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 ی( معلمایحرفه هاییستگی)شا یآموز مهارت کسالهی دوره یدرس برنامهموضوع: 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیانتدوین کننده: 

 4931تاریخ تصویب: بهمن ماه 

 سال 9مدت اعتبار: 
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 فصل اول

 مشخصات کلی
مقدمه. 4

سازی دارندگان مدارک با هدف آمادهی ( معلمای معلمیهای حرفهشایستگی) یآموز مهارتدوره یکساله 

اول و دوم »های در مدارس دوره« معلمی»های مختلف برای ایفای نقش کارشناسی و باالتر در رشته

آموختگان از دانش با طی موفقیت آمیز این دوره، .شده استتنظیم « اول و دوم متوسطه»و « ابتدایی

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسالمی »های بر بنیاد آموزه های اساسی معلمیشایستگی

توانند به عنوان کارگزار یا معلم فکور، معلم پژوهنده و معلم به مثابه برخوردار خواهند شد و می «ایران

عمل کنند.کنشگر در محیط مدرسه یک



 ضرورت و اهميت. 2

شود و ، تنظیم می82ای، مخصوصا ماده این دوره برای پاسخگویی دانشگاه فرهنگیان به الزامات اساسنامه

اساسنامه نیز بکار گرفته شود. اهمیت این دوره بیش از هر چیز به  91تواند برای پیگیری ماده البته می

مربوط است. این دوره از « ایآموزشگری حرفه» هایمناسب برای کسب شایستگی فراهم کردن بسترهای

کند و از سوی آموختگان ایجاد میدانش برایرا « های معلمیشایستگی» های الزم برای کسبفرصت سویی

رای ، برنامه کنونی یکی از اقدامات عملی باز این حیث رسد.ترین زمان ممکن به دستاورد میدیگر در کوتاه

شود و بر پایه اصول مربوط به آن دارای ضرورت است.محسوب می« اقتصاد مقاومتی»حمایت از ایده 

 

 ها شایستگی. 9

 معلمی قادر خواهد بود: (ایهای حرفهشایستگیآموزی ) مهارتآموخته دوره یکساله دانش
 

 حوزه تعلیم و تربیت، برنامهه  های پژوهش علمی های علمی و روشبا کسب توانایی در بکارگیری یافته

های متفهاوت شهاگردان و فیهای فرهنگهی، آمهاده )سهازگار( نمایهد، و نتهای          درسی را متناسب با ویژگی

 لکرد مورد ارزیابی قرار دهد. کارگیری آن را برای ارتقاء سطح عمب

 ز دانهش  های درسهی یها شهاگردان یها محهیط تربیتهی( ا      های تربیتی )مرتبط با برنامهبرای حل مساله

ریهزی بهرای   های اثربخش و برنامهربط برای یافتن راه حلتخصصی و مشورت همکاران و متخصصان ذی

 های تربیتی استفاده می کند. انجام پژوهش

  .سواد )بهره( فناوری را برای  اثربخش ساختن آموزش و ارتقاء سطح یادگیری دانش آموزان بکاربگیرد 

 گیرد و به تروی  دارد و آنها برای یادگیری مستمر خود و بکار میهای مختلف یادگیری تسلط بر روش

 پردازد. ها در محیط آموزشی میچگونگی و مزایای این روش
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  از ارزش و نقش گفتگوهای معلمی در تعامل با دانش آموزان، همکاران، اولیاء آگاه است و مهارت اقدام

 و مشارکت در چنین تعامالتی را دارد.

 رای دوره و اصول حاکمگی اج.  چگون1

شود. اجرا می« نیمسال»)سالیانه( یا « سال پیوسته»است که به صورت  واحد درسی 93ه این دوره شامل 

گردد و عالوه بر آزمون پایانی، هفته تنظیم می 63در شرایط اجرای سالیانه، برنامه ریزی اجرایی براساس 

 شود.یک آزمون میانی در برنامه لحاظ می

 هستند. « کارورزی»و « عملی»، «نظری»ه واحدهای درسی این دوره از نوع 

ماه به کارورزی و  1سازی و سنجش شایستگی و ماه آن به آماده 8ماه خواهد بود که  99ه زمان اجرای دوره 

 یابد. در دو ماه پیش از شروع دوره اصلی، ارائه دروس جبرانی و هر نوع آموزش ضروریآموزش اختصاص می

 دیگر مجاز است.

شود. های مربوط انجام میه کارورزی تمامی دانشجویان این دوره، در محیط

ه ارزشیابی در این دوره مشتمل بر ارزشیابی تکوینی و تراکمی برای هر یک از دروس و ارزشیابی جامع در 

 پایان دوره است.  

شود؛ که اعتبار آن برای شروع به کار می« ای معلمیگواهی شایستگی حرفه»ه این دوره منتهی به صدور 

 شود.مدت پن  سال است. شرایط تمدید گواهی شایستگی متعاقبا اعالم می برای

های یادگیری با استفاده از محیط مجازی ارائه این دوره، حیوری است و فعالیت تخصصیه تمامی دروس 

 .گرددارائه ی مجازیا  یحیور مهین ،به صورت خودخوان تواندیمتواند به صورت سایر دروس می شود.می

« روخوانی و روانخوانی قرآن مجید مهارت»و گواهی  «(ICDL)هفتگانه  یهامهارت»دارا بودن گواهی  -

 برای تمامی دانشجویان به هنگام ورود )ثبت نام( الزامی است.

که در آنها کارشناسی ارشد یا  کلیه دانشجویان از گذراندن دروسی با عنوان مشابه در دوره کارشناسی و  -

 باشند.، معاف میو باالتر کسب کرده اند 91نمره 

 

 ساختار آنطول دوره و . 5

طی یک دوره « نیمسال»یا « سالیانه»به صورت ی ( معلمایحرفه هاییستگی)شا یآموز مهارتدوره یکساله 

شود. در شرایط اجرای سالیانه میزمانی مشتمل بر یک نیمسال تابستانی و در نیمسال عادی به اجرا گذاشته 

رشته اصلی است.  چهارشوند. این دوره دارای تفکیک می« دوره اصلی»و « دوره آمادگی»نیز دو بخش 

 موزش متوسطه، مراقب سالمت و مربی پرورشی.آهای دوره یکساله عبارتند از: آموزش ابتدایی،  رشته
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 تعداد واحدهای درسی دوره یکساله -4جدول 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9
 شود.تعداد واحد و ساعت دروس جبرانی در جمع واحدها محاسبه نمی - 

 تعداد ساعت تعداد واحد نوع درس رشته

ش
آموز

 
ی

ابتدای
 ابتدایی آموزگار 

9جبرانی
 - واحد 3 

 ساعت 878 واحد 91 پایه

 ساعت 111 واحد 92 تخصصی

 ساعت 13 واحد 1 انتخابی

 ساعت 342 واحد 93 جمع

 استثنایی آموزگار

 ساعت 618 واحد 91 پایه

 ساعت 112 واحد 88 تخصصی

 ساعت 027 واحد 93 جمع

ش متوسطه
آموز

 

/ زبان فيزیك / عربی شناسی// زیستریاضی دبيری 

 و ادبيات فارسی/ دینی و قرآن/ زبان انگليسی/ 

 / علوم اجتماعیشيمی

 ساعت 618 واحد 82 پایه

 ساعت 131 واحد 93 تخصصی

 ساعت 643 واحد 93 جمع

 دبيری تربيت بدنی

 ساعت 618 واحد 82 پایه

 ساعت 113 واحد 93 تخصصی

 ساعت 616 واحد 93 جمع

 مراقب سالمت

 ساعت 663 واحد 91 پایه

 ساعت 198 واحد 97 تخصصی

 ساعت 616 واحد 93 جمع

 مربی پرورشی

 ساعت 682 واحد 92 پایه

 ساعت 113 واحد 92 تخصصی

 ساعت 643 واحد 93 جمع
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 فصل دوم

 جداول دروس
 

، مراقب سالمت و )با گرایش های متعدد( متوسطهآموزش ، ییآموزش ابتدارشته  چهاردوره یکساله با جداول دروس 
دبیری، ای های حرفهشایستگیای آموزگاری، های حرفهبخش برنامه درسی شایستگی 4مشتمل بر  مربی پرورشی

 باشد.میبه شرح ذیل  مربی پرورشی ایهای حرفهشایستگی مراقب سالمت وای های حرفهشایستگی

 (آموزگاری) آموزش ابتدایی یمعلم یآموز مهارت کسالهیدوره بخش اول: برنامه درسی 
 

 واحد( 6)حداکثر  آموزش ابتدایی ایهای حرفهشایستگی دروس جبرانی دوره یکساله :8جدول 

 
 واحد قابل  2عنوان مشابه گذرانده شده، به ارزش  اب ا کارشناسی ارشدیی و تمامی دروس جبرانی که در دوره کارشناس

 تطبیق است.

 های فشرده و پیش از توانند به صورت مجازی، نیمه حضوری یا به صورت خودخوان و در دورهتمامی دروس جبرانی می
 شروع یا به همراه سایر دروس ارائه شود.

 

 

 

 

 

 

 

ف
 ردی

 عنوان درس
 پیش ساعت واحد

 جمع عملی نظری جمع عملی نظری نیاز

  28 - 22 8 - 2  تربیتیروانشناسی  1

  28 - 22 8 - 2 اصول و فنون راهنمایی و مشاوره  2

  28 - 22 8 - 2 نقش اجتماعی تربیتی معلم  2

  28 - 22 8 - 2 های تدریس اصول و روش 4

  28 - 22 8 - 2 از یادگیریارزشیابی  5

6 
تربیتی در -فرهنگی یهافعالیت ریزیبرنامه

 مدارس 
2 - 8 

22 
- 28  

  438 - 192 48 - 12 جمع
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  آموزش ابتداییی معلم یآموز مهارت: دروس پایه دوره یکساله 2جدول 

 
 آموزش ابتداییی معلم یآموز مهارتدوره یکساله : دروس تخصصی 1جدول 

 

ف
 ردی

 عنوان درس
 ساعت واحد

نیاز پیش  
 جمع عملی نظری جمع عملی نظری

  28 - 22 8 - 2 فلسفه تربیت  رسمی و عمومی در ج.ا.ا 1

  28 - 22 8 - 2 ای معلماخالق حرفه 2

  28 - 22 8 - 2 اصول و مبانی آموزش و پرورش ابتدایی 2

  28 - 22 8 - 2 روش های انطباق برنامه درسی با موقعیت 4

  12 22 16 8 1 1 طراحی و تولید واحد یادگیری در آموزش ابتدایی 5

  12 22 16 8 1 1 ارزشیابی کیفی )توصیفی( در دوره ابتدایی 6

  12 22 16 8 1 1 اطالعات و ارتباطات در آموزش ابتداییکاربرد فناوری  7

  878 96 176 41 2 11 جمع

ف
ردی

 

 عنوان درس
 پیش ساعت واحد

 جمع کارورزی عملی نظری جمع کارورزی عملی نظری نیاز

1 
تحلیل محتوا و روش تدریس زبان 

 فارسی
1 1 - 8 16 22 - 12  

2 
تحلیل محتوا و روش تدریس 

 ریاضیات
1 1 - 8 16 22 - 12  

2 
تحلیل محتوا و روش تدریس علوم 

 تجربی
1 1 - 8 16 22 - 12  

4 
تحلیل محتوا و روش تدریس مطالعات 

 اجتماعی
1 1 - 8 16 22 - 12  

5 
تحلیل محتوا و روش تدریس قرآن و 

 دینی
1 1 - 8 16 22 - 12  

  12 - 22 16 8 - 1 1 تحلیل محتوا و روش تدریس هنر 6

  61 - 64 - 8 - 2 - تدریس تربیت بدنی ها و فنونروش 7

8 
تحلیل محتوا و روش تدریس کار و 

 فناوری
- 1 - 4 - 22 - 28  

9 
تحلیل محتوا و روش تدریس تفکر و 

 پژوهش
- 1 - 4 - 22 - 28  

  61 64 - - 4 1 - - 1 کارورزی 11

  61 64 - - 4 1 - - 2 کارورزی 11

  411 128 221 96 42 2 11 6 جمع
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 8 آموزش ابتداییی معلم یآموز مهارتدوره یکساله : دروس انتخابی 4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                                                 

 واحد الزامی است. 4انتخاب  - 2

ف
 عنوان درس ردی

 ساعت واحد
نیاز پیش  

 جمع عملی نظری جمع عملی نظری

  12 22 16 8 1 1 اختالالت یادگیری 1

  12 22 16 8 1 1 فراگیرآموزش و پرورش  2

  12 22 16 8 1 1 های چندپایهریزی درسی و آموزش کالسبرنامه 2

  12 22 16 8 1 1 ایپژوهش و توسعه حرفه 4

  438 128 64 2 4 4 جمع
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  آموزگار استثناییی معلم یآموز مهارتدوره یکساله : دروس پایه 6جدول 

 
 آموزگار استثناییی معلم یآموز مهارتدوره یکساله : دروس تخصصی 7جدول 

ف
 ردی

 عنوان درس
 پیش ساعت واحد

 جمع عملی نظری جمع عملی نظری نیاز

  28 - 22 8 - 2 فلسفه تربیت  رسمی و عمومی در ج.ا.ا 1

  28 - 22 8 - 2 ای معلماخالق حرفه 2

  28 - 22 8 - 2 اصول و مبانی آموزش و پرورش ابتدایی 2

  28 - 22 8 - 2 روش های انطباق برنامه درسی با موقعیت 4

  12 22 16 8 1 1 واحد یادگیری در آموزش ابتداییطراحی و تولید  5

  12 22 16 8 1 1 ارزشیابی کیفی )توصیفی( در دوره ابتدایی 6

7 
کودکان کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش 

 استثنایی
1 1 8 16 22 12  

  878 96 176 41 2 11 جمع

ف
ردی

 

 عنوان درس
پیش  ساعت واحد

 جمع کارورزی عملی نظری جمع کارورزی عملی نظری نیاز

1 
شناسی رشد کودکان با نیازهای  روان
 ویژه

2 - - 8 22  - - 28  

2 
شناسی و آموزش و پرورش کودکان  روان

 با نیازهای ویژه 
2 - - 8 22 - - 28  

  28 - - 22 8 - - 2 اختالالت یادگیری 2

4 
دبستانی کودکان  آموزش و پرورش پیش

 با نیازهای ویژه
2 - - 8 22 - - 28  

5 
راهبردها و روشها در آموزش  و پرورش 

 و توابخشی در اختالالت گفتار و زبان
2 - - 8 22 - - 28  

6 

های اصالح  اختالالت رفتاری و تکنیک
رفتار )اختالالت رفتاری و فنون تغییر و 

 اصالح رفتار(
2 - - 8 22 - - 28  

  IEP 2 - - 8 22 - - 28اصول و مبانی آموزش انفرادی  7

8 
ها در آموزش، پرورش و  راهبردها و روش

توانبخشی کودکان با آسیب های حسی 
 حرکتی-

2 - - 8 22 - - 28  

9 
ها در آموزش، پرورش و  راهبردها و روش

 نارسایی هوشیتوانبخشی کودکان با 
2 - - 8 22 - - 28  

  28 - - 22 8 - - 2 آموزش و پرورش فراگیر 11

  61 64 - - 4 1 - - 1 کارورزی 11

  61 64 - - 4 1 - - 2 کارورزی 11

  112 128 - 221 88 2 - 21 جمع
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 (دبیریآموزش متوسطه ) یمعلم یآموز مهارت کسالهیدوره بخش دوم: برنامه درسی 
 آموزش متوسطه یمعلم یآموز مهارت کسالهیدوره  پایه: دروس 2جدول 

  2آموزش متوسطه یمعلم یآموز مهارت کسالهیدوره  : دروس تخصصی3جدول 

                                                 
 شود.در این رشته، گواهی صالحیت با قید گرایش صادر می - 2

 گیرند.تمامی دروس تربیتی موضوعی با قید رشته مربوط در برنامه درسی هر رشته قرار می - 4

ف
 ردی

 عنوان درس
 ساعت واحد

 پيش نياز
 جمع عملی نظری جمع عملی نظری

  92 - 68 2 - 8 فلسفه تربیت رسمی و عمومی در ج.ا.ا 9

  92 - 68 2 - 8 ای معلماخالق حرفه 8

  92 - 68 2 - 8 روانشناسی تربیتی  6

  92 - 68 2 - 8 مشاورهاصول و فنون راهنمایی و  1

  92 - 68 2 - 8 نقش اجتماعی تربیتی معلم  1

  92 - 68 2 - 8 های تدریس اصول و روش 3

  92 - 68 2 - 8 9ارزشیابی از یادگیری  7

  92 - 68 2 - 8 های انطباق  برنامه درسی با موقعیتروش 2

  16 68 93 2 9 9 ای پژوهش و توسعه حرفه 1

  16 68 93 2 9 9 متوسطه و نقش تربیتی معلم مسائل دوره 92

  952 31 822 27 8 92 جمع

ف
ردی

 

 عنوان درس
 پیش ساعت واحد

 جمع کارورزی عملی نظری جمع کارورزی عملی نظری نیاز

4الگوهای تدریس و کاربرد آن در ... 1
 1 1 - 8 16 22 - 12  

  12 - 22 16 8 - 1 1 ... طراحی و تولید واحد یادگیری 2

2 
کتب و روش تدریس  تحلیل محتوا

 دوره اول ... درسی 
1 1 - 8 16 22 - 12  

4 
کتب و روش تدریس  تحلیل محتوا

 1دوره دوم  ... درسی 
1 1 

- 
8 16 22 

- 
12  

5 
کتب و روش تدریس  تحلیل محتوا

 2...  دوره دوم درسی 
1 1 - 8 16 22 - 12  

  12 - 22 16 8 - 1 1 2ارزشیابی یادگیری ...  6

  12 - 22 16 8 - 1 1 ...کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات  7

  61 64 - - 4 1 - - )دوره اول( 1 کارورزی 8

  61 64 - - 4 1 - - )دوره دوم(  2 کارورزی 9

  161 128 224 112 46 2 7 7 جمع
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  دبیر تربیت بدنی یمعلم یآموز مهارت کسالهیدوره : دروس تخصصی 41جدول 

 

 

 

 

 

 

 

ف
ردی

 

 عنوان درس
 پیش ساعت واحد

 جمع کارورزی عملی نظری جمع کارورزی عملی نظری نیاز

1 

کتب و روش تدریس  تحلیل محتوا
دوره  راهنمای معلمان تربیت بدنی

 ابتدایی

1 1 - 8 16 22 - 12  

2 

کتب و روش تدریس  تحلیل محتوا
دوره  راهنمای معلمان تربیت بدنی

 متوسطه

1 1 
- 

8 16 22 

- 
12  

  12 - 22 16 8 - 1 1 برنامه درسی تربیت بدنی تحلیل  2

4 
های اجرای برنامه ریزی و روش

های مکمل درس تربیت بدنی فعالیت
 )فوق برنامه(

1 1 
- 

8 16 22 

- 

12  

  12 - 22 16 8 - 1 1 های ارزشیابی درس تربیت بدنیروش 5

6 
های ارزیابی وضعیت قامتی و روش

 شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی
- 1 - 4 - 22 - 28  

  28 - 22 - 4 - 1 - استعدادیابی ورزشی 7

  28 - 22 - 4 - 1 - سواد حرکتی 8

9 
در کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات 

 تربیت بدنی
- 1 - 4 - 22 - 28  

  61 64 - - 4 1 - - )دوره اول( 1 کارورزی 11

  61 64 - - 4 1 - - )دوره دوم(  2 کارورزی 11

  136 128 288 81 46 2 7 7 جمع
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 مراقب سالمت یآموز مهارت کسالهیدوره بخش سوم: برنامه درسی 
 مراقب سالمت  یآموز مهارت کسالهیدوره : دروس پایه 44جدول 

 
 مراقب سالمت  یآموز مهارت کسالهیدوره : دروس تخصصی 48جدول 

 

ف
 ردی

 عنوان درس
 ساعت واحد

 پيش نياز
 جمع عملی نظری جمع عملی نظری

  92 - 68 2 - 8 فلسفه تربیت رسمی و عمومی در ج.ا.ا 9

  92 - 68 2 - 8 ای معلماخالق حرفه 8

  92 - 68 2 - 8 اسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش در ج.ا.ا 6

  92 - 68 2 - 8 اصول و مبانی آموزش و پرورش ابتدایی 1

  92 - 68 2 - 8 نقش اجتماعی تربیتی معلم  1

  16 - 12 9 - 6 روانشناسی عمومی 3

  92 - 68 2 - 8 اصول و فنون راهنمایی و مشاوره 7

  16 68 93 2 9 9 های آموزش سالمت اصول و روش 2

  16 68 93 2 9 9 ای پژوهش و توسعه حرفه 1

  993 31 878 43 8 97 جمع

ف
ردی

 

 عنوان درس
 ساعت واحد

 پيش نياز
 جمع کارورزی عملی نظری جمع کارورزی عملی نظری

9 
سالمت/ بهداشت و 

 صیانت از محیط زیست
9 9 - 2 93 68 - 16  

  92 - - 68 2 - - 8 هانشانه شناسی بیماری 8

  16 - 68 93 2 - 9 9 بهداشت خانواده 6

  16 - 68 93 2 - 9 9 بهداشت مدارس 1

1 
غربالگری و مراقبت از 

 سالمت دانش آموزان
9 9 - 2 93 68 - 16 

نشانه شناسی 

 ها بیماری

3 
تغذیه کاربردی و تناسب 

 اندام
9 9 - 2 93 68 - 16  

7 
آموزش بهداشت و روابط 

 انسانی
9 9 - 2 93 68 - 16  

2 
آموزش عملی در 

 کلینیک تخصصی
- - 9 4 - - 31 31  

  31 31 - - 4 9 - - 9کارورزی  1

  31 31 - - 4 9 - - 8کارورزی  92

  542 918 918 982 40 6 3 2 جمع
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 یپرورش یمرب یآموز مهارت کسالهیدوره بخش چهارم: برنامه درسی 
 مربی پرورشی  یآموز مهارت کسالهیدوره : دروس پایه 42جدول 

 پرورشی مربی یآموز مهارت کسالهیدوره : دروس تخصصی 41جدول 

ف
 ردی

درسعنوان   

 ساعت واحد

 پيش نياز
 جمع عملی نظری جمع عملی نظری

  92 - 68 2 - 8 فلسفه تربیت رسمی و عمومی در ج.ا.ا 9

  92 - 68 2 - 8 سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت )ع(  8

  16 68 93 2 9 9 سالمت/ بهداشت و صیانت از محیط زیست 6

  92 - 68 2 - 8 ای از دیدگاه اسالماخالق حرفه 1

  92 - 68 2 - 8 اسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش در ج.ا.ا 1

  92 - 68 2 - 8 نقش اجتماعی تربیتی معلم  3

  92 - 68 2 - 8 اصول و فنون راهنمایی و مشاوره  7

  92 - 68 2 - 8 های تدریساصول و روش 2

  16 68 93 2 9 9 ای پژوهش و توسعه حرفه 1

  927 31 813 46 8 93 جمع

ف
ردی

 

 عنوان درس
پيش  ساعت واحد

 جمع کارورزی عملی نظری جمع کارورزی عملی نظری نياز

  92  - 68 2 - - 8 روانشناسی پرورشی 9

  16 - 68 93 2 - 9 9 هاآموزش ارزش 8

6 
-های دانشمدیریت فعالیت

 آموزی و گروهی 
9 9 - 2 93 68 - 16  

  31 - 31 - 2 - 8 - بازی های پرورشی 1

  16 - 68 93 2 - 9 9 ای سواد رسانه 1

  16 - 68 93 2 - 9 9 کاربرد هنر در تربیت 3

7 
های ریزی فعالیتبرنامه

 تربیتی در مدارس-فرهنگی
9 9 - 2 93 68 - 16  

2 
مبانی و اصول تربیت سیاسی و 

 اجتماعی
8 - - 2 68 - - 92  

  31 31 - - 4 9 - - 9 کارورزی 1

  31 31 - - 4 9 - - 8 کارورزی 92

  133 982 881 911 46 8 7 1 جمع
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 فصل سوم

 سرفصل دروس

 رشته آموزش ابتدایی سرفصل دروس -بخش اول

 

 «تربیتی یروانشناس»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن4
تدریس فعالیت هدفمندی است که نیل به آن در گرو آگاهی معلمان از اصول تدریس اثر بخش است. چرا که در شرایط فعلی 
معلمای همواره خود را با این پرسش های جدیدی روبرو می بییند و نیازمند آن هستند تا با مسئله ها و موقعیت های پیش بینی 

س درس می آوردند/ روبرو هستند به شیوه خالقانه ای برخورد نمایند. آن ها به طور شنده ای که دانش آموزان با خود به کال
ای خود پاسخ دهند: چه اهدافی برای یادگیری دارای بیشترین  مداوم باید به پرسش هایی از این دست در فرآیند عمل حرفه

ان در خلق موقعیت های یادگیری اثر بخش ارزش است؟ دانش آموزان از چه توانمندی ها و ظرفیت هایی برخوردارند؟ نقش آن
چیست؟ چگونه می توانند از موفقیت ها و خطا های خود برای اتخاذ تصمیمات در آینده بهره بگیرند؟ مطالعه روانشناسی تربیتی 

وبرو می به دانشجو معلمان کمک خواهد کرد تا از یافته های علمی پژوهشی برای پاسخ به مسئله ها یا  پرسش هایی که با آن ر
 شوند استفاده نموده و بتواند با تعمق در آن به توسعه ظرفیت ها و نیز متراکم شدن تجربیات خود در آینده کمک کنند. 

 مشخصات درس

 نوع درس:  نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 22زمان درس: 

 -پیشنیاز: 

 یتیتربروانشناسی نام درس: 

 واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این 

نقش یافته های علمی در زمینه تدریس اثر بخش تصمیمات آموزشی/ و تربیتی اتخاذ شده در سطح  با شناخت

 کالس درس/ مدرسه را تحلیل و گزارش نماید.

 شایستگی اساسی:

ck &Pk 2 &1-1کد-

1&1-2&2-2  &2 -2 

 2سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

 یافته های

 علمی

-در بررسی منابع علمی

پژوهشی  توانسته است 

اطالعات معتبری را جمع 

آوری کند اما، آن را در 

قالب یک مقاله منسجم 

 ارائه نکرده است. 

 -در بررسی منابع علمی

پژوهشی توانسته است 

اطالعات معتبری را جمع 

آوری کرده و آن را در قالب 

 یک مقاله منسجم ارائه کند.

 -ع علمیدر بررسی مناب

پژوهشی توانسته است 

اطالعات به روز و معتبری را 

جمع آوری کرده و آن را در 

قالب یک مقاله منسجم به 

همراه پیشنهادت کاربردی 

 ارائه کند.

تدریس اثر 

 بخش

در بررسی عملکرد معلم در 

کالس درس توانسته است 

در بررسی عملکرد معلم در 

کالس درس توانسته است 

در بررسی عملکرد معلم در 

کالس درس توانسته است 
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برخی از مالک های 

تدریس اثر بخش را 

شناسایی کند اما نتوانسته 

ارتباط میان آن ها را برای 

تأثیر گذاری بر یادگیری 

 دانش آموزان تحلیل نماید. 

مالک های تدریس اثر 

بخش را شناسایی نموده و 

رابطه میان آن ها به جهت 

دگیری دانش تأثیر بر یا

 آموزان تحلیل نماید.

مالک های تدریس اثر 

بخش را شناسایی نموده و 

رابطه میان آن ها به جهت 

تأثیر بر یادگیری دانش 

آموزان تحلیل نماید و 

پیشنهاداتی برای لحاظ 

نمودن ویژگی ها و موقعیت 

های فردی دانش آموزان 

 کند.  ارائه

کاربرد یافته 

 ها

در بررسی موقعیت آموزشی 

و تربیتی در سطح مدرسه 

میزان تأثیر پذیری 

تصمیمات از نظریه های را 

بدون مستند نمودن کاربرد 

ها به پژوهش های رشدی 

)نظریه های رشد( تحلیل 

 کرده است. 

در بررسی موقعیت آموزشی و 

تربیتی در سطح مدرسه 

میزان تأثیر پذیری تصمیمات 

از نظریه های رشدی را با 

استناد به کاربرد نظریه ها در 

پژوهش های تربیتی تحلیل 

 کرده است. 

در بررسی موقعیت آموزشی و 

تربیتی در سطح مدرسه 

میزان تأثیر پذیری تصمیمات 

از نظریه های تربیتی را با 

ستناد به کاربرد نظریه ها در ا

پژوهش های مختلف بررسی 

  و با توجه به موقعیت و بافت

فرهنگی اجتماعی/ تفاوت 

های فردی پیشنهاداتی ارائه 

 کند.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت8
 کلیات فصل اول: 

 تعریف روانشناسی -

 موضوعات و گرایشهای روانشناسی  -

 در آموزشکاربرد روانشناسی  -

 تکلیف یادگیری: 

مقاالت علمی پژوهشی در خصوص نقش روانشناسی در آموزش و تحوالت آن را مطالعه و یافته ها را در قالب یک مقاله کوتاه 
 ارائه نماید. 

 فصل دوم: روانشناسی تربیتی
 تعریف روانشناسی تربیتی -

 روانشناسی تربیتی و تدریس اثر بخش -

 معلمان کارآمد -

 در روانشناسی تربیتی روشهای پژوهش -

 تکالیف یادگیری:

مقاالت علمی پژوهشی در خصوص تدریس اثر بخش و ویژگی های آن/ روش های پژوهش در روانشناسی تربیتی را مطالعه و 
 یافته های خود را در گزارشی مبنی بر چگونگی استفاده از یافته ها یا راهکار ها ارائه نماید. 

 فصل سوم: رشد
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 رشد انسان -

 چیست؟رشد  -

 رشد شناختی -

 رشد اجتماعی و عاطفی -

 رشد اخالقی -

 تکالیف یادگیری:

دید گاه های مختلف در زمینه ابعاد رشد را مطالعه و در قالب یک جدل مقایسه ای شباهت ها و تفات های دیدگاه ها را گزارش 
 نماید. 

 فصل چهارم: تفاوت های فردی
 عوامل مؤثر بر رفتار -
 احساس و ادراک -
 هوش -

o سئله طبیعت و تربیتهوش و م 

o  هوش و رشد شناختی 

o دید گاه های مختلف درباره هوش 

 شیوه های یادگیری و تفکر -

 شخصیت و خلق و خو -

 انگیزه ، آموزش و یادگیری -

 تفاوت های فرهنگی و جنسیتی -

 تکالیف یادگیری:

پژوهش های انجام شده در زمینه تفاوت های فردی را در حوزه های مختلف را مطالعه و چگونگی استفاده از داللت های این 
 یافته ها برای تدریس اثر بخش را شناسایی و گزارش کند. 

 تکلیف عملکردی: 
 طالعه و تأثیرات آن تحلیل نماید.با مشاهده یک موقعیت آموزشی تصمیمات معلم/ مربی را در مواجهه با تفاوت های فردی م

 فصل پنجم: فرآیند های شناختی
 سطوح پایین فرایند های شناختی -

 فرآیند های شناختی پیچیده -
 درک مفهوم -

 تفکر -

 حل مسئله -

 خالقیت -

 تکلیف یادگیری: 

یی و چگونگی روش های بکارگیری فرآیند های شناختی را در کتاب های درسی برسی و نمونه ای از این مهارت ها را شناسا
 آموزش آن را مورد نقد و برسی قرار دهد. 

 روش های پروش خالقیت در آموزش موضوعات درسی مختلف را مطالعه و یافته های خود را به کالس گزارش نماید. 
 فصل ششم: مدیریت کالس درس

 اصول کلی مدیریت کالس -
 شیوه های مدیریت کالس -
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 فضای مطلوب برای یادگیری -

 ت رفتاریپیشگیری از مشکال -

 مداخله های خاص برای هدایت رفتار نامناسب -

o قرار داد گروهی 

o  قرارداد فردی 

o بازی رفتار خوب 

o دوری موقت 

 تکلیف عملکردی: 

یک کالس درس/ موقعیت تربیتی در سطح مدرسه را مشاهده، و گزارشی از روش های مدیریت بکارگرفته شده تهیه و نتایج را 
 به همراه نقد و بررسی و مبتنی بر یافته های علمی گزارش نماید. 

 فصل هفتم: کودکا با نیاز های ویژه
 دانش آموزان مبتال به ناتوانی -

 اختالالت حسی -
 یاختالالت جسم -

 کم توان ذهنی -

 اختالالت زبانی و گفتاری -

 ناتوانی های یادگیری -

 اختالالت رفتاری و عاطفی -

 کودکان تیزهوش -

 کودکان سرآمد  -
 تکلیف یادگیری: 

از یک مدرسه دانش آموزان با نیاز های ویژه بازدید نموده و نحوه آموزش و نوع خدمات ارائه شده به این گروه از دانش 
 رش نماید. آموزان را برسی و گزا

با مراجعه به منابع علمی روش های ارائه خدمات به دانش آموزان با نیاز های ویژه را در سایر کشور ها مطالعه و یافته ها را 
 در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند. 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2
های علمی در زمینه تدریس و کاربرد آن در استفاده از فرصت های یادگیری مستقیم/ فردی از طریق مطالعه نظریه 

موقعیت های آموزشس/تربیتی، بکارگیری راهبرد های شناختی برای مطالعه ویژگی های رشدی/تفاوت های فردی در 
موقعیت های آموزشی/ تربیتی )کالس درس و مدرسه(، تحلیل و ارائه پیشنهاداتی برای ارتقاء سطح اثر بخشی تصمیمات 

 الس درس/ مدرسه.معلم/ مربی در ک

 . منابع آموزشی1

 منابع اصلی:

 .پروین کدیور، چاپ چهارم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی  ترجمه. کاربرد روانشناسی در آموزش (.1272)بیلر، رابرت  .1

 (. روانشناسی کاربردی برای معلمان. مترجم رابعه موحد. انتشارات ارجمند. 1291بنتهام، سوزان. ) .2
(. روانشناسی تربیتی. ترجمه شاهده سعیدی و همکاران. انتشارات موسسه خدمات فرهنگی 1291دبلیو. )سانتراک، جان  .2

 رسا.

 منابع فرعی:
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 (. روانشناسی کاربردی برای معلمان. ترجمه مهشید فروغان. انتشارات ارجمند.1289فونتانا ، دیوید. ) .1
ی اصول وکاربرد آن. ترجمه علینقی خرازی. مرکز نشر (. روانشناسی تربیت1288گالور، جان ای، برونینگ ،راجر اچ. ) .2

 دانشگاهی
(. روانشناسی تربیتی. ترجمه غالمرضا خوی نژاد و همکاران. انتشارات حکیم 1291گیج، نیتل، برالینر، دیوید سی. ) .2

 فردوسی.

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4
 نمره  12ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره  8ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 
 ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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 «اصول و فنون راهنمایی و مشاوره»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:4
راهنمایی مجموعه فعالیت های منظم و سازمان یافته ای است که به منظور حدداکثر اسدتفاده از تواندایی هدای بدالقوه در طدول       
زندگی درباره فرد اعمال می شود. مشاوره رابطه رویاروی بین مراجع و مشاور است که بدان وسیله به مراجع کمک می شدود تدا   

اذ نماید،از طریق مشاوره مراجع می آموزد که چگونه یک زندگی سالم و سدازنده را  پس از شناخت خویش تصمیمات مناسبی اتخ
 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 اسدت. از طریدق   
وانایی ها و محدودیت های داندش آمدوزان پدی برد،یکدی از وظدایف اساسدی معلمدان        خدمات راهنمایی و مشاوره می توان به ت

راهنمایی و هدایت دانش آموزان می باشد به طور مسلم ارایه خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش آموزان بدون آگاهی معلمان از 
دانشجو معلمدان در دوران تحصدیل خدود بدا      مبانی،اصول و روش های راهنمایی و مشاوره میسور نمی باشد، بنابراین الزم است

مبانی، اصول و روشهای راهنمایی و مشاوره آشنا شده تا بتوانند درآینده به عنوان معلم مدرسه نقش راهنمایی و مشاوره ای خدود  
محسوب مدی  را به خوبی ایفا نمایند. همچنین این درس به عنوان یکی از دروس پایه برای دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره 

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

مشخصاااااات 

 درس
نددوع درس: نظددری 

  2تعداد واحد: 
 22زمدددددان درس: 

 ساعت

 اصول و فنون راهنمایی و مشاورهنام درس: 

 در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای یادگیری: 
با مطالعه درس مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره، با مفاهیم اساسی راهنمایی و مشاوره آشنا شده، در فرایند آموزش 

نقش  از مبانی و اصول مشاوره بهره کافی ببرد، به جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش پی ببرد و با
مشاوره ای معلمان در فرایند تدریس و کالس درس آشنا شود.همچنین از فنون و روش های شناخت دانش آمدوزان  
و رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانی اطالعات کافی کسب نموده و بتواند در موقعیدت واقعدی مدرسده بکدار     

 ببرد.
مشاوره در موقعیت های واقعی مدرسده بهدره بدرده و بدا     دانشجوپس از گذراندن این درس قادر خواهد بود از اصول 

در زمینده هدای   شناختی که ازتفاوت های فردی، ویژگی ها و مسایل و مشکالت دانش آموزان پیدا می کند بتواندد  
 شغلی و سازشی به آنها کمک نماید. -تحصیلی

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  کااد

8-4& 2-2& 

1-2& 
 2سطح 8سطح 4سطح  هامالک

داناااش محتاااوایی و  

موضاااوعی راهنماااایی 

 ومشاوره و انواع آن

در موردمباحددث اساسددی 
راهنمدددددددددددددایی و 
مشدددداوره،فنون و روش 
هددای مشدداوره صددرفا    
اطالعات ارایده شدده را   
جمدددع آوری و بددددون  
ارایدده تحلیددل حاصددل از 
مقایسدددده آنهددددا، آن را 

 گزارش نموده است.  

موضددددوعات اساسددددی  
راهنمایی و مشاوره و انواع 

مدورد مقایسده قدرار    آن را 
داده و یافته های خدود را  
در قالددب یددک گددزارش   
 منسجم ارایه نموده است

مباحث اساسی راهنمدایی  
و مشددداوره واندددواع آن،  
تفدداوت وتشددابه مفدداهیم  
ورابطه آنها بدا یکددیگررا   
مددورد مقایسدده و ارزیددابی 
قرارداده و دالیل خدود را  
در قالددب یافتدده هددا بدده   
صددورت یددک گددزارش   

 نموده است. منسجم ارایه

نقش و وظایف کارکناان  

مدرسااه در رابطااه بااا  

فرایناااد راهنماااایی و  

دربداره نقدش و وظددایف   
کارکندددان مدرسددده  در 
مورد راهنمایی و مشاوره 

نقش و وظدایف کارکندان   
مدرسدددده را در فراینددددد 
راهنمایی و مشاوره دانش 

نقش و وظدایف کارکندان   
مدرسدددده را در فراینددددد 
راهنمایی و مشاوره دانش 
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دانددش آمددوزان صددرفا     مشاوره دانش آموزان
اطالعات ارایده شدده را   
جمع آوری و بدون ارایه 
تحلیل حاصل از مقایسه 
آنها، آن را گزارش نموده 

 است.  

آموزان مورد مقایسه قدرار  
داده و یافته های ناشی از 
ایددن مقایسدده را در قالددب 

نسجم ارایه یک گزارش م
 نموده است

آمددوزان وتفدداوت وتشددابه 
آنهددا بددا یکدددیگررا مددورد 
مقایسه وتجزیه و تحلیدل  
قرارداده و یافته های خود 
را بدده صددورت مکتددوب   

 گزارش نموده است.

رویکردهااای اساساای  

مشاوره و روان درمانی و 

 کاربردهای آنها 

درباره رویکردهای اصلی 
مشدداوره و روان درمددانی 
صددرفا  اطالعددات ارایدده  
شدددده را جمدددع آوری و 
بددددون ارایددده تحلیدددل 
حاصل از مقایسده آنهدا،   
آن را گدددزارش نمدددوده 

 است.  

مفدددددداهیم اساسددددددی 
رویکردهای اصلی مشاوره 
و روان درمددانی را مددورد  
مقایسه قدرار داده و یافتده   
های خود را در قالب یدک  
گددزارش منسددجم ارایدده   

 نموده است

مباحث مهم رویکردهدای  
اصدددلی مشددداوره وروان  
درمددانی وتفدداوت وتشددابه 
آنهددا بددا یکدددیگررا مددورد 
مقایسه و ارزیابی قرارداده 
و دالیل خود را در قالدب  
یافته ها به صدورت یدک   
گددزارش منسددجم ارایدده  

 نموده است.

برنامه های راهنماایی و   

مشاوره در نظام آموزش 

 و پرورش 

دربددداره برنامددده هدددای 
راهنمددایی و مشدداوره در 
نظام آموزش و پدرورش  
جهددان وایددران صددرفا    
اطالعات ارایده شدده را   
جمع آوری و بدون ارایه 
تحلیل حاصل از مقایسه 
آنها، آن را گزارش نموده 

 است.  

برنامده هدای راهنمددایی و   
مدددوزش و مشددداوره در آ

پرورش ایران را بدا سدایر   
کشورهامورد مقایسه قدرار  
داده و دالیددل خددود را در  
قالب یک گزارش منسجم 

 ارایه نموده است

برنامه هدای راهنمدایی و   
مشددداوره در آمدددوزش و  
پددرورش ایددران وتفدداوت  
وتشابه آن با برنامه هدای  
مشاوره درسایر کشورها را 
مددورد مقایسدده و ارزیددابی 

های خدود   قرارداده ویافته
را به صورت مکتدوب ودر  
قالدددب یدددک گدددزارش  
 منسجم ارایه نموده است.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت8
 :مباحث اساسیفصل اول

 اهمیت و ضرورت راهنمایی و مشاوره -
 فلسفه و اهمیت راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش -
 جهان و ایرانتاریخچه راهنمایی و مشاوره در  -
 راهنمایی و مشاوره در اسالم -
 مفهوم و تعریف راهنمایی -
 اصول و اهداف راهنمایی  -
 خدمات راهنمایی   -
 مفهوم و تعریف مشاوره -
 اصول و اهداف مشاوره  -
 خدمات مشاوره -
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 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
 مقایسه مفاهیم راهنمایی، مشاوره و روان درمانی و بیان تفاوت های آنها -2

 :  یفعالیت عملکرد
 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 -
 انواع راهنمایی از نظر شیوه اجرا -
 انواع مشاوره از نظرموضوع -

 انواع مشاوره از نظر شیوه اجرا -
 وهای رایج راهنماییالگ -

 :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 انواع راهنمایی و مشاوره از نظر موضوع و شیوه اجرا و بیان تفاوت های آنها -2
 ت ها و تفاوت های آنهامقایسه الگوهای  راهنمایی وبیان شباه -4

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

 : روش ها و فنون راهنمایی و مشاورهفصل سوم
 و فنتعریف روش  -
 روش های راهنمایی و مشاوره-
فنون راهنمایی)مشاهده،مصاحبه،پرسشنامه،شرح حدال نویسدی،واقعه نویسدی،مقیاس درجده بنددی رفتدار،گروه سدنجی،مطالعه         -

 موردی،مطالعه پرونده تحصیلی،سیاهه رفتار،آزمون های روانی(
کوت، سازمان دادن، انعکاس احساس و محتوا، قرارداد فنون مشاوره)گوش دادن،تشویق کردن، برخورد با مقاومت، برخورد با س -

بستن، تعیین تکلیف، پایان دادن به جلسه، همدلی، مواجهه سازی، تفسیر و بینش، رهبری، ایفای نقش، تسکین یدا آرام بخشدی،   
 ارجاع(

 مهارت های مشاوره  -
 

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -1
 های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرسمشارکت در بحث  -2

 مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره با یکدیگر و بیان تفاوت های آنها -2
 مشاهده اجرای فنون مشاوره توسط متخصصان )مستقیم/ فیلم( و تحلیل مشاهدات به صورت مکتوب -4
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 :  فعالیت عملکردی
 ه و ارایه گزارش آن در کالس درستحلیل و مقایسه فنون راهنمایی و مشاور -1
 -2طراحی و اجرای یک نمونه از هر کدام از فنون راهنمایی نظیر مشاهده، مصاحبه و ....، و ارایه گزارشی ازآنها بده مددرس     -2

 بیان کاربرد هریک از فنون راهنمایی و مشاوره درمحیط واقعی مدرسه در قالب گزارش کتبی
نشجویان رشته مشاوره با توجه به مشاهدات خود )مستقیم/ فیلم (در مدورد یدک نفدر از داندش     اجرای فنون مشاوره توسط دا -4

 تصویری و کتبی آن به مدرس -آموزان و ارایه گزارش صوتی
 : نقش و وظایف کارکنان مدرسه در برنامه راهنمایی و مشاوره دانش آموزانفصل چهارم

 نقش و وظایف مدیرمدرسه -
 سهنقش و وظایف معلم مدر -
 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 -
 نقش دانش آموز در فرایند راهنمایی و مشاوره -

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

 های آنها
 :  فعالیت عملکردی

ر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشداوره مدرسده  و   تحلیل و مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی پرورشی و سای -1
 ارایه گزارش آن در کالس درس

 : جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورشفصل پنجم
 برنامه های راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه -
 نقش و عمل مشاور در دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه -
 ساختار و تشکیالت 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 -
 مشاوره در موسسات و مراکز بهداشت روانی -
 مدرسه تفاوت های فردی در بین دانش آموزان - 
 در نظر گرفتن تفاوت های فردی در راهنمایی و مشاوره با دانش آموزان -

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

 :  فعالیت عملکردی
 تحلیل و مقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره در مدارس ابتدایی و متوسطه و ارایه گزارش آن در کالس درس -1
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اوره دانش آموزی، خانواده و دانشجویی و ارایده گدزارش کتبدی    تحلیل و مقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره در مراکز مش -2
 آن به مدرس

مقایسه تفاوت های فردی دونفر از دانش آموزان یک مدرسه توسط دانشجویان رشته مشاوره و ارایده گدزارش کتبدی آن بده      -2
 مدرس

 : رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانیفصل ششم  
 مانیمشاور و انتخاب نوع رویکرد در -
 رویکردهای درمانی متمرکز بر زمینه -
 رویکردهای درمانی متمرکز بر هیجانات -
 رویکردهای درمانی متمرکز بر تفکر و باور -
 رویکردهای درمانی متمرکز برعمل و رفتار -
 رویکردهای درمانی یکپارچه نگر و التقاطی -

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -
 رکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرسمشا -2
 مقایسه رویکردهای درمانی مختلف و بیان تفاوت های آنها -2

 :  فعالیت عملکردی
 تحلیل و مقایسه رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانی و ارایه گزارش آن در کالس درس -1
روان درمانی در محیط واقعی مدرسه توسط دانشدجویان رشدته مشداوره و ارایده      تحلیل کاربرد رویکردهای اساسی مشاوره و -2

 گزارش کتبی آن به مدرس

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2
تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظری به 

پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. برقراری ارتباط میان آموخته های همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل 
کالسی و الزامات محیط آموزشی، بهره گیری از فرصتهای یادگیری خارج از محدیط آموزشدی،برقراری پیوندد میدان نظدر و      

دی توسدط مددرس از   عمل در محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی دانشجویان در انجام فعالیدت هدای عملکدر   
راهبردهای تدریس این درس می باشد که منجر به درک عمیق تر مطالب وبکارگیری داندش نظدری راهنمدایی و مشداوره     
توسط دانشجو معلمان در موقعیت های واقعی مدرسه خواهد شد.یادگیری غیر مستقیم نیدز مسدتلزم مطالعده فدردی و درک     

 زشی می باشد.شناختی فرد در موقعیت های مختلف محیط آمو

 . منابع آموزشی1

 منابع اصلی:
 (. اصول و مبانی مشاوره. ترجمه مهدی گنجی، تهران، نشر ساواالن.1291گالدینگ، ساموئل .تی) -
 (. مقدمات راهنمایی ومشاوره. تهران، انتشارات رشد.1291شفیع آبادی، عبداهلل ) -

 منابع فرعی:
 و مشاوره، مشهد، نشرتمرین (. کلیات راهنمایی1291اصغری پور، حمید) - 
 (. زمینه مشاوره و راهنمایی، ترجمه باقر ثنایی و همکاران،انتشارات رشد 1286گیبسون، رابرت و میشل، ماریان) - 
 (. راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی، تهران، انتشارات رشد 1279صافی ، احمد) - 
 شاوره و روان درمانی، تهران، نشر دانژه (. فنون م1291تمدنی، مجتبی و بهمنی، بهمن ) - 
 (. اصول و روش های راهنمایی و مشاوره،تهران،انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی 1271حسینی بیرجندی، سید مهدی )-
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 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4

 نمره 11به میزان )باز پاسخ،بسته پاسخ، چندگزینه ای و یا ترکیبی(  ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری
 نمره2ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری پیش بینی شده کالسی

 نمره 8)فعالیت( عملکردی ارزشیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف
شدود.  ارزشیابی از یادگیرنده براساس تکالیف یادگیری در طول نیمسال،تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمسال انجام مدی  

 )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است. مبنای ارزیابی تکالیف
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 «نقش اجتماعی تربیتی معلم»سرفصل درس 

 :معرفی درس و منطق آن .4

تربیتی معلم می تواند، دانشجویان معلمی را نسبت به وظیفه و -ارائه بینش، بحث و اندیشه ورزی پیرامون نقش اجتماعی 
رسالت خویش حساس کند و برخی چالش های نظری معطوف به بازتعریف این نقش در جامعه امروز را از پیش پای وی 

و مسائل خاص نسل جدید در آن، داشتن انگاره ای صحیح از  بردارد. این امر مستلزم شناخت دقیق مختصات عصر حاضر
 جایگاه معلم در حرکت اصالحی اجتماعی و آمادگی برای ایفای این نقش در این عصر است.  

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد نظری 8تعداد واحد: 

 ساعت 28زمان درس: 

  

 نام درس:   نقش اجتماعی تربیتی معلم 

 یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود: اهداف/ پیامدهای

 تصویری روشن و واقع بینانه از مختصات عصر حاضر داشته باشد. (4
معیارهای نوع مطلوب رابطه با دانش آموزان در این عصر را بشناسد و بتواند رابطه خود با دانش   (2

 آموزانش را مبتنی بر آن تنظیم نماید.
جایگاه وامکانهای مختلف خود را در مقام اصالحگر اجتماعی در سلسله مراتبی از اجتماعات از    (9

 کالس گرفته تا جامعه بیابد.

ویژگیهای اصالح گری را بداند و قادر باشد مبتنی بر این ویژگیها و به اقتضای مختصات عصدر    (1
 حاضر، کنش اجتماعی فعاالنه و موفقیت آمیز داشته باشد.

 PKشایستگی اساسی:

 

 هامالک  

 پیامدها

 2سطح 8سطح 4سطح 

داشتن تصویری روشن 
و واقددددع بیناندددده از  
 مختصات عصر حاضر

مختصددددددددددات و 

ویژگیهدددای عصدددر  

حاضدر را مدی داندد و    

می تواندد بدرای هدر    

یددک نموندده فرضددی  

 ذکر کند .

می تواند با قدرار گدرفتن    

در یک موقعیدت واقعدی،   

مختصاتی از عصر حاضدر  

کدده در آن بددارز اسددت را  

شناسایی کندد و بدا بیدان    

 شواهد، توضیح دهد. 

می تواند راه حل هایی را 

بددرای عبددور یددا تعدددیل  

چالش های عصر حاضدر  

ارائه دهدد و در موقعیدت   

 تربیتی بکار گیرد. 

شناخت معیارهای نوع 

مطلوب رابطه با دانش 

آموزان در ایدن عصدر   

 وتوان تنظیم رابطه 

معیارهای نوع مطلوب 

رابطه با دانش آموزان 

در این عصر را بداند و 

بتوانددددد و در یددددک 

مصددددداق، حالددددت  

مطلدددوب و حددداالت 

ندددامطلوب را نشدددان 

 دهد.

در یک موقعیدت تربیتدی،   

ابعاد رابطه تربیتی ممکدن  

ناسایی کندد  و مطرح را ش

و حالت مطلوب را در هدر  

 بعد، مشخص نماید.

بتواند در موقعیت تربیتدی  

واقعددی، ابعدداد تربیتددی را  

بشناسد و حالت مطلدوب  

آن بعددد را عمددال محقددق 

 کند.

شددددناخت و یددددافتن 

جایگددداه وامکانهدددای 

قادر باشد تا مشکالت 

و معضددالت اجتمدداع  

قادر به تشدخیص مؤلفده   

هدددای مختلدددف بدددروز  

قادر باشد در یک موقعیت 

واقعی، دست بده اصدالح   
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مختلف خدود در مقدام   

 اصالحگر اجتماعی 

را  هددددای تربیتددددی 

 بشناسد و تشریح کند.

مشکالت باشد و فرضدیه  

هددایی در بددرون رفددت از 

 آنها داشته باشد. 

موقعیدددددت و محدددددیط 

 اجتماعی بزند.

فهم ویژگیهای اصالح  

گری و قددرت انجدام   

 کنش اجتماعی فعال   

مقتضددای ویژگیهددای 

اصالح گری در عصر 

حاضدر را مدی داندد و    

مددی توانددد آنهددا را در 

موقعیت های مختلف 

 بازتعریف کند.

قددادر اسددت در زندددگی   

معلمان، ویژگیهای -مصلح

اصالح گری را بازشناسی 

کندد و متنداظر آنهددا را در   

 زمان حال معلوم نماید. 

قددادر اسددت، ویژگیهددای  

اصالح گری را به صورت 

تهدددای واقعدددی در موقعی

اجتماعی مختلف محقدق  

 سازد.

  
 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 8

 

 بخش نخست: ویژگیهای عصر حاضر
 فروریختن ساختارهای فیزیکی و مفهومی در عصر ارتباطات -

 رویارویی اطالعات با دانش -

 رویارویی سرعت با تامل در تصمیم -

 رویارویی سنت با مدرنیته -

 انسان با قدرت ساختارهای اجتماعیرویارویی عاملیت  -

 چالش معنا -

 چالش هویت -

 تکالیف یادگیری:

 مطالعه و مرور مقاله چالش های تربیت اسالمی در قرن بیست و یکم، نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، جلد دوم.  -

 مطالعه و مرور فصل سوم از بازشناسی عاملیت انسانی در فضای مجازی -

 تکالیف عملکردی:

 یابی ویژگیهای عصر حاضر با یکی از این موارد:مصداق 

 حضور در یک شبکه اجتماعی، دسته بندی تجربیات شخصی از تاثیرات این شبکه ها بر زندگی -

 مصاحبه های عمیق با سه دانش آموز دبیرستانی و پرسش از نگاه آنها به زندگی -
 

 بخش دوم: رابطه معلم و شاگرد  
 سطحیمقبولیت: در میانه هیبت و هم  -

 الگوپردازی: در میانه مریدپروری و تک روی -

 هدایت گری: در میانه اقتدارگرایی و تسهیل گری -

 همراهی: در میانه نظاره گری و همپایی -

 حقیقت گرایی: در میانه نفوذناپذیری و نسبی گرایی -

 پایش: در میانه تفتیش تا عدم توجه -

 تکالیف یادگیری:
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باره به تربیت اسالمی جلد دوم و نقش معلم در تربیت دینی مرتبط با آسیب و مطالعه فصل هایی از دو کتاب نگاهی دو -
 سالمت در تربیت دینی و رسالتهای معلم در تربیت

 تکالیف عملکردی:

 گفتگو درباره قطب ها و بررسی نقاط قوت و ضعف هر قطب -

 یافتن و تشریح نقاط بهینه در یک موقعیت تربیتی -
 

 لمهای اجتماعی معبخش سوم: رسالت
 واقع بینی: در میانه واقع زدگی و واقع گریزی -

 اصالحگری: در میانه انفعال و مقابله -

 تبیین گری: در میانه شنوندگی و گویندگی -

 ترسیم افق: در میانه اقتضا و توهم -

 تکالیف یادگیری:

 های برنامه درسی و استخراج وظایف اجتماعی معلم از آنمطالعه فصل هشتم از کتاب فرهنگ -

 عملکردی:تکالیف 

یافتن مصادیق رسالتهای اجتماعی معلم در زندگی و کنش معلمان مبرّزی چون میرزا حسدن رشددیه، بهمدن بیگدی،      -
 مرحوم کرباسچیان، معلم کالوی بندر دیّر، و ...

 

 بخش چهارم: ماموریت های اجتماعی جدید معلم در عصر حاضر
 تبیین گری -

 فراهم سازی موقعیت های انتخاب -

 عوامل زیرساز انتخاب و تامل بر آنهافراخوانی  -

 بازخوانی و بازتعریف معیارها -

 نقادی و گزینشگری -

 افق نگری و معنا بخشی -

 کنشگری مسووالنه -

 تکالیف یادگیری:

مطالعه فصل چهارم از بازتعریف عاملیت انسانی در فضای مجازی و نیز چالش های تربیت اسالمی در قرن بیست و یکم  -
 به تربیت اسالمی، جلد دوم. از کتاب نگاهی دوباره

   تکالیف عملکردی:

 گفتگو درباره قطب ها و بررسی نقاط قوت و ضعف هر قطب -

تالش عملی برای محقق ساختن حداقل سه مؤلفه از رسالتهای جدید اجتماعی معلم در یک موضوع اجتماعی و ارائده   -
 گزارش آن به کالس

 
 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

این درس باید به توجه به مسائل عملی و واقعی عصر حاضر و توجه به تمرین عملی یافته های نظری دانشجویان تددریس  
شود. از این رو، مطالعه منظم دانشجویان، اندیشه ورزی و فرضیه پروری معطوف به مطالب نظدری، داشدتن مباحثده هدای     
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ی خاص آنها در عصر حاضر و نیز حضور در موقعیت هدای واقعدی و   گروهی، ارتباط با دانش آموزان حاضر و تحلیل ویژگیها
 تالش برای تحقق اصالح گری اجتماعی باید مد نظر قرار گیرد. 

 

 . منابع آموزشی1
 منابع اصلی:

 (. نگاهی دوباره تربیت اسالمی، جلد دوم، تهران: انتشارات مدرسه.1284باقری، خسرو ) 

 ربیت دینی، قم: انشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.(. نقش معلم در ت1291داوودی، محمد )
 منابع فرعی:

 (. فرهنگهای برنامه درسی. ترجمه مهرمحمدی و همکاران، تهران: انتشارات سمت.1289ژوزف، پامال بلوتین و دیگران )

به راهنمایی نرگس (. تحلیل عاملیت انسانی در مواجهه با فضای مجازی. پایان نامه کارشناسی ارشد، 1292بیگی، سمیرا )
 سجادیه، تهران: دانشگاه تهران.

 (. برنامه درسی انتقادی، دانشنامه برنامه درسی.  1292سجادیه، نرگس )
 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4
 ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری 

ر فعالیدت هدا و نیدز ارزشدیابی از     ارزشیابی تکوینی: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت د
 تکالیف عملکردی دانشجو در طول ترم
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 «سیتدر هایاصول و روش» سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن4
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 شکل موثر آن بر بنیاد دانش و « تدریس»کند. های تدریس الزامی میبرای بکارگیری موثر روشرا 
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 های تدریس آماده میشجومعلمان را برای بکارگیری روششود. آنچه دانکسب این دانش ممکن نمی
-ای از دانش و هنر که میهای شخصی است؛ مجموعه تلفیق شدههای ساخت دانش تدریسی بر اساس تجربهبه همراه قابلیت

زم و عمومی را برای های التواند شایستگی تدریس نامیده شود. اصول و روش های تدریس در پی آن است که زمینه
های تدریس شوند. در این درس، دانشجومعلمان در سطحی عام فراهم کند تا آنان قادر به ادراک و بکارگیری روش

شوند از فنون آن در عمل بهره بگیرند. برای تحقق شوند و قادر میدانشجومعلمان با مبانی، اصول و مراحل تدریس آشنا می
های تدریسی هایی از تدریس و با برخی از اعمال و فعالیتبا منابع این حوزه علمی، با نمونه دستاوردی، ضروری است معلمان

تواند به آنان کمک هایی داشته باشند. چنین شرایطی میمعلمان پیشین در عرصه واقعی آشنا شوند و برای اقدام به آن، تمرین
متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیری و کند تا معلمان آینده در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات 

 ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت های پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته های علمی و پژوهشی باشند. 
 

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری 

  8تعداد واحد: 

 ساعت 28زمان درس:
 

 های تدریساصول و روشنام درس: 

 : در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم  قادر خواهد بود:پیامدهای یادگیریاهداف/ 
ای اقدام کند که در آن نقش معلم به عنوان کارگزار اصلی آن عرصه به به ارائه تصویری از تدریس مدرسه

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

های های بکارگیری آنها در موقعیتهای تدریس را با قابلیتعام و خاص تدریس آشنایی دارد و برخی روش
تر را دارد و به پیگیری سایی منابع مناسبشناسد و از منابع معتبر تدریس آگاه است و امکان شنامتفاوت می

 دستاوردهای علمی جدید حوزه تدریس، متعهد است.  

 2سطح  8سطح  4سطح  هامالک

 شایستگی اساسی:

PK  2-8 & 8-8کد 

PCK  1-2 & 2-2کد 

ا فهم اصول 

های و روش

 تدریس
 

توانسته است به بیان 
تعاریفی از تدریس و اصول 

 های آن اقدام کند. و روش

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

کند و تشریحی به زبان می
 نماید.خاص خود ارائه می

های به شناسایی اصول و روش
های تدریس در موقعیت

کند ای اقدام میمختلف مدرسه
هر و تبیینی مدلل از بکارگیری 
های یک از اصول و روش

تدریس توسط معلم در موقعیت 
 نماید. خاص ارائه می

ایفای نقش 

معلمی در 

تدریس 

 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 معلمان توجه می
در کند که آن عمل می

منابع 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 

گیری در اساس به تصمیم
های واقعی یا فرضی موقعیت

اقدام و به عنوان معلم ایفای 
 ای کند.نقش حرفه
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انجام 

 تکالیف

هایی ارائه کرده که پاسخ
حاصل جستجوی در منابع 
در دسترس و بازخوانی 
محدود تجربه شخصی 

 است. 

های ارائه شده در پاسخ
قواعد کلی پاسخگویی 
پژوهشی رعایت شده و 
سطحی عمیق از بازخوانی 

شود که تجربه دیده می
 قابل پذیرش است. 

های ارائه شده دارای بنیاد پاسخ
پژوهشی دقیقی است و ضمن 
بکارگیری زبان مناسب ارائه، از 
سازماندهی و حتی محتوای 

 بدیع برخوردار است. 

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت8
 است:ای آن به شرح ذیل سازمان یافته  محتوای مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

 مباحث فرعی موضوع اصلی نوبت 

طددرح ضددرورت و جایگدداه موضددوع و  اول
ایجاد انگیدزه جهدت پیگیدری درس و    
ارزشیابی تشخیصدی و اعدالم برنامده    

 درس

معرفدی   شناسایی انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح داندش مربدوط،  
ن، معرفدی  برنامه و سرفصل درس، تشریح منطق درس و کاربردهای آن برای معلما

تکالیف عملکردی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشدجویان بدر اسداس پیامددها و     
 سطوح عملکرد. 

ای خود را یدادآوری  هر دانشجو یکی از تجربیات تدریس معلمان مدرسه: 4تکلیف 

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

هایی از تدریس معلمان به صورت فیلم و بحث و بررسی درباره تجربیدات  ارائه نمونه هاتجربهها و یادآوری ارائه نمونه دوم
های متعددی در تدریس ای که نشان داده شود اصول و روشدانشجومعلمان به گونه

  مطرح است.

و  شناسی و شرح گستره موضوعی تدریس )به عنوان یک علم(، تشریح اصولمفهوم تشریح چیستی تدریس سوم
-های تدریس و معرفی وضعیت ایران از حیث تدریس )با اسدتناد تجربده  انواع روش

 های گزارش شده دانشجومعلمان( و تشریح وضعیت تدریس در چند کشور جهان.

-های آن بر اساس واقعیات عمل مدرسههای تدریسی معلمان و ضرورتتبیین نقش ایتبیین نقش معلم در تدریس مدرسه چهارم

 تشریح وضعیت ایران. ای و با 
 عملی: در این ارتباط، نمایش یک فیلم تدریسی ضرورت دارد.

های تدریس آگاه باشند و چگونده  : چرا معلمان نیاز دارند از اصول و روش8تکلیف 

 توانند چنین کنند؟می

درس مشدتمل بدر   تشریح مراحل تدریس به عنوان عمدل واقعدی معلدم در کدالس      ای: قسمت اولمراحل تدریس مدرسه پنجم
یابی برای یک مبحث علمی، تعیین اهدداف درس، انتخداب   شناسی و منطقمخاطب

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

گیری در باره زمان یادگیری، تصمیم هایانتخاب روش تدریس محتوا و ارائه فرصت ای: قسمت دوممراحل تدریس مدرسه ششم
 درس، تنظیم مکان )فضا و روابط( درس و چگونگی ارزشیابی یادگیری مخاطبان.

 عملی: نقد و بررسی مراحل ذکر شده.

ریددزی تدددریس: طددرح درس  برنامدده هفتم
 سالیانه

اجزای طرح درس سالیانه و اصول تهیه آن، تدوین طرح درس سالیانه در کدالس و  
 های ارائه شده در کالس.سی نمونهنقد و برر

 کنند.های کوچک به تدوین طرح درس سالیانه اقدام میعملی: دانشجویان در گروه

هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه بدرای موضدوع مدورد     :2تکلیف 

 نظر خود تهیه و با مدرس درس ارائه کند.
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طرح درس روزانه و اصول تهیه آن، تدوین طدرح درس روزانده در کدالس و    اجزای  ریزی تدریس: طرح درس روزانهبرنامه هشتم
 های ارائه شده در کالس.نقد و بررسی نمونه

 کنند.های کوچک به تولید طرح درس روزانه اقدام میعملی: دانشجویان در گروه

هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه بدرای موضدوع مدورد     :1تکلیف 

 با مدرس درس ارائه کند.نظر خود تهیه و 

داری، فرهنگ کالس درس، مقررات کدالس درس، جدو   های کالسالگوها و روش مدیریت کالس درس نهم
 کالس درس و رفتار در کالس درس.

هدایی  های مدیریت کدالس های کوچک به بررسی روشعملی: دانشجویان در گروه
 شده است.پردازند که به طور فرضی یا واقعی توسط مدرس معرفی می

محدور  های تدریس معلمبندی آنها به دو طبقه: روشهای تدریس و طبقهانواع روش های تدریسروش دهم
 های تدریس شاگردمحور و معرفی مشروح هر یک برای بکارگیری.و روش

بنددی  هدای تددریس را طبقده   های دیگر به چه شدکلی روش بندیطبقه :4تکلیف 

 اند؟کرده

محدور در  های تددریس معلدم  یادآوری کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیری روش محورتدریس معلمهای روش یازدهم
 کالس درس.

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

محدور در  های تدریس شاگردارگیری روشیادآوری کوتاه منطق، اصول و مراحل بک های تدریس شاگردمحورروش دوازدهم
 کالس درس.

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

های توضیح در ارتباط بدا موضدوعات درسدی،    های توضیح دادن، قابلیت روشروش توضیح دادن در کالس درس سیزدهم
 های تدریس.ت در هر یک از روشاثربخش ساختن توضیحا

هدای تجربدی   های موثر توضیح در موقعیتعملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش
 یا فرضی.

 های تدریسگیری از آن در هر یک از روشها و چگونگی بهرهانواع پرسش کردن معلم در کالس پرسش چهاردهم
هدای  کردن در موقعیدت های موثر پرسش عملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش

 تجربی یا فرضی.

هدای کالسدی   مواجهه معلم با پرسش پانزدهم
 شاگردان

های پرسش کردن شاگردان، چگونگی مواجهه بدا  های شاگردان، انگیزهانواع پرسش
 های تدریسهای شاگردان در هر یک از انواع روشپرسش

هدا در  پرسدش  های مدوثر پاسدخگویی بده   عملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش
 های تجربی یا فرضی.موقعیت

هدا و  های آزمون و سنجش پیشرفت تحصیلی در کدالس درس، اندواع آزمدون   روش سنجش یادگیری شاگردان شانزدهم
مزایا و معایب آنها برای بکدارگیری در کدالس درس، اهدداف سدنجش در کدالس      

هدای  ز روشهای اعالم نتایج به شاگردان در کالس درس در هر یک ادرس، روش
 تدریس.

-های موثر سنجش یدادگیری در موقعیدت  عملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش

 های تجربی یا فرضی.

 

 . راهبردهای آموزش و یادگیری2
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شود. دانشدجوی ایدن درس موظدف     جانبه آموزشگر د دانشجو انجام می های کالس درس با مشارکت همه در این درس، آموزش
اعالم شده به مطالعه منابع نیز بپردازند و در مباحث شرکت نماید. همچنین، دانشجویان حق دارند به طدرح  است بر اساس برنامه 

دقیقده در کدالس    15ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقدت قبلدی، تدا    پرسش بپردازند و برای ارائه دیدگاه
گردد و به صدورت عملدی مدورد تمدرین     مبحث به صورت نظری ارائه می درس به ارائه نظر بپردازند. در همه جلسات درس، یک

شود که بده تشدخیص آموزشدگر یدا بده درخواسدت        هایی مطرح  حال، در جلسات درس ممکن است پرسشگیرد. درعینقرار می
نیمسال انجام و ارائه تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می

تواند برای همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعدداد آنهدا از   ها میشود. این قبیل پرسش 
 درصد تجاوز نکند. 51

 

 . منابع آموزشی 1

 ها و فنون تدریس. تهران: سمتهای آموزشی: روش(: مهارت1292شعبانی، حسن. ) -

 (: بازاندیشی فرایند یاددهی د یادگیری و تربیت معلم. تهران: مدرسه.1286مهرمحمدی، محمود. ) -

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4
گیرد که در های تدریس در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس اصول و روش

های ارب خود از کار عملی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس پرسشها و تجآن دانشجویان یادگیری
 کنند. آموزشگر، ارائه می

شود و از سوی دیگر های بخش عملی درس را شامل میارزشیابی ضمن نیمسال: ارزشیابی ضمن نیمسال از سویی تمام فعالیت
 شود.گیرد و دستاورد هر دو قسمت جهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته میمیبرای اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیری انجام 

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

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

 درصد امتیاز  41د آزمون ضمن نیمسال: 
 درصد امتیاز  25د آزمون پایانی: 
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 «ارزشیابی از یادگیری»سرفصل درس 

 منطق آن:. معرفی درس و 4
درس ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان یک حوزه تخصصی در بردارنده دروس متعددی چدون آمدار، روش تحقیدق و انددازه     
گیری می باشد. در واقع این درس کمک میکند تا بتوان میزان تحقق اهداف کلی از آموزش را مدورد ارزیدابی قدرار داده، سدطح     

نظامند اثرات آنرا مورد بازبینی و واکاوی قدرار داد. اسدتفاده و بکدارگیری الگوهدای متعددد      کیفی آموزش را ارتقا بخشیده و بطور 
ارزشیابی برای قضاوت درخصوص برنامه های درسی به معلمان کمک می کندد تدا نیازهدای آموزشدی را شناسدایی نمایندد و در       

 ها را بهبود بخشند.سازماندهی مطالب و محتوای درسی انتقال دانش، نگرش و باالبردن سطح مهارت
 مشخصات درس

 نوع درس: نظری
 2تعداد واحد: 
 ساعت 22زمان درس: 

 

 نام درس:  ارزشیابی از یادگیری

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
انواع آزمونها و الگوهدای ارزشدیابی را پیداده سدازی     با کسب مهارت در حوزه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قادر باشد 

، نحوه محاسدبه ضدریب   محاسبه ضریب دشواری آزموننماید و در خصوص اهداف ارزشیابی، آزمونهای عملکردی، 
 پایایی و آزمونهای ارزیابی عملکرد گزارشی را ارائه نماید.

 شایستگی اساسی:
CK 4-4& 8-4 

& 
PK 8-8&2-8 

 2سطح 8سطح 4سطح  هامالک

دانشجو قادر است انواع  رویکرد ارزشیابی
الگوهای ارزشیابی را نام 

 ببرد. 
 

دانشجو قادر است در طبقده  
بندی از نقاط قوت و ضدعف  
الگوهای ارزشیابی ارائه دهد 
و بر همین اساس الگوهدا را  

 درجه بندی نماید. 

دانشجو قدادر اسدت الگوهدا    
ارزشددیابی را مددورد تحلیددل 
قرار داده و کاربرد هدر یدک   
را در نمونه ای عینی مدورد  

 نقد و بررسی قرار دهد. 

دانشجو قادر است انواع  آزمونهای عملکردی
آزمونهای عملکدردی را  

 طبقه بندی نماید . 

دانشددجو قددادر اسددت انددواع 
آزمونها را مقایسده نمدوده و   
برای هریدک نقداط قدوت و    

 ضعف را مشخص نماید. 

دانشددجو قددادر اسددت انددواع 
آزمونهددا عملکددردی را بدده  
لحاظ کاربردی مورد نفدد و  

 تحلیل قرار دهد. 

محاسبه ضریب 

 پایایی و روایی

دانشجو قدادر اسدت در   
حددوزه تعیددین پایددایی و 

را ارائدده روایدی تعریفدی   
 دهد
 

دانشجو قادر است محاسبات 
مربددوط بدده تعیددین روایددی و 
پایددایی آزمونهددای پیشددرفت 

 تحصیلی را انجام دهد. 

دانشجو قادر اسدت ضدریب   
پایدددایی و روایدددی اندددواع  
آزمونهای پیشرفت تحصیلی 
را محاسبه نماید و مورد نفد 

 و بررسی قرار دهد. 

 

 ساختار آنهای یادگیری، محتوای درس و . فرصت8
 

 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس نوبت بحث

گیدری،  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.

بده  از دانشجویان خواسته شود بدا مراجعده   
منایع متعدد تعاریف مختلفی گدرآوری و در  

 قالب جدولی ارائه نمایند.

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

 تبادل نظر شود.

از دانشجویان خواسته شود نمونده هدایی از   
ویژگیهای آزمونها را در پژوهشها یافته و با 

 آنها تطابق بدهند.
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بحث و تبادل نظر در خصوص ارزشدیابی   رویکردهای مطرح در ارزشیابی سوم
و دیدگاه مقایسه ای با توجه بده اهدداف   
مطرح شود و با ذکر مثال های گوناگون 
الگددوی متناسددب بددا هددر سدداختار مددورد 

 بررسی قرار گیرد

 

مراحل ارزشیابی آموزشی، تحلیل موقعیت،  چهارم
 اهداف و مولفه های ارزشیابی آموزشی

در این جلسده بدا نمدایش فدیلم مرحلده      
تحلیل موقعیت مورد بررسی قرار گرفتده  
و هدفها و پیش نیازها با بحث و گفتگدو  

 مورد واکاوی قرار بگیرد.

از دانشددجویان خواسددته شددود کدده فددیلم را 
مجددددا بررسددی و نکددات مطددرح شددده در 

زبینی خصوص اهداف و پدیش نیازهدا را بدا   
 مجدد و گزارش جدید ارائه نمایند.

تعریف، اهدداف، مراحدل، روشدها و طبقده      پنجم
 بندیهای طرح ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

با ارائه نمونه هایی از اندواع طدرح هدای    
ارشیابی پشدیرفت تحصدیلی، ویژگیهدا و    
سطوح طبقه بندی طرحها مورد تحلیل و 

 بررسی قرار گیرد.

شود که بدا انتخداب   از دانشجویان خواسته 
یک درس مشدخص یدک نمونده از طدرح     
ارزشددیابی پیشددرفت تحصددیلی آمدداده و در 

 کالس ارائه نمایند.

انواع آزمونها و کاربرد آنها و قواعدد هدر    ششم
 یک

با طدرح نمونده هدای متفداوتی از اندواع      
آزمون ها در کالس نقاط قوت و ضدعف  
هددر یددک از آزمونهددا بدده نقددد و بررسددی 

 گذاشته شود.

از دانشجویان خواسته شود با طراحی یدک  
نمونه ترکیبی از انواع آزمونها ویژگیهای هر 

 یک از آزمونها را مورد ارزیابی قرار دهند.

نمونه های متعددی از طدرح هدا توسدط     طرح نمونه های عملی در کالس هفتم
دانشددجویان شناسددایی و نموندده هددای   
طراحی شده توسدط ایشدان را در گدروه    

 و بررسی نمایند. )کالس( نقد

از دانشجویان خواسدته شدود نمونده هدای     
طراحی شده و بررسی شده را مورد بازبینی 

 قرار دهند.

تعریف آزمونهدای عملکدردی و اندواع آن،     هشتم
مراحل تهیده آزمونهدای عملکدردی، روش    
 واقعه نگاری ، چگونگی تهیه چک لیست

بددا ارائدده یددک نموندده کددار آزمونهددای   
مقیاس بندی انهدا  عملکردی و چگونگی 

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

 قالب اجرای مجدد گردد.

از دانشجویان خواسته شدود یدک نمونده از    
روشهای سنجش مشاهده ای را انتخداب و  
بددا اسددتفاده از روش واقعدده نگدداری یددک  

 گزارش ارائه نمایند.

وه نمدره گدذاری،   شرایط اجرای آزمون، نح نهم
نحوه تفسدیر اطالعدات، محاسدبه ضدریب     

 دشواری آزمون

یدک نمونده از آزمونهدای اجدرا شدده در      
کالس ارائه و موارد و مباحث کالس بدا  

 نمونه تطبیق و واکاوی گردد.

از دانشددجویان خواسددته شددود یددک نموندده 
آزمون را مورد تحلیل و بررسدی قدرار داده،   

اری اطالعدات اندرا تفسددیر و ضدریب دشددو   
 آزمون را محاسبه نمایند.

نقش و کاربرد آمار توصیفی در تفسدیر داده   دهم
هددا، شاخصددهای مرکددزی و شاخصددهای   

 پراکندگی

به ذکر دالیلی اهمیدت بکدارگیری آمدار    
توصیفی در تحلیل آزمونها پرداخته شدود  
و شاخصهای مرکزی و پراکندگی با ذکر 

 مثال حل و تمرین شود.

شددود در بخددش  از دانشددجویان خواسددته  
شاخصهای مرکزی از میانگین و در بخدش  
شاخصهای پراکنددگی واریدانس و ضدریب    
همبستگی مثالها و نمونده هدایی تمدرین 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 

انددواع آن مددورد بحددث و گفتگددو قددرار  و
گرفته و ترجیحا برای هر مورد نمونه ای 

 انجام شود.

از دانشددجویان خواسددته شددود در مددوارد    
آزمونهای قبلی روایدی آزمونهدا محاسدبه و    

 دوازدهم گزارش گردد.
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تعریددف پایددایی، روشددهای پایددایی، نحددوه   سیزدهم
 محاسبه ضریب پایایی

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

از دانشجویان خواسته شود نحدوه محاسدبه   
پایایی را در چند کار پژوهشی مورد بررسی 

 قرار دهند.

هدفهای ارزشیابی، تعریف ارزشیابی ، انواع  چهاردهم
 ارزشیابی

موارد و رئوس درس در کالس به بحدث  
از و گفتگو گذاشته شدود و نمونده هدایی    

 انواع ارزشیابی بررسی گردد.

از دانشجویان خواسته شود در یک جددول  
انددواع، تفاوتهددا و شددباهتهای ارزشددیابی را  

 ترسیم نمایند.

روشددهای مشدداهده موقعیددت، مصدداحبه،    پانزدهم
 نظرخواهی

روشهای ارزشیابی مورد تحلیل و بررسی 
قرار گرفته و محاسب و معایدب هریدک   

 گیرد.مورد نقد و بررسی قرار 

از دانشجویان خواسته شود در یدک نمونده   
نفری روشهای  5عملی و در جامعه کوچک 

 این جلسه را اجرا و گزارشی ارائه دهند.

آزمونهای ارزیابی عملکدرد آموزشدی، خدود     شانزدهم
 سنجی، ارزیابی همکاران

رئوس مطرح در این جلسه مورد بحث و 
گفتگو قرار گیرد و محاسن و معایب هدر  

 و نقد و ارزیابی گردد. یک طرح

از دانشددجویان خواسددته شددود ارزشددیابی   
پیشددرفت تحصددیلی را در طرحددی جددامع و 
بطور یکپارچه در قالب یک کدار پژوهشدی   
طی یک هفته تدا زمدان برگدزاری آزمدون     

 پایان ترم ارائه نمایند.

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2
به صورت حل مسئله و پروژه ای انجام شود و بیشدتر مفداهیم بده صدورت     این درس به دلیل ماهیت عملی پیشنهاد میشود که 

 تحلیلی و با ارائه نمونه های مشابه تدریس شود.

 . منابع آموزشی1

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

 منبع فرعی:
 ت.ارزشیابی آموزشی، دکتر عباس بازرگان، ناشر سم

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

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4
 نمره ارزیابی کارعملی که در جلسه آخر برای دانشجویان تعیین گردیده است. 6

 نمره آزمون کتبی 14ارزشیابی پایانی: 
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 «در مدارس یتیترب-یفرهنگ هایفعالیت ریزیبرنامه»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن4

دانش آموزان در طول سال های تحصیل مدرسه بخشی از زمان خود را درگیر برنامه ها و فعالیت هایی در سطح مدرسه هستند 
تعداد ها که تحت عنوان فعالیت های غیر رسمی/ غیرتجویزی شناخته می شود. ماهیت این فعالیت ها و نقشی که در پرورش اس

و توانایی های دانش آموزان دارد برای معلمین یک فرصت کم نظیر است و آنان می توانند از این فرصت ها برای تعمیق آموخته 
ها و انتقال یادگیری های کالسی به موقعیت های واقعی زندگی استفاده کنند. شناخت ساختار باز این برنامه ها و شیوه های 

ر این برنامه ها به معلمان در سازمان دادن فرصت های یادگیری داوطلبانه، غنی و متناسب با عالیق بهره گیری از فرصت ها د
دانش آموزان کمک می کند. این برنامه ها می توانند با هدف غنی سازی اوقات خارج از مدرسه دانش آموز) ایام تعطیل و...( نیز 

 مورد استفاده قرار گیرند. 

 مشخصات درس
 نظرینوع درس: 
  2تعداد واحد: 
 ساعت 22زمان درس: 

 

 در مدارس یتیترب-یفرهنگ هایفعالیت ریزیبرنامهنام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
فعالیت ها در پرورش استعدادها و انواع فعالیت های فوق برنامه را به جهت ارتباط آن با برنامه رسمی مطالعه، و نقش این  

 دانش آموزان تحلیل و گزارش نماید. توانایی های
با مطالعه امکانات و منابع )مدرسه و محل( طرح برنامه فعالیت های فوق برنامه را در راستای تحقق اهداف دوره ابتدایی 

 تهیه، و تأثیر آن بر عملکرد دانش آموزان/ مدرسه را گزارش نماید. 

 شایستگی اساسی:
kpCk&c&pk  4-8کد& 

8-8&2-8& 8-2&2-2 

&1-2 

 2سطح 8سطح 4سطح  هامالک 

مراحل تهیه طرح برنامه رعایت  طرح برنامه
شده است، اما طرح بر بر نیاز 
ها و منابع متمرکز نیست و 
گزارش اجرا نیز نشان دهنده 
تأثیر آن بر عملکرد دانش 

 آموزان/ مدرسه نیست. 

برنامه متمرکز بر نیاز ها طرح 
و منابع در سطح مدرسه است 
و گزارش اجرا نیز نشان 
دهنده تأثیر آن بر عملکرد 
دانش آموزان/ مدرسه می 

 باشد.

