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 :)مقدمه)شرح درس  

مستلزم  یچیده،پ یستمس یکبه عنوان  یادگیری یندفرا یکن رفتار بعنوا ییررفتار است، لذا تغ ییرهدف آموزش بهداشت تغ

 یستدر یننو یو روشها یآموزش یاز فوائد تکنولوژ یو بهره مند یتر آموزش یدجد یطرق ها یریاست که با بکارگ یداتیتمه

خصص آموزش مت یکنمود. لذا  یجادرا ا یزهانگ ینتوان ا یو بهتر م رآیددر صدد رفع مشکالت ب یادیتواند تا حد ز یم

نمودن علم محض به  یراستا و جهت کاربرد ینآشنا باشد .در هم یآموزش یو تکنولوژ یستدر یها  یوهبه ش یدبهداشت با

 یبهداشت طراح موزشارشد آ یکارشناس یاندانشجو یبرا یرز یدرس حاضر با اهداف و سرفصل ها یزی،و تجو یعلم کاربرد

 است. یدهگرد

 :یادگیری -یاددهی یها یوهش ی،آموزش یاهداف و طراح یس،تدر یالگوهها یخچه،با تعارف، تار یانوآشنا نمودن دانشج هدف کلی 

 باشد یم یآموزش یو رسانه ها
 

 به تعداد سرفصلها و جلسات هدف نوشته شود(اهداف اختصاصی درس( : 

 بتواند:  دوره یانرود پس از پا یانتظار م یاناز دانشجو          
 تعریف کند. تکنولوژی آموزشی را .1

 مفاهیم واجزا تشکیل دهنده تکنولوژی آموزشی را توضیح دهد .2

 مفاهیم آموزش، یادگیری و ارتباط را تعریف کند. .3

 دوره های تحول تکنولوژی آموزشی در جهان را شرح دهد. .4

 دوره های تحول تکنولوژی آموزشی در ایران را شرح دهد. .5

 .ساختارهای اصلی هریک از نظریه ها را تعریف کند .6

 تفاوت ها و شباهت های نظریه های یادگیری را بیان کند. .7

 مثالی برای کاربرد هریک از نظریه های یادگیری در تغییر نگرش و رفتار یادگیرندگان در موقعیت های خاص ارائه دهد.  .8

 نقش آموزشگر سالمت در فرایند یادگیری را بیان کند. .9

 نام ببرد.سه جزء مربوط به عوامل تعیین کننده یادگیری را  .11

 مراحل ارزیابی نیازهای یادگیری را شرح دهد. .11

 روش های قابل استفاده جهت ارزیابی نیازهای فراگیر را توضیح دهد. .12

 منظور از سبک های یادگیری را شرح دهد. .31

 الگوی آموزشی را تعریف کند. .14

شماره درس:    دروس                + یک واحد عملیواحد نظری 2تعداد و نوع واحد:                         زشیتکنولوژی و روشهای آمونام درس: 

 دانشکده:   بهداشت                                       کارشناسی ارشد    -رشته و مقطع تحصیلی: آموزش بهداشت  پیش نیاز:              

                                        علی مهریدکتر  هداشت                    نام مدرس:گروه آموزشی: آموزش ب

71/4/94تاریخ پایان ترم:              71/77/99تاریخ شروع ترم:                        49-59سال تحصیلی:          سوم ترم تحصیلی:  
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 انواع الگوهای آموزشی را نام ببرد. .15

 تفاوتها و شباهتهای انواع الگوها را بیان کند. .31

 ضرورت سنجش نیازها در آموزش را بیان کند. .31

 تحلیل موضوع را تعریف کند. .21

 انواع تحلیل موضوع را نام ببرد. .21

 ارکان تجزیه و تحلیل موضوعات عملی را بداند. .22

 دیدگاههای موجود در مورد تجزیه و تحلیل موضوعات نظری را بداند. .31

 ارتباطی را که طرح منظم آموزشی بر اسا آن است بتواند رسم کند.شکل مدل  .24

 موارد استفاده از طراحی منظم آموزشی را فهرست کند. .25

 اجزاء یک طرح منظم آموزشی را به طور کتبی فهرست کند. .31

 انواع اهداف آموزشی را لیست کند. .27

 تفاوت بین اهداف کلی و اختصاصی را بیان کند. .22

 د کاربرد اهداف رفتاری در آموزش را تعیین کند.دیدگاههای مختلف درمور .29

 خطاهای متداول در نگارش اهداف رفتاری را تشخیص دهد. .13

 حیطه های سه گانه یادگیری را از هم متمایز کند.  .31

 روش های آموزشی مناسب برای تدریس در حیطه های شناختی، عاطفی و روانی حرکتی را توضیح دهد. .32

