
:پس ازپایان این جلسه انتظارمی رود شرکت کنندگان بتوانند

.اهمیت استفاده ازفنون ووسائل آموزشی راشرح دهند. 1

وسیله آموزشی مناسب برای استفاده کالسهای رابطین 3فن و 3.2
.رامعرفی کنند

.مراحل مختلف فنون آموزش مشارکتی رانام ببرند.3

.یک جلسه آموزشی رابطین رابطوراصولی اداره کنند.4

برای تدریس کتابهای مجموعه آموزشی رابطین بهداشت طرح درس .5
.بنویسند

اصولی راکه باید درتدوین طرح درس واداره جلسه آموزشی رعایت .6
.کند،نام ببرند

.مزایاومعایب وسایل آموزشی مختلف رامقایسه کنند.7
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فوایداستفاده ازفنون ووسایل کمک آموزشی

برای آموزش هریک ازانواع دانستنیها ومهارتهاازفن ووسیله خاصی . 1

.می توان بهره برد

...(شنوایی،بینایی،المسه و)بادرگیرشدن حسهای مختلف . 2

.یادگیری وحفظ مطالب آسانترمی شود     

.تنوع درروش اداره جلسه آموزشی به جذابیت تدریس می افزاید. 3

باتوجه به تفاوتهای فردی امکان یادگیری افرادمختلف رافراهم می . 4

.کند
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تعدادی ازفنون آموزشی

انواع بحث گروهی. 1
ایفبی نقص. 2
حل مسئله. 3
داستبن آموزضی. 4
بررسی نمونه. 5
ببزدیذ ازمحذوده. 6
سخنرانی. 7
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“بارش افکار“ مراحل شیوه

.تعریف مسئله یاطرح سؤال. 1

.دعوت ازشرکت کنندگان جلسه به بیان پیشنهادات وایده های خود. 2

حتی ایده -بدون استثناءوبدون پاسخگویی یا انتقاد)ثبت این ایده ها . 3

(های تکراری

ادامه درخواست ایده ها تازمانی که هیچ اظهارنظری باقی .4

اگرایده ها هدف مسئول جلسه راپوشش نداد،میتواند .)نماند

باپرسیدن چندسؤال یادادن اطالعات جانبی به ادامه اظهارنظرات 

.(کمک کند

مرورسریع برنظرات ارائه شده وحذف مواردتکراری وخارج . 5

.ازبحث

.دسته بندی عناوین باقیمانده برای ادامه بحث .6
4



انواع روشهای اداره بحث

روش گلوله برفی. 1

بحث درگروههبی کوچک. 2

بحث درگروه بسرگ. 3

پرسص وپبسخ. 4

5



مراحل بحث باشیوه گلوله برفی

تعریف مسئله. 1

اختصاص فرصت کافی برای تفکرفردی. 2

درخواست ازشرکت کنندگان برای بحث دونفره. 3

درخواست ازهریک ازگروههای دونفره برای بحث باگروه .4
مجاور

ادامه ادغام گروهها تازمانی که کالس به دوگروه بزرگ . 5
.تبدیل شود

درخواست ازهریک ازگروههابرای شنیدن ایده های گروه .6
مقابل وارائه نظرات خود
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مراحل استفاده ازایفای نقش

تشریح موقعیت وخصوصیات افرادبازی. 1

انتخاب ایفاکنندگان . 2

دادن فرصت برای آمادگی. 3

.توجیه بینندگان ازنظرنکاتی که باید موردتوجه قرارگیرد. 4

اجرای ایفای نقش. 5

درخواست ازبینندگان برای اظهارنظردرباره نقش . 6

انجام یک بحث هدفدار.7

خالصه وجمع بندی ایفای نقش .8
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آماده ساختن کالس آموزش رابطین

انتخاب بهترین فضای ممکن درمرکزبهداشتی . 1

درمانی

چیدن صندلیها به صورت دایره ای. 2

نفره 15“ تقسیم رابطین به گروههای حدودا. 3

تهیه تخته. 4

تهیه کتاب ولوازم التحریرالزم.5
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9

آماده ساختن کالس آموزش رابطین نحوه چیدن صندلیها

رویکرد مشارکتی

رویکرد تعلیمی



10

اجزای طرح درس برای اداره کالسهای رابطین

تعیین گامها و

زمانبندی جلسه
انتخاب فن 

آموزشی

تعیین هدف 

درس



11

نکات مهم دراداره عملی یک جلسه آموزشی رابطین

پایبندی به کتاب. 1

پیروی ازمراحل منطقی فن آموزشی.2

مشارکت دادن رابطین.3

خالصه کردن.4

ارائه بازخورد.5



انواع وسایل آموزشی

تخته. 1

نموداربرگردان. 2

(قاب ماهوتی)تابلوی پارچه ای . 3

عکس/ پوستر/ تصویر. 4

نشریه/ جزوه / کتاب . 5

پروژکتوراورهد.6

دستگاه اسالید. 7

فیلم ویدئویی ونواروکاست. 8
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