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 مقدمه
 موضوع یک به مربوط هاي فعالیت درس ترم و طرح یک طول در آموزشی هاي فعالیت دوره طرحمنظور از 

 ضروري و مهم که آنچه درس طرح فرمتهاي و شكل در تفاوت وجود بامی باشد.  تدریس جلسه یک یا درسی

 کمک وسایل و مواد آموزش، روش و محتوا هدف، قبیل از آموزشی درسی برنامه عناصر به داشتن توجه است

 و ها هدف بین وقت مناسب بندي تقسیم و زمان عامل باید درس طرح تهیه در باشد. می ارزشیابی و آموزشی

با این  می باشد مشابه درس طرح و دوره طرح دهنده تشكیل عناصر .گیرد قرار هتوج مورد مختلف هاي فعالیت

 یک که زمانی دیگر عبارتی به ؛باشد می برخوردار درس طرح به نسبت بیشتري کلیت از دوره طرح تفاوت که

 رنامهب دوره یک یا ترم یک براي و دوره درس طرح قالب در را درس این ابتدا نمائیم؛ ریزي برنامه را درس

 نمائیم. می ریزي برنامه و کشیده بیرون را آن روزانه هاي درس طرح دوره درس طرح داخل از و کرده ریزي

 .کند می فراهم تدریس هنگام در فراگیر و مدرس براي مشخص و مشترك هدف با چارچوبی یک درس طرح

 تعادل ،ها ظم در شروع کالسدر ارائه بهتر مطالب آموزشی، ایجاد ن اساتید به درس طرح مطابق با آموزش

 راهنمایی می کند. دانشجویان ارزشیابی بهتر و دقیق تر و دوره مدت طول و یدرس مطالبدر بیان  مناسب

 دوره طرح نگارش
 بر مشخص و مناسب هاي گام و مراحل به معین دوره یک در درسی ماده یک محتواي تقسیم طرح دوره به

 طرح تنظیم و تهیه براي در ابتداي هر ترم تحصیلیگفته می شود. شیآموز انتظار مورد نتایج و هدف اساس

 فعالیت مجموعه هفتگی، برنامه و آموزشی اهداف بین معین اصول براساس که ترتیبی اتخاذ گردد بایستی دوره،

 . شود اجرا تحصیلی سال یا ترم یک طول در وقفه بدون موقع، به آموزشی هاي

 اصلی عنوان درج با شده بندي زمان جدول یک صورت به را دوره طول هاي یتفعال تمامی باید اساتید محترم

 از قبل دانشجویان به و تهیه (پایانی و تكوینی تشخیصی،) ارزشیابی تاریخ انضمام به جلسه هر کلی هدف و
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 و اتجلس تفكیک به ترم تحصیلی هاي فعالیت مجموعه با دانشجویان آشنایی .نماید ارائه فعالیت آغاز و شروع

  .گردد دانشجویان یادگیري انگیزه و تدریس اثربخشی منجر به افزایش تواند می مدرس با آنها اندیشی هم

 :کننداستفاده  جدول زمانی تنظیم براي پیشنهاد می گردد اساتید محترم از مراحل زیر

 هفته تعداد محاسبه با یتحصیل ترم یک برايباید  را طرح زمانی: براي این کار تقویم تقویم( تنظیم اول مرحله

 محاسبه است شده بینی پیش نظر مورد درس تدریس براي تحصیلی سال طول در که هایی ساعت و روزها ها،

 .کرد تنظیم و

 نه را تدریس مورد عناوین یا درس محتواي تدریس، خالص زمان شدن مشخص از پس ( تنظیم محتوا:دوم گام

 جلسات و ساعات کل بر آموزشی هاي هدف تحقق و مطالب کیفیت و اهمیت برحسب بلكه کمیت، برحسب

 هاي فعالیت سایر و تدریس مورد عناوین یا درس محتواي ابتدا است الزم کاري، چنین انجام براي .کرد تقسیم