 جام درونی بین اجزای آن وجود داشته باشد ارائه دهد.طرح درس مناسبی بنویسد که انس .11

 روشهای عمده آموزش گروهی را بر شمارد. .34

 . روش نمایش ویدیویی را توضیح دهد.2 .35

 . روش فعالیت های عملی را شرح دهد.3 .36

 . انواع وسایل آموزشی را نام برده  و مقایسه کند.4 .37

 .سه رویکرد مختلف یادگیری انفرادی را باهم مقایسه کند .32

 استفاده از کتب درسی را بررسی انتقادی نماید. .39

 بسته های یادگیری باز را تشریح کند. .41

 مواد خودآموز دیداری شنیداری را توضیح دهد. .41

 مواد خود آموز مبتنی بر رایانه را شرح دهد. .23

 وسایل کمک آموزشی نورتاب ساکن را نام ببرد. .43

 وسایل کمک آموزشی نورتاب غیرساکن را نام ببرد. .44

 دالیل و ضرورت کاربرد وسایل کمک آموزشی نورتاب را توضیح دهد. .45

 اصول انتخاب رسانه های آموزشی نورتاب را شرح دهد. .21

 وسایل کمک آموزشی غیرنورتاب ساکن را نام ببرد. -47

 کاربرد هریک از وسایل کمک آموزشی غیر نورتاب را شرح دهد. 42

 غیرنورتاب را توضیح دهد.. دالیل و ضرورت کاربرد وسایل کمک آموزشی 49

 اصول انتخاب رسانه های آموزشی غیر نورتاب در آموزش را شرح دهد.  -51

 نیاز را تعریف کند. .17

 نحوه سنجش نیازها را بداند. .12
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 انواع الگوهای طراحی آموزشی را لیست کند. -51

 الگوهای طراحی آموزشی را توضیح دهد. -52

 کاربرد هریک از الگوهای طراحی آموزشی را توضیح دهد. -53

 بکارگیرد. قادر باشد از الگوهای طراحی آموزشی را در آموزش -54

 ارزشیابی آموزشی را تعریف کند. -55

 انواع ارزشیابی را نام ببرد. -56

 ضرورت انجام ارزشیابی را شرح دهد. -57

 .الگوی عمومی ارزشیابی را توضیح دهد -85

 

 
 

 :یادگیري -یاددهيهاي  شیوه
درس  ینورد استفاده در اروش م یادگیری، یها یتفعال یدرس و انتظار از آنان برا ینمخاطبان در ا یلیبا توجه به مقطع تحص 

 یسخنران ی یوهبه ش یدروس نظر یه( خواهد بود. البته کلیو تعامل یاز دو روش معلم مدار  و دانشجو مدار )مشارکت یبیترک

 .  شود یاستاد ارائه م سطتو یتعامل

 رسانه هاي آموزشي:  
 متون و کتب مرجع  یژیوالیزر،اورهد، و ید،پروژکتور، اسال یدیو:  ویلرسانه از قب یشگاهموجود در آزما یرسانه ها

 ساعت(31)واحد عملی

 

 دانشجو)اجباري(  : یفوظا

بسته  یک یددانشجو با - ی،مطرح شده رسانه در واحد نظر یرا متناسب با استانداردها یپوستر و پمفلت آموزش  ی:. پروژه عمل 3

 سیکال یفارائه تکال - یدنما یهته  یآموزش

 

 (  :نمره اضافي عالوه بر نمره درس نظري و عملي ارائه خواهد شد. یاريدانشجو)اخت یفوظا

وب الگ و  یپ،کل  ینتپاورپو یو استانداردها یه: الف: طرز تهیلدر سطح دانشکده از قب یادگیریمناسب با اهداف  یارائه سخنران -

 آموزش فتوشاپ  شده کوتاه ، ب: یشایرو یآموزش یلمف  یک یهته  ی وآموزش یموارد مربوط به تکنولوژ
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