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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

  course planترمی  دوره  طرح 

 

 69-69نیمسال تحصیلی: دوم، سال  *.                                                                تکنولوژی آموزشی   نام درس:

 بهداشت عمومی )کارشناسی( رشته و مقطع تحصیلی: .*                                                                          دانشکده: بهداشت

 ندارد درس پیشنیاز:                                                                                 2 * تعداد واحد:

        8-01ه، چهارشنب * روز و ساعت برگزاری: 

 بهداشت عمومی*.گروه آموزشی:                                               01کالس شماره  محل برگزاری: .*  

 دکتر سید کمال میرکریمیمدرسین: نام 

 ایام هفتهروزهای تماس با مسئول درس:           دکتر سید کمال میرکریمیمسوول درس: نام 

  100-62169012تلفن:  ه بهداشت، طبقه دوم، گروه بهداشت عمومیدانشکدآدرس دفتر: 

  k.mirkarimi@goums.ac.ir: پست الکترونیک

 شناخت مبانی تکنولوژی آموزشی جهت بکارگیری موثر آن توسط دانشجویان مربوطه: هدف کلی درس

 

 اهداف اختصاصی:

 ان انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:از فراگیر

 با مبانی نظری تکنولوژی آموزشی آشنا شوند. .1

 با نقش مواد و وسایل آموزشی و تاثیر آنها بر یادگیری آشنا شوند. .2

 آشنا شوند. و همچنین روش های آموزشی با نحوه تهیه محتوای آموزشی، مواد و تولیدات آموزشی .3

 داف آموزشی آشنا شوند.با نحوه تدوین و نگارش اه  .4

 برنامه های آموزشی آشنا شوند.اجرا و ارزشیابی  چگونگی با نحوه .5

 با انواع ارتباط و راه کارهای برقراری ارتباط موثر و کارآمد آشنا شوند. .6

 

وزش واحد تئوری و خ و بهره گیری از وسایل کمک آموزشی از قبیل اسالید، ویدئو پروژکتور برای آمسخنرانی، پرسش و پاسشیوه تدریس: 

ی به همراه بحث گروهی و مشارکتی به منظور تهیه تولیدات آموزشی از قبیل پوستر، پمفلت، تراکت و ... برای آموزش واحد کارگاه آموزش

 عملی. 
 

   نحوه ارزشیابی دانشجو:

  % 15 یو شفاه یکتب آزمون های* 

 % 55    یی* امتحان نها

 ترم :  نایامتحانات در طول ترم و پا خیتار

 میان ترم: نیمه اول اردیبهشت 

 دانشکده   پایان ترم: بر اساس جدول زمان بندی شده 

 

 

   :  نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

 .دانشجو موظف است قبل از حضور استاد در کالس حضور داشته باشد 

 .غیبت دانشجویان مطابق آیین نامه آموزشی می باشد 
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 دانشجو: وظایف و تکالیف

     یک واحد از درس تکنولوژی آموزشی بصورت عملی می باشد که به تولید مواد و تولیدات آموزشی اختصاا  دارد و دانشاجو موظاف

 است در پایان ترم و بر اساس تکالیف محول شده در شروع ترم، تولیدات نامبرده شده را تحویل استاد نماید.

 اری کالس ها مشارکت فعال داشته باشند.کلیه دانشجویان موظف هستند در جریان برگز 

 نیمه اول اردیبهشت* تاریخ امتحان میان ترم: 

 بر اساس جدول امتحانی دانشکدهتاریخ امتحان پایان ترم: 

ه . عدم حضور دانشجو در آزمون های میان ترم و پایان ترم به منزله انصراف از آزمون تلقی شده و ب* سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:

همچنین زمان ارائه تولیدات آموزشی این واحد، تا پیش از آزمون می باشد و پس از هیچ عنوان آزمون مجدد از دانشجو اخذ نخواهد شد. 

 ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

 

 یمنابع اصل

 ،احدیان، آخرین انتشار محمد تکنولوژی آموزشی 

  ،آخرین انتشاردانشاشم فرهتکنولوژی آموزشی ، 

 

 برای یافتن مقاله و سایر اطالعات مفیدمنابع 

 بر اساس صالحدید استاد در طول ترم تحصیلی و به تناسب موضوع مورد انتظار معرفی خواهد شد.  -

 در دسترس یها E-journalsو   E-booksو استفاده از  Goums.ac.irکتابخانه مرکزی دانشگاه به آدرس  -

 

 

 

 ژی آموزشیواحد تکنولو یجدول زمان بندی برنامه درس

 

 مدرس عنوان ساعت روز

آمادگی الزم مالحظات / 

دانشجویان قبل از شروع 

 کالس

 مطالعه فردی دکتر میرکریمی آشنایی با مبانی آن تکنولوژی آموزشی وتعریف  5-11 چهارشنبه

 مطالعه فردی دکتر میرکریمی آشنایی با انواع ارتباط و کاربرد آن در آموزش 5-11 چهارشنبه

 5-11 نبهچهارش
آموزشی متناسب با اهداف آموزشی  تدوین و تنظیم اهداف

 و ویژگی های فراگیران
 مطالعه فردی دکتر میرکریمی

 5-11 چهارشنبه
تدوین و تنظیم محتوای آموزشی متناسب با اهداف 

 آموزشی و ویژگی های فراگیران
 مطالعه فردی دکتر میرکریمی

 5-11 چهارشنبه
ی آموزشی و تفاوت ها و شباهت آشنایی با انواع الگوها

 های آنها
 مطالعه فردی دکتر میرکریمی

 مطالعه فردی دکتر میرکریمی نقش مواد و وسایل آموزشی و تاثیر آنها در یادگیری 5-11 چهارشنبه

 5-11 چهارشنبه
آشنایی با رسانه های آموزشی غیر نورتاب )چارت ها، 

 پوسترها، اشیای واقعی و...(
 مطالعه فردی دکتر میرکریمی

 5-11 چهارشنبه
آشنایی با رسانه های آموزشی نورتاب ساکن )فیلم 

 استریپ، اسالید، اورهد و...(
 مطالعه فردی دکتر میرکریمی

 مطالعه فردی دکتر میرکریمی دهنده آشنایی با ویژگی ها و مهارت های آموزش 5-11 چهارشنبه

 5-11 چهارشنبه
مفلت، لیفلت، طراحی یک محصول آموزشی از قبیل پ

 پوستر متناسب با اهداف آموزشی و ویژگی های فراگیران
 مطالعه فردی دکتر میرکریمی
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 5-11 چهارشنبه
نقد و بررسی محصوالت آموزشی از قبیل پمفلت، لیفلت، 

 پوستر تولید شده توسط دانشجویان و ارائه بازخوردها
 دکتر میرکریمی

، ارائه کار مطالعه فردی

 عملی

 5-11 چهارشنبه

و نقد  اجرا )یا ایفای نقش بعنوان آموزشگر( برنامه آموزشی

و بررسی آن توسط دانشجویان همدوره به منظور بررسی 

  نقاط قوت و ضعف آن

 دکتر میرکریمی

مطالعه فردی، ارائه کار 

 عملی

 5-11 چهارشنبه

اجرا )یا ایفای نقش بعنوان آموزشگر( برنامه آموزشی و نقد 

شجویان همدوره به منظور بررسی و بررسی آن توسط دان

 نقاط قوت و ضعف آن

 دکتر میرکریمی

مطالعه فردی، ارائه کار 

 عملی

 5-11 چهارشنبه

اجرا )یا ایفای نقش بعنوان آموزشگر( برنامه آموزشی و نقد 

و بررسی آن توسط دانشجویان همدوره به منظور بررسی 

 نقاط قوت و ضعف آن

 دکتر میرکریمی
ه کار مطالعه فردی، ارائ

 عملی

 دکتر میرکریمی کاربرد رسانه های آموزشی( output)ارزشیابی  5-11 چهارشنبه
مطالعه فردی، ارائه کار 

 عملی

 دکتر میرکریمی برنامه آموزشی (output) ارزشیابی 5-11 چهارشنبه
مطالعه فردی، ارائه کار 

 عملی

 


