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واحدی( 3ساعتی برای يک درس  2جلسه ی  71)برای يک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 خدمات بهداشتی و اموزش بهداشت گروه آموزشی:          بهداشت دانشکده:

 کارشناسی ارشد اموزش بهداشت تحصیلی: یرشتهو مقطع   

 

 عملی - نظری  د:نوع واح  3         :تعداد واحد                      تکنولوژی آموزشینام درس: 

 ندارد یش نیاز:پ  

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:    11-13- :ساعتشنبه سه  زمان برگزاری كالس: روز

مدرسین )به ترتیب   دكتر مرتضی منصوریان مسئول درس: 6 تعداد دانشجویان:

 حروف الفبا(:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 های استراتژی با كه دارد ضرورت دانشجویان و باشد می رشته تخصص كامال دروس از یآموزش تکنولوژی درس

 بکار و اموزشی های برنامه تاثیر ارزشیابی فرایند درس، طرح تهیه اموزشی، كمک وسایل كاركرد نحوه آموزشی

 از بایستی كه. است رشته این دانشجویان برای حساس و كلیدی موضوعات دارای درس. شوند اشنا وسایل گیری

 رهبری شود. و هدایت نظر صاحب اساتید طریق

 
 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 آموزشی تکنولوژیآشنایی  دانشجویان با اهمیت، اهداف واصول 
 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
و محورهای اصلی برنامه را نشان می است و شفاف تر  نسبت به اهداف كلی روشن تر كه است هدف كلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندكه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

 دانشجویان پس از گذراندن این واحد باید: 
 

 
 تعریف تکنولوژی آموزشی را شرح دهند . .1

 وزشی را شرح دهند .اهداف تکنولوژی آم .2

 استراتژی های یادگیری و روشهای اموزشی را شرح دهند .3

 ابعاد نرم افزری تکنولوژی آموزشی را بیان كنند .4

 طراحی منظم اموزشی را شرح دهند  .1

 تاكسونومی بلوم را نام ببرند .6

 مراحل تاكسونومی بلوم را شرح دهند .7

 روش های كاربا رسانه های جمعی را شرح دهند .8
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 ل كمک اموزشی را نام ببرند.انواع وسای .9

 

 بخش عملی

 تهیه پمفلت آموزشی و ارائه آن در كالس  .1

 تهیه پوستر آموزشی و ارائه آن در كالس .2

 كار با وسایل كمک آموزشی ساده .3

 كار با وسایل كمک آموزشی پیچیده .4

 بازدید از مراكز رسانه ای .1

 ارائه گزارش كارهای عملی .6
 

 

 

 های تدريس:شیوه

 √پرسش و پاسخ   نی برنامه ریزی شدهسخنرا   √سخنرانی

 √ (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  √بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

تهیه یک برنامه آموزشی با توجه به نیاز های آموزشی برای گروه های مختلف سنی و جنسی با توجه به اولویت ها و 

 نیاز های تعیین شده و ارائه این برنامه در كالس درس 

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   √پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 -------------- لطفاً نام ببرید()  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 61آزمون پایان ترم   نمره درصد 22آزمون میان ترم 

 نمره درصد 1شركت فعال در كالس     نمره درصد 12انجام تکالیف 

 -----ارائه پمفلت و پوستر آموزشی جهت ارزشیابی واحد عملی-----ببرید(  ناملطفاً سایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی          √ایچندگزینه       پاسخ كوتاه     √تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد
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 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

 

 اينترنتی 

 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 

 لیف خديجه علی آبادیمقدمات تکنولوژِی آموزشی، تا .7

 اصول و مقدامت تکنولوژی آموزشی، تالیف مجد .2

 مبانی نظری تکنولوژِی آموزشی ، تالیف هاشم فردانش .3
 

 اينترنتی 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دكتر مرتضی منصوریان  تعریف تکنولوژی آموزشی  7

 مرتضی منصوریان  دكتر اهداف تکنولوژی آموزشی 2

 دكتر مرتضی منصوریان  استراتژی های یادگیری و روشهای اموزشی  3

 دكتر مرتضی منصوریان  ابعاد نرم افزری تکنولوژی آموزشی  4

 دكتر مرتضی منصوریان  طراحی منظم اموزشی  5

 دكتر مرتضی منصوریان  طراحی منظم اموزشی  6

 كتر مرتضی منصوریان د روش های كاربا رسانه های جمعی  1

 دكتر مرتضی منصوریان  نورتاب وسایل كمک اموزشی 8

 دكتر مرتضی منصوریان  غیرنورتاب وسایل كمک اموزشی 9

 دكتر مرتضی منصوریان  تهیه پمفلت آموزشی  71

 دكتر مرتضی منصوریان  تهیه پوستر آموزشی  77

 ضی منصوریان دكتر مرت روش كار كار با وسایل كمک آموزشی ساده 72

 دكتر مرتضی منصوریان  روش كاركار با وسایل كمک آموزشی پیچیده 73

 دكتر مرتضی منصوریان  ارائه برنامه های آموزشی توسط دانشجویان  74

 دكتر مرتضی منصوریان  ارائه برنامه های آموزشی توسط دانشجویان 75

 ضی منصوریان دكتر مرت ارائه برنامه های آموزشی توسط دانشجویان 76

 دكتر مرتضی منصوریان  بادید از مراكز رسانه ای 71

 


