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 بسوه تؼالی

 کرهانطاهو خذهات بهذاضتی درهانی دانطگاه ػلوم پسضکی 

 قالب نگارش طرح درس
 

 تکٌَلَشی آهَزؼی:  ػنواى درس

 بْداؼت ػوَهیکارؼٌاظی : داًؽجَياى  هخاطباى

 95-96 اٍلًیوعال      08-10ظاػت  ؼٌبِ : زهاى ارائه درس    ًدارد:  درس پیص نیاز  ٍاحد ػولی 1، ٍاحد ًظری 1 :تؼذاد و نوع واحذ

 : هذرس

  کرهاًؽاُ( یدرهاً یٍ خدهات بْداؼت یداًؽگاُ ػلَم پسؼک ،داًؽکدُ بْداؼت ،یگرٍُ بْداؼت ػوَه اري)اظتاد هْدی هیرزايی ػلَيجِ دکتر

 

 : هذف کلی درس

 هباًی تکٌَلَشی آهَزؼی جْت بکارگیری هَثر آىاصَل ٍ ؼٌاخت 

 ضرح درس:

ّای ػلوی اّداف آهَزؼیی اًتایاو ٍ رٍغ آهَزؼیی     دّد کِ در آى با اظتفادُ از رٍغ طراحی يک برًاهِ آهَزؼی اظاض فرآيٌد آهَزغ را تؽکیل هی

 گیرد. هیگردد ٍ پط از اجرا هَرد ارزؼیابی قرار  ّای آهَزؼی، آى برًاهِ اجرا هی ٍ با کوک طراحی ٍ تْیِ رظاًِگردد  ّا پیؽٌْاد هی هتٌاظب با آى

 

 :لی جلساتاهذاف ک

 ٍ طراحی هٌظن آهَزؼیآؼٌايی با تؼريف ٍ هباًی تکٌَلَشی آهَزؼی  -1

 َزغهی آرآؼٌايی با فرآيٌد ارتباطات برای برقرا -2

 ّا در يادگیری ًقػ هَاد ٍ ٍظايل آهَزؼی ٍ تاثیر آى -3

 ّای فراگیراى تدٍيي ٍ تٌظین اّداف آهَزؼی هتٌاظب با ًیاز آهَزؼی ٍ ٍيصگی -4

 ّای فراگیراى ٍ تدٍيي هحتَای آهَزؼی هتٌاظب با اّداف آهَزؼی ٍ ٍيصگیتْیِ  -5

 ّای فراگیراى اًتااو ٍ بکارگیری رٍغ آهَزؼی هتٌاظب با اّداف آهَزؼی ٍ ٍيصگی -6

او ظاکي )فییلن  ّای آهَزؼی ًَرت رظاًِ ،ّا، پَظترّا ٍ ًوَدارّا( ّای آهَزؼی غیر ًَرتاو )تابلَّا، اؼیاء ٍاقؼی، تصاٍير آهَزؼی، چارت رظاًِ -7

 اظتريپ، اظاليد، اٍٍرّد ٍ اٍپک(

 آهَزؼی ّا ٍ ارزؼیابی پیاهد برًاهِ  ارزؼیابی کاربرد رظاًِ -8

 طراحی، اجرا ٍ ارزؼیابی يک برًاهِ آهَزؼی )کار ػولی( -17الی  9
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 : تاری به تفکیک اهذاف کلی هر جلسهاهذاف ویژه رف

 جلسه اول 

 تکٌَلَشی آهَزؼی ٍ طراحی هٌظن آهَزؼیآؼٌايی با تؼريف ٍ هباًی : هذف کلی

 : درپایاى دانطجو قادر باضذ

 تَضیح دّد.  اّویت تکٌَلَشی آهَزؼیدر هَرد  1

 .تَضیح دّدريسی آهَزؼی  در هَرد اّویت برًاهِ 2

 .را تؼريف کٌد تکٌَلَشی آهَزؼی 3

 .ّای ارتقاء ظالهت را ؼرح دّد در برًاهِ تکٌَلَشی آهَزؼیچگًَگی کاربرد  4

  

