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 1398-99تحصیلی  دومنیمسال 

 
  کارگیری موثر آن توسط دانشجویانه شناخت مبانی تکنولوژی آموزشی جهت ب: هدف کلی درس

 

شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

ف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: اهدا

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

 حیطه

 اهداف

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 زمان جلسه

 و وظایف تکالیف

 دانشجو
 ارزشیابینحوه

1 
 جلسه

 اول

معارفه ، تعیین اهداف و 

ارتباط  منابعمعرفی 

تکنولوژی آموزشی در 

 آموزش بهداشت 

صلی تعریف اجزا ا

 تکنولوژی آموزشی 

اهمیت کاربرد تکنولوژی 

 آموزشی 

زنجیره سیستماتیک 

 طراحی، اجرا و ارزشیابی 

رابطه تکنولوژی آموزشی 

 و رویکرد سیستم ها 

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:

  ارتباط تکنولوژی آموزشی در آموزش بهداشت

 . را توضیح دهند

  اجزا اصلی تعریف تکنولوژی آموزشی را

 . توضیح دهند

  اهمیت کاربرد تکنولوژی آموزشی را بیان

 . نمایند

 ارزشیابی  زنجیره سیستماتیک طراحی، اجرا و

 . را شرح دهند

  رابطه تکنولوژی آموزشی و رویکرد سیستم ها

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

 و پاسخ

 کتاب، فیلم آموزشی
 دیتاپروژکتور

 دقیقه90

حضور فعال در 

شرکت فعال  کالس،

در بحث و 

گویی به پاسخ

 سئواالت

 آغازین

                                                 

 ، آزمایشی گردش علمی –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی   


یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  

 شجویان( برگزار گردد.دان
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اجزاء سیستم کالس، 

درون داد و برون داد و 

 اهمیت تعامل بین آنها 

ابعاد تکنولوژی آموزشی 

 و ارتباط آنها با هم 

نگرش  مزایای داشتن

سیستماتیک به آموزش 

 و آگاهی از نقش ارتباط 

 

 . را تشریح نمایند

  اجزاء سیستم کالس، درون داد و برون داد و

 . اهمیت تعامل بین آنها را توضیح دهند

  ابعاد تکنولوژی آموزشی و ارتباط آنها با هم

 . را بیان نمایند

  مزایای داشتن نگرش سیستماتیک به

آگاهی از نقش ارتباط را با بیان  آموزش و

 . خود شرح دهند
  حیطه عاطفی:

 .داشته باشد یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 به درس گوش فرا دهد. یو دقت کاف زهیبا انگ

2 

 جلسه

 دوم

تعریف و مبانی 

 تکنولوژی آموزشی 

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
  .تکنولوژی آموزشی را تعریف کند 

  مفاهیم و اجزا تشکیل دهنده تکنولوژی

 آموزشی را توضیح دهد. 

  مفهوم تکنولوژی آموزشی را با جمالت خود

  .ساخته بیان نماید

 لوژی آموزشی در حوزه اهمیت کاربرد تکنو

 سالمت را بداند. 

 با   آموزشی  اصول و مقدمات تکنولوژی

ترکیب نظریه های مختلف تعریف جامعی از 

   .یادگیری ارائه نماید

  نظریه های مختلف مربوط به یادگیری را با

  .هم مقایسه نماید

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

 و پاسخ

 کتاب، فیلم آموزشی
 دیتاپروژکتور

 دقیقه90

حضور فعال در 

کالس،شرکت فعال 

در بحث و 

 پاسخگویی

ای یا مرحله

 تکوینی
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  حیطه عاطفی:
 .داشته باشد یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 به درس گوش فرا دهد. یقت کافو د زهیبا انگ

3 

 جلسه

 سوم

آشنایی با  طراحی 

منظم آموزشی و 

موارد استفاده از آن 

فرآیند  در آموزش و

تباط برای برقراری ار

 آموزش

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
 منظم آموزشی را تعریف نماید.  طراحی -1

منظم  مرحله اساسی که در طراحی چهار -2

 آموزشی را باید مورد توجه قرار داد، نام ببرد. 

