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 بسمعه تعالی

 
 اهکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشدانشگاه علوم پزش

 بهداشت دانشکده

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمتگروه 
 

 یآموزش یتکنولوژ: درس عنوان

 یک ترم یعمومدانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت  :مخاطبان

 ،  جلسه( 8واحد نظری ) 1 و دکتر فاطمه رجعتی: دکتر مهدی میرزایی علویجهواحد/  2 (:واحد از استاد سهم یا) تعدادواحد

 جلسه 25جمعاً  ،جلسه( 17واحد عملی ) 1

 15الی  14از ساعت  دوشنبه :فراگیر سؤاالت به پاسخگویی ساعت

 99-400نیمسال اوّل تحصیلی  18الی  16شنبه  :(تحصیلی نیمسال و ساعت روز،) درس ارائه زمان

 اریسالمت؛ استاد یاستگذاریس MPHسالمت و  یآموزش بهداشت و ارتقا یتخصص ی)دکتر دکتر مهدی میرزایی علویجه :مدرس

دکتر فاطمه  ،کرمانشاه( یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشکده بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشک ؛و ارتقای سالمتبهداشت آموزش گروه 

دانشکده بهداشت؛ دانشگاه  ؛و ارتقای سالمتبهداشت آموزش گروه  دانشیار؛ سالمت یآموزش بهداشت و ارتقا یتخصص ی)دکتررجعتی 

 کرمانشاه( یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک

 ندارد :نیاز پیش درس 

 

 هدف کلی درس:

 یآموزش اهداف یعلم یها روش از استفاده با آن در که دهد یم لیتشک را آموزش ندیفرآ اساس یآموزش برنامه کی یطراح

 یساز ادهیپ برنامه آن ،یآموزش مواد هیته و یطراح کمک با و گردد یم شنهادیپ ها آن با متناسب یآموزش روش و انتخاب

 .ردیگ یم قرار یابیارزش مورد تاًینها و گردد یم

 

 اهداف کلی جلسات:

 تکنولوژی آموزشی و طراحی منظم آموزشیآشنایی با تعریف و مبانی  -1

 آشنایی با فرآیند ارتباطات برای برقراری آموزش -2

 ها در یادگیری آن ریتأثنقش مواد و وسایل آموزشی و  -3

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

 های فراگیران موزشی و ویژگیتهیه و تدوین محتوای آموزشی متناسب با اهداف آ -5

 های فراگیران انتخاب و بکارگیری روش آموزشی متناسب با اهداف آموزشی و ویژگی -6
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های آموزشی  رسانه ها، پوسترها و نمودارها(، های آموزشی غیر نورتاب )تابلوها، اشیاء واقعی، تصاویر آموزشی، چارت رسانه -7

 رهد و اوپک(نورتاب ساکن )فیلم استریپ، اسالید، اوو

 یآموزشها و ارزشیابی پیامد برنامه  ارزشیابی کاربرد رسانه -8

 طراحی، اجرا و ارزشیابی یک برنامه آموزشی )کار عملی( -25الی  9
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 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 
 

 ل:هدف کلی جلسه اوّ

 یآموزش منظم یطراح و یآموزش یتکنولوژ یمبان و فیتعر با ییآشنا -1

 ل:اهداف ویژه جلسه اوّ

 . دهد حیتوض یآموزش یتکنولوژ تیاهم مورد در -1

 .دهد حیتوض یآموزش یزیر برنامه تیاهم مورد در -2

 .کند فیتعر را یآموزش یتکنولوژ -3

 .دهد شرح را سالمت ارتقاء یها برنامه در یآموزش یتکنولوژ کاربرد یچگونگ -4

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را داشته باشد.  یآموزش یزیر برنامهو  یآموزش یتکنولوژ تیاهم حیتوضتوانایی  -1

 کند. فیتعر را یآموزش یتکنولوژبه سادگی علم  -2

 برخوردار باشد. سالمت ارتقاء یها برنامه در یآموزش یتکنولوژ کاربرد یچگونگاز درک درستی نسبت به  -3

 

 :موّدهدف کلی جلسه 

 آموزش یبرقرار یبرا ارتباطات ندیفرآ با ییآشنا -1

 :موّداهداف ویژه جلسه 

 .دهد حیتوضرا  آموزش در ارتباطات تیاهم -1

 .دهد شرح یکل صورت به را ارتباطات ندیفرآ -2

 .دهد شرح را سالمت بر یمبتن یها برنامه هیته جهت یآموزش یتکنولوژ در ارتباطات ندیفرآ کاربرد یچگونگ -3

