داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ اراك
داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻓﺮم ﻃﺮح درس
ﻧﺎم درس:ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي آﻣﻮزﺷﯽ
در س ﭘﯿﺸﻨﯿﺎز:
ردﯾﻒ
١

ﮐﺪ درس:

۱۰۵۷۴۳

ﻋﻨﻮان ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﻌﺎرﻓﮫ  -آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ – ﻣﻔﮭﻮم و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی

٣

ﻫﺪف ﮐﻠﯽ

اﻫﺪاف رﻓﺘﺎري

ﺣﯿﻄﻪ

ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

ﺗﺪرﯾﺲ

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻣﻘﺪﻣﺎت
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزﺷﯽ

از داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود ﮐﮫ:
 .١ﻣﻔﮭﻮم ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﺎ ﺟﻤﻼت ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﮫ در ﻣﺪت  ٢٠دﻗﯿﻘﮫ ﺑﯿﺎن
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .٢ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزﺷﯽ را از دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﮐﻨﺪ.

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻋﺎﻃﻔﯽ

از داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود ﮐﮫ:
 .١ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﻣﻮزﺷﯽ و اﺟﺰا اﺻﻠﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ آﻣﻮزﺷﯽ را در  ٣٠دﻗﯿﻘﮫ
ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
.٢در ﮐﻼس درس ﺑﺪون در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ھﺪف
ﮐﻠﯽ,وﯾﮋه و رﻓﺘﺎری ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ.
.٣اﻧﻮاع اھﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
از داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود ﮐﮫ:
.١در ﮐﻼس درس ﺣﯿﻄﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﮫ ﺑﻠﻮم را ﻧﺎم
ﺑﺒﺮد.
.٢ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﺣﯿﻄﮫ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﻃﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .٣ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﺣﯿﻄﮫ ﻋﺎﻃﻔﯽ را ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﻃﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .۴ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﺣﯿﻄﮫ رواﻧﯽ-ﺣﺮﮐﺘﯽ را ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﻃﺒﻘﮫ
ﺑﻨﺪی ﻧﻤﺎﯾﺪ.
از داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود ﮐﮫ:
.١در ﮐﻼس درس و در ﺣﻀﻮر ﻣﺪرس دﻻﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ و ﻣﻮاد
ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
.٢ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﺎﯾﺪ.
.٣اﻧﻮاع ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
.۴اﻧﻮاع اﺟﺴﺎم ٣ﺑﻌﺪی آﻣﻮزﺷﯽ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی و ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
از داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود ﮐﮫ:
.١ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﻋﮑﺲ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻔﺎوت آﻧﮭﺎ را ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﺪ.
.٢اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻮﺳﺘﺮ,ﭼﺎرت ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﻤﻔﻠﺖ
را ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺑﺪاﻧﺪ.

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻋﺎﻃﻔﯽ

ﺑﺴﺘﮫ
آﻣﻮزﺷﯽ
ﭼﻨﺪ
رﺳﺎﻧﮫ ای

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ

۴

۵

ﻧﺤﻮه ی ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ – ھﺪف
ﮐﻠﯽ – اھﺪاف وﯾﮋه – و اھﺪاف رﻓﺘﺎری

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ
و اﻧﻮاع اھﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ

ﻃﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی اھﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ از دﯾﺪﮔﺎه
ﺑﻠﻮم

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻃﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی آﻣﻮزﺷﯽ از
دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻠﻮم

دﻻﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد و وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏ
آﻣﻮزﺷﯽ – ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻏﯿﺮ ﻧﻮر ﺗﺎب )
ﺗﺎﺑﻠﻮ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ – ﻣﺪل – ﻣﺎﮐﺖ –
ﺑﺮش – ﻧﻤﻮﻧﮫ (

ﻋﮑﺲ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ آﻣﻮزﺷﯽ – ﭼﺎرت و
اﻧﻮاع آن – ﭘﻮﺳﺘﺮ – ﭘﻤﻔﻠﺖ – ﻧﻤﻮدار

ﻧﺎم ﻣﺪرس:ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﯿﺎن ﻓﯿﻨﯽ
وﺳﺎﯾﻞ

آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ ی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزﺷﯽ

٢

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ 1 :

رﺷﺘﻪ و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ :ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮاده

ﻧﻮع واﺣﺪ :ﻋﻤﻠﯽ

اﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ و ﻣﻮاد ﮐﻤﮏ
آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی آﻧﮭﺎ

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻋﮑﺲ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ
آﻣﻮزﺷﯽ – ﭼﺎرت و اﻧﻮاع آن – ﭘﻮﺳﺘﺮ –
ﭘﻤﻔﻠﺖ – ﻧﻤﻮدار

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻋﺎﻃﻔﯽ

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻋﺎﻃﻔﯽ

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻋﺎﻃﻔﯽ

روش

۶

رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻮر ﺗﺎب ) ﻓﯿﻠﻢ
اﺳﺘﺮﯾﭗ – اﺳﻼﯾﺪ – اوورھﺪ – اوﭘﮏ (

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﻧﻮر ﺗﺎب ) ﻓﯿﻠﻢ اﺳﺘﺮﯾﭗ – اﺳﻼﯾﺪ –
اوورھﺪ – اوﭘﮏ (