 دومجلسه 

 آؼٌايی با فرآيٌد ارتباطات برای برقراری آهَزغ: هذف کلی

 : درپایاى دانطجو قادر باضذ

 در هَرد اّویت ارتباطات در آهَزغ تَضیح دّد. 1

 .ؼرح دّدبِ صَرت کلی را  فرآيٌد ارتباطات 2

 ّای هبتٌی بر ظالهت را ؼرح دّد. جْت تْیِ برًاهِ تکٌَلَشی آهَزؼیدر  فرآيٌد ارتباطات چگًَگی کاربرد 3

 

 جلسه سوم

 ّا در يادگیری ًقػ هَاد ٍ ٍظايل آهَزؼی ٍ تاثیر آى: هذف کلی

 : درپایاى دانطجو قادر باضذ

 کاربردی در تکٌَلَشی آهَزؼی را ًام ببرد.هَاد ٍ ٍظايل آهَزؼی  1

 .کاربردی در تکٌَلَشی آهَزؼی را ؼرح دّدهَاد ٍ ٍظايل آهَزؼی اّویت کاربرد  2

 .کاربردی در تکٌَلَشی آهَزؼی را ؼرح دّدهَاد ٍ ٍظايل آهَزؼی تاثیر کاربرد  3

 

 جلسه چهارم

 ّای فراگیراى تدٍيي ٍ تٌظین اّداف آهَزؼی هتٌاظب با ًیاز آهَزؼی ٍ ٍيصگی: هذف کلی

 :  در پایاى دانطجو قادر باضذ

 ًیازظٌجی آهَزؼی را تؼريف کٌد. 1

 اًَاع اّداف آهَزؼی را ًام ببرد ٍ بٌَيعد. 2

 چگًَگی تٌظین اّداف آهَزؼی هتٌاظب با فراگیر را ؼرح دّد. 3

 

 نجنپجلسه 

 ّای فراگیراى تْیِ ٍ تدٍيي هحتَای آهَزؼی هتٌاظب با اّداف آهَزؼی ٍ ٍيصگی: هذف کلی
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 :  در پایاى دانطجو قادر باضذ

 .را ؼرح دّدهحتَای آهَزؼی هفَْم  1

 .  را ؼرح دّدچگًَگی تْیِ هحتَای آهَزؼی هتٌاظب با اّداف آهَزؼی ٍ ًیاز فراگیر  2

 

 ضطنجلسه 

 ّای فراگیراى اًتااو ٍ بکارگیری رٍغ آهَزؼی هتٌاظب با اّداف آهَزؼی ٍ ٍيصگی: هذف کلی

 :  در پایاى دانطجو قادر باضذ

 .را ؼرح دّد ّای آهَزؼی اًَاع رٍغ 1

 .را ؼرح دّد ّای فراگیراى اًتااو ٍ بکارگیری رٍغ آهَزؼی هتٌاظب با اّداف آهَزؼی ٍ ٍيصگیچگًَگی  2

 

 هفتنجلسه 

 ًَرتاو ظاکي ٍّای آهَزؼی غیر ًَرتاو  رظاًِ: هذف کلی

 :  در پایاى دانطجو قادر باضذ

 .ّای آهَزؼی را دظتِ بٌدی کٌد اًَاع رظاًِ 1

 .ّای آهَزؼی هثالی بیاى کٌد ّای رظاًِ از دظتِبرای ّر يک  2

 ّای آهَزؼی را ؼرح دّد. چگًَگی کاربرد رظاًِ 3

 ّای آهَزؼی را بر اظاض اّداف آهَزؼی، هحتَای آهَزؼی ٍ فراگیراى را ؼرح دّد.  چگًَگی اًتااو رظاًِ 4

 

 هطتنجلسه 

 آهَزؼی برًاهِ ّا ٍ ارزؼیابی پیاهد  : ارزؼیابی کاربرد رظاًِهذف کلی

 :  در پایاى دانطجو قادر باضذ

 .ارزؼیابی را تؼريف کٌد 1

 .اًَاع ارزؼیابی را تَضیح دّد 2

 ّای آهَزؼی را ؼرح دّد. چگًَگی ارزؼیتبی برًاهِ 3

 

 الی هفذهن نهنجلسه 

 طراحی، اجرا ٍ ارزؼیابی يک برًاهِ آهَزؼی: هذف کلی

 :  در پایاى دانطجو قادر باضذ

 .برًاهِ آهَزؼی را طراحی کٌديک  1

 .يک برًاهِ آهَزؼی را اجرا کٌد 2

 يک برًاهِ آهَزؼی را ارزؼیابی کٌد. 3
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 : هنابغ

