
 

 1جلسه     ارتباط اجزا و تعاریفبا نایی این جلسه: آش کلیهدف 

 زمان

 نحوه ارزشیابی )دقیقه(

یف و وظا

 یتهايفعال

 تکمیلی دانشجویان

ایل کمک وسمواد و 

 یآموزش

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

)شناختی،عاطفی،ر

 (وانی حرکتی

 اهداف رفتاري

درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 س مطالبرئو

 

60 

در  حضورفعال

کالس های 

انجام  ،انالین

تکالیف و 

گفتگوهای 

 سامانه نوید و

 پایان زمونآ

 دوره

در  فعال مشارکت

تکالیف و 

های سامانه گفتگو

 نوید

افزار  نرم -سالیدا

 کمتزیا

 سخنرانی

 

 دانش .1

 درک .2

 درک .3

 

 شناختی

 

 

در مورد ارتباط و اهمیت  .1

ان در کالس توضیح 

 دهد.

ارتباط را راری ع برقمناب .2

 ام برده و توضیح دهد.ن

عناصر ارتباط را نام برده  .3

 و توضیح دهد.

 

مقدمه:درک فرایند ارتباط، برای انجام 

فعالیت های ارتباط سالمت بسیار ضروری 

است بنابراین در این جلسه به بررسی 

تعریف ارتباط و منابع و عناصر ان می 

 پردازیم.

 اهداف اختصاصی:

 نند.ا بداباط رتعاریف ارت .1

 نام ببرند.ان را اجزای  .2

پیش ازمون: طرح چند سوال در زمینه 

 موضوع جلسه

 

 

 

 2جلسه    ارتباط در آموزش بهداشت  و اهداف اهميت، دانشجویان با آشناییهدف کلی این جلسه: 

 زمان

 نحوه ارزشیابی )دقیقه(

یف و وظا

 یتهايفعال

 تکمیلی دانشجویان

ایل کمک وسمواد و 

 یشآموز

ه یوش 

 تدریس

 سطح

 (قهبط)

 یادگیري یطهح

)شناختی،عاطفی،ر

 (وانی حرکتی

 اهداف رفتاري

درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

60 

در  حضورفعال

 ،کالس های انالین

انجام تکالیف و 

گفتگوهای سامانه 

 نوید و

 دوره پایان آزمون

در  فعال مشارکت

تکالیف و 

های سامانه گفتگو

 نوید

ر افزا نرم -اسالید

 زیاکمت

 سخنرانی

 

 درک .1

 درک .2

 تحلیل .3

 درک .4

 

 شناختی

 

 مطالعه ضرورت .1

 را سالمت ارتباط زمینه در

 .دهد توضیح

 های ویژگی .2

 را سالمت ارتباط معین و کلیدی

 ببرد نام

 تحقیقات نقش .3

 .دهد شرح را سالمت ارتباط

 فعلی های چالش . 4

 را بهداشتی ارتباط سیستم

 .کند شناسایی

یکی جلسه نگاهی بر مقدمه: در این 

از کاربردی ترین حیطه های رشد در 

زمینه تحقق نظام ارتباطی یعنی ارتباط 

 بهداشتی می اندازد.

 اهداف اختصاصی: 

 ارتباط سالمت را تعریف کند.

اهمیت ارتباط در اموزش سالمت را 

 بداند.

پیش ازمون: طرح چند سوال در زمینه 

 لسهموضوع ج

 

 

 

 

شیید         5تعداد دانشجویان:    دقيقه    پيش نياز: ندارد 60مدت زمان جلسه :   تعاریف و اجزا ارتباط موضوع درس)موضوع جلسه(:        در آموزش بهداشت و ارتقا سالمت ارتباط نام درس: سییی ار رشته و مقطع تحصيلی:  کارشنا
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          مجازی 13-16    هاسه شنبه برگزاری:   روز    مجازی-سامانه نوید کالس ها:   

 

 