ابعاد مختلف هوش عاطفی را در ارتباط با  -3

   .فرایند یادگیری توضیح دهد

  .یادگیری را بیان کندتاثیر هوش عاطفی بر  -4

حیطه های مختلف یادگیری بر اساس 1-* 

  .نظریه بلوم را نام ببرد

سطوح مختلف یادگیری در حیطه عاطفی را  -2 

  .طبقه بندی نماید

سطوح مختلف یادگیری در حیطه شناختی را  -3

  .طبقه بندی نماید

 – سطوح مختلف یادگیری در حیطه روانی4-

  .ایدحرکتی را طبقه بندی نم

سطوح یادگیری در اهداف آموزشی تدوین 5-

  .شده را تشخیص دهد

انواع طبقه بندیهای موجود در موردسطوح  -6

حرکتی را با هم  – یادگیری در حیطه روانی

  .مقایسه کند

طبقه بندی آندرسون در مورد حیطه های  -7

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

 و پاسخ

 کتاب، فیلم آموزشی
 دیتاپروژکتور

 دقیقه90

حضور فعال در 

کالس،شرکت فعال 

در بحث و 

پاسخگویی به 

 سئواالت

ای یا مرحله

 تکوینی
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  یادگیری را با طبقه بندی بلوم مقایسه کند

  .باطات را بیان کندتعریف واحدی از ارت -1* 

بخش مختلف در یک فرایند ارتباط را بازگو  2

 نماید.

عناصر کلیدی و اجزا و مراحل فرایند ارتباط  -3

  را بیان کند

 را بازگو نماید. ارتباطاتو عناصر انواع   -4

بازگو  هفت باور اشتباه در خصوص ارتباط را - 5

 نماید.

  حیطه عاطفی:
 .داشته باشد یالسک یمشارکت فعال در بحث ها

 به درس گوش فرا دهد. یو دقت کاف زهیبا انگ

4 

 جلسه

 چهارم

نقش مواد و وسایل 

 آموزشی و تاثیر آنها

 در یادگیری

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
 انواع وسایل آموزشی را مقایسه کند. -1*

طرز کار با انواع وسایل آموزشی را نمایش  -2

  دهد.

 را بازگوتفاوت رسانه و وسایل کمک آموزشی  -3

 .دینما

برنامه آموزشی و اجزاء اصلی یک برنامه  -4

  .آموزشی را توضیح دهد

سایل کمک آموزشی چند موارد استعمال و -5

 مت بداندرسانه ای را در سیستم های سال

استانداردهای طراحی وسایل کمک آموزشی  -6

 چند رسانه ای را بداند،

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

 و پاسخ

 کتاب، فیلم آموزشی
 دیتاپروژکتور

 دقیقه90

حضور فعال در 

کالس،شرکت فعال 

در بحث و 

پاسخگویی به 

 سئواالت

ای یا مرحله

 تکوینی
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دو وسیله کمک آموزشی چند رسانه ای را با  -7

 هم مقایسه و نقاط ضعف و قوت آنها را بیان نماید

. 

طرز کار با انواع وسایل کمک آموزشی را  -8

  .هدنمایش د

  حیطه عاطفی:
 .داشته باشد یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 به درس گوش فرا دهد. یو دقت کاف زهیبا انگ

5 

 جلسه

 پنجم

تنظیم و تدوین 

اهداف آموزشی 

متناسب با نیاز 

آموزشی و ویژگی 

 های فراگیران

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
  انواع اهداف آموزشی را لیست کند. -1*

تفاوت بین اهداف کلی و اختصاصی را بیان -2

 کند. . 

دیدگاههای مختلف درمورد کاربرد اهداف -3

  رفتاری در آموزش را تعیین کند. 

خطاهای متداول در نگارش اهداف رفتاری را  -4

 تشخیص دهد. 

انواع اهداف آموزشی را برای یک برنامه  -5

  .آموزشی تدوین نماید

  حیطه عاطفی:
 .داشته باشد یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 به درس گوش فرا دهد. یو دقت کاف زهیبا انگ

شناختی 

 عاطفی

تمرین 

عملی/ایفای 

 نقش

 آموزشی کتاب، فیلم
 دیتاپروژکتور

 دقیقه90

حضور فعال در 

کالس،شرکت فعال 

در بحث و 

پاسخگویی به 

 سئواالت

ای یا مرحله

 تکوینی

6 

 جلسه

 ششم

تهیه و تدوین 

محتوای آموزش 

متناسب با اهداف 

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
 یها یژگیآموزش را متناسب با و یمحتوا -1

