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 فصل اول

 برنامه کلیات
 

 معرفی بنیادين رشته آموزش ابتدايی

است. برنامهه ایهن دوره    1297أسیس دارالمعلمین مرکزی در سال پیشینه برنامه درسی آموزش ابتدایی مربوط به تصویب قانون ت
شامل تحصیل در رشته تحصیلی، و علوم تربیتی بود. اقدام بعدی در زمینه برنامه درسی معلمان ابتدایی تصهویب  برنامهه درسهی    

نی و همچنین کارهای دسهتی  بود. مواد درسی دانشسرا را دروس علوم پایه و علوم انسا 1313دانشسرای مقدماتی در شهریور ماه 
جدول ساعات هفتگی مهواد   1348-49و فالحتی، اصول تعلیم و تربیت و اصول علم اخالق تشكیل می دادند. در سال تحصیلی 

درسی دانشسراهای مقدماتی بازنگری شد و مواد درسی آن شامل: علوم تربیتهی و روانشناسهی، زبهان و ادبیهات فارسهی و روش      
ی و روش تدریس آن؛ علوم تجربی و روش تدریس آن، علوم اجتماعی و روش تدریس آن، علوم دینهی و  تدریس آن، علوم ریاض

، برای 1358تربیتی و هنری، تربیت بدنی و تدریس عملی بود. برنامه مزبور، تا سال  اخالق و روش تدریس آن؛ زبان خارجه، امور
 گردید.  پذیرفته شدگان سوم متوسطه نظام قدیم اجرا می

ز پیروزی انقالب اسالمی تاکنون دو برنامه درسی یكی توسط مراکز تربیت معلم وابسهته بهه وزارت آمهوزش و پهرورش در     پس ا
در سهطح کارشناسهی    "کارشناسی علوم تربیتی گرایش آموزش  پرورش پیش دبستانی و دبستانی"سطح کاردانی و برنامه درسی 

واحهد و شهامل دروس    72بها   59-60 له است. برنامه درسی کاردانی در سها اجرا شد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه ودر 
نیهز برنامهه    1372واحهد بهود. در سهال     38واحد، دروس تخصصی در هر رشهته،   19واحد، دروس تربیتی   15عمومی به میزان 

انشكده های علوم تربیتی کارشناسی علوم تربیتی گرایش آموزش  پرورش پیش دبستانی و دبستانی تدوین و جهت اجرا به کلیه د
دروس  50دروس اصهلی پپایههو و    61دروس عمهومی،   21واحهد و شهامل:    142ابالغ گردید، که مجموع واحد های درسهی آن  

 مبنای پذیرش دانشجو توسط مراکز آموزش عالی بوده است. 1392واحد انتخابی است. این برنامه ها  تا سال  8تخصصی و 
یافته های علمی حوزه علوم تربیتی و نیز تغییرات برنامه های ناشی از سال است و طبیعتاً تحوالت  20عمر این برنامه ها بالغ بر 

فاصهله برنامهه درسهی تربیهت معلهم       اعمال نشده اسهت.  در برنامه های درسی این دوره  90و  80درسی دوره ابتدایی طی دهه 
هزار دانشجوی پذیرفته شده این رشته طی  20واهد شد تا حدود ابتدایی با نیاز های نظام آموزشی و نیز تحوالت علمی موجب خ

که انتظار می رود با ورود خود روح جدیدی را در کالبد مدارس بدمند، در بدو ورود برای اجرای برنامهه ههای    92و  91سال های 
رو ضهروری اسهت در راسهتای     درسی خود نیازمند آموزش باشند و نتوانند تحوالت حوزه علهوم تربیتهی را دنبهال نماینهد. از ایهن     

این برنامه ها مورد بازنگری « برنامه درسی ملی تربیت معلم»اساسنامه نامه دانشگاه فرهنگیان و جهت گیری های اتخاذ شده در 
 قرار گیرد.

 منطق برنامه درسی 

کسب دانش و مهارت های جدید امروزه استانداردهای یادگیری در سطح جهانی ارتقا یافته و جوامع برای دستیابی به موفقیت، به 
هستند. در چنین شرایطی، معلمان باید بتوانند همسو با تحوالت علمی و متناسب با نیاز های  در عرصه های مختلف نیازمند

مهارت های عادات و کسب موقعیت های یادگیری متنوعی را برای جامعه، توانایی های دانشی و روشی خود را ارتقا داده و 



 

 

کسب این توانایی در دوران کودکی بیش از هر دوره دیگری دارای  از سوی دانش آموزان تدارک ببینند. 1العمر میادگیری مادا
بدیهی اهمیت است؛ چرا که آنچه فرد در دوران نوجوانی و بزرگسالی انجام می دهد، تحت تأثیر تجربیات دوران کودکی است. 

ه درسی معلمان در دوره ابتدیی و چگونگی آماده سازی آنان وابسته است. است که تحقق این امر تا حد زیادی به کیفیت برنام
را در خود تقویت کرده و با دنبال نمودن تحوالت علمی و بكارگیری  "فكور بودن"فرایند باید به معلمان کمک کند تا عادت این 

شناخت استعدادهای دانش آموزان و  نیز ای و آن در عرصه عمل نقش خود را به عنوان یادگیرنده مادام العمر در توسعه حرفه
  هدایت آن ایفا کنند.

ها و بهازتنظیم   بازمهندسی سیاست»برنامه درسی  دوره کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی در راستای "با عنایت به ضرورت فوق 
ای معلمهان در سهطح ملهی و     های حرفهه  درسی تربیت معلم با تأکید بر کارورزی و انطباق سطح شایستگی  اصول حاکم بر برنامه

طراحهی و تهدوین    "سند ملی برنامه درسی تربیت معلم"و « 2جهانی با مقتضیات الگوی برنامه درسی در نظام تعلیم و تربیت .... 
... کمک به بسط و توسعه ظرفیت های وجهودی  "در مبانی نظری سند تحول، نقش معلم در فرآیند تربیت  شده است. از آنجا که

3ن و  کسب شایستگی های مورد نیاز برای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه...دانش آموزا
است، لذا  هدف کلی برنامهه درسهی    "

، که در آن امكان 4کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی، توسعه ظرفیت حرفه ای  مربیان به منظور خلق فرصت های یادگیری است
هایی کهه  برای دستیابی به دانش پایه، پرورش مهارت ها، باور ها و گرایشبكارگیری تجربیات شخصی و آزادی عمل یادگیرنده 

 کند. زمینه ساز عمل و تداوم عمل یادگیرنده در دستیابی به شایستگی های مورد انتظار در نظام آموزشی است، را فراهم می

 اهداف/ شايستگی های مورد انتظار در برنامه درسی 

 دوره بتواند: انتظار می رود دانشجو در پايان 

با کسب توانایی در زمینه روش های تدریس در حوزه های موضوعی دوره ابتدایی راهبرد هایی را  بهرای حهل مسها ل     .1
آموزشی که در فرایند تدریس با آن روبرو می شود شناسایی کند و نتایج بكارگیری راهبهرد هها را در بهبهود یهادگیری     

 د ارزیابی قرار دهد. دانش آموزان به همراه مالک های روشن مور

تاثیرگذاری مثبت بر رفتار دانش تصمیمات قابل دفاعی مبتنی بر اصول و مبانی تربیت اسالمی ویافته های علمی برای  .2
 اسالمی در سطح کالس درس و مدرسه اتخاذ نماید.   -آموزان و تقویت هویت ایرانی

دانش آموزان متناسب با ویژگی های آنان در از زبان آموزش برای سازمان دادن فرصت های یادگیری و کمک به  .3
 های مختلف پدانش آموزان با نیاز های ویژه، دانش آموزان تیزهوش و....و بصورت منعطف استفاده کند. گروه

برنامه درسی موضوعات مختلف دوره ابتدایی را برای انطباق با ویژگی های بومی و نیازهای یادگیرندگان تحلیل کرده،  .4
اهیم ومهارت های پایه دوره ابتدایی طرح برنامه درسی را با استفاده از ظرفیت رویكرد تلفیق در سازمان و بر اساس مف

 دادن فرصت های یادگیری یكپارچه تهیه واجرا نماید. 

های با بكارگیری اصول و مبانی تربیت اسالمی و یافته ها و روش های علمی راه حل های اثر بخشی را برای موقعیت .5
ای خود را مورد ارزیابی قرار  ر سطح کالس درس /مدرسه شناسایی، و نتایج اجرای آن در بهبود عملكرد حرفهتربیتی د
 دهد. 

                                                      

سی و تربیتی باید نقش مرجعیت معلم در هدایت تربیتی برای تقدم تزکیه بر تعلیم، غنی سازی محیط تربیتی و یادگیری، فعال سازی پبرنامه های در 3-4اصل  -1
ای و  حرفهقادی، اخالقی، دانش آموزان در فرآیند یادگیری و تربیت پذیری و ترغیب آنان نسبت به یادگیری مستمر توجه نماید. همچنین زمینه ارتقاء صالحیت های اعت

پبرنامه های درسی و تربیتی باید زمینه کسب شایستگی ها و مهارت های الزم برای استمرار و معنادار شدن یادگیری و  3-9تخصصی معلم را فراهم سازدو و اصل 
  1391 10پیوستگی تجارب یادگیری در زندگی را برای دانش آموزان تأمین کنندو برنامه درسی ملی،  ص 

 بو 1390:38پشورایعالی انقالب فرهنگی، « سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» 11اتی هدف عملی - 2

 .106رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی در نظام جمهوری اسالمی ایران، الگوی زیر نظام تربیت معلم و منابع انسانی ص  - 3

تربیتی و آموزشی مسئولیت تطبیق، تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی و تربیتی در  پمعلم برای خلق فرصت های 5رویكرد برنامه درسی ملی، نقش معلم، بند  - 4
 همان. 12سطح کالس درس را بر عهده داردو، ص 



 

 

با درک فرآیند رشد شناختی و توانایی حل مسئله دانش آموزان در دوره ابتدایی، بتواند ماهیت کسهب تجربیهات دسهت     .6
وی دانش آموزان را تحلیل و فرصت های یادگیری را بهرای  اول و تبدیل دانش غیر رسمی به دانش سازمان یافته از س

 توسعه توانایی های شناختی آنان تدارک ببیند. 

ای  از فناوری اطالعات و ارتباطات برای خلق/غنی سازی  فرصت ها آموزشی/ تربیتی و توسهعه توانهایی ههای حرفهه      .7
 استفاده نماید.

یتی جهت پرورش ظرفیت هایی چهون قهوه تخیهل، تصهور، تفكهر      از زبان هنر برای مطالعه و تحلیل موقعیت های ترب .8
 ای و شهودی در دانش آموزان و توانایی انعكاس احساسات و هیجانات کمک بگیرد.  استعاره

با مشارکت عوامل درگیر در فرایندآموزش / تربیت تصمیماتی را برای پشتیبانی از یادگیری دانش آمهوزان، کمهک بهه     .9
گیری و ارتقاء سطح توانایی دانش آموزان اتخاذ کند و از نتایج آن برای نوسازی تجربیهات  آنان برای حل مشكالت یاد
 شخصی استفاده نماید. 

 تعريف دوره

اسهت کهه ههدف آن    وزات علهوم، تحقیقهات و فنهاوری    دوره کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی، یكی از دوره های آموزش عالی 
 های آموزشی، پرورشی در دوره ابتدا ی باشند.الزم جهت اشتغال به فعالیت تربیت معلمانی است که واجد شایستگی های

 شرايط و ضوابط کلی پذيرش
 دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم و گذراندن دوره پیش دانشگاهی/ دیپلم دوره دوم متوسطه -
 قبولی در آزمون ورودی-

 طول دوره 
ارا ه واحدها در هر نیم سهال براسهاس آیهین نامهه آموزشهی       باشد و طول دوره کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی چهار سال می

 مربوطه خواهد بود.

 واحد های درسی
واحهد دروس   34است. از این تعداد ساعتو  3904پواحد  150 تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی

 .است یتخصصواحد دروس  92 و واحد دروس تربیتی 16واحد دروس تربیت اسالمی،  8عمومی، 
 

 تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی پیوسته آموزش ابتدايی -1جدول 

 تعداد واحد نوع درس

 واحد  34 عمومی

 واحد  8 تربیت اسالمی

 واحد  16 تربیتی

 واحد   88 الزامی تخصصی

 واحد  4 انتخابیتخصصی 

 واحد 150 جمع



 

 

 فصل دوم

 جداول دروس
 تخصصی ،تربیتی، تربیت اسالمی عمومی،ول دروس اجد 5کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی مشتمل بر  جداول دروس دوره

 باشد.میتخصصی انتخابی و  الزامی

 دوره کارشناسی پیوسته آموزش ابتدايی عمومیدروس  -2جدول 

                                                      

5 General Knowledge (GK) 

« نگارش خالق»احد آن به درس واحد است که براساس مصوبه دانشگاه فرهنگیان، یک و 3این درس براساس مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به ارزش  *
 اختصاص یافته است.

ریزی دروس معارف اسالمی وزارت علوم، کمیته برنامه 04/05/1384معارف اسالمی مصوب جلسه چهل و پنجم مورخ  یعمومبه استناد دستورالعمل اجرای دروس  -6
 تحقیقات و فناوری.

نوع 

 عنوان درس کد درس شایستگی

تعداد 

 واحد

پیش  ساعت

 کل پروژه زیکارور کارگاهی عملی نظری نیاز

G
K

5 

ت 
ب وزار

صو
ی م
س عموم

درو
ی
ت و فناور

علوم، تحقیقا
 

2* زبان فارسی 310011  32     32  

  48     48 3  زبان خارجی 310012

 1  1تربیت بدنی  310013

 
32    32  

 1  2تربیت بدنی  310014

 
32    32  

  32     32 2 دانش خانواده و جمعیت  310015

 
س
درو

 
ی دانشگاه 

عموم
فرهنگیان

 

310016 

سالمت/ بهداشت و صیانت 

 از محیط زیست

2 16 32    48  

  32    32  1 نگارش خالق   310017

  32    32  1 نگارش علمی 310018

س
درو

 
ی 
عموم

 
ت 
ب وزار

صو
ی م
الم
ف اس
معار

ی
ت و فناور

علوم، تحقیقا
6 

 

310019 
پمبدا و  1اندیشه اسالمی 

 معادو 

2 32     32  

310020 
پنبوت و  2اندیشه اسالمی 

 امامتو

2 32     32  

  32     32 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 310021

  32     32 2 انقالب اسالمی ایران 310022

  32     32 2اخالق اسالمی پمبانی و  310023



 

 

 

  دوره کارشناسی پیوسته آموزش ابتدايیدروس تربیت اسالمی  -3جدول 

  دوره کارشناسی پیوسته آموزش ابتدايی دروس تربیتی -4جدول 

                                                      

  .انشگاه فرهنگیان و دفتر گروه معارف اسالمی نهاد نمایندگی والیت فقیهها و توافق بین دبه استناد شورای اسالمی شدن دانشگاه -7

 اند، دروس ثابت این جدول هستند و در همه حال دانشجویان باید آنها را بگذرانند.دروسی که در این جدول با ستاره مشخص شده -8

های علمیو مجاز هستند در صورت امكان از های بخش موضوعی رشتهگروههای تخصصی پکارکارگروه دانشگاه، براساس مصوبه شورای برنامه ریزی درسی -9
، دروس تخصصی «تربیت اسالمی»و با رعایت اصول حاکم بر جدول دروس واحد پاز میان دروس بدون ستاره ششواحدهای درسی تربیت اسالمی به میزان حداکثر 

  شود.در جدول دروس تخصصی اضافه میتعریف کنند. این واحدها از جدول دروس تربیت اسالمی کاسته و 

 مفاهیمو

  32     32 2 تفسیر موضوعی قرآن 310024
س
درو

 
عمو

ی 
م

ی دانشگاه فرهنگیان
الم
ف اس
معار

7
  32     32 2 انسان در اسالم 310025 

310026 
تاریخ فرهنگ و تمدن 

 اسالمی
2 32     32  

310027 

نظام تربیتی اسالم پبراساس 

قرآن و روایات پیامبر پصو و 

 اهل بیت پعوو

3 48     48  

310028 
مبانی نظری نظام سیاسی 

 اسالم

2 32     32  

 
  624    160 464 34 جمع 

نوع 
 عنوان درس کد درس شایستگی

تعداد 

 واحد

پیش  ساعت

 نیاز
 کل پروژه کارورزی کارگاهی عملی نظری

المی
ت اس

تربی
 

  32     32 2 8در ج.ا.ا*تربیت فلسفه  320011

320012 
سفه تربیت رسمی و فل

 عمومی  در ج.ا.ا*
2 32     32  

320013 
و سازمان  قوانین ،اسناد

 در ج.ا.ا*و پرورش آموزش 
2 32     32  

320014 

با پ معلم یاحرفه اخالق

 فیتكال و حقوق تاکید بر

 *واسالمی

2 32     32  

320015 
 عمل و هاشهیاند خیتار

 9رانیا و اسالم در یتیترب
- -     -  

320016 
نقش اجتماعی معلم از 

 دیدگاه اسالم
- -     -  

320017 
تربیت در خانواده از منظر 

 اسالم
- -     -  

  128     128 8 جمع 
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10 Pedagogical Knowledge (PK) 

11 Content Knowledge (CK) 

نوع 

 شایستگی

 کد درس

تعداد  عنوان درس

 واحد

پیش  ساعت

 کل پروژه کارورزی کارگاهی عملی نظری نیاز

ت
علم تربی

 
P

K
1
0 

 32 2 یتیترب یروانشناس 320018

 

   32  

آموزش و  یشناس جامعه 320019

 پرورش

2 32  
   32 

 

نظریه های یادگیری و  320020

 آموزش 

2 32  
   32 

 

  48    32 16 2 های تدریس اصول و روش 320021

راهنمایی و  اصول و مبانی 320022

 اوره مش

2 16 32    48 

 

  48    32 16 2 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی  320023

  32    32  1 کاربرد هنر در آموزش  320024

زبان و تربیت پکاربرد زبان  320025

 در تربیتو

1  32    32 

 

مدیریت آموزشی/  320026

 آموزشگاهی/ کالس درس 

2 32  
   32 

 

 160 176 16 جمع 
   336 

 

نوع 
 شایستگی

 نام درس کد درس

تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت

 نیازپیش

 کل پروژه کارورزی کارگاهی عملی نظری

ضوعی
مو

 

C
K

1
1 

331111 
روانشناسی رشد 

 کودک

3 48 -    48 

روانشناسی 
 تربیتی

331112 
اصول و مبانی 

و پرورش آموزش 
 ابتدایی 

2 32     32  

331113 
و آمار روش تحقیق 
 در علوم تربیتی

3 32 32    64  

331114 
 ادبیات کودکان و

 نوجوانان

2 32 -    32 

روان شناسی 
 رشد کودک

331115 
مبانی آموزش زبان 

 فارسی

 زبان عمومی 32    - 32 2

331116 
آموزش زبان فارسی 

1 

2 - 64    64 

آموزش مبانی 
 فارسی زبان

331117 
آموزش زبان فارسی 

2 

2 - 64    64 

آموزش زبان 
 1فارسی 



 

 

                                                      

 .دروس ستاره دار جایگزین دروس انتخابی تعلیم و تربیت اسالمی شده است -12

331118 
مبانی آموزش 

 ریاضی

3 32 32    64 - 

 80    64 16 3 آموزش ریاضی 331119

مبانی آموزش 
 ریاضی

  32    - 32 2 مبانی آموزش علوم 331120

 80    64 16 3 آموزش علوم 331121

زش مبانی آمو
 علوم

331122 
مبانی آموزش 

 مطالعات اجتماعی

2 32 -    32 - 

331123 
آموزش مطالعات 

 اجتماعی

2 16 32    48 

مبانی آموزش 
 اجتماعی

331124 
مبانی آموزش 

 12*دینی

2 32 -    32 - 

 48    32 16 2 آموزش دینی * 331125

مبانی آموزش و 
 تربیت دینی

 48    32 16 2 آموزش قرآن *  331126
اصول و قواعد 
 آموزش قرآن 

 - 32    - 32 2 مبانی آموزش هنر 331127

 1 1 کارگاه آموزش هنر 331128

 

 48   48 

مبانی آموزش 
 هنر

 48   48   1 2 کارگاه آموزش هنر 331129
مبانی آموزش 

 هنر

 48   48   1 3 کارگاه آموزش هنر 331130
کارگاه آموزش 

 2 هنر

331131 
بانی آموزش تربیت م

 بدنی

2 32 -    32 - 

 64    64 - 2 آموزش تربیت بدنی 331132
مبانی آموزش 

 تربیت بدنی

331133 
آموزش و پرورش 
فراگیر در دوره 

 1ابتدای 

2 16 32    48 - 

331134 
ریزی درسی برنامه
 های چندپایهکالس

3 16 - 96   112 

گذراندن 
واحد  50حداقل

 دروس تخصصی

331135 
زبان تخصصی 
پمتون تخصصی 
 آموزش ابتداییو

 زبان عمومی 64    64 - 2

  48    32 16 2 1اختالالت یادگیری  331136

 48    32 16 2 2اختالالت یادگیری  331137

اختالالت 
 1یادگیری 



 

 

331138 
راهنمایی و فنون 

 دورهمشاوره در 
 ابتدایی

2 32 -    32 
اصول و مبانی 
 راهنمایی و
 مشاوره

  1424 - - 240 640 544 59 جمع

ضوعی
مو

- 
ی
تربیت

 

P
C

K
 

331139 
برنامه ریزی درسی 
 در آموزش ابتدایی

2 32 -    32  

331140 
راهبردهای تدریس 
 در آموزش ابتدایی

1   48   48 

ریزی برنامه
درسی در آموزش 

 ابتدایی

331141 
طراحی آموزشی در 

 آموزش ابتدایی

1   48   48 

ریزی امهبرن
درسی در آموزش 

 ابتدایی

331142 
واحد  طراحی

یادگیری در آموزش 
 ابتدایی

1   48   48 

طراحی آموزشی 
در آموزش 
 ابتدایی و

تحلیل محتوای 
 1کتاب درسی 

331143 
 یفیک یابیارزش
 دوره درو یفیتوصپ

 ییابتدا

2 16 32    48 

ارزشیابی 
پیشرفت 
 تحصیلی

331144 
تحلیل محتوای 

 1درسی  کتاب

2 16 32    48 

برنامه ریزی 
 درسی در رشته

331145 
تحلیل محتوای 

 2کتاب درسی 

2 16 32    48 

تحلیل محتوای 
 1کتاب درسی 

331146 
کاربرد فناوری 
اطالعات و ارتباطات 
 1 در آموزش ابتدایی

1   48   48 

های مهارت
 هفتگانه

331147 
کاربرد فناوری 
اطالعات و ارتباطات 

 2 آموزش ابتداییدر 

1   48   48 - 

331148 
کاربرد فناوری 
اطالعات و ارتباطات 
 3 در آموزش ابتدایی

1   48   48 - 

331149 
های خاص  تجربه
ای در آموزش حرفه
 ابتدایی

1 16     16 - 

331150 

پژوهش و توسعه 

: پژوهش 1ایحرفه

 روایی
1   48   48  

331151 
پژوهش و توسعه 

اقدام   :2ایحرفه
 پژوهی

1   48   48  

331152 
پژوهش و توسعه 

درس    :3ایحرفه
1   48   48  



 

 

 

13یانتخابی دوره کارشناسی پیوسته آموزش ابتدي تخصصی سدرو -6جدول 
 

نوع 

 نام درس کد درس شایستگی

 تعداد

 واحد

 ساعت

 پیش نیاز

 کل پروژه کارورزی کارگاهی عملی نظری

ضوعی
مو

 

ریزی فعالیتهای برنامه 341111

 مكمل و فوق برنامه

2 
تحلیل محتوای کتاب  48    32 16

 1درسی

آموزش و پرورش  341112

 پیش دبستانی

2 
 روان شناسی رشد 48    32 16

 کودک

341113 

 هاآموزش ارزش

2 
روانشناسی رشد  32    - 32

 کودک

 2 روانشناسی بازی 341114
32 -    32  

بهداشت و ایمنی در  341115

 مدارس

2 
32 -    32  

آموزش فنون و  341116

 های زندگیمهارت

2 
16 32    48  

آموزش و پرورش  341117

 یتدایفراگیر در دوره اب

 و2پ

2 
آموزش و پرورش  32    - 32

 یتدایفراگیر در دوره اب

 و1پ

 تعقل و فكرت پرورش 341118
 کودکان در

 روانشناسی تربیتی 48    32 16 2

  320    128 192 16 جمع  

                                                      

 واحد از جدول دروس انتخابی واحد درسی انتخاب نماید. 4دانشجو می تواند به میزان  -13

 پژوهی

  64  64    1 1کارورزی  331153

  64  64    1 2کارورزی  331154

  64  64    1 3کارورزی  331155

  64  64    1 4کارورزی  331156

  128  128    2 5کارورزی  331157

  128  128    2  6کارورزی 331158

 3 پروژه/ کارنما 331159
    192 192  

  1328 192 512 432 96 96 29 جمع

  2752 192 512 672 736 640 88 جمع کل 
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نوع 
 درس

 نیمسال تحصیلی

 اول
تعداد 
 واحد

 دوم
تعداد 
 واحد

 سوم
تعداد 
 واحد

 چهارم
تعداد 
 واحد

 پنجم
تعداد 
 واحد

 ششم
تعداد 
 واحد

 هفتم
تعداد 
 واحد

 هشتم
تعداد 
 واحد

معارف 
اسالمی 
 ی عموم
 واحدو 21پ

اندیشه اسالمی 
1 

2 
اندیشه اسالمی 

2 
2 

 

انقالب 
اسالمی 
 ایران

2 - 
 

 
 2 اخالق اسالمی 

تفسیر موضوعی 
 2 قرآن 

مبانی نظری 
نظام سیاسی 

 اسالم

2 

نظام تربیتی 
اسالم 
پبراساس 

قرآن و روایات  
معصومین 
 پعوو

3 

تاریخ تحلیلی 
 2 صدر اسالم 

تاریخ فرهنگ 
و تمدن 
 اسالمی

2  
- 
انسان در   -  -  - 

  - 2 -اسالم 

عمومی 
 واحدو 13پ

تربیت  
 ع1بدنی

 1 ع2تربیت بدنی  1
 زبان فارسی 

 
2 

 زبان خارجی
 

3 
دانش خانواده و 

 جمعیت
2 

سالمت/بهداشت و 
صیانت از محیط 

 زیست
2   

نگارش علمی 
 ع

1 

نگارش      
           1 خالق ع

تربیت 
اسالمی 

 واحدو 12پ
-  

یت فلسفه ترب 
 ج.ا.ادر  

2 

فلسفه تربیت 
رسمی و 

عمومی  در 
 ج.ا.ا

2 

اسناد، قوانین 
و سازمان 
آموزش و 
پرورش در 

  ج.ا.ا

2 -  

ای معلم اخالق حرفه
پبا تاکید بر حقوق و 
 تكالیف اسالمیو

2 - - -  

 تربیتی
 واحدو 18پ

روانشناسی 
 تربیتی

2 
نظریه های 
یادگیری و 
 آموزش

2 
اصول و 

روش های 
 1+1تدریس 

2 

ارزشیابی 
پیشرفت 
تحصیلی   

1+1 
 

2 

 
  -  -  - 1 زبان و تربیت ع 

جامعه شناسی 
آموزش و 
 پرورش 

مدیریت آموزشی/      -  - 2
 آموزشگاهی 

2 -  -  -  



 

 

 

اصول و مبانی 
راهنمایی و 
 مشاوره

2 
کاربرد هنر در 
  -  -  -  -  -  - 1 آموزش ع

تخصصی 
 تربیتی

 واحدو 29پ

کاربرد فناوری 
طالعات و ا

ارتباطات در 
 آموزش ابتدایی

 کگ 1

1 
برنامه ریزی 
درسی در 

 آموزش ابتدایی

 1 1کارورزی  2

راهبردهای 
تدریس در  
آموزش 

 ابتدایی کگ
 

1 

طراحی واحد 
یادگیری در  
آموزش ابتدایی 

 کگ
 

1 
ارزشیای کیفی 
پتوصیفیو د دوره 

 1+1ابتدایی 

2 

پژوهش و 
-توسعه حرفه

 درس : 3ای
 پژوهی کگ

1 
 

 

-  

کاربرد فناوری 
اطالعات و 
ارتباطات در 
 آموزش ابتدایی

 کگ 2

1 

پژوهش و 
توسعه 
: 1ایحرفه

پژوهش 
 کگ  روایی

1 

طراحی 
آموزشی در  
آموزش 

 ابتدایی کگ
 

1 

تجربه های 
ای  خاص حرفه
در آموزش 
 ابتدایی

1 
پژوهش و توسعه 

 اقدام : 2ایحرفه
 پژوهی کگ

 2 5کارورزی  1
 6کارورزی 

 2 

 3 پروژه   1 4کارورزی  1 3کارورزی  1 2کارورزی   -  -  -

-  -  -  

تحلیل 
محتوای کتاب 

 1+1 1درسی 
2 

کاربرد فناوری 
اطالعات و 
ارتباطات در 
  3 آموزش ابتدایی

 کگ

1 -  -  -  

 تخصصی
 واحدو 60پ

اصول و مبانی  
آموزش و 

 پرورش ابتدایی
2 

روانشناسی 
 رشدکودک

 

3 
مبانی 
آموزش  
 1+2 ریاضی

3 
آموزش 
 2+1علوم

3 
روش تحقیق و 
آمار در علوم 

 1+2تربیتی 
3 

  1اختالالت یادگیری
1+1 

2 
اختالالت 
  2یادگیری

1+1 
2 

آموزش تربیت 
 بدنی ع

2 

آموزش قرآن 
1+1 2 

مبانی  آموزش 
 2 زبان فارسی 

آموزش زبان 
 2 ع 1فارسی

آموزش زبان 
 2 ع 2فارسی

تحلیل محتوای  
 2کتاب درسی

1+1 
2 

یات کودکان و ادب
 نوجوانان 

 
2 

آموزش  
 1+1دینی 
 

2 
کارگاه آموزش 

 1 3هنر  

    
مبانی 

 2 آموزش علوم 
آموزش 
 3 2+1ریاضی 

مبانی آموزش 
مطالعات 
 اجتماعی

 2 مبانی آموزش دینی 2
مبانی  

 2 آموزش هنر

فنون 
راهنمایی و 
مشاوره در 
 دوره ابتدایی 

2 

    
زبان   

    2 تخصصی 
زش کارگاه آمو

 1 1هنر 
آموزش مطالعات 

 2 1+1اجتماعی 
مبانی 
   2آموزش 



 

 

 

 

 

 

 

 تربیت بدنی پخوشنویسیو
 

          

اموزش و پرورش 
فراگیر در دوره 

 1+1 - 1ابتدایی
2 

برنامه ریزی 
درسی 

کالس های 
چند پایه 

1+2 

3   

            

گارگاه  
آموزش هنر 

2 
1   

جمع 
 واحد

16 18 20 20 19 20 19 14 

 5 11 14 12 9 13 16 13 نظری

 3 4 4 3 8 5 1 2 عملی

 1 2 1 3 2 1 1 1 کارگاهی

 2 2 1 1 1 1 - - کارورزی

 - - - پروژه
 

- 
  

3 

جمع 
         ساعت



 

 

 

 فصل سوم

 سرفصل دروس
 

 

 

 «رانيا یاسالم یجمهور در تربیت فلسفه» سرفصل درس
 معرفی درس و منطق آن .1
عامل فرآیند تربیت در صورتی می توانندبه شكلی فكورانه، نوآورانه ومتناسب با موقعیت خاص زمانی ومكانی بهه نقهش    معلمان به عنوان مهم ترین1-1

ی تهدابیر  آفرینی موثر در این جریان بپردازند که با اتكا بر فلسفه تربیتی معین ومعتبری ،مجموعه ای از مالک ها ومعیارهای مشخص را جههت راهنمهای  
 در شرایط وموقعیت های خاص وغیرقابل پیش بینی  مد نظر داشته باشند؛ وعمل تربیتی خویش 

از سوی دیگر  معلمان  در هر جامعه ارزش مدار ومتعهد به یک نظام فكری وارزشی معین، الزم است با مضامین اصلی فلسهفه تربیتهی مقبهول آن     1-2
از آن بهره  -به منزله عمل اجتماعی هدفمندو دارای آثار وابعاد جمعی-ای عمل تربیتیجامعه عمیقا آشنا شده و آن را بپذیرند تا به مثابه چهارچوب راهنم

لوازم تربیتی آن، عالوه برآشنایی  مند شوند.لذا معلمان جامعه اسالمی  به منظور ابتنای مجموعه فعالیت های تربیتی خود بر اساس نظام معیار اسالمی و
تربیت اسالمی در قالب فلسفه تربیتی مقبول جامعه اسالمی خود آشنایی عمیق داشهته  و نسهبت بهه آن التهزام      دقیق با نظام تربیتی اسالم باید با فلسفه

 عملی داشته باشند؛
به عنوان مصداقی از فلسفه تربیتی جامعه اسالمی ایران در دوران معاصر طی سهالیان اخیهر    « فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران»از آنجا که  1-3

تالشی روشمند  وبا استفاده بهینه از خرد جمعی  تدوین و تحت اشراف شورای عالی انقالب فرهنگی  اعتبار بخشی وتایید شده اسهت ضهروری   براساس 
است همه معلمان آینده جامعه اسالمی ایران ضمن دروس تربیتی  برنامه درسی تربیت معلم  مفاهیم اصلی، مضامین ومحتهوای ایهن مجموعهه نظهری     

به لحاظ تعیین -به عنوان مهم ترین سند تربیتی  کالن جامعه بخوبی درک نمایندو بتوانند  داللت ها وپیامدهای آن را برای هدایت انواع تربیتمدون را  
 پیگیری کنند. در نظام  جمهوری اسالمی ایران طی دهه های آینده شناسایی و-محتوا، روشها ورویكردها اهداف، اصول، سیاستها،  برنامه ها،

           
 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری
 واحد 2تعداد واحد: 
 ساعت52زمان درس: 

پیشنیاز: دروس معارف اسهالمی  
ودرس انسان شناسی  در  2و 1

 اسالم
 نحوه تدریس: نظری 

 نام درس:   به فارسی:        فلسفه تربیت  در جمهوری اسالمی ایران
  Philosophy of Education in Islamic Republic of IRANبه انگلیسی:             

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:
با شناخت ودرک مفاهیم ومولفه های اساسی فلسفه تربیتی مقبهول در جامعهه اسهالمی ایرانپفلسهفه تربیهت در      -1

دایت وساماندهی انهواع تربیهت وفعالیهت نهادههای تربیتهی      جمهوری اسالمی ایرانو، نقش این چارچوب نظری دره
 مختلف در جامعه اسالمی ایران را تبیین نماید.

با توجه به مفاهیم ومولفه های اصلی فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران ، بهه توصهیف، تحلیهل ، مقایسهه     -2
ه های تربیتی     پ به شكل مهدون یها غیهر    وارزیابی مستدل دیدگاه های فلسفی مختلفی بپردازد که در تاریخ اندیش

مدونو  در باره چیستی ، چرایی ویا چگونگی جریان تربیت مطرح   شده اند و براین مبنا،  اهم نقاط قوت وضعف هر 
 یک از  آنها را پ در صورت لزومو مشخص کند.

هنمودهای مناسب  ازآنهاو ،به نقهد  با تكیه برمضامین فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران پو یا با اسنتباط ر  -3
وارزیابی سیاست ها ، برنامه ها واقدامات تربیتی رایج در جامعه بپردازد و براین اساس پیشهنهادهای عملهی مناسهب    

 برای اصالح ویا تغییر آنها   طراحی و ارایه نماید.



 

 

 

 شایستگی اساسی:
اندیشه ورزی در باره چیسهتی ،  
چرایی وچگونگی فرآیند تربیهت  
براساس فلسفه تربیتهی جامعهه   
اسالمی ایران پبه منظورهدایت 
عمل  و موقعیت تربیتی خهود و  

 دیگرانو 

زام به مضامین اصلی آن از یهک  با تامل وژرف اندیشی در محتوای فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران والت -4
سو وتحلیل انتقادی سایر اندیشه ها وتجارب تربیتی از سوی دیگر،بتدریج فلسفه تربیتی شخصی خهود را بهه عنهوان    
یک معلم فكور مسلمان در جامعه اسالمی ایران برای هدایت مستمر اعمال تربیتی خود ودیگران ، ساخته وپرداختهه  

 ودموقعیت متربیان براساس نظام معیار اسالمی استفاده کند . کرده واز آن در جهت درک وبهب

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 هامالک
 

 3سطح 2سطح 1سطح 

شههناخت ودرک مفههاهیم 
ومولفههه هههای اساسههی   
فلسهههههفه تربیهههههت در 
جمهوری اسالمی ایهران  
وتبیهههههین نقهههههش آن 
 درهدایت انواع تربیت 

با اینكه عناصهر اصهلی   
فلسهفه تربیههت در ج.ا.ا.  
را فراگرفتههههه اسههههت 
ومیتواند آنها رابه زبهان  
خود بیان  نمایدپسهطح  
دانههشو  امهها قههادر بههه 
تبیههین مسههتدل  آنههها  

اندارتباط نیست ونمی تو
بین آنهها را بهه عنهوان    
یک مجموعهه سهازوار   

بههه مثابههه   -وهدفمنههد
فلسههفه تربیتههی جامعههه 

توضهیح  -اسالمی ایران
 دهدپ سطح درکو 

می تواند با توجه بهه مبهانی    
مبهانی پهنج    -اساسی تربیت 

و  -گانه فلسفی ودینی تربیت
توضهههیح مفهههاهیم کلیهههدی 
برگرفته از این مبانی، چیستی 

گی  فرآینههد ، چرایهی وچگههون 
تربیهههتپ در معنهههای عهههام  
وگسهههترده آنو را از منظهههر  
اسالمی بطور مستدل وروشن  
بیان نماید،پسهطح درکو امها   
قادر نیست لزوم تهدوین ایهن   
چههارچوب  را بههرای جامعههه  
اسالمی معاصر ایران توضیح 
دهد ونقهش ههدایتگر  آن را   
در ساماندهی وههدایت انهواع   
تدابیر و فعالیت های تربیتهی  

ه   تشریح نماید.پ سطح جامع
 کاربردو
 

قادر است افهزون بهر بیهان    
مدلل دیدگاه تربیتی مندرج 
در فلسفه تربیت در ج.ا.ا در 
بهههاره چیسهههتی چرایهههی   
وچگونگی جریان تربیهت از  
منظههر اسههالمی، دالیههل   
تدوین این مجموعه نظری 

به عنوان فلسفه تربیتی -را 
 -جامعههه اسههالمی ایههران  
توضهههیح دههههد  ونقهههش  

 -التزام به مفاد آن وجایگاه
از سههههههوی  تمههههههامی 
سیاسهههتگزاران  وبرنامهههه  
ریهههزان  وعمهههوم دسهههت 
را -اندرکاران  جریان تربیت

بهههرای هرگونهههه بهبهههود  
واصالح اساسی این جریان 

 توضیح دهد.

توصیف، تحلیل ، مقایسه 
وارزیابی مستدل دیهدگاه  
های فلسهفی مطهرح در   
باره چیستی ، چرایی ویها  
چگونگی جریهان تربیهت   
پبراسهههاس  مضهههامین  
 فلسفه تربیت در ج.ا.او  
 
 

می تواندبه بیهان خهود   
برخی از دیهدگاه ههای   
مطرح در فلسفه تربیت  
را بهها اشههاره بههه مبههانی 
فلسهههفی آن توصهههیف 
نمایهد وداللتهههای ایههن  
دیهههدگاه را در عرصهههه 
عمل تربیتی تبیین کند 
ولههی قههادر بههه تحلیههل 
وبررسی مقایسه ای آن 
بهها دیههدگاه اسههالمی   

 نیست

مههی توانههد پههس از توصههیف 
وتبیین یک دیدگاه مشهخص  
در حوزه فلسفه تربیت، نسبت 
به تحلیهل ومقایسهه عناصهر    
ومولفههه هههای آن بهها عناصههر 
ومولفه ههای اصهلی فلسهفه    
تربیت در ج.ا.ا بپردازدونكهات  
مشترک وتمایزپیامدهای آنها 
را در مقههام عمهههل تربیتهههی  
تشخیص دهد، لیكن قادر بهه  

ی و مستدل نقد وارزیابی مبنای
 آن دیدگاه نیست 

می تواند عالوه برتوصهیف  
وتبیههین   برخههی ازدیههدگاه 
های رایج در فلسفه تربیت 
و تحلیل و مقایسه عناصهر  
ومبانی آن با فلسفه تربیتی 
معیههههههار در جامعههههههه  
اسالمی،نسههبت بههه نقههد   
وارزیهههههابی   منصهههههفانه 
ومستدل این دیدگاه تربیتی 
و شناسههایی نقههاط قههوت   

اس براسههه–وضهههعف  آن 
مضامین فلسهفه تربیهت در   

 اقدام نماید. -ج.ا.ا



 

 

 

، تحلیهل  ،مقایسه ،تبیین 
نقد وارزیابی سیاست هها،  
برنامهههه هههها واقهههدامات 
تربیتههی رایههج در جامعههه 

طراحهی و ارایهه    ایران  و
پیشهههنهادهای عملهههی  

سب برای اصالح ویها  منا
بهها تكیههه  تغییههر آنههها  پ 

برمضامین فلسفه تربیهت  
در جمههههوری اسهههالمی 

 نوایرا

توانههایی تبیههین وریشههه 
یههابی نظههری وفلسههفی 
اهم سیاسهتها و برنامهه   
های  تربیتهی مصهوب   
وتدابیر واقدامات تربیتی 
متههداول در جامعههه را   
دارد ولههی قههادر نیسههت 
مبههههانی وپیامههههدهای 

با توجه -تربیتی آنها را 
بههه مضههامین فلسههفه   

مههورد -تربیههت در ج.ا.ا 
تحلیههل  ونقههد عالمانههه 
  ومنصفانه  قرار دهد 

می تواند نسهبت بهه تحلیهل    
ونقد مبنایی سیاستها ، برنامه 
ها واقدامات تربیتی رایهج در  

بها تكیهه برمضهامین    -جامعه
بپردازد -فلسفه تربیت در ج.ا.ا

ونسبت آنهها را بها داللتههای    
ایهههن چهههارچوب نظهههری در 
عرصه عمهل مشهخص کنهد    
ولی به لحاظ ایجابی قادر بهه  
عرضه پیشنهادهای جایگزین  

حی بههرای ایههن  ویهها اصههال 
موضههوعات بههراین اسههاس   

 نیست

می توانهد پهس از تحلیهل    
ونقهههد وارزیهههابی مبنهههایی 
ومستدل سیاستها ، طرح ها 
، تههدابیر واقههدامات تربیتههی 
رایج در جامعه،پیشنهادهای 
عملههی مناسههبی را بههرای   
اصالح ویا تحول اساسی در 
آنههها براسههاس مضههامین   
فلسهههفه تربیهههت در ج.ا.ا و 
داللتهههههای آن طراحههههی 

 وعرضه نماید.

پردازش تدریجی فلسهفه  
تربیتی شخصی خهود بهه   
عنوان یهک معلهم فكهور    
مسههلمان بههرای هههدایت 
مستمر اعمال  وموقعیهت  
تربیتهههههههی خهههههههود 
ودیگرانپدرچهههههارچوب 
فلسهههههفه تربیهههههت در 
جمهوری اسالمی ایهران  
وبهها التههزام بههه مضههامین 

 اصلی آنو

با  اینكهه بهه مضهمون    
فلسفه تربیتی مقبول در 

می  بههاور جامعههه اسههال
دارد ولی  نمهی توانهدپ   
بههه مثابههه یههک معلههم  
فكهههورو متناسهههب بههها 
تجارب وموقعیت خاص 
خویش فلسهفه تربیتهی   
شخصههههی ومتمههههایز 
خههههویش را در ایههههن 
چارچوب کلهی سهاخته   

 وپرداخته کند.

توانههایی پههردازش تههدریجی  
فلسفه تربیتی شخصی خود را 
با تامل در تجهارب ودیهدگاه   

در  –تربیتی خهود ودیگهران   
رچوب فلسههفه تربیههت در چهها
به دسهت آورده اسهت    -ج.ا.ا

ولی قادر بهه اسهتفاده از ایهن    
فلسههفه تربیتههی شخصههی در 
مقههام درک وبهبههود مههداوم   
موقعیت تربیتی خود ودیگران 

 نیست.

افزون بر اینكه قهادر اسهت   
فلسفه تربیتی شخصی خود 
را ضمن التزام به مضهامین  
اصلی فلسفه تربیت در ج.ا.ا 

رفهه ای  در طول زنهدگی ح 
ساخته وپرداخته کنهد مهی   
توانهههد از ایهههن چهههارچوب 
شخصههی بههرای هههدایت   
وبهبود مداوم عمل تربیتهی  
خود ودیگهران در موقعیهت   
ههههای تربیتهههی نوپدیهههد  
وغیرقابههل پههیش بینههی بههه 
خوبی اسهتفاده کنهد وآن را   
نیزدر پرتو تامهل مهداوم در   
این تجارب تربیتی، بتدریج 

 تكامل بخشد

 
 ، محتوای درس و ساختار آنهای یادگیری. فرصت2

 بخش اول:آشنایی با فلسفه تربیت وتاریخچه وجایگاه آنپ  چهار جلسهو

 فصل اول:تعریف فلسفه تربیت، قلمرو مباحث ، پیشینه و ضرورت مطالعه آن
 فصل دوم:آشنایی با برخی از دیدگاه های کالسیک ومعاصر در فلسفه تربیت وبررسی آنها

 فلسفه تربیت واهم مشخصات آن   فصل سوم:رویكرد اسالمی به

 

 فعالیت یادگیری:
 مطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارا ه آن به کالس و استاد  -
 مشارکت در بحث کالسی  -

 
 فعالیت عملكردی:



 

 

 

 تعریف فلسفه تربیت وتبیین قلمرو مباحث آن-    
 با فلسفه تربیت بخصوص برای معلمان ومربیان تبیین و تشریح اهمیت وضرورت آشنایی-    
 توصیف  اجمالی برخی از دیدگاه های کالسیک ورایج  در فلسفه تربیت و بیان اهم نقاط قوت وضعف آنها-   
 تبیین مختصر رویكرد اسالمی به فلسفه تربیت و بیان وجوه تمایز محتوایی آن از رویكردهای غربی-   
 

 بیتی جامعه اسالمی ایرانپ فلسفه تربیت در ج.ا.او وخصوصیات و جایگاه آنپدو جلسهوبخش دوم:   معرفی فلسفه تر
 فصل پنجم:تبیین انواع فلسفه تربیتپتاریخی، نظری، شخصی  واجتماعیو و نقش متفاوت فلسفه تربیتی اجتماع      
 سالمی معاصر ایران ونقش آنفصل ششم: تدوین فلسفه تربیتی اجتماع متناسب با رویكرد اسالمی  برای جامعه ا     

 بخش سوم:  توصیف و تبیین مضامین فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایرانپ شش  تا هشت جلسهو
 فصل هفتم:  مرور بر اهم مبانی اساسی تربیت و باهم نگری آنها    

 مبانی هستی شناختی -

 مبانی انسان شناختی -

 مبانی معرفت شناختی -

 مبانی ارزش شناختی -

 شناختیمبانی دین  -

 باهم نگری مبانی اساسی تربیت -

 فصل هشتم: تبیین اهم مفاهیم کلیدی تربیت   
 مفاهیم کلیدی دسته اول:حیات طیبه، نظام معیار اسالمی، هویت، جامعه صالح، -        
 مفاهیم کلیدی دسته دوم: فرآیند تعاملی، زمینه سازی،مربی ، متربی،  هدایت ، کسب شایستگی  -         

 

 الیت یادگیری: فع
 مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده مشارکت در بحث های کالسی -

 فعالیت عملكردی:

-     

 فصل نهم:  تبیین چیستی تربیت  ومولفه های آن     
 بیان تعریف برگزیده تربیت-      
 تبیین خصوصیات تعریف برگزیده وقلمرو آن-      

 فعالیت یادگیری: 
 تون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده و مشارکت در بحث های کالسیمطالعه م -

 گی های تربیت با مبانی اساسی  تربیت   بحث در باره تناسب تعریف و ویژ -

 فعالیت عملكردی:
 مقایسه  تعریف برگزیده تربیت  با تعاریف دیگر تربیت پاعم از تعریف سایر مكاتب و یا دیگر متفكران مسلمانو -

 ژگی های تربیت. رزیابی برنامه ها و  تجارب تربیتی خود یا دیگران  از منظر وینقد و ا -

 
 فصل  دهم : تبیین چرایی تربیت

 بیان ضرورت تربیت وجایگاه آن پدر مقایسه با دیگر فعالیت های اجتماعی و-
 تبیین غایت و نتیجه تربیتپ نتایج مشترک واختصاصیو-
 ک واختصاصیو تبیین اهداف ترییتپشایستگی های مشتر -

 فعالیت های یادگیری:
 مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده  ومشارکت در بحث های کالسی -

 بحث و مقایسه اهداف تبیین شده با اهداف  سایردیدگاه های تربیتی  -

 بحث و بررسی چگونگی ارتباط اهداف تبیین شده با مبانی اساسی تربیت  -

 فعالیت های عملكردی:
 ل یک موقعیت تربیتی پ برنامه ها و طر حهای تربیتیو و بررسی آن از منظر اهداف تربیت تحلی -

 فصل یازدهم: تبیین چگونگی تربیت



 

 

 

 تبیین انواع تربیتپرسمی/غیررسمی،عمومی /تخصصی،الزامی /اختیاری وساحت های شش گانهو-
 بیان اصول عام حاکم بر جریان تربیت  -

 ر در فرآیند تربیتبیان عوامل ونهادهای سهیم وموث -

 تبیین ارکان تربیت  -

 
 فعالیت های یادگیری:

 مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده مشارکت در بحث های کالسی -

 شناسایی وبررسی داللت های فلسفه تربیت در ج.ا.ا برای بهبود  جریان تربیتپدر گستره انواع تربیتو  -

 فعالیت های عملكردی:
 ه و نقد مناسبات و برنامه های آن از منظر اصول عام تربیت مشاهده یک مدرس -

 تحلیل نقش عوامل ونهادهای موثر  در عملكرد یكی از انواع تربیت غیر رسمی -

 بررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آنها از منظر اصول عام تربیت  -

 مهوری اسالمی ایران؛ چرا وچگونه؟پدو تا سه جلسه وبخش چهارم: التزام  به  فلسفه تربیت در ج
 فصل دوازدهم : تدوین فلسفه تربیتی شخصی معلم فكور؛   

 معلم فكور وضرورت داشتن فلسفه تربیتی شخصی   -        
 ارتباط فلسفه تربیتی شخصی معلم فكور با فلسفه تربیتی مدرسه -        
 لم با فلسفه تربیتی اجتماعنسبت فلسفه تربیتی شخصی مع -         
 نسبت فلسفه تربیتی شخصی معلم فكور با تجارب و موقعیت تربیتی خود او   -         

 
 فصل سیزدهم:ساماندهی و هدایت انواع تربیت براساس مفاد فلسفه تربیت در ج.ا.ا

 د  فلسفه تربیت در ج.ا.اتعریف وظایف و ماموریت انواع نهادهای تربیتی جامعه اسالمی ایران  براساس مفا-    
 تنظیم سیاست ها وبرنامه های تربیتی در همه انواع تربیت براساس داللت های فلسفه تربیت در ج.ا.ا -    
 ایجاد هماهنگی میان  همه نهادها وعوامل سهیم وموثر در جریان تربیت پ بخصوص ارکان تربیتو براساس مفاد فلسفه تربیت در ج.ا.ا -   

 
 ی تدریس و یادگیری. راهبردها3

 ارا ه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ 
 استفاده از روش بحث گروهی 

 پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارا ه گزارش پیش مطالعه به کالس و استاد به صورت مكتوب
 به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کالس وارا ه به استاد به روش مكتوب  انجام فعالیت های یادگیری مربوط 

 
 . منابع آموزشی4
ش کتب درسی فلسفه تعلیم وتربیتپنلر، شریعتمداری، شعاری نژاد، ابراهیم زاده، اوزمن،بهشتی،پاک  سرشت،باقری،و....و ومقاالت مربوط بهه نقه  -

 ت وعمل تربیتیفلسفه تربیت در بهبود سیاس
 کتب فلسفه تعلیم وتربیت اسالمیپ باقری، مصباح، اعرافی، الكیالنی، علم الهدی و....و -
 بنیان نظری تحول بنیادین پ بخش اول و مقاالت مربوط به آنو -
  
 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره  12ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره  4ملكرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت هاارزشیابی فرآیند: ع

 نمره 4ارزیابی پوشه کار: مجموعه تكالیف عملكردی 
ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تكالیف یادگیری در طول ترم، تكالیف عملكردی و آزمون پایان تهرم انجهام مهی شهود. مبنهای ارزیهابی تكهالیف        

 ری و عملكردیو مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. پیادگی

  سایر نكات
 



 

 

 

 «فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ايران»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .2
در واقع  یكی  از لوازم اصلی تحقق  عمل  اصیل تربیتی  عملی فكورانه و اندیشه ورزانه است عملی است که که مبتنی بر درک و فهم  موقعیت است . 

ت . یک عمل اصیل تربیتی داشتن توانایی تحلیل درست از شرایط  و بستر موجود و مواجهه انتقادی با آن و تالش برای اصالح و بهبود موقعیت اس
همان  تر بیت رسمی و عمومی  پقانون مند ، موقعیتی که عمل فكورانه معلم در ان بروز و ظهور می یابد ، نهادی است که نوع خاصی از تربیت را که 

 سازماندهی شده ، همگانیو را تمهید و ارا ه می دهد.
این سخن بدان معنی است که همل تربیتی معلم بر روی چنین بستری تحقق می یابد از این رو معلم بیش از موضوع دیگری الزم است با کسب 

 ی و عمومی قادر به تحلیل و ارزیابی و اصالح عمل فردی و برنامه ها و طرحها باشد شناخت ابعاد و مولفه های مختلف فلسفه تربیت رسم
 

 

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد 2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

 

 رانیا یاسالم یجمهور درنام درس:  به فارسی: فلسفه تربیت رسمی و عمومی  
 

 يادگیری دانشجو قادر خواهد بود: اهداف/ پیامدهای يادگیری: در پايان اين واحد
موقعیت های تربیتی پعمل فردی و طرحها و برنامه ها و فعالیت های سازمانهای تربیتی و را از منظهر چیسهتی و   

 چرایی و چگونگی فلسفه عمومی و  تربیت رسمی و عمومی و اسناد    تبیین و مقایسه می کند.
مه ها و فعالیت های سازمانهای تربیتی و را از منظهر چیسهتی و   موقعیت های تربیتی پعمل فردی و طرحها و برنا

 چرایی و چگونگی فلسفه عمومی و  تربیت رسمی و عمومی و اسناد    ارزیابی و نقد  می کند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک

ارزيابی  موقعیتهای 

تربیتی برر اسراس   

چیستی و چرايی  و 

چگررونگی فلسررفه  

 تربیت رسمی

 

ر نیست موقعیتهای قاد
مختلف تربیتی پعمهل  
فهههردی و طرحهههها و  
برنامههه ههها و فعالیههت  
هههههای سههههازمانهای 
تربیتههی و را از منظههر  
چیسهههتی و چرایهههی و 
چگههههونگی فلسههههفه 
عمهههومی و  تربیهههت  
رسهههمی و عمهههومی و 
اسناد    تبیهینپ دلیهل   
 آوریو و مقایسه  کند.

با بررسی موقعیتهای تربیتی  
مختلف تربیتی پعمل فردی 

طرحههها و برنامههه ههها و   و 
فعالیههت هههای سههازمانهای  
تربیتههی و آنههها را  از منظههر  
چیستی و چرایی و چگونگی 
فلسههفه عمههومی و  تربیههت  
رسههمی و عمههومی و اسههناد     

 تبیینپ دلیل آوریو کند.
 

بهها بررسههی موقعیتهههای   
تربیتههی مختلههف تربیتههی  
پعمل فهردی و طرحهها و   
برنامه ها و فعالیهت ههای   

ی و آنها را  سازمانهای تربیت
از منظر تناسب با  چیستی 
و چرایی و چگونگی فلسفه 
عمومی و  تربیت رسمی و 
عمههومی و اسههناد مقایسههه 

 کند.

 

 

ارزيررابی ارزشررها و 

اصول تربیت مبتنی 

بر چیستی، چرايری   

و چگونگی فلسرفی  

 تربیت رسمی

ارزشههههها و اصههههول   
تربیهههت مبتنهههی بهههر  
چیستی چرایی فلسهفه  
تربیههههت رسههههمی و  

عناصهههر و   عمهههومی
مولفههه هههای موقعیههت 
هههای تربیتههی پعمههل  
فهههردی و طرحهههها و  
برنامههه ههها و فعالیههت  
هههههای سههههازمانهای 
تربیتههههی را صههههرفا  

 شناسایی می کند.

برای ضعف ها و قوت ههای  
پ ارزشههها و اصههول تربیتههی  
مبتنههی بههر چیسههتی چرایههی 
فلسهههفه تربیهههت رسهههمی و 
عمومی و در  عناصر و مولفه 
های موقعیت ههای تربیتهی   

عمههل فههردی و طرحههها و  پ
برنامههه ههها و فعالیههت هههای 
سازمانهای تربیتیو شناسایی 
شده پتوجیهات مناسبی ارا ه 

 می دهد.

دالیل و عوامهل مهوثر در   
ایجههاد ضههعف  و قههوت در  
عناصهههر و مولفهههه ههههای 
موقعیههت هههای تربیتههی   
پعمل فهردی و طرحهها و   
برنامه ها و فعالیهت ههای   
سازمانهای تربیتیو را بیان 

و پیشههنهادهای  مههی کنههد
مناسههب بههرای بهبههود آن  

 ارا ه می دهد.

 



 

 

 

 های يادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

   تربیت رسمی و عمومیبخش اول:  مفهوم پردازی 

 

o  تبیین تربیت رسمی و عمومی 

o  ضرورت و امكان تربیت رسمی و عمومی 
o   تاریخچه تربیت رسمی و عمومی 

 فعالیت يادگیری:
 آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارا ه آن به کالس و استاد مطالعه و جمع  -
 مشارکت در بحث کالسی  -

 

 :فعالیت عملکردی

 تهیه تاریخچه مختصری از تربیت رسمی و عمومی در ایران و جهان -

-  

 بخش دوم: مبانی تربیت رسمی و عمومی در نظام جمهوری اسالمی ايران  
o  مبانی  سیاسی 
o  حقوقی مبانی 
o  مبانی جامعه شناختی 
o مبانی روان شناختی 

 

 فعالیت يادگیری: 
 مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده مشارکت در بحث های کالسی -

 فعالیت عملکردی:

 نقد مبانی از منظر کفایت انها  و یا سازگاری درونی   -

 ی ايران  چیستی تربیت ر سمی و عمومی در نظام جمهوری اسالمفصل سوم: 

 
o نقد  الگوهای رایج تربیت  رسمی و عمومی 
o  ویژگی های تربیت ر سمی و عمومی متناسب با کشور جمهوری اسالمی ایران 
o  تعریف تربیت ر سمی و عمومی 

 

 فعالیت يادگیری: 
 مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده مشارکت در بحث های کالسی -

 ای تربیت رسمی و عمومی با مبانی وفلسفه  تربیت  گی ه بحث در باره تناسب وی -

 فعالیت عملکردی:

 ژگی ها تربیت رسمی و عمومی با الگوهای دیگر  مقایسه وی -

 ژگی های تربیت رسمی و عمومی . نقد و ارزیابی برنامه ها و فعالیت های موجود از منظر وی -

   چرايی تربیت  رسمی و عمومی 
 هدف تریت رسمی و عمومی  -

 های يادگیری: فعالیت
 مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده مشارکت در بحث های کالسی -

 بحث و مقایسه هدف تبیین شده با اهداف دیدگاه های مختلف  -

 بحث و بررسی ارتباط هدف تبیین شده با مبانی فلسفه تربیت رسمی و عمومی  -

 فعالیت های عملکردی:

 مه ها و طر حهایو و بررسی آن از منظر هدف تربیت رسمی و عمومی تحلیل یک موقعیت تربیتی پ برنا -

 



 

 

 

   چگونگی تربیت رسمی و عمومی 
 اصول حاکم بر جریان تربیت رسمی و عمومی -

 ویژگی های مدرسه مطلوب   -

 ارکان تربیت رسمی و عمومی  -

 چرخش های اساسی در تربیت رسمی و عمومی  -

 

 فعالیت های يادگیری:
 و پاسخ به پرسش های طرح شده مشارکت در بحث های کالسیمطالعه متون خواندنی  -

 گی های تربیت رسمی و عمومی در عمل فردی معلم و برنامه ها و طرح ها و مناسبات حاکم بر مدرسه  بررسی نتایج اصول و وی -

 بررسی نتایج چرخش های اساسی در عمل فردی و عمل نظام تربیت رسمی و عمومی  -

 فعالیت های عملکردی:

 گیهای مدرسه  ده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه های آن از منظر اصول و ویمشاه -

 بررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آن از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی -

  
  مشخصات و ويژگی های نظام تربیت ر سمی و عمومی 

 تعریف و قلمرو نظام تربیت ر سمی و عمومی -

 رهیافت نظام تربیت ر سمی و عمومی -
 رویكردهای اساسی نظام تربیت ر سمی و عمومی -
 روابط  نظام تربیت ر سمی و عمومی با ارکان  و نهادهای دیگر  -
 ساختار نظام تربیت ر سمی و عمومی -
 مولفه ها نظام تربیت ر سمی و عمومی -
 زیر نظام ها ی نظام تربیت ر سمی و عمومی -
 

 :فعالیت های يادگیری
 مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده مشارکت در بحث های کالسی -

-  

 فعالیت های عملکردی:

 بررسی و نقد عملكرد یكی از مولفه های نظام تربیت رسمی و عمومی از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی  -

 ل تربیت رسمی و عمومی بررسی و نقد عملكرد یكی از زیر نظام های تربیت رسمی و عمومی از منظر اصو -

 بررسی و ارزیابی میزان روابط موجود نظام تربیت رسمی و عمومی با ارکان دیگر  -

 ارزیابی تناسب رهیافت ها و رویكردها ی نظام تربیت رسمی و عمومی با مبانی و فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران  -

 

  اسناد راهبردی نظام تربیت ر سمی و عمومی 
 ادین در آموزش و پرورش سند تحول بنی -
 سند برنامه درسی ملی  -

 فعالیت های يادگیری:
 مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده مشارکت در بحث های کالسی -

-  

 فعالیت های عملکردی:

 بررسی و نقد یكی از اسناد از منظر ارتباط با مبانی و فلسفه تربیت رسمی و عمومی   -

 تناسب و هماهنگی بین اسناد  بررسی و ارزیابی میزان  -

 

 . راهبردهای تدريس و يادگیری3
 ارا ه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ 



 

 

 

 استفاده از روش بحث گروهی 
 رت مكتوبپیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارا ه گزارش پیش مطالعه به کالس و استاد به صو

 انجام فعالیت های یادگیری مروبط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کالس وارا ه به استاد به روش مكتوب 
 

 . منابع آموزشی4
 مبانی نظری سند تحول بنیادین 

 سند تحول بنیادین 
 سند برنامه درسی ملی 

 

 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5
 نمره  8: آزمون مباحث نظری به میزان ارزشیابی پایانی

 نمره  5ارزشیابی فرآیند: عملكرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 
 نمره  5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تكالیف عملكردی 

زمون پایان تهرم انجهام مهی شهود. مبنهای ارزیهابی تكهالیف        ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تكالیف یادگیری در طول ترم، تكالیف عملكردی و آ
 پیادگیری و عملكردیو مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 «در جمهوری اسالمی ايراناسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش »سرفصل درس 
 شود.متعاقبا اعالم می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 «(یاسالم فیتکال و حقوق بر دیتاک با) معلم ایحرفه اخالق» سرفصل درس 
 . معرفی درس و منطق آن1

قهی  تربیت  ماهیتی اخالقی دارد .چنین نسبتی بین اخالق و تربیت ایجاب می کند که تمامی عناصر و فرایندهای تربیهت گونهاگون از ارزش ههای اخال   
موقعیت تربیتی یک موقعیت اخالقی نیز می باشد  که در آن کنشی اخالقی رخ می دهد.  یعنی مبتنی بهر حقهوق و تكهالیفی از     متاثر باشد . در واقع هر

ی اصول منظر اخالقی است براین اساس معلم به مثابه عامل اصلی و هدایت کننده جریان تربیت در موقعیت های تربیتی باید در باره چیستی و  چگونگ
تكالیف و حاکم بر موقعیت های تربیتی به شناخت وثیقی رسیده  و نسبت به آنها  حساسیت داشته باشهد. تها در عرصهه عمهل تربیهت        اخالقیپ حقوق و

تربیتهی  ارزش ها و اصول اخالقی نمود یابد .به عبارتی دانشجویان باید به درک عمیق از ارزشهای اخالقی پ حقوق و تكالیف و حاکم بر موقعیهت ههای   
قادر باشند موقعیت های تربیتی را در راستای تحقق اهداف از منظر اخالقی اصالح و بهبود بخشند. حاکمیت اصول اخالقی بر مناسبات جهاری  برسند تا 

عهالی  برموقعیت های تربیتی از یک سو موجب تسریع و ارتقا رشد اخالقی متربیان خواهد شد واز سویی دیگر موجب ایجاد فضا و بستری مناسب برای ت
 ربیان در ساحت های دیگر تربیت خواهد گردید.مت

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد 2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

  اخالق اسالمیپیشنیاز: 

 نحوه تدریس: 

 ویاسالم فیتكال و حقوق بر دیتاک باپنام درس:  به فارسی: اخالق حرفه ای معلم 
 به انگلیسی:            

 يادگیری: در پايان اين واحد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای 

) حقوق موقعیت های تربیتی پعمل فردی و سازمانهای آموزشیو را از منظر اصول و ارزش های اخالق حرفه ای

 تحلیل و مقایسه می نمایید.  و تکالیف( 

) ارزش ههای اخهالق حرفهه ای     موقعیت های تربیتی پعمل فردی و سازمانهای آموزشهیو را از منظهر اصهول و   

 نقد می نمایید.حقوق و تکالیف( 

در موقعیت های تربیتیپ فردی و سازمانیو قهادر   ) حقوق و تکالیف( در شرایط تعارض آمیز اخالقی حرفه ای 

 به تصمیم گیری است. 

 

 هامالک  
 پیامدها

 3سطح 2سطح 1سطح 

شناسههههایی و تحلیههههل 
موقعیتهای تربیتیپعمل 

زمانهای فهههردی و سههها 
آموزشیو از منظر اخالق  
حرفهههه ای پ حقهههوق و 

 تكالیفو

در موقعیتهای مختلهف  
تربیتی اصهول و ارزش  
های اخالقیپ حقوق و 
تكهههالیفو  را صهههرفا  
شناسایی کرده و برای 
تحلیل خود دالیل قانع 
کننههده ای ارا ههه نمههی 

 دهد.

بههها کنهههار ههههم نههههادن   
موقعیتهای تربیتی مختلف ، 

اک آنها نقاط اختالف و اشتر
را از منظهههر ارزش ههههای  
اخالقیپ حقهوق و تكهالیفو    

 شناسایی می کند

تبیههههین پ دلیههههل آوریو 
مناسبی برای چرایی وجوه 
اختالف و اشتراک موقعیت 
هههای تربیتههی را از منظههر  
اخالق حرفه ای پ حقوق و 
 تكالیفو ارا ه می دهد.

نقد موقعیت های تربیتی 
و "معلهم  "پعمل فردی 

تههیو از سههازمانهای تربی
منظههر اصههول و ارزش  
پ ایهای اخهالق حرفهه   
 حقوق و تكالیفو

 

در  مقایسههه عناصههر و 
مولفههه هههای موقعیههت 
یادگیری با ارزش ها و 
اصههول اخههالق حرفههه 
ایپ حقوق و تكهالیفو   
صرفا  ضعف ها و قوت 
ههای موجههود را در آن  
شناسههایی و فهرسههت  

 می نماید.

برای ضعف ها و قوت های 
ل شناسههایی شههده اسههتدال 
ههههای اخالقیپتوجیههههاتو 
مناسههبی از منظههر اصههول و 
ارزش های اخالقی پ حقوق 
 و تكالیفو ارا ه می دهد.

دالیههل و عوامههل مههوثر در 
ایجههاد ضههعف  و قههوت در 
یک موقعیهت تربیتهی را از   
منظهر اخهالق حرفههه ای پ   
حقوق و تكالیفو  بیان می 
کند و پیشنهادهای مناسب 
برای بهبهود آن ارا هه مهی    

 دهد.

میم گیری در شرایط تص
تعارض آمیز اخالقهی در  

با تحلیل یک موقعیت 
تربیتههی تعههارض آمیههز 

ثار هریک از ارزش نتایج و آ
هههای اخالقههی حرفههه ای پ 

یكهههی از اصهههول و ارزش 
هههای اخالقههی پ حقههوق و 



 

 

 

موقعیهت ههای تربیتههیپ   
 فردی و سازمانیو 

 
 
 

اخالقههی  اصههول و ارز 
شهای اخالق حرفه ای  
متعههارض پ حقههوق و  
تكههههالیفو را صههههرفا 
شناسههایی وبیههان مههی 
نماید اما قادر به تحلیل 
 نتایج آنها نیست    

حقوق و تكالیفو را بررسهی  
 و تشریح می نماید. 

تكالیفو موجود در موقعیت 
تعههارض آمیههز تربیتههی را  
انتخههاب کههرده و بههرای   
انتخههاب و تصههمیم خههود  
دالیل قابل قبولی ارا ه می 

 دهد.

 

 محتوای درس و ساختار آن های يادگیری،. فرصت2

 بخش اول: چیستی اخالق حرفه ای در تربیت 

 حرفه و ابعاد آن  -
 اخالق و تفاوت آن با هنجار های اجتماعی دیگر -
 اخالق حرفه ای -
 اخالق حرفه در تربیت -
 و ابعاد اخالق حرفه ای تربیت پ اخالق پ حقوق و تكالیفو معلمی ، اخالق پ حقوق و تكالیفو سازمان های تربیتی -

 ) حقوق و تکالیف(دوگانه اخالقی حق/ مسئولیت -

 فعالیت يادگیری:
 مطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارا ه آن به کالس و استاد  -
 مشارکت در بحث کالسی  -

 

 :فعالیت عملکردی

 عریف از اخالق حرفه ای تربیت وارا ه دلیل برای آنتهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره اخالق حرفه ای تربیت و انتخاب یک ت -

-  

 بخش دوم: چرايی و ضرورت اخالق حرفه ای تربیت 
 نقش و  جایگاه  اخالق حرفه ای  -
 آثار و نتایج اخالق حرفه ای در محیط های تربیتی  -

 

 فعالیت يادگیری: 
 سیمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده مشارکت در بحث های کال -

 فعالیت عملکردی:

- ....... 

 فصل سوم: چگونگی اخالق حرفه ای تربیت 

 :اخالق) حقوق و تکالیف(  معلمی در زمینه 
 شیوه حضور در کالس درس  -
 تدریس و آمادگی برای آن  -
 ارزشیابی دانش آموزان -
 کالس داری نظم  -
 ارتباط با همكاران  -
 ارتباط با والدین دانش آموزان -
 ارتباط با جامعه محلی  -

 

 فعالیت يادگیری: 
 مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده مشارکت در بحث های کالسی -

 شناسایی مصادیق هر یک  از وظایف در منابع ومتون اسالمی  -



 

 

 

 شناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخی  -

 و پیامدهای هر یک از مسئولیت ها به صورت مكتوب و ارا ه به کالس تشریح ارزش و اهمیت -

 فعالیت عملکردی:

تحلیل یک موقعیت یادگیریپ واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی  از طریق  تحلیل فیلم  های دارای مضهامین تربیتهی ماننهد فهیلم      -
 زمینه های مختلف.ستاره های روی زمینو و بررسی آن از منظر مسئولیت های معلم در 

مقایسه موقعیتهای یادگیری مختلف پ واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی  از طریق  تحلیل فیلم  های دارای مضامین تربیتی ماننهد   -
 فیلم ستاره های روی زمینواز منظر مسئولیت های  معلم و شناسایی اشتراک و اختالفات این موقعیت ها با هم.

 تربیتی در قبال:لیف( سازمانهای اخالق ) حقوق و تکا 
 معلم و کارکنان -
 دانش آموزان  -
 والدین دانش آموزان -
 جامعه محلی و سازمانهای تربیتی همجوار -
 در قبال سطوح باالتر مدیریت -

 فعالیت های يادگیری:
 مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده مشارکت در بحث های کالسی -

 ز وظایف در منابع ومتون اسالمی شناسایی مصادیق هر یک  ا -

 شناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخی  -

 تشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئولیت ها به صورت مكتوب و ارا ه به کالس -

 فعالیت های عملکردی:

از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی  از طریق  تحلیل فیلم  های دارای مضهامین تربیتهی ماننهد فهیلم      تحلیل یک موقعیت یادگیریپ واقعی -
 ستاره های روی زمینو و بررسی آن از منظر مسئولیت های معلم در زمینه های مختلف.

های دارای مضامین تربیتی ماننهد   مقایسه موقعیتهای یادگیری مختلف پ واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی  از طریق  تحلیل فیلم  -
 فیلم ستاره های روی زمینواز منظر مسئولیت های  معلم و شناسایی اشتراک و اختالفات این موقعیت ها با هم.

 

  مسايل اخالق حرفه ای تربیت 
 مفهوم شناسی  تعارضات اخالقی در موقعیت های تربیتی  -
 انند:مصداق یابی تعارضات اخالقی در موقعیت های تربیتی م -

 مسایل اخالقی در فرایند های یاددهی یادگیری
 مسایل اخالقی در فرایند ارزشیابی تحصیلی دانش اموزان

 مسایل اخالقی در مدیریت کالس
 مسایل اخالقی در ارتباط با والدین 
 مسایل اخالقی در ارتباط با همكاران

 مسایل اخالقی در ارتباط با دانش آموزان با مشكالت ویژه
 و.......

 شیوه مواجهه با تعارضات اخالقی در موقعیتهای تربیتی  -

 

 فعالیت های يادگیری:
 مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده مشارکت در بحث های کالسی -

نهی ،  شناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسایل اخالقی در تجارب زیسته معلمان و شخصیت  های برجسته تهاریخی معلهم پ ایرا   -
 اسالمی و خارجیو و تحلیل موقعیت ها از نظر ارزش های متعارض در آن 

 ارا ه راه حل اخالقی برای هریک از موقعیت های تعارض آمیز اخالقی مطرح شده در کالس   و اقامه دلیل برای انتخاب خود -

 فعالیت های عملکردی:

ریخی  از طریق  تحلیل فیلم  های دارای مضهامین تربیتهی ماننهد فهیلم     تحلیل یک موقعیت یادگیریپ واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تا -
 ستاره های روی زمینو و بررسی آن از منظر وجود تعارض اخالق حرفه ای و شناخت ارز ش های متعارض در آن



 

 

 

ای مضامین تربیتی ماننهد  مقایسه موقعیتهای یادگیری مختلف پ واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی  از طریق  تحلیل فیلم  های دار -
 فیلم ستاره های روی زمینواز منظر مسئولیت های  معلم و شناسایی اشتراک و اختالفات این موقعیت ها با هم.

شناخت ارز ش های متعارض در یک موقعیت یادگیریپ واقعی از طریق مشاهده یا بررسی روایت های تاریخی  یا تحلیل فیلم  های دارای  -
 ارا ه راه حل مناسب اخالقی برای برون رفت از موقعیت تعارض آمیز و اقامه دلیل برای راه حل پیشنهادی مضامین تربیتیو و

 
 

 . راهبردهای تدريس و يادگیری3
 ارا ه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ 

 استفاده از روش بحث گروهی 
 فعال تر در مباحث کالسی و ارا ه گزارش پیش مطالعه به کالس و استاد به صورت مكتوبپیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور 

 انجام فعالیت های یادگیری مروبط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کالس وارا ه به استاد به روش مكتوب 
 

 . منابع آموزشی4
 تشارات مجنون، تهران.ای، ان و، اخالق حرفه1383فرامرز قراملكی، احد پ

شناسی و علوم تربیتی، سال سی و  و، مبانی و اصول اخالق تدریس بر اساس فلسفه اخالق اسالمی، روان1387بیرونی، راضیه و باقری، خسرو پ
 .115، ص3هشتم، ش 

 و، آداب تعلیم و تربیت در اسالم، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران.1386حجتی، سیدمحمدباقر پ
 اخالق سازمانی، سرآمد، تهران.  و،1388املكی، احد پفرامرز قر

 .10-6، ص 82های اخالقی، ترجمه عباس مظاهری، فرهنگ و تعاون، مرداد و شهریور  و، اخالق سازمانی و ارزش1382دی جی اف، ریچارد آی. پ
 و، اخالق تدریس در آیینه آیات و روایات، دفتر نشر معارف، قم.1383امیدوار، ا. ف. پ

 

 اهبردهای ارزشیابی يادگیری. ر5
 نمره  8ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  5ارزشیابی فرآیند: عملكرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 
 نمره  5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تكالیف عملكردی 

یف یادگیری در طول ترم، تكالیف عملكردی و آزمون پایان تهرم انجهام مهی شهود. مبنهای ارزیهابی تكهالیف        ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تكال
 پیادگیری و عملكردیو مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 «ايران  و عمل تربیتی در اسالم و هاانديشهتاريخ »سرفصل درس 

 منطق درس:. معرفی و 1
تعلیم و تربیت امروز ایران هنوز بشدت به تقلید و مصرف دانش ت.ت تولیدی جهان غرب متكی است،  به همین دلیل با وجهود   

تعلیمی و گستردگی منابع در مراکز آموزش عالی کشور، کماکان مشكل شكاف میان تجویزات  ایهن   –تعدد دیدگاه های تربیتی 
بومی در مدرسه و برای معلمان برجای خود باقی است.  برای رفع  –اقتضا ات فرهنگی  دسته دیدگاه ها و نظریات با ویژگی ها و

ایرانی است، می تواند دانشجو  -این شكاف آشنایی با اندیشه های تربیتی و تجربیات عملی بومی که برخاسته از فرهنگ اسالمی
یت آشنا سازد.  و این آشنایی در ایجهاد هویهت معلمهی    فرهنگی جامعه شان در حوزه ی تعلیم و ترب –معلمان را با تولیدات بومی 

هم از حیث فكری و هم از حیث آشنایی با الگوهای قابل تامل و قابل استفاده، ایفای نقش می کند. سهوم آن کهه پهیش فهرض     
ه دارد، ناخودآگاه برتری دانش تعلیم و تربیت مدرن را که حدود یک قرن است بر اندیشه ی دست اندرکاران ایهن عرصهه سهیطر   

دچار خدشه می سازد. و باالخره می تواند به حل مشكل گسست میان حال و گذشته ی تعلهیم و تربیهت مها کهه بهه واسهطه ی       
مدرنیزاسیون ایجاد شده است، کمک کند.  مشكل جدایی و احساس عدم سنخیت مسهایل تعلهیم و تربیهت امهروز  و گذشهته ی      

هستیم، به جز آشنایی با اندیشه ها و تجربیات مربیهان و اندیشهمندان مسهلمان و      پیش مدرن ایران که ما نیازمند بازگشت به آن
 .ایرانی به عنوان یک قدم اولیه و ضروری میسر نخواهد بود

با توجه به اهمیت درس، پیشنهاد می شود که این درس به ارزش سه واحد ارا ه گردد. به ویژه فهم مدرن شهدگی و آشهنایی بها    
 ربیتی مربیان معاصر و عمق تاثیرات این دوره مستلزم تامل و صرف زمان کافی است.اندیشه و اقدامات ت

 

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد نظری 2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

 پیشنیاز: 
 نحوه تدریس: 

 

 
 

 رانيا و اسالم در یتیترب عمل و ها شهياند خيتارنام درس:  به فارسی: 
 

 دگیری: در پايان اين واحد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای يا

  تصویری کالن و کل گرایانه درباره ی روند عمل و اندیشه ی تربیت در طول هر دوره های تاریخی
 را ترسیم کند.

 .نسبت جایگاه کنونی اقدامات تربیتی را در بستر تالش های انجام شده تاکنون بیان کند 

 ر تاریخی تربیتی تبیین کند.هویت معلمی را از منظ 

 .الگو یا الگوهایی معین یا تلفیقی برای معلمی و تدریس گزینش کرده و ارا ه دهد 

 

 

 هامالک  

 پیامدها

 3سطح 2سطح 1سطح 

تصویری کالن و کل 
گرایانه درباره ی روند 
 عمل و اندیشه ی تربیت

 

با اندیشه ها و اقدامات 
تربیتی در هر دوره بهه  

شناسههت طههور جز ههی آ
ولههی  مبههانی شههكل   
گیری و تداوم اندیشهه  
ها و اعمهال تربیتهی را   

 نمی داند. 

زمینه ها و مبهانی مختلهف   
شكل گیری و تداوم اندیشه 
ها و اعمال تربیتهی در ههر   
دوره تاریخی را می شناسد 

 و تحلیل می کند.

نگاهی تحلیلی و تبیینی به 
اندیشهههه هههها و اقهههدامات 
تربیتی در هر دوره، با توجه 
به نسبت آن ها بها مبهانی   
ایجابی و نگاهی برآینهدی  
در قالب تصویر محصوالت 
تربیتی هر دوره ی تاریخی 

 دارد. 



 

 

 

جایگاه کنونی اقدامات 
 تربیتی 

 

اندیشه هها و اقهدامات   
تربیتهههههی در دوره ی 
معاصرپحالو به عنوان 
آخرین دوره ی بررسی 
شهههده در طهههول دروه 
های چهارگانه تاریخی 

 ند. را توصیف می ک

بههه مقایسههه ی وضههعیت   
موجود اندیشه هها و عمهل   
تربیتی با مهوارد متنهاظر در   
دوره های گذشهته ویهافتن   
مشابهت هها، تفهاوت هها و    
علت آنها با توجه به مبهانی  

 آنها. می پردازد. 

به تبیهین نسهبت وضهعیت    
موجودپاندیشههههه ههههها و  
اقدامات و گذشهته و امهروز   
وتعیههین میههزان سههنخیت  
بهها  تههالش هههای امههروز   

اندوختهههه ههههای تربیتهههی 
 گذشته می پردازد. 

تبیین هویت معلمی از 
 منظر تاریخی تربیتی

می داند که معلمی در  
هههر دوره ی تههاریخی  
چه تعریف و جایگاهی 
دارد، چه ویژگی ههایی  
دارد و چگونههه ایفههای  
نقهههش مهههی کنهههد و 
معلمههان بههزر  چههه   

 کسانی بودند. 

می داند کهه اندیشهه هها و    
هر دوره بها   عمل تربیتی در

هویت معلمهی در ههر دوره   
ی تههاریخی چههه نسههبت   

 وسنخیتی دارد. 

قههادر اسههت بههه تحلیههل و 
تبیههین هویههت معلمههی در  
گذشته و مقایسه ی آن بها  
هویت معلمهی در دروه ی  
معاصر بپردازد و می توانهد  
تحلیل کنهد کهه سهنخیت    
هویههت معلمههی امههروز و   

 گذشته چگونه است. 

گزینش الگو برای 
 معلمی.

برای یهافتن الگوههای   
پیشنهادی برخاسهته از  
اندیشه هها و اقهدامات   
تربیتههی در هههر دوره و 
یافتن نسبت الگوههای  
استخراجی با یكهدیگر  
تهالش مههی کنههد. امهها  
قهههادر بهههه شناسهههایی 
الگوههههای مناسهههب و 

 ارا ه دلیل نیست. 

قادر بهه انتخهاب الگوههای    
مناسب هر دوره و ارا هه ی  
دالیهههل انتخهههاب هههها در 

الگوی معلمی مهی  گزینش 
 باشد. 

قادر به سنجش الگوههای  
مناسهب انتخههابی دوره ههها  
باتوجهههه بهههه اقتضههها ات  
تدریس در دوره ی معاصر 
و الگوهههای پیشههنهادی و  
گزینش شده ی ایهن دوره  
است و می تواند  الگوهای 
 مناسب نهایی ارا ه دهد.

 

 های يادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

  –مقدمه 
یک : این عنوان آموزش و پرورش را در چهار دوره ی زمانی در بر می گیرد؛ در دوره ی باستان ایران، در دوره ی ایران توضیح 

 اسالمی شده، در دوره ی ایران مدرن شده و دوره ی جمهوری اسالمی ایران 
علت و معلول نداشته اند. در واقع  توضیح دو: اندیشه های تربیتی و عمل تربیت در طول تاریخ تعلیم و تربیت، لزوما رابطه ی

اندیشه های تربیتی همواره اعم از عمل تربیت بوده است؛ زیرا هر چند بی تردید در پشت هر عمل تربیتی ، پیش فرض هایی 
وجود دارد، اما اندیشه های تربیتی در واقع تفكرات تصریح شده یا ضمنی یک متفكر یا صاحب نظر یا شخصیت برجسته است 

است مبنای اقدامات تربیتی قرار گرفته باشد، یا خیر! در مقابل عمل تربیت، گاه بر چنین اندیشه هایی استوار بوده است  که ممكن
 و گاه خیر و گاه حتی دور از آنها بوده است.  

آنها با اندیشه به این ترتیب، در اینجا اندیشه های تربیتی و آبشخور آنها، و نیز عمل تربیتی، محصوالت این اقدامات و نسبت 
 های تربیتی در هر دوره ی زمانی مورد بررسی قرار می گیرد.  

توضیح سه: عمل تربیت در سطوح مختلفی قابل بررسی است. اما سه سطح شاخص آن را می توان به عنوان اقدامات تربیتی در 
وره ی نوجوانی و جوانیپهفت سال دوره ی خردسالیپهفت سال اولو، در دوره ی کودکی تا نوجوانیپهفت سال دومو، و در د



 

 

 

سومو معرفی کرد. دوره ی اول، اقدامات تربیتی در خانه و توسط والدین، دوره ی دوم اقدامات تربیتی در مدرسه و توسط معلم، و 
 دوره ی سوم به اقدامات تربیتی در مدارس علوم دینی و توسط استاد اختصاص می یابد.