اهداف طرح برنامه نشان 
دهنده شناسایی مسئله و 
منابع در سطح مدرسه/ محلی 
است و گزارش اجرا میزان 
تأثیر آن بر عملکرد دانش 

ا با ذکر آموزان/ مدرسه ر
شواهدی منعکس نموده 

 است.

فعالیت های غیر 

رسمی/ غیر 

 کالسی

در فعالیت طراحی شده ارتباط 
میان برنامه رسمی و غیر 
رسمی در نظر گرفته شده 
است، اما فعالیت بسیار 
ساختارمند است و نیاز های 
فردی و  آزادی عمل دانش 
آموز را برای پرورش استعدادها 

 در نظر نگرفته است. 

در فعالیت طراحی شده ارتباط 
میان برنامه رسمی و غیر 
رسمی در نظر گرفته شده 
است و فعالیت از انعطاف الزم 
برخوردار است و نیاز های 
فردی و  آزادی عمل دانش 
آموز برای پرورش استعدادها 

 در نظر گرفته شده است.

فعالیت طراحی شده از 
انعطاف الزم برای توجه به 

برخوردار تفاوت های فردی 
است و  منجر به بکارگیری 
توانایی ها و استعدادهای 
دانش آموزان برای یکپارچه 
نمودن تجربیات یادگیرندگان 
در برنامه رسمی و غیر رسمی 

 شده است.
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت8

 فصل اول: ماهیت و اهمیت فعالیت های فوق برنامه
 تعریف مفاهیم اساسی 

 اهداف فعالیت های فوق برنامه 
 اهمیت و ضرورت توجه به فعالیت های فوق برنامه 
 طبقه بندی فعالیت های فوق برنامه 
 کارکردهای فعالیت های فوق برنامه 

 اصول حاکم بر طراحی و اجرای فعالیت فوق برنامه) انعطاف، تنوع، نیاز های فردی و آزادی عمل یادگیرنده و....( 

 پیدایش و تحول فعالیت های فوق برنامهفصل دوم: تاریخچه 

 پیدایش و سیر تحول در جهان )از اواخر قرن نوزدهم( 

 (1241پیدایش و سیر تحول در ایران )از دهه  

 تکلیف یادگیری: 

 مطالعه و مقایسه فعالیت های فوق در برنامه مدارس ابتدایی ایران با یک کشور خارجی و گزارش آن به کالس.

 الیت های فوق برنامهفصل سوم: انواع فع

 فعالیت های علمی 

 فرهنگی-فعالیت های اجتماعی 
 پرورشی-فعالیت های دینی 

 هیجانی-فعالیت های عاطفی 
 حرکتی -فعالیت های بدنی 

 تکلیف یادگیری: 

د نمونه ای از فعالیت های فوق برنامه در حال اجرا در سطح کالس درس/ مدرسه را از جهت ماهیت فعالیت و تأثیر آن بر رش
 توانایی ها و استعداد های دانش آموزان مورد مطالعه و نقد و بررسی قرار دهد. 

 تکلیف عملکردی: 

 یک نمونه فعالیت فوق برنامه با رعایت انعطاف و آزادی عمل دانش آموزان طراحی نماید. 

 فصل چهارم: طراحی و ارزشیابی برنامه 
 برنامه درسی رسمی و غیر رسمی 
 غیر رسمی/ غیر کالسی با فعالیت های رسمی آموزشیارتباط فعالیت های  
 تهیه طرح کلی برنامه 
 نیازسنجی و تعیین هدف  
 شناسایی منابع )در سطح مدرسه/ محلی( 

 سازماندهی فرصت های یادگیری  

 سازماندهی فضا و اجرای فعالیت ها  

 مالک های ارزشیابی از طرح برنامه  

 گزارش اجرای برنامه  

 تکلیف یادگیری:

تهیه گزارشی از فعالیت های فوق برنامه در سطح کالس/ مدرسه  و نقد و بررسی آن به جهت تأثیر گذاری بر عملکرد  
 دانش آموزان
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 تکلیف عملکردی: 

 طراحی، اجرا و ارزشیابی از تأثیر برنامه بر عملکرد دانش آموزان در سطح کالس درس/ مدرسه

 فصل پنجم: مدیریت فعالیت های فوق برنامه
 قش آموزشی و پرورشی مدرسهن 
 نقش و وظایف مربی/معلم فعالیت های فوق برنامه 
 فعالیت های فوق برنامه )مدیر ، معاون برنامه و ...(  عوامل تاثیر گذار بر مدیریت موفق 

 چگونگی شناسایی و بهره برداری از امکانات مدرسه به منظور ایجاد و بهبود فعالیت های فوق برنامه 
 شناسایی و بهره گیری از امکانات محلیچگونگی  

 تکلیف یادگیری: 

 شناسایی مشکالت و تحلیل آن با توجه به فعایت های فوق برنامه در سطح مدرسه و نقش عوامل درگیر و تأثیر گذار در آن.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

نه فعالیت های فوق برنامه در ایران و جهان و استفاده از فرصت های یادگیری مستقیم و فردی برای مطالعه ماهیت و پیشی
راهبرد مشارکتی در بررسی عملکرد عوامل مدرسه در بهره گیری از فرصت های فوق برنامه در ارتقاء سطح عملکرد دانش 

 آموزان. بکارگیری راهبرد اجرای مستقل در طراحی، اجرا و ارزشیابی از برنامه.

 . منابع آموزشی1

  منبع اصلی:

 نشر : نیشابور (.ریزی فعالیتهای تربیتی و اجتماعی اوقات فراغت )فوق برنامه مدارس برنامه(. 1281)حمزه  ،مهر یزدان

 (. ناصرقلی بوالحسنی. تهران: نشر آتی.1291آشنایی با فعالیت های تربیتی، اجتماعی )
 منبع فرعی: 

 اکبر شعاری نژاد. تهران: اطالعات.(. علی 1288نقش فعالیت های فوق برنامه در تربیت نوجوانان )
 های پرورشی و فوق برنامه وزارت آموزش و پرورش.کتابچه های تدوین شده در معاونت

 (. احمد عباس پور. تهران: ضریح آفتاب.1288فعالیت های فوق برنامه در آموزش عمومی )
 (.1284ه در آموزش و پرورش عمومی )مجموعه مقاالت برگزیده همایش تبیین جایگاه فعالیت های مکمل و فوق برنام

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4

 نمره  5ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره  5ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در تکالیف یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 

 نمره  11ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 

 ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است.
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 «ایرانفلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 4
عمل  اصیل تربیتی  عملی فکورانه و اندیشه ورزانه است عملی است که که مبتنی بر درک و فهم  موقعیت است .  در واقع  
یکی  از لوازم اصلی تحقق یک عمل اصیل تربیتی داشتن توانایی تحلیل درست از شرایط  و بستر موجود و مواجهه انتقادی با آن 

الش برای اصالح و بهبود موقعیت است . موقعیتی که عمل فکورانه معلم در ان بروز و ظهور می یابد ، نهادی است که نوع و ت
 خاصی از تربیت را که همان  تر بیت رسمی و عمومی  )قانون مند ، سازماندهی شده ، همگانی( را تمهید و ارائه می دهد.

لم بر روی چنین بستری تحقق می یابد از این رو معلم بیش از موضوع دیگری این سخن بدان معنی است که همل تربیتی مع
الزم است با کسب شناخت ابعاد و مولفه های مختلف فلسفه تربیت رسمی و عمومی قادر به تحلیل و ارزیابی و اصالح عمل 

  .فردی و برنامه ها و طرحها باشد
 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

 واحد 2تعداد واحد: 
 ساعت 22درس: زمان 

 شایستگی اساسی:

Ck 1-1&  2-1 
Pck& 1-2&    Gk 

1-4 

 نام درس:  فلسفه تربیت رسمی و عمومی  در جمهوری اسالمی ایران
 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
های سدازمانهای تربیتدی ( را از منظدر    موقعیت های تربیتی )عمل فردی و طرحها و برنامه ها و فعالیت 

چیستی و چرایی و چگونگی فلسفه عمومی و  تربیت رسمی و عمومی و اسناد    تبیدین و مقایسده مدی    
 کند.

موقعیت های تربیتی )عمل فردی و طرحها و برنامه ها و فعالیت های سدازمانهای تربیتدی ( را از منظدر    
 بیت رسمی و عمومی و اسناد    ارزیابی و نقد  می کند.چیستی و چرایی و چگونگی فلسفه عمومی و  تر

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2سطح 2سطح 1سطح  هامالک

ارزیددددددددددددابی  
موقعیتهای تربیتی 
بر اساس چیسدتی  
و چرایددددددددی  و 
چگددونگی فلسددفه 

 تربیت رسمی
 

قادر نیسدت موقعیتهدای   
مختلددف تربیتددی )عمددل 
فردی و طرحها و برنامه 
هدددا و فعالیدددت هدددای  

( را از  سازمانهای تربیتی
منظر چیستی و چرایی و 
چگونگی فلسفه عمومی 
و  تربیددددت رسددددمی و 

عمدددددومی و اسدددددناد    
تبیددین) دلیددل آوری( و  

 مقایسه  کند.

بددا بررسددی موقعیتهددای   
تربیتددی مختلددف تربیتددی  
)عمل فدردی و طرحهدا و   
برنامه ها و فعالیدت هدای   
سازمانهای تربیتی ( آنها را  
از منظر چیستی و چرایدی  

فلسفه عمومی  و چگونگی
و  تربیت رسمی و عمومی 
و اسددناد    تبیددین) دلیددل 

 آوری( کند.
 

بددا بررسددی موقعیتهددای 
تربیتی مختلدف تربیتدی   
)عمل فردی و طرحها و 
برنامه ها و فعالیت های 
سازمانهای تربیتی ( آنها 
را  از منظددر تناسددب بددا  
چیسدددتی و چرایدددی و  
چگونگی فلسفه عمومی 
و  تربیدددت رسددددمی و  

اسناد مقایسده   عمومی و
 کند.
 

ارزیددابی ارزشددها و 
اصدددول تربیدددت  
مبتنی بر چیسدتی،  
چرایی  و چگونگی 
فلسدددفی تربیدددت 

 رسمی

ارزشها و اصول  تربیت  
مبتنی بر چیستی چرایی 
فلسفه تربیدت رسدمی و   
عمومی  عناصر و مولفه 
هددای موقعیددت هددای   
تربیتی )عمدل فدردی و   
طرحهددا و برنامدده هددا و  

بددرای ضددعف هددا و قددوت 
هددای ) ارزشددها و اصددول 
تربیتی مبتنی بدر چیسدتی   
چرایددی فلسددفه تربیددت   
رسدددمی و عمدددومی ( در  
عناصددر و مولفدده هددای   
موقعیددت هددای تربیتددی   

دالیل و عوامل مدوثر در  
ایجاد ضعف  و قدوت در   
عناصددر و مولفدده هددای  
موقعیددت هددای تربیتددی 
)عمل فردی و طرحها و 
برنامه ها و فعالیت های 
سددازمانهای تربیتددی( را  
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 فعالیت های سدازمانهای 
تربیتی را صرفا شناسایی 

 می کند.

)عمل فدردی و طرحهدا و   
برنامه ها و فعالیدت هدای   
سددددازمانهای تربیتددددی(  
شناسایی شده )توجیهدات  

 ائه می دهد.مناسبی ار

بیددددان مددددی کنددددد و 
پیشدددنهادهای مناسدددب 
برای بهبود آن ارائه می 

 دهد.

 

 آن های یادگیری، محتوای درس و ساختار. فرصت8

   تربیت رسمی و عمومیبخش اول:  مفهوم پردازی 
o  تبیین تربیت رسمی و عمومی 

o  ضرورت و امکان تربیت رسمی و عمومی 

o   تاریخچه تربیت رسمی و عمومی 

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد  
 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 ایران  

o  مبانی  سیاسی 
o  مبانی حقوقی 
o  مبانی جامعه شناختی 
o مبانی روان شناختی 

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

 فعالیت عملکردی:

 نقد مبانی از منظر کفایت انها  و یا سازگاری درونی   

 چیستی تربیت ر سمی و عمومی در نظام جمهوری اسالمی ایران  فصل 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 یادگیری:  
 مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده مشارکت در بحث های کالسی 
 گی های تربیت رسمی و عمومی با مبانی وفلسفه  تربیت   بحث در باره تناسب وی 

 لیت عملکردی:فعا

 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 

   چرایی تربیت  رسمی و عمومی 
 هدف تریت رسمی و عمومی  
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 فعالیت های یادگیری:
 های طرح شده مشارکت در بحث های کالسیمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش  
 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:

 ی و عمومی تحلیل یک موقعیت تربیتی ) برنامه ها و طر حهای( و بررسی آن از منظر هدف تربیت رسم 

   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 یادگیری:

 مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده مشارکت در بحث های کالسی 
گی های تربیت رسمی و عمومی در عمل فردی معلم و برنامه ها و طرح ها و مناسبات حداکم   بررسی نتایج اصول و وی 

 بر مدرسه 

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

 فعالیت های عملکردی:

 گیهای مدرسه  صول و ویمشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه های آن از منظر ا 
 بررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آن از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی 

  

  مشخصات و ویژگی های نظام تربیت ر سمی و عمومی 

 تعریف و قلمرو نظام تربیت ر سمی و عمومی 
 رهیافت نظام تربیت ر سمی و عمومی 

 ام تربیت ر سمی و عمومیرویکردهای اساسی نظ 
 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 یادگیری:
 مشارکت در بحث های کالسیمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده  

 فعالیت های عملکردی:

 بررسی و نقد عملکرد یکی از مولفه های نظام تربیت رسمی و عمومی از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی  
 بررسی و نقد عملکرد یکی از زیر نظام های تربیت رسمی و عمومی از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی  

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

ارزیابی تناسب رهیافت ها و رویکردها ی نظام تربیت رسمی و عمومی با مبانی و فلسفه تربیت در جمهدوری اسدالمی    
 ایران 

  بخش اول رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی 
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 مشخصات کلی نظام تربیت رسمی و عمومی  

 ش گانه  تربیت رسمی و عمومی الگوهای نظری زیر نظام های ش 
 چرخشهای اساسی و تحول آفرین در نظام  تربیت رسمی و عمومی  

 فعالیت یادگیری:
 مطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد 
 تحلیل و بررسی چرخشهای اساسی   

 تحلیل و بررسی الگوهای نظری زیرنظام ها  
 مشارکت در بحث کالسی 

 :فعالیت عملکردی

بررسی و تحلیل ارتباط  الگوهای نظری زیر نظام ها با مبانی نظری آنها درفلسفه تربیت و فلسفه تربیت رسمی و  

 عمومی 

بررسی و تحلیل ارتباط مشخصات کلی نظام تربیت رسمی و عمومی با مبانی نظری آنها در فلسفه تربیت رسمی و  

 عمومی 

 های اساسی در عمل فردی و عمل نظام تربیت رسمی و عمومی نتایج چرخشبررسی  
 های آن از منظر چرخشهای اساسی مشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه 
 بررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آن از منظر  چرخش های اساسی 

 تربیت رسمی وعمومی از منظر رهنامه نقد وبررسی برنامه های موجود در نظام -

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقدع الزم اسدتفاده از   
 روش بحث گروهی

پیش مطالعده بده کدالس و اسدتاد بده      پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش 
 صورت مکتوب توسط دانشجو

های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کدالس وارائده بده اسدتاد بده       انجام فعالیت
 روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

 

 . منابع آموزشی1
 منابع اصلی:

 192(. مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی )بخش دوم صدفحه  1291ی انقالب فرهنگی )شورای عال
 (. وزارت آموزش و پرورش.444تا 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4

 نمره  11ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره  5ی  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیر

 نمره  5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 

 امد های یادگیری تعیین شده است.ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پی
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 « ای معلماخالق حرفه»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 4
کند که تمامی عناصر و فرایندهای تربیت گوناگون از  تربیت ماهیتی اخالقی دارد. چنین نسبتی بین اخالق و تربیت ایجاب می

دهد.  باشد که در آن کنشی اخالقی رخ می موقعیت اخالقی نیز میهای اخالقی متأثر باشد. در واقع هر موقعیت تربیتی یک  ارزش
یعنی مبتنی بر حقوق و تکالیفی از منظر اخالقی است براین اساس معلم به مثابه عامل اصلی و هدایت کننده جریان تربیت در 

های تربیتی به شناخت  یتهای تربیتی باید در باره چیستی و چگونگی اصول اخالقی )حقوق و تکالیف( حاکم بر موقع موقعیت
ها و اصول اخالقی نمود یابد. به عبارتی  ها حساسیت داشته باشد. تا در عرصه عمل تربیت ارزش وثیقی رسیده و نسبت به آن

های تربیتی برسند تا قادر باشند  های اخالقی )حقوق و تکالیف( حاکم بر موقعیت دانشجویان باید به درک عمیق از ارزش
یتی را در راستای تحقق اهداف از منظر اخالقی اصالح و بهبود بخشند. حاکمیت اصول اخالقی بر مناسبات های ترب موقعیت

جاری برموقعیت های تربیتی از یک سو موجب تسریع و ارتقا رشد اخالقی متربیان خواهد شد واز سویی دیگر موجب ایجاد فضا 
 بیت خواهد گردید.های دیگر تر و بستری مناسب برای تعالی متربیان در ساحت

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد  نظری  8تعداد واحد: 

 ساعت 28زمان درس: 

 

 ای معلم نام درس: اخالق حرفه

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
های اخدالق حرفده ای    و ارزش های آموزشی( را از منظر اصول های تربیتی )عمل فردی و سازمان موقعیت

 نمایید. )حقوق و تکالیف( تحلیل و مقایسه می
های اخدالق حرفده ای    های آموزشی( را از منظر اصول و ارزش های تربیتی )عمل فردی و سازمان موقعیت

 نمایید. )حقوق و تکالیف( نقد می
بیتی )فردی و سازمانی( قادر های تر در شرایط تعارض آمیز اخالقی حرفه ای )حقوق و تکالیف( در موقعیت

 به تصمیم گیری است.
 

 PKشایستگی اساسی:
 

 هامالک  

 پیامدها

 2سطح  8سطح  4سطح 

شناسدددایی و تحلیدددل 
هدای تربیتدی    موقعیت

)عمل فدردی معلدم و   
های تربیتی( از  سازمان

منظر اخالق حرفه ای 
 )حقوق و تکالیف(

هددددای  در موقعیددددت
مختلف تربیتی )عمل 
و  فددددردی معلددددم  

های تربیتدی(   سازمان
هددای  اصددول و ارزش

اخالقدددی )حقدددوق و 
تکدددالیف( را صدددرفا   
شناسایی کرده و برای 
تحلیددل خددود دالیددل 
قانع کنندده ای ارائده   

 دهد. نمی

بددا کنددار هددم نهددادن     
هدددای تربیتدددی  موقعیددت 

مختلف)عمل فردی معلدم   
هدای تربیتدی( ،    و سازمان

نقاط اخدتالف و اشدتراک   
هدددددا را از منظدددددر   آن
های اخالقی )حقوق  شارز

و تکددددالیف( شناسددددایی 
 کند می

تبیددددین )دلیددددل آوری( 
مناسددبی بددرای چرایددی   
وجوه اختالف و اشدتراک  

های تربیتی)عمل  موقعیت
فددددددردی معلددددددم  و 

هدای تربیتدی(  را    سازمان
از منظر اخالق حرفده ای  
)حقوق و تکدالیف( ارائده   

 دهد. می

هدددای  نقددد موقعیددت  
 "تربیتی )عمل فردی 

در مقایسدده عناصددر و 
هددای موقعیددت  مؤلفدده

های  ها و قوت برای ضعف
شناسددایی شددده در یددک  

دالیل و عوامدل مدؤثر در   
ایجدداد ضددعف و قددوت در 
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هدای   و سدازمان "معلم
تربیتی( از منظر اصول 

هددای اخددالق   و ارزش
حقددوق و  ای )حرفدده  
 تکالیف(

 

تربیتی )عمدل فدردی    
هدای   معلم و سدازمان 
ها و  تربیتی(  با ارزش

اصول اخدالق حرفده   
ای )حقوق و تکالیف( 

هددا و  صددرفا  ضددعف 
های موجود را در  قوت

 آن شناسددددددددایی و
 نماید. فهرست می

موقعیددت تربیتددی  )عمددل 
فددددددردی  معلددددددم و  

هددای تربیتددی(   سددازمان
هددای اخالقددی   اسددتدالل

)توجیهدددات( مناسدددبی از 
هدای   منظر اصول و ارزش

اخالقی )حقوق و تکالیف( 
 دهد. ارائه می

تربیتی)عمل  یک موقعیت
فددددددردی  معلددددددم و 

های تربیتی( را از  سازمان
منظددر اخددالق حرفدده ای 
)حقوق و تکدالیف( بیدان   

کنددد و پیشددنهادهای  مددی
مناسددب بددرای بهبددود آن 

 دهد. ارائه می

تصدددمیم گیدددری در  
شددرایط تعددارض آمیددز 
اخالقددددددددددددی در 

هدای تربیتدی    موقعیت
)عمل فدردی  معلدم و   

 های تربیتی( سازمان
 
 
 

موقعیت  با تحلیل یک
تربیتی)عمددل فددردی   

هدای   معلم و سدازمان 
تربیتی( تعارض آمیدز  
اخالقددی اصددول و ارز 
شهای اخدالق حرفده   
ای متعارض )حقوق و 
تکدددالیف( را صدددرفا   
شناسددددایی وبیددددان 

نماید اما قدادر بده    می
هددا  تحلیددل نتددایج آن

 نیست

با تحلیدل یدک موقعیدت    
تربیتی)عمل فردی  معلدم  

هددای تربیتددی(  و سددازمان
آمیز اخالقی نتایج  تعارض

و آثددددددار هریددددددک از 
های اخالقی حرفده   ارزش

ای )حقددوق و تکددالیف( را 
 نماید. بررسی و تشریح می

با تحلیدل یدک موقعیدت    
تربیتی)عمل فردی  معلم 

هددای تربیتددی(   و سددازمان
یکدددددی از اصدددددول و  

هددددای اخالقددددی  ارزش
)حقوق و تکالیف( موجود 
در موقعیت تعارض آمیدز  

ده و تربیتی را انتخاب کدر 
برای انتخداب و تصدمیم   
خود دالیل قابدل قبدولی   

 دهد. ارائه می

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 8

 بخش اول: چیستی اخالق حرفه ای در تربیت
 حرفه و ابعاد آن 

 اخالق و تفاوت آن با هنجارهای اجتماعی دیگر 
 اخالق حرفه ای 
 اخالق حرفه در تربیت 
 های تربیتی( تربیت )اخالق )حقوق و تکالیف( معلمی، اخالق )حقوق و تکالیف( سازمانابعاد اخالق حرفه ای  
 دوگانه اخالقی حق/ مسئولیت )حقوق و تکالیف( 

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

 

 :یفعالیت عملکرد
تهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره اخالق حرفه ای تربیت و انتخاب یک تعریف از اخدالق حرفده ای تربیدت     

 وارائه دلیل برای آن
 

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

 

 فعالیت یادگیری:

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

 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 همکاران 
 دین دانش آموزانارتباط با وال 
 ارتباط با جامعه محلی 

 

 فعالیت یادگیری:
 های کالسی های طرح شده مشارکت در بحث مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش 
 شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسالمی 

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

 ها به صورت مکتوب و ارائه به کالس تشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئولیت 

 فعالیت عملکردی:

هدای دارای مضدامین    تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیدل فدیلم   
 های مختلف. های معلم در زمینه آن از منظر مسئولیتهای روی زمین( و بررسی  تربیتی مانند فیلم ستاره

هدای دارای   های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریدق تحلیدل فدیلم    مقایسه موقعیت 
های معلم و شناسدایی اشدتراک و اختالفدات ایدن      های روی زمین( از منظر مسئولیت مضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

 ها با هم. موقعیت

 های تربیتی در قبال: اخالق )حقوق و تکالیف( سازمان
 معلم و کارکنان 
 دانش آموزان 
 والدین دانش آموزان 
 های تربیتی همجوار جامعه محلی و سازمان 
 در قبال سطوح باالتر مدیریت 

 های یادگیری: فعالیت
 های کالسی ثهای طرح شده مشارکت در بح مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش 
 شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسالمی 

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

 ها به صورت مکتوب و ارائه به کالس تشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئولیت 
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 :های عملکردی فعالیت
هدای دارای مضدامین    تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیدل فدیلم   

 های مختلف. های معلم در زمینه های روی زمین( و بررسی آن از منظر مسئولیت تربیتی مانند فیلم ستاره
هدای دارای   تاریخی از طریدق تحلیدل فدیلم    های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی مقایسه موقعیت 

های معلم و شناسدایی اشدتراک و اختالفدات ایدن      های روی زمین( از منظر مسئولیت مضامین تربیتی مانند فیلم ستاره
 ها با هم. موقعیت

 

 مسائل اخالق حرفه ای تربیت
 های تربیتی مفهوم شناسی تعارضات اخالقی در موقعیت 
 های تربیتی مانند: در موقعیت مصداق یابی تعارضات اخالقی 

 مسائل اخالقی در فرایندهای یاددهی یادگیری

 مسائل اخالقی در فرایند ارزشیابی تحصیلی دانش اموزان
 مسائل اخالقی در مدیریت کالس
 مسائل اخالقی در ارتباط با والدین

 مسائل اخالقی در ارتباط با همکاران
 مشکالت ویژه مسائل اخالقی در ارتباط با دانش آموزان با

 و.......
 های تربیتی شیوه مواجهه با تعارضات اخالقی در موقعیت 

 

 های یادگیری: فعالیت
 های کالسی های طرح شده مشارکت در بحث مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش 
برجسته تاریخی های  شناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسائل اخالقی در تجارب زیسته معلمان و شخصیت 

 های متعارض در آن ها از نظر ارزش معلم )ایرانی، اسالمی و خارجی( و تحلیل موقعیت

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

 های عملکردی: فعالیت

هدای دارای مضدامین    ق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیدل فدیلم  تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طری 
هدای   های روی زمین( و بررسی آن از منظر وجود تعدارض اخدالق حرفده ای و شدناخت ارزش     تربیتی مانند فیلم ستاره

 متعارض در آن
هدای دارای   فدیلم  های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریدق تحلیدل   مقایسه موقعیت 

های معلم و شناسدایی اشدتراک و اختالفدات ایدن      های روی زمین( از منظر مسئولیت مضامین تربیتی مانند فیلم ستاره
 ها با هم. موقعیت

های تاریخی یا تحلیدل   های متعارض در یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی روایت شناخت ارزش 
تربیتی( و ارائه راه حل مناسب اخالقی برای برون رفت از موقعیت تعارض آمیز و اقامه دلیدل   های دارای مضامین فیلم

 برای راه حل پیشنهادی

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2



ای( معلمیهای حرفهآموزی )شایستگی مهارتبرنامه دوره یکساله  48  

 

ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقدع الزم اسدتفاده از   
 روش بحث گروهی

پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعده بده کدالس و اسدتاد بده      
 صورت مکتوب توسط دانشجو

های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کدالس وارائده بده اسدتاد بده       انجام فعالیت
 سی و اعالم نظر به موقع استاد درسروش مکتوب توسط دانشجو و برر

 

 . منابع آموزشی1
 منابع اصلی:

 ای، انتشارات مجنون، تهران. (، اخالق حرفه1282فرامرز قراملکی، احد )
 (، آداب تعلیم و تربیت در اسالم، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران.1286حجتی، سیدمحمدباقر )

 آیات و روایات، دفتر نشر معارف، قم. (، اخالق تدریس در آیینه1282امیدوار، آ. ف. )
 منابع فرعی:

شناسی و علوم  (، مبانی و اصول اخالق تدریس بر اساس فلسفه اخالق اسالمی، روان1287بیرونی، راضیه و باقری، خسرو )
 .115، ص 2تربیتی، سال سی و هشتم، ش 

 اخالق سازمانی، سرآمد، تهران.  (،1288فرامرز قراملکی، احد )
های اخالقی، ترجمه عباس مظاهری، فرهنگ و تعاون، مرداد و  (، اخالق سازمانی و ارزش1282، ریچارد آی. )دی جی اف

 .11-6، ص 82شهریور 
 (. اخالق تدریس در مدیریت کالس. دانشگاه امام صادق )ع(: تهران.1291هاشمی، زینب السادات )

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4
 نمره 11باحث نظری به میزان ارزشیابی پایانی: آزمون م

 نمره 5ها  های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت
 نمره 5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

شدود. مبندای    ترم انجام میارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان 
 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است. ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 «ییآموزش و پرورش ابتدا یاصول و مبان»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن4

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

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

 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 
 22زمان درس: 

 ساعت
 

 و پرورش ابتداییاصول ومبانی آموزش نام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

 -های تربیتیبا شناخت مبانی و اصول آموزش و پرورش دوره ابتدایی، میزان تأثیر پذیری برنامه های درسی و موقعیت
 آموزشی از مبانی و اصول بررسی نماید. 

 

 شایستگی اساسی:
pckCk&  1کد-

1& 1-2& 2-2 & 
2-2 

 2سطح 8سطح 4سطح  هامالک 

مبانی و 

 اصول

رابطه میان مبانی و اصول و 
چگونگی تأثیر پذیری اهداف دوره 
ابتدایی از 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 تفکیک ساحت 
های تربیت گزارش 

 نموده است. 

رابطه میان مبانی و اصول و 
چگونگی تأثیر پذیری اهداف 
دوره ابتدایی از مبانی و اصول را 
در ساحت های تربیت تحلیل و 

ابعاد شواهدی از ارتباط میان 
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 
پرورش دوره ابتدایی بررسی نموده 
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 

ابتدایی بررسی  پرورش
نموده است و تحلیل 
نشان دهنده درک عمیق 
نسبت به نقش این 
اصول در سازمان دادن 
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 
ر تأثیر و تأثر این این اصول ب

یکدیگر و نقش آن در سازمان 
دادن فرصت های تربیتی/ 

 آموزشی است.

کاربرد 

 اصول

در تحلیل تصمیمات  آموزشی/ 
تربیتی در سطح کالس درس و 
مدرسه نمونه ارتباط این تصمیمات 

در تحلیل تصمیمات  
آموزشی/ تربیتی در 
سطح کالس درس 

در تحلیل تصمیمات  آموزشی/ 
تربیتی در سطح کالس درس و 
مدرسه توانسته است میزان 
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با اصول را گزارش نموده اما میزان 
تأثیر پذیری عملکرد دانش آموزان 
تحت تأثیر این اصول را گزارش 

 است.نکرده 

میزان تأثیر پذیری 
تصمیمات از اصول را با 
ذکر شواهدی از عملکرد 
دانش آموزان گزارش 

 کرده است.

یکپارچگی تصمیمات را به جهت 
از اصول با ذکر  تأثیر پذیری

شواهدی از عملکرد دانش آموزان 
 گزارش کند. 

-موقعیت 

های 

تربیتی/ 

 آموزشی
 

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 

یتی/ طراحی فرصت های ترب
 آموزشی 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 
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 این اصول بر 
یکدیگر و نقش آن در سازمان 
دادن فرصت های تربیتی/ 

 آموزشی و آثار آن است. 

 

 آنهای یادگیری، محتوای درس و ساختار . فرصت8

 فصل اول:کلیات

 اهمیت و ضرورت موضوع -1
 تعریف آموزش وپرورش و رابطه و فرق آنها  -2

 ماهیت علوم تربیتی -2
 علوم تربیتی و تقسیمات آن -4
 ضرورت واهمیت آموزش و پرورش در دوران کودکی -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 -

 تکلیف یادگیری: 

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

 مبانی آموزش و پرورش دوره ابتدایی را در یکی از کشور های جهان مطالعه و گزارش آن را به کالس ارائه نماید.

اهداف دوره ابتدایی را به جهت تأثیر پذیری آن از مبانی آموزش و پرورش مورد بررسی و گزارش آن را در قالب یک مقاله 
 کوتاه ارائه دهد. 

 و بررسی منابع آن فصل سوم: تعریف اصل
 فرق اصل و فرع -1
 فرق اصل با هدف و روش -2
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 ماهیت اصل )کشف کردنی است نه وضع کردنی( -2

 منابع کشف اصول آموزش وپرورش -4

 ارتباط مبانی با اصول -5
 کارکردهای اصول آموزش و پرورش -6

 تکلیف یادگیری:

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 ارائه شده در منابع علمی ارائه کند. 

 های آموزش وپرورش فصل چهارم :هدف

 نقش اهداف در آموزش و پرورش دوره ابتدایی -1
 احت های تربیتاهداف دوره ابتدایی در س -2
 تربیت دینی، اعتقادی، اخالقی -      
 تربیت زیستی بدنی  -      
 تربیت اجتماعی سیاسی -      
 تربیت زیبایی شناسی هنری -      
 تربیت علمی فناورانه -      

 ای تربیت اقتصادی حرفه -
 چارچوب برنامه درسی دوره ابتدایی -2
 اهداف دوره متوسطهارتباط اهداف دوره ابتدایی با -4

 فصل پنجم: اصول آموزش و پرورش دوره ابتدائی
 در نظر گرفتن واقعیت دوره کودکی ورشد -1       
 اصل فعالیت  -2       
 اصل اجتماعی کردن -2       

 اصل خالقیت  -4       
 اصل تفرد یا شخصیت  -5       
 اصل سندیت -6       
 اصل کمال -7      

 یادگیریتکلیف 
آموزشی را )فیلم/ گزارش( به جهت تبعیت و تأثیر پذیری از اصول آموزش و پرورش دوره ابتدایی مورد نقدد   -یک فرصت تربیتی
 و بررسی قرار دهد.

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

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     
 های قدیم  روش -2     
 های شهودی  روش -2     
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 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.

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

 ی. راهبردهای تدریس و یادگیر2

تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم برای تبیین مبانی و اصول تربیت در دوره ابتدایی و راهبرد های غیر مستقیم در 
 قالب شیوه های مطالعه فردی و راهبرد های شناختی برای تحلیل اهداف و فرصت های تربیتی/آموزشی است.

 . منابع آموزشی1

 .  1285، مشهد، آستان قدس رضوی، 21تعلیم و تربیت و مراحل آن. غالمحسین شکوهی، چاپ  .4
 . 1282، تهران، دانشگاه تهران، 11محمد کاردان، چاپ  مراحل تربیت. موریس دبس، ترجمة علی .8
 . 1284مربیان بزرگ. ژان شاتو، ترجمة غالمحسین شکوهی، چاپ پنجم، تهران، دانشگاه تهران،  .2

 دهای ارزشیابی یادگیری. راهبر4

 نمره  15ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره  5ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در تکالیف یادگیری  و تکالیف عملکردی پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 

و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی 
 ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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 «تیبا موقع یانطباق برنامه درس یروش ها»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 1

مند و های اساسی در آموزش و پرورش نوین است. آموزش نظامفعالیت، یکی از «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

گر شود. وقتی تدابیر هدایتریزی درسی نامیده میمههای معلم و متعلم در موقعیت تربیتی، برناگر فعالیتکند. اتخاذ تدابیر هدایت
ریزی شوند، الزم است معلم، آن تدابیر را برای بکارگیری در موقعیت مدرسه، آماده سازد. به چنین کاری به طور متمرکز برنامه

های معنا، یکی از فعالیتشود. با این گفته می« انطباق )سازگارسازی( برنامه درسی»ریزی درسی است، که دارای ماهیت برنامه
یا « گیرریز درسی بهرهبرنامه»ریزی درسی هم های متمرکز برنامهریزی درسی است. معلم حتی در نظامضروری معلم، برنامه

ریزی درسی برای معلمان ریزی درسی یا آشنائی با دانش آکادمیک برنامهاست. دانستن زبان برنامه« ریز درسی اجراییبرنامه»
ای در تولید ندارد و مصرف کننده صرف برنامه درسی است، شود معلم نقش عمدهیک سیستم متمرکز که تصور می حتی در

کننده ضرورت دارد. معلم به جای آنکه به حلقه سست زنجیره تعلیم و تربیت بدل شود، الزم است در نقش مقوم برنامه و تقویت
تواند )برنامه درسی پوچ( تبدیل شود. یعنی معلم می« پوچ»اند به یک پدیده توآن ظاهر گردد. برنامه درسی در دستان معلم می

آنچه در مرحله تولید به درستی تدوین شده است، را از دستور کار خارج کند یا به صورت غیر موثر آموزش دهد. پرهیز از این دام، 
اند نجیره نظام آموزشی بدل شود و چنانکه گفتهترین حلقه زتواند به ضعیفای معلم است. معلم مییکی از لوازم عمل حرفه

های دیگران نیاز به همّت و دقت معلم دارد تا به بار نشستن تالش«. ترین حلقه آنزنجیر، همانقدر قوت دارد که ضعیف»
یاز دارند با محرومیت ناشی از حذف آنچه باید آموزش داده شود، بر شاگردان تحمیل نشود. معلمان آینده به دلیل چنین شرایطی ن

ریزی درسی آشنا شوند تا بتوانند در عمل به انطباق )سازگارسازی( برنامه درسی مصوب اقدام کنند. مبانی، اصول و مراحل برنامه
ای معلم در موقعیت مدرسه است. برای تحقق چنین کسب این شایستگی به همراه فهم برنامه درسی، الزمه عمل حرفه

های های درسی و با برخی از اعمال و فعالیتهایی از برنامهن با منابع این حوزه علمی، با نمونهدستاوردی، ضروری است معلما
تواند به آنان کمک کند تا آنان هایی داشته باشند. چنین شرایطی میریزی درسی آشنا شوند و برای اقدام به آن، تمرینبرنامه

های پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته های علمی و ات در موقعیتقادر به مطالعه، تصمیم گیری و ارزیابی نتایج تصمیم
 پژوهشی باشند. 

 
 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 22زمان درس: 

 

 تیبا موقع یانطباق برنامه درس یروش هانام درس: 

 خواهد بود:اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر 

های درسی مصوب، به انطباق برنامه ریزی درسی و تحلیل برنامهضمن تشریح مبانی، اصول و مراحل برنامه

های عمل اقدام کند و ضمن تشخیص و تبیین انواع ریزی درسی اجرایی( دروس با موقعیتدرسی )برنامه

وب را برای اداره یک درس بازتولید و ارائه درسی مص های درسی حادث در مدرسه، قادر خواهد بود برنامهبرنامه

کند و به استناد دانش معتبر، از برنامه خود دفاع نماید. همچنین، دانشجومعلم ضمن آشنایی با برخی منابع معتبر 

 ریزی درسی، قادر است به شیوه مناسبی دانش خود را در این موضوع به روز سازد.حوزه برنامه

 2سطح  8سطح  4سطح  هامالک
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 شایستگی اساسی:

PK  2-8 & 8-8کد 

PCK    8-2کد 

ا فهم 

انطباق برنامه 

درسی و 

 ضرورت آن

توانسته است به بیان 

تعاریفی از برنامه درسی و 

انطباق برنامه درسی اقدام 

 کند. 

توانسته است به تبیین 

انطباق برنامه درسی بر 

اساس متغییرهای مختلف 

ای اقدام کند و مدرسه

زبان خاص تشریحی به 

 خود ارائه نماید.

توانسته است به شناسایی انواع 

-های درسی در موقعیتبرنامه

ای اقدام های مختلف مدرسه

کند و عوامل موثر و نقش معلم 

گیری هر یک از انواع در شکل

برنامه درسی را تشریح و 

پیامدهای انطباق برنامه درسی 

ای را آشکار در موقعیت مدرسه

 نماید. 

معلمان نقش 

در انطباق 

 درسی برنامه

توانسته است به شرح آنچه 

در منابع درس در ارتباط با 

موضوع آمده است، اقدام 

 کند. 

توانسته است به زوایایی از 

های معلمان توجه نقش

دهد که در منابع درس بر 

آنها تاکید نشده است و 

 حاصل مطالعه بیشتر است.

توانسته است خود را در نقش 

ور شود و بر آن معلم متص

اساس به تبیین نیازهای 

یادگیری دانشجومعلم برای 

ای انطباق ایفای نقش حرفه

 برنامه درسی اقدام کند.

انجام 

 تکالیف

هایی ارائه کرده که پاسخ

حاصل جستجوی در منابع 

در دسترس و بازخوانی 

محدود تجربه شخصی 

 است. 

های ارائه شده در پاسخ

کلی عالوه بر رعایت قواعد 

پاسخگویی پژوهشی، 

سطحی عمیق از بازخوانی 

 شود. تجربه دیده می

های ارائه شده دارای بنیاد پاسخ

پژوهشی دقیقی است و ضمن 

بکارگیری زبان مناسب ارائه، از 

سازماندهی و حتی محتوای 

 بدیع برخوردار است. 

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت8
 ای آن به شرح ذیل است: این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه محتوای مورد استفاده

 مباحث فرعی موضوع اصلی نوبت 

طرح ضرورت و جایگاه موضوع و  اول

ایجاد انگیزه جهت پیگیری درس 

و ارزشددیابی تشخیصددی و اعددالم  

 برنامه درس

معرفی برنامه  سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربوط،انتظارات دانشجویان، 

و سرفصل درس، تشریح منطق درس و کاربردهای آن برای معلمان، معرفدی  

تکالیف عملکردی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها 

 و سطوح عملکرد. 

-: دانشجویان درباره مفهوم، ضرورت، انواع، و عوامل مؤثر بر برنامه4تکلیف 

 کنند.ظر مکتوب میریزی درسی، مطالعه و اعالم ن

ریزی درسدی )بده عندوان    شناسی و شرح گستره موضوعی حوزه برنامهمفهوم تشریح انطباق برنامه درسی دوم

های درسی و انطباق برنامده درسدی و   یک علم(، تشریح سطوح و انواع برنامه

ریدزی درسدی و نقدش معلمدان در آن     معرفی وضعیت ایران از حیدث برنامده  

ریدزی درسدی، مندابع معتبدر و اشدخاص مهدم( و       برنامه )مشتمل بر نهادهای



ای( معلمیهای حرفهآموزی )شایستگی مهارتبرنامه دوره یکساله  55  

 

 تشریح وضعیت چند کشور از حیث چگونگی انطباق برنامه درسی .

های درسی که دانشجویان در مدرسه تجربه کرده یدا  هایی از برنامهارائه نمونه هاها و یادآوری تجربهارائه نمونه سوم

ا بر اساس تجربه دانشدجویان  کنند و بحث در باره آنهشان تجربه میهمتایان

 با تمرکز بر انطباق برنامه درسی. 

از دانشجو خواسته شود تا یکی از تجربیات مواجهه خود با برنامده   :8تکلیف 

ای را یدادآوری و آن را روایدت و تحلیدل کندد و بدر اسداس آن       درسی مدرسه

 تحلیل به معرفی انواع برنامه درسی در تجربه خود اقدام نماید.

های مربوط به انطباق انواع فعالیت مچهار
 درسی در مدرسه برنامه

انطبداق، یکپارچده کدردن    برنامه درسی در سطح مدرسه یدا کدالس:   انتخاب 

مواد برنامه درسی تکمیلی )کمک آموزشی(، غنی سدازی   برنامه درسی، تولید 

)پربارسازی( مطالب درسی )مشتمل بر مطالب یادگیری ترمیمدی، موضدوعات   

 با منطقه، وقایع جاری و واحدهای آموزشی جدید(مرتبط 

ای از ایفای نقش معلمان خود در انطباق برنامه رسدمی  چه تجربه :2تکلیف 

 با شرایط کالس درس دارید؟

ریزی درسی به عنوان عمل تولید برنامده درسدی آشدکار    تشریح مراحل برنامه ریزی درسی مراحل برنامه پنجم

تعیین منطق تولید برنامه درسی، تعیدین اهدداف،   شناسی و مشتمل بر موقعیت

هدای  دهدی محتدوا و فرصدت   های یادگیری، سدازمان انتخاب محتوا و فرصت

های یادگیری، زمان برنامده درسدی،   های ارائه محتوا و فرصتیادگیری، شیوه

 مکان )فضا و روابط( برنامه درسی و ارزشیابی یادگیری مخاطبان.

یابی برای شناسی و منطقموقعیت ششم

 انطباق برنامه درسی

مخاطب )ابعاد مختلف حیات یادگیرنده(،  شناسی مشتمل بر شناختموقعیت

شناخت جامعه )ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ...(، شناخت علم 

محیطی های محتوایی و روشی مورد تاکید است( و شناخت زیست)جنبه

 )زندگی در کره خاکی و الزامات آن( 

هایی مطرح شود تا دانشجو به مطالعه مقاالت یا منابع پرسش: 1لیف تک

علمی در زمینه موضوع بیش از آنچه در کتاب )های( منبع درس ارائه شده، 

 اقدام کند و نتیجه را مکتوب عرضه کند.

ای و شرح نسبت آن آزمون مرحله هفتم

 با اهداف برنامه درسی مصوب

 آید. ر کتبی یا شفاهی آزمون به عمل میآزمون: از تمام دروس قبلی به طو

همزمان، اینکه چگونه آزمون )برنامه درسی آزمون شده( با اهداف برنامه 

 شود.درسی رسمی تعامل دارد، تشریح و تبیین می

انطبدداق اهددداف برنامدده درسددی    هشتم

 مصوب با موقعیت

درسی )اعم از مراحل،  تشریح چگونگی تعیین اهداف در هنگام تولید برنامه

منابع، انواع و اصول( و چگونگی بازتولید آنها برای موقعیت کالس درس، 

ها و نقش مشتمل بر: معرفی انواع الگوهای انتخاب اهداف، معرفی انواع هدف

ریزی درسی، شرح اصول انتخاب اهداف و معرفی آنها در فرایند برنامه
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ی درسی به تناسب رشته تحصیلی هاچگونگی انطباق برخی از اهداف برنامه

 دانشجویان. 

اهداف یک درس از برنامه درسی مصوب تحلیل و بر اساس  :4تکلیف 

هایی برای یک موقعیت مشخص )واقعی( اصول انطباق اهداف به هدف

 تبدیل و به صورت کتبی ارائه گردد.

چگونگی تبدیل محتدوای برنامده    نهم

هدای  درسی مصدوب بده فرصدت   

 یادگیری

هدای  ها و اصول انتخاب محتوا و تبدیل آن بده فرصدت  ضرورت، روش تبیین

هدای یدادگیری و   یادگیری یک موقعیت خاص؛ تشریح انواع تجارب و فرصت

 نقش هر یک در یادگیری شاگردان.

بر اساس محتوای یک درس از برنامه درسی مصوب، دو فرصدت   :6تکلیف 

س از رایزندی و  یادگیری متناسب برای تحقق یک هدف طراحدی گدردد و پد   

 دریافت تایید یک معلم، به صورت مکتوب ارائه شود. 

دهددی محتددوای انطبدداق سددازمان دهم

هدای یدادگیری   مکتوب با فرصت

 غیرمکتوب )شفاهی(

دهی و معرفی انواع، اصول )وحدت، مداومت، تدوالی و  تشریح ضرورت سازمان

طح هدای یدادگیری در سد   های آن جهت سدازماندهی فرصدت  تعادل( و روش

هددای بازسدازماندهی محتدوای مکتدوب بددرای    کدالن و خدرد و معرفدی روش   

 های غیرمکتوب.موقعیت

های سدینمایی  نامه و داستان زیربنایی یکی از فیلمبه مطالعه فیلم :7تکلیف 

های آن اقدام شود که بر اساس یک داستان مکتوب ساخته شده است و آموزه

 شفاهی را گزارش نماید. برای بازساماندهی متن مکتوب جهت توضیح 

هددای چگددونگی شناسددایی روش  یازدهم

 ارائه محتوا در موقعیت کالس

هددای ارائده محتدوا در فضددای واقعدی و فضدای مجددازی     معرفدی اندواع روش  

 )سپهری( و اصول حاکم بر هر یک و آثار آنها بر مخاطبان برنامه درسی.

و دیگری « خواندن متن در حضور دیگران»دو سخنرانی که یکی  :2تکلیف 

هدای اثرگدذاری آنهدا    است، گوش دهدد و تفداوت  « بیان دیدگاه به مخاطب»

شناسایی کند و بر آن اساس در باره چگونگی تددریس در رشدته خدود اعدالم     

 موضع نماید.

برنامه درسی و اهمیت آن در تحقق اهداف برنامه تبیین زمان به عنوان عنصر  انطباق زمان برنامه درسی  دوازدهم

گیری های یادگیری و چگونگی بهرهدرسی و اصول تخصیص زمان به فرصت

 از زمان در کالس درس.

دیدگاههای مختلف مربوط به استفاده از زمان برنامه درسی، چده   :2تکلیف 

 ارید؟ ها چه نظری داند و شما در باره استدالل آنهایی را مطرح کردهروش

انطباق مکان برای افدزایش تداثیر    سیزدهم

 برنامه درسی

شرح ابعاد مکان )فضای فیزیکی، عوامل فعالیت و روابط بدین آنهدا(، تحلیدل    

های چگونگی تاثیر مکان بر تحقق اهداف برنامه درسی و شاگردان و ضرورت

سدازی  های مناسبمربوط به فهم نسبت مکان و برنامه درسی و تشریح روش
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 ان برای اثربخشی برنامه درسی با بکارگیری هنر و مشارکت شاگردان.مک

انطبددداق ارزشدددیابی یدددادگیری   چهاردهم

 شاگردان

برنامه درسی آزمون شدده و نقدش آن در یدادگیری و تحقدق برنامده درسدی       

ها و مزایا و های آزمون و سنجش پیشرفت تحصیلی، انواع آزمونآَشکار، روش

هدای سازگارسدازی   اهدداف برنامده درسدی و شدیوه     معایب آنها در ارتبداط بدا  

 ای.ارزشیابی با شرایط مدرسه

تغییر برنامه درسی در نظام هدای   پانزدهم

 آموزشی و نقش معلمان در آن

های اجرا، عوامل موثر بر تغییر، مقاومت، فرهندگ سدازمانی، مجریدان،    نظریه

ده سدازی  اقدامات اساسی برای تغییدر برنامده شدامل: شدناخت وضدعیت، آمدا      

 عمومی و اختصاصی، تدارک نیروی انسانی، هدایت، نظارت و مشارکت.

به بررسی میدانی نوع مواجهه معلمان با تغییدرات برنامده درسدی     :3تکلیف 

هایی از مقاومت معلمان در برابدر تغییدرات ضدروری برنامده     اقدام کند و نمونه

 درسی را شناسایی، تبیین و گزارش نماید.

مشددارکت معلمددان در ارزشددیابی   شانزدهم

 برنامه های درسی

مفهوم ارزشیابی برنامه، ضرورت ارزشیابی برنامه، روش ها و مراحل ارزشدیابی  

برنامه، نقش معلمان پیش از تولید برنامه درسی، نقدش معلمدان در بدازنگری    

ریزان درسی در ایران های دسترسی معلمان به برنامههای درسی، روشبرنامه

 نظر.و اعالم 

ریزان درسی ایران را شناسایی برخی از طرق دسترسی به برنامه: 41تکلیف 

 و گزارش کند.

 

 راهبردهای آموزش و یادگیری. 2
شدود؛ هرچندد کده در هدر جلسده درس دانشدجویان        های کالس درس با محوریت آموزشگر انجام می در این درس، آموزش

اعالم شده به مطالعده مندابع بپردازندد و در مباحدث شدرکت نمایندد. همچندین،         اند بر اساس برنامه مشارکت دارند و آنها موظف
ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود بدا درخواسدت تعیدین وقدت     دانشجویان حق دارند به طرح پرسش بپردازند و برای ارائه دیدگاه

شود که به  هایی مطرح  س ممکن است پرسشحال، در جلسات دردقیقه در کالس درس به ارائه نظر بپردازند. درعین 11قبلی، تا 
تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می

یف درس تواند برای همه یا برخی از دانشجویان جدایگزین تکدال  ها میشود. این قبیل پرسش کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه 
 درصد تجاوز نکند. 51گردد؛ مشروط به آنکه تعداد آنها از 

 

 . منابع آموزشی 1

در این درس استفاده از منبع مکتوب الزامی است. استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوری و تایید شدورای   -

 گروه آموزشی برای مدت مقرر در همان رشته بالمانع است.

 شود. متعاقبا اعالم میمنابع اصلی این درس  -

 منابع فرعی -

پور. کرمان:  اهلل موسی ریزی درسی ملی و مدرسه محور، ترجمه: آزاده شریفی مقدم و نعمت(: برنامه1291لوی، آریه. )
 دانشگاه شهید باهنر.
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 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4
گیرد که در آن یک آزمون مکتوب پایانی صورت میریزی درسی در قالب ارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس برنامه

-های آموزشگر، ارائه میها و تجارب خود از مطالعه منابع و مباحثات کالس درس را بر اساس پرسشدانشجویان یادگیری

 کنند. 
د آن شود و دستاورارزشیابی ضمن نیمسال: ارزشیابی ضمن نیمسال برای اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیری انجام می

 شود.جهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته می
شوند. آموزشگر در مواردی که ارزشیابی تکالیف: ارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می

 دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهای او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کنند. مصلحت بداند، اجازه می
 شود: یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه میسهم هر 

 درصد امتیاز  25د پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس: 
 درصد امیتاز  25د آزمون ضمن نیمسال: 

 درصد امتیاز  51د آزمون پایانی: 

 سایر نکات: 
 ها در این درس مهم است:مواردی که توجه همه دانشجومعلمان به آن

 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 تکالیف و در فعالیت عملی. 

 مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید. 

 شود.صورت مکتوب به آموزشگر تحویل میظرافت و زیبائی ظاهری تکالیفی که به  
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 «ییدر آموزش ابتدا یریادگیواحد  دیو تول یطراح»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن4

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 یادگیریعالیق و روش های 

این امر مستلزم آن است که معلمان طراحی آموزشی را به عنوان یک رویکرد سیستمی  موفقیت یادگیرندگان را تضمین نماید.
ه تا ارزیابی در یک موقعیت های واقعی تجربه نمایند. در چنین شرایطی بشناسند و بتوانند فرآیند آن را از مرحله شناسای مسئل

معلمان بجای اجرای طرح های از پیش تعیین شده، خود به خلق موقعیت دست خواهند زد و طرحهای اثربخشی را برای پاسخ به 
 نیاز یادگیرندگان در موقعیت های منحصر بفرد تولید خواهند کرد. 

 مشخصات درس
نوع درس:  

 عملینظری/
  1+1تعداد واحد: 
 ساعت 48زمان درس: 

 

 طراحی  و تولید واحد یادگیری در آموزش ابتدایینام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

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. 

 شایستگی اساسی:
ck&pk& pck  کد

8-4& 8-8& 4-2 

& 8-2&1-2 

 2سطح 8سطح 4سطح  هامالک 

منطق و 

اهداف و 

 محتوا

در تبیین چیستی، چرایی و چگونگی 
منطق واحد یادگیری ارتباط آن ها را با 
یکدیگر برای مشخص نمودن ماهیت 
اهداف و محتوای واحد یادگیری تعیین 

 تکلیف نکرده است.

در تبیین چیستی، چرایی و 
چگونگی منطق واحد 
یادگیری ارتباط میان 
اهداف و محتوای واحد 
یادگیری مشخص شده 

 است.

، چرایی و چگونگی تبیین چیستی
شده در منطق واحد یادگیری به 
وضوح برای اهداف و محتوای 
واحد یادگیری تعیین تکلیف نموده 

 است. 

واحد یادگیری طراحی شده شامل کلیه  طراحی
مؤلفه ها است اما عناصر آن به صورت 
نظام مند و هماهنگ از یکدیگر 

 پشتیبانی نمی کند.

 واحد یادگیری طراحی شده
شامل کلیه مؤلفه ها است 
و  عناصر دارای انسجام و 

 هماهنگی است.

واحد یادگیری طراحی شده شامل 
کلیه مؤلفه ها است و  عناصر 
دارای انسجام و هماهنگی است 
به گونه ای که منطق واحد 
یادگیری در هر یک از عناصر 

 انعکاس یافته است. 

نقد و 

 ارزیابی 

یادگیری گزارش اجرای و ارزیابی واحد 
منعکس 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 منعکس 
کننده نقاط قوت و ضعف 
واحد یادگیری است و 
پیشنهادات منجر به ایجاد 
انسجام و بیشتر واحد 

 ده است.یادگیری ش

گزارش اجرای و ارزیابی واحد 
یادگیری منعکس کننده نقاط قوت 
و ضعف واحد یادگیری است و 
پیشنهادات منجر به ایجاد انسجام 
و تأثیر گذاری بیشتر بر نتایج 

 یادگیری دانش آموزان است.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت8

 فصل اول: کلیات طراحی واحد یادگیری
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 رویکرد 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 )چرایی(
 اهداف/ پیامد های یادگیری )چیستی(

 وسعت و توالی واحد یاگیری
 فرصت های یادگیری )چگونگی(

 دگیری: تکلیف یا
چند نمونه واحد های یادگیری را از منطر منطق واحدیادگیری و ارتباط اجزاء آن را با یکدیگر با توجه به منطق آن بررسی و 

 تحلیل و نقش آن را در هماهنگی عناصر واحد یادگری گزارش نماید.

 تکلیف عملکردی: 

 برای یک واحد یادگیری متن منطق آن را با توجه به چیستی، چرای و چگونگی تدوین نماید. 

 فصل دوم: استاندارد های محتوا و سازماندهی آن
 ایده کلیدی 

 مفاهیم اساسی 
 ترسیم نقشه مفهومی 

 حقایق و اطالعات جزئی
 مهارت های اساسی

 ترسیم نمودار مهارت ها
 مهارت ها و حقایق و اطالعات جزئی با پیامد ها ارتباط نقشه مفهومی، نمودار

 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 

درسی نقشه مفهومی/ نمودار مهارت ها را ترسیم و ارتباط حقایق و اطالعات جزئی را با آن به  برنامه درسی یکی از موضوعات
 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 
 به کاربرد ها وابست 

 سازمان دهنده آموزشی )ایده کلیدی( 
 معیار ها )انعطاف، قابلیت، تناسب( 

 شناسایی عنوان ها 
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 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 یادگیری 
 انتخاب راهبرد آموزشی اصلی/ کلی

 انتظارات عملکردی
 پرسش های اساسی

 بافت و زمینه فرهنگی/ اجتماعی
 دانش و تجربیات پیشین 

 برانگیختن
 سبک های یادگیری

 مهارت های فراشناخت
 تکالیف یادگیری 

 نظم منطقی فرصت های یادگیری

 تکلیف عملکردی: 
رصت های یادگیری را با در نظر گرفتن انتظارات عملکردی، سبک های با توجه به سازمان دهنده های مشخص شده ف

 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

 ارزشیابی از واحد یادگیری
 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 عملکرد یادگیرندگان را برای اصالح/  .2

 ارتقاء واحد یادگیری مورد استفاده قرار دهد. 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2
د یادگیری، و از روش حل مسئله برای از روش مستقیم برای مطالعه و تحلیل برنامه درسی و سایر منابع علمی برای طراحی واح

 طراحی، تولید و ارزیابی یک نمونه واحد یادگیری می شود. 

 . منابع آموزشی1

 -منبع اصلی:
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 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4
 ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری .... 

-ردی پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری و فعالیت های عملک

 نمره  6های گروهی 
 نمره  14کارتولیدی: مجموعه تکالیف عملکردی فردی و گروهی 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 
 ک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مال
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 «یی( در دوره ابتدایفی)توص یفیک یابیارزش»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن4
سنجش در برنامه درسی فعالیتی مستمر و برنامه ریزی شده است که نتایج آن، نه تنها انعکاس دهند سطح توانایی هدای کسدب   
شده از سوی دانش آموزان است بلکه، باید بتواند اطالعات الزم را برای ارزیابی برنامه درسی، فرصت های یدادگیری و قضداوت   

ای از سوی معلم تدارک ببیند. توانایی دانشجویان در تهیه طرح سنجش متناسب با اهدداف یدادگیری و سدطوح آن، شدیوه      حرفه
تبار آن، و نحوه استفاده از آزمون های هنجار شده به آنان کمک می نماید تدا متناسدب بدا    تهیه انواع آزمون و بررسی پایایی و اع

اهداف برنامه درسی، موقعیت آموزشی و ویژگی یادگیرندگان از انواع آزمون ها برای ارزیابی سطح تواندایی هدای کسدب شدده از     
  د.سوی دانش آموزان استفاده نموده و برای ارتقاء آن برنامه ریزی نماین

 مشخصات درس
 عملی -نوع درس:  نظری

  1+1تعداد واحد: 
 ساعت 48زمان درس: 

 

  ارزشیابی کیفی )توصیفی( در دوره ابتدایینام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
برای یک موضوع درسی جدول دوبعدی را بر اساس اهداف/ محتوا تدوین نموده و متناسب با ظرفیت های موضوع 

 درسی از انواع راهکار های سنجش و ابزارها برای ترسیم نیمرخ دانش آموزان استفاده نماید. 
با توجه به روش های بکارگرفته شده  آزمون های اجرا شده را به جهت پایایی و روایی بررسی و میزان اعتبار یافته ها را

  گزارش کند.

 شایستگی اساسی:
ck &pck  8 &4-4کد-

4&4-2 &2-2&1-2 

 2سطح 8سطح 4سطح  هامالک 

در جدول دو بعدی تهیه  جدول دو بعدی
شده سطوح اهداف/ انواع 
محتوا مورد توجه قرار 
گرفته اما رابطه نوع 
آزمون/ راهکار 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 
رابطه نوع آزمون/ راهکار 
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/ راهکار 
های سنجش با سطوح 

نظر اهداف/ انواع محتوا در 
گرفته شده است و 
آزمون/راهکار ها با توجه به 
ماهیت هدف/ محتوا از تنوع 
برخوردار است و امکان پاسخ 
به تفاوت های فردی را 

 فراهم می کند.

تحلیل  و تفسیر 

 نتایج

در تحلیل و تفسیر نتایج 
توانسته است اطالعات را 
به صورت نظام مند 
سازماندهی نماید اما 
نتوانسته است ارتباط بین 
داده های جمع آوری 
شده از راهکار های 
مختلف سنجش را برای 

در تحلیل و تفسیر نتایج 
توانسته است اطالعات را به 

مند سازماندهی  صورت نظام
نماید و داده های جمع آوری 
شده از راهکار های مختلف 
سنجش را برای تصمیم 

 گیری تلفیق نماید.  

در تحلیل و تفسیر نتایج 
توانسته است اطالعات را با 
توجه به تنوع راهکار های 
سنجش استفاده شده به 
صورت نظام مند سازماندهی 
نماید و شواهد کافی برای 

 فراهم کند.  تصمیم گیری 
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تصمیم گیری با یکدیگر 
 تلفیق نماید.  

رسم نیمرخ 

 یادگیری

در طرح سنجش از 
راهکار های مختلف 
استفاده شده است اما 
نیمرخ یادگیری ترسیم 
شده مبتنی بر کلیه 
اطالعات و شواهد جمع 

 آوری شده نیست. 

در طرح سنجش از راهکار 
های مختلف استفاده شده 
است و نیمرخ یادگیری ترسیم 
شده مبتنی بر کلیه اطالعات 
و شواهد جمع آوری شده 

 است. 

در طرح سنجش از راهکار 
های مختلف استفاده شده 
است و برای ترسیم نیمرخ 
یادگیری از مالک ها و سطح 
عملکردی که به وضوح 
تمایز سطح عملکرد دانش 
آموزان را با لحاظ نمودن 
تفاوت های فردی نشان می 

 دهد استفاده شده است.  

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت8

 فصل اول: راهکار های سنجش
 الف: انواع آزمون ها 

 معلم ساخته( –ساخت )استاندارد  -
 بندی: قبل، ابتدا، حین و پایان تدریس(گروهی(، زمان اجرا) تشخیصی، تکوینی و پایانی یا دسته  -اجرا )فردی -
 قدرت(  -کاربرد )پیشرفت تحصیلی، استعداد، هوش، شخصیت، رغبت و ...(، هدف )سرعت -
 پوشش اهداف )طبقه بندی اهداف( -
 ذهنی( -تصحیح )عینی -
 وابستگی به فرهنگ )وابسته و ناوابسته( -
 کاغذی، عملی(-فعالیت آزمودنی )شفاهی، مداد -

 تکالیف یادگیری: 
ند مقاله علمی پژوهشی در خصوص انواع آزمون ها را مطالعه و نقاط قوت و ضعف هر یک را در قالب یک مقاله کوتاه به چ

 همراه نقد و نظر شخصی ارائه نماید. 
 نمونه ای از انواع آزمون ها را به جهت نقش آن در ترسیم نیمرخ یادگیری دانش آموزان مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. 

 کار های سنجش کیفیراه ب:
 سنجش عملکردی -

 موقعیت شبیه سازی شده -
 نمونه کار -
 فهرست وارسی -
 مقیاس درجه بندی -

 واقعه نگاری  -

 سنجش رفتار -

 پروژه -

 پوشه کار -

 انواع بازخورد   -

o بازخورد معلم به دانش آموز 

o بازخورد در جریان آموزش 
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o بازخورد دانش آموز به خودش 

o  استفاده از بازخورد ها در تدوین گزارش عملکرد 

 تکالیف یادگیری:

یک نمونه پوشه کار دانش آموزی را به جهت استفاده از انواع راکار های سنجش تحلیل و نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی و 
آموزش حاشیه نویسی و ارائه با استفاده از منابع علمی، پوشه کار را به جهت کمک به یادگیری دانش آموز/ اصالح روش های 

 نماید. 

 فصل دوم: طرح ریزی 
 بودجه بندی محتوای آموزشی:

 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 )ویژگی ها( برای سنجش نگرش ها 

 عملکردی: تکالیف
دو نمونه جدول بودجه بندی یکی بر اساس اهداف و دیگری بر اساس سرفصل ها، در یک موضوع درسی تهیه و مشخص نماید 
از کدام یک از راهکار 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: آزمون های هنجار شده
 مفهوم هنجار)نورم(

 انواع نورم ) ملی؛ محلی، سنی، کالسی، درصدی، نمره تراز شده( 
 انتحاب گروه، مراحل ساخت یک آزمون استاندارد هنجار شده 
 انواع نیمرخ ها، بایدها و نبایدهای استفاده از آزمون های هنجار شده. 

 آشنایی با ابزارهای هنجار شده: ماننداستعداد، هوش، خالقیت، رغبت، مهارت های زبانی، ریاضی... 
 اشنایی با آزمون های زبان، ریاضی، علوم در سطح بین المللی
 روش های استفاده از نتایج ازمون های هنجار شده در آموزش

 تکلیف یادگیری: 
لی یا بین المللی را با مراجعه به مقاالت ارائه شده در این زمینه مطالعه و یافته نتایج اجرای آزمون های هنجار شده در سطح م

 های آن را همراه با اظهار نظر شخصی ارائه کند. 
 نمونه ای از آزمون های هنجار شده را بر روی یکی گروه از دانش آموزان اجرا و نتایج آن را تحلیل و گزارش کند. 

 فصل چهارم: تهیه طرح سنجش
 یین اهدافتع -
 تعیین راهکار های سنجش -
 تهیه ابزار  -

 جمع آوری اطالعات و شواهد  -

 تحلیل و تفسیر اطالعات و دشواهد جمع آوری شده -

 ترسیم نیمرخ یادگیری دانش آموز -

 تصمیم گیری  -
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 تهیه گزارش  -

 مخاطبان گزارش -

 دانش آموز -

 اولیاء  -

 مسئولین -

 تکلیف یادگیری:

یک طرح سنجش تهیه، آن را در سطح کالس درس اجرا و نتایج را با استفاده از نیم رخ یادگیری ترسیم شده از سطح یادگیری 
 بررسی و در خصوص اقدامات بعدی تصمیم گیری نماید. 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2
بار یافته های پژوهش/ آزمون. از روش حل روش مطالعه مستقیم و فردی در مطالعه گزارش های پژوهشی و بررسی میزان اعت

مسئله برای تهیه طراح سنجش، تحلی و تفسیر نتایج بای ترسیم نیمرخ یادگیری دانش آموز. راهبرد مشارکتی برای تولید جدول 
 دوبعدی استفاده می شود. 

 . منابع آموزشی1
 نشر دوران.و جدید. ه یادگیری، روش های قدیم سنجش فرآیند و فرآورد(. 1289سیف، علی اکبر )

 نشر دوران.  .اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی (.1285)علی اکبر ، سیف

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4
 نمره 5ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری 

ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری و فعالیت های عملکردی پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت های 
 نمره  5گروهی 

 نمره  11کارتولیدی: مجموعه تکالیف عملکردی فردی و گروهی 
ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 

 ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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 «ییوزش ابتدااطالعات و ارتباطات در آم یکاربرد فناور»سرفصل درس 

 .معرفی درس و منطق آن4
ای با فناوری اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداری از ابعاد گوناگونی از سواد از جمله سواد اطالعاتی،  زندگی بشر در عصر کنونی به گونه

اطالعات و   فناوری گردد. ضرورت توجه به زندگی محسوب میسواد رسانه ای، سواد رایانه، سواد فناوری، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در 
آموزان امروز  مندی از این بعد سواد یکی از نیازهای دانش های رسمی وارد گردد. لذا آشنایی و بهره ارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزش

وزان را برای ورود به عرصه زندگی دارند، خود نیز باید ضمن برخورداری از آم رو معلمان که وظیفه آماده سازی دانش وشهروندان فردا است. از این
های  های خود بهره گیرند و با تلفیق این فناوری در فرصت ی فناوری اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزش ها و سواد الزم در حوزه شایستگی
آموزان را آموزش دهند که چگونه خود را برای استفاده صحیح از  کارآیی آموزش ، دانشگیری از افزایش و بهبود  یادگیری عالوه بر بهره-یاددهی
 آمده بواسطه این فناوری در زندگی آماده کنند.  های پیش فرصت

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری/عملی

 1+1تعداد واحد: 
 ساعت  48زمان درس: 

 

 ی کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات آموزش ابتداینام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: 
برنامه درسی و  -8در آموزش ،  ICTدرک  -4مولفه    6ها دانشجو معلمان در  جدول شایستگی

یادگیری حرفه ای  -6سازمان بندی و مدیریت  و -ICT ،4 -1پداگوژی ،  -2ارزشیابی ، 

 باشد. به شرح جدول زیر می 5معلم  در سواد فناوری

 

 )تولید دانش( 2سطح  )تعمیق دانش(  8سطح  )سواد فناوری( 4سطح  مالک ها

 ICTدرک 

 در آموزش
 

 ها درک سیاست

 2سطح  8سطح  4سطح 

های  با داشتن دانش عمیق از سیاست
ملی و اولویت های اجتماعی، درجهت 

 2حداقل ها،  حمایت از این سیاست

)مبتنی  هایی کالسی نمونه فعالیت

 نماید.را طراحی بر فاوا( 

های  با داشتن دانش عمیق از سیاست
ملی و اولویت های اجتماعی، درجهت 

 2حداقل ها،  حمایت از این سیاست

هایی کالسی )مبتنی  نمونه فعالیت

بر فاوا( را طراحی و سپس با 

توجه ارزیابی گروه همتا  و خود 

طراحی مورد نظر را مورد اصالح 

 قرار دهد.

های  با داشتن دانش عمیق از سیاست
ملی و اولویت های اجتماعی، درجهت 

چندین ها،  حمایت از این سیاست

فعالیت کالسی )مبتنی بر فاوا( 

را طراحی، اصالح، و پیاده 

 سازی نماید.

های  مهارت

 فاوا

 ابزارهای پیچیده

 2سطح  8سطح  4سطح  

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و  
های کاربردی ویژه  موضوع  برنامه

مسئله   یک موقعیتدرسی خود، 

محور  را طراحی نمایند که در آن با 
ی فاوا از جمله  ی منعطفانه استفاده

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 
های کاربردی ویژه  موضوع درسی  برنامه

های مسئله محور  یک موقعیتخود، 

را  و یک موقعیت پروژه محور

ها با  طراحی نمایند که بتوانند در آن

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 
کاربردی ویژه  موضوع درسی  های برنامه

های متنوع مسئله و  موقعیتخود، 

را طراحی نمایند که  پروژه محوری

ی  ی منعطفانه ها با استفاده بتوانند در آن

                                                 
5
 سواد فناوری : استفاده از فاوا  برای یادگیری کارآتر و موثرتر 
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منابع شبکه به دانش آموزان در جهت 
دسترسی به اطالعات و برقراری ارتباط 

رای با کارشناسان خارج از مدرسه ب
تجزیه و تحلیل مسئله انتخاب شده 

 کمک نماید.

ی فاوا )از جمله منابع  ی منعطفانه استفاده
جهت کمک به همکاری  شبکه در

آموزان، دسترسی به اطالعات و  دانش
برقراری ارتباط با کارشناسان خارج از 
مدرسه برای تجزیه و تحلیل مسائل 

های فردی و گروهی  انتخاب شده(  پروژه
سازی نموده و بر   آموزی را پیاده دانش
 ها نظارت نماید. آن
 

فاوا )از جمله منابع شبکه در جهت کمک 
آموزان، دسترسی به  به همکاری دانش

اطالعات و برقراری ارتباط با کارشناسان 
زیه و تحلیل خارج از مدرسه برای تج
های فردی و  مسائل انتخاب شده( پروژه

سازی نموده و  آموزی پیاده گروهی دانش
 ها نظارت نماید. بر  آن

برنامه 

درسی و 

 ارزشیابی

 کاربرد دانش

 2سطح  8سطح  4سطح 

ضمن برخورداری از دانش عمیق در 
مورد موضوع رشته خود و توانایی 

ی آن در   بکارگیری منعطفانه
های گوناگون، با استفاده از  موقعیت

در  یک مسئله پیچیدهفاوا، حداقل 

آموزان طراحی  رشته درسی برای دانش

های ارائه شده  راه حلنماید و 

آموزان را در پاسخ  توسط دانش

ورد ارزیابی قرار به این مسئله م

 دهد.

ضمن برخورداری از دانش عمیق در مورد 
موضوع رشته خود و توانایی بکارگیری 

های گوناگون،  ی آن در موقعیت  منعطفانه

  یک مسئله پیچیدهبا استفاده از فاوا،  

  آموزان را به رشته درسی برای دانش در

راه حل ای طراحی نماید که  گونه

مسائل، های( ارائه شده برای  )

آموزان از مسئله را  درک دانش

 گیری قرار دهد. مورد اندازه

ضمن برخورداری از دانش عمیق در 
مورد موضوع رشته خود و توانایی 

ی آن در   بکارگیری منعطفانه
های گوناگون، با استفاده از  موقعیت

در رشته ای  مسائل پیچیدهفاوا،  

ای  گونه  آموزان به درسی را برای دانش

های ارائه  راه حلنماید که  طراحی

شده برای مسائل، درک 

آموزان از مسائل را مورد  دانش

 گیری قرار دهد. اندازه

 حل مسائل پیچیده پداگوژی

 2سطح  8سطح  4سطح 

)آموزش  دو  تکلیف مسئله محور

ی گروهی  آموز محور( و پروژه دانش
دانش آموزی مبتنی بر فاوا را تعریف و 

ضمن طرح مسائل و طراحی نماید 

در گروه همتا با استفاده از 

ها، طراحی  نظرات ارزیابانه آن

 خود را مورد اصالح قرار دهد.

)آموزش  دو تکلیف مسئله محور

ی گروهی  آموز محور( و پروژه دانش
دانش آموزی مبتنی بر فاوا را تعریف و 

ضمن اصالح طرح طراحی نموده و 

سازی طرح را  خود، مراحل پیاده

 نماید.تشریح 

)آموزش  چندین تکلیف مسئله محور

ی گروهی دانش  آموز محور( و پروژه دانش
آموزی مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی 

سازی و  مراحل طراحی، پیادهنماید و 

ها توسط  و ارائه راه حل

آموزان در تکالیف مسئله  دانش

های گروهی را مورد  محور و پروژه

 نظارت و ارزیابی قرار دهد.
 

سازمان 

بندی و 

 مدیریت

 های مشارکتی گروه

 2سطح  8سطح  4سطح 

انعطاف پذیری  یک محیط یادگیری

را در کالس درس طراحی نمایدکه در 

های  به تلفیق فعالیتآن قادر 

و بکارگیری   آموز محور دانش

منعطفانه  فناوری برای حمایت از این 
 باشد.  فعالیت

انعطاف پذیری را  یک محیط یادگیری

در کالس درس خلق نمایدکه در آن قادر 

آموز  های دانش تلفیق فعالیتبه 

و بکارگیری منعطفانه  فناوری   محور

و همکاری   برای حمایت از این فعالیت

 باشد. گروهی

انعطاف پذیری  محیط های یادگیری

را در کالس درس خلق نمایدکه در آن 

آموز  های دانش فعالیتقادر به تلفیق 

محور  و بکارگیری منعطفانه  

فناوری برای حمایت از این 

 باشد.ها و همکاری گروهی  فعالیت

یادگیری 

ای  حرفه

 مدیریت و راهنمایی

 2سطح  8سطح  4سطح 
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یک با استفاده از مهارت و دانش الزم   معلم

  در راستای یادگیری  پروژه پیچیده

ها   ای را طراحی نماید که در آن حرفه
همکاری با سایر معلمان، و استفاده از 
شبکه ها برای دستیابی به اطالعات 
همکاران و کارشناسان خارج مدنظر 

 قرار گرفته شده باشد.

دو با استفاده از مهارت و دانش الزم    

  را در راستای یادگیری  پروژه پیچیده

ی  ایجاد و مدیریت نماید که در ا حرفه
ها  همکاری با سایر معلمان، و استفاده  آن

از شبکه ها برای دستیابی به اطالعات 
همکاران و کارشناسان خارج مدنظر قرار 

 گرفته شده باشد.

ب با استفاده از مهارت و دانش الزم  

را در راستای  ای پروژه های پیچیده

ت نماید ای  ایجاد و مدیری حرفه  یادگیری
ها  همکاری با سایر معلمان، و  که در آن

استفاده از شبکه ها برای دستیابی به 
اطالعات همکاران و کارشناسان خارج 

 مدنظر قرار گرفته شده باشد.
 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن.فرصت8
 

 8کاربرد فاوا در رشته علمی 

 :  در ک فاوا در آموزش 4فصل

 شایستگی
 ها سیاستدرک 

 2سطح  8سطح  4سطح 

های ملی و  با داشتن دانش عمیق از سیاست
اولویت های اجتماعی، درجهت حمایت از 

هایی  نمونه فعالیت 2حداقل ها،  این سیاست
 را طراحی نماید.)مبتنی بر فاوا(  کالسی

های ملی و  با داشتن دانش عمیق از سیاست
اولویت های اجتماعی، درجهت حمایت از این 

هایی کالسی  نمونه فعالیت 2حداقل ها،  سیاست
)مبتنی بر فاوا( را طراحی و سپس با توجه 
ارزیابی گروه همتا  و خود طراحی مورد نظر را 

 مورد اصالح قرار دهد.

ی و های مل با داشتن دانش عمیق از سیاست
اولویت های اجتماعی، درجهت حمایت از این 

چندین فعالیت کالسی )مبتنی بر ها،  سیاست
 فاوا( را طراحی، اصالح، و پیاده سازی نماید.

 

 ی فاوا در تدریس های آموزشی در باره درک سیاست
 های مبتنی بر فاوا  فرصت ها و موانع  در اجرای فعالیت 
 های کالسی رشته درسی مبتنی بر  فاوا در مدرسه  هایی از مسائل واقعی به هنگام پیاده سازی فعالیت معرفی نمونه 
 های مختلف برای اجرای اهداف سیاست های فاوا تجزیه و تحلیل مزایا و معایب روش 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 های متفاوت کار معلمان  فاوا را تجزیه و تحلیل نموده و تاثیرات بالقوه آن را بر یادگیرنده و جنبههای  یک نمونه از اسناد مربوط به سیاست
 تعیین کنند

  در مورد اصول بکارگیری فاوا در آموزش و پرورش توضیح داده و این اصول را مورد و تجزیه و تحلیل قرار دهند 
 شنهاداتی ارائه گردددر مورد چگونگی جای دادن این اصول در فرآیند آموزش پی 
 گردد مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در مورد چگونگی اداره و نظارت بر مسائل راهکارهایی ارائه  مسائلی که با اجرای این اصول ایجاد می

 دهند.

 

 های فاوا : مهارت8فصل

 شایستگی
 ابزارهای پیچیده

 2سطح  8سطح  4سطح 

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 
های کاربردی ویژه  موضوع درسی  برنامه
مسئله محور  را طراحی   یک موقعیتخود، 

ی فاوا  ی منعطفانه نمایند که در آن با استفاده

های  ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و برنامه
یک کاربردی ویژه  موضوع درسی خود، 

های مسئله محور و یک موقعیت پروژه  موقعیت
ها با  را طراحی نمایند که بتوانند در آن محور

 های ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و برنامه
های  موقعیتکاربردی ویژه  موضوع درسی خود، 

را طراحی نمایند  متنوع مسئله و پروژه محوری
ی فاوا  ی منعطفانه ها با استفاده که بتوانند در آن
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از جمله منابع شبکه به دانش آموزان در 
جهت دسترسی به اطالعات و برقراری 

رای ارتباط با کارشناسان خارج از مدرسه ب
تجزیه و تحلیل مسئله انتخاب شده کمک 

 نماید.

ی فاوا )از جمله منابع شبکه  ی منعطفانه استفاده
آموزان،  جهت کمک به همکاری دانش در

دسترسی به اطالعات و برقراری ارتباط با 
کارشناسان خارج از مدرسه برای تجزیه و 

های فردی و  تحلیل مسائل انتخاب شده(  پروژه
سازی نموده و بر   آموزی را پیاده گروهی دانش

 ها نظارت نماید. آن
 

)از جمله منابع شبکه در جهت کمک به همکاری 
آموزان، دسترسی به اطالعات و برقراری  دانش

زیه ارتباط با کارشناسان خارج از مدرسه برای تج
های فردی و  و تحلیل مسائل انتخاب شده( پروژه

ها  سازی نموده و بر  آن آموزی پیاده گروهی دانش
 نظارت نماید.

 

 آموزان کاربرد  فاوا در طراحی و مدیریت یادگیری مشارکتی و پروژه محور دانش
 محتواهای نرم افزاری متن باز متناسب با رشته خود و نرم افزارهای تولید  معرفی بسته 
 های مسئله محور و پروژه محور در رشته علمی. ویژگی منابع وب )صحت مطالب و سودمندی منابع وب( مورد  استفاده در یادگیری 
 آشنایی با انواع وب ( های آموزشیI  ، II و ویژگی )های( هر کدام  های )مزایا و محدودیت و معنایی 

 مبتنی بر یکی از انواع وبهای مسئله محور و پروژه محور   طراحی فعالیت 

 یا ابزار های خاص برخط   6طراحی مواد آموزشی با استفاده از محیط نوشتاری 

 های گوناگون دانش آموزی  معرفی شبکه یا نرم افزار مناسب برای مدیریت، نظارت، اریابی پیشرفت پروژه 

 آموزان. بزرگتر در جهت پرورش یادگیری دانش آموزان، همتایان، والدین و جوامع نقش فاوا در ارتباط و همکاری با دانش 

 آموزان داخل و خارج از کالس درس شبکه و پشتیبانی از همکاری دانش 

 های مشترک های داده بر خط و ایمیل منابعی برای یافتن افراد و منابع برای پروژ موتورهای جستجو، پایگاه 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 های نرم افزاری آموزشی را به طور عملی نمایش دهند و چگونگی استفاده از این بسته های متنوع  نرم افزاری را در  جستجو در مورد بسته
 یک موضوع خاص در رشته خود در کالس نشان دهند. 

