
 

    ارتباط اجزا و تعاریفبا هدف کلی این جلسه: آشنایی 

 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

 :ادرخواهد بودق

 رئوس مطالب

 

021 

 حضورفعال

 كالس

 هاي فعاليت

 كالسي

 پايان آزمون

 دوره

 فعال مشاركت

 دربحث

 فعال كردن گوش

 هاي فعاليت انجام

 كالسي

 اساليد

رايانه و ويدئو 

 پرژكتور

 ماژيک و وايت برد

 سخنراني

پرسش و 

 پاسخ

 دانش .1

 درک .2

 درک .3

 

 شناختي

 

 

در مورد ارتباط و اهميت  .1

س توضيح ان در كال

 دهد.

منابع برقراري ارتباط را  .2

 نام برده و توضيح دهد.

عناصر ارتباط را نام برده  .3

 و توضيح دهد.

 

مقدمه:درک فرايند ارتباط، براي انجام 

فعاليت هاي ارتباط سالمت بسيار ضروري 

است بنابراين در اين جلسه به بررسي 

تعريف ارتباط و منابع و عناصر ان مي 

 پردازيم.

 تصاصي:اهداف اخ

 تعاريف ارتباط را بدانند. .1

 اجزاي ان را نام ببرند. .2

پيش ازمون: طرح چند سوال در زمينه 

 موضوع جلسه

 

 

 

   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 

 یآموزش

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

)شناختی،عاطفی،ر

 (وانی حرکتی

 اهداف رفتاري

درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب
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 كالس حضورفعال

 كالسي هاي فعاليت

 دوره پايان آزمون

 فعال مشاركت

 دربحث

 فعال كردن گوش

 هاي فعاليت انجام

 يكالس

 اساليد

رايانه و ويدئو 

 پرژكتور

 ماژيک و وايت برد

 سخنراني

پرسش و 

 پاسخ

 درک .1

 درک .2

 تحليل .3

 درک .4

 

 شناختي

 

 مطالعه ضرورت .1

 را سالمت ارتباط زمينه در

 .دهد توضيح

 هاي ويژگي .2

 را سالمت ارتباط معين و كليدي

 ببرد نام

 تحقيقات نقش .3

 .دهد شرح را سالمت ارتباط

 فعلي هاي چالش .4

 را بهداشتي ارتباط سيستم

 .كند شناسايي

مقدمه: در اين جلسه نگاهي بر يکي 

از كاربردي ترين حيطه هاي رشد در 

زمينه تحقق نظام ارتباطي يعني ارتباط 

 بهداشتي مي اندازد.

 اهداف اختصاصي: 

 ارتباط سالمت را تعريف كند.

اهميت ارتباط در اموزش سالمت را 

 بداند.

سوال در زمينه پيش ازمون: طرح چند 

 موضوع جلسه

رشدهه و مقعد          7تعدداد دانشدجویان:    دقيقه    پيش نياز: ندارد 021مدت زمان جلسه :        0شماره جلسه:   تعاریف و اجزا ارتباط موضوع درس)موضوع جلسه(:        ارتباطات در آموزش بهداشت و ارتقا سالمت نام درس:

نيمسدال سال تحصديلی:            2ترم تحصيلی:                رضا شهرآبادینام مدرس:     دکهر  شی:   آموزش بهداشت             دانشکده: بهداشت            گروه آموز       تحصيلی:  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت  

           01-8سه شنبه روز و ساعت برگزاری:     بهداشت آموزش کالس محل تشکيل کالس ها:          79-77اول 

 

 مقع  و رشهه        7: دانشجویان تعداد   ندارد: نياز پيش    دقيقه 021: جلسه زمان مدت        2:جلسه شماره        ارتباط در آموزش سالمت (: جلسه موضوع)درس موضوع       ارتباطات در آموزش بهداشت و ارتقا سالمت : درس نام

اول  نيمسال:  تحصيلی سال          2:  تحصيلی ترم              شهرآبادی رضا دکهر:     مدرس نام              بهداشت آموزش:   آموزشی گروه            بهداشت: دانشکده         سالمت ارتقا و بهداشت آموزش ارشد کارشناسی:  تحصيلی

01-8 سه شنبه: برگزاری ساعت و روز    بهداشت آموزش کالس:    ها کالس تشکيل محل 77-79           

 

 کميهه تخصصی برنامه ریزی درسی مرکز  معالعات توسعه آموزش علوم پزشکی سبزوار

(Lesson Plan) فرم طرح درس   



 

