
 

 طراحي پيشگام تدريس  (( جدول) ) 
                                                                          

   ارشد آموزش بهداشت دانشجویان گروه فراگير :         2  فناوری کاربردی در آموزش بهداشت و ارتقای سالمت : عنوان درس 

 خانم دکتر دوگونچی نام استاد :                                                                                                  اول  نيمسال :
 واحد تئوری 5/0 واحد عملي 5/0تعداد واحد :                                    روز برگزاری کالس  :

 

 اهداف  جلسات موضوع نحوه برگزاری کالس * جلسه

 برقراری ارتباط اطمینان از داشتن پیشنیازها  تبيين انتظارات _ارزشيابي آغازين   _همعارف   

 تعیین اهداف  _جایابی  

نقد و ارزشیابی پوستر و آشنایی با  حضوری اول

 پمفلت

 

در پایان هر جلسه از فراگیر انتظار میرود که : 

 پوستر و پمفلت را نقد و ارزشیابیدانشجو بتواند 

 کند

 را نام ببرد تاثیرات رسانهانواع دانشجو بتواند  1تاثیر رسانه  آشنایی با  وریحض مدو
 

 را نام ببرد تاثیرات رسانهانواع دانشجو بتواند  2تاثیر رسانه آشنایی با  حضوری سوم

 مراحل تولید فیلم آموزشی آشنایی با حضوری چهارم

 آن

را نام  مراحل تولید فیلم آموزشیدانشجو بتواند 

 د  ببرن

 نرم افزار کامتازیا کار کنددانشجو بتواند  آموزش عملی کار با نرم افزار کامتازیا حضوری پنجم

 نرم افزار کامتازیا کار کنددانشجو بتواند   آموزش عملی کار با نرم افزار کامتازیا حضوری ششم

 ر کامتازیا کار کنددانشجو بتواند نرم افزا  آموزش عملی کار با نرم افزار کامتازیا حضوری هفتم

 دانشجو بتواند نرم افزار کامتازیا کار کند  آموزش عملی کار با نرم افزار کامتازیا حضوری هشتم

 دانشجو بتواند نرم افزار کامتازیا کار کند  آموزش عملی کار با نرم افزار کامتازیا حضوری نهم

 بتواند نرم افزار کامتازیا کار کنددانشجو   آموزش عملی کار با نرم افزار کامتازیا حضوری دهم

 دانشجو بتواند نرم افزار کامتازیا کار کند  آموزش عملی کار با نرم افزار کامتازیا حضوری يازدهم

 نرم افزار کامتازیا کار کنددانشجو بتواند  آموزش عملی کار با نرم افزار کامتازیا حضوری دوازدهم

 لي دانشجوتشخيص پيشرفت تحصي ارزشيابي تراکمي  

 

 آنالين / آفالين / حضوری 



 

 طرح جامع تدريس 

  (Course Plan)  
 

 بهداشت  ارشد آموزش دانشجویان گروه فراگير :      2فناوری کاربردی در آموزش بهداشت و ارتقای سالمت         :عنوان درس 

 خانم دکتر دوگونچی نام استاد :                                                        اول                            نيمسال :

 1فناوری  :  پيشنياز                                        نیم واحد تئوری نیم واحد عملی:                      تعداد واحد 

 زشیبا نقد و ارزشیابی رسانه، آشنایی با فناوری های نوین آموآشنایی  هدف کلي درس : 

 

 :اهداف ويژه 

 روش های کار با رسانه های جمعی آشنایی با 

 موزشی آانواع وسایل کمک آشنایی با 

 پمفلت و پوستر آموزشی نقد و ارزشیابیآشنایی با 

 آشنایی با اصول طراحی پوستر

 آشنایی با اصول طراحی فیلم های آموزشی

 آشنایی با نرم اقزار کامتازیا و کار با آن

 ثیرات رسانهآشنایی با تا

 

 

 

 

 

 حضوری: روش تدريس  

 

 

 : ف و تکاليف دانشجووظاي

 

 انجام تمرین کالسی در هر جلسه کالسی 

 مشارکت فعال در کالس 

  : روش ارزشيابي دانشجو

 نمره از بيست فعاليت رديف

 2 انجام تکاليف در زمان مقرر 1

2   

 2 حضور در کالس  3

  امتحان ميان ترم 4

 6 ان ترمامتحان پاي 5
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 توضيحات:

  کالسی اعالم شده از طرف امور کالس ها و امتحانات برگزار خواهد گردید. برنامه ز همان روکالس های آفالین در 

  برگزار خواهد شد. همان روز و همان ساعتکالس های آنالین طبق برنامه کالسی اعالم شده از طرف امور کالس ها و امتحانات در 