وﯾﮋﯾﻮﻻﯾﺰر – وﯾﺪﺋﻮﭘﺮوژﮐﺘﻮر -ﻣﺎﺷﯿﻦ
٧

ﮐﭙﯽ ﺑﺮد – ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ھﺮ ﯾﮏ از
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻮرﺗﺎب

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ وﯾﮋﯾﻮﻻﯾﺰر –
وﯾﺪﺋﻮﭘﺮوژﮐﺘﻮر -ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﭙﯽ ﺑﺮد – ﻣﺰاﯾﺎ و
ﻣﻌﺎﯾﺐ ھﺮ ﯾﮏ از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻮرﺗﺎب

٨

ﻃﺮاﺣﯽ رﺳﺎﻧﮫ

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ

.٣در ﮐﻼس درس اﻧﻮاع ﭼﺎرت ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
.۴ﻧﻤﻮدار و اﻧﻮاع آن را ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
از داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود ﮐﮫ:
.١ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﻢ اﺳﺘﺮﯾﭗ را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪاﻧﺪ.
 .٢ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻼﯾﺪ را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪاﻧﺪ.
.٣در ﮐﻼس درس اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﻼﯾﺪ را ﺑﺮای ﭘﺮوژﮐﺘﻮرھﺎی
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .۴ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از اوورھﺪ را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪاﻧﺪ.
 .۵ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از اوﭘﮏ را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪاﻧﺪ.
.۶ﺑﺘﻮاﻧﺪ درﮐﻼس درس ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ھﺮ ﯾﮏ از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﻧﻮرﺗﺎب را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﮐﻨﺪ.
از داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود ﮐﮫ:
 .١ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﮋﯾﻮﻻﯾﺰر را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪاﻧﺪ.
 .٢ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﺪﯾﻮﭘﺮوژﮐﺘﻮر را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪاﻧﺪ.
.٣ﺣﺪاﻗﻞ اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﻼﯾﺪ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﺪاﻧﺪ.
.۴اﻧﻮاع ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ را ﺑﺪاﻧﺪ.
از داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود ﮐﮫ:
.١ﺣﺪاﻗﻞ  ٣ﭘﻮﺳﺘﺮ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت آﻧﮭﺎ را ﺑﯿﺎن
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
.٢ﺣﺪاﻗﻞ  ۵ﭼﺎرت را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت آﻧﮭﺎ را
ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ.
.٣اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻃﺮاﺣﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﮫ ای را ﺣﺪاﻗﻞ
ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺪاﻧﺪ.
از داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود ﮐﮫ:
.١در ﮐﻼس درس ﻃﺮﯾﻘﮫ ﮐﺎر ﺑﺎ اﻧﻮاع وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ را ﻧﻤﺎﯾﺶ
دھﺪ.

٩
ﮐﺎر ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏ آﻣﻮﺷﯽ

 ١٢,١١,١٠ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ و رﻓﺮﻧﺲ ﻫﺎ:

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏ
آﻣﻮزﺷﯽ

اﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﻢ آﻣﻮزﺷﯽ و
ﺗﮭﯿﮫ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﮫ ای

از داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود ﮐﮫ:
.١ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع آﻣﻮزش ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺑﺮای آن ﻃﺮح
درس,ﭘﻤﻔﻠﺖ,ﭘﻮﺳﺘﺮ و ﯾﺎ ﻓﯿﻠﯿﭗ ﭼﺎرت ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺮده و در ﮐﻼس ﺑﮫ درﺳﺘﯽ
اراﯾﮫ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 -١دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﺪﯾﺎن – ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزﺷﯽ – اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﺸﺮی – ﭼﺎپ ﺟﺪﯾﺪ
-٢ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎس زاده – آﻣﻮزش ﺑﮭﺪاﺷﺖ  ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزﺷﯽ – ﻧﺸﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﮕﺮ
-٣ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺎﺗﻤﯽ و ھﻤﮑﺎران – ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ – اﻧﺘﺸﺎرات ارﺟﻤﻨﺪ

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻋﺎﻃﻔﯽ

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻋﺎﻃﻔﯽ

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻋﺎﻃﻔﯽ
رواﻧﯽ-
ﺣﺮﮐﺘﯽ

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻋﺎﻃﻔﯽ
رواﻧﯽ-
ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻋﺎﻃﻔﯽ
رواﻧﯽ-
ﺣﺮﮐﺘﯽ

ﻧﺤﻮةارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮ.1 :ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﮐﻼس 1:ﻧﻤﺮه.2ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ درس 3:ﻧﻤﺮه,ﭘﻤﻔﻠﺖ 3:ﻧﻤﺮه,ﭘﻮﺳﺘﺮ ﯾﺎ ﻓﯿﻠﯿﭗ ﭼﺎرت 5:ﻧﻤﺮه
.3اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم 8:ﻧﻤﺮه
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ داﻧﺸﺠﻮ.1 :ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﮐﻼس.2ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ ﻃﺮح درس و ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻤﻔﻠﺖ و اراﺋﻪ در ﮐﻼس
.3ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﯾﺎ ﻓﯿﻠﯿﭗ ﭼﺎرت و اراﺋﻪ در ﮐﻼس

