
 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر

 مرکز توسعه آموزش پزشکی

 دفتر نظارت و ارزشیابی

 درس فرم طرح
 

                   دکتری تخصصی آخرین مدرک تحصیلی:                                          سید همام الدین جوادزادهنام و نام خانوادگی مدرس: 
 استادیار رشته تحصیلی: آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت                                                      رتبه دانشگاهی:

 گروه آموزشی: آموزش بهداشت 

 

 5تعداد فراگیران:                 2: رشته تحصیلی فراگیران: آموزش بهداشت               مقطع: کارشناسی ارشد              ترم

 

 تکنولوژی و روشهای آموزش عنوان درس به طور کامل :
 واحد عملی 1+ واحد نظری 2 تعداد واحد:                          □کار آموزی         ■  عملی           ■نوع درس:     تئوری  

                                       1396خرداد زمان خاتمه کالس:                                                                 1395 بهمن زمان شروع کالس:
                      تاریخ امتحان میان ترم : 
 تاریخ امتحان پایان ترم: 

 

  ■ تکوینی                     □مراحل ارزشیابی                     مرحله ای 

 از نمره نهایی درصد 10 :فعالیت دانشجو انجام تکالیف حضور و غیاب
 درصد از نمره نهایی 30م:  امتحان میان تر

 از نمره نهایی درصد 10ه: کوئیزهای انجام شد
 درصد از نمره نهایی 50: امتحان پایان ترم

 
 :نوع امتحان میان ترم

 
 □ جور کردنی          ■  صحیح و غلط                    ■چند گزینه ای                   ■تشریحی            □شفاهی 

 
 :نوع امتحان پایان ترم

 
 □جور کردنی           ■  صحیح و غلط                    ■چند گزینه ای                   ■تشریحی            □شفاهی  

 

 



 
 

 :درس کلی هدف

استراتژی های آموزشی و تهیه وسایل آشنایی دانشجویان با اصول و مقدمات تکنولوژی آموزشی، مبانی نظری تکنولوژی، اصول طراحی آموزشی، 
 کمك آموزشی و کاربرد عملی و ارزشیابی آنها.

 

 :یاهداف اختصاص

 یآموزش یو اهداف تکنولوژ یفتعار یخچه،با تار آشنایی 

 یآموزش یو روشها یادگیری یهایبا استراتژ آشنایی 

 یتکنولوژ یبا ابعاد نرم افزار آشنایی 

 یمنظم آموزش یبا طراح آشنایی 

 یآموزش یبا انواع رسانه ها آشنایی 

 یجمع یمهارت در کار با رسانه ها کسب 

 یکمك آموزش یلمهارت در کار با وسا کسب 

 در آموزش  یننو یهایبا تکنولوژ آشنایی 

 یرسانه آموزش یهته یها یوهبا ش آشنایی 

 یآموزش یرسانه ها یابیدر ارزش ییتوانا کسب 

 

 اول جلسه 
 نام مدرس: سید همام الدین جوادزاده 

 مقدمه، اهمیت و تعریف تکنولوژی آموزشی عنوان مبحث:
 اهداف اختصاصی:

 .دانشجو بتواند اهمیت تکنولوژی آموزشی را شرح دهد -1

 .دانشج بتواند ارتباط تکنولوژی آموزشی با رشته تحصیلی خود را شرح دهد -2

 .بیان نماید دانشجو بتواند تعریفی از تکنولوژی آموزشی را -3
 
 □ روانی حرکتی                      □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی  

 ، بحث کالسی، پرسش و پاسختعاملی ینروش آموزشی: سخنرا
 و پروژکتوروسیله کمك آموزشی: وایت برد، ویدئ

 

 شرح درس:

کمك  یلو وسا یآموزش یهایو استراتژ یاصول طراح ینو همچن یآموزش یتکنولوژ یو عمل یو اصول علم ینظر یبا مقدمات، مبان ییآشنا
 یآموزش

 : یستدر یمورد استفاده برا یاصل منابع

 یآباد یعل یجهخد یفتال ی؛آموزش  یتکنولوژ مقدمات

 مجد یفتال ی،آموزش یو مقدمات تکنولوژ اصول

 هاشم فردانش یفتال ی،آموزش یتکنولوژ ینظر مبانی

 یعشرت زمان یب ی( ترجمه بیدجد یریو تفس یف)تعر یآموزش تکنولوژی

 محرم آقازاده یس؛تدر یننو یروشها راهنمای

 



