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 14002……………نیمسال تحصیلی تکنولوژی آموزشی :  فرم طرح درس 

بهداشت رشته تحصیلی:            تکنولوژی آموزشی   : نام درس
 عمومی

 علیزادهدکتر  مدرس: مجازی برگزاری:  محل کارشناسیمقطع تحصیلی دانشجویان:

 شناخت مبانی تکنولوژی آموزشی جهت به کارگیری موثر آن توسط دانشجویان هدف کلی درس:

شماره 
 جلسه

اهداف میانی  )رئوس 
 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف 
 آموزشی : شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

روش  حیطه و طبقه آن
 یاددهی

 یادگیری
 مواد و وسایل آموزشی

 ارزشیابینحوه
 

جلسه 
 اول

آشنایی با تعاریف و مبانی 
 تکنولوژی آموزشی

 حیطه شناختی

اجزاء اصلی تعریف تکنولوژی   -1

 دده آموزشی را توضیح

اهمیت کاربرد تکنولوژی  -2

 آموزشی را بیان نمائید.

زنجیره سیستماتیک طراحی  -3

، اجراء و ارزشیابی را توصیف و 

 کاربرد آن را توضیح دهید.

رابطه تکنولوژی آموزشی و  -4

رویکرد سیستم ها را تشریح 

 نمائید .

اجزاء سیستم کالس درس ،  -5

درون داد ، برون داد و هدف 

 تعامل آنها را تحلیل نمائید

در باره ارتباط و اهمیت آن  -6

از دیدگاه تکنولوژی آموزشی به 

 اختصار توضیح دهید

ابعاد مختلف تکنولوژی  -7

 شناختی/عاطفی

سخنرانی، 
تکلیف 

مجازی، بحث 
در کاناهای 
مجازی، حل 

 مساله

پاورپوینت، مقاله 
 افزار کتاب نرم

،power point 
 نرم افزار اسکای روم

 آغازینآزمون 

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

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



ید و ارتباط آموزشی را نام ببر

هر بعد با ابعاد دیگر رابیان 

 .نمائید

 

 

 حیطه عاطفی:

در هنگام تدریس به درس توجه  -1

 داشته و با دقت گوش دهد.

در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و 

 همراهی نماید

 
 

 

 

 
 

 طراحی منظم آموزشی 2

حداقل یک الگو برای طراحی  -1
منظم آموزشی معرفی کرده و 
درباره اجزا تشکیل دهنده آن 

 توضیح دهد

مراحل طراحی منظم آموزشی  -2
 را توضیح دهد

انواع اهداف آموزشی را بیان  -3
 نماید

 حیطه عاطفی

 حیطه عاطفی:
هنگام تدریس به درس توجه  در .4

 .دهدداشته و با دقت گوش 

مباحث مطرح شده با جدیت در  .5
 همراهی نماید.شرکت و 

 شناختی/عاطفی

سخنرانی، 
تکلیف 

مجازی، بحث 
در کاناهای 
مجازی، حل 

 مساله

پاورپوینت، مقاله 
 کتاب نرم افزار

،power point 
  نرم افزار اسکای روم

 آزمون تکوینی



3 

اهداف  تهیه و تدوین
آموزشی متناسب با نیازهای 

آموزشی و ویژگیهای 
 فراگیران

 حیطه شناختی

اهمیت تدوین اهداف آموزشی را  -1

 بیان نماید

طبقه بندی اهداف آموزشی   -2

 بلوم را نام برده و توضیح دهد

گروههای تدریس و یادگیری را  -3

 توضیح دهد

 حیطه عاطفی

 حیطه عاطفی:
در هنگام تدریس به درس  .4

و با دقت توجه داشته 
 .دهدگوش 

مباحث مطرح شده با در  .5

همراهی جدیت شرکت و 

 نماید.