رسی مرکز  مطالعات توسعه آموزش علوم پزشکی سبزوارکميته تخصصی برنامه ریزی د  

(Lesson Plan) فرم طرح درس   



 3جلسه  با روند شکل گیری ارتباط سالمتیی ناآشاین جلسه: کلی هدف 

 زمان

 )دقیقه(
 نحوه ارزشیابی

 یتهايفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

)شناختی،عاطف

ي،روانی 

 (حرکتی

 اهداف رفتاري

س در یاندانشجو پس از پا

 :دقادرخواهد بو

 رئوس مطالب

60 

در  حضورفعال

 ،کالس های انالین

انجام تکالیف و 

گفتگوهای سامانه 

 نوید و

 دوره پایان آزمون

در  فعال مشارکت

های تکالیف و گفتگو

 سامانه نوید

افزار  نرم -اسالید

 کمتزیا

 سخنرانی

 

 درک .1

 درک .2

 درک .3

 

 شناختی

 بر موثر عوامل مورد در .1

 المتس گیری شکل

 .دهد توضیح

 سالمت توسعه چگونگی .2

 .دهد حرش را

 ارتباط گیری شکل روند .3

 .کند بیان را سالمت

 توسعه روند مورد در .4

 .کنند قضاوت سالمت

 تاریخچه ارائه به جلسه این در: مقدمه

 می سالمت عرصه از مختصری

 تکامل در دخیل عوامل و پردازیم

دهیم می قرار بحث مورد را سالمت . 

اصیاختص اهداف : 

بداند را متسال ارتباط تاریخچه . 

 ارتباط تکامل در دخیل عوامل با

شود اشنا سالمت  

 زمینه در سوال چند طرح: ازمون پیش

 جلسه موضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4جلسه   نقش حمایت همه جانبه در ارتباطات بهداشتیآشنایی با هدف کلی این جلسه: 

 زمان

 )دقیقه(
 نحوه ارزشیابی

 یتهايفعالو یف وظا

 جویانتکمیلی دانش

ل یاوسمواد و 

 یآموزشکمک 

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

)شناختی،عاطف

ي،روانی 

 (حرکتی

 اهداف رفتاري

درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

60 

در  حضورفعال

 ،کالس های انالین

انجام تکالیف و 

گفتگوهای سامانه 

 نوید و

 دوره پایان آزمون

 رد فعال مشارکت

های تکالیف و گفتگو

 سامانه نوید

افزار  نرم -اسالید

 کمتزیا

 سخنرانی

 

 . دانش1

 . دانش2

 .درک3

 .تحلیل4

 .درک5

 

 شناختی

 عوامل مورد در .1

حمایت همه  گیری شکل بر موثر

 .دهد توضیحجانبه 

 توسعه چگونگی .2

 .دهد شرح را حمایت همه جانبه

 گیری کلش روند .3

 .کند بیان را حمایت همه جانبه

 روند مورد در . 4

 حمایت همه جانبه  توسعه

 .کنند قضاوت

نقش حمایت  جلسه این در: مقدمه

همه جانبه در ارتباطات بهداشتی  

 .دهیم می قرار بحث مورد را اجتماعی

 :اختصاصی اهداف

 حمایت همه جانبه را تعریف کند

 نقش ان در ارتباطات را بیان کند

 هزمین در سوال چند طرح: ازمون پیش

 جلسه موضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5جلسه  در ارتباط و غیر کالمی دانشجویان با انتقال و اهمیت پیام های کالمی آشناییهدف کلی این جلسه: 

 زمان

 نحوه ارزشیابی )دقیقه(
 یتهايفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

ایل کمک وسمواد و 

 یآموزش

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

)شناختی،عاطفی،رو

 (حرکتی انی

 تارياهداف رف

درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

60 

در  حضورفعال

 ،کالس های انالین

انجام تکالیف و 

گفتگوهای سامانه 

 نوید و

 دوره پایان آزمون

در  فعال مشارکت

های تکالیف و گفتگو

 سامانه نوید

افزار  نرم -اسالید

 کمتزیا

 سخنرانی

 