 با روند شکل گيري ارتباط سالمتآشنايي هدف کلی این جلسه: 

 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

درس  یانانشجو پس از پاد

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

121 

 كالس حضورفعال

 كالسي هاي فعاليت

 دوره پايان آزمون

 فعال مشاركت

 دربحث

 فعال كردن گوش

 هاي فعاليت انجام

 كالسي

 اساليد

رايانه و ويدئو 

 پرژكتور

ماژيک و وايت 

 برد

 سخنراني

پرسش و 

 پاسخ

 درک .1

 درک .2

 درک .3

 

 شناختي

 بر موثر لعوام مورد در .1

 سالمت گيري شکل

 .دهد توضيح

 سالمت توسعه چگونگي .2

 .دهد شرح را

 ارتباط گيري شکل روند .3

 .كند بيان را سالمت

 توسعه روند مورد در .4

 .كنند قضاوت سالمت

 چهتاريخ ارائه به جلسه اين در: مقدمه

 مي سالمت عرصه از مختصري

 تکامل در دخيل عوامل و پردازيم

دهيم مي قرار بحث مورد را سالمت . 

اختصاصي اهداف : 

بداند را سالمت ارتباط تاريخچه . 

 ارتباط تکامل در دخيل عوامل با

شود اشنا سالمت  

 زمينه در سوال چند طرح: ازمون پيش

 جلسه موضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقعد  و رشدهه        7: دانشدجویان تعدداد   نددارد: نيداز پديش    دقيقده 021: جلسه زمان مدت     3: جلسه شمارهتاریخچه ارتباط سالمت  (:  جلسه موضوع)درس موضوع       ارتباطات در آموزش بهداشت و ارتقا سالمت : درس نام

 اول  نيمسدال:  تحصديلی سال          2:  تحصيلی ترم              شهرآبادی رضا دکهر:     مدرس نام              بهداشت آموزش:   آموزشی گروه            بهداشت: دانشکده         سالمت ارتقا و بهداشت زشآمو ارشد کارشناسی:  تحصيلی

          01-8سه شنبه : برگزاری اعتس و روز    بهداشت آموزش کالس:    ها کالس تشکيل محل       77-79



 

   روند شکل گيري ارتباط سالمتآشنايي با هدف کلی این جلسه: 

 زمان

 )دقیقه(
 بینحوه ارزشیا

 یتهايفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

)شناختی،عاطف

ي،روانی 

 (حرکتی

 اهداف رفتاري

درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب
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 كالس حضورفعال

 كالسي هاي فعاليت

 دوره پايان آزمون

 فعال مشاركت

 حثدرب

 فعال كردن گوش

 هاي فعاليت انجام

 كالسي

 اساليد

رايانه و ويدئو 

 پرژكتور

ماژيک و وايت 

 برد

 سخنراني

پرسش و 

 پاسخ

 . دانش1

 . دانش2

 .درک3

 .تحليل4

 .درک5

 

 شناختي

 عوامل مورد در .1

 سالمت گيري شکل بر موثر

 .دهد توضيح

 توسعه چگونگي .2

 .دهد شرح را سالمت

 گيري شکل روند .3

 .كند بيان را سالمت باطارت

 روند مورد در .4

 .كنند قضاوت سالمت توسعه

 چهتاريخ ارائه به جلسه اين در: مقدمه

 مي سالمت عرصه از مختصري

 تکامل در دخيل عوامل و پردازيم

دهيم مي قرار بحث مورد را سالمت . 

اختصاصي اهداف : 

بداند را سالمت ارتباط تاريخچه . 

 تباطار تکامل در دخيل عوامل با

شود اشنا سالمت  

 زمينه در سوال چند طرح: ازمون پيش

 جلسه موضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقع  و رشهه        7: دانشجویان تعداد   ندارد: نياز پيش    دقيقه 021: جلسه زمان مدت     4: جلسه شمارهط سالمت تاریخچه ارتبا (:  جلسه موضوع)درس موضوع       ارتباطات در آموزش بهداشت و ارتقا سالمت : درس نام

 اول  نيمسال:  تحصيلی سال          2:  تحصيلی ترم              شهرآبادی ضار دکهر:     مدرس نام              بهداشت آموزش:   آموزشی گروه            بهداشت: دانشکده         سالمت ارتقا و بهداشت آموزش ارشد کارشناسی:  تحصيلی