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

 و پاسخ

 کتاب، فیلم آموزشی
 دیتاپروژکتور

 دقیقه90

حضور فعال در 

کالس،شرکت فعال 

در بحث و 

ای یا مرحله

 تکوینی
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آموزشی و ویژگی 

 های فراگیران 

 کنند. هیته یو اهداف آموزش رانیراگف

 روش های آموزشی را شرح دهد.-2

 دیسیبنو یهدف اختصاصسه مورد  -3

یک  یدر طراح یجایگاه ویژه اهداف رفتار -4 

 کنند  حیرا تشر یبرنامه آموزش

  حیطه عاطفی:
 .داشته باشد یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 د.به درس گوش فرا ده یو دقت کاف زهیبا انگ

پاسخگویی به 

 سئواالت

7 

 جلسه

 هفتم
ه انتخاب و ب

کارگیری روش 

آموزشی متناسب با 

اهداف آموزشی و 

ویژگی های 

 فراگیران

الگوهای مختلف 

و  امه آموزشیبرن

 طراحی آموزشی 

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
اهداف آموزشی)کلی و رفتاری( مشکل تعیین شده در 

منطقه محل سکونت، را بر اساس سه حیطه یادگیری 

  بنویسید.

 را شرح دهد. طبقه بندی هدفهای آموزشی گانیه* 
 را بداند * طبقه بندی هدفهای آموزشی مریل

 را شرح دهد. شی ایندیانا* الگوی طراحی آموز

 را توضیح دهد * الگوی طرح درس ساالنه

  حیطه عاطفی:
 .داشته باشد یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 به درس گوش فرا دهد. یو دقت کاف زهیبا انگ

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

 و پاسخ

 کتاب، فیلم آموزشی
 دیتاپروژکتور

 دقیقه90

حضور فعال در 

کالس،شرکت فعال 

ر بحث و د

پاسخگویی به 

 سئواالت

ای یا مرحله

 تکوینی

8 

 جلسه

 هشتم
اصول طراحی 

شیوه های "موزشی آ

 یادگیری، انواع

راهکارهای 

  "یادگیری

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
هرم تاثیرگذاری انواع شیوه های یاددهی را  - 1

 .توضیح دهد

شیوه های مختلف یادگیری در افراد را با هم  -2

 .کند مقایسه

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

 و پاسخ

 کتاب، فیلم آموزشی
 توردیتاپروژک

 دقیقه90

حضور فعال در 

کالس،شرکت فعال 

در بحث و 

پاسخگویی به 

 سئواالت

ای یا مرحله

 تکوینی
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مزایا و معایب انواع راهکارهای یادگیری را  3-

  .بیان نماید

مفهوم فرا شناخت در فرایند یادگیری را  4-

 . توضیح دهد

دالیل استفاده از مواد و وسایل آموزشی معضالت 

  و مشکالت آموزشی را بازگو نماید.

مخروط تجارب ادگاردیل نیز بر کاربرد حواس در 

   د.یادگیری را بازگو نمای

نقش مواد و وسایل آموزشی در تدریس و 

 . یادگیری را بازگو نماید

  .نقش رنگ ها در آموزش را بیان نماید

  حیطه عاطفی:
 .داشته باشد یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 به درس گوش فرا دهد. یو دقت کاف زهیبا انگ

9 

 جلسه

 نهم

رسانه های آموزشی 

غیرنورتاب )تابلوها، 

اشیای واقعی، 

 تصاویر آموزشی(

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
 را نام ببرد. رنورتابیغ یکمک آموزش لیوسا-1

 رنورتابیغ ینه هاکاربرد رسا کیبه تفک-2

را بازگو  یآموزش ریتصاو ،یواقع یایتابلوها، اش

 دینما

  حیطه عاطفی:
 .داشته باشد یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 به درس گوش فرا دهد. یو دقت کاف زهیبا انگ

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

و پاسخ/حل 

 مساله

 کتاب، فیلم آموزشی
 دیتاپروژکتور

 دقیقه90

ضور فعال در ح

کالس،شرکت فعال 

در بحث و 

پاسخگویی به 

 سئواالت

ای یا مرحله

 تکوینی

10 
 جلسه

 دهم

رسانه های آموزشی 

غیرنورتاب )چارت 

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

و پاسخ/تمرین 

 کتاب، فیلم آموزشی
 دیتاپروژکتور

 دقیقه90
حضور فعال در 

کالس،شرکت فعال 

ای یا مرحله

 تکوینی
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ها، پوسترها پمفلت 

 و نمودارها و....(

  و پوستر طراحی برای الزم .استانداردهای1

 بداند.  را چارت

 نماید.   شناسایی  را  آموزشی  یچارتها  واعان-2

 فراگیر بتواند یک پمفلت درست کند. -3

  انواع نمودارها را شرح دهد.-4

موارد استعمال پمفلت را در سیستم های  -5

 .مت بداندسال

  اصول طراحی پمفلت را بداند -6

دو پمفلت را با هم مقایسه و نقاط ضعف و  -7

 .قوت آنها را بازگو نماید

ستعمال پوستر و چارت را در موارد ا -8

 سیستمهای سالمت بداند.