 دانش.1

 

 .تحلیل2

 درک. 3

 . درک4

 

 

 

تیاخشن  

 را پیام عناصر و  اجزا .1

 .کند لیست

 کالمی های پیام اهمیت .2

 در راو غیر کالمی 

 .دهد شرح ارتباط

 ارتباط مهارت اهمیت .3

 در و غیر کالمی کالمی

 بیان را سالمت حیطه

 .کند

 و غیر کالمی کالمی ارتباط: مقدمه

 در قلاحد زیرا دارد یبسیار اهمیت

 کاربرد در رتمها افراد بیشتر مورد

 عمده وسایل از یکی گفتاری مکال

 تنبیهاتی کاهش و ها پاداش افزایش

 .شود می حاصل محیط از که است

اختصاصی اهداف : 

 و غیر کالمی کالمی ارتباط مهارت با

شود اشنا . 

 و غیر کالمی کالمی پیام انتقال نحوه

بداند را . 

 زمینه در سوال چند طرح: نازمو پیش

 جلسه موضوع



 6جلسه    برنامه ریزی و اجرای ارتباطات سالمتسه: هدف کلی این جل

 زمان

 )دقیقه(
 نحوه ارزشیابی

 یتهايفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

)شناختی،عاطف

ي،روانی 

 (حرکتی

 هداف رفتاريا

درس  یاندانشجو پس از پا

 :اهد بودقادرخو

 البرئوس مط

60 

در  حضورفعال

 ،کالس های انالین

انجام تکالیف و 

گفتگوهای سامانه 

 نوید و

 دوره پایان آزمون

در  فعال مشارکت

های تکالیف و گفتگو

 سامانه نوید

افزار  نرم -اسالید

 کمتزیا

 سخنرانی

 

 دانش .1

 درک .2

 درک .3

 درک .4

 نشدا .5

 

 

 شناختی

تحلیل مخاطب و  .1

 موقعیت کند

ژی ها و اهداف، استرات .2

ارتباطی را ای روش ه

 تعیین کند

پیام و کانال موثر را  .3

 تعیین کند 

نحوه برقراری ارتباطات  .4

 را ارزشیابی کند

برنامه ریزی در ارتباطات و : مقدمه

نحو اجرای ان مرحله به مرحله 

 .اهمیت دارد 

 :اختصاصی اهداف

رنامه ریزی ارتباطات ا اجزای بب

 سالمت اشنا گردد

 نهزمی در سوال چند طرح: ازمون پیش

 جلسه موضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7جلسه  بسیج اجتماعی سالمت دانشجویان با  آشناییهدف کلی این جلسه: 

 زمان

 )دقیقه(

 نحوه ارزشیابی
 یتهايفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

ایل کمک وسمواد و 

 یآموزش

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

)شناختی،عاطفی،رو

 (انی حرکتی

اریاهداف رفت  

درس  یانپا دانشجو پس از

:قادرخواهد بود  

 رئوس مطالب

60 

در  حضورفعال

 ،کالس های انالین

انجام تکالیف و 

گفتگوهای سامانه 

 نوید و

 دوره پایان آزمون

در  فعال مشارکت

های تکالیف و گفتگو

 سامانه نوید

افزار  نرم -اسالید

 کمتزیا

 سخنرانی

 

 دانش .1

 

 درک .2

 

 درک .3

 

 

 شناختی

ج بسی انواع .1

 کند لیست راجتماعی سالمت ا

بسیج  اهمیت .2

 ارتباط انواع بااجتماعی سالمت 

 کند بیان را سالمت حیطه در

 انواع تفاوت . 3

در بسیج  ارتباط مختلف

 توضیح رااجتماعی سالمت 

 .دهد

 :مقدمه

ماعی سالمت  در اهمیت بسیج اجت

 ارتباطات 

  :اختصاصی اهداف

 اجزای بسیج اجتماعی سالمت را بیان

 کند

 زمینه در سوال چند طرح: ازمون پیش

 جلسه موضوع



 8جلسه  نقش وسایل ارتباط جمعی در اموزش بهداشتدانشجویان با  آشناییهدف کلی این جلسه: 

