
 

 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات    
 بهداشتي درماني جهرم

 درس  طرح
Lesson plan 

 
 

 

 تهيه کنندگان:

 اساتيد گروه بهداشت

 و  

مرکز مطالعات و کميته طرح درس با همكاری 

 توسعه آموزش پزشكي

 

 زهرا برقرار جهرمی :کننده تدوين استاد
 1398مهر ماه 
 پزشکی دانشکده

 



 Lesson Planنه فرم طرح درس روزا

 جلسه اول

 دانشكده پزشكي

 تکنولوژی آموزشیعنوان درس: 

و  یمبانیف، تعار درس: موضوع

 موزشیآتکنولوژی  مفهوم

 2تعداد واحد: 

 021مدت زمان جلسه: 

 گروه و رشته مخاطب: بهداشت عمومی

 98-99سال تحصیلی: 

 01تعداد فراگیران: 

 :مکان تشکیل كالس

 دانشکده پزشکی 

 ندارداز:پیش نی

 شیی تکنولوژی آموزمبانو یف تعارآشنایی با  :كلی اهداف

 اهداف رفتاری  منابع رئوس مطالب

 هر جلسه دانشجو باید قادر باشد  ندر پایا

 حیطه مورد نظر

طرح درس،معرفی  معارفه، ارائه

 منابع

 :پیش آزمون
 طرح چند سوال در زمینه موضوع جلسه 

موزش آیف تعار یف تکنولوژی ،تعار

  یف تکنولوژی آموزشی، تعار

 مفهوم تکنولوی و آموزش را تعریف كند. 3،2،1

 یک تعریف جامع و كامل از مفهوم تکنولوژی

را بیان كند. آموزشی  

 شناختی

اهمیت تکنولوژی آموزشی، اهمیت 

تکنولوژی آموزشی در آموزش و 

 تکنولوژی اهمیت ، تعلیم و تربیت

 سالمت در حوزه آموزشی

كاربردهای تکنولوژی آموزشی را در تعلیم وتربیت میت و اه 3،2،1

 و حوزه بهداشت و سالمتی را توضیح دهد .

 شناختی
 

تاریخچه شکل گیری تکنولوزی 

 در جهان و ایران آموزشی

4،3،2،1  دوره های تحول تکنولوژی در جهان را شرح دهد . 

 .دوره های تحول تکنولوژی درایران را شرح دهد

 

 شناختی

 

پرسش و پاسخ ،بحث گروهی، بارش افکار سخنرانی،های تدریس: روش  

 برد وایت تخته و ماژیک و پاورپوینتوسایل آموزشی: 

 ارائه خالصه ای از مباحث مطرح شده همراه با پرسش و پاسخ از دانشجویان گیری:بندی و نتیجهجمع

 ه آنجهان و ایران و ارائه خالصه آن در جلسه بعدمطالعه مراحل تکامل تکنولوژی و مراحل گذر كردتکلیف : ارائه شده:

 

 



 

 Lesson Planفرم طرح درس روزانه 

 جلسه دوم

 دانشكده پزشكي

 تکنولوژی آموزشیعنوان درس: 

فرایند ارتباط برای : موضوع درس

 برقرای آموزش 

 2تعداد واحد: 

 021مدت زمان جلسه: 

 گروه و رشته مخاطب: بهداشت عمومی

 98-99سال تحصیلی: 

 01تعداد فراگیران: 
 مکان تشکیل كالس:

 دانشکده پزشکی 

 

 ندارد پیش نیاز:

 برای برقرای آموزش فرایند ارتباطآشنایی با  اهداف كلی: 

 اهداف رفتاری  منابع رئوس مطالب

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد

 حیطه مورد نظر

مرور مباحث جلسه گذشته، پیش 

 آزمون

 

 فلسفه ارتباط را شرح دهد . ،،،،4،4 ارتباط فلسفه و اهداف  اآشنایی ب

 .ارتباط را از جنبه های مختلف طبقه بندی كند

 اهداف ارتباط در حوزه سالمت را بیان كند.

