کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی مرکز مطالعات توسعه آموزش علوم پزشکی سبزوار
فرم طرح درس)(Lesson Plan

نام درس :تکنولوژی و روشهای آموزشی

شماره جلسه1:

موضوع درس(موضوع جلسه) :تکنولوژی آموزشی و مفاهیم وابسته

تحصیلی :كارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت

دانشکده :بهداشت

محل تشکیل كالس ها :كالس كارشناسی ارشد آموزش بهداشت

گروه آموزشی :آموزش بهداشت

مدت زمان جلسه  09:دقیقه پیش نیااز :نادارد تعاداد دانشاجويان5 :
نام مدرس:

دكتر علی مهری ترم تحصیلی3 :

رشاته و مقطاع

ساال تحصایلی :نیمساال دوم 09-05

روز و ساعت برگزاری :شنبه 2-4

هدف کلی این جلسه :آشنایی با مفهوم و اهمیت کاربرد تکنولوژی آموزشی و مفاهیم وابسته در حوزه سالمت

اهداف رفتاري
دانشجو پس از پایان درس
قادرخواهد بود:

رئوس مطالب

حیطه یادگیري
(شناختی،عاطفی،روان
ي حرکتی)

سطح
(طبقه)

شیوه
تدریس

مواد و وسایل
کمک آموزشی

وظایف و فعالیتهاي
تکمیلی دانشجویان

نحوه ارزشیابی

زمان
(دقیقه)

مقدمه:از آنجا كه اصطالح تکنولوژی
آموزشی در اغلب مواقع باعث سردرگمی
و استعمال غلط می شود لذا تعريف دقیق

تکنولوژی آموزشی را

.1

اين واژه و مفاهیم وابسته ضروری به نظر
می رسد..

تعريف كند.
.2

مفاهیم واجزا تشکیل

اهداف اختصاصی:

دهنده تکنولوژی

 -1با تعريف تکنولوژی آموزشی آشنا
شود.
 -2اهمیت كاربرد تکنولوژی آموزشی در
حوزه سالمت را بداند.
پیش آزمون :طرح چند سوال در زمینه
موضوع جلسه

شناختی
.1

دانش

.2

درک

آموزشی را توضیح دهد
.3

مفاهیم آموزش،
يادگیری و ارتباط را
تعريف كند.

.3

دانش

اساليد

مشاركت فعال

سخنرانی

رايانه و ويدئو

دربحث

حضورفعال كالس

پرسش و

پرژكتور

گوش كردن فعال

فعالیت های كالسی

پاسخ

ماژيک و وايت

انجام فعالیت

آزمون پايان دوره

برد

های كالسی

90

نام درس :تکنولوژی و روشهای آموزشی

موضوع درس(موضوع جلسه) :تاريخچه تکنولوژی آموزشی

كارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت
كارشناسی ارشد آموزش بهداشت

دانشکده :بهداشت

شماره جلسه2:

گروه آموزشی :آموزش بهداشت

مدت زمان جلسه  09:دقیقاه پایش نیااز :نادارد تعاداد دانشاجويان5 :
نام مدرس:

دكتر علی مهری

ترم تحصیلی3 :

رشاته و مقطاع تحصایلی:

ساال تحصایلی :محال تشاکیل كاالس هاا :كاالس

روز و ساعت برگزاری :شنبه 2-4

هدف کلی این جلسه :آشنایی با تاريخچه تکنولوژی آموزشی در ايران و جهان

رئوس مطالب

اهداف رفتاري
دانشجو پس از پایان درس قادرخواهد
بود:

حیطه یادگیري
(شناختی،عاطف
ي،روانی
حرکتی)

سطح
(طبقه)

شیوه
تدریس

مواد و وسایل
کمک آموزشی

وظایف و فعالیتهاي
تکمیلی دانشجویان

نحوه ارزشیابی

زمان
(دقیقه)

مقدمه:
به منظور بررسی سیر تکوينی
تکنولوژی آموزشی آشنايی با تغییر

.1

آموزشی در جهان را شرح

و تحوالت اين رشته ضروری به نظر
می رسد.
اهداف اختصاصی:
تاريخچه تکنولوژی آموزشی در
ايران و جهان را بداند.
پیش آزمون :طرح چند سوال در
زمینه موضوع جلسه

دوره های تحول تکنولوژی
سخنر

اساليد

مشاركت فعال

.1

درک

انی

رايانه و ويدئو

دربحث

حضورفعال كالس

.2

درک

پرس

پرژكتور

گوش كردن فعال

فعالیت های كالسی

آموزشی در ايران را شرح

شو

ماژيک و وايت

انجام فعالیت های

آزمون پايان دوره

دهد.