مناسب برای بررسی این دوره ها یكسان نیست. بدیهی است که هر چه دوره ای تاریخی  توضیح چهار: میزان اطالعات و منابع
تر باشد، یافتن اطالعات جز ی تر و دقیق تر درباره ی آن دشوارتر می باشد. نیز گزارش های تاریخی از اندیشه ها بیش از 

 اقدامات تربیتی است. 
به حجم اطالعات در دسترس و نیز اهمیت آنها در فهم شرایط موجود  توضیح پنجم: سهم دوره های تاریخی در بررسی با توجه

 تعیین می شود. 
 با توجه به توضیحات باال، سرفصل های درس تنظیم می شود:

 -جلسه ( 3دوره ی باستان)

 تعریف دوره ی باستان و ویژگی های آن -

 روش و منابع پزوهش درباره ی تعلیم و تربیت در دوره ی باستان -

 عمل تربیت در دوره ی باستانتوصیفی از  -
o منابع دستیابی به نحوه ی عمل تربیتی در دوره ی باستان 

o مولفه های عمل و اقدامات تربیتی در دوره ی باستان 

o محصوالت تعلیم و تربیت دوره ی باستان 

 منابع اندییشه های تربیتی در دوره ی باستان -

o متون دینی و آموزه های اوستا 

o  پندنامک ها 

o ورخین دوره ی باستان درباره ی تربیت در ایرانگزارش های م 

o  گزارش های تاریخی درباره ی تالش های اصالح گران دوره ی باستانپمانی و مزدکو و جنبه های تربیتی
 آن ها

 اندیشه های تربیتی در دوره ی باستان، جهت گیری ها و  محتوای آن ها. -

 باستانتوصیف مبانی اندیشه ها و اقدامات تربییتی در دوره ی  -

 تکالیف يادگیری

با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تكالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شود. نكته ی مهم آن است که 
 دانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارا ه دهند و مورد ارزیابی هر چند محدود قرار گیرد.و: 

 ویژگی های دوره  ی باستانتهیه ی گزارش توصیفی از  -

 تهیه ی گزارش از متون اوستایی به عنوان مبانی دینی تعلیم و تربیت  -

 توصیف فرآیند اقدامات تربیتی در دوره ی باستان -

 تکالیف عملکردی

با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تكالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شود. نكته ی مهم آن است که 
 جویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارا ه دهند و مورد ارزیابی هر چند محدود قرار گیرد.و: دانش

 تحلیل محتوای پندنامک ها  -

 تبیین اندیشه های تربیتی  مانی ، مزدک و مبانی آنها -

 تبیین جایگاه ، ویژگی ها و نحوه ی عمل معلم در دوره ی باستان -

 های مانی و مزدک با اقدامات تربیتی دوره ی باستان بررسی سنخیت اندیشه -

 استنتاج ویژگی های محصوالت تربیتی دوره ی باستانپتكلیف تمام دانشجویانو -



 

 

 

 ارا ه ی تصویر کلی تربیت در دوره ی باستانپتكلیف تمام دانشجویانو -

موضوع معلم، مدرسه،  ارا ه ی دریافت های شهودی توسط دانشجویان درباره ی مطالعات و محتوای مطروحه در -
 مربی، متربی یا دانش آموز ، ماهیت تعلیم  و تربیت و محصوالت آن

  -جلسه( 5دوره ی اسالمی)

 تعریف دوره ی اسالمی و ویژگی های آن -

 روش و منابع پژوهش در باره ی تعلیم و تربیت در دوره ی اسالمی و تمایز های آن با دوره ی قبل -

 ی اسالمی و زیر دوره های آن.توصیفی از عمل تربیت در دوره  -
o منابع دستیابی به نحوه ی عمل تربیتی در دوره ی اسالمی 

o مولفه های اقدامات و عمل تربیتی در دوره ی اسالمی و زیردوره های آن 

 توصیف  مبانی اندیشه ها و اقدامات  تربیت در دوره ی اسالمی -

 منابع اندیشه های تربیتی در دوره ی اسالمی -

o  سنتقرآن، حدیث و 

o ادبیات و شعر 

o آثار اندیشمندان مسلمان:  آثار اخالقی، آثار فلسفی، آثار اجتماعی و سیاسی 

 نظریه پردازان تربیتی در دوره ی اسالمی: -

o قرآن و متون دینی بستر نظریه پردازی تربیتی در دوره ی اسالمی 

o متون دینی: نهج البالغه 

o فیلسوفان: بوعلی و خواجه نصیرالدین ، مالصدرا 

o لمین: غزالیمتك 

o شعرا: سعدی، قابوس بن وشمگیر 

o  ،اهل حدیث و فقها: شیخ طوسی، مجلسی 

o عرفا و متصوفه: موالنا 

o اندیشمندان اجتماعی و سیاسی: خواجه نظام الملک، ابن خلدون 

 تکالیف يادگیری

مهم آن است که  با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تكالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شود. نكته ی
 دانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارا ه دهند و مورد ارزیابی هر چند محدود قرار گیرد.و: 

 انتخاب و تهیه ی گزارش از آرای تربیتی اندیشمندانپ گروه های مختلفو و مبانی آن ها -

 تاریخی دوره ی اسالمی جستجو و گزارش اقدامات تربیتی از  آثارپکتاب هایو مختلف  -

 تکالیف عملکردی
با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تكالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شود. نكته ی مهم آن است که 

 دانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارا ه دهند و مورد ارزیابی هر چند محدود قرار گیرد.و: 

 انواع دیدگاه ها و اندیشه های تربیتی ارا ه شده و بررسی نسبت آنها مقایسه ی -

 دسته بندی انواع اندیشه های تربیتی در دوره ی اسالمی  -

 دسته بندی اقدامات تربیتی در دوره ی اسالمی  و نسبت و سنخیت آنها با اندیشه های تاریخی این دوره -

 وره ی اسالمیتبیین جایگاه ، ویژگی ها و نحوه ی عمل معلم در د -

 استنتاج ویژگی های محصوالت تربیتی دوره ی اسالمیپتكلیف تمام دانشجویانو -

 ارا ه ی تصویر کلی تربیت در دوره ی اسالمیپتكلیف تمام دانشجویانو -



 

 

 

ارا ه ی دریافت های شهودی توسط دانشجویان درباره ی مطالعات و محتوای مطروحه در موضوع معلم، مدرسه،  -
 انش آموز ، ماهیت تعلیم  و تربیت و محصوالت آنمربی، متربی یا د

 مقایسه ی ویژگی ها و تصویر تربیت با دوره ی پیشین -

 -جلسه(  4دوره ی مدرن شدگی )

 تعریف دوره ی مدرن شدگی و  ویژگی های آن و تفاوت آن با دو دوره ی پیشین -

 روش و منابع پژوهش در دوره ی مدرن شدگی آموزش و پرورش ایران -

 ز عمل تربیت در دوره ی مدرن شدگی و تمایز های آن با دوره های قبلتوصیفی ا -

o منابع دستیابی به نحوه ی عمل تربیتی در دوره ی مدرن شدگی 

o وجود مراتبی در نوع عمل تربیت از آغاز دوره ی مدرن شدگی تا پایان عصر پهلوی 

 نوع فعالیت های تربیتی عصر قاجار : انواع تالش ها و ماهیت آنها، جهت گیری فعالیتهای تربیتی ،
 تعلیمی، محصوالت تربیتی عصر قاجار ،  –

 
  عصر پهلوی : جهت گیری فعالیت های تربیتی، محتوای فعالیت های تربیتی، انواع فعالیت های

 تربیتی، محصوالت تربیتی عصر پهلوی، 

 توصیف  مبانی اندیشه ها و اقدامات  تربیت در دوره ی مدرن شدگی -

 تی و نظریه پردازان تربیتیاندیشه های تربی -

o وجود طیف در انواع اندیشه های تربیتی و اندیشمندان تربیتی 

o جریان های تربیتی شكل گرفته در عصر پهلویپتالش گران عرصه ی تعلیم و تربیتو 

o منابع اندیشه های تربیتی 

 اندیشه ها ی جهان مدرن و آثار اندیشمندان جهان غرب 

 رخاطرات نگارش یافته ی عصر قاجا 
 متون دینی و  متون بازخوانی شده ی دینی 

  سیاسی -اجتماعی   -اجتماعی اندیشه ورزان فرهنگی –آثار فرهنگی 

o اندیشه های تربیتی و اندیشه ورزان تربیتی در عصر پهلوی 

 پآیا عصر پهلوی نظریه پرداز تربیتی داشته است؟و

 تکالیف يادگیری
یف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شود. نكته ی مهم آن است که با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تكال

 دانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارا ه دهند و مورد ارزیابی هر چند محدود قرار گیرد.و: 

 ها انتخاب و تهیه ی گزارش از حوادث و آرای تربیتی طیف اندیشمندان دوره ی مدرن شدگی و مبانی آن -

 جستجو و گزارش اقدامات تربیتی و تحوالت آن در  دوره ی مدرن شدگی  -

 تهیه ی گزارش از  نظریات و عمل تربیتی مربیان دوره ی مدرن شدگی -

 کتاب ها و مجله ها –تهیه ی گزارش از آثار تربیتی دوره ی مدرن شدگی  -

 تکالیف عملکردی
شده میان دانشجویان توزیع می شود. نكته ی مهم آن است که  با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تكالیف ذکر

 دانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارا ه دهند و مورد ارزیابی هر چند محدود قرار گیرد.و: 

 مقایسه ی انواع دیدگاه ها و اندیشه های تربیتی ارا ه شده و بررسی نسبت آنها با دوره ی پیش مدرن -

 سته بندی انواع اندیشه های تربیتی در دوره ی مدرن شدگی د -



 

 

 

 دسته بندی اقدامات تربیتی در دوره ی مدرن شدگی  و نسبت و سنخیت آنها با اندیشه های تربیتی این دوره -

 تبیین جایگاه ، ویژگی ها و نحوه ی عمل معلم در دوره ی اسالمی -

 تحلیل فعالی های مربیان بزر  دوره ی مدرن شدگی  -

 ستنتاج ویژگی های محصوالت تربیتی دوره ی مدرن شدگیپتكلیف تمام دانشجویانوا -

 ارا ه ی تصویر کلی تربیت در دوره ی مدرن شدگیپتكلیف تمام دانشجویانو -
ارا ه ی دریافت های شهودی توسط دانشجویان درباره ی مطالعات و محتوای مطروحه در موضوع معلم، مدرسه،  -

 ، ماهیت تعلیم  و تربیت و محصوالت آن مربی، متربی یا دانش آموز

 مقایسه ی ویژگی ها و تصویر تربیت با دوره های پیشین -

 

 -جلسه( 4دوره ی جمهوری اسالمی ايران)

 تعریف دوره ی جمهوری اسالمی ایران و ویژگی های آن و تفاوت آن با دوره های پیشین -

ش برای نیل به یک تحول بنیادین به سوی تعلیم مطالبات نظام جمهوری اسالمی در موضوع آموزش و پرورش و تال -
 و تربیت اسالمی

 توصیفی از عمل تربیت و جوانب آن در دوره ی جمهوری اسالمی و تمایزهای آن با دوره های پیشین -

o منابع دستیابی به نحوه ی عمل تربیتی در دوره ی جمهوری اسالمی ایران 

o  ،گستره ی عمل تربیتی، محصوالت تربیتی در دوره ی  جهت گیری های عمل تربیت، انواع اقدامات تربیتی
 جمهوری اسالمی.

 توصیف  مبانی اندیشه ها و اقدامات  تربیت در دوره ی اسالمی -

 زیر دوره های شكل گرفته در فرآیند تربیت در دهه های جمهوری اسالمی تاکنون: -

 دوره ی انفعال و پذیرش در متربیان -دهه ی شصت و هفتاد 

  دوره ی انفعال والدین، مربیان و اولیای مدرسه  -نوددهه ی هشتاد و 

 رسانه ها و تاثیر آنها بر اندیشه ها و عمل تربیتی  -

 دشواری های گسترش جهان مجازی برای فرآیند عمل تربیت  -

 اندیشه ها و اندیشه ورزان تربیتی  -

o منابع اندیشه های تربیتی 

 ا ه شده است.منابع تربیت اسالمی که در سطح گسترده ای تالیف و ار 
 تجربه های نگارش یافته ی فعاالن تعلیم و تربیت عصر پهلوی 

 اندیشه ها و نظریات جهان تعلیم و تربیت غرب 

 دانشگاهیان و اندیشه ورزی تربیتی. نسبت دانشگاه با اندیشه های تربیتی و عمل تربیت در دوره ی جمهوری اسالمی  -

 
 تکالیف يادگیری

ساعات درس، تكالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شود. نكته ی مهم آن است که  با توجه به محدودیت ناشی از
 دانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارا ه دهند و مورد ارزیابی هر چند محدود قرار گیرد.و: 

بیانات  –لبات از  نظام آموزشی انتخاب و تهیه ی گزارش از اسناد  دهه های پس از انقالب اسالمی در خصوص مطا -
 رهبران انقالب در باره ی نظام آموزشی،  دیدگاه صاحب نظران

مسجد،   -تهیه ی گزارش از  جریان های تربیتی شكل گرفته پس از انقالب اسالمیپجریان های غیر دولتی و دولتی -
 موسسه های فرهنگی، مدارس خاص و ....و 



 

 

 

 ی معلم و نقش آنپمصاحبه و مراجعه به اسنادو و مبانی آن هاتهیه ی گزارش از جایگاه و ویژگی ها -

 تهیه ی گزارش از  معلمان تالش گر و تاثیر گذار و تحلیل دیدگاه ها و اقدامات تربیتی ایشان و مبانی آن ها -

 تهیه ی گزارش از تاثیر رسانه ها بر اندیشه ها و عمل تربیتی  -

 

 س درس ارائه شوند.(:تکالیف عملکردی)تمامی گزارش ها بايد در کال

با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تكالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شود. نكته ی مهم آن است که 
 دانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارا ه دهند و مورد ارزیابی هر چند محدود قرار گیرد.و: 

 ی تربیتی در دوره ی جمهوری اسالمی دسته بندی انواع اندیشه ها -

 دسته بندی اقدامات تربیتی در دوره ی جمهوری اسالمی  و نسبت و سنخیت آنها با اندیشه های تربیتی این دوره -

 تحلیل و تبیین جایگاه ، ویژگی ها و نحوه ی عمل معلم در دوره ی جمهوری اسالمی -

 تحلیل فعالیت های مربیان بزر  دوره ی مدرن شدگی  -

 ستنتاج ویژگی های محصوالت تربیتی دوره ی جمهوری اسالمیپتكلیف تمام دانشجویانوا -

 ارا ه ی تصویر کلی تربیت در دوره ی جمهوری اسالمیپتكلیف تمام دانشجویانو -
ارا ه ی دریافت های شهودی توسط دانشجویان درباره ی مطالعات و محتوای مطروحه در موضوع معلم، مدرسه،  -

 انش آموز ، ماهیت تعلیم  و تربیت و محصوالت آنمربی، متربی یا د

 مقایسه ی ویژگی ها و تصویر تربیت با دوره های پیشین -
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با توجه به ماهیت تاريخی درس، مطالعه ی مباحث بر اساس طرح درس برای دانشرجويان ضرروری   

و گفتگو و تحلیل مباحث در کالس درس  است. بدين وسیله اطالعات اولیه دانشجويان برای مشارکت

 فراهم می شود. 

تدريس به هیچوجه نمی تواند به روش سخنرانی ارائه گردد. و فعالیت دانشجويان و رهبری آموزشری  

 استاد در کالس شرط توفیق درس می باشد.

 . منابع آموزشی4

 دوره هر عمومی تاریخ منابع 

 آثار اندیشمندان در هر دوره 

 ر دورهآثار تربیتی ه 

 آثار ادبیات و فرهنگ هر دوره 

  کتاب های تاریخ تعلیم و تربیت 

 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5

 ارزشیابی شامل آزمون کتبی و نیز  انجام پژوهش و بررسی در محورهای ذکر شده در بخش تكالیف می باشد.

 ارزشیابی پايانی: آزمون کتبی

لسه، میزان مشارکت دانشجو در کرالس در هنگرام طررح    ارزشیابی فرآيند: مطالعات آمادگی در هر ج

 مباحث
 ارزیابی پوشه کار: گزارش تكالیف یادگیری و عملكردی دانشجویان 

 
 



 

 

 

 «اسالم از ديدگاهنقش اجتماعی معلم »سرفصل درس 

 : معرفی درس و منطق آن. 1

دانشجویان معلمی را نسبت به وظیفه و رسالت خویش حساس کنهد و  تربیتی معلم می تواند، -ارا ه بینش، بحث و اندیشه ورزی پیرامون نقش اجتماعی
ر برخی چالش های نظری معطوف به بازتعریف این نقش در جامعه امروز را از پیش پای وی بردارد. این امر مستلزم شناخت دقیق مختصات عصر حاض

اصالحی اجتماعی و آمادگی برای ایفای این نقهش در ایهن عصهر    و مسا ل خاص نسل جدید در آن، داشتن انگاره ای صحیح از جایگاه معلم در حرکت 
 است.   

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد نظری 2تعداد واحد: 

 ساعت 24زمان درس: 

 پیشنیاز: 
 نحوه تدریس: 

 اسالم از ديدگاهنقش اجتماعی معلم نام درس:  به فارسی: 

 Social Role of the teacher in Islamic viewبه انگلیسی:            

 اهداف/ پیامدهای يادگیری: در پايان اين واحد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
 تصویری روشن و واقع بینانه از مختصات عصر حاضر داشته باشد. (1

معیارهای نوع مطلوب رابطه با دانش آموزان در این عصر را بشناسد و بتوانهد رابطهه خهود بها دانهش        (2
 آن تنظیم نماید. آموزانش را مبتنی بر

جایگاه وامكانهای مختلف خود را در مقام اصهالحگر اجتمهاعی در سلسهله مراتبهی از اجتماعهات از         (3
 کالس گرفته تا جامعه بیابد.

ویژگیهای اصالح گری را بداند و قادر باشد مبتنی بر این ویژگیها و به اقتضای مختصات عصر حاضر،   (4
 داشته باشد.کنش اجتماعی فعاالنه و موفقیت آمیز 

 هامالک  

 پیامدها

 3سطح 2سطح 1سطح 

داشتن تصویری روشن و 
واقع بینانه از مختصهات  

 عصر حاضر

مختصات و ویژگیههای  
عصر حاضر را می داند 
و می توانهد بهرای ههر    
یک نمونه فرضی ذکهر  

 کند .

می تواند با قرار گرفتن در  
یهههک موقعیهههت واقعهههی،  
مختصاتی از عصهر حاضهر   

رز اسههت را کههه در آن بهها 
شناسههایی کنههد و بهها بیههان 

 شواهد، توضیح دهد. 

می تواند راه حل ههایی را  
برای عبور یا تعدیل چالش 
های عصر حاضر ارا ه دهد 
و در موقعیت تربیتی بكهار  

 گیرد. 

شناخت معیارههای نهوع   
مطلوب رابطه بها دانهش   
آمههوزان در ایههن عصههر  

 وتوان تنظیم رابطه 

معیارهای نوع مطلهوب  
با دانش آمهوزان  رابطه 

در این عصر را بدانهد و  
بتوانههههد و در یههههک  
مصداق، حالت مطلوب 
و حههاالت نههامطلوب را 

 نشان دهد.

در یههک موقعیههت تربیتههی، 
ابعاد رابطه تربیتی ممكن و 
مطهرح را شناسهایی کنهد و    
حالت مطلوب را در هر بعد، 

 مشخص نماید.

بتواند در موقعیهت تربیتهی   
واقعههی، ابعههاد تربیتههی را   

سههد و حالههت مطلههوب بشنا
آن بعههد را عمههال محقههق  

 کند.

شناخت و یافتن جایگهاه  
وامكانهای مختلف خهود  
در مقههههام اصههههالحگر 

 اجتماعی 

قادر باشد تا مشهكالت  
و معضهههالت اجتمهههاع 
های تربیتی را بشناسد 

 و تشریح کند.

قههادر بههه تشههخیص م لفههه 
هههههای مختلههههف بههههروز 
مشههكالت باشههد و فرضههیه 
هها  هایی در برون رفت از آن

 داشته باشد. 

قادر باشد در یک موقعیهت  
واقعی، دسهت بهه اصهالح    
موقعیت و محیط اجتماعی 

 بزند.



 

 

 

فهم ویژگیههای اصهالح    
گههری و قههدرت انجههام  
 کنش اجتماعی فعال  

ویژگیهههای مقتضههای  
اصالح گری در عصهر  
حاضر را می داند و می 
تواند آنها را در موقعیت 
های مختلف بازتعریف 

 کند.

ر زنهههدگی قهههادر اسهههت د
معلمان، ویژگیههای  -مصلح

اصالح گهری را بازشناسهی   
کنههد و متنههاظر آنههها را در  
 زمان حال معلوم نماید. 

قههادر اسههت، ویژگیهههای   
اصالح گری را به صهورت  
واقعههههی در موقعیتهههههای 
اجتماعی مختلهف محقهق   

 سازد.
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 ويژگیهای عصر حاضر: بخش نخست
 فروریختن ساختارهای فیزیكی و مفهومی در عصر ارتباطات

 رویارویی اطالعات با دانش

 رویارویی سرعت با تامل در تصمیم

 رویارویی سنت با مدرنیته

 رویارویی عاملیت انسان با قدرت ساختارهای اجتماعی

 چالش معنا

 چالش هویت

 تکالیف يادگیری:
 المی در قرن بیست و یكم، نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، جلد دوم. و مطالعه و مرور مقاله چالش های تربیت اس1
 ومطالعه و مرور فصل سوم از بازشناسی عاملیت انسانی در فضای مجازی2

 تکالیف عملکردی:

 مصداق یابی ویژگیهای عصر حاضر با یكی از این موارد:
 این شبكه ها بر زندگیو حضور در یک شبكه اجتماعی، دسته بندی تجربیات شخصی از تاثیرات 1
 و مصاحبه های عمیق با سه دانش آموز دبیرستانی و پرسش از نگاه آنها به زندگی2
 

  بخش دوم: رابطه معلم و شاگرد

 مقبولیت: در میانه هیبت و هم سطحی

 الگوپردازی: در میانه مریدپروری و تک روی

 و تسهیل گری اقتدارگرایی در میانه: گری هدایت
 نه نظاره گری و همپاییهمراهی: در میا

 حقیقت گرایی: در میانه نفوذناپذیری و نسبی گرایی
 پایش: در میانه تفتیش تا عدم توجه

 تکالیف يادگیری:
ی و و مطالعه فصل هایی از دو کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسالمی جلد دوم و نقش معلم در تربیت دینی مرتبط با آسیب و سالمت در تربیت دین1

 معلم در تربیت رسالتهای
 تکالیف عملکردی:

 و گفتگو درباره قطب ها و بررسی نقاط قوت و ضعف هر قطب1 
 و یافتن و تشریح نقاط بهینه در یک موقعیت تربیتی2
 

 بخش سوم: رسالتهای اجتماعی معلم

 واقع بینی: در میانه واقع زدگی و واقع گریزی

 اصالحگری: در میانه انفعال و مقابله

 میانه شنوندگی و گویندگی تبیین گری: در

 ترسیم افق: در میانه اقتضا و توهم

 تکالیف يادگیری:



 

 

 

 و مطالعه فصل هشتم از کتاب فرهنگهای برنامه درسی و استخراج وظایف اجتماعی معلم از آن1
 تکالیف عملکردی:

دیه، بهمن بیگی، مرحوم کرباسهچیان، معلهم کهالوی    و یافتن مصادیق رسالتهای اجتماعی معلم در زندگی و کنش معلمان مبرّزی چون میرزا حسن رش1
 بندر دیّر، و ...

 

 بخش چهارم: ماموريت های اجتماعی جديد معلم در عصر حاضر
 تبیین گری

 فراهم سازی موقعیت های انتخاب

 فراخوانی عوامل زیرساز انتخاب و تامل بر آنها

 بازخوانی و بازتعریف معیارها

 نقادی و گزینشگری

 نا بخشیافق نگری و مع

 کنشگری مسووالنه

 تکالیف يادگیری:
به  و مطالعه فصل چهارم از بازتعریف عاملیت انسانی در فضای مجازی و نیز چالش های تربیت اسالمی در قرن بیست و یكم از کتاب نگاهی دوباره1

 تربیت اسالمی، جلد دوم.
  تکالیف عملکردی:

 هر قطبو گفتگو درباره قطب ها و بررسی نقاط قوت و ضعف 1
 و تالش عملی برای محقق ساختن حداقل سه م لفه از رسالتهای جدید اجتماعی معلم در یک موضوع اجتماعی و ارا ه گزارش آن به کالس2
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دریس شود. از این رو، مطالعه این درس باید به توجه به مسا ل عملی و واقعی عصر حاضر و توجه به تمرین عملی یافته های نظری دانشجویان ت

منظم دانشجویان، اندیشه ورزی و فرضیه پروری معطوف به مطالب نظری، داشتن مباحثه های گروهی، ارتباط با دانش آمهوزان حاضهر و تحلیهل    
 ر قرار گیرد. ویژگیهای خاص آنها در عصر حاضر و نیز حضور در موقعیت های واقعی و تالش برای تحقق اصالح گری اجتماعی باید مد نظ

 

 . منابع آموزشی4
 و. نگاهی دوباره تربیت اسالمی، جلد دوم، تهران: انتشارات مدرسه.1384باقری، خسرو پ 

 و. نقش معلم در تربیت دینی، قم: انشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.1390داوودی، محمد پ
 مهرمحمدی و همكاران، تهران: انتشارات سمت. و. فرهنگهای برنامه درسی. ترجمه1389ژوزف، پامال بلوتین و دیگران پ

و. تحلیل عاملیت انسانی در مواجهه با فضای مجازی. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی نرگس سجادیه، تهران: دانشگاه 1392بیگی، سمیرا پ
 تهران.

 و. برنامه درسی انتقادی، دانشنامه برنامه درسی.  1393سجادیه، نرگس پ
 

 های ارزشیابی يادگیری. راهبرد5
 ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری 

شجو ارزشیابی تكوینی: عملكرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها و نیز ارزشیابی از تكالیف عملكردی دان
 در طول ترم

 

 
 
 
 



 

 

 

 « روانشناسی تربیتی»سرفصل درس 

 
 شود.متعاقبا ارا ه می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 «جامعه شناسی آموزش و پرورش»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1
تعلیم و تربیت امری اجتماعی است. تعلیم و تربیت با متن و زمینه جامعه در هم تنیده است و نمی توان جدا از مقوله اجتماعی 

ه بیان دیگر،  شناخت واقعی مسا ل تعلیم و تربیت مستلزم تجزیه و تحلیل بودن، به مطالعه در مسا ل تعلیم و تربیت پرداخت. ب
مسا ل اجتماعی و فرهنگی محیط اجتماعی است. بنابراین درک دانشجویان نسبت به جامعه شناسی تربیت، این امكان را پدید 

، جامعه شناسی آموزش و پرورشاشد ودرس می آورد تا با چشم انداز جامعه شناختی، نگاهی واقع بینانه به تعلیم و تربیت داشته ب
زمینه ای مناسب برای انتخاب آگاهانه راه حلهای تربیتی با توجه به مسا ل عام جامعه و یا خاص منطقه خدمت دانشجویان فراهم 

 می کند. 
 مشخصات درس
 نوع درس: نظری 

  2تعداد واحد: 
 32زمان درس: 

 ساعت
  

 جامعه شناسی آموزش و پرورشنام درس:  
            

 اهداف/ پیامدهای يادگیری: در پايان اين واحد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

با مطالعه رویكردهای کالن و نظری جامعه شناختی تربیتپ آموزش و پرورشو تحوالت این رشته را بررسی کرده و ارتباط این - 
 رویكردها را  با مسا ل کنونی تعلیم و تربیت گزارش دهد.

ا رویكرد تعاملی و نگاهی خردنگر و با استفاده از روشهای تحقیق در جامعه شناختی تربیت، سازمان مدرسه، کالس درس و روابط ب-
 در مدرسه را شناسایی کند و شیوه مناسبی برای مطالعه و بررسی این روابط پیشنهاد دهد.

-1شایستگی اساسی:
 2PK-3و 2-2و 2

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

ظريه های جامعه ن

 شناختی تربیت

نظریه های جامعه شناختی 
تربیت را به طور سطحی می 
شناسد و  نمی تواند ویژگیهای 
اصلی نظریه ها و کاربردهای 

 عملی انها را تشخیص دهد.

نظریه ها را با توجه به 
ویژگیهای اساسی آنها در تعلیم 
و تربیت می شناسد، کاربردهای 
عملی نظریه ها را در حل 
مسا ل جهانی اموزش و پرورش 
بیان می کند، اما قادر نیست از 
نظریه ها در حل مسا ل خاص 

 منطقه خود بهره گیرد.

عالوه بر درک عمیق نظریه های 
مختلف جامعه شناختی تربیت، 
قادر به تفسیر روابط عام و کلی با 
توجه به نظریه هاست و می تواند 
علت پدیدایی مسا ل را با توجه 

 ای تبیین کند. به نظریه

رويکرد تعاملی به 

جامعه شناسی 

 تربیت

تكنیكهای مشاهده پگروههای 
کوچکو را فرا گرفته است، قادر 
به ارا ه گزارش پدیده های 
مختلف است، اما نمی تواند 
روابط بین پدیده ها و افراد را 

 شناسایی کند.

عالوه بر ارا ه گزارش های 
مبنی بر مشاهده و مصاحبه، 

ین پدیده ها و افراد را روابط ب
 می تواند شناسایی و تبیین کند.

عالوه بر بهره گیری از ابزار 
تحقیق و شناسایی و تحلیل روابط 
بین پدیده ها و افراد، می تواند به 
تبیین و پیش بینی وقایع آموزشی 

 با توجه به نظریه ها بپردازد.

طراحی برنامه حل 

مسئله تربیتی )با 

 تاکید بر جامعه

 اسی (شن

قادر به شناسایی یک مسئله 
تربیتی است ، برای حل مسئله 
یک طرح پیشنهادی نیز ارا ه 
می دهد، ولی طرح پیشنهادی او 
فاقد توجه به رویكردهای جامعه 

 شناختی است. 

قادر به شناسایی یک مسئله 
تربیتی، و ارا ه راه حل با توجه 
به رویكردهای جامعه شناختی 

دگی و است اما نسبت به پیچی
شبكه ای بودن مسا ل بی توجه 

 است. 

می تواند برنامه حل مسئله تربیتی 
را با توجه به رویكردهای جامعه 
شناختی  به طور سیستمی و 
 شبكه ای  طراحی و ارزیابی کند.

 های يادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: کلیات جامعه شناسی تعلیم و تربیت) يک جلسه(



 

 

 

 شناسی تربیتی و جامعه شناسی تعلیم و تربیت جامعه
 خاستگاه و تكامل جامعه شناختی تربیت

 قلمرو جامعه شناختی تربیت

: مطالعه و مرور یكی از کتابهای جامعه شناسی تربیت یا جامعه شناسی آموزش و پرورش و ارا ه نقشه تکالیف يادگیری

 مفهومی در رابطه با قلمرو جامعه شناسی تربیت

 :  ارا ه یک تعریف جامع از جامعه شناسی تربیت توسط دانشجويادگیری تکالیف

 و. مرکز نشر دانشگاهی تهران.1387ترجمه غالمعلی سرمدپ درآمدی به جامعه شناسی تعلیم و تربیت،منابع: موریش، ایورپو 
 . تهران انتشارات روان.جامعه شناسی اموزش و پرورشو. 1387عالقه بند، علیپ 

 کردهای نظری در جامعه شناختی تربیت) دو جلسه(فصل دوم: روي
 نظریه کارکرد گراییپ امیل دورکیمو
 نابرابری اجتماعیپ کریستوفر جنكزو

 پارادایم انتقادیپ نظریه آموزش و پرورش و کنش فرهنگی، فریره، ایوان ایلیچو
 نظریه تفسیری پ مایكل یانگو

 ی تربیت و بیان ویژگیهای اصلی این نظریات در یک جدول: طبقه بندی نظریه های جامعه شناختتکالیف يادگیری

 : انتخاب حداقل یكی از نظریه ها و مطالعه منابع بیشتر برای مطالعهتکالیف يادگیری

 . تهران. انتشارات سمت.جامعه شناسی آموزش و پرورشو. 1392: شارع پور، محمودپمنابع

 تهران انتشارات روان. .جامعه شناسی اموزش و پرورشو. 1387عالقه بند، علیپ 
 ترجمه حسن پویان.  جامعه شناسی مدرن،سلی، پپو. 

 فصل سوم:  روشهای تحقیق در جامعه شناسی تربیت) دو جلسه(
 روشهای تحقیق کمی

 روشهای تحقیق کیفیپ قوم نگاری، مردم نگاری، روان شناسی اجتماعی، کنش متقابل نمادین، تحقیق در گروههای کوچکو

 : مطالعه کتاب کندوکاوها و پنداشته ها، فرامرز رفیع پوریتکالیف يادگیر

: مطالعه یک مقاله مربوط به جامعه شناختی تربیت و ارا ه گزارش ان به کالس با  تاکید بر روش شناسی تکالیف يادگیری

 تحقیق

 : تحلیل و ارزیابی یک مقاله با توجه به نظریه پشتیبان آنتکالیف عملکردی

پ جلد دوم کندوکاوها و پنداشته هاو. تهران انتشارات تكنیكهای خاص تحقیق در علوم اجتماعیو. 1390رامرزپ: رفیع پور، فمنابع

 شرکت سهامی انتشار.
 . تهران. انتشارات سمت.جامعه شناسی آموزش و پرورشو. 1392شارع پور، محمودپ

 فصل چهارم: مدرسه و جامعه) يک جلسه(
 مدرسه به مثابه جامعه

 به سازمان اجتماعی مدرسه نگاهی تاریخی 
 شناخت سازمان مدرسه و روابط انسانی در آن

 مدرسه و نابرابریهای اجتماعی
 خانواده و مدرسه

 : تهیه یک چک لیست از مسا ل عمده مدرسه از نظر معلمان و دانش آموزانتکالیف يادگیری

 شناختی تربیت : تحلیل مسا ل مدرسه با توجه به یكی از نظریه های جامعهتکالیف عملکردی

 و. مرکز نشر دانشگاهی تهران.1387، ترجمه غالمعلی سرمدپدرآمدی به جامعه شناسی تعلیم و تربیتموریش، ایورپو  منابع:



 

 

 

 . تهران. انتشارات سمت.جامعه شناسی آموزش و پرورشو. 1392شارع پور، محمودپ

 فصل پنجم: فرايند های مربوط به مدرسه) يک جلسه(
 ن و عملكرد تحصیلیفرهنگ دانش آموزا

 جو مدرسه 
 انتظار از مدرسه

 انگیزه پیشرفتپ نظریه اتكینسون، نظریه مک کلندو
 انتظارات معلم از دانش آموز
 فرهنگ و روابط معلمان

 : مشاهده روابط موجود در یک مدرسه ارا ه گزارش درباره آن و تعیین جو مدرسه با استناد به شواهد کافیتکالیف يادگیری

 . تهران. انتشارات سمت.جامعه شناسی آموزش و پرورشو. 1392ارع پور، محمودپ: شمنابع

 فصل ششم: جامعه شناسی کالس درس) دو جلسه(
 گروههای دانش آموزی

 پویایی گروه
 دانش آموزان و تغییرات اجتماعی
 دانش آموزان و آسیبهای اجتماعی

زنگ تفریح و زنگ ورزش. یادداشت گفتگوهای غیر  : مشاهده گروههای دانش آموزی  در کالس درس،تکالیف يادگیری

 رسمی در بین دانش آموزان  و ارا ه گزارش آن به کالسپ تكنیک مشاهده بیلز پیشنهاد می شودو

 مطالعه گزارشهای فوق در گروههای دانشجویی و تحلیل پویایی و آسیب های اجتماعی تکالیف عملکردی:

 و. مرکز نشر دانشگاهی تهران.1387ترجمه غالمعلی سرمدپ شناسی تعلیم و تربیت،درآمدی به جامعه موریش، ایورپو  منابع:

 . تهران. انتشارات سمت.و. جامعه شناسی آموزش و پرورش1392شارع پور، محمودپ

 فصل هفتم: جامعه شناسی برنامه درسی) يک جلسه(
 جامعه شناسی کتابهای درسی

 جامعه شناسی فضا
 برنامه درسی پنهان

 : مشاهده و ارا ه گزارش در رابطه با  فضا و کتابهای درسی یریتکلیف يادگ

 : بررسی و تحلیل همه گزارشهای قبل و کاوش و جستجو در  برنامه درسی پنهان در مدرسه مورد نظرتکلیف عملکردی

 . تهران: انتشارات آوای نورجامعه شناسی آموزش و پرورشو. 1392: منادی، مرتضیپمنابع

 ناختی تربیت و مسائل تربیتی) سه جلسه(فصل هشتم: جامعه ش
 چگونگی اولویت بندی مسا ل تربیتی مدرسه 

 : طراحی یک برنامه موثر برای حل یک مسئله تربیتی با توجه به یک نظریه پشتیبانتکالیف عملکردی

 ارزیابی طرح برنامه  فوق توسط هم کالسیها تکالیف عملکردی:

 . راهبردهای تدريس و يادگیری3
درس، آموزش با توجه به پیوند نظریه با عمل انجام می شود. کاربرد عملی دانش نظری و تحلیل مشاهدات از زاویه  در این

نظریه های جامعه شناسی تربیت توسط دانشجو مورد تأکید قرار می گیرد. بنابراین، عالوه بر مطالعه منظم دانشجویان، 
ت.  بهتر است زمینه پرسش و پاسخ و تحلیل گزارشهای دانشجویان توجه به جنبه های کاربردی این درس مورد توجه  اس

 و بهره گیری از روشهای مشارکتی در آموزش فراهم شود.  



 

 

 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی: پ به تفكیک  هر فصل منابع مشخص شده استو.

 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5

 نمره 8و شرکت در مباحث کالس ارزشیابی تكوینی: تكالیف یادگیری و تكالیف عملكردی 
 نمره 12ارزشیابی پایانی: آزمون کتبی از مباحث انجام شده در کالس، 

 ساير نکات
از آنجا که یک فصل به روشهای تحقیق جامعه شناسی تربیت پرداخته شده است و ممكن است با درس روشهای تحقیق رشته 

بر روشهای تحقیق کمی اشاره ای اجمالی شود و بیشتر بر روشهای های مختلف درسی هم پوشانی داشته باشد، تاکید می شود 
 تحقیق قوم نگاری، کیفی کنش متقابل نمادین و گروههای کوچک تاکید شود.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 «نظريه های يادگیری و آموزش»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1
های باشد، چنین درکی شامل دانش مربوط به نظریهو شیوه وقوع آن می تدریس اثربخش مستلزم درکی فزاینده از یادگیری

کسب آن می تواند معلمان را در کاربرد آگاهانه و مقتضی که یادگیری و آموزش و کاربرد هر یک از آنها در فرایند تدریس است 
های مختلف تربیتی، موقعیتهای تدریس در اصول مربوط به هریک از نظریه ها یاری رساند. این درس ضمن هدایت روش

 های تدریس به کار گرفته شده نیز آشنا می سازد.دانشجومعلمان را با سودمندی و کاربردی بودن روش

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری
  2تعداد واحد: 
 ساعت 32زمان درس: 
 پیشنیاز: 

 

 های يادگیری و آموزشنظريهنام درس:  

 اين واحد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود: اهداف/ پیامدهای يادگیری: در پايان
های مختلهف تربیتهی   ، شرایط حصول و عدم حصول یادگیری را در موقعیتآموزشهای یادگیری و ضمن درک انواع نظریه

 تحلیل نماید و بر آن اساس راهبردهای تدریس متناسبی بكار برد.

 شايستگی اساسی:
PK 1-2 کررد&  

2-2 & 2-3 
 PCK   4-3کد 

 3سطح 2سطح 1سطح  هاالکم

نظريرررره هررررای 

 يادگیری و آموزش

های یادگیری و آموزش  نظریه
شناسد و قادراست بدون را می

ارا ه تحلیل حاصل از مقایسه 
دیدگاه ها آنها  را طبقه بندی 

 نماید.

هههای ضههمن مقایسههه نظریههه 
یهادگیری و آمهوزش بهه ارا ههه    

ها های هریک از دیدگاهداللت
قهادر بهه کهاربرد    پردازد اما می

نظریههه ههها در حههل مسهها ل   
 باشد.تربیتی نمی

با درک نقاط ضعف و قهوت  
ههها در هههر یههک از نظریههه 

های مختلف تربیتی، موقعیت
قادر به کاربرد نظریه هها در  

 باشد.حل مسا ل تربیتی می

دانشههجو قههادر اسههت انههواع    های آموزشروش
های آموزش را شناسایی روش

 و طبقه بندی نماید. 

ضههمن مقایسههه هههر یههک از   
هههای آمههوزش قههادر بههه روش

تحلیل شرایط حصهول و عهدم   
-حصول یادگیری در موقعیهت 

 های مختلف تربیتی است.

با ارزیهابی موقعیهت تربیتهی    
قههههادر بههههه اسههههتفاده از  
راهبردهای تدریس  متناسب 

 است.

مسئله تربیتی را شناسایی  حل مسائل تربیتی
کند و برای حل آن طرح می

دی ارا ه می دهد، اما پیشنها
طرح پیشنهادی او فاقد توجه 
به نظریات یادگیری و آموزش 

 است. 

با در نظرگرفتن اصول هر یک 
از نظریات یادگیری و آموزش 
-قادر به حل مسئله تربیتی می

باشد اما نسبت به پیچیدگی و 
شبكه ای بودن مسا ل بی 

 توجه است. 

قادر است برنامه حل مسئله 
توجه به تربیتی را با 

راهبردها و اصول هر یک از 
نظریات یادگیری و آموزش 
به طور سیستمی و شبكه 
 ای  طراحی و ارزیابی نماید.

 های يادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 هفته اول: ارائه طرح درس و اعالم نحوه ارزشیابی و معرفی منابع
 بیان ضرورت و جایگاه نظریه در علم -

 يف مفاهیم )نظريه، نظريه علمی، يادگیری، آموزش(فصل دوم: تعر

 مقایسه یادگیری با آموزش-
 ارا ه چارت مربوط به نظریات یادگیری-



 

 

 

 تکالیف عملکردی:
 از دانشجویان خواسته شود با مراجعه به منایع متعدد تعاریف مختلفی گردآوری و در قالب جدولی ارا ه نمایند.

 یهای رفتاری يادگیرفصل سوم: نظريه

 تکالیف يادگیری:
 های آموزش رفتارگرایان در کالس مطرح و درخصوص اصول مربوطه  بحث و تبادل نظر شود.نمونه هایی از روش

 های شناختی يادگیریفصل چهارم: نظريه

 تکالیف يادگیری:
 های آموزش شناختی در کالس مطرح و درخصوص اصول مربوطه  بحث و تبادل نظر شود.نمونه هایی از روش

 های خبرپردازی يادگیری نظريهفصل پنجم:

 تکالیف يادگیری:

 ارزیابی نقاط ضعف و قوت اصول یادگیری در نظریه خبرپردازی.

 های سازندگی يادگیریفصل ششم: نظريه

 تکالیف عملکردی::

ی از نظریه های مشاهده یک موقعیت آموزشی و تربیتی در کالس درس و تحلیل میزان تأثیر پذیری تصمیمات آموزشی/ تربیت
 یادگیری و کاربرد های آن.

 انگیزش و يادگیریفصل هفتم:

 تکالیف عملکردی:

در یک موقعیت آموزشی واقعی با مشاهده و با ثبت رفتار یادگیرندگان مقاطع تحصیلی، ارتباط یادگیری با انگیزه های بیونی و 
 یادگیری ارا ه کنند.  درونی را مورد بررسی قرار داده و پیشنهادی برای افزایش انگیزه

 های آموزش مستقیم و غیرمستقیمروشفصل هشتم:

 تکالیف يادگیری:
 های آموزش مستقیم و غیرمستقیم در کالس اجرا و ارزیابی شود. نمونه هایی از روش

 تکالیف عملکردی:

 تقیم طراحی و تدوین نماید.های آموزش مستقیم و غیرمساز دانشجویان خواسته شود یک واحد یادگیری بر اساس یكی از روش

 آموزش برای يادگیری در حد تسلطفصل نهم:

 تکالیف عملکردی:

 از دانشجویان خواسته شود یک واحد یادگیری بر اساس اصول یادگیری در حد تسلط طراحی و تدوین نماید.

 آموزش به کمک روش های تغییر رفتارفصل دهم:

 تکالیف يادگیری:
 وزش به کمک روش های تغییر رفتار در کالس اجرا و ارزیابی شود. های آمنمونه هایی از روش

 ای و ماشین آموزشیآموزش برنامهفصل يازدهم:
 آموزش به کمک رایانه و اینترنت-

 تکالیف عملکردی:

 ای.ارزیابی نقاط ضعف و قوت روش آموزش برنامه

 آموزش از راه دورفصل دوازدهم:

 تکالیف يادگیری:



 

 

 

 های آموزش از راه دور به تببین آنها بپردازد.وشبا معرفی انواع ر

 ها و راهبردهای يادگیری و مطالعهآموزش مهارتفصل سیزدهم:

 تکالیف عملکردی:

 از دانشجویان خواسته شود در گزارشی راهبردهای یادگیری و مطالعه خود را نقد و ارزیابی نمایند.

 آموزش مفاهیم و اصولفصل چهاردهم:

 موزش حل مسئله و تفکر انتقادیآفصل پانزدهم:

 آموزش هوش و آفرينندگیفصل شانزدهم:

 . راهبردهای تدريس و يادگیری3

شود ضمن ارا هه  باشد، پیشنهاد میهای مختلف میبا توجه به اینكه درک عمیق دانش نظری مستلزم کاربرد آن در موقعیت
كارگیری دانش نظری در موقعیهت ههای واقعهی تهدریس     مباحث نظری به شیوه مشارکتی، بر انجام فعالیت های عملی و ب

رشد راهبردهای  تواند زمینهتاکید شود. عالوه براین تدارک فرصت های یادگیری غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی می
 فراشناختی دانشجویان را فراهم سازد.

 

 . منابع آموزشی4  
 منبع اصلی: 

 اکبر سیف، تهران: دوران. های یادگیری، ترجمه علی ای بر نظریه و. مقدمه1388اولسون، متیو.اچ و هرگنهان، بی.آر پ -
 و. روانشناسی پرورشی نوین. تهران: انتشارات دوران.1387سیف، علی اکبر پ -

 منبع فرعی: 
 های آموزشی و پرورشی. تهران: سمت. جلد اول و دوم. و. مهارت1383شعبانی، حسن پ-    

 دگیری. راهبردهای ارزشیابی يا5

 نمره( 8ارزشیابی مستمر) 5-1

 نمره 4عملكرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها  -

 نمره 4عملكرد دانشجو در مجموعه تكالیف عملكردی  -

 نمره( 12ارزشیابی پايانی ) 5-2
 گیرد. ب در پایان ترم صورت میبه صورت آزمون مكتو های یادگیری و آموزشارزشیابی پایانی درس نظریه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 «اصول و روش های تدريس»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1
های آموزش و برنامه درسی، عرصه اصلی اختیارات معلم است؛ و همین اختیارات است که مسئولیت معلم تدریس در تمامی نظام

فعالیتی موقعیتی است که شكل موثر آن بر بنیاد دانش و « تدریس. »کندهای تدریس الزامی میرا برای بكارگیری موثر روش
کردن فقط با شود. چنین دانشی را معلمان آینده برای هرگونه عمل خود نیاز دارند؛ اما عمل معلمیهای علمی دنبال مییافته

کند، کسب دانش تدریس می های تدریس آمادهشود. آنچه دانشجومعلمان را برای بكارگیری روشکسب این دانش ممكن نمی
-ای از دانش و هنر که میهای شخصی است؛ مجموعه تلفیق شدههای ساخت دانش تدریسی بر اساس تجربهبه همراه قابلیت

های الزم و عمومی را برای تواند شایستگی تدریس نامیده شود. اصول و روش های تدریس در پی آن است که زمینه
های تدریس شوند. در این درس، اهم کند تا آنان قادر به ادراک و بكارگیری روشدانشجومعلمان در سطحی عام فر

شوند از فنون آن در عمل بهره بگیرند. برای تحقق شوند و قادر میدانشجومعلمان با مبانی، اصول و مراحل تدریس آشنا می
های تدریسی س و با برخی از اعمال و فعالیتهایی از تدریدستاوردی، ضروری است معلمان با منابع این حوزه علمی، با نمونه
تواند به آنان کمک هایی داشته باشند. چنین شرایطی میمعلمان پیشین در عرصه واقعی آشنا شوند و برای اقدام به آن، تمرین

گیری و  کند تا معلمان آینده در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم
 ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت های پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته های علمی و پژوهشی باشند. 

 
 مشخصات درس

 نوع درس: نظری و عملی
  1+1تعداد واحد: 
 ساعت 32+16زمان درس:

 روانشناسی تربیتیپیشنیاز: 
 انفرادی نحوه آموزش:

 های تدريساصول و روشنام درس: 

 : در پايان اين واحد يادگیری دانشجومعلم  قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای يادگیری
ای اقدام کند که در آن نقش معلم به عنوان کارگزار اصلی آن عرصه به روشنی تشریح به ارا ه تصویری از تدریس مدرسه

استناد دانش معتبر مدلل سازد و از  و تبیین گردد و چگونگی عمل خود را به عنوان کارگزار یک کالس درس فرضی، به
برنامه خود دفاع نماید. همچنین، دانشجومعلم در پایان این واحد یادگیری با اصول عام و خاص تدریس آشنایی دارد و 

شناسد و از منابع معتبر تدریس آگاه های متفاوت میهای بكارگیری آنها در موقعیتهای تدریس را با قابلیتبرخی روش
 تر را دارد و به پیگیری دستاوردهای علمی جدید حوزه تدریس، متعهد است.  كان شناسایی منابع مناسباست و ام

 3سطح  2سطح  1سطح  هامالک

 شايستگی اساسی:
PK  3-2 & 2-2کد 

PCK  4-3 & 3-3کد 

ر فهم اصول و 

های روش

 تدريس
 

توانسته است به بیان تعاریفی 
-از تدریس و اصول و روش

 قدام کند. های آن ا

ای بر به تبیین تدریس مدرسه
اساس متغییرهای مختلف 
متمایزکننده آن مبتنی بر 

کند و منابع علمی اقدام می
تشریحی به زبان خاص خود 

 نماید.ارا ه می

های به شناسایی اصول و روش
های مختلف تدریس در موقعیت

کند و تبیینی ای اقدام میمدرسه
 مدلل از بكارگیری هر یک از

های تدریس توسط اصول و روش
-معلم در موقعیت خاص ارا ه می

 نماید. 

ايفای نقش 

معلمی در 

تدريس 

 ایمدرسه

توانسته است به شرح آنچه 
در منابع و مباحث درس در 
ارتباط با موضوع آمده است، 

 اقدام کند. 

های به زوایایی از نقش
دهد و به آن معلمان توجه می

 کند که در منابععمل می
درس بر آنها تاکید نشده است 
ولی در منابع این حوزه 

 موجود است.

توانسته است خود را در نقش 
معلم متصور شود و بر آن اساس 

های گیری در موقعیتبه تصمیم
واقعی یا فرضی اقدام و به عنوان 

 ای کند.معلم ایفای نقش حرفه



 

 

 

هایی ارا ه کرده که پاسخ انجام تکالیف
منابع در حاصل جستجوی در 

دسترس و بازخوانی محدود 
 تجربه شخصی است. 

های ارا ه شده قواعد در پاسخ
کلی پاسخگویی پژوهشی 
رعایت شده و سطحی عمیق 
-از بازخوانی تجربه دیده می

 شود که قابل پذیرش است. 

های ارا ه شده دارای بنیاد پاسخ
پژوهشی دقیقی است و ضمن 
بكارگیری زبان مناسب ارا ه، از 

ماندهی و حتی محتوای بدیع ساز
 برخوردار است. 

  

 های يادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
 ای آن به شرح ذیل سازمان یافته است: محتوای مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

 مباحث فرعی موضوع اصلی نوبت 

طرح ضرورت و جایگاه موضوع و ایجاد  اول
گیری درس و ارزشهیابی  انگیزه جهت پی

 تشخیصی و اعالم برنامه درس

معرفهی برنامهه و    شناسایی انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربوط،
سرفصههل درس، تشههریح منطههق درس و کاربردهههای آن بههرای معلمههان، معرفههی تكههالیف 

 عملكرد. عملكردی و چگونگی ارزیابی از عملكرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح 
ای خود را یهادآوری و آن را  هر دانشجو یكی از تجربیات تدریس معلمان مدرسه: 1تکلیف 

 روایت و مقبول یا نامقبول بودن آن را مدلل تشریح کند. 

هایی از تدریس معلمهان بهه صهورت فهیلم و بحهث و بررسهی دربهاره تجربیهات         ارا ه نمونه هاها و یادآوری تجربهارا ه نمونه دوم
های متعددی در تدریس مطرح ای که نشان داده شود اصول و روشانشجومعلمان به گونهد

  است.

شناسی و شرح گستره موضوعی تدریس پبه عنوان یک علمو، تشریح اصهول و انهواع   مفهوم تشریح چیستی تدریس سوم
ههای گهزارش   های تدریس و معرفی وضعیت ایران از حیث تدریس پبا اسهتناد تجربهه  روش
 ه دانشجومعلمانو و تشریح وضعیت تدریس در چند کشور جهان.شد

ای و بها  های آن بر اساس واقعیات عمل مدرسههای تدریسی معلمان و ضرورتتبیین نقش ایتبیین نقش معلم در تدریس مدرسه چهارم
 تشریح وضعیت ایران.  

 عملی: در این ارتباط، نمایش یک فیلم تدریسی ضرورت دارد.
-های تدریس آگاه باشهند و چگونهه مهی   ا معلمان نیاز دارند از اصول و روش: چر2تکلیف 

 توانند چنین کنند؟

-تشریح مراحل تدریس به عنوان عمل واقعی معلم در کالس درس مشهتمل بهر مخاطهب    ای: قسمت اولمراحل تدریس مدرسه پنجم

-و فرصت یابی برای یک مبحث علمی، تعیین اهداف درس، انتخاب محتواشناسی و منطق

 های یادگیری.دهی محتوا و فرصتهای یادگیری، سازمان
 عملی: نقد و بررسی منطق مراحل ذکر شده.

گیری در باره زمان درس، های یادگیری، تصمیمانتخاب روش تدریس محتوا و ارا ه فرصت ای: قسمت دوممراحل تدریس مدرسه ششم
 یادگیری مخاطبان. تنظیم مكان پفضا و روابطو درس و چگونگی ارزشیابی

 عملی: نقد و بررسی مراحل ذکر شده.

اجزای طرح درس سالیانه و اصول تهیه آن، تدوین طرح درس سهالیانه در کهالس و نقهد و     ریزی تدریس: طرح درس سالیانهبرنامه هفتم
 های ارا ه شده در کالس.بررسی نمونه

 کنند.یانه اقدام میهای کوچک به تدوین طرح درس سالعملی: دانشجویان در گروه
هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه برای موضوع مورد نظر خهود   :3تکلیف 

 تهیه و با مدرس درس ارا ه کند.

اجزای طرح درس روزانه و اصول تهیه آن، تدوین طهرح درس روزانهه در کهالس و نقهد و      ریزی تدریس: طرح درس روزانهبرنامه هشتم
 ا ه شده در کالس.های اربررسی نمونه

 کنند.های کوچک به تولید طرح درس روزانه اقدام میعملی: دانشجویان در گروه
هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه برای موضوع مورد نظر خهود   :4تکلیف 

 تهیه و با مدرس درس ارا ه کند.



 

 

 

، مقررات کالس درس، جهو کهالس   داری، فرهنگ کالس درسهای کالسالگوها و روش مدیریت کالس درس نهم
 درس و رفتار در کالس درس.
-ههایی مهی  های مهدیریت کهالس  های کوچک به بررسی روشعملی: دانشجویان در گروه

 پردازند که به طور فرضی یا واقعی توسط مدرس معرفی شده است.

محهور و  دریس معلهم ههای ته  بندی آنها بهه دو طبقهه: روش  های تدریس و طبقهانواع روش های تدریسروش دهم
 های تدریس شاگردمحور و معرفی مشروح هر یک برای بكارگیری.روش

 اند؟بندی کردههای تدریس را طبقههای دیگر به چه شكلی روشبندیطبقه :5تکلیف 

س محهور در کهال  های تدریس معلمیادآوری کوتاه منطق، اصول و مراحل بكارگیری روش محورهای تدریس معلمروش یازدهم
 درس.

های کوچک به طراحی تدریس بر اساس این روش اقهدام و بهه   عملی: دانشجویان در گروه
 پردازند.تدریس می

محور در کهالس  های تدریس شاگردیادآوری کوتاه منطق، اصول و مراحل بكارگیری روش های تدریس شاگردمحورروش دوازدهم
 درس.

دریس بر اساس این روش اقهدام و بهه   های کوچک به طراحی تعملی: دانشجویان در گروه
 پردازند.تدریس می

های توضیح در ارتباط با موضوعات درسی، اثهربخش  های توضیح دادن، قابلیت روشروش توضیح دادن در کالس درس سیزدهم
 های تدریس.ساختن توضیحات در هر یک از روش

ههای تجربهی یها    های مهوثر توضهیح در موقعیهت   عملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش
 فرضی.

 های تدریسگیری از آن در هر یک از روشها و چگونگی بهرهانواع پرسش کردن معلم در کالس پرسش چهاردهم
های تجربی یا های موثر پرسش کردن در موقعیتعملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش

 فرضی.

ههای کالسهی   مواجهه معلم بها پرسهش   پانزدهم
 شاگردان

-های پرسش کردن شاگردان، چگونگی مواجهه با پرسشهای شاگردان، انگیزهسشانواع پر

 های تدریسهای شاگردان در هر یک از انواع روش
های ها در موقعیتهای موثر پاسخگویی به پرسشعملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش

 تجربی یا فرضی.

هها و مزایها و   پیشرفت تحصیلی در کالس درس، انهواع آزمهون  های آزمون و سنجش روش سنجش یادگیری شاگردان شانزدهم
ههای  معایب آنها برای بكارگیری در کالس درس، اهداف سهنجش در کهالس درس، روش  

 های تدریس.اعالم نتایج به شاگردان در کالس درس در هر یک از روش
ههای  ههای مهوثر سهنجش یهادگیری در موقعیهت     عملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش

 جربی یا فرضی.ت

 

 . راهبردهای آموزش و يادگیری3
شهود. دانشهجوی ایهن درس     جانبه آموزشگر ه دانشهجو انجهام مهی    های کالس درس با مشارکت همه در این درس، آموزش

موظف است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع نیز بپردازند و در مباحث شرکت نماید. همچنین، دانشجویان حهق دارنهد   
دقیقهه در   15ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقهت قبلهی، تها    به طرح پرسش بپردازند و برای ارا ه دیدگاه

گردد و به صهورت عملهی مهورد    کالس درس به ارا ه نظر بپردازند. در همه جلسات درس، یک مبحث به صورت نظری ارا ه می
شود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست  هایی مطرح  سات درس ممكن است پرسشحال، در جلگیرد. درعینتمرین قرار می

تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارا ه دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می
ن تكالیف درس گردد؛ مشروط به آنكه تعهداد آنهها از   تواند برای همه یا برخی از دانشجویان جایگزیها میشود. این قبیل پرسش 

 درصد تجاوز نكند. 50
 



 

 

 

 . منابع آموزشی 4
در این درس استفاده از منبع مكتوب الزامی است. استفاده از منابع مكتوب منتشر نشده پس از داوری و تاییهد شهورای    -

 گروه آموزشی برای مدت مقرر در همان رشته بالمانع است.
 شود، عبارتند از:برای استفاده در این درس پیشنهاد می 1398ایان سال منابعی که تا پ -

 ها و فنون تدریس. تهران: سمتهای آموزشی: روشو: مهارت1392شعبانی، حسن. پ

 و: بازاندیشی فرایند یاددهی ه یادگیری و تربیت معلم. تهران: مدرسه.1386مهرمحمدی، محمود. پ       

 

 دگیری. راهبردهای ارزشیابی يا5
گیرد که های تدریس در قالب یک آزمون مكتوب پایانی صورت میارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس اصول و روش

ها و تجارب خود از کار عملی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس در آن دانشجویان یادگیری
 کنند. های آموزشگر، ارا ه میپرسش
شود و از سوی های بخش عملی درس را شامل میبی ضمن نیمسال: ارزشیابی ضمن نیمسال از سویی تمام فعالیتارزشیا

گیرد و دستاورد هر دو قسمت جهت ارزشیابی نهایی بكارگرفته دیگر برای اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیری انجام می
 شود.می

شود. آموزشگر در مواردی که س و مشارکت در مباحث با هم لحاظ میارزشیابی تكالیف: ارزشیابی انجام تكالیف کالس در
 دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهای او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کنند. مصلحت بداند، اجازه می

 شود: سهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می
 درصد امتیاز  25 ه پاسخگویی به تكالیف و شرکت فعال در کالس:

 درصد امتیاز  40ه آزمون ضمن نیمسال: 
 درصد امتیاز  35ه آزمون پایانی: 

 ساير نکات: 
 مواردی که توجه به آن در این درس مهم است:

 آمادگی مدام برای فعالیت عملی.  .1
 مشارکت جدی و موثر در مباحث کالس.  .2

 رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس.  .3

 هش در انجام تكالیف و در فعالیت عملی.رعایت اخالق پژو .4

 مطالعه منابع تكمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید. .5

 شود.ظرافت و زیبا ی ظاهری تكالیفی که به صورت مكتوب به آموزشگر تحویل می .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 «راهنمايی و مشاورهمبانی  و اصول »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:1
مجموعه فعالیت های منظم و سازمان یافته ای است که به منظور حهداکثر اسهتفاده از توانهایی ههای بهالقوه در طهول        راهنمایی

زندگی درباره فرد اعمال می شود. مشاوره رابطه رویاروی بین مراجع و مشاور است که بدان وسیله به مراجع کمک می شهود تها   
،از طریق مشاوره مراجع می آموزد که چگونه یک زندگی سالم و سهازنده را  پس از شناخت خویش تصمیمات مناسبی اتخاذ نماید

 طرح ریزی کند و بدان ادامه دهد. 
راهنمایی و مشاوره همواره به عنوان تسهیل کننده فرایند تعلیم و تربیت دانش آموزان برای معلمان مطرح بوده اسهت. از طریهق   

ا و محدودیت های دانهش آمهوزان پهی برد،یكهی از وظهایف اساسهی معلمهان        خدمات راهنمایی و مشاوره می توان به توانایی ه
راهنمایی و هدایت دانش آموزان می باشد به طور مسلم ارایه خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش آموزان بدون آگاهی معلمان از 

معلمهان در دوران تحصهیل خهود بها     مبانی،اصول و روش های راهنمایی و مشاوره میسور نمی باشد، بنابراین الزم است دانشجو 
مبانی، اصول و روشهای راهنمایی و مشاوره آشنا شده تا بتوانند درآینده به عنوان معلم مدرسه نقش راهنمایی و مشاوره ای خهود  
 را به خوبی ایفا نمایند. همچنین این درس به عنوان یكی از دروس پایه برای دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره محسوب مهی 

های الزم در آنها برای کسب مهارتهای پایه حرفه ای فراهم نموده وزمینه ساز ورود به دروس تخصصی مشهاوره  شود که آمادگی
   می باشد.

 مشخصات درس
نههوع درس: نظههری و 

 عملی
 و 1+1پ2تعداد واحد: 
 ساعت48زمان درس: 
 پیشنیاز: 

 مبانی راهنمايی و مشاورهاصول و نام درس: 
 

 دهای يادگیری: در پايان اين واحد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیام
با مطالعه درس مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره، با مفاهیم اساسی راهنمایی و مشاوره آشنا شده، در فرایند آموزش از مبانی و 

ش پی ببرد و با نقش مشاوره ای معلمهان  اصول مشاوره بهره کافی ببرد، به جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرور
در فرایند تدریس و کالس درس آشنا شود.همچنین از فنون و روش های شناخت دانش آموزان و رویكردهای اساسی مشاوره 

 و روان درمانی اطالعات کافی کسب نموده و بتواند در موقعیت واقعی مدرسه بكار ببرد.
د بود از اصول مشاوره در موقعیت های واقعی مدرسه بهره برده و با شهناختی کهه   دانشجوپس از گذراندن این درس قادر خواه

شهغلی و   -در زمینهه ههای تحصهیلی   ازتفاوت های فردی، ویژگی ها و مسایل و مشكالت دانش آموزان پیدا می کنهد بتوانهد   
 شایستگی اساسی: سازشی به آنها کمک نماید.

Ck&pck  2کد-

1& 3-3& 4-

3& 
 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک

دانررررش محترررروايی و  

موضرررروعی راهنمررررايی 

 ومشاوره و انواع آن

در موردمباحهههث اساسهههی 
راهنمهههههههههههههههایی و 
مشههههههاوره،فنون و روش 
ههههای مشهههاوره صهههرفاً  
اطالعههات ارایههه شههده را  
جمع آوری و بهدون ارایهه   
تحلیل حاصهل از مقایسهه   
آنههههها، آن را گههههزارش  

 نموده است.  

موضوعات اساسی راهنمایی 
و انواع آن را مورد و مشاوره 

مقایسههه قههرار داده و یافتههه  
های خهود را در قالهب یهک    
گزارش منسجم ارایه نمهوده  

 است

مباحث اساسی راهنمهایی و  
مشههاوره وانههواع آن، تفههاوت 
وتشابه مفاهیم ورابطه آنهها  
با یكدیگررا مورد مقایسهه و  
ارزیههابی قههرارداده و دالیههل 
خود را در قالب یافته ها بهه  

رش منسجم صورت یک گزا
 ارایه نموده است.

نقش و وظرايف کارکنران   

مدرسه در رابطه با فرايند 

راهنمايی و مشاوره دانش 

دربههاره نقههش و وظههایف   
کارکنان مدرسه  در مهورد  
راهنمایی و مشاوره دانهش  

نقههش و وظههایف کارکنههان  
مدرسه را در فرایند راهنمایی 
و مشاوره دانش آموزان مورد 

نقههش و وظههایف کارکنههان  
مدرسهههههه را در فراینهههههد 
راهنمایی و مشهاوره دانهش   



 

 

 

آمههوزان صههرفاً اطالعههات   آموزان
ارایه شده را جمهع آوری و  
بدون ارایه تحلیل حاصهل  
 از مقایسهههه آنهههها، آن را 
 گزارش نموده است.  

مقایسههه قههرار داده و یافتههه  
های ناشی از این مقایسه را 
در قالهههب یهههک گهههزارش  
 منسجم ارایه نموده است

اوت وتشابه آنهها  آموزان وتف
با یكهدیگررا مهورد مقایسهه    
وتجزیه و تحلیل قرارداده و 
یافته های خود را به صورت 
 مكتوب گزارش نموده است.

رويکردهرررای اساسررری  

مشاوره و روان درمرانی و  

 کاربردهای آنها 

درباره رویكردههای اصهلی   
مشهههاوره و روان درمهههانی 
صرفاً اطالعات ارایه شهده  

ارایه  را جمع آوری و بدون
تحلیل حاصهل از مقایسهه   
آنها، آن را گزارش نمهوده  

 است.  

مفاهیم اساسی رویكردههای  
اصلی مشاوره و روان درمانی 
را مورد مقایسهه قهرار داده و   
یافته های خهود را در قالهب   
یک گزارش منسهجم ارایهه   

 نموده است

مباحههث مهههم رویكردهههای 
اصلی مشاوره وروان درمانی 
ا وتفههاوت وتشههابه آنههها بهه  
یكههدیگررا مههورد مقایسههه و 
ارزیههابی قههرارداده و دالیههل 
خود را در قالب یافته ها بهه  
صورت یک گزارش منسجم 

 ارایه نموده است.

برنامرره هررای راهنمررايی و  

مشاوره در نظام آموزش و 

 پرورش 

دربهههاره برنامهههه ههههای   
راهنمهههایی و مشهههاوره در 
نظههام آمههوزش و پههرورش 
جههههان وایهههران صهههرفاً  

ه شههده را اطالعههات ارایهه 
جمع آوری و بهدون ارایهه   
تحلیل حاصهل از مقایسهه   
آنها، آن را گزارش نمهوده  

 است.  

برنامههه هههای راهنمههایی و   
مشاوره در آموزش و پرورش 
ایران را با سایر کشورهامورد 
مقایسهه قهرار داده و دالیهل    
خود را در قالب یک گزارش 
 منسجم ارایه نموده است

برنامههه هههای راهنمههایی و  
در آمههههوزش و  مشههههاوره

پهههرورش ایهههران وتفهههاوت 
وتشابه آن بها برنامهه ههای    
مشاوره درسهایر کشهورها را   
مههورد مقایسههه و ارزیههابی   
قرارداده ویافته های خود را 
به صورت مكتوب ودر قالب 
یک گزارش منسهجم ارایهه   

 نموده است.

 

 های يادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
 :مباحث اساسیفصل اول

 و ضرورت راهنمایی و مشاوره اهمیت -
 فلسفه و اهمیت راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش -
 تاریخچه راهنمایی و مشاوره در جهان و ایران -
 راهنمایی و مشاوره در اسالم -
 مفهوم و تعریف راهنمایی -
 اصول و اهداف راهنمایی  -
 خدمات راهنمایی   -
 مفهوم و تعریف مشاوره -
 اهداف مشاوره اصول و  -
 خدمات مشاوره -
 مفهوم و تعریف مشورت -
 تعریف روان درمانی-
 تفاوت بین مشورت،راهنمایی ، مشاوره و روان درمانی  -

 :فعالیت یادگیری



 

 

 

 مطالعه مطالب فصل از منابع معرفی شده  -1
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2
 هیم راهنمایی، مشاوره و روان درمانی و بیان تفاوت های آنهامقایسه مفا -3

 :  فعالیت عملكردی
 تحلیل و مقایسه اهداف و خدمات راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درس -

 : انواع راهنمایی و مشاوره و الگوهای آنفصل دوم
 انواع راهنمایی از نظر موضوع -
 اجرا انواع راهنمایی از نظر شیوه -

 انواع مشاوره از نظرموضوع -
 انواع مشاوره از نظر شیوه اجرا -
 الگوهای رایج راهنمایی -

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -1
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2
 شیوه اجرا و بیان تفاوت های آنهامقایسه انواع راهنمایی و مشاوره از نظر موضوع و  -3
 مقایسه الگوهای  راهنمایی وبیان شباهت ها و تفاوت های آنها -4

 :  فعالیت عملكردی
 تحلیل و مقایسه الگوهای راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درس -1
 حیط واقعی مدرسه تهیه جدول مقایسه انواع راهنمایی و مشاوره و بیان کاربرد هریک از آنها درم -2

 : روش ها و فنون راهنمایی و مشاورهفصل سوم
 تعریف روش و فن -
 روش های راهنمایی و مشاوره-
فنون راهنماییپمشاهده،مصاحبه،پرسشنامه،شرح حهال نویسهی،واقعه نویسهی،مقیاس درجهه بنهدی رفتهار،گروه سهنجی،مطالعه         -

 وانیوموردی،مطالعه پرونده تحصیلی،سیاهه رفتار،آزمون های ر
فنون مشاورهپگوش دادن،تشویق کردن، برخورد با مقاومت، برخورد با سكوت، سازمان دادن، انعكاس احساس و محتوا، قرارداد  -

بستن، تعیین تكلیف، پایان دادن به جلسه، همدلی، مواجهه سازی، تفسیر و بینش، رهبری، ایفای نقش، تسكین یها آرام بخشهی،   
 ارجاعو
 مهارت های مشاوره  -
 

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -1

 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2
 مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره با یكدیگر و بیان تفاوت های آنها -3
 به صورت مكتوبمشاهده اجرای فنون مشاوره توسط متخصصان پمستقیم/ فیلمو و تحلیل مشاهدات  -4

 :  فعالیت عملكردی
 تحلیل و مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درس -1
 -3طراحی و اجرای یک نمونه از هر کدام از فنون راهنمایی نظیر مشاهده، مصاحبه و ....، و ارایه گزارشی ازآنها بهه مهدرس     -2

 وره درمحیط واقعی مدرسه در قالب گزارش کتبیبیان کاربرد هریک از فنون راهنمایی و مشا



 

 

 

اجرای فنون مشاوره توسط دانشجویان رشته مشاوره با توجه به مشاهدات خود پمستقیم/ فیلم ودر مهورد یهک نفهر از دانهش      -4
 تصویری و کتبی آن به مدرس -آموزان و ارایه گزارش صوتی

 یی و مشاوره دانش آموزان: نقش و وظایف کارکنان مدرسه در برنامه راهنمافصل چهارم
 نقش و وظایف مدیرمدرسه -
 نقش و وظایف معلم مدرسه -
 نقش و وظایف مشاورمدرسه -
 نقش و وظایف مربی پرورشی مدرسه -
 نقش سایر متخصصان در فرایند راهنمایی و مشاوره  -
 نقش خانواده در فرایند راهنمایی و مشاوره -
 مشاوره نقش دانش آموز در فرایند راهنمایی و -

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2
مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی پرورشی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشاوره مدرسه و بیان تفاوت  -3

 های آنها
 :  كردیفعالیت عمل

تحلیل و مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی پرورشی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشهاوره مدرسهه  و    -1
 ارایه گزارش آن در کالس درس

 : جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورشفصل پنجم
 یی و متوسطهبرنامه های راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی ابتدا -
 نقش و عمل مشاور در دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه -
 ساختار و تشكیالت راهنمایی ومشاوره در آموزش و پرورش ایران  -
 خدمات و وظایف مراکز مشاوره دانش آموزی وخانواده در مناطق آموزش و پرورش -
 خدمات و وظایف مراکز مشاوره دانشجویی در دانشگاهها -
 ه در موسسات و مراکز بهداشت روانیمشاور -
 تفاوت های فردی در بین دانش آموزان مدرسه - 
 در نظر گرفتن تفاوت های فردی در راهنمایی و مشاوره با دانش آموزان -

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -
 رسمشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مد -2
 مقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره درمدارس ابتدایی و متوسطه و بیان تفاوت های آنها -3
 مقایسه دانش آموزان از نظر تفاوت های فردی در ابعاد مختلف -4

 :  فعالیت عملكردی
 ر کالس درستحلیل و مقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره در مدارس ابتدایی و متوسطه و ارایه گزارش آن د -1
تحلیل و مقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره در مراکز مشاوره دانش آموزی، خانواده و دانشجویی و ارایهه گهزارش کتبهی     -2

 آن به مدرس
مقایسه تفاوت های فردی دونفر از دانش آموزان یک مدرسه توسط دانشجویان رشته مشاوره و ارایهه گهزارش کتبهی آن بهه      -3

 مدرس



 

 

 

 : رویكردهای اساسی مشاوره و روان درمانیفصل ششم  
 مشاور و انتخاب نوع رویكرد درمانی -
 رویكردهای درمانی متمرکز بر زمینه -
 رویكردهای درمانی متمرکز بر هیجانات -
 رویكردهای درمانی متمرکز بر تفكر و باور -
 رویكردهای درمانی متمرکز برعمل و رفتار -
 ر و التقاطیرویكردهای درمانی یكپارچه نگ -

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2
 مقایسه رویكردهای درمانی مختلف و بیان تفاوت های آنها -3

 :  فعالیت عملكردی
 و ارایه گزارش آن در کالس درستحلیل و مقایسه رویكردهای اساسی مشاوره و روان درمانی  -1
تحلیل کاربرد رویكردهای اساسی مشاوره و روان درمانی در محیط واقعی مدرسه توسط دانشهجویان رشهته مشهاوره و ارایهه      -2

 گزارش کتبی آن به مدرس

 . راهبردهای تدريس و يادگیری3
ده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظری به تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفا

همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. برقراری ارتباط میان آموخته های 
کالسی و الزامات محیط آموزشی، بهره گیری از فرصتهای یادگیری خارج از محهیط آموزشهی،برقراری پیونهد میهان نظهر و      

آموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی دانشجویان در انجام فعالیهت ههای عملكهردی توسهط مهدرس از      عمل در محیط 
راهبردهای تدریس این درس می باشد که منجر به درک عمیق تر مطالب وبكارگیری دانهش نظهری راهنمهایی و مشهاوره     

نیهز مسهتلزم مطالعهه فهردی و درک      توسط دانشجو معلمان در موقعیت های واقعی مدرسه خواهد شد.یادگیری غیر مستقیم
 شناختی فرد در موقعیت های مختلف محیط آموزشی می باشد.

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

قدمی، سید امیر؛همت، نورعلی ونبوی، سید صادقپزیر چاپو. مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره، تهران، انتشارات دانشگاه  -
 فرهنگیان

 و. اصول ومبانی مشاوره، ترجمه مهدی گنجی، تهران ، نشر ساواالن1390گالدینگ، سامو ل .تیپ - 
 و. مقدمات راهنمایی ومشاوره، تهران، انتشارات رشد1390شفیع آبادی، عبداهللپ -
 و. کلیات راهنمایی و مشاوره، مشهد، نشرتمرین1391اصغری پور، حمیدپ - 
 اهنمایی، ترجمه باقر ثنایی و همكاران،انتشارات رشد و. زمینه مشاوره و ر1386گیبسون، رابرت و میشل، ماریانپ - 
 و. راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی، تهران، انتشارات رشد 1379صافی ، احمدپ - 
 منابع فرعی: 
 و. فنون مشاوره و روان درمانی، تهران، نشر دانژه 1391تمدنی، مجتبی و بهمنی، بهمنپ -  
 و.اصول و روش های راهنمایی و مشاوره،تهران،انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی 1371حسینی بیرجندی، سید مهدیپ-

 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5



 

 

 

 نمره 10ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظریپباز پاسخ،بسته پاسخ، چندگزینه ای و یا ترکیبیو به میزان 

 نمره2یش بینی شده کالسیارزشیابی فرآیند: عملكرد دانشجو در فعالیت های یادگیری پ
 نمره 8ارزشیابی پوشه کار: مجموعه تكالیفپفعالیتو عملكردی

ارزشیابی از یادگیرنده براساس تكالیف یادگیری در طول نیمسال،تكالیف عملكردی و آزمون پایان نیمسال انجام مهی شهود.   
 ی تعیین شده است.مبنای ارزیابی تكالیفپیادگیری و عملكردیو مالک ها و سطوح پیامدهای یادگیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 «ارزشیابی پیشرفت تحصیلی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:1
درس ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان یک حوزه تخصصی در بردارنده دروس متعددی چهون آمهار، روش تحقیهق و انهدازه     

ان میزان تحقق اهداف کلی از آموزش را مهورد ارزیهابی قهرار داده، سهطح     گیری می باشد. در واقع این درس کمک میكند تا بتو
کیفی آموزش را ارتقا بخشیده و بطور نظامند اثرات آنرا مورد بازبینی و واکاوی قهرار داد. اسهتفاده و بكهارگیری الگوههای متعهدد      

آموزشهی را شناسهایی نماینهد و در    ارزشیابی برای قضاوت درخصوص برنامه های درسی به معلمان کمک می کنهد تها نیازههای    
 سازماندهی مطالب و محتوای درسی انتقال دانش، نگرش و باالبردن سطح مهارتها را بهبود بخشند.

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری/ عملی

 2تعداد واحد: 
 ساعت48زمان درس: 
 پیشنیاز:

 نام درس:  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

 اين واحد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود: اهداف/ پیامدهای يادگیری: در پايان
انواع آزمونها و الگوههای ارزشهیابی را پیهاده سهازی     با کسب مهارت در حوزه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قادر باشد 
، نحوه محاسهبه ضهریب   محاسبه ضریب دشواری آزموننماید و در خصوص اهداف ارزشیابی، آزمونهای عملكردی، 

 یابی عملكرد گزارشی را ارا ه نماید.پایایی و آزمونهای ارز
 شايستگی اساسی:

CK 
& 
PK 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک

دانشجو قادر است انواع  الگوهای ارزشیابی
الگوهای ارزشیابی را نام 

 ببرد. 
 

دانشجو قادر است در طبقهه  
بندی از نقاط قوت و ضهعف  
الگوهای ارزشیابی ارا ه دهد 
ا و بر همین اساس الگوهها ر 

 درجه بندی نماید. 

دانشجو قهادر اسهت الگوهها    
ارزشههیابی را مههورد تحلیههل 
قرار داده و کاربرد ههر یهک   
را در نمونه ای عینی مهورد  
 نقد و بررسی قرار دهد. 

دانشجو قادر است انواع  آزمونهای عملکردی
آزمونهای عملكهردی را  

 طبقه بندی نماید . 

دانشههجو قههادر اسههت انههواع 
سهه نمهوده و   آزمونها را مقای

برای هریهک نقهاط قهوت و    
 ضعف را مشخص نماید. 

دانشههجو قههادر اسههت انههواع 
آزمونههها عملكههردی را بههه  
لحاظ کاربردی مورد نفهد و  

 تحلیل قرار دهد. 

محاسبه ضريب 

 پايايی و روايی

دانشجو قهادر اسهت در   
حههوزه تعیههین پایههایی و 
روایهی تعریفهی را ارا ههه   

 دهد
 

دانشجو قادر است محاسبات 
مربههوط بههه تعیههین روایههی و 
پایههایی آزمونهههای پیشههرفت 

 تحصیلی را انجام دهد. 

دانشجو قادر اسهت ضهریب   
پایهههایی و روایهههی انهههواع  
آزمونهای پیشرفت تحصیلی 
را محاسبه نماید و مورد نفد 

 و بررسی قرار دهد. 

 

 های يادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
 

 تکالیف عملکردی گیریتکالیف ياد محتوای درس نوبت بحث

گیهری،  تعاریف و اصطالحات: آزمون، اندازه اول
 ارزشیابی، مقیاسها و انواع آن،

باذکر تعاریف و مثالهای گوناگون تعاریف 
مشخص و نقاط تفاوت و تشابه شناسایی 

 و تحلیل گردد.

از دانشجویان خواسته شود بها مراجعهه بهه    
منایع متعدد تعاریف مختلفی گهرآوری و در  

 الب جدولی ارا ه نمایند.ق

نمونه هایی از آزمونها در کالس مطرح و  انواع آزمونها و ویژگی آنها دوم
بر چگونگی و نحوه ساخت آنها بحهث و  

 تبادل نظر شود.

از دانشجویان خواسته شود نمونهه ههایی از   
آزمونها را در پژوهشها یافته و با ویژگیهای 

 آنها تطابق بدهند.



 

 

 

یابی و انواع آن، رویكردههای  الگوهای ارزش سوم
 مطرح در ارزشیابی

بحث و تبادل نظر در خصوص ارزشهیابی  
و دیدگاه مقایسه ای با توجه بهه اههداف   
مطرح شود و با ذکر مثال های گوناگون 
الگههوی متناسههب بهها هههر سههاختار مههورد 

 بررسی قرار گیرد

 

مراحل ارزشیابی آموزشی، تحلیل موقعیت،  چهارم
 ی ارزشیابی آموزشیاهداف و مولفه ها

در این جلسهه بها نمهایش فهیلم مرحلهه      
تحلیل موقعیت مورد بررسی قرار گرفتهه  
و هدفها و پیش نیازها با بحث و گفتگهو  

 مورد واکاوی قرار بگیرد.

از دانشههجویان خواسههته شههود کههه فههیلم را 
مجههددا بررسههی و نكههات مطههرح شههده در 
خصوص اهداف و پهیش نیازهها را بهازبینی    

 رش جدید ارا ه نمایند.مجدد و گزا

تعریف، اههداف، مراحهل، روشهها و طبقهه      پنجم
 بندیهای طرح ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

با ارا ه نمونه هایی از انهواع طهرح ههای    
ارشیابی پشهیرفت تحصهیلی، ویژگیهها و    
سطوح طبقه بندی طرحها مورد تحلیل و 

 بررسی قرار گیرد.

از دانشجویان خواسته شود که بها انتخهاب   
ک درس مشهخص یهک نمونهه از طهرح     ی

ارزشههیابی پیشههرفت تحصههیلی آمههاده و در 
 کالس ارا ه نمایند.

انواع آزمونها و کاربرد آنها و قواعهد ههر    ششم
 یک

با طهرح نمونهه ههای متفهاوتی از انهواع      
آزمون ها در کالس نقاط قوت و ضهعف  
هههر یههک از آزمونههها بههه نقههد و بررسههی 

 گذاشته شود.

شود با طراحی یهک   از دانشجویان خواسته
نمونه ترکیبی از انواع آزمونها ویژگیهای هر 
 یک از آزمونها را مورد ارزیابی قرار دهند.

نمونه های متعددی از طهرح هها توسهط     طرح نمونه های عملی در کالس هفتم
دانشههجویان شناسههایی و نمونههه هههای   
طراحی شده توسهط ایشهان را در گهروه    

 پکالسو نقد و بررسی نمایند.

دانشجویان خواسهته شهود نمونهه ههای      از
طراحی شده و بررسی شده را مورد بازبینی 

 قرار دهند.

تعریف آزمونههای عملكهردی و انهواع آن،     هشتم
مراحل تهیهه آزمونههای عملكهردی، روش    
 واقعه نگاری ، چگونگی تهیه چک لیست

بهها ارا ههه یههک نمونههه کههار آزمونهههای   
عملكردی و چگونگی مقیاس بندی انهها  

کالس به صورت عملی تهیه و نمونه در 
طراحی انجام شده در جلسه قبل در این 

 قالب اجرای مجدد گردد.

از دانشجویان خواسته شهود یهک نمونهه از    
روشهای سنجش مشاهده ای را انتخهاب و  
بهها اسههتفاده از روش واقعههه نگههاری یههک  

 گزارش ارا ه نمایند.

شرایط اجرای آزمون، نحوه نمهره گهذاری،    نهم
تفسهیر اطالعهات، محاسهبه ضهریب      نحوه

 دشواری آزمون

یهک نمونهه از آزمونههای اجهرا شهده در      
کالس ارا ه و موارد و مباحث کالس بها  

 نمونه تطبیق و واکاوی گردد.

از دانشههجویان خواسههته شههود یههک نمونههه 
آزمون را مورد تحلیل و بررسهی قهرار داده،   
اطالعهات انهرا تفسههیر و ضهریب دشههواری    

 نمایند. آزمون را محاسبه

نقش و کاربرد آمار توصیفی در تفسهیر داده   دهم
ههها، شاخصهههای مرکههزی و شاخصهههای   

 پراکندگی

به ذکر دالیلی اهمیهت بكهارگیری آمهار    
توصیفی در تحلیل آزمونها پرداخته شهود  
و شاخصهای مرکزی و پراکندگی با ذکر 

 مثال حل و تمرین شود.

از دانشههجویان خواسههته شههود در بخههش   
کزی از میانگین و در بخهش  شاخصهای مر

شاخصهای پراکنهدگی واریهانس و ضهریب    
همبستگی مثالها و نمونهه ههایی تمهرین و    

 نمرات آزمونهای قبلی محاسبه گردد.

در نمونه های آزمونهای قبلی محاسابات  تعیین روایی، اهمیت  و انواع آن یازدهم
روایی در کالس درس بطور عملی انجام 

گفتگههو قههرار و انههواع آن مههورد بحههث و 
گرفته و ترجیحا برای هر مورد نمونه ای 

 انجام شود.

از دانشههجویان خواسههته شههود در مههوارد    
آزمونهای قبلی روایهی آزمونهها محاسهبه و    

 دوازدهم گزارش گردد.



 

 

 

تعریههف پایههایی، روشهههای پایههایی، نحههوه   سیزدهم
 محاسبه ضریب پایایی

روش محاسبه پایایی در نمونه ذکر شهده  
 و موارد دیگر نیز طرح شود.محاسبه 

از دانشجویان خواسته شود نحهوه محاسهبه   
پایایی را در چند کار پژوهشی مورد بررسی 

 قرار دهند.

هدفهای ارزشیابی، تعریف ارزشیابی ، انواع  چهاردهم
 ارزشیابی

موارد و ر وس درس در کالس به بحهث  
و گفتگو گذاشته شهود و نمونهه ههایی از    

 ی گردد.انواع ارزشیابی بررس

از دانشجویان خواسته شود در یک جهدول  
انههواع، تفاوتههها و شههباهتهای ارزشههیابی را  

 ترسیم نمایند.

روشهههای مشههاهده موقعیههت، مصههاحبه،    پانزدهم
 نظرخواهی

روشهای ارزشیابی مورد تحلیل و بررسی 
قرار گرفته و محاسب و معایهب هریهک   

 مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

ه شود در یهک نمونهه   از دانشجویان خواست
نفری روشهای  5عملی و در جامعه کوچک 

 این جلسه را اجرا و گزارشی ارا ه دهند.

آزمونهای ارزیابی عملكهرد آموزشهی، خهود     شانزدهم
 سنجی، ارزیابی همكاران

ر وس مطرح در این جلسه مورد بحث و 
گفتگو قرار گیرد و محاسن و معایب ههر  

 یک طرح و نقد و ارزیابی گردد.

ز دانشههجویان خواسههته شههود ارزشههیابی   ا
پیشههرفت تحصههیلی را در طرحههی جههامع و 
بطور یكپارچه در قالب یک کهار پژوهشهی   
طی یک هفته تها زمهان برگهزاری آزمهون     

 پایان ترم ارا ه نمایند.

 

 . راهبردهای تدريس و يادگیری3
ای انجام شود و بیشهتر مفهاهیم بهه صهورت     این درس به دلیل ماهیت عملی پیشنهاد میشود که به صورت حل مسئله و پروژه 

 تحلیلی و با ارا ه نمونه های مشابه تدریس شود.

 . منابع آموزشی4
 منبع اصلی: 

 روشهای اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، دکتر علی اکبر سیف، نشر دوران.
 منبع فرعی:

 ارزشیابی آموزشی، دکتر عباس بازرگان، ناشر سمت.
 ، دکتر علیرضا کیامنش، ناشر: دانشگاه پیام نور.روشهای ارزشیابی آموزشی

 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5
 نمره ارزیابی کارعملی که در جلسه آخر برای دانشجویان تعیین گردیده است. 6

 نمره آزمون کتبی 14ارزشیابی پایانی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 «کاربرد هنر در آموزش »سرفصل درس 
 شود.متعاقبا ارا ه می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 «زبان و تربیت )کاربرد زبان در تربیت(»سرفصل درس 

 
 شود.متعاقبا ارا ه می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 «مديريت آموزشی/ آموزشگاهی/ کالس درس »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:1

گرد با استعدادهای خود و استفاده از ظرفیت ذاتی و خالقانه برای مدیریت آموزشی اجرای یادگیری از طریق ارتباط درونی شا
تولید و بازتولید دانش با حضور دا م، فعال و مشارکت جویانه او در تمام مراحل و جریان یادگیری است که در کالس درس 

ه در حل مسایل زندگی امكان پذیر می شود. عادت ورزی به یادگیری از طریق تولید دانش و بهره مندی از دانش یادگرفت
 مستلزم پشتیبانی معلمان و مدیران حرفه ای در فراهم آوردن ساختار منسجم و مرکب از عناصر مرتبط و محیط مناسب است.