 دوم جلسه 

 نام مدرس: سید همام الدین جوادزاده 

 شناخت موضوعی تکنولوژی آموزشی :عنوان مبحث
 اهداف اختصاصی:

 .دانشجو بتواند تسهیل جریان یادگیری در تکنولوژی آموزشی را شرح دهد -1

 .دانشجو بتواند بهسازی عملکرد در تکنولوژی آموزشی را شرح دهد -2

 .دانشجو بتواند ابداع در تکنولوژی آموزشی را شرح دهد -3
 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی 

 یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانروش آموزشی: 
 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا

 

 سوم جلسه 

 نام مدرس: سید همام الدین جوادزاده 

 شناخت موضوعی تکنولوژی آموزشی عنوان مبحث:
 اختصاصی:اهداف 

 .دانشجو بتواند کاربرد پذیری تکنولوژی آموزشی را شرح دهد -1

 .دانشجو بتواند فرایند ارزشیابی و انتخاب محتوا را شرح دهد -2

 .دانشجو بتواند مبانی نظری کاربرد رسانعه ها در تدریس را توضیح دهد -3

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی 

 یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانروش آموزشی: 
 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا

 

 چهارم جلسه 

 نام مدرس: سید همام الدین جوادزاده 

 استراتژیهای یادگیری و روشهای آموزشی عنوان مبحث:
 اهداف اختصاصی:

 .ابعاد یادگیری را بیان نمایددانشجو بتواند  -1

 .دانشجو بتواند ارتباط انواع هفتگانه هوش و تکنولوژی آموزشی را بیان کند -2

 .دانشجو بتواند دامنه عمل ساخت گرایی در یاددهی و یادگیری را شرح دهد -3

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی 

 یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانروش آموزشی: 
 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا

 
 
 
 
 
 



 پنجم جلسه 
 نام مدرس: سید همام الدین جوادزاده 

 استراتژیهای یادگیری و روشهای آموزشی عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصی:
 دانشجو بتواند یادگیری از طریق همیاری را شرح دهد -1

 دانشجو بتواند انواع روشهای یادگیری از طریق همیاری را توضیح دهد -2

 دانشجو بتواند راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی را توضیح دهد -3

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی 

 یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانروش آموزشی: 
 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا

 

 ششم جلسه 
 جوادزاده ینهمام الد یدسنام مدرس: 

 طراحی منظم آموزشی عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:
 .دانشجو بتواند مراحل تنظیم طرح درس را بیان کند -1

 .درس تنظیم نمایددانشجو بتواند برای یك موضوع و گروه هدف انتخابی طرح  -2

 
□روانی حرکتی                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی   

یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانآموزشی:  روش  
 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا

 

 هفتم جلسه 
 جوادزاده ینهمام الد یدسنام مدرس: 

 ابعاد نرم افزاری تکنولوژی آموزشی عنوان مبحث:

 :یاهداف اختصاص
 .دانشجو بتواند مهارتهای اصلی برنامه ریزی آموزشی را شرح دهد -1

 .دانشجو بتواند گامهای طراحی تدریس را بیان کند -2

 .دانشجو بتواند روشها و فنون تدریس را نام ببرد -3

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی 

 یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانآموزشی: روش 
 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا

 

 هشتم جلسه 

 نام مدرس: سید همام الدین جوادزاده

 آزمون میان ترم عنوان مبحث:

 

 



 

 نهم جلسه 
 جوادزاده ینهمام الد یدسنام مدرس: 

 کاربرد رسانه ها در آموزش بهداشت :مبحثعنوان 

 .دانشجو بتواند انواع دسته بندی رسانه ها را شرح دهد -1

 .دانشجو بتواند کاربرد رسانه های تعاملی و غیر تعاملی در آموزش بهداشت را شرح دهد -2

 .دانشجو بتواند معیارهای انتخاب رسانه متناسب با گروه هدف در آموزش بهداشت را شرح دهد -3

 

□ی روانی حرکت                      □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی    
یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانآموزشی:  روش  

 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا
 

 دهم جلسه 
 سید همام الدین جوادزاده  نام مدرس:

 نحوه کار با رسانه های آموزشی :عنوان مبحث

 .دانشجو بتواند اصول طراحی رسانه های آموزشی را شرح دهد -1

 .دانشجو بتواند انواع رسانه های آموزشی را نام ببرد -2

 .یک نمونه رسانه آموزشی را نقد کند دانشجوو بتواند بر اساس معیارهای استاندارد -3

 

