
 

 "جدول طراحی پیشگام تدریس"

 
 اتاهداف جلس موضوع جلسه

تعیین اهداف، شرح وظایف، توقعات و ارزیابی سطح علمی آشنایی،  و معرفی منابع تعیین اهداف معارفه ، اول

 دانشجویان

 که : رودیار مانتظ ریهر جلسه از فراگ انیدر پا تعریف و مبانی تکنولوژی آموزشی  دوم
 تکنولوژی آموزشی را تعریف کند.-1

 مفاهیم واجزا تشکیل دهنده تکنولوژی آموزشی را توضیح دهد-2

 اهمیت کاربرد تکنولوژی آموزشی در حوزه سالمت را بداند. -3
 

 

موارد استفاده از  و یمنظم آموزش یبا  طراح ییآشنا سوم

 شوزآمبرای ارتباط فرآیند برقراری  و آن در آموزش
آن است بتواند  سبر اسا یرا که طرح منظم آموزش یشکل مدل ارتباط-1

 رسم کند.

 را فهرست کند. یمنظم آموزش یموارد استفاده از طراح-2

 فهرست کند. یرا به طور کتب یطرح منظم آموزش کیاجزاء -3

 مفاهیم آموزش، یادگیری و ارتباط را تعریف کند.-4
 کند. سهیرا نام برده  و مقا یآموزش لیانواع وسا-1 ر یادگیریاثیر آنها دو ت آموزشی نقش مواد و وسایل چهارم

 طرز کار با انواع وسایل آموزشی را نمایش دهد. -2

 .تفاوت رسانه و وسایل کمک آموزشی را بیان کند -3             
تنظیم و تدوین اهداف آموزشی متناسب با نیاز  پنجم

 اگیرانآموزشی و ویژگی های فر
 کند. ستیرا ل یع اهداف آموزشواان-1

 کند. انیرا ب یو اختصاص یاهداف کل نیتفاوت ب-2

 نییدر آموزش را تع یمختلف درمورد کاربرد اهداف رفتار یدگاههاید-3

 کند.

 دهد. صیرا تشخ یمتداول در نگارش اهداف رفتار یخطاها -4
تهیه و تدوین محتوای آموزش متناسب با اهداف  ششم

 ران ی های فراگیویژگوزشی و آم
محتوای آموزش را متناسب با ویژگی های فراگیران و اهداف آموزشی -1

 تهیه کنند.
انتخاب و بکارگیری روش آموزشی متناسب با  هفتم

 اهداف آموزشی و ویژگی های فراگیران
 .روشهای آموزشی را شرح دهد-1

 امتحان میان ترم )ارزشیابی تکوینی ( هشتم

 دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی گروه فراگیر:تکنولوژی آموزشی                                                        عنوان درس:

 مریم صابری -طلبیمحمد  مدکتر  نام استاد:                                                            1044-1041سال تحصیلی: 

 واحد عملی( 1-واحد نظری 1)2 تعداد واحد:



 

ب )تابلوها، اشیای شی غیرنورتاآموزنه های رسا نهم

 واقعی، تصاویر آموزشی(
 نورتاب را نام ببرد.غیر یکمک آموزش لیوسا-1

 کاربرد رسانه های غیرنورتاب را شرح دهد.-2

 

 
رسانه های آموزشی غیرنورتاب )چارت ها، پوسترها  دهم

 (و.... و نمودارهاپمفلت 
 .بداند را تچار و رپوست طراحی برای الزم استانداردهای-1

 .نماید شناسایی را آموزشی چارتهای انواع-2

 فراگیر بتواند یک پمفلت درست کند. -3

 انواع نمودارها را شرح دهد.-4

 نورتاب را نام ببرد. یکمک آموزش لیوسا-1 رسانه های آموزشی نورتاب )فیلم استریپ، اسالید( یازدهم

 .انددب پوینت پاور برنامه در را اسالید طراحی اصول-2

 روش کار با دستگاه اورهد و اوپک را بداند.-1 رسانه های آموزشی نورتاب )اورهد و اوپک( دوازدهم

 اهمیت کاربرد وسایل را توضیح دهد.-2
نمونه چارت  کی اینمونه پمفلت  کطراحی ی سیزدهم

با اهداف  بسنمونه پوستر را متنا کی ایبرگردان 

 نرایفراگ یها یژگیو و یآموزش

 همشخص شدیف کالسی تکل ارائه

 ارائه تکلیف کالسی مشخص شده اجرا )یا نقش به عنوان آموزشگر( برنامه آموزشی چهاردم
نظارت بر اجرا یا ایفای نقش یک نفر از همدوره ای  پانزدهم