مدیریت آموزشی پشتیبان تحقق آموزش و پرورش در جهت پرورش انسان کامل به لحاظ مهارت های شناختی و پردازش  
جتماعی در پیوند انسان ها برای تقویت مهارت های تولید دانش و توسعه شناخت، به لحاظ اطالعات، به لحاظ مهارت های ا

مهارت های رفتاری برای عادت ورزی به رفتارهای منبعث از ارزش ها و موضع های منطقی و جایافته در ساختار شناختی فرد و 
که یكی از اهداف آموزش و پرورش ایجاد  باالخره خویشتن شناسی فرد در کمک به توسعه دانش بشری است. بدیهی است

تغییرات به هنگام و مفید جهت توسعه پایدار و رویارویی با سیاست های جهانی است و بی تردید، تغییرات بنیادین معنی دار در 
ناپذیر  سیستم آموزشی می تواند منشاء اثر در توسعه سایر عرصه ها باشد و از این منظر نقش مدیریت آموزشی کلیدی و انكار

 است.
 مشخصات درس
 نوع درس: نظری
  2تعداد واحد: 
 ساعت 32زمان درس: 
 پیشنیاز: 

  نحوه تدریس:

 نام درس:  به فارسی: مديريت آموزشی/آموزشگاهی/کالس درس

 اهداف/ پیامدهای يادگیری: در پايان اين واحد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
ی شناخت علمی مدیریت و رهبری در آموزش و پرورش و بها تحلیهل مفهاهیم،    با مطالعه و تشریح زمینه سازی برا 

اصول، نظریه ها و یافته های علمی در مدیریت آموزشی قادر خواهد بود آن را در بهسازی محیط سازمانی مدرسه و 
 مدیریت و رهبری کالس درس بكار گرفته و اجرا نماید. 

 شايستگی اساسی:
PK & PCK 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک

 
 مديريت آموزشی

توانسته اسهت بها بیهان    
تعهههاریفی از مهههدیریت  
آموزشی به فهرسهتی از  
نظریههههات مههههدیریت  
 آموزشی اقدام نماید.

هههر یههک از دیههدگاههای   
مههدیریتی را تبههین نمههوده و 
تفاوتها و شباهتهای موجهود  

 را تحلیل نموده است.

توانسته است در نقش یهک  
معلهههم و مهههدیر آموزشهههی 

منسجم و مرکهب   ساختاری
از عناصر آموزشی را تجزیه، 

 تحلیل و تبیین نماید.

 
 مديريت

 آموزشگاهی

توانسههههههته اسههههههت 
فرآینهههدهای مهههدیریت 
آموزشههی را در محههیط  
های آموزشی فهرسهت  

 نماید

مدیریت آموزشهی و جایگهاه   
آن را در آمهوزش و پهرورش   

 تجزیه و تحلیل نماید.

نقههش و ضههرورت مههدیریت 
و آموزشههههی را در تغییههههر 
بهسهازی مهدارس تفسهیر و    

 تبیین نماید.

 
 مديريت

 کالس درس

توانسته است شیوه های 
برقراری تعامل وارتبهاط  
در کهههالس درس را در 

 فهرستی بیان کند.

شیوه های برقراری تعامل و 
ارتبههاط در یههک موقعیههت   
یادگیری را تفسیر و در یهک  
 کالس درس تبیین نماید.

با تحلیل و تفسهیر موقعیهت   
درس،  یهههههک کهههههالس

سهههاماندهی صهههحیح را در 
 کالس بكار میگیرد.

 

 های يادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2



 

 

 

 فصل اول: مدرسه بعنوان یک سیستم اجتماعی
 . ساختار و تشكیالت آموزش و پرورش1
 . ارتباطات درون و بیرون مدرسه ای2
 . راه حل های رفع معضالت آموزش و پرورش3

 فعالیت یادگیری:  
 ارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شدهمش

 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه مدرسه و ساختار آموزش و پرورش
 ضمن تشریح و تفسیر وظایف سازمان های آموزشی، روابط بین اداره کل آموزش و پرورش و مدرسه را تبیین نماید

 فعالیت عملكردی:  
 ر اداره کل آموزش و پرورش در شهر خود را به نمایش می گذاردیک نمونه عمودی زنجیره فرمان د
 فصل دوم: آشنایی با نظریات مدیریت

 .نظریات سازمانی در مدیریت 1
 مدیریت کالسیک -
 تایلور  -
 فایول -
 بوروکراسی -
 .نظریات انسانی در مدیریت2
 مدیریت نئوکالسیک -
 مایو -
 مک گریگور -
 هرزبر   -
 ر مدیریت.نظریه های جدید د3
 اقتضایی -
 سازمان های یادگیرنده  -

 فعالیت یادگیری: 
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده

 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه نظریه های مدیریت 
 معرفی انواع الگوها و نظریات مدیریت آموزشی و اصول حاکم بر هر یک از آنها

 فعالیت عملكردی:  
 یک مدل سازمانی و سیستم اداری با توجه به درک رفتار سازمانی و مدیریتی مورد نیاز آموزش و پرورش امروزطراحی 

 فصل سوم: اصول و مبانی مدیریت آموزشی
 مدرسه اثربخش-
 رهبری در مدرسه یادگیری محور-
 پیوند مدرسه با خانواده و جامعه-
 فرهنگ آموزش و یادگیری در مدرسه پجو و فرهنگو-
 ظام پایش و ارزشیابی کیفیت در مدرسهن-

 فعالیت یادگیری: 
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده



 

 

 

 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه مدیریت آموزشی
 ضمن تحلیل و تفسیر ماهیت و تعریف اثر بخشی سازمان ، مشخصات مدارس اثربخش را تشریح و تبیین کند.

 :  فعالیت عملكردی
 فصل چهارم: مدیریت کالس درس

 .مدیریت کالس درس و راهنمای یادگیری1
 .رویكرد سیستمی2
 .انضباط و معانی آن3

 فعالیت یادگیری: 
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده

 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه مدیریت کالس درس
 تجزیه و تحلیل کند و روابط حاکم بر آن را توضیح دهندیک سیستم یادگیری را در موقعیت آموزشی 

 فعالیت عملكردی:  
 مدیریت کالس درس را در یک موقعیت آموزشی اجرا کرده و بصورت گزارشی ارا ه دهد

 . راهبردهای تدريس و يادگیری3
مسهتقیم مباحهث نظهری بهه     تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارا هه  

همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است . در این درس، آمهوزش ههای کهالس    
درس با محوریت آموزشگر انجام می شود؛ هر چند که در هر جلسه درس دانشجویان مشارکت دارند و آنها موظف اند بر اسهاس  

منابع بپردازند و در مباحث شرکت نمایند . انجام فعالیت های عملكردی برای درک عمیق، یهادگیری  برنامه اعالم شده به مطالعه 
 بهتر و بكارگیری آموخته ها در موقعیت های آموزشی نیز، مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشد. 

 . منابع آموزشی4
 حقیق و کاربردو. تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.و: مدیریت آموزشی پتئوری، ت1392شیرازی، علیپ

 و: مدیریت آموزشی و آموزشگاهی. تهران: نشر کمال تربیت.1391بهرنگی، محمدرضاپ
 و: هنر تدریس پالگوها، روش ها، فنون و راهبردهای تدریسو. تهران: نشر روان.1388مهرداد، حسینپ
 ان: سازمان آموزش و پرورش شهر تهران.و:رهبری در مدرسه یادگیری محور.تهر1388ساکی، رضا پ

 و: مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی. تهران: نشر روان1391عالقه بند، علیپ

 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5     
 نمره به ارزشیابی کتبی پایان ترم اختصاص خواهد داشت  15ارزشیابی پایانی:
 در جریان آموزش ها در طول ترم داده می شود نمره به فعالیت های دانشجو  2ارزشیابی فرآیند: 

 نمره به ارا ه گزارش از تمرین یا فعالیتی که استاد تعیین کرده است تعلق می گیرد . 3ارزیابی پوشه کار: 
ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تكالیف یادگیری در طول ترم، تكالیف عملكردی و آزمون پایان ترم انجام می شهود. مبنهای   

 بی تكالیف پیادگیری و عملكردیو مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است.ارزیا
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 «روان شناسی رشد کودک»سرفصل درس 
 

 . معرفی درس و منطق آن1
درک ویژگی های رشدی کودکان در دوره ابتدایی برای برنامه ریزی و کمک بهه آنهان جههت غلبهه بهر مشهكالت یهادگیری و        

یت های ممكن از اهمیت بسیاری برخوردار است. در حقیقت رشد مستلزم تعامل میان قابلیت های اولیه کودکان دستیابی به ظرف
و حمایت های محیطی است که به یاری مربی و از طریق یادگیری  ارتقاء می یابد. شناخت ویژگی های رشدی در ابعاد مختلهف  

ان در یافتن و پاالیش راه حل ها،  مواجه با شكست ها، و کمک گرفتن و روند تحول آن، توانایی معلمان را برای کمک به کودک
از موفقیت های پیشینِ خود، و تقویت انگیزه آنان برای فهمیدن و یادگیری بیشهتر افهزایش داده و آنهان را بهرای برنامهه ریهزی       

 متناسب با نیمرخ/ دامنه رشدی دانش آموزان توانمند می سازد. 

 مشخصات درس

 رینوع درس: نظ

  3تعداد واحد: -

 ساعت 48زمان درس: 

پیشنیاز: مبانی 

 روانشناختی

 روان شناسی رشد کودک نام درس:

 اهداف/ پیامدهای يادگیری: در پايان اين واحد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

آموزشی/ و تربیتی از نظریه با شناخت ابعاد رشد کودک و ویژگی های آن در دوره های مختلف رشدی میزان تأثیر پذیری تصمیمات 

 های رشد را در سطح کالس درس/ مدرسه تحلیل و گزارش نماید.

رفتار های کودک در موقعیت آزاد و ساختار نیافته را ثبت و با توجه به مشخصه های رشد طبیعی، سطح رشدی کودک پرشد طبیعی/ 

 یی برای توسعه سطح توانایی ها ارا ه نماید. اختالالت رشدی/ ظرفیت ها/ توانایی های خاصو را تعیین و راهكار ها

 شایستگی اساسی:

Ck&Pk 1-1کد &

2-1&1-2&2-2  

&3 -2 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

 ابعاد رشد
گزارش تهیه شده نشان دهنده 

شناخت نسبت به ویژگی های 

رشد در ابعاد مختلف آن است، 

اما تمایزات رشدی کودکان و 

هنگی تأثیر پذیری آن شرایط فر

و اجتماعی مد نظر قرار نگرفته 

 است.

گزارش تهیه شده نشان 

دهنده شناخت نسبت به 

ویژگی های رشد در ابعاد 

مختلف و تمایزات رشدی 

کودکان و چگونگی تأثیر 

پذیری آن شرایط فرهنگی و 

 اجتماعی است.

گزارش تهیه شده نشان دهنده 

شناخت نسبت به ویژگی های رشد 

ه رشدی و در ابعاد مختلف، دامن

چگونگی تأثیر پذیری آن شرایط 

 فرهنگی و اجتماعی کودکان است.

 مشاهده موقعیت
در مشاهدات کلیه رفتار ها و 

ویژگی های رشدی کودک  در 

مختلف را ثبت نموده اما  دابعا

نتوانسته است سطح رشدی را 

با استناد به مالک های رشد و 

ارتباط آن با رفتار های کودک 

 مشخص کند.  

ر مشاهدات کلیه رفتار ها و د

ویژگی های رشدی کودک  

مختلف را ثبت نموده  ددر ابعا

و توانسته است سطح رشدی 

را با استناد به مالک های 

رشد و ارتباط آن با رفتار های 

 کودک مشخص کند.

در مشاهدات کلیه رفتار ها و 

 دویژگی های رشدی کودک  در ابعا

مختلف را ثبت نموده و توانسته 

سطح رشدی را با استناد به  است

مالک های رشد و ارتباط آن با 

رفتار های کودک را با ذکر 

شواهدی از نظریه های رشد 

 گزارش نموده است.

های کاربرد نظريه

 رشد

در بررسی موقعیت آموزشی و 

تربیتی در سطح مدرسه میزان 

در بررسی موقعیت آموزشی و 

تربیتی در سطح مدرسه میزان 

در بررسی موقعیت آموزشی و 

بیتی در سطح مدرسه میزان تأثیر تر



 

 

 

تأثیر پذیری تصمیمات از نظریه 

های رشدی را بدون مستند 

رد ها به پژوهش نمودن کارب

های رشدی پنظریه های رشدو 

 تحلیل کرده است. 

تأثیر پذیری تصمیمات از 

نظریه های رشدی را با 

استناد به کاربرد نظریه ها در 

پژوهش های رشدی پنظریه 

 های رشدو تحلیل کرده است. 

پذیری تصمیمات از نظریه های 

رشدی را با استناد به کاربرد نظریه 

ها در پژوهش های مختلف بررسی 

ای که  و با توجه به بافت و زمینه

کودک در آن زندگی می کند، 

 تحلیل نموده است.

  

 های يادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 ساسی در مطالعه رشد انسان: موضوعات ا1فصل 
 رشد پیوسته و ناپیوسته -

 دوره های رشدی -
 نقش طبیعت و تربیت در رشد -

 : نظريه های رشد2فصل 

 نظریه روان کاوی فروید -

 نظریه رفتارگرایی -

 نظریه رشد شناختی پیاژه -

 نظریه روانی اجتماعی اریكسون -

 نظریه یادگیری اجتماعی بندورا -

 ی فرهنگی ویگوتسكینظریه اجتماع -

 نظریه بوم شناختی برونفن برنر -

 رویكرد پردازش اطالعات -

 مقایسه و ارزیابی نظریه های رشد -

 تکلیف ياگیری: 
مطالعه مقاالت و پژوهش های علمی در زمینه رشد کودکان، تهیه خالصه و ارا ه آن به کالس با توجه به نظریه های رشد بحث 

 شده در کالس درس. 
 دول مقایسه ای از ویژگی های رشدی کودکان به تفكیک دوره کودکی اول و دوم و ارا ه به کالستهیه ج

 : دوره های رشد کودکی3فصل 

 رشد پیش از تولد و تولد:  -1

 رشد پیش از تولد -

 وراثت، عیوب ارثی -
 تاثیرات محیطی بر رشد پیش از تولد -
 ک، نوزادان زودرس، افسردگی پس زایمانیفرایند زایمان، ارزیابی سالمت و توانایی های کود -
 

 رشد در دو سال اول زندگی: نوباوگی و نوپايی  -2

  رشد جسمی و حرکتی -

 رشد بدن و مغز



 

 

 

 رشد حرکتی
 رشد ادراکی

 معلولیت های جسمی

  رشد شناختی و زبانی -

 نظریه شناختی
 نظریه رشدی پیاژه

 نظریه پردازش اطالعات
 نظریه توجه انتخابی و حافظه

 و سنجش کودک در دو سال اول زندگی هوش
 نظریه های رشد زبان،عوامل موثر بر رشد زبان 

  رشد هیجانی/ اجتماعی -

 نظریه اریكسون در باره رشد شخصیت در دو سال اول زندگی
 نظریه رشد هیجان های اصلی و آگاهی نسبت به هیجان های دیگران

 تفاوت های مزاجی
 رشد دلبستگی

 اهیخود پرورانی و خودآگ

 تکلیف يادگیری: 
مطالعه پژوهش های انجام شده در زمینه مسایل رشدی کودکان، ارتباط آن با یادگیری و جمع بندی راه حل ها و پیشنهادات 

 ارا ه شده برای بكارگیری در آموزش.

 تکلیف عملکردی:
ح رشدی کودک در ابعاد مختلف با مطالعه یک کودک در موقعیت آزاد/ موقعیت آموزشی و ثبت رفتار های کودک و ارزیابی سط

 توجه به ویژگی های ذکر شده. 

 سالگی: اوايل کودکی 6تا  2رشد در  -3

 رشد جسمی و حرکتی

 رشد بدن
 رشد مغز

 جانبی شدن و دست برتری
 رشد حرکتی

 رشد شناختی و زبانی

 نظریه پیاژه
 نظریه ویگوتسكی

 نظریه پردازش اطالعات
 نظریه کودک درباره ذهن 

 ظهتوجه و حاف
 تفاوت های فردی در رشد شناختی، رشد زبان

 رشد هیجانی/ اجتماعی

 نظریه اریكسون



 

 

 

 خودپنداره و عزت نفس
 رشد هیجانی

 روابط با همساالن
 مبنای اصول اخالقی، هویت جنسی و نقش یابی جنسیتی

 شیوه های فرزندپروری والدین، بد رفتاری با کودک

 تکلیف يادگیری: 
شده در زمینه مسایل رشدی کودکان، ارتباط آن با یادگیری و جمع بندی راه حل ها و پیشنهادات مطالعه پژوهش های انجام 

 ارا ه شده برای بكارگیری در آموزش.

 تکلیف عملکردی:
مطالعه یک کودک در موقعیت آزاد/ موقعیت آموزشی و ثبت رفتار های کودک و ارزیابی سطح رشدی کودک در ابعاد مختلف با 

 های ذکر شده. توجه به ویژگی
 سالگی: اواسط کودکی 11تا  6رشد در  -4

 رشد جسمی و حرکتی 

 رشد بدن
 مشكالت سالمت جسمانی در زمینه بینایی، شنوایی

 سوء تغذیه، چاقی و شب ادراری
 رشد حرکتی و بازی

 رشد شناختی و زبانی
 نظریه پیاژه

 نظریه پردازش اطالعات
 توجه، حافظه

 خودگردانی شناختی
 درسهیادگیری در م

 هوش و تفاوت های فردی
 اختالالت یادگیری

 اختالل بیش فعالی/ کاستی توجه
 رشد زبان، یادگیری زبان دوم 

 رشد هیجانی/ اجتماعی
 تغییر در خودپنداره و عزت نفس
 رشدهیجانی، روابط با همساالن

با همساالن، نقش یابی  رشدهیجانی اجتماعی پتغییر در خودپنداره و عزت نفس، رشد هیجانات، رشد اخالقی، روابط
جنسیتی، تاثیرات خانواده، مشكالت رایج رشد در این دوره نظیر ترس ها و اضطراب ها، مشكالت رفتاری، سوء استفاده 

 جنسی از کودکو 

 تکلیف يادگیری: 
پیشنهادات  مطالعه پژوهش های انجام شده در زمینه مسایل رشدی کودکان، ارتباط آن با یادگیری و جمع بندی راه حل ها و

 ارا ه شده برای بكارگیری در آموزش.

 تکلیف عملکردی:



 

 

 

مطالعه یک کودک در موقعیت آزاد/ موقعیت آموزشی و ثبت رفتار های کودک و ارزیابی سطح رشدی کودک در ابعاد مختلف با 
 توجه به ویژگی های ذکر شده.

 : کاربرد نظريه ها و يافته ها در آموزش ويادگیری4فصل 

 تدریس -

 شیابی ارز -

 برنامه درسی  -

 مدیریت کالس درس و مدرسه -

 تکلیف عملکردی: 

مشاهده یک موقعیت آموزشی و تربیتی در سطح مدرسه یا کالس درس و تحلیل میزان تأثیر پذیری تصمیمات آموزشی/ تربیتی 
 از نظریه های رشدی و کاربرد های آن. 

 . راهبردهای تدريس و يادگیری3

یری مستقیم/ فردی از طریق مطالعه نظریه های علمی در زمینه رشد و کاربرد آن در یاگیری، استفاده از فرصت های یادگ
بكارگیری راهبرد های شناختی برای مطالعه ویژگی های رشدی کودک به صورت آزاد و در موقعیت های آموزشی/ تربیتی 

تحقق ظرفیت های بالقوه کودک، و خلق پکالس درس و مدرسهو، تحلیل و ارا ه راهبرد هایی برای توسعه توانایی ها و 
 فرصت های جدید برای کمک کودک برای حل مشكالت یادگیری/ رفتاری.

 . منابع آموزشی4
آخرین -مترجم یحیی سید محمدی -نویسنده لورا. ای. برک -از لقاح تا کودکیو جلد اولروان شناسی رشد پ -1

 نشر ارسباران -چاپ

گروه مترجمان قهستانی، یانس، سهرابی،  -گان پاپالیا، الدز، فلدمننویسند -روان شناسی رشد و تحول انسان -2
 انتشارات رشد -آخرینچاپ-داورپناه، روشنایی، نقشبندی

آخرین  -مترجم مهرداد فیروزبخت -نویسنده پاول. اس. کاپالن -سفر پرماجرای کودکپ روان شناسی رشدو -3
 موسسه فرهنگی رسا -چاپ

 -نویسنده ای. میوس. هنرینگتون و راس. دی. پارک -پجلد اول و دوموروان شناسی کودک از دیدگاه معاصر -4
 آخرین چاپ-ترجمه طهوریان، رضوانی، نظری نژاد، آخشینی، یزدی، کسرایی

آخرین -مترجم دکتر اسماعیل سعدی پورپ بیابانگردو -نویسنده کاتلین برگر -روان شناسی رشد کودکان و نوجوانان -5
 نشر دوران -چاپ

 ارزشیابی يادگیری. راهبردهای 5
 نمره  12ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره  8ارزیابی پوشه کار: مجموعه تكالیف عملكردی 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تكالیف یادگیری در طول ترم، تكالیف عملكردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 
 كردیو مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. ارزیابی تكالیف پیادگیری و عمل

 
 

 

 



 

 

 

 «اصول و مبانی آموزش و پرورش ابتدايی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

معلمان هر روز با تصمیم گیری های پیچیده ای که آینده فراگیران را تحت تأثیر قرار می دهد، روبرو هستند. آنها برای اتخاذ 
باید از راه های مختلف یادگیری، تفاوت های فردی، عالیق و روش های یادگیری، و نیز اصول و مبانی این  تصمیات صحیح،

قابل دفاع احساس تعهد کنند. این امر نیازمند آگاهی معلمان نسبت  یتصمیمات آگاه بوده و نسبت به ایجاد فرصت های یادگیر
 تأثیرات آن در سطح کالس درس و مدرسه است.  به ماهیت اصول و چگونگی وضع اصول و نحوه بكارگیری،

 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری
  2تعداد واحد: 
 ساعت 32زمان درس: 
روانشناسی پیشنیاز: 

 تربیتی

 اصول ومبانی آموزش و پرورش ابتدايینام درس: 

 اهداف/ پیامدهای يادگیری: در پايان اين واحد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

آموزشی از  -های تربیتیبانی و اصول آموزش و پرورش دوره ابتدایی، میزان تأثیر پذیری برنامه های درسی و موقعیتبا شناخت م

 مبانی و اصول بررسی نماید. 

 

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  1کد-

1 &1-2 &2-2  &

3-2 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

مبانی و 

 اصول

رابطه میان مبانی و اصول و چگونگی 

ثیر پذیری اهداف دوره ابتدایی از تأ

مبانی و اصول را بدون پرداختن به 

ساحت های تربیت  گزارش نموده 

 است. 

رابطه میان مبانی و اصول 

و چگونگی تأثیر پذیری 

اهداف دوره ابتدایی از 

مبانی و اصول را به 

تفكیک ساحت های تربیت 

 گزارش نموده است. 

رابطه میان مبانی و اصول و 

تأثیر پذیری اهداف دوره چگونگی 

ابتدایی از مبانی و اصول را در 

ساحت های تربیت تحلیل و 

شواهدی از ارتباط میان ابعاد مختلف 

مبانی و اهداف را گزارش نموده 

 است. 

تحلیل 

فرصتهای 

تربیتی/ 

 آموزشی

موقعیت تربیتی/ آموزشی را با توجه به 

ماهیت اصول حاکم بر آموزش و 

ی بررسی نموده پرورش دوره ابتدای

است اما تحلیل نشان دهنده درک 

عمیق نسبت به نقش این اصول در 

طراحی فرصت های تربیتی/ آموزی 

 نیست. 

موقعیت تربیتی/ آموزشی را 

با توجه به ماهیت اصول 

حاکم بر آموزش و پرورش 

ابتدایی بررسی نموده است 

و تحلیل نشان دهنده درک 

عمیق نسبت به نقش این 

مان دادن اصول در ساز

فرصت های تربیتی/ 

 آموزی است.

موقعیت تربیتی/ آموزشی را با توجه 

به ماهیت اصول حاکم بر آموزش و 

پرورش ابتدایی بررسی نموده است و 

تحلیل نشان دهنده تأثیر و تأثر این 

این اصول بر یكدیگر و نقش آن در 

سازمان دادن فرصت های تربیتی/ 

 آموزشی است.



 

 

 

 کاربرد اصول
حلیل تصمیمات  آموزشی/ تربیتی در ت

در سطح کالس درس و مدرسه نمونه 

ارتباط این تصمیمات با اصول را 

گزارش نموده اما میزان تأثیر پذیری 

عملكرد دانش آموزان تحت تأثیر این 

 اصول را گزارش نكرده است.

در تحلیل تصمیمات  

آموزشی/ تربیتی در سطح 

کالس درس میزان تأثیر 

از اصول پذیری تصمیمات 

را با ذکر شواهدی از 

عملكرد دانش آموزان 

 گزارش کرده است.

در تحلیل تصمیمات  آموزشی/ 

تربیتی در سطح کالس درس و 

مدرسه توانسته است میزان 

یكپارچگی تصمیمات را به جهت 

تأثیر پذیری از اصول با ذکر 

شواهدی از عملكرد دانش آموزان 

 گزارش کند. 

های موقعیت 

تربیتی/ 

 وزشیآم

 

موقعیت تربیتی/ آموزشی را با توجه به 

ماهیت اصول حاکم بر آموزش و 

پرورش دوره ابتدایی بررسی نموده 

است اما تحلیل نشان دهنده درک 

عمیق نسبت به نقش این اصول در 

طراحی فرصت های تربیتی/ آموزشی 

 نیست. 

موقعیت تربیتی/ آموزشی را 

با توجه به ماهیت اصول 

و پرورش حاکم بر آموزش 

ابتدایی بررسی نموده است 

و تحلیل نشان دهنده درک 

عمیق نسبت به نقش این 

اصول در سازمان دادن 

فرصت های تربیتی/ 

 آموزشی است.

موقعیت تربیتی/ آموزشی را با توجه 

به ماهیت اصول حاکم بر آموزش و 

پرورش ابتدایی بررسی نموده است و 

تحلیل نشان دهنده تأثیر و تأثر این 

ن اصول بر یكدیگر و نقش آن در ای

سازمان دادن فرصت های تربیتی/ 

 آموزشی و آثار آن است. 

 

 های يادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول:کلیات

 اهمیت و ضرورت موضوع -1

 تعریف آموزش وپرورش و رابطه و فرق آنها  -2

 ماهیت علوم تربیتی -3

 علوم تربیتی و تقسیمات آن -4

 آموزش و پرورش در دوران کودکیضرورت واهمیت  -5

 فصل دوم: مبانی آموزش وپرورش

 مبانی فلسفی آموزش وپرورش   -

 مبانی زیست شناختی آموزش وپرورش  -

 مبانی روان شناختی آموزش وپرورش   -

 مبانی جامعه شناختی آموزش وپرورش -

 مبانی اقتصادی آموزش وپرورش -

 مبانی آموزش و پرورش ابتدایی در ایران و جهان -

 يادگیری: تکلیف 

 یكی از شاخه های علوم تربیتی را انتخاب و با مطالعه منابع علمی/ مقاالت رابطه این حوزه با مبانی تربیت را تبیین کند. 

 مبانی آموزش و پرورش دوره ابتدایی را در یكی از کشور های جهان مطالعه و گزارش آن را به کالس ارا ه نماید.



 

 

 

أثیر پذیری آن از مبانی آموزش و پرورش مورد بررسی و گزارش آن را در قالب یک مقاله اهداف دوره ابتدایی را به جهت ت
 کوتاه ارا ه دهد. 

 فصل سوم: تعريف اصل و بررسی منابع آن

 فرع فرق اصل و -1

 فرق اصل با هدف و روش -2

 ماهیت اصل پکشف کردنی است نه وضع کردنیو -3

 منابع کشف اصول آموزش وپرورش -4

 ارتباط مبانی با اصول -5

 کارکردهای اصول آموزش و پرورش -6

 تکلیف يادگیری:

ماهیت اصول حاکم بر برنامه های درسی دوره ابتدایی را به جهت ویژگی اصول مورد بررسی قرار دهد و نتایج آن را با استفاده از 

 مستندات ارا ه شده در منابع علمی ارا ه کند. 

 های آموزش وپرورش فصل چهارم :هدف
 و پرورش دوره ابتدایینقش اهداف در آموزش  -1

 اهداف دوره ابتدایی در ساحت های تربیت -2

 ینی، اعتقادی، اخالقیدتربیت  -      
 تربیت زیستی بدنی  -      
 تربیت اجتماعی سیاسی -      
 تربیت زیبایی شناسی هنری -      
 تربیت علمی فناورانه -      
 ای تربیت اقتصادی حرفه -
 ره ابتداییچارچوب برنامه درسی دو -3
 ارتباط اهداف دوره ابتدایی با اهداف دوره متوسطه-4

 فصل پنجم: اصول آموزش و پرورش دوره ابتدائی

 در نظر گرفتن واقعیت دوره کودکی ورشد -1       

 اصل فعالیت  -2       

 اصل اجتماعی کردن -3       

 اصل خالقیت  -4       

 اصل تفرد یا شخصیت  -5       

 اصل سندیت -6       

 اصل کمال -7      



 

 

 

 تکلیف يادگیری

آموزشی را پفیلم/ گزارشو به جهت تبعیت و تأثیر پذیری از اصول آموزش و پرورش دوره ابتدایی مورد نقهد   -یک فرصت تربیتی

 و بررسی قرار دهد.

و پیشنهاداتی را در راستای اصول یک مورد آموزشی/ تربیتی را با در نظر گرفتن اصول حاکم بر آموزش و پرورش ابتدایی تحلیل 

 ارا ه کند. 

برنامه های درسی دوره ابتدایی را به جهت تبعیت از تأثیر پذیری از اصول آموزش و پرورش دوره ابتدایی مورد نقد و بررسی قرار  

 دهد.

 های آموزش و پرورش فصل ششم: ارتباط اصول با روش

 های تدریس اصول روش -1     

 دیم های ق روش -2     

 های شهودی  روش -3     

 های فعال روش -4     

 تکلیف عملکردی: 
 یک موقعیت تربیتی/ آموزشی را به جهت رابطه میان اهداف، اصول و روش ها مورد نقد و بررسی قرار دهد.

 ص نماید.یكی تصمیم تربیتی اتخاذ شده از سوی خود را تحلیل و پشتوانه های آن را بر اساس اصول آموزش و پرورش مشخ

 . راهبردهای تدريس و يادگیری3

د های غیر مستقیم در رتدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم برای تبیین مبانی و اصول تربیت در دوره ابتدایی و راهب
 های تربیتی/آموزشی است. تقالب شیوه های مطالعه فردی و راهبرد های شناختی برای تحلیل اهداف و فرص

 . منابع آموزشی4

 .  1385، مشهد، آستان قدس رضوی، 21علیم و تربیت و مراحل آن. غالمحسین شكوهی، چاپ ت .1
 . 1382، تهران، دانشگاه تهران، 11محمد کاردان، چاپ  مراحل تربیت. موریس دبس، ترجمة علی .2
 . 1384مربیان بزر . ژان شاتو، ترجمة غالمحسین شكوهی، چاپ پنجم، تهران، دانشگاه تهران،  .3

 های ارزشیابی يادگیری. راهبرد5

 نمره  15ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره  5ارزشیابی فرآیند: عملكرد دانشجو در تكالیف یادگیری  و تكالیف عملكردی پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 

آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای  ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تكالیف یادگیری در طول ترم، تكالیف عملكردی و
 ارزیابی تكالیف پیادگیری و عملكردیو مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 

 

 

 



 

 

 

 «در علوم تربیتیو آمار روش تحقیق »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

درس روبرو هستند. پژوهش ابزار مهمی برای معلمان هر روزه با ده ها تصمیم پیچیده آموزشی و تربیتی در سطح کالس 
اطمینان از تصمیمات اتخاذ شده است و معلمان باید بتوانند با استفاده از روش ها و  ابزار ها علمی به مطالعه آثار آن پرداخته و 

نظام مند کمک می تأثیر آن را بر عملكرد دانش آموزان مورد مطالعه قرار دهند. آشنایی معلمان با روش های تحقیق به صورت 
کند تا آنان از این روش ها در مطالعه فرآیند یادگیری دانش آموزان برای کمک به یادگیری اثر بخش و به مشارکت گذاشتن 

 یافته ها با دیگر همكاران و توسعه توانایی های حرفه ای خود استفاده نمایند. 

 
 مشخصات درس
 و عملی نوع درس: نظری
 و1+2پ 3تعداد واحد: 

 ساعت 64ن درس: زما
 و32+32پ

 در علوم تربیتیو آمار روش تحقیق نام درس: 

 اهداف/ پیامدهای يادگیری: در پايان اين واحد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

با شناخت روش های تحقیق یک نمونه طرح تحقیق برای مطالعه مسئله ههای آموزشهی و تربیتهی در سهطح کهالس درس و      

 مدرسه تهیه نماید. 

 شايستگی اساسی:

ck  2-1 &1-1کد  

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

مقايسه انواع 

 پژوهش

دو نوع پژوهش را از نظر 

هدف، روش و شیوه تجزیه 

و تحلیل با یكدیگر مقایسه 

نموده و به برخی از تمایز 

های آشكار اشاره کرده 

 است.

دو نوع پژوهش را از نظر هدف، 

ا روش و شیوه تجزیه و تحلیل ب

یكدیگر مقایسه نموده و با ذکر 

شواهد از متن مقاله به تمایز های 

 آشكار آن ها اشاره کرده است.

چند پژوهش متمایز را از نظر 

هدف، روش و شیوه تجزیه و 

تحلیل با یكدیگر مقایسه نموده و 

با ذکر شواهد از متن مقاله به 

تمایز های آشكار و ضمنی آن ها 

 اشاره کرده است.

چارچوب تهیه یک طرح  هشطرح پژو

پژوهشی را رعایت کرده 

است اما ارتباط میان مسئله 

پژوهش، هدف، روش جمع 

آوری اطالعات، شیوه 

تجزیه و تحلیل اطالعات، 

جامعه و نمونه به وضوح 

 تبیین نشده است.

چارچوب تهیه یک طرح پژوهشی را 

رعایت کرده است، بیان مسئله 

محدود و از پشتوانه پژوهشی و 

ی کافی برخوردار نیست اما نظر

ارتباط میان مسئله پژوهش، هدف، 

روش جمع آوری اطالعات، شیوه 

تجزیه و تحلیل اطالعات، جامعه و 

 .نمونه را در نظر گرفته شده است

چارچوب تهیه یک طرح پژوهشی 

را رعایت کرده است، بیان مسئله 

شفاف و از پشتوانه پژوهشی و 

نظری کافی برخوردار می باشد. 

رتباط میان مسئله پژوهش، ا

هدف، روش جمع آوری اطالعات، 

شیوه تجزیه و تحلیل اطالعات، 

جامعه و نمونه به وضوح تبیین 

 شده است.

 های يادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول:کلیات
 ماهیت پژوهش های تربیتی

 کاربرد پژوهش در عمل تربیتی
 نقش نظریه ها در پژوهش

 قی و حقوقی در تحقیقات تربیتیمسایل اخال



 

 

 

 تکلیف يادگیری: 
با مراجعه به مقاالت و منابع علمی، پژوهشی نقش معلمان در توسعه دانش تربیتی را بررسی و یافته ها را در قالب یک مقاله 

 کوتاه به کالس ارا ه کنند. 

 فصل دوم: طرح پژوهش
 شناسایی مسئله پژوهش

 تبین مسئله پژوهشی
 متغیر ها 
 ریف مفهومی و تعریف عملیاتی متغیر ها تع 
 انواع متغیر ها    

 فرضیه ها/ اهداف/ سئواالت پژوهش 

 فعالیت يادگیری:
برای یكی از مسایلی که در موقعیت های آموزشی و تربیتی با آن روبرو است یک نمونه مسئله پژوهشی را با تعیهین متغیهر هها،    

 ید. فرضیه ها/ اهداف سئواالت تهیه و ارا ه نما

 فصل سوم: پیشینه پژوهش
 اهداف بررسی پیشینه 

 شیوه مأخذ نویسی/ ارجاعات
 طبقه بندی یافته ها 

 ترکیب و تلفیق یافته ها

 تکلیف يادگیری:
برای مسئله پژوهشی خود با مراجعه به منابع و با استفاده از شیوه های مأخذ نویسی چنهد منبهع را مطالعهه و یافتهه هها را بهرای       

 مسئله پژوهشی با یكدیگر تلفیق نماید. پشتیبانی از

 فصل پنجم: انتخاب نمونه 
 منطق نمونه گیری 

 اعتبار جامعه 
 نمونه گیری تصادفی

 ساده
 سیستماتیک

 ای خوشه
 ای طبقه

 نمونه گیری قضاوتی
 عوامل م ثر در حجم نمونه 

 تعیین حجم نمونه

 تکلیف يادگیری:
 ماید. جامعه و نمونه را برای مسئله پژوهشی مشخص ن

 فصل ششم: اندازه گیری و جمع آوری اطالعات 
 مفاهیم اندازه گیری 
 پایایی اندازه گیری 



 

 

 

 روایی اندازه گیری 
 پرسشنامه ها

 طراحی پرسشنامه
 مصاحبه 

 تعیین هدف و تدوین سئواالت مصاحبه 
 اجرای مصاحبه

 تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه
 مشاهده

 تعیین متغیر های مشاهده 
 ی ثبت مشاهده روش ها

 مقیاس های درجه بندی

 تکلیف يادگیری: 
 روش ها و ابزار ها را با توجه به اهداف/ فرضیه های مسئله پژوهشی مشخص نماید. 

 فصل چهارم : روش های آماری 
 کاربرد آمار در روش های کمی  

 انواع داده ها
 پیوسته  
 گسسته  

 ای طبقه
 کمی
 کیفی
 آمار توصیفی
 به مرکز پمیانگین، میانه، مدوداده های گرایش  
داده های شاخص پراکندگی پدامنه تغییرات، واریانس، انحراف معیار، انحراف چهارکی، ضهریب تغییهر پهذیری، ضهریب       
 همبستگیو
 آمار استنباطی
  مستقل، و همبسته، آزمون تحلیل واریانسو t آمار پارامتریک پآزمون 
 و2آمار غیر پارامتریک پخی 

   تکلیف يادگیری:
 شیوه های تجزیه و تحلیل اطالعات را با توجه به اهداف/ فرضیه های مسئله پژوهش تعیین نماید. 

 فصل هفتم: پژوهش های تربیتی
 طبقه بندی پژوهش ها

 از نظر هدف: 
 بنیادی 
 کاربردی 
 ای توسعه 
 از نظر روش

 توصیفی



 

 

 

 تاریخی 
 ای مقایسه

 زمینه یابی
 تجربی

 نظر داده ها  از
 کمی 
 کیفی 

 تکلیف عملکردی: 
نمونه ای از انواع پژوهش ها پحد اقل دو نمونهو را که خالصه آن در قالب مقاالت علمی ارا ه شده است با یكدیگر از جهت نوع  

 هدف، روش و ابزار پژوهش، شیوه تجزیه و تحلیل اطالعات مقایسه و گزارش نماید.

 فصل نهم: چارچوب گزارش پژوهش

 مقدمه 

 چکیده 

طرح پژوهش: بیان مسئله/ ضروت و اهمیت/ سئواالت يا فرضیه ها/ اهداف/ تعريف فصل اول )

 مفاهیم/ معرفی روش و ابزار پژوهش(
 فصل دوم: ادبیات پژوهش پداخلی و خارجیو پیشینه/ مبانی نظری

 فصل سوم: روش شناسی پژوهش پروش تحقیق/ ابزار ها جمع آوری اطالعات/ جامعه آماری/ نمونه و شیوه نمونه
 گیری/ شیوه تجزیه و تحلیل اطالعاتو

 فصل چهارم: یافته های پژوهش
 فصل پنجم: نتیجه گیری و توصیه ها

 ضما م: فهرست مأخذ پیوست هاپ جداول/ واژه نامه/ ابزار هاو

 تکلیف عملکردی: 
 نماید. یک طرح پژوهشی برای یكی از مسایلی که در سطح کالس درس یا مدرسه با آن روبرو است تهیه و ارا ه 

 . راهبردهای تدريس و يادگیری3
د های غیر مستقیم در رتدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم برای تبیین مبانی و اصول تربیت در دوره ابتدایی و راهب

 های تربیتی/آموزشی است. تقالب شیوه های مطالعه فردی و راهبرد های شناختی برای تحلیل اهداف و فرص

 . منابع آموزشی4
 بع اصلی: روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، دالور، نشر ویرایشمن

 منابع فرعی: 

 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5
 نمره  15ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  5لیت ها ارزشیابی فرآیند: عملكرد دانشجو در تكالیف یادگیری  و تكالیف عملكردی پیش بینی شده و مشارکت در فعا
ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تكالیف یادگیری در طول ترم، تكالیف عملكردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 

 ارزیابی تكالیف پیادگیری و عملكردیو مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 

 

 



 

 

 

 «ادبیات کودکان و نوجوانان»سرفصل درس 

 درس و منطق آن . معرفی1

آموزش کودکان در دنیای امروز باید توانایی آنان را برای رویارویی م ثر با تحوالت به طور فزاینده ای افزایش دهد. بخشی از 
این توانایی ناظر به مهارت های مطالعه و یادگیری است. اولین عادات مطالعه و انگیزه برای خواندن در کودکان، از دوران 

ای آغازین تحصیل در مدرسه شروع می شود. آشنایی معلمان با مهارت های مطالعه و روش های خواندن به کودکی و سال ه
آنان در انتخاب منابع خواندنی متناسب با سطح توانایی کودکان و هدایت آنان برای تبدیل شدن به خوانندگان مستقل کمک می 

 کند. 

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 32رس: زمان د

پیشنیاز: روانشناسی رشد 

 کودک

 ادبیات کودکان و نوجواناننام درس: 

 اهداف/ پیامدهای يادگیری: در پايان اين واحد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

مراکز مورد ی ابتدایی بتواند اعتبار منابع و عملكرد کتابخانه های  نقش و جایگاه ادبیات کودک در آموزش و پرورش دورهبا درک 

  یادگیری ارا ه کند.-بررسی قرار داده و پیشنهاداتی برای بكارگیری آن در فرآیند یاددهی

مدل های مختلف خواندن برای پرورش مهارت خواندن  با بررسی ویژگی های رشدی کودکان در گروه های مختلف، بتواند از 

 شايستگی اساسی: دانش آموزان استفاده کند.  

pCk&ck&pk&GK 
-1&1-2 &1-1کد 

3& 4-3&2-2 &2-

4 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

منابع  

 خواندنی

منابع را متناسب با اهداف پیش 

بینی شده شناسایی و ارزیابی 

نموده است اما کلیه معیار ها در 

 معرفی منابع رعایت نشده است.

منابع را در راستای اهداف پیش 

های کودک    بینی شده و ویژگی

عیار ها شناسایی و با رعایت م

 ارزیابی نموده است.

منابع متنوعی را در راستای 

اهداف پیش بینی شده و ویژگی 

های کودک با رعایت معیار ها 

 شناسایی و ارزیابی نموده است.

مدل های 

 خواندن

از روش های محدودی برای 

کمک به کودک در خواندن 

 کتاب استفاده کرده است.  

ی کمک انواعی از روش ها را برا

به کودک در خواندنِ  همراه با 

درک مطلب، استفاده کرده و این 

امر منجر به عالقه مندی کودک 

 به کتابخوانی شده است.  

از انواع روش ها برای کمک به 

کودک در خواندن استفاده کرده 

و این امر منجر به درک و 

استقالل کودک  در خواندن شده 

 است.  

فرآيند 

ياددهی 

 يادگیری

زارش تهیه شده صرفاً روش گ

های کتابخوانی و چگونگی 

استفاده دانش آموزان و معلمان 

از  کتابخانه مدرسه را منعكس 

نموده و فاقد ارا ه پیشنهادتی 

برای تأثیر گذاری بر فرآیند 

 یادگیری است. -یاددهی

گزارش تهیه شده روش های 

کتابخوانی و چگونگی استفاده 

دانش آموزان و معلمان از  

کتابخانه مدرسه را به همراه 

پیشنهادتی برای اصالح روش ها 

جهت تأثیر گذاری بر فرآیند 

یادگیری ارا ه کرده  -یاددهی

 است.

گزارش تهیه شده روش های 

کتابخوانی و چگونگی استفاده 

دانش آموزان و معلمان از  

کتابخانه مدرسه را به همراه 

پیشنهادتی برای تقویت مهارت 

كارگیری منابع های خواندن و ب

برای درک مفاهیم برنامه درسی 

 را ارا ه کرده است.



 

 

 

 های يادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2 

 ماهیت و ضرورت ادبیات کودک و نوجوان: فصل اول

 تعریف ادبیات -
 تعریف ادبیات کودک و نوجوان -
 سیر تحول ادبیات کودک و نوجوان در ایران و جهان -

 با بزرگساالن تفاوت ادبیات کودکان -

 ضرورت ادبیات کودک و نوجوان -

 های کودک ی آن با ویژگی اهداف ادبیات کودکان و رابطه -

 ی آن با ویژگی های نوجواناهداف ادبیات نوجوانان و رابطه -

 تکلیف يادگیری:  

 مطالعه مقاالت/ پژوهش ها در زمینه ادبیات کودکان و ارا ه گزارش آن به کالس

 دنمدل های خوان: فصل دوم

 چرا خواندن در دوران کودکی مهم است؟ -

 اهمیت موفقیت های اولیه برای همه کودکان  -

 مدل معلم دانش آموز -

 مدل دانش آموز دانش آموز -

 مدل خواندن مشارکتی -

 مدل خواندن مستقل  -

 هدایت خواندن -

 کنفرانس های غیر رسمی خواندن -

 تکلیف عملکردی: 

خاص یک کتاب داستانی یا غیرداستانی را بهرای آمهوزش روش ههای    با توجه به عالقه و رغبت کودک در گروه سنی 
 خواندن انتخاب و نتایج اجرای آن در درک/ تقویت مهارت های خواندن را گزارش پگزارش تصویریو نماید. 
 با شناسایی سطح توانایی یک گروه از دانش آموزان، راهبرد خواندن مشارکتی را اجرا پتهیه گزارش تصویریو نماید. 

 صل سوم: انواع ادبیات کودک و نوجوانف

 ادبیات شفاهی -
 داستان های شگفت انگیز -
 گراداستان های واقع -

 افسانه ها/ داستان های اساطیر -

 آثار مستند -

 شعر و سرود -

 نمایشنامه -

 تکلیف يادگیری: 

آن با ویژگی های سنی  نمونه ای از داستان، شعر، نمایشنامه و.... مرتبط با گروه سنی خاص را جمع آوری و به جهت تناسب
 مورد نقد و بررسی قرار دهد. 

 فصل چهارم: معیارهای انتخاب کتاب برای کودک و نوجوان

 معیارهای محتوایی -



 

 

 

 معیارهای نگارشی -
 معیارهای تصویری -

 معیارهای ظاهری -

 تکلیف يادگیری: 

 ر ها مورد نقد و ارزیابی قرار دهد. نمونه داستان ها، اشعار، نمایشنامه های جمع آوری شده در فصل سوم را به جهت معیا

 فصل پنجم: نقد در ادبیات کودک و نوجوان

 نقد و ادبیات کودک و نوجوان -
 مفهوم نقد -
 اهمیت و فایده نقد -

 ضرورت نقد در ادبیات کودکان -

 های نقد و منتقد ویژگی -

 تکلیف يادگیری

نشریات منتشر شده است را جمع آوری و به جهت ارزش گزارش نقد آثار منتشر شده در زمینه ادبیات کودکان و نوجوانان که در 
 علمی و رعایت ویژگی های نقد مورد بررسی قرار دهد. 

 های کودکان و نوجوانان فصل ششم: کتابخانه
 های مدارس کتابخانه -
 های مدارس تعریف و اهداف کتابخانه -
 مندی در کودکان نقش مدارس در ایجاد عالقه -

 یادگیری –ا در فرایند یاددهی ه چگونگی استفاده از کتابخانه -

 های مدارس  لزوم تجهیز کتابخانه -

 سایر مراکز فرهنگی و هنری پکتابخانه های عمومی، فرهنگسراها و ... و -

 یادگیری –چگونگی استفاده از این مراکز در فرایند یاددهی  -

 تکلیف يادگیری: 

گی ارا ه خدمات به دانش آموزان و معلمان در دو بعد عالقه کارگروهی: کتابخانه یک مرکز آموزشی را بازدید و گزارشی از چگون
یادگیری به همراه پیشنهاداتی برای استفاده بهینه/  -مند نمودن دانش آموزان به کتابخوانی و استفاده از منابع در فرآیند یاددهی

 تنوع روش های استفاده ارا ه نماید. 
های الكترونیكی را شناسایی و کارکردهای آن را به کالس  ای از کتابخانه های اینترنتی نمونه دانشجویان با مراجعه به سایت

  گزارش نمایند.

 . راهبردهای تدريس و يادگیری3
استفاده از فرصت های یادگیری مستقیم و فردی برای مطالعه پژوهش ها/ مقاالت علمی در زمینه ادبیات کودکان و 

ارت های خواندن به دانش آموزان و راهبرد مشارکتی در بررسی کتابخانه نوجوانان و راهبرد اجرای مستقل برای آموزش مه
 های مراکز آموزشی در ارا ه خدمات به دانش آموزان و معلمان. 

 . منابع آموزشی4
 و. ثریا قزل ایاغ. تهران: انتشارات سمت.1392ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن پمنبع اصلی: 

 علی اکبر شعاری نژاد. تهران: انتشارت اطالعات.و. 1390ادبیات کودکان پ

 ی ثریا قزل ایاغ. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.و. دیویی چمبرز؛ ترجمه1388قصه گویی و نمایش خالق پ منبع فرعی:



 

 

 

 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5
 نمره  10ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  5نشجو در تكلیف یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها ارزشیابی فرآیند: عملكرد دا
 نمره  5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تكالیف عملكردی 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تكالیف یادگیری در طول ترم، تكالیف عملكردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 
 یو مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است.ارزیابی تكالیف پیادگیری و عملكرد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 «مبانی آموزش زبان فارسی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

یادگیری زبان به عنوان فرآیندی پویا و مستمر از تولد آغاز می شود و زمانی که دانش آموزان پا به محیط مدرسه می گذارند این 
توانایی بطور چشمگیری در آنان توسعه پیدا کرده است. سطح این توانایی در همه کودکان یكسان نیست و به مقدار زیادی تحت 
تأثیر تجربیات شخصی کودک، شرایط فرهنگی، اجتماعی و روش های تربیتی خانوده قرار دارد. معلمان دوره ابتدایی باید ضمن 

به آنان کمک نمایند که مهارت های زبانی را برای دریافت و انتقال افكار اندیشه ها شناخت تفاوت های فردی دانش آموزان 
مورد استفاده قرار دهند. عالوه بر این آنان باید آگاهی الزم را نسبت به نقش زبان در یادگیری داشته باشند و بتوانند به دانش 

 یر موضوعات درسی کمک نمایند. آموزان در کسب مهارت های زبانی و بكارگیری زبان در یادگیری سا
 

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: -

 ساعت32زمان درس: 

 نام درس: مبانی آموزش زبان فارسی

 اهداف/ پیامدهای يادگیری: در پايان اين واحد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

ی پیشنهاداتی برای توسعه واژگان و مهارت های زبانی با نقش تولیدی و دریافتی زبان را در فرآیند آموزش بررسی و روش های

 توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان ارا ه کند. 

 با درک اهمیت و نقش زبان در یادگیری، فعالیت یادگیری برای توسعه مهارت های زبانی دانش آموزان طراحی کند.

 شايستگی اساسی:
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 3سطح 2سطح 1سطح  اهمالک 

وجه تولیدی و 

 دريافتی زبان 

در تحلیل مشاهدات، توانسته 

است وجه تولیدی و دریافتی 

زبان را مشخص نماید اما 

چگونگی تأثیر گذاری آن بر 

توسعه واژگان درکار دانش 

 آموزان را مشخص نكرده است. 

در تحلیل مشاهدات، توانسته 

است وجه تولیدی و دریافتی 

مشخص نماید و زبان را 

چگونگی تأثیر گذاری آن بر 

توسعه واژگان درکار دانش 

 آموزان مشخص کرده است.

در تحلیل مشاهدات، توانسته 

است وجه تولیدی و دریافتی 

زبان را مشخص نماید و 

چگونگی تأثیر گذاری آن بر 

توسعه واژگان درکار دانش 

آموزان و ارتباط آن را با 

رویكرد های بكارگرفته شده 

ر آموزش زبان را مشخص د

 کند.

در جمع بندی نظرات ویژگی  مهارت های زبانی

هر یک از مهارت های زبانی را 

مشخص نموده است اما ارتباط 

آن ها با یكدیگر و نقش هر 

یک در یادگیری زبان را 

 مشخص نكرده است. 

در جمع بندی نظرات ویژگی 

هر یک از مهارت های زبانی 

را مشخص نموده است و 

رتباط آن ها با یكدیگر و ا

نقش هر یک در یادگیری 

 زبان را مشخص کرده است.

در جمع بندی نظرات ویژگی 

هر یک از مهارت های زبانی 

را با توجه به ارتباط نظام مند 

این مهارت ها و تأثیر و تأثر 

هر یک بر یادگیری زبان را 

 مشخص کرده است.



 

 

 

در نقد کتاب نقاط مثبت و خالء  نقد کتاب 

های آموزش مهارت ها 

مشخص شده است اما در 

فعالیت یادگیری طراحی شده 

خرده مهارت ها برای پوشش 

دادن به خالء های آموزشی 

 مورد توجه قرار نگرفته است.

در نقد کتاب نقاط مثبت و 

خالء های آموزش مهارت ها 

مشخص شده است و در 

فعالیت یادگیری طراحی شده 

خرده مهارت ها برای پاسخ 

نیاز های آموزشی به  به

صورت روشن مورد توجه قرار 

 گرفته است.

در نقد کتاب نقاط مثبت و 

خالء های آموزش مهارت ها 

مشخص شده است و در 

فعالیت یادگیری طراحی شده 

خرده مهارت ها با لحاظ 

نمودن تفاوت های فردی به 

صورت روشن مورد توجه قرار 

 گرفته است.

 

  ای درس و ساختار آنهای يادگیری، محتو. فرصت2

 : کلیات1فصل 
 آموزش زبان فارسیتاریخچه  -

 رویكرد ها در آموزش زبان 

 تعاملی .1

 رویكرد کلی .2

 رویكرد تحلیلی  .3

 رویكرد ترکیبی .4

 ط فارسیهای خ ویژگی -
 زبان فارسی به عنوان زبان معیار -

 آموزی کودک و زبان -
 اهمیت، نقش و کاربرد آموزش زبان -
 زبان شناختی آموزش های روان ویژگی -
 رابطه زبان و تفكر -
 زبان و یادگیری -

 وجه تولیدی و وجه دریافتی زبان -

 های گفتاری و نوشتاری ساخت آوایی زبان فارسی، گونه -

 نقش تعامل یادگیرندگان با یكدیگر در رشد زبان -

 نقش هنر پشعر، قصه، نمایش، بازی، کاردستی، نقاشی و ...و در آموزش زبان -

 تکلیف يادگیری:

پژوهشی مربوط به رویكرد های زبان را مطالعه و یک جدول مقایسه ای از کار کرد، نقاط قوت و ضعف هر یک  -مقاالت علمی
 از رویكرد ها تهیه نماید و در قالب یک مقاله کوتاه ارا ه کند. 

 تکلیف عملکردی:
دریافتی زبان را در آموزش  زبان و ثبت آن گزارشی از نقش هر یک از وجوه تولید و شبا مشاهده یک فیلم/ کالس درس آموز

 شناسایی و روش معلم را در هدایت آموزش برای کسب مهارت های زبانی دانش آموزان بررسی نماید.   
 

 های پايه در آموزش زبان فصل دوم: مهارت

 گوش دادن



 

 

 

 اهداف، اهمیت ، انواع و عوامل م ثر در گوش دادن -

 تأثیر مهارت گوش دادن در یادگیری -
 ش دادنآموزش مهارت گو -
 یابی از فرایند گوش دادن ارزش -
 های آموزشی و مهارت گوش دادن بازی -

 اختالالت شنوایی و راهبرد هایی برای رفع آن -

 سخن گفتن

 اهداف، اهمیت، انواع و عوامل م ثر در سخن گفتن پارتباط تفكر و سخن گفتنو -

 گفتن و یادگیری                  مهارت سخن -

 گفتنیابی از فرایند سخن  ارزش -
 های آموزشی و مهارت گوش دادن بازی -
 هایی جهت رفع آن اختالت گفتاری و راهبرد -

 مهارت خواندن

 تعریف، اهداف، اهمیت -

 مراحل خواندن  -

 مهارت های خواندن -

 خواندن برای درک مطلب .1

 خواندن تجسسی/ انتقادی .2

 خواندن برای کسب اطالعات .3

 نقش چشم در خواندن -

 فرایند رمزگشایی در خواندن -
 های کودکان در خواندن  ریدشوا -

 دامنه واژگان .1

 بافت و زمینه اجتماعی فرهنگی  .2

 سطح دشواری متن و تجربیات شخصی کودک .3

 مهارت خواندن و یادگیری -

 فرایند رمزگشایی در خواندن -

 مهارت خواندن و یادگیری -

 مطالعه عوامل م ثر در آموزش خواندن -

 یابی از مهارت خواندن ارزش -

 ت خواندنهای آموزشی و مهار بازی -

 اختالالت خواندن -

 مهارت نوشتن

 اهداف، اهمیت، انواع و عوامل م ثر در نوشتن -

 مهارت نوشتن و یادگیری -

 فرایند نوشتن -
 مراحل نوشتن در سال های آغازین -

 اصولی که در هنگام نوشتن باید رعایت شود. -



 

 

 

 هنر نوشتنپخوانا نویسی ه درست نویسی ه زیبا نویسی و -

 اختالت نوشتن -

 تنانواع نوش -

 خالصه نویسی .1

 یادداشت برداری .2

 بند نویسی .3

 گزارش نویسی .4

 گزارش نویسی  .5

 قالب نامه و نامه نگاری .6

 زندگی نامه نویسی .7

 گسترده نویسی  .8

 تبدیل گفتار به نوشتار  .9

 دنباله نویسی .10

 راهبردهایی برای تقویت نوشتن -

 ی و...وهای یادگیری برای نوشتن پامال، انشا ، خاطره نویسی، گزارش نویس طراحی فعالیت -

 تکلیف يادگیری: 

نموده و یافته های  در یادگیری هر یک از آن ها نقشی مصاحبه با یک معلم با تجربه در خصوص چهار دسته مهارت زبانی و
خود را در سمینار کالسی ارا ه نماید. یافته های خود را با سایر دانشجویان مقایسه و گزارش جمع بندی شده از نقش زبان در 

 ا ه نماید. یادگیری ار

 تکلیف عملکردی: 
 یک فعالیت یادگیری برای آموزش یكی از چهار مهارت زبانی طراحی نماید. 

 فصل سوم: مقدمات برنامه ريزی برای آموزش زبان

 ی آموزش زبان های چهارگانه ارتباط و همبستگی جنبه -

 های زبانی تقدم و تأخر در آموزش مهارت -

 دی، دو زبانه/ سه زبانهریزی برای آموزش کودکان عا برنامه -

 نقش ادبیات در آموزش زبان -

 کاربرد انواع متون در آموزش زبان و ویژگی های آن -

 تکلیف يادگیری:

یک فصل از کتاب درسی فارسی را انتخاب کرده و روند آموزش زبان را بر اساس چهار مهارت زبانی نقد و بررسی نموده و به  
 . همراه پیشنهادات به کالس ارا ه نماید

 

 . راهبردهای تدريس و يادگیری3
تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی در قالب استفاده از شیوه ارا ه مستقیم در مباحث 
نظری به همراه مشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش های طرح شده و مطالعه و تحلیل مقاالت و ارا ه گزارش. 

 عملی برای درک عمیق و بكارگیری آموخته ها است. طراحی فعالیت های

 . منابع آموزشی4
 منبع اصلی: ................. 



 

 

 

 منبع فرعی: .......

 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5
 نمره  8ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  5ده و مشارکت در فعالیت ها ارزشیابی فرآیند: عملكرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی ش
 نمره  7ارزیابی پوشه کار: مجموعه تكالیف عملكردی 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تكالیف یادگیری در طول ترم، تكالیف عملكردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 
 ری تعیین شده است. ارزیابی تكالیف پیادگیری و عملكردیو مالک ها و سطوح پیامد های یادگی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 «1آموزش زبان فارسی  »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

توانایی زبانی کودکان در سال های اولیه مدرسه به میزان وسیعی وابسته به تجارب شخصی نسبت محیط اطراف، موقعیت 
اید بتوانند به دانش آموزان در بكارگیری معنادار تجربیات شخصی برای توسعه رو، معلمان ب زندگی و ارتباط های آنان است. ازاین

مهارت های زبانی و نیز مهارت های ادراکی کمک کنند. شناخت برنامه درسی زبان آموزی در دوره ابتدایی و بررسی وسعت و 
نظام مند، متناسب با تفاوت های  توالی مفاهیم و مهارت ها در برنامه درسی، امكان طراحی فرصت های یادگیری منعطف و

فردی از سوی آنان را فراهم می کند. در سال های اولیه معلمان باید بتوانند از گوش دادن و سخن گفتن به عنوان ابزار هایی که 
ی خواندن و کودکان از طریق آن قادر به دریافت و انتقال افكار و ایده های به دیگران می باشند، استفاده نموده و بتدریج توانای

 نوشتن که شكل های پیچیده تر زبانی است کمک می کنند.

 مشخصات درس

 نوع درس: عملی

  2تعداد واحد: -

 ساعت 64زمان درس: 

 

 1نام درس: آموزش زبان فارسی 

 اهداف/ پیامدهای يادگیری: در پايان اين واحد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

 وزان در یادگیری زبان، واحد یادگیری را طراحی، اجرا و ارزیابی نماید.با شناخت تفاوت های فردی دانش آم

 ای برای توسعه مهارت خواندن دانش آموز تهیه نماید. با ارزیابی دامنه واژگان درکار دانش آموز برنامه

 شايستگی اساسی:

ck&pk& pck 
-2&1-2&1-1کد

2&3-2& 1-

3&2-3&3-3&4-

3  

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

با بررسی نگاره ها در کتاب  مادگیآ

درسی پیشنهادی برای توسعه 

دامنه واژگانی ارا ه کرده است 

اما پیشنهادات منجر به توسعه 

دامنه واژگان با توجه به دامنه 

تفاوت های فردی گروه نمونه 

 نشده است.

با بررسی نگاره ها در کتاب 

درسی پیشنهادتی برای توسعه 

است و  دامنه واژگانی ارا ه کرده

پیشنهادات منجر به توسعه 

دامنه واژگان با توجه به دامنه 

تفاوت های فردی گروه نمونه 

 شده است.

با بررسی نگاره ها را در کتاب 

درسی پیشنهادتی برای توسعه 

دامنه واژگانی ارا ه داده است و 

پیشنهادات منجر به توسعه دامنه 

واژگان با توجه به دامنه تفاوت 

نه و بافت های فردی و زمی

 فرهنگی گروه نمونه شده است.

در طرح تهیه شده مهارت های  نشانه ها

چهارگانه زبانی مورد توجه قرار 

گرفته است اما اهداف، فعالیت 

های یادگیری، و مالک های 

ارزشیابی نشان دهنده ارتباط 

متقابل مهارت ها برای توسعه 

توانایی زبانی دانش آموزان 

 نیست.

ه مهارت های در طرح تهیه شد

چهارگانه زبانی به طور همزمان 

مورد توجه قرار گرفته است و 

این رابطه در اهداف، فعالیت 

های یادگیری، و مالک های 

ارزشیابی مد نظر قرار گرفته 

 است.

در طرح تهیه شده ارتباط متقابل 

چهار مهارت زبانی به طور همزمان 

مد نظر قرار گرفته و این امر در 

های یادگیری، و  اهداف، فعالیت

مالک های ارزشیابی به صورت 

منسجم و هماهنگ منعكس شده 

 است.



 

 

 

متن انتخاب شده برای  روان خوانی

روانخوانی با سطح مهارت های 

خواندن دانش آموزان هماهنگ 

است، اما نتایج ارزشیابی نشان 

دهنده توسعه مهارت های 

 خواندن نیست.

متن انتخاب شده برای 

طح مهارت های روانخوانی با س

خواندن دانش آموزان هماهنگ 

است و نتایج ارزشیابی نشان 

دهنده توسعه مهارت های 

 خواندن پیش بینی شده است.

متن انتخاب شده برای روانخوانی 

با سطح مهارت های خواندن دانش 

آموزان هماهنگ است و نتایج 

ارزشیابی نشان دهنده توسعه 

مهارت های خواندن در دامنه 

ای فردی دانش آموزان تفاوت ه

 است.

طراحی واحد 

 يادگیری

ساختار و عناصر یک واحد 

یادگیری را برای آموزش مهارت 

های چهارگانه آموزش زبان 

مورد توجه قرار داده است اما 

ارتباط میان اهداف، فرصت 

های یادگیری و ..... فاقد 

 انسجام است.  

عناصر و ساختار یک واحد 

مهارت  یادگیری را برای آموزش

های چهارگانه آموزش زبان 

مورد توجه قرار داده است و 

ارتباط میان اهداف، فرصت 

های یادگیری را به صورت 

منسجم برقرار نموده است اما 

نوآوری درب خلق فرصت های 

یادگیری رای درونی شدن 

 مهارت ها وجود ندارد.  

ارتباط منسجمی بین عناصر واحد 

ی یادگیری طراحی شده برای درون

شدن مهارت ها وجود دارد و 

فرصت های یادگیری پیش بینی 

شده برای پاسخ به تفاوت های 

فردی از نوآوری و خالقیت 

 برخوردار است.  

 

  های يادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 ی ابتدايی ی درسی آموزش زبان دوره برنامه فصل اول:
 رویكرد های برنامه درسی آموزش زبان -

 ی ابتدایی آموزش زبان در دورهاهداف  -

 ی ابتدایی اصول آموزش زبان در دوره -

 ی ابتدایی آموزی دوره ی زبان یابی در برنامه های آموزش و ارزش روش -

 ی دو زبانه ها های آموزش زبان در کالس روش -

 تکلیف يادگیری:

قایسه و نتایج آن را در قالب یک مقاله یک نمونه سند برنامه درسی آموزش زبان فارسی را به جهت رویكرد، اهداف، اصول م
 کوتاه ارا ه کند. 

 فصل دوم: زبان آموزی در پايه اول ابتدايی

 ایجاد آمادگی های الزم برای زبان آموزی -

 ی اول ابتدایی اهداف آموزش زبان در پایه -

 ی اول ساختار کتاب درسی فارسی در پایه -

 ی واژگانی و نقش آن در آموزش زبان    شبكه -

 ی اول نكات دستوری، نگارشی، ادبی در پایهآموزش  -

 ی اول  آموزی پایه ی زبان یابی در برنامه های آموزش و ارزش روش -

 ی اول تفاوت فردی در آموزش زبان پایه -

 آموزش کودکان دو زبانه -



 

 

 

 تکلیف يادگیری:

صوص روش آماده سازی کودکان در روز با دو معلم پایه اول ابتدایی یک معلم با تجربه باال و یک معلم تازه کار مصاحبه و در خ
های آغازین و مسایل و مشكالتی که با آن روبرو هستند و شیوه های کنار آمدن با آن و کمک به کودکان گفتگو کنند. نتایج 

افته های ارا ه شده در یگفتگو را در قالب یک جدول مقایسه ای بر اساس محور های فوق طبقه بندی و به کالس ارا ه نماید. 
 کالس را در قالب یک گزارش تحلیل تنظیم و ارا ه کند.

 فصل سوم: دوره آمادگی

 ها اهداف آموزشی نگاره -

 ها پشنیدن، سخن گفتن، نوشتن، خواندنو های چهارگانه در آموزش نگاره مهارت -
 ی آمادگی عمومی یا آمادگی در مناطق دو زبانه و دوره 1های  ها با نشانه ارتباط نگاره -
 ها در هر یک از  نگاره شبكه واژگانی -
 چگونگی گسترش شبكه واژگانی -

 چگونگی گسترش شبكه واژگانی -

 روش تدریس نگاره ها -

 ارزش یابی از سطح مهارتهای کسب شده در دوره آمادگی -

 شیوه ثبت مشاهدات بر اساس مالک های ارزشیابی -

 تکلیف يادگیری: 

در کمک به یادگیری زبان خصوصاً در گروه دانش آموزان مطالعه مقاالت و یافته های علمی در خصوص نقش دوره آمادی 
 دوزبانه و ارا ه یافته ها در قالب یک مقاله کوتاه. 

 تکلیف عملکردی:
مبحث نگاره ها در کتاب درسی را بررسی، واژگان ارا ه شده را استخراج و با رسم شبكه واژگانی ارا ه شده ترتیب و توالی و دامنه 

نامه درسی را تعیین و با ثبت دامنه واژگان نمونه گیری یک گروه دانش آموز میزان تناسب/ عدم تناسب واژگانی مورد انتظار بر
شبكه واژگانی طرح شده در کتاب درسی را بررسی و پیشنهادتی برای تكمیل/ تطبیق/ توسعه شبكه واژگانی گروه مورد مطالعه 

 ارا ه کند. 

 ها فصل چهارم: آموزش نشانه
 2و 1های اهداف نشانه -
 2و 1های آموزی در نشانه ی زبان های چهارگانه مهارت -
 2و 1های های آموزش مهارت  گوش دادن ،سخن گفتن وخواندن و نوشتن در نشانه روش -
 ها و نگاره 1های  با نشانه 2های  ارتباط نشانه -

  2و  1های  شكل گیری و گسترش شبكه واژگانی در نشانه -

  2و  1های  در نشانه آموزی های زبان یابی از مهارت  ارزش -

 ها و نگرش ها و مفاهیم ها با دروس دیگر در بعد مهارت تلفیق نشانه -

 یابی ی ثبت مشاهدات براساس مالک های ارزش شیوه -

 تکلیف يادگیری: 

ه و مقایسه عملكرد آنان در محور های فوق و ارا ه یافته ها ب 2یا  1مشاهده کالس درس دو معلم به هنگام تدریس نشانه های 
کالس و تحلیل یافته های ارا ه شده در قالب روش آموزش ترجیحی خود به همراه شواهدی که از مشاهدات یا یافته های علمی 

 برای کمک به آموزش زبان در آغازین روز های آموزش مطرح شده است. 

 تکلیف عملکردی:



 

 

 

گیرنده مهارت های چهارگانه زبانی است را تهیه یكی از نشانه ها در کتاب درسی را انتخاب و برای آموزش آن طرحی که دربر
 نماید پاهداف در مهارت های چهارگانه، فعالیت های یادگیری، دامنه شبكه واژگانی، مالک ها و سطوح ارزشیابیو. 

 خوانی فصل پنجم: روان

 خوانی اهداف روان   -         

 خوانی عوامل م ثر در روان -
 ها و نگاره 2و  1های  خوانی با نشانه ارتباط روان -
 خوانی برای یادگیرندگان هایی جهت تحقق روان تدارک فعالیت -

 تکلیف يادگیری: 

مشاهده کالس درس یک معلم به هنگام تدریس روانخوانی و مقایسه آن با روش های توصیه شده در منابع علمی برای کودکان 
 و تهیه یک مقاله کوتاه در زمینه راهبرد های خواندن. 

 دی:تکلیف عملکر
یک گروه از دانش آموزان را در سطح کالس درس مشاهده و با شناسایی عالیق، دامنه واژگانی منابع خوانی را برای آموزش 
یكی از مهارت های روان خوانی انتخاب، ارا ه و نتایج آن را گزارش نماید. این فعالیت مستلزم ارزیابی دانش آموزان از جهت 

 روان خوانی است.  دامنه واژگانی و سطح مهارت های

 فصل ششم :بررسی کتاب

 درسی شامل بررسی ويژگیهای کتاب

 حجم و تعداد صفحات ،تعداد بخشها و ساعات پیش بینی شده برای تدریس  -

 بررسی ساختار کتاب درسی شامل بخشها ،موضوع ها، فعالیتها  -
 بررسی ساختار متن آموزشی در هریک از بخشها.  -

 بررسی يک درس شامل:

 هدف، مفاهیم کلیدی و چگونگی آموزش صدا و حروف عنوان ، -

 بررسی تصاویر ،نمودارها ،پیامهای آموزشی کتاب که به یادگیری کمک می کند. -

 یادگیری پیش بینی شده ،کتاب وسایر منابع با استفاده از راهنمای معلم -بررسی فعالیتهای یاد دهی -

 انش آموزان در کتاب راهنما بررسی راهكارهای پیش بینی شده جهت سنجش آموخته های د -

گویی به نیازهای  هایی برای پاسخ بینی فرصت ی معلم جهت پیشکتاب وپیشنهادهای کتاب راهنما ایبررسی محتو -
 آموزان با نیازهای ویژه ی دانش ویژه

 هایی برای پرورش خالقیت بینی فرصت جهت پیش ی معلمپیشنهادات کتاب راهنما و بررسی محتوای کتاب -

هایی برای تعمیق و گسترش  بینی فرصت جهت پیش ی معلمپیشنهادات کتاب راهنما و توای کتاببررسی مح -
 یادگیری

بینی شده با  هایی برای ارتباط تجارب پیش بینی فرصت جهت پیش ی معلموپیشنهادات کتاب راهنما بررسی محتوای کتاب -
 زندگی

 :تکلیف يادگیری

پیش بینی شده در کتاب راهنمای معلم را مطالعه و با مصاحبه با یک معلم با تجربه محتوای یک فصل کتاب درسی را انتخاب و راهنمای های 
 آن را تكمیل و نتیجه را به کالس ارا ه نماید. 

 فصل هفتم: بررسی يک واحد يادگیری

 يک واحد يادگیری ساختار 
 عنوان واحد یادگیری -1-1



 

 

 

 هدف واحد یادگیری -2-1
 حد یادگیری ارتباط طولی و عرضی وا -3-1

 آموز و نیازهای محلی های ضروری دانش دانسته تعیین پیش -4-1
 تعیین مفاهیم و مهارت های اساسی و بیان اصطالحات خاص این واحد یادگیری -5-1
 یابی به مهارت های چهار گانه. ی گسترش واژگان/ مهارت ها در یک واحد یادگیری و دست چگونگی ارتباط و نحوه -6-1
 ها با توجه به مهارت های چهار گانه د و مثالشواه -7-1
 تم انتخابی واحد یادگیری و نحوه سازماندهی واژگان و مهارت ها پیرامون آن -8-1
 چگونگی بكارگیری رویكرد های آموزش زبان در آموزش مهارت های چهارگانه در سازماندهی واحد یادگیری  -9-1
 کند. ها و ... که به یادگیری واژگان مهارت های زبانی کمک می نویسی موزشی، درشتهای آ  بررسی تصاویر، نمودارها، پیام -8-1
 بینی شده تنوع، توالی و انسجام آن. بررسی فرصت های یادگیری پیش -9-1
 مشخص کردن مواد و ابزارهای آموزشی مناسب برای آموزش واحد یادگیری. -10-1
 آموزان ارتباط داد. هارگانه زبانی را با زندگی دانشهایی که بتوان واژگان و مهارت های چ روش -11-1
 های پرورش خالقیت و توسعه مهارت های تفكر راهبرد -12-1
 طراحی ارزش یابی تكوینی از واحد یادگیری -13-1
 یابی، مجموعی از واحد یادگیری طراحی ارزش -14-1

 فعالیت يادگیری: 
 د یادگیری و تهیه خالصه آن در قالب یک مقاله کوتاه.انتخاب یک مقاله در یكی از زمینه های طراحی واح

یک واحد یادگیری کتاب درسی را به جهت رعایت مالک های رویكرد کل نگر/ تحلیلی/ ترکیبی در آموزش چهار مهارت زبان فارسی بررسی و 
 تحلیل نماید. 

 فعالیت عملکردی:
 کتاب فارسی با در نظر گرفتن چهار مهارت زبانی. کار گروهی: طراحی و تولید یک واحد یادگیری برای یک فصل از 

 . راهبردهای تدريس و يادگیری3
استفاه از شیوه های مطالعه فردی  حلیل و بررسی محتوای کتاب فارسی،تدارک دیدن فرصت های یادگیری شناختی برای ت

 و تولید واحد های یادگیریپژوهشی و تهیه مقاالت کوتاه، و شیوه مشارکتی در طراحی  -برای مطالعه مقاالت علمی

 . منابع آموزشی4
 منبع اصلی: ................... 
 منبع فرعی: ....................... 

 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5
 نمره  5ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  7و مشارکت در فعالیت های گروهی  ارزشیابی فرآیند: عملكرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده
 نمره  8ارزیابی پوشه کار: مجموعه تكالیف عملكردی فردی و گروهی 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تكالیف یادگیری در طول ترم، تكالیف عملكردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 
 وح پیامد های یادگیری تعیین شده است. ارزیابی تكالیف پیادگیری و عملكردیو مالک ها و سط



 

 

 

 «2آموزش زبان فارسی  »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

توانایی زبانی کودکان در سال های اولیه مدرسه به میزان وسیعی وابسته به تجهارب شخصهی نسهبت محهیط اطهراف، موقعیهت       
به دانش آموزان در بكارگیری معنادار تجربیات شخصی برای توسعه رو، معلمان باید بتوانند  زندگی و ارتباط های آنان است. ازاین

مهارت های زبانی و نیز مهارت های ادراکی کمک کنند. شناخت برنامه درسی زبان آمهوزی در دوره ابتهدایی و وسهعت و تهوالی     
راهبهرد ههای یهادگیری     مفاهیم و مهارت ها در برنامه درسی، امكان طراحی فرصت های یادگیری نظام مند را برای بكهارگیری 

زبان و به نظم درآوردن مهارت های زبانی به منظور عمق بخشیدن به آموخته ها و ارزیابی آن در موقعیت های جدید  و تبهدیل  
 شدن دانش آموزان به یادگیرندگان مستقل را فراهم می کند.

 مشخصات درس

 نوع درس: عملی

  2تعداد واحد: -

 ساعت 64زمان درس: 

 

 2موزش زبان فارسی نام درس: آ

 اهداف/ پیامدهای يادگیری: در پايان اين واحد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

با شناخت وسعت و توالی مفاهیم و مهارت های چهارگانه زبان فارسی در کتب درسی دوره ابتدایی یک واحد یادگیری را 

 طراحی، اجرا و ارزیابی نماید.

ای برای پرورش توانایی دانش آموز در نگارش خالق تهیه نماید./ با  ی زبانی دانش آموز برنامهبا مطالعه عالیق و توانایی ها

ای برای تقویت مهارت تفكر و بكارگیری مفاهیم ادبی در خلق متون  مطالعه عالیق و توانایی های زبانی دانش آموز برنامه

 نگارشی تهیه نماید.

 شايستگی اساسی:

ck&pk&pck  1کد-

1&2-1&2-2&3-

2& 1-3&2-3&3-

3&4-3  

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

در تحلیل کتب درسی  وسعت و توالی

وسعت و توالی مهارت ها و 

مفاهیم را مشخص نموده، 

اما در واحد یادگیری طراحی 

شده توالی/ وسعت مفاهیم 

مد  ،و مهارت ها در آموزش

 نظر قرار نگرفته است. 

در تحلیل کتب درسی وسعت 

هارت ها و مفاهیم و توالی م

را در پایه های مختلف 

شناسایی شده است و در 

طراحی واحد یادگیری 

توالی/وسعت مفاهیم و مهارت 

مد نظر قرار  ،ها در آموزش

 گرفته است.

در تحلیل کتب درسی وسعت و 

توالی مهارت ها و مفاهیم را در 

پایه های مختلف مشخص نموده 

و در طراحی واحد یادگیری با 

سطح توانایی/ دامنه توجه به 

تفاوت های فردی دانش آموزان 

توالی/ وسعت مهارت ها و 

مفاهیم زبانی را مد نظر قرار داده 

 است.

راهبرد های 

 آموزشی 

در بررسی راهبرد های 

محدودی را برای آموزش 

مهارت های چهارگانه 

شناسایی نموده است و 

نقش هر یک از این راهبرد 

ها را در یادگیری زبان 

 یین نكرده است. تب

در بررسی راهبرد های 

متعددی را برای آموزش 

مهارت های چهارگانه 

شناسایی نموده است و نقش 

هر یک از این راهبرد ها را در 

یادگیری زبان تبیین کرده 

 است.

در بررسی راهبرد های متعدد و 

متنوعی را برای آموزش هر یک 

از  مهارت های چهارگانه 

نقش هر شناسایی نموده است و 

یک از این راهبرد ها را در 

 یادگیری زبان تبیین کرده است.



 

 

 

راهبرد های بكارگرفته شده  نگارش 

در طراحی فعالیت یادگیری 

به تقویت توانایی دانش 

آموز در نگارش کمک کرده 

است، اما گزارش اجرا نشان 

از تغییر سطح عملكرد دانش 

 آموز در نگارش ندارد.  

ته شده راهبرد های بكارگرف

در طراحی فعالیت یادگیری 

به تقویت توانایی دانش آموز 

در نگارش کمک کرده است، 

و گزارش اجرا نشان از تغییر 

سطح عملكرد دانش آموز در 

 نگارش دارد.  

راهبرد های بكارگرفته شده در 

طراحی فعالیت یادگیری به 

تقویت توانایی دانش آموز در 

نگارش کمک کرده است، و 

ا نشان از تغییر سطح گزارش اجر

عملكرد دانش آموز در نگارش و 

 بروز خالقیت دارد.  

نقش مهارت های تفكر در  زبان و تفکر

یادگیری زبان تحلیل شده 

است اما مهارت های تفكر 

و مهارت های زبانی در 

فرصت یادگیری طراحی 

شده تلفیق نشده و به 

صورت مجزا آموزش داده 

 شده است.

مهارت  مهارت های تفكر و

های زبانی در طراحی فرصت 

یادگیری تلفیق شده و تحلیل 

ارا ه شده نشان از تأثیر آن بر 

توسعه توانایی های زبانی 

 دانش آموزان دارد.

نقش مهارت های تفكر در 

یادگیری زبان با تلفیق مهارت 

های تفكر و مهارت های زبانی 

در فرصت یادگیری طراحی شده 

ه تحلیل و تأثیر آن بر توسع

توانایی های زبانی دانش آموز 

 گزارش شده است.

 

  های يادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 

 ی درسی آموزش زبان فارسی فصل اول: برنامه
 اهداف آموزشی برنامه درسی زبان آموزی -
 ساختارکتاب درسی -

 تکلیف عملکردی:

های طرح شده در فصل های ... تا ....  جدول وسعت و  به صورت گروهی کتاب درسی شش پایه را مطالعه و در خصوص محور
توالی را تنظیم کنند. کارگروه ها در سطح کالس نهایتاً یک جدول وسعت و توالی برای .... ترسیم نموده و با کمک تكالیف های 

ول باید به نظرخواهی معلمان یادگیری انجام شده و ارزیابی نتایج آن جدول وسعت و توالی مورد تأیید خود را تهیه نمایند. این جد
 پایه های مختلف گذاشته شود و نتایج در اصالح جدول اعمال گردد. 

 های دوم تا ششم ی آموزش زبان در پايه های چهارگانه ی مهارت فصل دوم: رشد و گستره
 گوش دادن فعال -

 خواندن معنادار -
 خواندن با لحن وآهنگ مناسب -

 بیان احساسات و ادراک به صورت گفتاری -
 بیان احساسات و ادارک به صورت نوشتاری -

 هاو ها، فرصت اختالالت در مهارت زبانی و راهبردهایی جهت رفع آن پتهدید -

 های زبان آموزی های فردی در آموزش مهارت تفاوت -

 تکلیف يادگیری: 

ر قالب یک مقاله کوتاه پژوهشی در خصوص چهار مهارت زبانی را مطالعه و با نقد و تحلیل یافته های آن را د -مقاالت علمی
 چگونگی بكارگیری راهبرد های مختلف در توسعه مهارت ها تبیین نماید. 

 امالیی، دستوری و ادبی آموزش نكات نگارشی،فصل سوم: 



 

 

 

 نظام نوشتاری زبان فارسی -

 تفاوت زبان گفتاری و نوشتاری -
 گونه های مختلف گفتاری -

 های مختلف نگارش گونه -
 و ابراز خود در نوشتارارتباط میان تفكر، احساس  -

 نکات نگارشی 

 مستقیم نقل قول مستقیم و غیر -
 تبدیل گفتار به نوشتار -
 خاطره نویسی -
 نامه نویسی -

 گستره نویسی -

 خالصه نویسی -

 مقایسه -

 یادداشت برداری -

 های مرجع کتاب -

 عناصر داستان -

 آغاز و پایان کتاب -

 انتخاب نام -

 عال م نگارشیپنقل قول، ویرگولو -

 بند پارگراف، -

 بردهایی برای تدریس نكات نگارشی راه -

 تکلیف عملکردی: 

هاو طراحی نماید. فعالیت را در یک  تیک فعالیت یادگیری برای یكی از مهارت های نگارش پبا مشخص نمودن خرده مهار
گزارش  گروه کوچک دانش آموزی پدر پایه خاصو اجرا، و نتایج ارزشیابی آن را به جهت میزان تأثیر در توسعه مهارت نگارش

 نماید.  

 نکات اماليی 

 الف مقصوره -
 استثناها -
 ترکیب وصفی و اضافی -
 یای میانجی -

   میانجی -

 هم خانواده -

 متضاد و متشابه -

 های همگون واژه -

 مترادف -

 جمع مكسر -

 ی وسط و آخر همزه -

 راهبردهایی برای تدریس نكات امالیی -



 

 

 

 نکات دستوری 

 جمله سازی -

 نهاد و گزاره -
 جمع و عال م آن -
 ربط -

 اضافهحروف  -

 افعال  -

 مرکب سازی و اشتقاق -

 راهبردهایی برای تدریس نكات دستوری -

 تکلیف عملکردی: 

یک فعالیت یادگیری برای رعایت نكات امالیی/ دستوری در نوشتن پبا مشخص نمودن خرده مهارت هاو طراحی نماید. فعالیت 
آن را به جهت میزان تأثیر در رعایت نكات امالیی/  را در یک گروه کوچک دانش آموزی پدر پایه خاصو اجرا، و نتایج ارزشیابی

 دستوری نوشتن گزارش نماید.  

 مفاهیم ادبی
 طنز -
 حكایت  -

 کاریكاتور -
 قصه -
 افسانه -

 شعر کودکانه -

 داستان -

 لطیفه -

 ضرب المثل -

 چیستان -

 شعر گویی -

 متون کهن -

 قافیه -

 تشبیه و استعاره  -

 کنایه -

 ردیف -

 موسیقی و شعر -

 ادبیراهبردهایی برای تدریس مفاهیم  -

 تکلیف عملکردی: 

یک فعالیت یادگیری برای یكی از مفاهیم ادبی پبا مشخص نمودن خرده مفاهیمو طراحی نماید. فعالیت را در یک گروه 
کوچک دانش آموزی پدر پایه خاصو اجرا، و نتایج ارزشیابی آن را به جهت میزان تأثیر در درک/ توسعه مفاهیم گزارش 

 نماید.  

 های دوم تا ششم ابتدايی های آموزشی پیش بینی شده در کتاب فارسی پايه فصل چهارم: فعالیت



 

 

 

 خواندن
 خوانی کتاب -
 خوانی تصویر -
 سرود خوانی -
 تمرین و تمرکز هنگام خواندن -

 راهبرهایی برای تقویت خواندن -

 سخن گفتن

 تلفظ معیار -

 دکلمه -
 مصاحبه -
 بیان احساسات و عقاید -

 گفت و گو -

 کنترل سرعت صحبت کردن -

 اه با کاهش یا افزایش تكرار همر -

 نقش گویی -

 خاطره گویی -

 نوشتن

 های مختلف رونویسی تمرین -

 آموزش خط تحریری در نوشتن -
 سازی جدول چرخشی کلمات و جمع -
 راهبردهایی برای تقویت نوشتن -

 بند نویسی -

 نوشتن خالق -

 تکلیف عملکردی: 

ا مشخص نمودن خرده مهارت هاو طراحی نماید. یک فعالیت یادگیری برای یكی از مهارت های خواندن، نوشتن، سخن گفتن پب
فعالیت را در یک گروه کوچک دانش آموزی پدر پایه خاصو اجرا، و نتایج ارزشیابی آن را به جهت میزان تأثیر در توسعه مهارت 

 خواندن/ نوشتن/ سخن گفتن گزارش نماید.  