          01-8سه شنبه  : برگزاری ساعت و روز    بهداشت آموزش کالس:    ها کالس تشکيل محل       77-79



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشهه و مقعد  تحصديلی:          7شجویان: تعداد دان  دقيقه    پيش نياز: ندارد  021مدت زمان جلسه :           5:جلسه شماره    پيام های کالمی  موضوع درس)موضوع جلسه(:        ارتباطات در آموزش بهداشت و ارتقا سالمت  نام درس:

       79-77 اول سدال تحصديلی:  نيمسدال           2ترم تحصديلی:                رضا شهرآبادی:     دکهر کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت         دانشکده: بهداشت            گروه آموزشی:   آموزش بهداشت              نام مدرس

          01-8 سه شنبهروز و ساعت برگزاری:     بهداشت آموزش کالس محل تشکيل کالس ها:   

 

 دانشجويان با انتقال و اهميت پيام هاي كالمي در ارتباط آشناييهدف 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

 (انی حرکتی

 اهداف رفتاري

درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

121 

 كالس حضورفعال

 كالسي هاي فعاليت

 دوره پايان آزمون

 فعال مشاركت

 دربحث

 فعال كردن گوش

 هاي فعاليت انجام

 كالسي

 اساليد

و رايانه و ويدئ

 پرژكتور

 ماژيک و وايت برد

 سخنراني

پرسش و 

 پاسخ

 دانش.1

 

 .تحليل2

 . درک3

 . درک4

 

 

 

 شناختي

 را پيام عناصر و  اجزا .1

 .كند ليست

 كالمي هاي پيام اهميت .2

 .دهد شرح ارتباط در را

 ارتباط مهارت اهميت .3

 سالمت حيطه در كالمي

 .كند بيان را

 اريبسي اهميت كالمي ارتباط: مقدمه

 راداف بيشتر مورد در حدقل زيرا دارد

 ييک گفتاري كالم كاربرد در مهارت

 و ها پاداش افزايش عمده وسايل از

 محيط از كه است تنبيهاتي كاهش

شود مي حاصل . 

اختصاصي اهداف : 

شود اشنا كالمي ارتباط مهارت با . 

بداند را كالمي پيام انتقال نحوه . 

 زمينه در سوال چند طرح: ازمون پيش

 جلسه موضوع



 

   انتقال و اهميت پيام هاي غير كالمي در ارتباطداشجويان با  آشناييهدف کلی این جلسه: 

 زمان

 )دقیقه(
 نحوه ارزشیابی

 یتهايفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

)شناختی،عاطف

ي،روانی 

 (کتیحر

 اهداف رفتاري

درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

121 

 كالس حضورفعال

 كالسي هاي فعاليت

 دوره پايان آزمون

 فعال مشاركت

 دربحث

 فعال كردن گوش

 هاي فعاليت انجام

 كالسي

 اساليد

رايانه و ويدئو 

 پرژكتور

ماژيک و وايت 

 برد

 سخنراني

پرسش و 

 پاسخ

 دانش .1

 درک .2

 درک .3

 درک .4

 دانش .5

 

 

 شناختي

 كالمي غير ارتباط انواع .1

 توضيح و ببرد نام را

 .دهد

 غير هاي پيام اهميت .2

 شرح ارتباط در را كالمي

 .دهد

 ارتباط مهارت اهميت .3

 حيطه در كالمي غير

 .كند بيان را سالمت

 و كالمي ارتباط تفاوت .4

 .كند بيان را كالمي غير

 اغلب در كالمي غير ارتباط: مقدمه

 ترموثر و تر ظريف اتبمر به اوقات

 اژهو از بهتر و است كالمي ارتباط از

نمايد بيان را مقصود تواند ي ها . 

اختصاصي اهداف : 

ودش اشنا كالمي غير ارتباط مهارت با  

 الميك غير صورت به پيام انتقال نحوه

بداند را . 