□ی روانی حرکت                      □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی    
یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانآموزشی:  روش  

 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا
 

 یازدهم جلسه 
  سید همام الدین جوادزاده نام مدرس:

 یکمک آموزش یلوسا :عنوان مبحث

 .را توضیح دهد دانشجو بتواند انواع و دسته بندی وسایل کمک آموزشی -1

 .دانشجو بتواند نحوه کارکرد وسایل کمک آموزشی را شرح دهد -2

 
□یروانی حرکت                      □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی   

 یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانآموزشی:  روش
 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 دوازدهم جلسه 

 سید همام الدین جوادزاده نام مدرس:

 آشنایی با تکنولوژیهای نوین در آموزش :عنوان مبحث

 .دانشجو بتواند نقش و اهمیت تکنولوژیهای نوین در آموزش را شرح دهد -1

 .دانشجو بتواند انواع تکنولوژیهای نوین و رو به رشد در آموزش را بیان کند -2

  .تکنولوژیهای نوین در آموزش را شرح دهددانشجو بتواند نحوه عملکرد  -3
 

□ی روانی حرکت                      □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی    
یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانآموزشی:  روش  

 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا
 

 سیزدهم جلسه 
 جوادزادهنام مدرس: سید همام الدین 

  تهیه یک رسانه آموزشی عنوان مبحث:
 .دانشجو بتواند بر اساس یک موضوع بهداشتی یک رسانه آموزشی طراحی کند -1

 
□یروانی حرکت                      □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی   

 یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانآموزشی:  روش
 پروژکتور یدئوبرد، و یتآموزشی: واوسیله کمك 

 

 چهاردهم جلسه 

 مدرس: سید همام الدین جوادزادهنام 

 کار عملی نگارش طرح درس عنوان مبحث:

 .دانشجو بتواند بر اساس اصول برای یك موضوع بهداشتی طرح درس تهیه نماید -1
 

□ی روانی حرکت                      □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی    
یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانآموزشی:  روش  

 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا
 

 پانزدهم جلسه 

 نام مدرس: سید همام الدین جوادزاده

 تکنولوژی آموزشیتازه های  عنوان مبحث:
 

□یروانی حرکت                      □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی   

 یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانآموزشی:  روش
 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا

 
 
 
 



 شانزدهم جلسه 

 نام مدرس: سید همام الدین جوادزاده

 بازدید از مراکز رسانه ای عنوان مبحث:
 دانشجویان با فعالیتهای مراکز تهیه و تولید محتوای آموزشیآشنایی 

 
□یروانی حرکت                      □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی   

 یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانآموزشی:  روش
 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا

 

 هفدهم جلسه 

 همام الدین جوادزادهنام مدرس: سید 

 بازدید از مراکز رسانه ای :عنوان مبحث
 آشنایی دانشجویان با فعالیتهای مراکز تهیه و تولید محتوای آموزشی -1

 
□یروانی حرکت                      □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی   

 یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانآموزشی:  روش
 پروژکتور یدئوبرد، و یتکمك آموزشی: وا وسیله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 واحد عملی

 

 اول جلسه 

 نام مدرس: سید همام الدین جوادزاده

 آشنایی با انواع فرمتهای رسانه های تصویری آموزشی :عنوان مبحث
 (…,JPG, BMP, GIF, PNG, MPEG,MP4, MKVفرمتهای رسانه های تصویری )آشنایی دانشجویان با  -1

آشنایی دانشجویان با شیوه های جستجوی حرفه ای محتوای وب برای دستیابی به تصاویر مطلوب با کاربرد طراحی رسانه  -2

 آموزشی

 
■یروانی حرکت                      □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی   

  کار عملی، آموزشی: روش
 کامپیوتر شخصی؛ پروژکتور یدئووسیله کمك آموزشی: و

 

 دوم جلسه 
 نام مدرس: سید همام الدین جوادزاده

 آشنایی با کاربرد نرم افزارهای ویرایش تصویر در تولید رسانه :عنوان مبحث
 یدر تهیه و تولید محتوای تصویر Adobe Photoshopآشنایی دانشجویان با کاربردهای نرم افزار  -1

 Adobe Photoshopنرم افزار ساختار رابط کاربری آشنایی دانشجویان با  -2

 Adobe Photoshop آشنایی دانشجویان با نحوه ایجاد پرونده جدید در نرم افزار -3
 

■یروانی حرکت                      □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی   

