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واحدي) 2ساعتی براي یک درس  2جلسه ي  17(براي یک دوره درس کامل، براي مثال:       

 
   دکترا  حصیلی:ت يرشتهو مقطع آموزش بهداشت گروه آموزشی: بهداشت دانشکده:
  یش نیاز:پ  عملیواحد1 - تئوريواحد1د: نوع واح  2تعداد واحد: تکنولوزي آموزشی و روش هاي آموزشی  نام درس:

  دانشکده بهداشت  مکان برگزاري:     10 -12 :ساعت شنبهیک: ن برگزاري کالس: روززما
  دکتر صلحی درسین (به ترتیب حروف الفبا):م  دکتر صلحی مسئول درس:  3   تعداد دانشجویان:

  
  (لطفا شرح دهید) شرح دوره:

مــک آموزشــی و ارزشــیابی روش اهمیت کاربرد تکنولوژي و اصول تهیه برخی از کاربردي تــرین وســایل کدانشجو با 
  هاي آموزشی آشنا می شود.

  
  

  (لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
 مفهوم کاربردي تکنولوژي آموزشی آشنایی فراگیران با  -
 انواع روشهاي آموزشی سنتی و مدرن آشنایی فراگیر با  -
 آشنایی فراگیر با  ارزشیابی روشهاي آموزشی  -
  درك تمایز رسانه و وسایل کمک آموزشی آشنایی فراگیر با  .سایل کمک آموزشی  و  -
  

  (در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 
و محورهاي اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است هدف کلی به اجزاي تخصصی شکستنمنظور(

 ).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است  ویژه تري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصی اهداف بینابینی دهد.
  
  
 ، اهمیت و اهداف تکنلوژي آموزشی تعریف آشنایی با  -
 شناخت تئوري ها در ارتباط با پویایی گروه  -
 استراتژي هاي یادگیري و روش هاي آموزشی آشنایی با  -
 ابعاد نرم افزاري تکنولوژي درك   -
 وزشی »طراحی منظم آآشنایی با  -
 رسانه هاي آموزشی شناخت  -
 کار با رسانه هاي جمعی  آشنایی چگونگی -
 آشنایی با وسایل کمک آموزشی  -
 تهیه طرح رسانه  - -
 کار با وسایل کمک آموزشی ( ساده و پیچیده ) -
 ارزشیابی وسایل کمک آموزشیآشنایی با   -
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  هاي تدریس:شیوه

  ×اسخپرسش و پ      ×سخنرانی برنامه ریزي شده      سخنرانی
 ×TBLیادگیري مبتنی بر تیم(  ×)PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(    ×بحث گروهی
جستجوي مقاالت  علمی  درزمینه  مشکالت  محیط هاي کاري  و مداخالت انجام شــده  (لطفاً نام ببرید) سایر موارد

  در محیط هاي کار و ارائه مطالب در باره آنها در سر کالس  
  

 
  (لطفا شرح دهید) و:وظایف و تکالیف دانشج

گوش دادن، پرسش و پاسخ ، تهیه مطلب درباره موضوع مشخص شده و  ارائه آن در کالس ، ارائه خالصه درس 
، نوشن یک دوره آموزشی ، نوشتن یک طرح درس ، طراحی بخش تکنولوژي آموزشی یک برنامه جلسه قبل به نوبت
   Uleadی یک رسانه ، ساخت یک فیلم کوتاه با نرم افزار شرکت در بازدید، تهیه گزارش، ارزشیابریزي آموزشی ،

  
  

  وسایل کمک آموزشی:  
      ×پروژکتور اسالید    خته و گچت    ×وایت برد

  نمایش فیلم کوتاه -ببرید) استفاده از مواد آموزشی مانند نمایش فیلم   سایر موارد  (لطفاً نام
  

  (از نمره کل) :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
      نمره درصد٢٠ آزمون پایان ترم×      درصد نمره ٢٠ان ترم آزمون می×
 نمره  درصد٥٠انجام تکالیف       نمره درصد ١٠شرکت فعال در کالس   

  ----------ببرید)  ناما  سایر موارد (لطف
  
  

