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 بسمه تعالی

 کرمانشاهو خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

 بهداشت دانشکده
 

 (1فناوری کاربردی در آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ): درس عنوان

 1399-1400تحصیلی  اولنیم سال   -( 1399ورودی مهر دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ) :مخاطبان

 واحد عملی  1واحد نظری و  1واحد؛  2(: واحد از استاد سهم یا) واحد تعداد

طبق برنامه ساعت حضوری در نظر گرفته شده در صورت نیاز  –بصورت مجازی در تمامی ایام هفته  :فراگیرسؤاالت  به پاسخگویی ساعت

 هفتگی مشاوره با دانشجویان

 8-10از ساعت  شنبه ها :(تحصیلی نیمسال و ساعت روز،) درس ارائه زمان

  :مدرس

دانشکده بهداشت؛  ؛و ارتقای سالمتبهداشت آموزش گروه  اریاستاد دکتر ثریا سیابانی )پزشک و دکتری تخصصی ارتقاء سالمت

 (کرمانشاه یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک

 ندارد :نیاز پیش درس

 

 معرف اجمالی دوره:

 استتراتیی  به که باشد می و اجباری رشته آموزش بهداشت تخصصی دروس از (1) سالمت ارتقای و بهداشت آموزش در کاربردی فناوری

 را متالارتقتدای ست   و تبهداش آموزش دانشدجویان درسی واحد این. پردازد می نوین آموزشی های فناوری و یادگیری حیطه های و ها

 . کند می توانمند ها رسانه ارزشیابی و تولید آموزش، های روش بکارگیری جهت در

 هدف کلی درس:

ها و طراحی برنامه آموزشی از جمله نیاز ستنجی، تعیتین    تاریخچه، اهداف و تعاریف تکنولوژی آموزشی، حیطه باآشنایی دانشجویان  -

اهداف آموزشی، تولید محتوا و پیامهای آموزشی، انتخاب روش آموزشی، تهیه طرح درس یک جلسته آموزشتی، تعیتین استتراتییها و     

ی، دانشتجویان بتا استتفاده از    فعالیتها یا برنامه عملیاتی، جدول زمانبندی، انواع ارزشیابی و شاخص های آن، و تهیه یک برنامه آموزش

 امکانات مدیا لب فعالیتهای خود را انجام می دهند. 

 

  



 2 

 ( واحد 1؛ جلسه  8جهت : )در واحد نظری لی جلساتاهداف ک

 تاریخچه تکنولوژی آموزشی 

 اهمیت و اهداف تکنولوژی آموزشی 

 تعریف مفاهیم اساسی تکنولوژی آموزشی 

 اهمیت برنامه ریزی آموزشی 

  مدلهای برنامه ریزی آموزشی )مدل ادغام یافته WHO 2012  گامی  10، الگوی Harden( 

  نیااز سان)ی)طراحی سان)ه هاای حیااه هاای        -شامل : تعیین مشکل و انتخاب موضوع برنامه ریزی اموزشی مراحل برنامه ریزی آموزشی

هداف ویژه(، تولید محتاوا شاامل: تعریاف پیاام آموزشای و اطا ع       آگاهی، نگرش و رفتار(، تعیین اهداف) هدف کلی، اهداف میانی و جزیی، ا

رسانی در حیاه س مت، اصول طراحی، متون آموزشی و اط ع رسانی در حیاه س مت، اصول طراحی پیامهای دیاداری شانیداری، کااربرد    

س مت، متناسب سازی پیاام باا جمعیات     رفتارگرایی، شناخت گرایی و سازه گرایی در طراحی پیامهای آموزش بهداشت و ارتقای رویکرهای

 هدف و محیط آموزشی، پیش آزمون و نهایی سازی

 تعیین استراتژی ها و فعالیتهای برنامه 

 انتخاب روش اموزشی 

 تهیه برنامه عملیاتی 

 تهیه طرح درس یک جلسه آموزشی 

 جدول زمانبندی برنامه 

 ی ارزشیابی فراگیر و مواد اموزشی، معیارهاای مهام ارزشایابی    او تراکمی، شیوه هرزشیابی و انواع ارزشیابی تکوینی ا یفرارزشیابی برنامه) تع

 فراگیر و مواد آموزشی
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 جلسه نظری( 8)برای : در یک  واحد نظری تاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسهاهداف وییه رف -

 جلسه اول  -

تعاریف و اصا حات آموزش و یادگیری و مفاهیم اساسی تکنولوژی ، اهمیت و اهداف تکنولوژی آموزشی، تاریخچه تکنولوژی آموزشی: هدف کلی

 Applied Technology_ lesson plans آموزشی

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 تاریخچه تکنولوژی آموزشی را بشناسد  -

 اهمیت تکنولوژی آموزشی را توضیح دهد  -

 اهداف تکنولوژی آموزشی را شرح دهد -

 مفاهیم اساسی تکنولوژی آموزشی را تعریف کند  -

 اهمیت برنامه ریزی آموزشی را بیان نماید  -

  دومجلسه 

 یآموزش یزیبرنامه ر یمدلها :هدف کلی

 :  درپایان دانشجو قادر باشد 

 

