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  بسمعه تعالي

  
  اهكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشدانشگاه علوم پزش

  بهداشت دانشكده
  گروه بهداشت عمومي

 
  يآموزش يتكنولوژ: درس عنوان

 شش ترم يعمومدانشجويان كارشناسي پيوسته بهداشت  :مخاطبان

  جلسه 25جمعاً  ،)جلسه 17(واحد عملي  1، )جلسه 8(واحد نظري  1/ واحد 2 ):واحد از استاد سهم يا( تعدادواحد

 15/10 ساعت تا 15/8از ساعت   شنبهدو :فراگير سؤاالت به پاسخگويي ساعت

  97- 98نيمسال اول تحصيلي  15/12تا  15/10و  15/10تا  15/08شنبه  :)تحصيلي نيمسال و ساعت روز،( درس ارائه زمان

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه :مدرس

 ندارد :نياز پيش درس

  
  :هدف كلي درس

 يآموزش اهداف يعلم يها روش از استفاده با آن در كه دهد يم ليتشك را آموزش نديفرآ اساس يآموزش برنامه كي يطراح
 يساز ادهيپ برنامه آن ،يآموزش مواد هيته و يطراح كمك با و گردد يم شنهاديپ ها آن با متناسب يآموزش روش و انتخاب

  .رديگ يم قرار يابيارزش مورد تاًينها و گردد يم
  

 :اهداف كلي جلسات

 آشنايي با تعريف و مباني تكنولوژي آموزشي و طراحي منظم آموزشي - 1

 آشنايي با فرآيند ارتباطات براي برقراري آموزش - 2

 ها در يادگيري آن ريتأثنقش مواد و وسايل آموزشي و  - 3

 هاي فراگيران تدوين و تنظيم اهداف آموزشي متناسب با نياز آموزشي و ويژگي - 4

 هاي فراگيران تهيه و تدوين محتواي آموزشي متناسب با اهداف آموزشي و ويژگي - 5

 هاي فراگيران انتخاب و بكارگيري روش آموزشي متناسب با اهداف آموزشي و ويژگي - 6

هاي آموزشي  رسانه ،)ها، پوسترها و نمودارها تابلوها، اشياء واقعي، تصاوير آموزشي، چارت(هاي آموزشي غير نورتاب  رسانه - 7
 )فيلم استريپ، اساليد، اوورهد و اوپك(نورتاب ساكن 

 يآموزشها و ارزشيابي پيامد برنامه  ارزشيابي كاربرد رسانه - 8

 )كار عملي(برنامه آموزشي  طراحي، اجرا و ارزشيابي يك - 25الي  9
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  :اهداف ويژه به تفكيك اهداف كلي هر جلسه
  
 

لهدف كلي جلسه او: 

  يآموزش منظم يطراح و يآموزش يتكنولوژ يمبان و فيتعر با ييآشنا - 1
لاهداف ويژه جلسه او: 

 . دهد حيتوض يآموزش يتكنولوژ تياهم مورد در - 1

 .دهد حيتوض يآموزش يزير برنامه تياهم مورد در - 2

 .كند فيتعر را يآموزش يتكنولوژ - 3

  .دهد شرح را سالمت ارتقاء يها برنامه در يآموزش يتكنولوژ كاربرد يچگونگ - 4
 :در پايان دانشجو قادر باشد

  . را داشته باشد يآموزش يزير برنامهو  يآموزش يتكنولوژ تياهم حيتوضتوانايي  - 1
  .كند فيتعر را يآموزش يتكنولوژعلم به سادگي  - 2
  .برخوردار باشد سالمت ارتقاء يها برنامه در يآموزش يتكنولوژ كاربرد يچگونگنسبت به درك درستي از  - 3
  

 :مودهدف كلي جلسه 

  آموزش يبرقرار يبرا ارتباطات نديفرآ با ييآشنا - 1
 :موداهداف ويژه جلسه 

 .دهد حيتوضرا  آموزش در ارتباطات تياهم - 1

 .دهد شرح يكل صورت به را ارتباطات نديفرآ - 2

  .دهد شرح را سالمت بر يمبتن يها برنامه هيته جهت يآموزش يتكنولوژ در ارتباطات نديفرآ كاربرد يچگونگ - 3
 :در پايان دانشجو قادر باشد