 :دانشجو قادر باشددر پایان 

 را داشته باشد.  آموزش در ارتباطات تیاهمو تبیین  حیتوضتوانایی  -1

  در ارتباطات ندیفرآ کاربرد یچگونگبه سادگی  -2

 را درک کند. سالمت بر یمبتن یها برنامه هیته جهت یآموزش یتکنولوژ

 

 :سوّمهدف کلی جلسه 

 یریادگی در ها آن ریتأث و یآموزش لیوسا و مواد نقش -1

 :سوّماهداف ویژه جلسه 

 .ببرد نام را یآموزش یتکنولوژ در یکاربرد یآموزش لیوسا و مواد -1

 .دهد شرح را یآموزش یتکنولوژ در یکاربرد یآموزش لیوسا و مواد کاربرد تیاهم -2

 .دهد شرح را یآموزش یتکنولوژ در یکاربرد یآموزش لیوسا و مواد کاربرد ریتأث -3

 :پایان دانشجو قادر باشددر 

 را داشته باشد.  یآموزش یتکنولوژ در یکاربرد یآموزش لیوسا و موادتوانایی نام بردن  -1

 برخوردار باشد. یآموزش یتکنولوژ در یکاربرد یآموزش لیوسا و مواد کاربرد تیاهماز درک درستی نسبت به  -2

 را داشته باشد. یآموزش یتکنولوژ در یکاربرد یآموزش لیوسا و مواد کاربرد ریتأث شرحتوانایی  -3
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 :چهارمهدف کلی جلسه 

 های فراگیران تدوین و تنظیم اهداف آموزشی متناسب با نیاز آموزشی و ویژگی -1

 :چهارماهداف ویژه جلسه 

 .کند فیتعر را یآموزش یازسنجین -1

 .سدیبنو و ببرد نام را یآموزش اهداف انواع -2

 .دهد شرح را ریفراگ با متناسب یآموزش اهداف میتنظ یچگونگ -3

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را داشته باشد.  یآموزش یازسنجینتوانایی تعریف و تبیین  -1

 ی را داشتخ باشد.آموزش اهداف انواعتوانایی نام بردن  -2

 برخوردار باشد. ریفراگ با متناسب یآموزش اهداف میتنظ یچگونگاز درک درستی نسبت به  -3

 

 :پنجمهدف کلی جلسه 

 رانیفراگ یها یژگیو و یآموزش اهداف با متناسب یآموزش یمحتوا نیتدو و هیته -1

 :پنجماهداف ویژه جلسه 

 .دهد شرح را یآموزش یمحتوا مفهوم -1

 .دهد شرح را ریفراگ ازین و یآموزش اهداف با متناسب یآموزش یمحتوا هیته یچگونگ -2

 :پایان دانشجو قادر باشددر 

 را داشته باشد.  یآموزش یمحتوا مفهومتوانایی توضیح  -1

 را درک کند ریفراگ ازین و یآموزش اهداف با متناسب یآموزش یمحتوا هیته یچگونگو ت یاهم -2

 

 :ششمهدف کلی جلسه 

 رانیفراگ یها یژگیو و یآموزش اهداف با متناسب یآموزش روش یریبکارگ و انتخاب -1

 :ششماهداف ویژه جلسه 

 .دهد شرح رای آموزش یها روش انواع -1

 .دهد شرح را رانیفراگ یها یژگیو و یآموزش اهداف با متناسب یآموزش روش یریبکارگ و انتخاب یچگونگ -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 ی را داشته باشد. آموزش یها روشتوانایی توضیح  -1

 را درک کند. رانیفراگ یها یژگیو و یآموزش اهداف با متناسب یآموزش روش یریبکارگ و انتخاب یچگونگو ت یاهم -2
 

 :هفتمهدف کلی جلسه 

 های آموزشی غیر نورتاب ونورتاب ساکن رسانه -1

 :هفتماهداف ویژه جلسه 

 .کند یبند دسته را یآموزش یها رسانه انواع -1

 .کند انیب یمثال یآموزش یها رسانه یها دسته از کی هر یبرا -2

 .دهد شرح را یآموزش یها رسانه کاربرد یچگونگ -3

 .دهد شرح را رانیفراگ و یآموزش یمحتوا ،یآموزش اهداف اساس بر را یآموزش یها رسانه انتخاب یچگونگ -4

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را داشته باشد.  یآموزش یها رسانه انواع یآموزش یها رسانه انواعتوانایی دسته بندی و آوردن مثال از  -1
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 را درک کند. یآموزش یها رسانه کاربرد یچگونگو ت یاهم -2

 را درک کند. رانیفراگ و یآموزش یمحتوا ،یآموزش اهداف اساس بر را یآموزش یها رسانه انتخاب یچگونگ -3