 سایرفعالیت و مباحث و ها فصل محتواي سپس و شود محاسبه تمرین براي الزم فرصت احتساب با آموزشی

 جلسات تک تک با متناسب محتواي یا درسی کوچكتر واحدهاي به سال، طول در شده گرفته نظر در هاي

 .گردد تقسیم

 هر .شود مشخص دقیقاً درس، عنوان به توجه با باید جلسه هر کلی هدف( تعیین اهداف جلسات: سوم گام

 عنوان رب عالوه جلسه هر هدفهاي نوشتن در اما ندارد ضرورتی جدول، این در رفتاري هدفهاي نوشتن چند

 زبانی با را جلسه هر کلی هدف درس، محتواي و نظر مورد هاي فعالیت و قابلیتها به توجه با باید مدرس درس،

 .بنویسد دانشجویان براي فهم قابل و روشن

 است الزم جلسه، هر کلی هدف تعیین از پس( تعیین فعالیت های یادگیری برای دانشجویان: چهارم گام

 انجام براي کافی فرصت و است الزم آنها یادگیري تقویت براي که را دانشجویان لیتكمی هاي فعالیت مدرس
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 الزم وسایل و امكانات حتی و فعالیتها نوع این بینی پیش .نماید بینی پیش ندارد وجود درس کالس در آنها

 منبعی یا کتاب هچ از بخش چه شود معین دقیقاً مثالً باشد؛ شده مشخص دقیقاً باید تكالیفی چنین انجام براي

 باید امكاناتی چه به توجه با گزارشی نوع چه یا گردد حل درسی کتاب از بخشی چه تمرینهاي یا و شود مطالعه

 یادگیري کیفیت کننده تقویت و کالس هاي فعالیت مكمّل باید تكمیلی هاي فعالیت .شود نوشته و تهیه

 مورد منابع و ارزشیابی شیوه ، نیاز مورد زشیموادآمو و امكانات تدریس، روش همچنین .شود دانشجویان

 .شود بیان کلی صورت به باید دوره این براي استفاده
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 روزانه درس طرح نگارش
 به که فراگیر و استاد براي است راهنمایی منزله به و شود می محسوب موثر تدریس اساس و طرح درس بنیان

 به توان می روزانه درس طرح داشتن مزایاي از .رسید جا آن به باید چطور و رفت باید کجا دهد می نشان آنها

 کرد:  اشاره زیر موارد

 : استاد برای روزانه درس طرح مزایای

 است استاد مهارت نشانه و است خوبی تمرین اصوال درسی هاي کالس اداره براي ریزي برنامه. 

 و مراحل در و ترتیب به را موزشآ ضروري هاي فعالیت استاد که شود می سبب روزانه درس طرح 

 آموزش بعدي مراحل در را آن از حاصل نتایج و ببرد پیش منطقی اي شیوه به و مشخص هاي زمان

 . دهد قرار استفاده مورد

 رود می هدر به مطالب بودن تكراري دلیل به زیادي تالش و وقت گاهی آموزشی، هاي برنامه طول در 

 مطالب تكرار از آموزشی طراحی .دهد می رخ وقت کمبود لیلد به ضروري مطالب بعضی حذف یا و

 . کند می جلوگیري ضروري موارد حذف و بیهوده

 بینی پیش را تدریس احتمالی مشكالت تا داشت خواهد فرصت استاد درس طرح تدوین جریان در 

 .کند

 به ها رسانه و آموزشی سایل و تهیه براي را الزم هاي بینی پیش تا کند می کمک استاد به درس طرح 

 .آورد عمل

 نگردند فراموش و شوند گفته نظر در تدریس جریان اصلی عوامل گردد می موجب درس طرح . 

 است شده گنجانده درس در فراگیران نیاز مورد اطالعات کلیه که دهد می اطمینان. 
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 : دانشجو برای درس طرح مزایای

 کند می تبدیل کفا خود گیرندگانی یاد به را فراگیران. 