 زمينه در سوال چند طرح: ازمون پيش

 جلسه موضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشهه و مقعد  تحصديلی:          7تعداد دانشجویان:   دقيقه    پيش نياز: ندارد  021مدت زمان جلسه :      9:جلسه شماره   پيام های غير کالمی موضوع درس)موضوع جلسه(:        ارتباطات در آموزش بهداشت و ارتقا سالمت  نام درس:

       79-77 اول سدال تحصديلی:  نيمسدال           2ترم تحصديلی:                رضا شهرآبادیارتقا سالمت         دانشکده: بهداشت            گروه آموزشی:   آموزش بهداشت              نام مدرس:     دکهر  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و

          01-8 سه شنبه : روز و ساعت برگزاری    بهداشت آموزش کالس محل تشکيل کالس ها:   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشدهه و مقعد  تحصديلی:          7تعدداد دانشدجویان:   دقيقده    پديش نيداز: نددارد  021مدت زمان جلسه :    7:جلسه شماره   انواع ارتباط   موضوع درس)موضوع جلسه(:        اطات در آموزش بهداشت و ارتقا سالمتارتب  نام درس:

محدل        79-77 اول سدال تحصديلی:            2ترم تحصيلی:                رضا شهرآبادیگروه آموزشی:   آموزش بهداشت              نام مدرس:     دکهر            کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت         دانشکده: بهداشت 

          01-8شنبه سه روز و ساعت برگزاری:     بهداشت آموزش کالس تشکيل کالس ها:   

 

 انواع ارتباط و اهميت ان دانشجويان با  آشنايي هدف 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

 اهداف رفتاري

درس  ياندانشجو پس از پا

:قادرخواهد بود  

 برئوس مطال
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 كالس حضورفعال

 كالسي هاي فعاليت

 دوره پايان آزمون

 فعال مشاركت

 دربحث

 فعال كردن گوش

 هاي فعاليت انجام

 كالسي

 اساليد

رايانه و ويدئو 

 پرژكتور

 ماژيک و وايت برد

 سخنراني

پرسش و 

 پاسخ

 دانش .1

 

 درک .2

 

 درک .3

 

 

 شناختي

 مختلف انواع .1

 كند ليست را ارتباط

 مهارت اهميت .2

 حيطه در ارتباط انواع با ياشناي

 كند بيان را سالمت

 انواع تفاوت .3

 .دهد توضيح را ارتباط مختلف

 جرياني توان مي را ارتباط: مقدمه

 يا دو ان طي كه دانست طرفه چند

 ،نظريات افکار، تبادل به نفر چند

 از و پردازند مي حقايق و احساسات

 كه هايي پيام بردن كار به طريق

 به تاس يکسان انها يهكل براي معنايش

 هر ورزند مي مبادرت امر اين انجام

 يک از هفرستند بين پيام انتقال گونه

 اطارتب ديگر طرف از گيرنده و طرف

شود مي محسوب . 

اختصاصي اهداف :  

ببرد نام را ارتباط انواع  

بداند را ارتباط انواع اهميت . 

 زمينه در سوال چند طرح: ازمون پيش

 جلسه موضوع



 

 

 نقش وسايل ارتباط جمعي در اموزش بهداشتدانشجويان با  آشناييهدف کلی این جلسه: 

 زمان

 )دقیقه(
 نحوه ارزشیابی

 یتهايفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

ایل کمک وسمواد و 

 یآموزش

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

)شناختی،عاطف

ي،روانی 

 (حرکتی

 ياهداف رفتار

درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

121 

 كالس حضورفعال

 كالسي هاي فعاليت

 دوره پايان آزمون

 فعال مشاركت

 دربحث

 فعال كردن گوش

 هاي فعاليت انجام

 كالسي

 اساليد

رايانه و ويدئو 

 پرژكتور

 ماژيک و وايت برد

 سخنراني

پرسش و 

 پاسخ

 درک .1

 

 دانش .2

 

 درک .3

 

 درک .4

 

 درک .5

تيشناخ  

 وسايل اساسي ويژگي .1

 .بداند را جمعي ارتباط

 وسايل وسازمان ساخت .2

 توضيح را جمعي ارتباط

 .دهد

 وظايف و ها رسالت .3

 را جمعي ارتباط وسايل

 .بداند

 ارتباط وسايل اثرات .4

 .دهد شرح را جمعي

 يجمع ارتيباط وسايل اثرات: مقدمه

 كه است گوناگون و گسترده بسيار

 زا ناشي است ممکن اثرات اين

 روي رب ميتواند و باشد ارتباط محتواي

 ها، مهارت اطالعات، ارزشها، عقايد،

 رتاثي ظاهري هاي رفتار و ها گرايش

 .بگذارند

اختصاصي اهداف :  

بشناسد را جمعي ارتباط وسايل   

 در جمهي ارتباط وسايل اثرات

بداند را سالمت ارتقاي . 