 زمان

 )دقیقه(
 نحوه ارزشیابی

 یتهايلفعایف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

ایل کمک وسمواد و 

 یآموزش

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري هطیح

تی،عاطف)شناخ

ي،روانی 

 (حرکتی

 اهداف رفتاري

درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

60 

در  حضورفعال

 ،کالس های انالین

انجام تکالیف و 

گفتگوهای سامانه 

 نوید و

 دوره پایان آزمون

در  فعال مشارکت

های تکالیف و گفتگو

 سامانه نوید

افزار  نرم -اسالید

 اکمتزی

 سخنرانی

 

 درک .1

 

 دانش .2

 

 درک .3

 

 درک .4

 

 درک .5

 شناختی

 وسایل اساسی ویژگی .1

 .بداند را جمعی ارتباط

 وسایل وسازمان ساخت .2

 توضیح را جمعی ارتباط

 .دهد

 وظایف و ها رسالت .3

 را جمعی ارتباط وسایل

 .بداند

 ارتباط وسایل ثراتا .4

 .دهد شرح را جمعی

 جمعی ارتیباط وسایل اثرات: مقدمه

 که است گوناگون و گسترده بسیار

 از ناشی است ممکن اثرات ینا

 روی بر میتواند و باشد ارتباط محتوای

 ها، مهارت اطالعات، ارزشها، عقاید،

 تاثیر ظاهری های رفتار و ها گرایش

 .بگذارند

اختصاصی اهداف :  

بشناسد را جمعی ارتباط لوسای   

 در جمهی ارتباط وسایل اثرات

بداند را سالمت ارتقای . 

 زمینه در سوال چند طرح: ونازم پیش

 جلسه موضوع

 

 

 

 9جلسه  رسانه های جمعی در اموزش بهداشتنقش دانشجویان با  آشناییهدف کلی این جلسه: 

 زمان

 نحوه ارزشیابی )دقیقه(
 یتهايفعالیف و وظا

 دانشجویانتکمیلی 

ایل کمک وسمواد و 

 یآموزش

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

ی،ر)شناختی،عاطف

 (وانی حرکتی

 هداف رفتاريا

درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

60 

در  حضورفعال

 ،کالس های انالین

انجام تکالیف و 

گفتگوهای سامانه 

 نوید و

 دوره پایان آزمون

در  فعال مشارکت

های تکالیف و گفتگو

 سامانه نوید

افزار  نرم -اسالید

 کمتزیا

 سخنرانی

 

 تحلیل .1

 

 درک .2

 

 دانش .3

 

 دانش .4

 

 دانش .5

 

 درک .6

 شناختی

 را جمعی های رسانه .1

 .کند تعریف

 وسایل از استفاده دالیل .2

 اموزش در جمعی ارتباط

 .دهد توضیح را بهداشت

 جمعی های رسانه کاربرد .3

 سالمت ارتقای در رایج

 .دهد شرح را

 در جمعی های رسانه کاربرد: مقدمه

 به و دارد وسیعی گستره سالمت ارتقا

 در اطالعات تامین هتج متداول طور

 جهت در تالش و بهداشتی وسایل

اند رفته کار به رفتار تغییر . 

اخصاصی اهداف : 

 ارتقا در جمعی های رسانه نقش

بداند را سالمت . 

