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 و به خوبی اهداف درس را بیان کندباشدعنوان درس باید کوتاه و گویا.

بت حیدریه موضوعات انتخاب شده باید جزء سرفصل هایی باشد که در دانشگاه علوم پزشکی تر

.  تدریس می شود

 جزء موضوعاتدر انتخاب موضوعات سالمت عمومی هیچ محدودیتی وجود ندارد و فقط باید این

(  رمانمباحث آموزش سالمت عمومی برای موکس آ)سرفصل های تعیین شده در فایل پیوست 

.باشد

عنوان درس 



 به صورت رفتاری بیان شودحاًترجیآموزشی درس به طور واضح و اهداف.

هدف های آموزشی



شوندر گروه های مخاطبی که آموزه برای آنها مناسب است، به ترتیب اولویت ذک.

مخاطبان پیشنهادی



مقدمه مرور کوتاهی از مطالب پیش نیاز برای شروع درس است.

موقعیت درس نسبت به مباحث دیگر در مقدمه ذکر شود.

مقدمه را با اطالعات جالب شروع کنید تا یادگیرندگان را جذب کند.

ید تا بتوانند با سعی کنید مطالب جدید را با موضوعاتی که یادگیرندگان قبال آموخته اند، ارتباط ده

.سازمان دهی مناسب، یادگیری معنادار داشته باشند

مقدمه



امل متن بهتر است در صورت امکان همه اسالیدها ش. محتوا ترکیبی از متن، تصاویر و مثال باشد

اسالیدها نمی .)وتصویر باشند اما وجود اسالیدهایی که فقط شامل متن به تنهایی باشند بالمانع است

.(داشته باشندتوانند شامل تصویر به تنهایی باشند و باید حداقل یک جمله متنی

تصاویر استفاده شده در محتوا واضح و با کیفیت باشد.

ه شودئمخاطبان ارابایستی در سطح دانش محتوا.

 شوده ئاراشیوا و رسا بیان و با محتوا با رعایت قواعد دستوری به سبک محاوره ای.

 کنیدمدیریت ، (زیر عنوان ها)مختلفبه بخش های آنشکستن با درس را پیچیدگی.

 ارائه پیش نیازها رعایت گردد،درسدر توالی محتوای.

باشدرک به یادگیرندگان مثال هایی ارائه دهید که فارغ از پیش زمینه فرهنگی برای همه قابل د.

 ه شودمنابع موثق ارائ...(تصاویر، نمودارها، گراف ها و)محتواحقایق و اطالعات ارائه شده در برای.

محتوا



 شوده ئاراخالصه ای از مطالب درس.

ودنکات کلیدی درس که یادگیری آن برای درک مطالب دیگر ضرورت دارد بیان ش.

 صوه خاله ئوارابورای ( ...ونقشه مفهوومی، اوارت، دسوته بنودی )از راهبردهای یادگیری خالقانه

.استفاده شود

سازماندهی و ارتباط بین مفاهیم مختلف درس در خالصه مشخص باشد.

و نتیجه گیریخالصه



 شودذکر اسالید آخرمنابع استفاده شده برای محتوای درس در.

در صورت وجود، لینک فعال دسترسی به منبع ذکر شود.

 شوده ئارامنابع و پیوندهایی برای مطالعه بیشتر.

منابع



 آموزه طراحی شودسوال اهارگزینه ای همراه با پاسخ صحیح از محتوای 20تا 5تعداد.

(به پیوست.)فرم آموزه پس از تولید محتوا تکمیل گردد

آزمون



مطالب تکمیلی

 اسالید باشد40تا 25تعداد کل اسالیدها بین.

 دقیقه باشد45تا 20باید بین زمان محتوا مدت.

از متن هایی که به صورتScreenshotندمتن ها بایدبه صورت تایپ شده باش. تهیه شده است استفاده نشود.

 از ضبط، فایل پاورپوینت به ایمیل آدرس پیشma.ahmadian399@gmail.com( واحد تولید محتوا، خانم

.ارسال شود( احمدیان

mailto:ma.ahmadian399@gmail.com


نمونه ای از اسالید مقدمه

نمونه هایی از اسالید منابع
االنمونه ای از اسالید دارای متن و تصویربا کیفیت ب

نمونه ای از اسالید اهداف آموزشی

رینمونه هایی از اسالید نتیجه گی


