
 هب انم خدا 
 

 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی 

 دادکشنه روانشناسی و علوم رتبیتی

   کد فرم:

 

 ها و برنامه های آموزشی و درسیروش گروه آموزشی:

       علوم تربیتی  تحصیلی: رشته کارشناسی تحصیلی: مقطع تکنولوژی آموزشی  مقدماتعنوان درس: 

 مدرس: دکتر محمدحسنی ندارد ش نیاز:پی     0عملی:       2نظری:              2:       تعداد واحد

  -تکنولوژی آموزشی آشنایی با  هدف کلی درس:

 

 دانشجو در پایان دوره قادر خواهد بود: :درس اهداف ویژه) رفتاری(
 انتخاب کند.رااز رسانه های موجود رسانه ی آموزشی مناسب  را تشریح کند. و ترکیب آن دو مفهوم تکنولوژی و آموزش

 طبق یک الگوی طراحی آموزشی برای موضوعی خاص یک طرح اولیه بنویسد موضوعات را تحلیل کنید

 برای آموزش هدف های مناسب تدوین نمایید. مخاطب را تحلیل کند.

 مطالب بندی ارائهجدول زمان
شماره 
 جلسات

 تدریس  شیوه مطالبرئوس  موضوع درس

 
 طرح موضوع 1جلسه 

 ارایه اهداف درس
 تکنولوژی آموزشی

 زمینه تاریخی -تعریف

پرسش و  -سخنرانی 
 پاسخ 

 
 ارایه و بحث گروهی  یادگیری  –معرفی تکنولوژی های جدید فرایند یاددهی  معرفی تکنولوژی های جدید 2جلسه 

 
مفاهیم اولیه و الگوها برای  3جلسه 

 ریزی آموزشطرح 
 

 آموزش
 یادگیری
 یاددهی

 معرفی الگوها

 
 سخنرانی

 
دوره های مختلف در روند  4جلسه 

 تکنولوژی آموزشی

 دوره اول
 دوره دوم
 دوره سوم

 سیر تحول درایران  

 سخنرانی

 هدف نویسی آموزشی هدف های آموزشی   5جلسه 
 کار گروهی  -سخنرانی  دسته بندی اهداف 

  6جلسه 
 مخاطبتحلیل 

 -بررسی ویژگی های یادگیرندگان
 یادگیرندگان  براساس ویژگی های آموزش

 سخنرانی
 کار مشارکتی

  7جلسه 
 سخنرانی و دسته بندی انها( -نظری –انواع موضوعات) عملی  تحلیل موضوع

 روش های متنوع ارایه اموزش یادگیری -راهبردهای یاددهی 8جلسه 
 بازی و... –مانند قصه گویی 

 تمرین -سخنرانی
 گروهی  

 سخنرانی معرفی نرم افزارها و محیط های ساخت ابزارهای  ارزشیابی -شکل های مختلف ارزشیابی ارزشیابی 9جلسه 
 سخنرانی معرفی نرم افزارها و  محیط های ارایه آموزش -انتخاب رسانه برای موضوعات و مخاطبان خاص  رسانه  10جلسه 
معرفی الگوهای طراحی  11جلسه 

 آموزشی  
 سخنرانی   معرفی الگو گانیه -دسته بندی الگوها -موارد استفاده الگو

 12جلسه 
 -کار گروهی تمرین عملی طراحی بر اساس الگو گانیه "

 یادگیری مشارکتی
 13جلسه 

 -کار گروهی  تمرین عملی طراحی بر اساس الگو گانیه "
 یادگیری مشارکتی

 سخنرانی ... -اصل نمایش -اصل کارمحوری مبنایی آموزش اصول 14جلسه 
آشنایی با تکنولوژی های  15جلسه 

 نمایش علمی  بررسی نمونه های یادگیری الکترونیکی  جدید به عنوان بستر آموزش

 - - جمع بندی و رفع اشکال  16جلسه 
 آزمون پایان ترم 17جلسه 

  کتبی آزمون  -فعالیت کالسی نوع ارزشیابی:
 فهرست منابع:

 (.مبانی نظری تکنولوژی آموزشی)ویراست سوم(.  تهران: سمت .1390فردانش، هاشم.)  -1

 منابع برای مطالعه

 ( تکنولوژی یادگیری. تهران: سمت.1393افضل نیا ، محمدرضا) -2
 (. مباحث نوین در فناوری آموزشی. اهواز: دانشگاه شهید چمران.1390رضوی، سید عباس. )  -3
 (. مقدمات تکنولوژی آموزشی. تهران:  بشری. 1369احدیان، محمد.)  -4

 

 فرم طرح درس


