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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

  آموزش و ارتقاء سالمت گروه آموزشی:                                     بهداشت دانشکده:                        

 کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

                                    2 تعداد واحد: (1فناوری کاربردی درآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت )نام درس: 

 - نیاز: پیش  واحد عملی( 1-واحد نظری1عملی ) -نظری  د:نوع واح

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:   8-10 :ساعت  دوشنبه :زمان برگزاری کالس: روز

 دکتر ملیکا خارقانی مقدم مسئول درس:                                                               3:تعداد دانشجویان

  دکتر ملیکا خارقانی مقدم مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

آشنایی با مقدمات شد که به با یرشته م یاز دروس تخصص( 1)سالمت یدر آموزش بهداشت و ارتقا یکاربرد یفناور

 یآموزش بهداشت و ارتقا انیدانشجو  یواحد درس نیپردازد. ا یمتکنولوژی آموزشی و نحوه طراحی برنامه آموزشی 

 انیبه دانشالالجو یواحد درسالال نیجهت ارائه ا نیکند. بد یتوانمند مزمینه تدوین یک برنامه آموزشالالی سالالالمت را در 

 ضرورت دارد.

 دهید( )لطفا شرحهدف کلی: 

ی، برنامه آموزش یها، نحوه طراح طهیح ،یآموزش یتکنولوژ فیاهداف و تعار خچه،یبا تار انیدانشجو ییآشنا -

 ، یآموزش یانتخاب روش ها ،یآموزش یها امیمحتوا و پ دیتول ،یاهداف آموزش نییتع ،یازسنجیجمله ن از

 آن ،  یاو شاخص ه یابیانواع ارزش ،ید، جدول زمان بنی(اتیبرنامه عمل) ها تیها و فعال یاستراتژ نییتع

  یجلسه آموزش کیطرح درس  دوینت -

  یبرنامه آموزش کو تدوین ی هیته -

 

 بینابینی:)در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(اهداف 
نشان می  نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر است و محورهای اصلی برنامه را که است هدف کلی به اجزای تخصصی شکستن)منظور

 (.است که در واقع همان اهداف رفتاری اند ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی دهد. اهداف بینابینی

 اهداف بینابینی مرتبط با رئوس مطالب نظری

 دانشجویان تاریخچه تکنولوژی آموزشی را بیان کنند.-1

 ا توضیح دهند.دانشجویان اهمیت و اهداف تکنولوژی آموزشی ر -2

 دانشجویان مفاهیم اساسی تکنولوژی آموزشی را شرح دهند. -3

 دانشجویان اهمیت برنامه ریزی آموزشی را ذکر کنند. -4

 ( را توضیح دهند.WHO2012و  Harden 2013ادغام یافته مدل  ) برنامه ریزی آموزشی های دانشجویان مدل -5

 لیست کنند. دانشجویان مراحل برنامه ریزی آموزشی را -6

 دانشجویان مرحله تعیین مشکل و انتخاب موضوع برنامه ریزی آموزشی را بیان کنند. -الف

 نیازسنجی آموزشی را شرح دهند. دانشجویان مرحله -ب

 دانشجویان مرحله تعیین اهداف آموزشی ) هدف کلی، اهداف جزئی، اهداف ویژه رفتاری( را بیان کنند. -ج
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 لید محتوای آموزشی را بیان کنند.دانشجویان اجزای تو  -7

 انشجویان پیام آموزشی و انواع آن را توضیح دهند.د -الف

 انشجویان اصول طراحی متون آموزشی را لیست کنند.د -ب

 بیان کنند.نیداری را شدانشجویان اصول طراحی پیام های دیداری  -پ

 آموزش بهداشت و یها امیپ یدر طراح ییگراو ساخت  ییشناخت گرا ،ییرفتار گرا دکریکاربرد رودانشجویان  -ت

 ارتقاء سالمت را شرح دهند.

 دانشجویان متناسب سازی پیام با جمعیت هدف و محیط آموزشی را بیان کنند. -ث 

 دانشجویان پیش آزمون پیام و نهایی سازی آن را توضیح دهند. -ج

 دانشجویان استراتژی ها و فعالیت های برنامه را لیست کنند. -8

 دانشجویان تهیه برنامه عملیاتی را شرح دهند. -9

 دانشجویان تهیه طرح درس یک جلسه آموزشی را توضیح دهند. -10

 دانشجویان جدول زمان بندی برنامه را بیان کنند. -11

 دانشجویان ارزشیابی برنامه آموزشی را شرح دهند. -12

 ( را تعریف کنند.دانشجویان ارزشیابی و انواع آن )تکوینی، تراکمی و.. -الف

 دانشجویان شیوه های ارزشیابی فراگیر و مواد آموزشی را ذکر کنند. -ب

 دانشجویان معیارهای مهم در ارزشیابی فراگیر و مواد آموزشی را بیان کنند. -ج

 عملیاهداف بینابینی مرتبط با رئوس مطالب 

 ف مرتبط با آن را انتخاب کنند.دانشجویان یک موضوع آموزشی و گروه هد-1

 دانشجویان برنامه آموزشی مرتبط با موضوع آموزشی خود را ارائه و تدوین کنند. -2

 حیطه در گیری اندازه ابزارهای همراه به(دانشجویان نیازسنجی متناسب با موضوع آموزشی و گروه هدف خود را   -3