 تفکر

 تفسیر

 مهارت تفسیر اطالعات، احساسات در قالب های زبانی -

 بینی بر اساس سرنخ های متنپیش  -

 متن با توجه به عناصر بصری تفسیر -

 تحلیل

 شناسایی کلمات کلیدی  -

 تعریف ایده اصلی یا احساس غالب  -

 شناسایی افراد، مكانها، حوادث و زمان ها و ارتباط آن ها با یكدیگر. -

 یافتن ارتباطات علت و معلولی -



 

 

 

 شناسایی معانی ضمنی  -

 مهارت مقايسه و طبقه بندی

 م بخشی به روایتها و اطالعاتنظ -

 مقایسه بین آنچه می بیند و می شنود. -

 آشكار کردن ارتباط بین متن و عنوانپ مقایسهو -

 تکلیف عملکردی: 

یک فعالیت یادگیری برای تلفیق مهارت های تفكر و مهارت های زبانی پبا مشخص نمودن خرده مهارت هاو طراحی نماید. 
ش آموزی پدر پایه خاصو اجرا، و نتایج ارزشیابی آن را به جهت میزان تأثیر در توسعه مهارت فعالیت را در یک گروه کوچک دان

 های تفكر گزارش نماید.  

 گسترش واژگان

 ای یابی خوشه واژه -

 سازی با اسم و صفت واژه -
 سازی با هم خانواده واژه -
 سازی با پیشوند و پسوند واژه -

 واژه سازی با کلمات متضاد -

 سازی کلمه -

 عملکردی: تکلیف 

یک فعالیت یادگیری برای توسعه دامنه واژگانی طراحی نماید که در آن از راهبرد های مختلف با توجه به سطح رشدی دانش 
 استفاده شده باشد.  نآموزا

 داستان

 ارتباط تصویر و ساختن داستان    -

 تعریف کردن داستان -

 گویی داستان -
 مرتب کردن داستان -
 نشینی در داستانخود جا -

 ايشنم

 نمایش خالق -
 بازی -

 بازی صدایابی 

 بازی با کلمات 

 تکلیف يادگیری: 

با استفاده از یكی از روش های فوق یک فعالیت یادگیری برای آموزش به دانش آموزانی که در یادگیری یكی از مهارت های 
 کند.  زبانی دچار مشكل می باشد طراحی، اجرا و نتایج آن را در حل مشكل یادگیری دانش آموز گزارش

 فصل پنجم: بررسی کتاب درسی

 درسی شامل بررسی ويژگیهای کتاب

 حجم و تعداد صفحات ،تعداد بخشها و ساعات پیش بینی شده برای تدریس  -

 بررسی ساختار کتاب درسی شامل بخشها ،موضوع ها، فعالیتها  -



 

 

 

 بررسی ساختار متن آموزشی در هریک از بخشها.  -

 بررسی يک درس شامل:

 مفاهیم کلیدی و چگونگی آموزش صدا و حروف هدف، ، عنوان -

 پیامهای آموزشی کتاب که به یادگیری کمک می کند.، نمودارها، بررسی تصاویر -

 یادگیری پیش بینی شده ،کتاب وسایر منابع با استفاده از راهنمای معلم -بررسی فعالیتهای یاد دهی -

 موزان در کتاب راهنما بررسی راهكارهای پیش بینی شده جهت سنجش آموخته های دانش آ -

گویی به نیازهای  هایی برای پاسخ بینی فرصت ی معلم جهت پیشپیشنهادهای کتاب راهنما کتاب و ایبررسی محتو -
 آموزان با نیازهای ویژه ی دانش ویژه

 هایی برای پرورش خالقیت بینی فرصت جهت پیش ی معلموپیشنهادات کتاب راهنما بررسی محتوای کتاب -

هایی برای تعمیق و گسترش  بینی فرصت جهت پیش ی معلموپیشنهادات کتاب راهنما کتاببررسی محتوای  -
 یادگیری

بینی شده با  هایی برای ارتباط تجارب پیش بینی فرصت جهت پیش ی معلموپیشنهادات کتاب راهنما بررسی محتوای کتاب -
 زندگی

 :تکلیف يادگیری

نی شده در کتاب راهنمای معلم را مطالعه و با مصاحبه با یک معلم با تجربه محتوای یک فصل کتاب درسی را انتخاب و راهنمای های پیش بی
 آن را تكمیل و نتیجه را به کالس ارا ه نماید. 

 فصل ششم: بررسی يک واحد يادگیری

 يک واحد يادگیری ساختار 
 عنوان واحد یادگیری -1-1
 هدف واحد یادگیری -2-1
 یری ارتباط طولی و عرضی واحد یادگ -3-1

 آموز و نیازهای محلی های ضروری دانش دانسته تعیین پیش -4-1
 تعیین مفاهیم و مهارت های اساسی و بیان اصطالحات خاص این واحد یادگیری -5-1
 یابی به مهارت های چهار گانه. ی گسترش واژگان/ مهارت ها/ مفاهیم در یک واحد یادگیری و دست چگونگی ارتباط و نحوه -6-1
 ها با توجه به مهارت های چهار گانه و مفاهیم هد و مثالشوا -7-1
 تم انتخابی واحد یادگیری و نحوه سازماندهی واژگان، مفاهیم و مهارت ها پیرامون آن -8-1
 چگونگی بكارگیری رویكرد های آموزش زبان در آموزش مهارت های چهارگانه در سازماندهی واحد یادگیری  -9-1
 کند. ها و ... که به یادگیری واژگان، مفاهیم و مهارت های زبانی کمک می نویسی های آموزشی، درشت  دارها، پیامبررسی تصاویر، نمو -8-1
 بینی شده تنوع، توالی و انسجام آن. بررسی فرصت های یادگیری پیش -9-1
 مشخص کردن مواد و ابزارهای آموزشی مناسب برای آموزش واحد یادگیری. -10-1
 آموزان ارتباط داد. ه بتوان واژگان، مفاهیم و مهارت های چهارگانه زبانی را با زندگی دانشهایی ک روش -11-1
 های پرورش خالقیت و توسعه مهارت های تفكر راهبرد -12-1
 طراحی ارزش یابی تكوینی از واحد یادگیری -13-1
 یابی، مجموعی از واحد یادگیری طراحی ارزش -14-1

 فعالیت يادگیری: 
 مقاله در یكی از زمینه های طراحی واحد یادگیری و تهیه خالصه آن در قالب یک مقاله کوتاه. انتخاب یک

یک واحد یادگیری کتاب درسی را به جهت رعایت مالک های رویكرد کل نگر/ تحلیلی/ ترکیبی در آموزش مفاهیم و چهار مهارت های زبان 
 فارسی بررسی و تحلیل نماید. 



 

 

 

 فعالیت عملکردی:
 هی: طراحی و تولید یک واحد یادگیری برای یک فصل از کتاب فارسی با در نظر گرفتن مفاهیم و چهار مهارت زبانی. کار گرو

 . راهبردهای تدريس و يادگیری3
تدارک دیدن فرصت های یادگیری شناختی برای تحلیل و بررسی محتوای کتاب فارسی،  استفاه از شیوه های مطالعه 

 پژوهشی و تهیه مقاالت کوتاه، و شیوه مشارکتی در طراحی و تولید واحد های یادگیری -علمی فردی برای مطالعه مقاالت

 . منابع آموزشی4
 منبع اصلی: ................... 
 منبع فرعی: ....................... 

 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5
 نمره  5ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  7ی فرآیند: عملكرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت های گروهی ارزشیاب
 نمره  8ارزیابی پوشه کار: مجموعه تكالیف عملكردی فردی و گروهی 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 «مبانی آموزش رياضی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

ی پدیده ها و حل  ر زندگی ما، نقش مهمی دارد و در بردارنده ی فرصتهایی  برای اکتشاف خالقانهامروزه آموزش ریاضیات د
مسا ل علمی است. معلمان باید بتوانند با بهره گیری از استاندارد های فرآیندی در آموزش ریاضی استعداد دانش آموزان را در 

ر دوره ابتدایی بیش از آن که بر آموزش اصول، تعاریف و اثبات حل مسایل و پرورش تفكر ریاضی تقویت کنند. آموزش ریاضی د
های دقیق مبتنی باشد، بر توانایی دانش آموزان در درک اصول و مفاهیم و تعمیم آن به موقعیت های واقعی متمرکز است. در 

های چالش برانگیزی طرح   این رابطه معلمان باید قادر باشند با توجه به موقعیت یادگیری و سطح درک دانش آموزان، مسئله
کنند، که عالقه کودکان را جلب کرده و توانایی آن ها را برای متمرکز شدن بر راه حل ها و یافتن روش های مختلفی که به حل 
احتمالی مسئله منجر می شود پرورش دهند. در جریان چنین فرایند است که استعداد و قابلیت دانش آموزان شناسایی شده، و 

ای را  دیشیدن در آن ها بوجود خواهد آمد، و به آن ها اطمینان می دهد که با تالش و پشتكار قدرت حل هر مسئلهشجاعت ان
دارند. عالوه بر این معلمان در طراحی و سازمان دهی فرصت های یادگیری و هدایت آن به گونه ای عمل نمایند که عدم 

نشده، بلكه با حمایت  و پشتبانی معلمان فرصتی برای رفع بد  موفقیت های متوالی دانش آموزان موجب دل سردی آن ها
 ها یا یافتن راه و روشهای تازه و بدیع فراهم شود، به گونه ای که دانش آموزان به حل کنندگان خالق مسئله تبدیل شوند. فهمی

 
 مشخصات درس

 عملی-نوع درس: نظری

 3تعداد واحد: 

 ساعت 64زمان درس: 

 -14پیشنیاز: ریاضی پایه

 اصول و مبانی تدریس

 مبانی آموزش رياضی در دوره ابتدايینام درس: 

 اهداف/ پیامدهای يادگیری: در پايان اين واحد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

با درک اصول و اهداف برنامه درسی آموزش ریاضی دوره ابتدایی، چگونگی سازماندهی مفاهیم و طراحی فرصت های یادگیری 

 موقعیت های واقعی زندگی دانش آموزان را تحلیل و تبیین کند. مرتبط با

با استفاده از انواع روش حل مسئله، موقعیت یادگیری را با لحاظ نمودن سطح توانایی دانش آموزان  طراحی و تأثیر آن بر تعمیق 

 شايستگی اساسی:  یادگیری را ارزیابی نماید.

Ck&&Pk  KcP  کد

1-1& 2-1& 2-

2& 3-2&1-3& 

2-3&3-3&4-3 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

در تحلیل برنامه درسی تأثیر  ساختار برنامه

اصول و اهداف در 

سازماندهی  فرصت های 

یادگیری را  از منظر ارتباط 

آن  با  موقعیت های واقعی 

یادگیری مورد بررسی قرار 

 نداده است.

در تحلیل برنامه درسی 

نقش اصول و اهداف در 

فرصت های   سازماندهی

یادگیری را با در نظر گرفتن 

ارتباط آن با موقعیت های 

واقعی زندگی دانش آموزان 

 گزارش نموده است

در تحلیل برنامه درسی نقش اصول  و 

اهداف در سازماندهی  فرصت های 

یادگیری را  با  ارا ه پیشنهاداتی که 

ناظر به به موقعیت های واقعی زندگی 

بر یادگیری  دانش آموزان و تأثیر آن

 می باشد را گزارش نموده است

                                                      

14
 پذیرفته شده از رشته علوم انسانی/ معارف اسالمیبرای دانشجویان  - 



 

 

 

سازماندهی مفاهیم در  سازماندهی مفاهیم

برنامه درسی را از نظر توالی 

بررسی نموده اما ارتباط 

میان مفاهیم اساسی و  

خرده مفاهیم  را تبیین 

 نكرده است.

سازماندهی مفاهیم در 

برنامه درسی را از نظر توالی 

بررسی نموده و رابطه میان 

مفاهیم اساسی و  خرده 

مفاهیم  را تحلیل نموده 

 است.

سازماندهی مفاهیم در برنامه درسی را 

از نظر توالی بررسی نموده و رابطه 

میان مفاهیم اساسی و  خرده مفاهیم  

را تحلیل و پیشنهاداتی برای سازمان 

دهی که منجر به نظم شناختی و 

 درک عمیق تر شود ارا ه نموده است. 

حل  روش های

 مسئله

از راهبرد  حل مسئله برای  

طراحی موقعیت یادگیری 

استفاده کرده اها امكان 

دستیابی دانش آموزان به 

سطح عمیق یادگیری را 

 فراهم نكرده است

 

از راهبرد های مختلف حل 

مسئله برای طراحی موقعیت 

یادگیری استفاده کرده و 

امكان یادگیری را برای 

همه دانش آموان با توجه 

ه سطوح متفاوت توانایی ب

 فراهم کرده است

از راهبردهای مختلف حل مسئله برای 

طراحی موقعیت یادگیری استفاده کرده 

به گونه ای که امكان دستیابی دانش 

آموزان به نتایج متفاوت یادگیری را با 

توجه به تجربیات شخصی و سطح 

 توانایی آنان فراهم کرده است..

 

  

 محتوای درس و ساختار آنهای يادگیری، . فرصت2

 فصل اول: کلیات 

 ماهیت ریاضیات، باور ها نسبت به ریاضیات در گذشته و حال  -1

 ضرورت آموزش ریاضیات در دروره ابتدایی -2

 اصول آموزش ریاضی در دوره ابتدایی -3

ات ارتباطصاالت، استانداردهای فرآیندی در آموزش ریاضی در دوره ابتدایی پحل مسئله، استدالل، اثبات، پیوند ها و ات -4

 و بازنماییو

 حل مسئلهپساختن دانش ریاضی از طریق حل مسئلهو -
کارگیری  اثبات و استداللپ بررسی یک حدسیه ریاضی؛ بیان و ارزیابی یک استدالل یا اثبات؛ انتخاب و به -

 های مختلف استداللو شیوه
ها و تفكرات ریاضی به طور واضح و  دهی تفكر ریاضی از طریق برقراری ارتباط؛ بیان ایده ارتباطاتپسازمان -

 كارگیری زبان ریاضیوفكرات ریاضی دیگران، بها و ت شفاف؛ تحلیل و ارزیابی ایده
ها؛ تشخیص و به کارگیری مفاهیم  پیوندها و اتصاالتپتشخیص ارتباط بین مفاهیم ریاضی و بكارگیری آن -

 های خارج از ریاضیو  ریاضی در زمینه
های ریاضی؛ انتخاب،  دهی، ثبت و برقراری ارتباط بین ایده ها برای سازمان رگیری بازنماییهاپتولید و بكا بازنمایی -

ها برای مدلسازی و تفسیر  های مختلف برای حل مسا ل؛ استفاده از بازنمایی کارگیری و تبدیل بازنمایی به
 های فیزیكی، اجتماعی و ریاضیو پدیده

 تکلیف يادگیری: 

نتخاب و با مطالعه پژوهش ها و مقاالت علمی در زمینه آموزش ریاضی یافته های خود را در قالب یكی از محور های فوق را ا
 مقاله کوتاه ارا ه نماید. 

 فصل دوم: يادگیری رياضیات
 ریاضیات در حارج از مدرسه و در مدرسه

 معنادار سازی ریاضیات



 

 

 

 ریاضیات و حل مسئله 

 فرآیند شكل گیری مفاهیم ریاضی 

 ه ریاضی یاد می گیرند؟ کودکان چگون

 تکلیف يادگیری: 

یكی از محور های فوق را انتخاب و با مطالعه پژوهش ها و مقاالت علمی در زمینه آموزش ریاضی یافته های خود را در قالب 
 مقاله کوتاه ارا ه نماید. 

 3تا پايه  1فصل سوم: اصول و استانداردهای پايه 

های  های نمایش اعداد، سیستم ها، راه ترتیبی، اصلی، کسری و رابطه بین آن اعداد و عملیات پمفهوم اعداد حسابی، و1
ها بر اعداد حسابی  ها و اثری که عمل آن عددی؛ شمارش چند تا چند تا؛ مفاهیم مختلف جمع و تفریق و رابطه بین آن

 ی و تخمین زدنودارند؛ رابطه بین جمع و تفریق با ضرب و تقسیم؛ راهبردهای انجام محاسبات، محاسبات ذهن
ها؛ شناسایی و ادامه الگوهای ساده عددی، هندسی یا اصوات؛  جبر پدرک الگوها و روابط؛ طبقه بندی بر اساس ویژگی و2

درک خواص و ویژگی عملیات؛ بازنمایی ملموس، تصویری یا کالمی از نمادها؛ مدلسازی به کمک تصویر یا اشیا؛ 
 مختلفوهای  توصیف تغییرات کیفی یا کمّی در بافت

 
بعدی؛ بیان مكان  بعدی؛ توصیف ویژگی اشكال دوبعدی و سه هندسهپشناسایی و نامگذاری اشكال دوبعدی و سه و3

 هندسی و توصیف روابط به کمک هندسه مختصاتی؛ تقارنو
 

نون، ابزار کارگیری ف گیری؛ به ها و فرایندهای اندازه گیری اشیا، واحدها، سیستم های قابل اندازه گیریپدرک ویژگی اندازه و4
گیری برای تعیین اندازهو، هم ارزی و تبدیل، ارتباط میان صفات پمساحت، شكل، محیط و مساحت،  های اندازه و فرمول

 حجم و شكلو.
 

 ها  دهی و نمایش داده آوری، سازمان هاپطرح سوالی که بتوان پاسخ آن را به کمک جمع تحلیل داده و5
گیری بر اساس  بینی و نتیجه ها؛ پیش های آماری مناسب برای تحلیل داده کارگیری روش آورد؛ انتخاب و به  دست به و6

 کارگیری مفهوم ابتدایی احتمالو ها؛ درک و به داده

 

 تکلیف يادگیری:

توالی مفاهیم/ مهارت ها را در برنامه درسی در پایه های اول تا سوم بررسی و با توجه به بدفهمی های رایج در یادگیری ریاضی 

 برای رفع بدفهمی های دانش آموزان ارا ه نماید.   پیشنهاداتی

گزارشی از یک جلسه  تدریس مفاهیم/ مهارت های آموزش ریاضی را تحلیل و نقاط قوت و ضعف آن را به همراه پیشنهاداتی 

 برای بهبود سطح یادگیری دانش آموزان ارا ه کند. 

 یكی از پایه های اول، دوم، سوم طراحی نماید.  یک نمونه فعالیت یادگیری برای آموزش مفاهیم/ مهارت ها در

 6تا پايه  4فصل چهارم: اصول و استانداردهای پايه 

اعداد و عملیات پدرک کسر به عنوان جز ی از یک کل، عضوی از یک مجموعه، مكانی روی محور اعداد، تقسیم دو  -1
ها، درک مفاهیم  کسرها و اعشاریعدد بر هم؛ ارزش مكانی اعداد بزر ، مقایسه و مرتب کردن اعدد حسابی، 

خواص  ها بر اعداد طبیعی؛ درک روابط بین عملیات در حل مسئله؛ درک مختلف ضرب و تقسیم و تاثیر عمل آن
 های مختلف در محاسبه یا تخمین حاصل عملیات با اعداد طبیعیو  كارگیری استراتژیانتخاب و ب  ضرب و تقسیم؛

 



 

 

 

مقدار نامعلوم؛ كارگیری حروف به جای دسی؛ آشنایی با مفهوم متغیر و بی و هنهای عدد جبرپتوصیف، تعمیم دنباله -2
 ها برای درک و ارا ه روابط کمّی؛ بررسی تاثیر تغییر یک متغیر بر متغیر دیگرو كارگیری مدلب

بندی اشكال بر مبنای خواص و  بعدی؛ طبقه ها و خواص اشكال دوبعدی و سه هندسه پشناسایی و تحلیل ویژگی -3
بینی وشناسایی نتیجه انتقال، دوران یا بازتاب یک شكل  نهشتی و تشابه؛ توصیف مكان و حرکت؛ پیش ها؛ هم گیویژ

بعدی  بعدی؛ شناسایی و ساخت اشكال سه های دوبعدی؛ رسم اشكال دو و سه دوبعدی؛ محور و مرکز تقارن در شكل
 بعدی؛ مساحت؛ حجمو  دی اشكال سهها؛ شناسایی و رسم بازنمایی دوبع با داشتن بازنمایی دوبعدی آن

 
گیری و بیان طول، مساحت،  گیری پ درک طول، مساحت، حجم، اندازه زاویه و انتخاب واحد مناسب برای اندازه اندازه -4

گیری؛ انتخاب استراتژی مناسب برای تخمین محیط،  حجم، جرم، زمان، دما و اندازه زاویه؛ تبدیل واحدهای اندازه
 ها با داشتن مرجع مقایسه؛ مساحت جانبی و حجم مكعب مستطیلو نامنظم؛ تخمین اندازهمساحت و حجم اشكال 

 
آوری اطالعات از  آوری اطالعات؛ جمع ها پطراحی تحقیق برای پاسخ به یک سوال و توجه به روش جمع تحلیل داده -5

ای مرکزی شامل ه طریق مشاهده، پرسشنامه، آزمایش؛ نمایش اطالعات به کمک جدول نمودار تصویری؛ شاخص
گیری کردن بر  بینی و نتیجه ها؛ پیش های مختلف داده میانگین، میانه و مد؛ مقایسه کردن و برقراری ارتباط بین ارا ه

 آمدو بینی احتمال وقوع یک پیش آمدهای با شانس وقوع برابر؛ پیش ها؛ توصیف پیش اساس داده

 تکلیف يادگیری:

ه درسی در پایه های چهارم تا ششم بررسی و با توجه به بدفهمی های رایج در یادگیری توالی مفاهیم/ مهارت ها را در برنام

 ریاضی پیشنهاداتی برای رفع بدفهمی های دانش آموزان ارا ه نماید.

گزارشی از یک جلسه  تدریس مفاهیم/ مهارت های آموزش ریاضی را تحلیل و نقاط قوت و ضعف آن را به همراه 

 د سطح یادگیری دانش آموزان ارا ه کند. پیشنهاداتی برای بهبو

 یک نمونه فعالیت یادگیری برای آموزش مفاهیم/ مهارت ها در یكی از پایه های چهارم، پنجم، ششم طراحی نماید. 

 فصل پنجم:  حل مسئله 

 حل مسئله به مثابه مسئله حل کردن پ پولیا، .... ¯
 حل مسئله به مثابه رویكرد آموزش  ¯
 لهراهبرد های حل مسئ ¯
ساختن یک مدل، رسم شكل یا نمودار، الگو سازی و جستجو برای پیدا کردن یک الگو، حدس و آزمون، ساخت  ¯

فهرست منظم، درست کردن جدول یا چارت، حذف حالت های نامطلوب، تشكیل معادله، حل مسئله ساده تر، معكوس 
 عمل کردن، استفده از استدالل منطقی.  

 تکلیف يادگیری: 

د های حل مسئله را در منابع علمی مطالعه و ظرفیت هر یک از این راهبرد ها را برای آموزش مفاهیم و مهارت های انواع راهبر

 ریاضی در قالب یک مقاله کوتاه ارا ه نماید. 

گزارشی از یک جلسه تدریس در زمینه آموزش راهبرد های حل مسئله را تحلیل و نقش راهبرد های بكارگرفته شده در کمک به 
ادگیرندگان در درک مفاهیم ریاضی را تحلیل و به همراه پیشنهادتی برای تأثیر گذاری بیشتر بر یادگیری دانش آموزان ارا ه ی

 نماید. 

 تکلیف عملکردی: 
یک نمونه فرصت یادگیری برای آموزش یكی از راهبرد های حل مسئله با توجه به سطوح متفاوت توانایی دانش آموزان طراحی 

 اید. و تدوین نم



 

 

 

 . راهبردهای تدريس و يادگیری3

تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم/ فردی و مشارکتی از طریق مطالعه پژوهش ها/ مقاالت علمی در زمینه 
آموزش ریاضی و راهبرد های حل مسئله و کاربرد آن در درک مفاهیم ریاضی، تحلیل پاسخ به پرسش های طرح شده به 

شیوه مشارکتی.  بكارگیری راهبرد های شناختی در تحلیل موقعیت های آموزشی و ارا ه راهبرد  هنگام ارا ه گزارش ها به
 هایی برای بهبود یادگیری دانش آموزان و خلق فرصت های جدید یادگیری.

 . منابع آموزشی4
 انتشارات سمت.  ،منبع اصلی: کتاب تدریس ریاضی در دوره ابتدایی

 جو معلم، نسخه مدرسو، انتشارات مدرسه. ریاضیات برای معلمان پنسخه دانش
 کمک به کودکان در یادگیری ریاضی

Principles and standards for school mathematics, NCTM, 2000  
 Assessment & evaluation of school mathematics, NCTM.  

 منبع فرعی:

 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5
 نمره  10ظری به میزان ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث ن

 نمره  5ارزشیابی فرآیند: عملكرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 
 نمره  5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تكالیف عملكردی 

انجام می شود. مبنای  ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تكالیف یادگیری در طول ترم، تكالیف عملكردی و آزمون پایان ترم
% از تكالیف عملكردی 50ارزیابی تكالیف پیادگیری و عملكردیو مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 

 می تواند به صورت گروهی اجرا شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 «آموزش رياضی »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

ی پدیده ها و حل  ، نقش مهمی دارد و در بردارنده ی فرصتهایی  برای اکتشاف خالقانهامروزه آموزش ریاضیات در زندگی ما
مسا ل علمی است. معلمان باید بتوانند با بهره گیری از استاندارد های فرآیندی در آموزش ریاضی استعداد دانش آموزان را در 

دایی بیش از آن که بر آموزش اصول، تعاریف و اثبات حل مسایل و پرورش تفكر ریاضی تقویت کنند. آموزش ریاضی در دوره ابت
های دقیق مبتنی باشد، بر توانایی دانش آموزان در درک اصول و مفاهیم و تعمیم آن به موقعیت های واقعی متمرکز است. در 

برانگیزی طرح  این رابطه معلمان باید قادر باشند با توجه به موقعیت یادگیری و سطح درک دانش آموزان، مسئله های چالش 
کنند، که عالقه کودکان را جلب کرده و توانایی آن ها را برای متمرکز شدن بر راه حل ها و یافتن روش های مختلفی که به حل 
احتمالی مسئله منجر می شود پرورش دهند. در جریان چنین فرایند است که استعداد و قابلیت دانش آموزان شناسایی شده، و 

ای را  آن ها بوجود خواهد آمد، و به آن ها اطمینان می دهد که با تالش و پشتكار قدرت حل هر مسئلهشجاعت اندیشیدن در 
دارند. عالوه بر این معلمان در طراحی و سازمان دهی فرصت های یادگیری و هدایت آن به گونه ای عمل نمایند که عدم 

ه با حمایت  و پشتبانی معلمان فرصتی برای رفع بد فهمی موفقیت های متوالی دانش آموزان موجب دل سردی آن ها نشده، بلك
 ها یا یافتن راه و روشهای تازه و بدیع فراهم شود، به گونه ای که دانش آموزان به حل کنندگان خالق مسئله تبدیل شوند. 

 
 مشخصات درس

 عملی-نوع درس: نظری

 3تعداد واحد: 

 ساعت 80زمان درس: 

 پیشنیاز: مبانی آموزش ریاضی

 آموزش رياضی در دوره ابتدايیم درس: نا

 اهداف/ پیامدهای يادگیری: در پايان اين واحد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

با درک اصول و اهداف برنامه درسی آموزش ریاضی دوره ابتدایی، چگونگی سازماندهی مفاهیم و طراحی فرصت های 

 وزان را تحلیل و تبیین کند. یادگیری مرتبط باموقعیت های واقعی زندگی دانش آم

با استفاده از انواع روش حل مسئله، موقعیت یادگیری را با لحاظ نمودن سطح توانایی دانش آموزان  طراحی و تأثیر آن بر 

  تعمیق یادگیری را ارزیابی نماید.

 شايستگی اساسی:

Ck&&Pk  KcP  1کد-

1& 2-1& 2-2& 3-

2&1-3& 2-3&3-

3&4-3 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

در تحلیل برنامه درسی  ساختار برنامه

تأثیر اصول و اهداف در 

سازماندهی  فرصت های 

یادگیری را  از منظر ارتباط 

آن  با  موقعیت های واقعی 

یادگیری مورد بررسی قرار 

 نداده است

در تحلیل برنامه درسی نقش 

اصول و اهداف در سازماندهی  

فرصت های یادگیری را با در 

گرفتن ارتباط آن با  نظر

موقعیت های واقعی زندگی 

دانش آموزان گزارش نموده 

 .است

در تحلیل برنامه درسی نقش اصول  

و اهداف در سازماندهی  فرصت های 

یادگیری را  با  ارا ه پیشنهاداتی که 

ناظر به به موقعیت های واقعی زندگی 

دانش آموزان و تأثیر آن بر یادگیری 

 .موده استمی باشد را گزارش ن

سازماندهی 

 مفاهیم

سازماندهی مفاهیم در 

برنامه درسی را از نظر 

توالی بررسی نموده اما 

سازماندهی مفاهیم در برنامه 

درسی را از نظر توالی بررسی 

نموده و رابطه میان مفاهیم 

سازماندهی مفاهیم در برنامه درسی را 

از نظر توالی بررسی نموده و رابطه 

میان مفاهیم اساسی و  خرده مفاهیم  



 

 

 

ارتباط میان مفاهیم اساسی 

و  خرده مفاهیم  را تبیین 

 نكرده است.

را اساسی و  خرده مفاهیم  

 تحلیل نموده است.

را تحلیل و پیشنهاداتی برای سازمان 

دهی که منجر به نظم شناختی و 

 درک عمیق تر شود ارا ه نموده است. 

روش های حل 

 مسئله

ه برای از راهبرد  حل مسئل 

طراحی موقعیت یادگیری 

استفاده کرده اها امكان 

دستیابی دانش آموزان به 

سطح عمیق یادگیری را 

 فراهم نكرده است

 

از راهبرد های مختلف حل 

مسئله برای طراحی موقعیت 

یادگیری استفاده کرده و 

امكان یادگیری را برای همه 

دانش آموان با توجه به 

سطوح متفاوت توانایی فراهم 

 رده استک

از راهبردهای مختلف حل مسئله 

برای طراحی موقعیت یادگیری 

استفاده کرده به گونه ای که امكان 

دستیابی دانش آموزان به نتایج 

متفاوت یادگیری را با توجه به 

تجربیات شخصی و سطح توانایی 

 آنان فراهم کرده است.

  

 های يادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
 

 ای درس:ه سرفصل

 يادگیری رياضیات در مدرسه –فصل اول: ياددهی 
 تعامالت در کالس درس -1

 های یادگیری  فراهم کردن بافت و زمینه و فرصت -2

 ایجاد پیوند بین مفاهیم ریاضی و خارج از ریاضی پحوزه های موضوعی دیگر، زندگی روزانهو -3

 رنامه هابرنامه ریزی برای یادگیری ریاضی در خارج از مدرسه و ارزیابی ب -4

 یادگیری ریاضیات –آوری اطالعات و یاددهی  فن -5

 آشنایی با بدفهمی های ریاضی و چگونگی مواجهه با بروز آن ها یا رفع آن ها -6

 تکلیف يادگیری: 

نتایج عملكرد دانش آموزان ایرانی در مقاالت علمی پژوهشی/ گزارش های طرح تیمز را مطالعه و نمونه از روش های  .1

نوصیه شده برای ارتقاء سطح عملكرد دانش آموزان ایرانی را شناسایی و در قالب یک مقاله کوتاه ارا ه بكارگرفته شده/ 

 نماید.

با مطالعه روش های بكارگیری فناوری اطالعات در آموزش ریاضی یک نمونه فعالیت یادگیری برای آموزش مفاهیم  .2

 د. ریاضی طراحی و نتایج آن در یاگیری دانش آموزان را گزارش کن

 تکلیف عملکردی: 

با جمع آوری نمونه فعالیت های دانش آموزان در کالس درس نمونه ای از بد فهمی های ریاضی را شناسایی و با توجه به 

 مباحث طرح شده در مبانی آموزش ریاضی فعالیت یادگیری را برای رفع بد فهمی اجرا و نتایج آن را گزارش کند. 

 فصل دوم: منابع آموزشی
 ه از منابع آموزشی به صورت هدفمنداستفاد -1



 

 

 

 شناسایی منابع آموزشی پدست سازه ها، معما ها، نمودار ها و....و -2

 تولید منابع آموزشی  -3

 فناوری و برنامه ریزی  -4

 تکلیف يادگیری:

ان را با توجه منابع آموزشی را برای یک طراحی آموزشی شناسایی و دالیل استفاده از این منابع و تأثیر آن بر یادگیری دانش آموز

 به ارتباط آن با اهداف و سطوح یادگیری گزارش نماید. 

 تکلیف عملکردی: 

برای آموزش یكی از مفاهیم ریاضی یک دست سازه طراحی، تولید نموده و با بكارگیری آن در آموزش نتایج آن بر یادگیری 

 دانش آموزان را گزارش و در صورت نیاز دست سازه را اصالح نماید. 

 آموزان يابی پیشرفت تحصیلی دانش وم: ارزشفصل س
 راهبرد های ارزشیابی در آموزش ریاضیات  -

 مهارت های ریاضی  -

 دانش موضوعی  -

 مهارت های فرآیندی ریاضی  -

 آموزان درسنجش مشارکت معلمان ، اولیاء و دانش -

 تکلیف يادگیری:

موزش یكی از مفاهیم/ مهارت های فرآیندی در آموزش با مراجعه به منابع علمی پژوهشی انواع راهبرد های معرفی شده برای آ

 ریاضی را شناسایی و نتایج بكارگیری این راهبرد ها را در یادگیری دانش آموزان در یک جدول مقایسه ای ارا ه نماید. 

 تکلیف عملکردی: 

ی تهیه و با اجرای آن در موقعیت با استفاده از راهبرد های مختلف ارزشیابی طرحی را برای یكی از مفاهیم یا مهارت های ریاض

 کالسی نتایج عملكرد دانش آموزان را تحلیل و طرح ارزشیابی را مورد بازنگری قرار دهد. 

 واحد يادگیری بر مبنای رويکرد حل مسئله طراحیفصل چهارم: 

 تحلیل برنامه درسی  .1

 طراحی واحد يادگیری .2

 عنوان واحد یادگیری؛ -1-2

 هدف واحد یادگیری؛ -2-2

 ارتباط طولی و عرضی واحد یادگیری؛  -3-2

 آموز و بافت و زمینه فرهنگی؛ های ضروری دانش دانسته تعیین پیش  -4-2

 تعیین مفاهیم و مهارت های اساسی و بیان اصطالحات خاص این واحد یادگیری؛ -5-2

 ی به مفهوم نهایی /مهارت موردنظر؛یاب ی گسترش مفاهیم/ مهارت ها در یک واحد یادگیری و دست چگونگی ارتباط و نحوه -6-2



 

 

 

 تم انتخابی واحد یادگیری و نحوه سازماندهی حوزه های موضوعی پیرامون آن؛ -2- 7

 ها با توجه به مفاهیم اساسی؛ شواهد و مثال -8-2

 بینی شده تنوع، توالی و انسجام آن؛ فرصت های یادگیری پیش -9-2

 اهیم ریاضی و روش های رفع آن؛یادگیری مفبدفهمی های دانش آموزان در  -10-2

 و ریاضیات؛ ICTکارگیری منابع آموزشی و تلفیق  ریزی برای به برنامه -11-2

 مشخص کردن مواد و ابزارهای آموزشی مناسب برای آموزش واحد یادگیری؛ -12-2

 فرصت برقراری ارتباط مفاهیم با زندگی واقعی؛ -13-2

 های ریاضی؛ فرصت رشد مهارت های تفكر و فرآیند -14-2

 تعیین رویكرد، شیوه و ابزار سنجش و ارزیابی. -15-2

 تکلیف عملکردی: 

 انتخاب یک مقاله در یكی از زمینه های طراحی واحد یادگیری و تهیه خالصه آن/ نوشتن نظر خود درباره مقاله انتخاب شده.

بررسی و تحلیل نموده و میزان انطباق آن با استاندارد ها را یک واحد یادگیری کتاب درسی را به جهت رعایت استاندارد های آموزش ریاضی 

 گزاش نماید. 

 تکلیف عملکردی:

طراحی و تولید یک واحد یادگیری برای یكی از مفاهیم اساسی در برنامه درسی ریاضی با رویكرد حل مسئله با توجه به بافت و 

 الب یک گزارش.زمینه زندگی دانش آموزان، اجرا و ارزیابی نتایج یادگیری در ق

 . راهبردهای تدريس و يادگیری3
 تدارک دیدن فرصت های یادگیری مشارکتی برای تحلیل، طراحی و تولید واحد های یادگیری

 استفاه از شیوه های مطالعه فردی. 

 . منابع آموزشی4
 برنامه درسی آموزش ریاضی، کتاب های درسی ریاضی در دوره ابتدایی.

Principles and standards for school mathematics, NCTM, 2000  
 Assessment & evaluation of school mathematics, NCTM.  
 

 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5
 ارزشیابی پایانی: ...........

 نمره  3ارزشیابی فرآیند: عملكرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت های گروهی 
 نمره  7ارزیابی پوشه کار: مجموعه تكالیف عملكردی فردی و گروهی 
 نمره 10طراحی، تولید و اجرای واحد یادگیری در قالب یک گزارش 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تكالیف یادگیری در طول ترم، تكالیف عملكردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 
 عملكردیو مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است.  ارزیابی تكالیف پیادگیری و

 
 



 

 

 

 «مبانی آموزش علوم تجربی »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

تحوالت علمی و فناوری های نو، انتظارت جدیدی را در حوزه آموزش علوم تجربی ایجاد نموده، و شیوه های تغذیه علمی و ارا ه 
را به استقالل در کسب اطالعات و ارزیابی آن از سوی دانش آموزان تبدیل نموده است. پاسخ به  اطالعات به صورت مستقیم

این نیاز در گرو آن است که معلمان به طور مستمر توانایی های آکادمیكی و غیر آکادمیكی خود را توسعه داده و قادر به خلق 
برای درک روابط و بكارگیری -دانش به الیه های عمیق ترفرصت های یادگیری باشند که دانش آموزان از الیه های سطحی 

یافته ها در موقعیت های عملی و واقعی حرکت نمایند. در فرآیند آموزش این درس معلمان باید از طریق طراحی و اجرای پروژه 
ی را خلق، شواهد را از های علمی پبرای آموزش به کودکانو، در فرآیند کاوشگری درگیر شده و قادر باشند موقعیت های مسئله ا

 فرصت های یادگیری جمع آوری، و با تشریح  آن، یافته ها را به موقعیت های جدید برای آموزش اثربخش تعمیم دهند. 
 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

پیشنیاز: اصول و روش های 

فیزیک پایه، -تدریس، شیمی

زیست شناسی پایه، زمین 

 -15ایه.پ

 مبانی آموزش علوم تجربینام درس: 

 اهداف/ پیامدهای يادگیری: در پايان اين واحد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

با درک تحوالت حوزه برنامه درسی آموزش علوم در دوره ابتدایی، روند این تغییرات و تأثیر گذاری آن بر برنامه درسی و 

 ین کند. فرصت های یادگیری را تحلیل و تبی

آموزشی را با بكارگیری مهارت های یادگیری علوم تجربی طراحی و اجرا و یافته ههای آن را بهر اسهاس     -یک پروژه علمی

 معیار های پژوهش علمی مورد نقد و ارزیابی قرار دهد.

 

های برنامه درسی یک موقعیت یادگیری را با استفاده از امكانات و ظرفیت های محلی برای آموزش مفاهیم اساسی/ مهارت 

 شايستگی اساسی: علوم تجربی طراحی و نتایج آن در درک عمیق مفاهیم/ کسب مهارت ها را گزارش نماید.

Ck&pck  1 &1-2کد-

2&3-3& 4-3 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

روند تحوالت 

 آموزش علوم

روند تحوالت آموزش علوم را 

منعكس نموده ولی تأثیر آن بر 

سی و فرصت های برنامه های در

 یادگیری را گزارش نكرده است.

روند تحوالت آموزش علوم را 

منعكس نموده و به برخی از 

تأثیرات این تحوالت بر برنامه 

های درسی و فرصت های 

یادگیری با ذکر دالیل اشاره 

 کرده است.

روند تحوالت آموزش علوم و 

تأثیر آن بر تغییر برنامه های 

درسی و فرصت های 

را با استناد به   یادگیری

تحوالت علمی گزارش کرده 

 است.

طراحی موقعیت 

 يادگیری

طراحی موقعیت یادگیری نشان 

دهنده آن است که نقش روش 

های فعال و استفاده از ظرفیت 

های محلی برای آموزش مفاهیم 

و مهارت های آموزش علوم را می 

شناسد ولی در طراحی موقعیت 

فاده یادگیری از این ظرفیت ها است

 محدودی نموده است.

از روش های فعال و ظرفیت 

های محلی برای آموزش 

مفاهیم/مهارت های برنامه 

به گونه ای که منجر به  درسی

توانایی دانش آموزان در در 

درک عمیق مفاهیم/ درونی 

شدن مهارت ها شود استفاده 

 نموده است.

از روش های فعال وظرفیت 

های محلی برای آموزش 

هارت های برنامه مفاهیم و م

و توانسته  درسی استفاده کرده

است به دانش آموزان در 

بكارگیری آموخته ها در 

موقعیت های واقعی کمک 

 کند. 

                                                      

 برای دانشجویان پذیرفته شده از رشته علوم انسانی/ معارف اسالمی -15



 

 

 

مهارت های 

 يادگیری علوم

در طراحی پروژه معیار های علمی 

رعایت شده است اما پروژه در 

راستای آموزش مهارت های 

یادگیری علوم  به دانش آموزان 

 نیست. 

پروژه در راستای آموزش 

مهارت های یادگیری علوم به 

دانش آموزان طراحی شده و 

اعتبار یافته های آن با برخی 

از معیار های علمی تطبیق می 

 کند. 

پروژه در راستای آموزش 

مهارت های یادگیری علومبه 

دانش آموزان طراحی شده و 

می توان اعتبار یافته های آن 

ی با معیار های علمی ارزیاب

 نمود.

 

 های يادگیری، محتوای درس و ساختار آن . فرصت2

 فصل اول: کلیات
 آموزش علوم در دنیای در حال تغییر -
 معنای علم و آموزش علوم -

 لزوم آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی -
 نگرش نسبت به علوم تجربی و نگرش نسبت به اموزش علوم تجربی -

 های مختلف علوم در هم تنیدگی شاخه -

 پذیری محتوای علمو غییرات محتوا پ ابطالت -

 تکلیف يادگیری:

 مطالعه مقاالت در حوزه آموزش علوم در ایران یا جهان و ارا ه آن در قالب یک مقاله کوتاه در یكی از محور های فوق.

 فصل دوم: آموزش علوم به  کودکان

 کودکان چگونه یاد می گیرند
 ایده های فعلی کودکان -

 یادگیری اکتشافی -

 یادگیری حاصل پژوهش -

 یادگیری تعاملی -

 ICT_یادگیری با استفاده از فناوری اطالعات -

 تربیت علمی

 کمک به پرورش شناخت علمی در کودک -

 تجربیات دست اول کودکان -

 های اتفاقی آموختن در موقعیت -

 پرورش مهارت های پژوهش در کودکان -

 کسب  انگیزه و نگرش علمی -احساس لذت از یادگیری -

 م به صورت تلفیقیآموزش علو -

 استفاده از منابع و امكانات محلی درکالس درس -

 های فردی یادگیرندگان  تفاوت 

 تکلیف يادگیری:

های اتفاقی در قالب گهزارش تهدریس    بررسی کاربرد تجربیات دست  اول کودکان در آموزش علوم، آموزش در موقعیت -
 کالس.  معلمان، مقاالت و پژوهش ها،ا مشاهدت کالسی و گزارش آن به

 تکلیف عملکردی:  



 

 

 

 طراحی یک موقعیت یادگیری با رویكرد یادگیری اکتشافی/ یادگیری حاصل پژوهش/ یادگیری تعاملی -
 ICT_فناوری اطالعاتطراحی یک موقعیت یادگیری با استفاده از  -

 ی ابتدايی فصل سوم: اهداف و محتوای آموزش علوم تجربی دوره
 ها در طول زمانو  ل تغییر هدفاهداف آموزش علوم پ تاریخچه و دالی -
 مفاهیم اساسی در آموزش علوم تجربی دوره ی ابتدایی -

 بدن انسان و بهداشت آن پعلوم بهداشتو -

 محیط زنده پعلوم زیستیو -

 محیط غیرزنده پعلوم زمینو -

 ماده و انرژی پعلوم فیزیكیو -

 شیوه سازماندهی مفاهیم اساسی -

 تکلیف يادگیری:  

 علوم و تهیه گزارشی از نحوه سازماندهی مفاهیم اساسی در پایه های مختلف مطالعه برنامه درسی

 های يادگیری علوم فصل چهارم: مهارت
 شیوه های پرورش  مهارت پژوهش

استفاده از دانسهته  -پیش بینی  و طراحی پشامل تشخیص پرسش های قابل تحقیق-پرورش مهارتهای  پرسش گری  -
ترغیهب بهه طراحهی    -صت هایی برای طراحی روش هایی برای پاسخ به پرسش ایجاد فر-های فعلی برای پیش بینی

 کار برای بررسی صحت پیش بینی و..و
 پرورش مهارت مشاهده به هدف جمع اوری شواهد  با استفاده از منابع اطالعاتی معتبر

 ترغیب به مشاهده -
 استفاده از ابزار کمكی برای مشاهده و جمع اوری اطالعات -

 ارایه مشاهدات  -

 پرورش مهارت تحلیل،تفسیر و توصیف 

 ارتیاط نتایج با پرسش مورد پژوهش -
 تعیین الگوها در مشاهدات و نتایج -

 مباحثه و ارزیابی پرورش مهارت های برقراری ارتباط،

 یادداشت برداری -
 محتوا و زمان ارایه گزارش -
 تهیه شواهد حامی نتایج  -

 مهارت تفكر

 مرتب کردن و تنظیم اطالعات -
 مرتب کردن-طبقه بندی-دسته بندی -
 تحلیل ارتباط ها در یک بخش/ تمام بخش ها/ مقایسه ها /تضادها  -
 پیش بینی/فرضیه سازی -
 نتیجه گیری /ارایه دالیل و شواهد  -
 تشخیص حقایق از ایده های فردی -

 برقراری ارتباط علت و معلولی -

 تکلیف يادگیری:  



 

 

 

ری بر یادگیری و درک عمیق مفاهیم علمهی/ انتقهال آموختهه هها بهه      مطالعه نقش مهارت های یادگیری علوم از منظر تأثیر گذا
 موقعیت های واقعی زندگی دانش آموزان در منابع علمی/ پژوهش ها/ مقاالت و ارا ه یافته های آن در قالب مقاله کوتاه.

 تکلیف عملکردی:  
لوم و نقد و ارزیهابی آن بهر   آموزشی با بكارگیری مهارت های پیش بینی شده در آموزش ع -اجرای یک پروژه علمی -

 اساس معیار های مطالعه علمی.  
طراحی یک فرصت یادگیری برای آموزی یكی از مهارت های آموزش علوم، گزارش آن در کالس و نقد و بررسی از  -

 منظر رعایت مراحل آموزش مهارت ها 

 های تدريس علوم فصل پنجم: روش
 های فعال و غیرفعال روش -
 کردن آموزش علوم گرایی و انفرادی ساخت -

 حل مسئله -

 پروژه عملی -

 پرسش و پاسخ در کالس علوم -

 مشارکت در فرایند یادگیری -

 تکلیف يادگیری:  

مشاهده یک کالس درس آموزش علوم و تهیه گزارش تحلیل از نحوه بكهارگیری روش ههای آمهوزش علهوم بهه همهراه ارا هه        
 پیشنهادات برای توسعه مهارت های علمی دانش آموزان

 عملکردی:   تکلیف
طراحی یک موقعیت یادگیری با استفاده از یكی از روش پیشنهاد شده برای تدریس علوم تجربی و چگونگی هدایت پرسش های 

 دانش آموزان در فرآیند آموزش.

 يابی پیشرفت تحصیلی در درس علوم تجربی فصل ششم: ارزش
 اهداف ارزشیابی -
 انواع ارزشیابی: -

 ارزشیابی به عنوان ابزاری برای اموزش-ابی برای اموختنارزشی-ارزشیابی از اموخته ها -

 جمع اوری شواهدی برای کمک به یادگیریپارزشیابی به هدف کمک به یادگیری/ارزشیابی مستمرو -

 تفسیر شواهد و شیوه ارایه بازخورد -

 نقش کودکان در سنجش مستمر -

 یابی های ارزش روش -

 ها ارزش یابی از دانستنی -

 ها یابی از مهارت ارزش -

 ها ارزش یابی از نگرش -

 یابی مستمر پاهمیت و روش علمیو ارزش -

 تكالیفو -ها های خارج از مدرسه پپروژه یابی فعالیت ارزش -

 یادداشت ها/ گزارش ها/ژورنال ها -

 یابی پایانی ارزش -

 شیوه ارایه نتایج ارزشیابی به دانش اموز/مدرسه/والدین   -

 تکلیف يادگیری:  



 

 

 

 یت یادگیری انتخاب شده در فصل پنجم. تهیه طرح  ارزشیابی برای موقع

 ها فصل هفتم: وسايل و مواد مورد نیاز در انجام فعالیت
 مواد پموجودات زندهو -

 ها کیت -

 ابزارهای اسقاطی/ دور ریختنی -

 وسایل سمعی و بصری -

 تابلوها -

 منابع و مواد چاپی -

 منابع الكترونیكی -

 تکلیف يادگیری:  

 از برای آموزش موقعیت یادگیری انتخاب شده در فصل پنجم.تهیه یک نمونه از مواد آموزشی مورد نی

 . راهبردهای تدريس و يادگیری3
استفاده از فرصت های یادگیری مستقیم/ فردی از طریق مطالعه پژوهش ها/ مقاالت علمی در زمینه آموزش علوم و راهبرد 

هارت های علمی، اجرای پروژه های های آموزش مهارت های علمی و کاربرد آن در درک مفاهیم علوم/ بكارگیری م
آموزشی برای یادگیری مهارت های یادگیری علوم و آموزش آن به دانش آموزان. بكارگیری شیوه مشارکتی در  -علمی

اجرای پروژه ها/ بررسی گزارش ها در سطح کالس درس.  بكارگیری راهبرد های شناختی در تحلیل موقعیت های 
 رای بهبود یادگیری دانش آموزان و خلق فرصت های جدید یادگیری.آموزشی و ارا ه راهبرد هایی ب

 . منابع آموزشی4
 منبع اصلی: مبانی آموزش علوم در دوره ابتدایی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

صلنامه منبع فرعی: برنامه درسی علوم تجربی در دوره ابتدایی، کتاب های درسی آموزش علوم در دوره ابتدایی، مقاالتت ف
 های علمی پژوهشی. 

 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5
 نمره  10ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  5ارزشیابی فرآیند: عملكرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 
 نمره  5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تكالیف عملكردی 

یابی از یادگیرنده بر اساس تكالیف یادگیری در طول ترم، تكالیف عملكردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای ارزش
 ارزیابی تكالیف پیادگیری و عملكردیو مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 

 
 



 

 

 

 «آموزش علوم تجربی »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

ی و فناوری های نو، انتظارت جدیدی را در حوزه آموزش علوم تجربی ایجاد نموده، و شیوه های تغذیه علمی و ارا ه تحوالت علم
اطالعات به صورت مستقیم را به استقالل در کسب اطالعات و ارزیابی آن از سوی دانش آموزان تبدیل نموده است. پاسخ به 

مر توانایی های آکادمیكی و غیر آکادمیكی خود را توسعه داده و قادر به خلق این نیاز در گرو آن است که معلمان به طور مست
برای درک روابط و بكارگیری -فرصت های یادگیری باشند که دانش آموزان از الیه های سطحی دانش به الیه های عمیق تر

وزشی معلمان باید بتوانند ناظر به نیاز ها یافته ها در موقعیت های عملی و واقعی حرکت نمایند. با تحلیل برنامه درسی و مواد آم
و توانایی های دانش آموزان واحد یادگیری را با رویكرد کاوشگری، طراحی، اجرا و ارزیابی نموده و آموزش را با استفاده از 

 ظرفیت های منطقه ای/ بومی به موقعیت های واقعی زندگی دانش آموزان نزدیک نمایند. 

 مشخصات درس

 عملی-ینوع درس: نظر

  2+1تعداد واحد: 

 ساعت 80زمان درس: 

پیشنیاز:مبانی آموزش علوم 

 تجربی

 آموزش علوم تجربینام درس: 

 اهداف/ پیامدهای يادگیری: در پايان اين واحد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

یر گذاری آن بر برنامه درسی و با درک تحوالت حوزه برنامه درسی آموزش علوم در دوره ابتدایی، روند این تغییرات و تأث

 فرصت های یادگیری را تحلیل و تبیین کند. 

آموزشی را با بكارگیری مهارت های یادگیری علوم تجربی طراحی و اجرا و یافته های آن را بر اسهاس   -یک پروژه علمی

 معیار های پژوهش علمی مورد نقد و ارزیابی قرار دهد. 

از امكانات و ظرفیت های محلی برای آموزش مفاهیم اساسهی/ مههارت ههای برنامهه      یک موقعیت یادگیری را با استفاده

 درسی علوم تجربی طراحی و نتایج آن در درک عمیق مفاهیم/ کسب مهارت ها را گزارش نماید.

 شايستگی اساسی:

Ck&pck  1 &1-2کد-

2&3-3& 4-3 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

سی در تحلیل برنامه در برنامه درسی

روند تغییرات را گزارش 

نموده ولی تأثیر آن بر 

طراحی فرصت های 

یادگیری را تبیین نكرده 

 است. 

در تحلیل برنامه درسی روند 

تغییرات برنامه های درسی و 

ارتباط آن را با تحوالت علمی 

تبیین نموده و چگونگی تأثیر 

پذیری فرصت های یادگیری 

از این تحوالت را  به صورت 

 رش کرده است.موردی گزا

در تحلیل برنامه درسی روند 

تغییرات برنامه های درسی  و 

ارتباط آن را با تحوالت علمی 

تبیین نموده و چگونگی تأثیر 

پذیری فرصت ها یادگیری از این 

تحوالت را به تفكیک دوره ها و 

 با ذکر شواهدی بیان کرده است. 

ارزیابی اجرای پروژه نشان  طراحی پروژه

ه بر مفاهیم و می دهد ک

مهارت های برنامه درسی 

متمرکز است، اما از ظرفیت 

های محلی برای تأثیر 

گذاری بر یادگیری استفاده 

 نشده است.

ارزیابی اجرای پروژه نشان 

می دهد که بر مفاهیم و 

مهارت های اساسی در برنامه 

درسی متمرکز است، و از 

ظرفیت های محلی برای 

تأثیر گذاری بر یادگیری 

 یق استفاده شده است.عم

ارزیابی اجرای پروژه نشان می 

دهد که بر مفاهیم و مهارت های 

اساسی در برنامه درسی متمرکز 

است، و از ظرفیت های محلی 

برای تأثیر گذاری بر یادگیری 

عمیق در دانش آموزان با توجه به 

تفاوت های فردی استفاده شده 

 است.



 

 

 

 

 ساختار آن های يادگیری، محتوای درس و. فرصت2

 فصل اول: معرفی کتاب درسی

ها،  تعداد فصول و بخش بررسی ویژگی های کتاب درسی شامل: موضوع کتاب، پایه تحصیلی، حجم و صفحات کتاب ، -1
 بینی شده برای تدریس ساعات پیش

 تصویرعنوانی، فعالیت آموزشی، مفاهیم  ساختار کتاب درسی علوم شامل: -2
 رسانی، دستور کار فعالیت علمی، طرح مسئله متن اطالعساختار متن آموزشی دروس شامل:  -3

 ها و واحدهای تدریس بررسی فصول، بخش -4

 تخصیص ساعات تدریس مناسب به فصول مختلف -5

 فصل دوم: بررسی يک واحد يادگیری
 عنوان واحد یادگیری -1-1
 هدف واحد یادگیری -2-1
 ارتباط طولی و عرضی واحد یادگیری  -3-1

 آموز و شرایط محلی های ضروری دانش ستهدان تعیین پیش -4-1
و بیان  مهارت های فرایندی ساده و پیچیده و-حل مساله-مهارت های  شناخت مسالهتعیین مفاهیم و مهارت های اساسی پ -5-1

 اصطالحات خاص این واحد یادگیری
 ی به مفهوم نهایی /مهارت موردنظر.یاب ی گسترش مفاهیم/ مهارت ها در یک واحد یادگیری و دست چگونگی ارتباط و نحوه -6-1
 ها با توجه به مفاهیم و مهارت های اساسی به همراه شواهد و مالک  طراحی شیوه سنجش دانش اموزان در ارزیابی اموخته ها -7-1
 تم انتخابی واحد یادگیری و نحوه سازماندهی حوزه های موضوعی پیرامون آن -8-1
 یری مهارت های آن در سازماندهی واحد یادگیری فرآیند کاوشگری و چگونگی بكارگ -9-1
 کند. ها و ... که به یادگیری مفاهیم کمک می نویسی های آموزشی، درشت  بررسی تصاویر، نمودارها، پیام -8-1
ه از مهارت های اساسی و فرایندی ک بینی شده تنوع، توالی و انسجام آن برای آموزش مفاهیم و بررسی فرصت های یادگیری پیش -9-1

 طریق اموزش این بخش می تواند پرورش یابد
 مشخص کردن مواد و ابزارهای آموزشی مناسب برای آموزش واحد تدریس. -10-1
 آموزان ارتباط داد. هایی که بتوان مفاهیم درس را با زندگی دانش روش -11-1

ردن نقرش  روش های درگیر کردن دانش اموزان در فرايند يراد گیرری روش هرای واگرذار کر      -1 -12

 معلم)مسئول  ياد دادن ( به دانش اموز)دانش اموز را مسئول ياد گیری خود کردن(
 های پرورش خالقیت و توسعه مهارت های تفكر راهبرد -13-1
شناخت موقعیت هايی برای  سنجش مستمر/تکوينی ارتیاط بین ارزشیابی مسرتمر و ارزشریابی    -14-1

 مجموعی

 استفاده از شیوه سنجش به عنوان ابزار يادگیریشناخت موقعیت هايی برای  -15-1

 اهداف برنامه درسیطراحی ارزشیابی مجموعی با توجه به  -16-1

 فعالیت يادگیری: 
انتخاب یک مقاله/ گزارش پژوهش در یكی از زمینه های طراحی واحد یادگیری و تهیه خالصه آن به همراه اظهارنظر درباره 

 شده در حوزه آموزش علوم. های مقاله/ پژوهش انتخابیافته
 یک واحد یادگیری کتاب درسی را به جهت ساختار معرفی شده بررسی و تحلیل نماید. 

 فعالیت عملکردی:



 

 

 

کار گروهی: طراحی و تولید یک واحد یادگیری حول یكی از مفاهیم اساسی آموزش علوم با رعایت ساختار ارا هه شهده در فصهل    
 گیری دانش آموزان.دبه همراه پیشنهاداتی برای بهبود یا دوم و نقد و ارزیابی آن در کالس

 فصل سوم: ارايه تدريس نمونه
دانشجویان به صورت فردی یک نمونه واحد یادگیری با رعایت ساختار فوق برای آموزش یكی از مفاهیم/ مهارت  اساسی تهیهه  

نقد و بررسی قرار گرفته و نسخه اصهالحی طراحهی   و اجرا می نمایند. تدریس ارایه شده از طرف سایر دانشجویان و مدرس مورد 
 واحد یادگیری بر مبنای پیشنهادات اصالح و ارا ه می گردد. تدریس ها می تواند به صورت تدریس خرد اجرا شود.

 فصل چهارم: تجربیات زمینه در آموزش علوم
 بهو را اجرا و در کالس گزارش می کنند.دانشجویان مطابق با نظر استاد حداقل دو نمونه از فعالیتهای پیشنهادی پیا مشا

 های مرتبط نقد و تحلیل مقاالت، مجالت و کتب مربوط به آموزش علوم و حوزه-1
 خالصه کردن مقاالت درباره موضوع علمی مرتبط با آموزش علوم-2

 . انجامد های آموزشی در زمینه مورد نظر می ها که به کسب مهارت / مهارت تنظیم فهرستی از فعالیت-3

)مثل فعالیت هرای آزمايشرگاهی،    افتد گزارش از مشاهده کالس درس که در آن فعالیت آموزشی خاصی اتفاق می-4

اجرای پروژه های دانش آموزی، پرسش های دانش اموزان وشیوه های پاسخ دادن آن، پرسش هرای  

 حور های زیر:به همراه نقد و بررسی آن با توجه به م( 2و1وقت انتظار -معلم در فرايند اموزش 

 بررسی نظرات دانشمندان و مربیان که به نحوی در رشد این حوزه معرفتی نقش دارند.-5

 طراحی یک موقعیت آموزشی ناظر به استفاده از آزمایشگاه/ فضای شبیه سازی شده برای توسعه دانش یامهارت موردنظر-6

ههای کتهاب درسهی/ کهار بها       غنهی سهازی فعالیهت   تهیه مواد آموزشیپکارت فعالیت و تمرینو برای پهرورش خالقیهت/   -7
 آموزان پیشرفت کنند. توانند همراه دیگر دانش آموزانی که به دالیلی نمی دانش

های پنگهداری ذهنی، پرورش خالقیهت، اسهتدالل، مشهاهده، تجزیهه و      تولید مواد آموزشی خاص برای گسترش مهارت-8
 وجیه آن در کالس آموزان و ارا ه و ت تحلیل و نظایر آن و نزد دانش

 تولید مواد آموزشی برای آموزش مفهومپمعرفی / بسط/ تمثیل مثبت و منفی/ ارزیابی و-9

گزارش بايرد شریوه   هایی که در یک کالس درس افتاده است.  ها و فعالیت ها، ایده گزارش  هفتگی درباره برداشت-10

 نقد و بررسی قرار دهد.اموزش معلم را بر اساس  رويکرد های يادگیری معرفی شده مورد  

حاشیه نویسی به مقاالت: انتخاب سه یا چهار مقاله درباره موضوع مورد نظر و تهیه یک خالصه از آن/ نوشتن نظر خود -11
تر از یک صفحه نباشد. کپی اصل مقاالت  را درباره آن، مقاالت انتخاب شده کمتر از سه صفحه نباشد. تفاسیرنوشته شده کم

 پیوست باشد.

 راهبردهای تدريس و يادگیری. 3
استفاده از فرصت های یادگیری مستقیم/ فردی از طریق مطالعه پژوهش ها/ مقاالت علمی در زمینه آموزش علوم و 
راهبردهای آموزش مهارت های علمی و کاربرد آن در درک مفاهیم علوم. بكارگیری شیوه مشارکتی در نقد و بررسی واحد 

سطح کالس درس.  اجرای عملی در موقعیت های واقعی/ تدریس خرد و نقد و ارزیابی و  های یادگیری و تولید آن در
 اصالح آن.

 . منابع آموزشی4
 -منبع اصلی: 
 - منبع فرعی:

 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5
 نمره  5ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  5دگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها ارزشیابی فرآیند: عملكرد دانشجو در فعالیت های یا



 

 

 

 نمره 5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تكالیف عملكردی 
 نمره 5تدریس نمونه: 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تكالیف یادگیری در طول ترم، تكالیف عملكردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 
 كردیو مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. ارزیابی تكالیف پیادگیری و عمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 «مبانی آموزش مطالعات اجتماعی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

کت آموزش مهارت های اجتماعی به دانش آموزان، نقش تعیین کننده ای در برقراری ارتباط مثبت و سازنده با دیگران و مشار
پذیری آنان در فعالیت های جمعی برای روبرو شدن با تغییرات و تحوالت محیط اجتماعی در سطح محلی و جهانی دارد. تحقق 
این امر در گرو آن است که معلمان توانایی تحلیل برنامه درسی و تطبیق آن با نیاز های یادگیرندگان را کسب نموده و بتوانند با 

درسی مطالعات اجتماعی فرصت های یادگیری تلفیقی را با بهره گیری از ظرفیت های محیط  شناخت عمیق نسبت به برنامه
 زندگی طراحی نمایند. 

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

پیشنیاز: اصول و  مبانی 

 تدریس

 

 مبانی آموزش مطالعات اجتماعینام درس: 

 پايان اين واحد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای يادگیری: در 

با مطالعه پیشینه آموزش مطالعات اجتماعی تحوالت این موضوع و ارتباط آن با مباحث اساسی در حوزه آموزش مطالعات 

 اجتماعی را تحلیل و ارتباط آن با نیاز یادگیرندگان در موقعیت اجتماعی محل خدمت خود را گزارش نماید. 

رنامه درسی مطالعات اجتماعی را تحلیل و نقش نظریه های یادگیری در انتخاب و سازماندهی اهداف، محتوا، روش ساختار ب

 های تدریس و تأثیر آن بر تصمیمات کالس درس را گزارش نماید. 

 شايستگی اساسی:

Ck&pck  1-2کد& 

1-2&3-3& 4-3 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

نظريه های 

 رشد اجتماعی 

مقایسه نظریه های رشدی   در

صرفاً اطالعات ارا ه شده در متون 

را جمع آوری و بدون ارا ه تحلیل 

حاصل از مقایسه دیدگاه ها آن  را 

 گزارش نموده است.

در مقایسه نظریه های رشدی  

شباهت ها و تفاوت ها را 

مشخص و بر برخی از داللت 

های تربیت اجتماعی تأکید و 

ک گزارش یافته ها را در قالب ی

 منسجم ارا ه نموده. 

نظریه های مختلف را از 

جهت شباهت و تفاوت آن ها 

مقایسه و در تحلیل ارا ه شده 

داللت های هر یک از 

دیدگاه ها در تربیت اجتماعی 

 را منعكس نموده است.. 

ساختار برنامه 

 درسی

در شبكه ترسیم شده از مفاهیم و 

مهارت ها رابطه میان حوزه های 

را  به صورت موردی  موضوعی

نشان داده، و شبكه منعكس کننده 

تحلیل همه جانبه برنامه درسی 

 نیست.

در شبكه رسم شده از مفاهیم و 

مهرات ها رابطه میان حوزه های 

موضوعی را  با توجه به زیر 

مجموعه هر یک از آن ها نشان 

 داده است.

در شبكه رسم شده از 

مفاهیم، مهارت ها ضمن 

طه واضحی نشان دادن راب

میان حوزه های موضوعی به 

برخی از خالء ها یا 

ت ها پبدفهمی ها در دیمحدو

درک مفاهیمو اشاره نموده 

 است.

موقعیت 

يادگیری 

 تماتیک  

تم انتخاب شده برای طراحی  

فعالیت یادگیری امكان تلفیق 

مفاهیم و مهارت های محدودی را 

تم انتخاب شده برای طراحی  

الیت یادگیری امكان تلفیق فع

مفاهیم و مهارت ها در درون 

تم انتخاب شده برای طراحی  

فعالیت یادگیری امكان تلفیق 

مفاهیم و مهارت ها در درون 



 

 

 

حوزه موضوعی را فراهم نموده  فراهم می کند.

اما نتوانسته پیوند میان آن را به 

صورت عمیق و یكپارچه برقرار 

 نماید. 

و بیرون حوزه موضوعی 

 است. فراهم کرده 
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 فصل اول: کلیات

 تعریف مطالعات اجتماعی -

 ی درسی مطالعات اجتماعی ضرورت و اهمیت برنامه -

 تاریخچه مطالعات اجتماعی -

 های کالس مطالعات اجتماعی ویژگی -

 نیازهای محلی -

 های یادگیرندگان های و ویژگی تفاوت -

 تمایالت طبیعی کودکان -

 کودکان چه چیزهایی را باید بدانند. -

 تکالیف يادگیری:

تكمیل جدول روند تغییرات آموزش مطالعات اجتماعی و شناسایی دالیل آن/ مطالعه منابع معرفی شده و پاسخ به  و1

 پرسش های طرح شده/تكمیل  برگه سئواالت. 

 انش آموزانمشاهده کالس درس پمستقیم/ فیلمو و تهیه گزارش از تعامل معلم با دو2

 های يادگیری و آموزشی مطالعات اجتماعی و کاربردهای آنها نظريه

 ی برونر  نظریه -

 ی ژان پیاژه  نظریه -

 ی ویگوتسكی نظریه -

 ی راجرز نظریه -

 نظریه هواردگاردنر -

 تکالیف يادگیری: 

 ل کاربر   میتحلیل نمونه گزارش های رفتارهای اجتماعی کودکان در موقعیت های مختلف  و تك (1

 ومطالعه متون خوانی و پاسخ به پرسش های طرح شده مشارکت در بحث های کالسی2

 

 تکالیف عملکردی:

 تهیه جدول مقایسه ای نظریه ها در زمینه رشد اجتماعی کودکان و کاربرد های آن در آموزش مطالعات اجتماعی 

 های اساسی در برنامه درسی مطالعات اجتماعی فصل دوم: مهارت

 سواد عددی -



 

 

 

 خواندن سواد -

 مهارت فناوری -

 های زندگی مهارت -

 های زندگی مهارت -

 شناخت خود -

 ها ارزش -

 ارتباط با دیگران -

 هدف گذاری  -

 گیری تصمیم -

 مهار کردن خشم -

 مراقبت از سالمتی -

 مهارت کاوشگری 

 تکالیف يادگیری: 

 طراحی یک نمونه فعالیت برای آموزش یكی از مهارت ها در برنامه درسی 

 تکالیف عملکردی: 

تحلیل یک موقعیت یادگیری و بررسی میزان پرداختن به مهارت ها در آموزش مطالعات احتماعی پمشاهده مستقیم  اهده ومش

 کالس درس/ مشاهده فیلمو

 ی درسی مطالعات اجتماعی فصل سوم: برنامه

 اهداف -

 های اساسی در مطالعات اجتماعی مفاهیم و مهارت -

 اجتماعی های موضوعی در برنامه درسی مطالعات  حوزه -

 ارزش ها در برنامه درسی مطالعات اجتماعی -

 تکالیف يادگیری:

 ها در برنامه درسی مطالعات اجتماعی ها با مفاهیم و مهارت بررسی رابطه میان تم  و1

 ی درسی مطالعات اجتماعی ها در برنامه  های  موضوعی و مهارت ارتباط حوزه بررسی  و2

 اهكار های استفاده شده برای آموزش ارزش ها مشاهده کالس درس پمستقیم/ فیلمو و تحلیل ر و3

 تکالیف عملکردی: 

 رسم شبكه ارتباطی میان حوزه های موضوعی، مفاهیم و مهارت ها در برنامه درسی

 شناسايی و بررسی کتاب درسی مطالعات اجتماعی فصل چهارم: 

 شناسایی ساختار کتاب درسی و ساختار دروس -

 مفاهیم -

 ها تم -



 

 

 

 ها مهارت -

 بینی شده ادگیری پیشهای ی فرصت -

 های یادگیری  چگونگی تلفیق محتوا با سایر دروس یا حوزه -

هها،   تعداد فصول و بخش  بررسی ویژگی های کتاب درسی شامل: موضوع کتاب، پایه تحصیلی، حجم و صفحات کتاب، -

 بینی شده برای تدریس ساعات پیش

 ها ها، تم یم، مهارتساختار کتاب درسی شامل: تصویر عنوانی، فعالیت آموزشی، مفاه -

 ساختار متن آموزشی دروس شامل: متن اطالع رسانی، دستور کار فعالیت علمی، طرح مسئله  -

 ها و واحدهای تدریس بررسی فصول، بخش -

 تخصیص ساعات تدریس مناسب به فصول مختلف -

 کنند.های یادگیری مطالعات اجتماعی مرتبط با آن را شناسایی  دانشجویان ارتباط حوزهگام دوم:  

 :تکالیف يادگیری

 مشارکت در کارگروه بررسی ساختار کتاب درسی و تهیه گزارش 

 تکالیف عملکردی: 

 تحلیل یک واحد یادگیری و شناسایی درجه تلفیق مهارت ها، ارزش ها و مفاهیم حول تمو1

 طراحی یک موقعیت یادگیری با رویكرد تلفیقیو2

 . راهبردهای تدريس و يادگیری3
فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارا ه مستقیم در مباحث نظری تدارک دیدن 

به همراه مشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش های طرح شده و نیز شیوه مشارکتی و انجام فعالیت های عملی 
است. بهره گیری از فرصت های یادگیری غیر مستقیم  برای درک عمیق تر و بكارگیری آن در موقعیت های واقعی تدریس

 استفاه از شیوه های مطالعه فردی و  بكارگیری راهبرد های شناختی است. و خارج از محیط آموزشی نیازمند

 . منابع آموزشی4
  6000منبع اصلی: کتاب روش آموزش مطالعات اجتماعی کد 
رسی مطالعات اجتماعی/ روانشناسی رشد انتشارات سمت. مقاالت منبع فرعی: برنامه درسی مطالعات اجتماعی/ کتاب د

 فصل نامه برنامه درسی و نوآوری های آموزشی در زمینه تربیت اجتماعی.

 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5

 نمره  8ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره  5پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها ارزشیابی فرآیند: عملكرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  

 نمره  5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تكالیف عملكردی 
ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تكالیف یادگیری در طول ترم، تكالیف عملكردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 

 های یادگیری تعیین شده است.  ارزیابی تكالیف پیادگیری و عملكردیو مالک ها و سطوح پیامد



 

 

 

 «آموزش مطالعات اجتماعی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

آموزش اثر بخش مفاهیم و مهارت ها در مطالعات اجتماعی نیازمند توانایی معلمان در بكارگیری راهبرد های متنوع در 
ادگیری را با تأکید بر مسئله ها و ظرفیت های محیط سازماندهی فرصت های یادگیری است. آنان باید قادر باشند واحد های ی

 زندگی دانش آموزان به شیوه تلفیقی و با بهره گیری از رویكرد کاوشگری طراحی و تدوین نمایند. 

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری/ عملی

  2تعداد واحد: 

 ساعت 48زمان درس: 

پیشنیاز: مبانی آموزش مطالعات 

 اجتماعی

  لعات اجتماعیآموزش مطانام درس: 

 اهداف/ پیامدهای يادگیری: در پايان اين واحد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

با شناسایی ماهیت محتوا ترکیبی از راهبرد های مستقیم و غیر مستقیم را در طراحی فعالیت یادگیری برای پاسخگویی 

 به نیاز ها و تجربیات یادگیرندگان مورد استفاده قرار دهد. 

 مونه واحد یادگیری با رعایت گام های رویكرد کاوشگری طراحی و تدوین نماید.یک ن

 شايستگی اساسی:

Ck&pck  1 &1-2کد-

2&3-3& 4-3& 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

ی راهبردها

 آموزش

در فرصت های یادگیری 

طراحی شده از راهبرد های 

مختلفی استفاده شده است 

اما ارتباط میان راهبرد ها 

ای سازمان دادن یک بر

فرصت یادگیری نظام مند 

 برقرار نیست.

در فرصت های یادگیری 

طراحی شده رابطه میان 

اهداف و راهبرد های آموزشی 

انتخاب شده به صورت نظام 

 .مند برقرار است

در فرصت های یادگیری طراحی 

شده انتخاب راهبرد  ها به گونه 

ای صورت گرفته است که این 

وقعیتی برای فرصتها را  به م

یكپارچه نمودن دانش پیش و 

جدید و انتقال آموخته ها به 

 موقعیت جدید تبدیل نموده است. 

رويکرد 

 کاوشگری

تحلیل انجام شده نشان 

می دهد که گام های کلی 

فرآیند کاوشگری را می 

شناسد اما ارتباط آن را با 

خرده مهارت های مربوط 

به هر یک از گام ها نمی 

 داند. 

ل انجام شده نشان می تحلی

دهد که ارتباط میان گام های 

فرآیند کاوشگری را می 

شناسد و می داند که چگونه 

میان خرده مهارت های 

مربوط به هر یک از گام های 

 اصلی ارتباط برقرار نماید. 

در تحلیل انجام شده  رابطه میان 

گام های فرآیند کاوشگری را از 

جهت پیوند خرده مهارت ها با 

یگر برای درونی شدن مهارت یكد

های اساسی کاوشگری مورد توجه 

 قرار داده است. 

طراحی واحد 

 يادگیری

ساختار و عناصر یک واحد 

یادگیری را مورد توجه قرار 

داده است اما ارتباط میان 

اهداف، فرصت های 

یادگیری و ..... فاقد انسجام 

 است.  

در طراحی عناصر یک واحد 

جه قرار یادگیری را مورد تو

داده است و ارتباط میان 

اهداف، فرصت های یادگیری 

را به صورت منسجم برقرار 

نموده است اما نوآوری در 

ارتباط منسجمی بین عناصر واحد 

یادگیری طراحی شده برای معنادار 

شدن آموخته ها وجود و در 

ی یادگیری پیش بینی فرصت ها

 شده نوآوری و خالقیت وجود دارد.  



 

 

 

خلق فرصت های یادگیری 

برای معنادار شدن آموخته ها 

 وجود ندارد.  
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 های تدريس و يادگیری فصل اول: راهبرد

 آموزش مستقیم

 توضیحات معلمان -

 پرسش و پاسخ -

 نمایشی -

 آموزش غیرمستقیم

 ایفای نقش -

 کارگروهی -

 سازی شبیه -

 کاوشگری -

 های طراحی شده لهمسئله های واقعی و مسئ -

 مطالعه موردی -

 تکالیف يادگیری:

گزارشی از کالس درس  مطالعات اجتماعی تهیه و چگونگی استفاده از راهبرد آموزش مستقیم و غیرمستقیم را مورد ارزیابی قرار 

 دهد.

  تکالیف عملکردی:

  طراحی یک نمونه فعالیت یادگیری با استفاده از راهبرد های آموزش غیر مستقیم. 

 رويکردهای جديد در آموزش مطالعات اجتماعی فصل دوم:

 ها پروژه

 انفرادی -

 گروهی -

 ها انواع پروژه

 های خدماتی پروژه 

 های تولیدی پروژه 

 های مسأله محور پروژه 

 های در سطح مدرسه و محلی پروژه 

 ها طرح کلی پروژه



 

 

 

 انتخاب تم یا موضوع پروژه 

 ای مطالعات اجتماعیه ها جهت آموزش حوزه شناسایی و بررسی زمینه 

 ها تعیین اهداف و انتخاب منابع در اجرای پروژه 

 ها یابی از پروژه ی ارزش نحوه 

 رويدادهای جاری

 ماهیت رویدادهای جاری -

 چگونگی استفاده از رویدادهای جاری در آموزش مطالعات اجتماعی -

 گیری در مورد اهمیت یا عدم اهمیت رویدادها تصمیم -

 موزان در انتخاب رویدادهای جاریآ تمرکز بر عالیق دانش  -

 ی بحث و گفت و گو هایی درباره اداره مالک -

 جدا کردن حقایق از عقاید -

 ها توجه به سایر دیدگاه -

 ها و یا تعبیر و تفسیر وقایع توجه به اصول اخالقی در برخورد با دیدگاه -

 چگونگی طراحی یک واحد درسی کوچک با موضوع رویدادهای جاری -

  تکالیف يادگیری:

  نمونه ای از پروژه ها در آموزش مطالعات اجتماعی را به جهت نوع و ویژگی های پروژه مورد نقد و بررسی قرار دهد.

 تکالیف عملکردی: 

 دانشجویان به صورت انتخابی یكی از دو فعالیت زیر را انتخاب نمایند. 

حث درس مطالعات اجتماعی طراحی، در مدرسه الف: به صورت گروهی یک نمونه پروژه آموزشی را برای آموزش یكی از مبا

 اجرا و نتایج آن را به کالس گزارش کنند.

 ها باشد. شود پروژه های طراحی شده در سطح کالس شامل انواع مختلف پروژه توصیه می

تدریس  ب: دانشجویان اخبار و رویدادهای جاری را در سطح محلی/ ملی/ بین المللی مطالعه و یكی از رویداد ها را برای

 مباحث درس مطالعات اجتماعی انتخاب و برای آن یک واحد درسی طراحی و در کالس اجرا نمایند. 

 آموزان يابی پیشرفت تحصیلی دانش فصل سوم: ارزش

 کنیم؟ چرا سنجش می -

 چه چیزی را باید سنجش کنیم؟ -

 تشخیص مطلب کلیدی برای سنجش -

 راهبردهای صحیح سنجش -

 نگهداری سوابق -

 نویسی  گزارش -

 آموزان درسنجش مشارکت معلمان ، اولیا و دانش -



 

 

 

 فعالیت يادگیری: 

نمونه هایی از ابزار های ارزشیابی درس مطالعات اجتماعی را در سطح مدرسه جمع آوری و ظرفیت این ابزار ها را در سنجش 

 توانایی های دانش آموزان ارزیابی نماید. 

  تکلیف عملکردی:

 رای سنجش یادگیری دانش آموزان در یكی از مباحث طراحی نماید. های عملكردی ب آزمون  یک نمونه

 يک واحد يادگیری ساختار فصل چهارم: 

 عنوان واحد یادگیری -1-1

 هدف واحد یادگیری -2-1

 ارتباط طولی و عرضی واحد یادگیری  -3-1

 آموز و نیازهای محلی های ضروری دانش دانسته تعیین پیش -4-1

 هارت های اساسی و بیان اصطالحات خاص این واحد یادگیریتعیین مفاهیم و م -5-1

 یابی به مفهوم نهایی /مهارت موردنظر. ی گسترش مفاهیم/ مهارت ها در یک واحد یادگیری و دست چگونگی ارتباط و نحوه -6-1

 ها با توجه به مفاهیم اساسی شواهد و مثال -7-1

 وزه های موضوعی پیرامون آنتم انتخابی واحد یادگیری و نحوه سازماندهی ح -8-1

 فرآیند کاوشگری و چگونگی بكارگیری مهارت های آن در سازماندهی واحد یادگیری  -9-1

 کند. ها و ... که به یادگیری مفاهیم کمک می نویسی های آموزشی، درشت  بررسی تصاویر، نمودارها، پیام -8-1

 و انسجام آن. بینی شده تنوع، توالی بررسی فرصت های یادگیری پیش -9-1

 مشخص کردن مواد و ابزارهای آموزشی مناسب برای آموزش واحد یادگیری. -10-1

 آموزان ارتباط داد. هایی که بتوان مفاهیم درس را با زندگی دانش روش -11-1

 های پرورش خالقیت و توسعه مهارت های تفكر راهبرد -12-1

 طراحی ارزش یابی تكوینی از واحد یادگیری -13-1

 یابی، مجموعی از واحد یادگیری طراحی ارزش -14-1

 تکلیف يادگیری: 

 انتخاب یک مقاله در یكی از زمینه های طراحی واحد یادگیری و تهیه خالصه آن/ نوشتن نظر خود درباره مقاله انتخاب شده.

 تحلیل نماید.  یک واحد یادگیری کتاب درسی را به جهت رعایت مالک های رویكرد کاوشگری/ درجه تلفیقی بررسی و

 تکلیف عملکردی:

کار گروهی: طراحی و تولید یک واحد یادگیری حول یک تم انتخابی با استفاده از مفاهیم و مهارت های حداقل سه حوزه 

 موضوعی 
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 تدارک دیدن فرصت های یادگیری مشارکتی برای تحلیل، طراحی و تولید واحد های یادگیری

 فاه از شیوه های مطالعه فردی.است 



 

 

 

 . منابع آموزشی4
  6000منبع اصلی: کتاب روش آموزش مطالعات اجتماعی کد 

منبع فرعی: برنامه درسی مطالعات اجتماعی/ کتاب درسی مطالعات اجتماعی/ مقاالت در زمینه آموزش مطالعات اجتماعی/ 
 کتاب برنامه ریزی درسی کوروش فتحی فصل واحد یادگیری. 

 راهبردهای ارزشیابی يادگیری .5
 نمره  5ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  7ارزشیابی فرآیند: عملكرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت های گروهی 
 نمره  8ارزیابی پوشه کار: مجموعه تكالیف عملكردی فردی و گروهی 

یادگیرنده بر اساس تكالیف یادگیری در طول ترم، تكالیف عملكردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای ارزشیابی از 
 ارزیابی تكالیف پیادگیری و عملكردیو مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 

 



 

 

 

 «مبانی آموزش دينی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1 

ری مفاهیم اخالقی و دینی در خانواده و از طریق ارتباط با اعضاء خانواده، نزدیكان و همساالن شكل می اولین تجربیات یادگی
گیرد. در مبانی تعلیم و تربیتی دینی دوره ابتدایی پهفت سال دومو به عنوان یک دوره تأثیر گذار در شكل گیری رفتار های دینی 

محسوب می شود. آشنایی معلمان با فرآیند رشد اخالقی و روش های آموزش و اخالقی در کودکان و نیز تقید به مسایل دینی 
آن، به آنها در انتخاب زبان متناسب با سطح رشدی دانش آموزان و سازمان دادن موقعیت های یادگیری تأثیر گذار برای درک 

 مفاهیم دینی، شكل گیری و تقویت ارزش ها و باور های دینی کمک کند. 

 مشخصات درس

 رس: نظرینوع د

 2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

 پیشنیاز: .....

 

  دينی آموزشمبانی نام درس:  به فارسی: 

 اهداف/ پیامدهای يادگیری: در پايان اين واحد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

هنی دانش آموزان را مورد با مطالعه روش های بكارگرفته شده در آموزش مفاهیم اخالقی و دینی تناسب آن با ظرفیت های ذ

 بررسی قرار دهد. 

برنامه درسی را به جهت هماهنگی و انسجام عناصر و تأثیر آن در شكل گیری واحد یادگیری را با توجه به موقعیت یادگیرنده 

 مورد نقد و بررسی قرار دهد. 

  

 شايستگی اساسی:

&ck pck 1کد-

2& 1-1& 2-

2& 3-2& 2-

3& 3-3 

 3سطح 2طحس 1سطح  هامالک 

زبان 

 آموزش

در مصاحبه/گزارش نقش 

زبان در آموزش مفاهیم دینی 

را بدون پرداختن به ارتباط 

بین مفاهیم و نقش هر یک از 

روش های مستقیم، غیر 

مستقیم و تجربیات دست اول 

 مطرح نموده است. 

در مصاحبه/گزارش نقش هر 

یک از روش های ، غیر 

مستقیم و تجربیات دست اول 

زش مفاهیم دینی و در آمو

اخالقی را مطرح نموده اما 

ارتباط آن را با ظرفیت های 

ذهنی دانش آموزان در نظر 

 نگرفته است.

در مصاحبه/گزارش نوع مفاهیم و آرتباط آن با 

روش های مستقیم، غیر مستقیم و تجربیات 

دست اول و نیز ظرفیت های ذهنی دانش 

قی آموزان را در یادگیری مفاهیم دینی و اخال

 را مطرح نموده است.

شبکه 

 مفهومی

در شبكه مفهومی رسم شده 

ارتباط میان مفاهیم اساسی و 

خرده مفاهیم و اطالعات 

جز ی طرح شده در برنامه 

 درسی را نشان نداده است. 

در شبكه مفهومی رسم شده 

ارتباط میان مفاهیم اساسی و 

خرده مفاهیم و اطالعات 

جز ی طرح شده در برنامه 

 را نشان داده است.درسی 

در شبكه مفهومی رسم شده ارتباط میان 

مفاهیم اساسی و خرده مفاهیم و اطالعات 

جز ی طرح شده در برنامه درسی را نشان داده 

و تقدم و تأخر ارا ه مفاهیم در پایه های 

مختلف را با درنظر گرفتن ظرفیت های ذهنی 

 دانش آموزان مورد تحلیل قرار داده است.

تحلیل 

احد و

 يادگیری

در تحلیل انجام شده تأثیر 

کلیه عناصر برنامه درسی در 

شكل گیری واحد یادگیری را 

 مورد توجه قرار نداده است. 

در تحلیل انجام شده تأثیر 

کلیه عناصر برنامه درسی در 

شكل گیری واحد یادگیری را 

 مورد توجه قرار داده است.

در تحلیل انجام شده تأثیر عناصر برنامه 

سی در شكل گیری واحد یادگیری و ارتباط در

متقابل آن ها با یكدیگر را برای انسجام واحد 

 یادگیری مورد توجه قرار داده است.