( ادراکشناختی)
 (ادراکشناختی ) 

 شناختی) ادراک(
 
 
 

سخنرانی 
،پرسش و 

پاسخ، بحث 
 گروهی

پاورپوینت، مقاله 
 کتاب نرم افزار

،power point 
  نرم افزار اسکای روم

 تکوینیآزمون 

4 
راهکار های تکنولوژی 

 آموزشی

 طه شناختیحی

سه مرحله تحول تکنولوژی  -1

 آموزشی را توضیح دهد.

کاربرد روش ها و فنون  -2

تکنولوژی آموزشی در هر مرحله 

 را بیان نماید 

نقش معلمان و مربیان  -3

آموزشی را در هر مرحله بیان 

 نماید

جایگاه و وضعیت حال حاضر -4

تکنولوژی آموزشی را در یک 

 عبارت کوتاه بیان نمایید

یژگی های کلی روش های و -5

یادگیری در گروه های کوچک 

 را بیان نمایید

 شناختی/عاطفی
 

سخنرانی، 
تکلیف 

مجازی، بحث 
در کاناهای 
مجازی، حل 

 مساله

پاورپوینت، مقاله 
 فزارکتاب نرم ا

،power point 
نرم افزار 

 روم اسکای

 تکوینیآزمون 



نقاط قوت استفاده از روش  -6

های یادگیری در گروه های 

 کوچک را بیان نمایید

طبقه بندی فعالیت های  -7

عمده یادگیری در گرو های 

کوچک را نام ببرید و در باره هر 

 یک به اختصارتوضیح دهید

هر  مزایا و محدودیت های -8

یک از فعالیت یادگیری را بیان 

 نمائید

 حیطه  عاطفی

 حیطه عاطفی:
در هنگام تدریس به درس توجه  .9

 .دهدداشته و با دقت گوش 

مباحث مطرح شده با جدیت در  .10

 همراهی نماید.شرکت و 

5 

تدوین و تهیه محتوای 
آموزشی متناسب با اهداف 

آموزشی و ویژگی های 
 فراگیران

 حیطه شناختی

توضیح دهد که منظور از  -1

 محتوی آموزشی چیست

 مراحل تهیه محتوا را بیان نماید -2

از نکات مهم در تهیه محتوا به  -3

 دچند مورد اشاره نمای

بتواند برای یک موضوع آموزشی  -4

 محتوی مناسب تهیه کند

 حیطه عاطفی:
در هنگام تدریس به درس توجه  .6

 .دهدداشته و با دقت گوش 

مباحث مطرح شده با جدیت در  .7

 همراهی نماید.شرکت و 

 شناختی/عاطفی
 شناختی) کاربرد(

سخنرانی 
،پرسش و 

پاسخ، بحث 
 گروهی

پاورپوینت، مقاله 
 کتاب نرم افزار

،power point 

 
 آزمون تکوینی

 آزمون تکوینیپاورپوینت، مقاله سخنرانی  شناختی/عاطفی حیطه شناختی انتخاب و بکارگیری روش  6



آموزشی متناسب با اهداف 
آموزشی و ویژگی های 

 فراگیران

روشهای آموزشی را بر  -1
حسب حیطه های 

یادگیری و تعداد فراگیران 
 طبقه بندی کند

عوامل موثر در انتخاب  -2
روشهای آموزشی را بیان 

 نماید

 حیطه عاطفی
دریس به درس توجه در هنگام ت .3

 .دهدداشته و با دقت گوش 

مباحث مطرح شده با جدیت در  .4
 همراهی نماید.شرکت و 

،پرسش و  
پاسخ، بحث 

 گروهی

 کتاب نرم افزار

،power point 

 

 