 

 مدلهای برنامه ریزی آمورشی را بشناسد.  -

 تناسب کاربرد مدالی برنامه ریزی را توضیح دهد  -

 )Harden گامی  10، الگوی  WHO 2012 )مدل ادغام یافته از جمله  آموزش یزیبرنامه ر یبا مدلها -

 اشنا باشد 

 را بداند یاموزش یزیو انتخاب موضوع برنامه ر یمشکل بهداشت نییراه تع  -

 

 جلسه سوم

 : نیاز سنچی آموزشیهدف کلی

 روش نیاز سن)ی)طراحی سن)ه های حیاه های آگاهی، نگرش و رفتار(، را بشناسد -

 اهداف) هدف کلی، اهداف میانی و جزیی، اهداف ویژه( یک برنامه را بنویسد  -

 پیام آموزشی و اطالع رسانی در حیطه سالمت را تعریف کن تعریف  -

 

  چهارمجلسه 

 :  درپایان دانشجو قادر باشدتعیین اهداف) هدف کلی، اهداف میانی و جزیی، اهداف ویژه(: هدف کلی

  اهداف  را بشناسدنحوه تعیین اهداف و انواع  -  -

 اموزشی را بداند اهداف ویژهتفاوت اهدف کلی، اهداف میانی و جزیی و  -

 تهیه کند (ژهیاهداف و ،ییو جز یانیاهداف م ،یاهداف) هدف کلبتواند مصالهایی از -

  

   ششم و پنجمجلسه 

 محتوا  دیتول: هدف کلی

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 اشنا باشد س مت اهیدر ح یو اط ع رسان یآموزش امیپبا  -
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 بداند س مت اهیدر ح یو اط ع رسان یمتون آموزش ،یصول طراح -

 را لیست کند یداریشن یدارید یامهایپ یصول طراح -

 اشنا باشدآموزش بهداشت  یامهایپ یدر طراح ییو سازه گرا ییشناخت گرا ،ییرفتارگرا یکرهایکاربرد روبا  -

 را توضیح دهد یساز ییآزمون و نها شیپ ،یآموزش طیمحهدف و  تیبا جمع امیپ یمتناسب ساز  -

-   

  

  

 هفتم  جلسه 

 برنامه یتهایها و فعال یاستراتژ نییتعآشایی با : هدف کلی

 :  در پایان دانشجو قادر باشد

 را تعریف کند   برنامه یتهایها و فعال یاستراتژ  -

 توضیح دهد.   برنامه یتهایها و فعال یاستراتژنحوه استفاده از   -

 جلسه هشتم

  

 یانتخاب روش اموزشاشنایی با  :هدف کلی

 روشهای آموزشی را لیست کند -

 نتاسب استفاده از روشهای تدریس راتوضیح دهد -

 معایب و مزایای انواع استراتژیها و روشهای آموزشی را شرح دهد -

  

  نهمجلسه 

 جدول زمانبندی برنتهیه برنامه عملیاتی، طرح درس یک جلسه آموزشی و :هدف کلی

 یک برنامه عملیاتی را طراحی نماید - 

 یک طرح درس یک جلسه آموزشی را تهیه نماید -

 یک جدول زمانبندی برنامه را طراحی گند   -

  همدجلسه 

 برنامه عملیاتی ارزشیابی:هدف کلی

  ارزشیابی را تعریف کند -
 روشهای  ارزشیابی را بشناسدانواع  -

 اهداف ارزشیابی های مقدماتی، تکوینی و چایانی را توضیح دهد -

 روشها و استراتژیهای ارزشیابی را بشناسد و برای هر یک مصال بزن -

 

 :واحد عملییک شرح درس در 

در کار  . روش های آموزشی مناسب ارائه نمایددانش)و  با انتخاب یک موضوع آموزشی و گروه هدف خود در فیلد واقعی یا فرضی انتخاب و با 

 عملی دانش)ویان اموخته های خود طی ک سهای تیوری را در عمل به نمایش می گذارند

به این منظور یک گروه واتس اپی تشکیل می شود که به همراه ک سهایی حضوری که تحت عنوان مشاوره با دانش)ویان هست، محل هدایت 

 جلسه مشاوره برقرار خواهد شد.  8کار عملی انها خواهد بود. حد اقل  دانش)ویان برای ان)ام
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 سخنرانی، بحث گروهی: »روش تدریس» 

 وایت برد، ویدیو پروژکتور، کامپیوتر: »کمک آموزشی یها رسانه» 