  . را داشته باشد آموزش در ارتباطات تياهمو تبيين  حيتوضتوانايي  - 1
  .را درك كند سالمت بر يمبتن يها برنامه هيته جهت يآموزش يتكنولوژ در ارتباطات نديفرآ كاربرد يچگونگبه سادگي  - 2
  

 :سومهدف كلي جلسه 

  يريادگي در ها آن ريتأث و يآموزش ليوسا و مواد نقش - 1
 :سوماهداف ويژه جلسه 

 .ببرد نام را يآموزش يتكنولوژ در يكاربرد يآموزش ليوسا و مواد - 1

 .دهد شرح را يآموزش يتكنولوژ در يكاربرد يآموزش ليوسا و مواد كاربرد تياهم - 2

  .دهد شرح را يآموزش يتكنولوژ در يكاربرد يآموزش ليوسا و مواد كاربرد ريتأث - 3
 :در پايان دانشجو قادر باشد

  . را داشته باشد يآموزش يتكنولوژ در يكاربرد يآموزش ليوسا و موادنام بردن توانايي  - 1
  .برخوردار باشد يآموزش يتكنولوژ در يكاربرد يآموزش ليوسا و مواد كاربرد تياهمنسبت به درك درستي  از - 2
  .را داشته باشد يآموزش يتكنولوژ در يكاربرد يآموزش ليوسا و مواد كاربرد ريتأث شرحتوانايي  - 3
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 :چهارمهدف كلي جلسه 

  هاي فراگيران تدوين و تنظيم اهداف آموزشي متناسب با نياز آموزشي و ويژگي - 1
 :چهارماهداف ويژه جلسه 

 .كند فيتعر را يآموزش يازسنجين - 1

 .سديبنو و ببرد نام را يآموزش اهداف انواع - 2

  .دهد شرح را ريفراگ با متناسب يآموزش اهداف ميتنظ يچگونگ - 3
 :در پايان دانشجو قادر باشد

  . را داشته باشد يآموزش يازسنجينتوانايي تعريف و تبيين  - 1
  .را داشتخ باشد يآموزش اهداف انواعتوانايي نام بردن  - 2
  .برخوردار باشد ريفراگ با متناسب يآموزش اهداف ميتنظ يچگونگنسبت به درك درستي  از - 3
  

 :پنجمهدف كلي جلسه 

  رانيفراگ يها يژگيو و يآموزش اهداف با متناسب يآموزش يمحتوا نيتدو و هيته - 1
 :پنجماهداف ويژه جلسه 

 .دهد شرح را يآموزش يمحتوا مفهوم - 1

  .دهد شرح را ريفراگ ازين و يآموزش اهداف با متناسب يآموزش يمحتوا هيته يچگونگ - 2
 :در پايان دانشجو قادر باشد

  . را داشته باشد يآموزش يمحتوا مفهومتوضيح توانايي  - 1
  .كنددرك را  ريفراگ ازين و يآموزش اهداف با متناسب يآموزش يمحتوا هيته يچگونگو ت ياهم - 2
  

 :ششمهدف كلي جلسه 

  رانيفراگ يها يژگيو و يآموزش اهداف با متناسب يآموزش روش يريبكارگ و انتخاب - 1
 :ششماهداف ويژه جلسه 

 .دهد شرح را يآموزش يها روش انواع - 1

  .دهد شرح را رانيفراگ يها يژگيو و يآموزش اهداف با متناسب يآموزش روش يريبكارگ و انتخاب يچگونگ - 2
 :در پايان دانشجو قادر باشد

  . را داشته باشد يآموزش يها روشتوانايي توضيح  - 1
  .درك كندرا  رانيفراگ يها يژگيو و يآموزش اهداف با متناسب يآموزش روش يريبكارگ و انتخاب يچگونگو ت ياهم - 2
  