استانداردهای الزم برای طراحی پوستر و  -9

  چارت را بداند.

سه نوع پوستر را با هم مقایسه و نقاط ضعف -10

  .و قوت آنها را بازگو نماید

پنج نوع چارت را با هم مقایسه و نقاط ضعف -11

 .و قوت آنها را بیان نماید

  حیطه عاطفی:
 .داشته باشد یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 به درس گوش فرا دهد. یو دقت کاف زهیبا انگ

عملی/ایفای 

 نقش

در بحث و 

پاسخگویی به 

 سئواالت

11 

 جلسه

 یازدهم
رسانه های آموزشی 

نورتاب )فیلم 

 استریپ، اسالید(

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
موارد استعمال اسالید را در سیستمهای  -1

  سالمت بداند.

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

و پاسخ/تمرین 

عملی/ایفای 

 نقش

 کتاب، فیلم آموزشی
 دیتاپروژکتور

 دقیقه90

حضور فعال در 

کالس،شرکت فعال 

در بحث و 

پاسخگویی به 

ای یا لهمرح

 تکوینی،

 آزمون پایانی
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استانداردهای طراحی اسالید را برای  2

  پروژکتورهای قدیمی بداند.

اصول طراحی اسالید را در برنامه پاور پوینت 3-

  بداند.

چهار نوع اسالید را با هم مقایسه و نقاط 4- 

  .ضعف و قوت آنها را بازگو نماید

فیلم استریپ را تعریف ، نحوه کاربرد آن را بازگو 

  .نماید

مراحل استفاده از فیلم استریپ در تدریس را به 

 .صورت عملی نشان دهد

  فیلم آموزشی را تعریف نماید .

  .نمایدانواع تکنیک های فیلمبرداری را بازگو 
  حیطه عاطفی:

 .داشته باشد یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 به درس گوش فرا دهد. یو دقت کاف زهیبا انگ

 سئواالت

12 

 جلسه

 دوازدهم

رسانه های آموزشی 

نورتاب )اورهد و 

 اوپک(

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
 روش کار با دستگاه اورهد و اوپک را بداند. -1

 اهمیت کاربرد وسایل را توضیح دهد. -2

نرم افزارهای یاددهی، یادگیری در تکنولوژی -3

 / لیست کندآموزشی را تشخیص دهد

 یادگیری آموزشی را بازگو نماید-4

  حیطه عاطفی:
 .داشته باشد یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 به درس گوش فرا دهد. یو دقت کاف زهیبا انگ

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

و پاسخ/حل 

 مساله

 کتاب، فیلم آموزشی
 دیتاپروژکتور

 دقیقه90

حضور فعال در 

کالس،شرکت فعال 

در بحث و 

پاسخگویی به 

 سئواالت

ای یا مرحله

 تکوینی،

 آزمون پایانی
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13 

 جلسه

طراحی یک نمونه  سیزدهم

یک نمونه  پمفلت یا

چارت برگردان 

یک نمونه پوستر  یا

را متناسب با اهداف 

آموزشی و ویژگی 

 های فراگیران

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
وسیله کمک  را با یک موضوع بهداشتی فرضی -1

 شرح دهد.چند رسانه ای آموزشی 

را  یمناسب اهداف آموزش یآموزش یها امیپ -2

 کند نیتدو
  حیطه عاطفی:

 .داشته باشد یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 به درس گوش فرا دهد. یو دقت کاف زهیبا انگ

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

و پاسخ/حل 

 مساله

 کتاب، فیلم آموزشی
 دیتاپروژکتور

 دقیقه90

ال در حضور فع

کالس،شرکت فعال 

در بحث و 

پاسخگویی به 

 سئواالت

آزمون پایانی 

 یا تراکمی

14 

 جلسه

 چهاردهم
نحوه تهیه پیام 

 آموزشی 

اجرا )یا نقش به 

عنوان آموزشگر( 

 برنامه آموزشی

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
وسیله کمک  را با یک موضوع بهداشتی فرضی -1