 

 تکٌَلَشی آهَزؼی احدياى )آخريي ٍيرايػ( -

 تکٌَلَشی آهَزؼی ّاؼن فر داًػ )آخريي ٍيرايػ( -

 

 «گرٍّی، ايفای ًقػ، هؽارکت فردی ٍ ظاٌراًی، بحث گرٍّی»: روش تذریس

 

 «ٍايت برد، ٍيديَ پرٍشکتَر، کاهپیَتر»: رسانه های کوک آهوزضی

 

 سنجص و ارزضیابی 

 ساػت تاریخ نوره روش آزهوى  آزهوى

  الضکّر جلعِ  1 اظخپرظػ ٍ پ الضکٍ حضَر فؼال در  الظیکلیف کات

  کالضجلعِ ّؽتن  4 تؽريحیتعتی،  آزهَى هیاى دٍرُ

  ّفدّنجلعِ ًْن تا  5  کار ػولی

   10 یحيتؽر ،یتعت آزهَى پاياى دٍرُ

 

 :هقررات درس و انتظارات از دانطجو

  :از دانطجویاى هحترم انتظار هیرود

 .حضَر هٌظن ٍ دقیق در جلعات درض داؼتِ باؼٌد -1

 .در بحث ّای گرٍّی ٍ فؼالیت ّای آهَزؼی هؽارکت ًوايٌد -2

 .را داؼتِ باؼٌددر ّر جلعِ آهادگی پاظخ گَيی بِ ظؤاالت هبحث قبلی  -3

 .از ديگر هٌابغ ٍ ظايت ّای هؼتبر ػلوی اظتفادُ ًوايٌد -4

 .تلفي ّوراُ خَد را در کالض خاهَغ ًوايٌد -5
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 بسوه تؼالی

 جذول زهانبنذی درس

 یکسضپیراپذه کدانط 5کالس ضواره   ( 18-01روز و ساػت جلسه : ضنبه ها ساػت )

 

 آهوزضیوسیله کوک  روش تذریس هذرس هوضوع درس جلسه

0 
آؼٌايی با تؼريف ٍ هباًی تکٌَلَشی آهَزؼیی  

 ٍ طراحی هٌظن آهَزؼی
 هْدی هیرزايی ػلَيجِدکتر 

+  + بحث گرٍّی ظاٌراًی

 هؽارکت فردی ٍ گرٍّی

، ٍيديَ پرٍشکتَر -ٍايت برد 

 راياًِ

2 
آؼٌايی بیا فرآيٌید ارتباطیات بیرای برقیراری      

 آهَزغ

 // هْدی هیرزايی ػلَيجِدکتر 
// 

3 
ّیا در   هَاد ٍ ٍظايل آهَزؼی ٍ تاثیر آى ًقػ

 يادگیری

 // هْدی هیرزايی ػلَيجِدکتر 
// 

4 
تدٍيي ٍ تٌظین اّداف آهَزؼیی هتٌاظیب بیا    

 ّای فراگیراى ًیاز آهَزؼی ٍ ٍيصگی

 هْدی هیرزايی ػلَيجِدکتر 

// // 

5 
تْیِ ٍ تدٍيي هحتَای آهَزؼیی هتٌاظیب بیا    

 ّای فراگیراى اّداف آهَزؼی ٍ ٍيصگی

 هْدی هیرزايی ػلَيجِدکتر 

// // 

6 
اًتااو ٍ بکارگیری رٍغ آهَزؼیی هتٌاظیب   

 ّای فراگیراى با اّداف آهَزؼی ٍ ٍيصگی

 هْدی هیرزايی ػلَيجِدکتر 

// // 

7 
ًَرتیاو   ٍّیای آهَزؼیی غییر ًَرتیاو      رظاًِ

 ظاکي

 هْدی هیرزايی ػلَيجِدکتر 

// // 

8 
پیاهید  ّیا ٍ ارزؼییابی    ارزؼیابی کاربرد رظاًِ

 آهَزؼی برًاهِ 

 هْدی هیرزايی ػلَيجِدکتر 

// // 

 // // هْدی هیرزايی ػلَيجِدکتر  کار ػولی 07-9

 

 

 

 

 

 
 