 شوند می شریک یادگیري و یاددهی فرآیند در دانشجویان. 

 است شده مشخص خوبی به آن در رود می انتظار دانشجویان از که تكالیفی و انتظارات. 

 نمایند ریزي برنامه دوره ابتداي از شده مشخص اهداف به رسیدن براي توانند می دانشجویان. 

 : تواند می باشد شده تهیه خوب که درسی طرح خالصه طور به

 کند مشخص را دانشجو و استاد وظیفه و دهد نظم را آموزشی هاي فعالیت . 

 نماید. جلب آموزشی مناسب روشهاي انتخاب به را مدرس توجه 

 کند آسان را مدرس توسط دانشجو ارزشیابی . 

 شوند حاضر درس سرکالس بیشتري اعتماد با دانشجو و مدرس که شود می باعث . 

 خوب درس طرح نگارش در زیر هاي گام شود. رعایت می نگارش مختلفی هاي شكل به روزانه درس طرح

 .است ضروري و الزم

 جلسه آموزشی اهداف وتنظیم تحلیل :اول گام

 آموزشی کمک وسیله و تدریس روش محتوا، وتعیین تحلیل :دوم گام

 ارزشیابی نظام وتعیین تحلیل :سوم گام
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 وزشیآم اهداف وتنظیم تحلیل :اول گام

 و مفید هاي هدف .هستند رویدادآموزشی یک در یادگیرنده مطلوب وضعیت کننده بیان آموزشی، هاي هدف

 .باشند یادگیري نتایج از وتوصیفی گیري واندازه مشاهده قابل فهم، قابل و صریح محور، فراگیر باید وصول قابل

 : آموزشی های هدف انواع

 خصوصیات .دهند می انجام یادگیري نتایج به رسیدن براي فراگیران و اساتید که هایی فعالیت: هدف کلی -1

 : کلی هاي هدف مهم

 )...و شدن آشنا – دانستن - کردن درك – فهمیدن ) رفتاري غیر کلی عبارات و افعال -1

 طوالنی نسبتا زمان مدت در آن تحقق -2

 کلی هدف به رسیدن جهت دانشجویان براي متعدد تجارب و ها فعالیت انجام یا بردارنده در  3-

 یادگیري نتیجه یک بردارنده در -4

 شود آشنا داخلی شایع بیماریهاي با آموزشی دوره پایان در فراگیر: کلی هاي هدف مثال . 

 قلب کرونر عروق بیماریهاي با فراگیران آشنایی:کلی هدف مثال 

 باعث اختصاصی اهداف موعهمج و آیند می بدست کلی اهداف تجزیه از این اهداف: اهداف اختصاصی -2

 : اختصاصی اهداف مثال. شوند می کلی اهداف تحقق

 :باشند قادر دوره پایان در رود می انتظار فراگیران از -

 نماید تعریف را کرونر عروق بیماریهاي. 

 بفهمد را کرونر عروق بیماریهاي اپیدیمولوژي. 

 شود آشنا کرونر عروق بیماریهاي بالینی تظاهرات با. 
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 کنند درك را کرونر عروق بیماریهاي تشخیص يها روش. 

 شود آشنا کرونر عروق بیماریهاي درمان 

 اهداف رفتاري -3

 می بیان رفتاري اهداف یا عینی هاي هدف قالب در گیري اندازه و مشاهده قابل رفتار برحسب اساتید انتظارات

 .شوند

 : رفتاري اهداف تدوین مزیت

 ابزارهاي و وسایل آموزشی، محتوي تدریس، روش كارگیريب و انتخاب - براي اساتید به کمک -1

 ارزشیابی روش و آموزشی

 فراگیر براي دقیق انتظارات شدن مشخص -2

 رفتاري هاي هدف گیري اندازه  قابلیت -3

 مسئولین و اساتید دانشجو، بین مشترك زبان  ایجاد -4

 اهداف تحقق صورت در الزم مستندات داشتن اختیار در -5

 آموزشی وسایل و روش محتوا، یینتع و تحلیل: دوم گام

 مدرسین همچنین. شود می انجام مربوطه مراجع طرف از شده معرفی منابع اساس بر آموزشی محتواي تعیین