پاسخ

برد

كالسی

دهد.
.2

دوره های تحول تکنولوژی

شناختی

09

نام درس :تکنولوژی و روشهای آموزشی

موضوع درس(موضوع جلسه) :كاربرد نظريه های يادگیری در حوزه سالمت شماره جلسه3:

تحصیلی :كارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت

دانشکده :بهداشت

محل تشکیل كالس ها :كالس كارشناسی ارشد آموزش بهداشت

گروه آموزشی :آموزش بهداشت

مدت زمان جلسه  09:دقیقه پیش نیاز :نادارد تعاداد دانشاجويان5 :

نام مدرس:

دكتر علای مهاری

تارم تحصایلی3 :

رشاته و مقطاع

ساال تحصایلی :نیمساال دوم 09-05

روز و ساعت برگزاری :شنبه 2-4

هدف کلی این جلسه :آشنايی با نظريه های يادگیری در حوزه سالمت

اهداف رفتاري
دانشجو پس از پایان درس
قادرخواهد بود:

رئوس مطالب

حیطه یادگیري
(شناختی،عاطف
ي،روانی
حرکتی)

سطح
(طبقه)

شیوه
تدریس

مواد و وسایل کمک
آموزشی

وظایف و فعالیتهاي
تکمیلی دانشجویان

نحوه ارزشیابی

زمان
(دقیقه)

مقدمه:
تکامل و آزمون نظريه های يادگیری
در طول قرن نقش فراوانی در

.1

دانسته های ما از نحوه ی كسب
دانش و تغییر روسهای تفکر،

.2

احساس و رفتار افراد داشته است و

تفاوت ها و شباهت های
نظريه های يادگیری را

اين نظريه ها اساس آموزش را نیز
تشکیل می دهند.

ساختارهای اصلی هريک
از نظريه ها را تعريف كند.

بیان كند.
.3

مثالی برای كاربرد هريک

اهداف اختصاصی:

از نظريه های يادگیری در

با نظريه های يادگیری آشنا شود

تغییر نگرش و رفتار

اهمیت نظريه های يادگیری در

يادگیرندگان در موقعیت

حوزه سالمت را بداند.

های خاص ارائه دهد.

پیش آزمون :طرح چند سوال در
زمینه موضوع جلسه

شناختی

.1

دانش

سخنرانی

.2

تحلیل

پرسش و

.3

ترکیب

پاسخ

اساليد
رايانه و ويدئو
پرژكتور
ماژيک و وايت برد

مشاركت فعال
دربحث

حضورفعال كالس

گوش كردن فعال

فعالیت های كالسی

انجام فعالیت های

آزمون پايان دوره

كالسی

09

نام درس :تک نولوژی و روشهای آموزشی

موضوع درس(موضوع جلسه) :عوامل تعیین كننده يادگیری شماره جلسه4:
دانشکده :بهداشت

كارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت

تشکیل كالس ها :كالس كارشناسی ارشد آموزش بهداشت

گروه آموزشی :آموزش بهداشت

مدت زمان جلسه  09:دقیقاه پایش نیااز :نادارد تعاداد دانشاجويان5 :
نام مدرس:

دكتر علی مهری

تارم تحصایلی3 :

رشاته و مقطاع تحصایلی:

ساال تحصایلی :نیمساال دوم 09-05

محال

روز و ساعت برگزاری :شنبه 2-4

هدف کلی این جلسه :آشنايی با عوامل تعیین كننده يادگیری

اهداف رفتاري
دانشجو پس از پایان درس
قادرخواهد بود:

رئوس مطالب

حیطه یادگیري
(شناختی،عاطفی،ر
وانی حرکتی)

سطح
(طبقه)

شیوه تدریس

مواد و وسایل
کمک آموزشی

وظایف و فعالیتهاي
تکمیلی دانشجویان

نحوه ارزشیابی

زمان
(دقیقه)

مقدمه:
عوامل چندی وجود دارد كه

نقش آموزشگر سالمت

.1

استفاده از اصول يادگیری را برای

در فرايند يادگیری را

تامین نیازهای اطالعاتی فراگیران

بیان كند.
.2

دچار چالش می نمايد .برای فايق
آمدن بر اين چالشها آموزشگر بايد
بداند كه چه چیزهايی كیفیت
يادگیری افراد را تعیین می كند.

.3

با عوامل تعیین كندده يادگیری و

.4

اهداف اختصاصی:

سه جزء مربوط به
عوامل تعیین كننده

.1

تحلیل

اساليد

مشاركت فعال

يادگیری را نام ببرد.

.2

دانش

سخنرانی

رايانه و ويدئو

دربحث

حضورفعال كالس

.3

درک

پرسش و

پرژكتور

گوش كردن فعال

فعالیت های كالسی

يادگیری را شرح دهد.

.4

درک

پاسخ

ماژيک و وايت

انجام فعالیت های

آزمون پايان دوره

روش های قابل استفاده

.5

درک

برد

كالسی

مراحل ارزيابی نیازهای

نیازهای آموزشی آشنا شود.

جهت ارزيابی نیازهای

اجزاء نعیین كننده يادگیری را نام

فراگیر را توضیح دهد.

ببرد.
پیش آزمون :طرح چند سوال در
زمینه موضوع جلسه

.5

منظور از سبک های
يادگیری را شرح دهد.

