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                                                   علیرضا دیدارلودکتر: مدرس                                             ٢٢:  درس كد

  ندارد: پیشنیاز
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 مربوطه دانشجویان توسط آن مؤثر گیري بكار جھت آموزشي لوژي تكنو مباني شناخت

 : درس شرح

 ، اھداف آموزشي علمي روسھاي از استفاده با آن در كه دھد مي تشكیل را آموزش فرایند اساس آموزشي ي برنامه یك طراحي

 و گردد مي اجرا آن برنامه ، آموزشي ھاي رسانه تھیه و طراحي كمك با و گردد مي پیشنھاد آنھا با متناسب آموزشي روش و انتخاب

 .شد خواھد آموزشي آشنا تكنولوژي مباني و اصول با درس این در دانشجو.  گیرد مي قرار ارزشیابي مورد اجرا از پس

 :کلی اھداف

 :میشود ارائه ذیل اھداف در که مربوطه دانشجویان توسط آن کارگیری به جھت آموزشی تکنولوژی مبانی شناخت

 آموزشی طراحی و آموزشی تکنولوژی مبانی -١

 آموزش در ارتباط فرآیند -٢

 یادگیری در آموزشی مواد و وسایل نقش -٣

 آموزشی محتوای و روشھا اھداف، تدوین -٤

 (نورتاب و نورتاب غیر) آموزشی ھای رسانه بندی طبقه -٥

 آنھا ارزشیابی و آموزشی کمک وسایل نمونه تھیه -٦

 آنھا ارزشیابی و مختلف روشھای و آموزشی ھای برنامه اجرای -٧

 (آموزشی ھای برنامه بازده و ھا رسانه کاربرد) ھا برنامه ارزشیابی -٨

 :انتظار می رود دانشجویان پس از جلسات آموزشی قادر خواھند بود : رفتاری اھداف

 (دانش) شناختی حیطه. نماید تعریف را آموزشی تکنولوژی تاریخچه -

 (دانش) شناختی حیطه. نماید بیان را رفتاری و نگرشی شناختی، ھای حیطه در آموزشی اھداف تعیین چگونگی -

 (دانش) شناختی حیطه. کند تعریف را ارتباط -

 (وفھم درک) شناختی حیطه. دھد شرح را انسانی ارتباط -

 (فھم و درک) شناختی حیطه. دھد شرح را آموزشی وسایل -

 (ترکیب) شناختی حیطه. کند بندی طبقه را آموزشی وسایل -

 (فھم و درک) شناختی حیطه. دھد شرح را آموزشی اھداف -



 (دانش) شناختی حیطه. برد نام را آموزشی اھداف مراحل -

 (ترکیب) شناختی حیطه. نماید بندی طبقه را نورتاب غیر آموزشی ھای رسانه -

 (فھم و درک) شناختی حیطه. دھد شرح را نورتاب ھای رسانه از کدام ھر معایب و مزایا -

( مھارتی) حرکتی-روانی حیطه. نماید تھیه...(  و چارت پمفلتف پوستر،) ساده آموزشی کمک وسیله دو حداقل -

 (مھارتی)حیطه روانی حرکتی. ا نمایدطراحی و اجروخته ھای خود بر اساس اند  را یک برنامه آموزشی -

 (ارزشیابی) شناختی حیطه. کند تفسیر عملی و ساده روشھای با را بھداشت آموزش ھای برنامه -

 (ارزشیابی) شناختی حیطه. نماید برگزار سخنرانی جلسه یک -

 (دانش) شناختی حیطه. ببرد نام را رسانه و برنامه یک ارزشیابی معیارھای -

 (فھم درک) شناختی حیطه. دھد شرح را رسانه و برنامه یک ارزشیابی روشھای -

 : منابع

 مقدمات تکنولوژی آموزشی دکتر دمحم احدیانکتاب  -1

 کتاب تکنولوژی آموزشی دکتر خدیجه علی آبادی -2

 ھاشم فردانشتکنولوژی آموزشی دکترکتاب  -3

 : دانشجو رزشیابي ا

 دانشجو توسط شده ارائه ي ھا پروژه ارزیابي -

 (كتبي امتحان) نھایي آزمون -