 رفتاري اهداف و محتوا حسب بر. نمایند استفاده مطالب ارائه براي تكمیلی منابع از مورد حسب بر توانند می

 جلسه هر براي شده تعیین اهداف اساس بر. گیرند می قرار استفاده ردمو تدریس روشهاي از انواعی شده تعیین

 قبل همچنین .شود گرفته نظر در روزانه درس طرح طراحی در باید که باشد می متفاوتی وسایل و مواد به نیاز

 آنان ورودي رفتار ارزشیابی طریق از دانشجویان رفتاري هاي هدف به رسیدن نیازهاي پیش تدریس انجام از
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 سپس و کند بینی پیش را ورودي رفتار ابتدا باید دارد که مهارتی و تخصص اساس بر مدرس. شوند تعیین باید

 ارزشیابی ستون در باید شده طرح سؤالهاي. نماید طرح سؤالهایی تدریس، مورد درس نیاز پیش دانش براساس

 نیاز پیش وجود عدم یا وجود تا شوند، هپرسید فراگیران از باید تدریس از قبل اینسؤالها. شود نوشته درس طرح

 موضوع که زمانی مخصوصاً تدریس، مورد درس نیاز پیش بر فراگیران تسلط عدم صورت در. شود مشخص

 .گردد ترمیم ورودي رفتار باید حتماً باشد، داشته تسلسلی ارتباط بعدي و قبلی موضوعات با درس

 ارزشیابی نظام وتعیین تحلیل: سوم گام

 اگرچه. شود آگاه اهداف، تحقق چگونگی از معلم است الزم گیري، نتیجه و بندي جمع و محتوا رائها از بعد

 از پس معلم دارد ضرورت اما شود؛ انجام ضمنی طور به آموزشی هاي فعالیت طول در است ممكن عمل این

 آن به عمالً فراگیران آنچه و برسند آن به فراگیران دارد انتظار که مهارتی سطح مقایسه با محتوا، ارائه پایان

 به بستگی ارزشیابی، زمان. کند ارزشیابی را خود تدریس روش بودن مؤثر و فراگیران یادگیري میزان اند، رسیده

 براي دقیقه ده توان می متعادل طور به .را بگیرد کالس وقت زیاد نباید مرحله این اما دارد؛ تدریس زمان مدت

 مدرسین .شوند طرح درس رفتاري هدفهاي اساس بر باید ارزشیابی ي مرحله يسؤالها .گرفت نظر در کار این

 .دهند انجام شده تعیین رفتاري اهداف به رسیدن براي را الزم اصالحات توانند می شده انجام ارزشیابی مبناي بر

 نوع مبناي رب ارزشیابی شیوه انتخاب نمود استفاده ارزشیابی روشهاي مختلف انواع از توان می مورد حسب بر

 .باشد می نظر مورد رفتار
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 : نمونه طرح دوره1پیوست شماره 

 اصول آموزش بهداشت و ارتباطات نام درس:
آشنایی دانشجویان با فلسفه و اهمیت آموزش  :کلی درسهدف 

 در مسائل بهداشتی
 واحد نظری 2 :واحد و نوع تعداد

 دقیقه 90جلسه در  16: ت زمان ارائه درسمد مدرس:  4بهداشت عمومی ترم  رشته و مقطع تحصیلی:

 علوم پزشکی سراب دانشکده: کالس محل آموزش: زمان شروع و پایان درس:

  پیش نیاز:

آمورش بهداشت )محسنی منوچهری(؛ آموزش  بع درس:امن

بهداشت راما چاندران ترجمه فروغ شفیعی(؛ اصول و مبانی 

شناسی  آموزش بهداشت محسن صفاری و همکاران(؛ ارتباط

 سالمت محسن صفاری و همکاران.