 سنجش و ارزشیابی 

 تاریخ نمرهدرصد و  روش آزمون آزمون

شناساای و رعایاات نظاام، انضاابا ، وقاات 

 مسئولیت پذیری
دانش)و م)از به غیبت در حداکثر سه هفدهم جلساات  

 .باشد می
 هر جلسه ک س نمره( 1درصد  ) 5

 جلسات ک س نمره( 4درصد  ) 20 تستی، تشریحی  ک سی و آزمون های ها یابیارزش

 آموزش اع م می کند نمره( 5درصد ) 25 تستی، تشریحی  ارزشیابی پایان دوره

 جلسات ک س نمره( 10درصد ) 50 ارائه کار عملی ارزشیابی کار عملی دانش)ویان
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 بسمه تعالی

 جدول زمانبندی درس

 (مجازی از طریق سامانه نوید + اسکایپ)در صورت کالس                                       8:15-10:00ساعت  شنبه: روز و ساعت جلسه 

 وسیله کمک اموزشی ندریس روش مدرس عنوان درس جلسه

و  آموزشی تکنولوژی تاریخچهمعارفه ،    .1

 تعریف -آموزشی تکنولوژی اهداف و اهمیت

 اهمیتو  آموزشی تکنولوژی اساسی مفاهیم

 آموزشی ریزی برنامه

حل  -سخنرانی -بحث گروهی سیابانی

 کنفرانس دانشجویی -مسله

وایت برد  -ماژیک -کامپیوتر

 فلش و سی دی –

 یافته ادغام مدل) آموزشی ریزی برنامه مدلهای  .2

 WHO 2012 ، گامی 11 الگوی  Harden(-

 و مشکل تعیین -آموزشی ریزی برنامه مراحل

  -اموزشی ریزی برنامه موضوع انتخاب

 اینترنت - کامپیوتر // سیابانی

 های حیطه های سنجه طراحی)سنجی نیاز  .3

 هدف) اهداف تعیین -(رفتار و نگرش آگاهی،

 (ویژه اهداف جزیی، و میانی اهداف کلی،

اینترنت -کامپیوتر  // سیابانی  

 و آموزشی پیام تعریف: شامل محتوا تولید  .4

 اصول سالمت، حیطه در رسانی اطالع

 در رسانی اطالع و آموزشی متون طراحی،

 سالمت حیطه

اینترنت -کامپیوتر  // سیابانی  

 شنیداری، دیداری پیامهای طراحی اصول  .5

 گرایی شناخت رفتارگرایی، رویکرهای کاربرد

 آموزش پیامهای طراحی در گرایی سازه و

 پیام سازی متناسب سالمت، ارتقای و بهداشت

 آزمون پیش آموزشی، محیط و هدف جمعیت با

  ساز نهایی و

اینترنت -کامپیوتر  // سیابانی  

 برنامه فعالیتهای و ها استراتژی تعیین  .6

 عملیاتی  برنامه تهیه و  اموزشی روش انتخاب

 آموزشی جلسه یک درس طرح تهیه

 برنامه زمانبندی جدول

اینترنت -کامپیوتر  // سیابانی  

انواع  و لرزشیابی تعریف)  برنامه ارزشیابی  .7

 هی شیوه تراکمی، و تکوینی ارزشیابی

 معیارهای اموزشی، مواد و فراگیر ارزشیابی

 آموزشی مواد و فراگیر ارزشیابی مهم

اینترنت -کامپیوتر  // سیابانی  

دانشجو یک موضوع و گروه هدف را انتخاب   .8

کرده و برنامه آموزشی شامل عنوان، مقدمه، 

نیاز سنجی) به همراه ابزار های اندازه گیری 

در حیطه آگاهی، نگرش و رفتار(، اهداف کلی، 

جزیی، اهداف ویژه رفتاری، تهیه محتوا و 

پیامهای آموزشی و مناسب استراتژیهای و 

و رسانه آموزشی، طرح فعالیتها، انتخاب روش 

درس یک جلسه آموزشی را به همراه با برنامه 

عملیاتی ، جدول زمانبندی و شاخصهای 

دانشجویان 

با 

راهنمایی 

استاد و 

همگپکاری 

کارشناس 

 گروه

//  
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 ارزشیابی برنامه تهیه و ارایه نماید

 

 
 

 :مقررات درس و انتظارات از دانشجو -

  :از دانشجویان محترم انتظار میرود

 .حضور منظم و دقیق در جلسات درس داشته باشند -1

 در بحث های گروهی و فعالیت های آموزشی مشارکت نمایند. -2

 .در هر جلسه آمادگی پاسخ گویی به سؤاالت مبحث قبلی را داشته باشند -3

 .از دیگر منابع و سایت های معتبر علمی استفاده نمایند -4

 نمایند. یا بی صدا تلفن همراه خود را در ک س خاموش -5

 

 دکتر ثریا سیابانی ی مدرس:ام و امضان

 دکتر فرزاد جلیلیان ی مدیر گروه:ام و امضان

 رویا صفریدکتر  دانشکده: EDOی مسئول ام و امضان

 

    : لاریخ ارسات    : ریخ تحویلات

 

 فرزاد جلیلیان دکتر: مدیر گروه و امضا ییدتأ           □بله : آیا طرح درس برای اولین بار تدوین شده

 