 شرح دهد.آموزشی چند رسانه ای 

را  یمناسب اهداف آموزش یآموزش یها امیپ -2

 کند نیتدو

  حیطه عاطفی:
 .داشته باشد یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 به درس گوش فرا دهد. یو دقت کاف زهیبا انگ

شناختی 

 عاطفی

تمرین 

عملی/ایفای 

 نقش

 کتاب، فیلم آموزشی
 دیتاپروژکتور

 دقیقه90

حضور فعال در 

کالس،شرکت فعال 

در بحث و 

پاسخگویی به 

 سئواالت

آزمون پایانی 

 یا تراکمی

15 

 جلسه

 پانزدهم
نظارت بر اجرا یا 

ایفای نقش یک نفر 

از همدوره ای های 

خود و ثبت نقاط 

ضعف و قوت برنامه 

آموزشی وی و ارائه 

 پیشنهادات 

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
 کاربرد رسانه ها را ارزشیابی کند. 

رسانه ای را ارزشیابی  وسیله کمک آموزشی چند  
 نماید

 

  حیطه عاطفی:
 .داشته باشد یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

و پاسخ/حل 

 مساله

 کتاب، فیلم آموزشی
 دیتاپروژکتور

 دقیقه90

حضور فعال در 

کالس،شرکت فعال 

در بحث و 

پاسخگویی به 

 واالتسئ

ای یا مرحله

 تکوینی،

 آزمون پایانی
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 به درس گوش فرا دهد. یو دقت کاف زهیبا انگ

16 

 جلسه

 شانزدهم

ارزشیابی کاربرد 

 رسانه ها

 

  Outputارزشیابی
 برنامه آموزشی

 

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
ارزشیابی تکوینی )مستمر( و ارزشیابی تراکمی -1

 )پایانی( در فرایندهای آموزشی را توضیح دهد

موزشی را بیان تفاوت ارزشیابی و ارزیابی آ -2

  .کند

 اصول ارزیابی یادگیری فراگیر را توضیح دهد -3

ارزیابی مبتنی بر هنجار و مبتنی بر معیار را با  -4

  .هم مقایسه کند

 انواع شیوه های ارزیابی یادگیری را نام ببرد -5

مفهوم ضریب دشواری و ضریب تمایز را با  -6

 جمالت خود ساخته بازگونماید.

  حیطه عاطفی:
 .داشته باشد یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 به درس گوش فرا دهد. یو دقت کاف زهیبا انگ

شناختی 

 عاطفی

تمرین 

عملی/ایفای 

 نقش

 کتاب، فیلم آموزشی
 دیتاپروژکتور

 دقیقه90

حضور فعال در 

شرکت فعال  کالس،

در بحث و 

 پاسخگویی

ای یا مرحله

 تکوینی،

 آزمون پایانی

17 

 جلسه

 هفدهم
دی کلی جمع بن

مطالب و رفع 
 مشکل

 

 دانشجو باید بتواند :

مطالب ارائه شده در طول ترم را به طور جامع 

 توضیح دهد.

هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی درک 

 کرده باشد.

با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت 

 کند.

-شناختی

 عاطفی
 ------ حل مسئله
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 ون پایانیآزم حل مسائل داده شده
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 نحوه ارزشیابی:

  نمره  2در کالس ( و رعایت نظم و داشتن توجه کافی به مطالب حین تدریسباشد یجلسه م 3مجاز حداکثر بتیغکالس )مستمر در شرکت در مباحث درسی و ارزشیابی فعالیت های کالسی و حضور 

 کنفرانس  4شده در فصل درسی(، ارائه مطالب تعیین  2: پروژه درسی) ارائه نمره 4تکالیف 
  نمره  2 "کوئیز"آزمون های کوتاه 
 نمره 2کار عملی 
 بادرصد انتخابی( نمره 10امتحان میان ترم و امتحان پایان ترم ( 
  این قسمت اختیاری است. (نمره اضافی 4) کتاب  3انتخابی از بین  کتاب صفحه 10 ترجمهشرکت و همکاری در 

 
 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره50                              رمآزمون پایان ت
 % کل نمره50 کوئیز ، تکالیف درسی ، کار عملی و غیره  
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