 :هفتمهدف كلي جلسه 

  ونورتاب ساكنهاي آموزشي غير نورتاب  رسانه - 1

 :هفتماهداف ويژه جلسه 

 .كند يبند دسته را يآموزش يها رسانه انواع - 1

 .كند انيب يمثال يآموزش يها رسانه يها دسته از كي هر يبرا - 2

 .دهد شرح را يآموزش يها رسانه كاربرد يچگونگ - 3

  .دهد شرح را رانيفراگ و يآموزش يمحتوا ،يآموزش اهداف اساس بر را يآموزش يها رسانه انتخاب يچگونگ - 4
 :در پايان دانشجو قادر باشد

  . را داشته باشد يآموزش يها رسانه انواع يآموزش يها رسانه انواع دسته بندي و آوردن مثال از توانايي - 1
  .را درك كند يآموزش يها رسانه كاربرد يچگونگو ت ياهم - 2
  .را درك كند رانيفراگ و يآموزش يمحتوا ،يآموزش اهداف اساس بر را يآموزش يها رسانه انتخاب يچگونگ - 3
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 :تمشههدف كلي جلسه 

  يآموزش برنامه امديپ يابيارزش و ها رسانه كاربرد يابيارزش - 1
 :تمشهاهداف ويژه جلسه 

 .كند فيتعر را يابيارزش - 1

 .دهد حيتوض را يابيارزش انواع - 2

  .دهد شرح را يآموزش يها برنامه يبايارزش يچگونگ - 3
 :قادر باشد در پايان دانشجو

  . داشته باشدرا  يابيارزشو شرح انواع توضيح توانايي  - 1
  .برخوردار باشد يآموزش يها برنامه يابيارزش يچگونگ در رابطه بادرك درستي از  - 2
  

 :پنجم و ستيب تا جلسه نهم جلسه

 يآموزش برنامه كي يابيارزش و اجرا ،يطراح: يكل هدف

 : باشد قادر دانشجو انيپا در

  .كند يابيارزش و يساز ادهيپ توسعه، را يآموزش برنامه كي
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  :منابع
  )شيرايو نيآخر( انياحد يآموزش يتكنولوژ - 1
  )شيرايو نيآخر( دانش فر هاشم يآموزش يتكنولوژ - 2
 نيآخر( همكاران و جهيعلو ييرزايم ترجمه مداخله، ينگار نقشه كرديرو سالمت ارتقاء يها برنامه يزير برنامه كتاب - 3

  )ترجمه
  )ترجمه نيآخر( همكاران و جهيعلو ييرزايم ترجمه راهنماي شواهد محور نگارش ارتباطات سالمت، - 4
 جهيعلو ييرزايم تاليف مداخله، ينگار نقشه كرديرو: خانواده من برنامه پيشگيري از شروع زودرس مصرف مواد در كودكان - 5
  )ويرايش نيآخر( همكاران و
  )ترجمه نيآخر( همكاران و جهيعلو ييرزايم ترجمهشايستگي فرهنگي در آموزش و ارتقاء سالمت،  - 6
  
 

  :روش تدريس
 »مشاركت فردي و گروهييادگيري در محيط مديا لب و مركز رايانه، سخنراني، بحث گروهي، ايفاي نقش، «
  

  :وسايل آموزشي
 »تخته سفيد، ويديو پروژكتور، رايانه«
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 ارزشيابيسنجش و 

  ساعت  تاريخ )درصدحسببر(كلنمرهازسهم روش آزمون
    از جلسه سوم تا انتهاي ترم نمره2 تركيبي  آزمون هاي دوره اي

    19/08/1397 نمره4 تركيبي  ترمانيمآزمون
   آموزش دانشكده اعالم خواهد كرد نمره13 تركيبي  ترمانيپاآزمون
  15/8- 15/10  جلساتهمه نمره1    كالس درفعالحضور

  15/10 تا 15/12
  
  

  :مقررات كالس و انتظارات از دانشجو
آموزشي  اهدافبه يادگيري متناسب با  ترم طولدر  ها كالسدانشجويان ضمن حضور منظم و فعال در تمامي  رود يمانتظار 