  نوع آزمون
    غلط -صحیح  جور کردنی         ايچندگزینه        ×پاسخ کوتاه     تشریحی
ارزشــیابی فــیلم -ساختن یــک یلــم کوتــاه آموزشــی –تهیه یک طرح درس و طرح دوره  فا نام ببرید)(لط سایر موارد

  آموزشی کوتاه تهیه شده 
    

  :(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه
  :منابع انگلیسی -

ü چاپی 
 
 

1. J.C. Aggawal, Essentials of Educational Technology, Teaching, Innovation in Education. 
Latest Edition. 
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2. 2. Robert Reiser and John V. Dempsey. Trend and Issues in Instructional Design and 
Technology. Latest Edition. 

3. 3 .Patricia L. Smith and Tillman J. Regan. Instructional Design. Latest Edition. 
4. 4. Gary R. Morrison and Deborah L. Lowther. Integrating Computer Technology into the 

classroom. Latest Edition 
5. Neal N. Shambaugh and Susan G Magliaro, Instructional Design. Latest Edition. 
6. J. Michael Spector, Celestia Ohrazda, Andrew Van Schaack and David A. Wiley, 

Innovations instructional Technology. Latest Edition. 
7. Shanon Whalen. Tools for teaching health. Latest Edition. 

ü اینترنتی 
ü  

  
 

 منابع فارسی:
ü چاپی 

 جه علی آباديصول طراحی آموزشی، دکتر خدیا -1                     

 اصول و مقدمات تکنولوزي آوزشی، دکتر مجد  -2                        
 مبانی نظري تکنولوژي آموزشی ، دکتر هاشم فردانش  -3                        

  همکاراناحمد قدوسیان و، مبانی و کاربرد تکنولوژي آموزشی در ارتقاي سالمت  -4                        
 ب                       یی نسدکتر شجاعی زاده، صفاري، پاکپور و سخا ،تکنولوژي آموزشی در حوزه سالمت  -  5                        

  
 

 
ü اینترنتی 

  
  
 
  

 جدول هفتگی کلیات  ارائهي درس
  استاد مربوط  عنوان مطالب  جلسه

  دکتر صلحی   تعریف تکنولوژي آموزشیآشنایی با   1
  دکتر صلحی  اهمیت و اهداف تکنولوزي آموزشی    2
  دکتر صلحی  عوامل تکنولوژي آموزشی    3
  دکتر صلحی  ی مراحل تکنولوزي آموزش  4
  دکتر صلحی  مرحله اول تکنولوزي آموزشی ( آمادگی )  5
  دکتر صلحی  الگوهاي آموزشی   6
  دکتر صلحی  سنجش نیازها   7
  دکتر صلحی  اندازه گیري مهارتهایی ورودي فراگیران تعیین و  8
  دکتر صلحی  طراحی نظام مدیریت   9
    ی ( طراحی)امتحان میان دوره و مرحله دوم تکنولوزي آموزش   10
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  دکتر صلحی  وانی حرکتی ر و حیطه هاي شناختی،نگرشیبراساس اهداف آموزشی  تعیین  11
تمرین نوشتن اهداف براساس حیطه هاي یادگیري و نوشتن افعال اجرایی    12

  در هر حیطه 
  دکتر صلحی

استراتژي هاي یادگیري  و آشنایی بانوشتن طرح درس و طرح دوره  13
  اشنایی

  دکتر صلحی

، ویدئو کنفرانس،تخته هاي SMS( اینترنت، آموزشیهاي  آشنایی با رسانه  14
  انتخاب رسانه آموزشی مناسبهوشمند) و چگونگی 

  دکتر صلحی

جهت  Uleadنرم افزار ابعاد نرم افزاري تکنولوژي، آموزش  آشنایی با  15
  ساخت فیلم آموزشی کوتاه

  دکتر صلحی

  دکتر صلحی  رزشیابی )مرحله سوم تکنولوزي آموزشی ( ا  16
امتحان پایان ترم و نفد کارهاي عملی انجام شده ( طرح درس و   17

  ساخت فیلم و ارزشیابی رسانه ) –دوره 
  دکتر صلحی

 