 شناختی

 شناختی عوامل موثر بر فرایند ارتباط را نام ببرد. ،،،،4،4 عوامل موثر بر فرایند ارتباط

 شناختی را نام ببرد. اجزاء فرایند ارتباط ،،،،4،4 اجزاء فرایند ارتباط

 شناختی را شرح دهد. مدل های ارتباطی رایج ،،،،4،4 مدل های ارتباطی رایج

 پرسش و پاسخ ،بحث گروهی، بارش افکار سخنرانی،های تدریس: روش

 برد وایت تخته و ماژیک پاورپوینت،وسایل آموزشی: 

 صه ای از مباحث مطرح شده همراه با پرسش و پاسخ از دانشجویانارائه خال گیری:بندی و نتیجهجمع

 تکلیف ارائه شده: 

 

 

 

 

 

 



 Lesson Planفرم طرح درس روزانه 

 جلسه سوم

 دانشكده پزشكي

 تکنولوژی آموزشیعنوان درس: 

 الگوهای آموزشی  موضوع درس:

 2تعداد واحد: 

 021مدت زمان جلسه: 

 یگروه و رشته مخاطب: بهداشت عموم

 98-99سال تحصیلی: 

 01تعداد فراگیران: 

 مکان تشکیل كالس:

 دانشکده پزشکی 

 ندارد پیش نیاز:

 آشنایی با الگوها در برنامه ریزی آموزشیاهداف كلی: 

 اهداف رفتاری  زمان رئوس مطالب

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد

 حیطه مورد نظر

مرور مباحث جلسه گذشته، پیش 

 آزمون

 

  3،1،4 تعریف الگوی آموزشی

 الگوی آموزشی را تعریف كند.
 

 انواع الگوهای آموزشی را نام ببرد. 3،1،4 آشنایی با الگوهای آموزشی

 را بیان كند.شباهتهای انواع الگوهای آموزشی  تفاوتها و

 شناختی

 ختیشنا اصول طراحی منظم آموزشی را توضیح دهد. ،،3،1،4 طراحی منظم آموزشیاصول  

طراحی یک  برنامه منظم آموزشی 

 توسط دانشجویان

در قالب گروه های كوچک یک برنامه منظم آموزشی را   

 طراحی كنند.

 حركتی_روان 

 پرسش و پاسخ ،بحث گروهی، بارش افکارهای تدریس: روش

 برد وایت تخته و ماژیک پاورپوینت،وسایل آموزشی: 

 ای از مباحث مطرح شده همراه با پرسش و پاسخ از دانشجویانارائه خالصه  گیری:بندی و نتیجهجمع

 بنویسد.   انتخاب شده هر فرد  طراحی منظم آموزشی را  برای یک موضوعتکلیف ارائه شده: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 Lesson Planفرم طرح درس روزانه 

 جلسه چهارم

 دانشكده پزشكي

 تکنولوژی آموزشیعنوان درس: 

ایند آشنایی با فر :موضوع درس

 نیاز سنجی

 2تعداد واحد: 

  021مدت زمان جلسه: 

 گروه و رشته مخاطب: بهداشت عمومی

 98-99سال تحصیلی: 

 01تعداد فراگیران: 

 مکان تشکیل كالس:

 دانشکده پزشکی 

 ندارد پیش نیاز:

   آشنایی با نیاز های آموزشی و نحوه سنجش آن اهداف كلی:

 اهداف رفتاری   رئوس مطالب

 ن هر جلسه دانشجو باید قادر باشددر پایا

 حیطه مورد نظر

مرور مباحث جلسه گذشته، بررسی 

تکالیف  دانشجویان مربوط به 

 طراحی منظم آموزشی، پیش آزمون

 

 شناختی نیاز را تعریف كند. 3،2 مختلفهای   از دیدگاه زف نیاتعاری

 شناختی یان كند.را ب ت سنجش نیاز در آموزشرضرو 3،2 در آموزشنیاز ت سنجش رضرو

 شناختی توضیح دهد. نحوه سنجش نیازها 3،2 نحوه سنجش نیازها 

نیاز سنجی در گروه های هدف در 

  گرفته شدهنظر 

بتوانند نیاز های در قالب گرو ه های كوچک  دانشجویان  

شده را در حیطه بهداشت و  هگرو های هدف در نظر گرفت

  بنویسند.سالمتی 

 شناختی

 حركتی_روان 

 پرسش و پاسخ ،بحث گروهی، بارش افکارهای تدریس: روش

 برد وایت تخته و ماژیک پاورپوینت،وسایل آموزشی: 

  ارائه خالصه ای از مباحث مطرح شده همراه با پرسش و پاسخ از دانشجویان گیری:بندی و نتیجهجمع

  پرسشارزشیابی: 

برای جلسه انتخاب شده   به موضوعخاب كرده را با توجه هر فرد نیازهای گروه هدفی كه انتتکلیف ارائه شده: 

 بنویسد.