شناختی

09

نام درس :تکنولوژی و روشهای آموزشی
آموزش بهداشت و ارتقا سالمت

موضوع درس(موضوع جلسه) :الگوهای آموزشی شماره جلسه5:

دانشکده :بهداشت

كالس كارشناسی ارشد آموزش بهداشت

گروه آموزشی :آموزش بهداشت

مدت زمان جلسه  09:دقیقه پیش نیاز :ندارد تعداد دانشجويان5 :

نام مدرس:

دكتر علی مهری

ترم تحصیلی3 :

رشاته و مقطاع تحصایلی :كارشناسای ارشاد

ساال تحصایلی :نیمساال دوم 09-05

محال تشاکیل كاالس هاا:

روز و ساعت برگزاری :شنبه 2-4

هدف کلی این جلسه :آشنايی با الگوهای در برنامه ريزی آموزشی
اهداف رفتاري
دانشجو پس از پایان درس
قادرخواهد بود:

رئوس مطالب

حیطه یادگیري
(شناختی،عاطفی،ر
وانی حرکتی)

سطح
(طبقه)

مقدمه:

.1

دانش

الگوهای آموزشی برحسب محیطی

.2

دانش

كه درآن به كارگرفته می شوند

.3

تحلیل

انواع گوناگونی دارند و بر اساس

.1

تجارب افراد مختلف می توان در
آنها تغییراتی ايجاد كرد تا
پاسخگوی نیازهای گوناگون در
وضعیتهای مختلف باشد.
اهداف اختصاصی:
الگوهای آموزشی را بشناسد.
انواع الگوهای آموزشی را بشناسد.
پیش آزمون :طرح چند سوال در
زمینه موضوع جلسه

شیوه
تدریس

الگوی آموزشی را
تعريف كند.

.2

انواع الگوهای آموزشی
را نام ببرد.

.3

مواد و وسایل
کمک آموزشی

وظایف و فعالیتهاي
تکمیلی دانشجویان

نحوه ارزشیابی

زمان
(دقیقه)

تفاوتها و شباهتهای
انواع الگوها را بیان
كند.

شناختی

اساليد

مشاركت فعال

سخنرانی

رايانه و ويدئو

دربحث

حضورفعال كالس

پرسش و

پرژكتور

گوش كردن فعال

فعالیت های كالسی

پاسخ

ماژيک و وايت

انجام فعالیت های

آزمون پايان دوره

برد

كالسی

09

نام درس :تکنولوژی و روشهای آموزشی
آموزش بهداشت و ارتقا سالمت

موضوع درس(موضوع جلسه) :نیازهای آموزشی شماره جلسه9:

دانشکده :بهداشت

كالس كارشناسی ارشد آموزش بهداشت

گروه آموزشی :آموزش بهداشت

مدت زمان جلسه  09:دقیقه پیش نیاز :ندارد تعداد دانشجويان5 :

نام مدرس:

دكتر علی مهری

ترم تحصیلی3 :

رشاته و مقطاع تحصایلی :كارشناسای ارشاد

ساال تحصایلی :نیمساال دوم 09-05

محال تشاکیل كاالس هاا:

روز و ساعت برگزاری :شنبه 2-4

هدف کلی این جلسه :آشنايی با نیازهای آموزشی و نحوه سنجش آنها

اهداف رفتاري
دانشجو پس از پایان درس
قادرخواهد بود:

رئوس مطالب

حیطه
یادگیري
(شناختی،عا
طفی،روانی
حرکتی)

سطح
(طبقه)

شیوه
تدریس

مواد و وسایل کمک
آموزشی

وظایف و فعالیتهاي
تکمیلی دانشجویان

زمان
(دقیقه)
نحوه ارزشیابی

مقدمه:
هر آموزشی بايد پاسخگوی يک
سلسله نیاز باشد كه درصورت
اجرای صحیح آموزش آن نیازها
رفع می شود.
اهداف اختصاصی:
نیازهای آموزشی را بشناسد.
نحوه سنجش نیازها را بداند.
پیش آزمون :طرح چند سوال در
زمینه موضوع جلسه

.1
.2

نیاز را تعريف كند.
نحوه سنجش نیازها را
بداند.

.3

ضرورت سنجش نیازها
در آموزش را بیان كند.

شناختی

.1
.2
.3

دانش
دانش
تحلیل

سخنرانی
پرسش و
پاسخ

اساليد
رايانه و ويدئو
پرژكتور
ماژيک و وايت برد

مشاركت فعال
دربحث

حضورفعال كالس

گوش كردن فعال

فعالیت های كالسی

انجام فعالیت های

آزمون پايان دوره

كالسی

09

نام درس :تکنولوژی و روشهای آموزشی
آموزش بهداشت و ارتقا سالمت

موضوع درس(موضوع جلسه) :تحلیل موضوع شماره جلسه7:

دانشکده :بهداشت

كالس كارشناسی ارشد آموزش بهداشت

گروه آموزشی :آموزش بهداشت

مدت زمان جلسه  09:دقیقه پیش نیاز :ندارد تعاداد دانشاجويان5 :
نام مدرس:

دكتر علی مهری

ترم تحصیلی3 :

رشاته و مقطاع تحصایلی :كارشناسای ارشاد

ساال تحصایلی :نیمساال دوم 09-05

محال تشاکیل كاالس هاا:

روز و ساعت برگزاری :شنبه 2-4

هدف کلی این جلسه :آشنايی با تحلیل موضوعات نظری و عملی
اهداف رفتاري
دانشجو پس از پایان درس
قادرخواهد بود:

رئوس مطالب

حیطه
یادگیري
(شناختی،عا
طفی،روانی
حرکتی)

سطح
(طبقه)

شیوه
تدریس

مواد و وسایل
کمک آموزشی

وظایف و فعالیتهاي
تکمیلی دانشجویان

زمان
(دقیقه)
نحوه ارزشیابی

مقدمه:
تحلیل موضوع فعالیتی است كه در
آن موضوع آموزش تجزيه و تحلیل
شده و اجزاء آن به ترتیب عرضه و
همراه با اطالعات و مهارتهای
اهداف اختصاصی:
با انواع تحلیل موضوعات آشنا
شود.
تفاوت تحلیل موضوعات عملی و
نظری را بداند.
پیش آزمون :طرح چند سوال در
زمینه موضوع جلسه

.1

تحلیل موضوع را تعريف
كند.

.2

.1

درک

.2

درک

سخنران

.3

تحلیل

ی

.4

دانش ودرک

پرسش و

.5

دانش و درک

پاسخ

انواع تحلیل موضوع را نام
ببرد.
.3

اركان تجزيه و تحلیل
موضوعات عملی را بداند.

.4

ديدگاههای موجود در
مورد تجزيه و تحلیل
موضوعات نظری را بداند.

شناختی

.6

تحلیل

اساليد

مشاركت فعال

رايانه و ويدئو

دربحث

حضورفعال كالس

پرژكتور

گوش كردن فعال

فعالیت های كالسی

ماژيک و وايت

انجام فعالیت های

آزمون پايان دوره

برد

كالسی

09

نام درس :تکنولوژی و روشهای آموزشی

موضوع درس(موضوع جلسه) :طراحی منظم آموزشی شماره جلسه8:
گروه آموزشی :آموزش بهداشت

ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت

دانشکده :بهداشت

كالس كارشناسی ارشد آموزش بهداشت

روز و ساعت برگزاری شنبه 2-4

مدت زمان جلسه  09:دقیقه پیش نیاز :ندارد تعداد دانشاجويان5 :

نام مدرس:

دكتر علی مهری

ترم تحصیلی3 :

رشاته و مقطاع تحصایلی :كارشناسای

سال تحصیلی :نیمسال دوم 09-05

محل تشاکیل كاالس هاا:

هدف کلی این جلسه :آشنايی با طراحی و منظم آموزشی موارد استفاده از آن در آموزش

اهداف رفتاري
دانشجو پس از پایان درس
قادرخواهد بود:

رئوس مطالب

حیطه یادگیري
(شناختی،عاطفی
،روانی حرکتی)

سطح
(طبقه)

شیوه
تدریس

مواد و وسایل کمک
آموزشی

وظایف و فعالیتهاي
تکمیلی دانشجویان

نحوه ارزشیابی

زمان
(دقیقه)

مقدمه:
الگوی طراحی منظم آموزشی به
طراحی به صورت يک نظام يا

شکل مدل ارتباطی را

.1

سیستم نگاه می كند بنابراين تعامل

كه طرح منظم آموزشی

و يا كنش و واكش و يا تاثیر متقابل

بر اسا آن است بتواند
رسم كند.

عناصر نظام تربیتی نظیر فراگیر،
.2

معلم ،برنامه ،وسايل و غیره را بر
يکديگر مدنظر قرار می دهد.

طراحی منظم آموزشی

اهداف اختصاصی:
طراحی منظم آموزشی را بداند.
موارد استفاده از طراحی منظم
آموزشی را درک كند.
پیش آزمون :طرح چند سوال در
زمینه موضوع جلسه

موارد استفاده از
را فهرست كند.

.3

اجزاء يک طرح منظم
آموزشی را به طور
كتبی فهرست كند.

شناختی

.1

تركیب

سخنرانی

.2

دانش

پرسش و

.3

دانش

پاسخ

اساليد
رايانه و ويدئو
پرژكتور
ماژيک و وايت برد

مشاركت فعال
دربحث

حضورفعال كالس

گوش كردن فعال

فعالیت های كالسی

انجام فعالیت های

آزمون پايان دوره

كالسی

09

نام درس :تکنولوژی و روشهای آموزشی

موضوع درس(موضوع جلسه) :تعیین اهداف آموزشی شماره جلسه0:
گروه آموزشی :آموزش بهداشت

ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت

دانشکده :بهداشت

كالس كارشناسی ارشد آموزش بهداشت

روز و ساعت برگزاری :شنبه 2-4

مدت زمان جلسه  09:دقیقه پیش نیاز :ندارد تعاداد دانشاجويان5 :

نام مدرس:

دكتر علی مهری

ترم تحصیلی3 :

رشاته و مقطاع تحصایلی :كارشناسای

سال تحصیلی :نیمسال دوم 09-05

محل تشاکیل كاالس هاا:

هدف کلی این جلسه :آشنايی با نحوه تعیین اهداف در آموزش
اهداف رفتاري
دانشجو پس از پایان درس
قادرخواهد بود:

رئوس مطالب

حیطه یادگیري
(شناختی،عاطفی،ر
وانی حرکتی)

سطح
(طبقه)

شیوه
تدریس

مواد و وسایل کمک
آموزشی

وظایف و فعالیتهاي
تکمیلی دانشجویان

نحوه ارزشیابی

زمان
(دقیقه)

مقدمه:
اهمیت مهارت آماده نمودن و طبقه
بندی اهداف ،به منظور مشخص
نمودن نتايج كار و برای اينکه داده
های حاصل از فعالیتهای آموزشی

انواع اهداف آموزشی را

.1

لیست كند.
.2

و اختصاصی را بیان

منسجم و قابل تشخیص باشد
شايان توجه است
اهداف اختصاصی:

كند.
.3

انواع اهداف آموزشی را بشناسد.
را بداند.
زمینه موضوع جلسه

ديدگاههای مختلف
درمورد كاربرد اهداف
رفتاری در آموزش را

تفاوت بین اهداف مختلف آموزشی
پیش آزمون :طرح چند سوال در

تفاوت بین اهداف كلی

تعیین كند.
.4

خطاهای متداول در
نگارش اهداف رفتاری
را تشخیص دهد.

شناختی

.1

دانش

.2

درک

سخنرانی
پرسش و

.3
.4

تحلیل
تحلیل

پاسخ

اساليد
رايانه و ويدئو
پرژكتور
ماژيک و وايت برد

مشاركت فعال
دربحث

حضورفعال كالس

گوش كردن فعال

فعالیت های كالسی

انجام فعالیت های

آزمون پايان دوره

كالسی

09

نام درس :تکنولوژی و روشهای آموزشی

موضوع درس(موضوع جلسه) :حیطه های يادگیری شماره جلسه 19:مدت زمان جلسه  09:دقیقه پیش نیاز :مطالب جلسات قبل
گروه آموزشی :آموزش بهداشت

كارشن اسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت

دانشکده :بهداشت

كالس ها :كالس كارشناسی ارشد آموزش بهداشت

روز و ساعت برگزاری :شنبه 2-4

نام مدرس :دكتر علی مهری

ترم تحصیلی2 :

تعداد دانشاجويان5 :

رشاته و مقطاع تحصایلی:

ساال تحصایلی :نیمساال دوم 09-05

محال تشاکیل

هدف کلی این جلسه :آشنايی با انواع حیطه های يادگیری در آموزش

رئوس مطالب

اهداف رفتاري
دانشجو پس از پایان درس
قادرخواهد بود:
.1

مقدمه:
طبقه بندي اهداف آموزشی به عنوان یک ابزار
استاندارد براي برنامه ریزي ،ارزشیابی یادگیري
مورد استقبال قرار می گیرد.

.2

اهداف اختصاصی:

را درک كند.
زمینه موضوع جلسه

حیطه های سه گانه

.1

تحلیل

يادگیری را از هم

.2

درک

متمايز كند.

.3

تركیب

عاطفی و روانی حركتی
را توضیح دهد.
.3

مواد و وسایل کمک
آموزشی

وظایف و فعالیتهاي
تکمیلی دانشجویان

نحوه ارزشیابی

روش های آموزشی
حیطه های شناختی،

بشناسد.

پیش آزمون :طرح چند سوال در

سطح
(طبقه)

شیوه
تدریس

مناسب برای تدريس در

انواع حیطه هايی يادگیری را
تفاوت حیطه های مختلف يادگیری

حیطه یادگیري
(شناختی،عاطف
ي،روانی
حرکتی)

زمان
(دقیقه)

طرح درس مناسبی
بنويسد كه انسجام
درونی بین اجزای آن
وجود داشته باشد ارائه
دهد.

شناختی

سخنرانی
پرسش و
پاسخ

اساليد
رايانه و ويدئو
پرژكتور
ماژيک و وايت برد

مشاركت فعال
دربحث

حضورفعال كالس

گوش كردن فعال

فعالیت های كالسی

انجام فعالیت های

آزمون پايان دوره

كالسی

09

نام درس :تکنولوژی و روشهای آموزشی

موضوع درس(موضوع جلسه) :تکنیکهای آموزش گروهی شماره جلسه 11:مدت زمان جلسه  09:دقیقه پیش نیاز :مطالاب جلساات قبال

تحصیلی :كارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت
تشکیل كالس ها :كالس كارشناسی ارشد آموزش بهداشت

دانشکده :بهداشت

گروه آموزشی :آموزش بهداشت

نام مدرس :دكتر علی مهری

ترم تحصیلی2 :

تعاداد دانشاجويان5 :

رشاته و مقطاع

ساال تحصایلی :نیمساال دوم 09-05

محال

روز و ساعت برگزاری :شنبه 2-4

هدف کلی این جلسه :آشنايی با چگونگی تکنیکهای آموزش گروهی

رئوس مطالب

اهداف رفتاري
دانشجو پس از پایان درس
قادرخواهد بود:

حیطه یادگیري
(شناختی،عاطف
ي،روانی
حرکتی)

مقدمه:

سطح
(طبقه)
.1

شیوه
تدریس

مواد و وسایل کمک
آموزشی

وظایف و فعالیتهاي
تکمیلی دانشجویان

نحوه ارزشیابی

زمان
(دقیقه)

دانش

در اين بخش از روشهای متداول در
موقعیت های اموزشی گروهی و

 .1روشهای عمده آموزش

فعالیتهای عملی و انواع رويکردها و

گروهی را بر شمارد.