 های هر کدام از منابع آموزشی  در مورد ویژگیI  ،II های تعاملی و مشارکتی بحث  طراحی فعالیت ها برای های آن و معنایی مزایا و مدودیت
 و گفتگو نمایند.

  یک یا چند فعالیت آموزشی مسئله محور و پروژه محور  مبتنی بر یکی از انواع وب را طراحی نمایند و طراحی خود را در کالس ارائه و با
 استفاده از نظرات ارزیابانه آن طراحی را اصالح نمایند.

 ها نرم افزارهای مناسب برای یادگیری مسئله محور و پروژه محور در موضوع  زمینه تخصصی خود را جستجو  ها و کاتالوگ در وب  سایت
های خود برای موثر بودن در جهت اهداف خاص آموزشی قصد شده  نماید. معیارهای و دستورالعمل های ارزیابی را توسعه داده و انتخاب

 توجیه نماید.

 ا ابزارهای آن را به نمایش در آورد. به صورت گروهی دانشجویان یک واحد مطالعه  در رشته مربوطه را به طرز استفاده از محیط نوشتاری ی
 صورت بر خط طراحی نمایند.

 آموزی را به نمایش درآورد  و داده های پروژه  ای پروژه برای  مدیریت، نظارت و ارزیابی پروژه دانش چگونگی استفاده از نرم افزارهای شبکه
 آموزان را در آن وارد کنند.   دانش کارهای

 آموزان بحث شود. دانشجویان در  های ارتباطی و همکاری بر خط توسط معلم برای پشتیبانی از یادگیری دانش در مورد استفاده از محیط
از تعامالت برخط خود را هایی  محیط های مذکور یک الگ را برای خود تهیه نموده، ونتایج چاپی خود را در آن به اشتراک بگذارد و نمونه

 نمایش دهد.
 کند  آموزان را در انجام پروژه های مشترک کاری و یادگیری پشتیبانی می های  ارتباطی و همکاری برخط که دانش در مورد مزایای محیط

دانش آموزان را نمایش  بحث نمایند. معلمان یک الگ را برای خود تهیه نموده، ونتایج چاپی خود را به اشتراک گذاشته و  تعامالت برخط
 دهند.

 های مشترک بحث نمایند،   های داده برخط و ایمیل برای یافتن افراد و منابع برای پروژه در مورد استفاده از موتورهای جستجو، پایگاه
خود را در آن جا جستجوهای خود را در راستای پروژه رشته خود هدایت نمایند، در پروژه مشترک بر خط شرکت و تعامل نمایند، تجربیات 

 ها بحث نمایند. ها را با افراد دیگر به اشتراک گذاشته و در مورد آن منعکس نمایند و آن

                                                 
6
 authoring environment  مجموعه ابزارهایی برای تولید محتوای دیجیتال یا ساخت نرم افزار 
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 :  برنامه درسی و ارزشیابی2فصل

 شایستگی
 کاربرد دانش

 2سطح  8سطح  4سطح 

ضمن برخورداری از دانش عمیق در مورد 
موضوع رشته خود و توانایی بکارگیری 

های گوناگون، با  ی آن در موقعیت  منعطفانه
در  یک مسئله پیچیدهاستفاده از فاوا، حداقل 
آموزان طراحی نماید  رشته درسی برای دانش

آموزان  های ارائه شده توسط دانش راه حلو 
مورد ارزیابی قرار را در پاسخ به این مسئله 

 دهد.

ضمن برخورداری از دانش عمیق در مورد 
موضوع رشته خود و توانایی بکارگیری 

های گوناگون، با  ی آن در موقعیت  منعطفانه
رشته  در  یک مسئله پیچیدهاستفاده از فاوا،  
ای طراحی  گونه  آموزان را به درسی برای دانش

مسائل،  های( ارائه شده برای راه حل )نماید که 
گیری  آموزان از مسئله را مورد اندازه درک دانش
 قرار دهد.

ضمن برخورداری از دانش عمیق در مورد 
موضوع رشته خود و توانایی بکارگیری 

های گوناگون، با  ی آن در موقعیت  منعطفانه
در رشته ای  مسائل پیچیدهاستفاده از فاوا،  

ای  گونه  آموزان به درسی را برای دانش
های ارائه شده برای  راه حلی نماید که طراح

آموزان از مسائل را مورد  مسائل، درک دانش
 گیری قرار دهد. اندازه

 

 درسی و ارزشیابی از طریق فاوا دستیابی به اهداف برنامه
 های کلیدی رشته درسی  نقش فاوا در معرفی مفاهیم و فرآیند 
 افزاری در رشته درسی   های نرم بسته  عملکرد و اهداف بکارگیری 
 های داخل و خارج از کالس  های مربوطه در محیط های کلیدی با بکارگیری بسته آموزان از مفاهیم و فرآیند چگونگی افزایش درک دانش

 های یادگیری( )فاوا در نظریه

 آموزان از مفاهیم و فرآیندهای کلید برنامه درسی ارزیابی درک دانشهای مبتنی بر فاوا در ارزشیابی برای  دستورالعمل 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجومعلمان

 توانند بوسیله فاوا آموزش داده شوند انتخاب شود. )فاوا باید منجر به درک  در بخشی از برنامه درسی داده شده، مفاهیم و فرآیندهایی که می
 عمیقتر از مفاهیم گردد(

 توانند با فاوا آموزش داده شوند، شناسایی نمایند. ای متن آموزشی )متناسب با رشته( داده شده، مفاهیم و فرآیندهایی که میبر 
 های نرم افزاری رشته درسی خود را شناسایی و در کالس به نمایش در آورند. تعداد متنوعی از بسته 

  طریق فاوا،  با یک کارشناس به صورت برخط در کالس تعامل و گفتگو ترتیب دهند.در مورد دستیابی به اهداف برنامه درسی و ارزشیابی از 

 های مرتبط با رشته خود بازدید برخط در کالس ترتیب دهند.  از موزه 

 کلیدی آموزان از مفاهیم  توانند درک دانش ها می برنامه های شبیه ساز مبتنی بر وب را در کالس اجرا و در خصوص اینکه چگونه این برنامه
 ها در حل مسائل پیچیده توسعه دهند، بحث و گفتگو نمایند. موضوعات درسی و کاربرد آن

 های یادگیری، یک مقاله علمی و پژوهشی شناسایی و در مورد آن در کالس  از طریق جستجو در اینترنت در مورد فاوا در یکی از نظریه
 بحث و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

 اری ویژه موضوعات درسی رشته خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و توضیح دهند که چگونه این بسته ها مفاهیم و افز های نرم بسته
 کنند. حل مسائل پیچیده در محیط یادگیرنده محور را حمایت می

 های استفاده از محصوالت فاوا در برنامه درسی دستورالعمل
 در استفاده از محصوالت فاوا برای افزایش درک دانش آموزان از مفاهیم، مهارت ها و های دانشی و عملکردی معلمان  دستورالعمل

 فرآیندهای موضوع کلیدی درسی. 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان: 

 درسی ی سن و موضوع  های مختلف آموزش و کیفیت  و ویژگی محصوالت فاوا ویژه آموزان در سال های واکنش دانش در مورد ویژگی
 خاص بحث شود.

 دهند، ارائه دهند. ها را توسعه و بهبود می ها تبعیت می کنند و آن هایی که از این ویژگی دستورالعمل 
 ها ارائه گردد. های  ارائه شده در کالس ارزیابی شده و پیشنهاداتی برای بهبود آن دستورالعمل 

  های مبتنی بر فاوا  طراحی کنند. شده، دستورالعملبرای متن آموزشی و اهداف ارزشیابی )متناسب با رشته( داده 



ای( معلمیهای حرفهآموزی )شایستگی مهارتبرنامه دوره یکساله  72  

 

 های  العملی برای ارائه گزارش هایی را تهیه نموده و در فرآیند آموزش بکار گیرند.  )به عنوان نمونه دستور برای محصوالت فاوا دستورالعمل
 آموزی از نتایح آزمایش شیمی( دانش

 ارزشیابی مبتنی بر فاوا
  های مربوطه )بر خط و برون خط( و  بررسی دیدگاهارزشیابی مبتنی بر فاوا 
 های ارزشیابی های مبتنی بر فاوا ویژگی 
 معرفی ابزارهای ارزشیابی مبتنی بر فاوا 
 های مبتنی بر فاوا راهبردهای طراحی آزمون 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجومعلمان

 های  های سطوح باالتر ) از جمله مهارت ابزارهای ارزشیابی فاوای در اختیار قرار داده شده، را ازمنظر این که کدامیک برای ارزیابی مهارت
 حل مسئله، تفکر انتقادی، و ..(و درک بنیادی از مفاهیم کلیدی مناسب هستند مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. 

 ت ارزشیابی )متناسب با رشته( داده شده، یک ابزار مناسب را شناسایی نمایند.برای متن آموزشی و اهداف مهار 

برای موضوعی در برنامه درسی دستورالعمل های مبتنی بر فاوا برای ارزشیابی را طراحی نماید که در آن درک دانش آموزان از مفاهیم و  -
 فرآیندهای کلیدی برنامه درسی مورد ارزیابی قرار گیرد.

ها را مورد تجزیه  های آن های حاکم بر ارزشیابی مبتنی بر فاوا )برخط و برون خط( در کالس بحث کنند و مزایا و محدودیت دگاهدر مورد دی -
 و تحلیل قرار دهند.

و  یک نمونه آزمون برخط و برون خط برای یک موضوع در رشته خود طراحی نموده و آن را در کالس ارائه نموده تا مورد ارزیابی قرار گیرد -
 اصالحات الزم را با توجه به بازخوردها انجام دهند.

 

 : پداگوژی1فصل

 شایستگی
 حل مسائل پیچیده

 2سطح  8سطح  4سطح 

آموز  )آموزش دانش دو  تکلیف مسئله محور
ی گروهی دانش آموزی  محور( و پروژه

و مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی نماید 
استفاده از ضمن طرح مسائل در گروه همتا با 

ها، طراحی خود را مورد  نظرات ارزیابانه آن
 اصالح قرار دهد.

آموز  )آموزش دانش دو تکلیف مسئله محور
ی گروهی دانش آموزی مبتنی  محور( و پروژه

ضمن اصالح بر فاوا را تعریف و طراحی نموده و 
سازی طرح را تشریح  طرح خود، مراحل پیاده

 نماید.

آموز  )آموزش دانش چندین تکلیف مسئله محور
ی گروهی دانش آموزی مبتنی بر  محور( و پروژه

مراحل طراحی، فاوا را تعریف و طراحی نماید و 
آموزان  ها توسط دانش سازی و و ارائه راه حل پیاده

های گروهی را  در تکالیف مسئله محور و پروژه
 مورد نظارت و ارزیابی قرار دهد.

 
 

 های یادگیری مشارکتی و پروژه محور مبتنی بر فاوا با تمرکز بر مسائل واقعی زندگی   سازی فعالیت طراحی و پیاده
 آموزان از طریق بکارگیری مفاهیم و فرآیندها و  محور مبتنی بر فاوا و ایجاد در توسعه تعامالت اجتماعی و تفکر در دانش نقش یادگیری پروژه

 مسائل واقعیهای کلیدی در حل  مهارت
  آموزی  های دانش چگونگی طراحی مسائل پیچیده و مسائل زندگی واقعی )که با کمک موضوعات کلیدی درسی قابل حل هستند(  در پروژه

 با استفاده از منابع فاوا
  های طراحی، واحد طرح درس مشارکتی و پروژه محور مبتنی بر فاوا  ویژگی 

 کاربردی موضوعات ویژه برای فعالیت های کالسی که قدرت استدالل، گفتگو، مشارکت و حل مسائل  های معرفی ابزارهای متن باز و برنامه
 نماید. آموزان تقویت می پیچیده را در دانش

 های گروهی   سازی تکالیف مسئله محور و پروژه های مناسب برای پیاده های دیجیتال و شبیه سازی یکی از روش داستان و بازی 

 و یادگیریتکالیف عملکردی 
 دانشجو معلمان:

 آموزان و بکارگیری علمی دانش رشته مربوطه را حمایت  تواند درک دانش در مورد چگونگی بکارگیری فاوا و انواع ویژه نرم افزارهایی که می
 کند بحث نموده 
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  تواند مورد حمایت شود شرح داده شود.  ها یادگیری پروژه محور می هایی که در آن در یک ارائه کالسی راه 
 ها در کالس بحث شود )به عنوان نمونه  آن  ی ها در کالس در باره های مختلفی در این خصوص تولید نموده و پس از ارائه نمونه نمونه

 کولوژی با استفاده از وب و مفاهیم کاربردی(های ا های حفاظت از سامانه شناسایی راه

 .از طریق ارتباط و گفتگو برخط کالسی با کارشناسان مربوطه همکاری نمایند 
 .با جستجو در اینترنت برای اهداف یادگیری داده شده، مسائل زندگی واقعی مناسبی انتخاب شود 
 پروژه محور فاوا را در آن تلفیق نمایند. های با توجه به مسائل واقعی داده شده، در فرآیند طراحی فعالیت 

 آموزان ارائه دهند. ها به دانش های مناسب مبتنی بر فاوا برای معرفی آن برای مسائل واقعی زندگی منتخب، روش 

 که فاوا  های یادگیری مورد استفاده قرار می گیرند، توصیف نموده و توضیح دهند یادگیری گوناگون را که در فعالیت -راهبردهای یاددهی
 ها تلفیق گردد. تواند در آن چگونه می

 محور،   های پروژه سازی  برای حل مسائل پیچیده و واقعی زندگی و یا فعالیت طراحی و یا شناسایی یک داستان و بازی دیجیتال و یا شبیه
 ارائه سناریو در کالس و نقد و ارزیابی  آن

 

 : سازمان بندی و مدیریت 4فصل
  

 شایستگی
 های مشارکتی گروه

 2سطح  8سطح  4سطح 

انعطاف پذیری را در  یک محیط یادگیری
به کالس درس طراحی نمایدکه در آن قادر 

و   آموز محور های دانش تلفیق فعالیت
بکارگیری منعطفانه  فناوری برای حمایت از 

 باشد.  این فعالیت

انعطاف پذیری را در  یک محیط یادگیری
تلفیق کالس درس خلق نمایدکه در آن قادر به 

و بکارگیری   آموز محور های دانش فعالیت
و   منعطفانه  فناوری برای حمایت از این فعالیت

 باشد. همکاری گروهی

انعطاف پذیری را در  محیط های یادگیری
کالس درس خلق نمایدکه در آن قادر به تلفیق 

آموز محور  و بکارگیری  های دانش فعالیت
ها  منعطفانه  فناوری برای حمایت از این فعالیت

 باشد.و همکاری گروهی 
 

 بندی منابع فیزیکی، انسانی و زمان برای تلفیق فاوا در محیط یادگیری مدیریت و سازمان
 های یادگیری و تعامالت اجتماعی(  ها یا سایر منابع دیجیتال در کالس درس )به منظور پشتیبانی و تقویت فعالیت  سازمان بندی رایانه 
 از طریق کابل،  شبکه و شبکه( سازیWifi ،Blutooth  در کالس درس )...7و 

 های مبتنی بر فناوری محیطهای یادگیری پروژه محور دانش آموزان در  چگونگی مدیریت فعالیت 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 ها شرکت و تعامالت  یک از آن که هر کدام  های متفاوت رایانه و سایر منابع دیجیتال را برحسب این به طور عملی در یک کالس چینش
ش را طراحی نموده و در مورد منطق خود برای این طراحی بحث نماید را بیازماید.   یک نوع چین می اموزان را حمایت نموده یا ممانعت دانش
 نماید.

  .با استفاده از امکانات موجود در کالس یک آزمایشگاه فاوا در کالس ایجاد کنند 
 آموزی درضمن انجام یک پرورژه بحث نمایند. درمورد طرح درس خود بر  های مدیریت فعالیت های کالسی پروژه محور دانش در مورد روش

 های گوناگون رایانه و منابع دیجیتال بحث نمایند. حسب مدیریت کالسی با تمرکز روی مزایا و معایب چینش

 

 ای معلم : یادگیری حرفه6فصل

 شایستگی
 مدیریت و راهنمایی

 2سطح  8سطح  4سطح 

یک پروژه با استفاده از مهارت و دانش الزم  
ای را  حرفه  در راستای یادگیری  پیچیده

دو پروژه با استفاده از مهارت و دانش الزم    
ای  ایجاد و  حرفه  را در راستای یادگیری  پیچیده

پروژه های ب با استفاده از مهارت و دانش الزم  
ای  ایجاد  حرفه  را در راستای یادگیری ای پیچیده

                                                 
7
 به پیوست مراجعه شود.  
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ها  همکاری با سایر  نماید که در آن طراحی
معلمان، و استفاده از شبکه ها برای دستیابی 
به اطالعات همکاران و کارشناسان خارج 

 مدنظر قرار گرفته شده باشد.

همکاری با سایر  ها  مدیریت نماید که در آن
معلمان، و استفاده از شبکه ها برای دستیابی به 
اطالعات همکاران و کارشناسان خارج مدنظر 

 قرار گرفته شده باشد.

ها  همکاری با سایر  و مدیریت نماید که در آن
معلمان، و استفاده از شبکه ها برای دستیابی به 
اطالعات همکاران و کارشناسان خارج مدنظر 

 قرار گرفته شده باشد.
 

 ای استفاده از منابع دیجیتال و همکاری برخط برای یادگیری حرفه
 بررسی نقش فاوا در:

 ای  ها و یادگیری حرفه اشتراک منابع برای پشتیبانی از فعالیت 
 ای خود  ها و یادگیری حرفه دسترسی به کارشناسان بیرون از محیط کار و جوامع یادگیری به منظور پشتیبانی از فعالیت 
 ای  مدیریت، تجزیه تحلیل، تلفیق و ارزیابی اطالعات به منظورحمایت از یادگیری حرفه 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 ای را حمایت نمایند بحث نمایند.  توانند یادگیری حرفه در مورد منابع اطالعاتی برخط گوناگون و  استفاده از سایر منابعی که می 

 کند هدایت نمایند ای آنان را حمایت می جستجوهای بر خط خود را برای مواد آموزشی  در جهتی که اهداف یادگیری حرفه 

  گذاشته و در مورد آن بحث نمایند و برای اجرای ان برنامه ریزی نمایند. نتایج این جستجو را به اشتراک 

 ای را حمایت کنند بحث نمایند. ملزم به انجام تحقیقات برخط  تواند یادگری حرفه در مورد منابع گوناگون کارشناسی برخط و جوامعی که می
اط برقرار نموده و در این جوامع شرکت نموده و سپس مباحثات و نتایج خود برای یافتن چنین کارشناسان و جوامعی باشند. با کارشناسان ارتب

 های خود در این زمینه را به اشتراک بگذارند. فعالیت

 ها خود  ها در فغالیت های مدیریت دانش مربوطه در جهت تجزیه و تحلیل منابع بر خط بحث نمایند و آن در مورد اهمیت توسعه مهارت
های خود را در این مورد توصیف نموده و به  ها را مورد اریابی قرار داده. دانشجو معلمان نمونه هایی از فعالیت تلفیق نمایند  و کیفیت آن

 نمایش در آورده و در مورد آن بحث نمایند.

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

 نمایشی-سخنرانی 

 آزمایشگاه 

  پروژه 

 کشفی )کاوشکری+ آزمایشگاه( فردی و گروهی 

 حل مسئله 

 حل خالق مسئله 

 های هدایت شده و مباحثهها و پاسخ پرسش 

 طوفان مغزی 

 ...................... 

 

 حداقل امکانات سخت و نرم افزاری

 منابع اطالعاتی مکتوب یا برخط 

 شبکه آزمایشگاهی )آزمایشگاه رایانه( مجهز به اینترنت پرسرعت 

 دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند 

 های قابل در دسترس اع رسانهانو 

 امکانات الزم برای تهیه رسانه آموزشی مورد نظر مدرس 

 های جدید )ترجیحا اصلی(نرم افزار بسته آفیس، ورژن 

 های عاملرایانه با انواع سیستم 

 دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند 

 نشجویان(های داهای عامل )تلفنهای همراه با انواع سیستمتلفن 
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  نرم افزارهایwindows, Mac, Linux 

 های برون خطانواع ذخیره کننده 

 های رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشد ) با خط چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه
ADSLتلفن )از طرق دایال آپ، 

 Wimax(  کارت دیتا،   wirelessیا  lanبه صورت  +

 حداقل یک پردازشگر موجود در بازار 

 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
8
x, Deaf Apps

9
 (for chat)  را

 پیشنهاد نمود.

  نرم افزارهای 

Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept mapping or mind 

mapping, Simulators   

 ات الزم برای راه اندازی شبکه شامل:امکان 
Cross cable, Wi-Fi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall 

  در مورد لپ تاپ 2حداقل( ها مجهز به رایانه و یا لپ تاپ Bluetoothبرای هر گروه ) 

 فیلم و کلیپ های نمونه در زمینه کاربرد سخت افزار های آموزشی 

 افزارها فی سختبروشورهای معر 

 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 آموزشی .1

 انداز بیست ساله جمهوری اسالمی سند چشم .1
 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش  .2
 مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش .2

 برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران .4

 نقشه جامع علمی کشور .5

 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان .6

 پرورش در توسعه فاوا.سازی مدارس راهبرد تحول وزارت آموزش و  هوشمند .7

 (، تدوین سیاست های راهبردی فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش.1282مهرمحمدی، محمود و نفیسی، عبدالحسین ) .8

 ( مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور1291آبادی، خدیجه ) علی .9

 ( مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران، آییژ.1291محمدی داود، احدیان، محمد، رمضانی، عمران )  .11
 نوآور  :، تهران نشرمحمدرضا اصغرزاده(مرجع کامل سیستم عامل مکینتاش، مترجم 1289، ) هارت دیویس گای .11

 های موجود در هنگام تدریس راهنماهای لینوکس و ویندوز  آخرین نسخه  .12

 های تولید محتوای الکترونیکی آموزشی.  ( الزامات و چارچوب1292)  سازمان فناوری اطالعات ایران .12

 /http://www.projectlooksharp.orgژه لوک شارپ  کانادا محتواهای الکترونیکی تولید در پرو .14
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 http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux 
9

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en  نرم افزارهای مخصوص ناشنوایان در(
 گوگل پلی(

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
http://www.projectlooksharp.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en
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 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4
اساسی  که در بخش مهارت های 1ارزشیابی ورودی یا تشخیصی در فاوا  -1در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد. 

ارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند  -2گیرد،  ها صورت می فاوا برای تعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارت
توانند  که میهای عملکردی و یادگیری پیشنهاد شده  گیرد که در هر بخش مواردی به عنوان پیشنهاد در فعالیت آموزش و در طول کالس انجام می

نمره به  11نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و  11گردد  ارزشیابی نهایی یا پایانی که پیشنهاد می -2بخشی از این ارزشیابی را تشکیل دهند و 
باشد و مدرس  ( می2الی  1)فاوا پروژه پایانی اختصاص یابد که در اجرای آن دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی 

 نماید. ای دانشجو معلم تعیین می مربوطه موضوع آن را با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفه

 

 

 ها . پیوست6

 :تولید محتوای الکترونیکی 

 استانداردهای تولید محتوای الکترونیکی 

  آشنایی با استانداردهایSCORM  وAICC در تولید محتوای الکترونیکی و آموزش الکترونیکی 

 تولید محتوای الکترونیکی 
  های الکترونیکی دیداری رسانه

 معرفی پوستر، انواع چارت، اسالیدها، نمودار، .....، کاربرد ، مزایا و محدودیت ها 

 های الکترونیکی دیداری در آموزش فرآیند انتخاب رسانه 

 های الکترونیکی دیداری )نوشته، شکل، عکس، ..( رسانههای آموزشی  طراحی پیام 

 افزارهای  الکترونیکی دیداری از طریق نرم  تولید رسانه هایpower point ،publisher و ،photo shop 

 معرفی برخی از محتواها

 LO
 اشیاء یادگیری،  11

 مبتنی برشبکه  کارورزی 

 خودآموزی،  مطالعه راهنمایی شده  ناهمزمان 

 یادگیری همزمان (  11با هدایت مربی پیشامدها( 

  همکاری گروه کوچک 

 فرآیند طراحی تولید محتوای یادگیری الکترونیکی : 

 های یادگیری و راهبردهای آموزشی مربوطه  طراحی آموزشی واحد ) یا موضوع (یادگیری براساس نظریه 

 انتخاب مدل آموزشی مربوطه 

 طراحی فرصت های یادگیری 

  انتخاب و طراحی فعالیت های یادگیری 
 فرآیند انتخاب رسانه مناسب با هرفعالیت یادگیری 

  طراحی پیام های آموزشی 

 تنظیم جدول ارائه محتوای نهایی 
 افزارهای تولید محتوای الکترونیکی ) برخط و برون خط(  معرفی نرم

 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe 

Flash, Camtasia Studio, advanced power point (off line) 

 power point , hyper studio  , flash , mu. Builder 

 

 

 :کالس هوشمند 

 طراحی آموزشی کالس هوشمند 

                                                 
10 Learning Object 
11 Instructor – led Events 
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 طراحی محیط یادگیری الکترونیکی براساس راهبردهای آموزشی مناسب 

  فعالیت های یادگیری و راهبردهای ارزشیابی براساس مدل های نوین آموزشیطراحی فرصت های یادگیری ، 

  طراحی مدل ارتباطی  ) ارتباط استاد با شاگرد ، استاد بامحتوا ، محتوا بامحتوا ، گروه با گروه ، کالس باخارج کالس
 و...(کالس هوشمند براساس نیازها وامکانات )تجهیزات الکترونیکی و..( 

 یابی آموزشی کالس هوشمند  اجرای و ارزش

  ازطریق ( ثبت نام از شاگردانLMS) 

  اجرای ارزشیابی ورودی) آزمون رفتار ورودی ، پیش آزمون ، آزمون تشخیصی سبک های شناختی ، نیاز سنجی و...( از
 وثبت گزارشات آزمون ها  LMSطریق 

 گروه بندی شاگردان براساس نتایج وگزارشات آزمون ها از طریقLMS 

 انتخاب مدل آموزشی ، محتوا وفعالیت های یادگیری مناسب برای هر گروه 

  به اشتراک گذاری و ارسال محتواها وفعالیت های یادگیری برای هر گروه از طریقLCMS 

 )ارائه تکالیف تکمیلی وبازخورد آن به روش برخط )همزمان و ناهمزمان 

  فی با استفاده از روش های ارزشیابی معلم ، خود ارزشیابی ، دگر ارائه بازخورد مناسب ، اجرای ارزشیابی مستمر وتوصی
 LMSو LCMSارزشیابی ،گروه ارزشیابی از طریق 

 اجرای ارزشیابی پایانی به شکل متنوع ) انواع آزمون های الکترونیکی( از طریقLMS 

 ثبت نتایج وگزارشات آزمون 

 اجرای پس آزمون و اصالح برنامه براساس گزارشات آزمون 

 ظیم وثبت پوشه کارتن 
 

 شبکه 
 شبکه و شبکه سازی 

 تعریف شبکه 

 دالیل شبکه سازی، مزایا و محاسن ایجاد شبکه 

 تاریخچه شبکه 

   معرفی بزرگترین شبکه 

 های شبکهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مولفه  

 cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS Server, 

Mail Server 
 Wi-Fi, Bluetooth, cableایجاد یک شبکه کوچک ) دو یا سه کاربر( با استفاده از امکانات موجود، 

 های اجتماعی  شبکه

 

 هایی از نرم افزارهای تولید محتوای الکترونیکی و انتشار  الکترونیکی محتوا نمونه 

 تولید

 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe Flash, Camtasia 

Studio, advanced power point (off line) 
 power point , hyper studio  , flash , mu. Builder 

 انتشار

 Forums, networks, Atutor, Moodle, emails, Educreatiosn, snagit, blendspace, bayanbox, net 

support school, softgozar, aparat, googlesite, electa, kelas,…(on line 
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 «تحلیل محتوا و روش تدریس زبان فارسی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن4

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 یکسان نیست 

ایط فرهنگی، اجتماعی و روش های تربیتی خانوده قرار و به مقدار زیادی تحت تأثیر تجربیات شخصی کودک، شر

دارد. معلمان دوره ابتدایی باید ضمن شناخت تفاوت های فردی دانش آموزان به آنان کمک نمایند که مهارت های 

نسبت به زبانی را برای دریافت و انتقال افکار اندیشه ها مورد استفاده قرار دهند. عالوه بر این آنان باید آگاهی الزم را 

نقش زبان در یادگیری داشته باشند و بتوانند به دانش آموزان در کسب مهارت های زبانی و بکارگیری زبان در 

 یادگیری سایر موضوعات درسی کمک نمایند. 

 
 مشخصات درس

 / عملینوع درس: نظری

  8تعداد واحد: -

 ساعت 12زمان درس: 

 نام درس: تحليل محتوا و روش تدریس زبان فارسی

 اهداف/ پيامدهای یادگيری: در پایان این واحد یادگيری دانشجو قادر خواهد بود:

با درک نقش تولیدی و دریافتی زبان در یادگیری، فعالیتی را برای توسعه مهارت های زبانی دانش آموزان طراحی و 

 اجرا نماید.

تب درسی دوره ابتدایی یک واحد با شناخت وسعت و توالی مفاهیم و مهارت های چهارگانه زبان فارسی در ک

 یادگیری را طراحی، اجرا و ارزیابی نماید.
 شایستگی اساسی:

ck&pck&4-4کد& 

2-4&2-9&9-9& 

1-9 

 9سطح 2سطح 4سطح  هامالک 

وجه توليدی و 

 دریافتی زبان 

در تحلیل خود توانسته است 

وجه تولیدی و دریافتی زبان 

را مشخص نماید اما 

چگونگی تأثیر گذاری آن بر 

توسعه واژگان درکار دانش 

آموزان را مشخص نکرده 

 است. 

در تحلیل خود توانسته 

است وجه تولیدی و 

دریافتی زبان را مشخص 

نماید و چگونگی تأثیر 

گذاری آن بر توسعه 

دانش آموزان واژگان درکار 

 مشخص کرده است.

در تحلیل خود 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 رویکرد 

های بکارگرفته شده در 

آموزش زبان را مشخص 

 کند.
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در جمع بندی نظرات  مهارت های زبانی

ویژگی هر یک از مهارت 

های زبانی را مشخص نموده 

است اما ارتباط آن ها با 

یکدیگر و نقش هر یک در 

یادگیری زبان را مشخص 

 نکرده است. 

در جمع بندی نظرات 

ویژگی هر یک از مهارت 

های زبانی را مشخص 

نموده است و ارتباط آن ها 

با یکدیگر و نقش هر یک 

زبان را  در یادگیری

 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  نقد کتاب 

خالء 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 به نیاز های آموزشی 

به صورت روشن مورد 

 قرار گرفته است. توجه

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.

 

طراحی واحد 

 یادگيری

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 

یادگیری را برای آموزش 

مهارت های چهارگانه 

آموزش زبان مورد توجه 

داده است و ارتباط قرار 

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 یادگیری 

طراحی شده برای درونی 

شدن مهارت ها وجود دارد 

و فرصت های یادگیری 

ش بینی شده برای پاسخ پی

به تفاوت های فردی از 

نوآوری و خالقیت 

 برخوردار است.  

 

  های یادگيری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 : کليات4فصل 

 رویکرد ها در آموزش زبان 

 تعاملی .9

 رویکرد کلی .8

 رویکرد تحلیلی  .6

 رویکرد ترکیبی .1
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 ط فارسیهای خ ویژگی 

 زبان فارسی به عنوان زبان معیار 

 آموزی کودک و زبان 

 زبان و یادگیری 

 وجه تولیدی و وجه دریافتی زبان 

 رویکرد های برنامه درسی آموزش زبان

 ی ابتدایی اهداف آموزش زبان در دوره 

 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 

 

 تکليف عملکردی:

با مشاهده یک فیلم/ کالس درس آموزش زبان و ثبت آن گزارشی از نقش هر یک از وجوه تولید و دریافتی زبان را در 

 آموزش شناسایی و روش معلم را در هدایت آموزش برای کسب مهارت های زبانی دانش آموزان بررسی نماید. 

 آموزش زبانهای پایه در  فصل دوم: مهارت

 گوش دادن

 اهداف، اهمیت ، انواع و عوامل مؤثر در گوش دادن 

 تأثیر مهارت گوش دادن در یادگیری 

 آموزش مهارت گوش دادن 

 یابی از فرایند گوش دادن ارزش 

 های آموزشی و مهارت گوش دادن بازی 

 اختالالت شنوایی و راهبرد هایی برای رفع آن 

 سخن گفتن

 امل مؤثر در سخن گفتن )ارتباط تفکر و سخن گفتن(اهداف، اهمیت، انواع و عو 

 گفتن و یادگیری                  مهارت سخن 

 یابی از فرایند سخن گفتن 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 .9

 خواندن تجسسی/ انتقادی .8

 خواندن برای کسب اطالعات .6

 نقش چشم در خواندن 
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 فرایند رمزگشایی در خواندن 

 های کودکان در خواندن  دشواری 

 دامنه واژگان .9

 بافت و زمینه اجتماعی فرهنگی  .8

 سطح دشواری متن و تجربیات شخصی کودک .6

 مهارت خواندن و یادگیری 

 در خواندنفرایند رمزگشایی  

 مهارت خواندن و یادگیری 

 مطالعه عوامل مؤثر در آموزش خواندن 

 یابی از مهارت خواندن ارزش 

 های آموزشی و مهارت خواندن بازی 

 اختالالت خواندن 

 مهارت نوشتن

 اهداف، اهمیت، انواع و عوامل مؤثر در نوشتن 

 مهارت نوشتن و یادگیری 

 فرایند نوشتن 

 ینمراحل نوشتن در سال های آغاز 

 اصولی که در هنگام نوشتن باید رعایت شود. 

 هنر نوشتن)خوانا نویسی ه درست نویسی ه زیبا نویسی ( 

 اختالت نوشتن 

 انواع نوشتن 

 خالصه نویسی .9

 یادداشت برداری .8

 بند نویسی .6

 گزارش نویسی .1

 گزارش نویسی  .1

 قالب نامه و نامه نگاری .3

 زندگی نامه نویسی .7

 گسترده نویسی  .2

 تبدیل گفتار به نوشتار  .1

 دنباله نویسی .92

 راهبردهایی برای تقویت نوشتن 

 های یادگیری برای نوشتن )امال، انشا ، خاطره نویسی، گزارش نویسی و...( طراحی فعالیت 

 تکليف عملکردی: 

 یک فعالیت یادگیری برای آموزش یکی از چهار مهارت زبانی طراحی نماید. 

 آموزش زبان  فصل سوم:
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 یزبان آموزی در پایه اول ابتدای

 دوره آمادگی

 ها اهداف آموزشی نگاره 

 ها )شنیدن، سخن گفتن، نوشتن، خواندن( های چهارگانه در آموزش نگاره مهارت 

 ی آمادگی عمومی یا آمادگی در مناطق دو زبانه و دوره 9های  ها با نشانه ارتباط نگاره 

 ها شبکه واژگانی در هر یک از  نگاره 

 چگونگی گسترش شبکه واژگانی 

 گسترش شبکه واژگانیچگونگی  

 روش تدریس نگاره ها 

 ارزش یابی از سطح مهارتهای کسب شده در دوره آمادگی 

 شیوه ثبت مشاهدات بر اساس مالک های ارزشیابی 

 ها آموزش نشانه

 8و 9های اهداف نشانه 

 8و 9های آموزی در نشانه ی زبان های چهارگانه مهارت 

 8و 9های واندن و نوشتن در نشانههای آموزش مهارت  گوش دادن ،سخن گفتن وخ روش 

 ها و نگاره 9های  با نشانه 8های  ارتباط نشانه 

  8و  9های  شکل گیری و گسترش شبکه واژگانی در نشانه 

  8و  9های  آموزی در نشانه های زبان یابی از مهارت  ارزش 

 ها و نگرش ها و مفاهیم ها با دروس دیگر در بعد مهارت تلفیق نشانه 

 یابی مشاهدات براساس مالک های ارزشی ثبت  شیوه 

 خوانی روان

 خوانی اهداف روان   -         

 خوانی عوامل مؤثر در روان 

 ها و نگاره 8و  9های  خوانی با نشانه ارتباط روان 

 خوانی برای یادگیرندگان هایی جهت تحقق روان تدارک فعالیت 
 

 تکليف یادگيری:

با تجربه باال و یک معلم تازه کار مصاحبه و در خصوص روش آماده با دو معلم پایه اول ابتدایی یک معلم  

سازی کودکان در روز های آغازین و مسایل و مشکالتی که با آن روبرو هستند و شیوه های کنار آمدن با 

آن و کمک به کودکان گفتگو کنند. نتای  گفتگو را در قالب یک جدول مقایسه ای بر اساس محور های 

و به کالس ارائه نماید. یافته های ارائه شده در کالس را در قالب یک گزارش تحلیل فوق طبقه بندی 

 تنظیم و ارائه کند.

 تکليف عملکردی:
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مبحث نگاره ها در کتاب درسی را بررسی، واژگان ارائه شده را استخراج و با رسم شبکه واژگانی ارائه شده ترتیب و 

درسی را تعیین و با ثبت دامنه واژگان نمونه گیری یک گروه دانش آموز  توالی و دامنه واژگانی مورد انتظار برنامه

میزان تناسب/ عدم تناسب شبکه واژگانی طرح شده در کتاب درسی را بررسی و پیشنهادتی برای تکمیل/ تطبیق/ 

 توسعه شبکه واژگانی گروه مورد مطالعه ارائه کند. 

 

 تکليف عملکردی:

را انتخاب و برای آموزش آن طرحی که دربرگیرنده مهارت های چهارگانه زبانی یکی از نشانه ها در کتاب درسی 

است را تهیه نماید )اهداف در مهارت های چهارگانه، فعالیت های یادگیری، دامنه شبکه واژگانی، مالک ها و سطوح 

 ارزشیابی(. 

 زبان آموزی در پایه دوم تا ششم ابتدایی

 های دوم تا ششم پایه

 امالیی، دستوری و ادبی ارشی،آموزش نکات نگ

 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 

 عالئم نگارشی)نقل قول، ویرگول( 

 بندپارگراف،  

 راهبردهایی برای تدریس نکات نگارشی  

 نکات امالیی

 الف مقصوره 

 استثناها 

 ترکیب وصفی و اضافی 

 یای میانجی 

 گ میانجی 

 هم خانواده 
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 متیاد و متشابه 

 های همگون واژه 

 مترادف 

 جمع مکسر 

 ی وسط و آخر همزه 

 راهبردهایی برای تدریس نکات امالیی 

 نکات دستوری 

 جمله سازی 

 نهاد و گزاره 

 ع و عالئم آنجم 

 ربط 

 حروف اضافه 

 افعال  

 مرکب سازی و اشتقاق 

 راهبردهایی برای تدریس نکات دستوری 

 مفاهيم ادبی

 طنز 

 حکایت  

 کاریکاتور 

 قصه 

 افسانه 

 شعر کودکانه 

 داستان 

 لطیفه 

 ضرب المثل 

 چیستان 

 شعر گویی 

 متون کهن 

 قافیه 

 تشبیه و استعاره  

 کنایه 

 ردیف 

 موسیقی و شعر 

 تدریس مفاهیم ادبراهبردهایی برای  

 خواندن

 خوانی کتاب 
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 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 

 تکرار همراه با کاهش یا افزایش  

 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 

 تکليف عملکردی: 

یک فعالیت یادگیری برای یکی از مهارت های خواندن، نوشتن، سخن گفتن )با مشخص نمودن خرده مهارت ها( 

را در یک گروه کوچک دانش آموزی )در پایه خاص( اجرا، و نتای  ارزشیابی آن را به جهت طراحی نماید. فعالیت 

 میزان تأثیر در توسعه مهارت خواندن/ نوشتن/ سخن گفتن گزارش نماید.  

 تکليف عملکردی:

ر کار گروهی: طراحی و تولید یک واحد یادگیری برای یک فصل از کتاب فارسی با در نظر گرفتن مفاهیم و چها

 مهارت زبانی. 

 فصل سوم:بررسی کتاب

 درسی شامل بررسی ویژگيهای 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.  

 یك واحد یادگيری  ساختار 

 عنوان واحد یادگیری -9-9
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 هدف واحد یادگیری -8-9

 ارتباط طولی و عرضی واحد یادگیری  -6-9

 آموز و نیازهای محلی های ضروری دانش دانسته تعیین پیش -1-9

 تعیین مفاهیم و مهارت های اساسی و بیان اصطالحات خاص این واحد یادگیری -1-9

 یابی به مهارت های چهار گانه. ها در یک واحد یادگیری و دست ی گسترش واژگان/ مهارت چگونگی ارتباط و نحوه -3-9

 ها با توجه به مهارت های چهار گانه شواهد و مثال -7-9

 تم انتخابی واحد یادگیری و نحوه سازماندهی واژگان و مهارت ها پیرامون آن -2-9

 در سازماندهی واحد یادگیری چگونگی بکارگیری رویکرد های آموزش زبان در آموزش مهارت های چهارگانه  -1-9

 کند. ها و ... که به یادگیری واژگان مهارت های زبانی کمک می نویسی های آموزشی، درشت  بررسی تصاویر، نمودارها، پیام -2-9

 بینی شده تنوع، توالی و انسجام آن. بررسی فرصت های یادگیری پیش -1-9

 ای آموزش واحد یادگیری.مشخص کردن مواد و ابزارهای آموزشی مناسب بر -92-9

 آموزان ارتباط داد. هایی که بتوان واژگان و مهارت های چهارگانه زبانی را با زندگی دانش روش -99-9

 های پرورش خالقیت و توسعه مهارت های تفکر راهبرد -98-9

 طراحی ارزش یابی تکوینی از واحد یادگیری -96-9

 گیرییابی، مجموعی از واحد یاد طراحی ارزش -91-9

 فعاليت یادگيری: 

 انتخاب یک مقاله در یکی از زمینه های طراحی واحد یادگیری و تهیه خالصه آن در قالب یک مقاله کوتاه.
یک واحد یادگیری کتاب درسی را به جهت رعایت مالک های رویکرد کل نگر/ تحلیلی/ ترکیبی در آموزش چهار مهارت زبان 

 فارسی بررسی و تحلیل نماید. 

 فعاليت عملکردی:

 کار گروهی: طراحی و تولید یک واحد یادگیری برای یک فصل از کتاب فارسی با در نظر گرفتن چهار مهارت زبانی.

 . راهبردهای تدریس و یادگيری9

تدارک دیدن فرصت های یادگیری شناختی برای تحلیل و بررسی محتوای کتاب فارسی،  استفاه از شیوه های 

پژوهشی و تهیه مقاالت کوتاه، و شیوه مشارکتی در طراحی و تولید  -مطالعه مقاالت علمیمطالعه فردی برای 

 واحد های یادگیری

 . منابع آموزشی1

 منبع اصلی: ................... 

 منبع فرعی: ....................... 

 . راهبردهای ارزشيابی یادگيری5

 نمره  1ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت های گروهی 

 نمره  7

 نمره  2ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی فردی و گروهی 
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 «تحلیل محتوا و روش تدریس ریاضیات»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن4

ی پدیده ها  ات در زندگی ما، نقش مهمی دارد و در بردارنده ی فرصتهایی  برای اکتشاف خالقانهامروزه آموزش ریاضی

و حل مسائل علمی است. معلمان باید بتوانند با بهره گیری از استاندارد های فرآیندی در آموزش ریاضی استعداد 

ضی در دوره ابتدایی بیش از آن که بر دانش آموزان را در حل مسایل و پرورش تفکر ریاضی تقویت کنند. آموزش ریا

آموزش اصول، تعاریف و اثبات های دقیق مبتنی باشد، بر توانایی دانش آموزان در درک اصول و مفاهیم و تعمیم آن 

به موقعیت های واقعی متمرکز است. در این رابطه معلمان باید قادر باشند با توجه به موقعیت یادگیری و سطح درک 

سئله های چالش برانگیزی طرح  کنند، که عالقه کودکان را جلب کرده و توانایی آن ها را برای دانش آموزان، م

متمرکز شدن بر راه حل ها و یافتن روش های مختلفی که به حل احتمالی مسئله منجر می شود پرورش دهند. در 

ت اندیشیدن در آن ها بوجود جریان چنین فرایند است که استعداد و قابلیت دانش آموزان شناسایی شده، و شجاع

ای را دارند. عالوه بر این معلمان  خواهد آمد، و به آن ها اطمینان می دهد که با تالش و پشتکار قدرت حل هر مسئله

در طراحی و سازمان دهی فرصت های یادگیری و هدایت آن به گونه ای عمل نمایند که عدم موفقیت های متوالی 

ها یا ن ها نشده، بلکه با حمایت  و پشتبانی معلمان فرصتی برای رفع بد فهمیدانش آموزان موجب دل سردی آ

 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

 8تعداد واحد: 

 ساعت 12زمان درس: 

 

 محتوا و روش تدریس ریاضیات تحلیلنام درس: 

 اهداف/ پيامدهای یادگيری: در پایان این واحد یادگيری دانشجو قادر خواهد بود:

با درک اصول و اهداف برنامه درسی آموزش ریاضی دوره ابتدایی، چگونگی سازماندهی مفاهیم و طراحی فرصت های 

 یادگیری مرتبط باموقعیت های واقعی زندگی دانش آموزان را تحلیل و تبیین کند. 

آموزان  طراحی و تأثیر با استفاده از انواع روش حل مسئله، موقعیت یادگیری را با لحاظ نمودن سطح توانایی دانش 

 شایستگی اساسی:  آن بر تعمیق یادگیری را ارزیابی نماید.

Ck&&Pk  KcP  کد

4-4& 2-4& 2-2& 

9-2&4-9& 2-

9&9-9&1-9 

 9سطح 2سطح 4سطح  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 نظر 

گرفتن ارتباط آن با 

موقعیت های واقعی 

زندگی دانش آموزان 

 گزارش نموده است

در تحلیل برنامه درسی نقش اصول  

ف در سازماندهی  فرصت و اهدا

های یادگیری را  با  ارائه 

پیشنهاداتی که ناظر به به موقعیت 

های واقعی زندگی دانش آموزان و 

تأثیر آن بر یادگیری می باشد را 

 گزارش نموده است
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سازماندهی مفاهیم در  سازماندهی مفاهيم

برنامه درسی را از نظر 

توالی بررسی نموده اما 

مفاهیم ارتباط میان 

اساسی و  خرده مفاهیم  

 را تبیین نکرده 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 ارائه نموده است. 

روش های حل 

 مسئله

از راهبرد  حل مسئله  

برای طراحی موقعیت 

یادگیری استفاده کرده 

اها امکان دستیابی دانش 

آموزان به سطح عمیق 

یادگیری را فراهم نکرده 

 است

 

از راهبرد های مختلف 

حل مسئله برای طراحی 

موقعیت یادگیری 

استفاده کرده و امکان 

یادگیری را برای همه 

دانش آموان با توجه به 

اوت توانایی سطوح متف

 فراهم کرده است

از راهبردهای مختلف حل مسئله 

برای طراحی موقعیت یادگیری 

استفاده کرده به گونه ای که امکان 

دستیابی دانش آموزان به نتای  

متفاوت یادگیری را با توجه به 

تجربیات شخصی و سطح توانایی 

 آنان فراهم کرده است..

 

  

 و ساختار آن های یادگيری، محتوای درس. فرصت2

 فصل اول: کليات 

 ماهیت ریاضیات، باور ها نسبت به ریاضیات در گذشته و حال  -9

 ضرورت آموزش ریاضیات در دروره ابتدایی -8

 اصول آموزش ریاضی در دوره ابتدایی -6

استانداردهای فرآیندی در آموزش ریاضی در دوره ابتدایی )حل مسئله، استدالل، اثبات، پیوند ها و  -1

 باطات و بازنمایی(اتصاالت، ارت

 حل مسئله)ساختن دانش ریاضی از طریق حل مسئله( -

اثبات و استدالل) بررسی یک حدسیه ریاضی؛ بیان و ارزیابی یک استدالل یا اثبات؛ انتخاب و  -
 های مختلف استدالل( کارگیری شیوه به

تفکرات ریاضی به طور ها و  دهی تفکر ریاضی از طریق برقراری ارتباط؛ بیان ایده ارتباطات)سازمان -
 ها و تفکرات ریاضی دیگران، بکارگیری زبان ریاضی( واضح و شفاف؛ تحلیل و ارزیابی ایده

ها؛ تشخیص و به کارگیری  پیوندها و اتصاالت)تشخیص ارتباط بین مفاهیم ریاضی و بکارگیری آن -
 های خارج از ریاضی(  مفاهیم ریاضی در زمینه

های  دهی، ثبت و برقراری ارتباط بین ایده ها برای سازمان بازنمایی ها)تولید و بکارگیری بازنمایی -
ها برای  های مختلف برای حل مسائل؛ استفاده از بازنمایی کارگیری و تبدیل بازنمایی ریاضی؛ انتخاب، به

 های فیزیکی، اجتماعی و ریاضی( مدلسازی و تفسیر پدیده

 تکليف یادگيری: 



ای( معلمیهای حرفهآموزی )شایستگی مهارتبرنامه دوره یکساله  89  

 

و با مطالعه پژوهش ها و مقاالت علمی در زمینه آموزش ریاضی یافته های خود را  یکی از محور های فوق را انتخاب

 در قالب مقاله کوتاه ارائه نماید. 

 فصل دوم: برنامه درسی آموزش ریاضی

 برنامه درسی ریاضی در دوره ابتدایی

 وسعت و توالی مفاهیم و مهارت ها در برنامه درسی 

 ساختار کتاب درسی 

 مفاهیم ریاضی فرآیند شکل گیری 

 معنادار سازی ریاضیات

 ریاضیات در خارج از مدرسه و در مدرسه

 تکليف یادگيری: 

یکی از کتاب های درسی دوره ابتدایی را انتخاب و با وسعت و توالی مفاهیم و مهارت ها چگونگی معناسازی مفاهیم/ 

 کسب مهارت ها توسطدانش آموزان را بررسی و گزارش نمایید. 

 9تا پایه  4صول و استانداردهای پایه فصل سوم: ا

های نمایش اعداد،  ها، راه اعداد و عملیات )مفهوم اعداد حسابی، ترتیبی، اصلی، کسری و رابطه بین آن (9
ها و اثری که  های عددی؛ شمارش چند تا چند تا؛ مفاهیم مختلف جمع و تفریق و رابطه بین آن سیستم
رابطه بین جمع و تفریق با ضرب و تقسیم؛ راهبردهای انجام محاسبات، ها بر اعداد حسابی دارند؛  عمل آن

 محاسبات ذهنی و تخمین زدن(
ها؛ شناسایی و ادامه الگوهای ساده عددی، هندسی  جبر )درک الگوها و روابط؛ طبقه بندی بر اساس ویژگی (8

دها؛ مدلسازی به کمک یا اصوات؛ درک خواص و ویژگی عملیات؛ بازنمایی ملموس، تصویری یا کالمی از نما
 های مختلف( تصویر یا اشیا؛ توصیف تغییرات کیفی یا کمّی در بافت

 
بعدی؛ بیان  بعدی؛ توصیف ویژگی اشکال دوبعدی و سه هندسه)شناسایی و نامگذاری اشکال دوبعدی و سه (6

 مکان هندسی و توصیف روابط به کمک هندسه مختصاتی؛ تقارن(
 

کارگیری  گیری؛ به ها و فرایندهای اندازه گیری اشیا، واحدها، سیستم ل اندازههای قاب گیری)درک ویژگی اندازه (1
گیری برای تعیین اندازه(، هم ارزی و تبدیل، ارتباط میان صفات )مساحت،  های اندازه فنون، ابزار و فرمول

 شکل، محیط و مساحت، حجم و شکل(.
 

 ها  دهی و نمایش داده آوری، سازمان عها)طرح سوالی که بتوان پاسخ آن را به کمک جم تحلیل داده (1

گیری بر  بینی و نتیجه ها؛ پیش های آماری مناسب برای تحلیل داده کارگیری روش آورد؛ انتخاب و به  دست به (3
 کارگیری مفهوم ابتدایی احتمال( ها؛ درک و به اساس داده

 

 تکليف یادگيری:

اول تا سوم بررسی و با توجه به بدفهمی های رای  در  توالی مفاهیم/ مهارت ها را در برنامه درسی در پایه های

 یادگیری ریاضی پیشنهاداتی برای رفع بدفهمی های دانش آموزان ارائه نماید.  
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گزارشی از یک جلسه  تدریس مفاهیم/ مهارت های آموزش ریاضی را تحلیل و نقاط قوت و ضعف آن را به همراه 

 آموزان ارائه کند.  پیشنهاداتی برای بهبود سطح یادگیری دانش

 یک نمونه فعالیت یادگیری برای آموزش مفاهیم/ مهارت ها در یکی از پایه های اول، دوم، سوم طراحی نماید. 

 3تا پایه  1فصل چهارم: اصول و استانداردهای پایه 

اعداد و عملیات )درک کسر به عنوان جزئی از یک کل، عیوی از یک مجموعه، مکانی روی محور اعداد،  -9
ها،  تقسیم دو عدد بر هم؛ ارزش مکانی اعداد بزرگ، مقایسه و مرتب کردن اعدد حسابی، کسرها و اعشاری

ین عملیات در حل ها بر اعداد طبیعی؛ درک روابط ب درک مفاهیم مختلف ضرب و تقسیم و تاثیر عمل آن
های مختلف در محاسبه یا تخمین  انتخاب و بکارگیری استراتژی  مسئله؛ درک خواص ضرب و تقسیم؛

 حاصل عملیات با اعداد طبیعی( 
 

های عددی و هندسی؛ آشنایی با مفهوم متغیر و بکارگیری حروف به جای  جبر)توصیف، تعمیم دنباله -8
درک و ارائه روابط کمّی؛ بررسی تاثیر تغییر یک متغیر بر متغیر ها برای  مقدار نامعلوم؛ بکارگیری مدل

 دیگر(
بندی اشکال بر مبنای  بعدی؛ طبقه ها و خواص اشکال دوبعدی و سه هندسه )شناسایی و تحلیل ویژگی -6

بینی وشناسایی نتیجه انتقال، دوران  نهشتی و تشابه؛ توصیف مکان و حرکت؛ پیش ها؛ هم خواص و ویژگی
بعدی؛  های دوبعدی؛ رسم اشکال دو و سه یک شکل دوبعدی؛ محور و مرکز تقارن در شکلیا بازتاب 

ها؛ شناسایی و رسم بازنمایی دوبعدی  بعدی با داشتن بازنمایی دوبعدی آن شناسایی و ساخت اشکال سه
 بعدی؛ مساحت؛ حجم(  اشکال سه

 
گیری و بیان  د مناسب برای اندازهگیری ) درک طول، مساحت، حجم، اندازه زاویه و انتخاب واح اندازه -1

گیری؛ انتخاب استراتژی  طول، مساحت، حجم، جرم، زمان، دما و اندازه زاویه؛ تبدیل واحدهای اندازه
ها با داشتن مرجع مقایسه؛  مناسب برای تخمین محیط، مساحت و حجم اشکال نامنظم؛ تخمین اندازه

 مساحت جانبی و حجم مکعب مستطیل(
 

آوری  آوری اطالعات؛ جمع )طراحی تحقیق برای پاسخ به یک سوال و توجه به روش جمعها  تحلیل داده -1
اطالعات از طریق مشاهده، پرسشنامه، آزمایش؛ نمایش اطالعات به کمک جدول نمودار تصویری؛ 

های مختلف  های مرکزی شامل میانگین، میانه و مد؛ مقایسه کردن و برقراری ارتباط بین ارائه شاخص
آمدهای با شانس وقوع برابر؛  ها؛ توصیف پیش گیری کردن بر اساس داده بینی و نتیجه پیش ها؛ داده
 آمد( بینی احتمال وقوع یک پیش پیش

 تکليف یادگيری:

توالی مفاهیم/ مهارت ها را در برنامه درسی در پایه های چهارم تا ششم بررسی و با توجه به بدفهمی های رای  

 تی برای رفع بدفهمی های دانش آموزان ارائه نماید.در یادگیری ریاضی پیشنهادا

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 ارائه کند. 

 یکی از پایه های چهارم، پنجم، ششم طراحی نماید.  یک نمونه فعالیت یادگیری برای آموزش مفاهیم/ مهارت ها در

 فصل پنجم:  حل مسئله 

 حل مسئله به مثابه مسئله حل کردن ) پولیا، .... ¯

 حل مسئله به مثابه رویکرد آموزش  ¯
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 راهبرد های حل مسئله ¯

ساختن یک مدل، رسم شکل 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، تشکیل معادله، حل 

 مسئله ساده تر، معکوس عمل کردن، استفده از استدالل منطقی.  

 تکليف یادگيری: 

ای حل مسئله را در منابع علمی مطالعه و ظرفیت هر یک از این راهبرد ها را برای آموزش مفاهیم و انواع راهبرد ه

 مهارت های ریاضی در قالب یک مقاله کوتاه ارائه نماید. 

گزارشی از یک جلسه تدریس در زمینه آموزش راهبرد های حل مسئله را تحلیل و نقش راهبرد های بکارگرفته شده 

یرندگان در درک مفاهیم ریاضی را تحلیل و به همراه پیشنهادتی برای تأثیر گذاری بیشتر بر در کمک به یادگ

 یادگیری دانش آموزان ارائه نماید. 

 تکليف عملکردی: 

یک نمونه فرصت یادگیری برای آموزش یکی از راهبرد های حل مسئله با توجه به سطوح متفاوت توانایی دانش 

 آموزان طراحی و تدوین نماید. 

 واحد یادگيری بر مبنای رویکرد حل مسئله طراحیفصل ششم: 

 طراحی واحد یادگيری .4

 عنوان واحد یادگیری؛ -9-8

 هدف واحد یادگیری؛ -8-8

 طولی و عرضی واحد یادگیری؛  ارتباط -6-8

 آموز و بافت و زمینه فرهنگی؛ های ضروری دانش دانسته تعیین پیش  -1-8

 تعیین مفاهیم و مهارت های اساسی و بیان اصطالحات خاص این واحد یادگیری؛ -1-8

م نهایی /مهارت یابی به مفهو ی گسترش مفاهیم/ مهارت ها در یک واحد یادگیری و دست چگونگی ارتباط و نحوه -3-8

 موردنظر؛

 تم انتخابی واحد یادگیری و نحوه سازماندهی حوزه های موضوعی پیرامون آن؛ -8- 7

 ها با توجه به مفاهیم اساسی؛ شواهد و مثال -2-8

 بینی شده تنوع، توالی و انسجام آن؛ فرصت های یادگیری پیش -1-8

 ریاضی و روش های رفع آن؛یادگیری مفاهیم بدفهمی های دانش آموزان در  -92-8

 و ریاضیات؛ ICTکارگیری منابع آموزشی و تلفیق  ریزی برای به برنامه -99-8

 مشخص کردن مواد و ابزارهای آموزشی مناسب برای آموزش واحد یادگیری؛ -98-8

 فرصت برقراری ارتباط مفاهیم با زندگی واقعی؛ -96-8

 ریاضی؛فرصت رشد مهارت های تفکر و فرآیند های  -91-8
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 تعیین رویکرد، شیوه و ابزار سنجش و ارزیابی. -91-8

 تکليف عملکردی:

طراحی و تولید یک واحد یادگیری برای یکی از مفاهیم اساسی در برنامه درسی ریاضی با رویکرد حل مسئله با توجه 

 به بافت و زمینه زندگی دانش آموزان، اجرا و ارزیابی نتای  یادگیری در قالب یک گزارش.

 . راهبردهای تدریس و یادگيری9

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 

مشارکتی.  بکارگیری راهبرد های شناختی در تحلیل موقعیت های طرح شده به هنگام ارائه گزارش ها به شیوه 

 های آموزشی و ارائه راهبرد هایی برای بهبود یادگیری دانش آموزان و خلق فرصت های جدید یادگیری.

 . منابع آموزشی1

 منبع اصلی: کتاب تدریس ریاضی در دوره ابتدایی، انتشارات سمت. 

 ریاضیات برای معلمان )نسخه دانشجو معلم، نسخه مدرس(، انتشارات مدرسه. 

 کمک به کودکان در یادگیری ریاضی

Principles and standards for school mathematics, NCTM, 8222  
 Assessment & evaluation of school mathematics, NCTM.  

 منبع فرعی:

 . راهبردهای ارزشيابی یادگيری5

 نمره  92ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  1ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 

 نمره  1ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می 

شود. مبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 

 % از تکالیف عملکردی می تواند به صورت گروهی اجرا شود. 12
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 «تحلیل محتوا و روش تدریس علوم تجربی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن4

تحوالت علمی و فناوری های نو، انتظارت جدیدی را در حوزه آموزش علوم تجربی ایجاد نموده، و شیوه های تغذیه 

دانش آموزان تبدیل  علمی و ارائه اطالعات به صورت مستقیم را به استقالل در کسب اطالعات و ارزیابی آن از سوی

نموده است. پاسخ به این نیاز در گرو آن است که معلمان به طور مستمر توانایی های آکادمیکی و غیر آکادمیکی 

خود را توسعه داده و قادر به خلق فرصت های یادگیری باشند که دانش آموزان از الیه های سطحی دانش به الیه 

ی یافته ها در موقعیت های عملی و واقعی حرکت نمایند. در فرآیند برای درک روابط و بکارگیر-های عمیق تر

آموزش این درس معلمان باید از طریق طراحی و اجرای پروژه های علمی )برای آموزش به کودکان(، در فرآیند 

و کاوشگری درگیر شده و قادر باشند موقعیت های مسئله ای را خلق، شواهد را از فرصت های یادگیری جمع آوری، 

 با تشریح  آن، یافته ها را به موقعیت های جدید برای آموزش اثربخش تعمیم دهند. 
 مشخصات درس

 / عملینوع درس: نظری

  8تعداد واحد: 

 ساعت 12زمان درس: 

 

 تحلیل محتوا و روش تدریس علوم تجربینام درس: 

 خواهد بود:اهداف/ پيامدهای یادگيری: در پایان این واحد یادگيری دانشجو قادر 

آموزشی را با بکارگیری مهارت های یادگیری علوم تجربی طراحی و اجرا و یافته های آن را بهر   -یک پروژه علمی

 اساس معیار های پژوهش علمی مورد نقد و ارزیابی قرار دهد.

های برنامه یک واحد یادگیری را با استفاده از امکانات و ظرفیت های محلی برای آموزش مفاهیم اساسی/ مهارت 

 درسی علوم تجربی طراحی و نتای  آن در درک عمیق مفاهیم/ کسب مهارت ها را گزارش نماید.

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  4 &4-2کد-

2&9-9& 1-9 

 9سطح 2سطح 4سطح  هامالک 

در تحلیل برنامه درسی روند  برنامه درسی

تغییرات را گزارش نموده ولی 

تأثیر آن بر طراحی فرصت های 

 یادگیری را تبیین نکرده 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 

به صورت  تحوالت را 

 موردی گزارش کرده است.

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 

تفکیک دوره ها و با ذکر 

 شواهدی بیان کرده است. 
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طراحی 

موقعيت 

 یادگيری

موقعیت یادگیری نشان طراحی 

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 یادگیری از 

این ظرفیت ها استفاده 

 محدودی نموده است.

از روش های فعال و 

ظرفیت های محلی برای 

هارت های آموزش مفاهیم/م

برنامه درسی به گونه ای که 

منجر به 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 مفاهیم و مهارت 

های برنامه درسی استفاده 

کرده و توانسته است به 

دانش آموزان در بکارگیری 

آموخته ها در موقعیت 

 های واقعی کمک کند. 

مهارت های 

 یادگيری 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 با 

ی معیار های علمی ارزیاب

 نمود.

 

 های یادگيری، محتوای درس و ساختار آن . فرصت2

 فصل اول: کليات

 آموزش علوم در دنیای در حال تغییر 

 معنای علم و آموزش علوم 

 های مختلف علوم در هم تنیدگی شاخه -

 کودکان چگونه یاد می گیرند

 ایده های فعلی کودکان 

 یادگیری اکتشافی 

 یادگیری حاصل پژوهش 

 تعاملییادگیری  

 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 

 آموزش علوم به صورت تلفیقی 

 منابع و امکانات محلی درکالس درس استفاده از 
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 های فردی یادگیرندگان   تفاوت 

 تکليف یادگيری:

ههای اتفهاقی در قالهب     بررسی کاربرد تجربیات دست  اول کودکان در آمهوزش علهوم، آمهوزش در موقعیهت     

 گزارش تدریس معلمان، مقاالت و پژوهش ها،ا مشاهدت کالسی و گزارش آن به کالس.  

 تکليف عملکردی:  

 طراحی یک موقعیت یادگیری با رویکرد یادگیری اکتشافی/ یادگیری حاصل پژوهش/ یادگیری تعاملی 

 ICT_فناوری اطالعاتطراحی یک موقعیت یادگیری با استفاده از  

 ی ابتدایی فصل دوم: اهداف و محتوای آموزش علوم تجربی دوره

 اهداف، محتوا در برنامه آموزش علوم تجربی 

 آموزش علوم تجربی دوره ی ابتداییمفاهیم اساسی در  

 بدن انسان و بهداشت آن )علوم بهداشت( 

 محیط زنده )علوم زیستی( -

 محیط غیرزنده )علوم زمین( -

 ماده و انرژی )علوم فیزیکی( -

 شیوه سازماندهی مفاهیم اساسی 

 تکليف یادگيری:  

 اساسی در پایه های مختلفمطالعه برنامه درسی علوم و تهیه گزارشی از نحوه سازماندهی مفاهیم 

 های یادگيری علوم فصل سوم: مهارت

 شیوه های پرورش  مهارت پژوهش

اسهتفاده  -پیش بینی  و طراحی )شامل تشخیص پرسش های قابل تحقیهق -پرورش مهارتهای  پرسش گری  

-ایجاد فرصت هایی برای طراحی روش هایی برای پاسخ بهه پرسهش   -از دانسته های فعلی برای پیش بینی

 ترغیب به طراحی کار برای بررسی صحت پیش بینی و..(

 پرورش مهارت مشاهده به هدف جمع اوری شواهد  با استفاده از منابع اطالعاتی معتبر

 ترغیب به مشاهده 

 استفاده از ابزار کمکی برای مشاهده و جمع اوری اطالعات 

 ارایه مشاهدات   

 پرورش مهارت تحلیل،تفسیر و توصیف  

 با پرسش مورد پژوهشارتیاط نتای   

 تعیین الگوها در مشاهدات و نتای  

 پرورش مهارت های برقراری ارتباط، مباحثه و ارزیابی

 یادداشت برداری 

 محتوا و زمان ارایه گزارش 

 تهیه شواهد حامی نتای    

 مهارت تفکر

 مرتب کردن و تنظیم اطالعات -
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 مرتب کردن-طبقه بندی-دسته بندی -

 تمام بخش ها/ مقایسه ها /تیادها   تحلیل ارتباط ها در یک بخش/ -

 پیش بینی/فرضیه سازی -

 نتیجه گیری /ارایه دالیل و شواهد  -

 تشخیص حقایق از ایده های فردی -

 برقراری ارتباط علت و معلولی -

 تکليف یادگيری:  

مطالعه نقش مهارت های یادگیری علوم از منظر تهأثیر گهذاری بهر یهادگیری و درک عمیهق مفهاهیم علمهی/ انتقهال         

آموخته ها به موقعیت های واقعی زندگی دانش آموزان در منابع علمی/ پژوهش ها/ مقاالت و ارائه یافتهه ههای آن در   

 قالب مقاله کوتاه.

 تکليف عملکردی:  

آموزشی با بکارگیری مهارت ههای پهیش بینهی شهده در آمهوزش علهوم و نقهد و         -اجرای یک پروژه علمی -

 ارزیابی آن بر اساس معیار های مطالعه علمی.  

طراحی یک فرصت یادگیری برای آموزی یکی از مهارت های آموزش علوم، گزارش آن در کالس و نقهد و   -

 بررسی از منظر رعایت مراحل آموزش مهارت ها  

 های تدریس علوم فصل چهارم: روش

 های فعال و غیرفعال روش 

 گرایی و انفرادی کردن آموزش علوم ساخت 

 حل مسئله 

 پروژه عملی 

 پرسش و پاسخ در کالس علوم 

 مشارکت در فرایند یادگیری 

 تکليف یادگيری:  

علهوم بهه همهراه     مشاهده یک کالس درس آموزش علوم و تهیه گزارش تحلیل از نحوه بکارگیری روش های آمهوزش 

 ارائه پیشنهادات برای توسعه مهارت های علمی دانش آموزان

 تکليف عملکردی:  

طراحی یک موقعیت یادگیری با استفاده از یکی از روش پیشنهاد شده برای تدریس علوم تجربی و چگهونگی ههدایت   

 پرسش های دانش آموزان در فرآیند آموزش.

 ر درس علوم تجربییابی پيشرفت تحصيلی د فصل پنجم: ارزش

 اهداف ارزشیابی 

 انواع ارزشیابی: 

 ارزشیابی به عنوان ابزاری برای اموزش-ارزشیابی برای اموختن-ارزشیابی از اموخته ها 

 جمع اوری شواهدی برای کمک به یادگیری)ارزشیابی به هدف کمک به یادگیری/ارزشیابی مستمر( 

 تفسیر شواهد و شیوه ارایه بازخورد 
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 سنجش مستمر نقش کودکان در 

 یابی های ارزش روش 

 ها ارزش یابی از دانستنی 

 ها یابی از مهارت ارزش 

 ها ارزش یابی از نگرش 

 یابی مستمر )اهمیت و روش علمی( ارزش 

 تکالیف( -ها های خارج از مدرسه )پروژه یابی فعالیت ارزش 

 یادداشت ها/ گزارش ها/ژورنال ها 

 یابی پایانی ارزش 

 شیوه ارایه نتای  ارزشیابی به دانش اموز/مدرسه/والدین   

 تکليف یادگيری:  

 تهیه طرح  ارزشیابی برای موقعیت یادگیری انتخاب شده در فصل پنجم.  

 ها فصل ششم: وسایل و مواد مورد نياز در انجام فعاليت

 مواد )موجودات زنده( 

 ها کیت 

 ابزارهای اسقاطی/ دور ریختنی 

 وسایل سمعی و بصری 

 تابلوها 

 منابع و مواد چاپی 

 منابع الکترونیکی 

 تکليف یادگيری:  

 تهیه یک نمونه از مواد آموزشی مورد نیاز برای آموزش موقعیت یادگیری انتخاب شده در فصل پنجم.

 فصل هفتم: کتاب درسی

و تعداد فصهول   بررسی ویژگی های کتاب درسی شامل: موضوع کتاب، پایه تحصیلی، حجم و صفحات کتاب ، -9

 بینی شده برای تدریس ها، ساعات پیش بخش

 تصویرعنوانی، فعالیت آموزشی، مفاهیم  ساختار کتاب درسی علوم شامل: -8

 رسانی، دستور کار فعالیت علمی، طرح مسئله ساختار متن آموزشی دروس شامل: متن اطالع -6

 ها و واحدهای تدریس بررسی فصول، بخش -1

 تخصیص ساعات تدریس مناسب به فصول مختلف -1

 واحد یادگيری

 عنوان واحد یادگیری -9-9

 هدف واحد یادگیری -8-9

 ارتباط طولی و عرضی واحد یادگیری  -6-9

 آموز و شرایط محلی های ضروری دانش دانسته تعیین پیش -1-9
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مهارت های فرایندی ساده و -حل مساله-مهارت های  شناخت مسالهتعیین مفاهیم و مهارت های اساسی ) -1-9

 بیان اصطالحات خاص این واحد یادگیری و پیچیده (

یابی به مفهوم نهایی /مهارت  ی گسترش مفاهیم/ مهارت ها در یک واحد یادگیری و دست چگونگی ارتباط و نحوه -3-9

 موردنظر.

ها با توجه به مفاهیم و مهارت  به همراه شواهد و مالک  طراحی شیوه سنجش دانش اموزان در ارزیابی اموخته ها -7-9

 ی اساسیها

 تم انتخابی واحد یادگیری و نحوه سازماندهی حوزه های موضوعی پیرامون آن -2-9

 فرآیند کاوشگری و چگونگی بکارگیری مهارت های آن در سازماندهی واحد یادگیری  -1-9

 د.کن ها و ... که به یادگیری مفاهیم کمک می نویسی های آموزشی، درشت  بررسی تصاویر، نمودارها، پیام -2-9

مهارت های اساسی و  بینی شده تنوع، توالی و انسجام آن برای آموزش مفاهیم و بررسی فرصت های یادگیری پیش -1-9

 فرایندی که از طریق اموزش این بخش می تواند پرورش یابد

 مشخص کردن مواد و ابزارهای آموزشی مناسب برای آموزش واحد تدریس. -92-9

 آموزان ارتباط داد. مفاهیم درس را با زندگی دانشهایی که بتوان  روش -99-9

روش های درگير کردن دانش اموزان در فرایند یااد گياری روش هاای واگاکار کاردن نقاش        -9 -98

 معلم)مسئول  یاد دادن ( به دانش اموز)دانش اموز را مسئول یاد گيری خود کردن(

 های پرورش خالقیت و توسعه مهارت های تفکر راهبرد -96-9

شناخت موقعيت هایی برای  سنجش مستمر/تکوینی ارتياط بين ارزشيابی مستمر و ارزشايابی   -91-9

 مجموعی

 شناخت موقعيت هایی برای استفاده از شيوه سنجش به عنوان ابزار یادگيری -91-9

 فعاليت عملکردی:

با رعایت ساختار ارائه شهده  کار گروهی: طراحی و تولید یک واحد یادگیری حول یکی از مفاهیم اساسی آموزش علوم 

 در فصل دوم و نقد و ارزیابی آن در کالس به همراه پیشنهاداتی برای بهبود یادگیری دانش آموزان.

 . راهبردهای تدریس و یادگيری9

استفاده از فرصت های یادگیری مستقیم/ فردی از طریق مطالعه پژوهش ها/ مقاالت علمی در زمینه آموزش 

آموزش مهارت های علمی و کاربرد آن در درک مفاهیم علوم/ بکارگیری مهارت های علمی، علوم و راهبرد های 

آموزشی برای یادگیری مهارت های یادگیری علوم و آموزش آن به دانش آموزان.  -اجرای پروژه های علمی

برد های بکارگیری شیوه مشارکتی در اجرای پروژه ها/ بررسی گزارش ها در سطح کالس درس.  بکارگیری راه

شناختی در تحلیل موقعیت های آموزشی و ارائه راهبرد هایی برای بهبود یادگیری دانش آموزان و خلق فرصت 

 های جدید یادگیری.

 . منابع آموزشی1

 منبع اصلی: مبانی آموزش علوم در دوره ابتدایی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

ره ابتدایی، کتاب های درسی آموزش علوم در دوره ابتدایی، مقاالتت منبع فرعی: برنامه درسی علوم تجربی در دو

 فصلنامه های علمی پژوهشی. 

 . راهبردهای ارزشيابی یادگيری5
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 نمره  92ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  1ها ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت 

 نمره  1ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می 

 شود. مبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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 «تحلیل محتوا و روش تدریس هنر»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 4

آموزش هنر فرصت الزم برای مواجهه کودکان با دنیایی که مملو از اطالعات در قالب های مختلف و پیچیده بصری 

تربیت ")شکل ها، اندازه ها، رنگ ها، الگو ها، ساختار ها، و بافت ها( و غیر بصری است را فراهم می کند. توجه به 

خود را یاد بگیرند و  "حواس"موزان توانایی استفاده از در آموزش دوره ابتدایی موجب می شود تا دانش آ "هنری

بتوانند اطالعات را از منابع محیط پیرامون خود  با دقت انتخاب و آنها را بر اساس معیار های معتبر مورد بررسی و 

نش استفاده قرار دهند. توانایی معلمان در خلق فرصت های یاگیری با بهره گیری از قدرت تخیل، تفکر، حواس دا

آموزان به آنان کمک خواهد کرد تا ضمن تقویت رشد عاطفی و ذهنی دانش آموزان، از زبان هنر  به عنوان یکی از 

 شیوه برقراری ارتباط برای کمک به یادگیری آنان در موضوعات درسی مختلف استفاده کنند.
  

 مشخصات درس
 / عملینوع درس: نظری

 8تعداد واحد: 
 ساعت 12زمان درس: 

 

 تحلیل محتوا و روش تدریس هنرنام درس:  

 

 اهداف/ پيامدهای یادگيری: در پایان این واحد یادگيری دانشجو قادر خواهد بود:
با درک نقش آموزش هنر در رشد ظرفیت ها و استعداد های دانش آموزان فرصت های یادگیری را برای 

 به زبان هنر تدارک ببیند.  تقویت توانایی های زیبایی شناسی، تفکر، و ابراز احساسات
برنامه درسی هنر را از منظر تربیت هنری و نقش هر یک از حوزه های هنری در پرورش توانایی های دانش 

 آموزان مورد نقد و بررسی قرار دهد. 

 شایستگی اساسی:
pck&ck 4-2 &4-4کد& 

4-9& 2-9& 9-9& 1-

9 

 9سطح 2سطح 4سطح  هامالک 

یاگیری طراحی فرصت  زبان هنر

شده امکان استفاده از 

قالب ها و ابزار های 

هنری را تدارک دیده 

است ولی ارزیابی آن بر 

اساس اصول و معیارهای 

زیبایی شناسی نشان 

دهنده ابراز استعداد های 

فردی به زبان هنری 

 نیست.

فرصت یاگیری طراحی شده 

امکان استفاده از قالب ها و 

ابزار های هنری را تدارک 

یده است و ارزیابی آن بر د

اساس اصول و معیارهای 

زیبایی شناسی نشان از 

امکان ابراز استعداد ها به 

 زبان هنری است.

فرصت یاگیری طراحی شده 

امکان استفاده از قالب ها و 

ابزار های هنری را با توجه 

به تفاوت های فردی تدارک 

دیده است و ارزیابی آن بر 

اساس اصول و معیارهای 

یی شناسی نشان از ابراز زیبا

استعداد های دانش آموزان 

 به زبان هنری است.

در تحلیل نمونه اثر  اثر هنری

دانش آموز صرفاً 

توصیفی از اثر ارائه 

نموده و نتوانسته است 

آن را بر اساس اصول و 

در تحلیل نمونه اثر دانش 

آموز توانسته است اثر هنری 

را بر اساس اصول و معیار 

های زیبایی شناسی مورد 

بررسی قرار داده و توصیه 

در تحلیل نمونه اثر دانش 

آموز توانسته است اثر هنری 

یار را بر اساس اصول و مع

های زیبایی شناسی مورد 

بررسی قرار داده و بازخورد 
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معیار های زیبایی 

شناسی مورد نقد و 

 ارزیابی قرار دهد. 

هایی برای پرورش استعداد 

ها و توانایی های هنری 

 دانش آموز ارائه دهد

ها را با توجه به ویژگی ها و 

زبان ابراز هنری بکارگرفته 

 شده ارائه نماید. 
در نقد و ارزیابی برنامه  برنامه درسی

درسی ارتباط میان 

عناصر برنامه را با توجه 

به رویکرد تربیت هنری 

 گزارش نموده است.

ی برنامه در نقد و ارزیاب

درسی ارتباط میان عناصر 

برنامه را با توجه به رویکرد 

تربیت هنری و ارتباط آن با 

حوزه های هنری مطرح شده 

در برنامه درسی گزارش 

 نموده است.

در نقد و ارزیابی برنامه 

درسی ارتباط میان عناصر 

برنامه را با توجه به رویکرد 

تربیت هنری، با در نظر 

حوزه  گرفتن نقش هر یک از

های هنری در پرورش 

ظرفیت های هنری دانش 

 آموزان گزارش نموده است.

 

 های یادگيری، محتوای درس و ساختار آن . فرصت2
 

 فصل اول: کليات

 تعاریف هنر 

 کارکرد و نقش هنر در تربیت و یادگیری  

 تاریخچه آموزش هنر در ایران و جهان 

 های ایران سیر تحول آموزش هنر در دبستان 

 مبانی آموزش هنر

 شناختی آموزش هنر مبانی روان 

 نظریه هوشهای چند گانه و نقش هنر در پرورش انواع هوش 

 آموزان نقش هنر در رشد شناختی، عاطفی و اجتماعی دانش 

 اهمیت توجه به  نیازها، عالیق و تجربیات کودکان در آموزش هنر  

 ربیت هنری آنان در این سنین چگونگی ت 99تا  3خصوصیات روانشناختی کودکان در سنین  

 تعریف جدید از سواد و چگونگی ایجاد ارتباط از طریق انجام فعالیت های هنری  

 رویکرد دیسیپلین محوری در آموزش هنر 

 زیباشناختی   

 خالقیت 

 منش تفکر 

 تفکر انتقادی )نقد هنری( 

 تکليف یادگيری: 

دانش آموزان در دوره ابتدایی، رویکرد ها در آموزش هنر با مقاالت علمی پژوهشی در زمینه ویژگی های زیبا شناسی 

و نقش هنر در یادگیری را مطالعه و دیدگاه خود در زمینه نقش هنر در آموزش و یادگیری را در قالب یک مقاله 

 کوتاه ارائه نماید. 

 فصل دوم: آموزش هنر

 فرآیند آموزش 

 ادراک حسی 
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 درک عناصر و واژگان و مفاهیم هنری 

 هنریخلق  

 درک مفاهیم 

 ابراز فردی 

 ادراک حسی 

 حس بینایی 

 حس شنوایی 

 حس حرکتی 

 حس المسه 

  عناصر بصری 

 نقطه 

 خط 

 سطح 

 حجم 

 شکل )فرم( 

 رنگ ها 

 بافت 

  اصول زیبا شناسی 

 نظم 

 تقارن 

 تناسب 

 ریتم 

 ترکیب بندی 

 نقش هر یک از مفاهیم در تولید آثار هنری 

 درک مفاهیم و اصول در آثار هنری 

 برقراری ارتباط با آثار هنری  نحوه 

 منحصر به فرد بودن آثار هنری خود ودیگران 

 قیاوت و تفسیر 

 تکليف یادگيری: 

از منظر رویکرد تربیت هنری، روش آموزش مفاهیم هنری به کودکان را در یک موقعیت یادگیری در سطح مدرسه 

 مطالعه و آن را مورد نقد و بررسی قرار دهد. 

 : تکليف عملکردی

با رعایت فرآیند آموزش هنر برای آموزش یکی از مفاهیم ذکر شده فرصت یادگیری را طراحی، اجرا و نتای  آن را از 

 منظر تقویت توانایی های زیباشناسی دانش آموزان گزارش نماید. 

 ی ابتدایی درسی هنر دوره  فصل سوم : برنامه

 رویکرد 
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 اصول 

 ی درسی آموزش هنر اهداف کلی برنامه 

 های آموزش هنر حوزه 

 تربیت شنوایی 

 نقاشی 

 سازی کاردستی و حجم 

 قصه و نمایش 

 آشنایی با میراث فرهنگی 

 بی در آموزش هنرشیاهای تدریس و ارز روش 

 رویکردهای سنتی در آموزش هنر 

 رویکردهای اکتشافی در آموزش هنر 

 یابی ارزش 

 مشاهده 

 خود ارزیابی 

 ارزیابی همساالن 

 ثبت و گزارش دادن 

 ها و سطوح عملکرد در ارزیابی یک تولید هنری مالک 

 فیا و مواد آموزشی در آموزش هنر 

 نقش ابزار و منابع در آموزش هنر 

 وسایل سمعی و بصری 

 وسایل قابل مصرف )دور ریختنی ها( 

 تکليف یادگيری:

ها و ابزار های هنری، مورد  نمونه ای از آثار هنری دانش آموزان را به جهت، خلق ایده هنری، نحوه استفاده از قالب

 بررسی قرار داده و ارزیابی خود را بر اساس اصول و معیار های زیبایی شناسی ارائه نماید. 