 

 

 

 های يادگیری، محتوای درس و ساختار آن . فرصت2

 فصل اول : جايگاه آموزش دينی در تربیت
 زمینه فلسفی  -
 نگرش به آموزش دینی    

 زبان آموزش دین 
 مستقیم        
 غیرمستقیم       
 تجارب دست اول و آثار و نتایج آن      

 تربیت دینی و پرورش تفكر 
 زمینة روانشناختی تربیت دینی  -

 پاعتقادات، اخالق، احكامو های دینی ماهیت یادگیری در آموزه

  های دینی ویژگیهای رشدی و تكامل آن در درک آموزه   

 یم اعتقادیظرفیتهای ذهنی کودک و درک مفاه   
 ظرفیتهای ذهنی کودک و درک مفاهیم اخالقی  
 زمینة اجتماعی تربیت دینی  -

 خانواده و تربیت دینی

 مدرسه و تربیت دینی

 نهادها و تربیت دینی

 تربیت دینی ها و رسانه

 تکالیف يادگیری: 
تعلیم  تربیت و تهیه یک  ای از مفاهیم اعتقای/ اخالقی و مصاحبه با دانش آموز/ معلم/ متخصصان انتخاب نمونهو1

 گزارش مستندی درباره ظرفیت های ذهنی دانش آموزان در درک و بكارگیری مفاهیم.   
 مشاهده کالس درس پمستقیم/ فیلمو و تهیه گزارش تحلیلی از نقش مدرسه در آموزش های دینیو2

 فصل دوم: برنامه درسی تعلیم و تربیت دينی دوره ابتدايی

 مه درسی تعلیم و تربیت دینیرویكرد و اهداف برنا -
 اصول انتخاب و سازماندهی محتوا -
 یادگیری –های یاددهی  روش -

 یابی پیشرفت تحصیلی نقش و جایگاه ارزش -

 یابی پیشرفت تحصیلی های ارزش شیوه -

 تکلیف يادگیری: 

 خالقی دانش آموزان. بررسی عناصر برنامه درسی از منظر نوع زبان آموزش بكارگرفته شده و تأثیر آن در تربیت دینی/ ا

 تکلیف عملکردی: 

رسم شبكه مفهومی برای مفاهیم و آموزه های دینی طرح شده در برنامه درسی و تناسب آن با ویژگی های رشدی دانش 
 آموزان. 

 فصل سوم: مواد آموزشی در برنامه درسی تعلیم و تربیت دينی
 ساختار، ویژگی و نقش کتاب درسی دانش آموز -



 

 

 

 و نقش کتاب کار ساختار، ویژگی  -

 و نقش کتاب راهنمای معلم  ساختار، ویژگی -

 نقش و ویژگی سایر مواد آموزشی -

  تکلیف يادگیری:

مطالعه مقاالت/گزارش پژوهش ها در زمینه آموزش مفاهیم دینی و اخالقی و نقش راهبرد های یادگیری توصیه شده در درک 
ای درک مفاهیم که از نظر او اثربخشی بیشتری دارد به همراه ذکر مفاهیم از سوی دانش آموزان و انتخاب راهبرد هایی بر

 دالیل.

  تکلیف عملکردی:

 تحلیل یک نمونه از واحد های یادگیری کتاب درسی و بررسی میزان سازگاری آن با عناصر برنامه درسی.
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دینی، مطالعه مستقل و تعاملی برای تهیه گزارش از توانایی های استفاده از راهبرد مستقیم در تدریس واضح مبانی آموزش 
دانش آموزان در درک مفاهیم دینی و اخالقی و بكارگیری راهبرد غیر مستقیم برای رسم شبكه مفهومی و تحلیل واحد 

 یادگیری. 

 . منابع آموزشی4

  منبع اصلی:

. فصل دوم: تربیت دینی در برابر چالش 1384، مدرسه، نگاهی دوباره به تربیت اسالمی. خسرو باقری، جلد دوم، تهران -1
 قرن بیست و یكم پمربوط به مبحث آموزش دینی و تربیت، آموزش دینی و یادگیری، نگرشها و رویكردهاو

پردازی در تعلیم و تربیت اسالمی. گردآوری فتحی حسن ملكاوی، ترجمة اسداله طوسی و  گامی به سوی نظریه -2
صص -. مراحل رشد انسان و مسایل تربیتی آن1380م سسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی، فر، قم،  غالمرضا متقی

 پمربوط به تربیت دینی و یادگیری و رشدو   435-403

. 1378تعلیم و تربیت اسالمی. محمدتقی جعفری، گردآوری، تنظیم و تلخیص محمدرضا جوادی، تهران، پیام آزادی،  -3
 مربوط به مربی و آموزش دینیوپ 64-86صص -رکن دوم: معلم و مربی

آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد. ناصر باهنر، تهران، سازمان تبلیغات اسالمی، شرکت چاپ و نشر بین  -4
 . 1378الملل، 

 پژوهش ها و مقاالت علمی در زمینه آموزش مفاهیم دینی و اخالقی در ایران و جهان. منبع فرعی:

 دگیری. راهبردهای ارزشیابی يا5
 نمره  10ارزشیابی پایانی: آزمون پایانی 

 نمره  5ارزشیابی فرآیند: عملكرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 
 نمره  5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تكالیف عملكردی 

شود. مبنای  لكردی و آزمون پایان ترم انجام میارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تكالیف یادگیری در طول ترم، تكالیف عم
 ارزیابی تكالیف پیادگیری و عملكردیو مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 



 

 

 

 «آموزش دينی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن 1
خانواده، نزدیكان و همساالن شكل می اولین تجربیات یادگیری مفاهیم اخالقی و دینی در خانواده و از طریق ارتباط با اعضاء 

گیرد. در مبانی تعلیم و تربیتی دینی دوره ابتدایی پهفت سال دومو به عنوان یک دوره تأثیر گذار در شكل گیری رفتار های دینی 
وزش و اخالقی در کودکان و نیز تقید به مسایل دینی محسوب می شود. آشنایی معلمان با فرآیند رشد اخالقی و روش های آم

آن، به آنها در انتخاب زبان متناسب با سطح رشدی دانش آموزان و سازمان دادن موقعیت های یادگیری تأثیر گذار برای درک 
 مفاهیم دینی، شكل گیری و تقویت ارزش ها و باور های دینی کمک کند. 

 
 مشخصات درس

 عملی -نوع درس: نظری

 2تعداد واحد: 

 ساعت 48زمان درس: 

ی تعلیم و تربیت پیشنیاز: مبان

 دینی

 دينی  آموزشنام درس:  به فارسی: 

 اهداف/ پیامدهای يادگیری: در پايان اين واحد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

با تحلیل ویژگی ها و ساختار مواد آموزشی، میزان انطباق آن با اهداف برنامهه درسهی را بهرای طراحهی فرصهت ههای       

 رسی و ارزیابی قرار دهد. یادگیری متنوع و غنی مورد بر

با طراحی و اجرای یک  واحد یادگیری در موقعیت واقعی، نقاط قوت و ضعف آن را برای اصالح/ تقویت واحد یهادگیری  

  تشخیص و راهكار هایی برای اصالح آن ارا ه نماید.

 شايستگی اساسی:

pk& pck 1 &2-2کد-

3& 2-3& 3-3& 4-3 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

بررسی واحد یادگیری با  قد و بازنگری ن

رعایت کلیه مالک ها 

صورت نگرفته است و در 

بازنگری به اظهار نظر های 

 کلی بسنده شده است. 

واحد یادگیری با رعایت کلیه 

مالک ها مورد برسی قرار 

گرفته است اما فرصت های 

یادگیری پیشنهادات ارا ه شده 

برای بازنگری منجر به توسعه 

احد یادگیری برای ظرفیت و

درک عمیق تر مفاهیم دینی و 

 اخالقی نشده است.

واحد یادگیری با توجه به کلیه 

مالک ها مورد نقد و بررسی 

قرار گرفته و فرصت های 

یادگیری پیشنهادات ارا ه شده 

برای بازنگری منجر به تقویت 

و توسعه ظرفیت واحد یادگیری 

در در درک عمیق تر مفاهیم 

 شده است. دینی و اخالقی

طراحی واحد 

 يادگیری

واحد یادگیری طراحی شده 

ساختار نظام مندی ندارد و 

نشان دهنده ارتباط میان 

اهداف و فرصت های 

یادگیری طراحی شده 

 نیست.    

ز واحد یادگیری طراحی شده ا

نظم منطقی برخوردار است و 

ارتباط میان اهداف و فرصت 

های یادگیری طراحی رعایت 

 شده است.    

در واحد یادگیری طراحی شده 

نوآوری وجود دارد و توانسته 

ضمن پوشش اهداف با تنوع 

بخشیدن به فرصت های 

یادگیری و تولید منابع جدید 

امكان عمیق بخشیدن به 

 یادگیری را فراهم کند. 

گزارش تدریس انعكاس  تدريس 

دهنده ارزیابی یادگیرنده 

نسبت به نقاط قوت و 

در گزارش تدریس نقاط قوت و 

ضعف واحد یادگیری طراحی 

شده تشخیص داده شده و 

در گزارش تدریس نقاط قوت و 

ضعف طراحی واحد یادگیری و 

دالیل آن تشخیص داده شده و 



 

 

 

ضعف خود در طراحی واحد 

 یادگیری نیست.  

پیشنهاداتی برای انسجام بیشتر 

یاتقویت فرصت های یادگیری 

  طراحی شده ارا ه شده است.

پیشنهاداتی برای انسجام بیشتر 

یا تقویت فرصت های یادگیری 

طراحی شده به همراه شواهدی 

برای تأثیر گذار مطرح شده 

 است.
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 درسی و راهنمای معلم فصل اول: معرفی کتاب
هها،   تعداد فصول و بخهش   بررسی ویژگی های کتاب درسی شامل: موضوع کتاب، پایه تحصیلی، حجم و صفحات کتاب، -1

 بینی شده برای تدریس ساعات پیش
 ریزی موضوعات درسی ساختار کتاب درسی و طرح -2
 ساختار یک درس و کارکرد اجزای مختلف آن   -3
 ها و واحدهای یادگیری بررسی فصول، بخش -4

 فصل دوم: بررسی واحد های يادگیری در کتاب درسی 

 عنوان واحد یادگیری -1-1

 هدف واحد یادگیری -1-2
 ارتباط طولی و عرضی واحد یادگیری  -1-3
 آموز و بد فهمی های احتمالی های ضروری دانش دانسته تعیین پیش -1-4

 یادگیریتعیین مفاهیم و مهارت های اساسی و بیان اصطالحات خاص این واحد  -1-5

 یابی به مفهوم نهایی /مهارت موردنظر. ی گسترش مفاهیم/ مهارت ها در یک واحد یادگیری و دست چگونگی ارتباط و نحوه -1-6

 ها با توجه به مفاهیم اساسی شواهد و مثال -1-7

 نحوه سازماندهی فرصت های یاگیری با توجه به رویكرد برنامه درسی  -1-8

 ماندهی واحد یادگیری تنوع راهبرد های آموزش و ارزشیابی در ساز -1-9

 بررسی توالی و انسجام فرصت های یادگیری.  -1-10

 کند. ها و ... که به یادگیری مفاهیم کمک می نویسی های آموزشی، درشت  بررسی تصاویر، نمودارها، پیام -1-11

 مشخص کردن مواد و ابزارهای آموزشی مناسب برای آموزش واحد تدریس. -1-12

 آموزان ارتباط داد. گی دانشهایی که بتوان مفاهیم درس را با زند روش -1-13

 های بكارگرفته شده برای توسعه مهارت های تفكر  راهبرد -1-14

 طراحی ارزش یابی تكوینی از واحد تدریس -1-15

 یابی، مجموعی از واحد یادگیری طراحی ارزش -1-16

 فعالیت يادگیری: 

یافته ها بهه کهالس و تصهمیم     نقد و بررسی واحد های یادگیری کتاب درسی بر اساس چارچوب ارار ه شده در فصل دوم و ارا ه
گیری در خصوص نكات قوت و ضعف کتاب به همراه ارا ه پیشنهادات برای کمک به دانش آموزان در درک عمیهق تهر مفهاهیم    

 اخالقی و دینی. 

 توصیه می شود کلیه کتاب ها در شش پايه تحصیلی مورد بررسی قرار گیرد.  

 فعالیت عملکردی:

 ک واحد یادگیری با رعایت اهداف و حدود محتوا در برنامه درسی کار گروهی: طراحی و تولید ی



 

 

 

 فصل سوم: بررسی ساختار کتاب راهنمای معلم و ساير مواد آموزشی
تبیین منطق واحد یادگیری پدلیل فرصت های یادگیری طراحی شده با توجه به موقعیت های واقعی زندگی و لحاظ  و1

 نمودن تفاوت های فردیو
قابلیت ها و توانایی هایی که دانش آموزان پس از گذراندن این  -دگیری پانتظارات از دانش آموزان تعیین پیامد های یا و2

 واحد یادگیری به آن دست خواهند یافتو
 تبیین مفاهیم اساسی که واحد یادگیری حول آن سازماندهی شده است.   و3

 بررسی بدفهی های یادگیرندگان و راهكار ها و4

وزان از طریق فراخواندن دانش، تجربیات پیشین و عالیق فردی آنان برای کسب چگونگی درگیر نمودن دانش آم و5
 دانش و تجربیات جدید.

سازمان دهی و مرحله بندی  فرصت های یادگیری، تكالیف یادگیری و تكالیف عملكردی با استفاده از راهبرد های  و6
 مختلف 

 وانمندی و عالیق فردی راهبرد های هماهنگ نمودن واحد یادگیری با سبک های یادگیری، ت و7

 تجربیات خارج از کالس درس برای انتقال آموخته ها به موقعیت واقعی  تعیین محدوده ی و8

میزان انعطاف/ قدرت انتخاب در انجام فعالیت های یادگیری و تكالیف عملكردی بر اساس تفاوت های فردی و  و9
 موقعیت های یادگیری در مناطق مختلف

می و غیر رسمیو و مالک های ارزیابی سطوح عملكردی در ارزیابی تكالیف یادگیری و انواع راهكار های سنجش پرس و10
 تكالیف عملكردی 

 روش تفسیر، سطح دستیابی یادگیرندگان به پیامد ها و ارایه بازخورد موثر به دانش آموزان و11

 سایر منابع مورد استفاده معلم و12

 نمونه کاربر  ها/ سازماندهنده های تصویری 

 ا دستور العمل ه 

 نمودار ها 

  منابع خواندنی 
 فهرست واژگان 
 نمونه آزمون ها 
 شناسی کتاب 

بررسی راهنما های معلم بر اساس ساختار فوق و تهیه گزارشی از سطح کارآیی آن در کمک بهه معلمهان در   تکلیف يادگیری: 

 آموزش.

و تكمیل آن با طراحی فرصت ههای  بازنگری یک نمونه واحد های یادگیری طراحی شده در راهنمای معلم  تکلیف عملکردی:

 یادگیری جدید و تولید منابع آموزشی مورد نیاز.

 فصل چهارم: ارايه تدريس نمونه
دانشجو  طراحی انجام شده برای واحد یادگیری را در سطح کالس درس اجرا و میزان تحقق اهداف و کمک به یادگیری دانش 

 شود. اه با اصطالحات تنظیم و ارایه میآموزان  مورد نقد قرار می گیرد. گزارش تدریس همر
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استفاده از راهبرد تعاملی در بررسی کتاب درسی و راهنمای معلم، مطالعه مستقل در طراحی واحد یادگیری و راهبرد غیر 

 مستقیم پتحلیل نقادو در اجرا و ارزیابی واحد یادگیری. 



 

 

 

 . منابع آموزشی4

 رنامه درسی حوزه یادگیری حكمت و معارف اسالمی و کتب درسی مربوطه در دوره ابتدایی.بمنبع اصلی: 

 پژوهش ها و مقاالت علمی در زمینه آموزش مفاهیم دینی و اخالقی در ایران و جهان. منبع فرعی:

 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5
 ارزشیابی پایانی: ........ 

 نمره  5فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها  ارزشیابی فرآیند: عملكرد دانشجو در
 نمره  5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تكالیف عملكردی 

 نمره  10اجرا و ارزیابی واحد یادگیری در سطح کالس درس 
 نجام میارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تكالیف یادگیری در طول ترم، تكالیف عملكردی و آزمون پایان ترم ا

 شود. مبنای ارزیابی تكالیف پیادگیری و عملكردیو مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 «آموزش قرآن  »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

ا می کند. بر اساس مصوبات قهانونی دانهش   در جامعه ایران یادگیری قرآن از محیط خانواده آغاز شده و در دوره ابتدایی ادامه پید
آموزان در دوره ابتدایی باید بتوانند متن قرآن کریم را بخوانند و توانایی درک معنای عبارات ساده و پرکاربرد آن را برای انس بها  

ی آشهنایی دانهش   در استفاده از زمان تخصیص یافتهه بهرا   نقرآن داشته باشند. آشنایی معلمان با روش تدریس قرآن کریم به آنا
 آموزان با قرآن کریم توانمند نمودن دانش آموزان در روانخوانی و درک مفاهیم کمک می نماید. 

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

پیشنیاز: اصول و روش های 

 تدریس

 آموزش قرآن نام درس: 

 ادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای يادگیری: در پايان اين واحد ي

برنامه درسی آموزش قرآن دوره ابتدایی را بررسی و رابطه میان روش تدریس بخش های مختلف را با اهداف و شیوه های 

 ارزشیابی گزارش نماید. 

یری قرآن بتواند از ظرفیت منابع محلی برای تنوع بخشیدن فرصت های یادگیری و پاسخ به توانایی دانش آموزان در فراگ

 استفاده کند. 

 

 شايستگی اساسی:

pck & Ck  2 &1-1کد-

1& 1-3 & 2-3& 3-3 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

ارتباط میان هدف و  شیوه های تدريس

شیوه ارزشیابی و روش 

تدریس بخش های 

مختلف آموزش قرآن را 

بدون در نظر گرفتن 

تمایز بخش های از 

یكدیگر گزارش نموده 

 است. 

یل انجام شده نشان دهنده تحل

ارتباط میان هدف روش تدریس و 

شیوه ارزشیابی بخش های 

مختلف آموزش قرآن است، و در 

این تحلیل تمایز بخش ها از 

 یكدیگر گزارش شده است. 

تحلیل نشان دهنده ارتباط 

روش تدریس بخش های 

مختلف آموزش قرآن با 

هدف و شیوه ارزشیابی هر 

آن  یک از بخش ها و ارتباط

با یادگیری دانش آموزان 

 است.

ظرفیت های مختلف را  منابع محلی

در سطح منابع در 

دسترس بررسی نموده و 

روشی برای استفاده از 

این ظرفیت جهت کمک 

به یادگیری دانش 

آموزان با توجه به تفاوت 

های فردی ارا ه نداده 

 است. 

ظرفیت های مختلف را در سطح 

یی مدرسه و خانواده ها شناسا

نموده و نحوه استفاده از این 

ظرفیت ها جهت کمک به 

یادگیری دانش آموزان را با توجه 

به تفاوت های فردی در قالب 

 طرحی ارا ه داده است.

ظرفیت های مختلف در 

سطح مدرسه و  محله 

شناسایی نموده و نحوه 

استفاده از این ظرفیت ها را 

در قالب طرحی که نشان 

ا توجه دهنده انعطاف برنامه ب

به تفاوت های فردی دانش 

آموزان می باشد ارا ه داده 

 است.
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 فصل اول : کلیات
 و رویكرد آموزش قرآن فلسفه -1



 

 

 

 اصول و اهداف برنامه آموزش قرآن در دوره ابتدایی -2
 روش های آموزش قرآن -3

 آموزش روخوانی با تكیه بر زبان مادری
 روخوانی به روش سنتی آموزش 

 آموزش روخوانی به روش تصویر خوانی 
 رسانه های آموزشی  -4
 آشنایی با ساختار کتاب درسی -5
 ظرفیت های محلی برای تنوع بخشیدن به فرصت های یادگیری -6

 تكلیف یادگیری:

با استفاده از سایر منابع نقدی  با مراجعه به اسناد برنامه درسی آموزش قرآن در دوره ابتدایی یكی از محور های فوق را مطالعه و
 بر آن ارا ه نماید.

 تکلیف عملکردی: 
منابع محلی را در سطح منطقه آموزشی/ زندگی خود بررسی و در قالب طرحی که چگونگی استفاده از این منابع برای تنوع 

 بخشیدن به فرصت های یادگیری را منعكس می نماید، ارا ه کند. 

 های تدريس  فصل دوم: روش

 خواندن قرآن : -لفا

 آموزش مهارت روخوانی -1
بخش خوانی کلمات و ترکیب های قرآنی با ترکیب صامت ها و مصوت ها، حرف ساکن، حرف مشدد بر اساس آموخته های  -1-1

 زان سواد آموزی فارسی و با اشاره صحیح به هر بخش، توسط معلم، با استفاده از لوحه آموزشی و خواندن دسته جمعی و انفرادی دانش آمو
 تمرین خواندن کلمات و عبارات قرآنی به صورت شمرده -1-2

 تمرین خواندن کلمات و عبارات قرآنی به صورت معمولی و روان -1-3
 

 : الخط قرآن کريم آموزش نمادهای خاص رسم  - 2

 انواع تنوین، کاف بدون سرکج و الف کوچک تاء گرد،   -1-2

 هاء ضمیر و  واو و یای کوچک پ در اشباع حرکت  -2-2

 همزه پءو  -3-2

 نون کوچک پ التقای ساکنین و  -4-2

 حروف مقطعه -5-2

 عالمت مد  -6-2

 

 آموزش حروف ناخوانا : -3

 انواع حروف ناخوانا -3 -1

 آموزش حروف ناخوانا به صورت حروف متمایز - 2-3

 آموزش قواعد حروف ناخوانا -3-3
  

 روش تدريس انواع وقف   -4

 وخوانیی رفع اشکاالت ر شیوه  -5



 

 

 

   آموزش قرائت -6

 های قرآنی ب ( پیام

 ها و عبارات ساده یا پرکاربرد قرآن کریم  روش آموزش معنا کردن ترکیبج ( درک معنا : 

 های قرآنی  د ( داستان

 هر  ( خواندن از روی قرآن کامل

 و  ( حفظ نسبی آيات و سوره های قرآن کريم 

 تکلیف عملکردی:
سی و ارتباط آن با روش های تدریس بخش های مختلف، طراحی آموزشی با استفاده از شیوه های با اهداف بررسی برنامه در

 مختلف آموزش قرآن طراحی و اجرا نماید. 
 يابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان: ارزش فصل سوم:

 يابی مستمر ارزش
 یابی مستمر، اهمیت و نقش آن در یادگیری قرآن رویكرد ارزش -1
 ی ابتدایی ها وکار در کالس دوره های قرآنی، داستان پیام های روخوانی، قرا ت، بخش یابی مستمر از ارزش -2
 های داخل و خارج از کالس دهی و نقش هر یک از فعالیت ی نمره ارزش یابی مستمر و نحوه -3
 دهی . یابی مستمر دانش آموزان ، مالحظات ضروری در کیفیت نمره ی ارزش نمره گذار -4

 تکلیف يادگیری: 

 تفاه از راهبرد های ارزشیابی برای هر یک از بخش های تدریس قرآن ابزار ارزشیابی طراحی نماید.با اس
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تدارک دیدن فرصت های یادگیری غیر مستقیم برای کسب تجربه در آموزش مهارت های روخوانی قرآن با استفاده از 

دانش آموزان، و راهبرد های شناختی برای تحلیل اهداف و روش های  منابع محلی برای پاسخ به تفاوت های فردی
 تدریس آموزش قرآن است.

 . منابع آموزشی4
 کتاب های درسی راهنمای های معلم در دوره ابتدایی. 

 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5
 نمره  10ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 10نشجو در تكالیف یادگیری  و تكالیف عملكردی پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها ارزشیابی فرآیند: عملكرد دا
 نمره 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تكالیف یادگیری در طول ترم، تكالیف عملكردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 
 ادگیری تعیین شده است. ارزیابی تكالیف پیادگیری و عملكردیو مالک ها و سطوح پیامد های ی

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 « مبانی آموزش هنر »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1 

آموزش هنر فرصت الزم برای مواجهه کودکان با دنیایی که مملو از اطالعات در قالب های مختلف و پیچیده بصری پشكل ها، 
در آموزش دوره  "تربیت هنری"ت را فراهم می کند. توجه به اندازه ها، رنگ ها، الگو ها، ساختار ها، و بافت هاو و غیر بصری اس
خود را یاد بگیرند و بتوانند اطالعات را از منابع محیط  "حواس"ابتدایی موجب می شود تا دانش آموزان توانایی استفاده از 

هند. توانایی معلمان در خلق پیرامون خود  با دقت انتخاب و آنها را بر اساس معیار های معتبر مورد بررسی و استفاده قرار د
گیری با بهره گیری از قدرت تخیل، تفكر، حواس دانش آموزان به آنان کمک خواهد کرد تا ضمن تقویت رشد دفرصت های یا

عاطفی و ذهنی دانش آموزان، از زبان هنر  به عنوان یكی از شیوه برقراری ارتباط برای کمک به یادگیری آنان در موضوعات 
 ستفاده کنند.درسی مختلف ا

  
 مشخصات درس

 عملی -نوع درس: نظری

 2تعداد واحد: 

 ساعت 48زمان درس: 

پیشنیاز: راهبرد های تدریس در 

 آموزش ابتدایی 

 نحوه تدریس: 

 نام درس:  به فارسی: مبانی آموزش هنر 

 به انگلیسی:           

 ادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای يادگیری: در پايان اين واحد يادگیری دانشجو ق

با آگاهی نسبت به نقش مهارت های زندگی در توسعه ظرفیت های فردی و رویارویی م ثر با موقعیت ها بتواند برنامه 

 ای برای رشد فردی و افزایش سطح سازگاری خود تنظیم نماید. 

تهیه، اجرا و نتایج آن را با شناسایی نیاز ها/ مسایل در موقعیت آموزشی بتواند طرحی برای آموزش به دانش آموزان 

 گزارش نماید.

 شايستگی اساسی:

pck&ck 2 &1-1کد-

1& 1-3& 2-3& 3-3& 

4-3 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

قادر است موقعیت های  توسعه فردی

دشوار در زندگی و تأثیر 

بكارگیری مهارت های 

زندگی را در کاهش 

استرس و افزایش موفقیت 

 گزارش نماید. 

شرایط زندگی خود  را قادر است 

برای افزایش سطح سازگاری و 

کاهش مشكالت تحلیل و به 

کمک مهارت های زندگی 

طرحی برای افزایش میزان 

سازگاری یا توسعه توانایی های 

 خود ارا ه کند. 

در موقعیت های دشوار/ پیش 

بینی نشده را با استفاده از 

مهارت های زندگی قادر است 

/ شرایط را برای حل مسایل

 تعارض ها مدیریت نماید

توانسته نوع نیاز / مسا له را  تهیه طرح

شناسایی کند اما مقاله ارا ه 

شده نشان دهنده تأثیر 

گذاری طرح بر افزایش 

سطح سازگاری/ مدیریت 

توانسته است با توجه به نوع نیاز 

/ مسا له فردی شناسایی شده 

ده از مهارت طرحی را با استفا

های زندگی  برای افزایش 

سطح سازگاری دانش آموز  

نیاز ها/ مسایل را در سطح 

کالس درس/ مدرسه شناسایی 

نموده و با استفاده از منابع 

علمی و پژوهشی طرحی برای 

ح سازگاری دانش افزایش سط



 

 

 

بحران از سوی دانش آموز 

 نیست.

تهیه نموده و یافته ها در مقاله 

ارا ه شده نشان از تأثیر گذاری 

 آن بر عملكرد داش آموز است.

آموزان و مدیریت خود در 

شرایط بحرانی  تهیه نموده و 

نتایج مطرح شده در مقاله نشان 

از تأثیر گزاری آن بر عملكرد 

 داش آموزان است.

 

 های يادگیری، محتوای درس و ساختار آن . فرصت2

 

 فصل اول : کلیات

 ضرورت آموزش درس مهارت های زندگی -
 های زندگی تمفهوم و تعریف مهار -
 ی ابتدایی های زندگی در دوره مبانی برنامه درسی مهارت -
 های زندگی مبانی فلسفی برنامه مهارت -
 ی درسی مهارتهای زندگی مبانی روانشناختی برنامه -
 های زندگی مبانی جامعه شناختی برنامه مهارت -
 کارکردهای اجتماعی مدرسه -1
 شدن . پذیری یا اجتماعی کارکرد جامعه -الف
 کارکرد رشد فردی. –ب 
 ها بر برنامه درسی مهارتهای زندگی  های کالن جامعه و تأثیر آن گیری جهت -2
 های مورد قبول جامعه  ارزش -2-1
 های اجتماعی : عدالت اجتماعی ، احترام به حقوق اجتماعی افراد ، امنیت اجتماعی آل ایده -2-2
 نیازها و احتیاجات  -2-3

 های عمومی در جهان  ها ، چالش نشانه نیازها ، -الف
 نیازها و مسا ل جامعه ایران –ب 

 تکلیف يادگیری: 
مطالعه مقاالت علمی در زمینه آموزش مهارت های زندگی در سایر کشور ها و تهیه گزارش کوتاهی در مورد روش آموزش 

شده در زمینه آموزش مهارت های زندگی و  مهارت ها به دانش آموزان در دوره ابتدایی. مطالعه گزارش پژوهش های انجام
 تأثیرات آن بر ابعاد مختلف رشد دانش آموزان و ارا ه یافته ها در قالب یک مقاله کوتاه

 ها فصل دوم : مهارت

 مهارت های عاطفی-1
 ایجاد رابطه -الف

 برقراری ارتباط  -
 همكاری و تعاون -
 های اجتماعی مهارت -
 وها  حل مناقشات پیا اختالف -
 تنظیم روابط بر اساس حق و تكلیف -
 توجه به عدالت و رفع تبعیض -



 

 

 

 گذشت -
 ها پذیرفتن تفاوت -

 توجه و دلسوزی  –ب 
 نگرانی و توجه نسبت به دیگران -
 همدلی -
 اعتماد -
 قدردانی و قدر شناسی -
 به اشتراک گذاردن پیا تقسیمو -
 روابط رشددهنده -
 توجه به عدالت و رفع تبیعض -

 مهارت های ذهنی -2
 فكر کردن -الف

 یادگیری چگونه یادگرفتن -
 گیری تصمیم -
 قدرت تمیز و انتخاب -
 حل مسأله -
 تفكر انتقادی -

 مدیریت کردن –ب 
 گذاری هدف -
 دهیو ریزی پسازمان برنامه -
 استفاده عاقالنه از منابع -
 ثبت سوابق -
 انعطاف پذیری -

 مهارت های جسمی و روانی -3
 ستن زی -الف

 زندگی  های سبک سالم گزینه -
 مدیریت فشار -
 ها پیشگیری از بیماری  -
 ایمنی  -

 بودن -ب 
 انضباط فردی  -
 مدیریت احساسات  -
 عمل به باور ها-
 اراده و پرهیز -
 مسئوالنه عمل کردن نسبت به خود  -
 عزت نفس  -
 خود سازی -
 ارادت و حرمت نفس -



 

 

 

 مهارت های کار و مشارکت-4
 کارکردن -الف

 خود انگیختگی -
 کار تیمی یا گروهی -
 های قابل عرضه در بازار کار مهارت -

 در اختیار گذاشتن خود –ب 
 سهیم شدن در تالش گروه -
 شهروند مسئول -
 رهبری -
 خدمات اجتماعی داوطلبانه -
 احسان به دیگران -

اسایی مهارت ها و توانایی های دانشجویان اقادم شود و پس از در ابتدای ترم با استاده از فرم خود ارزیابی نسبت به شنتوصیه: 

اجرای فعالیت های یادگیری مربوط به مهارت های ذکر شده در هر یک از بخش ها مجدداً فرم اولیه برای خود ارزیابی، برنامه 
 ریزی برای توسعه توانایی های فردی در اختیار دانشجویان قرار گیرد. 

 تکلیف يادگیری: 
فرم خود ارزیابی از سوی دانشجویان و تهیه طرحی برای بهره گیری از مهارت های ذکر شده در تعامالت و زندگی  تكمیل
 روزمره. 

 دهی فرصت های يادگیری فصل سوم : سازمان
 تعیین اهداف -
 تعیین موقعیت یادگیری -
 تعیین منابع و ابزار -
 طراحی فعالیت -
 اجرا و ارزیابی -

 :تکلیف عملکردی
نمونه فعالیت یادگیری برای آموزش دو مورد از مهارت های ذکر شده طراحی نموده و نتایج اجرای آن در یک گروه کوچک/  یک

 فردی را گزارش نماید. 

 فصل چهارم : روشهای تدريس مهارتهای زندگی
 ایفای نقش - 
 بدیعه سازی -
 یادگیری مشارکتی -
 آموزش ابراز وجود -

 

 یابی مهارتهای زندگیفصل پنجم : روشهای ارزش
 های عملكردی آزمون -
 بندی مقیاس درجه -
 ایفای نقش -
 مصاحبه -



 

 

 

 تکلیف يادگیری: 
با مطالعه محیط آموزشی/ اجتماعی دانش آموزان مسایل/ نیاز های فردی و گروهی دانش آموزان را شناسایی نموده و نسبت به 

جه به اقتضا ات محیط آموزشی/ زندگی اقدام نماید. نتایج اجرای برنامه تهیه طرحی برای پاسخگویی به نیاز ها/ حل مسئله با تو
 را در قالب یک مقاله کوتاه گزارش کند.

  . راهبردهای تدريس و يادگیری 3
استفاده از راهبرد رشد فردی برای کسب تجربه مستقیم در زمینه آموزش مهارت های زندگی، راهبرد غیر مستقیم و تعاملی 

های یادگیری برای آموزش مهارت های زندگی به کودکان، راهبرد مستقیم در بررسی منابع علمی در در طراحی فرصت 
 زمینه آموزش مهارت های زندگی. 

 . منابع آموزشی4

 ..........منبع اصلی:

 ......... منبع فرعی:

 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5
 نمره   5ارزشیابی پایانی: آزمون پایانی 

 نمره  5یند: عملكرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها ارزشیابی فرآ
 نمره  10ارزیابی پوشه کار: مجموعه تكالیف عملكردی 

شود. مبنای  ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تكالیف یادگیری در طول ترم، تكالیف عملكردی و آزمون پایان ترم انجام می
 یف پیادگیری و عملكردیو مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. ارزیابی تكال

 



 

 

 

 «3و  2، 1 کارگاه آموزش هنر»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

آموزش هنر به معلم توانایی آنان را در خلق فرصت های یاگیری در درون و بیرون از حوزه یادگیری هنر افزایش می دهد و به 
می کند تا مشكالت یاگیری دانش آموزان را با استفاه از ظرفیت هنر در آموزش موضوعات درسی مختلف برطرف آنان کمک 

نمایند. عالوه بر این خلق یک اثر هنری در رشته های مختلف به آنان این امكان را می دهد تا با ایده یابی، خلق ایده و ارزیابی 
ا شناسایی نموده و ضمن رشد و توسعه ظرفیت های شخصی از زبان هنر در اثر هنری تولید شده توانایی های هنری خود ر

 موقعیت های واقعی زندگی استفاده نمایند.
  

 مشخصات درس

 نظری و کارگاهینوع درس: 

واحد  2واحد نظری  1تعداد واحد: 

 کارگاهی

 ساعت 112زمان درس: 

 -پیشنیاز:

 

  16 3و  2، 1کارگاه آموزش هنرنام درس:  

 

 پیامدهای يادگیری: در پايان اين واحد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود: اهداف/

 آموزش هنر، یک اثر هنری خلق نماید.   ه با درک مفاهیم خاص و فرایند خلق یک اثر هنری در حوز

برای موقعیت های یادگیری مختلف از زبان هنر برای آوزش موضوعات درسی مختلف و برانگیختن عالیق دانش 

 استفاده کند.  آموزان

 شايستگی اساسی:

pck&ck 2 &1-1کد-

1& 1-3& 2-3& 3-3& 

4-3 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

اثر هنری خلق شده نشان  خلق اثر هنری

دهنده آگاهی نسبت به 

روش ها و ابزار های 

هنری است، اما اجرا و 

ارزیابی آن بر اساس مالک 

های هنری انعكاس دهنده 

گیری  درک مفاهیم و بهره

از فرآیند ها در خلق اثر 

 هنری نیست.

در اثر هنری خلق شده از ابزار 

ها و روش ها متناسب با مفاهیم 

و فرآیند های هنری  استفاه 

شده و ارزیابی آن  بر اساس 

مالک های هنری نشان دهنده 

خلق ایده و اجرای آن به زبان 

 هنری است.

ایده یابی، اجرا، اثر هنری بر 

ی هنری اساس معیار ها

انعكاس دهنده درک عمیق 

نسبت به مفاهیم هنری و 

بكارگیری فرآیند ها اسو ارزیابی 

اثر نیز نشان از کشف روابط در 

 اثر هنری خلق شده است. 

فرصت 

 يادگیری

در طراحی فرصت هایی 

یادگیری از مفاهیم و 

فرآیند های هنری استفاده 

شده است، اما تناسب آن 

از با موقعیت یادگیری و نی

ها و عالیق یادگیرندگان 

 لحاظ نشده است. 

در فرصت های یادگیری 

طراحی شده از مفاهیم و فرآیند 

های هنری در حوزه های 

مختلف هنری استفاده شده 

است، و در طراحی فرصت ها 

تفاوت های فردی مد نظر قرار 

 گرفته است.

در فرصت های یادگیری 

طراحی شده از مفاهیم و فرآیند 

ر حوزه های های هنری د

مختلف هنری به صورت 

تلفیقی استفاده شده است، به 

گونه ای که ضمن توجه به 

تفاوت های فردی امكان درگیر 

                                                      

 استفاده کرد. team teachingبا توجه به تنوع موضوعات در این درس می توان از چند استاد برای تدریس یا  - 16



 

 

 

نمودن همه دانش آموزان را 

متناسب با تفاوت های فردی 

 فراهم کرده است.

 

 های يادگیری، محتوای درس و ساختار آن . فرصت2

 فصل اول: آموزش نقاشی
رنگ   نقاشی،  تخیل،  تعادل، توازن، هارمونی، دیدن، تصویر عینی،  حجم، ،تقارن  ترکیب، بافت،  رنگ،، مآموزش اشكال، فر
 طراحی نقوش هندسی، طراحی نقوش انتزاعی و ... ، نقاشی روی اشیا،  کردن، چاپ دستی،

 طراحی فرصت یادگیری 
 ادراک حسی -
 درک عناصر بصری  -

 های اساسی پرسش -

 یپنقاشی، ابزار و مواد، نكات ایمنیو:فرایند خلق یک اثر هنر -

 درک مفاهیم -

 ی ایده, اجرای ایده، ، ارزیابی یک اثر هنریپاین فرایند توسط دانشجو به صورت عملی طی خواهد شد.و ارا ه  یابی، ایده

 های طراحی يک فعالیت نقاشی گام

 ایجاد انگیزه  -1
 اجراو ابزار ومواد، روش پفرصت تفكر برای انتخاب ایده،پرورش ایده -2
 یا ابراز هنریو  اجرای ایدهپفرصت اجرای ایده -3

 ثبت نتایج و ..و  ی فعالیت، توصیف و نقد فعالیت، ارزیابی ایده پارا ه -4

 تکلیف عملکردی:

آموزان یک موقعیت  یادگیری در آموزش نقاشی طراحی کرده با توجه به فرایند  براساس شناخت عال ق و نیازهای دانش 
 زیابی نمایید. به هنگام ارزیابی به س االت زیر پاسخ دهید:فوق آن را اجرا و ار

 چگونه فرایند خلق یک اثر هنری توسط یادگیرندگان طی شده است؟ -1
 تری را برقرار کنند. چگونه فعالیت انجام شده به دانش آموزان کمک کرده است تا با خود و محیط ارتباط مناسب -2
 نری یادگیرندگان فراهم شده است؟های ه های خاصی برای ابراز توانایی چه فرصت -3

های یادگیرندگان استفاده شده است؟ و چگونه ازنتایج آن برای بهبود فرایند  یابی فعالیت هایی برای ارزش از چه روش -4
 خلق یک اثر هنری استفاده می شود؟

 های یادگیری بعدی استفاده خواهید کرد؟ کدام یک ازنتایج رادر طراحی فرصت -5

 ردستیفصل دوم :آموزش کا

 گری، مواد موجود در طبیعتو ها، سفال ، کاغذ و مقوا، دورریختنی ها، بافت توجه به زیبایی  کاردستی پدیدن، 
 طراحی فرصت یادگیری 

 ادراک حسی -
 درک عناصربصری  -

 های اساسی پرسش -

 فرایند تولید یک محصول هنریپکاردستی، ابزار و مواد، نكات ایمنیو: -

 درک مفاهیم -



 

 

 

 اجرای ایده، ارزیابی یک اثر هنریپاین فرایند توسط دانشجو به صورت عملی طی خواهد شد.و ،ی ایده  هارا  ، یابی ایده

 های طراحی يک فعالیت کاردستی گام

 ایجاد انگیزه  -1
 ابزار ومواد، روش اجراو پفرصت تفكر برای انتخاب ایده،پرورش ایده -2
 یا ابزار هنریو  اجرای ایدهپفرصت اجرای ایده -3

 ثبت نتایج و ..و ی فعالیت، توصیف و نقد فعالیت، پارا ه ارزیابی ایده -4

 تکلیف عملکردی:

آموزان یک موقعیت یادگیری در آموزش کاردستی طراحی کرده و با توجه به فرایند فوق آن  بر اساس شناخت عال ق دانش 
 را اجرا وارزیابی نمایید. به هنگام ارزیابی به سواالت زیر پاسخ دهید:

 لق یک اثر هنری توسط یادگیرندگان طی شده است؟چگونه فرایند خ -1
 تری را برقرار کنند. آموزان کمک کرده است تا با خود و محیط ارتباط مناسب چگونه فعالیت انجام شده به دانش -2
 های هنری یادگیرندگان فراهم شده است. های خاصی برای ابراز توانایی چه فرصت -3

ی عملكرد یادگیرندگان استفاده شده است؟ و چگونه ازنتایج آن برای بهبود ها یابی فعالیت هایی برای ارزش از چه روش -6
 فرایند خلق یک اثر هنری استفاده می شود؟

 های یادگیری بعدی استفاده خواهید کرد؟ کدام یک از این نتایج را در طراحی فرصت -4

 موسیقی

ها،  صدای مطبوع، ریتم و ملودی،  به زیبایی پصدا و انواع آن، منبع صدا، تقلید صدا، شنیدن، گوش دادن، سرود ، توجه-
 انواع موسیقی، کاربردهای موسیقی ساز، سازهای ملیو

   تربیت شنوایی 
 شنیدن و گوش دادن -

  ها بررسی صداهای موجود و آشنایی با آن -
 تقلید صدا -

 صداهای مطبوع و نامطبوع -

 زیبایی شناسی -

 ریتم  -

 وزن  -

 ملودی -

 رنگ صوتی -

 درک عناصر صوتی -
 موسیقی کاربردهای -

 ابزار ومنابع یادگیری -

 ایجاد موقعیتهای یادگیری در تربیت شنوایی 

 تدارک تجربیات یادگیری 

 این دو بخش به صورت عملی برای دانشجویان کالس اجرا می شود.

 های طراحی يک فعالیت برای تربیت شنوايی گام
 ایجاد انگیزه  -1
 روش اجراو ابزار ومواد، پفرصت تفكر برای انتخاب ایده، پرورش ایده -2
 یا ابزار هنریو  پفرصت اجرای ایده اجرای ایده -3



 

 

 

 ثبت نتایج و ..و  ی فعالیت، توصیف و نقد فعالیت، ارزیابی ایده پارا ه -4

 تکلیف عملکردی:

آموزان یک موقعیت یادگیری در تربیت شنوایی طراحی کرده و با توجه به فرایند فوق آن را اجرا و  براساس شناخت عال ق دانش
 ی نمایید. به هنگام ارزیابی به س االت زیر پاسخ دهید:ارزیاب
 چگونه فرایند خلق یک اثر هنری توسط یادگیرندگان طی شده است؟ -1
 تری را برقرار کنند. آموزان کمک کرده است تا با خود و محیط ارتباط مناسب چگونه فعالیت انجام شده به دانش -2

 یادگیرندگان فراهم شده است.های هنری  های خاصی برای ابراز توانایی چه فرصت -3
و چگونه ازنتایج آن برای بهبود های عملكرد یادگیرندگان استفاده شده است؟  یابی فعالیت هایی برای ارزش از چه روش -4

 فرایند خلق یک اثر هنری استفاده می شود؟

 های یادگیری بعدی استفاده خواهید کرد؟ یک از این نتایج را در طراحی فرصت کدام -5

 نمايش:

تقلید صدا، تنظیم حرکات، تقلید حرکات، هماهنگی صدا و حرکات، تخیل،   اژگان و مفاهیم خاص پبازی، تنظیم صدا،و -
گفت   حرف زدن،  تجسم خالق، اجرای نقشو،دیدن و شنیدن، لمس کردن، چشیدن، بوییدن، نفس کشیدن، ادای صوت،

 صحنه، حرکت فكر کردن، تمرکز، نمایشنامه،   البداهه، و گو، گفت و گوی فی
 طراحی فرصت یادگیری 

 ادراک حسی -
 درک عناصر هنری  -

 های اساسی پرسش -

 فرایند خلق اثر هنریپنمایش، ابزار و مواد، نكات ایمنیو: -

 درک مفاهیم و اجرای آن به صورت عملی -

 طی خواهد شد.و ارزیابی یک محصول هنریپاین فرایند توسط دانشجو به صورت عملی ی ایده، اجرای ایده، ارا ه یابی،  ایده

 های طراحی يک فعالیت نمايش گام

 ایجاد انگیزه  -1
 ابزار ومواد، روش اجراو پفرصت تفكر برای انتخاب ایده،پرورش ایده -2
 یا ابراز هنریو  اجرای ایدهپفرصت اجرای ایده -3

 ثبت نتایج و ..و ی فعالیت، توصیف و نقد فعالیت، ارزیابی ایده پارا ه -4

 تکلیف عملکردی:

های کاری یک نمایش را طراحی یا انتخاب نموده و به صورت گروهی  مفاهیم نمایشی، دانشجویان در گروهجهت آموزش  
 نمایش اجرا شده در کالس مورد بحث و گفت و گو قرار گیرد. اجرا کنند،

 تکلیف يادگیری:
یند فوق آن را اجرا و آموزان یک موقعیت یادگیری در نمایش طراحی کرده با توجه به فرا براساس شناخت عال ق دانش 

 ارزیابی نمایید. به هنگام ارزیابی به سئواالت زیر پاسخ دهید:
 چگونه فرایند تولید اثر هنری توسط یادگیرندگان طی شده است؟ -1
 های هنری یادگیرندگان فراهم شده است؟ های خاصی برای ابراز توانایی چه فرصت -2
ها کمک  توجه قرار گرفته و فرایند اجرای آن چگونه به تقویت ارزش چه مفاهیم ارزشی در نماش طراحی شده مورد -3

 کرده است؟



 

 

 

و چگونه ازنتایج آن برای های عملكرد یادگیرندگان استفاده شده است؟  یابی فعالیت هایی برای ارزش از چه روش - 4
 بهبود فرایند خلق یک اثر هنری استفاده می شود؟

 های یادگیری بعدی استفاده خواهید کرد؟ فرصتکدام یک از این نتایج را در طراحی  -5

 گويی*: قصه و قصه
گویی، خاطره،  گو، تناسب صدا و حرکات در قصه های قصه گویی، ویژگی مناسب کودکان، قصه  های قصه قصه، ویژگی -

 تصویرخوانی ،فضای قصه، قهرمانان قصه
 طراحی فرصت یادگیری 

 ادراکات حسیپبیان احساسات و عواطفو -
 قصه  درک عناصر -

 های اساسی پرسش -

 فرایند خلق یک اثر هنریپقصهو: -

 درک مفاهیم و اجرای آن به صورت عملی -

 .اجرای ایده، ارزیابی یک محصول هنریپاین فرایند توسط دانشجو به صورت عملی طی خواهد شدو، ی ایده ارا ه  یابی، ایده

 های طراحی يک فعالیت قصه و قصه گويی گام

 ایجاد انگیزه  -1
 ابزار ومواد، روش اجراو پفرصت تفكر برای انتخاب ایده،دهپرورش ای -2
 یا ابراز هنریو  اجرای ایدهپفرصت اجرای ایده -3

 ثبت نتایج و ..و ی فعالیت، توصیف و نقد فعالیت، ارزیابی ایده پارا ه -4

 تکلیف عملکردی:

با توجه بهفرایند فوق آن را  های قصه طراحی کرده آموزان یک موقعیت یادگیری در فعالیت براساس شناخت عال ق دانش 
 اجرا و ارزیابی نمایید. به هنگام ارزیابی به س االت  زیر پاسخ دهید:

 چگونه فرایند تولید اثر هنری توسط یادگیرندگان طی شده است؟ -1
 تری برقرار کنند؟ آموزان کمک کرده است تا با خود و محیط ارتباط مناسب چگونه فعالیت انجام شده به دانش -2
 های هنری یادگیرندگان فراهم شده است؟ های خاصی برای ابراز توانایی چه فرصت -3

و چگونه ازنتایج آن برای های عملكرد یادگیرندگان استفاده شده است؟  یابی فعالیت هایی برای ارزش از چه تكنیک -4
 بهبود فرایند خلق یک اثر هنری استفاده می شود؟

 ادگیری بعدی استفاده خواهید کرد؟های ی کدام یک از این نتایج را در طراحی فرصت -5

 . راهبردهای تدريس و يادگیری 3
استفاده از راهبرد مستقیم در تدریس مفاهیم و فرآیند ها هنری برای خلق یک اثر هنری، اجرای مستقل و یادگیری 

رویكرد تربیت  مشارکتیپنمایشو برای خلق یک اثر هنری، و راهبرد غیر مستقیم برای طراحی فرصت های یادگیری بر اساس
 هنری. 

 . منابع آموزشی4

........ 

 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5
ارزیابی این درس بر اساس تولیدات داشجویان در دو  بخش طراحی فرصت های یادگیری در هر یک از رشته های هنری 

  نمره است. 10نمره و خلق یک اثر هنری و ارزیابی آن بر اساس معیار های هنری  10



 

 

 

 «مبانی آموزش تربیت بدنی»فصل درس سر

 . معرفی درس و منطق آن1

علی رغم این که کودکان با ورود به دوره ابتدایی از مهارت های حرکتی مثل دویدن، پریدن و... برخوردار می باشند اما برای 
ت در موقعیت های مختلف تقویت عضالت و رشد جسمی نیاز به ورزش و فعالیت های بدنی دارند تا از هماهنگی الزم در حرکا

برخوردار شوند. روند رشد جسمانی کودکان در این دوره با یكدیگر متفاوت است و از این نظر بین دختران و پسران تفاوت هایی 
وجود دارد. آشنایی معلمان با روند رشد حرکتی کودکان در دوره ابتدایی به برنامه ریزی برای پاسخ به نیاز های فردی کودکان و 

رگیری عضالت و تقویت مهارت های حرکتی و قوای جسمانی آنان متناسب با ظرفیت های فردی کمک می کند. معلمان با بكا
شناخت برنامه درسی تربیت بدنی و روش های آموزش آن قادر خواهند بود تا به طراحی فرصت های یادگیری مبادرت نمایند که 

سب از اوقات فراغت و تقویت قوای جسمانی و مهارت های حرکتی خود را به از طریق آن دانش آموزان کارگروهی، استفاده منا
 کمک تمرین های ورزشی فرابگیرند. 

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

 -پیشنیاز: 

 مبانی آموزش تربیت بدنینام درس: 

 جو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای يادگیری: در پايان اين واحد يادگیری دانش

با شناخت برنامه درسی تربیت بدنی و روش های آن، فرصت های یادگیری برای تقویت قوای جسمانی و بكارگیری مهارت 

 های حرکتی متناسب با تفاوت های فردی طراحی نمایند. 

 
 شايستگی اساسی:

pck & pk  2 &2-1کد-

2& 1-3 & 2-3& 3-

3&3-4 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

با مشاهده فعالیت های  رشد حرکتی 

کودکان در یک موقعیت 

واقعی قادر است توانایی های 

جسمی حرکتی دانش آموزان 

و تناسب آن با سن را گزارش 

 نماید. 

با مشاهده فعالیت های کودان در 

یک موقعیت واقعی قادر است 

توانایی های جسمی حرکتی 

دانش آموزان را شناسایی و با 

پیشنهاداتی برای توجه به سن 

تقویت قوای جسمانی/ اصالح/ 

تقویت مهارت های حرکتی ارا ه 

 کند.

با مشاهده فعالیت های 

کودکان در یک موقعیت 

واقعی قادر است سطح 

توانایی های جسمی حرکتی 

دانش آموزان را شناسایی و 

متناسب با تفاوت های فردی 

پیشنهاداتی برای تقویت 

قوای جسمانی/ اصالح/ 

مهارت های حرکتی تقویت 

 ارا ه کند.

تحلیل موقعیت 

 آموزشی 

یک موقعیت آموزش تربیت 

بدنی را به جهت رعایت توالی 

آموزش پیش بینی شده در 

برنامه درسی و امكانات 

بكارگرفته شده تحلیل و میزان 

رعایت مراحل را گزارش نموده 

 است. 

یک موقعیت آموزش تربیت بدنی 

زش را به جهت رعایت توالی آمو

پیش بینی شده در برنامه درسی و 

امكانات بكارگرفته شده تحلیل و 

پیشنهاداتی متناسب با مراحل 

برنامه ریزی در آموزش تربیت 

 بدنی ارا ه کرده است.

یک موقعیت آموزش تربیت 

بدنی را به جهت رعایت 

توالی آموزش پیش بینی شده 

در برنامه درسی و امكانات 

بكارگرفته شده تحلیل و با 

توجه به  موقعیت و تفاوت 

های فردی دانش آموزان 



 

 

 

پیشنهاداتی برای انطباق 

برنامه با موقعیت های 

اجرایی با توجه به مراحل 

برنامه درسی تربیت بدنی 

 ارا ه کرده است.

 

 های يادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: کلیات
 معاصر ماهیت و حیطه تربیت بدنی و جایگاه آن در جهان -
 نقش تربیت بدنی در تعلیم و تربیت -

 اهداف عمده درس تربیت بدنی -

 های رشد حرکتی کودکان فصل دوم: شناخت ويژگی

 رشد توانایی های حرکتی بنیادی در کودکی -
 ی ابتدایی مراحل رشد حرکتی دختران دوره -
 ی ابتدایی مراحل رشد حرکتی پسران دوره -
 ساله 5و  4 های مناسب برای کودکان فعالیت -
 ساله 7و  6های مناسب برای کودکان  فعالیت -
 ساله 10تا  8های مناسب برای کودکان  فعالیت -
 ها های بدنی مناسب برای آن های رشد نوجوان و فعالیت ویژگی -

 تکلیف عملکردی: 
سال یافته ها را در سه  12تا  6با مراجعه به مقاالت و منابع علمی در زمینه رشد جسمی حرکتی دانش آموزان در دامنه رشدی 

دوره پپایه اول و دوم، سوم و چهارم، پنجم و ششمو طبقه بندی و تمایز میان دختران و پسران و دامنه تفاوت های فردی را در 
 قالب یک مقاله کوتاه گزارش کند. 

 ی ابتدايی محتوای برنامه درسی تربیت بدنی دوره  فصل سوم:
 حرکات پایه -
 نیآمادگی جسما -
 بهداشت و تغذیه -
 ایمنی در ورزش -
 های ورزشی رشته -
 ها کاری شیرین -
 های ورزشی ساده بازی -

 ريزی و تنظیم طرح درس تربیت بدنی فصل چهارم: برنامه
 ریزی اصول کلی برنامه -
 ریزی مراحل برنامه -
 های برنامه ویژگی -
 های ورزشی اصول انتخاب فعالیت -
 هی ساالن طرح و برنامه -
 یابی پیشرفت تحصیلی ارزش -



 

 

 

 فصل پنجم: مديريت کالس درس
 آموزش -الف 
 آمادگی سازمانی -
 گرم کردن -
 آموزش -

 اجرای مهارت -

 بازگشت به حالت اولیه -

 تکلیف يادگیری: 

یک جلسه کالس درس تربیت بدنی را مشاهده و ضمن تهیه گزارش از کالس چگونگی اجرای برنامه درسی و نحوه بكارگیری 
 و تجهیزات را به جهت میزان تأثیر گذاری بر تقویت قوای جسمانی یا مهارت های حرکتی گزارش کند.  امكانات

 تکلیف عملکردی: 
برنامه درسی تربیت بدنی را از منظر مراحل و استلزامات اجرایی در پایه های مختلف بررسی و با توجه به نیاز موقعیت های 

یر مستقیمو آن را تحلیل و پیشنهادتی برای تطبیق برنامه با موقعیت های آموزشی یادگیری تجربه شده پمشاهده مستقیم یا غ
 ارا ه نماید. 

 منابع -ب

 استفاده از فضا  -
 جایی وسایل نگهداری و جابه -
 منابع و ابزار مورد نیاز -

 . راهبردهای تدريس و يادگیری3
آموزش مهارت های حرکتی و قوای جسمانی با تدارک دیدن فرصت های یادگیری عملی برای کسب تجربه مستقیم در 

استفاده از فعالیت ها و تمرین های بدنی و مدل سازی آن برای دانش آموزان متناسب با تفاوت های فردی دانش آموزان، و 
 راهبرد های شناختی برای تحلیل برنامه درسی است.

 . منابع آموزشی4
 دایی در پایه های مختلف دوره ابتدایی. تی معلم دوره ابنامه درسی تربیت بدنی در دوره ابتدایی، راهنمارب

 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5
 نمره  10ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 10ارزشیابی فرآیند: عملكرد دانشجو در تكالیف یادگیری  و تكالیف عملكردی پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 
از یادگیرنده بر اساس تكالیف یادگیری در طول ترم، تكالیف عملكردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای ارزشیابی : نمره 

 ارزیابی تكالیف پیادگیری و عملكردیو مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 «آموزش تربیت بدنی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

که کودکان با ورود به دوره ابتدایی از مهارت های حرکتی مثل دویدن، پریدن و... برخوردار می باشند اما برای  علی رغم این
تقویت عضالت و رشد جسمی نیاز به ورزش و فعالیت های بدنی دارند تا از هماهنگی الزم در حرکات در موقعیت های مختلف 

دوره با یكدیگر متفاوت است و از این نظر بین دختران و پسران تفاوت هایی برخوردار شوند. روند رشد جسمانی کودکان در این 
وجود دارد. آشنایی معلمان با روند رشد حرکتی کودکان در دوره ابتدایی به برنامه ریزی برای پاسخ به نیاز های فردی کودکان و 

فیت های فردی کمک می کند. معلمان با بكارگیری عضالت و تقویت مهارت های حرکتی و قوای جسمانی آنان متناسب با ظر
شناخت برنامه درسی تربیت بدنی و روش های آموزش آن قادر خواهند بود تا به طراحی فرصت های یادگیری مبادرت نمایند که 
از طریق آن دانش آموزان کارگروهی، استفاده مناسب از اوقات فراغت و تقویت قوای جسمانی و مهارت های حرکتی خود را به 

 مک تمرین های ورزشی فرابگیرند. ک

 مشخصات درس

 نوع درس: عملی

  2تعداد واحد: 

 ساعت 64زمان درس: 

پیشنیاز: مبانی آموزش 

 تربیت بدنی

 آموزش تربیت بدنینام درس: 

 اهداف/ پیامدهای يادگیری: در پايان اين واحد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

روش های آن، فرصت های یادگیری برای تقویت قوای جسمانی و بكارگیری مهارت های  با شناخت برنامه درسی تربیت بدنی و

 حرکتی متناسب با تفاوت های فردی طراحی نمایند. 

 شايستگی اساسی:

pck & pk  2-1کد& 

2-2& 1-3 & 2-

3& 3-3&3-4 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

برنامه درسی تربیت بدنی را از  برنامه درسی 

و توالی مهارت های  جهت وسعت

حرکتی و آموزش های مربوط به 

تقویت قوای جسمانی بررسی و 

نمونه هایی از این وسعت وتوالی را 

 گزارش نموده است. 

برنامه درسی تربیت بدنی را از جهت 

وسعت و توالی مهارت های حرکتی 

و آموزش های مربوط به تقویت 

قوای جسمانی بررسی و وسعت 

 ده است.وتوالی آن ترسیم نمو

برنامه درسی تربیت بدنی را 

از جهت وسعت و توالی 

مهارت های حرکتی و 

آموزش های مربوط به 

تقویت قوای جسمانی بررسی 

و ضمن ترسیم وسعت و 

توالی برنامه پیشنهاداتی برای 

 اصالح مطرح نموده است.

فرصت های 

 يادگیری

فرصت های یادگیری طراحی شده 

ه در ناظر به اهداف پیش بینی شد

برنامه درسی است اما در آن 

تفاوت های فردی لحاظ نشده 

 است.

فرصت های یادگیری طراحی شده 

ناظر به اهداف پیش بینی شده در 

برنامه درسی است در آن به تفاوت 

های فردی توجه دانش آموزان شده 

 است.

فرصت های یادگیری 

طراحی شده ناظر به اهداف 

پیش بینی شده در برنامه 

و در آن ضمن  درسی است

توجه به تفاوت های فردی 

شرایط و امكانات محلی نیز 

 لحاظ شده است.



 

 

 

گزارش نقد و 

ارزيابی 

 تدريس

گزارش ارا ه شده از نقد و ارزیابی 

تدریس های کالسی در برگیرنده 

نكات اصلی ناظر به انتظارات 

برنامه درسی است اما فاقد 

 پیشنهادات تأثیر گذار است. 

ده از نقد و ارزیابی گزارش ارا ه ش

تدریس های کالسی در برگیرنده 

نكات اصلی ناظر به انتظارات برنامه 

درسی است و بر روی محور های 

اصلی برنامه پیشنهادات اصالحی/ 

 تقویتی ارا ه شده است.

گزارش ارا ه شده از نقد و 

ارزیابی تدریس های کالسی 

در برگیرنده نكات اصلی ناظر 

درسی به انتظارات برنامه 

است و پیشنهادات تأثیر گذار 

ی برای اصالح/ تقویت 

طراحی های انجام شده ارا ه 

 گردیده است.

 

 های يادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
 

 فصل اول: کلیات

 وبازی های ورزشی ورزش، بازی،، مفهوم وتعریف تربیت بدنی -1
 ضرورت واهمیت درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی -2
 رویكرد درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی -3
 موضوعات و محتوای درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی، اهداف کلی -4

 فصل دوم: برنامه درسی درس تربیت بدنی
 های اول، دوم و سوم ی درسی پایه برنامه -1
 های چهارم و پنجم و ششم ی درسی پایه برنامه -2

  تکلیف عملکردی: 

نیازها و توجه  ی اول تا ششم از حیث پیش ها در پایه بدنی را به جهت وصعت و توالی  مهارتبرنامه درسی تربیت 
آموزان بررسی نموده و با توجه به موقعیت های واقعی و نیاز های فردی دانش آموزان  های جسمی و حرکتی دانش توانایی

 پیشنهاداتی ارا ه نماید. 
های پیش بینی شده در برنامه درسی طراحی، اجرا و تأثیر آن بر تقویت یک فرصت یادگیری برای آموزش یكی از مهارت 

 قوای جسمانی، اصالح/ تقویت مهارت های حرکتی را گزارش کند. 

 دهی درس و مديريت کالس درس تربیت بدنی فصل سوم: سازمان

 مقدمات -1
 انواع استقرار قوانین و مقررات

 های سال قبل بررسی آموخته
 ها، اشكال، نیرو، فضای شخصی، فضای عمومی و...و  خت انداممفاهیم پ جهت، شنا

 روش یاددهی یادگیری
 ارزشیابی 

 تکلیف يادگیری: 
 یک جلسه کالس درس تربیت بدنی را مشاهده و آن را از منظر ویژگی های سازماندهی موقعیت یادگیری مورد نقد و ارزیابی قرار دهد.

 يابی ی، تمرينات ويژه، ارزشحرکات پايه:  نکات کلید -کالس مهارتی -2
 راه رفتن ، دویدن به پهلو،  پسرخوردن و، چرخیدن و پیچیدن، بلند کردن، پرتاب کردن و ...و
 به پهلو دویدن پسرخوردنو پریدن ، خم شدن، باز شدن، دریافت کردن، پرتاب کردن.

 لی کردن، جا خالی کردن، هل دادن، تاب خوردن، ضربه زدن با دست و پا لی



 

 

 

های  هیم دانشی: حرکات پایه و وضعیت بدنی، آمادگی جسمانی، ایمنی در ورزش، بهداشت و تغذیه ورزشی، شناخت رشتهمفا
 ورزشی، اهداف تربیت بدنی مدارس

 گیری آمادگی جسمانی نکات کلیدی، تمرينات ويژه، ابزار و روش اندازه -کالس مهارتی -3
 یری، چابكی، تعادلپذ استقامت هوازی، استقامت موضعی، قدرت ، انعطاف -
 پذیری، چابكی، تعادل پویا استقامت هوازی، استقامت موضعی، قدرت ، انعطاف -
 پذیری، چابكی، تعادل پویا استقامت هوازی، استقامت موضعی، قدرت ، انعطاف    -    
 عروقی یا گردش خون و تنفس -استقامت عمومی پ قلبی    -
 استقامت موضعی پعضالنیو    -
 قدرت - 
 پذیری انعطاف - 
 چابكی - 
 تعادل - 
 سرعت - 
 هماهنگی و توازن - 
 کالس مهارتی ، پایه چهارم و پنجم و ششم -6

 آموزش مقدماتی مهارت های پایه ورزشی، دو و میدانی، طناب بازی، هندبال، والیبال، بسكتبال، بدمینتون، تنیس روی میز

 تکلیف يادگیری: 
زیر  طراحی و اجرا نموده و با نقد فعالیت اجرا شده فعالیت را برای اجرای بعدی اصالح بازی ورزشی برای یكی از محور های 

 نماید. 
 توسعه مهارت های پایه ورزشی و آمادگی جسمانی دانش آموزان  -1

 ها و آمادگی جسمانی توسعه مهارت -2

 تکلیف عملکردی: 

ادتی برای تقویت/ اصالح طراحی ارا ه نماید. یافته یک جلسه آموزش درس تربیت بدنی را طراحی، اجرا و با نقد نتایج پیشنه
های دانشجویان پس از ارا ه در جلسه سمینار کالسی در قالب یک گزارش نقد و بررسی طراحی های گزارش شده به 

 پیشنهادتی ارا ه شود. 

 . راهبردهای تدريس و يادگیری3
آموزش مهارت های حرکتی و قوای جسمانی با تدارک دیدن فرصت های یادگیری عملی برای کسب تجربه مستقیم در 

استفاده از فعالیت ها و تمرین های بدنی و مدل سازی آن برای دانش آموزان متناسب با تفاوت های فردی دانش آموزان، و 
 راهبرد های شناختی برای تحلیل برنامه درسی است.

 . منابع آموزشی4
 دایی در پایه های مختلف دوره ابتدایی. تی معلم دوره ابنامه درسی تربیت بدنی در دوره ابتدایی، راهنمارب

 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5
 نمره 10ارزشیابی پایانی: تدریس عملی و نقد آن 

 10ارزشیابی فرآیند: عملكرد دانشجو در تكالیف یادگیری  و تكالیف عملكردی پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 
 نمره 

رنده بر اساس تكالیف یادگیری در طول ترم، تكالیف عملكردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای ارزشیابی از یادگی
 ارزیابی تكالیف پیادگیری و عملكردیو مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 



 

 

 

 «(1آموزش و پرورش فراگیر در دوره ابتدايی ) »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

وزش و پرورش برای ارا ه خدمات عادالنه به همه دانش آموزان صرفنظر از موقعیت و سطح توانایی، نیازمند اسهتفاده از سهازو   آم
کارهایی است که شرایط، امكانات و فرصت های یاگیری را در کالس درس، متناسب با ویژگهی هها واقتضها ات دانهش آمهوزان      

ن در تطبیق برنامه درسی با نیاز این گروه از دانش آموزان نیاز منهد تعهدیل انتظهارات    دارای نیاز های ویژه هماهنگ نماید. معلما
آموزشی، محتوا، روش ها و شیوه های ارزشیابی هستند تا به این گروه از دانش آموزان در مهدیریت محهدودیت هها و اسهتفاده از     

 توانایی های خود برای داشتن یک زندگی موفقیت آمیز کمک کنند. 

 درس مشخصات

 عملی -نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: -

 ساعت 48زمان درس: 

پیشنیاز: روانشناسی رشد 

 کودک/ راهبردهای آموزش

 (1نام درس: آموزش و پرورش فراگیر در دوره ابتدايی)

 اهداف/ پیامدهای يادگیری: در پايان اين واحد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

ای برای آموزش و پرورش  هایی را برای شناسایی و بكارگیری راهبردهای مداخله اگیر روشبا درک نقش و اهمیت آموزش فر

 های عادی طراحی و اجرا نماید.  کودکان با نیازهای ویژه در کالس

 

 شايستگی اساسی:

&ckPK&PCK  
 &2-1&1-2&1-1کد

2-2& 3-2&1-3 & 

2-3&3-3&3-4 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

منطق آموزش 

 رفراگی

در مقایسه دیدگاه ها به برخی 

از استدالل های هر یک از دو 

گروه اشاره نموده است اما 

شواهد کافی برای رد یا تأیید 

آموزش دانش آموزان دارای 

نیازهای ویژه در مدارس عادی 

 ارا ه نكرده است. 

در مقایسه دیدگاه ها توانسته 

به استدالل های دو گروه را 

ی رد مقایسه و شواهد کافی برا

یا تأیید آموزش دانش آموزان 

دارای نیازهای ویژه در مدارس 

 عادی ارا ه کند.

در مقایسه دیدگاه ها توانسته 

است شواهد کافی از پژوهش ها 

در تأیید آموزش دانش آموزان 

دارای نیازهای ویژه در مدارس 

عادی به گونه ای که از 

یادگیری همه دانش آموزان 

 پشتیبانی شود ارا ه کند.

های راهبرد

 ای داخلهم

در مقایسه دو نوبت مشاهده 

کالس توانسته است تمایز 

میان دانش آموزان عادی و 

دارای نیاز های ویژه را در 

مفهومی خاص مشخص کند، 

اما نتوانسته است راهبرد هایی 

را برای کمک به این گروه 

 ارا ه نماید. 

در مقایسه دو نوبت مشاهده 

کالس توانسته است تمایز 

میان دانش آموزان عادی و 

دارای نیاز های ویژه را در 

مفهومی خاص مشخص کند، 

اما توانسته است راهبرد هایی 

را برای کمک به این گروه 

 ارا ه نماید.

در مقایسه دو نوبت مشاهده 

کالس توانسته است تمایز میان 

دانش آموزان عادی و دارای نیاز 

های ویژه را در مفهومی خاص 

ما توانسته است مشخص کند، ا

راهبرد هایی را برای کمک به 

این گروه ارا ه نماید و آن را با 

شواهدی از پژوهش ها تأیید 

 کند. 



 

 

 

 هفعالیت یادگیری طراحی شد فعالیت يادگیری

در راستای نیاز شناسایی شده 

است اما تأثیر آن بر یاگیری 

 دانش آموز گزارش نشده است. 

 هفعالیت یادگیری طراحی شد

راستای نیاز شناسایی شده در 

است و تأثیر آن بر یاگیری 

 دانش آموز گزارش شده است.

در  هفعالیت یادگیری طراحی شد

راستای نیاز شناسایی شده است 

و تأثیر آن بر یاگیری دانش آموز  

به همراه شواهدی از عملكرد 

 گزارش شده است.

 

 های يادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 : کلیاتفصل اول

 المللی در این زمینه های بین گیری تعریف تاریخچه آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه و جهت -1
 ها  گویی به آن های مناسب برای پاسخ ها و شیوه ها در کودکان و نگرش ها و محرومیت دیدگی ها، آسیب تفاوت -2
 سازی آموزش و پرورش نگرش سایر معلمان در مورد فراگیر -3

 ضرورت فراگیرسازی آموزش وپرورش کودکان با نیازهای ویژه در ایران -4

 تکلیف يادگیری: 

مقاله مكتوب در  مورد آموزش فراگیر در فصلنامه ها و منابع علمی و مقایسه دیدگاه ها و استدالل های مطالعه دو  .1
 کوتاه.  ارا ه شده در تأیید یا رد آموزش فراگیر و ارا ه آن به کالس در قالب مقاله

مصاحبه با معلمی در مدارس دانش آموزان با نیاز های ویژه و گفتگو در خصوص روش هایی که برای کمک به این  .2
 گروه از دانش آموزان در کالس های عادی می توان داشت.   

 فصل دوم: شناسايی نیازهای کودکان دارای نیازهای ويژه
 های ذهنی دیدگی آسیب -1
 های شنوایی دیدگی آسیب -2
 های بینایی دیدگی یبآس -3

 حرکتی -های جسمی دیدگی آسیب -4

 تکلیف يادگیری: 

با حضور در یک مدرسه کودکان دارای نیاز های ویژه، فرآیند آموزش به کودکان را در موضوع درسی خاصی را مشاهده، ثبت و با 
به یادگیری این گروه از دانش مشاهدات خود در آموزش کودکان عادی در همان موضوع مقایسه و راهبرد هایی را برای کمک 

 آموزان ارا ه نماید. 

 فصل سوم : تهیه ی برنامه آموزشی يکپارچه 

 نظری اجمالی بر رویكرد موضوعی  -

 تعریف برنامه آموزشی یكپارجه  -

 برنامه آموزشی سازگار با همه کودکان  -

 مالحظات مربوط به جمعیت های همه ی کودکان وسن آن ها  -

 نامه آموزشی یكپارچه سودمندی های رویكرد بر -

 انظباط و کالس داری مدیریت کالس -

 : تکلیف ياگیری

با حضور در یک مدرسه کودکان دارای نیاز های ویژه، فرآیند آموزش و مدیریت کالس درس را مشاهده، ثبت و با مشاهدات 
 ه نمایدخود در کالس آموزش کودکان عادی مقایسه و راهبرد هایی را برای مدیریت این کالس ها ارا 

 فصل چهارم : نمونه ای از موضوعات آموزشی يکپارچه  



 

 

 

 موضوع یكپارچه آماده  -

 رهنمودهایی برای متناسب سازی فعالیت ها  -

 گنجانیدن برنامه آموزشی برنامه آموزش انفرادی یا برنامه خدمات خانوادگی انفرادی در فعالیت های کالسی  -

 نه ایجاد ارتباط بین برنامه آموزشی کالسی و خا -

 تکلیف يادگیری: 

مصاحبه ای با ولی یكی از دانش آموزان دارای نیاز های ویژه انجام داده و انتظارات او را برای همكاری مدرسه با خانواده دریافت 
 و طرحی برای کمک به یادگیری دانش آموز در خانه تهیه و ارا ه کند. 

 های عددیفصل پنجم : فعالیت های حسی ، زبان و سواد ، رشد مهارت 

 هدف فعالیت های حسی -

 متناسب سازی مواد، وسایل یا فعالیت ها به منظور همسو سازی با نیاز های ویژه  هر گروه از کودکان -

 محتوای برنامه آموزشی زبانی و خواندن ونوشتن -

 متناسب سازی ، وسایل یا فعالیت ها برای کودکان دارای نیاز های ویژه   -

 ناسب سازی هامطالعه موردی برای توصیف مت -

 محتوای برنامه آموزشی مهارت های عددی -

 متناسب سازی ، وسایل یا فعالیت ها برای کودکان دارای نیاز های ویژه   -

 مطالعه موردی برای توصیف متناسب سازی ها  -

 تکلیف يادگیری: 

برای آموزش یكی از مفاهیم/ مهارت  با مطالعه عملكرد یک دانش آموز دارای نیاز های ویژه، نیاز یادگیری را شناسایی و فعالیتی
 ها در یكی از موضوعات درسی طراحی، اجرا و نتایج آن در یادگیری دانش آموز را گزارش کند. 

 فصل ششم : رشد مهارت های خود نظم دهی در يادگیری

 تغییر و اصالح شناختی رفتار -

 تغییر و اصالح شناختی رفتار: اصول زیر بنایی -

 زبینی ، پرسش ، خواندن و خالصه وپ باPQRSآموزش راهبرد  -

 

 

 . راهبردهای تدريس و يادگیری3
برای مشاهده فرآیند آموزش به کودکان با نیاز های تدارک دیدن فرصت های یادگیری عملی برای کسب تجربه مستقیم 

ی مختلف. ویژهو برنامه ریزی برای پاسخ به تفاوت های فردی دانش آموزان در کالس های عادی برای موضوعات درس
 است. طراحی برنامه درسی و فرصت های یادگیریراهبرد های شناختی برای  استفاده از

 . منابع آموزشی4
................. 

 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5
 نمره  10ارزشیابی پایانی: 

 10مشارکت در فعالیت ها  ارزشیابی فرآیند: عملكرد دانشجو در تكالیف یادگیری  و تكالیف عملكردی پیش بینی شده و
 نمره 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تكالیف یادگیری در طول ترم، تكالیف عملكردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 
 ارزیابی تكالیف پیادگیری و عملكردیو مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 



 

 

 

 «درسی کالس های چند پايهريزی مديريت و برنامه»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن 1

توسعه زندگی شهری و کاهش جمعیت در مناطق روستایی/ حاشیه شهر ها منجر به افزایش کالس های چند پایه در این مناطق 
ه است. در حال حاضر این شده به گونه ای که در فاصله سال های ... تا ............ تعداد این کالس ها از .... به ..... افزایش یافت

پدیده نه یک استثنا بلكه یک واقعیت انكار ناپذیر در نظام آموزش ایران است. کالس های چند پایه می تواند به عنوان یک 
ظرفیت یادگیری به معلمان در سازمان دادن فرصت های یادگیری منحصربفردی که در آن تجربیات متمایز یادگیرندگان به 

و توسعه یادگیری متناسب با ظرفیت های محلی تبدیل می شود، کمک نماید. آموزش مهارت تهیه طرح  عاملی برای تعمیق
گیرد این ظرفیت را از  برنامه درسی و تدوین واحد های یادگیری که در آن مرز های مشترک دانش بشری مورد توجه قرار می

 یری دانش آموزان تبدیل می کند. موقعیت تهدید آمیز در شرایط فعلی به یک فرصت برای کمک به یادگ

 مشخصات درس

 کارگاهی-نوع درس: نظری

 3تعداد واحد: 

 ساعت 112زمان درس: 

از واحد  50پیشنیاز: گذراندن %

 های درسی

 

  مديريت و برنامه ريزی درسی کالس های چند پايهنام درس:  به فارسی: 

 نشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای يادگیری: در پايان اين واحد يادگیری دا

با شناخت ویژگی های کالس های چند پایه، این ظرفیت را در راستای مدیریت زمان و بهره گیری از تجربیات متمایز  

 یادگیرندگان برای طراحی فرصت های یادگیری مورد استفاده قرار می دهد. 

یک طرح برنامه درسی برای کالس چند پایه با تحلیل محتوای برنامه های درسی/ مواد آموزشی در پایه های مختلف، 

 تهیه، و واحد یادگیری را برای آموزش مفاهیم/ مهارت های مشترک با استفاده از رویكرد تلفیقی طراحی و تدوین نماید. 

 شايستگی اساسی:

pk&ck&pck 2-2کد& 

2-3& 4-3& 2-1 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

ويژگی کالس 

 های چند پايه

مشاهده به برخی در گزارش 

از تمایزات آشكار کالس های 

چند پایه با کالس های عادی 

 اشاره نموده است. 

در گزارش مشاهده تمایزات 

کالس های چند پایه با کالس 

های عادی را در ابعاد 

سازماندهی فضا، روش گروه 

بندی، مدیریت و... مطرح نموده 

 است.

در گزارش مشاهده تمایزات 

با کالس کالس های چند پایه 

های عادی را در ابعاد مختلف 

مطرح و تأثیرات مثبت این 

ویژگی ها را در یادگیری مورد 

 بررسی قرار داده است.

طراحی 

فرصت 

 يادگیری

در سازماندهی فرصت 

یادگیری از انواع فعالیت ها 

استفاده شده است اما این 

تالش منجر به شكل گیری 

یک فرصت یادگیری تلفیقی 

ضوعات برای آموزش مو

 مختلف نشده است.

در سازماندهی فرصت یادگیری 

از انواع فعالیت ها برای شكل 

دهی یک فرصت یادگیری 

تلفیقی برای آموزش موضوعات 

 مختلفی استفاه شده است.

در سازماندهی فرصت یادگیری 

از انواع فعالیت ها برای شكل 

دهی یک فرصت یادگیری 

تلفیقی برای آموزش موضوعات 

یه های متفاوت  مختلف در پا

 استفاه نموده است.

روش های 

 سازماندهی

در طراحی واحد یادگیری 

ارتباط میان ماهیت 

موضوعات و شیوه سازماندهی 

محتوای انتخاب شده مورد 

به ماهیت موضوعات در شیوه 

سازماندهی محتوای انتخاب 

شده برای طراحی واحد 

سته یادگیری توجه شده و توان

به ماهیت موضوعات در شیوه 

سازماندهی محتوای انتخاب 

شده برای طراحی واحد 

یادگیری توجه شده و 



 

 

 

میان موضوعات ارتباط مختلف  توجه قرار نگرفته است. 

 برقرار نماید.

امكانشكل گیری ارتباط 

سازمان یافته میان موضوعات 

مختلف در پایه های متفاوت 

 فراهم کرده است.

طرح برنامه 

 درسی

دهنده طرح تهیه شده پوشش 

محتوای پایه/ موضوع در پایه 

 های مختلف نیست. 

طرح تهیه شده پوشش دهنده 

محتوای در قالب یک شبكه 

ارتباطی میان مفاهیم و مهارت 

ها در پایه ها/ موضوعات 

 مختلف است.

طرح تهیه شده پوشش دهنده 

محتوا در قالب یک شبكه 

ارتباطی منسجم میان مفاهیم و 

مهارت ها در پایه ها/ 

ضوعات مختلف است و مو

امكان طراحی واحد های 

یادگیری که پوشش دهنده 

شبكه و حقایق و اطالعات 

جز ی مرتبط با آن را فراهم 

 نموده است.
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 فصل اول : کلیا ت 
 های چند پایه تعریف کال س -
 ها ی چند پایه در ایران و جها ن کال س  -
 ی چند پایه ها س نو ع و گوناگونی کالت -
 ی چند پایه  ها ها در کالس فرصت ها و محدودیت -

 تکلیف يادگیری: 
 جستجو در شبكه و انتخاب نمونه ای از تجربیات معلمان کالس های چند پایه و گزارش آن به کالس.

 ایه و گزارش آن به کالس.جستجو در شبكه و جمع آوری چكیده مقاالت در زمینه آموزش در کالس های چند پ

 ی چند پايه  ها ريزی برای آموزش کال س فصل دوم : نکات مورد توجه در برنامه
 برابری فرصت های آموزشی در فرایند آموزش  -
 های چند پایه  ریزی کال س آزادی عمل معلم در برنامه -
 منا بع ما لیو –نی  های چند پایه  پمنا بع انسا استفاده از منا بع محلی در اداره کال س -
 های کوچک آموزشی در کالس  تشكیل گروه -
 های اسا سی در برنامه درسی تاکید بر مفا هیم و مهارت -

  تکلیف ياگیری:

مشاهده تدریس پفیلم/ حضور در کالس چند پایهو در کالس چند پایه و تهیه گزارش تحلیلی از آن بر اساس یكی از محور های 
 فوق  

 ی چند پايه ها تنظیم جدول ساعات هفتگی در کال س فصل سوم : نحوه
 های چند پایه  مدیریت زمان و نقش معلم در کال س -
 ی چند پایه ها قو انین ومقررات درکالس -
 گروه های یادگیری در کالس های چند پایه و نحوه سازماندهی و هدایت آن -

  تکلیف ياگیری:



 

 

 

یهو در کالس چند پایه و تهیه گزارش تحلیلی از آن بر اساس یكی از محور های مشاهده تدریس پفیلم/ حضور در کالس چند پا
 فوق و ارا ه به کالس

مصاحبه با معلم با تجربه در کالس های چند پایه، و گفتگو در خصوص مشكالت مدیریت کالس نقاط قوت و ضعف و آنچه از 
نحوه بكارگیری ظرفیت دانش آموزان و منابع محلی برای  آن آموخته است، نحوه سازمان دادن اهداف و محتوای برنامه درسی،

حل مشكالت و تهیه یک جدول مقایسه ای از شباهت ها و تفاوت مشكالت و روش های مختلف اداره کالس کالس چند پایه 
 بر اساس گزارش های ارا ه شده درکالس.  

 فصل چهارم : سازماندهی محتوا 
 هیم مشترک اریزی بر اساس مهارت ها و مف امهبرن -
 ریزی بر اساس موضوعات مشترک  برنامه -
 ریزی بر اسا س تلفیق موضوعات مختلف درسی  برنامه -
 ظرفیت برنامه ریزی تلفیقی برای کالس های چند پایه  -
 تم ها و مالک های انتخاب تم  -

  تکلیف يادگیری:

 مختلف در کالس های چند پایهمقایسه روش های سازماندهی محتوا و ظرفیت آن برای آموزش موضوعات 
 انتخاب یک تم و طراحی فعالیت های یادگیری برای سازماندهی موضوعات مختلف پیرامون آن 

 تکلیف عملکردی: 
یک واحد یادگیری بر اساس یكی از روش های سازماندهی محتوا برای آموزش در کالس های چند پایه پحد اقل سه پایهو 

 طراحی و تدوین نماید.
 م : سازماندهی فرصت های يادگیری برای آموزش و ارزشیابیفصل پنج

 فعالیت یادگیری ساختمند  -
 فعالیت یادگیری مسئله محور -

 فعالیت یادگیری تلفیقی -

 یابی از فرآیند آموزش براساس تلفیق موضوعات درسی در یک پایه ارزش -

 یابی از فرآیند آموزش براساس تلفیق موضوعات مختلف در یک پایه ارزش -

 ف يادگیری:تکلی
 یابی برای یكی از مباحث آموزشی پمفاهیم/ مهارت های مشترکو طراحی نماید.  ابزار ارزش یک نمونه

 تکلیف عملکردی: 
 طراحی یک فرصت های یادگیری با ترکیبی از فعالیت های یادگیری

 فصل ششم : طرح برنامه درسی در کالس های چند پايه 
 مهارت ها و مفا هیم موضوعات درسی تحلیل برنامه های درسی و شناسایی -
 رسم شبكه مفهومی برای مفاهیم در موضوعات درسی  -
 رسم شبكه مهارت های اساسی و خرده مهارت ها در موضوعات درسی -
 طرح برنامه درسی بین موضوعات پایه  -

 طرح برنامه درسی بین پایه ها در یک موضوع درسی 

 تکلیف يادگیری:
 برای یک کالس چند پایه پحد اقل سه پایهو. تهیه طرح برنامه درسی

 تکلیف عملکردی:



 

 

 

 طراحی و تدوین یک واحد یادگیری تلفیفی براساس طرح برنامه درسی تهیه شده
سازماندهی گروه های دانشجویی در اجرای فعالیت ها می تواند به گونه ای صورت گیر که در مجموع انواع روش اجرا: 

را برای کالس های چند پایه تهیه شده و در تولید واحد یادگیری نیز واحد های یادگیری تولید مختلفی از  طرح برنامه درسی 
  شده می تواند متمرکز بر یكی از طرح های برنامه درسی باشد.
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د های آموزشی که به بكارگیری راهبرد های مستقیم برای آشنایی داشجویان با کالس های چند پایه یا شرکت در واح

صورت چند پایه مدیریت می شوند. استفاده از راهبرد پردازش اطالعات برای شناسایی، طبقه بندی و ایجاد  یک شبكه 
ارتباطی میان مفاهیم و مهارت های اساسی در موضوعات و پایه های مختلف جهت تهیه طرح برنامه درسی. بكارگیری 

 العات حاصل از بررسی برنامه ها/ مواد آموزشی برای طراحی واحد های یادگیری شیوه مشارکتی برای ترکیب نمودن اط

 . منابع آموزشی4
 و کالس های چند پایه. انتشارات مدرسه.1384منبع اصلی: علی زرافشان پ

 منبع فرعی: پژوهش ها و مقاالت علمی در زمینه برنامه ریزی درسی و مدیریت کالس های چند پایه در ایران و جهان.

 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5
 ارزشیابی پایانی: .........

 نمره  8ارزشیابی فرآیند: عملكرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 
 نمره  12ارزیابی پوشه کار: مجموعه تكالیف عملكردی 

ترم، تكالیف عملكردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تكالیف یادگیری در طول 
 ارزیابی تكالیف پیادگیری و عملكردیو مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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گرو آشنایی آنان با یافته های علمی و بهره گیری از این یافته ها در طراحی و سازمان دادن فرصت ای معلمان در  توسعه حرفه
های یادگیری است. آشنایی معلمان با واژگان و اصطالحات در آموزش و پرورش ابتدایی به آنان در درک عمیق تر متون و 

 ای کمک می نماید.   عمل و تبدیل شدن به معلم حرفه استفاده از آن برای بسط آموخته ها و انتقال آموخته ها به عرصه

 مشخصات درس

 نوع درس: عملی

  2تعداد واحد: 

 ساعت 64زمان درس: 

 پیشنیاز: زبان عمومی

 زبان تخصصی )متون تخصصی دوره ابتدايی (نام درس: 

 اهداف/ پیامدهای يادگیری: در پايان اين واحد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

اسایی اصطالحات، مفاهیم تخصصی در متون علمی مربوط به آموزش ابتدایی و بتواند درک خود از این متون را به با شن 

 زبان فارسی ترجمه نماید.  