 مرحله ای و تکوینی روش ارزشیابی:

 پرسش و پاسخ، بحث گروهی، سخنرانی روش تدریس: پروژکتور، کامیپوتر، وایت برد و ... وسایل و امکانات آموزشی: طول ترم و پایان ترم زمان ارزشیابی:

 

 ر از دانشجویانفعالیت های مورد انتظا محتوای جلسه تاریخ جلسه ردیف

 - مفاهیم سالمت و آموزش بهداشت تاریخچه آن  اول 1

 تحقیق در زمینه مطالب  -مطالعه مطالب جلسات قبل مفاهیم مرتبط با آموزش بهداشت  دوم 2

 تحقیق در زمینه مطالب -مطالب جلسات قبل اهداف و وظایف آموزش بهداشت  سوم 3

 تحقیق در زمینه مطالب -مطالب جلسات قبل و فرهنگ جامعهنقش آموزش بهداشت در توسعه   چهارم 4

 تحقیق در زمینه مطالب -مطالب جلسات قبل نحوه نیازسنجی آموزشی  پنجم 5

 تحقیق در زمینه مطالب -مطالب جلسات قبل برنامه ریزي آموزش بهداشت  ششم 6

 در زمینه مطالب تحقیق -مطالب جلسات قبل تئوري هاي یادگیري در آموزش بهداشت  هفتم 7

 تحقیق در زمینه مطالب -مطالب جلسات قبل روش هاي مختلف آموزش  هشتم 8

 تحقیق در زمینه مطالب -مطالب جلسات قبل تهیه پیام هاي بهداشتی، ارزشیابی آن و روش هاي انتقال پیام   نهم و دهم 9

 تحقیق در زمینه مطالب -لب جلسات قبلمطا رسانه ها و وسایل کمک آموزشی و عوامل موثر بر آن  یازدهم  10

 تحقیق در زمینه مطالب -مطالب جلسات قبل نقش آموزش بهداشت در نظام سالمت  داوزدهم 11

سیزهم و  12

 چهاردهم

 تحقیق در زمینه مطالب -مطالب جلسات قبل ارتباطات در سالمت 

پانزدهم و  13

 شانزدهم

 تحقیق در زمینه مطالب -مطالب جلسات قبل اجراي برنامه آموزش سالمت و ارزشیابی آن 
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 : نمونه طرح درس2پیوست شماره 

 اصول آموزش بهداشت و ارتباطات نام درس:
آشنایی دانشجویان با فلسفه و اهمیت  هدف کلی درس:

 آموزش در مسائل بهداشتی
 واحد نظری 2: تعداد و نوع واحد

 کالس محل آموزش: مدرس:  4بهداشت عمومی ترم  رشته و مقطع تحصیلی:

 علوم پزشکی سراب دانشکده: کالس محل آموزش: طول ترم و پایان ترم زمان ارزشیابی:

 

ف
ردی

 

