
 2واحد سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظریطرح درس 

  رسانه های آموزشی - 2المت دهان س ءآموزش در ارتقاموضوع درس: 

 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعیگروه آموزشی: 

          حسین حصاریدکتر مدرس: 

 هدف كلی: 

 سالمت دهانآشنایی با انواع رسانه های آموزشی مرتبط و قابل استفاده در 
 

 اهداف ويژه:

 در پایان این جلسه انتظار می رود دانشجویان قادر باشند:

  را تعریف کنند و تفاوت های آنها و اهمیت هر یک را شرح دهند. سانه ها رانواع 

 را توضیح دهند. اهمیت کاربرد رسانه ها  و خصوصیات یک رسانه 

 را با ذکر مثال توضیح دهند. نقش حواس در یادگیری  

 را شرح دهند. نقش رسانه در فرایند یادگیری 

 را نام ببرند. عوامل موثر بر شرایط انتخاب رسانه آموزشی  

 را نام ببرند.  ویژگی های یک رسانه آموزشی مناسبو  اصول انتخاب 

   را توضیح دهند.توان آموزشی رسانه ها 

  را شرح دهند.خصوصیات یک وسیله کمک آموزشی خوب 

 را دسته بندی کنند. انواع رسانه ها 

  در ارتقاء سالمت دهان توضیح دهند.  وری اطالعاتفنادر رابطه با تقش 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه 1

 

  روش آموزشی:

 تعاملی سخنرانی

 

  استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 خیر

 

 :نحوه ارزشيابی

 آزمون کتبی پایان ترم به صورت سواالت چندگزینه ای

 

 مبحث:نمره برای اين 

 نمره کل 20از  33/1

 

  نحوه محاسبه نمره كل:

 (کل نمره 20 از) ترم پایان امتحان در مبحث این سوال 4 به دهی پاسخ اساس بر

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 های کالساسالید 

 



 منابع برای مطالعه بيشتر:

 190-183صفحات  -13فصل  -کتاب مرجع ملی سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی 

 

  حوه ارتباط با استاد:ن
 E-mail: h-hessari@tums.ac.ir 
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