 

 

 شايستگی اساسی:

kpCk&c&GK  1کد-

1& 2-1&1 -3& 2-3& 

3-3&5-4 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

اصطالحات 

 تخصصی

واژگان تخصصی را از متن 

ایی نموده اما در تبیین آن شناس

به دامنه معنایی واژه در متن 

 تخصصی توجه نكرده است. 

واژگان تخصصی را از متن 

شناسایی نموده و دامنه 

معنایی آن ها در متن 

 تخصصی را تبیین کرده است.

واژگان تخصصی را از متن 

شناسایی نموده و دامنه 

معنایی آن ها در متن 

تخصصی با توجه به ماهیت 

موزش و پرورش تبیین کرده آ

 است.

ترجمه متن بدون توجه به  ترجمه متن

ساختار زبان اصلی و زبان 

فارسی انجام شده و  انتخاب 

واژگان بدون توجه به به دامنه 

 معنایی صورت گرفته است. 

ترجمه متن با توجه به ساختار 

زبان اصلی و زبان فارسی 

انجام شده و در ترجمه به 

اژگان در متن دامنه معنایی و

 توجه شده است.

در ترجمه متن ساختار متن 

علمی را رعایت نموده و در 

انتخاب واژگان دامنه معنایی 

را با توجه به بافت و زمینه 

متن مورد توجه قرار داده 

 است.
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 فصل اول: معرفی آموزش و پرورش دبستانی
 وConcept of Early Childhood Educationپرورش دوران اولیه کودکی: ماهیت و تعریف پمعرفی آموزش و 

 Early Childhood Education: Historicalمعرفی آموزش و پرورش دوران اولیه کودکی: تاریخچه پ

Perspectivesو 
 ,Nursery Schoolبا ابتدایی پ معرفی آموزش و پرورش دوران اولیه کودکی: تفاوت مهد کودک، کودکستان، و دوره آمادگی

Kindergarten, Readiness and primary Schoolو 



 

 

 

 وEarly Childhood Education: Educatorsمعرفی آموزش و پرورش دوران اولیه کودکی: مربیان بزر  پ

 تکلیف يادگیری: 

منه معنای اصطالحات و ارا ه به استخراج مفاهیم و اصطالحات کلیدی از متن و مراجعه به فرهنگ لغت تخصصی و تبیین دا
 کالس. 

  تکلیف عملکردی:

 ترجمه یک پاراگراف از متن با استفاده از تبیین دامنه معنایی اصطالحات تخصصی و ارا ه در کالس.

 فصل دوم: حرفه معلمی در دوره ابتدايی
 وJoining the Professionآماده شدن برای حرفه معلمی در دوره ابتدایی پ

 وLearning to Teach in the primary Schoolیادگیری در دوره ابتدایی پ-محیط یاددهای سازیآماده

 وThe Role of a Primary Teacherاهمیت و نقش معلم در دوران اولیه کودکی پ

 وTeacher and the Childرابطه کودک و معلم در دوران اولیه کودکی پ

 تکلیف يادگیری: 

لیدی از متن و مراجعه به فرهنگ لغت تخصصی و تبیین دامنه معنای اصطالحات و ارا ه به استخراج مفاهیم و اصطالحات ک
 کالس. 

  تکلیف عملکردی:

 ترجمه یک پاراگراف از متن با استفاده از تبیین دامنه معنایی اصطالحات تخصصی و ارا ه در کالس.

 ی درسی دوره ابتدايیفصل سوم: برنامه
 وArts Curriculum موضوع درسی هنرها پ

 وReading & Writing Curriculumموضوع درسی خواندن و نوشتن پ

 وNature & Science Curriculumموضوع درسی علوم پ

 وMathematics Curriculumموضوع درسی ریاضی پ

 تکلیف يادگیری: 

اصطالحات و ارا ه به  استخراج مفاهیم و اصطالحات کلیدی از متن و مراجعه به فرهنگ لغت تخصصی و تبیین دامنه معنای
 کالس. 

  تکلیف عملکردی:

 ترجمه یک پاراگراف از متن با استفاده از تبیین دامنه معنایی اصطالحات تخصصی و ارا ه در کالس.

 فصل چهارم: مباحث مهم در دوره ابتدايی
 وIntellectual and Language Developmentزبانی پ-رشد عقالنی

 وValues of Playارزش و اهمیت بازی پ

 وChildren, Fantasy and Storiesکودکان، تخیل و داستان پ

 وField Trips & Toursتفریحی پ-گردش های علمی



 

 

 

 تکلیف يادگیری: 

استخراج مفاهیم و اصطالحات کلیدی از متن و مراجعه به فرهنگ لغت تخصصی و تبیین دامنه معنای اصطالحات و ارا ه به 
 کالس. 

  تکلیف عملکردی:

 یک پاراگراف از متن با استفاده از تبیین دامنه معنایی اصطالحات تخصصی و ارا ه در کالس.ترجمه 

 . راهبردهای تدريس و يادگیری3
استفاده از فرصت های یادگیری مستقیم و فردی برای شناسایی اصطالحات تخصصی متن، تبیین و ترجمه آن و بكارگیری 

 درک عمیق متون تخصصی، ترجمه و ارا ه به کالس.راهبرد مشارکتی برای کمک به دانشجویان در 

 . منابع آموزشی4
منابع اصلی: مقاالت علمی پژوهشی معلمان ابتدایی در فعالیت های علمی که منعكس کننده تجربیات آنان در زمینه برنامه 

  درسی، طراحی آموزشی، سازماندهی فرصت های یادگیری، شیوه های ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی است.
 و. مریم داداش زاده. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.1390متون تخصصی پیش دبستانی و دبستان پ

 و. منصور کوشا. تهران: انتشارات سمت.1391انگلیسی برای دانشجویان رشته آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی پ
 و. نیره سینایی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.1390منابع فرعی: متون زبان انگلیسی در برنامه ریزی آموزشی درسی پ

   

 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5
 نمره  10ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  10ارزشیابی فرآیند: عملكرد دانشجو در تكالیف یادگیری و تكالیف عملكردی 
 

 معیارهای انتخاب متن های تخصصی

 نده واژگان و مفاهیم کلیدی در حوزه آموزش و پرورش ابتداییدر برگیر -1

 واجد اعتبار علمی -2

 تطابق با فرهنگ جامعه و سازگاری با واقعیتهای موجود نظام آموزشی -3

 انطباق با عالقه و سطوح مختلف توانایی یادگیرنده -4

 انطباق با نیاز های مطالعاتی معلم ابتدایی  -5

 ر مطالعات مرتبط با رشته آموزش و پرورش ابتدايی قابلیت بکارگیری د -6

 مفاهیم مورد نظر برای انتخاب متن آموزشی
مفاهیم تخصصی رشد، مشكالت آموزش و پرورش دوره ابتدایی، مفاهیم موجود در حوزه آموزش و تدریس، مفاهیم مربوط به 

،اهداف ، استانداردها ، طراحی تدریس و نوشتن طرح  ، برنامه درسی دوره رفتار کودکان، مفاهیم مربوط به بازیهای کودکانه 
یادگیری وشیوه های ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی  -درس ، انتخاب و سازماندهی محتوا ، راهبردها  وروشهای یاددهی

 یادگیرندگان
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صت های یادگیری متنوع برای پاسخ به دامنه تفاوت های فهردی در سهطح کهالس درس و    آموزش اثر بخش مستلزم تدارک فر
رغم بهره مندی از هوش طبیعی و گاه باال تر به دالیلهی بها موفقیهت تحصهیلی روبهرو نیسهتند.        کمک به کودکانی است که عل

ت ها خصوصاً در سال های اولیه تحصیل شناسایی کودکانی که با اختالل یادگیری روبرو هستند و کمک به آنان در رفع محدودی
تأثیر تعیین کننده ای در آینده تحصیلی و موفقیت آنان در سال های بعد دارد. آشنایی معلمان با مفهوم اختالل یادگیری و تمهایز  

ن گهروه از  آن با کودکان دارای نیاز های ویژه به آنان کمک می کند تا با مشارکت مراکز تخصصی برنامه آموزشی مورد نیهاز ایه  
 دانش آموزان را تهیه و در رفع محدودیت های آموزشی به این گروه از دانش آموان اقدام نماید. 

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: -

 ساعت32زمان درس: 

پیشنیاز: روانشناسی رشد 

 کودک

 

 (1نام درس: اختالالت يادگیری )

 احد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای يادگیری: در پايان اين و

با شناخت اختالالت یادگیری و انواع رایج آن، نمونه ای از اختالالت ریاضی را شناسایی و با استفاده از راهبرد های معرفی 

 شده موقعیت یادگیری را برای آموزش طراحی نماید. 

 شايستگی اساسی:

&ckPK&PCK  
-2 &1-2&1-1کد

2& 3-3&4-3  

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

در گزارش ارا ه شده نشانه های  ويژگی ها

بارز اختالل اشاره نموده است اما 

نتیجه گیری انجام شده با شواهد 

کافی برای تعیین نوع و میزان 

 اختالل همراه نیست.

در گزارش ارا ه شده نشانه 

های اختالل مطرح شده 

است و نتیجه گیری انجام 

یین شده با شواهد برای تع

نوع و میزان اختالل همراه 

 است.

در گزارش ارا ه شده نشانه های 

اختالل مطرح شده است و نتیجه 

گیری انجام شده با شواهد کافی 

برای تعیین نوع و میزان اختالل 

 همراه است.

نوع اختالل شناسایی شده اما در  راهبرد ها

برنامه پیشنهادی ارتباط راهبرد 

تالل های توصیه شده با نوع اخ

 شناسایی شده تناسب ندارد.

نوع اختالل شناسایی شده و 

در برنامه پیشنهادی ارتباط 

میان راهبرد های توصیه شده 

 و نوع اختالل و دارد.

نوع اختالل شناسایی شده و در 

برنامه پیشنهادی ارتباط راهبرد 

های توصیه شده با نوع اختالل 

تناسب دارد و در تحلیل مطرح شده 

برای تأثیر گذاری شواهد کافی 

راهبرد ها برای کمک به دانش 

 آموز وجود دارد.
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 : کلیات1فصل 
 تعریف اختالالت  



 

 

 

 طبقه بندی اختالالت 
 شیوع اختالالت یادگیری بر اساس سن وجنس 

 نظریه های یادگیری مبتنی بر مغز

 تالالت یادگیریدیدگاه گستره زندگی در مورد اخ

 تکلیف يادگیری: 
 مقاالت/گزارش های پژوهشی در زمینه اختالالت یادگیری را مطالعه و خالصه از یافته های آن را به کالس ارا ه نماید. 

 : سبب شناسی اختالالت يادگیری2فصل 
 عوامل درونی -    

 عوامل بیرونی  -    

 : ارزيابی و تشخیص اختالالت يادگیری3فصل 

 آزمون های هنجارمرجع -   

 آزمون های مالک مرجع -  
 آزمون های عصب شناختی -  
 بررسی عملكرد در کالس درس -  

 : ويژگی های شناختی افراد با اختالل يادگیری4فصل    
 هوش -   
 توجه -    
 بیش فعالی -    
 حافظه -    
 مشكالت ادراکی -    
 زبان -    
 جانی و شخصیتی افراد با اختالل یادگیریویژگی های اجتماعی، هی -    
 دانش آموزان تیزهوش با اختالل یادگیری -  

 تکلیف يادگیری: 
مند به کار در آن پایه استو را ترتیب داده و نظرات معلم  ای پدر پایه ای که عالقه با یكی از معلمان با تجربه مصاحبه .1

یی که برای کمک به این گروه از دانش آموزان/ خانواده ها مربوطه را در خصوص روش شناسایی، نشانه ها، راهبرد ها
 بكارگرفته و نتایج حاصله تنظیم و یافته ها را در گروه کاری بررسی و نتیجه را در سمینار کالس ارا ه نماید.

موز را با مشاهده یک مورد دانش آموز دارای اختالالت یادگیری پشناسایی شده توسط معلم/ درمانگرو رفتار های دانش آ .2
 ثبت و ویژگی های شناختی را مشخص کند. این فعالیت می تواند بر روی گزارش های مكتوب نیز انجام شود.

 : برنامه های آموزشی برای دانش آموزان با اختالل يادگیری5فصل 
 آموزش انفرادی - 
 آموزش در مدارس ویژه - 
 تشكیل کالس های ویژه در مدارس عادی - 
 های عادی مدارس با کمک معلم متخصص به عنوان مشاور معلم کالسآموزش در کالس  -  
 استفاده از راهبردهای آموزشی ویژه - 
 استفاده ازالگوهای آموزش مشارکتی - 
 مشارکت خانواده در برنامه های آموزشی - 



 

 

 

 مشارکت تیم متخصص -

 تکلیف يادگیری: 
یت یک دانش آموز دارای اختالل یادگیری تشكیل شده با حضور در نشست آموزشی که در سطح مدرسه برای بررسی وضع

 شرکت و فرآیند بررسی و تصمیم گیری برای کمک به دانش آموز را گزارش نماید. 
یک برنامه آموزشی در زمینه اختالالت یادگیری را مشاهده پفیلم های آموزشی/موقعیت واقعیو/ مطالعه پگزارشو و نوع/ ترکیب 

 فته شده را با ذکر شواهدی گزارش نماید. برنامه های آموزشی بكارگر

 : راهبرد های ياری دهنده به  دانش آموزان با اختالل يادگیری6فصل 
 فعال کردن نیمكره راست یا چپ یا جسم پینه ای مغز متناسب با موضوع آموزشی - 

 استفاده از بازی های فكری - 
 استفاده از موسیقی - 
 یادگیریدرمان استرس کودکان با اختالل  - 
 رفتار درمانی والدین کودکان با اختالل یادگیری - 
 حرکتی -استفاده از کار درمانی در ارتقای مهارت های ادراکی - 
 راهبرد هایی برای شناخت استعداد ها -  

 : انواع اختالالت يادگیری7فصل 
 اختالالت یادگیری در ریاضی - 
 اختالالت یادگیری در زبان آموزی: - 

 زبان شفاهیاختالالت  .1
 اختالالت نوشتن .2
 اختالالت خواندن .3

 : اختالالت رياضی ) حساب (8فصل 
 ریاضیات چیست ؟ -
 اختالل در ریاضیات چیست ؟ -
 اختالل در محاسبه  -

 اختالل در درک روابط فضایی -

 مشكالت حافظه ای  -

 اضطراب ریاضی -

 : آموزش رياضی به دانش آموزان با اختالل رياضی9فصل 

 اصول آموزش ریاضی  -       
 راهبرد هایی برای آموزش مهارت اولیه یادگیری ریاضی  -       
 راهبرد هایی برای آموزش مفاهیم اساسی ریاضی -       
 راهبرد هایی برای آموزش حل مسئله در ریاضی -       

 تکلیف عملکردی: 
ای با استفاده از راهبرد های ارا ه شده  ا شناسایی و برنامهبا مطالعه یک مورد دانش آموز دارای اختالل ریاضی، نوع اختالل ر

 طراحی نماید. 
با حضور در کالس درس، در فرایند آموزش به یک دانش آموز با اختالل ریاضی مشارکت نموده و نتیجه را به کالس گزارش 

 نماید.



 

 

 

 . راهبردهای تدريس و يادگیری 3

ع علمی در زمینه اختالالت یاگیری و ارا ه آن در سمینار های کالسی یا در مطالعه فردی و تهیه خالصه نظام مند از مناب
سطح واحد آموزشی. استفاده از شیوه مطالعه فردی در بررسی عملكرد یادگیری یک دانش آموز دارای اختالالت ریاضی یا 

 ه شده و نتایج آن به کالس.مشارکت در فرآیند آموزش یک مورد اختالل ریاضی و اظهار نظر در مورد روش های بكار گرفت

 . منابع آموزشی4
 نشر دانژه -ترجمه حمید علی زاده  –هاالهان و کافمن  –ناتوانی های یادگیری  -1
 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی –ترجمه عصمت دانش  –ژانت لرنر  –ناتوانی های یادگیری  -2
 نشر فرا روان –تالیف مصطفی تبریزی  –درمان اختالالت ریاضی  -3

 انتشارات ساواالن -یوسف کریمی –الت یادگیری اختال -4

 نشر سخن گستر –نارسایی های ویژه یادگیری تالیف احمد امید وار  -5

 انتشارات مینا -اکبر فریار و فریدون رخشان -ناتوانی های یادگیری -6

 نشر طبیب -دکتر محسن شكوهی یكتا و دکتر اکرم پرند -ناتوانی های یادگیری -7

 انتشارات دانشگاه پیام نور -غالمعلی افروز دکتر -اختالالت یادگیری -8

ترجمه دکتر احمد یارمحمدیان و دکتر  -دیدید سوسا -روان شناسی کودکان با نیازهای ویژه، ناتوانی های یادگیری -9
 انتشارات سمت و انتشارات دانشگاه اصفهان -محمد باقر کجباف

 ر مصطفی تبریزی است.ده سی دی فیلم آموزشی شبنم شوق که حاوی آموزش های عملی دکت -10

 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5
 نمره 10ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  5ارزشیابی فرآیند: عملكرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 
 نمره  5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تكالیف عملكردی 

ز یادگیرنده بر اساس تكالیف یادگیری در طول ترم، تكالیف عملكردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای ارزشیابی ا
 ارزیابی تكالیف پیادگیری و عملكردیو مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 «(2اختالالت يادگیری )»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

وزش اثر بخش مستلزم تدارک فرصت های یادگیری متنوع برای پاسخ به دامنه تفاوت های فهردی در سهطح کهالس درس و    آم
رغم بهره مندی از هوش طبیعی و گاه باال تر به دالیلهی بها موفقیهت تحصهیلی روبهرو نیسهتند.        کمک به کودکانی است که عل

و کمک به آنان در رفع محدودیت ها خصوصاً در سال های اولیه تحصیل شناسایی کودکانی که با اختالل یادگیری روبرو هستند 
تأثیر تعیین کننده ای در آینده تحصیلی و موفقیت آنان در سال های بعد دارد. آشنایی معلمان با مفهوم اختالل یادگیری و تمهایز  

برنامه آموزشی مورد نیهاز ایهن گهروه از     آن با کودکان دارای نیاز های ویژه به آنان کمک می کند تا با مشارکت مراکز تخصصی
 دانش آموزان را تهیه و در رفع محدودیت های آموزشی به این گروه از دانش آموان اقدام نماید. 

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: -

 ساعت32زمان درس: 

 1پیشنیاز: اختالالت یادگیری 

 

 (2نام درس: اختالالت يادگیری )

 های يادگیری: در پايان اين واحد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامد

با شناخت اختالالت یادگیری و انواع رایج آن، نمونه ای از اختالالت زبان شفاهی/ خواندن/ نوشتن را شناسایی و با استفاده از 

 راهبرد های معرفی شده موقعیت یادگیری را برای آموزش طراحی نماید.

 
 ی:شايستگی اساس

&ckPK&PCK  
-2 &1-2&1-1کد

2& 3-3&4-3 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

در گزارش ارا ه شده عوامل و  عوامل و نشانه ها

نشانه های بارز اختالل زبانی را 

مورد توجه قرار داده است اما 

شواهد کافی برای تعیین نوع و 

 میزان اختالل وجود ندارد.

در گزارش ارا ه شده عوامل 

های بارز اختالل و نشانه 

زبانی را مشخص کرده است 

و شواهد کافی برای تعیین 

نوع و میزان اختالل ارا ه 

 کرده است.

در گزارش ارا ه شده عوامل و 

نشانه های بارز اختالل زبانی را 

مشخص کرده است و شواهد 

کافی برای تعیین نوع و میزان 

اختالل به همراه راهكار هایی 

ارا ه  برای کمک به رفع اختالل

 کرده است.

برنامه تهیه شده ناظر به  برنامه 

اختالل زبانی شناسایی شده 

است اما مراحل آموزشی پیش 

بینی شده نشان دهنده تأثیر 

گذار برای عملكرد دانش آموز 

 در خواندن/ نوشتن نیست. 

برنامه تهیه شده ناظر به 

اختالل زبانی مشخص شده 

است و مراحل آموزشی پیش 

شان دهنده تأثیر بینی شده ن

گذار برای عملكرد دانش 

آموز در خواندن/ نوشتن 

 است.

برنامه تهیه شده ناظر به اختالل 

زبانی مشخص شده است و 

مراحل آموزشی پیش بینی شده 

نشان دهنده طی گام های منظم 

برای تأثیر گذاری برای عملكرد 

دانش آموز در خواندن/ نوشتن 

 است.

 

  توای درس و ساختار آنهای يادگیری، مح. فرصت2

 : انواع اختالالت در زبان آموزی1فصل 
 اختالل در زبان شفاهی -1



 

 

 

 اختالل در نوشتن  -2

 اختالل در خواندن -3

 : اختالل در زبان شفاهی 2فصل 
 الگوی رشد طبیعی زبان  -  
 اختالل در زبان دریافتی و زبان بیانی -   
 گفتار نامفهوم و علل آن -    
 وای زبان اختالل در محت -   
 اختالل در شكل زبان  -   
 اختالل در کاربرد زبان -   
 اختالل بریده گویی، لكنت و اشكاالت تلفظی -   
 اختالالت صوتی و آهنگ گفتار -  
 اشكال در به خاطر آوردن مواد دیداری و شنیداری -  
 زبان تاخیرافتاده در مبتالیان به نقص شنوایی و اتیسم -  

  تکلیف يادگیری:
 مقاالت/گزارش های پژوهشی در زمینه اختالالت زبان را مطالعه و خالصه از یافته های آن را به کالس ارا ه نماید.

 : آموزش به افراد با اختالل زبان شفاهی3فصل

 شفاهی آموزش محتوای زبان -  

 آموزش شكل زبان شفاهی -  

 آموزش کاربرد زبان شفاهی -  
 ی زبان شفاهیراهبردهای رشد مهارت ها -  

 تکلیف يادگیری:
با حضور در کالس درس، در فرایند آموزش به یک دانش آموز با اختالل زبان شفاهی مشارکت نموده و نتیجه را به کالس 

 گزارش نماید.

 : اختالل در نوشتن ) اختالل ديکته(4فصل
 مراحل نوشتن -  
 تهیه و تنظیم متن -  
 بازبینی متن -  

 تکلیف يادگیری:
حضور در کالس درس، در فرایند آموزش به یک دانش آموز با اختالل زبان شفاهی/ خواندن/ نوشتن مشارکت نموده و نتیجه با 

 را به کالس گزارش نماید.

 : آموزش به افراد با اختالل نوشتن5فصل 
 آموزش هجی کردن و تحلیل خطا -  
 آموزش خط -  
 آموزش تنظیم متن -  

 تکلیف يادگیری:
در کالس درس، در فرایند آموزش به یک دانش آموز با اختالل نوشتن مشارکت نموده و نتیجه را به کالس گزارش با حضور 
 نماید.



 

 

 

 : اختالل خواندن6فصل 
 عال م نارساخوانی -  
 آگاهی آواشناسی و اصول الفبایی -  
 نقص در درک خواندن -  
 نقایص ادراکی غیر زبانی -  
 ن: رویكرد مبتنی بر درک مطلب و رویكرد مبتنی بر رمزگشاییرویكردهای آموزش خواند -  
 آموزش مولفه های خواندن: واج شناسی، بازشناسی کلمه، رمزگشایی، روانی خواندن، درک مطلب کلمه / جمله / متن -  
 راهبردهای رشد آگاهی آواشناسی، اصول الفبایی، آگاهی نوشتاری، استراتژی های کنترل فهم و درک -

 يادگیری: تکلیف 
مند به کار در آن پایه است را ترتیب داده و نظرات او را در  ای با یكی از معلمان با تجربه در پایه ای که عالقه مصاحبه .1

خصوص روش شناسایی، نشانه ها، راهبرد هایی که برای کمک به این گروه از دانش آموزان/ خانواده ها بكارگرفته و 
 ا در گروه کاری بررسی و نتیجه را در سمینار کالس ارا ه نماید.نتایج حاصله تنظیم و یافته ها ر

با حضور در نشست آموزشی که در سطح مدرسه برای بررسی وضعیت یک دانش آموز دارای اختالل یادگیری تشكیل  .2
 شده شرکت و فرآیند بررسی و تصمیم گیری برای کمک به دانش آموز را گزارش نماید. 

 تکلیف عملکردی
ای با استفاده از  یک مورد دانش آموز دارای اختالل زبان شفاهی/ خواندن/ نوشتن، نوع اختالل را شناسایی و برنامهبا مطالعه 

 راهبرد های ارا ه شده طراحی نماید. 

 . راهبردهای تدريس و يادگیری 3
ر سمینار های کالسی یا در مطالعه فردی و تهیه خالصه نظام مند از منابع علمی در زمینه اختالالت یاگیری و ارا ه آن د

نوشتن یا سطح واحد آموزشی. استفاده از شیوه مطالعه فردی در بررسی عملكرد یادگیری یک دانش آموز دارای اختالالت 
و اظهار نظر در مورد روش های بكار گرفته شده  نوشتن یا خواندنیا مشارکت در فرآیند آموزش یک مورد اختالل  خواندن

 .و نتایج آن به کالس

 . منابع آموزشی4
 انتشارات ساواالن -یوسف کریمی –اختالالت یادگیری  -1
 نشر طبیب -دکتر محسن شكوهی یكتا و دکتر اکرم پرند -ناتوانی های یادگیری -2

ترجمه دکتر احمد یارمحمدیان و دکتر  -دیدید سوسا -روان شناسی کودکان با نیازهای ویژه، ناتوانی های یادگیری -3
 تشارات سمت و انتشارات دانشگاه اصفهانان -محمد باقر کجباف

 انتشارات رشد -ترجمه حمید علیزاده -جان آیزنسون -اختالالت زبان و گفتار در کودکان -4

رونالد  -موهبت نارساخوانی، چرا بعضی از سرآمدترین افراد توانایی خواندن ندارند و چگونه می توانند یاد بگیرند؟  -5
 انتشارات دانشگاه الزهرا -هناز اخوان تفتی و هایده فیضی پورترجمه دکتر م -دیدیس و الدون براون

 نشر دانژه -ترجمه حمید علی زاده  –هاالهان و کافمن  –ناتوانی های یادگیری  -6

 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی –ترجمه عصمت دانش  –ژانت لرنر  –ناتوانی های یادگیری  -7

 فرا روان نشر –تالیف مصطفی تبریزی  –درمان اختالالت نوشتن -8

 ده سی دی فیلم آموزشی شبنم شوق که حاوی آموزش های عملی دکتر مصطفی تبریزی است. -9

 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5



 

 

 

 نمره 10ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره  5ارزشیابی فرآیند: عملكرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 

 نمره  5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تكالیف عملكردی 
ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تكالیف یادگیری در طول ترم، تكالیف عملكردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 

 ارزیابی تكالیف پیادگیری و عملكردیو مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 «فنون راهنمايی و مشاوره در دوره ابتدايی»سرفصل درس 
 شود.متعاقبا ارا ه می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 «در آموزش ابتدايی ريزی درسیبرنامه»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

مند و های اساسی در آموزش و پرورش نوین است. آموزش نظام، یكی از فعالیت«فرایند»ریزی درسی به عنوان یک برنامه
های عامالن فرایند تربیتی را هدایت توانند فعالیتگسترده، نیازمند آن است که با اتخاذ تدابیر قبلی همراه شود. چنین تدابیری می

ریزی درسی با شود. برنامهی درسی نامیده میریزهای معلم و متعلم در موقعیت تربیتی، برنامهگر فعالیتکند. اتخاذ تدابیر هدایت
-ریز درسی بهرهبرنامه»ریزی درسی هم های متمرکز برنامههای ضروری معلم است. معلم حتی در نظاماین معنا، یكی از فعالیت

این پدیده مهم شود یادگیری استفاده از است. چنین تكلیف و البته چنین اختیاری سبب می« ریز درسی اجراییبرنامه»یا « گیر
ریزی درسی برای ریزی درسی یا آشنا ی با دانش آکادمیک برنامهحیات آموزشی برای معلمان ضروری گردد. دانستن زبان برنامه

ای در تولید ندارد و مصرف کننده صرف است، ضرورت شود معلم نقش عمدهمعلمان حتی در یک سیستم متمرکز که تصور می
های آموزشی متمرکز هم معلم شود و در بسیاری از این سطوح در نظامتعریف می« سطوح مختلف»ر دارد؛ زیرا برنامه درسی د

پبه شكل فردی یا جمعیو نقش دارد. پس معلم به جای آنكه به حلقه سست زنجیره تعلیم و تربیت بدل شود، باید اتفاقا در نقش 
پبرنامه درسی پوچو تبدیل « پوچ»تواند به یک پدیده ان معلم میکننده آن ظاهر شود. برنامه درسی در دستمقوم برنامه و تقویت
تواند آنچه در مرحله تولید به درستی تدوین شده است، را از دستور کار خارج کند یا به صورت غیر موثر شود. یعنی معلم می

ترین حلقه زنجیره نظام آموزشی فتواند به ضعیای معلم است. معلم میآموزش دهد. پرهیز از این دام، یكی از لوازم عمل حرفه
های دیگران نیاز به همّت به بار نشستن تالش«. ترین حلقه آنزنجیر، همانقدر قوت دارد که ضعیف»اند بدل شود و چنانكه گفته

چنین و دقت معلم دارد تا محرومیت ناشی از حذف آنچه باید آموزش داده شود، بر شاگردان تحمیل نشود. معلمان آینده به دلیل 
ریزی درسی آشنا شوند و بتوانند از فنون آن در عمل بهره بگیرند. کسب این شرایطی نیاز دارند با مبانی، اصول و مراحل برنامه

ای معلم در موقعیت مدرسه است. برای تحقق دستاوردی، ضروری است مهارت به همراه فهم برنامه درسی، الزمه عمل حرفه
ریزی درسی آشنا های برنامههای درسی و با برخی از اعمال و فعالیتهایی از برنامهی، با نمونهمعلمان با منابع این حوزه علم

تواند به آنان کمک کند تا معلمان آینده در طول دوره هایی داشته باشند. چنین شرایطی میشوند و برای اقدام به آن، تمرین
ر به مطالعه، تصمیم گیری و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت های آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قاد

 پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته های علمی و پژوهشی باشند. 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری
  2تعداد واحد: 
 ساعت 32زمان درس: 

پیشنیاز: اصول و مبانی آموزش و 
 پرورش

 نحوه آموزش: انفرادی

  ريزی درسیبرنامهنام درس: 

 اهداف/ پیامدهای يادگیری: در پايان اين واحد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
ریزی درسی های درسی مصوب، به برنامهریزی درسی اقدام کند و با تحلیل برنامهبه تشریح مبانی، اصول و مراحل برنامه

درسی  رسی حادث در مدرسه، قادر خواهد بود برنامههای داجرایی دروس اقدام کند و ضمن تشخیص و تبیین انواع برنامه
خود برای اداره یک درس را تولید و ارا ه کند و به استناد دانش معتبر از برنامه خود دفاع نماید.  همچنین، دانشجومعلم 

موضوع به روز ریزی درسی، قادر است به شیوه مناسبی دانش خود را در این ضمن آشنایی با برخی منابع معتبر حوزه برنامه
 کند.

 3سطح  2سطح  1سطح  هامالک

 شايستگی اساسی:
PK  3-2 & 2-2کد 

PCK    2-3کد 

ر فهم برنامه 

ريزی و برنامه

 درسی
 

توانسته است به بیان تعاریفی 
ریزی از برنامه درسی و برنامه

 درسی اقدام کند. 

توانسته است به تبیین برنامه 
درسی بر اساس متغییرهای 

تمایزکننده آن اقدام مختلف م
کند و تشریحی به زبان 

 خاص خود ارا ه کند.

توانسته است به شناسایی انواع 
های های درسی در موقعیتبرنامه

ای اقدام کند و مختلف مدرسه
گیری هر عوامل موثر بر شكل

یک از انواع برنامه درسی را 
تشریح و پیامدهای آنها را آشكار 

 نماید. 



 

 

 

نقش معلمان 

ريزی نامهدر بر

 درسی

توانسته است به شرح آنچه 
در منابع درس در ارتباط با 
 موضوع آمده است، اقدام کند. 

توانسته است به زوایایی از 
های معلمان توجه دهد نقش

که در منابع درس بر آنها 
تاکید نشده است و حاصل 

 مطالعه بیشتر است.

توانسته است خود را در نقش 
اساس معلم متصور شود و بر آن 

به تبیین نیازهای یادگیری 
دانشجومعلم برای ایفای نقش 

 ای اقدام کند.حرفه
هایی ارا ه شده که پاسخ انجام تکالیف

حاصل جستجوی در منابع در 
دسترس و بازخوانی محدود 

 تجربه شخصی است. 

های ارا ه شده عالوه در پاسخ
بر رعایت قواعد کلی 
پاسخگویی پژوهشی، سطحی 

زخوانی تجربه دیده عمیق از با
شود و بیان نهایی دارای می

 قابلیت پذیرش است. 

های ارا ه شده دارای بنیاد پاسخ
پژوهشی دقیقی است و ضمن 
بكارگیری زبان مناسب ارا ه، از 
سازماندهی و حتی محتوای بدیع 

 برخوردار است. 

  

 های يادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
 ای آن به شرح ذیل سازمان یافته است: این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه محتوای مورد استفاده

 مباحث فرعی موضوع اصلی نوبت 

طرح ضرورت و جایگاه موضهوع و ایجهاد    اول
انگیزه جههت پیگیهری درس و ارزشهیابی    

 تشخیصی و اعالم برنامه درس

نامهه و سرفصهل درس،   معرفهی بر  انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح دانهش مربهوط،  
تشریح منطق درس و کاربردهای آن برای معلمان، معرفی تكالیف عملكهردی و چگهونگی ارزیهابی از    

 عملكرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملكرد. 
ریهزی، مطالعهه و اعهالم    : دانشجویان درباره مفهوم، ضرورت، انواع، و عوامل م ثر بر برنامه1تکلیف 

 نند.کنظر مكتوب می
ریزی درسی پبه عنوان یک علمو، تشریح سطوح و شناسی و شرح گستره موضوعی حوزه برنامهمفهوم ریزی درسیتشریح برنامه دوم

-ریزی درسی پمشتمل بر نهادهای برنامههای درسی و معرفی وضعیت ایران از حیث برنامهانواع برنامه

ریهزی  یت چند کشور از حیث جایگهاه برنامهه  ریزی درسی، منابع معتبر و اشخاص مهمو و تشریح وضع
 درسی.

-شان تجربه میهای درسی که دانشجویان در مدرسه تجربه کرده یا همتایانهایی از برنامهارا ه نمونه هاها و یادآوری تجربهارا ه نمونه سوم

 کنند، و بحث در باره آنها بر اساس تجربه دانشجویان. 
ای را تا یكی از تجربیات مواجهه خهود بها برنامهه درسهی مدرسهه      از دانشجو خواسته شود :2تکلیف 

یادآوری و آن را روایت و تحلیل کند و بر اساس آن تحلیل به معرفی انواع برنامه درسی در تجربه خود 
 اقدام نماید.

-تبیین نقش معلم در تحقق انواع برنامهه  چهارم

 های درسی
ریهزی  های آموزشی و معرفی عوامل پکارگزارانو برنامهمهای درسی در نظاتبیین سطوح و انواع برنامه

 های متفاوت برنامه درسی با تشریح وضعیت ایران.های گوناگون معلمان در ظهور شكلدرسی و نقش
تواننهد  ریزی درسی نقش فعال داشته باشند و چگونهه مهی  : چرا معلمان ایران باید در برنامه3تکلیف 

 چنین کنند؟
شناسهی  ریزی درسی به عنوان عمل تولید برنامه درسی آشكار مشتمل بر موقعیتتشریح مراحل برنامه ریزی درسیهمراحل برنام پنجم

دههی  های یادگیری، سازمانو تعیین منطق تولید برنامه درسی، تعیین اهداف، انتخاب محتوا و فرصت
زمان برنامه درسی، مكان های یادگیری، های ارا ه محتوا و فرصتهای یادگیری، شیوهمحتوا و فرصت

 پفضا و روابطو برنامه درسی و ارزشیابی یادگیری مخاطبان.
یابی بهرای تولیهد   شناسی و منطقموقعیت ششم

 برنامه درسی
مخاطب پابعاد مختلف حیات یادگیرندهو، شناخت جامعه پابعاد  شناسی مشتمل بر شناختموقعیت

های محتوایی و روشی مورد تاکید استو علم پجنبه مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ...و، شناخت
 محیطی پزندگی در کره خاکی و الزامات آنو و شناخت زیست

هایی مطرح شود تا دانشجو به مطالعه مقاالت یا منابع علمی در زمینه موضوع پرسش: 4تکلیف 

 عرضه کند.بیش از آنچه در کتاب پهایو منبع درس ارا ه شده، اقدام کند و نتیجه را مكتوب 



 

 

 

آزمون و شرح نسبت آن با اهداف برنامهه   هفتم
 درسی

 آید. آزمون: از تمام دروس قبلی به طور کتبی یا شفاهی آزمون به عمل می
همزمان، تشریح اینكه چگونه آزمون پبرنامه درسی آزمون شدهو با اهداف ارتباط دارد، به طور عملی 

 شود.تبیین می
درسی پاعم از مراحل، منابع، انواع و اصولو،  تشریح چگونگی تعیین اهداف در هنگام تولید برنامه سیتعیین اهداف برنامه در هشتم

-ها و نقش آنها در فرایند برنامهمشتمل بر: معرفی انواع الگوهای انتخاب اهداف، معرفی انواع هدف

ه تناسب رشته های درسی بریزی درسی، شرح اصول انتخاب اهداف و معرفی برخی از اهداف برنامه
 تحصیلی دانشجویان. 

های یک درس بر اساس اصول تدوین تحلیل یک نمونه از اهداف و تبدیل آنها به هدف :5تکلیف 

 اهداف و ارا ه کتبی آن است.
-و فرصت های یادگیری؛ تشریح انواع تجاربها و اصول انتخاب محتوا و فرصتتبیین ضرورت، روش های یادگیریانتخاب محتوا و فرصت نهم

 های یادگیری و نقش هر یک در یادگیری شاگردان.
شناسایی یک فرصت یادگیری الزم برای یک هدف و بازسازی آن در قالبی دیگهر جههت    :6تکلیف 

 استفاده شاگردان.
هههای دهههی محتههوا و فرصههت سههازمان دهم

 یادگیری
ههای آن  تعادلو و روش دهی و معرفی انواع، اصول پوحدت، مداومت، توالی وتشریح ضرورت سازمان
 های یادگیری در سطح کالن و خرد.جهت سازماندهی فرصت

 تحلیل و ارزیابی سازماندهی یک درس واقعی بر اساس اصول سازماندهی محتوا. :7تکلیف 
و اصول حاکم بهر ههر   های ارا ه محتوا در فضای واقعی و فضای مجازی پسپهریو معرفی انواع روش های یادگیری ارا ه محتوا و فرصت یازدهم

 یک و آثار آنها بر مخاطبان برنامه درسی.
تبیین زمان به عنوان عنصر برنامه درسی و اهمیت توجه به آن و تشریح انواع زمان در برنامه درسی و  زمان برنامه درسی دوازدهم

 گیری از زمان برنامه درسی.های درسی و چگونگی بهرهاصول تخصیص زمان به برنامه
ریهزی درسهی پهمهین درسو را تحلیهل     های مورد انتظار درس برنامهنسبت زمان و هدف :8تکلیف 

 کنید.
شرح ابعاد مكان پفضای فیزیكی، عوامل فعالیت و روابط بین آنهاو، تحلیل چگهونگی تهاثیر مكهان بهر      مكان برنامه درسی سیزدهم

 نامه درسی.های مربوط به فهم نسبت مكان و بربرنامه درسی و شاگردان و ضرورت
ههای آزمهون و   برنامه درسی آزمون شده و نقش آن در یادگیری و تحقق برنامه درسهی آششهكار، روش   ارزشیابی یادگیری شاگردان چهاردهم

 ها و مزایا و معایب آنها در ارتباط با اهداف برنامه درسی.سنجش پیشرفت تحصیلی، انواع آزمون
 

ی اجههرای برنامههه درسههی در نظههام ههها   پانزدهم
 آموزشی

های اجرا، عوامل موثر بر اجرا، مقاومت، فرهنگ سازمانی، مجریان، اقدامات اساسی برای اجرای نظریه
برنامه شامل: شناخت وضعیت، آماده سازی عمومی و اختصاصهی، تهدارک نیهروی انسهانی، ههدایت و      

 نظارت.
ههایی ممكهن   با چه شكل هایی ومقاومت معلم در برابر تغییرات برنامه درسی به چه علت :9تکلیف 

 است ظهور یابد؟
مفهوم ارزشیابی برنامه، ضرورت ارزشیابی برنامه، روش های ارزشیابی برنامه، مراحل ارزشیابی برنامهه   ارزشیابی برنامه های آموزشی و درسی شانزدهم

 در نظام آموزشی، بازنگری در برنامه ها.

 

 راهبردهای آموزش و يادگیری. 3
شهود؛ هرچنهد کهه در ههر جلسهه درس دانشهجویان        های کالس درس با محوریت آموزشگر انجام می زشدر این درس، آمو

اند بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعهه منهابع بپردازنهد و در مباحهث شهرکت نماینهد. همچنهین،         مشارکت دارند و آنها موظف
یا نتایج حاصل از مطالعات خود بها درخواسهت تعیهین وقهت     ها دانشجویان حق دارند به طرح پرسش بپردازند و برای ارا ه دیدگاه

شود که به  هایی مطرح  حال، در جلسات درس ممكن است پرسشدقیقه در کالس درس به ارا ه نظر بپردازند. درعین 10قبلی، تا 
بعد یا به صورت  تواند به صورت شفاهی در جلسهتشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می



 

 

 

تواند برای همه یا برخی از دانشجویان جهایگزین تكهالیف درس   ها میشود. این قبیل پرسش کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارا ه 
 درصد تجاوز نكند. 50گردد؛ مشروط به آنكه تعداد آنها از 

 منابع آموزشی . 4
از منابع مكتوب منتشر نشده پس از داوری و تاییهد شهورای   در این درس استفاده از منبع مكتوب الزامی است. استفاده  -

 گروه آموزشی برای مدت مقرر در همان رشته بالمانع است.

 شود، عبارتند از:برای استفاده در این درس پیشنهاد می 1395منابعی که تا پایان سال  -

 ر. . مشهد: به نشریزی آموزش متوسطه مبانی برنامهو: 1393اهلل. پ پور، نعمت موسی
 . تهران: سمت.ریزی درسیمقدمات برنامهو: 1387ملكی، حسن. پ

 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5
گیرد که در آن ریزی درسی در قالب یک آزمون مكتوب پایانی صورت میارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس برنامه

 کنند. های آموزشگر، ارا ه میت کالس درس را بر اساس پرسشها و تجارب خود از مطالعه منابع و مباحثادانشجویان یادگیری
شود و دستاورد آن جهت ارزشیابی ضمن نیمسال: ارزشیابی ضمن نیمسال برای اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیری انجام می

 شود.ارزشیابی نهایی بكارگرفته می
شوند. آموزشگر در مواردی که مباحث با هم لحاظ می ارزشیابی تكالیف: ارزشیابی انجام تكالیف کالس درس و مشارکت در

 دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهای او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کنند. مصلحت بداند، اجازه می
 شود: سهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می
 یاز درصد امت 25ه پاسخگویی به تكالیف و شرکت فعال در کالس: 

 ز تیادرصد ام 25ه آزمون ضمن نیمسال: 
 درصد امتیاز  50ه آزمون پایانی: 

 

 ساير نکات: 
 مواردی که توجه به آن در این درس مهم است:

 آمادگی مدام برای گفتگوهای کالس.  

 مشارکت جدی و موثر در مباحث کالس.  

 رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس.  

 ام تكالیف و در فعالیت عملی.رعایت اخالق پژوهش در انج 

 مطالعه منابع تكمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید. 

 شود.ظرافت و زیبا ی ظاهری تكالیفی که به صورت مكتوب به آموزشگر تحویل می 

 

 

 

 

 



 

 

 

 « در آموزش ابتدايیتدريس راهبردهای »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

ای بر کم های معلم حرفهای است که دراختیار معلم است و شایستگیهای آموزش و برنامه درسی، عرصهآموزش در تمامی نظام
شود تا معلمان به بدیل معلم در آموزش و اختیارات ناشی از آن سبب میگذارد. فهم و پذیرش این نقش بیو کیف آن تاثیر می

ایی معلم با راهبردهای آموزش در رشته تخصصی، یكی از ابزارهای مجهز شوند. آشن« قابلیت اجتهاد در موقعیت تربیتی»سالح 
الزم و ضروری برای دستیابی به شایستگی اجتهاد در موقعیت آموزشی است. مسئولیت معلم برای موثرساختن آموزش، موضوعی 

های متنوع و متغییر تاست که در دیدگاههای مختلف و متعارض آموزش مطرح است و چنین مسئولیتی را معلمان باید در موقعی
های های علمی و از سوی دیگر نیازمند انطباق یافتهآموزشی به انجام رسانند که از سویی نیازمند عمل بر بنیاد دانش و یافته

های خاص تربیتی است. به همین علت، دانش در باره راهبردهای آموزش و توانایی تبدیل این دانش به عمل در علمی با موقعیت
معلمان آینده برای هرگونه فعالیت موثر و موفق است. آنچه دانشجومعلمان را برای « ابزار»ترین های آموزشی، ضروریموقعیت

های تبدیل دانش آموزش به کند، کسب دانش در باره راهبردهای آموزش در رشته تخصصی به همراه قابلیتموثربودن کمک می
های شخصی و توان هنری است. در این درس، دانشجومعلمان ر اساس تجربههای واقعی بهای تدریس متناسب با موقعیتروش

شوند و های عملی آنها آشنا میبا انواع راهبردهای آموزش با تشریح مبانی، اصول، مراحل و شرایط بكارگیری راهبردها و نمونه
 کنند. توان و تعهد الزم برای فهم و بكارگیری آن دانش را کسب می

 مشخصات درس
 درس: کارگاهی نوع

 1تعداد واحد: 
 ساعت 48زمان درس: 

های پیشنیاز: اصول و  روش
 تدریس

 نحوه آموزش: انفرادی

 تدريس در آموزش ابتدايیراهبردهای نام درس: 

 : در پايان اين واحد يادگیری دانشجومعلم  قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای يادگیری
بردهای آموزش در رشته تخصصی خود ارا ه کند و چگونگی تدریس بر بنیاد تجربی از راه فهمی مدلل و دارای شواهد

های خود برای عمل در آن موقعیت دفاع کند. ای را طراحی نماید و از ایدهیک راهبرد آموزش در یک موقعیت خاص رشته
شناسد و ضمن ا میهمچنین، دانشجومعلم در پایان این واحد یادگیری برخی از راهبردهای آموزش رشته تخصصی خود ر

های جستجوی دانش در این حوزه، دانش خود را روزآمد شناخت برخی منابع معتبر، قادر و متعهد است با بكارگیری روش
 کند. 
 

 3سطح  2سطح  1سطح  هامالک

 شايستگی اساسی:
PK  3-2 & 2-2کد 

PCK  4-3 & 3-3کد 

ر شناخت 

راهبردهای 

 آموزش 

فی توانسته است به بیان تعاری
از راهبرد آموزش و معرفی 
انواع آن اقدام کند و شرحی 
از هر راهبرد به استناد منابع 
درس و گفتارهای کالس 

 ارا ه نماید. 

به تبیین راهبردهای آموزش 
ای بر اساس مدرسه

متغییرهای مختلف 
متمایزکننده آن مبتنی بر 

کند و منابع علمی اقدام می
تشریحی به زبان خاص خود 

 نماید.ارا ه می

به توسعه دانش مربوط به 
راهبردهای آموزش با مراجعه به 

کند و بر منابع دیگر اقدام می
بندی اساس تامالت خود، طبقه

دیگری از راهبردها در رشته 
تخصصی خود تنظیم و از آن دفاع 

 کند.می
تولید روش بر 

-بنیاد آموزه

های راهبرد 

 آموزش

توانسته است برای عمل در 
یک راهبرد را  یک موقعیت،

معرفی کند و برای دفاع از 
آن، شرح آنچه در منابع و 
مباحث درس در ارتباط با 
موضوع آمده است، مورد 

 استناد است. 

بر اساس یک موقعیت خاص 
 معلم رشته به استناد نقش

تخصصی و متغییرهای واقعی 
موقعیت توانسته یک راهبرد 
متناسب را معرفی کند و از 

ه منابع آن با استناد ب
پمخصوصا منابع خارج از 
درسو و استدالل شخصی 

 دفاع نماید. 

توانسته است خود را در نقش 
معلم تخصصی متصور شود و بر 

گیری در آن اساس به تصمیم
های واقعی یا فرضی اقدام موقعیت

و به عنوان معلم ایفای نقش 
ای که ای کند به گونهحرفه

فرد راهبردها را به طور منحصربه
ای موقعیت خاص تخصصی بر

 بكار گرفته است.



 

 

 

هایی ارا ه کرده که پاسخ انجام تکالیف
حاصل جستجوی در منابع در 
دسترس و بازخوانی محدود 

 تجربه شخصی است. 

های ارا ه شده قواعد در پاسخ
کلی پاسخگویی پژوهشی 
رعایت شده و سطحی عمیق 
-از بازخوانی تجربه دیده می

 . شود که قابل پذیرش است

های ارا ه شده دارای بنیاد پاسخ
پژوهشی دقیقی است و ضمن 
بكارگیری زبان مناسب ارا ه، از 
سازماندهی و حتی محتوای بدیع 

 برخوردار است. 

  

 های يادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
 یافته است:ای آن به شرح ذیل سازمان  محتوای مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

 مباحث فرعی موضوع اصلی نوبت 

طرح ضرورت و جایگاه موضوع و ایجاد  اول
انگیزه جهت پیگیری درس و ارزشهیابی  

 تشخیصی و اعالم برنامه درس

معرفهی برنامهه و    شناسایی انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربوط،
معلمههان، معرفههی تكههالیف  سرفصههل درس، تشههریح منطههق درس و کاربردهههای آن بههرای

 عملكردی و چگونگی ارزیابی از عملكرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملكرد. 
 

هها و تمایزههای   شناسی و شرح گستره موضوعی راهبردهای آموزش پتاکید بر ارتباطمفهوم تشریح چیستی و چرایی راهبرد آموزش دوم
ای، ههای مدرسهه  بردهای آمهوزش در فعالیهت  راهبرد آموزش با تدریسو، تبیین کارکرد راه

های راهبردهای آموزش، تشریح چارچوب معرفی راهبردهای آموزش بندیمعرفی انواع طبقه
 در این درس. 

ای راهبردههایی کهه در کهالس    همه دانشجومعلمان موظفند به بررسی مقایسه :1تکلیف 

ی پنج راهبرد دسهته اولو و جلسهه   شود اقدام نمایند و نتیجه را در جلسه هشتم پبراارا ه می
چهاردهم پبرای پنج راهبرد دسهته دومو بهه صهورت شهفاهی و در جلسهه شهانزدهم پهمهه        

 گانهو به صورت کتبی ارا ه کنند.راهبردهای یازده
آموزش مسهتقیم پمبتنهی بهر سهخنرانی      سوم

 بهبودیافتهو
هها و  عرفی اصول، زمینهه گذاران، شرح مبانی نظری، متشریح سابقه بكارگیری، معرفی بنیان

شرایط بكارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایهران و  
 جهان.

عملی: گفتگوهای گروهی در باره امكان و چگونگی بكارگیری در مدارس ایران بهر اسهاس   
 مطالعات قبلی.

کنند و آن ردها اقدام می: دانشجویان به شناسایی یک فیلم مرتبط با یكی از راهب2تکلیف 

 دهند.را در جلسه پنجم نمایش می
هها و  گذاران، شرح مبانی نظری، معرفی اصول، زمینهه تشریح سابقه بكارگیری، معرفی بنیان آموزش مباحثه محور پگفتگوییو چهارم

شرایط بكارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایهران و  
 جهان.

عملی: گفتگوهای گروهی در باره امكان و چگونگی بكارگیری در مدارس ایران بهر اسهاس   
 مطالعات قبلی.

هها و  گذاران، شرح مبانی نظری، معرفی اصول، زمینهه تشریح سابقه بكارگیری، معرفی بنیان آموزش گروه محور پنجم
راهبرد در ایهران و  شرایط بكارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه 

 جهان.
عملی: گفتگوهای گروهی در باره امكان و چگونگی بكارگیری در مدارس ایران بهر اسهاس   

 مطالعات قبلی.
 فعالیت خاص: نمايش فیلم

مند از فناوری اطالعهات و  آموزش بهره ششم
 ارتباطات

هها و  زمینهه گذاران، شرح مبانی نظری، معرفی اصول، تشریح سابقه بكارگیری، معرفی بنیان
شرایط بكارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایهران و  

 جهان.
عملی: گفتگوهای گروهی در باره امكان و چگونگی بكارگیری در مدارس ایران بهر اسهاس   



 

 

 

 مطالعات قبلی.
 مل آورید؟های را به عشما برای بكارگیری این راهبرد تصمیم دارید چه کوشش :3تکلیف 

هها و  گذاران، شرح مبانی نظری، معرفی اصول، زمینهه تشریح سابقه بكارگیری، معرفی بنیان آموزش متكی به ظرفیت انتقادی هفتم
شرایط بكارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایهران و  

 جهان.
كارگیری در مدارس ایران بهر اسهاس   عملی: گفتگوهای گروهی در باره امكان و چگونگی ب

 مطالعات قبلی.
ای آزمهون یههادگیری و بررسهی مقایسههه   هشتم

 راهبردهای آموزش
 برگزاری یک آزمون از مباحث جلسات گذشته به روش مورد نظر مدرس.

ایجاد فرصت برای گفتگوی جمعی جهت مقایسه راهبردهای مورد بحث بر اساس تكهالیف  
 انجام شده.

هها و  گذاران، شرح مبانی نظری، معرفی اصول، زمینهه تشریح سابقه بكارگیری، معرفی بنیان اوره محورآموزش مش نهم
شرایط بكارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایهران و  

 جهان.
عملی: گفتگوهای گروهی در باره امكان و چگونگی بكارگیری در مدارس ایران بهر اسهاس   

 لعات قبلی.مطا
کننهد و آن را در جلسهه   : دانشجویان به شناسایی یهک فهیلم مهرتبط اقهدام مهی     4تکلیف 

 دهند.دوازدهم نمایش می
 فعالیت خاص: گزارش نتايج آزمون و اعالم بازخورد مدرس.

هها و  گذاران، شرح مبانی نظری، معرفی اصول، زمینهه تشریح سابقه بكارگیری، معرفی بنیان آموزش شبكه محور دهم
شرایط بكارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایهران و  

 جهان.
عملی: گفتگوهای گروهی در باره امكان و چگونگی بكارگیری در مدارس ایران بهر اسهاس   

 مطالعات قبلی. 
هها و  ذاران، شرح مبانی نظری، معرفی اصول، زمینهه گتشریح سابقه بكارگیری، معرفی بنیان گیری کالسیآموزش مبتنی بر رای یازدهم

شرایط بكارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایهران و  
 جهان.

عملی: گفتگوهای گروهی در باره امكان و چگونگی بكارگیری در مدارس ایران بهر اسهاس   
 مطالعات قبلی.

هها و  گذاران، شرح مبانی نظری، معرفی اصول، زمینهه تشریح سابقه بكارگیری، معرفی بنیان وتاههای کآموزش مبتنی بر بازی دوازدهم
شرایط بكارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایهران و  

 جهان.
عملی: گفتگوهای گروهی در باره امكان و چگونگی بكارگیری در مدارس ایران بهر اسهاس   

 قبلی.مطالعات 
 فعالیت خاص: نمايش فیلم

هها و  گذاران، شرح مبانی نظری، معرفی اصول، زمینهه تشریح سابقه بكارگیری، معرفی بنیان آموزش مبتنی بر یادداشت تحلیلی سیزدهم
شرایط بكارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایهران و  

 جهان.
ر باره امكان و چگونگی بكارگیری در مدارس ایران بهر اسهاس   عملی: گفتگوهای گروهی د

 مطالعات قبلی.
ای آزمهون یههادگیری و بررسهی مقایسههه   چهاردهم

 راهبردهای آموزش
 برگزاری یک آزمون از مباحث جلسات گذشته به روش مورد نظر مدرس.

ف گانهه بهر اسهاس تكهالی    رصت برای گفتگوی جمعی جهت مقایسه راهبردهای پنجفایجاد 
 انجام شده.

آموزش با واگذاری مسئولیت تدریس به  پانزدهم
 شاگردان 

هها و  گذاران، شرح مبانی نظری، معرفی اصول، زمینهه تشریح سابقه بكارگیری، معرفی بنیان
شرایط بكارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایهران و  



 

 

 

 جهان.
باره امكان و چگونگی بكارگیری در مدارس ایران بهر اسهاس   عملی: گفتگوهای گروهی در 

 مطالعات قبلی.
 فعالیت خاص: گزارش نتايج آزمون و اعالم بازخورد مدرس.

ای راهبردهای آموزش بر اساس مبانی نظری، شهواهد پژوهشهی و الزامهات    بررسی مقایسه ای راهبردهای آموزشبررسی مقایسه شانزدهم
 آنها در مدارس ایران. اجرایی و ارزیابی وضعیت

فعالیت خاص: ارائه گرزارش کتبری مقايسره راهبردهرای آمروزش توسرط       

 دانشجويان.

 

 راهبردهای آموزش و يادگیری. 3
شهود. آموزشهگر در قالهب     جانبهه آموزشهگر ه دانشهجو انجهام مهی      های کالس درس با مشارکت همهه  در این درس، آموزش
کند و دانشجوی این درس موظهف اسهت بهر اسهاس     فی هر یک از راهبردها اقدام میهای مقرر به معرگفتارهای درسی در نوبت

برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازند و در گفتگوهای هر جلسه با آمادگی مشارکت نماید. همچنین، دانشجویان حهق دارنهد   
دقیقهه در   10با درخواست تعیین وقهت قبلهی، تها     ها یا نتایج حاصل از مطالعات خودبه طرح پرسش بپردازند و برای ارا ه دیدگاه

گهردد و بهه صهورت عملهی در بهاره      کالس درس ارا ه نظر کنند. در همه جلسات درس، یک مبحث به صورت نظری ارا هه مهی  
ههایی مطهرح    حال، در جلسات درس ممكن اسهت پرسهش  شود. درعینای ایران، بحث و گفتگو میبكارگیری آن در نظام مدرسه

تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها میشود که  
تواند برای همهه یها برخهی از دانشهجویان جهایگزین      ها میشود. این قبیل پرسش به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارا ه 
 درصد تكالیف مقرر درس تجاوز نكند. 50نها از تكالیف درس گردد؛ مشروط به آنكه تعداد آ

 

 . منابع آموزشی 4
در این درس استفاده از منبع مكتوب الزامی است. استفاده از منابع مكتوب منتشر نشده پس از داوری و تاییهد شهورای    -

 گروه آموزشی برای مدت مقرر در همان رشته بالمانع است.

 شود، عبارتند از:ده در این درس پیشنهاد میبرای استفا 1398منابعی که تا پایان سال  -

، ترجمه محمود مهرمحمدی و الگوهای یادگیری: ابزارهایی برای تدریسو: 1391جویس، ب؛ کالهون، ا. و هاپكینز، د. پ
 لطفعلی عابدی. تهران: سمت. 
 . تهران: مهرویستا.رویكردهای تدریسو: 1390فنسترمیچر،  . و سولتیس، ج. پ

 منبع تكمیلی:
، ترجمه محمدرضها سهرکارآرانی،   الفبای مدیریت کالس درس: راهبردهایی برای آموزش اثربخشو: 1379ابر، ر. ت. پت

 تهران: مدرسه.

 

 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5
گیرد که در آن ارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس راهبردهای آموزش در قالب یک آزمون مكتوب پایانی صورت می

-ها و تجارب خود از کار عملی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس پرسشجویان یادگیریدانش

 کنند. های آموزشگر، ارا ه می
شود و از سوی های بخش عملی درس را شامل میارزشیابی ضمن نیمسال: ارزشیابی ضمن نیمسال از سویی تمام فعالیت

گیرد و دستاورد هر دو قسمت بندی اعالم شده انجام میمناسب یادگیری بر اساس زمان دیگر برای اطمینان از پیشرفت
 شود.جهت ارزشیابی نهایی بكارگرفته می



 

 

 

شود. آموزشگر در مواردی که ارزشیابی تكالیف: ارزشیابی انجام تكالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می
 یان بر اساس بازخوردهای او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کنند. دهد تا دانشجومصلحت بداند، اجازه می

 شود: سهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می
 درصد امتیاز  30ه پاسخگویی به تكالیف و شرکت فعال در کالس: 

 ز تیادرصد ام 40ه آزمون ضمن نیمسال: 
 درصد امتیاز  30ه آزمون پایانی: 

 

 : ساير نکات
 مواردی که توجه به آن در این درس مهم است:

 آمادگی مدام برای گفتگوهای کالس.  

 مشارکت جدی و موثر در مباحث کالس.  

 رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس.  

 رعایت اخالق پژوهش در انجام تكالیف و در فعالیت عملی. 

 مفید. مطالعه منابع تكمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع 

 شود.ظرافت و زیبا ی ظاهری تكالیفی که به صورت مكتوب به آموزشگر تحویل می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 « در آموزش ابتدايی طراحی آموزشی »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

ه تفاوت های فردی، مندی را طراحی کنند کمعلمان بایدبتوانند در راستای اهداف نظام آموزشی فرصت های یادگیری نظام
عالیق و روش های یادگیری دانش آموزان، و نیز تأثیرات بافت و زمینه اجتماعی بر یادگیری را مد نظر قرار داده وبتواند موفقیت 
یادگیرندگان را تضمین نماید. این امر مستلزم آن است که معلمان طراحی آموزشی را به عنوان یک رویكرد سیستمی بشناسند و 

-فرآیند آن را از مرحله شناسایی مسئله تا ارزیابی در یک موقعیت های واقعی تجربه نمایند. در چنین شرایطی معلمان بهبتوانند 

خواهند زد و طرحهای اثربخشی را برای  های یادگیری دست جای اجرای طرح های از پیش تعیین شده، خود به خلق موقعیت
 صر بفرد تولید خواهند نمود. پاسخ به نیاز یادگیرندگان در موقعیت های منح

 مشخصات درس
 عملی -نوع درس:  نظری

  2تعداد واحد: 
 ساعت 48زمان درس: 

پیشنیاز: نظریه های یادگیری/ 
 برنامه درسی

 يیابتدا آموزش درطراحی آموزشینام درس: 

 اهداف/ پیامدهای يادگیری: در پايان اين واحد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
ی طراحی آموزشی را به صورت نظام مند برای شناسایی، تحلیل، تصمیم گیری، و ارزیابی حل مسئله یادگیری م لفه ها

 مورد استفاده قرار می دهد.
 

 شايستگی اساسی:
ck&pk&pck  1-2کد& 

2-2&1-3 &2-3&4-3 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

مسئله تبیین شده است،  تبیین مساله 
 اما اطالعات جمع آوری
شده از طریق نیاز سنجی 
و تحلیل آن از تبیین 
مسئله پشتیبانی نمی 

 کند. 

مسئله تبیین شده است، و 
اطالعات جمع آوری شده از 
طریق نیاز سنجی و تحلیل 
آن از تبیین مسئله پشتیبانی 

 می کند.

مسئله تبیین شده است، و 
اطالعات جمع آوری شده از 
طریق نیاز سنجی و تحلیل 

سئله پشتیبانی آن از تبیین م
نموده و نشان می دهد که 
چگونه موقعیت ها و نیاز 
های متفاوت یادگیرندگان را 
 مورد توجه قرار داده است.

فرایند شناسایی و تبیین  طراحی
مسئله/ مشكل را تا 
تعیین تكالیف یادگیری 
عملیاتی نموده اما میان 
مراحل مختلف طراحی 
ارتباط نظام مندی وجود 

 ندارد.   

ایند شناسایی و تبیین فر
مسئله/ مشكل را تا تعیین 
تكالیف یادگیری عملیاتی 
نموده و میان مراحل و م لفه 
های طراحی ارتباط نظام 

 مندی وجود دارد.

فرایند طراحی آموزشی را در 
تمامی مراحل  به صورت 
نظام مند عملیاتی شده و 
مسئله/ مشكل، روش نیاز 
سنجی، اهداف آماج، محتوا و 

ف یادگیری با توجه به تكالی
تفاوت های فردی از یكدیگر 

 پشتیبانی می نمایند. 

 

 های يادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: کلیات طراحی آموزشی

 تعریف ضرورت و منطق طراحی آموزشی



 

 

 

 مراحل طراحی آموزشیپ تحلیل،تصمیم گیری، راهبرد، ارزشیابیو
 گستره طراحی آموزشی

 كنولوژی آموزشی با طراحی آموزشیارتباط ت
 ارتباط نظریه های آموزش/ یادگیری با طراحی آموزشی

 تکالیف يادگیری: 
 پژوهشی در زمینه مباحث مطرح شده، تلخیص در قالب مقاله کوتاه و ارا ه در کالس. -مطالعه حداقل سه منبع علمی 

 فصل دوم: فرايند طراحی آموزشی )تحلیل(
 تعریف مسئله/ مشكل

 ناسایی و تجزیه و تحلیل منبع مسئله/ مشكلش 
 تجزیه و تحلیل نیازها

 روشهای نیازسنجیپ الگوی ساندرز، الگوی هوتون، الگوی هناسو
 تحلیل نیازهای مربوط به یادگیرندگان 
 تحلیل نیازهای مربوط به موقعیت 

 تعیین راه حلهای ممكن 

 تکالیف يادگیری: 
ی، نیازهای یكی از گروه ها پ معلمان، دانش آموزان، کارکنان، اولیاءو را شناسایی و با با بكارگیری یكی از روشهای نیازسنج

 تحلیل آن راه حل هایی برای مشكل/ مسئله ارا ه دهد. 

 فصل سوم: فرايند طراحی آموزشی )تصمیم گیری(

 تدوین اهداف آماج

 بازنگری در اهداف و تعیین اولویت دست یابی به اهداف آماج
 یل نیازها و اهداف آماجمقایسه تحل

 تبدیل اهداف آماج به اهداف و پیامدهای یادگیری
 اهداف آموزشی
 محتوای آموزشی
 تكالیف یادگیری

 تکالیف عملکردی:
با استفاده از گزارش تكلیف عملكردی فصل دومپ تحلیل نیازها و تعیین راه حل مشكل یا مسالهو اهداف آماج را اولویت   .1

 ه پیامدهای یادگیری تبدیل نماید. بندی نموده و آنها را ب
با توجه به اهداف آموزشی تدوین شده، محتوای اصلی و تكمیلی و تكالیف یادگیری با توجه را با توجه به انواع سبک  .2

 های یادگیری تعیین نماید.

 فصل چهارم: فرايند طراحی آموزشی )راهبرد(
 بهره گیری از راهبرد در طراحی آموزشی

 احی آموزشی بر اساس نوع محتواالفو راهبردهای طر
و به خاطر سپردن اطالعاتپ طراحی/ تعیین رسانه/ نوشتن تمرین و پرسش/ارزشیابی تكوینی/ تعیین طرح 1طراحی آموزشی 
 مدیریت آموزشیو
ی/ و به کار گیری مهارت طبقه بندی مفاهیم پ طراحی/ تعیین رسانه/ نوشتن تمرین و پرسش/ ارزشیابی تكوین2طراحی آموزشی 

 تعیین طرح مدیریت آموزشیو



 

 

 

و به کارگیری مهارت روش کارپ طراحی/ تعیین رسانه/ نوشتن تمرین و پرسش/ ارزشیابی تكوینی/ تعیین طرح 3طراحی آموزشی 
 مدیریت آموزشیو
ح و به کار گیری مهارت اصلپ طراحی/ تعیین رسانه/ نوشتن تمرین و پرسش/ ارزشیابی تكوینی/ تعیین طر4طراحی آموزشی 
 مدیریت آموزشیو
و درک ارتباط مفهومی پ طراحی/ تعیین رسانه/ نوشتن تمرین و پرسش/ ارزشیابی تكوینی/ تعیین طرح 5طراحی آموزشی 
 مدیریت آموزشیو
و درک ارتباط علت و معلولی پ طراحی/ تعیین رسانه/ نوشتن تمرین و پرسش/ ارزشیابی تكوینی/  تعیین طرح 6طراحی آموزشی 
 شیومدیریت آموز

و مهارتهای تفكر برترپ طراحی/ تعیین رسانه/ نوشتن تمرین و پرسش/ ارزشیابی تكوینی/ تعیین طرح مدیریت 7طراحی آموزشی 
 آموزشیو

 راهبردهای طراحی آموزشی بر اساس نیازهای يادگیرندگانبو 

 و ویژه دانش آموزان فراگیر1
 و ویژه دانش آموزان تیزهوش2
 ت عاطفی شدیدوویژه دانش آموزان با مشكال3

 ج( راهبردهای طراحی آموزشی بر اساس موقعیت
 و ویژه کالسهای چند پایه1
 وویژه مسا ل بومی خاص2

 : تکالیف عملکردی

دو طرح آموزشی مبتنی بر یكی از راهبردهاپ محتوا، نیازهای یادگیرندگان و موقعیتو و با در نظر گرفتن مراحل طراحی آموزشی، 
 تهیه نماید.  

 :فرايند طراحی آموزشی )ارزشیابی(فصل پنجم
 منطق ارزشیابی طرح آموزشیپ چرا؟ چه موقع؟ به منظور چه هدفی؟ چگونهو

 بازنگری توسط متخصص
 ارزشیابی تكوینی
 ارزشیابی نهایی

 ارزشیابی از طرح آموزشی

 تکالیف عملکردی

 چهارم  تهیه مالک ها و سطوح کیفیت طرحهای آموزشی و روش بازنگری طرحهای آموزشی فصل
 ارزیابی نقاط ضعف و قوت طرحهای تهیه شده در کالس و ارا ه بازخورد برای اصالح آن.

 فصل ششم: طراحی تعاملی پیام

 تعامل در آموزش
 نظامهای تعامل متكی بر انسان
 نظامهای تعامل متكی بر چاپ

 شنیداری -نظامهای تعامل متكی بر وسایل دیداری
 نظامهای تعامل متكی بر رایانه

 کالیف يادگیری:ت

 یک نمونه از گزارش مشاهدات کارورزی را بازنگری کند و  آن را بر اساس نظامهای تعامل تحلیل نماید.



 

 

 

 . راهبردهای تدريس و يادگیری3
روش مطالعه غیر مستقیم در قالب مطالعه موقعیت و تحلیل نقاد برای شناسایی و تبیین مسئله، تعیین نیاز یادگیرندگان و موقعیت 

دگیری، روش مستقیم در مرور منابع علمی در زمینه نظریه های یادگیری، مدل های نیاز سنجی، و مدل های طراحی آموزشی یا
برای طراحی و حل مسئله شناسایی شده است. برای طراحی، تولید و ارزیابی یک نمونه طراحی آموزشی از روش حل مسئله 

 استفاده می شود. 

 . منابع آموزشی4

 کتاب ها:
 هبردها و فنون طراحی آموزشی، لشین، پوالک و رایگلوث. ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمترا .1
 اصول طراحی آموزشی، نویسندگان: گانیه، بریگز و ویگر، ترجمه خدیجه علی آبادی، نشر دانا .2
 طراحی نظامهای آموزشی، نویسنده: رمی زفسكی، ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمت .3
 ریزی درسی مدرسه محور، نویسندگان: فتحی واجارگاه، آقازاده و ابوالقاسمی. انتشارات بالنیازسنجی برنامه  .4

 مقاالت:
، نویسندگان: هاشم فردانش و مرتضی شناسایی الگوی طراحی آموزشی مطلوب برای آموزش های صنعتیمقاله:  .5

 8، شماره 1387شریه مطالعات برنامه درسی. سال کرمی. ن
، نویسنده: هاشم فردانش، طراحی آموزشی از منظر رویكردهای رفتارگرایی، شناخت گرایی و ساخت گراییمقاله:  .6

 1377ار و به 1376نشریه علوم انسانی دانشگاه الزهرا، زمستان 
، نویسنده هاشم فردانش، نشریه مدرس  نقد و بررسی دو دیدگاه سیستمی و ساخت گرایی در طراحی آموزشیمقاله:  .7

 1378علوم انسانی . پاییز 
i. Disigning Effective Hnstruction , Morroson, Ross & Kemp                

 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5

 نمره 5ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری 

ارزشیابی فرآیند: عملكرد دانشجو در فعالیت های یادگیری و فعالیت های عملكردی پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت های 
 نمره  5گروهی 

 مره ن 10کارتولیدی: مجموعه تكالیف عملكردی فردی و گروهی 
ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تكالیف یادگیری در طول ترم، تكالیف عملكردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 

 ارزیابی تكالیف پیادگیری و عملكردیو مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/388046
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/45156
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/50110


 

 

 

 «در آموزش ابتدايی طراحی واحد يادگیری»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

بتوانند در راستای اهداف نظام آموزشی فرصت های یادگیری نظامندی را طراحی کنند که تفاوت های فردی، معلمان باید 
بتواند  بافت و زمینه اجتماعی بر یادگیری را مد نظر قرار داده و، و نیز تأثیرات دانش آموزان عالیق و روش های یادگیری

این امر مستلزم آن است که معلمان طراحی آموزشی را به عنوان یک رویكرد سیستمی  گان را تضمین نماید.موفقیت یادگیرند
بشناسند و بتوانند فرآیند آن را از مرحله شناسای مسئله تا ارزیابی در یک موقعیت های واقعی تجربه نمایند. در چنین شرایطی 

د به خلق موقعیت دست خواهند زد و طرحهای اثربخشی را برای پاسخ به معلمان بجای اجرای طرح های از پیش تعیین شده، خو
 نیاز یادگیرندگان در موقعیت های منحصر بفرد تولید خواهند کرد. 

 مشخصات درس
 نوع درس:  عملی

  1تعداد واحد: 
 ساعت 32زمان درس: 

 پیشنیاز: طراحی آموزشی

 طراحی واحد يادگیرینام درس: 

 ری: در پايان اين واحد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای يادگی

با تحلیل برنامه درسی/ استاندارد های محتوا در یک حوزه یادگیری یک واحد یادگیری طراحی، تدوین، اجرا و و بر اساس نتایج 
 ارزیابی آن را مورد بازنگری قرار دهد. 

 شايستگی اساسی:
ck&pk& pck  کد

2-1& 2-2& 1-3 

& 2-3&4-3 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

منطق و 

اهداف و 

 محتوا

در تبیین چیستی، چرایی و چگونگی 
منطق واحد یادگیری ارتباط آن ها را با 
یكدیگر برای مشخص نمودن ماهیت 
اهداف و محتوای واحد یادگیری تعیین 

 تكلیف نكرده است.

در تبیین چیستی، چرایی و 
چگونگی منطق واحد 

میان  یادگیری ارتباط
اهداف و محتوای واحد 
یادگیری مشخص شده 

 است.

چیستی، چرایی و چگونگی تبیین 
شده در منطق واحد یادگیری به 
وضوح برای اهداف و محتوای 
واحد یادگیری تعیین تكلیف نموده 

 است. 

واحد یادگیری طراحی شده شامل کلیه  طراحی
م لفه ها است اما عناصر آن به صورت 

نگ از یكدیگر نظام مند و هماه
 پشتیبانی نمی کند.

واحد یادگیری طراحی شده 
شامل کلیه م لفه ها است 
و  عناصر دارای انسجام و 

 هماهنگی است.

واحد یادگیری طراحی شده شامل 
کلیه م لفه ها است و  عناصر 
دارای انسجام و هماهنگی است 
به گونه ای که منطق واحد 
یادگیری در هر یک از عناصر 

 ته است. انعكاس یاف

نقد و 

 ارزيابی 

گزارش اجرای و ارزیابی واحد یادگیری 
منعكس کننده برخی از نقاط قوت و 
ضعف برجسته واحد یادگیری است و 
پیشنهادات منجر به اصالح/ بهبود 

 واحد یادگیری نمی شود.

گزارش اجرای و ارزیابی 
واحد یادگیری منعكس 
کننده نقاط قوت و ضعف 
واحد یادگیری است و 
پیشنهادات منجر به ایجاد 
انسجام و بیشتر واحد 

 یادگیری شده است.

گزارش اجرای و ارزیابی واحد 
یادگیری منعكس کننده نقاط قوت 
و ضعف واحد یادگیری است و 
پیشنهادات منجر به ایجاد انسجام 
و تأثیر گذاری بیشتر بر نتایج 

 یادگیری دانش آموزان است.

 درس و ساختار آنهای يادگیری، محتوای . فرصت2

 فصل اول: کلیات طراحی واحد يادگیری



 

 

 

 رویكرد برنامه درسی و ارتباط آن ساختار واحد یادگیری 
 ارتباط واحد های یادگیری در ساختار یک موضوع درس

 ارتباط ساختار/مدل و عناصر واحد یادگیری
 منطق واحد یادگیری پچراییو

 اهداف/ پیامد های یادگیری پچیستیو
 الی واحد یاگیریوسعت و تو

 فرصت های یادگیری پچگونگیو

 تکلیف يادگیری: 
چند نمونه واحد های یادگیری را از منطر منطق واحدیادگیری و ارتباط اجزاء آن را با یكدیگر با توجه به منطق آن بررسی و 

 تحلیل و نقش آن را در هماهنگی عناصر واحد یادگری گزارش نماید.

 تکلیف عملکردی: 
 احد یادگیری متن منطق آن را با توجه به چیستی، چرای و چگونگی تدوین نماید. برای یک و

 فصل دوم: استاندارد های محتوا و سازماندهی آن
 ایده کلیدی 

 مفاهیم اساسی 
 ترسیم نقشه مفهومی 
 حقایق و اطالعات جز ی
 مهارت های اساسی

 ترسیم نمودار مهارت ها
 و حقایق و اطالعات جز ی با پیامد ها ارتباط نقشه مفهومی، نمودار مهارت ها
 تعیین سطح توانایی دانش آموزان 
 بازتعریف پیامد های یادگیری

 تکلیف عملکردی: 
با تحلیل استاندارد های محتوا/ اهداف در برنامه درسی برای آموزش یک ایده کلیدی مفاهیم/ مهارت اساسی مرتبط با آن در 

ه مفهومی/ نمودار مهارت ها را ترسیم و ارتباط حقایق و اطالعات جز ی را با آن به برنامه درسی یكی از موضوعات درسی نقش
 نمایش بگذارد.

 فصل سوم: سازمان دهنده ها
 طبقه بندی پیامد های یادگیری

 دهنده مرکزی/ پایه سازمان 
 وابسته به دنیا 
 وابسته به مفهوم 
 وابسته به کاوشگری 
 وابسته به یادگیری 
 د هاوابست به کاربر 

 سازمان دهنده آموزشی پایده کلیدیو 
 معیار ها پانعطاف، قابلیت، تناسبو 

 شناسایی عنوان ها 



 

 

 

 تکلیف عملکردی: 
 با توجه به نقشه مفهومی/ نمودار مهارت ها روش سازمان دهنده را برای تولید واحد یادگیری مشخص و آن را تبیین نماید. 

 فصل چهارم: فرصت های يادگیری 
 هبرد آموزشی اصلی/ کلیانتخاب را

 انتظارات عملكردی
 پرسش های اساسی

 بافت و زمینه فرهنگی/ اجتماعی
 دانش و تجربیات پیشین 

 برانگیختن
 سبک های یادگیری
 مهارت های فراشناخت

 تكالیف یادگیری 
 نظم منطقی فرصت های یادگیری

 تکلیف عملکردی: 
ادگیری را با در نظر گرفتن انتظارات عملكردی، سبک های با توجه به سازمان دهنده های مشخص شده فرصت های ی
 یادگیری، مهارت های فراشناختی و... طراحی و تولید نماید.

 فصل پنجم: ارزشیابی
 پیامد های یادگیری و مالک های سنجش

 راهبرد های سنجش
 رسمی 
 غیر رسمی 
 خود ارزیابی

 ارزشیابی توسط همساالن
 ارزشیابی توسط معلم

 واحد یادگیری ارزشیابی از
 چگونه یادگیری  را بهبود دهیم؟

 تکلیف عملکردی: 
 پیامد های یادگیری واحد یادگیری طراحی شده را در قالب راهبرد های رسمی و غیر رسمی تدوین نماید.  .1
/ واحد یادگیری طراحی شده را در یک موقعیت آموزشی اجرا و نتایج ارزشیابی از عملكرد یادگیرندگان را برای اصالح .2

 ارتقاء واحد یادگیری مورد استفاده قرار دهد. 

 . راهبردهای تدريس و يادگیری3

از روش مستقیم برای مطالعه و تحلیل برنامه درسی و سایر منابع علمی برای طراحی واحد یادگیری، و از روش حل مسئله برای 
 طراحی، تولید و ارزیابی یک نمونه واحد یادگیری می شود. 

 . منابع آموزشی4

 -منبع اصلی:



 

 

 

 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5
 ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری .... 

-ارزشیابی فرآیند: عملكرد دانشجو در فعالیت های یادگیری و فعالیت های عملكردی پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت

 نمره  6های گروهی 
 نمره  14کارتولیدی: مجموعه تكالیف عملكردی فردی و گروهی 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تكالیف یادگیری در طول ترم، تكالیف عملكردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 
 ارزیابی تكالیف پیادگیری و عملكردیو مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 «يیابتدا دوره در( یفیتوص) یفیک یابیارزش »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

سنجش در برنامه درسی فعالیتی مستمر و برنامه ریزی شده است که نتایج آن، نه تنها انعكاس دهند سطح توانایی ههای کسهب   
گیری و قضهاوت  شده از سوی دانش آموزان است بلكه، باید بتواند اطالعات الزم را برای ارزیابی برنامه درسی، فرصت های یهاد 

ای از سوی معلم تدارک ببیند. توانایی دانشجویان در تهیه طرح سنجش متناسب با اههداف یهادگیری و سهطوح آن، شهیوه      حرفه
تهیه انواع آزمون و بررسی پایایی و اعتبار آن، و نحوه استفاده از آزمون های هنجار شده به آنان کمک می نماید تها متناسهب بها    

موقعیت آموزشی و ویژگی یادگیرندگان از انواع آزمون ها برای ارزیابی سطح توانهایی ههای کسهب شهده از      اهداف برنامه درسی،
  سوی دانش آموزان استفاده نموده و برای ارتقاء آن برنامه ریزی نمایند.

 مشخصات درس
 عملی -نوع درس:  نظری

  2تعداد واحد: 
 ساعت 48زمان درس: 

پیشنیاز: ارزشیابی پیشرفت 
 یتحصیل

  ارزشیابی کیفی )توصیفی( در دوره ابتدايینام درس: 

 اهداف/ پیامدهای يادگیری: در پايان اين واحد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

برای يک موضوع درسی جدول دوبعدی را بر اساس اهداف/ محتوا تدوين نموده و متناسب با 

زارها برای ترسیم نیمرخ دانش ظرفیت های موضوع درسی از انواع راهکار های سنجش و اب

 آموزان استفاده نمايد. 

آزمون های اجرا شده را به جهت پايايی و روايی بررسی و میزان اعتبار يافته ها را با توجه به روش 

 های بکارگرفته شده گزارش کند. 

 شايستگی اساسی:

ck &pck  2 &1-1کد-

1&1-3 &3-3&4-3 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

در جدول دو بعدی تهیه  دو بعدیجدول 
شده سطوح اهداف/ انواع 
محتوا مورد توجه قرار 
گرفته اما رابطه نوع 
آزمون/ راهكار های 
سنجش با سطوح 
اهداف/ انواع محتوا در 
 نظر گرفته نشده است. 

در جدول دو بعدی تهیه شده 
سطوح اهداف/ انواع محتوا 
مورد توجه قرار گرفته اما 

راهكار  رابطه نوع آزمون/
های سنجش با سطوح 
اهداف/ انواع محتوا در نظر 
گرفته شده است و در این 
رابطه ماهیت هدف/ محتوا 
نیز مورد توجه قرار گرفته 

 است.

در جدول دو بعدی تهیه شده 
سطوح اهداف/ انواع محتوا 
مورد توجه قرار گرفته اما 
رابطه نوع آزمون/ راهكار 
های سنجش با سطوح 

حتوا در نظر اهداف/ انواع م
گرفته شده است و 
آزمون/راهكار ها با توجه به 
ماهیت هدف/ محتوا از تنوع 
برخوردار است و امكان پاسخ 
به تفاوت های فردی را 

 فراهم می کند.

تحلیل  و تفسیر 

 نتايج

در تحلیل و تفسیر نتایج 
توانسته است اطالعات را 
به صورت نظام مند 
سازماندهی نماید اما 

است ارتباط بین نتوانسته 
داده های جمع آوری 

در تحلیل و تفسیر نتایج 
توانسته است اطالعات را به 
صورت نظام مند سازماندهی 
نماید و داده های جمع آوری 
شده از راهكار های مختلف 
سنجش را برای تصمیم 

در تحلیل و تفسیر نتایج 
توانسته است اطالعات را با 
توجه به تنوع راهكار های 
سنجش استفاده شده به 
صورت نظام مند سازماندهی 
نماید و شواهد کافی برای 



 

 

 

شده از راهكار های 
مختلف سنجش را برای 
تصمیم گیری با یكدیگر 

 تلفیق نماید.  

 تصمیم گیری فراهم کند.   یق نماید.  گیری تلف

رسم نیمرخ 

 يادگیری

در طرح سنجش از 
راهكار های مختلف 
استفاده شده است اما 

ادگیری ترسیم نیمرخ ی
شده مبتنی بر کلیه 
اطالعات و شواهد جمع 

 آوری شده نیست. 

در طرح سنجش از راهكار 
های مختلف استفاده شده 
است و نیمرخ یادگیری ترسیم 
شده مبتنی بر کلیه اطالعات 
و شواهد جمع آوری شده 

 است. 

در طرح سنجش از راهكار 
های مختلف استفاده شده 
 است و برای ترسیم نیمرخ
یادگیری از مالک ها و سطح 
عملكردی که به وضوح 
تمایز سطح عملكرد دانش 
آموزان را با لحاظ نمودن 
تفاوت های فردی نشان می 
 دهد استفاده شده است.  

 

 های يادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: راهکار های سنجش

 الف: انواع آزمون ها 
 هومعلم ساخت –ساخت پاستاندارد  -
 گروهیو، زمان اجراپ تشخیصی، تكوینی و پایانی یا دسته بندی: قبل، ابتدا، حین و پایان تدریسو -اجرا پفردی -
 قدرتو  -کاربرد پپیشرفت تحصیلی، استعداد، هوش، شخصیت، رغبت و ...و، هدف پسرعت -
 پوشش اهداف پطبقه بندی اهدافو -
 ذهنیو -تصحیح پعینی -
 ابستهووابستگی به فرهنگ پوابسته و ناو -
 کاغذی، عملیو-فعالیت آزمودنی پشفاهی، مداد -

 تکالیف يادگیری: 
چند مقاله علمی پژوهشی در خصوص انواع آزمون ها را مطالعه و نقاط قوت و ضعف هر یک را در قالب یک مقاله کوتاه به 

 همراه نقد و نظر شخصی ارا ه نماید. 
 سیم نیمرخ یادگیری دانش آموزان مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. نمونه ای از انواع آزمون ها را به جهت نقش آن در تر

 ساير روش های  ب:

 سنجش عملكردی -
 موقعیت شبیه سازی شده -
 نمونه کار -
 فهرست وارسی -

 مقیاس درجه بندی -

 واقعه نگاری  -

 سنجش رفتار -

 پوشه کار  -

 روش تعیین روایی و اعتبار روش ها/ ابزار های فوق -

 تکالیف يادگیری:



 

 

 

وشه کار دانش آموزی را به جهت استفاده از انواع راکار های سنجش تحلیل و نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی و یک نمونه پ
با استفاده از منابع علمی، پوشه کار را به جهت کمک به یادگیری دانش آموز/ اصالح روش های آموزش حاشیه نویسی و ارا ه 

 نماید. 