تاكتیکهای مختلف بحث خواهیم

 .2روش نمايش ويديويی را

كرد.

توضیح دهد.

اهداف اختصاصی:

 .3روش فعالیت های عملی را

روش های متداول اموزش گروهی را

شرح دهد.

نام ببرد.

 .4انواع وسايل آموزشی را نام

نقاط ضعف و قوت روشهای مختلف

برده و مقايسه كند.

را بداند.
پیش آزمون :طرح چند سوال در
زمینه موضوع جلسه

.2

شناختی

درک

.3

درک

.4

تحلیل

سخنرانی
پرسش و
پاسخ

اساليد
رايانه و ويدئو
پرژكتور
ماژيک و وايت برد

مشاركت فعال
دربحث

حضورفعال كالس

گوش كردن فعال

فعالیت های كالسی

انجام فعالیت های

آزمون پايان دوره

كالسی

09

نام درس :تکنولوژی و روشهای آموزشی

موضوع درس(موضوع جلسه) :تکنیکهای يادگیری انفرادی شماره جلسه 12:مدت زمان جلسه  09:دقیقه پیش نیاز :مطالب جلسات قبال

تحصیلی :كارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت
تشکیل كالس ها :كالس كارشناسی ارشد آموزش بهداشت

دانشکده :بهداشت

گروه آموزشی :آموزش بهداشت

نام مدرس :دكتر علی مهری

ترم تحصیلی2 :

تعاداد دانشاجويان5 :

رشاته و مقطاع

ساال تحصایلی :نیمساال دوم 09-05

محال

روز و ساعت برگزاری :شنبه 2-4

هدف کلی این جلسه :آشنايی با تکنیکهای يادگیری انفرادی در آموزش
اهداف رفتاري
دانشجو پس از پایان درس
قادرخواهد بود:

رئوس مطالب

مقدمه:
در اين بخش حدود دامنه

.1

مورد توجه قرار داده و خصوصیات
دهیم.
روشهای مختلف يادگیری انفرادی
را بشناسد.
پیش آزمون :طرح چند سوال در
زمینه موضوع جلسه

استفاده از كتب درسی
را بررسی انتقادی

هر كدام را مورد بررسی قرار می
اهداف اختصاصی:

.1

باهم مقايسه كند.
.2

نمايد.
.3

بسته های يادگیری باز
را تشريح كند.

.4

مواد خودآموز ديداری
شنیداری را توضیح
دهد.

.5

سطح
(طبقه)

شیوه
تدریس

مواد و وسایل کمک
آموزشی

وظایف و فعالیتهاي
تکمیلی دانشجویان

نحوه ارزشیابی

سه رويکرد مختلف
يادگیری انفرادی را

رويکردهای مورد استفاده در
سیستم های يادگیری انفرادی را

حیطه
یادگیري
(شناختی،عا
طفی،روانی
حرکتی)

زمان
(دقیقه)

مواد خود آموز مبتنی
بر رايانه را شرح دهد.

شناختی

تحلیل

.2

ارزشیابی

.3

درک

.4

درک

.5

درک

سخنرانی
پرسش و
پاسخ

اساليد
رايانه و ويدئو
پرژكتور
ماژيک و وايت برد

مشاركت فعال
دربحث

حضورفعال كالس

گوش كردن فعال

فعالیت های كالسی

انجام فعالیت های

آزمون پايان دوره

كالسی

09

نام درس :تکنولوژی و روشهای آموزشی

موضوع درس(موضوع جلسه) :رسانه های آموزشی نورتاب شماره جلسه 13:مدت زمان جلسه  09:دقیقه پیش نیاز :مطالب جلسات قبل

تحصیلی :كارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت
تشکیل كالس ها :كالس كارشناسی ارشد آموزش بهداشت

دانشکده :بهداشت

گروه آموزشی :آموزش بهداشت

نام مدرس :دكتر علی مهری

ترم تحصیلی2 :

تعداد دانشجويان5 :

رشته و مقطع

سال تحصیلی :نیمسال دوم 09-05

محل

روز و ساعت برگزاری :شنبه 2-4

هدف کلی این جلسه :آشنايی با روش های نوشتن بحث و نتیجه گیری مناسب پژوهش
اهداف رفتاري
دانشجو پس از پایان درس
قادرخواهد بود:

رئوس مطالب

حیطه
یادگیري
(شناختی،عا
طفی،روانی
حرکتی)

سطح
(طبقه)

شیوه
تدریس

مواد و وسایل کمک
آموزشی

وظایف و فعالیتهاي
تکمیلی دانشجویان

زمان
(دقیقه)
نحوه ارزشیابی

مقدمه:
استفاده بهینه از فرايند آموزشی در
جريان تدريس به سبب فعال كردن

.1

نورتاب ساكن را نام

حواس فراگیران ،امر آموزش را
واقعی تر كرده و موجب غنی كردن
كیفیت تدريس و يادگیری و ارتقا
اهداف اختصاصی:

.2

آموزشی نوتاب را بداند.
پیش آزمون :طرح چند سوال در
زمینه موضوع جلسه

وسايل كمک آموزشی
ببرد.

