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 سمه تعالیاب

 

 دانشکده بهداشت

 (Course Plan) دورهفرم طرح 

 مشخصات درس

                                                 کد درس:                      (1)سالمت ءفناوري كاربردي در آموزش بهداشت و ارتقا :درس کامل عنوان 

                                 عملي- نظري :واحدنوع                                                                             ياختصاصي اجبار نوع درس:

                 11: تعداد ساعت تدریس                                                       واحد عملي 1واحد نظري،  1 تعداد واحد:

 ساعته 3جلسه  11 توزیع کالس ها:                                                                                              ندارد نیاز:پیش

 

 مشخصات فراگیران

                                                ارشد كارشناسي :تحصیلی مقطع                                                          آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  :رشته تحصیلی

 

 مشخصات مدرس درس

 (Ph.D) دكترا  آخرین مدرک تحصیلی:                                                                 براتعلي رضاپور :نام و نام خانوادگی

                     استادیار به دانشگاهی:رت                                                    سالمتو ارتقاء  آموزش بهداشت رشته تحصیلی:

                        03113113111 شماره تماس:                                                                        بهداشت عمومي  گروه آموزشی:

   baratalir@yahoo.comایمیل:  

         يدانشکده بهداشت، گروه بهداشت عموم یه،اروم يدانشگاه علوم پزشک یسجاده سرو، پرد 11 یلومترك یه،اروم آدرس محل کار:

 

 مشخصات مدرس درس

 (Ph.D) دكترا  آخرین مدرک تحصیلی:                                                                       مینا ماهري :نام و نام خانوادگی

                     استادیار رتبه دانشگاهی:                                                    سالمت ءو ارتقا آموزش بهداشت ی:رشته تحصیل

                                    03031133390 شماره تماس:                                                                        بهداشت عمومي  گروه آموزشی:

   kabehmahery@yahoo.com:  ایمیل

         يدانشکده بهداشت، گروه بهداشت عموم یه،اروم يدانشگاه علوم پزشک یسجاده سرو، پرد 11 یلومترك یه،اروم آدرس محل کار:
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 هدف کلی درس:  

 اهداف آشنایي دانشجویان با تاریخچه، اهداف و تعاریف تکنولوژي آموزشي، حیطه ها، نحوه طراحي برنامه آموزشي از جمله نیازسنجي، تعیین

فعالیت ها (برنامه  یک جلسه آموزشي، تعیین استراتژیها وآموزشي، تولید محتوا و پیام هاي آموزشي، انتخاب روش آموزشي، تهیه طرح درس 

امکانات مدیا لب فعالیت هاي  عملیاتي)، جدول زمان بندي، انواع ارزشیابي و شاخص هاي آن، و تهیه یک برنامه آموزشي. دانشجویان با استفاده از

 .خود را انجام دهند

 

 تدریس: منابع 

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

Edition, Jones & Bartlett Learning ,latest edition 

2. Jourdan-Marsh. M, Health Technology Literacy: ATrransdiscipinary Framework For Consumer- Oriented 

Practice, Johns and Bartlett Learning, latest edition 

3.Cho.H, Health Communication Messsage Design, Sage, latest edition 

 

 جلسه هفتگیبرنامه زمان بندی 

 رئوس مطالب

 ارزیابي اولیه یان انتظارات وآشنایي با طرح درس و منابع تدریس، بمعارفه، -

 تاریخچه تکنولوژي آموزشي -

 اهمیت و اهداف تکنولوژي آموزشي -

1 

 تعریف مفاهیم اساسي تکنولوژي آموزشي-

 آموزشي ریزي برنامه اهمیت -

9 

 (Planning) یزيبا مفهوم برنامه ر یيآشنا-

 (Educational planning )يآموزش یزيبا مفهوم برنامه ر یيآشنا-

 (هاردن يگام 10)مدل  يآموزش یزيبرنامه ر یي با مدل هايآشنا-

3 

 مراحل برنامه ریزي آموزشي:

 تعیین مشکل و انتخاب موضوع برنامه ریزي آموزشي -      

 (تهیه ابزار نیازسنجي: طراحي سنجه هاي حیطه هاي آگاهي، نگرش و رفتار) نیازسنجي آموزشي -      

1 

 مراحل برنامه ریزي آموزشي:ادامه 

 (هدف كلي، اهداف جزیي، اهداف ویژه رفتاري)تعیین اهداف -     

1 

 برنامه ریزي آموزشي:مراحل ادامه 

 :تولید محتواي آموزشي شامل-      

 تعریف پیام آموزشي و انواع آن -                

 اصول طراحي متون آموزشي و اطالع رساني در حیطه سالمت -                

1 

 مراحل برنامه ریزي آموزشي:ادامه 

 :تولید محتواي آموزشي شامل-      

 كاربرد رویکردهاي رفتارگرایي، شناخت گرایي و سازه گرایي در طراحي پیام -                

1 

 مراحل برنامه ریزي آموزشي:ادامه 

 :تولید محتواي آموزشي شامل-      

0 
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 اصول طراحي پیام هاي دیداري شنیداري-                  

 مراحل برنامه ریزي آموزشي:ادامه 

 :شاملتولید محتواي آموزشي -      

 متناسب سازي پیام با جمعیت هدف و محیط آموزشي -                  

 پیش آزمون پیام و نهایي سازي -                  

3 

 10 آموزشي تعیین استراتژي ها و فعالیت هاي برنامه

 11 انتخاب روش آموزشي مناسب

 Action Plan 19تهیه برنامه عملیاتي 

 13 آموزشيتهیه طرح درس یک جلسه 

 11 آموزشي جدول زمان بندي برنامهتهیه 

 آموزشي ارزشیابي برنامه

 تراكميشیابي و انواع ارزشیابي تکویني وتعریف ارز-       

 آموزشي مواد و فراگیر ارزشیابي هاي شیوه -       

11 

 آموزشي ارزشیابي برنامه   

 آموزشي ارزشیابي فراگیر و مواد معیارهاي مهم در -       

11 

 11 جمع بندي مطالب، رفع اشکال دانشجویان

 

 کارعملی:

 آگاهي، حیطه در گیري اندازه ابزارهاي همراه به(نیازسنجي مقدمه، عنوان، شامل آموزشي برنامه و كرده انتخاب را هدف گروه و موضوع یک دانشجو

استراتژیها و فعالیتها، انتخاب روش و رسانه مناسب،  و آموزشي هاي پیام و محتوا تهیه رفتاري، ویژه اهداف جزئي، كلي، اهداف ،)رفتار و نگرش

شاخص هاي ارزشیابي برنامه تهیه نماید و  ، جدول زمان بندي و (Action Plan) موزشي را همراه با برنامه عملیاتآموزشي، طرح درس یک جلسه آ

 در كالس ارائه نماید.

 سخنراني، پرسش و پاسخ، بحث گروهي، بارش افکار، حل مسئله موزشی:آ های روش

 ، عکس، فیلم آموزشيدورپاورپوینت، وایت ب، ویدئو پروژكتور دیتا ،كامپیوتركتاب، جزوه، : یمواد و وسایل کمک آموزش

 مجازي از طریق سامانه نوید-به صورت حضوري در كالس درس مکان برگزاری:

ث بحگوش دادن به توضیحات مدرس،  :(ستند كه فراگیران در راه دستیابي به اهداف آموزشي، انجام مي دهندعالیت هایي ه)فتجارب یادگیری 

آماده شدن انجام، ، ، خواندن مطالب آموزشيكنفرانس دادن یادداشت برداري در طول برگزاري جلسات آموزشي، در مورد موضوعات كالسي، كردن

 .براي ارزشیابي

 :نهایی ارزشیابی نحوه

 نمره 10امتحان پایان ترم:                            3ارائه كالسي:                                    نمره 1: كار عملي انجام

 چهارگزینه ايتشریحي و  :ی میان ترم و پایان ترمنوع آزمون ها

 