 تکليف عملکردی: 

برنامه درسی آموزش هنر را از منظر ارتباط عناصر برنامه با یکدیگر و نقش هر یک از حوزه های هنری در پرورش 

 نی و عاطفی دانش آموزان با توجه به تربیت هنری مورد نقد و بررسی قرار دهد. قدرت خالقیت، توانایی های ذه

 . راهبردهای تدریس و یادگيری 9

استفاده از راهبرد مستقیم در تدریس رویکرد تربیت هنری و ارتباط آن با حوزه های مختلف آموزش هنر، 

مطالعه مستقل و تعاملی برای تهیه گزارش از توانایی های دانش آموزان در ابراز ایده ها و افکار به زبان هنر)با 

نامه درسی بر اساس رویکرد تربیت هنری و استفاده از قالب های هنری(، راهبرد غیر مستقیم برای تحلیل بر

 نقش آن در پرورش توانایی های دانش آموزان. 

 . منابع آموزشی1

 . 9626محمود مهر محمدی. چیستی، چرایی، چگونگی آموزش هنر. انتشارات مدرسه،  منبع اصلی:

 ......... منبع فرعی:

 . راهبردهای ارزشيابی یادگيری5
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 نمره   1ارزشیابی پایانی: آزمون پایانی 

 نمره  1ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 

 نمره  92ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

 و آزمون پایان ترم انجام می ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی

 شود. مبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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 «تحلیل محتوا و روش تدریس مطالعات اجتماعی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن4

برقراری ارتباط مثبت و سازنده با دیگران و آموزش مهارت های اجتماعی به دانش آموزان، نقش تعیین کننده ای در 

مشارکت پذیری آنان در فعالیت های جمعی برای روبرو شدن با تغییرات و تحوالت محیط اجتماعی در سطح محلی 

نیاز های یی تحلیل برنامه درسی و تطبیق آن با معلمان تواناو جهانی دارد. تحقق این امر در گرو آن است که 

شناخت عمیق نسبت به برنامه درسی مطالعات اجتماعی فرصت های  یادگیرندگان را کسب نموده و بتوانند با

 یادگیری تلفیقی را با بهره گیری از ظرفیت های محیط زندگی طراحی نمایند. 

 مشخصات درس

 /عملینوع درس: نظری

  8تعداد واحد: 

 ساعت 12زمان درس: 

  

 مطالعات اجتماعیتحلیل محتوا و روش تدریس نام درس: 

 اهداف/ پيامدهای یادگيری: در پایان این واحد یادگيری دانشجو قادر خواهد بود:

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. 

ه های یادگیری در انتخاب و ساختار برنامه درسی مطالعات اجتماعی را تحلیل و نقش نظری

سازماندهی اهداف، محتوا، روش های تدریس و تأثیر آن بر تصمیمات کالس درس را 

 گزارش نماید. 
 شایستگی اساسی:

Ck&pck  4-2کد& 

4-2&9-9& 1-9 

 9سطح 2سطح 4سطح  هامالک 

ساختار برنامه 

 درسی

در شبکه ترسیم 

شده از مفاهیم و 

مهارت ها رابطه 

حوزه های میان 

موضوعی را  به 

صورت موردی 

نشان داده، و شبکه 

منعکس کننده 

تحلیل همه جانبه 

برنامه درسی 

 نیست.

در شبکه رسم شده از 

مفاهیم و مهارات ها 

رابطه میان حوزه های 

موضوعی را  با توجه 

به زیر مجموعه هر یک 

از آن ها نشان داده 

 است.

در شبکه رسم شده از 

مفاهیم، مهارت ها 

من نشان دادن ض

رابطه واضحی میان 

حوزه های موضوعی 

به برخی از خالء ها یا 

محدویدت ها 

)بدفهمی ها در درک 

مفاهیم( اشاره نموده 

 است.

موقعيت 

 یادگيری تماتيك  

تم انتخاب شده 

برای طراحی  

فعالیت یادگیری 

امکان تلفیق 

تم انتخاب شده برای 

طراحی  فعالیت 

یادگیری امکان تلفیق 

مفاهیم و مهارت ها در 

تم انتخاب شده برای 

طراحی  فعالیت 

یادگیری امکان تلفیق 

مفاهیم و مهارت ها در 
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مفاهیم و مهارت 

های محدودی را 

 فراهم می کند.

درون حوزه موضوعی 

را فراهم نموده اما 

نتوانسته پیوند میان 

آن را به صورت عمیق 

و یکپارچه برقرار 

 نماید. 

یرون حوزه درون و ب

موضوعی فراهم کرده 

 است. 

طراحی واحد 

 یادگيری

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 یادگیری را مورد 

توجه قرار داده است و 

ارتباط میان اهداف، 

فرصت های یادگیری 

را به صورت منسجم 

برقرار نموده است اما 

نوآوری در خلق فرصت 

های یادگیری برای 

معنادار شدن آموخته 

 ها وجود ندارد.  

ارتباط منسجمی بین 

عناصر واحد یادگیری 

ی طراحی شده برا

معنادار شدن آموخته 

ها وجود و در فرصت 

های یادگیری پیش 

بینی شده نوآوری و 

 خالقیت وجود دارد.  

  

 های یادگيری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: کليات

 تعریف مطالعات اجتماعی 

 ی درسی مطالعات اجتماعی ضرورت و اهمیت برنامه 

 نیازهای محلی 

 مطالعات اجتماعی ی درسی فصل دوم: برنامه

 اهداف 

 های اساسی در مطالعات اجتماعی مفاهیم و مهارت 

 های موضوعی در برنامه درسی مطالعات اجتماعی  حوزه 

 ارزش ها در برنامه درسی مطالعات اجتماعی 

 مهارت های مشترک

 سواد عددی 

 سواد خواندن 

 مهارت فناوری 

 های زندگی مهارت 

 های زندگی مهارت 
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 شناخت خود 

 ها ارزش 

 ارتباط با دیگران 

 هدف گذاری  

 گیری تصمیم 

 مهار کردن خشم 

 مراقبت از سالمتی 

 مهارت کاوشگری 

 تکاليف یادگيری:

 ها در برنامه درسی مطالعات اجتماعی ها با مفاهیم و مهارت بررسی رابطه میان تم  (9

 ی درسی مطالعات اجتماعی ها در برنامه  های  موضوعی و مهارت ارتباط حوزه بررسی  (8

 مشاهده کالس درس )مستقیم/ فیلم( و تحلیل راهکار های استفاده شده برای آموزش ارزش ها  (6

 تکاليف عملکردی: 

 رسم شبکه ارتباطی میان حوزه های موضوعی، مفاهیم و مهارت ها در برنامه درسی

 شناسایی و بررسی کتاب درسی مطالعات اجتماعی فصل سوم: 

 دروس شناسایی ساختار کتاب درسی و ساختار 

 مفاهیم 

 ها تم 

 ها مهارت 

 بینی شده های یادگیری پیش فرصت 

 های یادگیری  چگونگی تلفیق محتوا با سایر دروس یا حوزه 

تعهداد فصهول و     بررسی ویژگی های کتاب درسی شامل: موضوع کتاب، پایه تحصیلی، حجم و صفحات کتاب، 

 بینی شده برای تدریس ها، ساعات پیش بخش

 ها ها، تم شامل: تصویر عنوانی، فعالیت آموزشی، مفاهیم، مهارتساختار کتاب درسی  

 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 

 تکاليف عملکردی: 

 شناسایی درجه تلفیق مهارت ها، ارزش ها و مفاهیم حول تمتحلیل یک واحد یادگیری و  (9
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 طراحی یک موقعیت یادگیری با رویکرد تلفیقی (8

 های تدریس و یادگيری فصل چهارم: راهبرد

 آموزش مستقيم

 آموزش غيرمستقيم

 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 

 های مطالعات اجتماعی ها جهت آموزش حوزه شناسایی و بررسی زمینه 

 ها تعیین اهداف و انتخاب منابع در اجرای پروژه 

 ها یابی از پروژه ی ارزش نحوه 

 رویدادهای جاری

 ماهیت رویدادهای جاری 

 از رویدادهای جاری در آموزش مطالعات اجتماعی چگونگی استفاده 

 گیری در مورد اهمیت یا عدم اهمیت رویدادها تصمیم 

 آموزان در انتخاب رویدادهای جاری 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 خورد با دیدگاهتوجه به اصول اخالقی در بر 

 چگونگی طراحی یک واحد درسی کوچک با موضوع رویدادهای جاری 

 تکاليف یادگيری: 

نمونه ای از پروژه ها در آموزش مطالعات اجتماعی را به جهت نوع و ویژگی های پروژه مورد نقد و بررسی قرار 

  دهد.
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 تکاليف عملکردی: 

 دانشجویان به صورت انتخابی یکی از دو فعالیت زیر را انتخاب نمایند. 

الف: به صورت گروهی یک نمونه پروژه آموزشی را برای آموزش یکی از مباحث درس مطالعات اجتماعی طراحی، 

 در مدرسه اجرا و نتای  آن را به کالس گزارش کنند.

 ها باشد. مل انواع مختلف پروژهشود پروژه های طراحی شده در سطح کالس شا توصیه می

ب: دانشجویان اخبار و رویدادهای جاری را در سطح محلی/ ملی/ بین المللی مطالعه و یکی از رویداد ها را برای 

 تدریس مباحث درس مطالعات اجتماعی انتخاب و برای آن یک واحد درسی طراحی و در کالس اجرا نمایند. 

 آموزان ی دانشیابی پيشرفت تحصيل فصل پنجم: 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 

 فعاليت یادگيری: 

مدرسه جمع آوری و ظرفیت این ابزار ها را در نمونه هایی از ابزار های ارزشیابی درس مطالعات اجتماعی را در سطح 

 سنجش توانایی های دانش آموزان ارزیابی نماید. 

  تکليف عملکردی:

 های عملکردی برای سنجش یادگیری دانش آموزان در یکی از مباحث طراحی نماید.  آزمون  یک نمونه

 یك واحد یادگيری ساختار فصل ششم: 

 عنوان واحد یادگیری -9-9

 واحد یادگیری هدف -8-9

 ارتباط طولی و عرضی واحد یادگیری  -6-9

 آموز و نیازهای محلی های ضروری دانش دانسته تعیین پیش -1-9

 تعیین مفاهیم و مهارت های اساسی و بیان اصطالحات خاص این واحد یادگیری -1-9

یابی به مفهوم نهایی /مهارت  دستی گسترش مفاهیم/ مهارت ها در یک واحد یادگیری و  چگونگی ارتباط و نحوه -3-9

 موردنظر.

 ها با توجه به مفاهیم اساسی شواهد و مثال -7-9

 تم انتخابی واحد یادگیری و نحوه سازماندهی حوزه های موضوعی پیرامون آن -2-9
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 فرآیند کاوشگری و چگونگی بکارگیری مهارت های آن در سازماندهی واحد یادگیری  -1-9

 کند. ها و ... که به یادگیری مفاهیم کمک می نویسی های آموزشی، درشت  مودارها، پیامبررسی تصاویر، ن -2-9

 بینی شده تنوع، توالی و انسجام آن. بررسی فرصت های یادگیری پیش -1-9

 مشخص کردن مواد و ابزارهای آموزشی مناسب برای آموزش واحد یادگیری. -92-9

 آموزان ارتباط داد. زندگی دانش هایی که بتوان مفاهیم درس را با روش -99-9

 های پرورش خالقیت و توسعه مهارت های تفکر راهبرد -98-9

 طراحی ارزش یابی تکوینی از واحد یادگیری -96-9

 یابی، مجموعی از واحد یادگیری طراحی ارزش -91-9

 تکليف یادگيری: 

صه آن/ نوشتن نظر خود درباره مقاله انتخاب یک مقاله در یکی از زمینه های طراحی واحد یادگیری و تهیه خال

 انتخاب شده.

 یک واحد یادگیری کتاب درسی را به جهت رعایت مالک های رویکرد کاوشگری/ درجه تلفیقی بررسی و تحلیل نماید. 

 تکليف عملکردی:

کار گروهی: طراحی و تولید یک واحد یادگیری حول یک تم انتخابی با استفاده از مفاهیم و مهارت های حداقل سه 

 حوزه موضوعی 

 . راهبردهای تدریس و یادگيری9

تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم در 

ه مشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش های طرح شده و نیز شیوه مشارکتی و مباحث نظری به همرا

انجام فعالیت های عملی برای درک عمیق تر و بکارگیری آن در موقعیت های واقعی تدریس است. بهره گیری 

فردی و  از فرصت های یادگیری غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمنداستفاه از شیوه های مطالعه 

 بکارگیری راهبرد های شناختی است.

 . منابع آموزشی1

  3222منبع اصلی: کتاب روش آموزش مطالعات اجتماعی کد 

منبع فرعی: برنامه درسی مطالعات اجتماعی/ کتاب درسی مطالعات اجتماعی/ روانشناسی رشد انتشارات سمت. 

 زمینه تربیت اجتماعی.مقاالت فصل نامه برنامه درسی و نوآوری های آموزشی در 

 . راهبردهای ارزشيابی یادگيری5

 نمره 7ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  3ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 

 نمره 7ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می  ارزشیابی از

 شود. مبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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 «تحلیل محتوا و روش تدریس دینی و قرآن»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن4

اولین تجربیات یادگیری مفاهیم اخالقی و دینی در خانواده و از طریق ارتباط با اعیاء خانواده، نزدیکان و همساالن 

شکل می گیرد. در مبانی تعلیم و تربیتی دینی دوره ابتدایی )هفت سال دوم( به عنوان یک دوره تأثیر گذار در شکل 

تقید به مسایل دینی محسوب می شود. آشنایی معلمان با فرآیند گیری رفتار های دینی و اخالقی در کودکان و نیز 

رشد اخالقی و روش های آموزش آن، به آنها در انتخاب زبان متناسب با سطح رشدی دانش آموزان و سازمان دادن 

موقعیت های یادگیری تأثیر گذار برای درک مفاهیم دینی، شکل گیری و تقویت ارزش ها و باور های دینی کمک 

 . کند

 مشخصات درس

 /عملینوع درس: نظری

 8تعداد واحد: 

 ساعت 12زمان درس: 

  

 تحليل محتوا و روش تدریس دینی و قرآننام درس:  

 اهداف/ پيامدهای یادگيری: در پایان این واحد یادگيری دانشجو قادر خواهد بود:

با مطالعه روش های بکارگرفته شده در آموزش مفاهیم اخالقی و دینی تناسب آن با ظرفیت 

 های ذهنی دانش آموزان را مورد بررسی قرار دهد. 

با تحلیل برنامه درسی آموزش دینی و قرآن فرصت های یادگیری را برای آموزش طراحهی و  

 اجرا نماید.  

 شایستگی اساسی:

&ck pck 4 &2-4کد-

4& 2-2& 9-2& 2-

9& 9-9 

 9سطح 2سطح 4سطح  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 در آموزش 

مفاهیم دینی و 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 

ان را در یادگیری آموز

مفاهیم دینی و اخالقی 

 را مطرح نموده است.

شبکه 

 مفهومی

در شبکه مفهومی 

رسم شده ارتباط 

میان مفاهیم اساسی 

در شبکه مفهومی رسم 

شده ارتباط میان 

مفاهیم اساسی و خرده 

در شبکه مفهومی رسم 

شده ارتباط میان 

مفاهیم اساسی و خرده 
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و خرده مفاهیم و 

اطالعات جزئی طرح 

شده در برنامه درسی 

 را نشان نداده است. 

اطالعات جزئی مفاهیم و 

طرح شده در برنامه 

درسی را نشان داده 

 است.

مفاهیم و اطالعات 

جزئی طرح شده در 

برنامه درسی را نشان 

داده و تقدم و تأخر ارائه 

مفاهیم در پایه های 

مختلف را با درنظر 

گرفتن ظرفیت های 

 ذهنی دانش آموزان

مورد تحلیل قرار داده 

 است.

شيوه های 

تدریس 

 قرآن

ارتباط میان هدف و 

شیوه ارزشیابی و 

روش تدریس بخش 

های مختلف آموزش 

قرآن را بدون در نظر 

گرفتن تمایز بخش 

های از یکدیگر 

 گزارش نموده است. 

تحلیل انجام شده نشان 

دهنده ارتباط میان 

هدف روش تدریس و 

شیوه ارزشیابی بخش 

های مختلف آموزش 

قرآن است، و در این 

تحلیل تمایز بخش ها از 

یکدیگر گزارش شده 

 است. 

تحلیل نشان دهنده 

ارتباط روش تدریس 

بخش های مختلف 

آموزش قرآن با هدف و 

شیوه ارزشیابی هر یک 

باط آن از بخش ها و ارت

با یادگیری دانش 

 آموزان است.

تحليل واحد 

 یادگيری

در تحلیل انجام شده 

تأثیر کلیه عناصر 

برنامه درسی در 

شکل گیری واحد 

یادگیری را مورد 

توجه قرار نداده 

 است. 

در تحلیل انجام شده 

تأثیر کلیه عناصر برنامه 

درسی در شکل گیری 

واحد یادگیری را مورد 

 ست.توجه قرار داده ا

در تحلیل انجام شده 

تأثیر عناصر برنامه 

درسی در شکل گیری 

واحد یادگیری و ارتباط 

متقابل آن ها با یکدیگر 

را برای انسجام واحد 

یادگیری مورد توجه 

 قرار داده است.

 

 های یادگيری، محتوای درس و ساختار آن . فرصت2

 فصل اول : جایگاه آموزش دینی در تربيت

 زمینه فلسفی  

 نگرش به آموزش دینی    

 زبان آموزش دین 
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 مستقیم        

 غیرمستقیم       

 تجارب دست اول و آثار و نتای  آن      

 تربیت دینی و پرورش تفکر 

 زمینة روانشناختی تربیت دینی  

 های دینی )اعتقادات، اخالق، احکام( ماهیت یادگیری در آموزه

  های دینی آموزهویژگیهای رشدی و تکامل آن در درک    

 ظرفیتهای ذهنی کودک و درک مفاهیم اعتقادی   

 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

 تکاليف یادگيری: 

ای از مفاهیم اعتقای/ اخالقی و مصاحبه با دانش آموز/ معلم/ متخصصان تعلیم  تربیت و تهیه  انتخاب نمونه (9

 یک گزارش مستندی درباره ظرفیت های ذهنی دانش آموزان در درک و بکارگیری مفاهیم.   

 نیمشاهده کالس درس )مستقیم/ فیلم( و تهیه گزارش تحلیلی از نقش مدرسه در آموزش های دی (8

 فصل دوم: برنامه درسی تعليم و تربيت دینی و قرآن در دوره ابتدایی

 رویکرد و اهداف برنامه درسی تعلیم و تربیت دینی  

 اصول انتخاب و سازماندهی محتوا 

 یادگیری –های یاددهی  روش 

 یابی پیشرفت تحصیلی نقش و جایگاه ارزش 

 یابی پیشرفت تحصیلی های ارزش شیوه 

 تکليف عملکردی: 
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رسم شبکه 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 تعليم و تربيت دینی و قرآن

 ساختار، ویژگی و نقش کتاب درسی دانش آموز 

 ساختار، ویژگی و نقش کتاب کار  

 و نقش کتاب راهنمای معلم  ساختار، ویژگی 

 نقش و ویژگی سایر مواد آموزشی 

  تکليف عملکردی:

 تحلیل یک نمونه از واحد های یادگیری کتاب درسی و بررسی میزان سازگاری آن با عناصر برنامه درسی.

 های تدریس قرآن فصل چهارم: روش

 خواندن قرآن : -الف

 آموزش مهارت روخوانی -4

بخش خوانی کلمات و ترکیب های قرآنی با ترکیب صامت ها و مصوت ها، حرف ساکن، حرف مشدد بر اساس  -4-4

آموخته های سواد آموزی فارسی و با اشاره صحیح به هر بخش، توسط معلم، با استفاده از لوحه آموزشی و خواندن دسته 

 جمعی و انفرادی دانش آموزان 

 به صورت شمرده تمرین خواندن کلمات و عبارات قرآنی -4-2

 تمرین خواندن کلمات و عبارات قرآنی به صورت معمولی و روان -4-9

 

 : الخط قرآن کریم آموزش نمادهای خاص رسم  - 2

 انواع تنوین، کاف بدون سرک  و الف کوچک تاء گرد،   -4-2

 هاء ضمیر (  واو و یای کوچک ) در اشباع حرکت  -2-2

 همزه )ء(  -9-2

 ی ساکنین (نون کوچک ) التقا  -1-2

 حروف مقطعه -5-2

 عالمت مد  -3-2

 آموزش حروف ناخوانا : -9

 انواع حروف ناخوانا -9 -4

 آموزش حروف ناخوانا به صورت حروف متمایز - 2-9

 آموزش قواعد حروف ناخوانا -9-9
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 روش تدریس انواع وقف   -1

 ی رفع اشکاالت روخوانی شيوه  -5

 آموزش قرائت -3

 های قرآنی ب ( پيام

 ها و عبارات ساده یا پرکاربرد قرآن کریم  روش آموزش معنا کردن ترکیبج ( درک معنا : 

 های قرآنی  د ( داستان

 ها  ( خواندن از روی قرآن کامل

 و  ( حفظ نسبی آیات و سوره های قرآن کریم 

 تکليف عملکردی:

لف، طراحی آموزشی با استفاده از با اهداف بررسی برنامه درسی و ارتباط آن با روش های تدریس بخش های مخت

 شیوه های مختلف آموزش قرآن طراحی و اجرا نماید.

 . راهبردهای تدریس و یادگيری 9

استفاده از راهبرد مستقیم در تدریس واضح مبانی آموزش دینی، مطالعه مستقل و تعاملی برای تهیه گزارش از 

توانایی های دانش آموزان در درک مفاهیم دینی و اخالقی و بکارگیری راهبرد غیر مستقیم برای رسم شبکه 

ختلف مهارت آموزی و نیز بهره گیری مفهومی و تحلیل واحد یادگیری. در آموزش قرآن استفاده از روش های م

 از منابع محلی برای پاسخ به تفاوت های فردی دانش آموزان، تأکید می شود. 

 . منابع آموزشی1

  منبع اصلی:

. فصل دوم: تربیت دینی در 9621نگاهی دوباره به تربیت اسالمی. خسرو باقری، جلد دوم، تهران، مدرسه،  -9

)مربوط به مبحث آموزش دینی و تربیت، آموزش دینی و یادگیری، نگرشها و برابر چالش قرن بیست و یکم 

 رویکردها(

پردازی در تعلیم و تربیت اسالمی. گردآوری فتحی حسن ملکاوی، ترجمة اسداله  گامی به سوی نظریه -8

. مراحل رشد انسان و 9622فر، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی،  طوسی و غالمرضا متقی

 )مربوط به تربیت دینی و یادگیری و رشد(   126-161صص -تربیتی آنمسایل 

تعلیم و تربیت اسالمی. محمدتقی جعفری، گردآوری، تنظیم و تلخیص محمدرضا جوادی، تهران، پیام  -6

 )مربوط به مربی و آموزش دینی( 31-23صص -. رکن دوم: معلم و مربی9672آزادی، 
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 و چاپ شرکت اسالمی، تبلیغات تهران، سازمان رشد. ناصر باهنر، روانشناسی با همگام دینی مفاهیم آموزش -1

 . 9672 الملل، بین نشر

 کتاب های درسی راهنمای های معلم در دوره ابتدایی.  -1

 پژوهش ها و مقاالت علمی در زمینه آموزش مفاهیم دینی و اخالقی در ایران و جهان. منبع فرعی:

 . راهبردهای ارزشيابی یادگيری5

 نمره  92ارزشیابی پایانی: آزمون پایانی 

 نمره  1ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 

 نمره  1ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

 و آزمون پایان ترم انجام میارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی 

 شود. مبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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 «تفکر و پژوهشتحلیل محتوا و روش تدریس »سرفصل درس 

 متعاقبا اعالم می شود. 
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 «یبدن تیترب سها و فنون تدری روش»سرفصل درس 

 

 متعاقبا اعالم می شود.
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 «تحلیل محتوا و روش تدریس کار و فناوری»سرفصل درس 

 

 متعاقبا اعالم می شود.
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 «4کارورزی »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن4

آموزش اثربخش نیازمند آن است که معلمان در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به 
مطالعه، تصمیم گیری و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت های پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته های علمی و پژوهشی 

ذاشتن آموخته ها و گفتگو برای تعدیل، تعمیق تجربیات و توسعه شایستگی های باشند. برنامه کارورزی فرصت به تجربه گ
ای را فراهم کند. این فرآیند از مشاهده تأملی آغاز و به درس پژوهی در سطح مدرسه و کالس درس جهت کسب مهارت  حرفه

العه مسئله های آموزشی/تربیتی در ای مداوم ختم می شود. مط های یادگیری مادام العمر و قرار گرفتن در چرخه توسعه حرفه
سطح کالس درس و مدرسه زمینه ساز عمل مستقل حرفه ای معتبر و کسب تجربیات دست اول است. فرصت های یادگیری 
تدارک دیده شده باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت های واقعی، برای یافتن راه حلهای قابل دفاع )با پشتوانه 

وهشی( جهت پاسخ به مسئله های آموزشی/ تربیتی تدارک ببیند. در برنامه کارورزی دانشجو با درک مبانی نظری نظری و پژ
قادر خواهند بود تصمیمات اتخاذ شده در موقعیت های تربیتی/ آموزشی را  با ارائه شواهدی از پژوهش ها/ یافته های علمی 

ات در برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش آموزان از پشتیبانی نموده و نشان دهند که چگونه این  تصمیم
پشتوانه نظری الزم برخوردار است. در کارورزی یک دانشجویان توانایی تحلیل موقعیت های واقعی و انطباق آن با یافته های 

 اهند داد. نظری را در قالب پژوهش روایتی کسب کرده و ظرفیت های حرفه ای خود را توسعه خو

 
 مشخصات درس

 نوع درس: کارورزی

  1تعداد واحد: 

 ساعت 64زمان درس: 

 4کارورزی نام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

های آموزشی/ تربیتی در سطح کالس درس و مدرسه را شناسایی و با استفاده از شواهد و با 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

 شایستگی اساسی:

Ck &pk P 2 &8-8کد-

8&4-2 

 2سطح  8سطح  4سطح  هامالک

توانسته است موقعیت های  مسئله شناسی

آموزشی/ تربیتی در سطح 

کالس درس و مدرسه را 

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 

 مستندات آن را تبیین نماید.

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 ارائه 

 نماید.

آوری های جمعگزارش پژوهش روایی 

شده از مطالعه موقعیت 

فیزیکی، عاطفی، آموزشی، 

تربیتی را به صورت روایت 

نقل و کدگذاری نموده اما 

ها نتوانسته است کدگذاری

را در قالب مضامین 

سازماندهی و یافته ها را 

آوری شده های جمعگزارش

از مطالعه موقعیت فیزیکی، 

عاطفی، آموزشی، تربیتی را 

به صورت روایت نقل و کد 

ها را در گذاری نموده و گزاره

قالب مضامین سازماندهی و 

ها را گزارش نموده یافته

 است.

آوری شده از های جمعگزارش

مطالعه موقعیت فیزیکی، عاطفی، 

آموزشی، تربیتی را به صورت 

کدگذاری نموده و  روایت نقل و

ها را در قالب مضامین گزاره

سازماندهی نموده و با ایجاد 

ارتباط میان مضامین در قالب یک 

مسئله آموزشی/ تربیتی تبیین 
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 نموده است. گزارش کند. 

تدوین و ارائه 

 گزارش 

در گزارش ارائه شده 

ساختار کلی گزارش نویسی 

رعایت شده اما شواهد و 

مستندات کافی برای یافته 

 ارائه نشده است.ها 

در گزارش ارائه شده ساختار 

گزارش نویسی به صورت 

نظام مند در ثبت و ارائه یافته 

ها رعایت شده است و یافته 

ها به کمک برخی شواهد و 

مستندات پشتیبانی شده 

 است. 

در گزارش ارائه شده ارتباط میان 

فصل ها و عناوین ذیل فصل ها 

رعایت شده و یافته ها مبتنی بر 

واهد و مستندات تجربی و علمی ش

 گزارش شده است .

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت8

معرفی برنامه کارورزی و تکالیف عملکردی، برنامه زمان بندی سمینارها در سطح مدرسه و واحد آموزشی و جلسه اول: 

 چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد. 
 جلسه دوم و سوم: کارگاه  مسئله شناسی )مطالعه موقعیت(

 مشاهده فیلم تدریس/ موقعیتی در سطح مدرسه و تبیین مسئله بر اساس گام های زیر:  تکلیف یادگیری:

 الف: توصیف موقعیت )بیان ویژگی ها و مشخصه های متمایز کننده(
 ب: تشریح توضیح موقعیت )شناسایی اجزاء و روابط( 

استفاده از تکنیک های اگر، آنگاه، شش کاله  ج: بازنگری )به گونه دیگر دیدن/ از زاویه دید دیگری به موقعیت نگاه کردن( با
 تفکر و اسکمپر.

  د: تعیین نقطه کانونی )انتخاب، جمع آوری شواهد، درک و تحلیل، ارائه مسئله(.
 ه: تبیین مسئله با استفاده از استدالل قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات. 

ه به همراه بازخوردهای ارائه شده در محورهای مختلف تبیین مسئه در شرح تنظیم پوشه کار: نسخه ای از مسئله تبیین شد
 ای دانشجو ضبط گردد.  پرونده توسعه حرفه

 جلسه چهارم: مشاهده آزاد 

 سازماندهی دانشجویان در مدارس و معارفه آنان به مدارس )جلسه آشنایی با مدرسه، مدیر و معلم راهنما(

ورزی من در مدرسه. از دانشجو خواسته شود تا اولین تجربیات خود را از اولین روز تجربه اولین روز کار تکلیف یادگیری:

کارورزی از زمان آماده شدن برای رفتن به مدرسه تا زمان برگشتن در قالب داستان یا خاطره یادداشت روزانه ثبت و ارائه نماید. 
می کند بدون هیچ محدودیتی ثبت و ضبط خواهد نمود. این دانشجو در اولین روز کارورزی مشاهده آزاد دارد و آنچه را مشاهده 

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.

 داستان نگارش شده در اولین روز کارورزی در پوشه کار.پوشه کار: 
 کارگاه پژوهش روایتی: 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
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ه مقاالت یا منابع علمی در زمینه پژوهش روایتی در یکی از محورهای فوق و جمع بندی یافته ها مطالع تکلیف یادگیری:

 برای ارائه به کالس. 

ای از پژوهش روایتی و شناسایی نوع پژوهش، ابزار های بکارگرفته شده، ویژگی ها و فرآیند  تحلیل نمونه تکلیف عملکردی:

 یافته ها به کالس ارائه گردد.   بکارگرفته شده برای تدوین گزارش بررسی و

 کارگاه پژوهش روایتی: جلسه ششم

 تحلیل ساختاری روایت ها
 کدگذاری باز (1
 کدگذاری محوری و انتخاب مضامین  (2
 ارتباط مضامین با یکدیگر (2
 تبیین مسئله  (4

 :تکلیف عملکردی

 الف: تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده 

 شده از مشاهده آزاد مدرسه در قالب پژوهش روایتیب: تنظیم گزارش تهیه 

جلسه هفتم: مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت فیزیکی مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار 

 در سطح مدرسه

تهیه گزارش از موقعیت فیزیکی مدرسه شامل: موقعیت جغرافیایی و محیط بیرونی مدرسه، انواع فضا ها تکلیف عملکردی: 

کتابخانه، زمین ورزش، آبخوری، سرویس ها، کالس ها، راهرو ها....( نور، جریان هوا، وضعیت بهداشت، امکانات و تجهیزات ) )
کارگاهی، آزمایشگاهی، شبکه مجازی، سایت و......( شناسایی و تبیین مسئله )فرآیند مسئله شناسی و تبیین مسئله رعایت شود( 

 .ارائه یافته ها در سمینار مدرسه
 پوشه کار: گزارش دانشجو به همراه بازخورد های ارائه شده استاد در پوشه کار ضبط گردد. 

جلسه هشتم: مشاهده تأملی و مسئله شناسی ساختار و سازمان مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل 

 سمینار در سطح مدرسه

در اداره مدرسه، ساختار سازمانی، نحوه گردش  تهیه گزارش از ساختار سازمانی، روش های بکارگرفته شدهتکلیف عملکردی: 

 کار در سطح مدرسه، تعامالت میان مدیر، معلمان،کارکنان و نحوه تعامل با اولیاء مدرسه و تدوین آن در قالب پژوهش روایتی
 ضبط گردد. پوشه کار: گزارش تهیه شده به همراه بازخورد های ارائه شده از سوی استاد در پرونده توسعه حرفه ای دانشجو 

جلسه نهم: مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت عاطفی روانی/ تعامالت در سطح مدرسه/ بازدید از 

 مدرسه و تشکیل سمینار در سطح مدرسه

تهیه گزارش از موقعیت عاطفی روانی مدرسه شامل: روابط عاطفی میان معلم و دانش آموزان )درک تکلیف عملکردی: 

ان، برنامه ریزی برای ایجاد جو مثبت و سازنده در فضای کالس و...( تعامالت دانش آموزان با یکدیگر حاالت روانی دانش آموز
)میزان احترام ، همدلی، همکاری و....(،  روابط عاطفی میان معلمان و کارکنان و مدیر شناسایی و تبیین مسئله )فرآیند مسئله 

 در سمینار مدرسه. شناسی و تبیین مسئله رعایت شود( و ارائه یافته ها
 پوشه کار: گزارش دانشجو به همراه بازخورد های ارائه شده استاد در پوشه کار ضبط گردد. 

جلسه دهم: سمینار کالسی )بررسی گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس فرآیند شناسایی و تبیین 

 مسئله
در این نشست دانشجویان یافته های خود از مطالعه موقعیت مدرسه در ابعاد مختلف ساختار سازمانی، موقعیت فیزیکی و عاطفی 
را در قالب مسئله های تبیین شده به همراه راه حل های مبتنی بر یافته های علمی ارائه نموده و یافته ها مورد نقد و بررسی قرار 

 می گیرد. 
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شاهده تأملی کالس درس و مسئله شناسی فرآیند آموزش/ بازدید از مدرسه و تشکیل جلسه یازدهم: م

 سمینار در سطح مدرسه

تهیه گزارش از موقعیت آموزشی شامل: جو و فضای عاطفی و روانی، طراحی آموزشی، راهبرد های تکلیف عملکردی: 

و دانش آموزان با یکدیگر، وضوح و شفاف بودن  آموزش، سازماندهی تکالیف یادگیری، تعامالت میان معلم و دانش آموزان
مباحث، میزان درگیر نمودن دانش آموزان در فرآیند یادگیری، مواد و منابع آموزشی، ارزشیابی از یادگیری و...( شناسایی و تبیین 

 مسئله )فرآیند مسئله شناسی و تبیین مسئله رعایت شود( و ارائه یافته ها در سمینار مدرسه.
 گزارش دانشجو به همراه بازخورد های ارائه شده استاد در پوشه کار ضبط گردد.  پوشه کار:

جلسه دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم: سمینار )بررسی گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس فرآیند 

 شناسایی و تبیین مسئله در سطح مدرسه/ واحد آموزشی(
موقعیت آموزشی کالس درس را در قالب مسئله های تبیین شده به همراه در این نشست دانشجویان یافته های خود از مطالعه 

 راه حل های مبتنی بر یافته های علمی ارائه نموده و یافته ها مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. 

جلسه پانزدهم: سمینار ) بررسی گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس چارچوب پژوهش روایتی در 

 آموزشی(سطح مدرسه/ واحد 
تکلیف عملکردی: دانشجویان مجموعه یافته های خود را در طول ترم در قالب یک پژوهش روایتی زیر نظر استاد تنظیم نمایند. 
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 

 کالس مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.  پژوهشی قابل دفاع نماید. یافته ها در
 پوشه کار: گزارش تنظیم شده در پوشه کار توسعه حرفه ای ضبط می گردد.

 جلسه شانزدهم:  ارزیابی کارپوشه دانشجو بر اساس مالک ها و سطوح عملکرد

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

تأملی، بکارگیری راهبرد های شناختی در تحلیل موقعیت راهبردهای مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده 
های واقعی، تحلیل نقادانه برای شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد  های مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار های گروهی و 

 فردی ارائه می گردد. 

 . منابع آموزشی1

 منبع اصلی: ..........
 منبع فرعی:

 شود()متعاقبا اعالم می

 بردهای ارزشیابی یادگیری. راه4

ارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس کارورزی یک در قالب سمینار پایانی صورت می گیرد که در آن دانشجویان باید 
یافته های خود از مطالعه موقعیت های تربیتی و آموزشی را ارائه و با استناد به یافته های علمی پژوهشی )مطالعه شده در 

 شود.از آن دفاع نمایند. این جلسه با حضور معلم راهنما تشکیل می دروس نظری(
ارزشیابی فرآیند: ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد های داده شده به گزارش های ارائه شده در طول ترم و سمینارهای 

اسخ به بازخورد های سطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می گیرد. میزان مشارکت در بحث ها، ارائه یافته های جدید، پ
 داده شده و... 
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ارزیابی پوشه کار: کلیه گزارش ها به همراه بازخورد های داده شده در پوشه توسعه حرفه ای دانشجو ضبط و مبنای برنامه 
ای در پایان دوره قرار می گیرد. یک نسخه از پوشه در  ریزی برای آموزش های بعدی و نیز دفاع از توانایی های حرفه

 دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد.  اختیار
ارزشیابی عوامل مدرسه )مدیر و معلم راهنما(: بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردی است که 

 از سوی معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد. 
 حاسبه می شود: و به شرح زیر م 111امتیاز درس کارورزی بر مبنای 

 امتیاز  21د شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه:  
 امیتاز  41د گزارش های عملکردی مرحله ای:   

 امتیاز  41د تدوین و ارائه گزارش پایانی:  

 

 سایر نکات: 

 نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی: 
 بندیتنظیم فهرست و فصل .4
 مفاهیم کلیدی ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و .8
 نگارش ادبی و فنی .2
 اعتبار داشتن گزاره ها .1

 ظرافت و زیبائی ظاهری .4

 صحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره ها .6

 ارایه نمودارها و عوامل دیداری و هنری مکمل .7
 هاارائه راه حل ها و پیشنهادهای برخاسته از یافته .2

 ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها .3
 رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی .41
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 «8کارورزی »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 1

و خالقیت در  12اگر تدریس را فرایندی سازمان یافته، اخالقی و متعهدانه بدانیم که نیازمند بهره گیری از یافته های علمی، شهود
فرد است، در آن صورت برنامه کارورزی به جای تمرکز انحصاری بر آموزش فنون، نیازمند موقعیت های بی بدیل و منحصر به

کارگیری روش های استداللی/  نه با موقعیت های واقعی در سطح کالس درس روبرو شود تا با بهفعاالآن است که دانشجومعلم ،
به آفرینش الگوهای ذهنی ه، دش اندوخته های یادگیری پرداخته، با آگاهی انتقادی نسبت به تجربیاتمنطقی به بررسی موقعیت 

که به وی در اتخاذ تصمیمات اثربخش و ارزیابی نتایج حاصل از آن تصمیمات جهت برنامه ریزی کمک  ردازدبپ ییها واره و طرح
 کند.

خصی معلم و آن چه او در یک مکان و زمان خاص انجام می دهد، تدریس عملی وابسته به موقعیت است و با ویژگی های ش 
، به دنبال آن است تا دانشجومعلمان را در معرض 2مرتبط است. از این رو فرصت های یادگیری تدارک دیده شده در کارورزی 

ار داده، به آنان کمک کند ( است قر16، فراشناختی15، موقعیتی14ای ، رویه12دانش کاربردی که ترکیبی از انواع مختلف دانش )بیانی
تا به تامل در باره موقعیت های تربیتی بپردازند. این برنامه از طریق طراحی فرصت های یادگیری عملی امکان کسب تجربیات 
مستقیم، بررسی نتایج و بازاندیشی در خصوص دریافت های خود را از موقعیت واقعی آموزش به دست آورند. در برنامه کارورزی 

، توانایی تأمل در عمل را به طور مقدماتی از طریق مشارکت در فرآیند نگرانه تکالیف ژرفو با قرار گرفتن در معرض دانشج 2
آموزش )فردی، گروه  های کوچک/ بزرگ( و نهایتا  اجرای مستقل فعالیت های یادگیری در سطح کالس درس کسب کرده، به  

آگاهی نسبت به تصمیمات ناظر به برنامه ریزی، اجرا و می یابد.  درک صحیحی نسبت به آنچه درکالس جریان دارد دست
 ارزیابی، به عنوان یک فرآیند تأملی، به شناخت جهت گیری حرفه ای، نوع تفکر و سبک تدریس دانشجو کمک خواهد کرد. 

 

 مشخصات درس

 نوع درس: کارورزی

  1تعداد واحد: 

 ساعت 64زمان درس: 

 2نام درس: کارورزی 

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ 

.  با تداوم مطالعه موقعیت یادگیری )در سطح کالس درس یا مدرسه( مشکالت/ نیازهای فردی، گروه های 1

کوچک/ بزرگ را شناسایی/ بازشناسی کند و فعالیت هایی را برای رفع مشکالت/ نیازهای یادگیری طراحی، 

 تولید، اجرا و ارزیابی نماید. 

 وزش واکاوی نموده، یافته های خود را روایت نماید. . تجربیات خود را از مشارکت در فرآیند آم2

 شایستگی اساسی:

های یادگیری، . فرصت2

 محتوای درس و ساختار آن
 مالک          

 شایستگی

 2سطح موفقیت  8سطح موفقیت  4سطح موفقیت 

                                                 
12 - Intuition 
13  - Declarative knowledge  
14 - Procedural knowledge 
15  - Conditional knowledge  
16  - Metacognitive Knowledge 
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مطالعه 

 موقعیت

توانسته است موقعیت 

های یادگیری را با جمع 

آوری اطالعات توصیف 

نماید اما نتوانسته است 

مشکل/  نیاز را به کمک 

 شواهد تبیین نماید. 

های توانسته است موقعیت

آوری یادگیری را با جمع

-اطالعات به صورت نظام

مند برای شناسایی مشکل 

یادگیری/ نیاز در تعامل با 

ف نموده معلم راهنما توصی

و راه حل/های بهینه را با 

کمک شواهد جمع آوری 

 شده از موقعیت تبیین نماید

های توانسته است موقعیت

آوری یادگیری را با جمع

مند اطالعات به صورت نظام

برای شناسایی مشکل 

یادگیری/ نیاز در تعامل با معلم 

راهنما توصیف نموده و راه 

حل/ های بهینه و روش 

کمک شواهد معتبر مداخله را با 

 و یافته های علمی تبیین کند.

  فعالیتِ

آموزش/ 

 یادگیری

فعالیت یادگیری طراحی 

شده ناظر به نیاز/ مسئله 

شناسایی شده در یکی از 

انواع فردی، گروه 

کوچک، جمعی است، اما 

گزارش اجرا و ارزیابی 

نشان دهنده تأثیر گذاری 

بر حل مشکل/ رفع نیاز 

 نیست.

یادگیری طراحی فعالیت 

شده از انسجام برخوردار 

است و گام های اجرای آن 

را با مشارکت معلم راهنما 

به وضوح مشخص نموده 

است. ارزیابی از اجرای 

فعالیت نشان دهنده تأثیر 

گذاری بر حل مسئله/ رفع 

نیاز در سطح فردی، گروه 

 کوچک/ جمعی  است.

فعالیت یادگیری طراحی شده، 

ف و اتخاذ امکان ایجاد انعطا

تصمیمات آگاهانه با مشارکت 

معلم راهنما ناظر به موقعیت 

آموزش/ یادگیری را فراهم  

نموده و نتایج ارزیابی از اجرای 

نیز منعکس کننده تأثیر راه حل 

های بکارگرفته شده در حل 

مسئله/ رفع نیاز در سطح 

فردی، گروه کوچک/ جمعی  و 

بازنگری در آن فراهم کرده 

 است. 

یافته های 

 تأملی 

گزارش عملکرد شامل 

فعالیت های انجام شده 

در طول نیمسال است 

اما یافته ها به گونه ای 

که انعکاس دهنده دالیل 

موفقیت/ توانایی ها، 

محدودیت های حرفه 

ای دانشجو و راه های 

 برای توسعه آن نیست. 

گزارش عملکرد شامل 

فعالیت های انجام شده در 

یافته  طول نیمسال است و

ها انعکاس دهنده دالیل 

موفقیت/ توانایی ها، 

محدودیت های حرفه ای 

 دانشجو است.

گزارش عملکرد شامل فعالیت 

های انجام شده در طول 

نیمسال است و یافته ها 

انعکاس دهنده دالیل موفقیت/ 

توانایی ها، محدودیت های 

حرفه ای است و دانشجو 

توانسته است راهکار های 

ای  سعه حرفهعملی برای تو

 خود ارائه کند.

تدوین و ارائه 

 گزارش 

در واکاوی تجربیات 

شخصی از موقعیت های 

یاگیری صرفا  به کد 

گذاری، طبقه بندی کد 

ها، و شناسایی مضامین  

 بسنده نموده است.

در گزارش ارائه شده 

تجربیات شخصی از 

موقعیت های یادگیری را 

به کمک کد گذاری، و 

طبقه بندی کد ها، و 

شناسایی مضامین مورد 

واکاوی قرار داده اما یافته 

در گزارش ارائه شده تجربیات 

شخصی از موقعیت های 

و یادگیری با کمک کد گذاری، 

طبقه بندی کد ها، شناسایی 

مضامین مورد واکاوی قرار 

گرفته و یافته ها را مبتنی بر 

شواهد تجربی و علمی روایت 



487 

 

ها را با استفاده از شواهد 

 روایت نکرده است.

 کرده است .

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن . فرصت8

 جلسه اول: 

معرفی برنامه کارورزی و تکالیف عملکردی، نحوه طراحی فعالیت های یادگیری، شیوه تنظیم روایت ها، برنامه زمان بندی 

سمینارها در سطح مدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس مالک ها  و سطوح موفقیت بر 

 اساس پیامد های یادگیری 

  هم:جلسه دوم تا شانزد

در طول این جلسات دانشجو در مدرسه حضور خواهد داشت و جلسات بحث کارورزی بر حسب مورد می تواند در سطح مدرسه یا 

، دانشجو در مقیاس خرد در فعالیت های یادگیری که در سطح 2واحد آموزشی تشکیل شود.از آنجایی که در برنامه کارورزی 

به تجربیات دست اول در زمینه یادگیری دست خواهد یافت لذا، ضروری است کالس درس مشارکت می کند و از این طریق 

دانشجویان بر اساس گزارش پایانی ارائه شده در نیمسال اول، مسئله ها/ نیاز های تأثیر گذار بر یادگیری دانش آموزان را در 

ادگیری طراحی و تدوین نموده و با سطح فردی، گروه های کوچک، گروه کالسی شناسایی و آن ها را در قالب فعالیت های ی

راهنمایی و مشارکت معلم راهنما )به صورت مشترک با معلم راهنما یا به صورت مستقل زیر نظر معلم راهنما اجرا نماید( به حل 

دانش  هیجانی-مسئله / پاسخ به نیاز ها اقدام نماید. این مسئله ها/ نیازها می توانند ناظر به عملکرد های شناختی یا عاطفی

آموزان باشند. گفتگو 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 منجر به یک خود ارزیابی و شناسایی نقاط قوت و ضعف و راهکار های ارتقاء/ بهبود آن باشد، ضروری 

 و میان استاد/ معلم راهنما قبل و پس از اجرای فعالیت ضمیمه است(.گفتگ 17است )فرم پیشنهادی

توصیه: با توجه به این که مسئله های شناسایی شده از سوی دانشجویان در ترم یک دارای عمق و پیچیدگی متفاوتی است، می 

/ بزرگ اقدام نمود. تعداد توان بر حسب ماهیت مسئله ها نسبت به اجرای فعالیت های یادگیری به صورت فردی، گروه کوچک

فعالیت در هر یک از دو مرحله )مشارکت با معلم راهنما در اجرای  6تا  4فعالیت ها توسط هر دانشجو در طول ترم باید بین 

فعالیت ها و اجرای مستقل فعالیت ها زیر نظر زیر نظر معلم راهنما( باشد. تصمیم گیری در این خصوص بر عهده مدرس راهنما 

 است. 

رصورتی که بنا به دالیلی دانشجو امکان کار بر روی مسئله های شناسایی شده در ترم یک را نداشته باشد، طی نشست د

مشترکی میان معلم راهنما، استاد کارورزی و دانشجو نسبت به شناسایی مسئله ها/ نیاز ها اقدام شده وفعالیت های یادگیری بر 

نشجویانی که بنا به دالیلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده اند می توانند با در نظر اساس آن طراحی، اجرا و ارزیابی شود. دا

گرفتن یک برنامه ترمیمی از یک تا چهار هفته نسبت به تهیه/ تکمیل گزارش ها و شناسایی مسئله ها برای ورود به عرصه با 

 انشجویان بر اساس آیین نامه آموزشی نا تمام اعالم می گردد. نظر استاد راهنما اقدام نمایند. بدیهی است که نمره این گروه از د

 تکالیف عملکردی برای مشارکت در فعالیت های کالسی: 

تهیه طرح کلی برای مشارکت در فعالیت های یادگیری در طول ترم و اجرای مستقل فعالیت ها زیر نظر استاد راهنما و  .1

 با هماهنگی معلم راهنما.

                                                 
 فرم ها می تواند با توجه به شرایط و اقتضائات مورد بازنگری قرار گیرد. - 17
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برای رفع نیاز/ حل مسئله به صورت فردی و مشارکت در اجرای آن زیر نظر استاد راهنما و با  طراحی فعالیت یادگیری .2

هماهنگی معلم راهنما، تهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش بینی ها و ارائه 

 پیشنهاد ها برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی.

برای رفع نیاز/ حل مسئله برای گروه کوچک و مشارکت در اجرای آن زیر نظر استاد راهنما و با طراحی فعالیت یادگیری  .2

هماهنگی معلم راهنما، تهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش بینی ها و ارائه 

 پیشنهاد ها برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی.

برای رفع نیاز/ حل مسئله در سطح جمعی/ کالس درس و مشارکت در اجرای آن زیر نظر استاد  طراحی فعالیت یادگیری .4

راهنما و با هماهنگی معلم راهنما، تهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش بینی 

 ها و ارائه پیشنهاد ها برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی.

 دی برای اجرا توسط دانشجوتکالیف عملکر

طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله به صورت فردی زیر نظر استاد راهنما و معلم راهنما، تهیه گزارش از  .1

اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش بینی ها و ارائه پیشنهاد ها برای طراحی موقعیت یادگیری 

 بعدی.

الیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله به برای گروه کوچک به صورت فردی زیر نظر استاد راهنما و معلم طراحی فع .2

راهنما، تهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش بینی ها و ارائه پیشنهاد ها برای 

 طراحی موقعیت یادگیری بعدی.

ای رفع نیاز/ حل مسئله در سطح جمعی/ کالس درس به صورت فردی زیر نظر استاد راهنما طراحی فعالیت یادگیری بر .2

و معلم راهنما، تهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش بینی ها و ارائه پیشنهاد ها 

 برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی.

 محور طراحی فعالیت های الزامی

 فعالیت یادگیری برای شناسایی ظرفیت ها و توانایی های دانش آموزان طراحی -

 طراحی فعالیت یادگیری برای درگیر نمودن ) انگیزشی، تحصیلی و رفتاری( دانش آموزان در موقعیت یادگیری -

 طراحی فعالیت یادگیری برای مرور مباحث  -

 طراحی فعالیت یادگیری برای آموزش مهارت های کار مشارکتی -

 ی فعالیت برای پرورش مهارت های تفکرطراح -

 طراحی تکلیف یادگیری برای یکی از موضوعات درسی -

 طراحی فعالیت رفع بد فهمی های دانش آموزان  -

 طراحی فعالیت برای رفع عقب ماندگی های تحصیلی  -

 طراحی فعالیت برای تقویت/ بهبود عملکرد های عاطفی )مثل بی نظمی، عدم رعایت قوانین( -

 لیت یاگیری برای سنجش آموخته هاطراحی فعا -

 سایر فعالیت ها به تشخیص معلم راهنما -

 

 ساختار طراحی فعالیت ها: 

 هدف/ پیامد -

 مراحل/گام های اجرای فعالیت -

- ..... 

- .... 
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- .... 

- ..... 

 مواد/ منابع آموزشی مورد نیاز -

 روش بازخورد دادن به دانش آموزان در فرایند اجرا -

 ش عملکردسنجش آموخته ها/ سنج -

 ارزیابی و بازخورد فعالیت
 بررسی پیش بینی ها -
 تعیین موانع و محدودیت ها -

 تغییرات اعمال شده در فرآیند اجرا -
 بررسی نتایج حاصل شده از اجرا -

 واکاوی تجربه بکارگرفته شده -

 اتخاذ تصمیمات برای طراحی فعالیت بعدی -

 سمینارها

 سمینار ها در دو شکل اجرا می شود:

الف: در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجرای فعالیت ها و بر اساس طرح کلی پیش بینی شده با مشارکت 
 معلم راهنما برای کمک به دانشجو در ارزیابی عملکرد خود و برنامه ریزی برای ادامه فعالیت 

بیات و یافته ها و دستیابی به درک عمیق تر از ب: در سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی برای به مشارکت گذاشتن تجر
 تجربیات کسب شده.

 انواع سمینار ها
 سمینار با حضور معلمان راهنما و دانشجویان دو نوبت در نیمسال )الزامی(

از سوی  سمینار های جمعی برای انتقال یافته ها و تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الزامی)با برنامه ریزی و اعالم قبلی
 مدرس(

 سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترک )اختیاری و با درخواست دانشجویان(

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2
برگزاری کارگاه آموزشی برای طراحی فعالیت های یاگیری با رویکرد شناختی، و بکارگیری راهبرد های شناختی برای 

یادگیری در سطح کالس درس، رویکرد تجربی برای اجرای فعالیت ها در سطح  مطالعه و تحلیل نقادانه موقعیت های
کالس درس به صورت فردی، گروه های کوچک/ جمعی، راهبرد  های مشارکتی، برای مشارکت در سمینار های کالسی و 

 به بحث گذاشتن تجربیات و ارائه یافته.

 . منابع آموزشی1
 منبع اصلی: ..........

 منبع فرعی:

 اهبردهای ارزشیابی یادگیری. ر4

بر اساس تهیه طرح فعالیت در سطح کالس، مشارکت با معلم  2ارزشیابی پایانی در درس کارورزی  ارزشیابی پایانی:

راهنما در اجرای فعالیت های یادگیری،اجرای مستقل فعالیت های یادگیری و ارزیابی از نتایج بر اساس پیش بینی ها، 
سی برای ارائه یافته ها و تجربیات به سایر دانشجویان. در این سمینار ها دانشجویان باید یافته شرکت در سمینار های کال

های خود را از مطالعه موقعیت های تربیتی و آموزشی ارائه و با استناد به یافته های علمی پژوهشی )مطالعه شده در دروس 
 نظری( ارائه و از آن دفاع نمایند. 
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ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد های داده شده به گزارش های ارائه شده در طول نیمسال و  ارزشیابی فرآیند:

سمینارهای سطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می گیرد. میزان مشارکت در بحث ها، ارائه یافته های جدید، پاسخ به 
 بازخورد های داده شده و... 

ش ها از اجرای فعالیت ها به همراه بازخورد های داده شده در پوشه طرح تهیه شده و کلیه گزار ارزیابی پوشه کار:

ای در پایان  توسعه حرفه ای دانشجو ضبط و مبنای برنامه ریزی برای آموزش های بعدی و نیز دفاع از توانایی های حرفه
 می گردد.  دوره قرار می گیرد. یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط

ارزشیابی عوامل مدرسه )مدیر و معلم راهنما(: بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان نیمسال مربوط به گزارش عملکردی است 
 که از سوی معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد. 

  و به شرح زیر محاسبه می شود: 411امتیاز درس کارورزی بر مبنای 

 امتیاز  21سی)معلم راهنما(، سمینارها )استاد راهنما(:  د شرکت فعال در جلسات کال
 امتیاز 21د نظر معلم راهنما در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالک های ذکر شده در پیامد های یادگیری:   

ک های نظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجرا و ارزیابی فعالیت ها با توجه به سطح موفقیت دانشجو بر اساس مال -
 امتیاز 21ذکر شده در پیامد های یادگیری 

تدوین و ارائه گزارش پایانی توسط استاد راهنما با کسب نظر از معلم راهنما با توجه به سطح موفقیت دانشجو بر  -
 امتیاز 21اساس مالک های ذکر شده:  

 . می باشد 14% امتیاز یا نمره 71    2حد نصاب قبولی در درس کارورزی -

 : سایر نکات

 نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی: 

 بندیتنظیم فهرست و فصل .44

 ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدی .48

 نگارش ادبی و فنی .42

 اعتبار داشتن گزاره ها .41

 ظرافت و زیبائی ظاهری .44

 صحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره ها .46

 ارائه نمودارها و عوامل دیداری و هنری مکمل .47

 هاو پیشنهادهای برخاسته از یافته ارائه راه حل ها .42

 ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها .43

 رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی .81
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 «اختالالت یادگیری»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن4
آموزش اثر بخش مستلزم تدارک فرصت های یادگیری متنوع برای پاسخ به دامنه تفاوت های فدردی در سدطح کدالس درس و    

رغم بهره مندی از هوش طبیعی و گاه باال تر به دالیلدی بدا موفقیدت تحصدیلی روبدرو نیسدتند.        کمک به کودکانی است که عل
د و کمک به آنان در رفع محدودیت ها خصوصا  در سال های اولیه تحصیل شناسایی کودکانی که با اختالل یادگیری روبرو هستن

تأثیر تعیین کننده ای در آینده تحصیلی و موفقیت آنان در سال های بعد دارد. آشنایی معلمان با مفهوم اختالل یادگیری و تمدایز  
صی برنامه آموزشی مورد نیداز ایدن گدروه از    آن با کودکان دارای نیاز های ویژه به آنان کمک می کند تا با مشارکت مراکز تخص

 دانش آموزان را تهیه و در رفع محدودیت های آموزشی به این گروه از دانش آموان اقدام نماید. 

 مشخصات درس

 / عملینوع درس: نظری

  2تعداد واحد: -

 ساعت 48زمان درس: 

 

 نام درس: اختالالت یادگیری

 این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان 

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. 

 شایستگی اساسی:

&ckPK&PCK  
-8 &4-8&4-4کد

8& 2-2&1-2  

 2سطح 8سطح 4سطح  هامالک 

در گزارش ارائه شده نشانه های  ویژگی ها

بارز اختالل اشاره نموده است اما 

نتیجه گیری انجام شده با شواهد 

کافی برای تعیین نوع و میزان 

 اختالل همراه نیست.

در گزارش ارائه شده نشانه 

های اختالل مطرح شده 

است و نتیجه گیری انجام 

برای تعیین شده با شواهد 

نوع و میزان اختالل همراه 

 است.

در گزارش ارائه 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 

نوع اختالل  های توصیه شده با

 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 

د کافی برای تأثیر گذاری شواه

راهبرد ها برای کمک به دانش 

 آموز وجود دارد.

 

  های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت8

 : کلیات4فصل 

 تعریف اختالالت  
 طبقه بندی اختالالت 
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 شیوع اختالالت یادگیری بر اساس سن وجنس 
 نظریه های یادگیری مبتنی بر مغز

 مورد اختالالت یادگیریدیدگاه گستره زندگی در 

 تکلیف یادگیری: 
 مقاالت/گزارش های پژوهشی در زمینه اختالالت یادگیری را مطالعه و خالصه از یافته های آن را به کالس ارائه نماید. 

 : سبب شناسی اختالالت یادگیری8فصل 
 عوامل درونی -    
 عوامل بیرونی  -    

 یادگیری: ارزیابی و تشخیص اختالالت 2فصل 

 آزمون های هنجارمرجع -   

 آزمون های مالک مرجع -  

 آزمون های عصب شناختی -  
 بررسی عملکرد در کالس درس -  

 : ویژگی های شناختی افراد با اختالل یادگیری1فصل    
 هوش -   
 توجه -    
 بیش فعالی -    
 حافظه -    
 مشکالت ادراکی -    
 زبان -    
 اجتماعی، هیجانی و شخصیتی افراد با اختالل یادگیری ویژگی های -    
 دانش آموزان تیزهوش با اختالل یادگیری -  

 تکلیف یادگیری: 
مند به کار در آن پایه است( را ترتیب داده و نظرات معلم  ای )در پایه ای که عالقه با یکی از معلمان با تجربه مصاحبه .1

ها، راهبرد هایی که برای کمک به این گروه از دانش آموزان/ خانواده ها مربوطه را در خصوص روش شناسایی، نشانه 
 بکارگرفته و نتایج حاصله تنظیم و یافته ها را در گروه کاری بررسی و نتیجه را در سمینار کالس ارائه نماید.

ار های دانش آموز را با مشاهده یک مورد دانش آموز دارای اختالالت یادگیری )شناسایی شده توسط معلم/ درمانگر( رفت .2
 ثبت و ویژگی های شناختی را مشخص کند. این فعالیت می تواند بر روی گزارش های مکتوب نیز انجام شود.

 : برنامه های آموزشی برای دانش آموزان با اختالل یادگیری4فصل 
 آموزش انفرادی - 
 آموزش در مدارس ویژه - 
 تشکیل کالس های ویژه در مدارس عادی - 
 آموزش در کالس های عادی مدارس با کمک معلم متخصص به عنوان مشاور معلم کالس -  
 استفاده از راهبردهای آموزشی ویژه - 
 استفاده ازالگوهای آموزش مشارکتی - 
 مشارکت خانواده در برنامه های آموزشی - 
 مشارکت تیم متخصص -

 تکلیف یادگیری: 
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رسه برای بررسی وضعیت یک دانش آموز دارای اختالل یادگیری تشکیل شده با حضور در نشست آموزشی که در سطح مد
 شرکت و فرآیند بررسی و تصمیم گیری برای کمک به دانش آموز را گزارش نماید. 

یک برنامه آموزشی در زمینه اختالالت یادگیری را مشاهده )فیلم های آموزشی/موقعیت واقعی(/ مطالعه )گزارش( و نوع/ ترکیب 
 های آموزشی بکارگرفته شده را با ذکر شواهدی گزارش نماید.  برنامه

 : راهبرد های یاری دهنده به  دانش آموزان با اختالل یادگیری6فصل 
 فعال کردن نیمکره راست یا چپ یا جسم پینه ای مغز متناسب با موضوع آموزشی - 
 استفاده از بازی های فکری - 

 استفاده از موسیقی - 
 درمان استرس کودکان با اختالل یادگیری - 
 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 یادگیری7فصل 
 اختالالت یادگیری در ریاضی - 
 اختالالت یادگیری در زبان آموزی: - 

 اختالالت زبان شفاهی .1
 اختالالت نوشتن .2
 اختالالت خواندن .2

 : اختالالت ریاضی ) حساب (2فصل 
 ریاضیات چیست ؟ -
 اختالل در ریاضیات چیست ؟ -
 اختالل در محاسبه  -
 اختالل در درک روابط فضایی -

 مشکالت حافظه ای  -

 اضطراب ریاضی -

 ریاضی به دانش آموزان با اختالل ریاضی: آموزش 3فصل 

 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 ارائه شده  با مطالعه یک مورد دانش آموز دارای اختالل ریاضی، نوع اختالل را شناسایی و برنامه

 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.

 ای تدریس و یادگیری. راهبرده 2
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مطالعه فردی و تهیه خالصه نظام مند از منابع علمی در زمینه اختالالت یاگیری و ارائه آن در سمینار های کالسی یا در 
سطح واحد آموزشی. استفاده از شیوه مطالعه فردی در بررسی عملکرد یادگیری یک دانش آموز دارای اختالالت ریاضی یا 

 ش یک مورد اختالل ریاضی و اظهار نظر در مورد روش های بکار گرفته شده و نتایج آن به کالس.مشارکت در فرآیند آموز

 . منابع آموزشی1
 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  –مان اختالالت ریاضی در -2
 انتشارات ساواالن -یوسف کریمی –اختالالت یادگیری  -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 -شکوهی یکتا و دکتر اکرم پرنددکتر محسن  -ناتوانی های یادگیری -7

 انتشارات دانشگاه پیام نور -دکتر غالمعلی افروز -اختالالت یادگیری -8

ترجمه دکتر احمد یارمحمدیان و دکتر  -دیدید سوسا -روان شناسی کودکان با نیازهای ویژه، ناتوانی های یادگیری -9
 هانانتشارات سمت و انتشارات دانشگاه اصف -محمد باقر کجباف

 ده سی دی فیلم آموزشی شبنم شوق که حاوی آموزش های عملی دکتر مصطفی تبریزی است. -11

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4

 نمره 11ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره  5ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 

 نمره  5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 

 رزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. ا
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 «آموزش و پرورش فراگیر »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن4

آموزش و پرورش برای ارائه خدمات عادالنه به همه دانش آموزان صرفنظر از موقعیت و سطح توانایی، نیازمند اسدتفاده از سدازو   
کارهایی است که شرایط، امکانات و فرصت های یاگیری را در کالس درس، متناسب با ویژگدی هدا واقتضدائات داندش آمدوزان      

مان در تطبیق برنامه درسی با نیاز این گروه از دانش آموزان نیاز مندد تعددیل انتظدارات    دارای نیاز های ویژه هماهنگ نماید. معل
آموزشی، محتوا، روش ها و شیوه های ارزشیابی هستند تا به این گروه از دانش آموزان در مددیریت محددودیت هدا و اسدتفاده از     

 توانایی های خود برای داشتن یک زندگی موفقیت آمیز کمک کنند. 

 ات درسمشخص

 / عملینوع درس: نظری

  2تعداد واحد: -

 ساعت 48زمان درس: 

 

 نام درس: آموزش و پرورش فراگیر 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

ای برای آموزش و پرورش  هایی را برای شناسایی و بکارگیری راهبردهای مداخله با درک نقش و اهمیت آموزش فراگیر روش

 های عادی طراحی و اجرا نماید.  کودکان با نیازهای ویژه در کالس

 
 شایستگی اساسی:

&ckPK&PCK  

 &8-4&4-8&4-4کد

8-8& 2-8&4-2 & 

8-2&2-2&2-1 

 2سطح 8سطح 4سطح  هامالک 

منطق آموزش 

 فراگیر

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 

 ارائه نکرده است. 

در مقایسه دیدگاه ها توانسته 

گروه را به استدالل های دو 

مقایسه و شواهد کافی برای رد 

یا تأیید آموزش دانش آموزان 

دارای نیازهای ویژه در مدارس 

 عادی ارائه 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 

آموزان یادگیری همه دانش 

 پشتیبانی شود ارائه کند.

راهبردهای 

 ای مداخله

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 

 ارائه نماید. 

مشاهده  در مقایسه دو نوبت

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 

 ارائه نماید.

در مقایسه دو نوبت مشاهده 

کالس توانسته است تمایز میان 

دانش آموزان عادی و دارای نیاز 

ژه را در مفهومی خاص های وی

مشخص کند، اما توانسته است 

راهبرد هایی را برای کمک به 

این گروه ارائه نماید و آن را با 

شواهدی از پژوهش ها تأیید 

 کند. 

فعالیت یادگیری طراحی شده  فعالیت یادگیری

در راستای نیاز شناسایی شده 

است اما تأثیر آن بر یاگیری 

 دانش آموز گزارش نشده است. 

فعالیت یادگیری طراحی شده 

در راستای نیاز شناسایی شده 

است و تأثیر آن بر یاگیری 

 دانش آموز گزارش شده است.

فعالیت یادگیری طراحی شده در 

شده است راستای نیاز شناسایی 

و تأثیر آن بر یاگیری دانش آموز  

به همراه شواهدی از عملکرد 

 گزارش شده است.
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت8
 فصل اول: کلیات

 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 -2
 ضرورت فراگیرسازی آموزش وپرورش کودکان با نیازهای ویژه در ایران -4

 تکلیف یادگیری: 

مقاله مکتوب در  مورد آموزش فراگیر در فصلنامه ها و منابع علمی و مقایسه دیدگاه ها و استدالل های مطالعه دو  .1
 ارائه شده در تأیید یا رد آموزش فراگیر و ارائه آن به کالس در قالب مقاله کوتاه. 

رای کمک به این مصاحبه با معلمی در مدارس دانش آموزان با نیاز های ویژه و گفتگو در خصوص روش هایی که ب .2
 گروه از دانش آموزان در کالس های عادی می توان داشت.   

 فصل دوم: شناسایی نیازهای کودکان دارای نیازهای ویژه
 های ذهنی دیدگی آسیب -1
 های شنوایی دیدگی آسیب -2
 های بینایی دیدگی آسیب -2
 حرکتی -های جسمی دیدگی آسیب -4

 تکلیف یادگیری: 

با حضور در یک مدرسه کودکان دارای نیاز های ویژه، فرآیند آموزش به کودکان را در موضوع درسی خاصی را مشاهده، ثبت و با 
مشاهدات خود در آموزش کودکان عادی در همان موضوع مقایسه و راهبرد هایی را برای کمک به یادگیری این گروه از دانش 

 آموزان ارائه نماید. 

 ی برنامه آموزشی یکپارچه  فصل سوم : تهیه
 نظری اجمالی بر رویکرد موضوعی  -

 تعریف برنامه آموزشی یکپارجه  -

 برنامه آموزشی سازگار با همه کودکان  -

 مالحظات مربوط به جمعیت های همه ی کودکان وسن آن ها  -

 سودمندی های رویکرد برنامه آموزشی یکپارچه  -

 انظباط و کالس داری مدیریت کالس -

 : یاگیریتکلیف 

با حضور در یک مدرسه کودکان دارای نیاز های ویژه، فرآیند آموزش و مدیریت کالس درس را مشاهده، ثبت و با مشاهدات 
 خود در کالس آموزش کودکان عادی مقایسه و راهبرد هایی را برای مدیریت این کالس ها ارائه نماید

 فصل چهارم : نمونه ای از موضوعات آموزشی یکپارچه  
 وضوع یکپارچه آماده م -

 رهنمودهایی برای متناسب سازی فعالیت ها  -

 گنجانیدن برنامه آموزشی برنامه آموزش انفرادی یا برنامه خدمات خانوادگی انفرادی در فعالیت های کالسی  -

 ایجاد ارتباط بین برنامه آموزشی کالسی و خانه  -

 تکلیف یادگیری: 
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مصاحبه ای با ولی یکی از دانش آموزان دارای نیاز های ویژه انجام داده و انتظارات او را برای همکاری مدرسه با خانواده دریافت 
 و طرحی برای کمک به یادگیری دانش آموز در خانه تهیه و ارائه کند. 

 فصل پنجم : فعالیت های حسی ، زبان و سواد ، رشد مهارت های عددی
 های حسیهدف فعالیت  -

 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   -

 مطالعه موردی برای توصیف متناسب سازی ها -

 برنامه آموزشی مهارت های عددیمحتوای  -

 متناسب سازی ، وسایل یا فعالیت ها برای کودکان دارای نیاز های ویژه   -

 مطالعه موردی برای توصیف متناسب سازی ها  -

 تکلیف یادگیری: 

فاهیم/ مهارت با مطالعه عملکرد یک دانش آموز دارای نیاز های ویژه، نیاز یادگیری را شناسایی و فعالیتی برای آموزش یکی از م
 ها در یکی از موضوعات درسی طراحی، اجرا و نتایج آن در یادگیری دانش آموز را گزارش کند. 

 فصل ششم : رشد مهارت های خود نظم دهی در یادگیری
 تغییر و اصالح شناختی رفتار -

 تغییر و اصالح شناختی رفتار: اصول زیر بنایی -

 ن و خالصه () بازبینی ، پرسش ، خواندPQRSآموزش راهبرد  -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2
تدارک دیدن فرصت های یادگیری عملی برای کسب تجربه مستقیم برای مشاهده فرآیند آموزش به کودکان با نیاز های 
ویژهو برنامه ریزی برای پاسخ به تفاوت های فردی دانش آموزان در کالس های عادی برای موضوعات درسی مختلف. 

 راهبرد های شناختی برای طراحی برنامه درسی و فرصت های یادگیری است.استفاده از 

 . منابع آموزشی1
................. 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4
 نمره  11ارزشیابی پایانی: 

 11ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در تکالیف یادگیری  و تکالیف عملکردی پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 
 نمره 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 
 مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( 
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 «کالس های چندپایهو آموزش ریزی درسی برنامه» سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن 4

توسعه زندگی شهری و کاهش جمعیت در مناطق روستایی/ حاشیه شهر ها منجر به افزایش کالس های چند پایه در این مناطق 
ل حاضر این پدیده نه یک استثنا بلکه یک واقعیت انکار ناپذیر در نظام آموزش ایران است. کالس های چند شده است. در حا

پایه می تواند به عنوان یک ظرفیت یادگیری به معلمان در سازمان دادن فرصت های یادگیری منحصربفردی که در آن 
گیری متناسب با ظرفیت های محلی تبدیل می شود، کمک تجربیات متمایز یادگیرندگان به عاملی برای تعمیق و توسعه یاد

نماید. آموزش مهارت تهیه طرح برنامه درسی و تدوین واحد های یادگیری که در آن مرز های مشترک دانش بشری مورد توجه 
زان تبدیل گیرد این ظرفیت را از موقعیت تهدید آمیز در شرایط فعلی به یک فرصت برای کمک به یادگیری دانش آمو قرار می
 می کند. 

 مشخصات درس

 / عملینوع درس: نظری

  2تعداد واحد: -

 ساعت 48زمان درس: 

 

  پایهو آموزش کالس های چند برنامه ریزی درسینام درس:   

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

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. 

ای کالس با تحلیل محتوای برنامه های درسی/ مواد آموزشی در پایه های مختلف، یک طرح برنامه درسی بر

چند پایه تهیه، و واحد یادگیری را برای آموزش مفاهیم/ مهارت های مشترک با استفاده از رویکرد تلفیقی 

 طراحی و تدوین نماید. 

 شایستگی اساسی:

pk&ck&pck 8کد-

8& 8-2& 1-2& 8-

4 

 2سطح 8سطح 4سطح  هامالک 

ویژگی 

کالس های 

 چند پایه

در گزارش مشاهده به 

برخی از تمایزات آشکار 

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 

چند پایه با کالس های 

کالس های عادی را در ابعاد 

مختلف مطرح و تأثیرات 

مثبت این ویژگی ها را در 

یادگیری مورد بررسی قرار 

 داده است.

طراحی 

فرصت 

 یادگیری

در سازماندهی فرصت 

یادگیری از انواع فعالیت ها 

استفاده شده است اما این 

تالش منجر به شکل 

گیری یک فرصت یادگیری 

آموزش  تلفیقی برای

موضوعات مختلف نشده 

 است.

در سازماندهی فرصت 

یادگیری از انواع فعالیت ها 

برای شکل دهی یک فرصت 

یادگیری تلفیقی برای آموزش 

موضوعات مختلفی استفاه 

 شده است.

در سازماندهی فرصت 

یادگیری از انواع فعالیت ها 

برای شکل دهی یک فرصت 

یادگیری تلفیقی برای 

تلف آموزش موضوعات مخ

در پایه های متفاوت  استفاه 

 نموده است.

روش های 

 سازماندهی

در طراحی واحد یادگیری 

ارتباط میان ماهیت 

به ماهیت موضوعات در شیوه 

سازماندهی محتوای انتخاب 

به ماهیت موضوعات در 

شیوه سازماندهی محتوای 
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موضوعات و شیوه 

سازماندهی محتوای 

انتخاب شده مورد توجه 

 قرار نگرفته است. 

شده برای طراحی واحد 

ده و توانسته یادگیری توجه ش

میان موضوعات ارتباط 

 مختلف برقرار نماید.

انتخاب شده برای طراحی 

واحد یادگیری توجه شده و 

امکانشکل گیری ارتباط 

سازمان یافته میان 

موضوعات مختلف در پایه 

های متفاوت فراهم کرده 

 است.

طرح برنامه 

 درسی

طرح تهیه شده پوشش 

دهنده محتوای پایه/ 

موضوع در پایه های 

 مختلف نیست. 

طرح تهیه شده پوشش دهنده 

محتوای در قالب یک شبکه 

ارتباطی میان مفاهیم و 

مهارت ها در پایه ها/ 

 موضوعات مختلف است.

طرح تهیه شده پوشش 

دهنده محتوا در قالب یک 

شبکه ارتباطی منسجم میان 

ها در پایه  مفاهیم و مهارت

ها/ موضوعات مختلف است 

و امکان طراحی واحد های 

یادگیری که پوشش دهنده 

شبکه و حقایق و اطالعات 

جزئی مرتبط با آن را فراهم 

 نموده است.

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت8

 فصل اول : کلیا ت 
 های چند پایه تعریف کال س -
 ایران و جها ن ها ی چند پایه در کال س  -
 ی چند پایه ها س تنو ع و گوناگونی کال -
 ی چند پایه  ها ها در کالس فرصت ها و محدودیت -

 تکلیف یادگیری: 
 جستجو در شبکه و انتخاب نمونه ای از تجربیات معلمان کالس های چند پایه و گزارش آن به کالس.

 در کالس های چند پایه و گزارش آن به کالس. جستجو در شبکه و جمع آوری چکیده مقاالت در زمینه آموزش

 ی چند پایه  ها ریزی 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 لی( –پایه  )منا بع انسا نی های چند  استفاده از منا بع محلی در اداره کال س -
 های کوچک آموزشی در کالس  تشکیل گروه -
 های اسا سی در برنامه درسی تاکید بر مفا هیم و مهارت -

  تکلیف یاگیری:

مشاهده تدریس )فیلم/ حضور در کالس چند پایه( در کالس چند پایه و تهیه گزارش تحلیلی از آن بر اساس یکی از محور های 
 ق  فو

 ی چند پایه ها فصل سوم : نحوه تنظیم جدول ساعات هفتگی در کال س
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 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 یاگیری:

ضور در کالس چند پایه( در کالس چند پایه و تهیه گزارش تحلیلی از آن بر اساس یکی از محور های مشاهده تدریس )فیلم/ ح
 فوق و ارائه به کالس

مصاحبه با معلم با تجربه در کالس های چند پایه، و گفتگو در خصوص مشکالت مدیریت کالس نقاط قوت و ضعف و آنچه از 
حتوای برنامه درسی، نحوه بکارگیری ظرفیت دانش آموزان و منابع محلی برای آن آموخته است، نحوه سازمان دادن اهداف و م

حل مشکالت و تهیه یک جدول مقایسه ای از شباهت ها و تفاوت مشکالت و روش های مختلف اداره کالس کالس چند پایه 
 بر اساس گزارش های ارائه شده درکالس.  

 فصل چهارم : سازماندهی محتوا 
 ریزی بر اساس مهارت ها و مفاهیم مشترک  برنامه -
 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 یادگیری:

 حتوا و ظرفیت آن برای آموزش موضوعات مختلف در کالس های چند پایهمقایسه روش های سازماندهی م
 انتخاب یک تم و طراحی فعالیت های یادگیری برای سازماندهی موضوعات مختلف پیرامون آن 

 تکلیف عملکردی: 
پایه(  یک واحد یادگیری بر اساس یکی از روش های سازماندهی محتوا برای آموزش در کالس های چند پایه )حد اقل سه

 طراحی و تدوین نماید.
 فصل پنجم : سازماندهی فرصت های یادگیری برای آموزش و ارزشیابی

 فعالیت یادگیری ساختمند  
 فعالیت یادگیری مسئله محور 
 فعالیت یادگیری تلفیقی 

 یابی از فرآیند آموزش براساس تلفیق موضوعات درسی در یک پایه ارزش 

 تلفیق موضوعات مختلف در یک پایهیابی از فرآیند آموزش براساس  ارزش 

 تکلیف یادگیری:
 یابی برای یکی از مباحث آموزشی )مفاهیم/ مهارت های مشترک( 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 پایه 
 تحلیل برنامه های درسی و شناسایی مهارت ها و مفا هیم موضوعات درسی -
 رسم شبکه مفهومی برای مفاهیم در موضوعات درسی  -
 رسم شبکه 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 
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 تکلیف یادگیری:
 تهیه طرح برنامه درسی برای یک کالس چند پایه )حد اقل سه پایه(.

 تکلیف عملکردی:
 طراحی و تدوین یک واحد یادگیری تلفیفی براساس طرح برنامه درسی تهیه شده

لیت ها می تواند به گونه ای صورت گیر که در مجموع انواع سازماندهی گروه های دانشجویی در اجرای فعاروش اجرا: 

مختلفی از  طرح برنامه درسی را برای کالس های چند پایه تهیه شده و در تولید واحد یادگیری نیز واحد های یادگیری تولید 
  شده می تواند متمرکز بر یکی از طرح های برنامه درسی باشد.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری 2
بکارگیری راهبرد های مستقیم برای آشنایی داشجویان با کالس های چند پایه یا شرکت در واحد های آموزشی که به 
صورت چند پایه مدیریت می شوند. استفاده از راهبرد پردازش اطالعات برای شناسایی، طبقه بندی و ایجاد  یک شبکه 

پایه های مختلف جهت تهیه طرح برنامه درسی. بکارگیری  ارتباطی میان مفاهیم و مهارت های اساسی در موضوعات و
 شیوه مشارکتی برای ترکیب نمودن اطالعات حاصل از بررسی برنامه ها/ مواد آموزشی برای طراحی واحد های یادگیری 

 . منابع آموزشی1
 ( کالس های چند پایه. انتشارات مدرسه.1284منبع اصلی: علی زرافشان )
 و مقاالت علمی در زمینه برنامه ریزی درسی و مدیریت کالس های چند پایه در ایران و جهان.منبع فرعی: پژوهش ها 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4
 ارزشیابی پایانی: .........

 نمره  8ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 
 نمره  12ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 
 ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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 «ایپژوهش و توسعه حرفه»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .4

های تربیت معلم امروزه با آن روبرو هستند، خلق فرصت های یادگیری است که بر  یکی از چالش هایی که مؤسسات و دانشگاه
که در طول برنامه آموزش  توانایی معلمان جهت رویارویی مؤثر با موقعیت های واقعی تربیتی/ آموزشی تأثیرگذار باشد. درصورتی

های  ای دانشجو معلمان فرصت پژوهش در تجربه را بدست آورند، به توانایی های مورد نیاز برای مواجهه با موقعیت حرفه
از آنجا که،  .آموزان خود منتقل کنند ورند دست خواهند یافت و قادر خواهند بود این توانایی را به دانش نامعلومی که در آن غوطه

از تجربه را  های واقعی کالس درس است فرصت یادگیری ت های شخصی که حاصل تأمالت دانشجو معلمان در موقعیتروای
به عنوان پیش نیاز برنامه کارورزی این امکان را فراهم  «درس پژوهی»و آموزش  «پژوهش روایی»کند، لذا آموزش  ممکن می

از طریق درس پژوهی قادر شود تجربه خود را با دیگری ات خود پرداخته و می کند تا دانشجویان به شیوة روایی به مطالعه تجربی
در آینده بتوانند از این توانایی برای تأمل بر عمل خود، بهبود شرایط مطرح نماید و با نقادی دیگران به اصالح خود بپردازد و 

 یش بهره بگیرند. ای خو آموزشی و تربیتی، سهیم نمودن دیگران در تجربیات خود و نیز توسعه حرفه

 مشخصات درس

 /عملینوع درس:  نظری

 1+1تعداد واحد: 

 ساعت 48زمان درس: 

 

 ای  نام درس: پژوهش و توسعه حرفه

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

، تجربیات شخصی خود/ دیگری را از موقعیت درس پژوهیو  با آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش روایی

ای  های آموزشی/ تربیتی مورد واکاوی )تأمل( قرار داده و از این تجربیات برای توسعه ظرفیت های حرفه

 استفاده کنند. 
 شایستگی اساسی:

pck  2& 2-4کد-

2&1-2 

 2سطح 8سطح 4سطح  هامالک 

با تأمل بر یک روایت/  روایت تجربه

آن را در  تجربه جدید

قالب یک داستان ساده 

با جزئیات کم روایت 

 می کند.