.3

داليل و ضرورت كاربرد
وسايل كمک آموزشی
نورتاب را توضیح دهد.

.4

اصول انتخاب رسانه
های آموزشی نورتاب را
شرح دهد.

دانش
 .2دانش

نورتاب غیرساكن را نام

بشناسد.
اهمیت استفاد از وسايل كمک

.1

ببرد.

تعلیم و تربیت می شود.
وسايل كمک آموزشی نورتاب را

وسايل كمک آموزشی

شناختی

سخنرانی
 .3درک

پرسش و
پاسخ

 .4درک

اساليد
رايانه و ويدئو
پرژكتور
ماژيک و وايت برد

مشاركت فعال
دربحث

حضورفعال كالس

گوش كردن فعال

فعالیت های كالسی

انجام فعالیت های

آزمون پايان دوره

كالسی

09

نام درس : :تکنولوژی و روشهای آموزشی

موضوع درس(موضوع جلسه) :رسانه آموزشی غیر نورتاب شماره جلسه 14:مدت زمان جلسه  09:دقیقه پیش نیاز :مطالب جلساات قبال

مقطع تحصیلی :كارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت
محل تشکیل كالس ها :كالس كارشناسی ارشد آموزش بهداشت

دانشکده :بهداشت

گروه آموزشی :آموزش بهداشت

نام مدرس :دكتار علای مهاری

تارم تحصایلی2 :

تعاداد دانشاجويان5 :

رشاته و

ساال تحصایلی :نیمساال دوم 09-05

روز و ساعت برگزاری :شنبه 2-4

هدف کلی این جلسه :آشنایی با تنظیم جدول زمان بندی ،بودجه و مالحظات اخالقی در پژوهش های آموزش سالمت

رئوس مطالب

اهداف رفتاري
دانشجو پس از پایان درس
قادرخواهد بود:

حیطه یادگیري
(شناختی،عاطف
ي،روانی
حرکتی)

سطح
(طبقه)

شیوه
تدریس

مواد و وسایل
کمک آموزشی

وظایف و فعالیتهاي
تکمیلی دانشجویان

نحوه ارزشیابی

زمان
(دقیقه)

مقدمه:
با توجه به پیشرفت های علمی و
فناورانه درعصر حاضر وسايل كمک
آموزشی به عنوان يک رابط
توانسته اند نقش خود را به خوبی
ايفا كنند و میزان اثربخشی تدريس
را نیز بیشتر خواهند كرد.
اهداف اختصاصی:
وسايل كمک آموزشی غیر نورتاب
را بشناسد.
اهمیت استفاد از وسايل كمک
آموزشی غیر نورتاب را بداند.
پیش آزمون :طرح چند سوال در
زمینه موضوع جلسه

.1وسايل كمک آموزشی
غیرنورتاب ساكن را نام
ببرد.
 .2كاربرد هريک از وسايل

.1

دانش

.2

درک

.3

درک

.4

درک

كمک آموزشی غیر
نورتاب را شرح دهد.

سخنران
ی

شناختی

پرسش و

 .3داليل و ضرورت كاربرد

پاسخ

وسايل كمک آموزشی
غیرنورتاب را توضیح دهد.

اساليد

مشاركت فعال

رايانه و ويدئو

دربحث

حضورفعال كالس

پرژكتور

گوش كردن فعال

فعالیت های كالسی

ماژيک و وايت

انجام فعالیت های

آزمون پايان دوره

برد

كالسی

09

 .4اصول انتخاب رسانه
های آموزشی غیر نورتاب
در آموزش را شرح دهد.

نام درس : :تکنولوژی و روشهای آموزشی موضوع درس(موضوع جلسه) :الگوهای طراحی آموزشی
مقطع تحصیلی :كارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت
محل تشکیل كالس ها :كالس كارشناسی ارشد آموزش بهداشت

دانشکده :بهداشت

شماره جلسه 15:مدت زمان جلسه  09:دقیقه پیش نیاز :مطالب جلسات قبل

گروه آموزشی :آموزش بهداشت

روز و ساعت برگزاری :شنبه 2-4

نام مدرس :دكتار علای مهاری

تارم تحصایلی2 :

تعداد دانشاجويان5 :

رشاته و

ساال تحصایلی :نیمساال دوم 09-05

هدف کلی این جلسه :آشنایی با الگوهای طراحی آموزشی
اهداف رفتاري
دانشجو پس از پایان درس
قادرخواهد بود:

رئوس مطالب

حیطه یادگیري
(شناختی،عاطفی،ر
وانی حرکتی)

سطح
(طبقه)

شیوه
تدریس

مواد و وسایل کمک
آموزشی

وظایف و فعالیتهاي
تکمیلی دانشجویان

نحوه ارزشیابی

زمان
(دقیقه)

مقدمه:
امروزه طراحی آموزشی به عنوان
يکی از اركان رشته تکنولوژی

انواع الگوهای طراحی

.1

آموزشی را لیست كند.

