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گروه آموزشی :روشها و برنامه های آموزشی و درسی
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مفهوم تکنولوژی و آموزش و ترکیب آن دو را تشریح کند.

از رسانه های موجود رسانه ی آموزشی مناسب راانتخاب کند.

موضوعات را تحلیل کنید

طبق یک الگوی طراحی آموزشی برای موضوعی خاص یک طرح اولیه بنویسد

مخاطب را تحلیل کند.

برای آموزش هدف های مناسب تدوین نمایید.
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