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هدف کلی درس :آشنایي دانشجویان با تئوری ها ،تعیین کننده ها ،استراتژیها و حیطه های یادگیری و کاربرد آن ،آشنایي با روش های آموزش و
توانایي بکارگیری آنها متناسب با مخاطب و محیط یادگیری ،آشنایي با فناوری های آموزشي نوین و توانایي تولید ،بکارگیری ،نقد و ارزشیابي رسانه
ها
1

برنامه زمان بندی هفتگی

جلسه

رئوس مطالب
1

مفاهیم یادگیری ،تکنولوژی آموزشي و رسانه های آموزشي را تعریف کنند .

2

کاربرد نظریه ها و تئوری های یادگیری(گشتالت ،یادگیری معنادار کلامي ،خبرپردازی ،آموزش بزرگسالان) را بیان
کنند .

3

استراتژیهای یادگیری و روش های آموزش معلم محور ،دانشجو محور  ،مشارکتي و  ..را بیان کنند .

1

حیطه های یادگیری و سلسله مراتب آن را شرح دهند.

1

تعیین کننده های یادگیری (ویژگیهای فراگیر ،آموزش دهنده و محیط آموزش) را شرح دهند.

1

انواع سواد (رسانه ای ،بصری ،رایانه ای ،سلامت) را شرح دهند.

1

اصول طراحي مواد چند رسانه ای (نوشتار ،تصویر ،صدا ،ویدیو ،پویانمایي) را شرح دهند.

8

روشهای آموزشي(سخنراني سنتي و فعال ،ایفای نقش ،نمایش ،شبیه سازی ،پرسش و پاسخ ،بحث گروهي ،بازی  ،قصه
گویي ،بارش افکار ،گروه نجوا ،گردش علمي ،سمپوزیوم ،پانل ،کنگره ،کنفرانس ،کارگاه آموزشي ،روش مسئله محور) را
تعریف کرده اهمیت ،روش ارائه و معایب و مزایای آنها را شرح دهند.

3

فناوری های آموزشي(اسلاید ،مولاژ ،ماکت ،پمفلت ،پوستر ،نمودار) را بیان کنند.

10

نحوه نقد و ارزشیابي رسانه های آموزشي (پمفلت و پوستر) را از لحاظ(آنالیز طراحي و محتوا)را بیان کنند.

11

مراحل تولید فیلم آموزشي کوتاه و تصاویر دیجیتال را توضیح دهند.

12

یادگیری مبتني بر وب (آموزش الکترونیک)  cast i ngرا توضیح دهند.

13

تلفن همراه و نقش آن در آموزش را توضیح دهند.

11

بازی های رایانه ای و نقش آن در سلامت و آموزش را توضیح دهند.

11

نرم افزارهای چند رسانه ای و نقش آن در آموزش بهداشت  pod & broad cast i ngرا شرح دهند.

11

رسانه های جمعي(رادیو ،تلویزیون ،روزنامه) و اهمیت و نقش آن در آموزش بهداشت را شرح دهند.

11

جمع بندی مطالب ،رفع اشکالات دانشجویان

کارعملی:
 .1یک موضوع آموزشي و گروه هدف خود در فیلد واقعي یا فرضي انتخاب نموده و از روشهای آموزشي مناسب استفاده نمایند.
.2طراحي وب لاگ
 .3تهیه یک فیلم آموزشي ویرایش شده کوتاه و ارائه آن در کلاس
روش های آموزشی :سخنراني ،پرسش و پاسخ ،بحث گروهي ،بارش افکار ،حل مسئله
مواد و وسایل کمک آموزشی :کتاب ،جزوه ،کامپیوتر ،دیتا ویدئو پروژکتور ،پاورپوینت ،وایت بورد ،عکس ،فیلم آموزشي
مکان برگزاری :به صورت حضوری در کلاس درس-مجازی از طریق سامانه نوید
تجارب یادگیری :ف عالیت هایي هستند که فراگیران در راه دستیابي به اهداف آموزشي ،انجام مي دهند) :گوش دادن به توضیحات مدرس ،بحث
کردن در مورد موضوعات کلاسي ،یادداشت برداری در طول برگزاری جلسات آموزشي ،کنفرانس دادن ،خواندن مطالب آموزشي ،انجام ،آماده شدن
برای ارزشیابي.
نحوه ارزشیابی نهایی:
امتحان پایان ترم 10 :نمره

انجام کار عملي 10 :نمره
نوع آزمون های میان ترم و پایان ترم :تشریحي و چهارگزینه ای
2