 زمينه در سوال چند طرح: ازمون پيش

 جلسه موضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشدهه و مقعد          7تعداد دانشدجویان:   دقيقه    پيش نياز: ندارد  021مدت زمان جلسه :         8:جلسه شماره  ارتباط با رسانه های جمعی  موضوع درس)موضوع جلسه(:        ارتباطات در آموزش بهداشت و ارتقا سالمت  نام درس:

       79-77 اول سدال تحصديلی:            2ترم تحصيلی:                رضا شهرآبادیارتقا سالمت         دانشکده: بهداشت            گروه آموزشی:   آموزش بهداشت              نام مدرس:     دکهر  تحصيلی:  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و

          01-8بهسه شنروز و ساعت برگزاری:     بهداشت آموزش کالس محل تشکيل کالس ها:   
 



 

 رسانه های جمعی در اموزش بهداشتنقش دانشجويان با  آشناييهدف 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  یانانشجو پس از پاد

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

121 

 كالس حضورفعال

 كالسي هاي فعاليت

 دوره پايان آزمون

 فعال مشاركت

 دربحث

 فعال كردن گوش

 هاي فعاليت انجام

 كالسي

 اساليد

رايانه و ويدئو 

 پرژكتور

 ماژيک و وايت برد

 سخنراني

پرسش و 

 پاسخ

 تحليل .1

 

 درک .2

 

 دانش .3

 

 دانش .4

 

 دانش .5

 

 کدر .6

 شناختي

 را جمعي هاي رسانه .1

 .كند تعريف

 وسايل از استفاده داليل .2

 اموزش در جمعي ارتباط

 .دهد توضيح را بهداشت

 جمعي هاي رسانه كاربرد .3

 سالمت ارتقاي در رايج

 .دهد شرح را

 در جمعي هاي رسانه كاربرد: مقدمه

 به و دارد وسيعي گستره سالمت ارتقا

 در اطالعات تامين جهت متداول طور

 جهت در تالش و بهداشتي وسايل

اند رفته كار به رفتار تغيير . 

اخصاصي اهداف : 

 ارتقا در جمعي هاي رسانه نقش

بداند را سالمت . 

 ارتقا در جمعي هاي رسانه كاربرد

بداند را سالمت   

 زمينه در سوال چند طرح: ازمون پيش

 جلسه موضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشدهه و مقعد          7تعدداد دانشدجویان:   دقيقه    پيش نيداز: نددارد  021مدت زمان جلسه :    7:جلسه شماره ارتباط با رسانه های جمعی  موضوع درس)موضوع جلسه(:        ارتباطات در آموزش بهداشت و ارتقا سالمت آ نام درس:

       79-77 اول سدال تحصديلی:            2ترم تحصيلی:                رضا شهرآبادیرتقا سالمت         دانشکده: بهداشت            گروه آموزشی:   آموزش بهداشت              نام مدرس:     دکهر تحصيلی:  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ا

          01-8ه سه شنبروز و ساعت برگزاری:     بهداشت آموزش کالس محل تشکيل کالس ها:   

 



 

  قابليت ها و محدودیت های رسانه های جمعی در ارتقا سالمت دانشجويان با  آشنايي هدف 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  انیدانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

121 

 كالس حضورفعال

 كالسي هاي فعاليت

 دوره پايان آزمون

 فعال مشاركت

 دربحث

 فعال كردن گوش

 هاي فعاليت انجام

 كالسي

 اساليد

رايانه و ويدئو 

 پرژكتور

 ماژيک و وايت برد

 سخنراني

پرسش و 

 پاسخ

 درک .1

 

 درک .2

 

 تحليل .3

 شناختي

 هاي رسانه هاي قابيلت .1

 ببرد نام را يجمع

 رسانه هاي محدوديت .2

 كند ليست را جمعي هاي

 موثر طراحي اصول .3

 هاي رسانه تبليغات

 .كند نابي را جمعي

 

 

مقدمه: اين جلسه به بررسي راهبرد 

هاي موثر براي كاربرد رسانه هاي 

جمعي، محدوديت هاي انها و روش 

هاي جديد اسفاده از انها در ارتقا 

 سالمت مي پردازد.

 ختصاصي:اهداف ا

نقش رسانه هاي جمعي در ارتقا 

 سالمت را بداند.

با قابليت ها و محدوديت هاي رسانه 

 هاي جمعي اشنا شود.