 

 

 

 



 

 

 Lesson Planفرم طرح درس روزانه 

 جلسه پنجم

 دانشكده پزشكي

 تکنولوژی آموزشیعنوان درس: 

اهداف تعیین  موضوع درس:

 آموزشی 

 2تعداد واحد: 

 021مدت زمان جلسه: 

 گروه و رشته مخاطب: بهداشت عمومی

 98-99 سال تحصیلی:

 01تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل كالس:

 دانشکده پزشکی 

 پیش نیاز: ندارد

 آشنایی با نحوه تعیین اهداف در آموزشاهداف كلی: 

 اهداف رفتاری  منابع رئوس مطالب

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد

 حیطه مورد نظر

مرور مباحث جلسه گذشته، بررسی 

 پیش آزمونتکالیف  دانشجویان، 

 

 شناختی انواع اهداف آموزشی را لیست كند. 2،1،4 انواع اهداف آموزشی 

 شناختی تفاوت بین اهداف را بیان كند. 2،1،4 اهداف مختلف آموزشی  تفاوت بین

 شناختی مراحل اهداف شناختی را نام ببرد. 2،1،4 مراحل اهداف شناختی

 شناختی ی را نام ببرد.مراحل اهداف عاطف 2،1،4 مراحل اهداف عاطفی

 شناختی حركتی را نام ببرد._مراحل اهداف روان  2،1،4 مراحل اهداف روان حركتی

تدوین اهداف آموزشی متناسب با 

 نیاز آموزشی و ویژگی فراگیران

 توسط دانشجویان 

اهدافهای مختلف آموزشی را  در قالب گروه های كوچک 

 .بنویسندانتخاب شده  موضوع  برای 

 حركتی _روان

 پرسش و پاسخ ،بحث گروهی، بارش افکارهای تدریس: روش

 برد وایت تخته و ماژیک پاورپوینت،وسایل آموزشی: 

 ارائه خالصه ای از مطالب ارائه شده و پرسش و پاسخ گیری:بندی و نتیجهعجم

 انتخاب شده بنویسد.  به موضوعهر فرد  اهداف آموزشی متناسب با نیاز آموزشی و ویژگی فراگیران ا با توجه تکلیف ارائه شده: 

 

 



 

 

 Lesson Planفرم طرح درس روزانه 

 جلسه ششم

 دانشكده پزشكي
 تکنولوژی آموزشیعنوان درس: 

 حتوی آموزشیم موضوع درس:

 2تعداد واحد: 

 021مدت زمان جلسه: 

 مخاطب: بهداشت عمومی گروه و رشته

 98-99سال تحصیلی: 

 01تعداد فراگیران: 

 مکان تشکیل كالس:

 دانشکده پزشکی 

 ندارد پیش نیاز:

 یرانو ویژگی های فراگاهداف آموزشی تدوین محتوی آموزشی متناسب با تهیه و  آشنایی بااهداف كلی:

 اهداف رفتاری  زمان رئوس مطالب

 د قادر باشددر پایان هر جلسه دانشجو بای

 حیطه مورد نظر

بررسی   مرور مباحث جلسه گذشته،

 تکالیف دانشجویان، پیش آزمون

 

 شناختی محتوا را تعریف نماید. 4 تعریف محتوا

 شناختی انواع روش های سازماندهی محتوا را نام ببرد. 4 سازماندهی محتوا  روش های

 ارپرسش و پاسخ ،بحث گروهی، بارش افکهای تدریس: روش

 برد وایت تخته و ماژیک پاورپوینت،وسایل آموزشی: 

 ارائه خالصه ای از مطالب ارائه شده و پرسش و پاسخ گیری:بندی و نتیجهجمع

 یژگی فراگیران تدوین و تنظیم كند.وانتخاب شده و  موضوعهر فرد محتوی آموزشی متناسب با : تکلیف ارائه شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Lesson Plan فرم طرح درس روزانه

 جلسه هفتم

 دانشكده پزشكي

 تکنولوژی آموزشی عنوان درس:

 بررسی و نقد موضوع درس: 

آموزشی تدوین شده محتوی 

  توسط دانشجویان

 2تعداد واحد: 

 021مدت زمان جلسه: 

 گروه و رشته مخاطب: بهداشت عمومی

 98-99سال تحصیلی: 

 01تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل كالس:

 زشکیدانشکده پ 

 ندارد پیش نیاز:

 یرانو ویژگی های فراگاهداف آموزشی تدوین محتوی آموزشی متناسب با تهیه و  آشنایی با  اهداف كلی:

 اهداف رفتاری  منابع رئوس مطالب

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد

 حیطه مورد نظر

 . مرور مباحث جلسه گذشته 

ده آمورشی آما بررسی  و نقد محتوی

 شده توسط دانشجویان

اهداف آموزشی محتوی آموزشی متناسب با دانشچو بتواند  

 را آماده و تنظیم كند. یرانو ویژگی های فراگ

دانشچو بتواند موارد نامناسب در محتوای آموزشی را 

 تشخیص دهد.

 حركتی -روان 

 پرسش و پاسخ ،بحث گروهی، بارش افکارهای تدریس: روش

 برد وایت تخته و ماژیک رپوینت،پاووسایل آموزشی: 

 ارائه خالصه ای از مطالب ارائه شده و پرسش و پاسخ گیری:بندی و نتیجهجمع

 اصالح محتوی آموزشی با توجه به موارد مطرح شدهتکلیف ارائه شده: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Lesson Planفرم طرح درس روزانه 

 جلسه هشتم

 دانشكده پزشكي

 یتکنولوژی آموزش :عنوان درس

آموزشی  های روش موضوع درس:

متناسب با اهداف آموزشی و 

 های فراگیرانویژگی 

  

 

 2تعداد واحد: 

 021مدت زمان جلسه: 

 گروه و رشته مخاطب: بهداشت عمومی

 98-99سال تحصیلی: 

 01تعداد فراگیران: 

 مکان تشکیل كالس:

 دانشکده پزشکی 

 ندارد پیش نیاز:

 روش آموزشی متناسب با اهداف آموزشی و ویژگی های فراگیران و بکارگیری ابانتخبا  اییآشن: اهداف كلی:

 اهداف رفتاری  منابع رئوس مطالب

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد

 حیطه مورد نظر

 شناختی    پیش ازمون

 شناختی انفرادی را نام ببرد. انواع روشهای آموزشی 2،1 انفرادی انواع روشهای آموزشی

 پرسش و پاسخ ،بحث گروهی، بارش افکارهای تدریس: شرو

 برد وایت تخته و ماژیک و پروژكتور ویدئو پاورپوینت،وسایل آموزشی: 

 ارائه خالصه ای از مطالب ارائه شده و پرسش و پاسخ گیری:بندی و نتیجهجمع

 تکلیف ارائه شده: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Lesson Planفرم طرح درس روزانه 

 جلسه نهم 

 شكده پزشكيدان

 عنوان درس: تکنولوژی آموزشی

 موضوع درس:

 طراحی پیام  

 

 2تعداد واحد: 

 021مدت زمان جلسه: 

 گروه و رشته مخاطب: بهداشت عمومی

 98-99سال تحصیلی: 

 01تعداد فراگیران: 

 مکان تشکیل كالس:

 دانشکده پزشکی 

 ندارد پیش نیاز:

 حوزه بهداشت و سالمتبا اصول طراحی پیام در  آشناییاهداف كلی: 

 اهداف رفتاری  منابع رئوس مطالب

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد

 حیطه مورد نظر

پیش  مرور مباحث جلسه گذشته،

 ازمون

 

 شناختی مفهوم پیام در ارتباط را بیان كند. 7 مفهوم پیام در ارتباط

اصول طراحی پیام های تهدید كننده 

 سالمت

 شناختی پیام های تهدید كننده سالمت را بیان كند. اصول طراحی 7

 شناختی فنون طراحی پیام در سالمت را توضیح دهد. 7 فنون طراحی پیام در سالمت

چند نمونه از پیام در حوزه سالمت را با توجه به اصول  7 بررسی و نقد پیام 

 طراحی پیام نقد كند.