س
 اهداف اختصاصی رئوس مطالب هجل

روش 

 *تدریس
 وسایل کمک آموزشی

 زمان

 )ساعت(

فعالیت های 

 **یادگیری
 روش ارزشیابی

 اول 1
مفاهیم سالمت و آموزش بهداشت 

 تاریخچه آن

یی دانشجو با مفهوم آشنا -

 سالمت

آشنایی دانشجو با مفهوم  -

 آموزش بهداشت

آشنایی دانشجو با  -

 تاریخچه آموزش بهداشت

پرسش و پاسخ، 

بحث گروهی، 

 سخنرانی

پروژکتور، کامیپوتر، وایت 

 برد و ...
5/1 - - 

 مفاهیم مرتبط با آموزش بهداشت دوم 2

آشنایی دانشجو با مفهوم  -

 ارتقاء سالمت

نایی دانشجو با مفهوم آش -

 رفتار و تغییر رفتار

پرسش و پاسخ، 

بحث گروهی، 

 سخنرانی

پروژکتور، کامیپوتر، وایت 

 5/1 برد و ...
مرور مطالب جلسه 

 قبلی و ...
 کوئیز در ابتدای جلسه

 اهداف و وظایف آموزش بهداشت سوم 3

آشنایی دانشجو با اهداف  -

 آموزش بهداشت

 آشنایی دانشجو با وظایف -

 آموزش بهداشت

پرسش و پاسخ، 

بحث گروهی، 

 سخنرانی

پروژکتور، کامیپوتر، وایت 

 5/1 برد و ...
مرور مطالب جلسه 

 قبلی و ...
 کوئیز در ابتدای جلسه

 چهارم 4
نقش آموزش بهداشت در توسعه و 

 فرهنگ جامعه

آشنایی دانشجو با نقش  -

آموزش سالمت در توسعه 

 جامعه

آشنایی دانشجو با نقش  -

موزش بهداشت در فرهنگ آ

 جامعه

پرسش و پاسخ، 

بحث گروهی، 

 سخنرانی

پروژکتور، کامیپوتر، وایت 

 5/1 برد و ...
مرور مطالب جلسه 

 قبلی و ...
 کوئیز در ابتدای جلسه

 نیازسنجی آموزشی پنجم 5

آشنایی دانشجو با مفهوم 

 نیاز و نیاز بهداشتی

آشنایی دانشجو با نحوه 

 نیازسنجی

 پرسش و پاسخ،

بحث گروهی، 

 سخنرانی

پروژکتور، کامیپوتر، وایت 

 5/1 برد و ...
مرور مطالب جلسه 

 قبلی و ...
 کوئیز در ابتدای جلسه

 برنامه ریزی آموزش بهداشت ششم 6
آشنایی دانشجو با نحوه 

 برنامه ریزی

پرسش و پاسخ، 

بحث گروهی، 

 سخنرانی

پروژکتور، کامیپوتر، وایت 

 5/1 برد و ...
لسه مرور مطالب ج

 قبلی و ...
 کوئیز در ابتدای جلسه

 هفتم 7
تئوری های یادگیری در آموزش 

 بهداشت

آشنایی دانشجو با انواع  -

تئوری یادگیری در آموزش 

 بهداشت

پرسش و پاسخ، 

بحث گروهی، 

 سخنرانی

پروژکتور، کامیپوتر، وایت 

 5/1 برد و ...
مرور مطالب جلسه 

 قبلی و ...
 کوئیز در ابتدای جلسه

 روش های مختلف آموزش شتمه 8

روش آشنایی دانشجو با  -

موزش آهای مختلف 

 بهداشت 

عوامل  آشنایی دانشجو با  -

موثر در انتخاب روش 

 مناسب آموزشی

پرسش و پاسخ، 

بحث گروهی، 

 سخنرانی

پروژکتور، کامیپوتر، وایت 

 5/1 برد و ...
مرور مطالب جلسه 

 میان ترم قبلی و ...
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9 
نهم و 