با تأمل بر یک روایت یا 

تجربة جدید، آن را در قالب 

و   داستانی با جزئیات

پیچیدگی ها روایت می 

 کند.

 

با تأمل بر یک روایت یا 

تجربة جدید، آن را در 

و   قالب داستانی با جزئیات

پیچیدگی هایی که 

ات، منعکس کننده احساس

افکار و توالی منطقی آن 

ها، روند ها و.. است را  

 روایت می کند.

خود و  تأمل بر تجربه

 دیگری

و  بر روایت خود

تأمل کرده و  دیگری

ها، واکنشها، و  کنش

های  رفتارها، دیدگاه

افراد حاضر در موقعیت 

را در بیان تجربیات 

مورد توجه قرار داده 

 است. 

های  بر دیدگاه

داستان تأمل های  شخصیت

می کند و  می تواند با 

ارائة شواهدی از یافته های 

علمی و پژوهشی از آن 

دفاع کند یا  آنها را با ذکر 

دلیل زیر سؤال برده و نقد 

 کند.

با تأمل مجدد بر تجربة 

تفکر خود/ روایت درک 

خود را از این تأمالت را با 

بهره گیری از یافته های 

علمی/ پژوهشی در قالب 

قابل عرضه به دانش 

 دیگران ارائه کند. 
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توانسته است داده  تحلیل و تفسیر

های جمع آوری شده 

را طبقه بندی نموده و 

ارتباط میان طبقات را 

برقرار کند، اما نتوانسته 

آن را تحلیل ساختاری 

 نماید.  

توانسته است داده های 

جمع آوری شده را تحلیل و 

تفسیر کند و یافته های 

استفاده از نقل خود را با 

 قول ها معتبر نماید.

توانسته است داده های 

جمع آوری شده را تحلیل 

و تفسیر کند و تحلیل و 

تفسیر خود از یافته ها را 

با استفاده از روش های 

 مختلف معتبر نماید. 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت8

 فصل اول: کلیات

 ه، و تأمل بر تجربه و تمایز آن با سایر انواع یادگیریماهیت تجربه، یادگیری از تجرب
 ای برای پژوهش در عمل روایت نویسی وسیله

 ای  پژوهش روایی در خدمت رشد حرفه

  چگونه روایت ها بین دانش آشکار و دانش ضمنی پیوند می زنند؟

 اهداف پژوهش روایی و کاربردهای آن 
 انواع پژوهش روایی

 

 تکلیف عملکردی: 
ای در  مطالعه داستان زندگی معلمان و مقاالت علمی در زمینه پژوهش روایی تأثیر این شیوه مطالعه را در بهبود عملکرد حرفهبا 

 قالب یک مقاله کوتاه ارائه نماید.
کور ها و مراحلش ارائه کند(. )البته قالب مذ یک پژوهش روایی را به صورت خالصه یا در قالب یک مقالة مروری با ذکر ویژگی

 قبال  باید توسط استاد توضیح داده شود.

 فصل دوم: ابزار های گردآوری اطالعات
 ماهیت اطالعات در پژوهش روایی

 ابزار های گردآوری اطالعات در پژوهش روایی

 یادداشتهای میدانی از تجربه های مشترک -

 دفترچه یادداشت های روزانه -

 مصاحبه ها -

 داستان گویی -

 نامه نگاری -

 خودزیست نگارانه و زیست نگارانههای نوشته -

 سایر منابع -

 فرآیند تحلیل داده ها

 ها برای تحلیل، آماده کردن داده -

 انجام تحلیل های مختلف -

 هادرک عمیق و عمیق تر داده -
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 ها و تفسیر معنای کالن بازنمایی داده  -

 معنا دهی به داده ها

 تکلیف عملکردی: 

ای از ابزار های جمع آوری اطالعات در پژوهش روایی را از منظر نوع تجربیات مطرح شده تحلیل و تمایز و تشابه آن ها را  نمونه
 در یک جدول به نمایش بگذارد/ در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند. 

 یک 
منظر فرایند تحلیل اطالعات مطالعه و یافته مقاالت علمی پژوهشی که با استفاده از شیوه پژوهش روایی تهیه شده است را از 

 های خود را گزارش نماید. 

 فصل سوم: کد گذاری
 انواع کدگذاری 

  18کد گذاری اولیه -

 19مرور کد های اولیه -

 21کد گذاری محوری -

 مرور کد ها و طبقه بندی داده ها -

 مضامین/ مفاهیم -

 عمق و بینش برای ایجاد ارتباط -

 تکلیف عملکردی: 

فرایند کدگذاری و طبقه بندی را تا مرحله شناسایی و تبیین مضامین بر روی تجربیات شخصی خود از دوران تحصیل اجرا و 
 یافته ها/ بینش حاصل از واکاوی تجربیات را با دیگران به مشارکت بگذارد. 

 فصل چهارم: تحلیل ساختاری

 فرآیند تحلیل ساختاری

 ی حذفقاعده -

 حذف شدید -

 تعمیم -

 ساختن -

 قاعده صفر -

 تحلیل سه بعدی: 

داشتن ها، و خلق و خو هم چنین تعامل اجتماعی برای دربرتعامل: تعامل شخصی بر اساس احساسات، امیدها، واکنش -

 های آنان سایر افراد و قصد، اهداف، فرضیات، و دیدگاه

آینده، مشتاقانه منتظر تجربیات تداوم: بررسی گذشته که به خاطر آمده است؛ حال به تجربه اتفاقات مرتبط است؛ و  -

  احتمالی است

                                                 
18

 - Initial/Open coding  
19

 - Selective coding  
21

 - Axial coding  
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های متفاوت موقعیت: اطالعات در مورد شرایط، زمان، و مکان در موقعیت فیزیکی، با حدود و قصد، اهداف، و دیدگاه -

 ها شخصیت

 تکلیف عملکردی: 

ین)همکالسی ها/ معلمان( را با استفاده از فرایند تحلیل ساختاری/ تحلیل سه بعدی مجموعه تجربیات شخصی/ تجربیات سایر
 تحلیل و یافته ها را گزارش کند. 

 فصل پنجم: اعتبار بخشی 

 روایی و اعتبار در پژوهش روایی
 همکاری با شرکت کنندگان 

 بیان دوباره روایت ها 
 استفاده از نقل قول ها

 رعایت مسایل اخالقی 
 محدودیت ها و مخاطرات پژوهش روایی 

 افته های علمیاستفاده از نظریه ها و ی
 چگونه یافته های پژوهش روایی را ارزیابی می کنیم؟

 تکلیف عملکردی: 

یافته های حاصل از تکلیف عملکردی در فصل چهار را با استفاده از شیوه مثلث سازی/ همکاری با شرکت کنندگان/ یافته های 

 علمی پژوهشی اعتبار بخشی نماید. 

 یدرس پژوه: ششمفصل 

 برنامه درس پژوهی :چگونگی تدوین 

 تشکیل گروه درس پژوهی
 تبیین رویکرد درس پژوهی در گروه

 برنامه ریزی و تدوین جدول فعالیتهای اجرایی گروه

 انتخاب زمینه پژوهشی برای فعالیت گروه

 تعریف مساله و انتخاب موضوع 

 روش های نیاز سنجی

 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 موضوعات 
 مطرح می نماید .

 فعالیت عملکردی: 
 در قالب کارگروههای دانشجویی ، یک زمینه پژوهشی را تعریف و مساله و موضوع مرتبط با آن را مشخص می کند .

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2
مطالعة منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهیدن در زمینة پژوهش روایی، برگزاری کارگاه آموزشی برای آموزش پژوهش 
روایی با استفاده از رویکرد توسعه فردی و به کمک واکاوی تجربیات شخصی صورت می گیرد. استفاده از راهبردهای 
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اشتراک گذاشتن تجربیات و ارائه یافته به تحقق اهداف این درس و نیز تنوع بخشیدن به تجربیات مشارکتی، برای به 
 کمک می کند.

 . منابع آموزشی1
 منبع اصلی:

 پژوهش روایی دکتر عطاران )در دست تألیف(-
 .  1292درس پژوهی ، مبانی ، اصول و روش اجرا ، دکتر رضا ساکی ، انتشارات جهاد دانشگاهی ،  -

 نبع فرعی: مقاالت و پژوهش های منتشر شده در فصلنامه ها و نشریات علمی و تخصصیم

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4
ارزشیابی پایانی: از آنجایی که هدف این درس یادگیری از و به کمک تجربه است، لذا در ارزشیابی خود ارزیابی دانشجو بر 

از فعالیت ها در طول ترم بر اساس مستندات دارای اهمیت است. ارزیابی اساس تحلیل )توصیف( و تفسیر تجربیات حاصل 
استاد بر اساس مجموعه تکالیف عملکردی دانشجو در طول و شرکت در سمینار های کالسی برای ارائه یافته ها/ به 

 اشتراک گذاشتن تجربیات نیز بخش دیگر از ارزشیابی دانشجو را تشکیل می دهد. 
ای بر اساس مستندات ارائه شده در گزارش  ربیات شخصی و نقش آن در توسعه توانایی های حرفهتفسیر دانشجو از تج

 نمره 11عملکرد پایانی 
 نمره  11ارزیابی استاد از فعالیت ها و مشارکت در سمینار ها 
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 های متعددسرفصل دروس رشته آموزش متوسطه با گرایش -بخش دوم

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

 . معرفی درس و منطق آن4

عمل  اصیل تربیتی  عملی فکورانه و اندیشه ورزانه است عملی است که که مبتنی بر درک و فهم  موقعیت است .  در واقع  
یط  و بستر موجود و مواجهه انتقادی با آن یکی  از لوازم اصلی تحقق یک عمل اصیل تربیتی داشتن توانایی تحلیل درست از شرا

و تالش برای اصالح و بهبود موقعیت است . موقعیتی که عمل فکورانه معلم در ان بروز و ظهور می یابد ، نهادی است که نوع 
 دهد.خاصی از تربیت را که همان  تر بیت رسمی و عمومی  )قانون مند ، سازماندهی شده ، همگانی( را تمهید و ارائه می 

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 شناخت ابعاد و مولفه های مختلف فلسفه تربیت رسمی و عمومی قادر به تحلیل و ارزیابی و اصالح عمل 

 فردی و برنامه ها و طرحها باشد. 
 درس مشخصات

 نوع درس: نظری

 واحد 2تعداد واحد: 

 ساعت 22زمان درس: 

 شایستگی اساسی:

Ck 1-1&  2-1 

Pck& 1-2&    Gk 

1-4 

 نام درس:  فلسفه تربیت رسمی و عمومی  در جمهوری اسالمی ایران

 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

تربیتی )عمل فردی و طرحها و برنامه ها و فعالیت های سدازمانهای تربیتدی ( را از منظدر    موقعیت های 
چیستی و چرایی و چگونگی فلسفه عمومی و  تربیت رسمی و عمومی و اسناد    تبیدین و مقایسده مدی    

 کند.
منظدر   موقعیت های تربیتی )عمل فردی و طرحها و برنامه ها و فعالیت های سدازمانهای تربیتدی ( را از  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2سطح 2سطح 1سطح  هامالک

ارزیددددددددددددابی  

موقعیتهای تربیتی 

بر اساس چیسدتی  

و چرایددددددددی  و 

چگددونگی فلسددفه 

 تربیت رسمی

 

قادر نیسدت موقعیتهدای   
مختلددف تربیتددی )عمددل 

طرحها و برنامه فردی و 
هدددا و فعالیدددت هدددای  
سازمانهای تربیتی ( را از 
منظر چیستی و چرایی و 
چگونگی فلسفه عمومی 
و  تربیددددت رسددددمی و 

عمدددددومی و اسدددددناد    
تبیددین) دلیددل آوری( و  

 مقایسه  کند.

بددا بررسددی موقعیتهددای   
تربیتددی مختلددف تربیتددی  
)عمل فدردی و طرحهدا و   
برنامه ها و فعالیدت هدای   

ربیتی ( آنها را  سازمانهای ت
از منظر چیستی و چرایدی  
و چگونگی فلسفه عمومی 
و  تربیت رسمی و عمومی 
و اسددناد    تبیددین) دلیددل 

 آوری( کند.
 

بددا بررسددی موقعیتهددای 
تربیتی مختلدف تربیتدی   
)عمل فردی و طرحها و 
برنامه ها و فعالیت های 
سازمانهای تربیتی ( آنها 
را  از منظددر تناسددب بددا  

یدددی و چیسدددتی و چرا
چگونگی فلسفه عمومی 
و  تربیدددت رسددددمی و  
عمومی و اسناد مقایسده  

 کند.
 

ارزیددابی ارزشددها و 

اصدددول تربیدددت  

مبتنی بر چیسدتی،  

چرایی  و چگونگی 

فلسدددفی تربیدددت 

 رسمی

ارزشها و اصول  تربیت  

مبتنی بر چیستی چرایی 

فلسفه تربیدت رسدمی و   

عمومی  عناصر و مولفه 

هددای موقعیددت هددای   

تربیتی )عمدل فدردی و   

بددرای ضددعف هددا و قددوت 

هددای ) ارزشددها و اصددول 

تربیتی مبتنی بدر چیسدتی   

لسددفه تربیددت  چرایددی ف

رسدددمی و عمدددومی ( در  

عناصددر و مولفدده هددای   

دالیل و عوامل مدوثر در  

ایجاد ضعف  و قدوت در   

عناصددر و مولفدده هددای  

موقعیددت هددای تربیتددی 

ی و طرحها و )عمل فرد

برنامه ها و فعالیت های 
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طرحهددا و برنامدده هددا و  

فعالیت های سدازمانهای  

تربیتی را صرفا شناسایی 

 می کند.

موقعیددت هددای تربیتددی   

)عمل فدردی و طرحهدا و   

برنامه ها و فعالیدت هدای   

سددددازمانهای تربیتددددی(  

شناسایی شده )توجیهدات  

 مناسبی ارائه می دهد.

سددازمانهای تربیتددی( را  

بیددددان مددددی کنددددد و 

پیشدددنهادهای مناسدددب 

برای بهبود آن ارائه می 

 دهد.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت8

   تربیت رسمی و عمومیبخش اول:  مفهوم پردازی 

o  تبیین تربیت رسمی و عمومی 
o  ضرورت و امکان تربیت رسمی و عمومی 
o   تاریخچه تربیت رسمی و عمومی 

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد  
 مشارکت در بحث کالسی   

 :فعالیت عملکردی

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

 بخش دوم: مبانی تربیت رسمی و عمومی در نظام جمهوری اسالمی ایران  
o  مبانی  سیاسی 

o  مبانی حقوقی 

o  مبانی جامعه شناختی 
o مبانی روان شناختی 

 فعالیت یادگیری:  
 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   

 چیستی تربیت ر سمی و عمومی در نظام جمهوری اسالمی ایران  فصل 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 یادگیری:  
 مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده مشارکت در بحث های کالسی 
 گی های تربیت رسمی و عمومی با مبانی وفلسفه  تربیت   بحث در باره تناسب وی 

 فعالیت عملکردی:

 ژگی ها تربیت رسمی و عمومی با الگوهای دیگر  مقایسه وی 

 ژگی های تربیت رسمی و عمومی . فعالیت های موجود از منظر وینقد و ارزیابی برنامه ها و  
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   چرایی تربیت  رسمی و عمومی 
 هدف تریت رسمی و عمومی  

 فعالیت های یادگیری:
 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  
 و بررسی ارتباط هدف تبیین شده با مبانی فلسفه تربیت رسمی و عمومی  بحث 

 فعالیت های عملکردی:

 تحلیل یک موقعیت تربیتی ) برنامه ها و طر حهای( و بررسی آن از منظر هدف تربیت رسمی و عمومی  

   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 یادگیری:

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

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

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

 فعالیت های عملکردی:

 گیهای مدرسه  مشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه های آن از منظر اصول و وی 

 ی و نقد آن از منظر اصول تربیت رسمی و عمومیبررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عموم 

 مشخصات و ویژگی های نظام تربیت ر سمی و عمومی  

 تعریف و قلمرو نظام تربیت ر سمی و عمومی 

 رهیافت نظام تربیت ر سمی و عمومی 

 رویکردهای اساسی نظام تربیت ر سمی و عمومی 
 ر روابط  نظام تربیت ر سمی و عمومی با ارکان  و نهادهای دیگ 

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

 فعالیت های عملکردی:

 بررسی و نقد عملکرد یکی از مولفه های نظام تربیت رسمی و عمومی از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی  
 بررسی و نقد عملکرد یکی از زیر نظام های تربیت رسمی و عمومی از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی  

 بررسی و ارزیابی میزان روابط موجود نظام تربیت رسمی و عمومی با ارکان دیگر  
ارزیابی تناسب رهیافت ها و رویکردها ی نظام تربیت رسمی و عمومی با مبانی و فلسفه تربیت در جمهدوری اسدالمی    

 ایران 

  بخش اول رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی 
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 مشخصات کلی نظام تربیت رسمی و عمومی  

 الگوهای نظری زیر نظام های شش گانه  تربیت رسمی و عمومی  

 تحول آفرین در نظام  تربیت رسمی و عمومی چرخشهای اساسی و  

 فعالیت یادگیری:
 مطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد 

 تحلیل و بررسی چرخشهای اساسی   
 تحلیل و بررسی الگوهای نظری زیرنظام ها  
 مشارکت در بحث کالسی 

 :فعالیت عملکردی

بررسی و تحلیل ارتباط  الگوهای نظری زیر نظام ها با مبانی نظری آنها درفلسفه تربیت و فلسفه تربیت رسمی و  

 عمومی 

بررسی و تحلیل ارتباط مشخصات کلی نظام تربیت رسمی و عمومی با مبانی نظری آنها در فلسفه تربیت رسمی و  

 عمومی 

 نظام تربیت رسمی و عمومی های اساسی در عمل فردی و عمل بررسی نتایج چرخش 
 های آن از منظر چرخشهای اساسی مشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه 

 بررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آن از منظر  چرخش های اساسی 

 نقد وبررسی برنامه های موجود در نظامتربیت رسمی وعمومی از منظر رهنامه  -
 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 2

ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقدع الزم اسدتفاده از   
 روش بحث گروهی

پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعده بده کدالس و اسدتاد بده      
 ب توسط دانشجوصورت مکتو

های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کدالس وارائده بده اسدتاد بده       انجام فعالیت
 روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

 

 . منابع آموزشی1
 منابع اصلی:

 192بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی )بخش دوم صدفحه   (. مبانی نظری تحول1291شورای عالی انقالب فرهنگی )
 (. وزارت آموزش و پرورش.444تا 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4
 نمره  11ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  5ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 

 نمره  5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 

 ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است.
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 « ای معلماخالق حرفه»درس سرفصل 

 معرفی درس و منطق آن. 4
کند که تمامی عناصر و فرایندهای تربیت گوناگون از  تربیت ماهیتی اخالقی دارد. چنین نسبتی بین اخالق و تربیت ایجاب می

دهد.  اخالقی رخ می باشد که در آن کنشی های اخالقی متأثر باشد. در واقع هر موقعیت تربیتی یک موقعیت اخالقی نیز می ارزش
یعنی مبتنی بر حقوق و تکالیفی از منظر اخالقی است براین اساس معلم به مثابه عامل اصلی و هدایت کننده جریان تربیت در 

های تربیتی به شناخت  های تربیتی باید در باره چیستی و چگونگی اصول اخالقی )حقوق و تکالیف( حاکم بر موقعیت موقعیت
ها و اصول اخالقی نمود یابد. به عبارتی  ها حساسیت داشته باشد. تا در عرصه عمل تربیت ارزش بت به آنوثیقی رسیده و نس

های تربیتی برسند تا قادر باشند  های اخالقی )حقوق و تکالیف( حاکم بر موقعیت دانشجویان باید به درک عمیق از ارزش
قی اصالح و بهبود بخشند. حاکمیت اصول اخالقی بر مناسبات های تربیتی را در راستای تحقق اهداف از منظر اخال موقعیت

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

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد  نظری  8تعداد واحد: 

 ساعت 28زمان درس: 

 ای معلم )با تاکید بر حقوق و تکالیف اسالمی( نام درس: اخالق حرفه

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

های اخدالق حرفده ای    ارزشهای آموزشی( را از منظر اصول و  های تربیتی )عمل فردی و سازمان موقعیت
 نمایید. )حقوق و تکالیف( تحلیل و مقایسه می

های اخدالق حرفده ای    های آموزشی( را از منظر اصول و ارزش های تربیتی )عمل فردی و سازمان موقعیت
 نمایید. )حقوق و تکالیف( نقد می

ی )فردی و سازمانی( قادر های تربیت در شرایط تعارض آمیز اخالقی حرفه ای )حقوق و تکالیف( در موقعیت
 به تصمیم گیری است.

 

 PKشایستگی اساسی:

 

 هامالک  

 پیامدها

 2سطح  8سطح  4سطح 

شناسدددایی و تحلیدددل 
هدای تربیتدی    موقعیت

)عمل فدردی معلدم و   
های تربیتی( از  سازمان

منظر اخالق حرفه ای 
 )حقوق و تکالیف(

هددددای  در موقعیددددت

مختلف تربیتی )عمل 

فددددردی معلددددم  و  

های تربیتدی(   سازمان

هددای  اصددول و ارزش

اخالقدددی )حقدددوق و 

تکدددالیف( را صدددرفا   

شناسایی کرده و برای 

تحلیددل خددود دالیددل 

قانع کنندده ای ارائده   

 دهد. نمی

بددا کنددار هددم نهددادن     

هدددای تربیتدددی  موقعیددت 

مختلف)عمل فردی معلدم   

هدای تربیتدی( ،    و سازمان

نقاط اخدتالف و اشدتراک   

هدددددا را از منظدددددر   آن

ای اخالقی )حقوق ه ارزش

و تکددددالیف( شناسددددایی 

 کند می

تبیددددین )دلیددددل آوری( 

مناسددبی بددرای چرایددی   

وجوه اختالف و اشدتراک  

های تربیتی)عمل  موقعیت

فددددددردی معلددددددم  و 

هدای تربیتدی(  را    سازمان

از منظر اخالق حرفده ای  

)حقوق و تکدالیف( ارائده   

 دهد. می
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هدددای  نقددد موقعیددت  
 "تربیتی )عمل فردی 

هدای   و سدازمان "معلم
تربیتی( از منظر اصول 

هددای اخددالق   و ارزش
حقددوق و  ای )حرفدده  
 تکالیف(

 

در مقایسدده عناصددر و 

هددای موقعیددت  مؤلفدده

تربیتی )عمدل فدردی    

هدای   معلم و سدازمان 

ها و  تربیتی(  با ارزش

اصول اخدالق حرفده   

ای )حقوق و تکالیف( 

و هددا  صددرفا  ضددعف 

های موجود را در  قوت

آن شناسددددددددایی و 

 نماید. فهرست می

های  ها و قوت برای ضعف

شناسددایی شددده در یددک  

موقعیددت تربیتددی  )عمددل 

فددددددردی  معلددددددم و  

هددای تربیتددی(   سددازمان

هددای اخالقددی   اسددتدالل

)توجیهدددات( مناسدددبی از 

هدای   منظر اصول و ارزش

اخالقی )حقوق و تکالیف( 

 دهد. ارائه می

ثر در دالیل و عوامدل مدؤ  

ایجدداد ضددعف و قددوت در 

یک موقعیت تربیتی)عمل 

فددددددردی  معلددددددم و 

های تربیتی( را از  سازمان

منظددر اخددالق حرفدده ای 

)حقوق و تکدالیف( بیدان   

کنددد و پیشددنهادهای  مددی

مناسددب بددرای بهبددود آن 

 دهد. ارائه می

تصدددمیم گیدددری در  
شددرایط تعددارض آمیددز 
اخالقددددددددددددی در 

هدای تربیتدی    موقعیت
 )عمل فدردی  معلدم و  

 های تربیتی( سازمان
 
 
 

با تحلیل یک موقعیت 

تربیتی)عمددل فددردی   

هدای   معلم و سدازمان 

تربیتی( تعارض آمیدز  

اخالقددی اصددول و ارز 

شهای اخدالق حرفده   

ای متعارض )حقوق و 

تکدددالیف( را صدددرفا   

شناسددددایی وبیددددان 

نماید اما قدادر بده    می

هددا  تحلیددل نتددایج آن

 نیست

با تحلیدل یدک موقعیدت    

ی  معلدم  تربیتی)عمل فرد

هددای تربیتددی(  و سددازمان

تعارض آمیز اخالقی نتایج 

و آثددددددار هریددددددک از 

های اخالقی حرفده   ارزش

ای )حقددوق و تکددالیف( را 

 نماید. بررسی و تشریح می

با تحلیدل یدک موقعیدت    

تربیتی)عمل فردی  معلم 

هددای تربیتددی(   و سددازمان

یکدددددی از اصدددددول و  

هددددای اخالقددددی  ارزش

)حقوق و تکالیف( موجود 

موقعیت تعارض آمیدز  در 

تربیتی را انتخاب کدرده و  

برای انتخداب و تصدمیم   

خود دالیل قابدل قبدولی   

 دهد. ارائه می

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 8

 بخش اول: چیستی اخالق حرفه ای در تربیت

 حرفه و ابعاد آن 
 اخالق و تفاوت آن با هنجارهای اجتماعی دیگر 
 اخالق حرفه ای 

 اخالق حرفه در تربیت 
 های تربیتی( ابعاد اخالق حرفه ای تربیت )اخالق )حقوق و تکالیف( معلمی، اخالق )حقوق و تکالیف( سازمان 
 دوگانه اخالقی حق/ مسئولیت )حقوق و تکالیف( 

 فعالیت یادگیری:
 استادمطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و  
 مشارکت در بحث کالسی 

 :فعالیت عملکردی
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تهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره اخالق حرفه ای تربیت و انتخاب یک تعریف از اخدالق حرفده ای تربیدت     
 وارائه دلیل برای آن

 

 بخش دوم: چرایی و ضرورت اخالق حرفه ای تربیت
 نقش و جایگاه اخالق حرفه ای 

 های تربیتی در محیط آثار و نتایج اخالق حرفه ای 

 

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

 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 
 داری نظمکالس  
 ارتباط با همکاران 
 ارتباط با والدین دانش آموزان 
 ارتباط با جامعه محلی 

 

 فعالیت یادگیری:
 های کالسی های طرح شده مشارکت در بحث مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش 
 شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسالمی 
 ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخی مسئولیتشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از  
 ها به صورت مکتوب و ارائه به کالس تشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئولیت 

 فعالیت عملکردی:

هدای دارای مضدامین    تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیدل فدیلم   
 های مختلف. های معلم در زمینه های روی زمین( و بررسی آن از منظر مسئولیت مانند فیلم ستارهتربیتی 

هدای دارای   های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریدق تحلیدل فدیلم    مقایسه موقعیت 
و شناسدایی اشدتراک و اختالفدات ایدن     های معلم  های روی زمین( از منظر مسئولیت مضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

 ها با هم. موقعیت

 های تربیتی در قبال: اخالق )حقوق و تکالیف( سازمان
 معلم و کارکنان 

 دانش آموزان 
 والدین دانش آموزان 
 های تربیتی همجوار جامعه محلی و سازمان 
 در قبال سطوح باالتر مدیریت 

 های یادگیری: فعالیت
 های کالسی های طرح شده مشارکت در بحث به پرسشمطالعه متون خواندنی و پاسخ  
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 شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسالمی 
 ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخی شناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت 
 ارائه به کالسها به صورت مکتوب و  تشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئولیت 

 های عملکردی: فعالیت

هدای دارای مضدامین    تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیدل فدیلم   
 های مختلف. های معلم در زمینه های روی زمین( و بررسی آن از منظر مسئولیت تربیتی مانند فیلم ستاره

هدای دارای   ف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریدق تحلیدل فدیلم   های یادگیری مختل مقایسه موقعیت 
های معلم و شناسدایی اشدتراک و اختالفدات ایدن      های روی زمین( از منظر مسئولیت مضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

 ها با هم. موقعیت
 

 مسائل اخالق حرفه ای تربیت

 تربیتیهای  مفهوم شناسی تعارضات اخالقی در موقعیت 

 های تربیتی مانند: مصداق یابی تعارضات اخالقی در موقعیت 
 مسائل اخالقی در فرایندهای یاددهی یادگیری

 مسائل اخالقی در فرایند ارزشیابی تحصیلی دانش اموزان
 مسائل اخالقی در مدیریت کالس

 مسائل اخالقی در ارتباط با والدین
 مسائل اخالقی در ارتباط با همکاران

 القی در ارتباط با دانش آموزان با مشکالت ویژهمسائل اخ
 و.......

 های تربیتی شیوه مواجهه با تعارضات اخالقی در موقعیت 
 

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

های برجسته تاریخی  تجارب زیسته معلمان و شخصیتشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسائل اخالقی در  
 های متعارض در آن ها از نظر ارزش معلم )ایرانی، اسالمی و خارجی( و تحلیل موقعیت

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

 های عملکردی: فعالیت

هدای دارای مضدامین    یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیدل فدیلم  تحلیل  
هدای   های روی زمین( و بررسی آن از منظر وجود تعدارض اخدالق حرفده ای و شدناخت ارزش     تربیتی مانند فیلم ستاره

 متعارض در آن

هدای دارای   ه یا بررسی تاریخی از طریدق تحلیدل فدیلم   های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهد مقایسه موقعیت 
های معلم و شناسدایی اشدتراک و اختالفدات ایدن      های روی زمین( از منظر مسئولیت مضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

 ها با هم. موقعیت

یا تحلیدل   های تاریخی های متعارض در یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی روایت شناخت ارزش 
های دارای مضامین تربیتی( و ارائه راه حل مناسب اخالقی برای برون رفت از موقعیت تعارض آمیز و اقامه دلیدل   فیلم

 برای راه حل پیشنهادی
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 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

الزم اسدتفاده از   ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقدع 
 روش بحث گروهی

پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعده بده کدالس و اسدتاد بده      
 صورت مکتوب توسط دانشجو

بده   های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کدالس وارائده بده اسدتاد     انجام فعالیت
 روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

 

 . منابع آموزشی1
 منابع اصلی:

 ای، انتشارات مجنون، تهران. (، اخالق حرفه1282فرامرز قراملکی، احد )
 (، آداب تعلیم و تربیت در اسالم، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران.1286حجتی، سیدمحمدباقر )

 (، اخالق تدریس در آیینه آیات و روایات، دفتر نشر معارف، قم.1282ف. )امیدوار، آ. 
 منابع فرعی:

شناسی و علوم  (، مبانی و اصول اخالق تدریس بر اساس فلسفه اخالق اسالمی، روان1287بیرونی، راضیه و باقری، خسرو )
 .115، ص 2تربیتی، سال سی و هشتم، ش 

 سازمانی، سرآمد، تهران.اخالق   (،1288فرامرز قراملکی، احد )

های اخالقی، ترجمه عباس مظاهری، فرهنگ و تعاون، مرداد و  (، اخالق سازمانی و ارزش1282دی جی اف، ریچارد آی. )
 .11-6، ص 82شهریور 

 (. اخالق تدریس در مدیریت کالس. دانشگاه امام صادق )ع(: تهران.1291هاشمی، زینب السادات )
 

 ادگیری. راهبردهای ارزشیابی ی4
 نمره 11ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره 5ها  های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت
 نمره 5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

شدود. مبندای    تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم،
 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است. ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 «روانشناسی تربیتی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن4
تدریس فعالیت هدفمندی است که نیل به آن در گرو آگاهی معلمان از اصول تدریس اثر بخش است. چرا که در شرایط فعلی 
معلمای همواره خود را با این پرسش های جدیدی روبرو می بییند و نیازمند آن هستند تا با مسئله ها و موقعیت های پیش بینی 

س درس می آوردند/ روبرو هستند به شیوه خالقانه ای برخورد نمایند. آن ها به طور شنده ای که دانش آموزان با خود به کال
ای خود پاسخ دهند: چه اهدافی برای یادگیری دارای بیشترین  مداوم باید به پرسش هایی از این دست در فرآیند عمل حرفه

ان در خلق موقعیت های یادگیری اثر بخش ارزش است؟ دانش آموزان از چه توانمندی ها و ظرفیت هایی برخوردارند؟ نقش آن
چیست؟ چگونه می توانند از موفقیت ها و خطا های خود برای اتخاذ تصمیمات در آینده بهره بگیرند؟ مطالعه روانشناسی تربیتی 

وبرو می به دانشجو معلمان کمک خواهد کرد تا از یافته های علمی پژوهشی برای پاسخ به مسئله ها یا  پرسش هایی که با آن ر
 شوند استفاده نموده و بتواند با تعمق در آن به توسعه ظرفیت ها و نیز متراکم شدن تجربیات خود در آینده کمک کنند. 

 مشخصات درس

 نوع درس:  نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 22زمان درس: 

 -پیشنیاز: 

 روانشناسی تربیتینام درس: 

 واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این 

نقش یافته های علمی در زمینه تدریس اثر بخش تصمیمات آموزشی/ و تربیتی اتخاذ شده در سطح  با شناخت

 کالس درس/ مدرسه را تحلیل و گزارش نماید.

 شایستگی اساسی:

ck &Pk 2 &1-1کد-

1&1-2&2-2  &2 -2 

 2سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

 یافته های

 علمی

-در بررسی منابع علمی

پژوهشی  توانسته است 

اطالعات معتبری را جمع 

آوری کند اما، آن را در 

قالب یک مقاله منسجم 

 ارائه نکرده است. 

 -در بررسی منابع علمی

پژوهشی توانسته است 

اطالعات معتبری را جمع 

آوری کرده و آن را در قالب 

 یک مقاله منسجم ارائه کند.

 -ع علمیدر بررسی مناب

پژوهشی توانسته است 

اطالعات به روز و معتبری را 

جمع آوری کرده و آن را در 

قالب یک مقاله منسجم به 

همراه پیشنهادت کاربردی 

 ارائه کند.

تدریس اثر 

 بخش

در بررسی عملکرد معلم در 

کالس درس توانسته است 

برخی از مالک های 

تدریس اثر بخش را 

شناسایی کند اما نتوانسته 

ارتباط میان آن ها را برای 

تأثیر گذاری بر یادگیری 

 دانش آموزان تحلیل نماید. 

در بررسی عملکرد معلم در 

کالس درس توانسته است 

مالک های تدریس اثر 

ی نموده و بخش را شناسای

رابطه میان آن ها به جهت 

تأثیر بر یادگیری دانش 

 آموزان تحلیل نماید.

در بررسی عملکرد معلم در 

کالس درس توانسته است 

مالک های تدریس اثر 

بخش را شناسایی نموده و 

رابطه میان آن ها به جهت 

تأثیر بر یادگیری دانش 

آموزان تحلیل نماید و 

پیشنهاداتی برای لحاظ 

ویژگی ها و موقعیت  نمودن
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های فردی دانش آموزان 

 ارائه کند. 

کاربرد یافته 

 ها

در بررسی موقعیت آموزشی 

و تربیتی در سطح مدرسه 

میزان تأثیر پذیری 

تصمیمات از نظریه های را 

بدون مستند نمودن کاربرد 

ها به پژوهش های رشدی 

)نظریه های رشد( تحلیل 

 کرده است. 

در بررسی موقعیت آموزشی و 

تربیتی در سطح مدرسه 

میزان تأثیر پذیری تصمیمات 

از نظریه های رشدی را با 

استناد به کاربرد نظریه ها در 

پژوهش های تربیتی تحلیل 

 کرده است. 

در بررسی موقعیت آموزشی و 

تربیتی در سطح مدرسه 

میزان تأثیر پذیری تصمیمات 

از نظریه های تربیتی را با 

ستناد به کاربرد نظریه ها در ا

پژوهش های مختلف بررسی 

  و با توجه به موقعیت و بافت

فرهنگی اجتماعی/ تفاوت 

های فردی پیشنهاداتی ارائه 

 کند.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت8
 کلیات فصل اول: 

 تعریف روانشناسی -
 موضوعات و گرایشهای روانشناسی  -

 در آموزشکاربرد روانشناسی  -

 تکلیف یادگیری: 

مقاالت علمی پژوهشی در خصوص نقش روانشناسی در آموزش و تحوالت آن را مطالعه و یافته ها را در قالب یک مقاله کوتاه 
 ارائه نماید. 

 فصل دوم: روانشناسی تربیتی

 تعریف روانشناسی تربیتی -
 روانشناسی تربیتی و تدریس اثر بخش -

 معلمان کارآمد -

 در روانشناسی تربیتی روشهای پژوهش -

 تکالیف یادگیری:

مقاالت علمی پژوهشی در خصوص تدریس اثر بخش و ویژگی های آن/ روش های پژوهش در روانشناسی تربیتی را مطالعه و 
 یافته های خود را در گزارشی مبنی بر چگونگی استفاده از یافته ها یا راهکار ها ارائه نماید. 

 فصل سوم: رشد

 رشد انسان -
 چیست؟رشد  -

 رشد شناختی -

 رشد اجتماعی و عاطفی -

 رشد اخالقی -

 تکالیف یادگیری:

دید گاه های مختلف در زمینه ابعاد رشد را مطالعه و در قالب یک جدل مقایسه ای شباهت ها و تفات های دیدگاه ها را گزارش 
 نماید. 



442 

 

 فصل چهارم: تفاوت های فردی

 عوامل مؤثر بر رفتار -
 احساس و ادراک -
 هوش -

o  مسئله طبیعت و تربیتهوش و 

o  هوش و رشد شناختی 

o دید گاه های مختلف درباره هوش 

 شیوه های یادگیری و تفکر -

 شخصیت و خلق و خو -

 انگیزه ، آموزش و یادگیری -

 تفاوت های فرهنگی و جنسیتی -

 تکالیف یادگیری:

پژوهش های انجام شده در زمینه تفاوت های فردی را در حوزه های مختلف را مطالعه و چگونگی استفاده از داللت های این 
 یافته ها برای تدریس اثر بخش را شناسایی و گزارش کند. 

 تکلیف عملکردی: 

 طالعه و تأثیرات آن تحلیل نماید.با مشاهده یک موقعیت آموزشی تصمیمات معلم/ مربی را در مواجهه با تفاوت های فردی م
 فصل پنجم: فرآیند های شناختی

 سطوح پایین فرایند های شناختی -
 فرآیند های شناختی پیچیده -

 درک مفهوم -
 تفکر -

 حل مسئله -

 خالقیت -

 تکلیف یادگیری: 

یی و چگونگی روش های بکارگیری فرآیند های شناختی را در کتاب های درسی برسی و نمونه ای از این مهارت ها را شناسا
 آموزش آن را مورد نقد و برسی قرار دهد. 

 روش های پروش خالقیت در آموزش موضوعات درسی مختلف را مطالعه و یافته های خود را به کالس گزارش نماید. 

 فصل ششم: مدیریت کالس درس
 اصول کلی مدیریت کالس -

 شیوه های مدیریت کالس -
 فضای مطلوب برای یادگیری -
 ت رفتاریپیشگیری از مشکال -

 مداخله های خاص برای هدایت رفتار نامناسب -

o قرار داد گروهی 

o  قرارداد فردی 

o بازی رفتار خوب 

o دوری موقت 

 تکلیف عملکردی: 
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یک کالس درس/ موقعیت تربیتی در سطح مدرسه را مشاهده، و گزارشی از روش های مدیریت بکارگرفته شده تهیه و نتایج را 
 به همراه نقد و بررسی و مبتنی بر یافته های علمی گزارش نماید. 

 فصل هفتم: کودکا با نیاز های ویژه

 دانش آموزان مبتال به ناتوانی -
 اختالالت حسی -
 یاختالالت جسم -

 کم توان ذهنی -

 اختالالت زبانی و گفتاری -

 ناتوانی های یادگیری -

 اختالالت رفتاری و عاطفی -

 کودکان تیزهوش -

 کودکان سرآمد  -

 تکلیف یادگیری: 
از یک مدرسه دانش آموزان با نیاز های ویژه بازدید نموده و نحوه آموزش و نوع خدمات ارائه شده به این گروه از دانش 

 رش نماید. آموزان را برسی و گزا

با مراجعه به منابع علمی روش های ارائه خدمات به دانش آموزان با نیاز های ویژه را در سایر کشور ها مطالعه و یافته ها را 
 در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند. 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2
های علمی در زمینه تدریس و کاربرد آن در استفاده از فرصت های یادگیری مستقیم/ فردی از طریق مطالعه نظریه 

موقعیت های آموزشس/تربیتی، بکارگیری راهبرد های شناختی برای مطالعه ویژگی های رشدی/تفاوت های فردی در 
موقعیت های آموزشی/ تربیتی )کالس درس و مدرسه(، تحلیل و ارائه پیشنهاداتی برای ارتقاء سطح اثر بخشی تصمیمات 

 الس درس/ مدرسه.معلم/ مربی در ک

 . منابع آموزشی1

 منابع اصلی:

 .پروین کدیور، چاپ چهارم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی  (. کاربرد روانشناسی در آموزش. ترجمه1272بیلر، رابرت ) .4
 (. روانشناسی کاربردی برای معلمان. مترجم رابعه موحد. انتشارات ارجمند. 1291بنتهام، سوزان. ) .5

(. روانشناسی تربیتی. ترجمه شاهده سعیدی و همکاران. انتشارات موسسه خدمات فرهنگی 1291دبلیو. )سانتراک، جان  .6
 رسا.

 منابع فرعی:

 (. روانشناسی کاربردی برای معلمان. ترجمه مهشید فروغان. انتشارات ارجمند.1289فونتانا ، دیوید. ) .1
ی اصول وکاربرد آن. ترجمه علینقی خرازی. مرکز نشر (. روانشناسی تربیت1288گالور، جان ای، برونینگ ،راجر اچ. ) .2

 دانشگاهی
(. روانشناسی تربیتی. ترجمه غالمرضا خوی نژاد و همکاران. انتشارات حکیم 1291گیج، نیتل، برالینر، دیوید سی. ) .2

 فردوسی.

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4
 نمره  12ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  8بی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی ارزیا
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ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 
 ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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 «اصول و فنون راهنمایی و مشاوره»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:4

راهنمایی مجموعه فعالیت های منظم و سازمان یافته ای است که به منظور حدداکثر اسدتفاده از تواندایی هدای بدالقوه در طدول       
زندگی درباره فرد اعمال می شود. مشاوره رابطه رویاروی بین مراجع و مشاور است که بدان وسیله به مراجع کمک می شدود تدا   

اذ نماید،از طریق مشاوره مراجع می آموزد که چگونه یک زندگی سالم و سدازنده را  پس از شناخت خویش تصمیمات مناسبی اتخ
 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 اسدت. از طریدق   
توانایی ها و محدودیت های داندش آمدوزان پدی برد،یکدی از وظدایف اساسدی معلمدان        خدمات راهنمایی و مشاوره می توان به 

راهنمایی و هدایت دانش آموزان می باشد به طور مسلم ارایه خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش آموزان بدون آگاهی معلمان از 
ت دانشجو معلمدان در دوران تحصدیل خدود بدا     مبانی،اصول و روش های راهنمایی و مشاوره میسور نمی باشد، بنابراین الزم اس

مبانی، اصول و روشهای راهنمایی و مشاوره آشنا شده تا بتوانند درآینده به عنوان معلم مدرسه نقش راهنمایی و مشاوره ای خدود  
محسوب مدی   را به خوبی ایفا نمایند. همچنین این درس به عنوان یکی از دروس پایه برای دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره

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

مشخصاااااات 

 درس

نددوع درس: نظددری 

  2تعداد واحد: 

 22زمدددددان درس: 

 ساعت

 اصول و فنون راهنمایی و مشاورهنام درس: 

 در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای یادگیری: 

با مطالعه درس مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره، با مفاهیم اساسی راهنمایی و مشاوره آشنا شده، در فرایند آموزش 
نقش  از مبانی و اصول مشاوره بهره کافی ببرد، به جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش پی ببرد و با

مشاوره ای معلمان در فرایند تدریس و کالس درس آشنا شود.همچنین از فنون و روش های شناخت دانش آمدوزان  
و رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانی اطالعات کافی کسب نموده و بتواند در موقعیدت واقعدی مدرسده بکدار     

 ببرد.
دانشجوپس از گذراندن این درس قادر خواهد بود از اصول مشاوره در موقعیت های واقعی مدرسده بهدره بدرده و بدا     

در زمینده هدای   شناختی که ازتفاوت های فردی، ویژگی ها و مسایل و مشکالت دانش آموزان پیدا می کند بتواندد  
 شغلی و سازشی به آنها کمک نماید. -تحصیلی

 شایستگی اساسی:

pckCk&  کااد

8-4& 2-2& 

1-2& 

 2سطح 8سطح 4سطح  هامالک

داناااش محتاااوایی و  

موضاااوعی راهنماااایی 

 ومشاوره و انواع آن

در موردمباحددث اساسددی 

راهنمدددددددددددددایی و 

مشدددداوره،فنون و روش 

هددای مشدداوره صددرفا    

اطالعات ارایده شدده را   

جمدددع آوری و بددددون  

ارایدده تحلیددل حاصددل از 

مقایسدددده آنهددددا، آن را 

 گزارش نموده است.  

موضددددوعات اساسددددی  

راهنمایی و مشاوره و انواع 

آن را مدورد مقایسده قدرار    

داده و یافته های خدود را  

ک گددزارش در قالددب یدد 

 منسجم ارایه نموده است

مباحث اساسی راهنمدایی  

و مشددداوره واندددواع آن،  

تفدداوت وتشددابه مفدداهیم  

ورابطه آنها بدا یکددیگررا   

مددورد مقایسدده و ارزیددابی 

قرارداده و دالیل خدود را  

در قالددب یافتدده هددا بدده   

صددورت یددک گددزارش   

 منسجم ارایه نموده است.

نقش و وظایف کارکناان  

مدرسااه در رابطااه بااا  

دربداره نقدش و وظددایف   

کارکندددان مدرسددده  در 

ایف کارکندان  نقش و وظد 

مدرسدددده را در فراینددددد 

نقش و وظدایف کارکندان   

مدرسدددده را در فراینددددد 
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فرایناااد راهنماااایی و  

 مشاوره دانش آموزان

مورد راهنمایی و مشاوره 

دانددش آمددوزان صددرفا    

اطالعات ارایده شدده را   

جمع آوری و بدون ارایه 

تحلیل حاصل از مقایسه 

آنها، آن را گزارش نموده 

 است.  

راهنمایی و مشاوره دانش 

آموزان مورد مقایسه قدرار  

داده و یافته های ناشی از 

ایددن مقایسدده را در قالددب 

یک گزارش منسجم ارایه 

 نموده است

راهنمایی و مشاوره دانش 

آمددوزان وتفدداوت وتشددابه 

مددورد آنهددا بددا یکدددیگررا 

مقایسه وتجزیه و تحلیدل  

قرارداده و یافته های خود 

را بدده صددورت مکتددوب   

 گزارش نموده است.

رویکردهااای اساساای  

مشاوره و روان درمانی و 

 کاربردهای آنها 

درباره رویکردهای اصلی 

مشدداوره و روان درمددانی 

صددرفا  اطالعددات ارایدده  

شدددده را جمدددع آوری و 

بددددون ارایددده تحلیدددل 

حاصل از مقایسده آنهدا،   

آن را گدددزارش نمدددوده 

 است.  

مفدددددداهیم اساسددددددی 

رویکردهای اصلی مشاوره 

و روان درمددانی را مددورد  

مقایسه قدرار داده و یافتده   

های خود را در قالب یدک  

سددجم ارایدده  گددزارش من

 نموده است

مباحث مهم رویکردهدای  

اصدددلی مشددداوره وروان  

درمددانی وتفدداوت وتشددابه 

آنهددا بددا یکدددیگررا مددورد 

مقایسه و ارزیابی قرارداده 

و دالیل خود را در قالدب  

یافته ها به صدورت یدک   

گددزارش منسددجم ارایدده  

 نموده است.

برنامه های راهنماایی و   

مشاوره در نظام آموزش 

 و پرورش 

اره برنامددده هدددای دربددد

راهنمددایی و مشدداوره در 

نظام آموزش و پدرورش  

جهددان وایددران صددرفا    

اطالعات ارایده شدده را   

جمع آوری و بدون ارایه 

تحلیل حاصل از مقایسه 

آنها، آن را گزارش نموده 

 است.  

برنامده هدای راهنمددایی و   

مشددداوره در آمدددوزش و  

پرورش ایران را بدا سدایر   

کشورهامورد مقایسه قدرار  

ده و دالیددل خددود را در  دا

قالب یک گزارش منسجم 

 ارایه نموده است

برنامه هدای راهنمدایی و   

مشددداوره در آمدددوزش و  

پددرورش ایددران وتفدداوت  

وتشابه آن با برنامه هدای  

مشاوره درسایر کشورها را 

مددورد مقایسدده و ارزیددابی 

قرارداده ویافته های خدود  

را به صورت مکتدوب ودر  

قالدددب یدددک گدددزارش  

 نموده است. منسجم ارایه

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت8
 :مباحث اساسیفصل اول

 اهمیت و ضرورت راهنمایی و مشاوره -
 فلسفه و اهمیت راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش -
 تاریخچه راهنمایی و مشاوره در جهان و ایران -
 راهنمایی و مشاوره در اسالم -
 راهنمایی مفهوم و تعریف -
 اصول و اهداف راهنمایی  -
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 خدمات راهنمایی   -
 مفهوم و تعریف مشاوره -
 اصول و اهداف مشاوره  -
 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
 مقایسه مفاهیم راهنمایی، مشاوره و روان درمانی و بیان تفاوت های آنها -2

 :  فعالیت عملکردی
 آن در کالس درستحلیل و مقایسه اهداف و خدمات راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش  -

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

 الگوهای رایج راهنمایی -
 :فعالیت یادگیری

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

 :  فعالیت عملکردی
 راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درستحلیل و مقایسه الگوهای  -1
 تهیه جدول مقایسه انواع راهنمایی و مشاوره و بیان کاربرد هریک از آنها درمحیط واقعی مدرسه  -2

 : روش ها و فنون راهنمایی و مشاورهفصل سوم
 تعریف روش و فن -
 روش های راهنمایی و مشاوره-
شنامه،شرح حدال نویسدی،واقعه نویسدی،مقیاس درجده بنددی رفتدار،گروه سدنجی،مطالعه        فنون راهنمایی)مشاهده،مصاحبه،پرس -

 موردی،مطالعه پرونده تحصیلی،سیاهه رفتار،آزمون های روانی(
فنون مشاوره)گوش دادن،تشویق کردن، برخورد با مقاومت، برخورد با سکوت، سازمان دادن، انعکاس احساس و محتوا، قرارداد  -

، پایان دادن به جلسه، همدلی، مواجهه سازی، تفسیر و بینش، رهبری، ایفای نقش، تسکین یدا آرام بخشدی،   بستن، تعیین تکلیف
 ارجاع(

 مهارت های مشاوره  -
 

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -1
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 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2
 راهنمایی و مشاوره با یکدیگر و بیان تفاوت های آنهامقایسه فنون  -2

 مشاهده اجرای فنون مشاوره توسط متخصصان )مستقیم/ فیلم( و تحلیل مشاهدات به صورت مکتوب -4
 :  فعالیت عملکردی

 تحلیل و مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درس -1
 -2دام از فنون راهنمایی نظیر مشاهده، مصاحبه و ....، و ارایه گزارشی ازآنها بده مددرس    طراحی و اجرای یک نمونه از هر ک -2

 بیان کاربرد هریک از فنون راهنمایی و مشاوره درمحیط واقعی مدرسه در قالب گزارش کتبی
د یدک نفدر از داندش    اجرای فنون مشاوره توسط دانشجویان رشته مشاوره با توجه به مشاهدات خود )مستقیم/ فیلم (در مدور  -4

 تصویری و کتبی آن به مدرس -آموزان و ارایه گزارش صوتی
 : نقش و وظایف کارکنان مدرسه در برنامه راهنمایی و مشاوره دانش آموزانفصل چهارم

 نقش و وظایف مدیرمدرسه -
 نقش و وظایف معلم مدرسه -
 نقش و وظایف مشاورمدرسه -
 نقش و وظایف مربی پرورشی مدرسه -
 ش سایر متخصصان در فرایند راهنمایی و مشاوره نق -
 نقش خانواده در فرایند راهنمایی و مشاوره -
 نقش دانش آموز در فرایند راهنمایی و مشاوره -

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

 های آنها
 :  فعالیت عملکردی

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

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

 :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 برنامه های راهنمایی و مشاوره درمدارس ابتدایی و متوسطه و بیان تفاوت های آنها -2
 ر ابعاد مختلفمقایسه دانش آموزان از نظر تفاوت های فردی د -4
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 :  فعالیت عملکردی
 تحلیل و مقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره در مدارس ابتدایی و متوسطه و ارایه گزارش آن در کالس درس -1
تحلیل و مقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره در مراکز مشاوره دانش آموزی، خانواده و دانشجویی و ارایده گدزارش کتبدی     -2

 آن به مدرس
مقایسه تفاوت های فردی دونفر از دانش آموزان یک مدرسه توسط دانشجویان رشته مشاوره و ارایده گدزارش کتبدی آن بده      -2

 مدرس
 : رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانیفصل ششم  
 مشاور و انتخاب نوع رویکرد درمانی -
 رویکردهای درمانی متمرکز بر زمینه -
 بر هیجانات رویکردهای درمانی متمرکز -
 رویکردهای درمانی متمرکز بر تفکر و باور -
 رویکردهای درمانی متمرکز برعمل و رفتار -
 رویکردهای درمانی یکپارچه نگر و التقاطی -

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2
 ایسه رویکردهای درمانی مختلف و بیان تفاوت های آنهامق -2

 :  فعالیت عملکردی
 تحلیل و مقایسه رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانی و ارایه گزارش آن در کالس درس -1
ارایده  تحلیل کاربرد رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانی در محیط واقعی مدرسه توسط دانشدجویان رشدته مشداوره و     -2

 گزارش کتبی آن به مدرس

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2
تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظری به 

آموخته های همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. برقراری ارتباط میان 
کالسی و الزامات محیط آموزشی، بهره گیری از فرصتهای یادگیری خارج از محدیط آموزشدی،برقراری پیوندد میدان نظدر و      
عمل در محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی دانشجویان در انجام فعالیدت هدای عملکدردی توسدط مددرس از      

ک عمیق تر مطالب وبکارگیری داندش نظدری راهنمدایی و مشداوره     راهبردهای تدریس این درس می باشد که منجر به در
توسط دانشجو معلمان در موقعیت های واقعی مدرسه خواهد شد.یادگیری غیر مستقیم نیدز مسدتلزم مطالعده فدردی و درک     

 شناختی فرد در موقعیت های مختلف محیط آموزشی می باشد.

 . منابع آموزشی1

 منابع اصلی:
 (. اصول و مبانی مشاوره. ترجمه مهدی گنجی، تهران، نشر ساواالن.1291ی)گالدینگ، ساموئل .ت -
 (. مقدمات راهنمایی ومشاوره. تهران، انتشارات رشد.1291شفیع آبادی، عبداهلل ) -

 منابع فرعی:
 (. کلیات راهنمایی و مشاوره، مشهد، نشرتمرین1291اصغری پور، حمید) - 
 (. زمینه مشاوره و راهنمایی، ترجمه باقر ثنایی و همکاران،انتشارات رشد 1286گیبسون، رابرت و میشل، ماریان) - 
 (. راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی، تهران، انتشارات رشد 1279صافی ، احمد) - 
 (. فنون مشاوره و روان درمانی، تهران، نشر دانژه 1291تمدنی، مجتبی و بهمنی، بهمن ) - 
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 (. اصول و روش های راهنمایی و مشاوره،تهران،انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی 1271دی )حسینی بیرجندی، سید مه-

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4

 نمره 11ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری )باز پاسخ،بسته پاسخ، چندگزینه ای و یا ترکیبی( به میزان 
 نمره2یادگیری پیش بینی شده کالسی ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های

 نمره 8ارزشیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف )فعالیت( عملکردی

ارزشیابی از یادگیرنده براساس تکالیف یادگیری در طول نیمسال،تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمسال انجام مدی شدود.   
 مدهای یادگیری تعیین شده است.مبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیا
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 «نقش اجتماعی تربیتی معلم»سرفصل درس 

 :معرفی درس و منطق آن .8

تربیتی معلم می تواند، دانشجویان معلمی را نسبت به وظیفه و -ارائه بینش، بحث و اندیشه ورزی پیرامون نقش اجتماعی 
رسالت خویش حساس کند و برخی چالش های نظری معطوف به بازتعریف این نقش در جامعه امروز را از پیش پای وی 

و مسائل خاص نسل جدید در آن، داشتن انگاره ای صحیح از  بردارد. این امر مستلزم شناخت دقیق مختصات عصر حاضر
 جایگاه معلم در حرکت اصالحی اجتماعی و آمادگی برای ایفای این نقش در این عصر است.  

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد نظری 8تعداد واحد: 

 ساعت 28زمان درس: 

  

 نام درس:   نقش اجتماعی تربیتی معلم 

 یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود: اهداف/ پیامدهای

 تصویری روشن و واقع بینانه از مختصات عصر حاضر داشته باشد. (5
معیارهای نوع مطلوب رابطه با دانش آموزان در این عصر را بشناسد و بتواند رابطه خود با دانش   (3

 آموزانش را مبتنی بر آن تنظیم نماید.
های مختلف خود را در مقام اصالحگر اجتماعی در سلسله مراتبی از اجتماعات از جایگاه وامکان   (0

 کالس گرفته تا جامعه بیابد.
ویژگیهای اصالح گری را بداند و قادر باشد مبتنی بر این ویژگیها و به اقتضای مختصات عصدر    (6

 حاضر، کنش اجتماعی فعاالنه و موفقیت آمیز داشته باشد.

 PKشایستگی اساسی:

 

 هامالک  

 پیامدها

 2سطح 8سطح 4سطح 

داشتن تصویری روشن 
و واقددددع بیناندددده از  
 مختصات عصر حاضر

مختصددددددددددات و 

ویژگیهدددای عصدددر  

حاضدر را مدی داندد و    

می تواندد بدرای هدر    

یددک نموندده فرضددی  

 ذکر کند .

می تواند با قدرار گدرفتن    

در یک موقعیدت واقعدی،   

مختصاتی از عصر حاضدر  

کدده در آن بددارز اسددت را  

شناسایی کندد و بدا بیدان    

 شواهد، توضیح دهد. 

می تواند راه حل هایی را 

بددرای عبددور یددا تعدددیل  

چالش های عصر حاضدر  

ارائه دهدد و در موقعیدت   

 تربیتی بکار گیرد. 

شناخت معیارهای نوع 

مطلوب رابطه با دانش 

آموزان در ایدن عصدر   

 وتوان تنظیم رابطه 

معیارهای نوع مطلوب 

رابطه با دانش آموزان 

در این عصر را بداند و 

بتوانددددد و در یددددک 

مصددددداق، حالددددت  

مطلدددوب و حددداالت 

ندددامطلوب را نشدددان 

 دهد.

در یک موقعیدت تربیتدی،   

ابعاد رابطه تربیتی ممکدن  

ناسایی کندد  و مطرح را ش

و حالت مطلوب را در هدر  

 بعد، مشخص نماید.

بتواند در موقعیت تربیتدی  

واقعددی، ابعدداد تربیتددی را  

بشناسد و حالت مطلدوب  

آن بعددد را عمددال محقددق 

 کند.

شددددناخت و یددددافتن 

جایگددداه وامکانهدددای 

قادر باشد تا مشکالت 

و معضددالت اجتمدداع  

قادر به تشدخیص مؤلفده   

هدددای مختلدددف بدددروز  

قادر باشد در یک موقعیت 

واقعی، دست بده اصدالح   
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مختلف خدود در مقدام   

 اصالحگر اجتماعی 

را  هددددای تربیتددددی 

 بشناسد و تشریح کند.

مشکالت باشد و فرضدیه  

هددایی در بددرون رفددت از 

 آنها داشته باشد. 

موقعیدددددت و محدددددیط 

 اجتماعی بزند.

فهم ویژگیهای اصالح  

گری و قددرت انجدام   

 کنش اجتماعی فعال   

مقتضددای ویژگیهددای 

اصالح گری در عصر 

حاضدر را مدی داندد و    

مددی توانددد آنهددا را در 

موقعیت های مختلف 

 بازتعریف کند.

قددادر اسددت در زندددگی   

معلمان، ویژگیهای -مصلح

اصالح گری را بازشناسی 

کندد و متنداظر آنهددا را در   

 زمان حال معلوم نماید. 

قددادر اسددت، ویژگیهددای  

اصالح گری را به صورت 

تهدددای واقعدددی در موقعی

اجتماعی مختلف محقدق  

 سازد.

  
 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 8

 

 بخش نخست: ویژگیهای عصر حاضر
 فروریختن ساختارهای فیزیکی و مفهومی در عصر ارتباطات -

 رویارویی اطالعات با دانش -

 رویارویی سرعت با تامل در تصمیم -

 رویارویی سنت با مدرنیته -

 انسان با قدرت ساختارهای اجتماعیرویارویی عاملیت  -

 چالش معنا -

 چالش هویت -

 تکالیف یادگیری:

 مطالعه و مرور مقاله چالش های تربیت اسالمی در قرن بیست و یکم، نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، جلد دوم.  -

 مطالعه و مرور فصل سوم از بازشناسی عاملیت انسانی در فضای مجازی -

 تکالیف عملکردی:

 یابی ویژگیهای عصر حاضر با یکی از این موارد:مصداق 

 حضور در یک شبکه اجتماعی، دسته بندی تجربیات شخصی از تاثیرات این شبکه ها بر زندگی -

 مصاحبه های عمیق با سه دانش آموز دبیرستانی و پرسش از نگاه آنها به زندگی -

 

 بخش دوم: رابطه معلم و شاگرد  
 سطحیمقبولیت: در میانه هیبت و هم  -

 الگوپردازی: در میانه مریدپروری و تک روی -

 هدایت گری: در میانه اقتدارگرایی و تسهیل گری -

 همراهی: در میانه نظاره گری و همپایی -

 حقیقت گرایی: در میانه نفوذناپذیری و نسبی گرایی -

 پایش: در میانه تفتیش تا عدم توجه -

 تکالیف یادگیری:
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باره به تربیت اسالمی جلد دوم و نقش معلم در تربیت دینی مرتبط با آسیب و مطالعه فصل هایی از دو کتاب نگاهی دو -
 سالمت در تربیت دینی و رسالتهای معلم در تربیت

 تکالیف عملکردی:

 گفتگو درباره قطب ها و بررسی نقاط قوت و ضعف هر قطب -

 یافتن و تشریح نقاط بهینه در یک موقعیت تربیتی -
 

 لمهای اجتماعی معبخش سوم: رسالت
 واقع بینی: در میانه واقع زدگی و واقع گریزی -

 اصالحگری: در میانه انفعال و مقابله -

 تبیین گری: در میانه شنوندگی و گویندگی -

 ترسیم افق: در میانه اقتضا و توهم -

 تکالیف یادگیری:

 های برنامه درسی و استخراج وظایف اجتماعی معلم از آنمطالعه فصل هشتم از کتاب فرهنگ -

 عملکردی:تکالیف 

یافتن مصادیق رسالتهای اجتماعی معلم در زندگی و کنش معلمان مبرّزی چون میرزا حسدن رشددیه، بهمدن بیگدی،      -
 مرحوم کرباسچیان، معلم کالوی بندر دیّر، و ...

 

 بخش چهارم: ماموریت های اجتماعی جدید معلم در عصر حاضر
 تبیین گری -

 فراهم سازی موقعیت های انتخاب -

 عوامل زیرساز انتخاب و تامل بر آنهافراخوانی  -

 بازخوانی و بازتعریف معیارها -

 نقادی و گزینشگری -

 افق نگری و معنا بخشی -

 کنشگری مسووالنه -

 تکالیف یادگیری:

مطالعه فصل چهارم از بازتعریف عاملیت انسانی در فضای مجازی و نیز چالش های تربیت اسالمی در قرن بیست و یکم  -
 به تربیت اسالمی، جلد دوم. از کتاب نگاهی دوباره

   تکالیف عملکردی:

 گفتگو درباره قطب ها و بررسی نقاط قوت و ضعف هر قطب -

تالش عملی برای محقق ساختن حداقل سه مؤلفه از رسالتهای جدید اجتماعی معلم در یک موضوع اجتماعی و ارائده   -
 گزارش آن به کالس

 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

این درس باید به توجه به مسائل عملی و واقعی عصر حاضر و توجه به تمرین عملی یافته های نظری دانشجویان تددریس  
شود. از این رو، مطالعه منظم دانشجویان، اندیشه ورزی و فرضیه پروری معطوف به مطالب نظدری، داشدتن مباحثده هدای     
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ی خاص آنها در عصر حاضر و نیز حضور در موقعیت هدای واقعدی و   گروهی، ارتباط با دانش آموزان حاضر و تحلیل ویژگیها
 تالش برای تحقق اصالح گری اجتماعی باید مد نظر قرار گیرد. 

 

 . منابع آموزشی1
 منابع اصلی:

 (. نگاهی دوباره تربیت اسالمی، جلد دوم، تهران: انتشارات مدرسه.1284باقری، خسرو ) 
 ربیت دینی، قم: انشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.(. نقش معلم در ت1291داوودی، محمد )

 منابع فرعی:

 (. فرهنگهای برنامه درسی. ترجمه مهرمحمدی و همکاران، تهران: انتشارات سمت.1289ژوزف، پامال بلوتین و دیگران )
به راهنمایی نرگس (. تحلیل عاملیت انسانی در مواجهه با فضای مجازی. پایان نامه کارشناسی ارشد، 1292بیگی، سمیرا )

 سجادیه، تهران: دانشگاه تهران.

 (. برنامه درسی انتقادی، دانشنامه برنامه درسی.  1292سجادیه، نرگس )
 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4
 ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری 

ر فعالیدت هدا و نیدز ارزشدیابی از     ارزشیابی تکوینی: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت د
 تکالیف عملکردی دانشجو در طول ترم
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 «های تدریساصول و روش» سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن4
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 شکل موثر آن بر بنیاد دانش و « تدریس»کند. های تدریس الزامی میبرای بکارگیری موثر روشرا 
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 های تدریس آماده میشجومعلمان را برای بکارگیری روششود. آنچه دانکسب این دانش ممکن نمی
-ای از دانش و هنر که میهای شخصی است؛ مجموعه تلفیق شدههای ساخت دانش تدریسی بر اساس تجربهبه همراه قابلیت

زم و عمومی را برای های التواند شایستگی تدریس نامیده شود. اصول و روش های تدریس در پی آن است که زمینه
های تدریس شوند. در این درس، دانشجومعلمان در سطحی عام فراهم کند تا آنان قادر به ادراک و بکارگیری روش

شوند از فنون آن در عمل بهره بگیرند. برای تحقق شوند و قادر میدانشجومعلمان با مبانی، اصول و مراحل تدریس آشنا می
های تدریسی هایی از تدریس و با برخی از اعمال و فعالیتبا منابع این حوزه علمی، با نمونه دستاوردی، ضروری است معلمان

تواند به آنان کمک هایی داشته باشند. چنین شرایطی میمعلمان پیشین در عرصه واقعی آشنا شوند و برای اقدام به آن، تمرین
متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیری و کند تا معلمان آینده در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات 

 ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت های پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته های علمی و پژوهشی باشند. 

 
 مشخصات درس

 نوع درس: نظری 

  8تعداد واحد: 

 ساعت 28زمان درس:

 های تدریساصول و روشنام درس: 

 : در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم  قادر خواهد بود:پیامدهای یادگیریاهداف/ 

ای اقدام کند که در آن نقش معلم به عنوان کارگزار اصلی آن عرصه به به ارائه تصویری از تدریس مدرسه

 روشنی تشریح و تبیین گردد و چگونگی عمل خود را به عنوان کارگزار یک کالس درس فرضی، به استناد

دانش معتبر مدلل سازد و از برنامه خود دفاع نماید. همچنین، دانشجومعلم در پایان این واحد یادگیری با اصول 

های های بکارگیری آنها در موقعیتهای تدریس را با قابلیتعام و خاص تدریس آشنایی دارد و برخی روش

تر را دارد و به پیگیری سایی منابع مناسبشناسد و از منابع معتبر تدریس آگاه است و امکان شنامتفاوت می

 دستاوردهای علمی جدید حوزه تدریس، متعهد است.  

 2سطح  8سطح  4سطح  هامالک

 شایستگی اساسی:

PK  2-8 & 8-8کد 

PCK  1-2 & 2-2کد 

ا فهم اصول 

های و روش

 تدریس

 

توانسته است به بیان 

تعاریفی از تدریس و اصول 

 های آن اقدام کند. و روش

ای به تبیین تدریس مدرسه

بر اساس متغییرهای 

مختلف متمایزکننده آن 

مبتنی بر منابع علمی اقدام 

کند و تشریحی به زبان می

 نماید.خاص خود ارائه می

های به شناسایی اصول و روش

های تدریس در موقعیت

کند ای اقدام میمختلف مدرسه

هر و تبیینی مدلل از بکارگیری 

های یک از اصول و روش

تدریس توسط معلم در موقعیت 

 نماید. خاص ارائه می

ایفای نقش 

معلمی در 

تدریس 

 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 معلمان توجه می

کند که در آن عمل می

منابع درس بر آنها تاکید 

نشده است ولی در منابع 

توانسته است خود را در نقش 

معلم متصور شود و بر آن 

گیری در اساس به تصمیم

های واقعی یا فرضی موقعیت

اقدام و به عنوان معلم ایفای 
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 ای کند.نقش حرفه این حوزه موجود است.

انجام 

 تکالیف

هایی ارائه کرده که پاسخ

حاصل جستجوی در منابع 

در دسترس و بازخوانی 

محدود تجربه شخصی 

 است. 

های ارائه شده در پاسخ

قواعد کلی پاسخگویی 

پژوهشی رعایت شده و 

سطحی عمیق از بازخوانی 

شود که تجربه دیده می

 قابل پذیرش است. 

های ارائه شده دارای بنیاد پاسخ

 پژوهشی دقیقی است و ضمن

بکارگیری زبان مناسب ارائه، از 

سازماندهی و حتی محتوای 

 بدیع برخوردار است. 

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت8
 ای آن به شرح ذیل سازمان یافته است: محتوای مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

 مباحث فرعی موضوع اصلی نوبت 

جایگدداه موضددوع و طددرح ضددرورت و  اول

ایجاد انگیدزه جهدت پیگیدری درس و    

ارزشیابی تشخیصدی و اعدالم برنامده    

 درس

معرفدی   شناسایی انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح داندش مربدوط،  

برنامه و سرفصل درس، تشریح منطق درس و کاربردهای آن برای معلمان، معرفدی  

تکالیف عملکردی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشدجویان بدر اسداس پیامددها و     

 سطوح عملکرد. 

ای خود را یدادآوری  هر دانشجو یکی از تجربیات تدریس معلمان مدرسه: 4تکلیف 

 امقبول بودن آن را مدلل تشریح کند. و آن را روایت و مقبول یا ن

هایی از تدریس معلمان به صورت فیلم و بحث و بررسی درباره تجربیدات  ارائه نمونه هاها و یادآوری تجربهارائه نمونه دوم

های متعددی در تدریس ای که نشان داده شود اصول و روشدانشجومعلمان به گونه

  مطرح است.

شناسی و شرح گستره موضوعی تدریس )به عنوان یک علم(، تشریح اصول و فهومم تشریح چیستی تدریس سوم

-های تدریس و معرفی وضعیت ایران از حیث تدریس )با اسدتناد تجربده  انواع روش

 های گزارش شده دانشجومعلمان( و تشریح وضعیت تدریس در چند کشور جهان.

-های آن بر اساس واقعیات عمل مدرسههای تدریسی معلمان و ضرورتتبیین نقش ایتبیین نقش معلم در تدریس مدرسه چهارم

 ای و با تشریح وضعیت ایران. 

 عملی: در این ارتباط، نمایش یک فیلم تدریسی ضرورت دارد.

های تدریس آگاه باشند و چگونده  : چرا معلمان نیاز دارند از اصول و روش8تکلیف 

 توانند چنین کنند؟می

تشریح مراحل تدریس به عنوان عمدل واقعدی معلدم در کدالس درس مشدتمل بدر        ای: قسمت اولمدرسهمراحل تدریس  پنجم

یابی برای یک مبحث علمی، تعیین اهدداف درس، انتخداب   شناسی و منطقمخاطب

 های یادگیری.دهی محتوا و فرصتهای یادگیری، سازمانمحتوا و فرصت

 عملی: نقد و بررسی منطق مراحل ذکر شده.

گیری در باره زمان های یادگیری، تصمیمانتخاب روش تدریس محتوا و ارائه فرصت ای: قسمت دومراحل تدریس مدرسهم ششم

 درس، تنظیم مکان )فضا و روابط( درس و چگونگی ارزشیابی یادگیری مخاطبان.

 عملی: نقد و بررسی مراحل ذکر شده.
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ریددزی تدددریس: طددرح درس  برنامدده هفتم

 سالیانه

درس سالیانه و اصول تهیه آن، تدوین طرح درس سالیانه در کدالس و  اجزای طرح 

 های ارائه شده در کالس.نقد و بررسی نمونه

 کنند.های کوچک به تدوین طرح درس سالیانه اقدام میعملی: دانشجویان در گروه

هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه بدرای موضدوع مدورد     :2تکلیف 

 ا مدرس درس ارائه کند.نظر خود تهیه و ب

اجزای طرح درس روزانه و اصول تهیه آن، تدوین طدرح درس روزانده در کدالس و     ریزی تدریس: طرح درس روزانهبرنامه هشتم

 های ارائه شده در کالس.نقد و بررسی نمونه

 کنند.های کوچک به تولید طرح درس روزانه اقدام میعملی: دانشجویان در گروه

هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه بدرای موضدوع مدورد     :1تکلیف 

 نظر خود تهیه و با مدرس درس ارائه کند.

داری، فرهنگ کالس درس، مقررات کدالس درس، جدو   های کالسالگوها و روش مدیریت کالس درس نهم

 کالس درس و رفتار در کالس درس.

هدایی  های مدیریت کدالس های کوچک به بررسی روشعملی: دانشجویان در گروه

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

محدور  های تدریس معلمبندی آنها به دو طبقه: روشهای تدریس و طبقهانواع روش های تدریسروش دهم

 های تدریس شاگردمحور و معرفی مشروح هر یک برای بکارگیری.و روش

بنددی  هدای تددریس را طبقده   ی دیگر به چه شدکلی روش هابندیطبقه :4تکلیف 

 اند؟کرده

محدور در  های تددریس معلدم  یادآوری کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیری روش محورهای تدریس معلمروش یازدهم

 کالس درس.

های کوچک به طراحی تدریس بر اساس این روش اقدام عملی: دانشجویان در گروه

 پردازند.و به تدریس می

محدور در  های تدریس شاگردیادآوری کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیری روش های تدریس شاگردمحورروش دوازدهم

 کالس درس.

های کوچک به طراحی تدریس بر اساس این روش اقدام عملی: دانشجویان در گروه

 پردازند.و به تدریس می

های توضیح در ارتباط بدا موضدوعات درسدی،    ضیح دادن، قابلیت روشهای توروش توضیح دادن در کالس درس سیزدهم

 های تدریس.اثربخش ساختن توضیحات در هر یک از روش

هدای تجربدی   های موثر توضیح در موقعیتعملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش

 یا فرضی.

 های تدریسدر هر یک از روش گیری از آنها و چگونگی بهرهانواع پرسش کردن معلم در کالس پرسش چهاردهم

هدای  های موثر پرسش کردن در موقعیدت عملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش

 تجربی یا فرضی.

هدای کالسدی   مواجهه معلم با پرسش پانزدهم

 شاگردان

های پرسش کردن شاگردان، چگونگی مواجهه بدا  های شاگردان، انگیزهانواع پرسش

 های تدریسانواع روش های شاگردان در هر یک ازپرسش

هدا در  های مدوثر پاسدخگویی بده پرسدش    عملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش
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 های تجربی یا فرضی.موقعیت

هدا و  های آزمون و سنجش پیشرفت تحصیلی در کدالس درس، اندواع آزمدون   روش سنجش یادگیری شاگردان شانزدهم

هدداف سدنجش در کدالس    مزایا و معایب آنها برای بکدارگیری در کدالس درس، ا  

هدای  های اعالم نتایج به شاگردان در کالس درس در هر یک از روشدرس، روش

 تدریس.

-های موثر سنجش یدادگیری در موقعیدت  عملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش

 های تجربی یا فرضی.

 

 . راهبردهای آموزش و یادگیری2
شود. دانشدجوی ایدن درس موظدف     جانبه آموزشگر د دانشجو انجام می های کالس درس با مشارکت همه در این درس، آموزش

است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع نیز بپردازند و در مباحث شرکت نماید. همچنین، دانشجویان حق دارند به طدرح  
دقیقده در کدالس    15وقدت قبلدی، تدا    ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین پرسش بپردازند و برای ارائه دیدگاه

گردد و به صدورت عملدی مدورد تمدرین     درس به ارائه نظر بپردازند. در همه جلسات درس، یک مبحث به صورت نظری ارائه می
شود که بده تشدخیص آموزشدگر یدا بده درخواسدت        هایی مطرح  حال، در جلسات درس ممکن است پرسشگیرد. درعینقرار می

تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه به برخی از آنها می دانشجویان، پاسخگویی
تواند برای همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعدداد آنهدا از   ها میشود. این قبیل پرسش 

 درصد تجاوز نکند. 51
 

 . منابع آموزشی 1
 ها و فنون تدریس. تهران: سمتهای آموزشی: روش(: مهارت1292انی، حسن. )شعب -

 (: بازاندیشی فرایند یاددهی د یادگیری و تربیت معلم. تهران: مدرسه.1286مهرمحمدی، محمود. ) -

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4
گیرد که در یک آزمون مکتوب پایانی صورت می های تدریس در قالبارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس اصول و روش

های ها و تجارب خود از کار عملی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس پرسشآن دانشجویان یادگیری
 کنند. آموزشگر، ارائه می

شود و از سوی دیگر شامل می های بخش عملی درس راارزشیابی ضمن نیمسال: ارزشیابی ضمن نیمسال از سویی تمام فعالیت
 شود.گیرد و دستاورد هر دو قسمت جهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته میبرای اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیری انجام می

شود. آموزشگر در مواردی که ارزشیابی تکالیف: ارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می
 دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهای او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کنند. جازه میمصلحت بداند، ا

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

 درصد امتیاز  41د آزمون ضمن نیمسال: 
 صد امتیاز در 25د آزمون پایانی: 
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 «4ارزشیابی از یادگیری »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:4

درس ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان یک حوزه تخصصی در بردارنده دروس متعددی چدون آمدار، روش تحقیدق و انددازه     
را مدورد ارزیدابی قدرار داده، سدطح     گیری می باشد. در واقع این درس کمک میکند تا بتوان میزان تحقق اهداف کلی از آموزش 

کیفی آموزش را ارتقا بخشیده و بطور نظامند اثرات آنرا مورد بازبینی و واکاوی قدرار داد. اسدتفاده و بکدارگیری الگوهدای متعددد      
ارزشیابی برای قضاوت درخصوص برنامه های درسی به معلمان کمک می کندد تدا نیازهدای آموزشدی را شناسدایی نمایندد و در       

 ماندهی مطالب و محتوای درسی انتقال دانش، نگرش و باالبردن سطح مهارتها را بهبود بخشند.ساز
 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

 2تعداد واحد: 

 ساعت 22زمان درس: 

 پیشنیاز:

 نام درس:  ارزشیابی از یادگیری

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

انواع آزمونها و الگوهدای ارزشدیابی را پیداده سدازی     با کسب مهارت در حوزه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قادر باشد 
، نحوه محاسدبه ضدریب   محاسبه ضریب دشواری آزموننماید و در خصوص اهداف ارزشیابی، آزمونهای عملکردی، 
 پایایی و آزمونهای ارزیابی عملکرد گزارشی را ارائه نماید.

 شایستگی اساسی:

CK 4-4& 8-4 

& 
PK 8-8&2-8 

 2سطح 8سطح 4سطح  هامالک

دانشجو قادر است انواع  رویکرد ارزشیابی

الگوهای ارزشیابی را نام 

 ببرد. 

 

دانشجو قادر است در طبقده  

بندی از نقاط قوت و ضدعف  

الگوهای ارزشیابی ارائه دهد 

و بر همین اساس الگوهدا را  

 درجه بندی نماید. 

دانشجو قدادر اسدت الگوهدا    

ارزشددیابی را مددورد تحلیددل 

قرار داده و کاربرد هدر یدک   

را در نمونه ای عینی مدورد  

 نقد و بررسی قرار دهد. 

دانشجو قادر است انواع  آزمونهای عملکردی

آزمونهای عملکدردی را  

 طبقه بندی نماید . 

دانشددجو قددادر اسددت انددواع 

آزمونها را مقایسده نمدوده و   

برای هریدک نقداط قدوت و    

 ضعف را مشخص نماید. 

دانشددجو قددادر اسددت انددواع 

آزمونهددا عملکددردی را بدده  

لحاظ کاربردی مورد نفدد و  

 تحلیل قرار دهد. 

محاسبه ضریب 

 پایایی و روایی

دانشجو قدادر اسدت در   

حددوزه تعیددین پایددایی و 

را ارائدده روایدی تعریفدی   

 دهد

 

دانشجو قادر است محاسبات 

مربددوط بدده تعیددین روایددی و 

پایددایی آزمونهددای پیشددرفت 

 تحصیلی را انجام دهد. 

دانشجو قادر اسدت ضدریب   

پایدددایی و روایدددی اندددواع  

آزمونهای پیشرفت تحصیلی 

را محاسبه نماید و مورد نفد 

 و بررسی قرار دهد. 

 

 ساختار آنهای یادگیری، محتوای درس و . فرصت8

 

 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس نوبت بحث

گیدری،  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.

بده  از دانشجویان خواسته شود بدا مراجعده   

منایع متعدد تعاریف مختلفی گدرآوری و در  

 قالب جدولی ارائه نمایند.

نمونه هایی از آزمونها در کالس مطرح و  انواع آزمونها و ویژگی آنها دوم

بر چگونگی و نحوه ساخت آنها بحدث و  

از دانشجویان خواسته شود نمونده هدایی از   

آزمونها را در پژوهشها یافته و با ویژگیهای 
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 آنها تطابق بدهند. تبادل نظر شود.

بحث و تبادل نظر در خصوص ارزشدیابی   رویکردهای مطرح در ارزشیابی سوم

و دیدگاه مقایسه ای با توجه بده اهدداف   

مطرح شود و با ذکر مثال های گوناگون 

سدداختار مددورد الگددوی متناسددب بددا هددر 

 بررسی قرار گیرد

 

مراحل ارزشیابی آموزشی، تحلیل موقعیت،  چهارم

 اهداف و مولفه های ارزشیابی آموزشی

در این جلسده بدا نمدایش فدیلم مرحلده      

تحلیل موقعیت مورد بررسی قرار گرفتده  

و هدفها و پیش نیازها با بحث و گفتگدو  

 مورد واکاوی قرار بگیرد.