های خود و ثبت نقاط ضعف و قوت برنامه آموزشی 

 وی و ارائه پیشنهادات اصالحی

 رائه تکلیف کالسی مشخص شدها 

 کاربرد رسانه ها را ارزشیابی کند.-1 ارزشیابی کاربرد رسانه ها دهمشانز
 جمع بندی و مرور مطالب هفدهم

 
 تشخیص پیشرفت تحصیلی دانشجو ارزشیابی تراکمی هجدهم

 

  

 

 

 



 

 طرح جامع تدریس 

  (Course Plan)  
 

  یبهداشت عموم یکارشناس دانشجویان گروه فراگیر :                                          تکنولوژی آموزشی: عنوان درس

  مریم صابری -دکتر محمد مطلبی نام استاد:                                                1397-98دوم   نیمسال :

 داردن :پیشنیاز واحد عملی(                       1-واحد نظری 1)2 تعداد واحد: 

 مبانی تکنولوژی آموزشی جهت بکارگیری موثر آن توسط دانجویان مربوطهت شناخ هدف كلی درس : 

 اهداف ویژه :

 نتظار می رود  در پایان این درس بتوانند:از دانشجو ا

 راحی منظم آموزشی را بیان نماید.تعریف و مبانی تکنولوژی آموزشی و ط-1

 را شرح دهد. فرآیند ارتباط برای برقراری آموزش -2

 وسایل آموزشی و تاثیر آنها در یادگیری را توصیف کند. و نقش مواد -3

 اهداف آموزشی را متناسب با نیاز آموزشی و ویژگی های فراگیران تنظیم و تدوین کند. -4

 محتوای آموزش را متناسب با اهداف آموزشی و ویژگی های فراگیران تهیه و تدوین کند. -5

 ران را انتخاب و بکارگیرد.گیناسب با اهداف آموزشی فراروش آموزشی مت -6

 رسانه های آموزشی غیرنورتاب )تابلوها، اشیای واقعی، تصاویر آموزشی، چارت ها، پوسترها و نمودارها( را شرح دهد.-7

 رسانه های آموزشی نورتاب ساکن )فیلم استریپ، اسالید، اورهد و اوپک( را شرح دهد. -8

 رانی فراگ یه ا یژگ یو و یبا اهداف آموزش  بسنمونه پوستر را متنا کی این نمونه چارت برگردا کی ای نمونه پمفلت کی-9

 کند. یطراح

 اجرا )یا نقش به عنوان آموزشگر( برنامه آموزشی -11

نظارت بر اجرا یا ایفای نقش یک نفر از همدوره ای های خود و ثبت نقاط ض عف و ق وت برنام ه آموزش ی وی و ارا  ه  -11

 پیشنهادات اصالحی



 

 ابی کاربرد رسانه هاشیارز -12

 

 :روش تدریس

 ، اجرای عملیسخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی

 

 پیش سازمان دهنده الگوی تدریس :

 

 

 

 وظابف و تکالیف دانشجو :

 حضور منظم و به موقع در جلسات آموزشی در ارزشیابی دانشجو تاثیر مثبت دارد. -1

ر مباح ث درس ی، ش رکت و اش تیا  در ط رح پرس ش و د با مطالعه قبل ی و آم ادگی حضور پویا و فعال دانشجو -2

پاسخگویی به سواالت، عالقه به یادگیری مفاهیم جدید و نیز تشریک مساعی آموزشی با سایر فراگیران، ب ا تش خی  

 استاد برای هر دانشجو به طور مجزا و مقایسه ای در ارزشیابی وی تاثیر مشخصی دارد.
 

 

  شیابی دانشجو :روش ارز

 

 نمره درصد فعالیتح شر ردیف

 2 %11 حضور منظم و شرکت فعال در مباحث درسی 1

 5 %25 ارزیابی پروژه های آموزشی ارا ه شده به دانشجو 2

 3 %15 آزمون های کالسی و تکوینی)میان ترم( 3

 11 %51 آزمون تراکمی)پایانی( 4

 21 %111 جمع 

 

 

 

 منابع مطالعه :   

 آخرین انتشار-شدانولوژی آموزشی، هاشم فرتکن -1

 دكترمحمد احدیان اصول مقدمات تکنولوژی آموزشی  -2

 تکنولوژی آموزشی انتشارات بهداشت و درمان -3

 درسنامه جامع بهداشت عمومی    خالد رحمانی -0

آمووزش وزارت بهداشت درمان و  -اصول استانداردهای تدوین رسانه و مداخالت دفتر ارتباطات و آموزش سالمت  -5

 پزشکی

 


