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تدوین برنامه های آموزش بهداشتو ارائه آموزش بهداشت در شرایط مختلف جهت برنامه ریزی و  آشنایی دانشجویان با مفاهیم،اصول، نقش و اهمیت :هدف کلی درس

 و ارزشیابی برنامه ها پیام های بهداشتی

 
 

شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  

 )رئوس مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حرکتی(

 حیطه

 اهداف

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 زمان جلسه

 و وظایف کالیفت

 دانشجو
 ارزشیابینحوه

 کلیات سالمت  1

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:
 الف( حیطه شناختی

 سالمت را از دیدگا های مختلف تعریف کند. -1

 ابعاد سالمتی را توضیح دهد. -2

 مفاهیم سالمت را بیان نماید. -3

 عوامل تعیین کننده سالمت را توضیح دهد. -4

 ب( حیطه عاطفی
ه سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسیده ب -1

 می شود پاسخ دهد.

 -شناختی
 عاطفی

سخنرانی، بحث 
گروهی، پرسش 

 و پاسخ

 وایت برد، ماژیک
 ویدئو پروژکتور

 نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ و 
رفع ابهام در پایان 

 کالس،
Quiz   شفاهی در

 جلسه آینده

ای یا مرحله
 تکوینی،

 آزمون پایانی

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی   


یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاان( مرحلهتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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 در ارتباط با مباحث مطرح شده اظهار نظر کند. -2

 

2  
مراقبتتتت  تتتا   

 بهداشتی اولیه

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:

 الف( حیطه شناختی
 مراقبت های بهداشتی اولیه را تعریف نماید. -1

 ویژگی های مراقبت های بهداشتی اولیه را بیان کند. -2

 .را نام ببرد PHCاجزای اصلی  -3

را نام ببرد و در ارتباط با موانع عمده در  PHCاصول  -4
 توضیح دهد. PHCتحقق 

 ب( حیطه عاطفی
به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسیده  -1

 می شود پاسخ دهد.
 در ارتباط با مباحث مطرح شده اظهار نظر کند. -2

 -شناختی
 عاطفی

سخنرانی، بحث 
گروهی، پرسش 

 و پاسخ

 کوایت برد، ماژی
 ویدئو پروژکتور

 نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ و 
رفع ابهام در پایان 

 کالس،
Quiz   شفاهی در

 جلسه آینده

ای یا مرحله
 تکوینی،

 آزمون پایانی

3  
و اصتتو  مفتتا ی  

 آموزش بهداشت

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:

 الف( حیطه شناختی
آموزش بهداشت را به همراه دو مورد از تعاریف مختلف  -1

 ذکر نکات گنجانده شده در آن را توضیح دهد.

 وزش بهدشات را نام ببرد.مانواه اهداف آ -2

 .اهداف آموزش بهداشت را به صورت عینی توضیح دهد -3

 اصول آموزش بهداشت ران نام ببرد. -4

 ب( حیطه عاطفی
در تمام مراحل مختلف تدریس با در هنگام تدریس  -1

رقراری ارتباط چشمی به موضوع مدیریت ، حرکات سر و ب
 سطوح آن و ... توجه نشان دهد.

در مباحثه مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد و  -2
 اظهار نظر کند.

 -شناختی
 عاطفی

سخنرانی، بحث 
گروهی، پرسش 

 و پاسخ

 وایت برد، ماژیک
 ویدئو پروژکتور

 نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ و 
بهام در پایان رفع ا

 کالس،
Quiz   شفاهی در

 جلسه آینده

ای یا مرحله
 تکوینی،

 آزمون پایانی

4  
آموزش بهداشت با 

 افراد و مشاوره

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:
 الف( حیطه شناختی

 -شناختی
 عاطفی

سخنرانی، بحث 
گروهی، پرسش 

 وایت برد، ماژیک
 ویدئو پروژکتور

 دقیقه 90
پرسش و پاسخ و 
رفع ابهام در پایان 

ای یا مرحله
 تکوینی،
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 مشاوره و اصول آن را توضیح دهد. -1

انواع مشاوره هایی را که ممکن است با آن روبرو شود را  -2
 برد.نام ب

 .مراحل مشاوره را توضیح دهد -3

 ب( حیطه عاطفی
به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسیده می  -1

 شود پاسخ دهد.
 در ارتباط با مباحث مطرح شده اظهار نظر کند. -2

 نرم افزار  و پاسخ
Power point 

 کالس،
Quiz   شفاهی در

 جلسه آینده

 آزمون پایانی

5  
برنامه  ا  آموزش 

 بهداشت

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:

 الف( حیطه شناختی
برنامه های آموزش بهداشت را بر حسب زمینه فعالیت -1

 تقسیم بندی نماید.
در ارتباط با ویژگی های برنامه های آموزش بهداشت  -2

 توضیح دهد.