 را انجام دهند. )رفتار و نگرش آگاهی،

 ن اهداف آموزشی را تدوین کنند.دانشجویا -4

 محتوا و پیام های آموزشی مناسب را تهیه کنند.دانشجویان  -5

 دانشجویان استراتژی ها و روش و رسانه آموزشی مناسب را انتخاب کنند. -6

 دانشجویان طرح درس یک جلسه آموزشی را تهیه کنند. -7

 .دانشجویان شاخص های ارزشیابی برنامه را ائه نمایند -8

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

  )ها پاسخ و پرسش و کالس های بحث در شرکت(درکالس فعال حضور -

 عملی مرتبط با تکالیف مورد نظر فعالیت های انجام -

 درس کالس در مربوطه کار گزارش ارائه -
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 وسايل کمک آموزشی:  

  پروژکتور اسالید  خته و گچت                   وایت برد

 --------------ببرید(  سایر موارد  )لطفاً نام

 

 )از نمره کل( :نمره درصدنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 50آزمون پایان ترم   درصد نمره ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد 10شرکت فعال در کالس    نمره  درصد 40انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً سایر موارد )لطف

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح ردنیجور ک         ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 
1.Robert Bensley, Jodi Brookins-Fisher; Community Health Education Methods: A Practical Guide 3rd 

Edition, Jones & Bartlet Learning, Last edition 

2.Jourdan-Marsh. M, Health Technology Literacy: A Transdiscipinary Framework for Consumer 

Oriented Practice.Johns and Bartlett Learning, last edition. 

3. Cho.H. Health Communication Message Design, Sage, last edition 

  چاپ ،آخرین زنوزی محسنی هاشم آموزشی تکنولوژی -5

 نشر آخرین .تهران .ارسباران نشر .)مترجم( دانائی ،رحیم کوریت بیل .دیجیتال عکاسی اصول -6

  بشری نشر احدیان، محمد دکتر :آموزشی تکنولوژی مقدمات-7

 سمت انتشارات فردانش، هاشم :سالمت حوزه در آموزشی تکنولوژی نظری مبانی -8

 سمت انتشارات تیموری، امیر حسن محمد آموزشی، های پیام طراحی -9
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 طاستاد مربو عنوان مطالب جلسه

 مدقم یناقراخ اکیلم رتکد یآموزش یتکنولوژ خچهیتار 1

 مدقم یناقراخ اکیلم رتکد آموزشی تکنولوژی ،اهداف و اهمیت تعاریف، 2

 موزشیآ ریزی برنامه های مدل 3

 (WHO2012و  Harden 2013ادغام یافته مدل  )

 مدقم یناقراخ اکیلم رتکد

  مراحل برنامه ریزی آموزشی 4

 (تعیین مشکل و انتخاب موضوع برنامه ریزی آموزشی)

 مدقم یناقراخ اکیلم رتکد

  مراحل برنامه ریزی آموزشی 5

 هطیح یاه هجنس یحارط :یجنسزاین رازبا هیهت) نیازسنجی آموزشی

 (راتفر و شرگن ،یهاگآ یاه

 مدقم یناقراخ اکیلم رتکد

  مراحل برنامه ریزی آموزشی 6

 (یراتفر هژیو فادها ،ییزج فادها ،یلک فده) فادها نییعت

 مدقم یناقراخ اکیلم رتکد

 یشزومآ یاوتحم دیلوت 7

 عالطا و یشزومآ نوتم یحارط لوصا / نآ عاونا و یشزومآ مایپ فیرعت

 تمالس هطیح رد یناسر

 مدقم یناقراخ اکیلم رتکد

 یشزومآ یاوتحم دیلوت 8

 یاهدرکیور دربراک /یرادینش یرادید یاه مایپ یحارط لوصا

 تشادهب شزومآ یاه مایپ یحارط رد ییارگ هزاس،ییارگ تخانش،ییارگراتفر

 تمالس ءاقترا و

 مدقم یناقراخ اکیلم رتکد

 یشزومآ یاوتحم دیلوت 9

 و مایپ نومزآ شیپ / یشزومآ طیحم و فده تیعمج اب مایپ یزاس بسانتم

 یزاس ییاهن

 مدقم یناقراخ اکیلم رتکد

 مدقم یناقراخ اکیلم رتکد  همانرب یاه تیلاعف و اه یژتارتسا نییعت 10

 مدقم یناقراخ اکیلم رتکد بسانم یشزومآ شور باختنا 11

 مدقم یناقراخ اکیلم رتکد Action Plan یتایلمع همانرب هیهت 12

 مدقم یناقراخ اکیلم رتکد یشزومآ هسلج کی سرد حرط هیهت 13

 مدقم یناقراخ اکیلم رتکد یمکارت و ینیوکت یبایشزرا عاونا و یبایشزرا فیرعت 14

 مدقم یناقراخ اکیلم رتکد یشزومآ داوم و ریگارف یبایشزرا یاه هویش 15

 مدقم یناقراخ اکیلم رتکد یشزومآ داوم و ریگارف یبایشزرا رد مهم یاهرایعم 16

 مدقم یناقراخ اکیلم رتکد نایوجشناد طسوت هدش هئارا فیلاکت یسررب 17

  ینایاپ یبایشزرا 18

 