 فصل دوم: طرح ريزی آزمون
 توای آموزشی:بودجه بندی مح

 برپایه اهداف  
 سرفصل ها 

 ساخت جدول دو بعدی اهداف و سئواالت/ آزمون ها 
 ساخت جدول دو بعدی سرفصل ها و سئواالت/ آزمون ها 

 تهیه جدول مشخصات/ صفات پویژگی هاو برای سنجش نگرش ها 

 تکالیف عملکردی:
اس سرفصل ها، در یک موضوع درسی تهیه و مشخص نماید دو نمونه جدول بودجه بندی یكی بر اساس اهداف و دیگری بر اس

از کدام یک از راهكار های سنجش برای ارزیابی اهداف/ محتوا استفاده می کند. توصیه: کالس بر روی موضوعات و درس های 
 مختلف جدول دو بعدی را تهیه کنند. 

 فصل سوم: تجزيه و تحلیل آزمون ها

 دگی محاسبه شاخص های مرکزی و پراکن   
 وT=X-Eبررسی سطح دشواری و تمیز پرسش ها و کل آزمون پبرپایه نظریه کالسیک    
 محاسبه اعتبار آزمون    
 محاسبه روایی آزمون    

 ساخت بانک پرسش   

 تکالیف يادگیری:

طالعه و با مقایسه نمونه ای ازگزارش های علمی در زمینه محاسبه شاخص های آماری، روش های محاسبه پایایی و روایی را م
روش های بكارگرفته شده در خصوص میزان اعتبار و پایایی آزمون ها و نتایج گزارش شده با استفاده از شواهد علمی اظهار نظر 

 کند. 

 تکلیف عملکردی: 

ی انعكاس بهتر نتایج چند نمونه از آزمون های اجرا شده را به جهت سطح دشواری و تمیز مورد بررسی قرار داده و پیشنهادتی برا
 سطح توانایی دانش آموزان ارا ه نماید. 

نتایج یک آزمون برگزار شده در سطح کالس درس را از جهت روایی و پایایی نتایج مورد بررسی قرار داده و نتایج آن را به همراه 
 پیشنهادات گزارش کند.

 درسی، اجرا بررسی میزان پایایی و اعتبار آن تهیه یک نمونه آزمون برای سنجش یادگیری دانش آموزان در یكی از مباحث 

 فصل چهارم: آزمون های هنجار شده
 مفهوم هنجارپنورمو

 انواع نورم پ ملی؛ محلی، سنی، کالسی، درصدی، نمره تراز شدهو 
 انتحاب گروه، مراحل ساخت یک آزمون استاندارد هنجار شده 
 های هنجار شده. انواع نیمرخ ها، بایدها و نبایدهای استفاده از آزمون 

 آشنایی با ابزارهای هنجار شده: ماننداستعداد، هوش، خالقیت، رغبت، مهارت های زبانی، ریاضی... 
 اشنایی با آزمون های زبان، ریاضی، علوم در سطح بین المللی



 

 

 

 تکلیف يادگیری: 
ت ارا ه شده در این زمینه مطالعه و یافته نتایج اجرای آزمون های هنجار شده در سطح ملی یا بین المللی را با مراجعه به مقاال

 های آن را همراه با اظهار نظر شخصی ارا ه کند. 
 نمونه ای از آزمون های هنجار شده را بر روی یكی گروه از دانش آموزان اجرا و نتایج آن را تحلیل و گزارش کند. 

 فصل پنجم: تهیه طرح سنجش
 تعیین اهداف -
 تعیین راهكار های سنجش -

 زار تهیه اب -

 جمع آوری اطالعات و شواهد  -

 تحلیل و تفسیر اطالعات و دشواهد جمع آوری شده -

 ترسیم نیمرخ یادگیری دانش آموز -

 تصمیم گیری  -

 تهیه گزارش  -

 مخاطبان گزارش -

 دانش آموز -

 اولیاء  -

 مسئولین -

 تکلیف يادگیری:

م رخ یادگیری ترسیم شده از سطح یادگیری یک طرح سنجش تهیه، آن را در سطح کالس درس اجرا و نتایج را با استفاده از نی
 بررسی و در خصوص اقدامات بعدی تصمیم گیری نماید. 

 . راهبردهای تدريس و يادگیری3
روش مطالعه مستقیم و فردی در مطالعه گزارش های پژوهشی و بررسی میزان اعتبار یافته های پژوهش/ آزمون. از روش حل 

تفسیر نتایج بای ترسیم نیمرخ یادگیری دانش آموز. راهبرد مشارکتی برای تولید جدول مسئله برای تهیه طراح سنجش، تحلی و 
 دوبعدی استفاده می شود. 

 . منابع آموزشی4
 ، نشر دوران.1389سنجش فرآیند و فرآورده یادگیری، روش های قدیم و جدید، علی اکبر سیف، 

 ، نشر دوران. 1385اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی، علی اکبر سیف، 

 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5
 نمره 5ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری 

ارزشیابی فرآیند: عملكرد دانشجو در فعالیت های یادگیری و فعالیت های عملكردی پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت های 
 نمره  5گروهی 

 نمره  10کارتولیدی: مجموعه تكالیف عملكردی فردی و گروهی 
ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تكالیف یادگیری در طول ترم، تكالیف عملكردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 

 ارزیابی تكالیف پیادگیری و عملكردیو مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
 

 
 



 

 

 

 «1 کتاب درسیتحلیل محتوای »سرفصل درس 

 و منطق آن. معرفی درس 1
درک دانشجویان نسبت به مالک هایی که کیفیت مواد آموزشی بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می گیرد این امكان را فراهم می 
کند تا آنان نقاط قوت و کاستی های مواد آموزشی را شناسایی نموده و آن را با اقتضا ات محیط یادگیری و نیاز دانش آموزان  

به در زمینه تحلیل مواد آموزشی زمینه مشارکت در فرآیند تولید مواد آموزشی را آینده افزایش داده و تطبیق دهند. کسب تجر
منجر به شكل گیری ظرفیت در سطح مدارس و مناطق آموزشی برای فاصله گرفتن از سیستم متمرکز فعلی در نظام آموزشی و 

 رفتن به سمت کاهش تمرکز می شود. 

 مشخصات درس
 عملی -نوع درس: نظری
  2تعداد واحد: 
 ساعت 48زمان درس: 

پیشنیاز: اصول و  مبانی 
 برنامه ریزی درسی

 

 1 17کتاب درسیتحلیل محتوای نام درس:  

 اهداف/ پیامدهای يادگیری: در پايان اين واحد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
تدوین شده با برنامه درسی را شناسایی و گزارش با تحلیل ساختار برنامه درسی، میزان همخوانی/سازگاری مواد آموزشی 

 نماید.  

با استفاده از روش های کمی و کیفی تحلیل محتوا، موادآموزشی را به جهت تبعیت از مالک های در دو بعد ظاهری و 
 شايستگی اساسی: سازماندهی محتوا مورد ارزیابی قرار دهد. 

pck  3-2 &3-1کد& 
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 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک

تحلیل 

برنامه 

 درسی

میزان ارتباط میان ساختار برنامه 
درسی و مواد آموزشی را بدون 
تحلیل عناصر برنامه درسی و 
تأثیر آن در سازماندهی مواد 
 آموزشی گزارش نموده است.

ارتباط میان ساختار برنامه 
درسی و مواد آموزشی را با 
تحلیل عناصر برنامه درسی و 

سازماندهی مواد  تأثیر آن در
 آموزشی گزارش نموده است.

ارتباط میان ساختار برنامه درسی 
و مواد آموزشی را با توجه به 
سازگاری این عناصر با مواد 
آموزشی و نقش  آن در یادگیری 

 گزارش نموده است.

روش های 

 تحلیل محتوا

صرفاً از روش های کمی برای 
تحلیل مواد آموزشی استفاده 

حلیل را بیشتر بر کرده و این ت
ویژگی های ظاهری مواد 
 آموزشی متمرکز نموده است.

از روش های کمی و کیفی 
برای تحلیل مواد آموزشی 
استفاده کرده و نشان داده است 
که ارتباط روش و نوع محتوا را 
مش شناسد اما تحلیل خود 
برخی از مالک ها در هر یک از 
 دو بعد را متمرکز نموده است.

کمی و کیفی در از روش های 
تحلیل مواد آموزشی استفاده کرده 
و رابطه روش های تحلیل محتوا 
را با نوع محتوا و مالک ها در هر 
یک از دو بعد مد نظر قرار داده 

 است.

مالک های 

 تحلیل

تحلیل انجام شده نشان می 
دهد که نسبت به مالک های 
تحلیل محتوا و نقش آن در 
شكل دادن مواد آموزشی که 

یر تعیین کننده ای بر تأث
 یادگیری دارد آگاه نیست. 

تحلیل انجام شده نشان می 
دهد که از مالک های تحلیل 
محتوا و تأثیر آن در شكل دهی 
مواد آموزشی که از یادگیری 
عمیق پشتیبانی می کند آگاه 

 است. 

تحلیل انجام شده نشان می دهد 
که  از مالک های تحلیل محتوا و 

ندهی مواد تأثیر آن در سازما
آموزشی بر اساس  جهت گیری 

 های برنامه درسی آگاه است.
 

  

 
 

                                                      

مورد بررسی قرار  2تاد و دانشجو بر روی یكی از موضوعات انجام می شود و سایر موضوعات در تحلیل محتوای در این درس تحلیل برنامه درسی به انتخاب اس - 17
 می گیرند. 



 

 

 

 های يادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 دوره ابتدايی های درسی فصل اول: ساختار برنامه

 درسی  رویكرد برنامه -1
  اهداف برنامه -2
 اصول حاکم برانتخاب و سازماندهی محتوا -3

 یادگیری –های یاددهی  روش -4

 یابی های ارزشروش  -5

 مواد آموزشی در برنامه درسی -6

  تکلیف يادگیری:

مطالعه منابع برنامه ریزی درسی پمقاالت کتاب هاو و پژوهش های انجام شده در زمینه تحلیل محتوای کتاب های درسی و 
مشارکت معلمان در تهیه گزارشی از نقش  مواد آموزشی/ نقاط قوت و ضعف در یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی. مطالعه 

 طراحی و تدوین مواد آموزشی در سایر کشور ها. 

  تکلیف عملکردی:

ساختار یک نمونه برنامه درسی دوره ابتدایی را به جهت نقش هر یک از عناصر در سازماندهی مواد آموزشی بررسی نماید و 
 گزارش نماید.

 فصل دوم: روش های تحلیل محتوا

 یل محتواهای تحل مفاهیم، اصول و تكنیک -

 روش های کمی در تحلیل محتوا -

 مراحل روش تحلیل کمی -

 اعتبار یافته ها -

 روش های کیفی در تحلیل محتوا -

 مراحل روش تحلیل کیفی -

 اعتبار یافته ها -

  تکلیف يادگیری:

 مطالعه حداقل دو گزارش پژوهشی در زمینه تحلیل محتوای مواد آموزشی پکتاب، فیلم، مقاله نرم افزار و..و و نحوه .1
استفاده از روش های کمی و کیفی در تحلیل مطالعه و نظر خود را در مورد یافته های هر یک از این دو روش در 

 شناسایی نقاط قوت و ضعف محتوا به همراه پیشنهادات ارا ه کند. 

  تکلیف عملکردی:

فی آن را تحلیل و یافته ها را گزارش یک نمونه از مواد آموزشی دوره ابتدایی را انتخاب و با استفاده از روش های کمی و کی
 نماید. 

 فصل سوم: تحلیل محتوای مواد آموزشی

 تحلیل یكی از موضوعات درسی دوره ابتدایی در دو بعد ظاهری و سازماندهی محتوا. 

 مقوله های مورد بررسی در بعد ظاهری:  -

 صفحه آرایی -

 قلم و فونت -

 تصاویر گرافیكی و پویا نمایی -

 جداول و نمودار ها -



 

 

 

 ویژگی های فنی -

 مقوله های مورد بررسی در بعد سازماندهی محتوا:  -

 توالی -
 اعتبار -

 تعادل  -

 پوشش اهداف -

 فرصت ها و تكالیف یادگیری -

 راهبرد های آموزش  -

 راهبرد های ارزشیابی -

 تکلیف عملکردی:

مواد آموزشی با عناصر برنامه دانشجو می تواند یكی از موضوعات درسی دوره ابتدایی را انتخاب نموده و در مرحله اول ارتباط 
درسی و چگونگی تحقق آن را مورد بررسی قرار دهد. در مرحله دوم نیز هر یک از مواد آموزشی را بر اساس مالک ها درهر یک 
از دو بعد سازماندهی محتوا و ویژگی های ظاهری مورد بررسی قرار می دهد. تحلیل های انجام شده به جهت استفاده از روش 

 و کیفی و مالک های هر یک از دو روش به صورت گروهی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.  های کمی

 . راهبردهای تدريس و يادگیری 3

مطالعه فردی و تهیه خالصه نظام مند از منابع علمی در زمینه روش های تحلیل محتوا/ روش های بكارگرفته شده در 
های کالسی یا در سطح واحد آموزشی. استفاده از شیوه مشارکتی در  پژوهش های تحلیل محتوا و ارا ه آن در سمینار

ارزیابی فعالیت های فردی و گروهی بر اساس مالک های تحلیل محتوا. شرکت در سمینار هایی که در محیط آموزشی/ 
 مراکز علمی و اظهار نظر در مورد گزارش های ارا ه شده.

 . منابع آموزشی4

و. تحلیل محتوا در 1380آرپ-و. اصول و مبانی برنامه ریزی درسی، هولستی، ال1388رگاه، پمنبع اصلی: کوروش فتحی واجا
 علوم اجتماعی و اسانی. ترجمه نادر ساالر زاده امیر. انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی. تهران چاپ دوم. 

نتشارات آموزش امیر. چاپ و. راهنمای عمل تحلیل محتوای رسانه های آموزشی. ا1381منبع فرعی: نوریان، محمد پ
اول.مقاالت فصل نامه برنامه درسی و نوآوری های آموزشی در زمینه تحلیل محتوای برنامه های درسی و کتاب های درسی/ 

 مواد آموزشی دوره ابتدایی، مواد آموزشی دوره ابتدایی.

 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5

 نمره 5ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره  5ارزشیابی فرآیند: عملكرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 

 نمره  10ارزیابی پوشه کار: مجموعه تكالیف عملكردی 
مبنای  ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تكالیف یادگیری در طول ترم، تكالیف عملكردی و آزمون پایان ترم انجام می شود.

 ارزیابی تكالیف پیادگیری و عملكردیو مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 

 

 

 



 

 

 

 «2 کتاب درسیتحلیل محتوای »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن 1
ین امكان را درک دانشجویان نسبت به مالک هایی که کیفیت مواد آموزشی بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می گیرد برای آنان ا

فراهم می نماید تا نقاط قوت و کاستی های مواد آموزشی را شناسایی نموده و آن را با اقتضا ات محیط یادگیری و نیاز دانش 
آموزان  تطبیق دهند. عالوه بر این آنان قادر خواهند بود تا با کسب تجربه بیشتر در فرآیند تولید مواد آموزشی مشارکت نموده و 

 و مناطق آموزشی را برای فاصله گرفتن از سیستم متمرکز افزایش دهند. ظرفیت مدارس 

 مشخصات درس
 نوع درس: عملی
  2تعداد واحد: 
 ساعت 64زمان درس: 

نیاز: تحلیل محتوای مواد  پیش
 1آموزشی 

 

 2 کتاب درسیتحلیل محتوای نام درس:  به فارسی: 

 ری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای يادگیری: در پايان اين واحد يادگی
با تحلیل ساختار برنامه درسی، میزان همخوانی/سازگاری مواد آموزشی تدوین شده با برنامه درسی را شناسایی و گزارش 

 نماید.  

با استفاده از روش های کمی و کیفی تحلیل محتوا، موادآموزشی را به جهت تبعیت از مالک های در دو بعد ظاهری و 
 حتوا مورد ارزیابی قرار دهد.سازماندهی م

 شايستگی اساسی:
pck  4 &3-2 &3-1کد-
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 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک

تحلیل برنامه 

 درسی

میزان ارتباط میان ساختار 
برنامه درسی و مواد 
آموزشی را بدون تحلیل 
عناصر برنامه درسی و تأثیر 
آن در سازماندهی مواد 
آموزشی گزارش نموده 

 است.

ارتباط میان ساختار برنامه 
درسی و مواد آموزشی را با 
تحلیل عناصر برنامه درسی و 
تأثیر آن در سازماندهی مواد 
 آموزشی گزارش نموده است.

ارتباط میان ساختار برنامه 
درسی و مواد آموزشی را با 
توجه به سازگاری این عناصر 
با مواد آموزشی و نقش  آن 
در یادگیری گزارش نموده 

 .است

روش های تحلیل 

 محتوا

صرفاً از روش های کمی 
برای تحلیل مواد آموزشی 
استفاده کرده و این تحلیل 
را بیشتر بر ویژگی های 
ظاهری مواد آموزشی 

 متمرکز نموده است.

از روش های کمی و کیفی 
برای تحلیل مواد آموزشی 
استفاده کرده و نشان داده 
است که ارتباط روش و نوع 

شناسد اما  محتوا را مش
تحلیل خود برخی از مالک 
ها در هر یک از دو بعد را 

 متمرکز نموده است.

از روش های کمی و کیفی 
در تحلیل مواد آموزشی 
استفاده کرده و رابطه روش 
های تحلیل محتوا را با نوع 
محتوا و مالک ها در هر یک 
از دو بعد مد نظر قرار داده 

 است.

شده نشان  تحلیل انجام مالک های تحلیل
می دهد که نسبت به 
مالک های تحلیل محتوا و 
نقش آن در شكل دادن 
مواد آموزشی که تأثیر 
تعیین کننده ای بر 
 یادگیری دارد آگاه نیست. 

تحلیل انجام شده نشان می 
دهد که از مالک های تحلیل 
محتوا و تأثیر آن در شكل 
دهی مواد آموزشی که از 
یادگیری عمیق پشتیبانی می 

 د آگاه است. کن

تحلیل انجام شده نشان می 
دهد که  از مالک های 
تحلیل محتوا و تأثیر آن در 
سازماندهی مواد آموزشی بر 
اساس  جهت گیری های 

 برنامه درسی آگاه است.

   
 



 

 

 

 های يادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
خود را بر روی موضوعات درسی مختلف اجرا و نتایج آن را  پروژه های 1در این درس دانشجویان در ادامه درس تحلیل محتوای 

برای هر یک از موضوعات در مرحله اول ارتباط مواد آموزشی را با عناصر برنامه درسی و  به صورت سمینار ارا ه می کنند.
های دو بعد چگونگی تحقق آن را مورد بررسی قرار می دهند. در مرحله دوم هر یک از مواد آموزشی را بر اساس مالک 

سازماندهی محتوا و ویژگی های ظاهری مورد بررسی قرار می دهد. تحلیل های انجام شده به جهت استفاده از روش های کمی 
 و کیفی و مالک های هر یک از دو روش مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. 

 مقوله های مورد بررسی در بعد ظاهری:  -

 صفحه آرایی -

 قلم و فونت -

 ی و پویا نماییتصاویر گرافیك -

 جداول و نمودار ها -

 ویژگی های فنی -

 مقوله های مورد بررسی در بعد محتوا:  -

 توالی -
 اعتبار -

 تعادل  -

 پوشش اهداف -

 فرصت ها و تكالیف یادگیری -

 راهبرد های آموزش  -

 راهبرد های ارزشیابی -

 تکلیف يادگیری: 

اهیم و مهارت هاو  انجام داده و نظرات او را با معیار های ای با یک معلم با تجربه در باره سازماندهی محتوای کتاب پمف مصاحبه
 مطرح شده در دو بعد ظاهری و محتوایی بررسی و نتیجه را کارگروه بررسی و در سمینار کالسی گزارش نماید.

 . راهبردهای تدريس و يادگیری 3

توا/ روش های بكارگرفته شده در مطالعه فردی و تهیه خالصه نظام مند از منابع علمی در زمینه روش های تحلیل مح -
پژوهش های تحلیل محتوا و ارا ه آن در سمینار های کالسی یا در سطح واحد آموزشی. استفاده از شیوه مشارکتی در 
ارزیابی فعالیت های فردی و گروهی بر اساس مالک های تحلیل محتوا. شرکت در سمینار هایی که در محیط 

 در مورد گزارش های ارا ه شده. آموزشی/ مراکز علمی و اظهار نظر

 . منابع آموزشی4

و. تحلیل 1380آرپ-و. اصول و مبانی برنامه ریزی درسی، هولستی، ال1388کوروش فتحی واجارگاه، پ منبع اصلی: -

 محتوا در علوم اجتماعی و انسانی. ترجمه نادر ساالر زاده امیر. انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی. تهران چاپ دوم. 

و. راهنمای عمل تحلیل محتوای رسانه های آموزشی. انتشارات آموزش امیر. چاپ 1381نوریان، محمد پ ع فرعی:منب -

اول.مقاالت فصل نامه برنامه درسی و نوآوری های آموزشی در زمینه تحلیل محتوای برنامه های درسی و کتاب های 
 درسی/ مواد آموزشی دوره ابتدایی، مواد آموزشی دوره ابتدایی.



 

 

 

 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5
 ارزشیابی پایانی: .........

 نمره  5ارزشیابی فرآیند: عملكرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 
 نمره  15ارزیابی پوشه کار: مجموعه تكالیف عملكردی 

رم، تكالیف عملكردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تكالیف یادگیری در طول ت
 ارزیابی تكالیف پیادگیری و عملكردیو مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 «1در آموزش ابتدايیکاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات  »سرفصل درس 

 آن. معرفی درس و منطق 1

ای با فناوری اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداری از ابعاد گوناگونی از سواد  زندگی بشر در عصر کنونی به گونه
سواد رسانه ای، سواد رایانه، سواد فناوری، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی از جمله سواد اطالعاتی، 

های رسمی وارد  اطالعات و ارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزش  فناوری بهگردد. ضرورت توجه  محسوب می
رو معلمان که  آموزان امروز وشهروندان فردا است. از این مندی از این بعد سواد یكی از نیازهای دانش گردد. لذا آشنایی و بهره
ها و سواد الزم  دارند، خود نیز باید ضمن برخورداری از شایستگیآموزان را برای ورود به عرصه زندگی  وظیفه آماده سازی دانش

های  های خود بهره گیرند و با تلفیق این فناوری در فرصت ی فناوری اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزش در حوزه
وزش دهند که چگونه خود را برای آموزان را آم گیری از افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانش یادگیری عالوه بر بهره-یاددهی

   18آمده بواسطه این فناوری در زندگی آماده کنند. های پیش استفاده صحیح از فرصت

 ها و اهداف شايستگی 

 در پايان اين درس دانشجو قادر خواهد بود: 
های کالن  استنمونه ای از نرم افزار ها/ برنامه ها/ فعالیت های.... تولید شده را بر اساس میزان توجه به سی .1

آموزشی در خصوص فناوری اطالعات و ارتباطات مورد نقد و بررسی قرار داده و پیشنهاداتی برای اصالح آن ارا ه 
 نماید. 

های روزمره خود را ارزیابی نموده و راهكارهایی برای ارتقاء و اصالح   های اساسی فاوا، فعالیت با استفاده از مهارت .2
 ها اعمال نماید. آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

کارگیری فاوا در افزایش عملکرد دانش آموزان تاثیرات مثبت داشته،  عمل آمده مشخص شده است که به به 18المللی بر اساس تحقیقات ملی و بین 18

تر بوده است. عالوه بر این  مندی مدارس از امکانات فاوا در سطح باالیی بوده است بسیار چشمگیر آموزان هنگامی که میزان بهره افزایش عملکرد دانش

ه اند. در مجموع فاوا ب اند نتایج بهتری بدست آورده اند نیز در مقایسه با مدارسی که منابع کمتری داشته مند بوده مدارسی که از منابع کافی فاوا بهره

ها بیشتر، و به یادگیرندگان  یادگیری را ارتقاء دهند )آموزش یادگیرنده محور، تغییر یا توسعه از تمرین -کند که کیفیت یاددهی معلمان کمک می

 های جدیدی را فرابگیرند.( کند تا به نتایج بهتری دست یابند و مهارت نیزکمک می

http://edtechreview.in/trends-insights/insights/959-advantages-of-using-ict-in-learning-teaching-processes 
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انداز بیست ساله جمهوری اسالمی، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مبانی نظری سند تحول بنیادین  سند چشم 

 آموزش و پرورش، برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران

20
ساله جمهوری اسالمی، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مبانی نظری سند تحول بنیادین انداز بیست  سند چشم 

سازی مدارس راهبرد تحول وزارت آموزش و  آموزش و پرورش، برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران، اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، هوشمند

 پرورش در توسعه فاوا.

21
 (، تدوین سیاست های راهبردی فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش.1383محمود و نفیسی، عبدالحسین ) مهرمحمدی، 

 

فصل  جلسه

 سرفصل 1
  زير سرفصل

1 

ها و  سیاست

راهبردهای 

 کالن

های کلی نظام در راستای  سیاست 1,1

 اسالمی –ایرانی  هويت

اسالمی در -های هویت ایرانی مولفه -

  19اسناد باالدستی

های نظام آموزش در راستای سیاست 1,2

 حمایت از فاوا

  20فاوا در اسناد باالدستی-

 اسالمی -فاوا در جهت تقویت هویت ایرانی 

مبانی نظری و فلسفی، و اخالقی در  1,3

 فاوا

 فلسفه فناوری-

 فلسفه فناوری اطالعات و ارتباطات -

های راهبردی فاوا در آموزش  سیاست 1,4

 وپرورش

 دالیل توجه آموزش و پرورش به فاوا-

نسبت فاوا و  دیدگاه های موجود در بیان-

21آموزش و پرورش
 

تكالیف یادگیری و 

 عملكردی  
 تجسس در اینترنت و اسناد مكتوب با توجه به اهداف تعیین شده در این واحد درسی

 سرفصل 2فصل جلسه
  زير سرفصل

2 

های  مهارت

 رسانه  1,5 اساسی در فاوا

 ای ای، و مولفه های سواد رسانه تعریف رسانه سواد رسانه-

 انواع رسانه معرفی  -

 کاربرد رسانه-

 معیارهای انتخاب رسانه مناسب برای آموزش موضوعات درسی -

 تلفیق رسانه های سنتی و نوین بر حسب موقعیت و اقتضا ات آموزشی-



 

 

 

 

 

 

 

 

 های مبتنی بر فاوا پ دیجیتالو تحول رسانه تا رسانه-

 های دیجیتال تاریخچه، ساختار و شیوه تكامل رایانه و دستگاه-

یف یادگیری تكال

 و عملكردی
  تهیه یک رسانه آموزشی متناسب با رشته درسی

 های دیجیتال تهیه گزارش سیر تحول و تكامل رایانه و دستگاه 

3 

اصول ذخیره سازی و بازیابی اطالعات در  1,6 

 و1و  0های دیجیتال پ  دستگاه

سازی و بازیابی اطالعات در  اصول ذخیره -

 های دیجیتال دستگاه

 فر و یکمنطق ص-

-Bit, Byte,Character 

تكالیف 

یادگیری و 

 عملكردی 

تایی به دوتایی و بالعكس، تبدیل بیت به  ، تبدیل سیستم دهbinaryانجام تكالیف کالسی در مورد سیستم 

 بایت و...

 5و  4

 الگوریتم و طراحی الگوریتم 1,7 

 مبانی نظری الگوریتم -

 الگوریتم طراحی،  بررسی، تجزیه و تحلیل، آزمودن -

تكالیف یادگیری 

 و عملكردی 

 

 طراحی یک یا چند الگوریتم بر اساس سوال و مطلب طرح شده و آزمودن صحت الگوریتم پفردی یا گروهیو

 های طراحی شده توسط دانشجو معلمان پیرامون یک مسئله و ارزیابی آن ها مقایسه الگوریتم

و  5

6 

پاز ابتدا تا های برنامه نویسی  معرفی اجمالی زبان 1,8 

 های متداول فعلی کنونو و تاکید بر زبان

های آن  نویسی و زبان مفهوم برنامه-

 های آموزشیو پبخصوص زبان

C#- 

Java- 

.net- 

تكالیف یادگیری 

 و عملكردی 

 

 تدوین و اجرای حداقل یک برنامه نویسی کوتاه با زبان مورد آموزش و ارا ه عملكرد برنامه در کالس
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 Word Processor 

7 

 

 

فزارها  و نحوه اتصال اجزای سخت سخت ا 1,9

  افزاری رایانه

 معرفی سخت افزارهای داخلی و خارجی-

، موبایل، SSDاتصال پرینتر، دستگاه کپی، انواع -

 و ساتا،USBهارد اکسترنال از طریق 

 ، لپ تاپ،PCاسكنر، وب کم، دیتا پروژکتور به  -

 اتصال انواع موبایل و تبلت به رایانه و لپ تاپ -

لیف تكا

یادگیری و 

 عملكردی 

 اتصال سخت افزارها و بررسی درستی اتصال 

8 

ای و عملكرد  پردازشگرهای رایانه 1,10 

 پردازنده

 ای چیست؟ پردازشگر رایانه-

مقایسه عملكردهای پردازنده پمانند نوع و سرعت پردازش،  - 

 گرافیک، حجم و ...و

تكالیف 

یادگیری و 

 عملكردی 
 نها مرتبط با انواع پردازشگرهای موجود در بازار و مقایسه آ جستجو ی اطالعات بر خط

و  9

10 

 ها و نرم افزارهای سیستم عامل  1,11 

 کاربردی رایج 

 آشنایی با سیستم عامل های

 windows, Mac, Linux, android, IOS, 

Windows phone 

Google play, App store, Store, Bazar, 

Device drivers 

 

تكالیف 

ری و یادگی

 عملكردی 

 های کاربردیو های شخص و تلفن همراه و برنامههای عامل رایانهکار با انواع سیستم

10 

بسته نرم افزار آفیس  1,12 الی 

 شامل

 ورد:
 برای وارد کردن و ویرایش متون و تصاویر،  22پرداز استفاده از واژه-
 اهای خروجی و جداول بندی متن، تنظیم حاشیه، نم قالب-
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  One Note

 ورود 1,13 13

 اکسل 1,14

 پاور پوینت و... 1,15

پرداز و تبدیل به سایر  چاپ، ذخیره، بازیابی و تبدیل اسناد متنی از یک واژه-
 ها،  بندی قالب

 :23بردار الکترونیکیفیش
 بردار الكترونیكی در تحقیقات برخط کالسیاستفاده از  فیش-

 اکسل:
سازی  استفاده از صفحات گسترده محاسباتی برای وارد نمودن و مرتب-
 بندی سلولها در درون جداول  طالعات و قالبا
کارگیری فرمول و ترسیم نمودارها با استفاده از صفحات  انجام محاسبه، به-

 گسترده،
 کارگیری صفحات گسترده، چاپ و ذخیره جداول اطالعاتی با به-

 پاورپوينت:
و برای افزودن PowerPointهای ارا ه و نمایش پمانند  استفاده از بسته-

 به نمایش آن،  متن و
بهبود ارا ه اسالیدها با افزودن صدا، سفارشی کردن انیمیشن و وارد کردن -

 تصاویر ،
 ها،  سازی آن چاپ اسالیدها به ترتیب و ذخیره-

تكالیف  

یادگیری و 

 عملكردی 

تحانی، فهرست تهیه سواالت ام "متفاوت معلم های رفع نیازهای روزمره و کاری با استفاده از بسته آفیس در نقش -

 های کالسیدرخواست اداری مانند تقااضای خوابگاه ، ارا ه تحقیقات  و گزارش "و دانشجو  "نمرات، و..

13 

الی 

14 

 

برقراری اتصال به اینترنت از  1,16

 طریق روش های موجود

 

 بسته به امكانات موجود از میان روش های موجود انتخاب شود.-

 

مرورگرها و  موتورهای  1,17

 جستجو

 

 تعریف نیاز اطالعاتی-
 انواع و اشكال گوتاگون منابع اطالعاتی-
 ها معرفی مرورگرها و ایجاد افزونه در آن-

 موتورهای جستجو -

 ابزارهای آن پمانند گوگل ترنسلیتورو-
آشنایی با کلید واژگان التین برای جستجوی  موضوعات تخصصی در منابع -

 التین
 عات مورد نیاز چگونگی ارزیابی کمیت و کیفت اطال- 

تكالیف  

یادگیری و 

 عملكردی 

های فراگرفته شده از جمله ایجاد افزونه بر روی مرورگر، کار مترچم گوگل،  پروژه کالسی پ انجام فعالیت-

 انجام چند جستجو با انتخاب کلید.واژگان مناسب و مقایسه نتایج بدست آمده با کلید واژگان متفاوتو



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

24
 Cloud computing 

25
 Fog computing 

15 

 

 ها ایمیل و الصاق فایل 1,18

 

 

 ثبت نام-

های پست الكترونیک برخط پ مانند یاهوو  و برون خط پآت لوک و تاندر  صندوق-

 بردو

ها و ابزارهای صندوق پست الكترونیک مانند، تعیین قلم و اندازه،  آشنایی با توانایی-

راست، میان و چپ چین نمودن، امضاء، ایجاد زمینه، الصاق فایل، ایجاد گروه، 

 م یا ایمیل های ناخواسته و...مسدود کردن اپس

 های صندوق پست الكترونیک.  ها و الصاقیات در پوشه ذخیره نامه-

تكالیف 

یادگیری و 

 عملكردی 

های مجازی درسی، تدوین صحیح نامه الكترونیكی، الصاق پروژه کالسی پایجاد صندوق پست الكترونیكی، ایجاد گروه-

، BCCو   CCهای کربنی ای، استفاده از نسخه.. تصویر، صوت ، چند رسانههای ورود، پی دی اف و نوشتار در قالب

 ارسال نامه به یک /چند فرد یا گروه و...

1

6 

 

ذخیره سازی  1,19

اطالعات در انواع ذخیره 

سازها پبر خط و  برون 

 خطو

 ایجاد پوشه و ذخیره اطالعات در پوشه  و مدیریت اطالعات ذخیره شده 

 ، گوگل درایو، اسكای درایو و...25ای و رایانش مه 24ش ابریبه صورت بر خط: رایان

و..و ، DVD، Blue rayبه صورت برون خط: درایوهای نوری پتكنولوژی های 

  SSDهارد دیسک اینترنال و اکسترنال و 

تكالیف 

یادگیری و 

 عملكردی 

سازها و  ع ذخیرهپروژه کالسی پایجاد پوشه و ذخیره اطالعات  به صورت برخط و برون خط در انوا-

 فراخوانی اظالعات ذخیره شدهو



 

 

 

 «2در آموزش ابتدايیکاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات  »سرفصل درس 

 ها و اهداف .  شايستگی1

 در پايان اين درس دانشجو قادر خواهد بود: 
و ارزیابی محتواهای تولید شده های کسب شده برای تولید محتوای آموزشی، قادر به نقد  با استفاده از مهارت .1

پاز نقطه نظر تكنیكی،  اهداف و نیازهای آموزشی، کیفیت محتوا، مخاطبان...و باشد و راهكارهایی برای 
 ها ارا ه نماید. اصالح و بهبود کارایی آن

 

 های يادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
 
 

 ها زير سرفصل سرفصل 3فصل  جلسه

 2الی  1

ای ه مهارت .2
 اساسی در فاوا

معرفی برخی از نرم  2,1

ای و  افزارهای چند رسانه

های  نحوه ویرایش فایل

 صوتی و تصویری

 ویرایش صوت

 ویرایش فیلم

 ویرایش تصویر

Flash, photoshop, paint, DVD cutter, 

sound recorder , sound cutter, 

concept mapping or mind mapping 
Simulators   

 

 گیری و عملکردی تکالیف ياد

 پروژه کالسی: ایجاد یک فایل صوتی تصویری با استفاده از ویرایش یا ضبط صدا، تصویر و یا فیلم-
های مفهومی در یكی از موضوعات درسی مرتبط با رشته  با استفاده از نرم افزارهای رایگان فردی یا گروهی تهیه نقشه -

 موجود پفردی یا گروهیو
 افزار و روش کار با آن   مرتبط با موضوعات درسی  و تجزیه و تحلیل نرم سازهایجستجوی شبیه -

 



 

 

 

 4الی  2
 مبانی نظری شبكه 2,1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایجاد شبكه 2,1,2

 تعریف شبكه-
 چرا شبكه سازی، مزایا و محاسن ایجاد شبكه-
 تاریخچه شبكه-

 بزرگترین شبكه  -
 
 های شبكهسلسه مراتب ایجاد شبكه و مولفه-

Cross cable 
Wifi 
Bluetooth 
Hub 

Switch 

Router 

IPS 

IDS 

Firewall 

DNS Server 

Mail Server 

 و ..

 

 Wi-Fi, Bluetooth, cableایجاد یک شبكه کوچک با استفاده از امكانات موجود، 

 تکالیف يادگیری و عملکردی 

 رن شبكه ایجاد شدهپروژه کالسی :ایجاد یک شبكه کوچک با استفاده از امكانات موجود و تبادل اطالعات در دو-

 

 

 4جلسه 
ها  بارگیری و به روز رسانی  نرم افزارهای کاربردی  و  وصله برنامه 2,1,3

 های مدیریت بارگیری از اینترنت  و برنامه

Software updates (Office 

update, ..), 
Anti viruses updates,  

download managers, ftp 

clients, … 

 تکالیف يادگیری و عملکردی  
های مدیریت بارگیری از  ها و برنامه پروژه کالسی پبارگیری و به روز رسانی  نرم افزارهای کاربردی  و  وصله برنامه-

 اینترنتو

 

 

 
 

و  5جلسات 

6 
 امنیت اطالعات  2,1,4

 استانداردهای مناسب برای پیاده سازی امنیت در یک سازمان-
PSIDSS- HIPPA 

 رمز گذاری  و انواع آن
 رنو پمتقارن و نامتقا

-End to end encryption 
SSL , TLS, SSH 

 بد افزارها شامل:-

 ها  های مقابه با آن و روش adware, ransomwareها، تروجان ها،  کرم ها، ویروس

 
-NIDS-  وHIDS  و حمالت 



 

 

 

26
APPI,  

 eventsال  برداری از -
 نگهداری و آنالیز ال  ها-

 و27فراهم بودن شرایط اثبات جرم پفارنسیک

28از هویتاحر-
 و29پ پس ورود، اثر انگشت، هیومنیتی 

 پ در رایانه شخصی و اینترنتو و لزوم توجه به آن مخصوصا در اینترنت

AAA  یا تریپلA 
Join to domain  (work group) 

 تکالیف يادگیری و عملکردی 

متناسب مقابله گر  مثل آنتی ویروس  شناسایی الگوی رفتاری یک بد افزار و تشخیص ماهیت آن با استفاده از نرم افزارهای -

 ها و یا نرم افزارهای برخط آنالیزگر بد افزارها

 

و  7جلسات 

8 
وب و آموزش مبتنی بر  2,1,5

 وب

 ،و... پتعریف و مقایسه IIIو  I  ،IIوب   -
 تعریف و ویژگی های سمنتیک وب  و

-Semantic web (Education, Eric) 

 شبكه اجتماعی و معرفی انواع آن
-Social Networks (wiki, blog, microblog, forums, profiles, 

friends, …) 

 تکالیف يادگیری و عملکردی 

 ها جستجوی شبكه اجتماعی مرتبط با موضوعات درسی مربوطه و ارزیابی اولیه آن-

 

 

 

جلسه 

 10و 9

 
مسا ل اخالقی و  .3

 کارگیری فاوا اجتماعی در به

 ای قوانین جرایم رایانه 3,1

 ای ایم رایانهقانون جر

 

 حریم خصوصی در فاوا  3,2

مسا ل اخالقی، حقوقی و   3,3
اجتماعی در دسترسی و 
استفاده از اطالعات و 

معیارهای اخالقی، اجتماعی 
 گیری از فاوا در بهره

 تعریف حریم خصوصی

 انواع حریم های خصوصی

 حریم خصوصی و فاوا 

 ها و انجمن های مجازیو دنیای مجازی پ هویت

رورت استفاده از منابع اطالعاتی در تعامل با آگاهی از ض

 دیگران

 عدالت آموزشی در فاوا 3,4

 عدالت آموزشی پتعریف و ویژگی هاو

 تبیین نقش فاوا در ایجاد عدالت آموزشی

علمی، قانون   سرقت 3,5

مالكیت معنوی و فكری، و 

 تصدیق شایسته اطالعات 

داخلی ایران در زمینه  مالكیت معنوی: قوانین و مقررات

                                                      

26
 Advanced persistent treatment 

27
 forensic 

28
 authentication 

29
 Humanity 



 

 

 

 حمایت از مالكیت فكری  Copy Rightقانون 

 ای مسئولیت پذیری حرفه 3,6

 داری، پاک سازی و نظم در آزمایشگاه فاواچگونگی نگه

 خرابی، گزارش خرابی و پیگیری

حفظ نكات امنیتی و بهداشتی به هنگام خروج از محیط 

 آزمایشگاه

 تکالیف يادگیری و عملکردی 
 ایو در مورد  آوری منابع پمكتوب و یا چند رسانه جستجو در اینترنت و گرد -
30ترویجی یا مروری در مورد مباحث این جلسه و رعایت تصدیق مناسب منابع -تدوین مقاله علمی -

 

 

 

 10جلسه 

 11و 
تجزیه و تحلیل و ارزیابی نقادانه اطالعات  3,6,1

متناسب با موضوعات درسی با استفاده از منابع 
 ای  شبكه

 و شناسایی منابع اطالعاتی مبتنی بر فاوا نیاز به اطالعات
 استفاده از منابع اطالعاتی معتبر 

 تجزیه و تحلیل اطالعات
های کالن نقد اطالعات مبتنی بر نظام معیار مبتنی بر سیاست
 کارگیری فاواو  نظام آموزشی و مسا ل اخالقی و اجتماعی در به

 اجمالی بر سطوح تفكر و تفكر نقادانه 
 

 ادگیری و عملکردی تکالیف ي

های کالن نظام آموزشی و پروژه کالسی: استخراج معیارهای مناسب برای اعتبار یابی منابع اطالعاتی مبتنی بر سیاست -
 کارگیری فاوا به صورت گروهی به روش طوفان مغزی و جمع بندی کالسی مسا ل اخالقی و اجتماعی در به

 31انتقادیتحقیق در مورد سطوح باالی تفكر و تفكر  -
 نقد و ارزیابی چند منبع اطالعاتی مرتبط با موضوعات درسی بر مبنای معیارهای تعیین شدهو -

 
 

 11جلسه

 12الی 

 

-آموزشی  .4
 تربیتی

 نرم افزارها و سخت افزارهای آموزشی 4,1
 ها در فرآیند آموزش شامل:  های آن افزارهای آموزشی و قابلیت معرفی  سخت

 تابلو های هوشمند-
 وژکتور،دیتا پر-
 وب کم، اسكنر،  -
 دوربین های دیجیتال -
 و یا سایر سخت افزارهای در دسترس-
 و نرم افزارهای مرتبط با موضوعات درسی 
 

معرفی نرم افزارهای اختصاصی هر موضوع درسی و طرز کار با آن پبه پیشنهاد و  انتخاب 
 های:  گروه
هنر -4تربیت بدنی، -3وزش ابتدایی، آم -2شناسی و فیزیکو و ریاضی،  علوم پشیمی، زیست-1

                                                      

30
  Aknowledgment- ستناد شایسته منابع استفاده شده در تحقیقا  

31
 Critical Thinking 



 

 

 

پمطالعات -8های پعربی، فارسی، انگلیسیو،  زبان-7مشاوره، -6کودکان اشتثنایی، -5، 
 معارف اسالمی.   -9اجتماعی، تاریخ، و جغرافی، و 

 چند نمونه از نرم افزارهای علوم و ریاضی به عنوان نمونه:
Virtual lab (Discover the micro world with this virtual 

microscope), Physics Simulation, 
 (Biological Piano, The 3D Virtual Human Anatomy studio)، 
Arguslab (Design complex molecular structures) 
Model Chemlab, Chemitorium (3D Molecule editor and 

viewer) 

GeoGebra
  Matlabو 32

 تکالیف يادگیری و عملکردی 
 های معرفی شده کار با نرم افزار و سخت افزار - 
افزارهای جدید متناسب با  پروژه کالسی مبتنی بر روش کشفی پاکتشافی+ آزمایشگاهو شامل  تجسس در اینترنت، یافتن، ارزیابی و انتخاب نرم-

 موضوعات درسی مبتنی بر معیارهای تعیین شده در جلسات قبل

 

 13جلسه 
       

 
 

 هره به چهره، مجازی و ترکیبیهای چ آموزش 4,2

 انواع آموزش از نقطه نظر مكان حضور یادگیرنده و یاددهنده 
 بررسی ویژگی های هر کدام

 مقایسه و بررسی نقاط قوت و ضعف

 معرفی روش های جدید ترکیبی

 راه تکالیف يادگیری و عملکردی 

 جازی، چهره به چهره و ترکیبیهای م تنظیم یک طرح درس متناسب با موضوع درسی در قالب آموزش - 

 

جلسه 
ها و تهديدات فاوا در  ها، چالش فرصت 4,3 14

 ی آموزش  حوزه

های مجازی، چهره به چهره و ترکیبی و کالس درس  آموزش-
 ها  در این آموزش

های مجازی  در مقابل  تعامالت با گروه همساالن پآموزش-
 چهره به چهره و

 آموزش در  شرایط بحران -

  ادگیری و عملکردی تکالیف ي

ی آموزش وارزیابی نتایج به دست  ها و تهدیدات فاوا درحوزه ها، چالش ها، فرصت پروژه کالسی گروهی : ارا ه فهرستی از پتانسیل-
 آمده و تكمیل نتایج گروه ها

 های موجود در هر کدا ها، چالش های تهیه شده در جلسه قبل و مقایسه فرصت بررسی طرح درس

 

جلسه 
های فردی پجسمانی، فكری و  فاوا در توجه به تفاوت 4,4 15

 عاطفیو در  آموزش،  شخصی سازی یادگیری

 و33شخصی سازی در آموزش پسبک های یادگیری

 نقش فاوا در شخصی سازی

 فاوا  و توجه به تفاوت های فردی

 تکالیف يادگیری و عملکردی 
 ای شخصی سازی یادگیری پروژه های فردی  تحقیق در مورد ماهیت، عوامل و پیامده -

 

                                                      

32
 Dynamic Mathematics & Science for learning and teaching 

33
 Learning Style 



 

 

 

جلسه 

فاوا در جهت  .5 16
 ای ارتقای حرفه

 

 یادگیری مادالعمر  5,1

های کلیدی در   و شایستگی  5,2

34یادگیری مادالعمر
 

 یادگیری مادالعمر -

های کلیدی در یادگیری مادالعمر و شایستگی  شایستگی -

 ها دیجیتال به عنوان یكی از شایستگی

 تکالیف يادگیری و عملکردی 
 قیق کالسی مبتنی بر جستجوی بر خطتح-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

34
 KEY COMPETENCES FOR LIFELONG LEARNING 

  .اساسی در علم و فن آوری، شایستگی ریاضی و شایستگی های  های خارجی ، ارتباط به  زبان ارتباطات به زبان مادری

 ، آگاهی فرهنگی و بیان ، حس ابتكار و کارآفرینی های اجتماعی و شهری ها و ظرفیت ، توانایی یادگیری برای یادگیری،  صالحیت دیجیتال



 

 

 

 

 «3در آموزش ابتدايی کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات  »سرفصل درس 

 ها و اهداف .  شايستگی1

 در پايان اين درس دانشجو قادر خواهد بود: 
یا منابع تولید شده توسط خود، یک نمونه محتوای  های آموزشی و استفاده از منابع و امكانات موجود و با ارزیابی موقعیت .1

آموزشی تولید، و به اشتراک گذارد و با ارزیابی بازخوردهای داده شده، پیشنهاداتی را برای بهبود و اصالح نقاط ضعف ارا ه 
 و اعمال نماید.

د باشد و راهبردهایی برای  ای خو حرفه  های ی آموزش، دا ما در حال ارزیابی صالحیت با توجه به نیازهای جدید حوزه .2
 ها ارا ه و اعمال نماید.  جهت بهبود و ارتقاء این صالحیت

 

 های يادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
 

 
 ها زير سرفصل سرفصل 7فصل  جلسه

جلسه 

1  
-آموزشی .6

 تربیتی

های  مبانی نظری  داللت 6,1

-یادگیری در فرآیند یاددهی

 یادگیری مبتنی بر فاوا

های یادگیری و تبیین نقش  بر تئوری اجمالی

فاوا در  فرآیند یادگیری و یاددهی در این 

 ها تئوری

 

 تکالیف يادگیری و عملکردی 
های یادگیری پبه عنوان  پروژه گروهی: تدوین طرح درس در یک موضوع درسی واحد مبتنی بر یكی از تئوری-

 ها در کالس س و  نقد و ارزیابی پروژهگیری از فاوا در تنظیم در گراییو و بهره نمونه ساختن

 

و  2جلسات 
استانداردهای تولید محتوای  6,2 3

 الكترونیكی

 مراحل تولید محتوا  6,3

 

 

 AICCو  SCORMاستانداردهای 
 

 المللی  تهیه استانداردهای الزم با توجه به استانداردهای بین-
 امكان سنجی-

 فاوا  تجزیه و تحلیل دروس و بررسی دقیق اجزاء و تعیین نقش
 در هر کدام

 طراحی محتوا-

  نیاز سنجی 
 تدوین و تنظیم محتوا بر اساس نیازها و اهداف آموزشی-

 جستجوی منابع  اطالعاتی  متناسب با نیازها و اهداف 

 رعایت تصدیق در بكارگیری منابع 
 انتشار محتوا-
 ارزیابی محتوا-

 



 

 

 

جلسات 
معرفی نرم  6,4 5و  4

افزارهای تولید 

 محتوا

 

معرفی  6,5

افزارهای انتشار  نرم

 محتوی آموزشی

 معرفی نرم افزارهای تولید پبر خط و برون خطو-
 
 معرفی نرم افزارهای انتشار محتوا  پبر خط و برون خطو -
 

Auto paly , flash builder, hyper studio, ulead,Director, 

Multimedia Builder, Adobe Flash, Camtasia Studio, 

advanced power point (off line) 
 
Forums, networks, Atutor 

 Moodle, emails, Educreatiosn, snagit, blendspace, 

bayanbox, net support school, softgozar, aparat, 

googlesite, electa, kelas,…(on line) 

 تکالیف يادگیری و عملکردی

 به صورت برون خط و بر خط یا ترکیبی بر اساس مراحل پروژه کالسی پگروهیو تولید محتوای آموزشی متناسب با رشته-
 پروژه کالسی پگروهیو انتشار محتوای آموزشی تولید شده به صورت برون خط و بر خط یا ترکیبی-
 های دیگر   های گروه ها در مورد پروژه ارزیابی گروه -

 

جلسات 
های عامل  نرم افزارها و سیستم 6,6 7و 6

ی: موضوعات درسی ،  ویژه

های سنی،  و دانش آموزان  گروه

 دارای محدویت

ها در  های این نوع توزیع و و قابلیت35معرفی سیستم عامل لینوکس پمتن باز-
ها به دلیل دسترسی به  سازی آموزش آموزش پقابلیت اعمال تغییرات وشخصی

کدهای برنامه های متن باز، رایگان یا ارزان بودن، و رعایت قانون کپی رایت در 
 وبحث اخالق

 های سنی، و  موضوعات درسی  های آموزشی لینوکس مخصوص گروه توزیع -
نرم افزارهای ویژه موضوعات درسی با رویكرد  استفاده در تولید محتوای  -

 (2)ادامه فاوا  آموزشی در رشته مربوطه
استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهای خاص نابینایان، کم بینایان، ناشنوایان،  -

ان و معلوالن ذهنی پویژه رشته کودکان استثنایی برای تولید محتوا کم شنوای
 و2پادامه فاوا 

 تكمیل محتوای تولیدی در مرحله قبل و اختصاصی سازی آن-

 تکالیف يادگیری و عملکردی 
ر با آن را ها و چگونگی کا افزار و سیستم عامل معرفی شده در کالس، قابلیت دانشجو معلمان ضمن تجربه عملی کار با نرم

 .36خود بیاموزند
عامل های متن باز دیگر، مرتبط با رشته خود و  پروژه گروهی کالسی: جستجو در اینترنت و یافتن نرم افزارها و سیستم-

 معرفی به کالس

 افزار و سیستم عامل در کالس  افزار و سیستم عامل آموزشی و  نمایش نحوه کار نرم اندازی نرم نصب و راه -

 

 10الی  8جلسات 
 جلسه  3پ

یاد دهی  مسئله

های  ار تباط و  آموزش  شیوه 6,7

الكترونیكی، معرفی ابزارهای آموزشی 

مبتنی بر وب در فضای آموزشی پ 

 گام های اجرایی آموزش الكترونیكی
 های علمی مجازی  انجمن
 ایمیل

LMS
37 

CMS
38 

                                                      

35
 Open source 

36

Self-training 

37
 Learning management system 



 

 

 

LMS کار با آن ،

 تاکید شودو

همزمان و غیر همزمانو، مدرسه و 

 کالس حقیقی و مجازی

LCMS
39 

 

 تکالیف يادگیری و عملکردی 
 افزارها کار عملی با نرم-
 های علمی مجازی و ایمیلو آموز از طریق کالس مجازی، انجمن پروژه کالسی مبتنی بر ایفای نقش پمعلم و دانش-
 پروژه کالسیپگنجاندن محتوای تولید و تكمیل شده در مرحله قبل در آموزش الكترونیکو -

 

 جلسه
11 

ارزشیابی مبتنی بر فاوا، روند تكوین ارزشیابی در فاوا  6,8
پاز آزمودن تا یادگیری به موازات جابجایی از یادگیری 

 دانش محوری به شایسته محوریو
 

و جاسازی   40های مبتنی بر رایانه الگوهای آزمون 6,9
 و 41شده
 

های مبتنی بر رایانه و جاسازی  طراحی و تهیه آزمون 6,10
 شده

 ها پورودی، پایانیو انواع ارزشیابی

 های برخط و برون خط  ارزشیابی

 هی ارا ه شده در ارزشیابی مبتنی بر فاوا بررسی دیدگاه

های معرفی شده در  ارزشیابی در  ،  نسلSAMRپمدل 

 و42فاوا توسط باندرسون

 های ارزشیابی مبتنی بر رایانه و جاسازی شده ویژگی

نمونه  طراحی یک نمونه آزمون مبتنی بر رایانه و یک

 آزمون جاسازی شده

 تکالیف يادگیری و عملکردی 
 های مبتنی بر رایانه و جاسازی شده پروژه کالسی طراحی آزمون- 

 

 12جلسات  
 3های یادگیری در آموزش به موقعیت 6,11 13و 

 چهره به چهره ، مجازی و ترکیبی روش 

  

تولید محتوا و نرم افزارهای آموزشی با  6,12
 ای متداولاستفاده از نرم افزاره

  روش آموزش چهره به چهره، 3طراحی یک درس واحد به
 های یادگیری در هرکداممجازی و ترکیبی و مقایسه موقعیت

  تكمیل محتوای تولید شده  در یكی از موضوعات درسی که
 قبال تهیه شده بود.

 ارزیابی و رفع اشكاالت مهارتی 

 

 تکالیف يادگیری و عملکردی 

 های یادگیری در عملو  یک درس با سه روش چهره به چهره، مجازی و ترکیبی و مقایسه موقعیتپطراحی  پروژه کالسی-

 

                                                                                                                                                                     

38
 Content management system 

39
 Learning content management system 

40
Computer Based Assessment  (CBA) 

41
 Embedded Assessment (EA) 

42
 Bunderson



 

 

 

جلسات 
و  14
15 

                                                
 
 

                                    
آموزش از طریق داستان،  بازی  1

 و شبیه سازهای دیجیتال

 شناسی داستان روان 

 یه و تحلیل عناصر داستان و داستان دیجیتالتجز 

 :معرفی مراحل آموزش یک مفهوم در قالب داستان شامل 

 انتخاب داستان یا مفهوم مورد آموزش و تهیه داستان آموزشی 

  ضبط صدا و تصویر برداری، یا استفاده از منابع صوتی و
 تصویری موجود

 ویرایش تصویر و صدای ضبط شده 

 داستان گوییپ ترکیب متن، نقاشی، صدا و ها برای  ترکیب رسانه
 تصویر با یكدیگرو

 شناسی بازی تفاوت بازی و شبیه سازی روان 

 های دیجیتال و سیموالتورهای آموزشی معرفی برخی از بازی 

 های برخط و برون خط پ جستجوو بازی 

 شبیه سازهای بر خط و برون خط 

 و ایجاد  یادگیری -تلفیق بازی  و شبیه سازی در فرآیند یاددهی
 محیط متناسب در کالس درس

 ارزیابی بازی و محیط بازی و محیط شبیه سازی

 تکالیف يادگیری و عملکردی  
 پروژه کالسی پگروهیو تهیه داستان آموزشی دیجیتال مرتبط با رشته -
 ها ارا ه داستان آموزشی در کالس و ارزیابی داستان دیجیتال توسط مدرس و همكالسی-

مبتنی بر حل مسئله پتهیه داستان دیجیتال آموزشی برای حل مشكل آموزشی مرتبط با رشته ، و یا ایجاد  تكلیف گروهی -
 های فردی و اجتماعیو مهارت
 پروژه کالسی گروهی یا فردی پ طراحی یک بازی آموزشی دیجیتال متناسب با رشتهو-
 ون خط متناسب با رشتهوسازهای برخط یا بر تكلیف کالسی پجستجو در اینترنت و یافتن شبیه -

 
جلسه 

16 

فاوا در 

جهت 

 ارتقای 

 ای حرفه

   

متناسب با موضوعات درسی  تارنماها و  های مرتبط با آموزش  ها و پورتال معرفی تارنما 1
 ها معرفی شوند پورتال

های  آموزشی حرفه  ال  وب  طراحی و ایجاد 2
 ای

 

بحث شده فقط هدف از  2در فاوا 
معلمان تغییر یافته  آموز به گروه دانش
 است

های  انتشار و اشتراک طرح درس، فعالیت 3
 آزمایشگاهی پفیلمو، مقاالت 

بحث شده فقط هدف از  2در فاوا 
آموز به گروه معلمان تغییر یافته  دانش
 است

المللی و  های مجازی ملی و بین انجمن 4
ها، و مجالت علمی و آموزشی متناسب با  وبال 

 ها ن نگی عضویت در آموضوع درسی و چگو
 

المللی  معرفی انجمن های ملی و بین-
مجازی معلمان متناسب با رشته 

 تخصصی
جستجوی اینترنتی برای یافتن موارد -

 بیشتر و معرفی به گروه 
معرفی مجالت الكترونیكی آموزشی و -

علمی مخصوص معلمان متناسب با 
 رشته تخصصی

جستجوی اینترنتی برای یافتن موارد -



 

 

 

 ر و معرفی به گروه بیشت
آموزش نحوه عضویت و استفاده از 

ها و مجالت تخصصی  امكانات انجمن
 الكترونیكی و وبینارهای مربوطه

 

 تکالیف يادگیری و عملکردی  
های و مجالت علمی مخصوص  پروژه کالسی پفردی/گروهیو جستجو در اینترنت در مورد تارنماهای و وبال -

 ها آن معلمان و ثبت نام نمودن در
ها، محتواهای تولیدی و تجربیات  ای و انتشار طرح درس پروژه کالسی پفردی/گروهیو شامل طراحی وبال  حرفه- 

   آموزشی در آن

 

 

 . راهبردهای تدريس و يادگیری3

 نمایشی-سخنرانی 

 آزمایشگاه 

  پروژه کالسی 

 ایفای نقش 
 کشفی پکاوشكری+ آزمایشگاهو فردی و گروهی 

 حل مسئله 

 مسئله حل خالق 

 های هدایت شده و مباحثهها و پاسخ پرسش 

 طوفان مغزی 

 

 حداقل امکانات سخت و نرم افزاری

 منابع اطالعاتی مكتوب یا برخط 

 شبكه آزمایشگاهی پآزمایشگاه رایانهو مجهز به اینترنت پرسرعت 

 دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند 

 های قابل در دسترس انواع رسانه 

 انات الزم برای تهیه رسانه آموزشی مورد نظر مدرسامك 

 های جدید پترجیحا اصلیونرم افزار بسته آفیس، ورژن 

 های عاملرایانه با انواع سیستم 

 دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند 

 های دانشجویانوهای عامل پتلفنهای همراه با انواع سیستمتلفن 

  نرم افزارهایwindows, Mac, Linux 

 های برون خطانواع ذخیره کننده 

 های رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشد چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یكی از شیوه
ADSLپ با خط تلفن پاز طرق دایال آپ، 

 Wimaxو  کارت دیتا،   wirelessیا  lanبه صورت  +

 شگر موجود در بازارحداقل یک پرداز 

 سخت افزارهای داخلی و خارجی و جانبی رایانه 

 تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، لپOTG 



 

 

 

 های آموزشی مربوط به رشته عامل افزارها و سیستم افزارها، سخت نرم 

 تواند مواردی چون  های مخصوص کودکان استثنایی می عامل برای نرم افزارها و سیستمVinu
43

x, Deaf Apps
44

 (for 

chat) .را پیشنهاد نمود 

  نرم افزارهای 

Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept mapping 

or mind mapping, Simulators   
 :امكانات الزم برای راه اندازی شبكه شامل 

Cross cable, Wi-Fi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall 

  ها مجهز به رایانه و یا لپ تاپ پدر مورد لپ تاپ 2حداقل Bluetoothو برای هر گروه 

 فیلم و کلیپ های نمونه در زمینه کاربرد سخت افزار های آموزشی 

 افزارها بروشورهای معرفی سخت 

 های مربوطه به انتخاب گروه های آموزشی گروه نرم افزارهای و سیستم عامل 

 افزارهای مربوطه راهنمای نرم 

 سخت افزارها و  نرم افزارهای الزم برای ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتال 

 افزارهای شبیه ساز متناسب با رشته نرم 

 افزارهای  نرمLMS ،CMS ،LCMS 

 . منابع آموزشی4
 انداز بیست ساله جمهوری اسالمی سند چشم .1
 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش  .2

 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبانی نظری .3

 برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران .4

 نقشه جامع علمی کشور .5

 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان .6

 سازی مدارس راهبرد تحول وزارت آموزش و پرورش در توسعه فاوا. هوشمند .7

عات و ارتباطات در آموزش و و، تدوین سیاست های راهبردی فناوری اطال1383مهرمحمدی، محمود و نفیسی، عبدالحسین پ .8
 پرورش.

 و مقدمات تكنولوژی آموزشی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور1390آبادی، خدیجه پ علی .9
 و مقدمات تكنولوژی آموزشی، تهران، آییژ.1390محمدی داود، احدیان، محمد، رمضانی، عمران پ  .10

11. http://www.projectlooksharp.org/ 

 مایكروسافت آفیس ، اخرین نسخه dراهنما .12

Cهای برنامه نویسی جاوا، پاسكال،  های زبان کتاب .13
#  ،Payton ،Perlو تحت وب ، HTML5, php,  CSS  

ASP.net . 
 نوآور  :، تهران نشرمحمدرضا اصغرزادهومرجع کامل سیستم عامل مكینتاش، مترجم 1389، پ هارت دیویس گای .14

 ها راهنماهای لینوکس و ویندوز  آخرین نسخه  .15

 های تولید محتوای الكترونیكی آموزشی.  و الزامات و چارچوب1392پ  ایرانسازمان فناوری اطالعات  .16

 

                                                      

43
 http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux 

44
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en )نرم افزارهای مخصوص  

 ناشنوایان در گوگل پلی(

http://www.projectlooksharp.org/
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/314-7325106-7674649?search-alias=books&author=%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B3+%DA%AF%D8%A7%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/314-7325106-7674649?search-alias=books&author=%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B3+%DA%AF%D8%A7%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/314-7325106-7674649?search-alias=books&author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&select-author=author-exact
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en
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 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5

که در بخش مهارت  1ارزشیابی ورودی یا تشخیصی در فاوا  -1. در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد
ارزشیابی  -2گیرد،  ها صورت می های اساسی فاوا برای تعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارت

 -3عنوان پیشنهاد ارا ه گردیده است و  گیرد که در هر بخش مواردی به تكوینی که در حین فرآیند آموزش و در طول کالس انجام می
نمره به پروژه پایانی اختصاص یابد که در  10نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تكوینی و  10گردد  ارزشیابی نهایی یا پایانی که پیشنهاد می

باشد و مدرس مربوطه موضوع آن را  یو م3الی  1اجرای آن دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی پفاوا 
 نماید. ای دانشجو معلم تعیین می با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفه

 پدرمواردی ارزیابی توسط خود دانشجویان صورت می گیردوتکوينی در اين در واحد درس:   ارزشیابی

 كردیآزمون عملكردی از تكالیف یادگیری و عمل 

 ارا ه نتایج پروژه کالسی 

 ها و تكالیف کالسی توسط گروه همتایان و مدرس ارزیابی نتایج پروژه 

 مشارکت در فعالیت های کالسی 

 توانمندی در جستجو و بهره برداری و ارزیابی اطالعات برخط 

  ای در تجربیات عملی در کالس و آزمایشگاهمسئولیت پذیری حرفه 

 حرفه ای در هر گروه پتوسط گروه همتاو و مشارکت در ارزیابی و مقایسه وبال  ها نقد و ارزیابی وبال  های 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 «در آموزش ابتدايیای های خاص حرفهتجربه »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1
های از تجربهکنند، سرشار عمل معلمی برای معلمانی که به آن به منزله فرصتی برای اعتالی آموزش و رشد شخصی نظر می

نادری است که آگاهی از آنان برای دانشجومعلمان دو خاصیت دارد: اول آشنایی با تجربه خاص و دوم کسب انگیزه و اعتماد 
کند، ایجاد های خاص را برای آموزش معلمان توجیه میهای واقعی تربیت. آنچه آگاهی از تجربهبرای عمل خالقانه در موقعیت

حال، های متنوع و متغییر، افزایش دهد. درعینتواند امید به موفقیت را در موقعیتاست؛ یعنی آنچه می« همزادپنداری»شرایط 
اند وارد نشده« دانش تربیتی»و « ایدانش رشته»های معمول هایی مفید هستند که در قالبهای خاص دربردارنده دانشتجربه
شود و ای شناسایی معلمان نادر و قدرشناسی از آنان نیز محسوب میاند. این درس تالشی برداشته« کارآمدی موقعیتی»اما 

 کند.های معلمان ایجاد میپیوندی بین نسل

  
 مشخصات درس
 نوع درس: نظری
 1تعداد واحد: 
 ساعت  16زمان درس: 
 پیشنیاز: ندارد

نحوه آموزش: انفرادی پو با 
حضور معلمان سرآمد دارای 

 تجربه خاصو

 يیابتدا آموزش درایخاص حرفههای تجربهنام درس: 

 : در پايان اين واحد يادگیری دانشجومعلم  قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای يادگیری
ای اقدام کند و برخی از معلمان دارای تجربه های تحقق یک تجربه خاص، اشاره و به تحلیل چنین زمینهبه مواردی از زمینه

دار حرفه های مسالهمچنین، دارای احساس مثبت به عمل ابتكاری در موقعیتخاص در رشته تخصصی خود را بشناسد. ه
 داند. معلمی است و خود را آماده برای چنین عملی می

 3سطح  2سطح  1سطح  هامالک

 شايستگی اساسی:
PK  2 & 2-2، 1-2کد-

3 
PCK  3، 2-3، 1-3کد-

3 & 3-4 

آشنايی با 

های تجربه

 خاص 

مان های برخی معلاز تجربه
مطلع است اما تحلیلی از 
 دالیل و پیامد آنها ندارد. 

های خاص معلمان تجربه
-رشته تخصصی خود را می

شناسد و قادر است به تبیین 
عمل ابتكاری معلمان دارای 

 تجربه خاص اقدام کند. 

های خاص معلمان نه تنها تجربه
-رشته تخصصی خود را تبیین می

کند، که بر بنیاد موارد گزارش 
ه به شناسایی اشخاص دیگر شد

اقدام کرده و برای ارتباط بین آنها 
در جهت تولید یک نظریه اقدام 

 کرده است. 

مواجهه با 

 تجربیات 

توانسته است خود را پذیرای 
تجربه خاص معلمان نشا دهد 
 و از کار آنان قدرشناسی کند.

برای ایجاد ارتباط با اشخاص 
دارای تجربه، پیوندهایی را 

کرده و از انان در ایجاد 
کارهای خود بهره گرفته 

 است. 

برای ایجاد تعامل بین معلمان 
-دارای تجربه خاص کوشش می

کند و آنان را با یكدیگر پیوند 
دهد و خود در اجتماعی می

 کند.یادگیری آنان مشارکت می

هایی ارا ه کرده که پاسخ انجام تکالیف
حاصل جستجوی در منابع در 

انی محدود دسترس و بازخو
 تجربه شخصی است. 

های ارا ه شده قواعد در پاسخ
کلی پاسخگویی پژوهشی 
رعایت شده و سطحی عمیق 
از بازخوانی تجربه خود و 

 شود. دیگری دیده می

های ارا ه شده دارای بنیاد پاسخ
پژوهشی دقیقی است و ضمن 
بكارگیری زبان مناسب ارا ه، از 
سازماندهی و حتی محتوای بدیع 

 وردار است. برخ

 

 

 های يادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
 ای آن به شرح ذیل سازمان یافته است: محتوای مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه



 

 

 

 مباحث فرعی موضوع اصلی نوبت 

طرح ضرورت و جایگاه موضوع و  اول
ایجاد انگیزه جهت پیگیری درس 

اعههالم  و ارزشهیابی تشخیصههی و 
 برنامه درس

معرفی برنامه و سرفصل  سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربوط،شناسایی انتظارات دانشجویان، 
درس، تشریح منطق درس و کاربردهای آن برای معلمان، معرفی تكهالیف عملكهردی و چگهونگی    

 ارزیابی از عملكرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملكرد. 
 

گیهری  ههای شهكل  هها و زمینهه  های متنوع کالس درس و ضرورتتشریح شرایط معمول و مساله اص معلم تبیین تجربه خ دوم
  های خاص معلمی و اهمیت بكارگیری آنها در اعتالی آموزش.تجربه

 های خاص معلمان.مطالعه دست کم یک کتاب و یک مقاله از تجربه: 1تکلیف 

 برای ارا ه تجربه خاص برای معلمان و گفتگوی در باره تجربه گزارش شده.  ایجاد فرصت های خاصارا ه تجربه سوم تا هشتم
تجربهه  »های ممكن برای شناسایی همه دانشجومعلمان موظفند به بررسی در موقعیت :2تکلیف 

 اقدام و نتیجه را در جلسه آینده به کالس ارا ه کنند.« ایخاص حرفه

 نطق روش کار توسط مدرس و گفتگوی در باره چگونگی ادامه کار. تشریح م نقد و ارزیابی فرایند کار کالس نهم
هایی از خاص کنند و نمونه: دانشجویان به بازخوانی تجربه آموزش معلمان خود اقدام می3تکلیف 

 کنند. بودن ان را آشكار می

دهههههم تهههها  
 پانزدهم

 مان و گفتگوی در باره تجربه گزارش شده. ایجاد فرصت برای ارا ه تجربه خاص برای معل های خاص معلمانارا ه تجربه

 تشریح منطق روش کار توسط مدرس و گفتگوی در باره چگونگی ادامه کار.  نقد و ارزیابی فرایند کار کالس شانزدهم
کننهد و آن را نقهد و   : دانشجویان به بازخوانی تجربه آموزش همین درس خود اقدام می4تکلیف 

 کنند. بررسی می

 

 ی آموزش و يادگیری. راهبردها3
شهود.   جانبه دانشهجومعلمان انجهام مهی   های کالس درس با محوریت آموزشگر و البته با مشارکت همه در این درس، آموزش

کنهد و بخشهی   های مقرر به معرفی هر یک از موضوعات اقدام میآموزشگر در بخشی از درس بر بنیاد گفتارهای درسی در نوبت
ههای  دعوت از معلمان دارای تجربه خاص، فرصت آشهنایی دانشهجومعلمان و معلمهان خهاص رشهته     دیگر از درس با شناسایی و 
کند. بهه تشهخیص آموزشهگر و بها اتخهاذ تهدابیر       کند و فرصت گفتگوی آنان را ایجاد و آن را مدیریت میتخصصی را فراهم می

ر شود. دانشجوی این درس موظف است بر اساس تواند به دانشجومعلمان واگذاهدایتی، واگذاری معرفی تجربه خاص معلمان می
برنامه اعالم شده به مطالعه منابع و جستجوی در واقعیات بپردازند و در گفتگوهای هر جلسه با آمادگی مشارکت نماید. همچنین، 

سهت تعیهین وقهت    ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود بها درخوا دانشجویان حق دارند به طرح پرسش بپردازند و برای ارا ه دیدگاه
حهال، در جلسهات درس ممكهن اسهت     دقیقه در کالس درس به صهورت سهازمان یافتهه ارا هه نظهر کننهد. درعهین        10قبلی، تا 
توانهد بهه صهورت    شود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می هایی مطرح  پرسش

تواند برای همهه یها برخهی از    ها میشود. این قبیل پرسش پایان نیمسال انجام و ارا ه  شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا
 درصد تكالیف مقرر درس تجاوز نكند. 50دانشجویان جایگزین تكالیف درس گردد؛ مشروط به آنكه تعداد آنها از 

 . منابع آموزشی 4
ا آموزشهگر تهالش خواههد کهرد منهابع مفیهد را       الزامی نیسهت؛ امه   1398در این درس استفاده از منبع مكتوب تا سال  -

شناسایی و معرفی کند. استفاده از منابع مكتوب منتشر نشده پس از داوری و تایید شورای گروه آموزشهی بهرای مهدت    
 مقرر، در همان رشته بالمانع است.

ههای  د و نشهانی سهایت  به دانشجومعلمان معرفی نماین« معلمان سرآمد»همه آموزشگران موظفند منابع و مستنداتی از  -
مفید برای دریافت اطالعات را ارا ه کنند. همچنین، آموزشگر این درس موظف است به جستجوی اجتماعات تخصصی 



 

 

 

معلمان مخصوصا در فضای مجازی اقدام کند و موارد مفید را به دانشجویان معرفی و آنان را برای مشهارکت، تشهویق   
 کند. 

تهاالر گفتگهوی   »اند تمهامی دانشهجومعلمان را بهرای عضهویت در     ه بعد موظفب 1394آموزشگران این درس از سال  -
 در پورتال دانشگاه هدایت کنند و خود نیز در آن مشارکت نمایند.« معلمان آینده

 

 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5

-ایانی صورت میدر قالب یک آزمون مكتوب پ ایهای خاص حرفهتجربهارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس 

ها و تجارب خود از گفتارهای درس، گفتگوهای کالسی، مطالعه منابع و مشارکت در گیرد که در آن دانشجویان یادگیری
 کنند. های آموزشگر، ارا ه میمباحث کالس درس را بر اساس پرسش

شود. آموزشگر در مواردی که میارزشیابی تكالیف: ارزشیابی انجام تكالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ 
 دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهای او به کار پژوهشی، به اصالح آن اقدام کنند. مصلحت بداند، اجازه می

 شود: سهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می
 درصد امتیاز  50ه پاسخگویی به تكالیف و شرکت فعال در کالس: 

 درصد امتیاز  50ی: ه آزمون پایان
 

 ساير نکات: 
 مواردی که توجه به آن در این درس مهم است:

 آمادگی مدام برای گفتگوهای کالس.  
 مشارکت جدی و موثر در مباحث کالس.  

 رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس.  

 رعایت اخالق پژوهش در انجام تكالیف و در فعالیت عملی. 

 شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید.مطالعه منابع تكمیلی معرفی  

 شود.ظرافت و زیبا ی ظاهری تكالیفی که به صورت مكتوب به آموزشگر تحویل می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 «: پژوهش روايی1ای پژوهش و توسعه حرفه »سرفصل درس 
 شود.متعاقبا ارا ه می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 «اقدام پژوهی: 2ای حرفهپژوهش و توسعه  »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:1

های  های پژوهشی برای معلم در کنار دو وظیفة مهم دیگر او مبنی بر وظیفة استفاده از یافته قا ل شدن وظیفة تولید یافته
در حوزه اقدام ضرورت دانا و توانا کردن آنها   آموزان، پژوهشی تولید شده توسط دیگران و وظیفة  آموزش پژوهش به دانش

فاصله گرفته و به سوی  45سازد. این امر بدان معناست که معلم باید ازتدریس و عمل تربیتی عادی شده پژوهی را روشن می
به نحوی که با بینشی پژوهشی مسا ل کالس و مدرسه را بكاود و با اقدام پژوهی و   پیش برود، 46تدریس و عمل فكورانه

ها و اخذ بازخورد مداوم به اصالح و بهبود مسا ل آموزشی و پرورشی  ا، کاربرد بالفصل یافتهه حل اندیشی به یافتن راه ژرف
بایست در برنامه درسی پیش از خدمت و  های اساسی است که می پژوهی یكی از حوزه تفكر ومهارت اقدام  بپردازد. بر این اساس،

 حین خدمت معلمان گنجانده شود.
 مشخصات درس

 کارگاهینوع درس: 
 1تعداد واحد: 
 ساعت 48زمان درس: 
ها و فنون تدریس  پیشنیاز: روش

 روانشناسی تربیتی ، تدریس

 اقدام پژوهی :2 ایحرفه توسعه و پژوهشنام درس: 
 

 اهداف/ پیامدهای يادگیری: در پايان اين واحد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

چرایی و چگونگی  فلسفه و روش اقدام پژوهی پچیستی، با مطالعه گستره و سطوح پژوهش در آموزش و پرورش و
های پژوهشی و اقدام پژوهی در اصالح و بهبود نتایج و فرایندهای آموزشی و  آنو ، به تحلیل اهمیت کاربست یافته

ای معلمان بپردازد و با استفاده از دانش و نگرش کسب شده به انجام اقدام پژوهی به تناسب  پرورشی و رشد حرفه
 ه تخصصی خود مبادرت ورزد.رشت

 شايستگی اساسی:
Ck&pck  3 &1-2کد-

3& 4-3& 
 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک

شناخت پژوهش در 

آموزش و پرورش و 

 در حرفه معلمی

سطوح و گستره 
پژوهش در حرفه معلمی 
را توضیح می دهد. 
نقش معلم در مقام 

آموزش  مصرف کننده،
دهنده و تولید کننده 

ضیح پژوهش را تو
 دهد.  می

جایگاه و روابط سطوح 
مختلف پژوهش را مورد 
بررسی و مقایسه قرار می 
دهد و امكانات و 

های کاربرد هریک  محدویت
از سطوح را در موقعیت های 

 دهد مختلف توضیح می

سطوح و گستره پژوهش در 
حرفه معلمی را تحلیل می 
کند و مصادیق آنها را مورد 
نقد و ارزیابی قرار می دهد 
و رابطه اقدام پژوهی با رشد 

ای و ادراک هنرمندانه  حرفه
های تربیتی  معلم از موقعیت
 کند را تحلیل می

شناخت فلسفه 

 پژوهی اقدام

مفهوم اقدام پژوهی را 
کند و  تعریف می

ضرورت، اهداف،پیامدها 
وامكانات و 

های آن را  محدودیت
توضیح می دهد و با 

و رویكردهای   خاستگاه
ین زمینه موجود در ا
 آشناست.

داللت های مبانی فلسفی 
اقدام پژوهی را برای عمل 
پژوهش تبیین می کند و 
ضرورت و کاربردهای آن را 
در تفكر و عمل تربیتی 

 کند.  توجیه می

با توجه به مبانی فلسفی 
اقدام پژوهی ایده ها و روش 
هایی را برای اقدام پژوهی 
در موقعیت خاص ارا ه می 

پژوهی را در  کندو نقش اقدام
اصالح و بهبود امور 
آموزشی و پرورشی مورد 

 دهد.  تحلیل قرار می

                                                      

45-routinized 

46 - reflective 



 

 

 

شناخت مراحل و 

روش اجرای اقدام 

 پژوهی

هریک از مراحل اقدام 
پژوهی و روش اجرای 

 دهد. آن را توضیح می

بر اساس دانش و مهارت  
ای از  کسب شده، نمونه

پژوهی  های اقدام گزارش
ا انجام شده توسط معلمان ر
مورد نقد و ارزیابی قرار 

 دهد. می

کسب مهارت در  

انجام اقدام پژوهی 

متناسب با رشته 

 تخصصی

اندیشی  با ژرف
ها و مسا ل  موقعیت

آموزشی و پرورشی را 
مورد بررسی قرار 

دهد و مسئله مناسب  می
پژوهی  برای انجام اقدام
 کند.  را انتخاب می

ابعاد و پیامدهای  خاستگاه،
د بررسی قرار مسئله را مور

ها و شواهد  دهد و داده می
مهم و ابزار مناسب برای 
گردآوری آنها را تشخیص 

 دهد.  می

مراحل و اقدامات الزم  روش،
اعتباریابی و  برای ارزشیابی،

نقد نتایج و اخذ بازخورد 
برای اصالح و بهبود را 

بینی و طرح نهایی را  پیش
کندو در صورت  تدوین می

ناسب دسترسی به موقعیت م
 کند.   آن را اجرا می
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 بخش اول :
 در آموزش و پرورش سطوح، گستره،ماهیت و اهداف پژوهش  انواع،  

های دیگران،معلم بةعنوان پژوهشگر، معلم  های پژوهش عنوان بكارگیرنده یافته پژوهش در حرفه معلمی پمعلم به -
 ژوهش به دانش آموزانوعنوان مدرس پ به

های رشد  های معلم محورپ برخورد آزادمنشانه،هم افزایی، تفكر و بازاندیشی ، دغدغه استلزامهای پژوهش -
ای،اشتراک دانش و تجربیات، مشارکت و کار گروهی ، نقادی و نقد پذیری، تعهد و مسئولیت برای عمل  حرفه

 و…و  مبتنی بر پژوهش، اخالق پژوهشی

 ادراک هنرمندانه معلمپژوهی و  عمل -
 عمل پژوهی و رشد حرفه ای معلم -

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه منابع معرفی شده -
 های کالسی مشارکت در بحث -
 های طرح شده پاسخ به پرسش -
 هاو مشارکت در نقد مطالب گزارش شده در کالس پگزارش حاصل از فعالیت عملكردی گروه -

 : فعالیت عملكردی
تشكل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در تحلیل جایگاه و نقش پژوهش در آموزش و پرورش و هایی م تشكیل کارگروه -

 حرفه معلمی و تهیه گزارش برای ارا ه به کالس

 بخش دوم :

 تعریف، ابعاد، گستره،و  چیستی عمل پژوهی در آموزش و پرورش پ ماهیت،  -
 ضرورت و اهمیتو  چرایی عمل پژوهی در آموزش و پرورشپ اهداف ، پیامدها، -

 تاریخچه و خاستگاه های عمل پژوهی  -
 های موجود در زمینه اقدام پژوهی ها و دیدگاه نظریه -

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه منابع معرفی شده -



 

 

 

 های کالسی مشارکت در بحث -
 های طرح شده پاسخ به پرسش -
 هاو یت عملكردی گروهمشارکت در نقد مطالب گزارش شده در کالس پگزارش حاصل از فعال -

 : فعالیت عملكردی
تهیه یک نوشته انتقادی در مورد باورها و عقاید شخصی خود در مورد چیستی و ضرورت اقدام پژوهی در آموزش و پرورش و  -

 ارا ه آن در کالس برای بررسی و نقد

 بخش سوم :

  چگونگی تشخیص مسئله، -

   چگونگی تدوین طرح اقدام پژوهی،-
 مراحل اقدام پژوهی اجرای روش-
 چگونگی گردآوری داده ها و شواهد مهم در اقدام پژوهی -
 باز اندیشی در باره داده ها و شواهد و اصالح فرایند اقدام پژوهی -

 

 نقش مشورت و مشارکت در اقدام پژوهی -
 نقادی و اعتباریابی در اقدام پژوهی ارزشیابی ،-

 ر اقدام پژوهید بازخورد ،اصالح و کاربرد نتایج چگونگی
 چگونگی مستند سازی، ثبت و ضبط مراحل و تهیه گزارش نهایی و اطالع رسانی و  اشاعه دستاوردهای اقدام پژوهی -

 فعالیت یادگیری:
 مطالعه منابع معرفی شده

 های کالسی مشارکت در بحث
 های طرح شده پاسخ به پرسش

 هاو فعالیت عملكردی گروه مشارکت در نقد مطالب گزارش شده در کالس پگزارش حاصل از
 : فعالیت عملكردی

پژوهی انجام شده توسط معلمان دیگر  ای از اقدام هایی متشكل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در نقد نمونه تشكیل کارگروه -
 و تهیه گزارش نقد برای ارا ه به کالس

 بخش چهارم :

 تدوين طرح و انجام مراحل اقدام پژوهی -
 ری:فعالیت یادگی

مشارکت در ارزشیابی و نقد طرح اقدام پژوهی دانشجو معلمان و یكایک مراحل اجرایی آن در خالل جلسات متناظر با روند  -
پیشرفت اجرای طرحپ در هر مرحله ازتدوین طرح و اجرای آن، دانشجویان گزارش الزم را به کالس ارا ه و از مشورت، ارزشیابی 

 وکنند. و نقد دیگران استفاده می
 : فعالیت عملكردی

 هایی متشكل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در مراحل زیر:  تشكیل کارگروه  -
 بررسی متأمالنه کالس درس و مدرسه و انتخاب مسئله برای اقدام پژوهی -

 تدوین طرح  -
 انتخاب روش و تدوین مراحل -
 ها مشخص کردن شواهد مهم و ساختن یا یافتنابزار گردآوری داده  -
 باز اندیشی در باره داده ها و شواهد و اصالح فرایند  -



 

 

 

 ربط  انجام مشورت و جلب مشارکت  افراد ذی -

 نقادی و اعتباریابی فرایند و نتایج ارزشیابی ، -
 اصالح و کاربرد نتایج در حل مسئله یا بهبود امر مورد پژوهش، اخذ بازخورد -
 زارش نهایی و اطالع رسانی و  اشاعه دستاوردهامستند سازی، ثبت و ضبط مراحل و تهیه گ -

 راهبردهای تدريس و يادگیری -3

و پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی است. در کالس   حل مساله، نقادی  های اصلی شامل پرسش و پاسخ، راهبرد -
های مطالعات اقدام پژوهی به تحلیل و نقادی گزارش  اصول، روش و مراحل اجرای اقدام پژوهی در خالل بیان فلسفه، مبانی،

 شود. معلمان  و و آشنا سازی دانشجو معلمان با تجارب معلمان پژوهنده پرداخته می معلمان پ به تناسب رشته آموزشی دانشجو

های مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین  دانشجو معلمان در قالب گروه  در بخش عملی، -
پردازند و گزارش کار  ام پژوهی و اجرای آن در محیط واقعی پدرصورت دسترسی به کالس و مدرسهو میپیشنهاده کامل اقد

کنند. در صورت عدم دسترسی به  خود در هر مرحله را به کالس ارا ه داده و از نقد و مشارکت سایر دانشجو معلمان استفاده می
ها و شواهد  نی مراحل اجرا و سازوکار الزم برای گردآوری دادهبه تدوین طرح اقدام پژوهی و پیش بی کالس و مدرسه، صرفاً

 مهم و تهیه ابزار و مشخص کردن چگونگی استفاده از مشورت و مشارکت دیگران بسنده می شود. 

 

 . منابع آموزشی4
 -منبع:

 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5
های با یكدیگر  شخص دانشجو و سایر همكالس  ستاد،فرایندی مبتنی بر مشارکت است که در آن ا  ارزشیابی در این درس،

شود. این  ای می های کیفی تأکید و توجه ویژه های کمی بر جنبه همكاری و مشارکت دارند. در این ارزشیابی عالوه بر جنبه
صورت  -ودش او گردآوری می 47کار که در پوشه –ارزشیابی به صورت مداوم و بر اساس فعالیت های انجام شده توسط دانشجو 

 شود.  ای می گیرد و بر ارزیابی توسط خود دانشجو تأکید ویژه می
 8نمره به  کار عملی در حوزه اقدام پژوهی و  8نمره بهارزشیابی دانشجو به صورت تكوینی طی نیمسال ،  4  در این ارزشیابی،

 نمره به آزمون پایانی اختصاص می یابد .  
 

