
  دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول دانشکده علوم پزشکی   
 دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول 
 

  طرح درس نظري 

             واحد عملی 1 -واحدنظري 1 تعداد واحد:  پیوستهمقطع: کارشناسی  رشته: بهداشت عمومی     تکنولوژي آموزشی         عنوان درس: 
  14/11/98 شروع کالس:تاریخ                          25کد درس:                    ندارد پیش نیاز:        98- 99 دومنیمسال: 

                             (عملی) 17:30- 19:30(نظري)/  16:30-17:30ساعت کالس:                 دوشنبهروزکالس:               18/1/99 پایان کالس: تاریخ 
                 رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور                           روش تدریس: سخنرانی/بحث گروهی                                10/4/99 تاریخ آزمون:

 دکتر اسماعیلی درس:م                                      نفر22  تعداد: را: دانشکده علوم پزشکی         محل اج

طراحی یک برنامه آموزشی اساس فرایند آموزش را تشکیل می دهد که در آن با استفاده از روش هاي علمی، اهداف  شرح درس:
طراحی و تهیه رسانه هاي آموزشی، آن برنامه اجرا می  آموزشی انخاب و روش آموزشی متناسب با آن پیشنهاد می گردد و با کمک

  گردد و پس از اجرا مورد ارزشیابی قرار می گیرد. دانشجو در این درس با اصول و مبانی تکنولوژي آموزشی آشنا خواهد شد.

   :کلی هدف

طراحی آموزشی، استراتژي هاي با اصول و مقدمات تکنولوژي آموزشی، مبانی نظري تکنولوژي آموزشی، اصول دانشجویان  ییآشنا
  می باشد آموزشی، وسایل کمک آموزشی و نحوه تهیه رسانه هاي آموزشی

  :اهداف رفتاري

  دانشجویان مفاهیم تکنولوژي آموزشی و رسانه هاي آموزشی را تعریف کنند.  -1

  اهداف  تکنولوژي آموزشی را لیست کنند.  انیدانشجو -2

  تدریس و یادگیري را بیان کنند.  ياستراتژیها انیدانشجو -3

  دانشجویان ابعاد سخت افزاري و نرم افزاري تکنولوژي آموزشی را شرح دهند.   -4

  ند.انواع روشهاي آموزشی را لیست کن انیدانشجو -5

  دهند. کاربرد انواع روش هاي آموزشی را توضیح انیدانشجو - 6

  شرح دهند.روش طراحی منظم آموزشی را  انیدانشجو - 7

  .لیست کنندرا  انواع رسانه هاي آموزشی انیدانشجو -8

  شرح دهند.روش تهیه انواع رسانه هاي آموزشی را   انیدانشجو -9

     ند.انواع وسایل کمک آموزشی را لیست کن انیدانشجو -10

  شرح دهند.   کاربرد انواع وسایل کمک آموزشی را انیدانشجو -11



  دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول دانشکده علوم پزشکی   
 دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول 
 

  

  تدریس:  روش

ویدیو پروژکتور و  - اورهد –کتور  این درس با استفاده از  روش هاي سخنرانی، پیش سازمان دهنده و گروه کوچک و با استفاده از پرو
  کامپیوتر بر حسب نیاز تدریس خواهد شد.

داشته باشند و در هر جلسه از دانشجویان انتظار می رود که مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شرکت فعال در بحث 
  همچنین در رابطه با موضوع درس، مقاالت جدیدي را نیز در کالس ارایه نمایند.

  

  روش ارزشیابی دانشجو:

  نمره                18نمره                     آزمون پایان ترم:  2پرسش و پاسخ در هرجلسه: 

  راض خود را نسبت به نمره وارد نماید.روز پس از اعمال نمره در سایت، دانشجو می تواند اعت 5حداکثر 

آن در اختیار مسئول تجزیه و تحلیل سواالت آزمون توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در هر ترم انجام می شود و نتایج 
  یرد.درس قرار میگ

  

  سیاست ها و قوانین درس:

  امیست.رعایت اصول اخالق اسالمی، حرفه اي و حضور به موقع در کالس درس، الز

  

  منابع:

 تکنولوژي آموزشی در حوزه سالمت:  دکتر محسن صفاري وهمکاران، انتشارات آثار صبحان -1

 مقدمات تکنولوژي آموزشی:  دکتر محمد احدیان، نشر بشري -2

 مبانی نظري تکنولوژي آموزشی در حوزه سالمت:  هاشم فردانش، انتشارات سمت -3

 

  

  تاریخ برگزاري جلسات:



  دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول دانشکده علوم پزشکی   
 دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول 
 

  مدرس  اهداف رفتاري  ساعت  تاریخ  جلسه
 دکتر اسماعیلی  مفاهیم تکنولوژي آموزشی و رسانه هاي آموزشی  17:30-16:30  14/11/98  1

 دکتر اسماعیلی  اهداف  تکنولوژي آموزشی  17:30-16:30  21/11/98  2

 دکتر اسماعیلی  تدریس و یادگیري ياستراتژیها  17:30-16:30  28/11/98  3

 دکتر اسماعیلی ابعاد سخت افزاري و نرم افزاري تکنولوژي آموزشی  17:30-16:30  5/12/98  4

 دکتر اسماعیلی کاربرد انواع روش هاي آموزشیو انواع روشهاي آموزشی   17:30-16:30  12/12/98  5

 دکتر اسماعیلی عملی  17:30- 19:30  12/12/98  6

 دکتر اسماعیلی  روش طراحی منظم آموزشی  17:30-16:30  19/12/98  7

 دکتر اسماعیلی  عملی  17:30- 19:30  19/12/98  8

انواع رسانه هاي آموزشی و روش تهیه انواع رسانه هاي   17:30-16:30  18/1/98  9
  آموزشی

 دکتر اسماعیلی

 دکتر اسماعیلی  عملی  17:30- 19:30  18/1/98  10

انواع وسایل کمک آموزشی و کاربرد انواع وسایل کمک   17:30-16:30  25/1/99  11
  آموزشی

 دکتر اسماعیلی

 دکتر اسماعیلی  عملی  17:30- 19:30  25/1/99  12

 