پيش ازمون: طرح چند سوال در زمينه 

 موضوع جلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشدهه و مقعد          7تعدداد دانشدجویان:   دقيقه    پيش نياز: ندارد  021مدت زمان جلسه :   01:جلسه شماره    ارتباز با رسانه  های جمعی  موضوع درس)موضوع جلسه(:        و ارتقا سالمت ارتباطات در آموزش بهداشت  نام درس:

سدال تحصديلی:  نيمسدال  اول           2ترم تحصيلی:                رضا شهرآبادیگروه آموزشی:   آموزش بهداشت              نام مدرس:     دکهر     تحصيلی:  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت         دانشکده: بهداشت        

           01-8شنبه سه روز و ساعت برگزاری:     بهداشت آموزش کالس محل تشکيل کالس ها:          77-79

 



 

       متمدل های ارتباطی و کاربرد انها در ارتقا سالدانشجويان با  آشناييهدف کلی این جلسه: 

 زمان

 )دقیقه(
 نحوه ارزشیابی

یف و وظا

 یتهايفعال

 تکمیلی دانشجویان

ایل کمک وسمواد و 

 یآموزش

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

)شناختی،عاطف

ي،روانی 

 (حرکتی

 اهداف رفتاري

درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

121 

 كالس حضورفعال

 يكالس هاي فعاليت

 دوره پايان آزمون

 فعال مشاركت

 دربحث

 فعال كردن گوش

 هاي فعاليت انجام

 كالسي

 اساليد

رايانه و ويدئو 

 پرژكتور

 ماژيک و وايت برد

 سخنراني

پرسش و 

 پاسخ

 

 

 

 درک .1

 

 تحليل .2

 

 درک .3

 

 درک .4

 شناختي

 تعريف را ارتباط مدل .1

 .كند

 را ارتباط هاي مدل انواع .2

 .كند ليست

 مختلف هاي مدل كاربرد .3

 ارتقا در را اطيارتب

 .بداند سالمت

 ها مدل از استفاده اهميت .4

 .كند بيان ارتباط در را

 هاي مدل از يکي حداقل .5

 كالس در را ارتباطي

 .دهد ارائه

 

 فردي زندگي سطوح تمام در: مقدمه

 مقررات، از اي عمده بخش جمعي، و

 اساس بر شناخت و عملي هاي شيوه

 در كه اي شده ريزي طرح هاي مدل

 امر اين. گيرد مي انجام ريمدا دست

 و طمحي با فرد انطباق سهولت سبب

ميشود كارها در او موفقيت . 

اختصاصي اهداف : 

بشناسد را سالمت ارتباط هاي مدل . 

دبدان سالمت ارتقا در ها مدل كاربرد . 

 زمينه در سوال چند طرح: ازمون پيش

 جلسه موضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشدهه و مقعد          7تعدداد دانشدجویان:   دقيقه    پيش نيداز: نددارد  021مدت زمان جلسه :    00:جلسه شماره      سالمتمدل های ارتباط   موضوع درس)موضوع جلسه(:        ارتباطات در آموزش بهداشت و ارتقا سالمت  نام درس:

 اول سدال تحصديلی:  نيمسدال           2ترم تحصديلی:                رضا شهرآبادی نام مدرس:     دکهر تحصيلی:  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت         دانشکده: بهداشت            گروه آموزشی:   آموزش بهداشت             

           01-8شنبه سه روز و ساعت برگزاری:     بهداشت آموزش کالس محل تشکيل کالس ها:          77-79
 



 

    مدل هاي ماتزكه و شرامويان با دانشج آشناييهدف کلی این جلسه: 

 زمان

 )دقیقه(

 نحوه ارزشیابی
 یتهايفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یطهح

 یادگیري

)شناختی،

عاطفی،رو

انی 

 (حرکتی

 اهداف رفتاري

درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

121 

 كالس عالحضورف

 كالسي هاي فعاليت

 دوره پايان آزمون

 فعال مشاركت

 دربحث

 فعال كردن گوش

 هاي فعاليت انجام

 كالسي

 اساليد

رايانه و ويدئو 

 پرژكتور

ماژيک و وايت 

 برد

 سخنراني

پرسش و 

 پاسخ

 

 

 

 درک .1

 

 تحليل .2

 

 تحليل .3

 

 تحليل .4

 

 دانش .5

 

 درک .6

 

 درک .7

 

 

 شناختي

 هاي مدل اجزاي .1

 ليست و ندبدا را شرام و مالتزكه

 .كند

 هاي مدل كاربرد .2

 ارتقا در را شرام و مالتزكه

 .بداند

 از استفاده اهميت .3

 در را وشرام مالتزكه هاي مدل

 .كند بيان سالمت ارتقا

 

 فردي زندگي سطوح تمام در: مقدمه

 مقررات، از اي عمده بخش جمعي، و

 اساس بر شناخت و عملي هاي شيوه

 در كه اي شده ريزي طرح هاي مدل

 امر اين. گيرد مي انجام داريم دست

 و طمحي با فرد انطباق سهولت سبب

ميشود كارها در او موفقيت . 