 ب( حیطه عاطفی
به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسیده می  -1

 شود پاسخ دهد.
در ارتباط با مباحث مطرح شده اظهار نظر کند. -2  

 -شناختی
 عاطفی

سخنرانی، بحث 
گروهی، پرسش 

 و پاسخ

 وایت برد، ماژیک
 ژکتورویدئو پرو

 نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ و 
رفع ابهام در پایان 

 کالس،
Quiz   شفاهی در

 جلسه آینده

ای یا مرحله
 تکوینی،

 آزمون پایانی

6  
رفتتتار بهداشتتتی و 
 آموزش بهداشت

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:

 الف( حیطه شناختی
تی در افراد و مفهوم رفتار مناسب و نامناسب بهداش -1

 توضیح دهد.مراحل تغییر رفتار را 

 نام ببرد. را فعال یادگیری یک شرایط مهمترین -2

 ضرورت تعیین هدفهای آموزشی را توضیح دهد  -3

 ویژگیهای هدفهای رفتاری را بیان نماید  -4

 ب( حیطه عاطفی
به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسیده  -1

 می شود پاسخ دهد.

 -شناختی
 عاطفی

سخنرانی، بحث 
گروهی، پرسش 

 و پاسخ

 وایت برد، ماژیک
 ویدئو پروژکتور

 نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ و 
رفع ابهام در پایان 

 کالس،
Quiz   شفاهی در

 جلسه آینده

ای یا مرحله
 تکوینی،

 آزمون پایانی
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 تباط با مباحث مطرح شده اظهار نظر کند.در ار -2

7  

هداشتی و رفتار ب

 آموزش بهداشت

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:

 الف( حیطه شناختی
 در ارتباط با طبقه بندی اهداف آموزشی بلوم توضیح دهد. -1

 ویژگی های اهداف در حیطه شناختی را بیان کند. -2

 ویژگی های اهداف در حیطه عاطفی را بیان نماید. -3

توضیح  حرکتی را -ویژگی های اهداف در حیطه روانی -4
 دهد.

 ب( حیطه عاطفی
به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسیده  -1

 می شود پاسخ دهد.
 در ارتباط با مباحث مطرح شده اظهار نظر کند. -2

 -شناختی
 عاطفی

سخنرانی، بحث 
گروهی، پرسش 

 و پاسخ

 وایت برد، ماژیک
 ویدئو پروژکتور

 نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 90

خ و پرسش و پاس
رفع ابهام در پایان 

 کالس،
Quiz   شفاهی در

 جلسه آینده

ای یا مرحله
 تکوینی،

 آزمون پایانی

8  

تشخیص نیاز های 

 آموزشی

ومراحل برنامه ریزی 

برای آموزش 

 بهداشت

 

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:
 الف( حیطه شناختی

 روشهای جمع آوری اطالعات را توضیح دهد.در ارتباط با  -1

 .نحوه درك مشکالت بهداشتی در جامعه را بیان کند-2

روشهای تصمیم گیری بر اساس اولویتها، اهدداف و عمدل را   -3

 .بیان نماید

 .روند برنامه ریزی را توضیح دهد-4

 ب( حیطه عاطفی.
در  در تمام مراحل مختلف تدریسدر هنگام تدریس  -1

توجه نشان دهد. خصوص موضوع مذکور  

رح شده مشارکت فعال داشته باشد و اظهار در مباحثه مط -2
 .نظر کند

 -شناختی
 عاطفی

سخنرانی، بحث 
گروهی، پرسش 

 و پاسخ

 وایت برد، ماژیک
 ویدئو پروژکتور

 نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ و 
رفع ابهام در پایان 

 کالس،
Quiz   شفاهی در

 جلسه آینده

ای یا مرحله
 تکوینی،

 آزمون پایانی

ای یا مرحلهپرسش و پاسخ و  دقیقه 90 وایت برد، ماژیکسخنرانی، بحث  -شناختی دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:مبانی و رویکرد ا    9
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فلسفی و حرفه ا  
 آموزش بهداشت

 الف( حیطه شناختی
 رویکرد مختلف آموزش بهداشت را بیان کند. 5 -1

در ارتباط با کاربرد رویکردهای آموزش بهداشت توضیح  -2
 دهد.

