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

راستا و جهت  ینآشنا باشد .در هم فن آوری کاربردی در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و  یستدر یها  یوهبه ش یدبا

 یکارشناس یاندانشجو یبرا یرز یدرس حاضر با اهداف و سرفصل ها یزی،و تجو ینمودن علم محض به علم کاربرد یکاربرد

 است. هیدگرد یبهداشت طراح موزشارشد آ

 :آموزشی  با تهیه وسایل  یانآشنا نمودن دانشجو هدف کلی 

 

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

 بتواند:  دوره یانرود پس از پا یانتظار م یاناز دانشجو          
 یک پوستر آموزشی در فتوشاپ طراحی نماید. -1

 ید.طراحی نما wordیک پوستر آموزشی در  -2
 یک پمفلت  آموزشی در فتوشاپ طراحی نماید. -3

 طراحی نماید. wordیک پوستر آموزشی در  -4
 یک وبلاگ آموزشی طراحی نماید. -5

 یک فیلم آموزشی کوتاه طراحی در نماید -6

 یک نرم افزار آموزشی طراحی نماید -7
 

 

 

 
 

 :یادگیري -یاددهيهاي  شیوه

شماره درس:                   یک واحد عملیتعداد و نوع واحد:                         2فن آوری کاربردی در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتنام درس: 

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

                                       علی مهریدکتر  گروه آموزشی: آموزش بهداشت                    نام مدرس:

 22/00/0011تاریخ پایان ترم:27/6/0011تاریخ شروع ترم:  99-0011سال تحصیلی:           دومترم تحصیلی:
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درس  ینروش مورد استفاده در ا یادگیری، یها یتفعال یتظار از آنان برادرس و ان 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  یژیولایزر،اورهد، و ید،پروژکتور، اسلا یدیو:  ویلرسانه از قب گاهیشموجود در آزما یرسانه ها

 ساعت(17)واحد عملی

 

 دانشجو)اجباري(  : یفوظا

 یمطرح شده رسانه در واحد نظر یرا متناسب با استانداردها دانشجو باید بتواند هریک از کارهای عملی را   ی:. پروژه عمل 1

 سیکلا یفارائه تکال -طراحی نماید.

 

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

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

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