 

 :هشتمهدف کلی جلسه 

 یآموزش برنامه امدیپ یابیارزش و ها رسانه کاربرد یابیارزش -1

 :هشتماهداف ویژه جلسه 

 .کند فیتعر را یابیارزش -1

 .دهد حیتوض را یابیارزش انواع -2

 .دهد شرح را یآموزش یها برنامه یبیاارزش یچگونگ -3

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را داشته باشد.  یابیارزشتوانایی توضیح و شرح انواع  -1

 برخوردار باشد. یآموزش یها برنامه یابیارزش یچگونگاز درک درستی در رابطه با  -2

 

 :پنجم و ستیب تا جلسه نهم جلسه

 یآموزش برنامه کی یابیارزش و اجرا ،یطراح: یکل هدف

 : باشد قادر دانشجو انیپا در

 .کند یابیارزش و یساز ادهیپ توسعه، را یآموزش برنامه کی
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 منابع:

 (شیرایو نیآخر) انیاحد یآموزش یتکنولوژ -1

 (شیرایو نیآخر) دانش فر هاشم یآموزش یتکنولوژ -2

 نیآخر) همکاران و جهیعلو ییرزایم ترجمه مداخله، ینگار نقشه کردیرو سالمت ارتقاء یها برنامه یزیر برنامه کتاب -3

 (ترجمه

 (ترجمه نیآخر) همکاران و جهیعلو ییرزایم ترجمه راهنمای شواهد محور نگارش ارتباطات سالمت، -4

 جهیعلو ییرزایم فیتأل مداخله، ینگار نقشه کردیروخانواده من برنامه پیشگیری از شروع زودرس مصرف مواد در کودکان:  -5

 (ویرایش نیآخر) همکاران و

 (ترجمه نیآخر) همکاران و جهیعلو ییرزایم ترجمهشایستگی فرهنگی در آموزش و ارتقاء سالمت،  -6

 
 

 روش تدریس:
 «مشارکت فردی و گروهییادگیری در محیط مدیا لب و مرکز رایانه، سخنرانی، بحث گروهی، ایفای نقش، »

 

 وسایل آموزشی:

 «تخته سفید، ویدیو پروژکتور، رایانه»
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 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ (درصد حسب بر) کل نمره از سهم روش آزمون

  از جلسه سوم تا انتهای ترم نمره 2 ترکیبی یا دوره یها آزمون

  20/08/1399  نمره 4 ترکیبی ترم انیم آزمون

   نمره 5 پروژه کار عملی

  آموزش دانشکده اعالم خواهد کرد نمره 9 ترکیبی ترم انیپا آزمون

 

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

  :رود یمان محترم انتظار یاز دانشجو

 جلسات درس داشته باشند.ق در یحضور منظم و دق -1

 ند.یت نماکمشار یآموزش یها تیفعالو  یگروه یها بحثدر  -2

 را داشته باشند. یبه سؤاالت مبحث قبل ییپاسخ گو یدر هر جلسه آمادگ -3

 ند.یاستفاده نما یمعتبر علم یها تیساگر منابع و یاز د -4

 ند.یالس خاموش نماکتلفن همراه خود را در  -5

 

 یرجعت فاطمه دکتر، مهدی میرزایی علویجهدکتر  ی مدرس:ام و امضان

 حسین اشتریاندکتر  ی مدیر گروه:ام و امضان

 صفری ایرؤدکتر  دانشکده: EDOی مسئول ام و امضان

 

 :لاارس ریخات   : لاارس ریخات    : تحویل ریخات

 

 : امضا و گروه مدیر ییدتأ   ■خیر □بله : شده تدوین بار اولین برای درس طرح آیا

 

 

  



 

8 
 

 یآموزش یتکنولوژ درس بندی نازم جدول

 3کالس شماره       18الی  16شنبه  :جلسه عتاس و روز

 مدرس جلسه هر موضوع ریخات جلسه

آشنایی با تعریف و مبانی تکنولوژی آموزشی و طراحی منظم  25/06/1399 1

 آموزشی

دکتر مهدی میرزایی علویجه، 

 دکتر فاطمه رجعتی

دکتر مهدی میرزایی علویجه،  فرآیند ارتباطات برای برقراری آموزشآشنایی با  25/06/1399 2

 دکتر فاطمه رجعتی

3 01/07/1399 دکتر مهدی میرزایی علویجه،  ها در یادگیری آن ریتأثنقش مواد و وسایل آموزشی و  