 ساير نکات
 ز کارورزی به دانشجویان ارایه شود.اقدام پژوهی قبل از آغا
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 «درس پژوهی: 3ای پژوهش و توسعه حرفه »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:. 1

درس پژوهی یک رویكرد برای توسعه حرفه ای است که  در ، آن معلمان با یكدیگر در تدوین طرح درس پژوهشی ، اجرا و 
رویكرد ظرفیت شگرفی برای تحقق اهداف مدرسه بعنوان سازمان یادگیرنده و بستری اعتبار یابی آن همكاری می کنند . این 

 گیری در مدرسه فراهم می سازد. درس پژوهی –برای گفتگوهای حرفه ای در باره آموزش ، تدریس و فرایندهای یاددهی 
ی معلمان را برای مواجهه با مسایل دانش آموزشی محتوا را در معلمان توسعه بخشیده و با سازوکارهای خود ، قدرت و شایستگ

یادگیری توسعه می بخشد . به این ترتیب دانشجو معلمان با گذراندن این درس ، با کار گروهی و هم افزایی  –فراروی یاددهی
در جهت رشد شایستگی و توان تخصصی خود بطور همزمان در حوزه دانش تربیتی ، دانش موضوعی ، دانش فناوری آموزشی و 

 موزشی محتوا گام بر می دارند.دانش آ
 مشخصات درس

 کارگاهینوع درس: 
  1تعداد واحد: 
 ساعت 48زمان درس: 
 تدریس  هایروشپیشنیاز: 

 نحوه تدریس: 

 درس پژوهی :3 ایحرفه توسعه و پژوهشنام درس:  
 

 اهداف/ پیامدهای يادگیری: در پايان اين واحد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

 –اهداف و اهمیت کاربرد درس پژوهی و نقش آن در توسعه حرفه ای معلمان و فرایند یاددهی ماهیت ،
یادگیری رادرک نموده و با کسب دانش و مهارتهای الزم ،  به طراحی و اجرای برنامه درس پژوهی  در 

 قالب یک گروه همكار و براساس رشته تخصصی خود بپردازد .
 

 شايستگی اساسی:
Ck&pck  3 &1-2کررد-

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک &4-3 &3

درک ماهیت ،  

اهداف ، ضرورت و 

اهمیت کاربرد 

 درس پژوهی

جایگاه درس پژوهی را 
در تحقق مدارس 
بعنوان سازمان 
یادگیرنده توضیح می 

 دهد .

امتیازات درس پژوهی را 
نسبت به سایر رویكردهای 
توسعه حرفه ای برمی 
شمارد و نقش آن را در 

و بهبود فرایند  اصالح
یادگیری درک  –یاددهی 
 می کند.

تاثیر درس پژوهی را بر ابعاد 
مختلف شایستگیهای 
معلمی به تفكیک مشخص 
و پیامدهای آن را در 
افزایش کیفیت نتایج 
 –فرایندهای یاددهی 
یادگیری مورد تحلیل قرار 

 می دهد .

 
کسب شايستگی 

مورد نیاز درس 

 پژوهی

 دانش و مهارتهای مورد
نیاز برای طراحی و 
اجرای مراحل درس 
پژوهی را بر می شمارد 
و اجرای اثربخش آنها را 

 توضیح می دهد .

استلزامهای درس پژوهی را 
می شناسد و پیوستگی 
مراحل درس پژوهی و نحوه 
اخذ بازخورد از آنها را توضیح 

 می دهد .

نمونه های اجرا شده درس 
پژوهی را مورد نقد و ارزیابی 

 دهد . قرار می



 

 

 

طراحی و اجرای 

يک برنامه درس 

 پژوهی 

در قالب گروه ، طرح و 
برنامه درس پژوهی را 
با توجه بر کاستیهای 
مشاهده شده در فرایند 

یادگیری و  –یاددهی 
یا در حین کارورزی  

 .تدوین می کند

در قالب گروه ، طرح درس 
پژوهشی را تدوین و در حین 
کارورزی اجرا می کند . 

را مورد بازنگری  نتایج آن
قرار داده ، طرح جدید را 

 .تدوین و اجرا می کند

با کمک گروه ، نتایج اجرای 
طرح درس پژوهشی را بر 
اساس سواالت گروه ،  مورد 
نقد و ارزیابی قرار داد، 
گزارش کامل را تدوین می 

 .نماید

 های يادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول :

 آماده سازی تمهید شرايط و
 مدرسه بعنوان یک سازمان یادگیرنده -
 تاریخچه ، تعریف و اهداف درس پژوهی-
 درس پژوهی انتخابی استراتژیک برای  توسعه دانش و شایستگیهای معلمان -
 ابعاد و گستره درس پژوهی -
 فرایند درس پژوهی -
 شرایط ، فرهنگ  و حمایتهای مورد نیاز درس پژوهی  -

 ی: فعالیت یادگیر
با مشارکت در بحث به ضرورت و اهمیت درس پژوهی و نقش آن در تولید دانش بومی تدریس می پردازد . همچنین سواالتی را 

 برای شرح بیشتر موضوع مطرح می نماید . همچنین سواالتی را برای شرح بیشتر موضوعات مطرح می نماید .
 :  فعالیت عملكردی

و معلمان و مشارکت آنها در تحلیل جایگاه و نقش درس پژوهی در حرفه معلمهی و تهیهه   هایی متشكل از دانشج تشكیل کارگروه
 گزارش برای ارا ه به کالس،

 فصل دوم :

 چگونگی تدوين برنامه درس پژوهی :
 تشكیل گروه درس پژوهی -

 تبیین رویكرد درس پژوهی در گروه -

 برنامه ریزی و تدوین جدول فعالیتهای اجرایی گروه -

 پژوهشی برای فعالیت گروهانتخاب زمینه  -

 تعریف مساله و انتخاب موضوع  -

 پیش بینی شرایط و نیازمندیهای اجرای درس پژوهی -

 فعالیت یادگیری: 
با مشارکت در بحث موضوعاتی را برای فعالیت درس پژوهی مطرح می کند . همچنین سواالتی را برای شرح بیشتر موضهوعات  

 مطرح می نماید .
 :  فعالیت عملكردی

 قالب کارگروههای دانشجویی ، یک زمینه پژوهشی را تعریف و مساله و موضوع مرتبط با آن را مشخص می کند .در 

 فصل سوم :

 چگونگی تدوين طرح  درس مورد پژوهش



 

 

 

 تعیین اهداف و سوالهای پژوهشی
 تدوین طرح درس پژوهشی متناسب با سوالهای پژوهشی:

 ترسیم وضع موجود و مطلوب -

 مورد نیاز شناسایی تغییرات  -

 تعیین هدفهای درس -

 تعیین تجارب و فعالیتهای یادگیری -

 تعیین رفتار ورودی -

 پیش بینی منابع و وسایل آموزشی -

 پیش بینی نحوه مدیریت و سازماندهی کالس -

 پیش بینی نحوه تفكر و واکنش دانش آموزان به تدریس -

 تعیین معیارهای تحقق هدفها -

 تعیین روش سنجش و ارزشیابی   -

 چوب اجرایی طرح در س پژوهشیتعیین چار -

 فعالیت یادگیری: 
 در باره چارچوب طرح درس پژوهشی  بحث می کند . و دالیل و اهمیت هر یک از مولفه ها را بر می شمارد.

 :  فعالیت عملكردی

 در قالب کارگروههای دانشجویی یک طرح درس پژوهشی را تهیه و به کالس ارایه می نمایند.

 فصل سوم :

 ای طرح درس مورد پژوهشچگونگی اجر
 تعیین شواهد و مستندات مورد نظر گروه -

 تعیین روش و چگونگی مشاهده طرح درس -

 تقسیم وظایف اعضای گروه در حین مشاهده -

 طراحی فرمهای گردآوری اطالعات و مستند سازی مشاهده -

 فعالیت یادگیری: 
 ی را برای اجرای بهینه آن مطرح  می سازند .در باره  چگونگی اجرای طرح درس پژوهشی  بحث می کنند و نكات جدید

 :  فعالیت عملكردی
 طرح درس پیش بینی شده در گروه را بصورت آزمایشی در کالس اجرا می کنند .

 فصل چهارم:

 ژرف انديشی در باره داده ها و شواهد
 نحوه انتخاب چارچوب تجزیه و تحلیل داده ها و شواهد -

 تجزیه و تحلیل داده ها و شواهد : -

 حلیل نتایج یادگیریت

 تحلیل انگیزش

 تحلیل رفتار اجتماعی دانش آموزان
 طراحی مجدد درس  و اجرای آن

 اجرای طرح درس جدید و مشاهده آن
 ژرف اندیشی در باره اجرای دوم درس و اصالح نهایی طرح درس



 

 

 

 فعالیت یادگیری: 
بحث می کننهد و نكهات جدیهدی را در ایهن زمینهه      در باره چگونگی نقد مناسب تر نحوه اجرای طرح درس پژوهشی در کالس 

 مطرح  می سازند .
 :  فعالیت عملكردی

 نحوه اجرای آزمایشی طرح درس گروه را مورد نقد و بررسی قرار می دهند .

 فصل پنجم : چگونگیژرف انديشی در باره روند اجرای فعالیت گروه
 زانپتحلیل نتایج یادگیری، تحلیل انگیزش، الف ونحوه تحلیل  نتایج مربوط به یادگیری  و رشد دانش آمو

 تحلیل رفتار اجتماعی دانش آموزانو،
 .نتایج مربوط به رشد حرفه ای معلمان عضو گروه بو نحوه تحلیل
 فعالیت یادگیری: 

 در باره نتایج فعالیت گروه بر توسعه یادگیری و رشد حرفه ای خود بحث می کنند .
 فعالیت عملكردی
 الزم به جمع بندی از تاثیر فعالیت گروه خود بر یادگیری دانش آموزان و رشد حرفه ای خود می پردازند .با ارایه مستندات 

 فصل ششم :  تهیه گزارش نهايی و اشاعه دستاوردهای گروه درس پژوهی
 ضرورت اشاعه نتایج درس پژوهی -

 روش های اشاعه و انتشار دستاوردهای گروه -

 ینحوه تدوین گزارش نهایی درس پژوه -
 فعالیت یادگیری: 

 در باره ضرورت اشاعه نتایج درس پژوهی بحث می کنند .
 :  فعالیت عملكردی

 گزارش کار گروه خود را تدوین و ارایه می نمایند .

 . راهبردهای تدريس و يادگیری 3

س  در حل مساله، نقادیو پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی است. در کال  های اصلی شامل پرسش و پاسخ، راهبرد -
فرایند تدریس به تحلیل و نقادی گزارش های مطالعاتدرس پژوهی پ به تناسب رشته آموزشی دانشجومعلمانو و آشنا سازی 

 شود. دانشجو معلمان با تجارب معلمان درس پژوه پرداخته می

ی خود و تدوین های مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزش دانشجو معلمان در قالب گروه  در بخش عملی، -
برنامه درس پژوهی و اجرای آن در محیط واقعی پدرصورت دسترسی به کالس و مدرسهو یا نمونه ای پ مشابه سازی شرایط  

پردازند و گزارش کار خود در هر مرحله را به کالس ارا ه داده و از نقد و مشارکت سایر دانشجو معلمان  کالس درس و  می
 کنند.  استفاده می

-  

 ردهای ارزشیابی يادگیری. راهب4
های با یكدیگر  شخص دانشجو و سایر همكالس فرایندی مبتنی بر مشارکت است که در آن استاد،  ارزشیابی در این درس،

شود. این  ای می های کیفی تأکید و توجه ویژه های کمی بر جنبه همكاری و مشارکت دارند. در این ارزشیابی عالوه بر جنبه



 

 

 

 -شود او گردآوری می 48کار که در پوشه –مداوم و بر اساس فعالیت های انجام شده توسط دانشجو ارزشیابی به صورت 
 شود.  ای می گیرد و بر ارزیابی توسط خود دانشجو تأکید ویژه صورت می

وهی نمره به  کار عملی در حوزه درس پژ 8نمره به ارزشیابی دانشجو به صورت تكوینی طی نیمسال ،  4  در این ارزشیابی،
 نمره به آزمون پایانی اختصاص می یابد .   8و 

 . منابع آموزشی5
 .  1392درس پژوهی ، مبانی ، اصول و روش اجرا ، دکتر رضا ساکی ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، 

و درس پژوهی راهنمایی عملی برای مدیران و معلمان ، ترجمه دکتر رضا ساکی و داریوش  1389استیپانک و همكاران پ 
 دنی ، انتشارات حكمت علویم
 

 ساير نکات
 تدریس درس پژوهی پس از تدریس اقدام پژوهی و همزمان با اجرای کارورزی انجام می شود .
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 49«1کارورزی »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

یات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به آموزش اثربخش نیازمند آن است که معلمان در طول دوره آموزشی در معرض تجرب
مطالعه، تصمیم گیری و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت های پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته های علمی و پژوهشی 
 باشند. برنامه کارورزی فرصت به تجربه گذاشتن آموخته ها و گفتگو برای تعدیل، تعمیق تجربیات و توسعه شایستگی های

ای را فراهم کند. این فرآیند از مشاهده تأملی آغاز و به درس پژوهی در سطح مدرسه و کالس درس جهت کسب مهارت  حرفه
ای مداوم ختم می شود. مطالعه مسئله های آموزشی/تربیتی در  های یادگیری مادام العمر و قرار گرفتن در چرخه توسعه حرفه

تقل حرفه ای معتبر و کسب تجربیات دست اول است. فرصت های یادگیری سطح کالس درس و مدرسه زمینه ساز عمل مس
تدارک دیده شده باید امكان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت های واقعی، برای یافتن راه حلهای قابل دفاع پبا پشتوانه 

ورزی دانشجو با درک مبانی نظری نظری و پژوهشیو جهت پاسخ به مسئله های آموزشی/ تربیتی تدارک ببیند. در برنامه کار
قادر خواهند بود تصمیمات اتخاذ شده در موقعیت های تربیتی/ آموزشی را  با ارا ه شواهدی از پژوهش ها/ یافته های علمی 
ز پشتیبانی نموده و نشان دهند که چگونه این  تصمیمات در برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش آموزان ا
پشتوانه نظری الزم برخوردار است. در کارورزی یک دانشجویان توانایی تحلیل موقعیت های واقعی و انطباق آن با یافته های 

 نظری را در قالب پژوهش روایتی کسب کرده و ظرفیت های حرفه ای خود را توسعه خواهند داد. 

 
 مشخصات درس

 نوع درس: کارورزی
  2تعداد واحد: 
 ساعت 128زمان درس: 

پیشنیاز: روانشناسی تربیتی، 
 ها و فنون تدریسروش

 نحوه آموزش: مشترک

 1کارورزی نام درس: 

 اهداف/ پیامدهای يادگیری: در پايان اين واحد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

ز شواهد و های آموزشی/ تربیتی در سطح کالس درس و مدرسه را شناسایی و با استفاده ابا مشاهده تأملی مسئله 
 مستندات علمی آن را تبیین نماید. 

 های تجربی خود را در قالب پژوهش روایتی ثبت و گزارش نماید.  مشاهدات تأملی و یافته

 شايستگی اساسی:
Ck &pk P 3 &2-2کد-

2&1-3 

 3سطح  2سطح  1سطح  هامالک

توانسته است موقعیت های  مسئله شناسی
آموزشی/ تربیتی در سطح 

درس و مدرسه را  کالس
با جمع آوری اطالعات 
توصیف نماید اما نتوانسته 
است اطالعات را به 
صورت نظام مند تحلیل و 

 تبیین نماید. 

های توانسته است موقعیت
آموزشی/ تربیتی در سطح 
کالس درس و مدرسه را با 

آوری اطالعات به جمع
مند توصیف صورت نظام

نموده و با استفاده از شواهد و 
 ندات آن را تبیین نماید.مست

های توانسته است موقعیت
آموزشی/ تربیتی در سطح کالس 

آوری درس و مدرسه را با جمع
مند اطالعات به صورت نظام

توصیف نموده و با کمک شواهد 
معتبر مسئله را تبیین و برای آن 
مستندات علمی و پژوهشی ارا ه 

 نماید.

آوری های جمعگزارش پژوهش روايی 
از مطالعه موقعیت  شده

فیزیكی، عاطفی، آموزشی، 
تربیتی را به صورت روایت 
نقل و کدگذاری نموده اما 
ها نتوانسته است کدگذاری

را در قالب مضامین 

آوری شده های جمعگزارش
از مطالعه موقعیت فیزیكی، 
عاطفی، آموزشی، تربیتی را 

ل و کد به صورت روایت نق
ها را در گذاری نموده و گزاره

قالب مضامین سازماندهی و 
ها را گزارش نموده یافته

آوری شده از های جمعگزارش
مطالعه موقعیت فیزیكی، عاطفی، 
آموزشی، تربیتی را به صورت 
روایت نقل و کدگذاری نموده و 

ها را در قالب مضامین گزاره
سازماندهی نموده و با ایجاد 

اط میان مضامین در قالب یک ارتب

                                                      

 واحد برای هر دوره اجرا می شود. در برنامه درسی ابتدایی به ترتیب در سه ساله اول و سه ساله دوم ابتدایی به ارزش یک 2و  1کارورزی  - 49



 

 

 

سازماندهی و یافته ها را 
 گزارش کند. 

مسئله آموزشی/ تربیتی تبیین  است.
 نموده است.

تدوين و ارائه 

 گزارش 
در گزارش ارا ه شده 
ساختار کلی گزارش نویسی 
رعایت شده اما شواهد و 
مستندات کافی برای یافته 

 ها ارا ه نشده است.

در گزارش ارا ه شده ساختار 
گزارش نویسی به صورت 

و ارا ه یافته نظام مند در ثبت 
ها رعایت شده است و یافته 
ها به کمک برخی شواهد و 
مستندات پشتیبانی شده 

 است. 

در گزارش ارا ه شده ارتباط میان 
فصل ها و عناوین ذیل فصل ها 
رعایت شده و یافته ها مبتنی بر 
شواهد و مستندات تجربی و علمی 

 گزارش شده است .

  

 و ساختار آن های يادگیری، محتوای درس. فرصت2

معرفی برنامه کارورزی و تكالیف عملكردی، برنامه زمان بندی سمینارها در سطح مدرسه و واحد آموزشی و جلسه اول: 

 چگونگی ارزیابی از عملكرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملكرد. 
 جلسه دوم و سوم: کارگاه  مسئله شناسی )مطالعه موقعیت(

 ه فیلم تدریس/ موقعیتی در سطح مدرسه و تبیین مسئله بر اساس گام های زیر: مشاهد تکلیف يادگیری:

 الف: توصیف موقعیت پبیان ویژگی ها و مشخصه های متمایز کنندهو
 ب: تشریح توضیح موقعیت پشناسایی اجزاء و روابطو 

ده از تكنیک های اگر، آنگاه، شش کاله ج: بازنگری پبه گونه دیگر دیدن/ از زاویه دید دیگری به موقعیت نگاه کردنو با استفا
 تفكر و اسكمپر.

  د: تعیین نقطه کانونی پانتخاب، جمع آوری شواهد، درک و تحلیل، ارا ه مسئلهو.

 ه: تبیین مسئله با استفاده از استدالل قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات. 
مراه بازخوردهای ارا ه شده در محورهای مختلف تبیین مسئه در شرح تنظیم پوشه کار: نسخه ای از مسئله تبیین شده به ه

 ای دانشجو ضبط گردد.  پرونده توسعه حرفه

 جلسه چهارم: مشاهده آزاد 
 سازماندهی دانشجویان در مدارس و معارفه آنان به مدارس پجلسه آشنایی با مدرسه، مدیر و معلم راهنماو

ن در مدرسه. از دانشجو خواسته شود تا اولین تجربیات خود را از اولین روز تجربه اولین روز کارورزی م تکلیف يادگیری:

کارورزی از زمان آماده شدن برای رفتن به مدرسه تا زمان برگشتن در قالب داستان یا خاطره یادداشت روزانه ثبت و ارا ه نماید. 
بدون هیچ محدودیتی ثبت و ضبط خواهد نمود. این  دانشجو در اولین روز کارورزی مشاهده آزاد دارد و آنچه را مشاهده می کند

موراد می تواند شامل رخ داد ها در مسیر رفت و آمد به مدرسه، فضا و موقعیت مدرسه، تصورات و انتظارات، نحوه برخورد کادر 
 مدرسه، نحوه مواجه شدن با دانش آموزان، گفتگو با کارکنان مدرسه، معلمان و.... باشد.

 نگارش شده در اولین روز کارورزی در پوشه کار. پوشه کار: داستان
 کارگاه پژوهش روايتی: جلسه پنجم

 تعریف و کاربرد پژوهش روایتی
 انواع طرح های پژوهش روایتی

 ابزارهای پژوهش روایتی
 ویژگی های پژوهش روایتی

 فرآیند پژوهش روایتی
 کاربردهای پژوهش روایتی در کارورزی



 

 

 

ت یا منابع علمی در زمینه پژوهش روایتی در یكی از محورهای فوق و جمع بندی یافته ها مطالعه مقاال تکلیف يادگیری:

 برای ارا ه به کالس. 

ای از پژوهش روایتی و شناسایی نوع پژوهش، ابزار های بكارگرفته شده، ویژگی ها و فرآیند  تحلیل نمونه تکلیف عملکردی:

 ها به کالس ارا ه گردد.   بكارگرفته شده برای تدوین گزارش بررسی و یافته

 کارگاه پژوهش روايتی: جلسه ششم

 تحلیل ساختاری روایت ها
 کدگذاری باز و1
 کدگذاری محوری و انتخاب مضامین  و2

 ارتباط مضامین با یكدیگر و3

 تبیین مسئله  و4

 :تکلیف عملکردی

 الف: تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده 
 مشاهده آزاد مدرسه در قالب پژوهش روایتی ب: تنظیم گزارش تهیه شده از

جلسه هفتم: مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت فیزيکی مدرسه/ بازديد از مدرسه و تشکیل سمینار 

 در سطح مدرسه

تهیه گزارش از موقعیت فیزیكی مدرسه شامل: موقعیت جغرافیایی و محیط بیرونی مدرسه، انواع فضا ها تکلیف عملکردی: 

نه، زمین ورزش، آبخوری، سرویس ها، کالس ها، راهرو ها....و نور، جریان هوا، وضعیت بهداشت، امكانات و تجهیزات پ پکتابخا
کارگاهی، آزمایشگاهی، شبكه مجازی، سایت و......و شناسایی و تبیین مسئله پفرآیند مسئله شناسی و تبیین مسئله رعایت شودو 

 ارا ه یافته ها در سمینار مدرسه.
 کار: گزارش دانشجو به همراه بازخورد های ارا ه شده استاد در پوشه کار ضبط گردد.  پوشه

جلسه هشتم: مشاهده تأملی و مسئله شناسی ساختار و سازمان مدرسه/ بازديد از مدرسه و تشکیل 

 سمینار در سطح مدرسه

اره مدرسه، ساختار سازمانی، نحوه گردش تهیه گزارش از ساختار سازمانی، روش های بكارگرفته شده در ادتکلیف عملکردی: 

 کار در سطح مدرسه، تعامالت میان مدیر، معلمان،کارکنان و نحوه تعامل با اولیاء مدرسه و تدوین آن در قالب پژوهش روایتی
 دد. پوشه کار: گزارش تهیه شده به همراه بازخورد های ارا ه شده از سوی استاد در پرونده توسعه حرفه ای دانشجو ضبط گر

جلسه نهم: مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت عاطفی روانی/ تعامالت در سطح مدرسه/ بازديد از 

 مدرسه و تشکیل سمینار در سطح مدرسه

تهیه گزارش از موقعیت عاطفی روانی مدرسه شامل: روابط عاطفی میان معلم و دانش آموزان پدرک تکلیف عملکردی: 

با یكدیگر  ننامه ریزی برای ایجاد جو مثبت و سازنده در فضای کالس و...و تعامالت دانش آموزاحاالت روانی دانش آموزان، بر
پمیزان احترام ، همدلی، همكاری و....و،  روابط عاطفی میان معلمان و کارکنان و مدیر شناسایی و تبیین مسئله پفرآیند مسئله 

 ینار مدرسه.شناسی و تبیین مسئله رعایت شودو و ارا ه یافته ها در سم
 پوشه کار: گزارش دانشجو به همراه بازخورد های ارا ه شده استاد در پوشه کار ضبط گردد. 

جلسه دهم: سمینار کالسی )بررسی گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس فرآيند شناسايی و تبیین 

 مسئله
مختلف ساختار سازمانی، موقعیت فیزیكی و عاطفی  در این نشست دانشجویان یافته های خود از مطالعه موقعیت مدرسه در ابعاد

را در قالب مسئله های تبیین شده به همراه راه حل های مبتنی بر یافته های علمی ارا ه نموده و یافته ها مورد نقد و بررسی قرار 
 می گیرد. 



 

 

 

تشکیل جلسه يازدهم: مشاهده تأملی کالس درس و مسئله شناسی فرآيند آموزش/ بازديد از مدرسه و 

 سمینار در سطح مدرسه

تهیه گزارش از موقعیت آموزشی شامل: جو و فضای عاطفی و روانی، طراحی آموزشی، راهبرد های تکلیف عملکردی: 

آموزش، سازماندهی تكالیف یادگیری، تعامالت میان معلم و دانش آموزان و دانش آموزان با یكدیگر، وضوح و شفاف بودن 
دانش آموزان در فرآیند یادگیری، مواد و منابع آموزشی، ارزشیابی از یادگیری و...و شناسایی و تبیین  مباحث، میزان درگیر نمودن

 مسئله پفرآیند مسئله شناسی و تبیین مسئله رعایت شودو و ارا ه یافته ها در سمینار مدرسه.
 گردد. پوشه کار: گزارش دانشجو به همراه بازخورد های ارا ه شده استاد در پوشه کار ضبط 

جلسه دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم: سمینار )بررسی گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس فرآيند 

 شناسايی و تبیین مسئله در سطح مدرسه/ واحد آموزشی(
در این نشست دانشجویان یافته های خود از مطالعه موقعیت آموزشی کالس درس را در قالب مسئله های تبیین شده به همراه 

 حل های مبتنی بر یافته های علمی ارا ه نموده و یافته ها مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. راه 

جلسه پانزدهم: سمینار ) بررسی گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس چارچوب پژوهش روايتی در 

 سطح مدرسه/ واحد آموزشی(
در قالب یک پژوهش روایتی زیر نظر استاد تنظیم نمایند.  تكلیف عملكردی: دانشجویان مجموعه یافته های خود را در طول ترم

در این گزارش دانشجو باید یافته های خود را از مسئله های مطالعه شده و تبیین و آن را به کمک شوهد و مستندات علمی 
 پژوهشی قابل دفاع نماید. یافته ها در کالس مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. 

 شده در پوشه کار توسعه حرفه ای ضبط می گردد. پوشه کار: گزارش تنظیم

 جلسه شانزدهم:  ارزيابی کارپوشه دانشجو بر اساس مالک ها و سطوح عملکرد

 . راهبردهای تدريس و يادگیری3

راهبردهای مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارا ه شیوه مشاهده تأملی، بكارگیری راهبرد های شناختی در تحلیل موقعیت 
، تحلیل نقادانه برای شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد  های مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار های گروهی و های واقعی

 فردی ارا ه می گردد. 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی: ..........
 منبع فرعی:

 شودوپمتعاقبا اعالم می

 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5

درس کارورزی یک در قالب سمینار پایانی صورت می گیرد که در آن دانشجویان باید  ارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در
یافته های خود از مطالعه موقعیت های تربیتی و آموزشی را ارا ه و با استناد به یافته های علمی پژوهشی پمطالعه شده در 

 ود.شدروس نظریو از آن دفاع نمایند. این جلسه با حضور معلم راهنما تشكیل می
ارزشیابی فرآیند: ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد های داده شده به گزارش های ارا ه شده در طول ترم و سمینارهای 
سطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می گیرد. میزان مشارکت در بحث ها، ارا ه یافته های جدید، پاسخ به بازخورد های 

 داده شده و... 



 

 

 

ارش ها به همراه بازخورد های داده شده در پوشه توسعه حرفه ای دانشجو ضبط و مبنای برنامه ارزیابی پوشه کار: کلیه گز
ای در پایان دوره قرار می گیرد. یک نسخه از پوشه در  ریزی برای آموزش های بعدی و نیز دفاع از توانایی های حرفه
 اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد. 

بی عوامل مدرسه پمدیر و معلم راهنماو: بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملكردی است که ارزشیا
 از سوی معلم راهنما و مدیر مدرسه ارا ه می گردد. 

 و به شرح زیر محاسبه می شود:  100امتیاز درس کارورزی بر مبنای 
 امتیاز  20:  ه شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه

 امیتاز  40ه گزارش های عملكردی مرحله ای:   
 امتیاز  40ه تدوین و ارا ه گزارش پایانی:  

 

 ساير نکات: 

 نکات اساسی در تنظیم گزارش پايانی: 
 بندیتنظیم فهرست و فصل .7

 ارا ه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدی .8

 نگارش ادبی و فنی .9

 اعتبار داشتن گزاره ها .10
 و زیبا ی ظاهریظرافت  .11

 صحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره ها .12
 ارایه نمودارها و عوامل دیداری و هنری مكمل .13
 هاارا ه راه حل ها و پیشنهادهای برخاسته از یافته .14
 ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارا ه پیوست ها .15
 یلیرعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحص .16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 «2کارورزی »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 1

، خالقیت، 50اگر تدریس را فرایندی سازمان یافته، اخالقی و متعهدانه بدانیم که، نیازمند بهره گیری از یافته های علمی، شهود
بجای تمرکز بر آموزش تكنیک ها و  در موقعیت های بی بدیل و منحصر بفرد است، در آن صورت برنامه کارورزی51البداهگی فی

نه با موقعیت های واقعی در سطح کالس درس روبرو نمودهو به آنان کمک کند فعاالرا ن فنون، نیازمند آن است که دانشجویا
 تا با بكارگیری روش های استداللی/ منطقی به بررسی موقعیت های یادگیری پرداخته و با آگاهی انتقادی نسبت به تجربیات

که به آنان در اتخاذ تصمیمات اثر بخش و ارزیابی نتایج  ردازندییبپها واره به آفرینش الگوهای ذهنی و طرحه دش ختهاندو
 تصمیمات جهت برنامه ریزی کمک کند.

تدریساساساً عملی وابسته به موقعیت است و طبیعتاً باویژگی های شخصی معلم و آنچه او، در یک مكان و زمان خاص، انجام  
، به دنبال آن است تا دانشجویان را در 2د مرتبط است، از این رو فرصت های یادگیری تدارک دیده شده در کارورزی می ده

و است قرار داده، و به آنان 55، فراشناختی54، موقعیتی53ای ، رویه52معرض دانش کاربردی که ترکیبیاز انواع مختلف دانش پبیانی
یت های آموزشی و تربیتی از طریق طراحی فعالیت های یادگیری امكان کسب کمک کند تا با مطالعه و تأمل بر روی موقع

تجربیات مستقیم، بررسی نتایج و  بازاندیشی در خصوص دیدگاه های مختلف و دریافت های خود را بدست آورند. در برنامه 
قدماتیاز طریق مشارکت در فرآیند ، تواناییتأمل در عمل رابه طور م56تكالیف اصیلکارورزی دو دانشجو با قرار گرفتن درمعرض 

آموزش پ فردی، گروه  های کوچک/گروههایبزر و و نهایتاً اجرای مستقل فعالیت های یادگیری در سطح کالس درس کسب 
آگاهی نسبت به تصمیمات ناظر به برنامه خواهد نمود وبه  درک صحیحی نسبت به آنچه  درکالس جریان دارد دست می یابد. 

ارزیابی، به عنوان یک فرآیند تأملی به شناخت جهت گیری حرفه ای، نوع تفكر و سبک تدریس دانشجو کمک ریزی، اجرای و 
 خواهد کرد. 

 مشخصات درس

 نوع درس: کارورزی

  2تعداد واحد: 

 ساعت 128زمان درس: 

  1پیشنیاز: کارورزی 

 مشترک نحوه آموزش:

 2نام درس: کارورزی 

 يان اين واحد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای يادگیری: در پا
. با مطالعه موقعیت یادگیری در سطح کالس درس و شناسایی مشكالت یادگیری در سطح فردی، گروه های کوچک/ 1

 گروه های بزر ، فعالیت هایی را برای رفع مشكالت یادگیری طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی نماید. 
 کت در  فرآیند آموزش را در قالب پژوهش روایتی ثبت و گزارش نماید.. یافته های خود از مشار2

 شايستگی اساسی:

های يادگیری، . فرصت2

 محتوای درس و ساختار آن
 

 3سطح  2سطح  1سطح  هامالک

                                                      

50
- Intuition 

51
- Improvisation 

52 - Declarative knowledge  
53

- Procedural knowledge 
54

 - Conditional knowledge  
55

 - Metacognitive Knowledge 
56

-Authentictask 



 

 

 

توانسته است موقعیت های  مطالعه موقعیت
یادگیری را با جمع آوری 
اطالعات توصیف نماید اما 
/  نتوانسته است مشكل
نیازرا به کمک شواهد 

 تبیین نماید. 

های توانسته است موقعیت
آوری یاگیری را با جمع
مند اطالعات به صورت نظام

برای شناسایی مشكل 
یادگیری/ نیاز توصیف نموده 
و راه حل/های بهینه را با 
کمک شواهد معتبر تبیین 

 نماید

های یاگیری توانسته است موقعیت
به  آوری اطالعاترا با جمع
مند برای شناسایی صورت نظام

مشكل یادگیری/ نیاز توصیف 
نموده و راه حل/ های بهینه و 
روش مداخله را با کمک شواهد 
معتبر و یافته های علمی تبیین 

 کند.

آموزش )فعالیتِ 

آموزش/ 

 يادگیری(

فعالیت یادگیری طراحی 
شده ناظر به نیاز/ مسئله 
شناسایی شده در یكی از 

، گروه کوچک، انواع پفردی
جمعیو است، اما گزارش 
اجرا و ارزیابی نشان دهنده 
تأثیر گذاری بر حل 
 مشكل/ رفع نیاز نیست.

فعالیت یادگیری طراحی شده 
از انسجام برخوردار است و 
گام های اجرای آن به وضوح 
مشخص شده است. ارزیابی 
از اجرای فعالیت نشان دهنده 
تأثیر گذاری بر حل مسئله/ 

در انواع پفردی، گروه  رفع نیاز
 کوچک، جمعیو است.

در فعالیت یادگیری طراحی شده، 
گام ها نشان دهنده اتخاذ 
تصمیمات آگاهانه از سوی 
دانشجو است و نتایج ارزیابی از 
اجرای نیزمنعكس کننده تأثیر راه 
حل های بكارگرفته شده در حل 
مسئله/ رفع نیاز در انواعپفردی، 

 گروه کوچک، جمعیواست.

گزارش عملكرد شامل  ای توسعه حرفه
فعالیت های انجام شده در 
طول نیمسال است اما 
یافته ها به گونه ای که 
انعكاس دهنده دالیل 
موفقیت/ توانایی ها، 
محدودیت های حرفه ای 
خود و راه هایی برای 
 توسعه آن ارا ه نشده است.

گزارش عملكرد شامل فعالیت 
های انجام شده در طول 

است و یافته ها نیمسال 
انعكاس دهنده دالیل 
موفقیت/ توانایی ها، 
محدودیت های حرفه ای 
است اما راهكار هایی برای 

ای ارا ه نشده  توسعه حرفه
 است.

گزارش عملكرد شامل فعالیت 
های انجام شده در طول نیمسال 
است و یافته ها انعكاس دهنده 
دالیل موفقیت/ توانایی ها، 

است و محدودیت های حرفه ای 
راهكار های عملی برای توسعه 

 ای ارا ه شده است. حرفه

تدوين و ارائه 

 گزارش 

در گزارش ارا ه شده از 
موقعیت های یاگیری کد 
گذاری، و طبقه بندی 

ها در قالب مضامین و گزاره
ساختار پژوهش روایتی 
انجام شده اما شواهد و 
مستندات کافی برای یافته 

 ها ارا ه نشده است.

زارش ارا ه شده از در گ
موقعیت های یاگیری کد 
ها گذاری، و طبقه بندی گزاره

در قالب مضامین و ساختار 
پژوهش روایتی رعایت شده و 
شواهد و مستندات کافی برای 

 یافته ها ارا ه شده است.

در گزارش ارا ه شده از موقعیت 
های یاگیری کد گذاری، و طبقه 

ها در قالب مضامین و بندی گزاره
ختار پژوهش روایتی رعایت سا

شده و شواهد و مستندات مبتنی 
بر مستندات تجربی و علمی است 

. 

 

 های يادگیری، محتوای درس و ساختار آن . فرصت2

 جلسه اول: 
معرفی برنامه کارورزی و تكالیف عملكردی، برنامه زمان بندی سمینارها در سطح مدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از 

 رد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملكرد. عملك

  جلسه دوم تا شانزدهم:
در طول این جلسات دانشجو در مدرسه حضور خواهد داشت و جلسات بحث کارورزی بر حسب مورد میتواند در سطح مدرسه یا 

یت های یادگیری که در سطح ، دانشجو در مقیاس خرد در فعال2واحد آموزشی تشكیل شود. از آنجایی که در برنامه کارورزی 
کالس درس مشارکت می کند و از این طریق به تجربیات دست اول در زمینه یادگیری دست خواهد یافت لذا، ضروری است 



 

 

 

دانشجویان بر اساس گزارش پایانی ارا ه شده در نیمسال اول، مسئله ها/ نیاز های تأثیر گذار بر یادگیری دانش آموزان را در 
ه های کوچک، گروه کالسی شناسایی و آن ها را در قالب فعالیت های یادگیری طراحی و تدوین نموده و با سطح فردی، گرو

هدایت معلم راهنما پبه صورت مشترک با معلم راهنما یا به صورت مستقل زیر نظر معلم راهنما اجرا نمایدو به حل مسئله / پاسخ 
هیجانی دانش آموزان باشد. گفتگو -تواند ناظر به عملكرد های شناختی یا عاطفی به نیاز ها اجرا نماید. این مسئله ها/ نیازها می

با دانشجو قبل و بعد از اجرا در ارتباط با طرح طراحی شده، و فرآیند اجرای فعالیت باید در فضایی امن و راحت به گونه ای که 
ء/ بهبود آن باشدپفرم های گفتگو قبل و پس از منجر به یک خود ارزیابی و شناسایی نقاط قوت و ضعف و راهكار های ارتقا

 اجرای فعالیت ضمیمه استو.
توصیه: با توجه به این که مسئله های شناسایی شده از سوی دانشجویان از عمق و پیچیدگی متفاوتی برخوردار است لذا، می 

ی، گروه کوچک، جمعی اقدام توان بر حسب موقعیت های مطالعه شده نسبت به اجرای فعالیت های یادگیری به صورت فرد
 نمود.تصمیم گیری در خصوص تقدم و تأخر در اجرای هر یک از این موقعیت های یاگیری بر عهده مدرس محترم استو. 

 تکالیف عملکردی برای مشارکت در فعالیت های کالسی:  (1
 لم راهنما.تهیه طرح برای مشارکت در فعالیت های یادگیری و اجرای مستقل فعالیت ها با هماهنگی مع و2
طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله به صورت فردی و مشارکت در اجرای آن زیر نظر معلم راهنما، تهیه  و3

گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش بینی ها و ارا ه پیشنهاد ها برای طراحی موقعیت 
 یادگیری بعدی.

گیری برای رفع نیاز/ حل مسئله به برای گروه کوچک و مشارکت در اجرای آن زیر نظر معلم راهنما، تهیه طراحی فعالیت یاد و4
گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش بینی ها و ارا ه پیشنهاد ها برای طراحی موقعیت 

 یادگیری بعدی.

مسئله در سطح جمعی/ کالس درس و مشارکت در اجرای آن زیر نظر معلم  طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل و5
راهنما، تهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش بینی ها و ارا ه پیشنهاد ها برای طراحی 

 موقعیت یادگیری بعدی.

 تکالیف عملکردی برای اجرا توسط دانشجو

ی برای رفع نیاز/ حل مسئله به صورت فردی زیر نظر معلم راهنما، تهیه گزارش از اجرای فرآیند طراحی فعالیت یادگیر .1
 اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش بینی ها و ارا ه پیشنهاد ها برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی.

ورت فردی زیر نظر معلم راهنما، تهیه طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله به برای گروه کوچک به ص .2
گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش بینی ها و ارا ه پیشنهاد ها برای طراحی 

 موقعیت یادگیری بعدی.

ما، طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله در سطح جمعی/ کالس درس به صورت فردی زیر نظر معلم راهن .3
تهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش بینی ها و ارا ه پیشنهاد ها برای طراحی 

 موقعیت یادگیری بعدی.

 محور طراحی فعالیت های الزامی

 طراحی فعالیت يادگیری برای درگیر نمودن دانش آموزان -

 طراحی فعالیت يادگیری برای مرور مباحث  -

 فعالیت يادگیری برای آموزش مهارت های کار مشارکتیطراحی  -

 طراحی فعالیت برای پرورش مهارت های تفکر -

 طراحی تکلیف يادگیری برای يکی از موضوعات درسی -

 طراحیفعالیترفع بد فهمی های دانش آموزان  -



 

 

 

 طراحی فعالیت برای رفع عقب ماندگی های تحصیلی  -

 ای عاطفیطراحی فعالیت برای تقويت/ بهبود عملکرد ه -

 طراحی فعالیت ياگیری برای سنجش آموخته ها -

 ساير فعالیت ها به تشخیص معلم راهنما -

 

 ساختار طراحی فعالیت ها: 
 هدف/ پیامد -

 مراحل/گام های اجرای فعالیت -

-..... 
- .... 
- .... 
- ..... 

 مواد/ منابع آموزشی مورد نیاز -

 روش بازخورد دادن به دانش آموزان در فرایند اجرا -

 جش آموخته ها/ سنجش عملكردسن -

 تهیه گزارش از اجرا

........... 

 سمینارها

 سمینار ها در دو شکل اجرا می شود:
الف: در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملكرد دانشجو در اجرای فعالیت ها و بر اساس طرح پیش بینی شده با مشارکت معلم 

 راهنما توسط مدرس
ارکتی برای به مشارکت گذاشتن تجربیات و یافته ها و دستیابی به درک عمیق تر از ب: در سطح واحد آموزشی به صورت مش

 تجربیات کسب شده.
 انواع سمینار ها

 سمینار با حضور معلمان راهنما و دانشجویان دو نوبت در نیمسال و الزامی
امیپبا برنامه ریزی و اعالم قبلی از سوی سمینار های جمعی برای انتقال یافته ها و تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الز

 مدرسو
 سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترک پاختیاری و با درخواست دانشجویانو

 . راهبردهای تدريس و يادگیری3
برگزاری کارگاه آموزشی برای طراحی فعالیت های یاگیری با رویكرد شناختی، و بكارگیری راهبرد های شناختی برای 

العه و تحلیل نقادانه موقعیت های یادگیری در سطح کالس درس، رویكرد تجربی برای اجرای فعالیت ها در سطح مط
کالس درس به صورت فردی، گروه های کوچک/ جمعی، راهبرد  های مشارکتی، برای مشارکت در سمینار های کالسی و 

 به بحث گذاشتن تجربیات و ارا ه یافته. 

 . منابع آموزشی4
 اصلی: ..........منبع 

 منبع فرعی:

 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5



 

 

 

ارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس کارورزی دو بر اساس تهیه طرح فعالیت در سطح کالس، مشارکت با معلم راهنما 
ش بینی ها، شرکت در در اجرای فعالیت های یادگیری،اجرای مستقل فعالیت های یادگیری و ارزیابی از نتایج بر اساس پی

سمینار های کالسی برای ارا ه یافته ها و تجربیات به سایر دانشجویان. در این سمینار ها دانشجویان باید یافته های خود از 
مطالعه موقعیت های تربیتی و آموزشی را ارا ه و با استناد به یافته های علمی پژوهشی پمطالعه شده در دروس نظریو ارا ه 

 اع نمایند. و از آن دف
ارزشیابی فرآیند: ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد های داده شده به گزارش های ارا ه شده در طول نیمسال و سمینارهای 
سطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می گیرد. میزان مشارکت در بحث ها، ارا ه یافته های جدید، پاسخ به بازخورد های 

 داده شده و... 
ار: طرح تهیه شده و کلیه گزارش ها از اجرای فعالیت ها به همراه بازخورد های داده شده در پوشه توسعه ارزیابی پوشه ک

ای در پایان دوره  حرفه ای دانشجو ضبط و مبنای برنامه ریزی برای آموزش های بعدی و نیز دفاع از توانایی های حرفه
 سخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد. قرار می گیرد. یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک ن

ارزشیابی عوامل مدرسه پمدیر و معلم راهنماو: بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان نیمسال مربوط به گزارش عملكردی است 
 که از سوی معلم راهنما و مدیر مدرسه ارا ه می گردد. 

 د: و به شرح زیر محاسبه می شو 100امتیاز درس کارورزی بر مبنای 
 امتیاز  20ه شرکت فعال در جلسات کالسیپمعلم راهنماو، سمینارها پاستاد راهنماو:  

 امتیاز 30ه نظر معلم راهنما در مورد سطح عملكرد دانشجو بر اساس مالک های ذکر شده:   
ساس مالک های نظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجرای و ارزیابی فعالیت هابا توجه به سطح عملكرد دانشجو بر ا -

 امتیاز 30ذکر شده
تدوین و ارا ه گزارش پایانی توسط استاد راهنما با کسب نظر از معلم راهنما با توجه به سطح عملكرد دانشجو بر اساس  -

 امتیاز 20مالک های ذکر شده:  

 ساير نکات: 

 نکات اساسی در تنظیم گزارش پايانی: 
 بندیتنظیم فهرست و فصل .17

 تعاریف و مفاهیم کلیدیارا ه مقدمه، هدف و  .18

 نگارش ادبی و فنی .19

 اعتبار داشتن گزاره ها .20
 ظرافت و زیبا ی ظاهری .21

 صحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره ها .22
 ارایه نمودارها و عوامل دیداری و هنری مكمل .23
 هاارا ه راه حل ها و پیشنهادهای برخاسته از یافته .24
 وست هاارجاعات روشن،استفاده از منابع معتبر و ارا ه پی .25
 رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی .26

 

 

 

 

 



 

 

 

 «4و  3کارورزی »سرفصل درس 
 شود.متعاقبا ارا ه می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 «پروژه»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن    1

سازی دانش اندوخته شده، آن را در  ادگیرنده بتواند با درونی و نهادینهسطح عالی مورد انتظار این است که ی  در هر دوره آموزشی،
 بهبود امور و تولید کاالها و خدمات مورد نیاز در حوزه تخصصی خود تجسم بخشد.  هایی برای حل مسا ل،  قالب مهارت

ههای بنیهادی،    م برای انجام پهژوهش تواند با فراهم کردن زمینه الز پایانی در برنامه درسی تربیت معلم می پروژهگنجاندن درس 
ای در حد ظرفیت دانشجویان، به آنها کمک کند تا با برقراری پیوند میان دانهش تخصصهی و دانهش آمهوزش      کاربردی و توسعه

حل مسا ل گریبانگیر و ساخت محصوالت آموزشی بپردازند و تحت   ورزی در حوزه تولید دانش، شناسی خود به کارآموزی و دست
اصالح و تكمیل پژوهش یا اثهر و محصهول     اخذ بازخورد، اتید خود در فرایندی مستمر به فراگیری روش کار، چگونگی نظارت اس

 آموزشی مورد نظر خود بپردازند. 
انتظار می رود این درس نگرش و کنش دانشجو معلمان را در انجام فعالیت های پژوهشی یا عملیاتی فكورانه گسترش داده و 

تواند سطح توانمندی خودرا در کاربست نظریه های آموزشی و یادگیری با استفاده ازدانش های نظری و مهارت دانشجو معلم ب
به صورت فردی و یا گروهی تكمیل کند .  مختلف به ویژه اقدام پژوهی ، درس پژوهی وکارورزیهای کسب شده در درس های 

بتواند ایده ، نیاز یا مساله ای را در حوزه تعلیم و تربیت  به صورت  در این راستا دانشجو باید با استفاده از تجارب کسب شده
پروژه ای پژوهشی یا عملیاتی در قالب اقدام پژوهی ، درس پژوهی ،طراحی و تولید برنامه ،  مواد و رسانه های آموزشی، تولید 

ی نموده ، به  اجرا در آورد و پس از طراح ،جزوه های کمک درسی وغیره ... با استفاده از روش های کمی و کیفی یا آمیخته
ارزشیابی نتایج  یا محصول بدست آمده را همراه  یک گزارش پایانی مستدل و مبتنی بر شواهد علمی قابل دفاع ارایه کند تا  
 ند.بدین وسیله بخشی از توانمندی خود را در جهت توسعه صالحیت های حرفه معلمی در زمینه تدریس و یادگیری به اثبات برسا

 
 مشخصات درس

 پروژه:  درس نوع
 3:   واحد تعداد
 ساعت 192:  درس زمان
 :ها ازین شیپ
 یپژوه اقدام-
 یپژوه درس-

 حین در راهنمایی:  سیتدر نحوه
 عمل

  پروژهنام درس: 
 project:    یسیانگل به

 اهداف/ پیامدهای يادگیری: در پايان اين واحد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

در حوزه مورد عالقه در رشهته تخصصهی خهود بهرای      57استفاده از دانش و مهارت اندوخته شده، اقدام به تدوین طرحیبا 
انجام پژوهش، تولید اثر علمی یا ساخت محصول آموزشی بنماید و سپس طرح را طبق مراحل پیش بینی شده اجرا کرده و 

 اثر بپردازد.  ربط به اصالح، تكمیل و تولید نهایی تحت نظارت استاد ذی

 شایستگی اساسی:
CK& PCK  

 : کد
2-1 & 1-2 & 3-3 &4-3 

 3سطح  2سطح  1سطح  هامالک

طراحی و تدوين 

 طرح

طههرح تههدوین شههده فاقههد  
انسجام الزم است و میهان  
اجهزای طههرح و روش کههار  
 سنخیت الزم وجود ندارد. 

طرح تدوین شده تها حهدودی   
مناسب اسهت. امها در برخهی    

نیازمنههد اصههالح و ههها  زمینههه
 بهبود است.

طرح تدوین شده کامال منسجم و 
قابل اجراست.  مسهئله بهه خهوبی    
تبیین شده و روش و ابزار انتخاب 

 شده با آن تناسب دارد.

                                                      

  های گوناگون مانند اقدام پژوهی، درس پژوهی، تواند در قالب یربط م طرح مورد نظر با توجه به توانایی و عالقه دانشجو و تشخیص استاد ذی - 57
های آموزشی، تدوین  تألیف کتب و راهنماهای آموزشی، تهیه مواد و رسانه  تولید محتواهای آموزشی،  های درسی، تدوین برنامه  پژوهش کالسیک،

 ارا ه شود. …های معتبر و  آزمون



 

 

 

اجههرای طههرح در مراحههل   اجرای طرح
مختلف بها کاسهتی روبهرو    
بوده است بهه نحهوی کهه    

توان به اعتبار نتایج آن  نمی
 اطمینان داشت.

طههرح در برخههی از  اجههرای 
مراحل با کاستی روبرو بهوده،  
دار  اما  اعتبار نتهایج را خدشهه  

 نساخته است.

امكانات و تمهیهدات الزم فهراهم   
شده و طرح طبق مراحل و برنامه 
از پیش تعیین شهده اجهرا شهده و    
 نتایج معتبری کسب کرده است.   

 
اصالح، تکمیل و 

 تولید اثر نهايی

 اصالحات مورد نظر اسهتاد 
یهها گههروه ارزشههیابی در آن 
اعمهال نشهده اسهت و اثههر    

استفاده  ناکامل و غیر قابل
 نیست.  

اصالحات مورد نظر استاد یها  
المقدور در  گروه ارزشیابی حتی

آن انجام شده است و گرچهه  
اثر در حد انتظار نیسهت، امها   

 قابل قبول است. 

اصالحات مورد نظر استاد یا گروه 
و اثهر  ارزشیابی در آن اعمال شده 

 برداری است کامل و قابل بهره

 

 فرصت های يادگیری، محتوای درس و ساختار آن .  2

 فصل اول :
 شیوه طراحی و تدوین طرح: -1

 چگونگی بررسی زمینه، تشخیص مسئله و بررسی ابعاد، گستره و پیامدهای آن -
 چگونگی امكان سنجی برای پژوهش یا اقدام مورد نظر -
 و مشخص کردن سئوال ها گذاری چگونگی هدف -
 چگونگی انتخاب روش و مسیر مناسب برای تحقق اهداف -
 چگونگی تدوین طرح پژوهشی یا طراحی نقشه و برنامه تولید اثر، خدمت یا محصول آموزشی -
 تكالیف یادگیری :

 نظری، پژوهشی یا تجربی آن   بررسی زمینه و مسئله مورد نظر و مطالعه پیشینه -
 ی :تكالیف عملكرد

 طراحی و تدوین طرح پژوهشی یا نقشه و برنامه تولید اثر و اصالح و تكمیل آن تحت نظر استاد ذی ربط -

 : فصل دوم
 چگونگی اجرای طرح طبق برنامه پیش بینی شده: 

 چگونگی برنامه ریزی برای اجرای مراحل طرح -

 چگونگی فراهم کردن تمهیدات و امكانات مورد نیاز برای اجرای طرح -
 نظارت، و بازخورد تكوینی در هر مرحله چگونگی اجرا، ارزشیابی،  -
 چگونگی تدوین گزارش پژوهش یا تولید اثر و محصول مورد نظر -

 تكالیف یادگیری :
 ربط در هر مرحله صاحب نظران و استاد ذی مطالعه منابع مورد نیاز و کسب نظرات همتایان،

 تكالیف عملكردی :
نظارت و کنترل پروژه و تهیه گزارش پژوهش یا  تولید اثر   ک از مراحل طرح طبق برنامه پیش بینی شده،اجرای گام به گام هر ی
 و محصول مورد نظر 

 : فصل سوم
 اصالح، تكمیل و تولید اثر نهایی:

 چگونگی ارزشیابی، ارا ه و دفاع از گزارش پژوهش یا اثر تولید شده -
 ربط یا گروه ارزشیابی تاد ذیچگونگی اعمال اصالحات و پیشنهادهای اس -
 چگونگی تدوین و ارا ه گزارش نهایی پژوهش یا اثر و محصول تولید شده -



 

 

 

 تكالیف یادگیری :
 ربط نظران و استاد ذی مطالعه منابع مربوط  و کسب نظرات همتایان و صاحب 

 تكالیف عملكردی :
 نهایی اصالح، تكمیل و تدوین گزارش نهایی پژوهش یا تولید اثر و محصول

 . راهبردهای تدريس و يادگیری : 3
های اصلی شامل حل مساله، نقادی و پژوهش است. هدف اصلی در این درس، انجام پژوهش یها تولیهد اثهر و محصهول      راهبرد

  آموزشی توسط دانشجویان تحت نظارت و راهنمایی استاد است . بدین منظور هر یک از دانشجویان به صورت فردی یا مرجحاٌ
پردازنهد و   های مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین پیشنهاده کامل و اجرای آن مهی  الب گروهدر ق

گزارش کار خود در هر مرحله را به استاد یا گروه ارزشیابی ارا ه داده و به صورت حضوری و غیر حضوری از نقد و مشارکت آنها 
 کنند.  ایی استفاده میبرای اصالح و تولید اثر و محصول نه

 راهبردهای ارزشیابی يادگیری. 4 
فرایندی مبتنی بر مشارکت است. برای هر یک از طرح های فردی یا گروهی دانشهجویان در بهدو امهر      ارزشیابی در این درس،

مشارکت دارنهد   شخص دانشجو و سایر اعضای گروه با یكدیگر همكاری و شود که در آن استاد،  یک گروه ارزشیابی تشكیل می
ههای   های کمهی بهر جنبهه    اجرا و ارزشیابی از آن نظارت دارند. در این ارزشیابی عالوه بر جنبه  و بر مراحل مهم در تدوین طرح،

شود. این ارزشیابی به صورت مداوم و بر اساس فعالیت های انجام شده توسهط دانشهجو در ههر     ای می کیفی تأکید و توجه ویژه
 گیرد.  می مرحله از کار صورت
اختصهاص  نمره، به نسبت کم و کیف گزارش نهایی پژوهش یا اثر و محصول تولید شده  به دانشهجو   20کل   در این ارزشیابی،

 .   می یابد

 ساير نکات : 
باتوجه به ویژگی های درس پروژه  و حجم کارباالی استاد در راهنمایی و نظارت مسهتمر بهر فعالیهت  دانشهجویان ،  تعهداد        -
 نفر خواهد بود. 15انشجویان در هر کالس حداکثر د
به فراخور نیاز دانشجویان به دانش نظری مورد نیاز برای انجام پروژه پایانی، استاد می تواند حداکثرسه جلسه اول کالس را به  -

 آموزش نظری و ایجاد هماهنگی برای انتخاب مسئله و گروه بندی دانشجویان اختصاص دهد. 

 زشی و يادگیری :منابع آمو -6

و اقدام پژوهی راهبردی برای بهبهود آمهوزش و تهدریس ، پژوهشهگاه مطالعهات آمهوزش و        1382. ساکی ، رضا و همكاران پ  1
 پرورش

 و درس پژوهی ، انتشارات جهاد دانشگاهی 1381. ساکی ، رضا  پ 2
  - (PMBOK) دانش مدیریت پروژه اهنماینادر خرمی راد،ر- 3

http://www.khorramirad.com/index.php%3Fid%3D360 

 راهنمای پروژه علمی   4

 ییدفتر آموزش ابتدا كنولوژیوگروههای آموزشی ت معلمانوکارشناسی پراهنمای

 . انتشارات دیباگران تهران. .PMBOK .(PMBOK) دانش مدیریت پروژه راهنمای
5 -A Guide to the Project Management Body of Knowledge Amazon.com 

 

 

 

http://www.khorramirad.com/index.php?id=360
http://www.khorramirad.com/index.php%3Fid%3D360
http://www.khorramirad.com/index.php%3Fid%3D360
http://www.amazon.com/Guide-Project-Management-Body-Knowledge/dp/1933890517


 

 

 

 «موزش ارزش هاآ »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن 1
دنیای معاصر تحت تأثیر فناوری های نوین بیش از هر زمان دیگر فرهنگ، ارزش ها و هنجار های اجتماعی را در سطح ملی و 
محلی تحت تأثیر خود قرار داده است. محیط مدرسه به عنوان اولین اجتماعی که دانش آموز ارزش های کسب شده در محیط 

واده را به صورت مستقل به تجربه می گذارد و در تعامل با سایر دانش آموزان فرآیند تحول اخالقی خود را برای پاالیش، خان
تقویت و کسب ارزش ها و هنجار های اجتماعی دنبال می کند، نقش تعیین کننده ای در مواجهه سازنده فرهنگ ملی/محلی با 

ن تحوالت دارد. آشنایی معلمان با نقش و فرآیند آموزش ارزش ها به آنان در بهره تعارض ها و بحران های اخالقی ناشی از ای
 گیری از این موقعیت برای خلق فرصت های بدیع و تأثیر گذار کمک می کند. 

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

 2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

 پیشنیاز: روانشناسی رشد

 نحوه تدریس: 

 آموزش ارزش هانام درس:  به فارسی: 

 به انگلیسی:           

 اهداف/ پیامدهای يادگیری: در پايان اين واحد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

با درک ماهیت و نقش آموزش ارزش ها در دوره ابتدایی بتواند با توجه به موقعیت یادگیری، از رویكرد های 

 مختلف برای آموزش ارزش ها استفاده کند.

ه رفتار های اخالقی دانش آموزان بتواند فرصت یادگیری متناسب با سطح رشد اخالقی را برای آموزش با مطالع

 هنجار های اجتماعی و ارزش های اخالقی مورد تأکید مدرسه طراحی نماید

 شايستگی اساسی:

Pk&ck& pck  
-2&2-1&1-2کد

2& 3-2& 3-

3&4-3 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

نه گزارش های در نمو رويکرد ها

تهیه شده از سطح 

مدرسه/ کالس درس 

روش های حاکم و تأثیر 

گذار بر درونی شدن 

ارزش ها را گزارش کرده 

اما نتوانسته نوع رویكرد 

حاکم بر روش های 

 تربیتی را مشخص نماید. 

در نمونه گزارش های تهیه 

شده از سطح مدرسه/ کالس 

درس نوع رویكرد حاکم بر 

کم و روش های تربیتی حا

تأثیر گذار بر درونی شدن 

ارزش ها را گزارش نموده اما 

شواهد کافی برای آن ارا ه 

 نكرده است.

در نمونه گزارش های تهیه 

شده از سطح مدرسه/ کالس 

درس نوع رویكرد حاکم بر 

روش های تربیتی حاکم و 

تأثیر گذار بر درونی شدن 

ارزش ها را گزارش نموده و 

شواهد کافی از تصمیمات 

ربیتی برای آن ارا ه نموده ت

 است.

تحلیل رفتار های 

 اخالقی

در تحلیل رفتار های 

اخالقی برخی از ویژگی 

های رشدی را مورد 

توجه قرار داه است اما 

نتوانسته بین رفتار ها و 

در تحلیل رفتار های اخالقی 

ی را مورد ویژگی های رشد

توجه قرار داه است و توانسته 

بین رفتار ها و سطح رشد 

اخالقی دانش آموز/ آموزان 

در تحلیل رفتار های اخالقی 

ویژگی های رشدی را مورد 

توجه قرار داه است و 

توانسته بین رفتار ها و سطح 

رشد اخالقی دانش آموز/ 



 

 

 

ویژگی های رشد اخالقی 

دانش آموز/ آموزان 

 ارتباط برقرار کند.

آموزان ارتباط برقرار کند و  ارتباط برقرار کند.

از نظریه های رشد  شواهدی

اخالقی برای سطح تعیین 

 شده ارا ه نماید.

طراحی فرصت 

 های يادگیری

در طراحی فرصت های 

یادگیری از راهیرد های 

مختلف استفاده شده ولی 

گام های اساسی و 

مراحل را در این طراحی 

مورد توجه قرار نداده 

 است. 

در طراحی فرصت های 

یادگیری از راهیرد های 

ستفاده شده و تالش مختلف ا

شده است گام های اساسی 

در طراحی فرصت ها مورد 

 توجه قرار گیرد.

در طراحی فرصت های 

یادگیری مراحل اساسی و 

گام های آموزش ارزش ها با 

انتخاب نظام مند راهبرد 

های آموزش و ارزشیابی  

 مورد توجه قرار گرفته است.

  

 

 ار آنهای يادگیری، محتوای درس و ساخت. فرصت2

 فصل اول : کلیات 
 ها  تعریف و هدف آموزش ارزش -
 ها ماهیت ارزش -

 نظام ارزشی و چگونگی شكل گیری و تغییر آن در سطح ، خانواده و فرد .
 ی ابتدایی ها در دوره اهمیت آموزش ارزش -
 ها انواع ارزش -
 انسانی -
 خانوادگی پاجتماعیو -
 دینی -
 جهانی -
 اه تاریخچه آموزش ارزش -
 ها در سایر کشورها آموزش ارزش -
 نظام ارزشی مدرسه و تأثیرات تربیتی آن -
 ی ابتدایی های درسی دوره مفاهیم ارزشی در برنامه -

 تکلیف يادگیری: 
 مطالعه مقاالت در زمینه آموزش ارزش ها در یكی از محور های فوق و تهیه خالصه آن برای ارا ه به کالس. 

 ها. یک مدرسه/کالس درس و بررسی تأثیرات آن در تقویت یا تضعیف ارزشمطالعه روش های تربیتی 

 فصل دوم : نظريه ها
 نظریه رشد اخالقی پیاژه -
 نظریه رشد اخالقی گلبر  -
 اجتماعی اریكسون –نظریه رشد روانی  -
 نظریه راجرز -
 نظریه انسان خواستار تحقق خود پخودشكوفایی -



 

 

 

 تکلیف يادگیری:

 قایسه ای و نشان دادن تشابهات و تمایز های رویكرد های رشد اخالقی تهیه یک جدول م 

 فصل سوم : رويکردها
 رویكرد اصالت فایده -
 رویكرد حق و تكلیف -
 رویكرد انصاف و عدالت  -
 رویكرد فضیلت اخالقی -
 رویكرد تمرکز بر آموزه های دینی -

 تکلیف يادگیری: 
 یه خالصه مقاالت برای ارا ه به کالس. مطالعه یكی از رویكرد ها در منابع و ته

مصاحبه با دانش آموزان ، اولیاء و کارکنان مدرسه و شناسایی رویكرد/ رویكرد های حاکم بر آموزش ارزش ها در تعال میان 
 دانش آموزان، کارکنان و اولیاء.

 يادگیری  –فصل چهارم : راهبردهای ياددهی 
 ها سه گام اساسی در آموزش ارزش -

 ها اخت و آگاهی نسبت به ارزششن -1
 ها عالقه به ارزش -2
 ها عمل به ارزش -3

 ها مراحل یادگیری در آموزش ارزش -
 برانگیختن -   
 تبیین یا شفاف سازی -   
 انتزاع پجداسازیو -  
 به کارگیری -  

 راهبردها 
 معماهای اخالقی -
 تحلیل -
 تبیین -
 علت و معلول -
 حق و تكلیف  -
 ها شبكه ارزش -
 ها  تجربیات یادگیری در تدریس ارزش -

 تکلیف يادگیری:

 طراحی یک فعالیت یادگیری با استفاده از راهبرد های فوق 

 تکلیف عملکردی: 
 طراحی یک فرصت یادگیری با استفاده از راهبرد های مختلف برای آموزش ارزش ها.

 يابی ارزش
 مصادیق سنجش : -1

 زمان سنجش  -



 

 

 

 گران  سنجش -
 های سنجش  هشیو -

 آزمون عملكردی -
 مشاهده  -
 پوشه کارنما -
 ایفای نقش -
 مصاحبه -
 آموزی های دانش پروژه -
 تحلیل اسناد و مدارک -

 تکلیف يادگیری: 
 ها را در یک موقعیت یادگیری مطالعه نموده و نحوه ارزشیابی از آن را گزارش نمایند. دانشجویان فرایند آموزش ارزش

 تکلیف عملکردی:
و گزارش نتایج آن با توجه به  4طراحی و اجرای یک آزمون عملكردی برای سنجش فرصت یادگیری طراحی شده در فصل 

 اهداف آموزشی تحلیل نمایند.

 . راهبردهای تدريس و يادگیری 3
و کالس استفاده از راهبرد مستقیم و پردازش اطالعات برای مشاهده، ثبت و تحلیل گزارش تهیه شده از عملكرد مدارس 

های درس در آموزش ارزش ها. استفاده از راهبرد روشن سازی ارزش ها و طرز تلقی برای تحلیل دیدگاه های شخصی و 
مفروضات تربیتی معلم و تأثیر آن بر عملكرد دانش آموزان. بكارگیری شیوه مشارکتی در ارزیابی ظرفیت فرصت های 

 ها در سطح مدرسه و کالس درس. یادگیری طراحی شده برای آموزش و درونی شدن ارزش

 . منابع آموزشی4

و. بررسی روان شناختی تحول ارزش ها. ترجمه سید حسین سیدی.  انتشارات استان 1378عبداللطیف خلیفه پ منبع اصلی:

 و روانشناسی رشد انتشارات سمت، 1385قدس رضوی. سوسن سیف، پروین کدیور، رضا کرمی نوری، حسین لطف آبادی پ

 پژوهش ها و مقاالت علمی در زمینه آموزش ارزش ها در ایران و جهان. ی:منبع فرع

 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5
 نمره  5ارزشیابی پایانی: آزمون پایانی 

 نمره  5ارزشیابی فرآیند: عملكرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 
 نمره  10تكالیف عملكردی ارزیابی پوشه کار: مجموعه 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تكالیف یادگیری در طول ترم، تكالیف عملكردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 
 ارزیابی تكالیف پیادگیری و عملكردیو مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 «در کودکانپرورش تفکر و تعقل  »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1
توسعه ارتباطات و اطالعات امكان دستیابی یادگیرندگان به منابع متنوع اطالعاتی افزایش داده و یادگیری آنان را از محدوده 
کالس های درسی به گستره وسیعی از منابع یادگیری تبدیل نموده است. در چنین شرایطی، نظام های آموزشی کسب مهارت 

ی تفكر  را به عنوان یكی از مهارت های اساسی در برنامه های لحاظ نموده، و انتظار دارند تا دانش آموزان در پایان دوره ها
مدرسه ای بتوانند با کسب این مهارات ها ب بتوانند موقعیت های نا آشنا و پیچیده را تحلیل نموده و با اتخاذ روش هایی توانایی 

مسایل را بدست آورند. عالوه بر این آموزش راهبرد های تفكر به صورت تلفیق شده با موضوعات  روبرو شدن با این دسته از
درسی یا به صورت مستقل از سوی معلمان امكان دستیابی دانش آموزان به سطوح باالی یادگیری را فراهم کرده و به آنان در  

 کند.  غلبه بر مشكالت تحصیلی و تقویت خودپنداره تحصیلی مثبت کمک می

 
 مشخصات درس

 عملی -نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 48زمان درس: 

 پیشنیاز: مبانی رواشناختی

 پرورش تفکر و تعقل در کودکان نام درس:  به فارسی: 

 به انگلیسی:           

 اهداف/ پیامدهای يادگیری: در پايان اين واحد يادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

های پرورش تفكر و تعقل در کودکان فعالیت یادگیری را برای تقویت این مهارت ها طراحی،  یم، ابعاد و روشبا درک مفاه

 اجرا، و ارزیابی نماید.

 شايستگی اساسی:

ck  1-2کد& PK 3-

2&pck 3-3&3-4 

 

 

 

 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک

در  بررسی رویكرد های  رويکرد ها

برنامه درسی صرفاً به 

یژگی های هر بیان و

یک از رویكرد ها بسنده 

کرده و تمایز و تشابه آن 

ها را گزارش نكرده 

 است. 

در  بررسی رویكرد های 

برنامه درسی صرفاً به بیان 

ویژگی های هر یک از 

رویكرد ها را ارا ه نموده و 

تمایز و تشابه آن ها را 

 گزارش کرده است

در  بررسی رویكرد های 

یان برنامه درسی صرفاً به ب

ویژگی های هر یک از 

رویكرد ها را ارا ه نموده و 

تمایز و تشابه آن ها را با 

بیان تأثیرات هر یک در 

پرورش مهارت های تفكر 

 و تعقل گزارش کرده است

در تحلیل محتوای مواد  تحلیل محتوا

آموزشی برخی از ویژگی 

ها را مورد توجه قرار داه 

است اما نتوانسته بین 

وزشی و ویژگی مواد آم

نقش آن در پرورش 

مهارت های تفكر و 

در تحلیل محتوای مواد 

آموزشی ویژگی ها را 

شناسایی نموده است و 

ارتباط ویژگی ها مواد 

آموزشی و نقش آن در 

پرورش مهارت های تفكر 

و تعقل را گزارش کرده 

در تحلیل محتوای مواد 

آموزشی ویژگی ها را 

یی نموده است و شناسا

ارتباط ویژگی ها مواد 

آموزشی و تأثیر آن در 

پرورش مهارت های تفكر 

و تعقل را  در سطوح و 



 

 

 

ابعاد مختلف تفكر گزارش  است. تعقل ارتباط برقرار کند.

 کرده است.

طراحی فعالیت 

 يادگیری

در طراحی فرصت های 

یادگیری از فرآیند 

کندوکاو فلسفی استفاده 

شده اما نتایج اجرا نشان 

دهنده طی فرایند 

وکاو فلسفی تا کند

رسیدن به نتایج پیش 

 بینی شده نیست . 

در طراحی فرصت های 

یادگیری از فرآیند کندوکاو 

فلسفی استفاده شده اما و 

اجرا نشان دهنده طی 

فرایند کندوکاو فلسفی تا 

رسیدن به نتایج پیش بینی 

 شده است .

در طراحی فرصت های 

یادگیری از فرآیند کندوکاو 

اما و  فلسفی استفاده شده

اجرا نشان دهنده طی 

فرایند کندوکاو فلسفی 

برای رسیدن به سطوح 

باالی تفكر با لحاظ نمودن 

شرایط محیط حمایتگر 

 است .

  

 های يادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: کلیات
 مفاهیم تفكر، تعقل، حكمت

 نقش تفكر و تعقل در زندگی روزانه
 رسمی در ایران و جهان  آموزش  تاریخچه و سابقه

 با :« پرورش تفکر و تعقل» ارتباط 

 اهداف نظام آموزشی -

 های دینی آموزه -

 برنامة درسی -
 های آموزش روش -

 های کودکان  ویژگی -

 تکلیف يادگیری:

یج را با مطالعه مقاالت علمی شباهت و تفاوت آموزش و پرورش تفكر و تعقل در ایران و جهان را با یكدیگر مقایسه کرده و نتا
 در جدول نمایش دهند.

 : رويکردهای آموزش و پرورش تفکر2فصل 
 های تفكر پخالق، نقاد، منطقی، سیستمیو به صورت مستقل در برنامه درسی آموزش و پرورش مهارت -1

 های تفكر پخالق، نقاد، منطقی، سیستمیو به صورت تلفیق در برنامه درسی  آموزش و پرورش مهارت -2
 ای تفكر پخالق، نقاد، منطقی، سیستمیو به دو صورت مستقل و تلفیقی در برنامه درسیه آموزش و پرورش مهارت -3

 تکلیف يادگیری:

نمونه ای از برنامه های درسی با یكی از رویكرد های فوق به صورت گروهی شناسایی و تفاوت آموزش و پرورش تفكر و 
 ایج را در جدول نمایش دهند.تعقل در هر یک از رویكردهای فوق را با یكدیگر مقایسه کرده و نت

 : روش پرورش تفکر3فصل 
 گفت و شنود سقراطی -
 دیویی  حل مسئله -



 

 

 

 مشارکتی پیرس -
 زبان و جامعة ویگوتسگی -
 های فوق برای پرورش تفكر و تعقل کودکان  شیوة تلفیقی برگرفته از روش« کند و کاو مشترک » -

 تکلیف عملکردی:
موقعیت، تفسیر خود را از عملكرد/ رفتار کودک با استفاده از  ر کودک و ویژگی های آن در یکبا مشاهده و ثبت عملكرد/ رفتا

 این نظریات تبیین کند.

 : محتوا4فصل 

 های آموزش و پرورش تفکر انتخاب محتوا براساس برخی ابعاد برنامه
 های تفكر پخالق، نقاد، منطقی، سیستمیو مهارت -
 قلهای فرد متفكر و متع صفات و ویژگی -
 حكمت نظری پهستی و وجودو -

 ها، خوب و بد و سبک زندگیو حكمت عملی و سبک زندگی پارزش -

 زیبایی شناسی پاجزای زیباییو -
 توان آموختو چه که می معرفت شناسی پماهیت دانش و آن -

 هاو منطق پچگونگی درست استدالل کردن و مغالطه -

 های سطوح باالی تفکر  مهارت 

 های درک روابط و شناسایی الگو -

 رمزگشایی و رمزگذاری -
 منش تفكر در زندگی -
 تفسیر، تحلیل، ارزشیابی، استنتاج، استنباط، خودتنظیمی  -
 شناسایی مشكل، کاوشگری و حل مسئله -

 ابزار تفکر فلسفی و شباهت و تفاوت آن با کاوشگری
 ها ها/ فرضیه طرح س ال -
 ها هدایت مشاهدات و یافته -
 گیری نتیجه -

 دلیل آوردنارا ة دلیل یا  -

 شناسایی مفروضات زیربنایی -
 گیری تصمیم -

 مواد آموزشی

 المثل و ...و متن پداستان، مقاله، شعر، خبر، ضرب -

 فیلم/ نمایش -
 عكس /پوستر/ نقاشی/ کاریكاتور -

 های آموزشی با استفاده از اشیا موجود در محیط بازی -

 تکلیف عملکردی: 

های آن را برای پرورش مهارت های  سال، قابلیت 9-12سال و  6-9وه سنی نمونه از مواد آموزشی را برای گر با انتخاب یک
 ها، مضامینو بررسی و گزارش نماید. ها، ویژگی تفكر پمهارت

 ريزی و آموزش برنامه : 5فصل 



 

 

 

 یابی آن ها براساس در برداشتن ابعاد فلسفی و انواع تفكر ریزی و انتخاب داستان / فیلم/ ... و ارزش برنامه
 های فلسفی یا فكری استانعناصر د
 حیرت -
 ابهام -
 تفكر -
 توان پاسخ داد. هایی که به آسانی نمی س ال -

 بررسی عناصر فوق از طریق تفحص در قرآن/ افسانه های کهن و ...

 آماده شدن برای هدایت مباحثات

 تعیین آداب بحث -

 تدوین مقررات بحث -
 گر ایجاد محیط حمایت -

 فرایند کند وکاو فلسفی

 سفی پبا خواندن داستان، نمایش فیلم و ...وایجاد حیرت فل -

 ها از داستان، فیلم و ... استخراج س ال -
 ها بندی س ال گروه -
 شناسایی موضوع یا تم مشترک برای بحث -

 هدایت بحث و عناصر آن با استفاده از فنون پرسشگری  -

o هاو چه چیز؟پ عناوین / مفاهیم / معانی / س ال 

o استدالل و سطوح باالی تفكر و انواع آنوهای  ها / مهارت فرایند چگونه؟ پ 

o استدالل قیاسی 
o استدالل استقرایی 

o دهی تعمیم 

o ای استدالل فرضیه 

o استدالل تحلیلی 

 سازی بحث راهكارهایی برای غنی -

 های فنی های زبان و دستور زبان و واژه به کارگیری دقیق جنبه -

 آموز پیوند با دانش قبلی دانش -

 پیوند با دنیای واقعی -
 ایند تعاملفر

 نقش معلم -
 های خود و دیگران، و ...و تجزیه و تحلیل و نقد ایده  ها بر پایه آموز و همساالن پارا ه ایده، ساختن ایده نقش دانش -
 یابی ارزش

 آموزان یابی معلم از روند پیشرفت دانش ارزش -
 ارزش یابی معلم از روندآموزش -
 آموزان  خودارزیابی دانش -

 ارزیابی از همساالن -
 خورد و اصالحباز -

 تکلیف عملکردی:



 

 

 

یک نمونه فعالیت یادگیری برای آموزش مهارت های تفكر طراحی، اجرا و نتایج آن را ارزیابی و گزارش کند. در اجرای فعالیت 
 رعایت نكات زیر ضروری است:

 بیین کنند.های ابتدایی ت  های سنی دوره آموزان گروه ای از قوانین را برای بحث، متناسب با دانش مجموعه -
 فعالیت پداستانی/ بازی ...و را براساس معیارهای مذکور متناسب با هر گروه سنی دو دوره ابتدایی انتخاب کنند. -

 دانشجویان جهت آمادگی س االتی از داستان/ بازی .... منتخب طرح کنند. -
یک س ال را برای شروع بحث برگزینند و  بحث آموزان  های دانش بعد از خواندن داستان/ بازی و.... منتخب خود و طرح س ال -

 دقیقه ادامه دهند. 30-40را به مدت 
 کلمهو 200فرایند کار خود را مورد تأمل قرار داده و گزارشی در مورد آن تهیه کنند. پحداکثر  -
 پاسخ دهند که کدام بخش از فعالیت برای ایشان آسان بوده است؟ -
 اند؟ بسیار سخت بوده است؟ چه مشكالتی داشتهکدام بخش از فعالیت برای ایشان  -
 اند؟ آموزان دریافت کرده هایی را از سوی دانش چه واکنش -

 گر محیط يادگیری حمايت
 یادگیرنده محور  -
 حمایت اجتماعی/ مشارکتی -
 درگیری آموزشی -
 های کیفیت عملكرد روشن بودن مالک -

 خود راهبری -

 سازی فضا آماده -

 های شناختی و یادگیریو های متنوع پپاسخگویی به سبک تدریس با استفاده از رسانه -

 آموزان های دانش به رسمیت شناختن تفاوت

 های گوناگون احترام به فرهنگ -

 آموزان افزایش مشارکت همة دانش -
 ایجاد حس گروهی -

 تکلیف يادگیری: 

ادگیری حمایت گرمشاهده، و یک موقعیت آموزشی/ تربیتی در سطح مدرسه/ کالس درس را به جهت رعایت معیار های محیط ی
 گزارش نماید

 . راهبردهای تدريس و يادگیری 3
مطالعه فردی و تهیه خالصه نظام مند از منابع علمی در زمینه رویكرد های برنامه های درسی در آموزش تفكر، روش های 

ار کودکان، کارگیری راهبرد پرورش تفكر، در سمینار های کالسی. استفاده از شیوه مطالعه موردی در بررسی عملكرد/ رفت
حل مسئله در طراحی، اجرا و ارزیابی فعالیت یادگیری و شیوه مشارکتی در ارزیابی ظرفیت فعالیت های یادگیری طراحی 

 شده برای آموزش مهارت های پرورش تفكر در سطح کالس درس.

 . منابع آموزشی4

 

 . راهبردهای ارزشیابی يادگیری5
 نمره 5ارزشیابی پایانی: 

 نمره  5ارزشیابی فرآیند: عملكرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 
 نمره  10ارزیابی پوشه کار: مجموعه تكالیف عملكردی 



 

 

 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تكالیف یادگیری در طول ترم، تكالیف عملكردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 
 ارزیابی تكالیف پیادگیری و عملكردیو مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 شود.سرفصل ساير دروس انتخابی متعاقبا اعالم می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 هاپیوست
 

 
 92و  91تطبیق واحدها برای دانشجويان ورودی سال های  -8جدول 

 

 عناوين دروس جديد

تعداد 

 واحد

 عناوين دروس در برنامه قبلی

تعداد 

 واحد

 نحوه تطبیق

 2  1اندیشه اسالمی 

درس عمومی از گروه مبانی نظری 
 اسالم

2  

  2 اخالق اسالمی 2 اخالق اسالمی

 2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

درس عمومی از گروه تاریخ و تمدن 
 اسالمی

2  

    2 مینپعوسیره تربیتی معصو

تاریخ تعلیم و تربیت در اسالم و 
 ایران

2 

تاریخ آموزش و پرورش در اسالم و 
 ایران

 

2  

نقش تربیتی اجتماعی معلم از 
 دیدگاه اسالم

2    

 2 -2اندیشه اسالمی 

درس عمومی از گروه مبانی نظری 
 اسالم

2  

 2 انقالب اسالمی ایران

درس عمومی از گروه انقالب 
 اسالمی

2  

  2 فلسفه آ.پ 2 * ا.ا.ج در تیترب فلسفه

 فلسفه تربیت رسمی و عمومی 
   ا.ا.ج در

2    

 یتیترب عمل و هاشهیاند خیتار
 رانیا و اسالم در

2    

اسناد، قوانین و سازمان آموزش 
 ا.ا.ج در و پرورش 

2    

نقش تربیتی خانواده از دیدگاه 
 اسالم

2    

نظام تربیتی اسالم پبر اساس 
 رآن و روایات معصومین عووق

3 

درس عمومی از گروه آشنایی با 
 منابع اسالمی

2  

  2 پآیات و احادیثو2متون اسالمی  2 تفسیر موضوعی قرآن

 دیتاک باپ معلم ایحرفه اخالق
 ویاسالم فیتكال و حقوق بر

2    



 

 

 

 زبان فارسی 

 

  2 1زبان فارسی  2

  1تربیت بدنی 

 

  1 1تربیت بدنی  1

  1 2تربیت بدنی  1 2بدنی  تربیت

  3  1زبان انگلیسی  3 2زبان خارجی

سالمت/بهداشت و صیانت از 
 محیط زیست

  2 اصول بهداشت و کمک های اولیه 2

  2 دانش خانواده و جمعیت 2 دانش خانواده و جمعیت

  2 2فارسی  1 نگارش خالق و نگارش علمی

  3 روانشناسی تربیتی  و1+1پ2 روانشناسی تربیتی

  3 روانشناسی عمومی 2 نظریه های یادگیری و آموزش 

  

مدیریت مراکز پیش دبستانی و 
 دبستانی

2  

راهنمایی و اصول و مبانی 
 مشاوره

  3 مقدمات راهنمایی و مشاوره و1+1پ 2

    1 کاربرد هنر در آموزش/

    ع2 اقدام پژوهی

    1 داری تجربه های خاص کالس

    ع2 درس پژوهی

    4 کارنما

مدیریت آموزشی/ آموزشگاهی/ 
 کالس درس

  2 مقدمات مدیریت آموزشی 2

 و1+1پ2 اصول و روش های تدریس

 3 روش ها و فنون تدریس

 

 راهبرد های تدریس

 

  ک 1

 ع1 طراحی آموزشی

 3 مقدمات  تكنولوژی آموزشی

 

  ع1 طراحی واحد یادگیری

 2 روش تحقیق در علوم تربیتی

روش تحقیق در علوم  مقدمات
 تربیتی

2  

  3 جامعه شناسی آ.پ  2 جامعه شناسی آموزش و پرورش

 برنامه ریزی درسی

 

  2 مقدمات برنامه ریزی درسی 2

 و1+1پ2 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 

سنجش و اندازه گیری در علوم 
 تربیتی 

3 

 

 درو یفیتوصپ یفیک یابیارزش
 ییابتدا دوره

  و1+1پ2

    ع1 بیتزبان و تر

 1و1فناوری در حوزه آموزش پ

 

  1 آشنایی با کامپیوتر 

  3 تهیه و کاربرد وسایل مواد آموزشی ع1 و 2فناوری در حوزه آموزش پ



 

 

 

  1 و3فناوری در حوزه آموزش پ

اصول و مبانی آموزش و پرورش 
 ابتدایی

 

  3 اصول و مبانی آموزش وپرورش 2

  2 1رشد کودکی  روانشناسی 3 روانشناسی رشد کودک

  2 روانشناسی آموزش خواندن 2 مبانی آموزش زبان فارسی

 -1کارورزی 

 

  1 و1مشاهدهپکارورزی 1

 1 2کارورزی 

 2 پیش دبستانی2کارورزی 

 

  1 3کارورزی 

 1 4کارورزی 

 3 دبستان 3کارورزی 

 

  2 5کارورزی 

  3 4کارورزی  2 6کارورزی 

    و1+1پ2 و 1تحلیل محتوای کتاب درسی پ

    ع 2 و2تحلیل محتوای کتاب درسی پ

 مبانی آموزش ریاضی

 

2 

آشنایی با مفاهیم و روش تدریس 
 ریاضی

2  

    و2+1پ3 آموزش ریاضی

 2 مبانی آموزش علوم

کار و آشنایی با طبیعت و زندگی 
 اجتماعی

2  

 و2+1پ3 آموزش علوم

روش تدریس علوم تجربی و 
 اجتماعی

2 

 

 زش مطالعاتمبانی آمو

 

2  

 و1+1پ2 آموزش مطالعات 

آشنایی با فعالیت های تربیتی 
 اجتماعی

2  

  2 زبان آموزی ع-2 1آموزش زبان فارسی 

    ع2-2 آموزش زبان فارسی 

  2 2زبان انگلیسی  2 زبان تخصصی

  2 ادبیات کودکان 2 بیات کودک و نوجواندا

اختالالت یادگیری در زبان 
 آموزی

 و1+1پ2

 2 تفاوت های فردی کودکان

 

  و1+1پ2 اختالالت یاگیری در ریاضی

 و1+1پ 1اموزش و پرورش فراگیر 

 3 آموزش و پرورش کودکان استثنایی

 

  و1+1پ 2آموزش و پرورش فراگیر 

    2 مبانی آموزش دینی

    و1+1پ2 آموزش قرآن

 و1+1پ2آموزش دینی

 

    

  2 آموزش هنر 2 مبانی آموزش هنر

  2تربیت بدنی پورزش و بازی های  2 مبانی آموزش تربیت بدنی



 

 

 

 

 واحد انتخابی جایگزین شود.  4دروسی که تطبیق داده نشده است می تواند در مجموعه 

 دبستانیو

 آموزش تربیت بدنی

 

 ع2

حرکت های ورزشی و سرود های 
 خاص کودکان

2  

ریزی درسی و مدیریت برنامه
 های چند پایهکالس

    و2+1پ3

 2 کاردستی و مهارت های فنی و2+1پ3 کارگاه آموزش هنر

 

 2 آموزش ارزش ها 
   

 و1+1پ2 پرورش تفكر و تعقل در کودکان
   

برنامه ریزی فعالیت های مكمل 
 و  فوق برنامه

2    

آموزش و پرورش پیش از 
 دبستان 

2 
 و یدبستان شیپ پرورش و آموزش
 یدبستان

2  

    2 روانشناسی بازی

  2 کودک و مادر هیتغذ و بهداشت 2 بهداشت و ایمنی در مدارس

های  آموزش فنون و مهارت
 زندگی

2    

آموزش و پرورش فراگیر در 
 2دوره ابتدایی

2    

 3 آموزش و پرورش تطبیقی  

واحد تطبیق پیدا  39از برنامه جدید 
 نكرده است.

  2 روانشناسی رشد پنوجوانیو  

  2 های آماری در علوم تربیتیروش  

  

آموزش پرورش ابتدایی، راهنمایی و 
 متوسطه

2  

  2 شناسی عمومیجامعه   

  3 اقتصاد آموزش و پرورش  

  2 آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری  

  2 قصه گویی و نمایش خالق  

  2 مشاوره کودک  

  2 روان شناسی بازی  