شددود کدده فددیلم را از دانشددجویان خواسددته 

مجددددا بررسددی و نکددات مطددرح شددده در 

خصوص اهداف و پدیش نیازهدا را بدازبینی    

 مجدد و گزارش جدید ارائه نمایند.

تعریف، اهدداف، مراحدل، روشدها و طبقده      پنجم

 بندیهای طرح ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

با ارائه نمونه هایی از اندواع طدرح هدای    

و ارشیابی پشدیرفت تحصدیلی، ویژگیهدا    

سطوح طبقه بندی طرحها مورد تحلیل و 

 بررسی قرار گیرد.

از دانشجویان خواسته شود که بدا انتخداب   

یک درس مشدخص یدک نمونده از طدرح     

ارزشددیابی پیشددرفت تحصددیلی آمدداده و در 

 کالس ارائه نمایند.

انواع آزمونها و کاربرد آنها و قواعدد هدر    ششم
 یک

با طدرح نمونده هدای متفداوتی از اندواع      

آزمون ها در کالس نقاط قوت و ضدعف  

هددر یددک از آزمونهددا بدده نقددد و بررسددی 

 گذاشته شود.

از دانشجویان خواسته شود با طراحی یدک  

نمونه ترکیبی از انواع آزمونها ویژگیهای هر 

 یک از آزمونها را مورد ارزیابی قرار دهند.

توسدط  نمونه های متعددی از طدرح هدا    طرح نمونه های عملی در کالس هفتم

دانشددجویان شناسددایی و نموندده هددای   

طراحی شده توسدط ایشدان را در گدروه    

 )کالس( نقد و بررسی نمایند.

از دانشجویان خواسدته شدود نمونده هدای     

طراحی شده و بررسی شده را مورد بازبینی 

 قرار دهند.

تعریف آزمونهدای عملکدردی و اندواع آن،     هشتم

مراحل تهیده آزمونهدای عملکدردی، روش    

 نگاری ، چگونگی تهیه چک لیست واقعه

بددا ارائدده یددک نموندده کددار آزمونهددای   

عملکردی و چگونگی مقیاس بندی انهدا  

در کالس به صورت عملی تهیه و نمونه 

طراحی انجام شده در جلسه قبل در این 

 قالب اجرای مجدد گردد.

از دانشجویان خواسته شدود یدک نمونده از    

روشهای سنجش مشاهده ای را انتخداب و  

اسددتفاده از روش واقعدده نگدداری یددک   بددا

 گزارش ارائه نمایند.

شرایط اجرای آزمون، نحوه نمدره گدذاری،    نهم

نحوه تفسدیر اطالعدات، محاسدبه ضدریب     

 دشواری آزمون

یدک نمونده از آزمونهدای اجدرا شدده در      

کالس ارائه و موارد و مباحث کالس بدا  

 نمونه تطبیق و واکاوی گردد.

یددک نموندده از دانشددجویان خواسددته شددود 

آزمون را مورد تحلیل و بررسدی قدرار داده،   

اطالعدات اندرا تفسددیر و ضدریب دشددواری    

 آزمون را محاسبه نمایند.

نقش و کاربرد آمار توصیفی در تفسدیر داده   دهم

هددا، شاخصددهای مرکددزی و شاخصددهای   

 پراکندگی

به ذکر دالیلی اهمیدت بکدارگیری آمدار    

توصیفی در تحلیل آزمونها پرداخته شدود  

و شاخصهای مرکزی و پراکندگی با ذکر 

 مثال حل و تمرین شود.

از دانشددجویان خواسددته شددود در بخددش   

شاخصهای مرکزی از میانگین و در بخدش  

شاخصهای پراکنددگی واریدانس و ضدریب    

همبستگی مثالها و نمونده هدایی تمدرین و    

 نمرات آزمونهای قبلی محاسبه گردد.
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در نمونه های آزمونهای قبلی محاسابات  آن تعیین روایی، اهمیت  و انواع یازدهم

روایی در کالس درس بطور عملی انجام 

و انددواع آن مددورد بحددث و گفتگددو قددرار 

گرفته و ترجیحا برای هر مورد نمونه ای 

 انجام شود.

از دانشددجویان خواسددته شددود در مددوارد    

آزمونهای قبلی روایدی آزمونهدا محاسدبه و    

 گزارش گردد.
 دوازدهم

تعریددف پایددایی، روشددهای پایددایی، نحددوه   سیزدهم

 محاسبه ضریب پایایی

روش محاسبه پایایی در نمونه ذکر شدده  

 محاسبه و موارد دیگر نیز طرح شود.

از دانشجویان خواسته شود نحدوه محاسدبه   

پایایی را در چند کار پژوهشی مورد بررسی 

 قرار دهند.

 هدفهای ارزشیابی، تعریف ارزشیابی ، انواع چهاردهم

 ارزشیابی

موارد و رئوس درس در کالس به بحدث  

و گفتگو گذاشته شدود و نمونده هدایی از    

 انواع ارزشیابی بررسی گردد.

از دانشجویان خواسته شود در یک جددول  

انددواع، تفاوتهددا و شددباهتهای ارزشددیابی را  

 ترسیم نمایند.

روشددهای مشدداهده موقعیددت، مصدداحبه،    پانزدهم

 نظرخواهی

مورد تحلیل و بررسی روشهای ارزشیابی 

قرار گرفته و محاسب و معایدب هریدک   

 مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

از دانشجویان خواسته شود در یدک نمونده   

نفری روشهای  5عملی و در جامعه کوچک 

 این جلسه را اجرا و گزارشی ارائه دهند.

آزمونهای ارزیابی عملکدرد آموزشدی، خدود     شانزدهم

 سنجی، ارزیابی همکاران

رئوس مطرح در این جلسه مورد بحث و 

گفتگو قرار گیرد و محاسن و معایب هدر  

 یک طرح و نقد و ارزیابی گردد.

از دانشددجویان خواسددته شددود ارزشددیابی   

پیشددرفت تحصددیلی را در طرحددی جددامع و 

بطور یکپارچه در قالب یک کدار پژوهشدی   

طی یک هفته تدا زمدان برگدزاری آزمدون     

 پایان ترم ارائه نمایند.

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

این درس به دلیل ماهیت عملی پیشنهاد میشود که به صورت حل مسئله و پروژه ای انجام شود و بیشدتر مفداهیم بده صدورت     
 تحلیلی و با ارائه نمونه های مشابه تدریس شود.

 . منابع آموزشی1

 منبع اصلی:  
 بر سیف، نشر دوران.روشهای اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، دکتر علی اک

 منبع فرعی:
 ارزشیابی آموزشی، دکتر عباس بازرگان، ناشر سمت.

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

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4
 نمره ارزیابی کارعملی که در جلسه آخر برای دانشجویان تعیین گردیده است. 6

 نمره آزمون کتبی 14پایانی: ارزشیابی 
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 «روش های انطباق برنامه درسی با موقعیت»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 1

مند و های اساسی در آموزش و پرورش نوین است. آموزش نظام، یکی از فعالیت«فرایند»ریزی درسی به عنوان یک برنامه
های عامالن فرایند تربیتی را هدایت توانند فعالیتلی همراه شود. چنین تدابیری میگسترده، نیازمند آن است که با اتخاذ تدابیر قب

گر شود. وقتی تدابیر هدایتریزی درسی نامیده میهای معلم و متعلم در موقعیت تربیتی، برنامهگر فعالیتکند. اتخاذ تدابیر هدایت
را برای بکارگیری در موقعیت مدرسه، آماده سازد. به چنین کاری  ریزی شوند، الزم است معلم، آن تدابیربه طور متمرکز برنامه

های شود. با این معنا، یکی از فعالیتگفته می« انطباق )سازگارسازی( برنامه درسی»ریزی درسی است، که دارای ماهیت برنامه
یا « گیرریز درسی بهرهبرنامه» ریزی درسی همهای متمرکز برنامهریزی درسی است. معلم حتی در نظامضروری معلم، برنامه

ریزی درسی برای معلمان ریزی درسی یا آشنائی با دانش آکادمیک برنامهاست. دانستن زبان برنامه« ریز درسی اجراییبرنامه»
ای در تولید ندارد و مصرف کننده صرف برنامه درسی است، شود معلم نقش عمدهحتی در یک سیستم متمرکز که تصور می

کننده ارد. معلم به جای آنکه به حلقه سست زنجیره تعلیم و تربیت بدل شود، الزم است در نقش مقوم برنامه و تقویتضرورت د
تواند )برنامه درسی پوچ( تبدیل شود. یعنی معلم می« پوچ»تواند به یک پدیده آن ظاهر گردد. برنامه درسی در دستان معلم می

شده است، را از دستور کار خارج کند یا به صورت غیر موثر آموزش دهد. پرهیز از این دام، آنچه در مرحله تولید به درستی تدوین 
اند ترین حلقه زنجیره نظام آموزشی بدل شود و چنانکه گفتهتواند به ضعیفای معلم است. معلم مییکی از لوازم عمل حرفه

های دیگران نیاز به همّت و دقت معلم دارد تا تالشبه بار نشستن «. ترین حلقه آنزنجیر، همانقدر قوت دارد که ضعیف»
محرومیت ناشی از حذف آنچه باید آموزش داده شود، بر شاگردان تحمیل نشود. معلمان آینده به دلیل چنین شرایطی نیاز دارند با 

مه درسی مصوب اقدام کنند. ریزی درسی آشنا شوند تا بتوانند در عمل به انطباق )سازگارسازی( برنامبانی، اصول و مراحل برنامه
ای معلم در موقعیت مدرسه است. برای تحقق چنین کسب این شایستگی به همراه فهم برنامه درسی، الزمه عمل حرفه

های های درسی و با برخی از اعمال و فعالیتهایی از برنامهدستاوردی، ضروری است معلمان با منابع این حوزه علمی، با نمونه
تواند به آنان کمک کند تا آنان هایی داشته باشند. چنین شرایطی میرسی آشنا شوند و برای اقدام به آن، تمرینریزی دبرنامه

های پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته های علمی و قادر به مطالعه، تصمیم گیری و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت
 پژوهشی باشند. 

 

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

  2تعداد واحد: 

 ساعت 22زمان درس: 

 نام درس: روش های انطباق برنامه درسی با موقعیت

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

های درسی مصوب، به انطباق برنامه ریزی درسی و تحلیل برنامهضمن تشریح مبانی، اصول و مراحل برنامه

های عمل اقدام کند و ضمن تشخیص و تبیین انواع ریزی درسی اجرایی( دروس با موقعیتدرسی )برنامه

درسی مصوب را برای اداره یک درس بازتولید و ارائه  های درسی حادث در مدرسه، قادر خواهد بود برنامهبرنامه

نشجومعلم ضمن آشنایی با برخی منابع معتبر کند و به استناد دانش معتبر، از برنامه خود دفاع نماید. همچنین، دا

 ریزی درسی، قادر است به شیوه مناسبی دانش خود را در این موضوع به روز سازد.حوزه برنامه

 2سطح  8سطح  4سطح  هامالک
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 شایستگی اساسی:

PK  2-8 & 8-8کد 

PCK    8-2کد 

ا فهم 

انطباق برنامه 

درسی و 

 ضرورت آن

توانسته است به بیان 

تعاریفی از برنامه درسی و 

انطباق برنامه درسی اقدام 

 کند. 

توانسته است به تبیین 

انطباق برنامه درسی بر 

اساس متغییرهای مختلف 

ای اقدام کند و مدرسه

تشریحی به زبان خاص 

 خود ارائه نماید.

توانسته است به شناسایی انواع 

-های درسی در موقعیتبرنامه

ای اقدام مختلف مدرسههای 

کند و عوامل موثر و نقش معلم 

گیری هر یک از انواع در شکل

برنامه درسی را تشریح و 

پیامدهای انطباق برنامه درسی 

ای را آشکار در موقعیت مدرسه

 نماید. 

نقش معلمان 

در انطباق 

 درسی برنامه

توانسته است به شرح آنچه 

در منابع درس در ارتباط با 

موضوع آمده است، اقدام 

 کند. 

توانسته است به زوایایی از 

های معلمان توجه نقش

دهد که در منابع درس بر 

آنها تاکید نشده است و 

 حاصل مطالعه بیشتر است.

توانسته است خود را در نقش 

معلم متصور شود و بر آن 

یازهای اساس به تبیین ن

یادگیری دانشجومعلم برای 

ای انطباق ایفای نقش حرفه

 برنامه درسی اقدام کند.

انجام 

 تکالیف

هایی ارائه کرده که پاسخ

حاصل جستجوی در منابع 

در دسترس و بازخوانی 

محدود تجربه شخصی 

 است. 

های ارائه شده در پاسخ

عالوه بر رعایت قواعد کلی 

پاسخگویی پژوهشی، 

از بازخوانی سطحی عمیق 

 شود. تجربه دیده می

های ارائه شده دارای بنیاد پاسخ

پژوهشی دقیقی است و ضمن 

بکارگیری زبان مناسب ارائه، از 

سازماندهی و حتی محتوای 

 بدیع برخوردار است. 

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت8
 ای آن به شرح ذیل است: جلسهمحتوای مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده 

 مباحث فرعی موضوع اصلی نوبت 

طرح ضرورت و جایگاه موضوع و  اول

ایجاد انگیزه جهت پیگیری درس 

و ارزشددیابی تشخیصددی و اعددالم  

 برنامه درس

معرفی برنامه  سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربوط،انتظارات دانشجویان، 

و سرفصل درس، تشریح منطق درس و کاربردهای آن برای معلمان، معرفدی  

تکالیف عملکردی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها 

 و سطوح عملکرد. 

-: دانشجویان درباره مفهوم، ضرورت، انواع، و عوامل مؤثر بر برنامه4تکلیف 

 کنند.ظر مکتوب میریزی درسی، مطالعه و اعالم ن

ریزی درسدی )بده عندوان    شناسی و شرح گستره موضوعی حوزه برنامهمفهوم تشریح انطباق برنامه درسی دوم

های درسی و انطباق برنامده درسدی و   یک علم(، تشریح سطوح و انواع برنامه

ریدزی درسدی و نقدش معلمدان در آن     معرفی وضعیت ایران از حیدث برنامده  

ریدزی درسدی، مندابع معتبدر و اشدخاص مهدم( و       برنامه )مشتمل بر نهادهای

 تشریح وضعیت چند کشور از حیث چگونگی انطباق برنامه درسی .
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های درسی که دانشجویان در مدرسه تجربه کرده یدا  هایی از برنامهارائه نمونه هاها و یادآوری تجربهارائه نمونه سوم

کنند و بحث در باره آنها بر اساس تجربه دانشدجویان  شان تجربه میهمتایان

 با تمرکز بر انطباق برنامه درسی. 

از دانشجو خواسته شود تا یکی از تجربیات مواجهه خود با برنامده   :8تکلیف 

ای را یدادآوری و آن را روایدت و تحلیدل کندد و بدر اسداس آن       درسی مدرسه

 خود اقدام نماید.تحلیل به معرفی انواع برنامه درسی در تجربه 

های مربوط به انطباق انواع فعالیت چهارم
 درسی در مدرسه برنامه

انطبداق، یکپارچده کدردن    برنامه درسی در سطح مدرسه یدا کدالس:   انتخاب 

مواد برنامه درسی تکمیلی )کمک آموزشی(، غنی سدازی   برنامه درسی، تولید 

ترمیمدی، موضدوعات   )پربارسازی( مطالب درسی )مشتمل بر مطالب یادگیری 

 مرتبط با منطقه، وقایع جاری و واحدهای آموزشی جدید(

ای از ایفای نقش معلمان خود در انطباق برنامه رسدمی  چه تجربه :2تکلیف 

 با شرایط کالس درس دارید؟

ریزی درسی به عنوان عمل تولید برنامده درسدی آشدکار    تشریح مراحل برنامه ریزی درسی مراحل برنامه پنجم

شناسی و تعیین منطق تولید برنامه درسی، تعیدین اهدداف،   مشتمل بر موقعیت

هدای  دهدی محتدوا و فرصدت   های یادگیری، سدازمان انتخاب محتوا و فرصت

های یادگیری، زمان برنامده درسدی،   های ارائه محتوا و فرصتیادگیری، شیوه

 مکان )فضا و روابط( برنامه درسی و ارزشیابی یادگیری مخاطبان.

یابی برای شناسی و منطقموقعیت ششم

 انطباق برنامه درسی

مخاطب )ابعاد مختلف حیات یادگیرنده(،  شناسی مشتمل بر شناختموقعیت

شناخت جامعه )ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ...(، شناخت علم 

محیطی های محتوایی و روشی مورد تاکید است( و شناخت زیست)جنبه

 )زندگی در کره خاکی و الزامات آن( 

هایی مطرح شود تا دانشجو به مطالعه مقاالت یا منابع پرسش: 1تکلیف 

علمی در زمینه موضوع بیش از آنچه در کتاب )های( منبع درس ارائه شده، 

 اقدام کند و نتیجه را مکتوب عرضه کند.

ای و شرح نسبت آن آزمون مرحله هفتم

 ه درسی مصوببا اهداف برنام

 آید. آزمون: از تمام دروس قبلی به طور کتبی یا شفاهی آزمون به عمل می

همزمان، اینکه چگونه آزمون )برنامه درسی آزمون شده( با اهداف برنامه 

 شود.درسی رسمی تعامل دارد، تشریح و تبیین می

انطبدداق اهددداف برنامدده درسددی    هشتم

 مصوب با موقعیت

درسی )اعم از مراحل،  هداف در هنگام تولید برنامهتشریح چگونگی تعیین ا

منابع، انواع و اصول( و چگونگی بازتولید آنها برای موقعیت کالس درس، 

ها و نقش مشتمل بر: معرفی انواع الگوهای انتخاب اهداف، معرفی انواع هدف

ریزی درسی، شرح اصول انتخاب اهداف و معرفی آنها در فرایند برنامه

های درسی به تناسب رشته تحصیلی باق برخی از اهداف برنامهچگونگی انط

 دانشجویان. 
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اهداف یک درس از برنامه درسی مصوب تحلیل و بر اساس  :4تکلیف 

هایی برای یک موقعیت مشخص )واقعی( اصول انطباق اهداف به هدف

 تبدیل و به صورت کتبی ارائه گردد.

چگونگی تبدیل محتدوای برنامده    نهم

هدای  مصدوب بده فرصدت   درسی 

 یادگیری

هدای  ها و اصول انتخاب محتوا و تبدیل آن بده فرصدت  تبیین ضرورت، روش

هدای یدادگیری و   یادگیری یک موقعیت خاص؛ تشریح انواع تجارب و فرصت

 نقش هر یک در یادگیری شاگردان.

بر اساس محتوای یک درس از برنامه درسی مصوب، دو فرصدت   :6تکلیف 

رای تحقق یک هدف طراحدی گدردد و پدس از رایزندی و     یادگیری متناسب ب

 دریافت تایید یک معلم، به صورت مکتوب ارائه شود. 

دهددی محتددوای انطبدداق سددازمان دهم

هدای یدادگیری   مکتوب با فرصت

 غیرمکتوب )شفاهی(

دهی و معرفی انواع، اصول )وحدت، مداومت، تدوالی و  تشریح ضرورت سازمان

هدای یدادگیری در سدطح    ازماندهی فرصدت های آن جهت سد تعادل( و روش

هددای بازسدازماندهی محتدوای مکتدوب بددرای    کدالن و خدرد و معرفدی روش   

 های غیرمکتوب.موقعیت

های سدینمایی  نامه و داستان زیربنایی یکی از فیلمبه مطالعه فیلم :7تکلیف 

های آن اقدام شود که بر اساس یک داستان مکتوب ساخته شده است و آموزه

 زساماندهی متن مکتوب جهت توضیح شفاهی را گزارش نماید. برای با

هددای چگددونگی شناسددایی روش  یازدهم

 ارائه محتوا در موقعیت کالس

هددای ارائده محتدوا در فضددای واقعدی و فضدای مجددازی     معرفدی اندواع روش  

 )سپهری( و اصول حاکم بر هر یک و آثار آنها بر مخاطبان برنامه درسی.

و دیگری « خواندن متن در حضور دیگران»ه یکی دو سخنرانی ک :2تکلیف 

هدای اثرگدذاری آنهدا    است، گوش دهدد و تفداوت  « بیان دیدگاه به مخاطب»

شناسایی کند و بر آن اساس در باره چگونگی تددریس در رشدته خدود اعدالم     

 موضع نماید.

اهمیت آن در تحقق اهداف برنامه تبیین زمان به عنوان عنصر برنامه درسی و  انطباق زمان برنامه درسی  دوازدهم

گیری های یادگیری و چگونگی بهرهدرسی و اصول تخصیص زمان به فرصت

 از زمان در کالس درس.

دیدگاههای مختلف مربوط به استفاده از زمان برنامه درسی، چده   :2تکلیف 

 ها چه نظری دارید؟ اند و شما در باره استدالل آنهایی را مطرح کردهروش

انطباق مکان برای افدزایش تداثیر    سیزدهم

 برنامه درسی

شرح ابعاد مکان )فضای فیزیکی، عوامل فعالیت و روابط بدین آنهدا(، تحلیدل    

های چگونگی تاثیر مکان بر تحقق اهداف برنامه درسی و شاگردان و ضرورت

سدازی  های مناسبمربوط به فهم نسبت مکان و برنامه درسی و تشریح روش

 ی برنامه درسی با بکارگیری هنر و مشارکت شاگردان.مکان برای اثربخش

انطبددداق ارزشدددیابی یدددادگیری   چهاردهم

 شاگردان

برنامه درسی آزمون شدده و نقدش آن در یدادگیری و تحقدق برنامده درسدی       

ها و مزایا و های آزمون و سنجش پیشرفت تحصیلی، انواع آزمونآَشکار، روش
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هدای سازگارسدازی   درسدی و شدیوه  معایب آنها در ارتبداط بدا اهدداف برنامده     

 ای.ارزشیابی با شرایط مدرسه

تغییر برنامه درسی در نظام هدای   پانزدهم

 آموزشی و نقش معلمان در آن

های اجرا، عوامل موثر بر تغییر، مقاومت، فرهندگ سدازمانی، مجریدان،    نظریه

اقدامات اساسی برای تغییدر برنامده شدامل: شدناخت وضدعیت، آمداده سدازی        

 و اختصاصی، تدارک نیروی انسانی، هدایت، نظارت و مشارکت.عمومی 

به بررسی میدانی نوع مواجهه معلمان با تغییدرات برنامده درسدی     :3تکلیف 

هایی از مقاومت معلمان در برابدر تغییدرات ضدروری برنامده     اقدام کند و نمونه

 درسی را شناسایی، تبیین و گزارش نماید.

ارزشددیابی مشددارکت معلمددان در   شانزدهم

 برنامه های درسی

مفهوم ارزشیابی برنامه، ضرورت ارزشیابی برنامه، روش ها و مراحل ارزشدیابی  

برنامه، نقش معلمان پیش از تولید برنامه درسی، نقدش معلمدان در بدازنگری    

ریزان درسی در ایران های دسترسی معلمان به برنامههای درسی، روشبرنامه

 و اعالم نظر.

ریزان درسی ایران را شناسایی خی از طرق دسترسی به برنامهبر: 41تکلیف 

 و گزارش کند.

 

 . راهبردهای آموزش و یادگیری2
شدود؛ هرچندد کده در هدر جلسده درس دانشدجویان        های کالس درس با محوریت آموزشگر انجام می در این درس، آموزش

لعده مندابع بپردازندد و در مباحدث شدرکت نمایندد. همچندین،        اند بر اساس برنامه اعالم شده به مطا مشارکت دارند و آنها موظف
ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود بدا درخواسدت تعیدین وقدت     دانشجویان حق دارند به طرح پرسش بپردازند و برای ارائه دیدگاه

شود که به  ایی مطرح ه حال، در جلسات درس ممکن است پرسشدقیقه در کالس درس به ارائه نظر بپردازند. درعین 11قبلی، تا 
تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می

تواند برای همه یا برخی از دانشجویان جدایگزین تکدالیف درس   ها میشود. این قبیل پرسش کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه 
 درصد تجاوز نکند. 51ط به آنکه تعداد آنها از گردد؛ مشرو

 

 . منابع آموزشی 1

در این درس استفاده از منبع مکتوب الزامی است. استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوری و تایید شدورای   -

 گروه آموزشی برای مدت مقرر در همان رشته بالمانع است.

 شود. منابع اصلی این درس متعاقبا اعالم می -

 منابع فرعی -

پور. کرمان:  اهلل موسی ریزی درسی ملی و مدرسه محور، ترجمه: آزاده شریفی مقدم و نعمت(: برنامه1291لوی، آریه. )
 دانشگاه شهید باهنر.

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4
گیرد که در آن یانی صورت میریزی درسی در قالب یک آزمون مکتوب پاارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس برنامه

-های آموزشگر، ارائه میها و تجارب خود از مطالعه منابع و مباحثات کالس درس را بر اساس پرسشدانشجویان یادگیری

 کنند. 
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شود و دستاورد آن ارزشیابی ضمن نیمسال: ارزشیابی ضمن نیمسال برای اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیری انجام می
 شود.نهایی بکارگرفته می جهت ارزشیابی

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

 شود: ابی به شرح زیر محاسبه میسهم هر یک از موارد ارزشی
 درصد امتیاز  25د پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس: 

 درصد امیتاز  25د آزمون ضمن نیمسال: 
 درصد امتیاز  51د آزمون پایانی: 

 سایر نکات: 
 ها در این درس مهم است:مواردی که توجه همه دانشجومعلمان به آن

 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 تکالیف و در فعالیت عملی. 

 مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید. 

 شود.صورت مکتوب به آموزشگر تحویل میظرافت و زیبائی ظاهری تکالیفی که به  
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 «ایپژوهش و توسعه حرفه»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .8

های تربیت معلم امروزه با آن روبرو هستند، خلق فرصت های یادگیری است که بر  یکی از چالش هایی که مؤسسات و دانشگاه
موقعیت های واقعی تربیتی/ آموزشی تأثیرگذار باشد. درصورتی که در طول برنامه آموزش توانایی معلمان جهت رویارویی مؤثر با 

های  ای دانشجو معلمان فرصت پژوهش در تجربه را بدست آورند، به توانایی های مورد نیاز برای مواجهه با موقعیت حرفه
از آنجا که،  .آموزان خود منتقل کنند نایی را به دانشورند دست خواهند یافت و قادر خواهند بود این توا نامعلومی که در آن غوطه

از تجربه را  های واقعی کالس درس است فرصت یادگیری روایت های شخصی که حاصل تأمالت دانشجو معلمان در موقعیت
فراهم به عنوان پیش نیاز برنامه کارورزی این امکان را  «درس پژوهی»و آموزش « پژوهش روایی»کند، لذا آموزش  ممکن می

از طریق درس پژوهی قادر شود تجربه خود را با دیگری می کند تا دانشجویان به شیوة روایی به مطالعه تجربیات خود پرداخته و 
در آینده بتوانند از این توانایی برای تأمل بر عمل خود، بهبود شرایط مطرح نماید و با نقادی دیگران به اصالح خود بپردازد و 

 ای خویش بهره بگیرند.  سهیم نمودن دیگران در تجربیات خود و نیز توسعه حرفهآموزشی و تربیتی، 

 مشخصات درس

 /عملینوع درس:  نظری

 1+1تعداد واحد: 

 ساعت 48زمان درس: 

 

 ای  نام درس: پژوهش و توسعه حرفه

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

، تجربیات شخصی خود/ دیگری را از موقعیت درس پژوهیو  از چیستی و چگونگی پژوهش رواییبا آگاهی 

ای  های آموزشی/ تربیتی مورد واکاوی )تأمل( قرار داده و از این تجربیات برای توسعه ظرفیت های حرفه

 استفاده کنند. 
 شایستگی اساسی:

pck  2& 2-4کد-

2&1-2 

 2سطح 8سطح 4سطح  هامالک 

با تأمل بر یک روایت/  روایت تجربه

تجربه جدید آن را در 

قالب یک داستان ساده 

با جزئیات کم روایت 

 می کند.

با تأمل بر یک روایت یا 

تجربة جدید، آن را در قالب 

و   داستانی با جزئیات

پیچیدگی ها روایت می 

 کند.

 

با تأمل بر یک روایت یا 

تجربة جدید، آن را در 

و   جزئیاتقالب داستانی با 

پیچیدگی هایی که 

منعکس کننده احساسات، 

افکار و توالی منطقی آن 

ها، روند ها و.. است را  

 روایت می کند.

خود و  تأمل بر تجربه

 دیگری

و  بر روایت خود

تأمل کرده و  دیگری

ها، واکنشها، و  کنش

های  رفتارها، دیدگاه

افراد حاضر در موقعیت 

را در بیان تجربیات 

مورد توجه قرار داده 

 است. 

های  بر دیدگاه

های داستان تأمل  شخصیت

می کند و  می تواند با 

ارائة شواهدی از یافته های 

علمی و پژوهشی از آن 

دفاع کند یا  آنها را با ذکر 

یر سؤال برده و نقد دلیل ز

 کند.

با تأمل مجدد بر تجربة 

تفکر خود/ روایت درک 

خود را از این تأمالت را با 

بهره گیری از یافته های 

علمی/ پژوهشی در قالب 

دانش قابل عرضه به 

 دیگران ارائه کند. 
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توانسته است داده  تحلیل و تفسیر

های جمع آوری شده 

را طبقه بندی نموده و 

ارتباط میان طبقات را 

برقرار کند، اما نتوانسته 

آن را تحلیل ساختاری 

 نماید.  

توانسته است داده های 

جمع آوری شده را تحلیل و 

تفسیر کند و یافته های 

خود را با استفاده از نقل 

 قول ها معتبر نماید.

ده های توانسته است دا

جمع آوری شده را تحلیل 

و تفسیر کند و تحلیل و 

تفسیر خود از یافته ها را 

با استفاده از روش های 

 مختلف معتبر نماید. 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت8

 فصل اول: کلیات

 یادگیریماهیت تجربه، یادگیری از تجربه، و تأمل بر تجربه و تمایز آن با سایر انواع 
 ای برای پژوهش در عمل روایت نویسی وسیله

 ای  پژوهش روایی در خدمت رشد حرفه

  چگونه روایت ها بین دانش آشکار و دانش ضمنی پیوند می زنند؟

 اهداف پژوهش روایی و کاربردهای آن 
 انواع پژوهش روایی

 

 تکلیف عملکردی: 
ای در  زمینه پژوهش روایی تأثیر این شیوه مطالعه را در بهبود عملکرد حرفهبا مطالعه داستان زندگی معلمان و مقاالت علمی در 

 قالب یک مقاله کوتاه ارائه نماید.
ها و مراحلش ارائه کند(. )البته قالب مذکور  یک پژوهش روایی را به صورت خالصه یا در قالب یک مقالة مروری با ذکر ویژگی

 قبال  باید توسط استاد توضیح داده شود.

 ل دوم: ابزار های گردآوری اطالعاتفص
 ماهیت اطالعات در پژوهش روایی

 ابزار های گردآوری اطالعات در پژوهش روایی

 یادداشتهای میدانی از تجربه های مشترک -

 دفترچه یادداشت های روزانه -

 مصاحبه ها -

 داستان گویی -

 نامه نگاری -

 های خودزیست نگارانه و زیست نگارانهنوشته -

 سایر منابع -

 فرآیند تحلیل داده ها

 ها برای تحلیل، آماده کردن داده -

 انجام تحلیل های مختلف -

 هادرک عمیق و عمیق تر داده -
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 ها و تفسیر معنای کالن بازنمایی داده  -

 معنا دهی به داده ها

 تکلیف عملکردی: 

ح شده تحلیل و تمایز و تشابه آن ها را ای از ابزار های جمع آوری اطالعات در پژوهش روایی را از منظر نوع تجربیات مطر نمونه
 در یک جدول به نمایش بگذارد/ در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند. 

 یک 
مقاالت علمی پژوهشی که با استفاده از شیوه پژوهش روایی تهیه شده است را از منظر فرایند تحلیل اطالعات مطالعه و یافته 

 های خود را گزارش نماید. 

 اریفصل سوم: کد گذ
 انواع کدگذاری 

  21کد گذاری اولیه -

 22مرور کد های اولیه -

 22کد گذاری محوری -

 مرور کد ها و طبقه بندی داده ها -

 مضامین/ مفاهیم -

 عمق و بینش برای ایجاد ارتباط -

 تکلیف عملکردی: 

فرایند کدگذاری و طبقه بندی را تا مرحله شناسایی و تبیین مضامین بر روی تجربیات شخصی خود از دوران تحصیل اجرا و 
 یافته ها/ بینش حاصل از واکاوی تجربیات را با دیگران به مشارکت بگذارد. 

 فصل چهارم: تحلیل ساختاری

 فرآیند تحلیل ساختاری

 ی حذفقاعده -

 حذف شدید -

 تعمیم -

 ساختن -

 قاعده صفر -

 تحلیل سه بعدی: 

داشتن ها، و خلق و خو هم چنین تعامل اجتماعی برای دربرتعامل: تعامل شخصی بر اساس احساسات، امیدها، واکنش -

 های آنان سایر افراد و قصد، اهداف، فرضیات، و دیدگاه

آینده، مشتاقانه منتظر تجربیات تداوم: بررسی گذشته که به خاطر آمده است؛ حال به تجربه اتفاقات مرتبط است؛ و  -

  احتمالی است

                                                 
21

 - Initial/Open coding  
22

 - Selective coding  
23

 - Axial coding  
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های متفاوت موقعیت: اطالعات در مورد شرایط، زمان، و مکان در موقعیت فیزیکی، با حدود و قصد، اهداف، و دیدگاه -

 ها شخصیت

 تکلیف عملکردی: 

ین)همکالسی ها/ معلمان( را با استفاده از فرایند تحلیل ساختاری/ تحلیل سه بعدی مجموعه تجربیات شخصی/ تجربیات سایر
 تحلیل و یافته ها را گزارش کند. 

 فصل پنجم: اعتبار بخشی 

 روایی و اعتبار در پژوهش روایی
 همکاری با شرکت کنندگان 

 بیان دوباره روایت ها 
 استفاده از نقل قول ها

 رعایت مسایل اخالقی 
 محدودیت ها و مخاطرات پژوهش روایی 

 افته های علمیاستفاده از نظریه ها و ی
 چگونه یافته های پژوهش روایی را ارزیابی می کنیم؟

 تکلیف عملکردی: 

یافته های حاصل از تکلیف عملکردی در فصل چهار را با استفاده از شیوه مثلث سازی/ همکاری با شرکت کنندگان/ یافته های 

 علمی پژوهشی اعتبار بخشی نماید. 

 یدرس پژوه: ششمفصل 

 برنامه درس پژوهی :چگونگی تدوین 

 تشکیل گروه درس پژوهی
 تبیین رویکرد درس پژوهی در گروه

 برنامه ریزی و تدوین جدول فعالیتهای اجرایی گروه

 انتخاب زمینه پژوهشی برای فعالیت گروه

 تعریف مساله و انتخاب موضوع 

 روش های نیاز سنجی

 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 موضوعات 
 مطرح می نماید .

 فعالیت عملکردی: 
 در قالب کارگروههای دانشجویی ، یک زمینه پژوهشی را تعریف و مساله و موضوع مرتبط با آن را مشخص می کند .

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2
مطالعة منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهیدن در زمینة پژوهش روایی، برگزاری کارگاه آموزشی برای آموزش پژوهش 
روایی با استفاده از رویکرد توسعه فردی و به کمک واکاوی تجربیات شخصی صورت می گیرد. استفاده از راهبردهای 
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ک گذاشتن تجربیات و ارائه یافته به تحقق اهداف این درس و نیز تنوع بخشیدن به تجربیات مشارکتی، برای به اشترا
 کمک می کند.

 . منابع آموزشی1
 منبع اصلی:

 پژوهش روایی دکتر عطاران )در دست تألیف(-
 .  1292درس پژوهی ، مبانی ، اصول و روش اجرا ، دکتر رضا ساکی ، انتشارات جهاد دانشگاهی ،  -

 فرعی: مقاالت و پژوهش های منتشر شده در فصلنامه ها و نشریات علمی و تخصصیمنبع 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4
ارزشیابی پایانی: از آنجایی که هدف این درس یادگیری از و به کمک تجربه است، لذا در ارزشیابی خود ارزیابی دانشجو بر 

عالیت ها در طول ترم بر اساس مستندات دارای اهمیت است. ارزیابی اساس تحلیل )توصیف( و تفسیر تجربیات حاصل از ف
استاد بر اساس مجموعه تکالیف عملکردی دانشجو در طول و شرکت در سمینار های کالسی برای ارائه یافته ها/ به 

 اشتراک گذاشتن تجربیات نیز بخش دیگر از ارزشیابی دانشجو را تشکیل می دهد. 
ای بر اساس مستندات ارائه شده در گزارش  ت شخصی و نقش آن در توسعه توانایی های حرفهتفسیر دانشجو از تجربیا

 نمره 11عملکرد پایانی 
 نمره  11ارزیابی استاد از فعالیت ها و مشارکت در سمینار ها 
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 «مسائل دوره متوسطه و نقش تربیتی معلم»سرفصل درس 

 متعاقبا اعالم می شود.
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/ عربی/  شناسیستیریاضی/ زتربیت بدنی/   یریدبالگوهای تدریس و کاربرد آن در »سرفصل درس 

 «ی/  شیمی/ علوم اجتماعیسیو قرآن/ زبان انگل ینی/ دیفارس اتیفیزیک/ زبان و ادب

 

 . معرفی درس و منطق آن4
درسی، عرصه اصلی اختیارات معلم است؛ و همین اختیارات است که مسئولیت معلم های آموزش و برنامه تدریس در تمامی نظام

فعالیتی موقعیتی است که شکل موثر آن بر بنیاد دانش و « تدریس»کند. های تدریس الزامی میرا برای بکارگیری موثر روش
کردن فقط با نیاز دارند؛ اما عمل معلمی شود. چنین دانشی را معلمان آینده برای هرگونه عمل خودهای علمی دنبال مییافته

کند، کسب دانش تدریس های تدریس آماده میشود. آنچه دانشجومعلمان را برای بکارگیری روشکسب این دانش ممکن 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 ایستگی تدریس نامیده شود. اصول و روش های تدریس در پی آن است که زمینهتواند ش
های تدریس شوند. در این درس، دانشجومعلمان در سطحی عام فراهم کند تا آنان قادر به ادراک و بکارگیری روش

شوند از فنون آن در عمل بهره بگیرند. برای تحقق یشوند و قادر مدانشجومعلمان با مبانی، اصول و مراحل تدریس آشنا می
های تدریسی هایی از تدریس و با برخی از اعمال و فعالیتدستاوردی، 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
کند تا معلمان آینده در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیری و 

 ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت های پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته های علمی و پژوهشی باشند. 

 
 مشخصات درس

  /عملینوع درس: نظری

  8تعداد واحد: 

 ساعت 12زمان درس:

شناسی/ و کاربرد آن در دبیری  تربیت بدنی/ ریاضی/ زیست های تدریساصول و روش: نام درس

 عربی/  فیزیک/ زبان و ادبیات فارسی/ دینی و قرآن/ زبان انگلیسی/  شیمی/ علوم اجتماعی

 دانشجومعلم  قادر خواهد بود: : در پایان این واحد یادگیریاهداف/ پیامدهای یادگیری

ای اقدام کند که در آن نقش معلم به عنوان کارگزار اصلی آن عرصه به به ارائه تصویری از تدریس مدرسه

روشنی تشریح و تبیین گردد و چگونگی عمل خود را به عنوان کارگزار یک کالس درس فرضی، به استناد 

نماید. همچنین، دانشجومعلم در پایان این واحد یادگیری با اصول دانش معتبر مدلل سازد و از برنامه خود دفاع 

های های بکارگیری آنها در موقعیتهای تدریس را با قابلیتعام و خاص تدریس آشنایی دارد و برخی روش

تر را دارد و به پیگیری شناسد و از منابع معتبر تدریس آگاه است و امکان شناسایی منابع مناسبمتفاوت می

 اوردهای علمی جدید حوزه تدریس، متعهد است.  دست

 2سطح  8سطح  4سطح  هامالک

 شایستگی اساسی:

PK  2-8 & 8-8کد 

PCK  1-2 & 2-2کد 

ا فهم اصول 

های و روش

 تدریس

 

توانسته است به بیان 

تعاریفی از تدریس و اصول 

 های آن اقدام کند. و روش

ای به تبیین تدریس مدرسه

متغییرهای بر اساس 

مختلف متمایزکننده آن 

مبتنی بر منابع علمی اقدام 

کند و تشریحی به زبان می

 نماید.خاص خود ارائه می

های به شناسایی اصول و روش

های تدریس در موقعیت

کند ای اقدام میمختلف مدرسه

و تبیینی مدلل از بکارگیری هر 

های یک از اصول و روش

تدریس توسط معلم در موقعیت 

 نماید. اص ارائه میخ

توانسته است به شرح آنچه ایفای نقش 

در منابع و مباحث درس در 

های به زوایایی از نقش

دهد و به معلمان توجه می

توانسته است خود را در نقش 

معلم متصور شود و بر آن 
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معلمی در 

تدریس 

 ایمدرسه

ارتباط با موضوع آمده 

 است، اقدام کند. 

کند که در آن عمل می

منابع درس بر آنها تاکید 

نشده است ولی در منابع 

 این حوزه موجود است.

گیری در اساس به تصمیم

های واقعی یا فرضی موقعیت

اقدام و به عنوان معلم ایفای 

 ای کند.نقش حرفه

انجام 

 تکالیف

هایی ارائه کرده که پاسخ

حاصل جستجوی در منابع 

در دسترس و بازخوانی 

محدود تجربه شخصی 

 است. 

های ارائه شده در پاسخ

قواعد کلی پاسخگویی 

پژوهشی رعایت شده و 

سطحی عمیق از بازخوانی 

شود که تجربه دیده می

 قابل پذیرش است. 

های ارائه شده دارای بنیاد پاسخ

 پژوهشی دقیقی است و ضمن

بکارگیری زبان مناسب ارائه، از 

سازماندهی و حتی محتوای 

 بدیع برخوردار است. 

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت8
 ای آن به شرح ذیل سازمان یافته است: محتوای مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

 مباحث فرعی موضوع اصلی نوبت 

جایگدداه موضددوع و طددرح ضددرورت و  اول

ایجاد انگیدزه جهدت پیگیدری درس و    

ارزشیابی تشخیصدی و اعدالم برنامده    

 درس

معرفدی   شناسایی انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح داندش مربدوط،  

برنامه و سرفصل درس، تشریح منطق درس و کاربردهای آن برای معلمان، معرفدی  

تکالیف عملکردی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشدجویان بدر اسداس پیامددها و     

 سطوح عملکرد. 

ای خود را یدادآوری  هر دانشجو یکی از تجربیات تدریس معلمان مدرسه: 4تکلیف 

 امقبول بودن آن را مدلل تشریح کند. و آن را روایت و مقبول یا ن

هایی از تدریس معلمان به صورت فیلم و بحث و بررسی درباره تجربیدات  ارائه نمونه هاها و یادآوری تجربهارائه نمونه دوم

های متعددی در تدریس ای که نشان داده شود اصول و روشدانشجومعلمان به گونه

  مطرح است.

شناسی و شرح گستره موضوعی تدریس )به عنوان یک علم(، تشریح اصول و فهومم تشریح چیستی تدریس سوم

-های تدریس و معرفی وضعیت ایران از حیث تدریس )با اسدتناد تجربده  انواع روش

 های گزارش شده دانشجومعلمان( و تشریح وضعیت تدریس در چند کشور جهان.

-های آن بر اساس واقعیات عمل مدرسههای تدریسی معلمان و ضرورتتبیین نقش ایتبیین نقش معلم در تدریس مدرسه چهارم

 ای و با تشریح وضعیت ایران. 

 عملی: در این ارتباط، نمایش یک فیلم تدریسی ضرورت دارد.

های تدریس آگاه باشند و چگونده  : چرا معلمان نیاز دارند از اصول و روش8تکلیف 

 توانند چنین کنند؟می

تشریح مراحل تدریس به عنوان عمدل واقعدی معلدم در کدالس درس مشدتمل بدر        ای: قسمت اولمدرسهمراحل تدریس  پنجم

یابی برای یک مبحث علمی، تعیین اهدداف درس، انتخداب   شناسی و منطقمخاطب

 های یادگیری.دهی محتوا و فرصتهای یادگیری، سازمانمحتوا و فرصت

 عملی: نقد و بررسی منطق مراحل ذکر شده.

گیری در باره زمان های یادگیری، تصمیمانتخاب روش تدریس محتوا و ارائه فرصت ای: قسمت دومراحل تدریس مدرسهم ششم
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 درس، تنظیم مکان )فضا و روابط( درس و چگونگی ارزشیابی یادگیری مخاطبان.

 عملی: نقد و بررسی مراحل ذکر شده.

ریددزی تدددریس: طددرح درس  برنامدده هفتم

 سالیانه

درس سالیانه و اصول تهیه آن، تدوین طرح درس سالیانه در کدالس و  اجزای طرح 

 های ارائه شده در کالس.نقد و بررسی نمونه

 کنند.های کوچک به تدوین طرح درس سالیانه اقدام میعملی: دانشجویان در گروه

هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه بدرای موضدوع مدورد     :2تکلیف 

 ا مدرس درس ارائه کند.نظر خود تهیه و ب

اجزای طرح درس روزانه و اصول تهیه آن، تدوین طدرح درس روزانده در کدالس و     ریزی تدریس: طرح درس روزانهبرنامه هشتم

 های ارائه شده در کالس.نقد و بررسی نمونه

 کنند.های کوچک به تولید طرح درس روزانه اقدام میعملی: دانشجویان در گروه

هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه بدرای موضدوع مدورد     :1تکلیف 

 نظر خود تهیه و با مدرس درس ارائه کند.

داری، فرهنگ کالس درس، مقررات کدالس درس، جدو   های کالسالگوها و روش مدیریت کالس درس نهم

 کالس درس و رفتار در کالس درس.

هدایی  های مدیریت کدالس های کوچک به بررسی روشعملی: دانشجویان در گروه

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

محدور  های تدریس معلمبندی آنها به دو طبقه: روشهای تدریس و طبقهانواع روش های تدریسروش دهم

 های تدریس شاگردمحور و معرفی مشروح هر یک برای بکارگیری.و روش

بنددی  هدای تددریس را طبقده   ی دیگر به چه شدکلی روش هابندیطبقه :4تکلیف 

 اند؟کرده

محدور در  های تددریس معلدم  یادآوری کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیری روش محورهای تدریس معلمروش یازدهم

 کالس درس.

های کوچک به طراحی تدریس بر اساس این روش اقدام عملی: دانشجویان در گروه

 پردازند.و به تدریس می

محدور در  های تدریس شاگردیادآوری کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیری روش های تدریس شاگردمحورروش دوازدهم

 کالس درس.

های کوچک به طراحی تدریس بر اساس این روش اقدام عملی: دانشجویان در گروه

 پردازند.و به تدریس می

های توضیح در ارتباط بدا موضدوعات درسدی،    ضیح دادن، قابلیت روشهای توروش توضیح دادن در کالس درس سیزدهم

 های تدریس.اثربخش ساختن توضیحات در هر یک از روش

هدای تجربدی   های موثر توضیح در موقعیتعملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش

 یا فرضی.

 های تدریسدر هر یک از روش گیری از آنها و چگونگی بهرهانواع پرسش کردن معلم در کالس پرسش چهاردهم

هدای  های موثر پرسش کردن در موقعیدت عملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش

 تجربی یا فرضی.

های پرسش کردن شاگردان، چگونگی مواجهه بدا  های شاگردان، انگیزهانواع پرسشهدای کالسدی   مواجهه معلم با پرسش پانزدهم
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 های تدریسانواع روش های شاگردان در هر یک ازپرسش شاگردان

هدا در  های مدوثر پاسدخگویی بده پرسدش    عملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش

 های تجربی یا فرضی.موقعیت

هدا و  های آزمون و سنجش پیشرفت تحصیلی در کدالس درس، اندواع آزمدون   روش سنجش یادگیری شاگردان شانزدهم

هدداف سدنجش در کدالس    مزایا و معایب آنها برای بکدارگیری در کدالس درس، ا  

هدای  های اعالم نتایج به شاگردان در کالس درس در هر یک از روشدرس، روش

 تدریس.

-های موثر سنجش یدادگیری در موقعیدت  عملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش

 های تجربی یا فرضی.

 

 . راهبردهای آموزش و یادگیری2
شود. دانشدجوی ایدن درس موظدف     جانبه آموزشگر د دانشجو انجام می های کالس درس با مشارکت همه در این درس، آموزش

است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع نیز بپردازند و در مباحث شرکت نماید. همچنین، دانشجویان حق دارند به طدرح  
دقیقده در کدالس    15وقدت قبلدی، تدا    ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین پرسش بپردازند و برای ارائه دیدگاه

گردد و به صدورت عملدی مدورد تمدرین     درس به ارائه نظر بپردازند. در همه جلسات درس، یک مبحث به صورت نظری ارائه می
شود که بده تشدخیص آموزشدگر یدا بده درخواسدت        هایی مطرح  حال، در جلسات درس ممکن است پرسشگیرد. درعینقرار می

تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه به برخی از آنها می دانشجویان، پاسخگویی
تواند برای همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعدداد آنهدا از   ها میشود. این قبیل پرسش 

 درصد تجاوز نکند. 51
 

 . منابع آموزشی 1
 ها و فنون تدریس. تهران: سمتهای آموزشی: روش(: مهارت1292انی، حسن. )شعب -

 (: الگوهای جدید تدریس )ترجمه محمدرضا بهرنگی(. تهران: کمال تربیت.1286جویس، بروس. ) -

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4
گیرد که در زمون مکتوب پایانی صورت میهای تدریس در قالب یک آارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس اصول و روش

های ها و تجارب خود از کار عملی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس پرسشآن دانشجویان یادگیری
 کنند. آموزشگر، ارائه می

شود و از سوی دیگر می های بخش عملی درس را شاملارزشیابی ضمن نیمسال: ارزشیابی ضمن نیمسال از سویی تمام فعالیت
 شود.گیرد و دستاورد هر دو قسمت جهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته میبرای اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیری انجام می

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

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

 درصد امتیاز  41د آزمون ضمن نیمسال: 
 تیاز درصد ام 25د آزمون پایانی: 
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شناسی/ عربی/  در دبیری  تربیت بدنی/ ریاضی/ زیستطراحی و تولید واحد یادگیری »سرفصل درس 

 « فیزیک/ زبان و ادبیات فارسی/ دینی و قرآن/ زبان انگلیسی/  شیمی/ علوم اجتماعی

 . معرفی درس و منطق آن4
یادگیری نظامندی را طراحی کنند که تفاوت های فردی، بتوانند در راستای اهداف نظام آموزشی فرصت های 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
رویکرد سیستمی این امر مستلزم آن است که معلمان طراحی آموزشی را به عنوان یک  موفقیت یادگیرندگان را تضمین نماید.

بشناسند و بتوانند فرآیند آن را از مرحله شناسای مسئله تا ارزیابی در یک موقعیت های واقعی تجربه نمایند. در چنین شرایطی 
معلمان بجای اجرای طرح های از پیش تعیین شده، خود به خلق موقعیت دست خواهند زد و طرحهای اثربخشی را برای پاسخ به 

 در موقعیت های منحصر بفرد تولید خواهند کرد. نیاز یادگیرندگان 

 مشخصات درس

نوع درس:  

 نظری/عملی
  1+1تعداد واحد: 
 ساعت 48زمان درس: 

شناسی/ عربی/  فیزیک/ طراحی  و تولید واحد یادگیری در دبیری  تربیت بدنی/ ریاضی/ زیستنام درس: 

 علوم اجتماعی زبان و ادبیات فارسی/ دینی و قرآن/ زبان انگلیسی/  شیمی/

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

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. 

 اساسی:شایستگی 

ck&pk& pck  کد

8-4& 8-8& 4-2 

& 8-2&1-2 

 2سطح 8سطح 4سطح  هامالک 

منطق و 

اهداف و 

 محتوا

در تبیین چیستی، چرایی و چگونگی 

منطق واحد یادگیری ارتباط آن ها را با 

یکدیگر برای مشخص نمودن ماهیت 

اهداف و محتوای واحد یادگیری تعیین 

 تکلیف نکرده است.

چیستی، چرایی و در تبیین 

چگونگی منطق واحد 

یادگیری ارتباط میان 

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 تکلیف نموده 

 است. 

واحد یادگیری طراحی شده شامل کلیه  طراحی

مؤلفه ها است اما عناصر آن به صورت 

نظام مند و هماهنگ از یکدیگر 

 پشتیبانی نمی کند.

واحد یادگیری طراحی شده 

شامل کلیه مؤلفه ها است 

و  عناصر دارای انسجام و 

 هماهنگی است.

واحد یادگیری طراحی شده شامل 

کلیه مؤلفه ها است و  عناصر 

دارای انسجام و هماهنگی است 

که منطق واحد به گونه ای 

یادگیری در هر یک از عناصر 

 انعکاس یافته است. 

نقد و 

 ارزیابی 

گزارش اجرای و ارزیابی واحد یادگیری 

منعکس 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 

ری منعکس واحد یادگی

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 منعکس کننده نقاط قوت 

و ضعف واحد یادگیری است و 

پیشنهادات منجر به ایجاد انسجام 

و تأثیر گذاری بیشتر بر نتایج 

 ری دانش آموزان است.یادگی
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت8

 فصل اول: کلیات طراحی واحد یادگیری
 رویکرد برنامه درسی و ارتباط آن ساختار واحد یادگیری 

 ارتباط واحد های یادگیری در ساختار یک موضوع درس

 ارتباط ساختار/مدل و عناصر واحد یادگیری
 )چرایی(منطق واحد یادگیری 

 اهداف/ پیامد های یادگیری )چیستی(
 وسعت و توالی واحد یاگیری

 فرصت های یادگیری )چگونگی(

 تکلیف یادگیری: 
چند نمونه واحد های یادگیری را از منطر منطق واحدیادگیری و ارتباط اجزاء آن را با یکدیگر با توجه به منطق آن بررسی و 

 واحد یادگری گزارش نماید.تحلیل و نقش آن را در هماهنگی عناصر 

 تکلیف عملکردی: 
 برای یک واحد یادگیری متن منطق آن را با توجه به چیستی، چرای و چگونگی تدوین نماید. 

 فصل دوم: استاندارد های محتوا و سازماندهی آن
 ایده کلیدی 

 مفاهیم اساسی 
 ترسیم نقشه مفهومی 

 حقایق و اطالعات جزئی
 مهارت های اساسی

 نمودار مهارت هاترسیم 
 ارتباط نقشه مفهومی، نمودار مهارت ها و حقایق و اطالعات جزئی با پیامد ها

 تعیین سطح توانایی دانش آموزان 
 بازتعریف پیامد های یادگیری

 تکلیف عملکردی: 
مرتبط با آن در  با تحلیل استاندارد های محتوا/ اهداف در برنامه درسی برای آموزش یک ایده کلیدی مفاهیم/ مهارت اساسی

برنامه درسی یکی از موضوعات درسی نقشه مفهومی/ نمودار مهارت ها را ترسیم و ارتباط حقایق و اطالعات جزئی را با آن به 
 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 
 وابست به کاربرد ها 

 سازمان دهنده آموزشی )ایده کلیدی( 
 معیار ها )انعطاف، قابلیت، تناسب( 
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 شناسایی عنوان ها 

 تکلیف عملکردی: 
 تبیین نماید. با توجه به نقشه مفهومی/ نمودار مهارت ها روش سازمان دهنده را برای تولید واحد یادگیری مشخص و آن را 

 فصل چهارم: فرصت های یادگیری 
 انتخاب راهبرد آموزشی اصلی/ کلی

 انتظارات عملکردی
 پرسش های اساسی

 بافت و زمینه فرهنگی/ اجتماعی
 دانش و تجربیات پیشین 

 برانگیختن
 سبک های یادگیری

 مهارت های فراشناخت
 تکالیف یادگیری 

 نظم منطقی فرصت های یادگیری

 تکلیف عملکردی: 
با توجه به سازمان دهنده های مشخص شده فرصت های یادگیری را با در نظر گرفتن انتظارات عملکردی، سبک های 

 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 

 ود ارزیابیخ
 ارزشیابی توسط همساالن

 ارزشیابی توسط معلم
 ارزشیابی از واحد یادگیری

 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 عملکرد یادگیرندگان را برای اصالح/  .2

 ارتقاء واحد یادگیری مورد استفاده قرار دهد. 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2
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 آموزشی1

 -منبع اصلی:
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 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4
 ی .... ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظر

-ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری و فعالیت های عملکردی پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت

 نمره  6های گروهی 
 نمره  14کارتولیدی: مجموعه تکالیف عملکردی فردی و گروهی 

دی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکر
 ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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در دبیری  تربیت بدنی/ ریاضی/ تحلیل محتوا و روش تدریس کتب درسی دوره اول  »سرفصل درس 

فیزیک/ زبان و ادبیات فارسی/ دینی و قرآن/ زبان انگلیسی/  شیمی/ علوم شناسی/ عربی/  زیست

 «اجتماعی

 متعاقبا اعالم می شود.
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در دبیری  تربیت بدنی/ ریاضی/  4 و روش تدریس کتب درسی دوره دوم تحلیل محتوا»سرفصل درس 

فارسی/ دینی و قرآن/ زبان انگلیسی/  شیمی/ علوم شناسی/ عربی/  فیزیک/ زبان و ادبیات زیست

 « اجتماعی

 متعاقبا اعالم می شود.
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در دبیری  تربیت بدنی/ ریاضی/  8تحلیل محتوا و روش تدریس کتب درسی دوره دوم  »سرفصل درس 

انگلیسی/  شیمی/ علوم  شناسی/ عربی/  فیزیک/ زبان و ادبیات فارسی/ دینی و قرآن/ زبانزیست

 « اجتماعی

 متعاقبا اعالم می شود.
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 «8ارزشیابی یادگیری »سرفصل درس 

 

 متعاقبا اعالم می شود.
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شناسی/ در دبیری  تربیت بدنی/ ریاضی/ زیستکاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات »سرفصل درس 

 « عربی/  فیزیک/ زبان و ادبیات فارسی/ دینی و قرآن/ زبان انگلیسی/  شیمی/ علوم اجتماعی

 

 .معرفی درس و منطق آن4
ای با فناوری اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداری از ابعاد گوناگونی از سواد از جمله سواد  زندگی بشر در عصر کنونی به گونه

گردد. ضرورت توجه  ای، سواد رایانه، سواد فناوری، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب می اطالعاتی، سواد رسانه
مندی از این بعد سواد  های رسمی وارد گردد. لذا آشنایی و بهره اطالعات و ارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزش  فناوری به

آموزان را برای ورود به عرصه زندگی  رو معلمان که وظیفه آماده سازی دانش ن امروز وشهروندان فردا است. از اینآموزا یکی از نیازهای دانش
های خود  ی فناوری اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزش ها و سواد الزم در حوزه دارند، خود نیز باید ضمن برخورداری از شایستگی

آموزان را  گیری از افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانش یادگیری عالوه بر بهره-های یاددهی فناوری در فرصت بهره گیرند و با تلفیق این
 آمده بواسطه این فناوری در زندگی آماده کنند.  های پیش آموزش دهند که چگونه خود را برای استفاده صحیح از فرصت

 مشخصات درس
 نوع درس: کارگاهی

 ارگاهیواحد ک 1تعداد واحد: 
  48زمان درس: هر واحد 

پیشنیاز: کاربرد فناوری 
اطالعات و ارتباطات آموزش 

 2ابتدایی 

 کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات ...نام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: 

برنامه درسی  -8در آموزش ،  ICTدرک  -4مولفه    6ها دانشجو معلمان در  جدول شایستگی

یادگیری  -6سازمان بندی و مدیریت  و -ICT ،4 -1پداگوژی ،  -2و ارزشیابی ، 

 باشد. به شرح جدول زیر می 24حرفه ای معلم  در سواد فناوری

 

 )تولید دانش( 2سطح  )تعمیق دانش(  8سطح  )سواد فناوری( 4سطح  مالک ها

 ICTدرک 

 در آموزش
 

 ها سیاستنوآوری در 

ضمن درک مقاصد و اهداف 
های ملی در جلساتی که به  سیاست

های آموزش و  منظور اصالح سیاست
پرورش در مورد فاوا تشکیل 

مشتاقانه و داوطلبانه شرکت گردد  می
 .نماید

ضمن درک مقاصد و اهداف 
های ملی در جلساتی که به  سیاست

های آموزش و  منظور اصالح سیاست
گردد  پرورش در مورد فاوا تشکیل می
ها و  شرکت نموده و در بحث

های مرتبط، پیشنهاداتی ارائه  گفتگو
 دهد.

ضمن درک مقاصد و اهداف 
های ملی در جلساتی که  سیاست

های  به منظور اصالح سیاست
زش و پرورش در مورد فاوا آمو

شرکت نموده، و گردد  تشکیل می
ها و   عالوه بر شرکت در  بحث

ای در  ها، نظرات ارزیابانه گفتگو
، کاربست و  خصوص طراحی

های در نظر گرفته  بازبینی برنامه
ها  شده برای اجرای این سیاست

 ارائه دهد.

های  مهارت

 فاوا

 ابزارهای فراگیر

ستای حمایت از توسعه در رادر راستای حمایت از توسعه در راستای حمایت از توسعه  
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 سواد فناوری : استفاده از فاوا  برای یادگیری کارآتر و موثرتر 
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های خالقیت، یادگیری  مهارت
حداقل یک دائمی و انعکاسی 

مبتنی بر فاوا را   جامعه دانشی
 نماید. طراحی

های خالقیت و یادگیری  مهارت
الی  2دائم و بازتابی دانش آموزان، 

مبتنی بر فاوا را   جامعه دانشی 2
 طراحی نماید.

 

های خالقیت و یادگیری  مهارت
دائم و بازتابی دانش آموزان، 

متفاوت   چندین جامعه دانشی
 مبتنی بر فاوا را طراحی نماید.

برنامه 

درسی و 

 ارزشیابی

 مهارت های جامعه دانشی

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
)رشد شناختی، عاطفی و جسمی و 
آگاهی از چگونگی ایجاد شرایط 
بهتر یادگیری برای دانش آموزان( و 

های  راه حلبا استفاده از فاوا  
مناسب برای مشکالت احتمالی  

و با  بینی آموزی پیش دانش
های پیچیده در  برخورداری از مهارت

رای عملیاتی طرحی باین مورد 
های مورد نظر  نمودن یکی از راه حل

   ارائه نمایند.

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
)رشد شناختی، عاطفی و جسمی و 
آگاهی از چگونگی ایجاد شرایط بهتر 
یادگیری برای دانش آموزان( و با 

مناسب  های  راه حلاستفاده از فاوا  
برای یکی از مشکالت واقعی 

و با برخورداری  بینی وزی پیشآم دانش
های پیچیده در این مورد  از مهارت

طرحی برای عملیاتی نمودن یکی از 
   های مورد نظر ارائه نمایند. راه حل

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد 
انسانی )رشد شناختی، عاطفی و 
جسمی و آگاهی از چگونگی 
ایجاد شرایط بهتر یادگیری برای 

ستفاده از فاوا  دانش آموزان( و با ا
یکی از مناسب برای  های  راه حل

آموزی  مشکالت واقعی دانش
بینی و با برخورداری از  پیش

های پیچیده در این مورد  مهارت
طرحی برای عملیاتی نمودن یکی 

های مورد نظر ارائه  از راه حل
نمایند و راه حل موردنظر را در 

سازی نماید و نتایج حاصله  پیاده
 ابی قررا دهد.را مورد ارزی

 خود مدیریتی پداگوژی

  دو موقعیتبا استفاده از فاوا، 
از فرآیند یادگیری را که در  مشابه
ها  دانش آموزان قادر به اجرا  آن

های توسعه  و بکارگیری مهارت
طراحی و یافته خود باشند 

 سازی نماید. پیاده
 

دو موقعیت با استفاده از فاوا، 
از فرآیند یادگیری را که در  متفاوت

ها  دانش آموزان قادر به اجرا و  آن
های توسعه یافته  بکارگیری مهارت

سازی  طراحی و پیادهخود باشند 
 .نماید

 

  چندین موقعیتبا استفاده از فاوا، 
از فرآیند یادگیری را که  گوناگون
ها  دانش آموزان قادر به  در آن

های  اجرا و بکارگیری مهارت
طراحی و ه یافته خود باشند توسع
 سازی نماید. پیاده

 

سازمان 

بندی و 

 مدیریت

 های یادگیری سازمان

ضمن ایفای نقش رهبری در آموزش 
و ارائه پشتیبانی پیگیرانه از 

یک برنامه مبتنی بر فاوا همکاران،  
که در طی  را طراحی و اجرا نمایند

مدرسه به عنوان جامعه مبتنی بر آن 
نقش نوآوری با استفاده از فاوا  ایفای 

 نمایند.

ضمن ایفای نقش رهبری در آموزش و 
ارائه پشتیبانی پیگیرانه از همکاران، 
یک برنامه مبتنی بر فاوا را طراحی و 

مدرسه به که در طی آن  اجرا نمایند
عنوان جامعه مبتنی بر نوآوری و 

استفاده از فاوا  ایفای یادگیری دائم با 
 نقش نمایند.

ضمن ایفای نقش رهبری در 
آموزش و ارائه پشتیبانی پیگیرانه از 

های متنوعی مبتنی  برنامههمکاران،  
که در  بر فاوا را طراحی و اجرا نمایند

مدرسه به عنوان جامعه طی آن 
مبتنی بر نوآوری و یادگیری دائم با 

 یند.استفاده از  فاوا  ایفای نقش نما

یادگیری 

حرفه ای 

 معلم

 معلم به عنوان مدل یادگیرنده

با استفاده از فناوری اطالعات و 
ارتباطات و برخورداری باال از 
توانایی، انگیزه، تمایل و تشویق و 
حمایت همتایان برای آزمودن،  دائما 

ای باشد و به  درحال یادگیری حرفه

با استفاده از فناوری اطالعات و   
ارتباطات و برخورداری باال از توانایی، 
انگیزه، تمایل و تشویق و حمایت 
همتایان برای آزمودن،  دائما درحال 

یک جامعه ای باشد و  یادگیری حرفه

ستفاده از فناوری اطالعات و با ا
ارتباطات و برخورداری باال از 
توانایی، انگیزه، تمایل و تشویق و 
حمایت همتایان برای آزمودن،  دائما 

ای باشد و  درحال یادگیری حرفه
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یک جامعه آموزشی این منظور 
هدف خلق دانش ای را با  حرفه

 طراحی نماید.

ای را با هدف خلق  آموزشی حرفه
 دانش طراحی و سپس ایجاد نماید.

ای را با هدف  جوامع آموزش حرفه
خلق دانش طراحی و سپس ایجاد 

 نماید.
 

 

 

 ساختار آنهای یادگیری، محتوای درس و .فرصت8

 2کاربرد فاوا در رشته علمی 

 باشد. تذکر: فصول این واحد در  دوره کارورزی و با حضور در کالس درس و مدرسه قابل اجرا می

 : در ک فاوا در آموزش 4فصل 

 شایستگی

 ها نوآوری در سیاست

های  ضمن درک مقاصد و اهداف سیاست
ملی در جلساتی که به منظور اصالح 

های آموزش و پرورش در مورد  سیاست
مشتاقانه و داوطلبانه گردد،  فاوا تشکیل می
 .شرکت نماید

های  ضمن درک مقاصد و اهداف سیاست
ملی در جلساتی که به منظور اصالح 

های آموزش و پرورش در مورد فاوا  سیاست
ها  شرکت نموده و در بحثگردد  میتشکیل 
 های مرتبط، پیشنهاداتی ارائه دهد. و گفتگو

ضمن درک مقاصد و اهداف 
های ملی در جلساتی که به  سیاست

های آموزش و  منظور اصالح سیاست
گردد  پرورش در مورد فاوا تشکیل می

شرکت نموده، و عالوه بر شرکت در  
ی ا ها، نظرات ارزیابانه ها و گفتگو  بحث

، کاربست و بازبینی  در خصوص طراحی
های در نظر گرفته شده برای  برنامه

 ها ارائه دهد. اجرای این سیاست
 

های نظام آموزشی  در مورد فاوا  سازی سیاست ای برای پیاده های اصالحی آموزشی مدرسه طراحی و اجرای برنامه

 آموزش و پرورش( )برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران و سند تحول بنیادین

 سازی سیاست های اصالحی نظام  ای در راستای پیاده راهبردهای طراحی، پیاده سازی و اصالح برنامه های آموزشی مدرسه
 آموزش ملی 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 تواند موجب  کارهایی  که می راههای اصالحی نظام آموزش ملی )با تاکید بر فاوا(  و ارائه  بحث کالسی در مورد قصد سیاست
 های مدرسه گردد.. ها در سطح برنامه اجرای این سیاست

 های اصالحی را  های سیاست تواند مولفه ای در سطح مدرسه را که می های کاری که در آن دانشجومعلمان برنامه تشکیل گروه
 سازی نماید، طراحی نمایند. پیاده

 بتدایی طراحی شده در فاز ا ی  اجرای برنامه 
  ارزیابی میزان پیشرفت برنامه 
 های پیش روی  شناسایی و بررسی چالش 

  اشتراک موارد ذکر شده با گروه همتا و ارائه راهبردهای پشنهادی توسط گروه و همتایان برای غلبه بر چالش ها 

 

 های فاوا : مهارت8فصل 

 شایستگی

 ابزارهای فراگیر

در راستای حمایت از توسعه های  در راستای حمایت از توسعه مهارتدر راستای حمایت از توسعه 
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های خالقیت، یادگیری دائمی و  مهارت
  حداقل یک جامعه دانشیانعکاسی 

 نماید. مبتنی بر فاوا را طراحی

خالقیت و یادگیری دائم و بازتابی دانش 
مبتنی بر   جامعه دانشی 2الی  2آموزان، 

 فاوا را طراحی نماید.
 

های خالقیت و یادگیری دائم و  مهارت
چندین جامعه بازتابی دانش آموزان، 

متفاوت مبتنی بر فاوا را طراحی   دانشی
 نماید.

 

 

 آموزان نرم افزارهای تولید محتوا و منابع آموزشی برای ایجاد خالقیت و نوآوری در دانش

  ای و تجهیزات و  آموزشی مبتنی بر فاوا ) ضبط چند رسانهعملکرد و اهداف ابزارهای تولید محتوای الکترونیکی و منابع
افزارهای چاپ، ابزارهای طراحی وب و...( و نرم افزارهای  افزارهای تولید محتوای الکترونیکی تولید، ابزارهای ویرایش، نرم نرم

 84انتشار محتوای الکترونیکی

  آموزان در جهت ایجاد نوآوری و خالقیت در دانش  86فرآیند تولید محتوای الکترونیکی 

  راهبردهای چگونگی بکارگیری منابع و طراحی محتوهای آموزشی الکترونیکی در جهت نوآوری و خالقیت دانش توسط
 آموزان  دانش

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 توانند در جهت  ها چگونه می را نمایش داده و در مورد اینکه آن افزاری و منابع تولید دیجیتال های نرم تعداد متنوعی از بسته
 های نوآورانه و خلق دانش کمک نمایند، توضیح دهند. آموزان در تمرین حمایت و پیشرفت دانش

 رای های خاصی از این منابع در رشته درسی مورد نظر را  مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و توضیح داده شود که  چگونه ب نمونه
 نمایند.  آموزان را پشتیبانی می توانند دانش نوآوری و خلق دانش می

 افزارهای مربوطه برای ایجاد خالقیت و نوآوری در  با توجه به رشته علمی، طرح درسی طراحی نموده که در آن از ابزارها و نرم
ابی قرار گیرد. این طرح درس می تواند در آموزان استفاده شده باشد، طرح درس در کالس توسط گروه همتایان مورد ارزی دانش

 کالس واقعی اجرا گردد و نتایج حاصل در گروه همتایان مورد نقد و ارزیابی و اصالحات قرار گیرد.
 آموزان دیگر وگروه همتا با استفاده از فاوا به منتشر نمایند و از  محتواهای الکترونیکی تولید شده را به منظور استفاده دانش

 ها استفاده نمایند. بازخوردهای احتمالی در جهت اصالح برنامه

 

 : برنامه درسی و ارزشیابی2فصل 

 شایستگی

 مهارت های جامعه دانشی

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی )رشد 
شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از 
چگونگی ایجاد شرایط بهتر یادگیری برای 

راه دانش آموزان( و با استفاده از فاوا  
مناسب برای مشکالت احتمالی  های  حل

و با برخورداری از  بینی آموزی پیش دانش
طرحی های پیچیده در این مورد  مهارت

های  رای عملیاتی نمودن یکی از راه حلب
   مورد نظر ارائه نمایند.

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی )رشد 
شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از 
چگونگی ایجاد شرایط بهتر یادگیری برای 

راه دانش آموزان( و با استفاده از فاوا  
مناسب برای یکی از مشکالت  های  حل

و با برخورداری  بینی وزی پیشآم واقعی دانش
طرحی های پیچیده در این مورد  از مهارت

های  برای عملیاتی نمودن یکی از راه حل
   مورد نظر ارائه نمایند.

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
)رشد شناختی، عاطفی و جسمی و 
آگاهی از چگونگی ایجاد شرایط بهتر 
یادگیری برای دانش آموزان( و با 

مناسب  های  ستفاده از فاوا  راه حلا
یکی از مشکالت واقعی برای 
بینی و با برخورداری  آموزی پیش دانش

های پیچیده در این مورد  از مهارت
طرحی برای عملیاتی نمودن یکی از راه 

های مورد نظر ارائه نمایند و راه  حل
سازی نماید و  حل موردنظر را در پیاده

                                                 
25

 به پیوست مراجعه شود.  
26

 به پیوست مراجعه شود.  
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 ابی قررا دهد.نتایج حاصله را مورد ارزی
 

 های پیچیده شناختی با استفاده از فاوا پرورش مهارت

 آموزان با استفاده از فاوا )از جمله مدیریت  ها در دانش های پیچیده شناختی و چگونگی آموزش و بروز  این مهارت معرفی مهارت

 (87اطالعات، حل مسئله، همکاری و تفکر انتقادی
  آموزان  های جستجو، مدیریت و تجزیه و تحلیل و بکارگیری اطالعات  در دانش ایجاد مهارتمعرفی راهبردهایی برای 

 های فاوا به منظور ایجاد و  های کالسی در رشته مربوطه  با استفاده از ابزارها و دستگاه فرآیند طراحی واحدهای مطالعه و فعالیت

 ، ساخت دانش و برقراری ارتباط 82ریزی ، یادگیری انعکاسی های استدالل، برنامه توسعه مهارت

 های ارتباطات و همکاری  آموزان برای بکارگیری فاوا در جهت بهبود مهارت راهبردهای تشویق دانش 
 آموزان برای توسعه و استفاده از خود و دیگر ارزیابی دانشی و عملکردی مبتنی بر فاوا در موضوعات  راهبردهای تشویق دانش

 درسی 

 یادگیریتکالیف عملکردی و 
 دانشجو معلمان:

 های پیچیده شناختی  ارائه کالسی در مورد مهارت 
 ها توسط  ی و بروز آن کارهایی برای  چگونگی کسب و توسعه های فرایندهای پیچیده شناختی و پیشنهاد و ارائه راه ارائه ویژگی

 اموزان دانش
 کسب منجر به بروز یک یا چند مهارت پیچیده شناختی ای که  طراحی یک طرح درس مبتنی بر فاوا در رشته مربوطه به گونه

های ناشی از اجرای این  و بازخوردها و انعکاس در کالس در س واقعی اجرا نمودهو  آموزان در آن جای داده شود توسط دانش
 طرح درس در جمع همتایان بررسی نموده و پیشنهادات اصالحی دریافتی را اعمال نمایند.

 های یادگیری  های فعالیت های جستجو و مدیریت اطالعات بحث و گفتگو نمایند و در مورد ویژگی هارتهای م در مورد ویژگی
ها تهیه ودر کالس  مونه هایی از این فعالیتگردد بحث شود و ن های فوق می مبتنی بر فاوا که منجر به توسعه و بروز مهارت

 درس ارائه و ارزیابی گردد.

 های مبتنی بر فاوا می  ریزی و یادگیری انعکاسی، ساخت دانش و این که چگونه  فعالیت برنامههای استدالل،  در مورد مهارت
ها در واحدهای مطالعه مرتبط با رشته،  تولید و  هایی از این فعالیت ها را ایجاد و توسعه دهند،  بحث شود و مثال توانند این مهارت

واحدهای مطالعه تولیدی را مورد ارزیابی و نقادی قرار داده و در میان گروه همتایان به اشتراک گذاشته شود و سپس 
 پیشنهادهایی برای منابع اضافی ارائه دهند.

 ها را  های ارتباطی و همکاری و اینکه چگونه فعالیت های یادگیری فاوا محور می تواند این مهارت های مهارت در مورد ویژگی
 ها را تولید نمایند.  هایی از این فعالیت و نمونه مورد حمایت قرار دهد در کالس بحث وگفتگو نموده

 ای مجازی یک نمونه مدل پیشنهاد و ارائه دهند. در مورد ارتباط و همکاری موثر از طریق شرکت در مجامع یادگیری حرفه 

 انعکاس های مبتنی بر دانش و عملکرد که برای  در مورد مشخصات ارزیابی خود و همتایان بحث شود همچنین  دستورالعمل
ها  ها و دستورالعمل گیرد بحث گردد و نمونه هایی از چنین فعالیت های خود و دیگران مورد استفاده قرار می ارزیابی روی آموخته

 تولید و سپس در کالس ارزیابی گردد.

 طریق تلفیق  های کلیدی موضوع درسی و فاوا را از های دانش و عملکرد محوری را که انتظارات یادگیری مهارت دستورالعمل
 فناوری های نو ظهور را افزایش دهد، را توسعه دهند.
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 در کارورزی اجرا گردد. 
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 : پداگوژی 1فصل 

 شایستگی

 خود مدیریتی

از  مشابه  دو موقعیتبا استفاده از فاوا، 
ها  دانش  فرآیند یادگیری را که در آن

آموزان قادر به اجرا و بکارگیری 
های توسعه یافته خود باشند  مهارت

 سازی نماید. پیادهطراحی و 
 

از  دو موقعیت متفاوتبا استفاده از فاوا، 
ها  دانش  فرآیند یادگیری را که در آن

آموزان قادر به اجرا و بکارگیری 
های توسعه یافته خود باشند  مهارت

 .سازی نماید طراحی و پیاده
 

  چندین موقعیتبا استفاده از فاوا، 
از فرآیند یادگیری را که در  گوناگون

ها  دانش آموزان قادر به اجرا و  آن
های توسعه یافته خود  بکارگیری مهارت

 سازی نماید. طراحی و پیادهباشند 
 

 

 گردد آموزی می های دانش های یادگیری که منجر به ایجاد و بکارگیری مهارت نقش فاوا در ایجاد موقعیت

 حل مسئله و تولید دانشهای معلم در ضمن تدریس به عنوان الگویی برای استدالل،  ویژگی 
 آموزان در حل مشارکتی مسئله ،  های رشته درسی برای درگیر نمودن دانش ها و چگونگی طراحی برخط مواد و فعالیت ویژگی

 تحقیق و یا خلق اثر

 حل  ها را در هایی که آن ای و فعالیت های پروژه آموزان برای ایجاد طرح معرفی راهبردهایی برای راهنمایی و هدایت دانش
 نماید. مشارکتی مسئله ، تحقیق و آفرینش اثر درگیر می

 ها و  ای مشارکتی، تولید وب سایت و فناوری آموزان برای تولید چند رسانه معرفی راهبردهایی برای راهنمایی و هدایت دانش
ند در حال انجام تولید دانش و آموزی به صورتی که موجب حمایت از رو های کاربردی انتشار پروژه های دانش افزارها و برنامه نرم

 ارتباط با سایر مخاطبان و همتایان شود. 
 های یادگیری  و مدل 83های خود )بررسی تئوری ها اموزان در انعکاس آموخته ارائه راهبردهایی برای راهنمایی و هدایت دانش

 (21انعکاسی
 

 تکالیف عملکردی و یادگیری 
 :دانشجو معلمان 
  های حل مسائل واقعی در موضوع درسی طراحی  های شناختی خود برای نمایش عملی بکارگیری مهارت مهارتمباحثاتی بر پایه

 نموده و راهبردها و فرآیندهای خود را برای حل مسائل و خلق دانش باهمتایان خود به اشتراک بگذارند.
 زی فعالیت های یادگیری خود شان پشتیبانی های مواد درسی برخط که دانش آموزان را در طراحی و برنامه ری در مورد ویژگی

می کند، بحث نموده و در گروه کاری خود چند نمونه مواد درسی برخط را تولید، در کالس اجرا و سپس ارزیابی نمایند و در 
 باشند.ای خود در حل مسائل مشارکتی یا تحقیقات و خلق اثر به صورت برخط به عنوان الگو و نمونه  های یادگیری حرفه انجمن

 کند  های یادگیری خود را پشتیبانی می ریزی فعالیت آموزان را در طراحی و برنامه های معلم که دانش های فعالیت در مورد ویژگی
 بحث نمایند و نمونه های از این فعالیت ها را تولید نمایند و در کالس درس اجرا نمایند و نتیجه را مورد ارزیابی قرار دهند.
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  های فعالیت های معلم که دانش آموزان را در بکارگیری  فناوری های مختلف در فعالیت های یادگیریشان در مورد ویژگی
ها تولید نمایند و در کالس درس اجرا نمایند و نتیجه را مورد  کند، بحث  نموده و نمونه هایی از چنین فعالیت پشتیبانی می

 ارزیابی قرار دهند.
 آموزان( در  ها را )برای پشتیبانی از دانش های انتشار آن ای، تولید صفحات وب و روش چند رسانه های تولید هایی از فناوری نمونه

 ای بر خط به نمایش بگذارند. جوامع یادگیری حرفه
 نماید، در کالس  های معلم که یادگیری انعکاسی دانش آموزان را تقویت و حمایت می های آن دسته از  فعالیت در مورد ویژگی

هایی را نیز در این مورد تولید نموده و به اشتراک بگذارند، و کارهای انجام شده در این مورد را در جوامع  ند و نمونهبحث نمای
 ای برخط مورد نقد و بررسی قرار دهند. یادگیری حرفه

 
 : سازمان بندی و مدیریت 4فصل 

 شایستگی

 های یادگیری سازمان

ضمن ایفای نقش رهبری در آموزش و 
یک ارائه پشتیبانی پیگیرانه از همکاران،  

برنامه مبتنی بر فاوا را طراحی و اجرا 
مدرسه به عنوان که در طی آن  نمایند

جامعه مبتنی بر نوآوری با استفاده از فاوا  
 نقش نمایند.ایفای 

ضمن ایفای نقش رهبری در آموزش و ارائه 
یک برنامه از همکاران،  پشتیبانی پیگیرانه

که در  مبتنی بر فاوا را طراحی و اجرا نمایند
مدرسه به عنوان جامعه مبتنی بر طی آن 

نوآوری و یادگیری دائم با استفاده از فاوا  
 ایفای نقش نمایند.