 دکتر فاطمه رجعتی

4 01/07/1399 تدوین و تنظیم اهداف آموزشی متناسب با نیاز آموزشی و  

 های فراگیران ویژگی

دکتر مهدی میرزایی علویجه، 

 دکتر فاطمه رجعتی

5 08/07/1399 تهیه و تدوین محتوای آموزشی متناسب با اهداف آموزشی و  

 های فراگیران ویژگی

دکتر مهدی میرزایی علویجه، 

 دکتر فاطمه رجعتی

6 08/07/1399 انتخاب و بکارگیری روش آموزشی متناسب با اهداف آموزشی و  

 های فراگیران( ویژگی

دکتر مهدی میرزایی علویجه، 

 دکتر فاطمه رجعتی

7 15/07/1399 های آموزشی غیر نورتاب )تابلوها، اشیاء واقعی، تصاویر  رسانه 

های آموزشی  ها، پوسترها و نمودارها(،رسانه آموزشی، چارت

 نورتاب ساکن )فیلم استریپ، اسالید، اوورهد و اوپک(

علویجه، دکتر مهدی میرزایی 

 دکتر فاطمه رجعتی

8 15/07/1399 دکتر مهدی میرزایی علویجه،  یآموزشها و ارزشیابی پیامد برنامه  ارزشیابی کاربرد رسانه 

 دکتر فاطمه رجعتی

9 22/07/1399 دکتر مهدی میرزایی علویجه،  طراحی، اجرا و ارزشیابی یک برنامه آموزشی )کار عملی( 

 دکتر فاطمه رجعتی

10 22/07/1399 دکتر مهدی میرزایی علویجه،  طراحی، اجرا و ارزشیابی یک برنامه آموزشی )کار عملی( 

 دکتر فاطمه رجعتی

11 29/07/1399 دکتر مهدی میرزایی علویجه،  طراحی، اجرا و ارزشیابی یک برنامه آموزشی )کار عملی( 

 دکتر فاطمه رجعتی

12 29/07/1399 دکتر مهدی میرزایی علویجه،  آموزشی )کار عملی(طراحی، اجرا و ارزشیابی یک برنامه  

 دکتر فاطمه رجعتی

13 25/07/1399 دکتر مهدی میرزایی علویجه،  طراحی، اجرا و ارزشیابی یک برنامه آموزشی )کار عملی( 

 دکتر فاطمه رجعتی

14 25/07/1399 علویجه، دکتر مهدی میرزایی  طراحی، اجرا و ارزشیابی یک برنامه آموزشی )کار عملی( 

 دکتر فاطمه رجعتی

15 06/08/1399 دکتر مهدی میرزایی علویجه،  طراحی، اجرا و ارزشیابی یک برنامه آموزشی )کار عملی( 

 دکتر فاطمه رجعتی

16 06/08/1399 دکتر مهدی میرزایی علویجه،  طراحی، اجرا و ارزشیابی یک برنامه آموزشی )کار عملی( 

 دکتر فاطمه رجعتی

17 13/08/1399 دکتر مهدی میرزایی علویجه،  طراحی، اجرا و ارزشیابی یک برنامه آموزشی )کار عملی( 

 دکتر فاطمه رجعتی

18 13/08/1399 دکتر مهدی میرزایی علویجه،  طراحی، اجرا و ارزشیابی یک برنامه آموزشی )کار عملی( 
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 دکتر فاطمه رجعتی

19 20/08/1399 دکتر مهدی میرزایی علویجه،  آموزشی )کار عملی(طراحی، اجرا و ارزشیابی یک برنامه  

 دکتر فاطمه رجعتی

20 20/08/1399 دکتر مهدی میرزایی علویجه،  طراحی، اجرا و ارزشیابی یک برنامه آموزشی )کار عملی( 

 دکتر فاطمه رجعتی

21 27/08/1399 علویجه، دکتر مهدی میرزایی  طراحی، اجرا و ارزشیابی یک برنامه آموزشی )کار عملی( 

 دکتر فاطمه رجعتی

22 27/08/1399 دکتر مهدی میرزایی علویجه،  طراحی، اجرا و ارزشیابی یک برنامه آموزشی )کار عملی( 

 دکتر فاطمه رجعتی

23 04/09/1399 دکتر مهدی میرزایی علویجه،  طراحی، اجرا و ارزشیابی یک برنامه آموزشی )کار عملی( 

 دکتر فاطمه رجعتی

24 04/09/1399 دکتر مهدی میرزایی علویجه،  طراحی، اجرا و ارزشیابی یک برنامه آموزشی )کار عملی( 

 دکتر فاطمه رجعتی

25 11/09/1399 دکتر مهدی میرزایی علویجه،  طراحی، اجرا و ارزشیابی یک برنامه آموزشی )کار عملی( 

 دکتر فاطمه رجعتی

 