 ارتقا در جمعی های رسانه کاربرد

بداند را سالمت   

 زمینه در سوال چند طرح: ازمون پیش

 جلسه موضوع

 

 

 

 

 

 



 10جلسه  ویکردهای مبتنی بر فرهنگ در ارتباطات سالمتردانشجویان با  یآشنایهدف کلی این جلسه: 

 زمان

 نحوه ارزشیابی )دقیقه(
 یتهايفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

ایل کمک وسمواد و 

 یآموزش

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

)شناختی،عاطفی،ر

 (وانی حرکتی

 اهداف رفتاري

درس  یاندانشجو پس از پا

 :خواهد بودقادر

 مطالبرئوس 

60 

در  حضورفعال

 ،کالس های انالین

انجام تکالیف و 

گفتگوهای سامانه 

 نوید و

 دوره پایان آزمون

در  فعال مشارکت

های تکالیف و گفتگو

 سامانه نوید

افزار  نرم -اسالید

 کمتزیا

 سخنرانی

 

 درک .1

 

 درک .2

 

 تحلیل .3

 شناختی

رویکردهای  های قابیلت .1

 ببرد نام را فرهنگی

 های دیتمحدو .2

 را ی فرهنگیرویکردها

 کند لیست

در رویکرهای فرهنگی  .3

برنامه ریزی برای  قادر به

ات برقراری ارتباط

 سالمت باشد

 

 

نقش مقدمه: این جلسه به بررسی 

یکرد ان در فرهنگ و انواع رو

 ارتباطات سالمت پرداخته می شود

 اهداف اختصاصی:

 را بداند. ارتباطاتدر  فرهنگنقش 

و محدودیت های  با قابلیت ها

ویکردهای فرهنگی در ارتباطات ر

 اشنا شود. سالمت

پیش ازمون: طرح چند سوال در زمینه 

 موضوع جلسه

 

 11جلسه  اطی و کاربرد انها در ارتقا سالمتمدل های ارتبدانشجویان با  آشناییهدف کلی این جلسه: 

 زمان

 )دقیقه(
 نحوه ارزشیابی

یف و وظا

 یتهايفعال

 یانتکمیلی دانشجو

کمک  ایلوسمواد و 

 یآموزش

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

)شناختی،عاطف

ي،روانی 

 (حرکتی

 اهداف رفتاري

درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

60 

در  حضورفعال

 ،کالس های انالین

انجام تکالیف و 

گفتگوهای سامانه 

 نوید و

 دوره پایان آزمون

در  فعال مشارکت

تکالیف و 

ی سامانه هاگفتگو

 نوید

افزار  نرم -اسالید

 کمتزیا

 سخنرانی

 

 

 

 

 درک .1

 

 تحلیل .2

 

 درک .3

 

 درک .4

 شناختی

 تعریف را ارتباط مدل .1

 .کند

 را ارتباط های مدل انواع .2

 .کند تلیس

 مختلف های مدل کاربرد .3

 ارتقا در را ارتباطی

 .بداند سالمت

 ها مدل از استفاده اهمیت .4

 .کند بیان ارتباط در را

 های مدل از یکی داقلح .5

 کالس در را ارتباطی

 .دهد ارائه

 

 فردی زندگی سطوح تمام در: مقدمه

 مقررات، از ای عمده بخش جمعی، و

 اساس بر شناخت و عملی های شیوه

 در که ای شده ریزی طرح های مدل

 امر این. گیرد می انجام داریم دست

 و محیط با فرد انطباق سهولت سبب

میشود کارها در او موفقیت . 

صاصیاخت اهداف : 

بشناسد را سالمت ارتباط های مدل . 

بداند سالمت ارتقا در ها مدل کاربرد . 

 زمینه در سوال چند طرح: ازمون پیش

 جلسه موضوع

 

 

 

 

 

 



 12جلسه  مدل های ارتباطیدانشجویان با  آشناییی این جلسه: هدف کل

 زمان

 )دقیقه(

 نحوه ارزشیابی
 یتهايفعالیف و وظا

 دانشجویانتکمیلی 

ایل وس مواد و

 یآموزشکمک 

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یطهح

 یادگیري

)شناختی،

عاطفی،رو

انی 

 (حرکتی

 اهداف رفتاري

درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

60 

در  حضورفعال

 ،کالس های انالین

انجام تکالیف و 

گفتگوهای سامانه 

 نوید و

 دوره پایان آزمون

در  الفع مشارکت

های فتگوتکالیف و گ

 سامانه نوید

افزار  نرم -اسالید

 کمتزیا

 سخنرانی

 