اختصاصي اهداف : 

 را شرام و مالتزكه هاي مدل اجزاي

 .بشناسد

 ار سالمت ارتقا در ها مدل اين كاربرد

 .بداند

 زمينه در سوال چند طرح: ازمون پيش

 جلسه موضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشدهه و مقعد  تحصديلی:          7تعداد دانشدجویان:   دقيقه    پيش نياز: ندارد  021مدت زمان جلسه :    02:جلسه شماره  مدل های ارتباط   موضوع درس)موضوع جلسه(:        هداشت و ارتقا سالمتارتباطات در آموزش ب  نام درس:

محدل        79-77 اول سدال تحصديلی:            2ترم تحصيلی:                رضا شهرآبادیوه آموزشی:   آموزش بهداشت              نام مدرس:     دکهر کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت         دانشکده: بهداشت            گر

          01-8شنبه سه روز و ساعت برگزاری:     بهداشت آموزش کالس تشکيل کالس ها:   
 



 

 

 مدل هاي ارتباطي لوند و برلودانشجو با  آشناييین جلسه: هدف کلی ا

 زمان

 )دقیقه(
 نحوه ارزشیابی

یف و وظا

 یتهايفعال

 تکمیلی دانشجویان

ایل کمک وسمواد و 

 یآموزش

شیوه  

تدری

 س

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

)شناختی،عاطف

ي،روانی 

 (حرکتی

 اهداف رفتاري

درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 ئوس مطالبر

 

121 

 كالس حضورفعال

 كالسي هاي فعاليت

 دوره پايان آزمون

 فعال مشاركت

 دربحث

 فعال كردن گوش

 هاي فعاليت انجام

 كالسي

 اساليد

رايانه و ويدئو 

 پرژكتور

 ماژيک و وايت برد

سخنرا

 ني

پرسش 

و 

 پاسخ

 

 

 

 دانش .1

 

 دانش .2

 

 درک .3

 

 

 شناختي

 برن هاي مدل اجزاي .1

 كند ليست را برلو و لوند

 .دهد توضيح و

 و لوند برن هاي مدل .2

 سالمت ارتقا در را برلو

 .بگيرد كار به

 مدل از استفاده اهميت .3

 را برلو و لوند برن هاي

 بيان سالمت ارتقا در

 .كند

 فردي زندگي سطوح تمام در: مقدمه

 مقررات، از اي عمده بخش جمعي، و

 اساس بر شناخت و عملي هاي شيوه

 در كه اي شده ريزي طرح هاي مدل

 امر اين. گيرد مي انجام داريم دست

 و طمحي با فرد انطباق سهولت سبب

ميشود كارها در او موفقيت . 

اختصاصي اهداف :  

 را برلو و لوند برن هاي مدل اجزاي

 .بشناسد

 سالمت ارتقا در را ها مدل اين كاربرد

 .بداند

 زمينه در سوال چند طرح: ازمون پيش

 جلسه موضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشدهه و مقعد  تحصديلی:          7تعداد دانشدجویان:   دقيقه    پيش نياز: ندارد  021مدت زمان جلسه :   03 :جلسه شماره   مدل های ارتباط  موضوع درس)موضوع جلسه(:        ارتباطات در آموزش بهداشت و ارتقا سالمت  نام درس:

محدل        79-77 اول سدال تحصديلی:            2ترم تحصيلی:                رضا شهرآبادیبهداشت            گروه آموزشی:   آموزش بهداشت              نام مدرس:     دکهر  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت         دانشکده:

          01-8نبه سه شروز و ساعت برگزاری:     بهداشت آموزش کالس تشکيل کالس ها:   

 



 

 اشنایی با ارتباط موثر و عوامل تاثیر گزار بر یک ارتباط موفق سه: هدف کلی این جل

 زمان

 )دقیقه(
 نحوه ارزشیابی

 یتهايفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

ایل کمک وسمواد و 

 یآموزش

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

)شناختی،عاطف

ي،روانی 

 (حرکتی

 اهداف رفتاري

درس  یاندانشجو پس از پا

 :اهد بودقادرخو

 رئوس مطالب

 