 ب( حیطه عاطفی
در  در تمام مراحل مختلف تدریسدر هنگام تدریس  -1

توجه نشان دهد. خصوص موضوع مذکور  

در مباحثه مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد و اظهار  -2
 نظر کند

 

گروهی، پرسش  عاطفی
 و پاسخ

 ویدئو پروژکتور
 نرم افزار 

Power point 

رفع ابهام در پایان 
 کالس،

Quiz  ی در شفاه
 جلسه آینده

 تکوینی،
 آزمون پایانی

10  
منتتتابم آمتتتوزش 

 بهداشت

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:
 الف( حیطه شناختی

 ت را بیان نماید.اشاهمیت و ضرروت منابع در آموزش بهد -1
 منابع رسانه ای در آموزش بهداشت را تقسیم بندی نماید. -2

 منابع و مردم بیان کند.وظایف مربیان در راتبطا با  -3

در ارتباط با ویژگی ها و وظایف مربیان بهداشت توضیح  -4
 دهد.

 ب( حیطه عاطفی
در  در تمام مراحل مختلف تدریسدر هنگام تدریس  -1

توجه نشان دهد. خصوص موضوع مذکور  
در مباحثه مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد و اظهار  -2

 .نظر کند

ز محیط های آموزشی ارائه بتواند تقسیم بندی مناسبی ا -3
 .دهد

 

 -شناختی
 عاطفی

سخنرانی، بحث 
گروهی، پرسش 

 و پاسخ

 وایت برد، ماژیک
 ویدئو پروژکتور

 نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ و 
رفع ابهام در پایان 

 کالس،
Quiz   شفاهی در

 جلسه آینده

ای یا مرحله
 تکوینی،

 آزمون پایانی

11  

ا  آشنایی با روشه

ارائه وانتقا  پیام 

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:
 الف( حیطه شناختی

 عناصر ارتباط را نام ببرد. -1

 -شناختی
 عاطفی

سخنرانی، بحث 
گروهی، پرسش 

 و پاسخ

 وایت برد، ماژیک
 ویدئو پروژکتور

 نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ و 
ام در پایان رفع ابه

 کالس،
Quiz   شفاهی در

ای یا مرحله
 تکوینی،

 آزمون پایانی
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  ا  بهداشتی

 الگو ا  ارتباطی

 در ارتباط با نحوه برقرای ارتباط موثرتوضیح دهد. -2

 طرق مختلف انتقال پیامهای بهداشتی راتوضیح دهد.  -3

 ب( حیطه عاطفی
در  در تمام مراحل مختلف تدریسیس در هنگام تدر -1

توجه نشان دهد. خصوص موضوع مذکور  

در مباحثه مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد و اظهار  -2
 نظر کند

 

 جلسه آینده

12  

آموزش بهداشت با 
گروه  تا  اامهته و   
روش التتتتتتت  

 مشارکت مردم

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:
 الف( حیطه شناختی

فواید آموزش گروهی را توضیح دهد و حیطه های مختلف  -1
 ببرد.آموزش گروهی را نام 

 در ارتباط با گروه های رسمی و غیررسمی توضیح دهد. -2

االجرا در آموزش بهدشات به گروه  اصول و نکات الزم -3
 های مختلف جامعه را بیان کند.

مراحل مختلف مشارکت جامعه در برنامه های بهداشتی را  -4
 شرح دهد.