 دهم

ام های بهداشتی، ارزشیابی آن تهیه پی

 و روش های انتقال پیام

آشنایی دانشجو با انواع  -

 پیام های بهداشتی

آشنایی دانشجو با نحوه  -

 تهیه پیام های بهداشتی

آشنایی دانشجو با نحوه  -

 ارزشیابی پیام های بهداشتی

آشنایی دانشجو با نحوه  -

 انتقال پیام های تهیه شده

پرسش و پاسخ، 

وهی، بحث گر

 سخنرانی

پروژکتور، کامیپوتر، وایت 

 5/1 برد و ...
مرور مطالب جلسه 

 قبلی و ...
 کوئیز در ابتدای جلسه

1

0 

یازده

 م

رسانه ها و وسایل کمک آموزشی و 

 عوامل موثر بر آن

آشنایی دانشجو با مفهوم  -

 رسانه

آشنایی دانشجو با انواع  -

 رسانه

آشنایی دانشجو با مفهوم  -

 موزشیوسایل کمک آ

آشنایی دانشجو با انواع  -

 وسایل کمک آموزشی

آشنایی دانشجو با عوامل  -

موثر در انتخاب رسانه ها و 

 وسایل کمک آموزشی

پرسش و پاسخ، 

بحث گروهی، 

 سخنرانی

پروژکتور، کامیپوتر، وایت 

 5/1 برد و ...
مرور مطالب جلسه 

 قبلی و ...
 کوئیز در ابتدای جلسه

1

1 

داوزده

 م
 بهداشت در نظام سالمت نقش آموزش

آشنایی دانشجو با نقش  -

آموزش سالمت در 

 پیشگیری از بیماری ها

آشنایی دانشجو با نقش  -

آموزش بهداشت در بهداشت 

 مدارس

آشنایی دانشجو با نقش  -

آموزش بهداشت بهداشت 

 خانواده

پرسش و پاسخ، 

بحث گروهی، 

 سخنرانی

پروژکتور، کامیپوتر، وایت 

 5/1 برد و ...
رور مطالب جلسه م

 قبلی و ...
 کوئیز در ابتدای جلسه

1

2 

سیزه

م و 

چهارد

 هم

 ارتباطات در سالمت

آشنایی دانشجو با مفهوم  -

 ارتباط

آشنایی دانشجو با انواع  -

 ارتباطات

آشنایی دانشجو با اجزاء 

 ارتباط

آشنایی دانشجو با ویژگی  -

 های ارتباط موثر

آشنایی دانشجو با موانع  -

 ثرارتباط مو

پرسش و پاسخ، 

بحث گروهی، 

 سخنرانی

پروژکتور، کامیپوتر، وایت 

 5/1 برد و ...
مرور مطالب جلسه 

 قبلی و ...
 کوئیز در ابتدای جلسه

1

3 

پانزده

م و 

شانزد

 هم

اجرای برنامه آموزش سالمت و 

 ارزشیابی آن

آشنایی دانشجو با نحوه  -

اجرای برنامه های آموزش 

 سالمت

فهوم آشنایی دانشجو با م -

 ارزشیابی

آشنایی دانشجو با انوع  -

 ارزشیابی

آشنایی دانشجو با نحوه  -

ارزشیابی برنامه های آموزش 

 سالمت

پرسش و پاسخ، 

بحث گروهی، 

 سخنرانی

پروژکتور، کامیپوتر، وایت 

 5/1 برد و ...
مرور مطالب جلسه 

 قبلی و ...
 کوئیز در ابتدای جلسه
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 بحث بار سه تا 2 امکان جلسه هر در  .یابد می ادامه مطالب ارائه دیگر دقیقه 35 شودسپس می داده دانشجویان به استراحت دقیقه 5 ، ارائه دقیقه 45 بعداز شود می ارائه مطالب رپوینتپاو از استفاده با سخنرانی بصورت *

 .دارد وجود کالس در گروهی

  .باشد می مهارت دادن انجام یا مشاهدات گزارش ، وسیله یک کردن ،درست گزارش تهیه شامل تواند می که یدهد،م انجام آموزش جریان در یادگیری برای دانشجو که است فعالیتهایی **
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 :  فرم ارزشیابی اساتید 3پیوست شماره 

:  محترمدانشجوی   

در جهت بهبود روشها  نظرات تجزیه و تحلیل ازروش تدریس اعضای هیات علمی تهیه شده است.  در خصوصشما  نظرات به منظور بررسی مربوطه فرم

باقی اطالعات ارائه شده کامال محرمانه گفتنی است صحیح شما در تکمیل این فرم بسیار ضروری است.  دقت .د شدهای آموزشی استفاده خواهو برنامه

  مشخص نمائید.(  ×لطفا نظر خود را در هریک از موارد با عالمت ) خواهند ماند. 

 با تشکر
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