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 بسوه تؼالی

 شهرکرد دانشگاه ػلوم پسشکی –فرم طرح دوره دروس نظری و ػولی 

 9911نیمسال اول سال  تحصیلی:           بهذاشت عمومی گروه آهوزشی :                               بهذاشت  دانشکده :

 بهذاشت عمومی پیوسته کارشناسی رشته و هقطغ تحصیلی:         تکنولوشی آموزشی نام وشواره درس : 

  91کالس  هحل برگساری:                                       99-95شنبه یک ز و ساػت برگساری : رو 

           نذارد  دروس پیش نیاز :                                             نظری واحذ 2 : تؼداد و نوع واحد  

                                     rabiei.l@skums.ac.ir : آدرس ایویل                                          ربیعیدکتر لیلی   درس :ه  

  هذف کلی درس:

  آشٌایی داًشجَیاى تا اصَل، شیَُ ّای طراحی ، اجرا، ارزشیاتی کل فرایٌذ تذریط ٍ یادگیری

فعل رفتاری،درجه ومعیاروشرایط انجام است(،بهتر است به صورت رفتاری نوشته شود )هذف رفتاری دارای مخاطب هذف اختصاصی*اهذاف اختصاصی یا جسیی درس:   

 شٌاظایی اصَل طراحی یک ترًاهِ آهَزشی -9

 شٌاظایی شیَُ ّای طراحی یک ترًاهِ آهَزشی-2 

 تکارگیری اصَل اجرا ی ترًاهِ آهَزشی -3

 شٌاظایی شیَُ ّای ارزشیاتی در یک ترًاهِ آهَزشی -4

حضَر هٌظن در کالس ، رعبیت شئَى داًشجوَی،، شجتکت در ث جا  جب      *وظایف دانشجویان: )تکالیف دانشجو در طول تررم( :  

 ٍ اًوبم توتیي ٍ تهیه پَستت ٍ پوفلت  ب، ارائه سویٌبر کالس،کالس، ٍ پتسش ٍ پبسخ

 

 *منابع اصلی درس 

 1331ػلی آبادی خدیجه. هقدهات تکنولوشی آهوزشی.انتشارات دانشگاه پیام نور،--1

 هجد. اصول و هقدهات تکنولوشی آهوزشی-2 

 فر دانش هاشن. هبانی نظری تکنولوشی آهوزشی. -3

سخٌتاً،، پتسش ٍ پبسخ ، ث ا کالس، : *روش تذریس  

نرم افسار پاورپوینت با کمك لپ تاپ و ویذئو پروشکتور، وایت بردوسایل کمك آموزشی مورد استفاده: *  
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 شهرکرددانشگاه ػلوم پسشکی  –فرم هؼرفی دروس نظری و ػولی 

 1398-99یوسال اول ن                                              جدول زهاى بندی ارائه برناهه درس 

ردی

 ف

آهادگی الزم داًشجَیاى قثل  هدرس ػنواى ساػت جلسات

 از شرٍع

کٌَلَشی آهَزشی را تؼریف کٌذ اّویت تکٌَلَشی آهَزشی ت 15-13 جلعِ اٍل 1

 را تشریح کٌذ

 - رتیؼیدکتر لیلی 

اّذاف تکٌَلَشی آهَزشی را لیعت کٌذ اصَل تکٌَلَشی  15-13 جلعِ دٍم 2

آهَزشی را تحلیل کٌذ تراظاض اصَل تکٌَلَشی آهَزشی یک 

ترًاهِ آهَزشی هٌاظة طراحی کٌذ اجسای اصلی در الگَی 

 طراحی هٌظن آهَزشی را لیعت کٌذ

تَجِ، حضَر رّي ٍ  آهادگی  دکتر لیلی رتیؼی

فراگیری هطالة جلعِ  جْت 

 حاضر

طثق الگَی طراحی هٌظن آهَزشی هٌاتغ را تؼییي کٌذ هشحص  15-13 جلعِ ظَم 3

 کٌذ شرایط السم ترای طراحی هٌظن آهَزشی را تیاى کٌذ 

 " دکتر لیلی رتیؼی

هشخص کٌذ تراظاض الگَی طراحی هٌظن آهَزشی اّذاف را  15-13 جلعِ چْارم 4

 تؼییي کٌذ 

 " رتیؼیدکتر لیلی 

ًرم افسارّای یاددّی، یادگیری در تکٌَلَشی آهَزشی را  15-13 جلعِ پٌجن 5

 تشخیص دّذ

 

 " دکتر لیلی رتیؼی

ظطَح یادگیری در حیطِ هْارت ّای شٌاختی را تؼییي  هراتة 15-13 جلعِ ششن 6

 کٌذ

 " دکتر لیلی رتیؼی

ّای ًگرشی، ظطَح یادگیری در حیطِ هْارت  هراتة)  15-13 جلعِ ّفتن 7

 ارتثاطی را تؼییي کٌذ

 " دکتر لیلی رتیؼی

هراتة یادگیری  ظطَح یادگیری در حیطِ هْارت ّای ػولی    15-13 جلعِ ّشتن 8

 ، رٍاى حرکتی را تؼییي کٌذ

 " دکتر لیلی رتیؼی

 " دکتر لیلی رتیؼی تفاٍت تیي رظاًِ ٍ ٍظیلِ کوک آهَزشی را تشخیص دّذ 13-15 جلعِ ًْن 9

اظتراتصی ّای هٌاظة جْت حصَل تِ اّذاف آهَزشی را   15-13 جلعِ دّن 11

 تؼییي کٌذ

 " دکتر لیلی رتیؼی

شیَُ ٍٍظیلِ هٌاظة آهَزشی جْت حصَل تِ اّذاف ًگرشی،  15-13 جلعِ یازدّن 11

 ارتثاطی را اًتخاب کٌذ 

 " دکتر لیلی رتیؼی

جلعِ  12

 دٍازدّن

جْت حصَل تِ اّذاف ػولی، شیَُ ٍٍظیلِ هٌاظة آهَزشی )  13-15

 رٍاًحرکتی را تؼییي کٌذ

 " دکتر لیلی رتیؼی
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جلعِ  13

 ظیسدّن

 " دکتر لیلی رتیؼی شیَُ ّای ارزشیاتی هٌاظة اّذاف شٌاختی را تؼییي کٌذ  13-15

جلعِ  14

 چْاردّن

 " دکتر لیلی رتیؼی شیَُ ّای ارزشیاتی هٌاظة اّذاف ًگرشی را تؼییي کٌذ  13-15

جلعِ  15

 پاًسدّن

شیَُ ّای ارزشیاتی هٌاظة اّذاف ػولکردی، رٍاًحرکتی را  13-15

 تؼییي کٌذ 

 " دکتر لیلی رتیؼی

جلعِ  16

 شاًسدّن

ترًاهِ ّای آهَزشی رظاًِ ّای جوؼی را ارزشیاتی  13-15

 ) پصٍّشی)کٌذ.

 " دکتر لیلی رتیؼی

 " دکتر لیلی رتیؼی تْیِ پَظتر ٍ پوفلت 31-51 جلعِ ّفذّن  17

          


