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 :)مقدمه)شرح درس  

سواد رسانهاي يک نوع درک متكي بر مهارت است كه ميتوان براساس آن توليدات رسانه اي را با محتوي و 

 گروه هدف

هاي آموزش بهداشت و  ها در انتقال پيام متناسب ساخت. اين درس دانشجويان را با ظرفيت انواع رسانه

 رسانه ها افزايش مي دهد مهارت آنها را در بررسي و نقد و تحليل ارتقاء سالمت آشنا مي سازد و

 
 

دانشجويان با مفاهيم, توليد , طراحي و ارزشيابي رسانه آشنا مي گردند. همچنين, ضمن درک  هدف کلی:

بتواند به ارتباط و چگونگي بكارگيري آن در برنامه هاي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  نقش و اهميت آن

 بپردازد

  
 

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

 بتوانند:  دوره يانرود پس از پا یاز دانشجويان انتظار م          

 را توضيح دهد. تاريخچه, تعاريف, مفهوم, ضررورت, هدف و كاربرد رسانه در سالمت جامعه -1 -

 را شرح دهد. انواع رسانه و نقش هر يک در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت -2

 را توضيح دهد. اصول و فنون رسانه و سواد رسانه اي 3-

 بحث كند شناخت شيوه هاي تبليغ, اقناع و تاثير گذاري بر مخاطب -در مورد  -4

 با روش هاي مختلف طراحي پيام آشنا شود -5

 هاي مختلف طراحي پيام را بكار ببندند.سبک  -6

 انواع پيام در سالمت را نام ببرند. -7

 را توضيح دهند.روش هاي طراحي و تهيه سناريو   -8

 اصول نوشتاري طراحي پيام را توضيح دهند. -9

 نحوه پيش آزمايي پيام هاي بهداشتي را شرح دهند. -10

 را توضيح دهند. مفاهيم اساسي, سبک ها, ارزشها, فرايند و عناصر ششگانه خبر-11 -

 آموزش بهداشت و ارتقای سالمت رسانه محور نام درس:

                                                               ندارددروس پیش نیاز:           23شماره درس: عملی 0.5-تیوری 1.5 تعداد و نوع واحد:

ارشعد آمعوزش  رشته و مقطع  تحصعیلی:

 بهداشت

 آموزش بهداشت گروه آموزشی: بهداشت دانشکده:

 سال تحصیلی: 400-401نیمسال اول ترم تحصیلی: حمید جوینی نام مدرس:

 تاریخ امتحان  روز و ساعت برگزاری کالس : 16 تعداد جلسات:
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 ونآشنايي با فرايند توليد برنامه هاي راديويي و تلويزي -12 -

بخش هاي مختلف يک مركز تلويزيوني ) استوديو, اطاق كنترل توليد, مركز ضبط مغناطيسي,  -13

 سيستمهاي نمايش

  . ,را توضيح دهند. تصوير( و بخشهاي پيراموني )نور, دكور, صدا

 را شرح دهند. عوامل تيم هاي توليد )تلويزيوني, راديو و فيلم آموزشي( و وظايف هر يک-14

-  

, كادربندي, مونتاژ و معيار هاي نقد و انتخاب آن در آموزش بهداشت و ارتقاء ي عكاسيانواع, تكنيكها -15

 ندرا شرح ده سالمت

 را توضيح دهند اصول و نكات مهم در تصوير برداري ويديو يي )دوربين, نور, صدا, حركات, ....( -16 -

 با روش ها و معیارهای نقد رسانه های چاپی و دیجیتال آشنا شوند -17

-  

 

 :)استراتژی آموزشی)روشهای تدریس 
            بحث در گروههای كوچک    □                یگروه بحث□            كنفرانس □          سخنرانی □ 
                  Round           □ BLP                         □ Case Report □      كارگاه آموزشی□

Morning Report □                        □ غيره 
 

 كامپيوتر-پاورپوينت-استوری الين-كمتازيا…: وسایل کمک آموزشی 
                

 وظایف و تکالیف دانشجو 

 

 انجام تکالیف مربوطه

 شرکت در گفتگوها در سامانه نوید

 ارسال یک رسانه طراحی شده

 تولید یک رسانه چاپی

 عکس مرتبط 5تولید 

 تولید و تنظیمیک برنامه رادیویی

 تولید و تنظیم یک فیلم ویدویی آموزشی مرتبط

 

 

 

 

 

 :نحوه ارزشیابی دانشجو 
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 □ پايانی                   □مرحله ای                       :مراحل ارزشیابی

 

 درصد از نمره نهایی 10.حضور و غیاب

 درصد از نمره نهایی40انجام تکالیف کالسی و فعالیت

 ه نهاییاز نمر  10امتحان میان ترم

 درصد از نمره نهایی 40امتحان پایان ترم

  جور كردنی □            صحيح و غلط □         چند گزينه ای    □        تشريحی   □        شفاهی  □    :نوع امتحان میان ترم

   جور كردنی □           صحيح و غلط  □        چند گزينه ای     □       تشريحی    □     شفاهی     □   :نوع امتحان پایان ترم

 

 مناب : 
 رضوي عباس, اصول طراحي و توليد فيلم هاي آموزشي , سمت آخرين چاپ

 موريتس چارلي, تكنيكهاي فيلم نامه نويسي, ترجمه محمد گذرآبادي, نشر ساغي . آخرين چاپ2.

 سواد رسانه3.

.4 زيونيتوليدات راديوئي و. تلوي  

 رسانه هاي جمعي و ديجيتال5.
6. Gatcum C., The beginnar’s Phetography, DK. last edition 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


