
  

 
 

 

  ( ترکیبی یا مجازیCOURSE PLAN)وره طرح د

 

 

 معرفی درس:
امروزه دارای مفهومی تکامل یافته شده وحتی به صورت یک رشته تحصیلی دانشگاهی مهم و بین رشته تکنولوژی آموزشی 

 .تشبیه کرد“ مهندسی آموزشی” تکنولوژی آموزشی را می توان به ای مطرح است 

، ده آموزش دهنمی رود وبا استفاده از طراحی آموزشی، ضمن تسهیل کار  آموزش دهنده تکنولوژیست آموزشی به یاری 

 موثرتر و پایدارتر می شود. موجب یادگیری آسان تر،سریع تر،

 

 

 

 

 

 مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی/بهداشت عمومی       دانشکده :     بهداشت              گروه آموزشی:  بهداشت عمومی      

 واحد  2 :  تعداد واحد تکنولوژی آموزشی  :  نام درس

 عملی  -نظری نوع واحد :

 14-16دوشنبه روز و ساعت برگزاری کالس:   ندارد پیش نیاز:

 8-10سه شنبه 

 مجازی  –دانشکده بهداشت  مکان برگزاری:

                                         دکتر راضیه ذوالقدر مسئول برنامه :  

 raziezolghadr@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:                        071-52519272:  دانشکده شماره تماس

                 دکتر راضیه ذوالقدر  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 raziezolghadr@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی:                     071-52519272شماره تماس دانشکده:    

 دکتر راضیه ذوالقدر تهیه و تنظیم : 

 1/6/99بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 

 عناوين کلی اين درس شامل موارد زير می باشد :

 آن ابعاد تکنولوژی،تعاریف و تاریخچه

 یمنظم آموزش یراحط

 ارتباطات

 یآموزش لیمواد و وسا

 ......(ی)تابلوهای آموزش نورتاب ریغ یرسانه های آموزش

 پوستر......( -)چارت  نورتاب ریغ یآموزشرسانه های 

 نورتاب یرسانه های آموزش

 (یابیهمراه ارز بهی منظم آموزش یطراح ای یآموزش صورتجلسه نی)جهت نحوه تدویعمل تیفعال

 پمفلت( یابیو ارز ی)بررسی عمل تیعالف

 پوستر( یابیو ارز ی)بررسی عمل تیفعال

 پمفلت( هی)تهی عمل تیفعال

 پوستر( هی)تهی عمل تیفعال

 چارت( هی)تهی عمل تیفعال
 

 
 

 هدف كلي 

 و ابعاد آن فیتکنولوژی،تعار خچهیتار

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

 نماید. بیان مختلف دیدگاههای از را تکنولوژی مفهوم 

 نماید. ذکر را تکنولوژی تاریخچه 

 نماید. بیان را تکنولوژی رویکردهای و ابعاد 

 هدف كلي 

 یمنظم آموزش یطراح

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

 دینما انیآن را ب تیو اهم فیرا تعر یآموزش یطراح. 

 دهد.  حیاهداف را توض نینحوه تدو 

 دهد حیتوض یمنظم آموزش ی، بازده و منابع را در طراح طیشرا. 

 دهد حیبلوم توض دگاهیرا از د یطبقه بندی اهداف آموزش. 

 دهد حیرا توض یابیارزش. 

 هدف كلي 

 ارتباطات

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

 آن را نام ببرد ندیدهنده فرا لیو اجزاء تشک فیارتباط را تعر. 

  دهد حیرا توض یانواع مدل های ارتباط. 

 دهد حیو انواع آن را توض فیرا تعر یتعامل احساس. 

 هدف كلي 



 یآموزش لیمواد و وسا

  اهداف اختصاصي 

 بتواند:دانشجو بايد 

 دهد حیرا توض یآموزش لیاستفاده از مواد ووسا لیدال. 

 کند انیرا ب یآموزش لیبندی مواد و وسا میتقس. 

 دیرا ذکر نما یآموزش لیاستفاده از مواد و وسا یروش کل. 

 

 هدف كلي 
 ......(ینورتاب )تابلوهای آموزش ریغ یرسانه های آموزش

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

 کند فیرا نام ببرد و تعر یتابلوهای آموزش. 

  دینما ذکر و کاربردهای آن را فتعری را نمونه -برش – ماکت –مدل. 

  دیآن را ذکر نما طیشرا دهد و حیتکنولوژی توض کیکاربرد عکس را به عنوان. 

 

 هدف كلي 

 پوستر......( -نورتاب )چارت  ریغ یرسانه های آموزش

  اهداف اختصاصي 

 بايد بتواند:دانشجو 

 دهد حیو انواع آن را توض فیچارت را تعر. 

 دهد حیچارت را توض هینحوه ته. 

