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 بسمه تعالی 

 
 دانشکده بهداشت

 (Course Plan) دورهفرم طرح 

 مشخصات درس

                                                                                                                                             کد درس:                          2 سلامتء فناوری کاربردی آموزش بهداشت و ارتقا:درس کامل عنوان 

                                 عملي- نظری :واحدنوع                                                                                        یاختصاصي اجبار نوع درس:

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

 ساعته 3جلسه  11 توزیع کلاس ها:                                     1سلامت  ءدر آموزش بهداشت و ارتقا یکاربرد یفناور ،دارد نیاز:پیش 

 

 مشخصات فراگیران

                                                ارشد کارشناسي :تحصیلی مقطع                                                            آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت  :رشته تحصیلی

 

 مشخصات مدرس درس

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

                     استادیار به دانشگاهی:رت                                                    و ارتقاء سلامت آموزش بهداشت رشته تحصیلی:

                        03113113111 شماره تماس:                                                                        عموميبهداشت   گروه آموزشی:

   baratalir@yahoo.comایمیل:  

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

 

 تدریس: منابع 
1. James McKenzie, Brad Neiger; Rosemary Thackeray, Planning, Implementing, & Evaluating Health 

Promotion Programs: A Primer (7th Edition); Pearson ,latest edition 

2. Glen Gilbert, Robin Sawyer, Elisa McNeill, Health Education: Creating Strategies For School & 

Community Health 4th Edition; Jones & Bartlett Learning ,latest edition 

3. Susan Bastable, Pamela Gramet, Karen Jacobs, Deborah Sopczyk; Health professional as educator: 

Principles of teaching and learning, Jones & Bartlett Learning ,latest edition 

4. Rukhsana.A, Benjaamin. R.B, Health Communication Mass Media: An Integrated Approach to Policy 

and Practice, Gower. latest edition 

 ینشر بشر یان،:  دکتر محمد احديآموزش یمقدمات تکنولوژ .1

  یزنوز ي:  هاشم محسنيآموزش یتکنولوژ .1

 اصول عکاسي دیجیتال. بیل کوربت . نشر ارسباران. تهران.آخرین نشر (.مترجم)دانائي، رحیم..1

آشنایي دانشجویان با تئوری ها، تعیین کننده ها، استراتژیها و حیطه های یادگیری و کاربرد آن، آشنایي با روش های آموزش و  هدف کلی درس:

آشنایي با فناوری های آموزشي نوین و توانایي تولید، بکارگیری، نقد و ارزشیابي رسانه ، توانایي بکارگیری آنها متناسب با مخاطب و محیط یادگیری

 ها
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 جلسه هفتگیبرنامه زمان بندی 

 رئوس مطالب

 1  .کنند یفرا تعر يآموزش یو رسانه ها يآموزش یتکنولوژ یادگیری، یممفاه  

 یانآموزش بزرگسالان( را ب ی،خبرپرداز ي،معنادار کلام یادگیری)گشتالت، یادگیری یها یها و تئور یهکاربرد نظر 

  .کنند
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 3  .کنند یانو ..  را ب يآموزش معلم محور، دانشجو محور ، مشارکت یو روش ها یادگیری یاستراتژیها 

 1 .و سلسله مراتب آن را شرح دهند یادگیری یها یطهح  

 1 .آموزش( را شرح دهند یطآموزش دهنده و مح یر،فراگ یژگیهای)و یادگیری یکننده ها یینتع  

 1 .سلامت( را شرح دهند ی،ا یانهرا ی،بصر ی،انواع سواد )رسانه ا 

 1 .( را شرح دهندیانمایيپو یدیو،صدا، و یر،)نوشتار، تصو یمواد چند رسانه ا ياصول طراح 

، قصه  یباز ي،پرسش و پاسخ، بحث گروه ی،ساز یهشب یش،نقش، نما یفایو فعال، ا يسنت ي)سخنرانيآموزش یروشها 

روش مسئله محور( را  ي،پانل، کنگره، کنفرانس، کارگاه آموزش یوم،سمپوز ي،بارش افکار، گروه نجوا، گردش علم یي،گو

 .آنها را شرح دهند یایو مزا یبروش ارائه و معا یت،کرده اهم یفتعر

8 

 3 .کنند یانمولاژ، ماکت، پمفلت، پوستر، نمودار( را ب ید،)اسلايآموزش یها یفناور 

 10 .کنند یانو محتوا(را ب يطراح یز)پمفلت و پوستر( را از لحاظ)آنال يآموزش یرسانه ها یابينحوه نقد و ارزش 

 11 .دهند یحرا توض یجیتالد یرکوتاه و تصاو يآموزش یلمف یدمراحل تول 

cast (یکبر وب )آموزش الکترون يمبتن یادگیری  i ng 12 .دهند یحرا توض 

 13 .دهند یحتلفن همراه و نقش آن در آموزش را توض 

 11 .دهند یحو نقش آن در سلامت و آموزش را توض یا یانهرا یها یباز 

pod & broad castو نقش آن در آموزش بهداشت یچند رسانه ا ینرم افزارها  i ng   11 .شرح دهندرا 

 11 .و نقش آن در آموزش بهداشت را شرح دهند  یتروزنامه( و اهم یزیون،تلو یو،)راديجمع یرسانه ها 

 11 جمع بندی مطالب، رفع اشکالات دانشجویان

 

 کارعملی:

 .یندمناسب استفاده نما يآموزش یانتخاب نموده و از روشها يفرض یا يواقع یلدو گروه هدف خود در ف يموضوع آموزش یک .1

 وب لاگ يطراح.2

 شده کوتاه و ارائه آن در کلاس یرایشو يآموزش یلمف یک یه. ته3

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

 عکس، فیلم آموزشي ،دورپاورپوینت، وایت ب، ویدئو پروژکتور دیتا ،کامپیوترکتاب، جزوه، : یمواد و وسایل کمک آموزش

 مجازی از طریق سامانه نوید-به صورت حضوری در کلاس درس مکان برگزاری:

بحث گوش دادن به توضیحات مدرس،  :(عالیت هایي هستند که فراگیران در راه دستیابي به اهداف آموزشي، انجام مي دهندف: تجارب یادگیری

آماده شدن انجام، ، ، خواندن مطالب آموزشيکنفرانس دادن برگزاری جلسات آموزشي، یادداشت برداری در طول در مورد موضوعات کلاسي، کردن

 .برای ارزشیابي

 :نهایی نحوه ارزشیابی

 نمره 10امتحان پایان ترم:                                                               نمره 10: کار عملي انجام

 تشریحي و چهارگزینه ای :ی میان ترم و پایان ترمنوع آزمون ها