 .اهتمام ورزند

  
  دكتر مهدي ميرزايي علويجه :ي مدرسام و امضان
  دكتر بهزاد كرمي كتين :ي مدير گروهام و امضان
 دكتر هيوا حسيني :دانشكده EDOي مسئول ام و امضان

  
 :لاارس ريخات      : لاارس ريخات        : تحويل ريخات

  
  : امضا و گروه مدير ييدتأ      ■خير □بله : شده تدوين بار اولين براي درس طرح آيا
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 يآموزش يتكنولوژ درس بندي نازم جدول

  3كالس شماره    15/12 تا 15/10و   15/10تا  15/08شنبه  :جلسه عتاس و روز
  مدرس  جلسه هر موضوع  ريخات  جلسه

آشنايي با تعريف و مباني تكنولوژي آموزشي و طراحي منظم   24/06/1397  1
  آموزشي

  دكتر مهدي ميرزايي علويجه

 علويجهدكتر مهدي ميرزايي   آشنايي با فرآيند ارتباطات براي برقراري آموزش  24/06/1397  2

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه  ها در يادگيري آن ريتأثنقش مواد و وسايل آموزشي و   31/06/1397  3

تدوين و تنظيم اهداف آموزشي متناسب با نياز آموزشي و   31/06/1397  4
  هاي فراگيران ويژگي

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه

اهداف آموزشي و تهيه و تدوين محتواي آموزشي متناسب با  07/07/1397 5
  هاي فراگيران ويژگي

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه

انتخاب و بكارگيري روش آموزشي متناسب با اهداف آموزشي و   07/07/1397  6
  )هاي فراگيران ويژگي

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه

تابلوها، اشياء واقعي، تصاوير (هاي آموزشي غير نورتابرسانه  14/07/1397 7
هاي آموزشي  ،رسانه)ها، پوسترها و نمودارها چارتآموزشي، 

  )فيلم استريپ، اساليد، اوورهد و اوپك(نورتاب ساكن 

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه  يآموزشها و ارزشيابي پيامد برنامهارزشيابي كاربرد رسانه  14/07/1397 8

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه )كار عملي(برنامه آموزشيطراحي، اجرا و ارزشيابي يك  21/07/1397 9

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه )كار عملي(طراحي، اجرا و ارزشيابي يك برنامه آموزشي  21/07/1397 10

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه )كار عملي(طراحي، اجرا و ارزشيابي يك برنامه آموزشي  28/07/1397 11

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه )كار عملي(اجرا و ارزشيابي يك برنامه آموزشي طراحي،   28/07/1397  12

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه )كار عملي(طراحي، اجرا و ارزشيابي يك برنامه آموزشي  05/08/1397 13

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه )كار عملي(طراحي، اجرا و ارزشيابي يك برنامه آموزشي   05/08/1397  14

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه )كار عملي(طراحي، اجرا و ارزشيابي يك برنامه آموزشي   12/08/1397  15

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه )كار عملي(طراحي، اجرا و ارزشيابي يك برنامه آموزشي  12/08/1397 16

 ميرزايي علويجهدكتر مهدي  )كار عملي(طراحي، اجرا و ارزشيابي يك برنامه آموزشي   19/08/1397  17

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه )كار عملي(طراحي، اجرا و ارزشيابي يك برنامه آموزشي  19/08/1397 18
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 دكتر مهدي ميرزايي علويجه )كار عملي(طراحي، اجرا و ارزشيابي يك برنامه آموزشي  26/08/1397 19

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه )عمليكار(طراحي، اجرا و ارزشيابي يك برنامه آموزشي  26/08/1397 20

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه )كار عملي(طراحي، اجرا و ارزشيابي يك برنامه آموزشي   03/09/1397  21

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه )كار عملي(طراحي، اجرا و ارزشيابي يك برنامه آموزشي  03/09/1397 22

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه )كار عملي(برنامه آموزشي طراحي، اجرا و ارزشيابي يك   10/09/1397  23

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه )كار عملي(طراحي، اجرا و ارزشيابي يك برنامه آموزشي   10/09/1397  24

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه )كار عملي(طراحي، اجرا و ارزشيابي يك برنامه آموزشي  17/09/1397 25

  