 دیو انواع آن را ذکر نما فیپوستر و پمفلت را تعر. 

 دیو انواع آن را ذکر نما فینمودار را تعر. 

 دهد. حتوضی را نمودار و چارت –پوستر  -کاربرد پمفلت 

 
 هدف كلي 

  نورتاب یرسانه های آموزش

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

 دیذکر نما را و کاربردهای آن فیاورهد و اوپک را تعر-دیاسال -پیاستر لمیف. 

 دهد حیو اوپک را توض دیاسال -اورهد -پیاستر لمیف بیو معا ایمزا. 

  دینما ذکر و کاربردهای آن را فیرا تعر ونیزیهای متحرك و تلو لمیف.  

 

 هدف كلي 

 (یابیبه همراه ارز یمنظم آموزش یطراح ای یصورتجلسه آموزش نی)جهت نحوه تدویعمل تیفعال
 اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

 دینما هیارا یجلسه آموزش کی. 

 دینما نیتدو یصورتجلسه آموزش. 

 ردیصورت گ انیدانشجو توسط یآموزش و صورتجلسه آموزش نهیدر زم یابیارزش. 

 
 هدف كلي 

 پمفلت( یابیو ارز ی)بررسی عمل تیعالف

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

 دیرا ارائه نما شنهاداتیپ و اشکاالت و یگذاشته شده را بررس اریپمفلت های در اخت 



  

 هدف کلی 

 پوستر( یابیو ارز ی)بررسی عمل تیفعال

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
 دیرا ارائه نما شنهاداتیپ و اشکاالت و یگذاشته شده را بررس اریپوسترهای در اخت 

 

 هدف کلی 

 پمفلت( هی)تهی عمل تیفعال

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
 دینما هیته یعنوان بهداشت کیبا  یپمفلت. 

 دینما هیارا یپمفلت آموزش قیاز طر. 

 دینما نیتدو یصورتجلسه آموزش. 

 ندینما یابیارز را یآموزش ینحوه آموزش و طراح -پمفلت انیدانشجو. 

 

 هدف كلي 

 پوستر( هی)تهی عمل تیفعال

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

  دینما هیته یعنوان بهداشت کیپوستری با. 

 دینما هیارا یپوستر آموزش قیاز طر. 

 دینما نیتدو یصورتجلسه آموزش. 

 ندینما یابیارزش را یآموزش ینحوه آموزش و طراح -پوستر انیدانشجو. 

  کلیهدف 

 چارت( هی)تهی عمل تیفعال

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

 دینما هیته یعنوان بهداشت کیبا  یچارت. 

 دینما هیارا یچارت، آموزش قیاز طر. 

 دینما نیتدو یصورتجلسه آموزش. 

 ندینما یابیارزش را یآموزش ینحوه آموزش و طراح -چارت انیدانشجو. 

 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  



  و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبعمقاله /آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

 فصل اول تا چهارم مقدمات تکنولوژی آموزشی، دکتر محمد احدیان،تهران، چاپ جدید 
 انتشارات سمت، چاپ جدیدتکنولوژی آموزشی، هاشم فردانش،مبانی نظری 

 
 فصل اول، فصل ضمیمه

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
 نحوه دسترسی دانشجویان به

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر

، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیکتاب فوق یا به تنهایی به عنوان 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    



 آن را ضمیمه نمایید: فایل

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، آموزشیجزوه، فیلم اسالید پاور پوینت، منظور  *

 

  منبع در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

ه برای ، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانبه دانشجویان معرفی کنید مطالعه بیشتر

 این موارد در نظر گرفته شده است.(

.  
1 ....................................................................................................................................................................................................................... 

2 ....................................................................................................................................................................................................................... 

3 ....................................................................................................................................................................................................................... 

4........................................................................................................................................................................................................ 

 آزمون های خود ارزيابی 

 خیر  بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

 مثال

ازمون مبحث 

نیازسنجی در برنامه 

 درسی

چهار  تستی

 جوابی
20/7/99تا  14/7/99از  24/7/99تا تاریخ    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 



 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 خیر  بلی   اید؟در نظر گرفتهمیان ترم /. آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 مثال
تکلیف اول 

 کالسی

دهید که مفهوم این عبارت در این تکلیف در یک پاراگراف کوتاه شرح 

اند. زمان به وجود آمدههای درسی زیادی به صورت همبرنامه" چیست؟

"ها باید همگرا و همسان شوند.تمام این برنامه  

در مورد کوریکولوم رشته پزشکی )یا اگر آشنایی شما کافی نیست 

کوریکولوم رشته خودتان( مصادیقی برای موارد زیر ذکر نمایید:  برنامه 

برنامه درسی طراحی ، برنامه درسی مخفی ، رسمی درسی رسمی و غیر

برنامه درسی بی اثرو  شده، آموزش داده شده و مورد سنجش واقع شده  

 تا 12/7/99

23/7/99  
27/7/99  

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسی و درك 

 مفاهیم مربوطه

 

1 

تکلیف اول 

 کالسی

 دانشجو یک برنامه آموزشی طراحی کند. 