121 

 كالس حضورفعال

 كالسي هاي فعاليت

 دوره پايان آزمون

 فعال مشاركت

 دربحث

 فعال كردن گوش

 هاي فعاليت انجام

 كالسي

 اساليد

رايانه و ويدئو 

 پرژكتور

 ماژيک و وايت برد

 سخنراني

پرسش و 

 پاسخ

 .آمادگي1

.پاسخ هدايت 2

 شده

 رواني حركتي

 تعريف را انساني ارتباط .1

 .كند

 يک در موثر عوامل .2

 .بداند را موفق ارتباط

 .بداند را ارتباط موانع .3

 تشريح را موثر ارتباط .4

 .كند

 هاي مهارت اهميت .5

 حيطه در را ارتباطي

 .دهد توضيح سالمت

 در الزم هاي مهارت .6

 بحث جلسات برگذاري

 بحث مورد را اموزش و

 .دهد قرار

 اهميت از بخش اثر ارتباط: مقدمه

 برخوردار سالمت شاموز در زيادي

 بر رگذا تاثير عوامل شناخت كه است

 دهندگان اموزش براي موفق ارتباط

ستا ناپذير اجتناب ضرورتي سالمت . 

اختصاصي اهداف :  

 را موفق ارتباط يک در موثر عوامل

 .بداند

 ارتباط مخل عوامل كاهش هاي راه

بشناسد را انساني . 

 زمينه در سوال چند طرح: ازمون پيش

 لسهج موضوع

 

 

 اشنایی با اهمیت ارتباط اجتماعی و انواع ان  هدف 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

س در یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب
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 كالس حضورفعال

 كالسي هاي فعاليت

 دوره پايان آزمون

 فعال مشاركت

 دربحث

 فعال كردن گوش

 هاي فعاليت انجام

 كالسي

 اساليد

رايانه و ويدئو 

 پرژكتور

 ماژيک و وايت برد

 سخنراني

پرسش و 

 پاسخ

پاسخ 

هدايت 

 شده

 رواني حركتي

 اجتماعي ارتباط .1

 .كند فتعري را

 ارتباط اهميت .2

 .بداند را اجتماعي

 ارتباط انواع .3

 .دهد توضيح را اجتماعي

 ارتباط نقش .4

 ارتقا در اجتماعي

 .كند بيان را سالمت

 بناي سنگ اجتماعي ارتباط: مقدمه

 زهرگ ان بدون كه است انساني جامعه

 جامع خصيصه عنوان به فرهنگ

ايد نمي پديد انساني . 

اختصاصي اهداف :  

بداند را اجتماعي ارتباط انواع . 

 المتس ارتقا در اجتماعي ارتباط نقش

بداند را . 

 زمينه در سوال چند طرح: ازمون پيش

 جلسه موضوع
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 اشنایی با نظرات صاحبنظران ارتباط اجتماعی )لوهان، تونیس و رایزمن( هدف کلی این جلسه: 

 زمان

 نحوه ارزشیابی )دقیقه(
 یتهايالفعیف 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

 رئوس مطالب
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 كالس حضورفعال

 كالسي هاي فعاليت

 دوره پايان آزمون

 فعال مشاركت

 دربحث

 عالف كردن گوش

 هاي فعاليت انجام

 كالسي

 اساليد

رايانه و ويدئو 

 پرژكتور

 ماژيک و وايت برد

 سخنراني

پرسش و 

 پاسخ

پاسخ 

هدايت 

 شده

 رواني حركتي

 ارتباط ن نظرا صاحب1 .

 بشناسد را اجتماعي

 تونيسف نظرات 2

 در لوهان و  رايزمن

 شناسي جامعه زمينه

 .ده توضيح را ارتباط

 ها نظريه ارتباط .3

 .بداند را سالمت رتقاا با

 ارتباط اهميت به توجه با: مقدمه

 هاي ديدگاه تحليل و اجتماعي

 و ديدگاه از هريک كه نظران صاحب

 ان حركت و جهان بر خود زاويه

سدر مي نظر به ضروري اند نگريسته   

اختصاصي اهداف : 

 ارتباط زمينه در را تونيس نظرات

بداند اجتماعي . 

 ارتباط زمينه در را رايزمن نظرات

بداند اجتماعي . 

 ارتباط زمينه در را لوهان نظرات

بداند اجتماعي . 

 زمينه در سوال چند طرح: ازمون پيش

 جلسه موضوع
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