ضمن ایفای نقش رهبری در آموزش و 
ارائه پشتیبانی پیگیرانه از همکاران،  

فاوا را  های متنوعی مبتنی بر برنامه
که در طی آن  طراحی و اجرا نمایند

مدرسه به عنوان جامعه مبتنی بر نوآوری و 
یادگیری دائم با استفاده از  فاوا  ایفای 

 نقش نمایند.
 

 مدرسه، جامعه ای مبتنی بر نوآوری و یادگیری دائم

 برای افزایش دانش و درک موضوعات برنامه درسی و توسعه  24های ساخت دانش های مجازی و محیط معرفی، عملکرد محیط

 جوامع یادگیری برخط و چهره به چهره و ترکیبی
 های یادگیری و تفکر و  ریزی های فعالیت در حمایت از خالقیت و برنامه 28ریزی معرفی، عملکرد ابزارهای فکری وبرنامه

 آموزان  یادگیری پیوسته انعکاسی دانش
 د،  کالس و مدرسه هوشمن LMS ،CMS  وLCMS 22سازی، بکارگیری و مدیریت( )پیاده

 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 ها از جوامع یادگیری  های مجازی و ساخت دانش، توصیف کند که چگونه این محیط ای متنوع از محیط ضمن نمایش مجموعه
گیرد مورد تجزیه و  اش مورد استفاده قرار می ه در موضوع درسیهایی خاص از منابعی را ک کنند و نمونه آموزی حمایت می دانش

دهند توضیح دهد.  آموزان را مورد پشتیبانی قرار می ها چگونه جوامع یادگیری دانش تحلیل قرار دهد و در مورد این که این محیط
 نشان دهد.  اند را ای که طراحی نموده های یادگیری برخط و ترکیبی، را در واحد مطالعه کارایی محیط

 ریزی  توانند از ایجاد و برنامه ریزی و فکری شرح دهد که چگونه این ابزارها می ضمن نمایش انواع متنوعی از ابزارهای برنامه
آموزان حمایت نمایند. نمونه هایی خاص از این ابزارها در موضوع درسی خود را مورد تجزیه و تحلیل  های یادگیری دانش فعالیت

ز این ابزارها در واحد مطالعه طراحی شده استفاده نموده، واحد مطالعاتی را در کالس درس اجرا نماید نتایج را  بر قرار دهند و ا

                                                 
24

 knowledge-building  : با مدل های ارائه شده در این مورد آشنا شوند از جمله نمونه زیر 

) Designing collaborative knowledge 8141( Heng-Toh Leng Hwee ,Seah Hoon Lay,   So Jeong-Hyo

, Education & Computersbuilding environments accessible to all learners: Impacts and design challenges, 

131–173, Pages 8141, February 8 Issue ,41 Volume 

22
 planning and thinking tools  مانندconcept map ،Flow chart ،Glossary of terms ،Graphing 

http://www.sac.sa.edu.au/Library/Library/Topics/thinking_skills/thinking.html 
22

 شود. به پیوست مراجعه 
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 اساس میزان حصول به اهداف مورد ارزیابی قرار دهد.
  پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد نرم افزارهایLMS، LCMS ، CMSئه آموزان ارا در جهت توسعه نوآوری و خالقیت دانش

 دهند.

 ای که عالوه بر دستیابی به اهداف برنامه درسی، موجب تقویت و  یک کالس هوشمند را طراحی، اجرا، و ارزشیابی نمایند به گونه
 اموزان گردد. توسعه روحیه نوآوری و خالقیت در دانش

 

 ای معلم : یادگیری حرفه 6فصل 

 شایستگی

 معلم به عنوان مدل یادگیرنده

با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات 
و برخورداری باال از توانایی، انگیزه، تمایل 
و تشویق و حمایت همتایان برای آزمودن،  

ای باشد و به  دائما درحال یادگیری حرفه
ای را  یک جامعه آموزشی حرفهاین منظور 

 با هدف خلق دانش طراحی نماید.

و ارتباطات و با استفاده از فناوری اطالعات   
برخورداری باال از توانایی، انگیزه، تمایل و 
تشویق و حمایت همتایان برای آزمودن،  

یک ای باشد و  دائما درحال یادگیری حرفه
ای را با هدف خلق  جامعه آموزشی حرفه

 دانش طراحی و سپس ایجاد نماید.

با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات 
وانایی، انگیزه، تمایل و برخورداری باال از ت

و تشویق و حمایت همتایان برای آزمودن،  
ای باشد و  دائما درحال یادگیری حرفه

ای را با هدف خلق  جوامع آموزش حرفه
 دانش طراحی و سپس ایجاد نماید.

 
 

 های معلم به عنوان مدل یادگیرنده معرفی ویژگی

  ایفای نقش رهبری در ایجاد چشم اندازی مناسب برای مدرسه با  با تلفیق فاوا در برنامه درسی و تمرین های کالسی 
 ایفای نقش رهبری در میان همکاران در حمایت از نوآوری در مدرسه و ارتقاء یادگیری مداوم مبتنی بر فاوا 
 ای مبتنی بر فاوا ارتقاء نوآوری و بهبود حرفهای خود برای  های حرفه خود ارزیابی دائم و انعکاس فعالیت 
 ها در آموزش رشته علمی ای ، شرکت و بحث در مورد بهترین تمرین گیری از منابع فاوا برای شرکت در مجامع حرفه بهره 

 ها و مجامع مجازی و.. معلمان در رشته علمی( )معرفی انجمن

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 توانند فاوا را در برنامه درسی و کالس درس خود تلفیق نمایند بحث نمایند. می مدارسهای مختلفی که  در مورد راه 

  برنامه عملیاتی که در آن معلمان نقش کلیدی در کار با همکاران و مدیران مدرسه در جهت استفاده از  فاوا در مدارسشان را ایفا
ها و ارائه  ها در نظر بگیرند ) پیش بینی چالش ردی را برای چگونگی اجرای این  پیشرفت نمایند، طراحی نمایند و سپس موا می

 ها(  راهکارهایی برای برطرف نمودن چالش

 های نوآورانه  و حفظ  ای برای شرکت در برنامه های اجتماعی مبتنی بر فاوا که  محتاج آموزش حرفه در مورد انواع حمایت
نوآوری در مدرسه هستند، بحث نمایند. برنامه عملیاتی مبتنی بر فاوا برای ایجاد محیط حمایتی و خالقانه با همکاری مدیران و 

 ک بگذارند و راهبردهایی برای بکارگیر ابزارها و منابع خالقانه در مدرسه خود ارائه دهد.   همکاران طراحی نموده و به اشترا

 هایی از تجربیات خود را بیان نمایند. ی فاوا بحث نمایند. نمونه ای نوآورانه خود در حوزه های حرفه در مورد فعالیت 
 تواند مورد استفاده  ای می های یادگیری حرفه ه از طریق انجمندر مورد اینکه چگونه منابع فاوا برای حمایت دائم نوآوری و توسع

 هایی از تجربیات مبتنی بر فاوای خود را ارائه نمایند.  قرار گیرد بحث نماید.  نمونه

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

 نمایشی-سخنرانی 

 آزمایشگاه 

  پروژه 

 کشفی )کاوشکری+ آزمایشگاه( فردی و گروهی 
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 حل مسئله 

  خالق مسئلهحل 

 های هدایت شده و مباحثهها و پاسخ پرسش 

 طوفان مغزی 

 ..................و 

 

 حداقل امکانات سخت و نرم افزاری

 منابع اطالعاتی مکتوب یا برخط 

 شبکه آزمایشگاهی )آزمایشگاه رایانه( مجهز به اینترنت پرسرعت 

 دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند 

  های قابل در دسترس رسانهانواع 

 امکانات الزم برای تهیه رسانه آموزشی مورد نظر مدرس 

 های جدید )ترجیحا اصلی(نرم افزار بسته آفیس، ورژن 

 های عاملرایانه با انواع سیستم 

 دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند 

 ویان(های دانشجهای عامل )تلفنهای 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 یکی از شیوه
ADSL) با خط تلفن )از طرق دایال آپ، 

 Wimax(  کارت دیتا،   wirelessیا  lanبه صورت  +

 حداقل یک پردازشگر موجود در بازار 

 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 

 واند مواردی چون ت های مخصوص کودکان استثنایی می عامل برای نرم افزارها و سیستمVinu
24

x, Deaf Apps
25

 (for 

chat) .را پیشنهاد نمود 

  نرم افزارهای 

Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept mapping or 

mind mapping, Simulators   

 :امکانات الزم برای راه اندازی شبکه شامل 
Cross cable, Wi-Fi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall 

  در مورد لپ تاپ 2حداقل( ها مجهز به رایانه و یا لپ تاپ Bluetoothبرای هر گروه ) 

 فیلم و کلیپ های نمونه در زمینه کاربرد سخت افزار های آموزشی 

 افزارها بروشورهای معرفی سخت 

 های مربوطه به انتخاب گروه ههای آموزشی گرو 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 

                                                 
34

 http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux 
35

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en  ناشنوایان در )نرم افزارهای مخصوص
 گوگل پلی(

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en
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 افزارهای  نرمLMS ،CMS ،LCMS 

 . منابع آموزشی1

 انداز بیست ساله جمهوری اسالمی سند چشم .15
 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش  .16
 مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش .17

 برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران .18

 نقشه جامع علمی کشور .19

 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان .21

 سازی مدارس راهبرد تحول وزارت آموزش و پرورش در توسعه فاوا. هوشمند .21

(، تدوین سیاست های راهبردی فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و 1282)مهرمحمدی، محمود و نفیسی، عبدالحسین  .22
 پرورش.

 ( مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور1291آبادی، خدیجه ) علی .22

 ( مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران، آییژ.1291محمدی داود، احدیان، محمد، رمضانی، عمران )  .24
 نوآور  :، تهران نشرغرزادهمحمدرضا اصمکینتاش، مترجم (مرجع کامل سیستم عامل 1289، ) هارت دیویس گای .25

 های موجود در هنگام تدریس راهنماهای لینوکس و ویندوز  آخرین نسخه  .26

 های تولید محتوای الکترونیکی آموزشی.  ( الزامات و چارچوب1292)  سازمان فناوری اطالعات ایران .27

 /http://www.projectlooksharp.orgمحتواهای الکترونیکی تولید در پروژه لوک شارپ  کانادا  .28

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4
که در بخش مهارت  1ارزشیابی ورودی یا تشخیصی در فاوا  -1در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد. 

ارزشیابی  -2گیرد،  ها صورت می نه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارتهای اساسی فاوا برای تعیین سطح کالس و استفاده بهی
های عملکردی و  گیرد که در هر بخش مواردی به عنوان پیشنهاد در فعالیت تکوینی که در حین فرآیند آموزش و در طول کالس انجام می

نمره از  11گردد  ارزشیابی نهایی یا پایانی که پیشنهاد می -2ند و توانند بخشی از این ارزشیابی را تشکیل ده یادگیری پیشنهاد شده که می
نمره به پروژه پایانی اختصاص یابد که در اجرای آن دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد  11نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و 
را با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت  باشد و مدرس مربوطه موضوع آن ( می2الی  1آموزش در آن واحد درسی )فاوا 

 نماید. ای دانشجو معلم تعیین می موضوعی و مهارت حرفه

 

 

 ها . پیوست6

 :تولید محتوای الکترونیکی 

 استانداردهای تولید محتوای الکترونیکی 

  آشنایی با استانداردهایSCORM  وAICC در تولید محتوای الکترونیکی و آموزش الکترونیکی 

 تولید محتوای الکترونیکی 
  های الکترونیکی دیداری رسانه

 معرفی پوستر، انواع چارت، اسالیدها، نمودار، .....، کاربرد ، مزایا و محدودیت ها 

 های الکترونیکی دیداری در آموزش فرآیند انتخاب رسانه 

 های الکترونیکی دیداری )نوشته، شکل، عکس، ..( ههای آموزشی رسان طراحی پیام 

 افزارهای  الکترونیکی دیداری از طریق نرم  تولید رسانه هایpower point ،publisher و ،photo 

shop 

 معرفی برخی از محتواها

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
http://www.projectlooksharp.org/
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 LO
 اشیاء یادگیری،  26

 مبتنی برشبکه  کارورزی 

 خودآموزی،  مطالعه راهنمایی شده  ناهمزمان 

  یادگیری همزمان (  27هدایت مربیپیشامدها با( 

  همکاری گروه کوچک 

 فرآیند طراحی تولید محتوای یادگیری الکترونیکی : 

 های یادگیری و راهبردهای آموزشی مربوطه  طراحی آموزشی واحد ) یا موضوع (یادگیری براساس نظریه 

 انتخاب مدل آموزشی مربوطه 

 طراحی فرصت های یادگیری 

  انتخاب و طراحی فعالیت های یادگیری 
 فرآیند انتخاب رسانه مناسب با هرفعالیت یادگیری 

  طراحی پیام های آموزشی 

 تنظیم جدول ارائه محتوای نهایی 
 افزارهای تولید محتوای الکترونیکی ) برخط و برون خط(  معرفی نرم

 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, 

Adobe Flash, Camtasia Studio, advanced power point (off line) 

 power point , hyper studio  , flash , mu. Builder 

 

 :کالس هوشمند 

 طراحی آموزشی کالس هوشمند 

 طراحی محیط یادگیری الکترونیکی براساس راهبردهای آموزشی مناسب 

 های یادگیری و راهبردهای ارزشیابی براساس مدل های نوین آموزشی طراحی فرصت های یادگیری ، فعالیت 

  طراحی مدل ارتباطی  ) ارتباط استاد با شاگرد ، استاد بامحتوا ، محتوا بامحتوا ، گروه با گروه ، کالس باخارج کالس
 و...(کالس هوشمند براساس نیازها وامکانات )تجهیزات الکترونیکی و..( 

 زشی کالس هوشمند  اجرای و ارزشیابی آمو

  ازطریق ( ثبت نام از شاگردانLMS) 

  اجرای ارزشیابی ورودی) آزمون رفتار ورودی ، پیش آزمون ، آزمون تشخیصی سبک های شناختی ، نیاز سنجی
 وثبت گزارشات آزمون ها  LMSو...( از طریق 

 گروه بندی شاگردان براساس نتایج وگزارشات آزمون ها از طریقLMS 

 آموزشی ، محتوا وفعالیت های یادگیری مناسب برای هر گروه انتخاب مدل 

  به اشتراک گذاری و ارسال محتواها وفعالیت های یادگیری برای هر گروه از طریقLCMS 

 )ارائه تکالیف تکمیلی وبازخورد آن به روش برخط )همزمان و ناهمزمان 

  اده از روش های ارزشیابی معلم ، خود ارزشیابی ، ارائه بازخورد مناسب ، اجرای ارزشیابی مستمر وتوصیفی با استف
 LMSو LCMSدگر ارزشیابی ،گروه ارزشیابی از طریق 

 اجرای ارزشیابی پایانی به شکل متنوع ) انواع آزمون های الکترونیکی( از طریقLMS 

 ثبت نتایج وگزارشات آزمون 

 اجرای پس آزمون و اصالح برنامه براساس گزارشات آزمون 

 وشه کارتنظیم وثبت پ 
 

                                                 
36 Learning Object 
37 Instructor – led Events 
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 شبکه 
 شبکه و شبکه سازی 

 تعریف شبکه 

 دالیل شبکه سازی، مزایا و محاسن ایجاد شبکه 

 تاریخچه شبکه 

   معرفی بزرگترین شبکه 

 های شبکهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مولفه  

 cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS 

Server, Mail Server 
 Wi-Fi, Bluetooth, cableایجاد یک شبکه کوچک ) دو یا سه کاربر( با استفاده از امکانات موجود، 

 های اجتماعی  شبکه

 

 هایی از نرم افزارهای تولید محتوای الکترونیکی و انتشار  الکترونیکی محتوا نمونه 

 تولید

 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe Flash, 

Camtasia Studio, advanced power point (off line) 
 power point , hyper studio  , flash , mu. Builder 

 انتشار

 Forums, networks, Atutor, Moodle, emails, Educreatiosn, snagit, blendspace, 

bayanbox, net support school, softgozar, aparat, googlesite, electa, kelas,…(on line 
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 «4کارورزی »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن4

آموزش اثربخش نیازمند آن است که معلمان در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به 
مطالعه، تصمیم گیری و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت های پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته های علمی و پژوهشی 

ذاشتن آموخته ها و گفتگو برای تعدیل، تعمیق تجربیات و توسعه شایستگی های باشند. برنامه کارورزی فرصت به تجربه گ
ای را فراهم کند. این فرآیند از مشاهده تأملی آغاز و به درس پژوهی در سطح مدرسه و کالس درس جهت کسب مهارت  حرفه

العه مسئله های آموزشی/تربیتی در ای مداوم ختم می شود. مط های یادگیری مادام العمر و قرار گرفتن در چرخه توسعه حرفه
سطح کالس درس و مدرسه زمینه ساز عمل مستقل حرفه ای معتبر و کسب تجربیات دست اول است. فرصت های یادگیری 
تدارک دیده شده باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت های واقعی، برای یافتن راه حلهای قابل دفاع )با پشتوانه 

وهشی( جهت پاسخ به مسئله های آموزشی/ تربیتی تدارک ببیند. در برنامه کارورزی دانشجو با درک مبانی نظری نظری و پژ
قادر خواهند بود تصمیمات اتخاذ شده در موقعیت های تربیتی/ آموزشی را  با ارائه شواهدی از پژوهش ها/ یافته های علمی 

ات در برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش آموزان از پشتیبانی نموده و نشان دهند که چگونه این  تصمیم
پشتوانه نظری الزم برخوردار است. در کارورزی یک دانشجویان توانایی تحلیل موقعیت های واقعی و انطباق آن با یافته های 

 اهند داد. نظری را در قالب پژوهش روایتی کسب کرده و ظرفیت های حرفه ای خود را توسعه خو

 
 مشخصات درس

 نوع درس: کارورزی

  1تعداد واحد: 

 ساعت 64زمان درس: 

 4کارورزی نام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

های آموزشی/ تربیتی در سطح کالس درس و مدرسه را شناسایی و با استفاده از شواهد و با 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

 شایستگی اساسی:

Ck &pk P 2 &8-8کد-

8&4-2 

 2سطح  8سطح  4سطح  هامالک

توانسته است موقعیت های  مسئله شناسی

آموزشی/ تربیتی در سطح 

کالس درس و مدرسه را 

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 

 مستندات آن را تبیین نماید.

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 

ندات علمی و پژوهشی ارائه مست

 نماید.

آوری های جمعگزارش پژوهش روایی 

شده از مطالعه موقعیت 

فیزیکی، عاطفی، آموزشی، 

تربیتی را به صورت روایت 

نقل و کدگذاری نموده اما 

ها نتوانسته است کدگذاری

را در قالب مضامین 

شده آوری های جمعگزارش

از مطالعه موقعیت فیزیکی، 

عاطفی، آموزشی، تربیتی را 

به صورت روایت نقل و کد 

ها را در گذاری نموده و گزاره

قالب مضامین سازماندهی و 

ها را گزارش نموده یافته

آوری شده از های جمعگزارش

مطالعه موقعیت فیزیکی، عاطفی، 

آموزشی، تربیتی را به صورت 

اری نموده و روایت نقل و کدگذ

ها را در قالب مضامین گزاره

سازماندهی نموده و با ایجاد 

ارتباط میان مضامین در قالب یک 
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سازماندهی و یافته ها را 

 گزارش کند. 

مسئله آموزشی/ تربیتی تبیین  است.

 نموده است.

تدوین و ارائه 

 گزارش 

در گزارش ارائه شده 

ساختار کلی گزارش نویسی 

رعایت شده اما شواهد و 

مستندات کافی برای یافته 

 نشده است.ها ارائه 

در گزارش ارائه شده ساختار 

گزارش نویسی به صورت 

نظام مند در ثبت و ارائه یافته 

ها رعایت شده است و یافته 

ها به کمک برخی شواهد و 

مستندات پشتیبانی شده 

 است. 

در گزارش ارائه شده ارتباط میان 

فصل ها و عناوین ذیل فصل ها 

رعایت شده و یافته ها مبتنی بر 

مستندات تجربی و علمی  شواهد و

 گزارش شده است .

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت8

معرفی برنامه کارورزی و تکالیف عملکردی، برنامه زمان بندی سمینارها در سطح مدرسه و واحد آموزشی و جلسه اول: 

 چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد. 
 جلسه دوم و سوم: کارگاه  مسئله شناسی )مطالعه موقعیت(

 مشاهده فیلم تدریس/ موقعیتی در سطح مدرسه و تبیین مسئله بر اساس گام های زیر:  تکلیف یادگیری:

 الف: توصیف موقعیت )بیان ویژگی ها و مشخصه های متمایز کننده(
 ب: تشریح توضیح موقعیت )شناسایی اجزاء و روابط( 

گری )به گونه دیگر دیدن/ از زاویه دید دیگری به موقعیت نگاه کردن( با استفاده از تکنیک های اگر، آنگاه، شش کاله ج: بازن
 تفکر و اسکمپر.

  د: تعیین نقطه کانونی )انتخاب، جمع آوری شواهد، درک و تحلیل، ارائه مسئله(.
 مک شواهد و مستندات. ه: تبیین مسئله با استفاده از استدالل قیاسی یا استقرایی به ک

شرح تنظیم پوشه کار: نسخه ای از مسئله تبیین شده به همراه بازخوردهای ارائه شده در محورهای مختلف تبیین مسئه در 
 ای دانشجو ضبط گردد.  پرونده توسعه حرفه

 جلسه چهارم: مشاهده آزاد 

 ی با مدرسه، مدیر و معلم راهنما(سازماندهی دانشجویان در مدارس و معارفه آنان به مدارس )جلسه آشنای

تجربه اولین روز کارورزی من در مدرسه. از دانشجو خواسته شود تا اولین تجربیات خود را از اولین روز  تکلیف یادگیری:

ید. کارورزی از زمان آماده شدن برای رفتن به مدرسه تا زمان برگشتن در قالب داستان یا خاطره یادداشت روزانه ثبت و ارائه نما
دانشجو در اولین روز کارورزی مشاهده آزاد دارد و آنچه را مشاهده می کند بدون هیچ محدودیتی ثبت و ضبط خواهد نمود. این 
موراد می تواند شامل رخ داد ها در مسیر رفت و آمد به مدرسه، فضا و موقعیت مدرسه، تصورات و انتظارات، نحوه برخورد کادر 

 دانش آموزان، گفتگو با کارکنان مدرسه، معلمان و.... باشد.مدرسه، نحوه مواجه شدن با 
 پوشه کار: داستان نگارش شده در اولین روز کارورزی در پوشه کار.

 کارگاه پژوهش روایتی: جلسه پنجم

 تعریف و کاربرد پژوهش روایتی
 انواع طرح های پژوهش روایتی

 ابزارهای پژوهش روایتی
 ویژگی های پژوهش روایتی

 پژوهش روایتیفرآیند 
 کاربردهای پژوهش روایتی در کارورزی
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مطالعه مقاالت یا منابع علمی در زمینه پژوهش روایتی در یکی از محورهای فوق و جمع بندی یافته ها  تکلیف یادگیری:

 برای ارائه به کالس. 

گرفته شده، ویژگی ها و فرآیند ای از پژوهش روایتی و شناسایی نوع پژوهش، ابزار های بکار تحلیل نمونه تکلیف عملکردی:

 بکارگرفته شده برای تدوین گزارش بررسی و یافته ها به کالس ارائه گردد.  

 کارگاه پژوهش روایتی: جلسه ششم

 تحلیل ساختاری روایت ها
 کدگذاری باز (5
 کدگذاری محوری و انتخاب مضامین  (6
 ارتباط مضامین با یکدیگر (7
 تبیین مسئله  (8

 :تکلیف عملکردی

 الف: تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده 

 ب: تنظیم گزارش تهیه شده از مشاهده آزاد مدرسه در قالب پژوهش روایتی

جلسه هفتم: مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت فیزیکی مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار 

 در سطح مدرسه

قعیت فیزیکی مدرسه شامل: موقعیت جغرافیایی و محیط بیرونی مدرسه، انواع فضا ها تهیه گزارش از موتکلیف عملکردی: 

)کتابخانه، زمین ورزش، آبخوری، سرویس ها، کالس ها، راهرو ها....( نور، جریان هوا، وضعیت بهداشت، امکانات و تجهیزات ) 
)فرآیند مسئله شناسی و تبیین مسئله رعایت شود(  کارگاهی، آزمایشگاهی، شبکه مجازی، سایت و......( شناسایی و تبیین مسئله

 ارائه یافته ها در سمینار مدرسه.
 پوشه کار: گزارش دانشجو به همراه بازخورد های ارائه شده استاد در پوشه کار ضبط گردد. 

جلسه هشتم: مشاهده تأملی و مسئله شناسی ساختار و سازمان مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل 

 سطح مدرسهسمینار در 

تهیه گزارش از ساختار سازمانی، روش های بکارگرفته شده در اداره مدرسه، ساختار سازمانی، نحوه گردش تکلیف عملکردی: 

 کار در سطح مدرسه، تعامالت میان مدیر، معلمان،کارکنان و نحوه تعامل با اولیاء مدرسه و تدوین آن در قالب پژوهش روایتی
 به همراه بازخورد های ارائه شده از سوی استاد در پرونده توسعه حرفه ای دانشجو ضبط گردد.  پوشه کار: گزارش تهیه شده

جلسه نهم: مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت عاطفی روانی/ تعامالت در سطح مدرسه/ بازدید از 

 مدرسه و تشکیل سمینار در سطح مدرسه

ی مدرسه شامل: روابط عاطفی میان معلم و دانش آموزان )درک تهیه گزارش از موقعیت عاطفی روانتکلیف عملکردی: 

حاالت روانی دانش آموزان، برنامه ریزی برای ایجاد جو مثبت و سازنده در فضای کالس و...( تعامالت دانش آموزان با یکدیگر 
و تبیین مسئله )فرآیند مسئله  )میزان احترام ، همدلی، همکاری و....(،  روابط عاطفی میان معلمان و کارکنان و مدیر شناسایی

 شناسی و تبیین مسئله رعایت شود( و ارائه یافته ها در سمینار مدرسه.
 پوشه کار: گزارش دانشجو به همراه بازخورد های ارائه شده استاد در پوشه کار ضبط گردد. 

و تبیین  جلسه دهم: سمینار کالسی )بررسی گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس فرآیند شناسایی

 مسئله
در این نشست دانشجویان یافته های خود از مطالعه موقعیت مدرسه در ابعاد مختلف ساختار سازمانی، موقعیت فیزیکی و عاطفی 
را در قالب مسئله های تبیین شده به همراه راه حل های مبتنی بر یافته های علمی ارائه نموده و یافته ها مورد نقد و بررسی قرار 

 می گیرد. 
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جلسه یازدهم: مشاهده تأملی کالس درس و مسئله شناسی فرآیند آموزش/ بازدید از مدرسه و تشکیل 

 سمینار در سطح مدرسه

تهیه گزارش از موقعیت آموزشی شامل: جو و فضای عاطفی و روانی، طراحی آموزشی، راهبرد های تکلیف عملکردی: 

م و دانش آموزان و دانش آموزان با یکدیگر، وضوح و شفاف بودن آموزش، سازماندهی تکالیف یادگیری، تعامالت میان معل
مباحث، میزان درگیر نمودن دانش آموزان در فرآیند یادگیری، مواد و منابع آموزشی، ارزشیابی از یادگیری و...( شناسایی و تبیین 

 درسه.مسئله )فرآیند مسئله شناسی و تبیین مسئله رعایت شود( و ارائه یافته ها در سمینار م
 پوشه کار: گزارش دانشجو به همراه بازخورد های ارائه شده استاد در پوشه کار ضبط گردد. 

جلسه دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم: سمینار )بررسی گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس فرآیند 

 شناسایی و تبیین مسئله در سطح مدرسه/ واحد آموزشی(
خود از مطالعه موقعیت آموزشی کالس درس را در قالب مسئله های تبیین شده به همراه  در این نشست دانشجویان یافته های

 راه حل های مبتنی بر یافته های علمی ارائه نموده و یافته ها مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. 

جلسه پانزدهم: سمینار ) بررسی گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس چارچوب پژوهش روایتی در 

 طح مدرسه/ واحد آموزشی(س
تکلیف عملکردی: دانشجویان مجموعه یافته های خود را در طول ترم در قالب یک پژوهش روایتی زیر نظر استاد تنظیم نمایند. 
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 

 کالس مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.  پژوهشی قابل دفاع نماید. یافته ها در
 پوشه کار: گزارش تنظیم شده در پوشه کار توسعه حرفه ای ضبط می گردد.

 جلسه شانزدهم:  ارزیابی کارپوشه دانشجو بر اساس مالک ها و سطوح عملکرد

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

تأملی، بکارگیری راهبرد های شناختی در تحلیل موقعیت راهبردهای مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده 
های واقعی، تحلیل نقادانه برای شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد  های مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار های گروهی و 

 فردی ارائه می گردد. 

 . منابع آموزشی1

 منبع اصلی: ..........
 منبع فرعی:

 شود()متعاقبا اعالم می

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 4

ارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس کارورزی یک در قالب سمینار پایانی صورت می گیرد که در آن دانشجویان باید 
یافته های خود از مطالعه موقعیت های تربیتی و آموزشی را ارائه و با استناد به یافته های علمی پژوهشی )مطالعه شده در 

 شود.ری( از آن دفاع نمایند. این جلسه با حضور معلم راهنما تشکیل میدروس نظ
ارزشیابی فرآیند: ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد های داده شده به گزارش های ارائه شده در طول ترم و سمینارهای 

، پاسخ به بازخورد های سطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می گیرد. میزان مشارکت در بحث ها، ارائه یافته های جدید
 داده شده و... 
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ارزیابی پوشه کار: کلیه گزارش ها به همراه بازخورد های داده شده در پوشه توسعه حرفه ای دانشجو ضبط و مبنای برنامه 
ای در پایان دوره قرار می گیرد. یک نسخه از پوشه در  ریزی برای آموزش های بعدی و نیز دفاع از توانایی های حرفه

 یار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد. اخت
ارزشیابی عوامل مدرسه )مدیر و معلم راهنما(: بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردی است که 

 از سوی معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد. 
 ر محاسبه می شود: و به شرح زی 111امتیاز درس کارورزی بر مبنای 

 امتیاز  21د شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه:  
 امیتاز  41د گزارش های عملکردی مرحله ای:   

 امتیاز  41د تدوین و ارائه گزارش پایانی:  

 

 سایر نکات: 

 نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی: 
 بندیتنظیم فهرست و فصل .84
 تعاریف و مفاهیم کلیدیارائه مقدمه، هدف و  .88
 نگارش ادبی و فنی .82
 اعتبار داشتن گزاره ها .81

 ظرافت و زیبائی ظاهری .84

 صحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره ها .86

 ارایه نمودارها و عوامل دیداری و هنری مکمل .87
 هاارائه راه حل ها و پیشنهادهای برخاسته از یافته .82

 یوست هاارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پ .83
 رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی .21
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 «8کارورزی »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 1

و خالقیت در  28اگر تدریس را فرایندی سازمان یافته، اخالقی و متعهدانه بدانیم که نیازمند بهره گیری از یافته های علمی، شهود
فرد است، در آن صورت برنامه کارورزی به جای تمرکز انحصاری بر آموزش فنون، نیازمند موقعیت های بی بدیل و منحصر به

کارگیری روش های استداللی/  نه با موقعیت های واقعی در سطح کالس درس روبرو شود تا با بهفعاالآن است که دانشجومعلم ،
به آفرینش الگوهای ذهنی ه، دش اندوخته ای یادگیری پرداخته، با آگاهی انتقادی نسبت به تجربیاتمنطقی به بررسی موقعیت ه

که به وی در اتخاذ تصمیمات اثربخش و ارزیابی نتایج حاصل از آن تصمیمات جهت برنامه ریزی کمک  ردازدبپ ییها واره و طرح
 کند.

صی معلم و آن چه او در یک مکان و زمان خاص انجام می دهد، تدریس عملی وابسته به موقعیت است و با ویژگی های شخ 
، به دنبال آن است تا دانشجومعلمان را در معرض 2مرتبط است. از این رو فرصت های یادگیری تدارک دیده شده در کارورزی 

ر داده، به آنان کمک کند ( است قرا42، فراشناختی41، موقعیتی41ای ، رویه29دانش کاربردی که ترکیبی از انواع مختلف دانش )بیانی
تا به تامل در باره موقعیت های تربیتی بپردازند. این برنامه از طریق طراحی فرصت های یادگیری عملی امکان کسب تجربیات 
مستقیم، بررسی نتایج و بازاندیشی در خصوص دریافت های خود را از موقعیت واقعی آموزش به دست آورند. در برنامه کارورزی 

، توانایی تأمل در عمل را به طور مقدماتی از طریق مشارکت در فرآیند نگرانه تکالیف ژرفبا قرار گرفتن در معرض  دانشجو 2
آموزش )فردی، گروه  های کوچک/ بزرگ( و نهایتا  اجرای مستقل فعالیت های یادگیری در سطح کالس درس کسب کرده، به  

رنامه ریزی، اجرا و آگاهی نسبت به تصمیمات ناظر به بدرک صحیحی نسبت به آنچه درکالس جریان دارد دست می یابد. 
 ارزیابی، به عنوان یک فرآیند تأملی، به شناخت جهت گیری حرفه ای، نوع تفکر و سبک تدریس دانشجو کمک خواهد کرد. 

 

 مشخصات درس

 نوع درس: کارورزی

  1تعداد واحد: 

 ساعت 64زمان درس: 

 2نام درس: کارورزی 

 یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد 

.  با تداوم مطالعه موقعیت یادگیری )در سطح کالس درس یا مدرسه( مشکالت/ نیازهای فردی، گروه های 1

کوچک/ بزرگ را شناسایی/ بازشناسی کند و فعالیت هایی را برای رفع مشکالت/ نیازهای یادگیری طراحی، 

 تولید، اجرا و ارزیابی نماید. 

 ت خود را از مشارکت در فرآیند آموزش واکاوی نموده، یافته های خود را روایت نماید. . تجربیا2

 شایستگی اساسی:

های یادگیری، . فرصت2

 محتوای درس و ساختار آن
 مالک          

 شایستگی

 2سطح موفقیت  8سطح موفقیت  4سطح موفقیت 

                                                 
38 - Intuition 
39  - Declarative knowledge  
40 - Procedural knowledge 
41  - Conditional knowledge  
42  - Metacognitive Knowledge 
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مطالعه 

 موقعیت

توانسته است موقعیت 

های یادگیری را با جمع 

آوری اطالعات توصیف 

نماید اما نتوانسته است 

مشکل/  نیاز را به کمک 

 شواهد تبیین نماید. 

های توانسته است موقعیت

آوری یادگیری را با جمع

-اطالعات به صورت نظام

مند برای شناسایی مشکل 

یادگیری/ نیاز در تعامل با 

ف نموده معلم راهنما توصی

و راه حل/های بهینه را با 

کمک شواهد جمع آوری 

 شده از موقعیت تبیین نماید

های توانسته است موقعیت

آوری یادگیری را با جمع

مند اطالعات به صورت نظام

برای شناسایی مشکل 

یادگیری/ نیاز در تعامل با معلم 

راهنما توصیف نموده و راه 

حل/ های بهینه و روش 

کمک شواهد معتبر مداخله را با 

 و یافته های علمی تبیین کند.

  فعالیتِ

آموزش/ 

 یادگیری

فعالیت یادگیری طراحی 

شده ناظر به نیاز/ مسئله 

شناسایی شده در یکی از 

انواع فردی، گروه 

کوچک، جمعی است، اما 

گزارش اجرا و ارزیابی 

نشان دهنده تأثیر گذاری 

بر حل مشکل/ رفع نیاز 

 نیست.

یادگیری طراحی فعالیت 

شده از انسجام برخوردار 

است و گام های اجرای آن 

را با مشارکت معلم راهنما 

به وضوح مشخص نموده 

است. ارزیابی از اجرای 

فعالیت نشان دهنده تأثیر 

گذاری بر حل مسئله/ رفع 

نیاز در سطح فردی، گروه 

 کوچک/ جمعی  است.

فعالیت یادگیری طراحی شده، 

ف و اتخاذ امکان ایجاد انعطا

تصمیمات آگاهانه با مشارکت 

معلم راهنما ناظر به موقعیت 

آموزش/ یادگیری را فراهم  

نموده و نتایج ارزیابی از اجرای 

نیز منعکس کننده تأثیر راه حل 

های بکارگرفته شده در حل 

مسئله/ رفع نیاز در سطح 

فردی، گروه کوچک/ جمعی  و 

بازنگری در آن فراهم کرده 

 است. 

یافته های 

 تأملی 

گزارش عملکرد شامل 

فعالیت های انجام شده 

در طول نیمسال است 

اما یافته ها به گونه ای 

که انعکاس دهنده دالیل 

موفقیت/ توانایی ها، 

محدودیت های حرفه 

ای دانشجو و راه های 

 برای توسعه آن نیست. 

گزارش عملکرد شامل 

فعالیت های انجام شده در 

یافته  طول نیمسال است و

ها انعکاس دهنده دالیل 

موفقیت/ توانایی ها، 

محدودیت های حرفه ای 

 دانشجو است.

گزارش عملکرد شامل فعالیت 

های انجام شده در طول 

نیمسال است و یافته ها 

انعکاس دهنده دالیل موفقیت/ 

توانایی ها، محدودیت های 

حرفه ای است و دانشجو 

توانسته است راهکار های 

ای  سعه حرفهعملی برای تو

 خود ارائه کند.

تدوین و ارائه 

 گزارش 

در واکاوی تجربیات 

شخصی از موقعیت های 

یاگیری صرفا  به کد 

گذاری، طبقه بندی کد 

ها، و شناسایی مضامین  

 بسنده نموده است.

در گزارش ارائه شده 

تجربیات شخصی از 

موقعیت های یادگیری را 

به کمک کد گذاری، و 

طبقه بندی کد ها، و 

شناسایی مضامین مورد 

واکاوی قرار داده اما یافته 

در گزارش ارائه شده تجربیات 

شخصی از موقعیت های 

و یادگیری با کمک کد گذاری، 

طبقه بندی کد ها، شناسایی 

مضامین مورد واکاوی قرار 

گرفته و یافته ها را مبتنی بر 

شواهد تجربی و علمی روایت 
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ها را با استفاده از شواهد 

 روایت نکرده است.

 کرده است .

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن . فرصت8

 جلسه اول: 

معرفی برنامه کارورزی و تکالیف عملکردی، نحوه طراحی فعالیت های یادگیری، شیوه تنظیم روایت ها، برنامه زمان بندی 

سمینارها در سطح مدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس مالک ها  و سطوح موفقیت بر 

 اساس پیامد های یادگیری 

  هم:جلسه دوم تا شانزد

در طول این جلسات دانشجو در مدرسه حضور خواهد داشت و جلسات بحث کارورزی بر حسب مورد می تواند در سطح مدرسه یا 

، دانشجو در مقیاس خرد در فعالیت های یادگیری که در سطح 2واحد آموزشی تشکیل شود.از آنجایی که در برنامه کارورزی 

به تجربیات دست اول در زمینه یادگیری دست خواهد یافت لذا، ضروری است کالس درس مشارکت می کند و از این طریق 

دانشجویان بر اساس گزارش پایانی ارائه شده در نیمسال اول، مسئله ها/ نیاز های تأثیر گذار بر یادگیری دانش آموزان را در 

ادگیری طراحی و تدوین نموده و با سطح فردی، گروه های کوچک، گروه کالسی شناسایی و آن ها را در قالب فعالیت های ی

راهنمایی و مشارکت معلم راهنما )به صورت مشترک با معلم راهنما یا به صورت مستقل زیر نظر معلم راهنما اجرا نماید( به حل 

دانش  هیجانی-مسئله / پاسخ به نیاز ها اقدام نماید. این مسئله ها/ نیازها می توانند ناظر به عملکرد های شناختی یا عاطفی

آموزان باشند. گفتگو 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 منجر به یک خود ارزیابی و شناسایی نقاط قوت و ضعف و راهکار های ارتقاء/ بهبود آن باشد، ضروری 

 و میان استاد/ معلم راهنما قبل و پس از اجرای فعالیت ضمیمه است(.گفتگ 42است )فرم پیشنهادی

توصیه: با توجه به این که مسئله های شناسایی شده از سوی دانشجویان در ترم یک دارای عمق و پیچیدگی متفاوتی است، می 

/ بزرگ اقدام نمود. تعداد توان بر حسب ماهیت مسئله ها نسبت به اجرای فعالیت های یادگیری به صورت فردی، گروه کوچک

فعالیت در هر یک از دو مرحله )مشارکت با معلم راهنما در اجرای  6تا  4فعالیت ها توسط هر دانشجو در طول ترم باید بین 

فعالیت ها و اجرای مستقل فعالیت ها زیر نظر زیر نظر معلم راهنما( باشد. تصمیم گیری در این خصوص بر عهده مدرس راهنما 

 است. 

رصورتی که بنا به دالیلی دانشجو امکان کار بر روی مسئله های شناسایی شده در ترم یک را نداشته باشد، طی نشست د

مشترکی میان معلم راهنما، استاد کارورزی و دانشجو نسبت به شناسایی مسئله ها/ نیاز ها اقدام شده وفعالیت های یادگیری بر 

نشجویانی که بنا به دالیلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده اند می توانند با در نظر اساس آن طراحی، اجرا و ارزیابی شود. دا

گرفتن یک برنامه ترمیمی از یک تا چهار هفته نسبت به تهیه/ تکمیل گزارش ها و شناسایی مسئله ها برای ورود به عرصه با 

 انشجویان بر اساس آیین نامه آموزشی نا تمام اعالم می گردد. نظر استاد راهنما اقدام نمایند. بدیهی است که نمره این گروه از د

 تکالیف عملکردی برای مشارکت در فعالیت های کالسی: 

تهیه طرح کلی برای مشارکت در فعالیت های یادگیری در طول ترم و اجرای مستقل فعالیت ها زیر نظر استاد راهنما و  .5

 با هماهنگی معلم راهنما.

                                                 
 فرم ها می تواند با توجه به شرایط و اقتضائات مورد بازنگری قرار گیرد. - 42
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برای رفع نیاز/ حل مسئله به صورت فردی و مشارکت در اجرای آن زیر نظر استاد راهنما و با  طراحی فعالیت یادگیری .6

هماهنگی معلم راهنما، تهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش بینی ها و ارائه 

 پیشنهاد ها برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی.

برای رفع نیاز/ حل مسئله برای گروه کوچک و مشارکت در اجرای آن زیر نظر استاد راهنما و با طراحی فعالیت یادگیری  .7

هماهنگی معلم راهنما، تهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش بینی ها و ارائه 

 پیشنهاد ها برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی.

برای رفع نیاز/ حل مسئله در سطح جمعی/ کالس درس و مشارکت در اجرای آن زیر نظر استاد  طراحی فعالیت یادگیری .8

راهنما و با هماهنگی معلم راهنما، تهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش بینی 

 ها و ارائه پیشنهاد ها برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی.

 عملکردی برای اجرا توسط دانشجوتکالیف 

طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله به صورت فردی زیر نظر استاد راهنما و معلم راهنما، تهیه گزارش از  .4

اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش بینی ها و ارائه پیشنهاد ها برای طراحی موقعیت یادگیری 

 بعدی.

حی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله به برای گروه کوچک به صورت فردی زیر نظر استاد راهنما و معلم طرا .5

راهنما، تهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش بینی ها و ارائه پیشنهاد ها برای 

 طراحی موقعیت یادگیری بعدی.

ری برای رفع نیاز/ حل مسئله در سطح جمعی/ کالس درس به صورت فردی زیر نظر استاد راهنما طراحی فعالیت یادگی .6

و معلم راهنما، تهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش بینی ها و ارائه پیشنهاد ها 

 برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی.

 محور طراحی فعالیت های الزامی

 طراحی فعالیت یادگیری برای شناسایی ظرفیت ها و توانایی های دانش آموزان -

 طراحی فعالیت یادگیری برای درگیر نمودن ) انگیزشی، تحصیلی و رفتاری( دانش آموزان در موقعیت یادگیری -

 طراحی فعالیت یادگیری برای مرور مباحث  -

 طراحی فعالیت یادگیری برای آموزش مهارت های کار مشارکتی -

 طراحی فعالیت برای پرورش مهارت های تفکر -

 طراحی تکلیف یادگیری برای یکی از موضوعات درسی -

 طراحی فعالیت رفع بد فهمی های دانش آموزان  -

 طراحی فعالیت برای رفع عقب ماندگی های تحصیلی  -

 طراحی فعالیت برای تقویت/ بهبود عملکرد های عاطفی )مثل بی نظمی، عدم رعایت قوانین( -

 ی فعالیت یاگیری برای سنجش آموخته هاطراح -

 سایر فعالیت ها به تشخیص معلم راهنما -

 

 ساختار طراحی فعالیت ها: 

 هدف/ پیامد -

 مراحل/گام های اجرای فعالیت -

- ..... 

- .... 
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- .... 

- ..... 

 مواد/ منابع آموزشی مورد نیاز -

 روش بازخورد دادن به دانش آموزان در فرایند اجرا -

 ها/ سنجش عملکردسنجش آموخته  -

 ارزیابی و بازخورد فعالیت
 بررسی پیش بینی ها -
 تعیین موانع و محدودیت ها -

 تغییرات اعمال شده در فرآیند اجرا -
 بررسی نتایج حاصل شده از اجرا -

 واکاوی تجربه بکارگرفته شده -

 اتخاذ تصمیمات برای طراحی فعالیت بعدی -

 سمینارها

 سمینار ها در دو شکل اجرا می شود:

الف: در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجرای فعالیت ها و بر اساس طرح کلی پیش بینی شده با مشارکت 
 معلم راهنما برای کمک به دانشجو در ارزیابی عملکرد خود و برنامه ریزی برای ادامه فعالیت 

بیات و یافته ها و دستیابی به درک عمیق تر از ب: در سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی برای به مشارکت گذاشتن تجر
 تجربیات کسب شده.

 انواع سمینار ها
 سمینار با حضور معلمان راهنما و دانشجویان دو نوبت در نیمسال )الزامی(

از سوی  سمینار های جمعی برای انتقال یافته ها و تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الزامی)با برنامه ریزی و اعالم قبلی
 مدرس(

 سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترک )اختیاری و با درخواست دانشجویان(

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2
برگزاری کارگاه آموزشی برای طراحی فعالیت های یاگیری با رویکرد شناختی، و بکارگیری راهبرد های شناختی برای 

یادگیری در سطح کالس درس، رویکرد تجربی برای اجرای فعالیت ها در سطح  مطالعه و تحلیل نقادانه موقعیت های
کالس درس به صورت فردی، گروه های کوچک/ جمعی، راهبرد  های مشارکتی، برای مشارکت در سمینار های کالسی و 

 به بحث گذاشتن تجربیات و ارائه یافته.

 . منابع آموزشی1
 منبع اصلی: ..........

 منبع فرعی:

 اهبردهای ارزشیابی یادگیری. ر4

بر اساس تهیه طرح فعالیت در سطح کالس، مشارکت با معلم  2ارزشیابی پایانی در درس کارورزی  ارزشیابی پایانی:

راهنما در اجرای فعالیت های یادگیری،اجرای مستقل فعالیت های یادگیری و ارزیابی از نتایج بر اساس پیش بینی ها، 
سی برای ارائه یافته ها و تجربیات به سایر دانشجویان. در این سمینار ها دانشجویان باید یافته شرکت در سمینار های کال

های خود را از مطالعه موقعیت های تربیتی و آموزشی ارائه و با استناد به یافته های علمی پژوهشی )مطالعه شده در دروس 
 نظری( ارائه و از آن دفاع نمایند. 
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ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد های داده شده به گزارش های ارائه شده در طول نیمسال و  ارزشیابی فرآیند:

سمینارهای سطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می گیرد. میزان مشارکت در بحث ها، ارائه یافته های جدید، پاسخ به 
 بازخورد های داده شده و... 

ش ها از اجرای فعالیت ها به همراه بازخورد های داده شده در پوشه طرح تهیه شده و کلیه گزار ارزیابی پوشه کار:

ای در پایان  توسعه حرفه ای دانشجو ضبط و مبنای برنامه ریزی برای آموزش های بعدی و نیز دفاع از توانایی های حرفه
 می گردد.  دوره قرار می گیرد. یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط

ارزشیابی عوامل مدرسه )مدیر و معلم راهنما(: بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان نیمسال مربوط به گزارش عملکردی است 
 که از سوی معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد. 

  و به شرح زیر محاسبه می شود: 411امتیاز درس کارورزی بر مبنای 

 امتیاز  21سی)معلم راهنما(، سمینارها )استاد راهنما(:  د شرکت فعال در جلسات کال
 امتیاز 21د نظر معلم راهنما در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالک های ذکر شده در پیامد های یادگیری:   

ک های نظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجرا و ارزیابی فعالیت ها با توجه به سطح موفقیت دانشجو بر اساس مال -
 امتیاز 21ذکر شده در پیامد های یادگیری 

تدوین و ارائه گزارش پایانی توسط استاد راهنما با کسب نظر از معلم راهنما با توجه به سطح موفقیت دانشجو بر  -
 امتیاز 21اساس مالک های ذکر شده:  

 . می باشد 14% امتیاز یا نمره 71    2حد نصاب قبولی در درس کارورزی -

 : سایر نکات

 نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی: 

 بندیتنظیم فهرست و فصل .24

 ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدی .28

 نگارش ادبی و فنی .22

 اعتبار داشتن گزاره ها .21

 ظرافت و زیبائی ظاهری .24

 صحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره ها .26

 ارائه نمودارها و عوامل دیداری و هنری مکمل .27

 هاو پیشنهادهای برخاسته از یافته ارائه راه حل ها .22

 ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها .23

 رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی .11
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 سرفصل دروس رشته مراقب سالمت -بخش سوم

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

 . معرفی درس و منطق آن4
عمل  اصیل تربیتی  عملی فکورانه و اندیشه ورزانه است عملی است که که مبتنی بر درک و فهم  موقعیت است .  در واقع  
یکی  از لوازم اصلی تحقق یک عمل اصیل تربیتی داشتن توانایی تحلیل درست از شرایط  و بستر موجود و مواجهه انتقادی با آن 

ی اصالح و بهبود موقعیت است . موقعیتی که عمل فکورانه معلم در ان بروز و ظهور می یابد ، نهادی است که نوع و تالش برا
 خاصی از تربیت را که همان  تر بیت رسمی و عمومی  )قانون مند ، سازماندهی شده ، همگانی( را تمهید و ارائه می دهد.

وی چنین بستری تحقق می یابد از این رو معلم بیش از موضوع دیگری این سخن بدان معنی است که همل تربیتی معلم بر ر
الزم است با کسب شناخت ابعاد و مولفه های مختلف فلسفه تربیت رسمی و عمومی قادر به تحلیل و ارزیابی و اصالح عمل 

 فردی و برنامه ها و طرحها باشد. 
 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

 واحد 2تعداد واحد: 

 ساعت 22زمان درس: 

 شایستگی اساسی:

Ck 1-1&  2-1 

Pck& 1-2&    Gk 

1-4 

 نام درس:  فلسفه تربیت رسمی و عمومی  در جمهوری اسالمی ایران

 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

سدازمانهای تربیتدی ( را از منظدر    موقعیت های تربیتی )عمل فردی و طرحها و برنامه ها و فعالیت های 
چیستی و چرایی و چگونگی فلسفه عمومی و  تربیت رسمی و عمومی و اسناد    تبیدین و مقایسده مدی    

 کند.
موقعیت های تربیتی )عمل فردی و طرحها و برنامه ها و فعالیت های سدازمانهای تربیتدی ( را از منظدر    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2سطح 2سطح 1سطح  هامالک

ارزیددددددددددددابی  

موقعیتهای تربیتی 

بر اساس چیسدتی  

و چرایددددددددی  و 

چگددونگی فلسددفه 

 تربیت رسمی

 

قادر نیسدت موقعیتهدای   
مختلددف تربیتددی )عمددل 
فردی و طرحها و برنامه 
هدددا و فعالیدددت هدددای  

را از سازمانهای تربیتی ( 
منظر چیستی و چرایی و 
چگونگی فلسفه عمومی 
و  تربیددددت رسددددمی و 

عمدددددومی و اسدددددناد    
تبیددین) دلیددل آوری( و  

 مقایسه  کند.

بددا بررسددی موقعیتهددای   
تربیتددی مختلددف تربیتددی  
)عمل فدردی و طرحهدا و   
برنامه ها و فعالیدت هدای   
سازمانهای تربیتی ( آنها را  
از منظر چیستی و چرایدی  

سفه عمومی و چگونگی فل
و  تربیت رسمی و عمومی 
و اسددناد    تبیددین) دلیددل 

 آوری( کند.
 

بددا بررسددی موقعیتهددای 
تربیتی مختلدف تربیتدی   
)عمل فردی و طرحها و 
برنامه ها و فعالیت های 
سازمانهای تربیتی ( آنها 
را  از منظددر تناسددب بددا  
چیسدددتی و چرایدددی و  
چگونگی فلسفه عمومی 
و  تربیدددت رسددددمی و  

اسناد مقایسده  عمومی و 
 کند.

 

ارزیددابی ارزشددها و 

اصدددول تربیدددت  

مبتنی بر چیسدتی،  

چرایی  و چگونگی 

فلسدددفی تربیدددت 

 رسمی

ارزشها و اصول  تربیت  

مبتنی بر چیستی چرایی 

فلسفه تربیدت رسدمی و   

عمومی  عناصر و مولفه 

هددای موقعیددت هددای   

تربیتی )عمدل فدردی و   

بددرای ضددعف هددا و قددوت 

هددای ) ارزشددها و اصددول 

تربیتی مبتنی بدر چیسدتی   

چرایددی فلسددفه تربیددت   

رسدددمی و عمدددومی ( در  

عناصددر و مولفدده هددای   

دالیل و عوامل مدوثر در  

ایجاد ضعف  و قدوت در   

عناصددر و مولفدده هددای  

موقعیددت هددای تربیتددی 

)عمل فردی و طرحها و 

برنامه ها و فعالیت های 
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طرحهددا و برنامدده هددا و  

فعالیت های سدازمانهای  

تربیتی را صرفا شناسایی 

 می کند.

موقعیددت هددای تربیتددی   

)عمل فدردی و طرحهدا و   

برنامه ها و فعالیدت هدای   

سددددازمانهای تربیتددددی(  

شناسایی شده )توجیهدات  

 ئه می دهد.مناسبی ارا

سددازمانهای تربیتددی( را  

بیددددان مددددی کنددددد و 

پیشدددنهادهای مناسدددب 

برای بهبود آن ارائه می 

 دهد.

 

 

 آن های یادگیری، محتوای درس و ساختار. فرصت8

   تربیت رسمی و عمومیبخش اول:  مفهوم پردازی 
o  تبیین تربیت رسمی و عمومی 
o  ضرورت و امکان تربیت رسمی و عمومی 

o   تاریخچه تربیت رسمی و عمومی 

 فعالیت یادگیری:
 مطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد  

 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 ایران  

o  مبانی  سیاسی 

o  مبانی حقوقی 
o  مبانی جامعه شناختی 
o مبانی روان شناختی 

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

 فعالیت عملکردی:

 نقد مبانی از منظر کفایت انها  و یا سازگاری درونی   

 چیستی تربیت ر سمی و عمومی در نظام جمهوری اسالمی ایران  فصل 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 یادگیری:  
 مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده مشارکت در بحث های کالسی 
 گی های تربیت رسمی و عمومی با مبانی وفلسفه  تربیت   بحث در باره تناسب وی 

 لیت عملکردی:فعا

 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 
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   چرایی تربیت  رسمی و عمومی 

 هدف تریت رسمی و عمومی  

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

 ی و عمومی تحلیل یک موقعیت تربیتی ) برنامه ها و طر حهای( و بررسی آن از منظر هدف تربیت رسم 

   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 یادگیری:

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

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

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

 فعالیت های عملکردی:

 گیهای مدرسه  صول و ویمشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه های آن از منظر ا 

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

  مشخصات و ویژگی های نظام تربیت ر سمی و عمومی 

 تعریف و قلمرو نظام تربیت ر سمی و عمومی 

 رهیافت نظام تربیت ر سمی و عمومی 
 نظام تربیت ر سمی و عمومیرویکردهای اساسی  

 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 یادگیری:
 مشارکت در بحث های کالسیمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده  

 فعالیت های عملکردی:

 بررسی و نقد عملکرد یکی از مولفه های نظام تربیت رسمی و عمومی از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی  

 بررسی و نقد عملکرد یکی از زیر نظام های تربیت رسمی و عمومی از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی  
 موجود نظام تربیت رسمی و عمومی با ارکان دیگر بررسی و ارزیابی میزان روابط  

ارزیابی تناسب رهیافت ها و رویکردها ی نظام تربیت رسمی و عمومی با مبانی و فلسفه تربیت در جمهدوری اسدالمی    
 ایران 
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  بخش اول رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی 

 مشخصات کلی نظام تربیت رسمی و عمومی  

 ش گانه  تربیت رسمی و عمومی الگوهای نظری زیر نظام های ش 

 چرخشهای اساسی و تحول آفرین در نظام  تربیت رسمی و عمومی  

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد 
 تحلیل و بررسی چرخشهای اساسی   
 تحلیل و بررسی الگوهای نظری زیرنظام ها  

 مشارکت در بحث کالسی 

 :فعالیت عملکردی

بررسی و تحلیل ارتباط  الگوهای نظری زیر نظام ها با مبانی نظری آنها درفلسفه تربیت و فلسفه تربیت رسمی و  

 عمومی 

بررسی و تحلیل ارتباط مشخصات کلی نظام تربیت رسمی و عمومی با مبانی نظری آنها در فلسفه تربیت رسمی و  

 عمومی 

 های اساسی در عمل فردی و عمل نظام تربیت رسمی و عمومی ایج چرخشبررسی نت 

 های آن از منظر چرخشهای اساسی مشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه 
 بررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آن از منظر  چرخش های اساسی 

 بیت رسمی وعمومی از منظر رهنامه نقد وبررسی برنامه های موجود در نظامتر -
 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقدع الزم اسدتفاده از   
 روش بحث گروهی

مطالعده بده کدالس و اسدتاد بده       پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش
 صورت مکتوب توسط دانشجو

های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کدالس وارائده بده اسدتاد بده       انجام فعالیت
 روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

 . منابع آموزشی1
 منابع اصلی:

 192(. مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی )بخش دوم صدفحه  1291انقالب فرهنگی )شورای عالی 
 (. وزارت آموزش و پرورش.444تا 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4

 نمره  11ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  5پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها  ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری 
 نمره  5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 
 د های یادگیری تعیین شده است.ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیام
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 « ای معلماخالق حرفه»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 4

کند که تمامی عناصر و فرایندهای تربیت گوناگون از  تربیت ماهیتی اخالقی دارد. چنین نسبتی بین اخالق و تربیت ایجاب می
دهد.  باشد که در آن کنشی اخالقی رخ می موقعیت اخالقی نیز میهای اخالقی متأثر باشد. در واقع هر موقعیت تربیتی یک  ارزش

یعنی مبتنی بر حقوق و تکالیفی از منظر اخالقی است براین اساس معلم به مثابه عامل اصلی و هدایت کننده جریان تربیت در 
های تربیتی به شناخت  یتهای تربیتی باید در باره چیستی و چگونگی اصول اخالقی )حقوق و تکالیف( حاکم بر موقع موقعیت

ها و اصول اخالقی نمود یابد. به عبارتی  ها حساسیت داشته باشد. تا در عرصه عمل تربیت ارزش وثیقی رسیده و نسبت به آن
های تربیتی برسند تا قادر باشند  های اخالقی )حقوق و تکالیف( حاکم بر موقعیت دانشجویان باید به درک عمیق از ارزش

یتی را در راستای تحقق اهداف از منظر اخالقی اصالح و بهبود بخشند. حاکمیت اصول اخالقی بر مناسبات های ترب موقعیت
جاری برموقعیت های تربیتی از یک سو موجب تسریع و ارتقا رشد اخالقی متربیان خواهد شد واز سویی دیگر موجب ایجاد فضا 

 بیت خواهد گردید.های دیگر تر و بستری مناسب برای تعالی متربیان در ساحت
 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد  نظری  8تعداد واحد: 

 ساعت 28زمان درس: 

 ای معلم نام درس: اخالق حرفه

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

های اخدالق حرفده ای    و ارزشهای آموزشی( را از منظر اصول  های تربیتی )عمل فردی و سازمان موقعیت
 نمایید. )حقوق و تکالیف( تحلیل و مقایسه می

های اخدالق حرفده ای    های آموزشی( را از منظر اصول و ارزش های تربیتی )عمل فردی و سازمان موقعیت
 نمایید. )حقوق و تکالیف( نقد می

یتی )فردی و سازمانی( قادر های ترب در شرایط تعارض آمیز اخالقی حرفه ای )حقوق و تکالیف( در موقعیت
 به تصمیم گیری است.

 

 PKشایستگی اساسی:

 

 هامالک  

 پیامدها

 2سطح  8سطح  4سطح 

شناسدددایی و تحلیدددل 
هدای تربیتدی    موقعیت

)عمل فدردی معلدم و   
های تربیتی( از  سازمان

منظر اخالق حرفه ای 
 )حقوق و تکالیف(

هددددای  در موقعیددددت

مختلف تربیتی )عمل 

و فددددردی معلددددم   

های تربیتدی(   سازمان

هددای  اصددول و ارزش

اخالقدددی )حقدددوق و 

تکدددالیف( را صدددرفا   

شناسایی کرده و برای 

تحلیددل خددود دالیددل 

قانع کنندده ای ارائده   

 دهد. نمی

بددا کنددار هددم نهددادن     

هدددای تربیتدددی  موقعیددت 

مختلف)عمل فردی معلدم   

هدای تربیتدی( ،    و سازمان

نقاط اخدتالف و اشدتراک   

هدددددا را از منظدددددر   آن

های اخالقی )حقوق  ارزش

و تکددددالیف( شناسددددایی 

 کند می

تبیددددین )دلیددددل آوری( 

مناسددبی بددرای چرایددی   

وجوه اختالف و اشدتراک  

های تربیتی)عمل  موقعیت

فددددددردی معلددددددم  و 

هدای تربیتدی(  را    سازمان

از منظر اخالق حرفده ای  

)حقوق و تکدالیف( ارائده   

 دهد. می
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هدددای  نقددد موقعیددت  
 "تربیتی )عمل فردی 

هدای   و سدازمان "معلم
تربیتی( از منظر اصول 

هددای اخددالق   و ارزش
حقددوق و  ای )حرفدده  
 تکالیف(

 

در مقایسدده عناصددر و 

هددای موقعیددت  مؤلفدده

تربیتی )عمدل فدردی    

هدای   معلم و سدازمان 

ها و  تربیتی(  با ارزش

اصول اخدالق حرفده   

ای )حقوق و تکالیف( 

و هددا  صددرفا  ضددعف 

های موجود را در  قوت

آن شناسددددددددایی و 

 نماید. فهرست می

های  ها و قوت برای ضعف

شناسددایی شددده در یددک  

موقعیددت تربیتددی  )عمددل 

فددددددردی  معلددددددم و  

هددای تربیتددی(   سددازمان

هددای اخالقددی   اسددتدالل

)توجیهدددات( مناسدددبی از 

هدای   منظر اصول و ارزش

اخالقی )حقوق و تکالیف( 

 دهد. ارائه می

ثر در دالیل و عوامدل مدؤ  

ایجدداد ضددعف و قددوت در 

یک موقعیت تربیتی)عمل 

فددددددردی  معلددددددم و 

های تربیتی( را از  سازمان

منظددر اخددالق حرفدده ای 

)حقوق و تکدالیف( بیدان   

کنددد و پیشددنهادهای  مددی

مناسددب بددرای بهبددود آن 

 دهد. ارائه می

تصدددمیم گیدددری در  
شددرایط تعددارض آمیددز 
اخالقددددددددددددی در 

هدای تربیتدی    موقعیت
 )عمل فدردی  معلدم و  

 های تربیتی( سازمان
 
 
 

با تحلیل یک موقعیت 

تربیتی)عمددل فددردی   

هدای   معلم و سدازمان 

تربیتی( تعارض آمیدز  

اخالقددی اصددول و ارز 

شهای اخدالق حرفده   

ای متعارض )حقوق و 

تکدددالیف( را صدددرفا   

شناسددددایی وبیددددان 

نماید اما قدادر بده    می

هددا  تحلیددل نتددایج آن

 نیست

با تحلیدل یدک موقعیدت    

ی  معلدم  تربیتی)عمل فرد

هددای تربیتددی(  و سددازمان

تعارض آمیز اخالقی نتایج 

و آثددددددار هریددددددک از 

های اخالقی حرفده   ارزش

ای )حقددوق و تکددالیف( را 

 نماید. بررسی و تشریح می

با تحلیدل یدک موقعیدت    

تربیتی)عمل فردی  معلم 

هددای تربیتددی(   و سددازمان

یکدددددی از اصدددددول و  

هددددای اخالقددددی  ارزش

)حقوق و تکالیف( موجود 

موقعیت تعارض آمیدز  در 

تربیتی را انتخاب کدرده و  

برای انتخداب و تصدمیم   

خود دالیل قابدل قبدولی   

 دهد. ارائه می

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 8

 بخش اول: چیستی اخالق حرفه ای در تربیت
 حرفه و ابعاد آن 
 اخالق و تفاوت آن با هنجارهای اجتماعی دیگر 

 اخالق حرفه ای 
 اخالق حرفه در تربیت 
 های تربیتی( ابعاد اخالق حرفه ای تربیت )اخالق )حقوق و تکالیف( معلمی، اخالق )حقوق و تکالیف( سازمان 
 دوگانه اخالقی حق/ مسئولیت )حقوق و تکالیف( 

 فعالیت یادگیری:
 استادمطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و  
 مشارکت در بحث کالسی 

 

 :فعالیت عملکردی
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تهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره اخالق حرفه ای تربیت و انتخاب یک تعریف از اخدالق حرفده ای تربیدت     
 وارائه دلیل برای آن

 

 بخش دوم: چرایی و ضرورت اخالق حرفه ای تربیت

 نقش و جایگاه اخالق حرفه ای 

 های تربیتی ای در محیطآثار و نتایج اخالق حرفه  
 

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

 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 
 داری نظمکالس  
 ارتباط با همکاران 
 ارتباط با والدین دانش آموزان 
 ارتباط با جامعه محلی 

 

 فعالیت یادگیری:
 های کالسی های طرح شده مشارکت در بحث مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش 
 شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسالمی 
 ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخی مسئولیتشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از  

 ها به صورت مکتوب و ارائه به کالس تشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئولیت 

 فعالیت عملکردی:

هدای دارای مضدامین    تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیدل فدیلم   
 های مختلف. های معلم در زمینه های روی زمین( و بررسی آن از منظر مسئولیت مانند فیلم ستارهتربیتی 

هدای دارای   های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریدق تحلیدل فدیلم    مقایسه موقعیت 
و شناسدایی اشدتراک و اختالفدات ایدن     های معلم  های روی زمین( از منظر مسئولیت مضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

 ها با هم. موقعیت

 های تربیتی در قبال: اخالق )حقوق و تکالیف( سازمان

 معلم و کارکنان 
 دانش آموزان 
 والدین دانش آموزان 
 های تربیتی همجوار جامعه محلی و سازمان 
 در قبال سطوح باالتر مدیریت 

 های یادگیری: فعالیت
 های کالسی های طرح شده مشارکت در بحث به پرسشمطالعه متون خواندنی و پاسخ  
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 شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسالمی 
 ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخی شناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت 

 ارائه به کالسها به صورت مکتوب و  تشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئولیت 

 های عملکردی: فعالیت

هدای دارای مضدامین    تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیدل فدیلم   
 های مختلف. های معلم در زمینه های روی زمین( و بررسی آن از منظر مسئولیت تربیتی مانند فیلم ستاره

هدای دارای   ف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریدق تحلیدل فدیلم   های یادگیری مختل مقایسه موقعیت 
های معلم و شناسدایی اشدتراک و اختالفدات ایدن      های روی زمین( از منظر مسئولیت مضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

 ها با هم. موقعیت
 

 مسائل اخالق حرفه ای تربیت

 تربیتیهای  مفهوم شناسی تعارضات اخالقی در موقعیت 
 های تربیتی مانند: مصداق یابی تعارضات اخالقی در موقعیت 

 مسائل اخالقی در فرایندهای یاددهی یادگیری
 مسائل اخالقی در فرایند ارزشیابی تحصیلی دانش اموزان

 مسائل اخالقی در مدیریت کالس
 مسائل اخالقی در ارتباط با والدین

 مسائل اخالقی در ارتباط با همکاران
 اخالقی در ارتباط با دانش آموزان با مشکالت ویژهمسائل 
 و.......

 های تربیتی شیوه مواجهه با تعارضات اخالقی در موقعیت 
 

 های یادگیری: فعالیت

 های کالسی های طرح شده مشارکت در بحث مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش 
های برجسته تاریخی  تجارب زیسته معلمان و شخصیتشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسائل اخالقی در  

 های متعارض در آن ها از نظر ارزش معلم )ایرانی، اسالمی و خارجی( و تحلیل موقعیت
های تعارض آمیز اخالقی مطرح شده در کالس و اقامه دلیل برای انتخاب  ارائه راه حل اخالقی برای هریک از موقعیت 

 خود

 های عملکردی: فعالیت

هدای دارای مضدامین    یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیدل فدیلم  تحلیل  
هدای   های روی زمین( و بررسی آن از منظر وجود تعدارض اخدالق حرفده ای و شدناخت ارزش     تربیتی مانند فیلم ستاره

 متعارض در آن

هدای دارای   ه یا بررسی تاریخی از طریدق تحلیدل فدیلم   های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهد مقایسه موقعیت 
های معلم و شناسدایی اشدتراک و اختالفدات ایدن      های روی زمین( از منظر مسئولیت مضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

 ها با هم. موقعیت
یا تحلیدل   های تاریخی های متعارض در یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی روایت شناخت ارزش 

های دارای مضامین تربیتی( و ارائه راه حل مناسب اخالقی برای برون رفت از موقعیت تعارض آمیز و اقامه دلیدل   فیلم
 برای راه حل پیشنهادی
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 . راهبردهای تدریس و یادگیری2
الزم اسدتفاده از   ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقدع 

 روش بحث گروهی
پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعده بده کدالس و اسدتاد بده      

 صورت مکتوب توسط دانشجو

بده   های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کدالس وارائده بده اسدتاد     انجام فعالیت
 روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

 

 . منابع آموزشی1
 منابع اصلی:

 ای، انتشارات مجنون، تهران. (، اخالق حرفه1282فرامرز قراملکی، احد )

 (، آداب تعلیم و تربیت در اسالم، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران.1286حجتی، سیدمحمدباقر )
 (، اخالق تدریس در آیینه آیات و روایات، دفتر نشر معارف، قم.1282ف. )امیدوار، آ. 

 منابع فرعی:

شناسی و علوم  (، مبانی و اصول اخالق تدریس بر اساس فلسفه اخالق اسالمی، روان1287بیرونی، راضیه و باقری، خسرو )
 .115، ص 2تربیتی، سال سی و هشتم، ش 

 سازمانی، سرآمد، تهران.اخالق   (،1288فرامرز قراملکی، احد )
های اخالقی، ترجمه عباس مظاهری، فرهنگ و تعاون، مرداد و  (، اخالق سازمانی و ارزش1282دی جی اف، ریچارد آی. )

 .11-6، ص 82شهریور 
 (. اخالق تدریس در مدیریت کالس. دانشگاه امام صادق )ع(: تهران.1291هاشمی، زینب السادات )

 

 ادگیری. راهبردهای ارزشیابی ی4

 نمره 11ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره 5ها  های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت

 نمره 5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
شدود. مبندای    تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم،

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است. ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 «در جمهوری اسالمی ایراناسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش »سرفصل درس 

 

 معرفی درس و منطق آن -4
هایی تربیت رسمی وعمومی قانون مند بودن است. سازو کارها اهداف و ابعاد دیگر این نوع تربیت مبتنی بر از جمله ویژگی 

قوانین ومقرراتی است که توسط مراجع قانونگذار و تصمیم گذار تدوین وتصویب شده است. عمل تربیت در بستر تربیت رسمی و 
و معلم به عنوان کارگزاری که در این بستر به عمل تربیت اقدام می کند عمومی مبتنی  بر این قوانین و مقررات است . ازاین  ر

الزم است با این بستر وزمینه اگاهی ومعرفت داشته باشد.  یعنی  که شناخت و فهم عمیق از اسناد راهبردی ، قوانین و مقررات و 
معلمی است که  دانشجو معلمان باید به  سازمان این نهاد از لوازم و پیش نیاز های ضروری برای ایفای  نقشهای حرفه ای 

 .کسب آن نایل آیند

 

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد 8تعداد واحد: 

 ساعت28زمان درس: 

پیشنیاز: فلسفه تربیت 
رسمی و عمومی در 
 جمهوری اسالمی ایران 

 

نام درس: اسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش در جمهوری اسالمی 

 ایران
 

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر اهداف/  -4

 خواهد بود:
 (های تربیت رسمی های سازمان ها و فعالیت ها و برنامه های تربیتی )عمل فردی و طرح موقعیت

 را از منظر ابتناء به اسناد تحولی و قوانین و مقررات مقایسه و گزارش کند.
 
 

شایستگی 

 PKاساسی:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هامالک 
 

 2سطح  8سطح  4سطح 

 اسناد تحولی
 
 
 

های  موقعیت
مختلف تربیتی 
)عمل فردی و 

ها  ها و برنامه طرح
های  و فعالیت

های تربیت  سازمان
رسمی و عمومی ( 
را صرفا بررسی و 
از منظر راهکارها و 
راهبردها توصیف  

 می کند. 

های  با بررسی موقعیت 
تربیتی مختلف تربیتی 

ها و  )عمل فردی و طرح
های  ها و فعالیت برنامه
های تربیت  سازمان

ها  رسمی و عمومی( آن
را از منظر راهیردها و 
اصول اسناد تحولی  
تربیت رسمی و عمومی 
 تبیین )دلیل آوری( کند.

 

های  با بررسی موقعیت
تربیتی مختلف تربیتی 

ها  طرح )عمل فردی و
ها و  و برنامه

های  فعالیت
های تربیت  سازمان

رسمی و عمومی ( 
ها را از منظر  آن

تناسب با راهبردها و 
راهکارهای اسناد 
تحولی نظام تربیت 
 رسمی و مقایسه کند.
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 قوانین و مقررات 

قوانین و مقررات  
مرتبط با  

های  موقعیت
تربیتی )عمل 

ها و  فردی و طرح
ها و  برنامه
های  فعالیت
های تربیتی  سازمان

را صرفا  شناسایی و 
 کند. تشریح می

های  ها و قوت ضعف
موجود   درعناصر و 

های  های موقعیت مؤلفه
تربیتی )عمل فردی و 

ها و  ها و برنامه طرح
های  های سازمان فعالیت

تربیتی(  را بر اساس 
قوانین و مقررا ت  نظام 
تربیت رسمی شناسایی 
 کرده و توجیهات

 دهد. مناسبی ارائه می

دالیل و عوامل مؤثر 
در ایجاد ضعف و قوت 

های  درعناصر و مؤلفه
های تربیتی  موقعیت

ها  )عمل فردی و طرح
ها و  و برنامه

های  فعالیت
های تربیتی( را  سازمان

کند و  بیان می
پیشنهادهای مناسب 
برای بهبود آن ارائه 

 دهد. می

 

 و ساختار آنهای یادگیری، محتوای درس فرصت-8

 

 بخش اول رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی 
 مشخصات کلی نظام تربیت رسمی و عمومی 

 الگوهای نظری زیر نظام های شش گانه  تربیت رسمی و عمومی 
 چرخشهای اساسی و تحول آفرین در نظام  تربیت رسمی و عمومی 

 فعالیت یادگیری:

 مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استادمطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات  
 تحلیل و بررسی چرخشهای اساسی  

 تحلیل و بررسی الگوهای نظری زیرنظام ها  

 مشارکت در بحث کالسی 

 :فعالیت عملکردی

بررسی و تحلیل ارتباط  الگوهای نظری زیر نظام ها با مبانی نظری آنها درفلسفه تربیت و فلسفه تربیت رسمی و  
 عمومی 

بررسی و تحلیل ارتباط مشخصات کلی نظام تربیت رسمی و عمومی با مبانی نظری آنها در فلسفه تربیت رسمی و  
 عمومی 

 نظام تربیت رسمی و عمومی های اساسی در عمل فردی و عمل بررسی نتایج چرخش 
 های آن از منظر چرخشهای اساسی مشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه 

 بررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آن از منظر  چرخش های اساسی 

 نقد وبررسی برنامه های موجود در نظامتربیت رسمی وعمومی از منظر رهنامه  -

 

 بخش  دوم :سند تحول بنیادین 

 ضرورت وجود اسناد راهبردی  -

 چشم انداز و اهداف سند تحول -

 راهبردهای کالن  -
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 فعالیت یادگیری:

 مطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد 
 بحث در باره اهداف کالن و راهبردهای اصلی سند تحول  

 در بحث کالسی مشارکت 
 

 :فعالیت عملکردی

 مقایسه سند تحول بنیادین با چهارچوبهای تعریف شده در برنامه ریزی راهبردی) استراتژیک( 
 نقد وبررسی راهکارها ی سند تحول از منظر ارتباط با مبانی نظری  

 نقد و بررسی سند تحول از منظر سازگاری درونی عناصر و مولفه ها و راهکارها 

 نقد و بررسی برنامه درسی موجود از منظر سند برنامه درسی ملی  

 

 بخش سوم: سند برنامه درسی ملی 
 چشم انداز و اصول برنامه درسی ملی  -

 رویکرد برنامه درسی ملی  -

 حوزه های تربیت و یادگیری  -
 

 فعالیت یادگیری:

 کالسیهای  های طرح شده مشارکت در بحث مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش 
 بحث در باره آثار رویکرد برنامه درسی بر جریان یادگیری کالسی 

 بحث در باره حوزه های یادگیری و ارتباط آنها با همدیگر  

 فعالیت عملکردی:

 نقد وبررسی سند برنامه درسی ملی از منظر ارتباط با مبانی نظری  
 نقد و بررسی سند برنامه درسی ملی  از منظر سازگاری درونی  

 نقد هریک از حوزه های یادگیری در تناسب با مبانی نظری و اسنادباال دستی  

 

 بخش چهارم : سازمان وتشکیالت  وزارت آموزش و پرورش 
 سازمان اداری گذشته و اکنون نظام تربیت رسمی و عمومی 

 ساختار و تشکیالت شورای عالی آموز ش و پرورش شورای عالی انقالب فرهنگی 

 ر سطحاستان و منطقه و مدرسهساختار اداری د

 های یادگیری: فعالیت

 های کالسی های طرح شده مشارکت در بحث مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش 
 بحث در باره قوانین و مقررات ونقد آنها  

 بحث و بررسی ساختار اداری استانی منطقه ای  

بحث در باره سازمانهای وابسته مانند سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، نهضت سواد آموزی، کانون پرورش  
 فکری  و سازمان نوسازی 

 بحث و بررسی ساختار اداری حوزه وزارتی  

 های عملکردی: فعالیت

 بررسی و ارائه گزارش از سازمان اداری  اداره کل یک استان یا یک منطقه 
 ارائه گزارش از اهداف و ساختار اداری یکیاز سازمانه های وابسته بررسی و  
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 قوانین و مقررات نظام تربیت رسمی و عمومی بخش پنجم :  

 قوانین  مرتبط با نظام  تربیت رسمی و عمومی ) مصوبات مجلس( -

شورای عالی مقررات مهم و  اساسی نظام تربیت رسمی و عمومی ) مصوبات شورای عالی آموزش و پررورش و  -
 انقالب فرهنگی (

 آیین نامه اجرایی مدارس  -

 فعالیت یادگیری:
 های کالسی های طرح شده مشارکت در بحث مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش 
 بحث در باره تناسب قوانین و مقررات موجود با همدیگر  

 بحث در باره دالیل تغییر در برخی قوانین و مقررات  

 فعالیت عملکردی:

 مقایسه  قوانین مهم و اسا سی نظام تربیت رسمی و عمومی  در ایران در جهان  
 بررسی وارزیابی سیر تاریخی قوانین ومقررات نظام تربیت رسمی وعمومی  

 بررسی  چگونگی اجرای ایین نامه اجرایی در یک  مدرسه و شناسایی مشکالت ان  

 

 . منابع آموزشی1
 مبانی نظری سند تحول بنیادین -

 سند تحول بنیادین  -

 سند برنامه درسی ملی  -

 سازمان و قوانین آموزش و پرورش تالیف احمد صافی انتشارات سمت  -

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4
 نمره 8ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره 5ها  فعالیتهای یادگیریپیش بینی شده و مشارکت در  ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت
 نمره 5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

شود. مبنای  ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می
 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است. ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 «اصول و مبانی آموزش و پرورش ابتدایی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن4
معلمان هر روز با تصمیم گیری های پیچیده ای که آینده فراگیران را تحت تأثیر قرار می دهد، روبرو هستند. آنها برای اتخاذ 
تصمیات صحیح، باید از راه های مختلف یادگیری، تفاوت های فردی، عالیق و روش های یادگیری، و نیز اصول و مبانی این 

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

 

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 22زمان درس: 

 ساعت

 پرورش ابتدایی اصول ومبانی آموزش ونام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

 -های تربیتیبا شناخت مبانی و اصول آموزش و پرورش دوره ابتدایی، میزان تأثیر پذیری برنامه های درسی و موقعیت

 آموزشی از مبانی و اصول بررسی نماید. 

 

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  1کد-

1& 1-2& 2-2 & 

2-2 

 2سطح 8سطح 4سطح  هامالک 

مبانی و 

 اصول

رابطه میان مبانی و اصول و 

چگونگی تأثیر پذیری اهداف دوره 

ابتدایی از 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 تفکیک ساحت 

های تربیت گزارش 

 نموده است. 

رابطه میان مبانی و اصول و 

چگونگی تأثیر پذیری اهداف 

دوره ابتدایی از مبانی و اصول را 

در ساحت های تربیت تحلیل و 

ابعاد شواهدی از ارتباط میان 

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 

پرورش دوره ابتدایی بررسی نموده 

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 

ابتدایی بررسی  پرورش

نموده است و تحلیل 

نشان دهنده درک عمیق 

نسبت به نقش این 

اصول در سازمان دادن 

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 

ر تأثیر و تأثر این این اصول ب

یکدیگر و نقش آن در سازمان 

دادن فرصت های تربیتی/ 

 آموزشی است.
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کاربرد 

 اصول

در تحلیل تصمیمات  آموزشی/ 

تربیتی در سطح کالس درس و 

مدرسه نمونه ارتباط این تصمیمات 

با اصول را گزارش نموده اما میزان 

تأثیر پذیری عملکرد دانش آموزان 

تحت تأثیر این اصول را گزارش 

 است.نکرده 

در تحلیل تصمیمات  

آموزشی/ تربیتی در 

سطح کالس درس 

میزان تأثیر پذیری 

تصمیمات از اصول را با 

ذکر شواهدی از عملکرد 

دانش آموزان گزارش 

 کرده است.