  کار عملی، آموزشی: روش
 ؛ کامپیوتر شخصیپروژکتور یدئووسیله کمك آموزشی: و

 

 سوم جلسه 

 نام مدرس: سید همام الدین جوادزاده

 آشنایی با کاربرد نرم افزارهای ویرایش تصویر در تولید رسانه :عنوان مبحث
  Adobe Photoshopآشنایی دانشجویان با جعبه ابزار نرم افزار  -1

 Adobe Photoshopآشنایی دانشجویان با مبانی الیه بندی فایل ویرایشی در نرم افزار  -2

 Adobe Photoshop تصویر با کاربرد جعبه ابزار نرم افزار تمرین ویرایش -3

 
■یروانی حرکت                      □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی   

  کار عملی، آموزشی: روش
 ؛ کامپیوتر شخصیپروژکتور یدئووسیله کمك آموزشی: و

 
 

 

 

 

 

 



 

 چهارم جلسه 
 جوادزادهنام مدرس: سید همام الدین 

 آشنایی با کاربرد نرم افزارهای ویرایش تصویر در تولید رسانه :عنوان مبحث
  Adobe Photoshopآشنایی دانشجویان با جعبه ابزار نرم افزار ادامه  -1

 Adobe Photoshopآشنایی دانشجویان با مبانی و ابزارهای تایپوگرافی در محیط نرم افزار  -2

 و ویرایش اینفوگرافیک آموزشیآشنایی دانشجویان با نحوه تدوین  -3

 Adobe Photoshop تمرین ویرایش اینفوگرافیک با کاربرد جعبه ابزار نرم افزار -4

 
■یروانی حرکت                      □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی   

  کار عملی، آموزشی: روش
 ؛ کامپیوتر شخصیپروژکتور یدئووسیله کمك آموزشی: و

 
 

 پنجم جلسه 
 نام مدرس: سید همام الدین جوادزاده

 آشنایی با کاربرد نرم افزارهای ویرایش تصویر در تولید رسانه :عنوان مبحث
 Adobe Photoshopتمرین عملی تهیه و تدوین اینفوگرافیک در محیط نرم افزار  -1

 Adobe Photoshopرفع اشکال در کار با ابزارهای نرم افزار  -2

 Adobe Photoshop منوهای تکمیلی نرم افزارمعرفی کاربردهای  -3

 
■یروانی حرکت                      □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی   

  کار عملی، آموزشی: روش
 ؛ کامپیوتر شخصیپروژکتور یدئووسیله کمك آموزشی: و

 

 ششم جلسه 

 نام مدرس: سید همام الدین جوادزاده

 کاربرد نرم افزارهای ویرایش ویدیو آشنایی با :عنوان مبحث
 آشنایی دانشجویان با مبانی ویرایش چندرسانه ای آموزشی -1

 آشنایی دانشجویان با فرمتهای متداول زیرنویس برای ویدیوها با رویکرد آموزشی -2

 آشنایی دانشجویان با نرم افزارهای با رابط کاربری ساده برای تهیه و توسعه زیرنویس برای ویدیوی آموزشی -3

 
■یروانی حرکت                      □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی   

  کار عملی، آموزشی: روش
 ؛ کامپیوتر شخصیپروژکتور یدئووسیله کمك آموزشی: و

 
 
 
 
 



 هفتم جلسه 

 نام مدرس: سید همام الدین جوادزاده

 آشنایی با کاربرد نرم افزارهای ویرایش ویدیو :عنوان مبحث
 Subtitle Editجعبه ابزارهای نرم افزار آشنایی دانشجویان با  -1

 تمرین عملی تدوین و بارگزاری زیرنویس ویدیویی آموزشی و همگام سازی آن با تصویر رسانه -2

 
■یروانی حرکت                      □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی   

  کار عملی، آموزشی: روش
 ؛ کامپیوتر شخصیپروژکتور یدئوآموزشی: ووسیله کمك 

 

 هشتم جلسه 

 نام مدرس: سید همام الدین جوادزاده

 آشنایی با کاربرد نرم افزارهای ویرایش ویدیو :عنوان مبحث
 Gilisoft Video Editآشنایی دانشجویان با جعبه ابزارهای نرم افزار  -1

 تمرین عملی ویرایش زمان ویدیو آموزشی -2

 لوگو بر روی ویدیوتمرین عملی افزودن  -3

 
■یروانی حرکت                      □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی   

  کار عملی، آموزشی: روش
 ؛ کامپیوتر شخصیپروژکتور یدئووسیله کمك آموزشی: و

 


