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 هدف کلی:
هاي آشنايي دانشجويان با تئوري ها، تعيين كننده ها، استراتژيها و حيطه هاي يادگيري و كاربرد آن، آشنايي با روش 

 بكارگيري آنها متناسب با مخاطب و محيط يادگيري، آموزش و توانايي

آشنايي با فناوري هاي آموزشي نوين و توانايي توليد، بكارگيري، نقد و ارزشيابي رسانه ها. دانشجويان با استفاده از امكانات 

 فعاليت هاي خود را انجام دهند مديا لب

 

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

 بتوانند:  دوره يانرود پس از پا یاز دانشجويان انتظار م          

 را تعريف نمايد اصطالحات آموزش و يادگيري

)را توضيح دهد. كاربرد نظريه ها و تئوري هاي يادگيري )گشتالت، يادگيري معنادار كالمي، خبرپردازي، آموزش بزرگساالن 

را شرح دهد.... دگيري و روش هاي آموزش معلم محور، دانشجو محور، مشاركتي واستراتژي هاي يا 

توضيح دهد. حيطه هاي يادگيري و سلسله مراتب آن 

)را نام ببرد. تعيين كننده هاي يادگيري )ويژگي هاي فراگير، آموزش دهنده و محيط آموزش 

  بحث كند. انواع سواد )رسانه اي، بصري، رايانه اي، سالمت( در مورد 

)را توضيح دهد. اصول طراحي مواد چندرسانه اي )نوشتار، تصوير، صدا، ويدئو، پويانمايي 

 سخنراني سنتي و فعال، ايفاي نقش، نمايش، شبيه  از جمله راو مزاياي روش هاي آموزشي  اهميت، روش ارائه و معايب

سمپوزيوم،  گردش علمي،Buzz group،  )(گروه نجوا افكار و سازي، پرسش و پاسخ، بحث گروهي، بازي، قصه گويي، بارش

 را توضيح دهند. پانل، كنگره، كنفرانس، كارگاه آموزشي، روش مسئله محور

)را شرح دهد. فناوري هاي آموزشي: )اساليد، موالژ، ماكت، پمفلت، پوستر، نمودار 

)را شرح دهد. نقد وارزشيابي پمفلت و پوستر )آناليز محتوا و طراحي 

 را توضيح دهد. راحل توليد فيلم آموزشي كوتاه و تصاوير ديجيتالم 

)يادگيري مبتني بر وب )آموزش الكترونيکcasting  .را توضیح دهند 

را توضيح دهد. تلفن همراه و نقش آن در آموزش 

را شرح دهد. بازي هاي رايانه اي و نقش آن در سالمت و آموزش 

نرم افزارهاي چند رسانه اي و نقش آن در آموزش وارتقاي سالمتbroad casting  ،pod casting  .را توضیح دهد 

 را توضيح دهد. رسانه هاي جمعي و اهميت ونقش آن در آموزش بهداشت 

 فناوری کاربردی در آموزش بهداشت و ارتقای سالمت نام درس:

                                                               ندارددروس پیش نیاز:           12شماره درس: واحد تئوری 1 تعداد و نوع واحد:

ارشعد آمعوزش  رشته و مقطع  تصصعیلی:

 بهداشت

 آموزش بهداشت شی:گروه آموز بهداشت دانشکده:

 99-400نیمسال دوم سال تصصیلی: اول ترم تصصیلی: حمید جوینی نام مدرس:

 تاریخ امتصان روز و ساعت برگزاری کالس : 8 تعداد جلسات:
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oراديو 

oتلويزيون 

oروزنامه 

 

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

Morning Report □                        □ غيره 
 

 پاورپوينت-استوری الين-يانرم افزار كمتاز-كامپيوتر: وسایل کمک آموزشی 
                

 :وظایف و تکالیف دانشجو  

 مشاركت فعال در مباجث
 ارای تکاليف كالسی

 حضوور در جلسات آنالين
 

 

 

 

 

 

 

 :نصوه ارزشیابی دانشجو 

 □ پايانی                   □مرحله ای                       :مراحل ارزشیابی

 

 مره نهايی.درصد از ن 10.حضور و غياب
 درصد از نمره نهايی 30انجام تکاليف كالسی و فعاليت

 درصد از نمره نهايی. 20امتحان ميان ترم..
 درصد از نمره نهايی 40 امتحان پايان ترم

  یجور كردن □            صحيح و غلط □         چند گزينه ای    □        تشريحی   □        شفاهی  □    :نوع امتصان میان ترم

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

 

  : مناب 

James McKenzie, Brad Neiger; Rosemary Thackeray, Planning, Implementing, & Evaluating Health 
Promotion Programs: A Primer (7th Edition); Pearson ,latest edition 
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2. Glen Gilbert, Robin Sawyer, Elisa McNeill, Health Education: Creating Strategies For School & 
Community Health 4th Edition; Jones & Bartlett Learning ,latest edition 

3. Susan Bastable, Pamela Gramet, Karen Jacobs, Deborah Sopczyk; Health professional as 
educator: 

Principles of teaching and learning, Jones & Bartlett Learning ,latest edition 
4. Rukhsana.A, Benjaamin. R.B, Health Communication Mass Media: An Integrated Approach to 

Policy 
and Practice, Gower. latest edition 

 هاشم محسني زنوزي تكنولوژي آموزشي نشر يسطرون5.

 دانائي، رحيم).مترجم.( اصول عكاسي ديجيتال. بيل كوربت . نشر ارسباران. تهران.آخرين نشر1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


