
  بسمه تعالی
  دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
 تکنولوژي آموزشی) course planطرح  دوره  ترمی (

  

  تکنولوژي آموزشینام درس :  
  8-10، ساعت  شنبه هاسه  تاریخ برگزاري :  1396-97تحصیلی  سال  دوم سال نیمطول دوره :

  ، اتاق تکنولوژي آموزشیبهداشتدانشکده  محل برگزاري :  واحد عملی) 1واحد نظري،  1واحد(  2تعداد واحد :
  ندارد پیش نیاز :  دکتر عبدالرحمان چرکزي گروه مدرسین :

  )ششمبهداشت عمومی پیوسته(ترم رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : 
  بهداشت، گروه بهداشت عمومیگرگان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده آدرس دفتر کار: 
    13-14یکشنبه ها: شنبه ها و روزهاي تماس: 

  01732456106) 250تلفن تماس: (
         rcharkazi@yahoo.comِپست الکترونیک:  

  

 ف کلی :اهدا
  شناخت مبانی تکنولوژي آموزشی جهت بکارگیري موثر آن توسط دانشجویان

  : زیر دست یابند در راستاي هر هدف کلی، به اهداف دوره بایداهداف اختصاصی : دانشجویان پس از طی 
 تکنولوژي آموزشی را تعریف کرده و ابعاد سه گانه آن را توضیح دهد. .1
 طراحی منظم آموزشی را شرح دهد. .2
 صر و اجزاي ارتباط را معرفی کند.ارتباط را تعریف کرده و عنا .3
 الگوهاي ارتباطی را توضیح دهد. .4
 آموزشی و تاثیر آنها در یادگیري را بیان کند.نقش مواد و وسایل  .5
 و تنظیم اهداف آموزشی متناسب با نیازهاي آموزشی فراگیران را توضیح دهد. روش تدوین .6
 تهیه و تدوین محتواي آموزشی متناسب با اهداف آموزشی و ویژگی هاي فراگیران را شرح دهد. .7
 نورتاب را توضیح دهد.ویژگی ها و خصوصیات رسانه هاي آموزشی نورتاب و غیر  .8
 یک نمونه پوستر، پمفلت یا چارت را متناسب با گروه مخاطب طراحی و تدوین کند. .9

 برنامه آموزشی ارائه شده توسط دیگر همکالسی هاي خود را نقد و ارزشیابی کند. .10
  ترونیک و خصوصیات آنها را  معرفی کند.کرسانه هاي ال .11

  نمایش عملی، ، بحث گروهی، پرسش و پاسخ ، سخنرانی روش تدریس : 

  سیاست ها و قوانین کالس :
  . غیبت دانشجو بر اساس مقررات آموزشی دانشکده می باشد.1
  . حضور به موقع دانشجو در کالس و قبل از حضور استاد2
  . خاموش بودن  تلفن همراه دانشجو3
  : ایف و تکالیف دانشجوظو
  . رعایت نظم و انضباط در کالس1
  و تکالیف خواسته شده در طول ترم پاسخ به سئواالت. مشارکت فعال در بحث گروهی، 2

  :در نمره پایانی آنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو
  درصد 20   . حضور فعال و موثر در کالس1

  درصد 40                   . آزمون پایان ترم 3
  درصد 40)، تدوین و ارسال یک پیامک آموزشیپمفلت، یا یک رسانه آموزشی دیگر به دلخواه. تهیه و تحویل یک کار عملی(تحلیل آموزشی، 4
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  منابع مطالعه 
   بع اصلی :من

  کتاب تکنولوژي آموزشی دکتر احدیان، آخرین ویرایش .1
  منبع براي مطالعه بیشتر: 

 فردانش، آخرین ویرایشکتاب تکنولوژي آموزشی هاشم  .1
   

  

  فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس

  مدرس  عناوین  ساعت  تاریخ  ردیف
  دکتر عبدالرحمان چرکزي  تعریف تکنولوژي، ابعاد سه گانه تکنولوزي آموزشی،  زنجیره منظم آموزشی  10-8  17/11/1396  1
آموزشی، تحلیل آموزشی، شرایط و انواع اهداف آموزشی، حیطه هاي سه گانه اهداف  10-8 24/11/1396  2

  منابع یادگیري (کارعملی)
  دکتر عبدالرحمان چرکزي

 دکتر عبدالرحمان چرکزي  شیوه هاي یادگیري  -گروه هاي تدریس و یادگیري 10-8 8/12/1396  3

 دکتر عبدالرحمان چرکزي  تعریف رسانه و تفاوت آن با مواد و وسایل کمک آموزشی 10-8 15/12/1396  4

 دکتر عبدالرحمان چرکزي  هرم تجارب یادگیري ادگار دیل و نقش آن در یادگیري 10-8 22/12/1396  5
 دکتر عبدالرحمان چرکزي )1ارتباط در آموزش( 10-8 14/1/1397  6
 دکتر عبدالرحمان چرکزي  )2ارتباط در آموزش ( 10-8 21/1/1396  7
 دکتر عبدالرحمان چرکزي و غیر نورتاب تقسیم بندي رسانه هاي آموزشی نورتاب 10-8 28/1/1397  8
 دکتر عبدالرحمان چرکزي (کارعملی تابلوهاي آموزشی، انواع چارت و ویژگی هاي آنها 10-8 4/2/1397  9

 دکتر عبدالرحمان چرکزي (کار عملی) پوستر و خصوصیات یک پوستر و موارد کاربرد آن 10-8 18/2/1397  10
 دکتر عبدالرحمان چرکزي  )(کارعملیفولدر، تراکت، بروشور پمفلت، لیفلت، 10-8 25/2/1397  11
 دکتر عبدالرحمان چرکزي (کار عملی) چگونگی تدوین و تنظیم یک رسانه آموزشی 10-8 1/3/1397  12
 دکتر عبدالرحمان چرکزي (کارعملی) ، اورهدکویدیو الیزر، اوپ 10-8 8/3/1397  13
 دکتر عبدالرحمان چرکزي در آموزش سالمترسانه هاي الکترونیکی  10-8 22/3/1397  14

 