آموزشی اهمیت بسیار زيادی يافته

.2

و در پیش بینی و چگونگی اتصال
قسمتهای مختلف آموزش نقش

دهد.

مهمی دارد.

.3

اهداف اختصاصی:

آموزشی را بداند.

زمینه موضوع جلسه

حركتی

آموزشی را توضیح

آشنا شود.

پیش آزمون :طرح چند سوال در

كاربرد هريک از

شناختی و روانی

الگوهای طراحی

با انواع الگوهای طراحی آموزشی
كاربرد هريک از الگوهای طراحی

الگوهای طراحی
آموزشی را توضیح
.1

دانش

.2

درک

.3

درک

.4

آمادگی

سخنرانی
پرسش و
پاسخ

اساليد
رايانه و ويدئو
پرژكتور
ماژيک و وايت برد

دهد.
.4

مشاركت فعال
دربحث

حضورفعال كالس

گوش كردن فعال

فعالیت های كالسی

انجام فعالیت های

آزمون پايان دوره

09

كالسی

قادر باشد از الگوهای
طراحی آموزشی را در
آموزش بکارگیرد.

نام درس : :تکنولوژی و روشهای آموزشی موضوع درس(موضوع جلسه) :اجرا و ارشیابی برنامه ها
مقطع تحصیلی :كارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت
محل تشکیل كالس ها :كالس كارشناسی ارشد آموزش بهداشت

دانشکده :بهداشت

شماره جلسه 19:مدت زمان جلسه  09:دقیقه پیش نیاز :مطالاب جلساات قبال

گروه آموزشی :آموزش بهداشت

روز و ساعت برگزاری :شنبه 2-4

نام مدرس :دكتار علای مهاری

تارم تحصایلی2 :

تعاداد دانشاجويان5 :

رشاته و

ساال تحصایلی :نیمساال دوم 09-05

هدف کلی این جلسه :آشنايی دانشجويان با چگونگی اجرا و ارشیابی برنامه ها ی آموزشی

اهداف رفتاري
دانشجو پس از پایان درس
قادرخواهد بود:

رئوس مطالب

.1

ارزشیابی آموزشی را

مقدمه:
اهداف اختصاصی:

تعريف كند.
.2

انواع ارزشیابی را نام

تعريف ارزشیابی آموزشی رابداند.
انواع ارشیابی را بشناسد.

ببرد.
.3

ضرورت انجام ارزشیابی

پیش آزمون :طرح چند سوال در
زمینه موضوع جلسه

حیطه یادگیري
(شناختی،عاطف
ي،روانی
حرکتی)

شناختی

را شرح دهد.
.4

.1
.2

دانش

.3

درک

.4

درک

سخنرانی

را توضیح دهد.

موضوع درس(موضوع جلسه) :كارعملی شماره جلسه18-17:

مقطع تحصیلی :كارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت
محل تشکیل كالس ها :كالس كارشناسی ارشد آموزش بهداشت

دانشکده :بهداشت

پرسش و
پاسخ

الگوی عمومی ارزشیابی

نام درس :روش تحقیق در آموزش بهداشت و ارتقا سالمت

سطح
(طبقه)

دانش

شیوه
تدریس

اساليد
رايانه و ويدئو
پرژكتور
ماژيک و وايت برد

مشاركت فعال
دربحث

حضورفعال كالس

گوش كردن فعال

فعالیت های كالسی

انجام فعالیت های

آزمون پايان دوره

نام مدرس :دكتار علای مهاری

09

كالسی

مدت زمان جلسه  09:دقیقه پیش نیاز :مطالب جلساات قبال

گروه آموزشی :آموزش بهداشت

روز و ساعت برگزاری :يکشنبه 2-4

مواد و وسایل کمک
آموزشی

وظایف و فعالیتهاي
تکمیلی دانشجویان

نحوه ارزشیابی

زمان
(دقیقه)

تارم تحصایلی2 :

تعاداد دانشاجويان5 :

رشاته و

ساال تحصایلی :نیمساال دوم 09-05

جلسه  : 71طراحی طرح درس
جلسه  :71ارزشیابی طرح درس

نام درس :روش تحقیق در آموزش بهداشت و ارتقا سالمت

موضوع درس(موضوع جلسه) :كارعملی شماره جلسه10-29:

رشته و مقطع تحصیلی :كارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت
09

محل تشکیل كالس ها :كالس كارشناسی ارشد آموزش بهداشت

دانشکده :بهداشت

مدت زمان جلسه  09:دقیقه پیش نیاز :مطالب جلسات قبل

گروه آموزشی :آموزش بهداشت

نام مدرس :دكتر علی مهری

ترم تحصایلی2 :

تعداد دانشجويان5 :
ساال تحصایلی :نیمساال دوم -05

روز و ساعت برگزاری :دو شنبه 4-2

 -71طراحی برنامه آموزشی
 -02اجرا و ارزشیابی برنامه آموزشی
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