 رسانه ها و وسایل آموزشی  7

 حیطه شناختی
سیله مفهوم رسانه آموزشی، و  .1

کمک آموزشی و مواد آموزشی 
 را تعریف کند

دالیل استفاده از رسانه ها و وسایل . 2
 کمک آموزشی را دسته بندی کند

راهنمای استفاده از رسانه ها و وسایل . 3
کمک آموزشی را در چند جمله توضیح 

 دهد
مزایا و محدودیتهای . 4

استفاده از رسانه ها و وسایل 
 دکمک آموزشی را بیان نمای

 یعاطف طهیح
به  سیتدر نیدر ح زهیبا انگ -

 .درس گوش دهد
 یدر مباحث مشارکت فعال

 داشته باشد

 شناختی/عاطفی
 

سخنرانی 
،پرسش و 

پاسخ، بحث 
 گروهی

پاورپوینت، مقاله 

 کتاب نرم افزار

،power point 

 آزمون تکوینی

8 
وسایل آموزشی پروژکتوری 

 یا رسانه های نورتاب
 حیطه شناختی

اهمیت رسانه های نورتاب در  -

 
 شناختی/عاطفی

سخنرانی 
،پرسش و 

پاورپوینت، مقاله 

 کتاب نرم افزار
 آزمون تکوینی



 آموزش را توضیح دهد
فیلم استریپ را تعریف نماید و  -

 انواع آنرا توضیح دهد
مزایا و محدودیت های فیلم  -

 استریپ را توضیح دهد
اسالید را تعریف کرده انواع  -

اسالید زا بطور مختصر توضیح 
 دهد

 یعاطف طهیح
به  سیتدر نیدر ح زهیبا انگ -

 .درس گوش دهد
 یمشارکت فعال در مباحث -

 داشته باشد
 

پاسخ، بحث  
 گروهی

،power point 

9 
وسایل آموزشی پروژکتوری 

 یا رسانه های نورتاب

 حیطه شناختی

سیستم و اجزا نمایش پروژکتور  -
 اورهد و اوپک را نام ببرد

ا در چند سطر اوپک و اورهد ر -
 توصیف کند

معایب و مزایای اوپک و اورهد  -
 را نام ببرد

از نکات مهم هنگام استفاده از  -
اوپک و اورهد به چند مورد 

 اشاره کند

 یعاطف طهیح
به  سیتدر نیدر ح زهیبا انگ -

 .درس گوش دهد
 یدر مباحث مشارکت فعال -

 داشته باشد

 شناختی/عاطفی
 

سخنرانی 
،پرسش و 

پاسخ، بحث 
 گروهی

پاورپوینت، مقاله 

 کتاب نرم افزار

،power point 

 تکوینیآزمون 

10 
رسانه های ترسیمی یا 

 گرافیک
 حیطه شناختی

رسانه های ترسیمی و گرافیک   -

 شناختی/عاطفی
   

سخنرانی 
،پرسش و 

قاله پاورپوینت، م

 کتاب نرم افزار
 تکوینیآزمون 



 را تعریف کند

رسانه های ترسیمی را طبقه  -
 بندی کند

از خصوصیات و ضوابط تصاویر  -
 خوب به چند مورد اشاره کند

عکس را تعریف کرده و  -
 آنرا نام ببرد کاربردهای

چارت  را تعریف نماید و انواع  -
 چارتها را طبقه بندی کند

نمودار را تعریف نماید و انواع  -
 آنرا توضیح دهد

 یعاطف طهیح
به  سیتدر نیدر ح زهیبا انگ -

 .درس گوش دهد
 یدر مباحث مشارکت فعال -

 داشته باشد

پاسخ، بحث 
 گروهی

،power point 

 پوستر 11

 حیطه شناختی

 پوستر را تعریف نماید  -

انواع پوستر را طبقه بندی و  -
هرکدام را بطور مختصر توضیح 

 دهد

مشخصات، ویژگیها و معیارهای  -
یک پوستر خوب به چند مورد 

 اشاره کند

محدودیتهای استفاده از پوستر  -
 را نام ببرد

 یاطفع طهیح
به  سیتدر نیدر ح زهیبا انگ -

 .درس گوش دهد
 یدر مباحث مشارکت فعال -

 داشته باشد

 شناختی/عاطفی
 

سخنرانی 
،پرسش و 

پاسخ، بحث 
 گروهی

پاورپوینت، مقاله 
 کتاب نرم افزار

،power point 
 

 آزمون تکوینی



 ارزشیابی  برنامه آموزشی 12

 حیطه شناختی

مفهوم ارزشیابی را در چند  -
 نماید جمله بیان

انواع ارزشیابی را بر مبنای  -
 درستی تقسیم بندی کند

در چند جمله اشاره کند که در  -
ارزشیابی برنامه ها، روشها و 
وسایل آموزشی باید به چه 

