دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
دانشكده بهداشت – معاونت آموزشي
فرم خلاصه تدوين طرح درس استاد در يك نيمسال
تعداد کل واحد2 :
عنوان درس :تکنولوژی آموزشی
اهداف کلی :شناخت مبانی تکنولوژی آموزشی جهت بکارگیری موثر آن توسط دانشجویان مربوطه
رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان :کارشناسی بهداشت عمومی
رئوس مطالب
جلسه
آشنایی با تعریف و مبانی تکنولوژی آموزشی
1

نقش مواد و وسایل آموزشی و تاثیر بکارگیری آنها در یادگیری
2
طراحی منظم آموزشی
3
ادامه طراحی منظم آموزشی
4
الگوهای آموزشی
5
رسانه های آموزشی غیر نورتاب
6
رسانه های آموزشی نورتاب ساکن
7
ادامه مبحث رسانه های آموزشی
8
امتحان میان ترم
9
طراحی و تهیه یک نمونه پمفلت یا یک نمونه چارت برگردان یا
11
یک نمونه پوستر متناسب با اهداف آموزشی و ویژگی های
فراگیران
حیطه شناختی
11
حیطه عاطفی
12
حیطه روانی حرکتی
13
شیوه های تدریس
14
شیوه های طراحی سوال
15
یک برنامه آموزشی را اجرا نماید
16
نظارت بر اجرا یا ایفای نقش یک نفر از همدوره ای های خو و
17
ثبت نقاط ضعف و قوت برنامه های آموزشی وی و ارائه
پیشنهادات اصلاحی
بازدید از مراکز رسانه ای
18
ارائه گزارش از بازدید
19
امتحان پایان ترم
20
منبع اصلی درس()REFERENCE
جزوه وتوضیحات استاد در طول ترم
تکنولوژی آموزشی محمد احدیان

تئوری عملی

گروه آموزشی :بهداشت عمومی
پیش نیاز :ندارد

وسایل کمک آموزشی
Text books,
Video projector,
PowerPoint,
White board

ملاحظات

نام مدرس/مدرسین :دکتر مریم محمدی
روش تدریس
با توجه به اهداف آموزشی ،نوع
محتوی ،تعداد دانشجویان کلاس ،و
 ،...در جلسات مختلف از روشهای ذکر
شده در پایین جدول و نیز برخی
روشهای دیگر برای تدریس بهره
گرفته می شود.
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تکنولوژی آموزشی خدیجه علی آبادی
منابع وابسته برای مطالعه)(BIBLIOGRAPHY
کتابخانه و اینترنت
روش ارزشیابی:
حضور به موقع و فعال در کلاس  2نمره
ارائه مطلب و کنفرانس ،درکلاس 2نمره
امتحان میان ترم به صورت تست  4نمره
امتحان آخر ترم سئوالات تلفیقی از تست و تشریحی 12نمره امتحان
روشهای تدریس شامل  ،سخنرانی  ،سخنرانی بازخوردی  ،پرسش و پاسخ کنفرانس  ،بحث گروهی  ،ایفای نقش و پژوهش علمی  ،پروژه  ،حل مسئله – سایر روش ها....