 

 

 

 درک .1

 

 تحلیل .2

 

 تحلیل .3

 

 تحلیل .4

 

 دانش .5

 

 درک .6

 

 درک .7

 

 

 شناختی

 یها مدل اجزای .1

 .کند لیست و بداند را ارتباطی

 های مدل کاربرد .2

 .بداند ارتقا در را ارتباطی 

 از استفاده اهمیت . 3

 ارتقا در را ارتباطی های مدل

 .کند نبیا سالمت

 

 فردی زندگی سطوح تمام در: مقدمه

 مقررات، از ای عمده بخش جمعی، و

 اساس بر شناخت و عملی های شیوه

 در که یا شده ریزی طرح های مدل

 امر این. گیرد می انجام داریم دست

 و محیط با فرد انطباق سهولت سبب

میشود کارها در او موفقیت . 

اختصاصی اهداف : 

بشناسد رات ارتباطا های مدل اجزای . 

 را سالمت ارتقا در ها مدل این کاربرد

 .بداند

 زمینه در سوال چند طرح: ازمون پیش

 جلسه موضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 کار عملی       هدف کلی این جلسه: 

 زمان

 نحوه ارزشیابی )دقیقه(
 یتهافعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

ایل کمک وسمواد و 

 یآموزش

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 گیريیاد یطهح

)شناختی،عاطفی،ر

 (وانی حرکتی

 اهداف رفتاري

درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

8.5 

 ساعت

در  حضورفعال

 ،کالس های انالین

انجام تکالیف و 

گفتگوهای سامانه 

 نوید و

 دوره پایان آزمون

 فعال مشارکت

 دربحث

 فعال کردن گوش

 های فعالیت انجام

 سیکال

 اسالید

 

 انیسخنر

پرسش و 

 .پاسخ

 

پاسخ 

هدایت 

 شده

 روانی حرکتی
واع و اندانشجو بتواند 

طی در گرو باایند ارتفر

 دهدف را تحلیل نمای

 انتخاب یک گروه اجتماعی: دمهمق

و فرایند و تحلیل انواع  توسط دانشجو

 و ارائه در کالس در آن گروه ارتباطی

 زمینه در سوال چند طرح: ازمون پیش

 جلسه موضوع
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 یان راد: ارتباط شناسی ، انتشارات سروشمحسن

 ساروخانی باقر، جامعه شناسی سالمت

 محسن صفاری، ارتباط شناسی سالمت

 محسنی منوچهر، مبانی آموزش بهداشت

 بهداشت یارتباط: از انتشارات سازمان جهان یبرقرار یرت هاامه

 

 

 کار عملی       هدف کلی این جلسه: 

 زمان

 نحوه ارزشیابی )دقیقه(
 یتهافعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

ایل کمک وسمواد و 

 یآموزش

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

)شناختی،عاطفی،ر

 (وانی حرکتی

 اهداف رفتاري

درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 مطالبرئوس 

 

8.5 

 ساعت

در  حضورفعال

 ،کالس های انالین

انجام تکالیف و 

گفتگوهای سامانه 

 نوید و

 دوره پایان آزمون

 فعال مشارکت

 دربحث

 فعال کردن گوش

 های فعالیت انجام

 کالسی

 اسالید

 

 سخنرانی

پرسش و 

 خپاس

پاسخ 

هدایت 

 شده

 روانی حرکتی
دانشجو بتواند موانع 

ارتباطی را تشخیص 

 بدهد

لی با مشاهده انجام کار عم: مهدمق

ارتباط ارتباطات بین دو نفر )مراقب 

 و ارائه در کالس سالمت و مددجو(

 زمینه در سوال چند طرح: ازمون پیش

 جلسه موضوع

https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3ARuth+Cross
https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3ASam+Davis
https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AIvy+O%27Neil


 

 

 

 