 مواردی توجه شود

در ارشیابی پوستر و پمفلت به  -
 چه مواردی توجه کند

 یعاطف طهیح
به  سیتدر نیدر ح زهیبا انگ -

 .درس گوش دهد
 یمشارکت فعال در مباحث -

 داشته باشد

 شناختی/عاطفی
 

سخنرانی 
،پرسش و 

پاسخ، بحث 
 گروهی

وایت برد، 

دیتا، 

 پاورپوئینت

 

 آزمون تکوینی
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طراحی و تهیه یک نمونه 
پمفلت یا یک نمونه پوستر 

متناسب با اهداف آموزشی و 
 ویژگیهای فراگیران

با توجه به ویژگیهای فراگیران یک نمونه 
 لت را تهیه نمایدپوستر ویا پمف

حیطه روانی 
 حرکتی

 

سیستم  

کامپیوتر، 

 پرینتر

ارزشیابی  و بحث 
و تبادل نظرتوسط 

استاد و سایر 
 دانشجویان

14 
اجرا یک برنامه آموزشی در 

 کالس بعنوان آموزشگر
 یک برنامه آموزشی را در کالس اجرا نماید

حیطه روانی 
 حرکتی

 
با توجه به موضوع 

 آموزشی

بحث ارزشیابی  و 
و تبادل نظرتوسط 

استاد و سایر 
 دانشجویان

15 
اجرای یک برنامه آموزشی در 

 مراکز بهداشتی درمانی
یک برنامه آموزشی را در مراکز بهداشتی 

 اجرا نماید

حیطه روانی 
 حرکتی

 
بسته به شرایط 

فراگیران و موضوع 
 آموزشی

ارزشیابی  و بحث 
و تبادل نظرتوسط 

استاد و سایر 
 دانشجویان



16 
ارزشیابی و بررسی رسانه 
های آموزشی تهیه شده 

 توسط دانشجویان

رسانه های تهیه شده توسط 

 دانشجویان بررسی شود

 

 
بسته به شرایط 

فراگیران و موضوع 
 آموزشی

ارزشیابی  و بحث 
و تبادل نظرتوسط 

استاد و سایر 
 دانشجویان

 
 
 
 

 

 منابع:

o یتهران یشجاع نیدکتر حس یارک برگردان به فارسپ یا یمولفان ج(4)جلد یواجتماع یریشگیدرسنامه پ 

o سفیونیو همکاران چاپ  یمرند رضاینوشته دکتر عل رانیا اسالمی یدر جمهور سالمت 

o انیصباغ نیآبرام، اس ، بنسون ، ترجمه دکتر حس فیدر انسان، تأل ریواگ یها یماریکنترل ب 

o و ییمحمد طباطبا دی: دکتر سسندگانی. نو یارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکوز یهایماریب تیریمرکز مد هایماریو مراقبت ب یریشگیاصول پ 

o ریواگ یهایماریمراقبت ب یراهنما ها،یماریدر مورد ب یوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک یدستورالعملها نیآخر 

o ریواگ یهایماریمراقبت ب ینامه آموزش نییآ WHO 

o و همکاران یاتمح نیدکتر حس فیتأل یکتاب جامع بهداشت عموم. 

 

 

 

  :نحوه ارزشیابی

کل %20کل نمره کوئیز و تکالیف درسی %80آزمون پایان ترم  :نحوه محاسبه نمره کل .باقیمانده در امتحان پایان ترم محاسبه میگردد%80کل نمره با استفاده از کوئیز و %20رزشیابی به صورت کتبی که ا

 نمره

 



 
 
 
 
 


