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واحدي) 3ساعتی براي یک درس  2جلسه ي  17(براي یک دوره درس کامل، براي مثال:       

 
 خدمات بهداشتی و اموزش بهداشت گروه آموزشی:           بهداشت دانشکده:
 کارشناسی ارشد اموزش بهداشت تحصیلی: يرشتهو مقطع   

  
  عملی -  نظري  د:نوع واح  3         :تعداد واحد                       تکنولوژي آموزشینام درس: 
 ندارد یش نیاز:پ   

  دانشکده بهداشت مکان برگزاري:       15-13- :ساعتشنبه سه  زمان برگزاري کالس: روز
مدرسین (به ترتیب     دکتر مرتضی منصوریان  مسئول درس:  6  تعداد دانشجویان:

  حروف الفبا):
  (لطفا شرح دهید) شرح دوره:

  
  

  رح دهید)(لطفا شهدف کلی: 
  آموزشی تکنولوژيآشنایی  دانشجویان با اهمیت، اهداف واصول 

  
  (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 اهدافل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصیقاب اهداف بینابینی دهد.

  دانشجویان پس از گذراندن این واحد باید: 
  

 
  تعریف تکنولوژي آموزشی را شرح دهند . .1
  اهداف تکنولوژي آموزشی را شرح دهند . .2
  استراتژي هاي یادگیري و روشهاي اموزشی را شرح دهند .3
  اد نرم افزري تکنولوژي آموزشی را بیان کنندابع .4
 طراحی منظم اموزشی را شرح دهند  .5
 تاکسونومی بلوم را نام ببرند .6
  مراحل تاکسونومی بلوم را شرح دهند .7
  روش هاي کاربا رسانه هاي جمعی را شرح دهند .8
 انواع وسایل کمک اموزشی را نام ببرند. .9

  
  بخش عملی

  س تهیه پمفلت آموزشی و ارائه آن در کال .1
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  تهیه پوستر آموزشی و ارائه آن در کالس .2
  کار با وسایل کمک آموزشی ساده .3
  کار با وسایل کمک آموزشی پیچیده .4
  بازدید از مراکز رسانه اي .5
  ارائه گزارش کارهاي عملی .6

 
  
  

  هاي تدریس:شیوه
  √پرسش و پاسخ      سخنرانی برنامه ریزي شده      √سخنرانی

 √ )TBLیادگیري مبتنی بر تیمPBL(  )ه(یادگیري مبتنی بر حل مسئل    √بحث گروهی
  -----------------  (لطفاً نام ببرید) سایر موارد

  
  
 

  (لطفا شرح دهید) وظایف و تکالیف دانشجو:
تهیه یک برنامه آموزشی با توجه به نیاز هاي آموزشی براي گروه هاي مختلف سنی و جنسی با توجه به اولویت ها و 

  این برنامه در کالس درس نیاز هاي تعیین شده و ارائه 
  

  وسایل کمک آموزشی:  
      √پروژکتور اسالید    خته و گچت    وایت برد
  -------------- لطفاً نام ببرید)(  سایر موارد

  
  (از نمره کل) :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 نمره درصد 20آزمون میان ترم      نمره درصد 65آزمون پایان ترم      
 نمره درصد 10انجام تکالیف        نمره درصد 5شرکت فعال در کالس  

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

  نوع آزمون
    غلط -صحیح  جور کردنی           √ايچندگزینه        پاسخ کوتاه     √تشریحی
  ----------- (لطفا نام ببرید) سایر موارد
    

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

ü چاپی 
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ü اینترنتی 
 

  منابع فارسی:
ü چاپی 

  
  مقدمات تکنولوژِي آموزشی، تالیف خدیجه علی آبادي .1
  اصول و مقدامت تکنولوژي آموزشی، تالیف مجد .2
  مبانی نظري تکنولوژِي آموزشی ، تالیف هاشم فردانش .3

 
ü اینترنتی 

 
  

 جدول هفتگی کلیات  ارائهي درس
  استاد مربوط  عنوان مطالب  جلسه

  دکتر مرتضی منصوریان   تعریف تکنولوژي آموزشی   1
  دکتر مرتضی منصوریان   اهداف تکنولوژي آموزشی  2
  دکتر مرتضی منصوریان   استراتژي هاي یادگیري و روشهاي اموزشی   3
  ریان دکتر مرتضی منصو  ابعاد نرم افزري تکنولوژي آموزشی   4
  دکتر مرتضی منصوریان   طراحی منظم اموزشی   5
  دکتر مرتضی منصوریان   طراحی منظم اموزشی   6
  دکتر مرتضی منصوریان   روش هاي کاربا رسانه هاي جمعی   7
  دکتر مرتضی منصوریان   نورتاب وسایل کمک اموزشی  8
  دکتر مرتضی منصوریان   غیرنورتاب وسایل کمک اموزشی  9
  دکتر مرتضی منصوریان   فلت آموزشی تهیه پم  10
  دکتر مرتضی منصوریان   تهیه پوستر آموزشی   11
  دکتر مرتضی منصوریان   روش کار کار با وسایل کمک آموزشی ساده  12
  دکتر مرتضی منصوریان   روش کارکار با وسایل کمک آموزشی پیچیده  13
  منصوریان  دکتر مرتضی ارائه برنامه هاي آموزشی توسط دانشجویان   14
  دکتر مرتضی منصوریان  ارائه برنامه هاي آموزشی توسط دانشجویان  15
  دکتر مرتضی منصوریان  ارائه برنامه هاي آموزشی توسط دانشجویان  16
  دکتر مرتضی منصوریان   بادید از مراکز رسانه اي  17

 