تا  2/7/99

26/8/99  

25/9/99  

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسی و درك 

 مفاهیم مربوطه

2 
 دوم تکلیف

 کالسی

 دانشجو یک پمفلت آموزشی تهیه کند

تا  99 /27/8

17/9/99  

25/9/99  

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسی و درك 

 مفاهیم مربوطه

3 
 سوم تکلیف

 کالسی

 دانشجو یک پوستر آموزشی تهیه کند.

تا  9/99/ 4

17/9/99  

25/9/99  

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسی و درك 

 مفاهیم مربوطه



................... ......................................................................................................................................................................................................  

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یسامانه امکان فعال سازدر 

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 نمره 10 آزمون میان ترم

 نمره 5 آزمون پایان ترم

 نمره 2 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 نمره 3 تکالیف و سایر فعالیت ها

 
 

 مقررات 

    طبق قوانین آموزشیحداقل نمره قبولي                                      

 طبق قوانین آموزشی            تعداددفعات مجاز غيبت در كالس          

  
 تکنولوژی آموزشی  درس زمانبندي جدول

تاريخ 

 ارائه

ساعت 

 ارائه

موضوع 

 مدرس جلسه
نحوه 

 ارائه

امكانات 

مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابي

24/6/99 14-16 
 تاریخچه

تکنولوژی،تعاریف 

 آن ابعاد و

 دکتر ذوالقدر

 مجازی

کااامپیوتر، ناارم  

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب



25/6/99 8-10 
منظم  یراحط

 یآموزش

کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب

31/6/99 14-16 

منظم  یراحط

 یآموزش
کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب

1/7/99 8-10 

منظم  یراحط

 یآموزش
کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب

7/7/99 14-16 

کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر رتباطاتا

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

ترم، تکلیاف،  پایان 

  حضورو غیاب

8/7/99 8-10 

کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر رتباطاتا

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب

14/7/99 14-16 

موادو 

 لیوسا

 یآموزش

 

کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب

15/7/99 8-10 

موادو 

 لیوسا

 یآموزش

 

کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب

21/7/99 14-16 

رسانه های 

 یآموزش

 نورتاب ریغ

)تابلوهای 

 ......(یآموزش

 

کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب

22/7/99 8-10 

رسانه های 

 یآموزش

 نورتاب ریغ

)تابلوهای 

 ......(یآموزش

کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب



 

28/7/99 14-16 

رسانه های 

 یآموزش

 نورتاب ریغ

)تابلوهای 

 ......(یآموزش

 

کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

 آزماااون میاااانترم،

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب

29/7/99 8-10 

رسانه های 

 یآموزش

 نورتاب

 

کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب

5/8/99 14-16 

رسانه های 

 یآموزش

 نورتاب

 

کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب

6/8/99 8-10 

رسانه های 

 یآموزش

 نورتاب

 

کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب

12/8/99 14-16 

 تیفعال

)جهت یعمل

 نینحوه تدو

 صورتجلسه

 ای یآموزش

 یطراح

منظم 

 بهی آموزش

همراه 

 (یابیارز

 

کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب

13/8/99 8-10 

 تیفعال

)جهت یعمل

 نینحوه تدو

 صورتجلسه

 ای یآموزش

 یطراح

منظم 

کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب



 بهی آموزش

همراه 

 (یابیارز

 

19/8/99 14-16 

 تیفعال

)جهت یعمل

 نینحوه تدو

 صورتجلسه

 ای یآموزش

 یطراح

منظم 

 بهی آموزش

همراه 

 (یابیارز

 

کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب

20/8/99 8-10 

 تیعالف

ی عمل

و  ی)بررس

 یابیارز

 پمفلت(

 

کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب

26/8/99 14-16 

 تیعالف

ی عمل

و  ی)بررس

 یابیارز

 پمفلت(

 

کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب

27/8/99 8-10 

 تیفعال

ی عمل

و  ی)بررس

 یابیارز

 پوستر(

 

کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب

3/9/99 14-16 

 تیفعال

ی عمل

و  ی)بررس

 یابیارز

 پوستر(

کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

میاااانترم، آزماااون 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب



 

4/9/99 
10-8 کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر تهیه پمفلت 

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب

10/9/99 
16-14 کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر تهیه پوستر 

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب

11/9/99 
10-8 کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر تهیه پوستر 

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب

17/9/99 
16-14 کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر تهیه چارت 

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب

 

 