 ب( حیطه عاطفی
در تمام مراحل مختلف تدریس در در هنگام تدریس  -1

موضوع مذکور توجه نشان دهد.خصوص   

در مباحثه مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد و اظهار  -2
 نظر کند

 -شناختی
 عاطفی

سخنرانی، بحث 
گروهی، پرسش 

 و پاسخ

 وایت برد، ماژیک
 ویدئو پروژکتور

 نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ و 
رفع ابهام در پایان 

 کالس،
Quiz   شفاهی در

 آینده جلسه

ای یا مرحله
 تکوینی،

 آزمون پایانی

13  

روش  ا  آموزش 

 بهداشت

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:

 الف( حیطه شناختی
در راتنباط با نحوه انتخاب روش آموزشی متناسب با  -1

 گروه هدف توضیح دهد. 
 انواع روش های آموزشی را نام ببرد. -2

 -شناختی
 عاطفی

سخنرانی، بحث 
گروهی، پرسش 

 و پاسخ

 وایت برد، ماژیک
 ویدئو پروژکتور

 نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ و 
رفع ابهام در پایان 

 کالس،
Quiz   شفاهی در

 جلسه آینده

ای یا مرحله
 تکوینی،

 آزمون پایانی
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ز روش های در اتباط با مزایا و معایب هرکدام ا -3
 آموزشی توضیح دهد.

14  
رستتتانه  تتتا   

 آموزشی

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:

 الف( حیطه شناختی

 رسانه آموزشی را تعریف کنئد -1

عوامل موثر در انتخاب رسانه های آموزشی را بیان  -2
 نماید.

ویژگی های رسانه آموزشی مانند لیفلت،فولدر،پوستر  -3
 و .. را توضیح دهد.

 نمودار را توضیح داده و انواع آن را نام ببرد. -4

 فی( حیطه عاط
در تمام مراحل مختلف تدریس در در هنگام تدریس  -1

 خصوص موضوع مذکور توجه نشان دهد.

در مباحثه مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد و اظهار  -2
 نظر کند

 -شناختی
 عاطفی

سخنرانی، بحث 
گروهی، پرسش 

 و پاسخ

 وایت برد، ماژیک
 ویدئو پروژکتور

 نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 90

ش و پاسخ و پرس
رفع ابهام در پایان 

 کالس،
Quiz   شفاهی در

 جلسه آینده

ای یا مرحله
 تکوینی،

 آزمون پایانی

16  

ارزشیابی برنامته  

 تتتا  آمتتتوزش 
 بهداشت

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:

 الف( حیطه شناختی
 فرآیند ارزیابی نیازهای بهداشتی را توضیح دهد. -1
طالعات بهداشتی در روش های مختلف جمع آوری ا -2

مقوله نیاز سنجی را نام برده و در مورد هر یک 
 توضیح دهد.

 ارزشیابی را تعریف کرده و اهداف آن را نام ببرد. -3

در ارتباط با مراحل ارزشیابی برنامه های بهداشتی  -4
 توضیح دهد.
 ب( حیطه عاطفی

در  در تمام مراحل مختلف تدریسدر هنگام تدریس  -1
توجه نشان دهد. خصوص موضوع مذکور  

در مباحثه مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد و اظهار  -2

 -شناختی
 عاطفی

سخنرانی، بحث 
گروهی، پرسش 

 و پاسخ

 وایت برد، ماژیک
 ویدئو پروژکتور

 نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ و 
رفع ابهام در پایان 

 کالس،
Quiz   شفاهی در

 جلسه آینده

ای یا همرحل
 تکوینی،

 آزمون پایانی



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 نظر کند

17  

امتم بنتد  کلتتی   
مطالتتت  و رفتتتم 

 اشکا 

 از دانشجویان انتظار می رود:
 مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را حل نماید. -1

هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی درك کرده  -2
 باشد.

 در امتحان پایان ترم شرکت کند.با انگیزه واشتیاق  -3

 -شناختی
 دقیقه 90 ----- حل مسئله عاطفی

حل مسائل داده 

 شده 
 آزمون پایانی

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه می% باقی80% کل نمره با استفاده از کوئیز و 20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره80   پایان ترمآزمون 
 % کل نمره20  کوئیز و تکالیف درسی

 منابع:

 منوچهر مبانی آموزش بهداشت، انتشارات طهوری محسنیان 
 79سال  داود، مدل های مطالعه در رفتار آموزش بهدشات، انتشارات ادراه کل ارتباطات و آموزش بهداشت، شجاعی زاده 

 94سال انتشار  و ارتباطات، نشر جامعه نگر،شت اعلیزاده هادی، حشمتی هاشم، آموزش بهد 