 حركتی_ روان

 حركتی_ روان گوچک پیام طراحی كنند. در قالب گرو های 7 طراحی پیام 

 پرسش و پاسخ ،بحث گروهی، بارش افکارهای تدریس: روش

 برد وایت تخته و ماژیک و پروژكتور ویدئو پاورپوینت،وسایل آموزشی: 

  ارائه خالصه ای از مطالب ارائه شده و پرسش و پاسخ گیری:بندی و نتیجهجمع

  پرسشارزشیابی: 

  دانشجو هر توسط بهداشتی با توجه به اصول آن  پیام 1 یطراح: تکلیف ارائه شده

 



 

 

 Lesson Planفرم طرح درس روزانه 

 جلسه دهم

 دانشكده پزشكي

 عنوان درس: تکنولوژی آموزشی

 موضوع درس:

 شده طراحی پیامهای و نقد بررسی

 یانتوسط دانشجو

 

 2تعداد واحد: 

 021مدت زمان جلسه: 

 داشت عمومیگروه و رشته مخاطب: به

 98-99سال تحصیلی: 

 01تعداد فراگیران: 

 مکان تشکیل كالس:

 پزشکی دانشکده 

 ندارد پیش نیاز:

 آشنایی با اصول طراحی پیام در حوزه بهداشت و سالمتاهداف كلی: 

 اهداف رفتاری  منابع رئوس مطالب

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد

 حیطه مورد نظر

پیش  لسه گذشته،مرور مباحث ج

 ازمون

  

طراحی شده توسط  بررسی پیامهای

 دانشجویان

 حركتی _ روان پیام هایی كه طبق اصول طراحی نشده اند را تشخیص دهد 

 پرسش و پاسخ ،بحث گروهی، بارش افکارهای تدریس: روش

 برد وایت تخته و ماژیک پاورپوینت،وسایل آموزشی: 

  الصه ای از مطالب ارائه شده و پرسش و پاسخارائه خ گیری:بندی و نتیجهجمع

  تکلیف ارائه شده: 

 

 

 

 

 

 



 

 جلسه یازده 

 دانشكده پزشكي

 عنوان درس: تکنولوژی آموزشی

 موضوع درس:

اجرای برنامه آموزشی توسط 

 دانشجو یه صورت فردی

 2تعداد واحد: 

 021مدت زمان جلسه: 

 گروه و رشته مخاطب: بهداشت عمومی

 98-99 سال تحصیلی:

 01تعداد فراگیران: 

 مکان تشکیل كالس:

 دانشکده پزشکی 

 

 

 

 جلسه دوازدهم

 دانشكده پزشكي

 عنوان درس: تکنولوژی آموزشی

 موضوع درس:

اجرای برنامه آموزشی توسط 

 دانشجو یه صورت فردی

 2تعداد واحد: 

 021مدت زمان جلسه: 

 گروه و رشته مخاطب: بهداشت عمومی

 98-99سال تحصیلی: 

 01تعداد فراگیران: 

 مکان تشکیل كالس:

 دانشکده پزشکی 

 

 

 زدهمسیجلسه 

 دانشكده پزشكي

 عنوان درس: تکنولوژی آموزشی

 موضوع درس:

اجرای برنامه آموزشی توسط 

 دانشجو یه صورت فردی

 2تعداد واحد: 

 021مدت زمان جلسه: 

 گروه و رشته مخاطب: بهداشت عمومی

 98-99سال تحصیلی: 

 01راگیران: تعداد ف

 مکان تشکیل كالس:

 دانشکده پزشکی 

 

 

 



 وظایف دانشجو:

 حضور منظم و به موقع در جلسات آموزشی-

 حضور پویا و فعال دانشجو با مطالعه قبلی و آمادگی در مباحث درسی-

 با سایر دانشجویان در قالب گرو های كوچک جهت انجام تکالیف كالسی   همکاری -

 

 

 :جوروش ارزشیابی دانش 

 نمره شرح فعالیت 

 3 حضور منظم و شركت فعال در مباحث 3

 1 ارزیابی تکالیف كالسی)عملی( 2

 2 ارزیابی تکالیف پایانی كالس)عملی( 1

 2 آزمون میان ترم 4

 2 مآزمون پایان تر ،

 

 منابع:

 مبانی نظری تکنولوژی آموزشی دکتر هاشم فردانش چاپ یازدهم  -3

 سالمت دکتر محسن صفاری  چاپ اول تکنولوژی آموزشی در حوزه -2

 مقدمات تکنولوژی اموزشی  دکتر محمد احدیان چاپ نهم   -1

 مقدمات تکنولوژی آموزشی خدیجه علی آبادی -4

 مقدمات تکنولوژی آموزشی محمد احدیان -،

 _یادگیریرسانه های یاد دهی  -،

 ارتباط و طراحی پیام در سالمت  -7

 راد ارتباط شناسی محسنیان -4

 سالمت مهندس امیر حسین اسدی رسانه های دیچیتال -9
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


