیلی  :نیمسال اول سال تحصیلی 99-1400

تاريخ ارائه درس 99/8/5 :

نام درس (واحد)  :آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

روز :دوشنبه

نوع واحد:نظری

ساعت18-20 :

تعداد دانشجويان  19 :نفر

تعداد واحد1:

مسئول درس :دکتر راضیه ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر راضیه ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/6/1 :

عنوان جلسه :آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت
هدف کلی جلسه :تکنولوژی آموزشی
اهداف اختصاصی  :دانشجو بتواند:

تعریف و اهمیت تکنولوژی در آموزش بهداشت را ذکر کند.مدلهای سیستماتیک آموزش را بداند.روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اینترنت ،سامانه نوید
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :خیر

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :پایان ترم -تستی
منبع درس  :طوافیان صديقه سادات ،رفیعی فر شهرام و همکاران .آموزش سالمت (آشنائی با مفاهیم کاربردی ،ويژه کارشناسان
آموزش سالمت) ،جلد اول و دوم ،انتشارات مهر راوش
باقیانی مقدم محمدحسین و همکاران .آموزش بهداشت ،ارتباطات و تکنولوژی آموزشی .انتشارات سبحان.


مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه ششم
دانشکده :بهداشت

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی /بهداشت محیط

گروه آموزشی :بهداشت محیط

سال تحصیلی  :نیمسال اول سال تحصیلی 99-1400

تاريخ ارائه درس 99/8/12 :

نام درس (واحد)  :آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

روز :دوشنبه

نوع واحد:نظری

ساعت18-20 :

تعداد دانشجويان  19 :نفر

تعداد واحد1:

مسئول درس :دکتر راضیه ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر راضیه ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/6/1 :

عنوان جلسه :آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت
هدف کلی جلسه :برنامه ریزی آموزشی
اهداف اختصاصی  :دانشجو بتواند:

مشکالت آموزشی را بداند و اولویت بندی نماید.اهداف آموزشی را مشخص نماید.استراتژی آموزشی را بداند.روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اینترنت ،سامانه نوید
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :خیر

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :پایان ترم -تستی
منبع درس  :طوافیان صديقه سادات ،رفیعی فر شهرام و همکاران .آموزش سالمت (آشنائی با مفاهیم کاربردی ،ويژه کارشناسان
آموزش سالمت) ،جلد اول و دوم ،انتشارات مهر راوش
باقیانی مقدم محمدحسین و همکاران .آموزش بهداشت ،ارتباطات و تکنولوژی آموزشی .انتشارات سبحان.


مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه هفتم
دانشکده :بهداشت

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی /بهداشت محیط

گروه آموزشی :بهداشت محیط

سال تحصیلی  :نیمسال اول سال تحصیلی 99-1400

تاريخ ارائه درس 99/8/19 :

نام درس (واحد)  :آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

روز :دوشنبه

نوع واحد:نظری

ساعت18-20 :

تعداد دانشجويان  19 :نفر

تعداد واحد1:

مسئول درس :دکتر راضیه ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر راضیه ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/6/1 :

عنوان جلسه :آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت
هدف کلی جلسه :انواع وسایل کمک آموزشی
اهداف اختصاصی  :دانشجو بتواند:

انواع وسایل کمک آموزشی را بشناسد.با اصول تهیه وسایل کمک آموزشی آشنا شود.روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اینترنت ،سامانه نوید
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :دارد

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :پایان ترم -تستی
منبع درس  :طوافیان صديقه سادات ،رفیعی فر شهرام و همکاران .آموزش سالمت (آشنائی با مفاهیم کاربردی ،ويژه کارشناسان
آموزش سالمت) ،جلد اول و دوم ،انتشارات مهر راوش
باقیانی مقدم محمدحسین و همکاران .آموزش بهداشت ،ارتباطات و تکنولوژی آموزشی .انتشارات سبحان.


مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه هشتم
دانشکده :بهداشت

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی /بهداشت محیط

گروه آموزشی :بهداشت محیط

سال تحصیلی  :نیمسال اول سال تحصیلی 99-1400

تاريخ ارائه درس 99/8/26 :

نام درس (واحد)  :آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

روز :دوشنبه

نوع واحد:نظری

ساعت18-20 :

تعداد دانشجويان  19 :نفر

تعداد واحد1:

مسئول درس :دکتر راضیه ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر راضیه ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/6/1 :

عنوان جلسه :آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت
هدف کلی جلسه :ارزشیابی و پیگیری در برنامه آموزش بهداشت
اهداف اختصاصی  :دانشجو بتواند:

انواع روش های ارزشیابی را ذکر کند.روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اینترنت ،سامانه نوید
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :خیر

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :پایان ترم -تستی
منبع درس  :طوافیان صديقه سادات ،رفیعی فر شهرام و همکاران .آموزش سالمت (آشنائی با مفاهیم کاربردی ،ويژه کارشناسان
آموزش سالمت) ،جلد اول و دوم ،انتشارات مهر راوش
باقیانی مقدم محمدحسین و همکاران .آموزش بهداشت ،ارتباطات و تکنولوژی آموزشی .انتشارات سبحان.


مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