در تحلیل تصمیمات  آموزشی/ 

تربیتی در سطح کالس درس و 

مدرسه توانسته است میزان 

یکپارچگی تصمیمات را به جهت 

از اصول با ذکر  تأثیر پذیری

شواهدی از عملکرد دانش آموزان 

 گزارش کند. 

-موقعیت 

های 

تربیتی/ 

 آموزشی

 

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 

یتی/ طراحی فرصت های ترب

 آموزشی 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 

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 این اصول بر 

یکدیگر و نقش آن در سازمان 

دادن فرصت های تربیتی/ 

 آموزشی و آثار آن است. 

 

 آنهای یادگیری، محتوای درس و ساختار . فرصت8

 فصل اول:کلیات

 اهمیت و ضرورت موضوع -6

 تعریف آموزش وپرورش و رابطه و فرق آنها  -7
 ماهیت علوم تربیتی -8
 علوم تربیتی و تقسیمات آن -9
 ضرورت واهمیت آموزش و پرورش در دوران کودکی -11

 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 -

 تکلیف یادگیری: 

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

 مبانی آموزش و پرورش دوره ابتدایی را در یکی از کشور های جهان مطالعه و گزارش آن را به کالس ارائه نماید.
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اهداف دوره ابتدایی را به جهت تأثیر پذیری آن از مبانی آموزش و پرورش مورد بررسی و گزارش آن را در قالب یک مقاله 
 کوتاه ارائه دهد. 

 و بررسی منابع آن فصل سوم: تعریف اصل
 فرق اصل و فرع -7
 فرق اصل با هدف و روش -8

 ماهیت اصل )کشف کردنی است نه وضع کردنی( -9
 منابع کشف اصول آموزش وپرورش -11

 ارتباط مبانی با اصول -11

 کارکردهای اصول آموزش و پرورش -12

 تکلیف یادگیری:

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 ارائه شده در منابع علمی ارائه کند. 

 های آموزش وپرورش فصل چهارم :هدف
 نقش اهداف در آموزش و پرورش دوره ابتدایی -2

 احت های تربیتاهداف دوره ابتدایی در س -4
 تربیت دینی، اعتقادی، اخالقی -      
 تربیت زیستی بدنی  -      
 تربیت اجتماعی سیاسی -      
 تربیت زیبایی شناسی هنری -      
 تربیت علمی فناورانه -      

 ای تربیت اقتصادی حرفه -
 چارچوب برنامه درسی دوره ابتدایی -2
 اهداف دوره متوسطهارتباط اهداف دوره ابتدایی با -4

 فصل پنجم: اصول آموزش و پرورش دوره ابتدائی
 در نظر گرفتن واقعیت دوره کودکی ورشد -1       
 اصل فعالیت  -2       
 اصل اجتماعی کردن -2       
 اصل خالقیت  -4       

 اصل تفرد یا شخصیت  -5       
 اصل سندیت -6       
 اصل کمال -7      

 یادگیریتکلیف 
آموزشی را )فیلم/ گزارش( به جهت تبعیت و تأثیر پذیری از اصول آموزش و پرورش دوره ابتدایی مورد نقدد   -یک فرصت تربیتی
 و بررسی قرار دهد.

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

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.
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 های آموزش و پرورش فصل ششم: ارتباط اصول با روش
 های تدریس اصول روش -1     
 های قدیم  روش -2     
 های شهودی  روش -2     
 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.

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

 ی. راهبردهای تدریس و یادگیر2

تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم برای تبیین مبانی و اصول تربیت در دوره ابتدایی و راهبرد های غیر مستقیم در 
 قالب شیوه های مطالعه فردی و راهبرد های شناختی برای تحلیل اهداف و فرصت های تربیتی/آموزشی است.

 . منابع آموزشی1

 .  1285، مشهد، آستان قدس رضوی، 21تعلیم و تربیت و مراحل آن. غالمحسین شکوهی، چاپ  .1
 . 1282، تهران، دانشگاه تهران، 11محمد کاردان، چاپ  مراحل تربیت. موریس دبس، ترجمة علی .4
 . 1284مربیان بزرگ. ژان شاتو، ترجمة غالمحسین شکوهی، چاپ پنجم، تهران، دانشگاه تهران،  .6

 دهای ارزشیابی یادگیری. راهبر4

 نمره  15ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره  5ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در تکالیف یادگیری  و تکالیف عملکردی پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 

و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی 
 ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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 «نقش اجتماعی تربیتی معلم»سرفصل درس 

 :معرفی درس و منطق آن .2

تربیتی معلم می تواند، دانشجویان معلمی را نسبت به وظیفه و -ارائه بینش، بحث و اندیشه ورزی پیرامون نقش اجتماعی 
رسالت خویش حساس کند و برخی چالش های نظری معطوف به بازتعریف این نقش در جامعه امروز را از پیش پای وی 

و مسائل خاص نسل جدید در آن، داشتن انگاره ای صحیح از  بردارد. این امر مستلزم شناخت دقیق مختصات عصر حاضر
 جایگاه معلم در حرکت اصالحی اجتماعی و آمادگی برای ایفای این نقش در این عصر است.  

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد نظری 8تعداد واحد: 

 ساعت 28زمان درس: 

  

 نام درس:   نقش اجتماعی تربیتی معلم 

 یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود: اهداف/ پیامدهای

 تصویری روشن و واقع بینانه از مختصات عصر حاضر داشته باشد. (3
معیارهای نوع مطلوب رابطه با دانش آموزان در این عصر را بشناسد و بتواند رابطه خود با دانش   (47

 آموزانش را مبتنی بر آن تنظیم نماید.
های مختلف خود را در مقام اصالحگر اجتماعی در سلسله مراتبی از اجتماعات از جایگاه وامکان   (44

 کالس گرفته تا جامعه بیابد.
ویژگیهای اصالح گری را بداند و قادر باشد مبتنی بر این ویژگیها و به اقتضای مختصات عصدر    (42

 حاضر، کنش اجتماعی فعاالنه و موفقیت آمیز داشته باشد.

 PKشایستگی اساسی:

 

 هامالک  

 پیامدها

 2سطح 8سطح 4سطح 

داشتن تصویری روشن 
و واقددددع بیناندددده از  
 مختصات عصر حاضر

مختصددددددددددات و 

ویژگیهدددای عصدددر  

حاضدر را مدی داندد و    

می تواندد بدرای هدر    

یددک نموندده فرضددی  

 ذکر کند .

می تواند با قدرار گدرفتن    

در یک موقعیدت واقعدی،   

مختصاتی از عصر حاضدر  

کدده در آن بددارز اسددت را  

شناسایی کندد و بدا بیدان    

 شواهد، توضیح دهد. 

می تواند راه حل هایی را 

بددرای عبددور یددا تعدددیل  

چالش های عصر حاضدر  

ارائه دهدد و در موقعیدت   

 تربیتی بکار گیرد. 

شناخت معیارهای نوع 

مطلوب رابطه با دانش 

آموزان در ایدن عصدر   

 وتوان تنظیم رابطه 

معیارهای نوع مطلوب 

رابطه با دانش آموزان 

در این عصر را بداند و 

بتوانددددد و در یددددک 

مصددددداق، حالددددت  

مطلدددوب و حددداالت 

ندددامطلوب را نشدددان 

 دهد.

در یک موقعیدت تربیتدی،   

ابعاد رابطه تربیتی ممکدن  

شناسایی کندد  و مطرح را 

و حالت مطلوب را در هدر  

 بعد، مشخص نماید.

بتواند در موقعیت تربیتدی  

واقعددی، ابعدداد تربیتددی را  

بشناسد و حالت مطلدوب  

آن بعددد را عمددال محقددق 

 کند.

شددددناخت و یددددافتن 

جایگددداه وامکانهدددای 

قادر باشد تا مشکالت 

و معضددالت اجتمدداع  

قادر به تشدخیص مؤلفده   

هدددای مختلدددف بدددروز  

قادر باشد در یک موقعیت 

واقعی، دست بده اصدالح   
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مختلف خدود در مقدام   

 اصالحگر اجتماعی 

تربیتددددی را هددددای 

 بشناسد و تشریح کند.

مشکالت باشد و فرضدیه  

هددایی در بددرون رفددت از 

 آنها داشته باشد. 

موقعیدددددت و محدددددیط 

 اجتماعی بزند.

فهم ویژگیهای اصالح  

گری و قددرت انجدام   

 کنش اجتماعی فعال   

ویژگیهددای مقتضددای 

اصالح گری در عصر 

حاضدر را مدی داندد و    

مددی توانددد آنهددا را در 

موقعیت های مختلف 

 بازتعریف کند.

قددادر اسددت در زندددگی   

معلمان، ویژگیهای -مصلح

اصالح گری را بازشناسی 

کندد و متنداظر آنهددا را در   

 زمان حال معلوم نماید. 

قددادر اسددت، ویژگیهددای  

اصالح گری را به صورت 

در موقعیتهدددای  واقعدددی

اجتماعی مختلف محقدق  

 سازد.

  
 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 8

 

 بخش نخست: ویژگیهای عصر حاضر
 فروریختن ساختارهای فیزیکی و مفهومی در عصر ارتباطات -

 رویارویی اطالعات با دانش -

 رویارویی سرعت با تامل در تصمیم -

 رویارویی سنت با مدرنیته -

 عاملیت انسان با قدرت ساختارهای اجتماعیرویارویی  -

 چالش معنا -

 چالش هویت -

 تکالیف یادگیری:

 مطالعه و مرور مقاله چالش های تربیت اسالمی در قرن بیست و یکم، نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، جلد دوم.  -

 مطالعه و مرور فصل سوم از بازشناسی عاملیت انسانی در فضای مجازی -

 تکالیف عملکردی:

 مصداق یابی ویژگیهای عصر حاضر با یکی از این موارد:

 حضور در یک شبکه اجتماعی، دسته بندی تجربیات شخصی از تاثیرات این شبکه ها بر زندگی -

 مصاحبه های عمیق با سه دانش آموز دبیرستانی و پرسش از نگاه آنها به زندگی -

 

 بخش دوم: رابطه معلم و شاگرد  
 هم سطحیمقبولیت: در میانه هیبت و  -

 الگوپردازی: در میانه مریدپروری و تک روی -

 هدایت گری: در میانه اقتدارگرایی و تسهیل گری -

 همراهی: در میانه نظاره گری و همپایی -

 حقیقت گرایی: در میانه نفوذناپذیری و نسبی گرایی -

 پایش: در میانه تفتیش تا عدم توجه -

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

 تکالیف عملکردی:

 گفتگو درباره قطب ها و بررسی نقاط قوت و ضعف هر قطب -

 یافتن و تشریح نقاط بهینه در یک موقعیت تربیتی -
 

 معلم های اجتماعیبخش سوم: رسالت
 واقع بینی: در میانه واقع زدگی و واقع گریزی -

 اصالحگری: در میانه انفعال و مقابله -

 تبیین گری: در میانه شنوندگی و گویندگی -

 ترسیم افق: در میانه اقتضا و توهم -

 تکالیف یادگیری:

 های برنامه درسی و استخراج وظایف اجتماعی معلم از آنمطالعه فصل هشتم از کتاب فرهنگ -

 تکالیف عملکردی:

یافتن مصادیق رسالتهای اجتماعی معلم در زندگی و کنش معلمان مبرّزی چون میرزا حسدن رشددیه، بهمدن بیگدی،      -
 مرحوم کرباسچیان، معلم کالوی بندر دیّر، و ...

 

 بخش چهارم: ماموریت های اجتماعی جدید 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 -

 افق نگری و معنا بخشی -

 کنشگری مسووالنه -

 تکالیف یادگیری:

مطالعه فصل چهارم از بازتعریف عاملیت انسانی در فضای مجازی و نیز چالش های تربیت اسالمی در قرن بیست و یکم  -
 هی دوباره به تربیت اسالمی، جلد دوم.از کتاب نگا

   تکالیف عملکردی:

 گفتگو درباره قطب ها و بررسی نقاط قوت و ضعف هر قطب -

تالش عملی برای محقق ساختن حداقل سه مؤلفه از رسالتهای جدید اجتماعی معلم در یک موضوع اجتماعی و ارائده   -
 گزارش آن به کالس

 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

این درس باید به توجه به مسائل عملی و واقعی عصر حاضر و توجه به تمرین عملی یافته های نظری دانشجویان تددریس  
شود. از این رو، مطالعه منظم دانشجویان، اندیشه ورزی و فرضیه پروری معطوف به مطالب نظدری، داشدتن مباحثده هدای     
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ی خاص آنها در عصر حاضر و نیز حضور در موقعیت هدای واقعدی و   گروهی، ارتباط با دانش آموزان حاضر و تحلیل ویژگیها
 تالش برای تحقق اصالح گری اجتماعی باید مد نظر قرار گیرد. 

 

 . منابع آموزشی1
 منابع اصلی:

 (. نگاهی دوباره تربیت اسالمی، جلد دوم، تهران: انتشارات مدرسه.1284باقری، خسرو ) 
 ربیت دینی، قم: انشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.(. نقش معلم در ت1291داوودی، محمد )

 منابع فرعی:

 (. فرهنگهای برنامه درسی. ترجمه مهرمحمدی و همکاران، تهران: انتشارات سمت.1289ژوزف، پامال بلوتین و دیگران )
به راهنمایی نرگس (. تحلیل عاملیت انسانی در مواجهه با فضای مجازی. پایان نامه کارشناسی ارشد، 1292بیگی، سمیرا )

 سجادیه، تهران: دانشگاه تهران.

 (. برنامه درسی انتقادی، دانشنامه برنامه درسی.  1292سجادیه، نرگس )
 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4
 ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری 

ر فعالیدت هدا و نیدز ارزشدیابی از     ارزشیابی تکوینی: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت د
 تکالیف عملکردی دانشجو در طول ترم
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 «روانشناسی عمومی»سرفصل درس 

 

 متعاقبا اعالم می شود.
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 «اصول و فنون راهنمایی و مشاوره»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:4

راهنمایی مجموعه فعالیت های منظم و سازمان یافته ای است که به منظور حدداکثر اسدتفاده از تواندایی هدای بدالقوه در طدول       
زندگی درباره فرد اعمال می شود. مشاوره رابطه رویاروی بین مراجع و مشاور است که بدان وسیله به مراجع کمک می شدود تدا   

اذ نماید،از طریق مشاوره مراجع می آموزد که چگونه یک زندگی سالم و سدازنده را  پس از شناخت خویش تصمیمات مناسبی اتخ
 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 اسدت. از طریدق   
وانایی ها و محدودیت های داندش آمدوزان پدی برد،یکدی از وظدایف اساسدی معلمدان        خدمات راهنمایی و مشاوره می توان به ت

راهنمایی و هدایت دانش آموزان می باشد به طور مسلم ارایه خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش آموزان بدون آگاهی معلمان از 
دانشجو معلمدان در دوران تحصدیل خدود بدا      مبانی،اصول و روش های راهنمایی و مشاوره میسور نمی باشد، بنابراین الزم است

مبانی، اصول و روشهای راهنمایی و مشاوره آشنا شده تا بتوانند درآینده به عنوان معلم مدرسه نقش راهنمایی و مشاوره ای خدود  
محسوب مدی  را به خوبی ایفا نمایند. همچنین این درس به عنوان یکی از دروس پایه برای دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره 

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

مشخصاااااات 

 درس

نددوع درس: نظددری 

  2تعداد واحد: 

 22زمدددددان درس: 

 ساعت

 اصول و فنون راهنمایی و مشاورهنام درس: 

 در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای یادگیری: 

با مطالعه درس مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره، با مفاهیم اساسی راهنمایی و مشاوره آشنا شده، در فرایند آموزش 
نقش  از مبانی و اصول مشاوره بهره کافی ببرد، به جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش پی ببرد و با

مشاوره ای معلمان در فرایند تدریس و کالس درس آشنا شود.همچنین از فنون و روش های شناخت دانش آمدوزان  
و رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانی اطالعات کافی کسب نموده و بتواند در موقعیدت واقعدی مدرسده بکدار     

 ببرد.
مشاوره در موقعیت های واقعی مدرسده بهدره بدرده و بدا     دانشجوپس از گذراندن این درس قادر خواهد بود از اصول 

در زمینده هدای   شناختی که ازتفاوت های فردی، ویژگی ها و مسایل و مشکالت دانش آموزان پیدا می کند بتواندد  
 شغلی و سازشی به آنها کمک نماید. -تحصیلی

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  کااد

8-4& 2-2& 

1-2& 

 2سطح 8سطح 4سطح  هامالک

داناااش محتاااوایی و  

موضاااوعی راهنماااایی 

 ومشاوره و انواع آن

در موردمباحددث اساسددی 

راهنمدددددددددددددایی و 

مشدددداوره،فنون و روش 

هددای مشدداوره صددرفا    

اطالعات ارایده شدده را   

جمدددع آوری و بددددون  

ارایدده تحلیددل حاصددل از 

مقایسدددده آنهددددا، آن را 

 گزارش نموده است.  

موضددددوعات اساسددددی  

راهنمایی و مشاوره و انواع 

مدورد مقایسده قدرار    آن را 

داده و یافته های خدود را  

در قالددب یددک گددزارش   

 منسجم ارایه نموده است

مباحث اساسی راهنمدایی  

و مشددداوره واندددواع آن،  

تفدداوت وتشددابه مفدداهیم  

ورابطه آنها بدا یکددیگررا   

مددورد مقایسدده و ارزیددابی 

قرارداده و دالیل خدود را  

در قالددب یافتدده هددا بدده   

صددورت یددک گددزارش   

 نموده است. منسجم ارایه

نقش و وظایف کارکناان  

مدرسااه در رابطااه بااا  

دربداره نقدش و وظددایف   

کارکندددان مدرسددده  در 

نقش و وظدایف کارکندان   

مدرسدددده را در فراینددددد 

نقش و وظدایف کارکندان   

مدرسدددده را در فراینددددد 
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فرایناااد راهنماااایی و  

 مشاوره دانش آموزان

مورد راهنمایی و مشاوره 

دانددش آمددوزان صددرفا    

اطالعات ارایده شدده را   

جمع آوری و بدون ارایه 

تحلیل حاصل از مقایسه 

آنها، آن را گزارش نموده 

 است.  

راهنمایی و مشاوره دانش 

آموزان مورد مقایسه قدرار  

داده و یافته های ناشی از 

ه را در قالددب ایددن مقایسدد

یک گزارش منسجم ارایه 

 نموده است

راهنمایی و مشاوره دانش 

آمددوزان وتفدداوت وتشددابه 

آنهددا بددا یکدددیگررا مددورد 

مقایسه وتجزیه و تحلیدل  

قرارداده و یافته های خود 

را بدده صددورت مکتددوب   

 گزارش نموده است.

رویکردهااای اساساای  

روان درمانی و  مشاوره و

 کاربردهای آنها 

درباره رویکردهای اصلی 

مشدداوره و روان درمددانی 

صددرفا  اطالعددات ارایدده  

شدددده را جمدددع آوری و 

بددددون ارایددده تحلیدددل 

حاصل از مقایسده آنهدا،   

آن را گدددزارش نمدددوده 

 است.  

مفدددددداهیم اساسددددددی 

رویکردهای اصلی مشاوره 

و روان درمددانی را مددورد  

 مقایسه قدرار داده و یافتده  

های خود را در قالب یدک  

گددزارش منسددجم ارایدده   

 نموده است

مباحث مهم رویکردهدای  

اصدددلی مشددداوره وروان  

درمددانی وتفدداوت وتشددابه 

آنهددا بددا یکدددیگررا مددورد 

مقایسه و ارزیابی قرارداده 

و دالیل خود را در قالدب  

یافته ها به صدورت یدک   

گددزارش منسددجم ارایدده  

 نموده است.

برنامه های راهنماایی و   

مشاوره در نظام آموزش 

 و پرورش 

دربددداره برنامددده هدددای 

راهنمددایی و مشدداوره در 

نظام آموزش و پدرورش  

جهددان وایددران صددرفا    

اطالعات ارایده شدده را   

جمع آوری و بدون ارایه 

تحلیل حاصل از مقایسه 

آنها، آن را گزارش نموده 

 است.  

برنامده هدای راهنمددایی و   

مدددوزش و مشددداوره در آ

پرورش ایران را بدا سدایر   

کشورهامورد مقایسه قدرار  

داده و دالیددل خددود را در  

قالب یک گزارش منسجم 

 ارایه نموده است

برنامه هدای راهنمدایی و   

مشددداوره در آمدددوزش و  

پددرورش ایددران وتفدداوت  

وتشابه آن با برنامه هدای  

مشاوره درسایر کشورها را 

مددورد مقایسدده و ارزیددابی 

های خدود   قرارداده ویافته

را به صورت مکتدوب ودر  

قالدددب یدددک گدددزارش  

 منسجم ارایه نموده است.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت8
 :مباحث اساسیفصل اول

 اهمیت و ضرورت راهنمایی و مشاوره -
 فلسفه و اهمیت راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش -
 جهان و ایرانتاریخچه راهنمایی و مشاوره در  -
 راهنمایی و مشاوره در اسالم -
 مفهوم و تعریف راهنمایی -
 اصول و اهداف راهنمایی  -



813 

 

 خدمات راهنمایی   -
 مفهوم و تعریف مشاوره -
 اصول و اهداف مشاوره  -
 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
 مقایسه مفاهیم راهنمایی، مشاوره و روان درمانی و بیان تفاوت های آنها -2

 :  یفعالیت عملکرد
 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 -
 انواع راهنمایی از نظر شیوه اجرا -
 انواع مشاوره از نظرموضوع -
 انواع مشاوره از نظر شیوه اجرا -

 وهای رایج راهنماییالگ -
 :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 انواع راهنمایی و مشاوره از نظر موضوع و شیوه اجرا و بیان تفاوت های آنها -2
 ت ها و تفاوت های آنهامقایسه الگوهای  راهنمایی وبیان شباه -4

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

 : روش ها و فنون راهنمایی و مشاورهفصل سوم
 و فنتعریف روش  -
 روش های راهنمایی و مشاوره-
فنون راهنمایی)مشاهده،مصاحبه،پرسشنامه،شرح حدال نویسدی،واقعه نویسدی،مقیاس درجده بنددی رفتدار،گروه سدنجی،مطالعه         -

 موردی،مطالعه پرونده تحصیلی،سیاهه رفتار،آزمون های روانی(
کوت، سازمان دادن، انعکاس احساس و محتوا، قرارداد فنون مشاوره)گوش دادن،تشویق کردن، برخورد با مقاومت، برخورد با س -

بستن، تعیین تکلیف، پایان دادن به جلسه، همدلی، مواجهه سازی، تفسیر و بینش، رهبری، ایفای نقش، تسکین یدا آرام بخشدی،   
 ارجاع(

 مهارت های مشاوره  -
 

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -1
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 های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرسمشارکت در بحث  -2
 مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره با یکدیگر و بیان تفاوت های آنها -2

 مشاهده اجرای فنون مشاوره توسط متخصصان )مستقیم/ فیلم( و تحلیل مشاهدات به صورت مکتوب -4
 :  فعالیت عملکردی

 ه و ارایه گزارش آن در کالس درستحلیل و مقایسه فنون راهنمایی و مشاور -1
 -2طراحی و اجرای یک نمونه از هر کدام از فنون راهنمایی نظیر مشاهده، مصاحبه و ....، و ارایه گزارشی ازآنها بده مددرس     -2

 بیان کاربرد هریک از فنون راهنمایی و مشاوره درمحیط واقعی مدرسه در قالب گزارش کتبی
نشجویان رشته مشاوره با توجه به مشاهدات خود )مستقیم/ فیلم (در مدورد یدک نفدر از داندش     اجرای فنون مشاوره توسط دا -4

 تصویری و کتبی آن به مدرس -آموزان و ارایه گزارش صوتی
 : نقش و وظایف کارکنان مدرسه در برنامه راهنمایی و مشاوره دانش آموزانفصل چهارم

 نقش و وظایف مدیرمدرسه -
 سهنقش و وظایف معلم مدر -
 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 -
 نقش دانش آموز در فرایند راهنمایی و مشاوره -

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

 های آنها
 :  فعالیت عملکردی

ر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشداوره مدرسده  و   تحلیل و مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی پرورشی و سای -1
 ارایه گزارش آن در کالس درس

 : جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورشفصل پنجم
 برنامه های راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه -
 نقش و عمل مشاور در دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه -
 ساختار و تشکیالت 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 -
 مشاوره در موسسات و مراکز بهداشت روانی -
 مدرسه تفاوت های فردی در بین دانش آموزان - 
 در نظر گرفتن تفاوت های فردی در راهنمایی و مشاوره با دانش آموزان -

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2
 بیان تفاوت های آنهامقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره درمدارس ابتدایی و متوسطه و  -2
 مقایسه دانش آموزان از نظر تفاوت های فردی در ابعاد مختلف -4
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 :  فعالیت عملکردی
 تحلیل و مقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره در مدارس ابتدایی و متوسطه و ارایه گزارش آن در کالس درس -1
اوره دانش آموزی، خانواده و دانشجویی و ارایده گدزارش کتبدی    تحلیل و مقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره در مراکز مش -2

 آن به مدرس
مقایسه تفاوت های فردی دونفر از دانش آموزان یک مدرسه توسط دانشجویان رشته مشاوره و ارایده گدزارش کتبدی آن بده      -2

 مدرس
 : رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانیفصل ششم  
 مانیمشاور و انتخاب نوع رویکرد در -
 رویکردهای درمانی متمرکز بر زمینه -
 رویکردهای درمانی متمرکز بر هیجانات -
 رویکردهای درمانی متمرکز بر تفکر و باور -
 رویکردهای درمانی متمرکز برعمل و رفتار -
 رویکردهای درمانی یکپارچه نگر و التقاطی -

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -
 رکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرسمشا -2
 مقایسه رویکردهای درمانی مختلف و بیان تفاوت های آنها -2

 :  فعالیت عملکردی
 تحلیل و مقایسه رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانی و ارایه گزارش آن در کالس درس -1
روان درمانی در محیط واقعی مدرسه توسط دانشدجویان رشدته مشداوره و ارایده      تحلیل کاربرد رویکردهای اساسی مشاوره و -2

 گزارش کتبی آن به مدرس

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2
تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظری به 

پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. برقراری ارتباط میان آموخته های همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل 
کالسی و الزامات محیط آموزشی، بهره گیری از فرصتهای یادگیری خارج از محدیط آموزشدی،برقراری پیوندد میدان نظدر و      

دی توسدط مددرس از   عمل در محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی دانشجویان در انجام فعالیدت هدای عملکدر   
راهبردهای تدریس این درس می باشد که منجر به درک عمیق تر مطالب وبکارگیری داندش نظدری راهنمدایی و مشداوره     
توسط دانشجو معلمان در موقعیت های واقعی مدرسه خواهد شد.یادگیری غیر مستقیم نیدز مسدتلزم مطالعده فدردی و درک     

 زشی می باشد.شناختی فرد در موقعیت های مختلف محیط آمو

 . منابع آموزشی1

 منابع اصلی:
 (. اصول و مبانی مشاوره. ترجمه مهدی گنجی، تهران، نشر ساواالن.1291گالدینگ، ساموئل .تی) -
 (. مقدمات راهنمایی ومشاوره. تهران، انتشارات رشد.1291شفیع آبادی، عبداهلل ) -

 منابع فرعی:
 (. کلیات راهنمایی و مشاوره، مشهد، نشرتمرین1291اصغری پور، حمید) - 
 (. زمینه مشاوره و راهنمایی، ترجمه باقر ثنایی و همکاران،انتشارات رشد 1286گیبسون، رابرت و میشل، ماریان) - 
 (. راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی، تهران، انتشارات رشد 1279صافی ، احمد) - 
 (. فنون مشاوره و روان درمانی، تهران، نشر دانژه 1291مدنی، مجتبی و بهمنی، بهمن )ت - 
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 (. اصول و روش های راهنمایی و مشاوره،تهران،انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی 1271حسینی بیرجندی، سید مهدی )-

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4

 نمره 11اسخ،بسته پاسخ، چندگزینه ای و یا ترکیبی( به میزان ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری )باز پ
 نمره2ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری پیش بینی شده کالسی

 نمره 8ارزشیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف )فعالیت( عملکردی

ملکردی و آزمون پایان نیمسال انجام مدی شدود.   ارزشیابی از یادگیرنده براساس تکالیف یادگیری در طول نیمسال،تکالیف ع
 مبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.
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 «های آموزش سالمتاصول و روش»سرفصل درس 

 

 متعاقبا اعالم می شود.
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 «ایپژوهش و توسعه حرفه»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .2

های تربیت معلم امروزه با آن روبرو هستند، خلق فرصت های یادگیری است که بر  یکی از چالش هایی که مؤسسات و دانشگاه
رنامه آموزش توانایی معلمان جهت رویارویی مؤثر با موقعیت های واقعی تربیتی/ آموزشی تأثیرگذار باشد. درصورتی که در طول ب

های  ای دانشجو معلمان فرصت پژوهش در تجربه را بدست آورند، به توانایی های مورد نیاز برای مواجهه با موقعیت حرفه
از آنجا که،  .آموزان خود منتقل کنند ورند دست خواهند یافت و قادر خواهند بود این توانایی را به دانش نامعلومی که در آن غوطه

از تجربه را  های واقعی کالس درس است فرصت یادگیری روایت های شخصی که حاصل تأمالت دانشجو معلمان در موقعیت
به عنوان پیش نیاز برنامه کارورزی این امکان را فراهم  «درس پژوهی»و آموزش « پژوهش روایی»کند، لذا آموزش  ممکن می

از طریق درس پژوهی قادر شود تجربه خود را با دیگری ی به مطالعه تجربیات خود پرداخته و می کند تا دانشجویان به شیوة روای
در آینده بتوانند از این توانایی برای تأمل بر عمل خود، بهبود شرایط مطرح نماید و با نقادی دیگران به اصالح خود بپردازد و 

 ای خویش بهره بگیرند.  توسعه حرفه آموزشی و تربیتی، سهیم نمودن دیگران در تجربیات خود و نیز

 مشخصات درس

 /عملینوع درس:  نظری

 1+1تعداد واحد: 

 ساعت 48زمان درس: 

 

 ای  نام درس: پژوهش و توسعه حرفه

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

، تجربیات شخصی خود/ دیگری را از موقعیت پژوهیدرس و  با آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش روایی

ای  های آموزشی/ تربیتی مورد واکاوی )تأمل( قرار داده و از این تجربیات برای توسعه ظرفیت های حرفه

 استفاده کنند. 
 شایستگی اساسی:

pck  2& 2-4کد-

2&1-2 

 2سطح 8سطح 4سطح  هامالک 

با تأمل بر یک روایت/  روایت تجربه

جدید آن را در  تجربه

قالب یک داستان ساده 

با جزئیات کم روایت 

 می کند.

با تأمل بر یک روایت یا 

تجربة جدید، آن را در قالب 

و   داستانی با جزئیات

پیچیدگی ها روایت می 

 کند.

 

با تأمل بر یک روایت یا 

تجربة جدید، آن را در 

و   قالب داستانی با جزئیات

پیچیدگی هایی که 

احساسات، منعکس کننده 

افکار و توالی منطقی آن 

ها، روند ها و.. است را  

 روایت می کند.

خود و  تأمل بر تجربه

 دیگری

و  بر روایت خود

تأمل کرده و  دیگری

ها، واکنشها، و  کنش

های  رفتارها، دیدگاه

افراد حاضر در موقعیت 

را در بیان تجربیات 

مورد توجه قرار داده 

 است. 

های  بر دیدگاه

های داستان تأمل  شخصیت

می کند و  می تواند با 

ارائة شواهدی از یافته های 

علمی و پژوهشی از آن 

دفاع کند یا  آنها را با ذکر 

دلیل زیر سؤال برده و نقد 

 کند.

با تأمل مجدد بر تجربة 

تفکر خود/ روایت درک 

خود را از این تأمالت را با 

بهره گیری از یافته های 

قالب علمی/ پژوهشی در 

دانش قابل عرضه به 

 دیگران ارائه کند. 
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توانسته است داده  تحلیل و تفسیر

های جمع آوری شده 

را طبقه بندی نموده و 

ارتباط میان طبقات را 

برقرار کند، اما نتوانسته 

آن را تحلیل ساختاری 

 نماید.  

توانسته است داده های 

جمع آوری شده را تحلیل و 

تفسیر کند و یافته های 

خود را با استفاده از نقل 

 قول ها معتبر نماید.

توانسته است داده های 

جمع آوری شده را تحلیل 

و تفسیر کند و تحلیل و 

تفسیر خود از یافته ها را 

با استفاده از روش های 

 مختلف معتبر نماید. 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت8

 فصل اول: کلیات

 یادگیری از تجربه، و تأمل بر تجربه و تمایز آن با سایر انواع یادگیریماهیت تجربه، 
 ای برای پژوهش در عمل روایت نویسی وسیله

 ای  پژوهش روایی در خدمت رشد حرفه

  چگونه روایت ها بین دانش آشکار و دانش ضمنی پیوند می زنند؟

 اهداف پژوهش روایی و کاربردهای آن 
 انواع پژوهش روایی

 

 عملکردی: تکلیف 
ای در  با مطالعه داستان زندگی معلمان و مقاالت علمی در زمینه پژوهش روایی تأثیر این شیوه مطالعه را در بهبود عملکرد حرفه

 قالب یک مقاله کوتاه ارائه نماید.
البته قالب مذکور ها و مراحلش ارائه کند(. ) یک پژوهش روایی را به صورت خالصه یا در قالب یک مقالة مروری با ذکر ویژگی

 قبال  باید توسط استاد توضیح داده شود.

 فصل دوم: ابزار های گردآوری اطالعات
 ماهیت اطالعات در پژوهش روایی

 ابزار های گردآوری اطالعات در پژوهش روایی

 یادداشتهای میدانی از تجربه های مشترک -

 دفترچه یادداشت های روزانه -

 مصاحبه ها -

 داستان گویی -

 نامه نگاری -

 های خودزیست نگارانه و زیست نگارانهنوشته -

 سایر منابع -

 فرآیند تحلیل داده ها

 ها برای تحلیل، آماده کردن داده -

 انجام تحلیل های مختلف -

 هادرک عمیق و عمیق تر داده -
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 ها و تفسیر معنای کالن بازنمایی داده  -

 معنا دهی به داده ها

 تکلیف عملکردی: 

ای از ابزار های جمع آوری اطالعات در پژوهش روایی را از منظر نوع تجربیات مطرح شده تحلیل و تمایز و تشابه آن ها را  نمونه
 در یک جدول به نمایش بگذارد/ در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند. 

 یک 
منظر فرایند تحلیل اطالعات مطالعه و یافته مقاالت علمی پژوهشی که با استفاده از شیوه پژوهش روایی تهیه شده است را از 

 های خود را گزارش نماید. 

 فصل سوم: کد گذاری
 انواع کدگذاری 

  44کد گذاری اولیه -

 45مرور کد های اولیه -

 46کد گذاری محوری -

 مرور کد ها و طبقه بندی داده ها -

 مضامین/ مفاهیم -

 عمق و بینش برای ایجاد ارتباط -

 تکلیف عملکردی: 

فرایند کدگذاری و طبقه بندی را تا مرحله شناسایی و تبیین مضامین بر روی تجربیات شخصی خود از دوران تحصیل اجرا و 
 یافته ها/ بینش حاصل از واکاوی تجربیات را با دیگران به مشارکت بگذارد. 

 فصل چهارم: تحلیل ساختاری

 فرآیند تحلیل ساختاری

 ی حذفقاعده -

 حذف شدید -

 تعمیم -

 ساختن -

 قاعده صفر -

 تحلیل سه بعدی: 

داشتن ها، و خلق و خو هم چنین تعامل اجتماعی برای دربرتعامل: تعامل شخصی بر اساس احساسات، امیدها، واکنش -

 های آنان سایر افراد و قصد، اهداف، فرضیات، و دیدگاه

ینده، مشتاقانه منتظر تجربیات تداوم: بررسی گذشته که به خاطر آمده است؛ حال به تجربه اتفاقات مرتبط است؛ و آ -

  احتمالی است

                                                 
44

 - Initial/Open coding  
45

 - Selective coding  
46

 - Axial coding  
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های متفاوت موقعیت: اطالعات در مورد شرایط، زمان، و مکان در موقعیت فیزیکی، با حدود و قصد، اهداف، و دیدگاه -

 ها شخصیت

 تکلیف عملکردی: 

ن)همکالسی ها/ معلمان( را با استفاده از فرایند تحلیل ساختاری/ تحلیل سه بعدی مجموعه تجربیات شخصی/ تجربیات سایری
 تحلیل و یافته ها را گزارش کند. 

 فصل پنجم: اعتبار بخشی 

 روایی و اعتبار در پژوهش روایی
 همکاری با شرکت کنندگان 

 بیان دوباره روایت ها 
 استفاده از نقل قول ها

 رعایت مسایل اخالقی 
 محدودیت ها و مخاطرات پژوهش روایی 

 فته های علمیاستفاده از نظریه ها و یا
 چگونه یافته های پژوهش روایی را ارزیابی می کنیم؟

 تکلیف عملکردی: 

یافته های حاصل از تکلیف عملکردی در فصل چهار را با استفاده از شیوه مثلث سازی/ همکاری با شرکت کنندگان/ یافته های 

 علمی پژوهشی اعتبار بخشی نماید. 

 یدرس پژوه: ششمفصل 

 برنامه درس پژوهی :چگونگی تدوین 

 تشکیل گروه درس پژوهی
 تبیین رویکرد درس پژوهی در گروه

 برنامه ریزی و تدوین جدول فعالیتهای اجرایی گروه

 انتخاب زمینه پژوهشی برای فعالیت گروه

 تعریف مساله و انتخاب موضوع 

 روش های نیاز سنجی

 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 موضوعات 
 مطرح می نماید .

 فعالیت عملکردی: 
 در قالب کارگروههای دانشجویی ، یک زمینه پژوهشی را تعریف و مساله و موضوع مرتبط با آن را مشخص می کند .

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2
مطالعة منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهیدن در زمینة پژوهش روایی، برگزاری کارگاه آموزشی برای آموزش پژوهش 
روایی با استفاده از رویکرد توسعه فردی و به کمک واکاوی تجربیات شخصی صورت می گیرد. استفاده از راهبردهای 
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ک گذاشتن تجربیات و ارائه یافته به تحقق اهداف این درس و نیز تنوع بخشیدن به تجربیات مشارکتی، برای به اشترا
 کمک می کند.

 . منابع آموزشی1
 منبع اصلی:

 پژوهش روایی دکتر عطاران )در دست تألیف(-
 .  1292درس پژوهی ، مبانی ، اصول و روش اجرا ، دکتر رضا ساکی ، انتشارات جهاد دانشگاهی ،  -

 رعی: مقاالت و پژوهش های منتشر شده در فصلنامه ها و نشریات علمی و تخصصیمنبع ف

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4
ارزشیابی پایانی: از آنجایی که هدف این درس یادگیری از و به کمک تجربه است، لذا در ارزشیابی خود ارزیابی دانشجو بر 

الیت ها در طول ترم بر اساس مستندات دارای اهمیت است. ارزیابی اساس تحلیل )توصیف( و تفسیر تجربیات حاصل از فع
استاد بر اساس مجموعه تکالیف عملکردی دانشجو در طول و شرکت در سمینار های کالسی برای ارائه یافته ها/ به 

 اشتراک گذاشتن تجربیات نیز بخش دیگر از ارزشیابی دانشجو را تشکیل می دهد. 
ای بر اساس مستندات ارائه شده در گزارش  شخصی و نقش آن در توسعه توانایی های حرفه تفسیر دانشجو از تجربیات

 نمره 11عملکرد پایانی 
 نمره  11ارزیابی استاد از فعالیت ها و مشارکت در سمینار ها 
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 «سالمت، بهداشت و صیانت از محیط زیست »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن -4

نظر از این که یکی از حقوق اساسی هر انسانی است، شرط الزم برای یادگیری و رشد انسانی  سالمتی صرفبرخورداری از 
است؛ زیرا انسان سالم، محور توسعه پایدار است. ورود به فرایند یادگیری، ماندن در آن، تمرکز بر آن و پیامدهای آن پیوند 

« تحقق حیات طیبه»هدف غایی نظام آموزش و پرورش نیز  دارد.محکمی با سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی یادگیرنده 
گمان برخورداری از سالمتی برای دستیابی به آن ضرورت دارد. افزون بر آن معلمانی که از سالمت جسمانی و  است که بی

های درمانی و  هوری باالتری خواهند داشت و موجبات کاهش بار اقتصادی ناشی از هزین روانی بهتری برخوردار باشند بهره
یابی به چنین هدفی آن است که معلمان آینده، یعنی کسانی که در  ی دست ساعات غیبت کاری را فراهم سازند. الزمه

ی سالمت درآمیخته شوند. به سخنی  ی درسی با دانش آموز ارتباط برقرار خواهند کرد، با مقوله ترین سطح برنامه نزدیک
ها کند که سالم و تندرست باشند و در آینده بتوانند در راستای  ی مدرسه واهد معلمانی روانهی تربیت معلم بخ دیگر، اگر دوره

هایی باشد که منجر به افزایش سواد سالمت  ی برنامه ارتقای سالمت دانش آموزان گام بردارند، منطقی است که دربرگیرنده
بی به مباحث بهداشتی، درک، انتقال و کاربست آن و سواد سالمت معرف توانمندی فرد در دستیاشوند.  دانشجو معلمان می
 گیری درست در برخورد با آن مباحث به منظور ارتقای سالمت خود و دیگران است.  همچنین تصمیم

ی سالمت جامعه که عبارتند: بیماری قلبی عروقی، سرطان، و  به این ترتیب، در این درس، با توجه به عوامل تهدید کننده
الکل و دخانیات و همچنین ارتقای تغذیه سالم، فعالیت بدنی، پرهیز از مصرف بر ارتقای سالمت از طریق  ایمنی و حوادث،

های یادگیری گوناگونی در اختیار  ها و فرصت فعالیتشود و بر این اساس  جسمانی، روانی و اجتماعی تاکید میسالمت 
با تکیه بر  شوند، بلکه نتقال صرف اطالعات بهداشتی محدود نمیها به ارائه و ا شود. این فرصت دانشجو معلمان قرار داده می

ای معنادار با  سازند تا دانشجو بتواند آنچه آموخته است را به گونه ای فراهم می زمینهتعریف ارائه شده برای سواد سالمت، 
ین فردی، تفکر انتقادی و های فردی، ب هایی مهارت بافت واقعی زندگی خود پیوند بزند. همچنین با انجام چنین فعالیت

چون در یک دیدگاه وسیعتر از سالمت بایستی حفظ محیط زیست سالم نیز مورد یابد. عالوه بر این،  خالق در او پرورش می
 گیرد، بخشی از این واحد درسی نیز به صیانت از محیط زیست اختصاص یافته است. توجه قرار 

 

 مشخصات درس
 عملی -نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 
 عملی(-)نظری
 ساعت 48ساعت: 

 

 سالمت، بهداشت و صیانت از محیط زیستنام درس: 

 : در پایان این واحد یادگیری، دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای یادگیری

 .منابع اطالعات بهداشتی معتبر را به دیگران به ویژه دانش آموزان ارائه دهد 

 اهداف روشن برای ارتقای سالمت خود طراحی و اجرا نماید و نتایج آن را بر  یک برنامه بلند مدت با
 روی سالمت خود ارزشیابی کند.

 آموزان( طراحی و اجرا  آموز )دانش یک برنامه بلند مدت با اهداف روشن برای ارتقای سالمت دانش
 ها( ارزشیابی کند. نماید و نتایج آن را بر سالمت او )آن

 

 

 شایستگی اساسی

 2سطح  8سطح  4سطح  ها مالک

دریافت و انتقال 

 اطالعات سالمت

 
 

توانسته است از منابع 
متعدد و معتبر اطالعات 

تواند  کسب نماید اما نمی
آن را به دیگران انتقال 

 دهد.

توانسته است از منابع متعدد و 
معتبر اطالعات کسب نماید و 
تا حدودی آن را به دیگران 

 انتقال دهد.

توانسته است از منابع 
متعدد و معتبر 
اطالعات کسب نماید 

های کارآمد  و به شیوه
آن را به دیگران 

 انتقال دهد.
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 برنامه سالمت
 

توانسته است یک برنامه 
سالمت برای خود یا 

آموزان طراحی، اجرا  دانش
و ارزشیابی کند اما 

تواند اثربخشی آن را  نمی
 مشخص سازد.

برنامه توانسته است یک 
سالمت طراحی، اجرا و 
ارزشیابی نماید و تا حدودی 
 اثربخشی آن را مشخص سازد.

توانسته است یک  
برنامه سالمت 
طراحی، اجرا و 
ارزشیابی نماید و به 

ای روشن  گونه
اثربخشی آن را 

 مشخص سازد. 

 

 فرصت یادگیری، محتوای درس و ساختار آن -8

 ای آن به شرح زیر سازمان یافته است: چارچوب زمان شانزده جلسهمحتوای مورد استفاده این درس در 
 

 مباحث فرعی موضوع اصلی نوبت

 بخش نخست: مبانی سالمت

 
 
 
 اول

 (1+2) 

 ساعت

 

 

 

معارفه و آشنایی 

 با مفاهیم پایه

 
های مختلف مرتبط با سالمت؛  آشنایی با مدرس، دانشجویان و سرفصل درس؛ معرفی مفهوم

 تاریخ تحول علم سالمت همگانی و رویکردهای سالمت همگانی.آشنایی با 

 

 تکلیف عملی )در کالس(  

 شود را  ها ارزش محسوب می ای پنج الویت که برای آن از دانشجویان بخواهید روی برگه
ها جایی  یادداشت کنند و سپس همراه آنان بررسی کنید آیا سالمتی در میان این الویت

 دارد؟

  بخواهید تعریف خود را از سالمت ارائه دهند و با تکیه بر دانشِ پیشینِ از دانشجویان
 آنان، مفاهیم مرتبط با سالمت را ارائه دهید.

  در بخشی از این جلسه، از دانشجویان بخواهید با استفاده از گزارشِ خود شرح حال
را از این امیدها، انتظارات خود  نیازها،های پیشین،  نویسی و ترسیم چشم انداز، تجربه

 درس دو واحدی بیان نمایند و پیش از پایان نشست به شما )مدرس( تحویل دهند.

 

: در پایان این جلسه، از دانشجویان بخواهید مصادیق اقدامات سالمت همگانی تکلیف عملی

 در پیرامون خود را شناسایی کنند و گزارشی از آن ارائه دهند.
 

 دوم
 (1+2) 

سنجش نیازهای 

 سالمت

 های گوناگون سنجش نیازهای سالمت. تعریف نیاز؛ انواع نیازها؛ شیوه
 

در مدرسه محل کارورزی خود یک نیازسنجی در زمینه سالمت انجام دهید. تکلیف عملی: 

اید را  اید را مشخص سازید، انواع نیازهایی که تشخیص داده روشی که در آن استفاده کرده
تواند در  در قالب یک گزارش بیان نمایید )این کار میهای خود را  شناسایی کنید و  یافته

 های سه نفره انجام شود(. گروه
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 سوم
(1+2) 

معرفی 

   های نمایه پایگاه

 اطالعات سالمت

 ها های اطالعات سالمت و چگونگی استفاده از آن انواع پایگاه

 :17تکلیف عملی )در کالس(
ها را مشغول کرده  تازگی ذهن آن از دانشجویان بخواهید یکی از موضوعات سالمت که به

ها معرفی شده است پیرامون آن  است را انتخاب کنند و سپس در میان پایگاه مختلفی که به آن
 اند را در قالب گزارش به کالس ارائه دهند. گردش کنند. آنچه آموخته

 بخش دوم: عوامل تهدید کننده سالمت ایرانیان

 
 
 
 
 
 

 چهارم 
(1+2) 

و پنجم 
(1+2) 

 
 
 
 
 
 
 

های  بیماری 

 غیرواگیر

 

های غیرواگیر، میزان مرگ و میر ناشی از  ها بیماری های غیرواگیر )تعریف و ویژگی بیماری
های غیرواگیر در ایران، انواع عوامل خطر )قابل اصالح و غیر قابل اصالح(، شایعترین  بیماری
 های غیرواگیر بیماری

 

م گردش خون،  تعریف و علل پدیدآیی مروری بر سیست های قلبی و عروقی: بیماری

ها و چگونگی  تصلب شرایین، آنژین صدری، سکته قلبی و سکته مغزی و عالئم شایع آن
ها در بروز  های قلبی و مغزی؛ نقش چربی ها؛ چگونگی کاهش خطر  بروز سکته برخورد با آن

 (های قلبی عروقی؛ فشار خون باال )تعریف، عالئم و تشخیص، پیشگیری بیماری
 

های پیشگیری کننده،  زا، عالئم هشدار دهنده، گام تعریف سرطان، عوامل سرطان سرطان:

 های شایع در ایران. اهمیت تشخیص زود هنگام، سرطان
 

تعریف مفاهیم خطر، آسیب، تصادف، ایمنی؛ شناسایی خطرات فیزیکی، : ایمنی و حوادث

ها.  انواع  آموزشی؛ نحوه پیشگیری از آنشیمیایی، بیولوژیکی، و ارگونومیکی موجود در محیط 
های احتمالی؛ چگونگی  سوءاستفاده )غفلت و نادیده گرفتن، فیزیکی، عاطفی، جنسی(؛ نشانه

 واکنش در هنگام روبرو شدن با موارد سوءاستفاده.
  

های کوچک، سبک زندگی خود  از دانشجویان بخواهید در گروهتکلیف عملی)در کالس(: 

های قلبی عروقی و سرطان بررسی کنند.  ود را از نظر خطر ابتال به بیمارییا پدر و مادر خ
 ریزی کنند. عوامل خطر را شناسایی کنند و برای کاهش این خطرات برنامه

 تکلیف عملی )در کالس(: 
پیش از پرداختن به بحث ایمنی و حوادث از دانشجویان بخواهید که جدول )ب( موجود در 

 پیوست را پر کنند.

  یف عملی )در کالس(:تکل
های کوچک خطرات مربوط به هر  اند در گروه از دانشجویان بخواهید با توجه به آنچه آموخته

 های زیر را شناسایی و راهکارهای پیشگیری از وقوع این خطرات را بیان نمایند.  یک از محیط

 در محیط کالس:
 در راهروها:

 در حیاط مدرسه:

 های بهداشتی: در سرویس
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این جلسه باید در مکانی برگزار شود که امکان دسترسی به رایانه و اینترنت . 

 وجود دارد.
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 ها: دیگر مکاندر 

از دانشجویان بخواهید از یک مدرسه بازدید کنند و  بر اساس آنچه که در تکلیف عملی: 

ی ایمنی و پیشگیری از آسیب برای یکی از  اند دو  پیام آموزشی در زمینه مدرسه مشاهده کرده
 های مخاطب )دانش آموزان، پدران و مادران، معلمان و غیره( طراحی کنند. گروه

 

 سوم: ارتقای سالمتبخش 

 
 
 
 
 ششم

(1+2) 
و هفتم 

(1+2) 

 

 

 تغذیه سالم 

 فعالیت بدنی 

  سیگار و

 دخانیات

 

های رشد در سنین پنج تا نوزده  های غذایی؛ شاخص اصول تغذیه سالم و گروه تغذیه سالم:

سالگی: شاخص قد به وزن، شاخص نمایه توده بدنی )چگونگی محاسبه نمایه توده بدنی، 
چگونگی تنظیم برنامه غذایی مناسب برای خود(. دستورالعمل کشوری پایگاه تغذیه سالم )بوفه 

ای  ای نوجوانان(؛ نحوه تغییر الگوهای تغذیه )نیازهای تغذیهسابق(؛ تغذیه در دوران بلوغ 
آموز و فرایند یادگیری )کمبود  ها  و اثرات آن بر دانش آموزان؛ کمبود ریزمغذی نامناسب دانش

 (؛ نحوه خواندن و تحلیل بر چسب مواد غذایی Dید، آهن، کلسیم، روی، ویتامین 

های  تحرکی در ایجاد بیماری ندی آن؛ نقش بیب تعریف فعالیت بدنی و  گروه فعالیت بدنی:

های بدنی در میان زنان و مردان ایرانی، اثرات سودمند فعالیت  مختلف، وضعیت میزان فعالیت
 توصیه شده برای گروه های سنی گوناگون، هرم فعالیت بدنیبدنی بر بدن، میزان فعالیت بدنی 

ها؛ طبقه بندی انواع مواد، عالئم و  بیماریرابطه سیگار و مرگ و میر و :الکل و دخانیات

 های مصرف مواد و الکل؛ مبانی و اصول پیشگیری نشانه

یک هفته پیش از ارائه این موضوع، دانشجویان موظف هستند در جدول  تکلیف عملی:

ی خود را ثبت و مقدار تقریبی آن را یادداشت کنند و  موجود در پیوست، برنامه غذایی یک هفته
بیان شد دانشجویان بر « های غذایی اصول تغذیه سالم و گروه»بیاورند. پس از آنکه  به کالس

 های غذایی به تحلیل جدول برنامه غذایی خود بپردازند.  و گروه 48اساس واحد غذایی مورد نیاز

: از دانشجویان بخواهید بر اساس هرم فعالیت بدنی، یک برنامه فعالیت بدنی تکلیف عملی

 خود تنظیم کنند و به کالس آورند.برای یک هفته 

از دانشجویان بخواهید نمایه توده بدنی خود را محاسبه کنند. رقم به دست تکلیف عملی: 

گیرند  ای که در آن قرار می به طبقه آمده را بر روی نمودار نمایه توده بدنی پیدا کنند و با توجه
 یک برنامه غذایی مناسب برای خود بنویسند.

از دانشجویان بخواهید به پایگاه تغذیه سالم در یک مدرسه مراجعه  :4ادی فعالیت پیشنه

کنند و فهرست مواد غذایی موجود در آن را تهیه کنند و مواد غذایی مجاز و غیرمجاز را از هم 
آموزان در  تفکیک کنند. سپس راهکارهایی برای توجیه مسئوالن مدرسه، مسئول پایگاه و دانش

 غیرمجاز به مجاز پیشنهاد دهند.خصوص تغییر موارد   

آموز که در مرحله بلوغ است  ز دانشجویان بخواهید با یک دانش: ا8فعالیت پیشنهادی

های حاصل را با نیازهای  مصاحبه کنند و  برنامه غذایی یک روز او را بررسی کنند و داده
 ه کالس ارائه دهند.های خود را به صورت گزارش ب ای گروه سنی او مقایسه نمایند. یافته تغذیه

ز دانشجویان بخواهید برچسب دو ماده غذایی مورد عالقه خود را به : ا2فعالیت پیشنهادی 

 کالس آورند، آن را بخوانند و تحلیل کنند.

ز دانشجویان بخواهید برای ترویج تغذیه سالم در محیط خوابگاه دو ا :1فعالیت پیشنهادی 

 ریزی کنند. عملیاتی ساختن آن برنامهراهکار جدید پیشنهاد کنند و برای 
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 بخش چهارم: سالمت جسمانی )بهداشت فردی(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هشتم 
( و 1+2)

نهم 
(1+2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سالمت جسمانی 

)بهداشت فردی 

 ها( و بیماری

مراقبت اهمیت بهداشت دست و پاها، آموزش شستشوی دست(؛ ) بهداشت دست و پاها

عملکرد پوست و مو، آشنایی و چگونگی برخورد با مشکالت ساختمان و ) از پوست و مو

ساختمان کره چشم، ) ها مراقبت از چشم شایع پوست و مو، اکنه، شوره سر، اگزما(،

 ها مراقبت از گوشمشکالت متداول بینایی، چگونگی سنجش بینایی با چارت اسنلن(؛ 

آزمایش نجوا(؛  ساختمان گوش، مشکالت متداول شنوایی، چگونگی سنجش شنوایی با)

بهداشت هایی برای بهتر خوابیدن(.  اهمیت خواب و تاثیر آن بدن، گام) بهداشت خواب

های مختلف، عوامل های مختلف دندان، آشنایی با زمان رویش دندان )بخش دهان و دندان

های شایع بروز پوسیدگی دندان، افراد در معرض خطر  موثر بر ایجاد پوسیدگی دندان، محل
های پیشگیری از پوسیدگی دندان: مسواک زدن )آموزش مسواک زدن به  دندان، راه پوسیدگی
ساله(، استفاده از نخ دندان )آموزش استفاده از نخ دندان به کودکان(،  12تا  6کودکان 

دیدگی و شکستگی  فلورایدتراپی، فیشور سیالنت، رژیم غذایی؛ چگونگی برخورد با آسیب

بلوغ و ) بهداشت باروریملتهب؛ علل بوی بد دهان(.  ها؛ تفاوت لثه سالم و دندان

های آن. }ویژه  های آن در هر یک از دو جنس، بهداشت بلوغ، خودارضایی و زیان دگرگونی
ها و  دانشجو معلمان دختر: ساختمان، عملکرد و بهداشت دستگاه تناسلی زنان، قاعدگی و نشانه

 :قاعدگی{.}ویژه دانشجو معلمان پسرحاالت طبیعی و غیرطبیعی آن، سندروم پیش از 
 ساختمان،  عملکرد و بهداشت دستگاه تناسلی مردان{.

 های واگیردار: بیماری

های اکسیور، راه انتقال، راه پیشگیری(؛  ویژگیکرمک یا اکسیور )های انگلی:  عفونت

اردیا، های ژی ویژگیژیاردیوز )های آسکاریس، راه انتقال، راه پیشگیری(؛  ویژگیآسکاریوز )

تعریف بیماری سالک، وضعیت سالک در ایران و جهان، سالک )راه انتقال، راه پیشگیری(؛ 

عواملی موثر در گسترش آن، انواع سالک و عالئم بیماری در هر نوع، راه انتقال، راه پیشگیری، 

های شپش،  ویژگی. پدیکلوزیس )شپش(: چگونگی برخورد با دانش آموز مبتال به سالک(

 های پیشگیری، چگونگی برخورد. آلوده شدن، چگونگی تشخیص آلودگی، راههای  راه

چگونگی حمله ویروس اچ آی وی به بدن، تفاوت اچ آی وی و ایدز، اچ آی وی / ایدز ) 

 های تشخیص( های پیشگیری، راه های انتقال، عقاید غلط، راه راه
 

هداشت فردی در محیط از دانشجویان بخواهید یکی از مسائل مرتبط با ب تکلیف عملی:

ها را مشغول کرده است را شناسایی کنند و در قالب یک  پردیس )یا خوابگاه( که ذهن آن
 های نوین خود برای برطرف نمودن آن مساله را ارائه دهند. گزارش راه حل

: از دانشجویان بخواهید کتاب خودآموز  بهداشت بلوغ و نوجوانی را بخوانند و تکلیف عملی

 انتقادی از آن تهیه کنند.ای  چکیده

از دانشجویان بخواهید یک پمفلت، یا بروشور طراحی کنند و از طریق آن  تکلیف عملی:

 آموزان را به رعایت یکی از موضوعات مرتبط با بهداشت فردی تشویق کنند. دانش

های کوچک قرار بگیرند و تصور  : از دانشجویان بخواهید در گروهتکلیف عملی )در کالس(

ای به  ها باید از طریق نامه ها به شپش مبتال شده است و آن آموزی در کالس آن د دانشکنن
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ها با شپش این  ای خطاب به آن خانواده نوشته و ضمن آشنایی آن خانواده او اطالع دهند. نامه
 موضوع را به آنان اطالع دهند.

آموزان، پدر و  آن دانش: از دانشجویان بخواهید پمفلتی طراحی کنند و از طریق تکلیف عملی

های انگلی کرمک، آسکاریوز،  ژیاردیوز، یا سالک  مادرها، کارکنان مدرسه، و غیره را با بیماری
 آشنا سازند.

آموز  : از دانشجویان بخواهید مراحل آموزش شستشوی دست به دانش4فعالیت پیشنهادی 

 را در کالس به صورت عملی نمایش دهند.

دانشجویان بخواهید بازی مار و پله که سازمان یونیسف برای : از 8فعالیت پیشنهادی 

آموزان طراحی کرده است را با بافت خود متناسب کنند و  ها برای دانش آموزش شستن دست
 بازی جدید را به کالس عرضه کنند.

ی آنها مکانی برای  : از دانشجویان بخواهید که تصور کنند در مدرسه2فعالیت پیشنهادی 

وجود ندارد. از آنها بخواهید راهکارهایی بیاندیشند که بر این محدودیت فائق آیند. شستن دست 
 راهکارهای خود را به صورت نقاشی، عکاسی، گزارش کتبی و غیره به کالس ارائه دهند.

از دانشجویان بخواهید بررسی  : برای دانشجویان خوابگاهی:1فعالیت پیشنهادی 

 ه نکاتی را پیرامون بهداشت خواب بیاموزند؟ کنند دانشجویان خوابگاهی باید چ

: موانعی که بر سر راه حفظ برای دانشجویان غیرخوابگاهی: 4فعالیت پیشنهادی 

بهداشت خواب شما وجود دارد را شناسایی کنید و سپس راهکارهایی برای از میان برداشتن 
 ها ارائه دهید. آن

 بخش پنجم: سالمت روان

 
 
 
دهم 

(1+2) 

 

 

 

روان و سالمت 

 مدرسه

 کننده؛ تهدید کننده و محافظت آن؛ عوامل بر موثر عوامل شناسایی روان و سالمت تعریف

های روانی در حوادث و بالیا؛  روان؛ حمایت سالمت ارتقای و آسیب کاهش راهبردهای
 اختالل توجه؛ کمبود و فعالی بیش یادگیری؛ اختالل اختالالت خودکشی؛ افسردگی؛ اضطراب؛

 لجبازی؛ صرع؛ و جویی  مقابله
  

های معتبر، حادثه  ها و سایت از دانشجویان بخواهید با مراجعه به آرشیو روزنامه تکلیف عملی:

یا رویدادی را بیابند که در محیط مدرسه )ترجیحا در ایران( رخ داده است و یکی از اختالالت 
ار گرفته است در پدیدآیی آن مرتبط با سالمت روان که در این نشست آموزشی مورد بحث قر

توانست از وقوع  رویداد نقش عمده داشته است. آنچه که روی داده است و راهکارهایی که می
 این رویداد پیشگیری کند را در قالب گزارشی به کالس ارائه دهند.

 

 بخش ششم: سالمت اجتماعی

 یازدهم
(1+2) 

 

سالمت اجتماعی 

 و مدرسه

های اجتماعی؛ استرس در محیط کار و  موثر با دیگران؛ ارتباطات در شبکهایجاد و برقرار ارتباط 
 حمایت اجتماعی.

هایی  های کارورزی خود، موقعیت از دانشجویان بخواهید به مراجعه به گزارشتکلیف عملی: 

آموزان، و یا کارکنان مدرسه نیاز به  را در آن شناسایی کنند که سالمت اجتماعی خود، دانش
ه است. اگر دوباره به آن موقعیت برگردند به منظور ارتقای سالمت اجتماعی چه ارتقا داشت

 های خود را در قالب گزارشی کوتاه به کالس ارائه دهند. کاری انجام خواهند داد.؟ یافته

 بخش هفتم: سالمت در متن
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 دوازدهم
(1+2) 

سواد سالمت، 

شناسنامه 

سالمت 

آموزی،  دانش

مدارس مروج 

 سالمت

آموزی و  تعریف سواد سالمت و آشنایی با سطوح مختلف آن؛ معرفی شناسنامه سالمت دانش
 آشنایی با آن؛ آشنایی با مدارس مروج سالمت و وضعیت آن در ایران.

آموز را به کالس آورید و در اختیار دانشجویان  شناسنامه سالمت چند دانش تکلیف عملی:

اند چگونه در  ص کنند آنچه که در این درس آموختههای کوچک مشخ قرار دهید تا در در گروه
 این شناسنامه مورد توجه قرار گرفته است؟ 

 بخش هشتم: صیانت از محیط زیست

 
 سیزدهم

(1+2) 

 

 

شناخت محیط 

 زیست

 تعریف محیط زیست و انواع آن -1-1
 منابع مختلف محیط زیست )فیزیکی، زیستی، اجتماعی و اقتصادی( -1-2
 سازگان( و انواع آنتعریف اکوسیستم )بوم  -1-2

 محیط زیست ایران -1-4

گفتگوهای گروهی درباره امکان و چگونگی معرفی محیط زیست در مدارس ایران و عملی: 

 برحسب پایه 

 نمایش فیلم یا اسالیدی از محیط زیست ایرانفعالیت خاص: 

از دانشجویان بخواهید که با یک گزارش تصویری، نمایی از محیط زیست محل تکلیف: 

 خود شامل نوع اکوسیستم و انواع منابع موجود ارائه دهند.زندگی 

 * بهتر است که این گزارش بدون استفاده از کاغذ باشد
 

 
چهارده
 م
(1+2) 

 

شناخت انواع 

آلودگی ها و 

اثرات محیط 

 زیستی

 تعریف آلودگی و اثر -1-
 انواع آلودگی ها و اثرات محیط زیستی -2-2
 بازیافتمدیریت پسماند و پساب و  -2-2

گفتگوهای گروهی درباره امکان و چگونگی آموزش انواع آلودگی ها و اثرات محیط عملی: 

 زیستی در مدارس ایران و برحسب پایه 

برای بازدید از یک کارخانه، تصفیه خانه، مرکز  تدارک سفری آموزشیفعالیت خاص: 

 بازیافت، تهیه کمپوست یا غیره

در تدارک سفر همکاری کنند و در هنگام بازدید بدرستی از دانشجویان بخواهید که تکلیف: 

 انواع آلودگی ها و اثرات را ارزیابی و به راهکارهای اصالحی اشاره  نمایند.

 
 پانزدهم

(1+2) 

 

شناخت حفاظت 

و حمایت از 

 محیط زیست

 تعریف حفاظت و حمایت از محیط زیست -
 معرفی انواع روش های حفاظتی و شیوه صحیح مصرف -2-2
 معرفی برخی از قوانین، ضوابط و کنوانسیون های محیط زیستی -2-2

گفتگوهای گروهی درباره امکان و چگونگی آموزش و بکارگیری انواع روش های عملی: 

 حفاظتی و شیوه صحیح مصرف برحسب پایه 

 نمایش فیلم یا اسالیدی در زمینه انواع شیوه های حفاظتیفعالیت خاص: 

بخواهید که به جامعه کوچکی برحسب انتخاب خود، یک یا چند روش از دانشجویان تکلیف: 

حفاظت و شیوه صحیح مصرف را آموزش دهند و بازخورد آموزش های خود و میزان همکاری 
 جامعه مخاطب را گزارش دهند.

 تعریف آموزش محیط زیست -1-4ارائه مبانی  شانزدهم
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آموزش محیط  (1+2)

زیست و شناخت 

 روش ها

 انواع روش های آموزش محیط زیست با توجه به پایه مورد آموزش معرفی -4-2
 معرفی انواع رسانه ها و وسایل کمک آموزشی -4-2

گفتگوهای گروهی درباره امکان و چگونگی آموزش محیط زیست و انواع روش ها، عملی: 

 رسانه ها و وسایل کمک آموزشی مناسب برحسب پایه 

 وسایل مختلف انواع روش های آموزش محیط زیستنمایش اسالید یا فعالیت خاص: 

از دانشجویان بخواهید که به یک مدرسه برحسب انتخاب خود مراجعه کنند و پس از تکلیف: 

هماهنگی های الزم با مدرسه، برای دو یا سه ساعت بصورت فوق برنامه برحسب پایه، 
اینکار می تواند در  موضوعی از محیط زیست را با وسایل و روش های مناسب آموزش دهند.

ایران انجام شود. ارائه گزارش تصویری بصورت فیلم یا عکس  49روزهای تقویم محیط زیستی
  الزامی است.

 

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری-2
پذیرد. باید تالش گردد تا ساختار  معلمان صورت می در این درس، فرایند یادگیری با مشارکت همه جانبه مدرس و دانشجو

ی افراد در فرایند یادگیری مشارکت داشته باشند. باور بر این است که گفت و شنودی که در  ای باشد که همه ها به گونه جلسه
گیرد، تنها میان مدرس و دانشجویان نیست، بلکه میان خود دانشجویان با  نشست آموزشی به منظور وقوع یادگیری صورت می

ای فراهم شده است تا دانشجویان بتوانند در  های یادگیری زمینه حی فعالیتهم نیز هست. از این رو در این درس با طرا
تواند توسط  ها می های مختلف، ترکیب این گروه های کوچک  )دو تا شش نفره( با هم کار کنند که با توجه به موقعیت  گروه

ز کالس توسط دانشجو )دانشجویان( شود کارهایی که در خارج ا مدرس یا خود دانشجویان تعیین گردد. همچنین پیشنهاد می
شود پیش از آن که به مدرس تحویل داده شود توسط دانشجو  گردد و به صورت گزارش به کالس ارائه می انجام می

)دانشجویان( دیگر نیز خوانده شود و پس خوراند آن دانشجو بر روی آن کار آورده شود. الزم به ذکر است که در برخی از مباحث 
اند و با توجه به موقعیتی که دانشجویان و مدرس در آن قرار دارند می  یادگیری به صورت پیشنهادی نیزز مطرح شدههای  فعالیت

 توانند تغییر یابند.
های گوناگونی نخست نیازها و منابع یادگیری مرتبط با  برای تسهیل در وقوع یادگیری، در آغاز هر نشست تالش شود به شیوه

ها و دانش پیشین دانشجویان نسبت به آن محتوا آشکار گردد. پس از آن  ارائه شود سنجش شود تا تجربهمحتوایی که قرار است 
ای فراهم گردد تا دانشجو بتواند با محتوای ارائه شده کاری انجام دهد و آن را به بافت  محتوای تازه ارائه گردد و سپس زمینه

 هایی که برای دانشجومعلمان پدید آمده است پاسخ داده شود. ام پرسشزندگی خود مرتبط سازد. در هر نشست تالش شود به تم
 

 منابع آموزشی-1

 باشد.در دست تالیف میمنبع اصلی: 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری -4

 : ارزشیابی پایانی از چند بخش تشکیل شده است:ارزشیابی پایانی

 .آزمون پایانی: سهم این آزمون پنجاه درصد است 
  ها و پیامهای طراحی شده  های یادگیری انجام شده توسط دانشجو و برنامه کار: تمام فعالیت پوشهارزشیابی

گیرد. ارزشیابی این پوشه نخست از طریق  ای گرد آمده و در اختیار مدرس قرار می توسط او در پوشه
آشکار است گیرد. پر  پاسخگویی به فرم خود ارزشیابی توسط خود دانشجو و سپس توسط مدرس صورت می

که کیفیت خود ارزشیابی دانشجو نیز در تصمیم گیری مدرس در هنگام ارزشیابی نقش دارد. سهم این 
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ارزشیابی نیز پنجاه درصد است )فرایند تدوین پوشه کار: سی درصد و خود پوشه کار به عنوان یک فراورده: 
 بیست درصد(.

های به  گیرد و یافته به صورت خود ارزشیابی دانشجو انجام می: این ارزشیابی در نشست هفتم و ارزشیابی ضمن نیم سال

 گیرد. دست آمده از آن در ارزشیابی پایانی مورد استفاده قرار می

 

 فرم پیشنهادی برای خود ارزشیابی

 های یادگیری  فعالیت
 اید؟................. در طول این نیم سال )تا این لحظه( چند فعالیت یادگیری انجام داده 
 کنید؟ اید را چگونه ارزشیابی می هایی که انجام داده یفیت فعالیتک 

 عالی      خیلی خوب       خوب        نیازمند به تالش بیشتر       غیرقابل قبول

 اید؟ های یادگیری را چقدر رعایت فرموده  زمان مندی انجام فعالیت 

 بسیار زیاد       زیاد           متوسط        کم           خیلی کم   
 اید پیش از ارائه به مدرس توسط دوستان شما  نقد شده است؟ ای که انجام داده های یادگیری آیا فعالیت 

 بسیار زیاد       زیاد           متوسط        کم           خیلی کم   
 اید؟ های یادگیری به چه میزان از راهکارهای خالقانه استفاده نموده فعالیت به نظرتان در انجام 

 بسیار زیاد       زیاد           متوسط        کم           خیلی کم   
 دهید؟ ای می های یادگیری خود نمره دهید چه نمره  در کل، اگر بخواهید از صفر تا بیست به فعالیت 

 سال  ل نیمهمکاری سازنده در طو
 ای که برگزار شد حضور یافتید؟................. تا این لحظه، در چند جلسه 
 ای به خود   های خود در جلسات آموزشی نمره دهید از صفر تا بیست چه نمره اگر بخواهید به پرسش پرسیدن

 دهید؟.......... می
 اید نمره دهید از صفر تا بیست  ی دوستان خود دادهاگر بخواهید به کیفیت بازخورد )پس خوراند( هایی که به گزارش ها

 دهید؟ .................... چه نمره ای می

 دهید؟............... ای به خود می ( چه نمره9ای در کالس انجام داده اید از صفر تا بیست ) اگر ارائه

  های  کرد )میزان مشارکت در جلسهدر طول این نیمسال، میزان فعال بودن شما در جلسات آموزشی چقدر تغییر پیدا
آخر را با میزان مشارکت در نخستین جلسه مقایسه بفرمایید(. از صفر تا بیست به میزان تغییر پدید آمده نمره 

 دهید...........

 یابی به اهداف دوره میزان دست

 اهداف این دوره از این قرار بود:
 در پایان این درس دانشجو معلم قادر خواهد بود:

 بع اطالعات بهداشتی معتبر را به دیگران به ویژه دانش آموزان ارائه دهد.منا 

  یک برنامه بلند مدت با اهداف روشن برای ارتقای سالمت خود طراحی و اجرا نماید و نتایج آن را بر روی سالمت خود
 ارزشیابی کند.

 آموزان( طراحی و اجرا نماید و نتایج آن را  )دانشآموز  یک برنامه بلند مدت با اهداف روشن برای ارتقای سالمت دانش
 ها( ارزشیابی کند. بر سالمت او )آن

 به میزان دستیابی خود به هر یک از این سه هدف نمره دهید )از صفر تا بیست(.

 :1هدف 

 :2هدف 
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 :2هدف 
 

 دو پرسش تاملی:

 با گذراندن این دوره چه نقاط قوتی در شما پدیدار گشته است؟ 

 
 

  گذراندن این دوره چه نیازهایی در شما پدیدار گشته است؟با 
 
 

اگر بخواهید فعالیت دوستان خود را در کالس  ارزشیابی کنید، به باور شما کدام یک از افراد بیشترین 

 مشارکت و درگیر شدن در فرایند یادگیری را داشته اند؟ به ترتیب سه نفر را نام ببرید.
 

 دهید؟ ای می نمرهدر مجموع به خود چه 
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 پیوست
 جدول الف:

 
 

 وعده غذایی

  نان، غالت، برنج، ماکارونی 
 سبزیجات 

 
 ها  میوه

 
 شیر، ماست، پنیر 

 قند چربی گوشت، مرغ، حبوبات، تخم مرغ، مغزها 

 
 شنبه

        صبحانه

 وسط روز

 ناهار

 عصرانه

 شام

 
 یکشنبه

        صبحانه

 وسط روز

 ناهار

 عصرانه

 شام

 
 دوشنبه

        صبحانه

 وسط روز

 ناهار

 عصرانه

 شام

 
 سه شنبه

        صبحانه

 وسط روز

 ناهار

 عصرانه

 شام

 
چهارشن
 به

        صبحانه

 وسط روز

 ناهار

 عصرانه

 شام

 
 شنبه پنج

        صبحانه

 وسط روز

 ناهار

 عصرانه

 شام

 
 
 جمعه

        صبحانه

 

 جدول ب:

 شد از وقوع این حوادث پیشگیری کرد. چگونه می آشنایانم در مدرسه رخ داده است.حوادثی که برای من، خویشاوندان، دوستان و یا 
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 «هانشانه شناسی بیماری»سرفصل درس 

 متعاقبا اعالم می شود.
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 «بهداشت خانواده»سرفصل درس 

 متعاقبا اعالم می شود.
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 «بهداشت مدارس»سرفصل درس 

 متعاقبا اعالم می شود.
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 «غربالگری و مراقبت از سالمت دانش آموزان»سرفصل درس 

 

 متعاقبا اعالم می شود.
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 «تغذیه کاربردی و تناسب اندام»سرفصل درس 

 متعاقبا اعالم می شود.
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 «آموزش بهداشت و روابط انسانی»سرفصل درس 

 متعاقبا اعالم می شود.
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 «آموزش عملی در کلینیک تخصصی»سرفصل درس 

 

 

 متعاقبا اعالم می شود.
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 «4کارورزی »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن4

آموزش اثربخش نیازمند آن است که معلمان در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به 
مطالعه، تصمیم گیری و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت های پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته های علمی و پژوهشی 

گذاشتن آموخته ها و گفتگو برای تعدیل، تعمیق تجربیات و توسعه شایستگی های باشند. برنامه کارورزی فرصت به تجربه 
ای را فراهم کند. این فرآیند از مشاهده تأملی آغاز و به درس پژوهی در سطح مدرسه و کالس درس جهت کسب مهارت  حرفه

طالعه مسئله های آموزشی/تربیتی در ای مداوم ختم می شود. م های یادگیری مادام العمر و قرار گرفتن در چرخه توسعه حرفه
سطح کالس درس و مدرسه زمینه ساز عمل مستقل حرفه ای معتبر و کسب تجربیات دست اول است. فرصت های یادگیری 
تدارک دیده شده باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت های واقعی، برای یافتن راه حلهای قابل دفاع )با پشتوانه 

ژوهشی( جهت پاسخ به مسئله های آموزشی/ تربیتی تدارک ببیند. در برنامه کارورزی دانشجو با درک مبانی نظری نظری و پ
قادر خواهند بود تصمیمات اتخاذ شده در موقعیت های تربیتی/ آموزشی را  با ارائه شواهدی از پژوهش ها/ یافته های علمی 

مات در برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش آموزان از پشتیبانی نموده و نشان دهند که چگونه این  تصمی
پشتوانه نظری الزم برخوردار است. در کارورزی یک دانشجویان توانایی تحلیل موقعیت های واقعی و انطباق آن با یافته های 

 واهند داد. نظری را در قالب پژوهش روایتی کسب کرده و ظرفیت های حرفه ای خود را توسعه خ

 
 مشخصات درس

 نوع درس: کارورزی

  1تعداد واحد: 

 ساعت 64زمان درس: 

 4کارورزی نام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

های آموزشی/ تربیتی در سطح کالس درس و مدرسه را شناسایی و با استفاده از شواهد و با 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

 شایستگی اساسی:

Ck &pk P 2 &8-8کد-

8&4-2 

 2سطح  8سطح  4سطح  هامالک

توانسته است موقعیت های  مسئله شناسی

آموزشی/ تربیتی در سطح 

کالس درس و مدرسه را 

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 

 مستندات آن را تبیین نماید.

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 ارائه 

 نماید.

آوری های جمعگزارش پژوهش روایی 

شده از مطالعه موقعیت 

فیزیکی، عاطفی، آموزشی، 

تربیتی را به صورت روایت 

نقل و کدگذاری نموده اما 

ها نتوانسته است کدگذاری

را در قالب مضامین 

سازماندهی و یافته ها را 

آوری شده های جمعگزارش

از مطالعه موقعیت فیزیکی، 

عاطفی، آموزشی، تربیتی را 

به صورت روایت نقل و کد 

ها را در گذاری نموده و گزاره

قالب مضامین سازماندهی و 

ها را گزارش نموده یافته

 است.

آوری شده از های جمعگزارش

مطالعه موقعیت فیزیکی، عاطفی، 

آموزشی، تربیتی را به صورت 

کدگذاری نموده و  روایت نقل و

ها را در قالب مضامین گزاره

سازماندهی نموده و با ایجاد 

ارتباط میان مضامین در قالب یک 

مسئله آموزشی/ تربیتی تبیین 
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 نموده است. گزارش کند. 

تدوین و ارائه 

 گزارش 

در گزارش ارائه شده 

ساختار کلی گزارش نویسی 

رعایت شده اما شواهد و 

مستندات کافی برای یافته 

 ارائه نشده است.ها 

در گزارش ارائه شده ساختار 

گزارش نویسی به صورت 

نظام مند در ثبت و ارائه یافته 

ها رعایت شده است و یافته 

ها به کمک برخی شواهد و 

مستندات پشتیبانی شده 

 است. 

در گزارش ارائه شده ارتباط میان 

فصل ها و عناوین ذیل فصل ها 

رعایت شده و یافته ها مبتنی بر 

واهد و مستندات تجربی و علمی ش

 گزارش شده است .

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت8

معرفی برنامه کارورزی و تکالیف عملکردی، برنامه زمان بندی سمینارها در سطح مدرسه و واحد آموزشی و جلسه اول: 

 چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد. 
 جلسه دوم و سوم: کارگاه  مسئله شناسی )مطالعه موقعیت(

 مشاهده فیلم تدریس/ موقعیتی در سطح مدرسه و تبیین مسئله بر اساس گام های زیر:  تکلیف یادگیری:

 الف: توصیف موقعیت )بیان ویژگی ها و مشخصه های متمایز کننده(
 ب: تشریح توضیح موقعیت )شناسایی اجزاء و روابط( 

استفاده از تکنیک های اگر، آنگاه، شش کاله  ج: بازنگری )به گونه دیگر دیدن/ از زاویه دید دیگری به موقعیت نگاه کردن( با
 تفکر و اسکمپر.

  د: تعیین نقطه کانونی )انتخاب، جمع آوری شواهد، درک و تحلیل، ارائه مسئله(.
 ه: تبیین مسئله با استفاده از استدالل قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات. 

ه به همراه بازخوردهای ارائه شده در محورهای مختلف تبیین مسئه در شرح تنظیم پوشه کار: نسخه ای از مسئله تبیین شد
 ای دانشجو ضبط گردد.  پرونده توسعه حرفه

 جلسه چهارم: مشاهده آزاد 

 سازماندهی دانشجویان در مدارس و معارفه آنان به مدارس )جلسه آشنایی با مدرسه، مدیر و معلم راهنما(

ورزی من در مدرسه. از دانشجو خواسته شود تا اولین تجربیات خود را از اولین روز تجربه اولین روز کار تکلیف یادگیری:

کارورزی از زمان آماده شدن برای رفتن به مدرسه تا زمان برگشتن در قالب داستان یا خاطره یادداشت روزانه ثبت و ارائه نماید. 
می کند بدون هیچ محدودیتی ثبت و ضبط خواهد نمود. این دانشجو در اولین روز کارورزی مشاهده آزاد دارد و آنچه را مشاهده 

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.

 داستان نگارش شده در اولین روز کارورزی در پوشه کار.پوشه کار: 
 کارگاه پژوهش روایتی: 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



873 

 

ه مقاالت یا منابع علمی در زمینه پژوهش روایتی در یکی از محورهای فوق و جمع بندی یافته ها مطالع تکلیف یادگیری:

 برای ارائه به کالس. 

ای از پژوهش روایتی و شناسایی نوع پژوهش، ابزار های بکارگرفته شده، ویژگی ها و فرآیند  تحلیل نمونه تکلیف عملکردی:

 یافته ها به کالس ارائه گردد.   بکارگرفته شده برای تدوین گزارش بررسی و

 کارگاه پژوهش روایتی: جلسه ششم

 تحلیل ساختاری روایت ها
 کدگذاری باز (9
 کدگذاری محوری و انتخاب مضامین  (11
 ارتباط مضامین با یکدیگر (11
 تبیین مسئله  (12

 :تکلیف عملکردی

 الف: تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده 

 شده از مشاهده آزاد مدرسه در قالب پژوهش روایتیب: تنظیم گزارش تهیه 

جلسه هفتم: مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت فیزیکی مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار 

 در سطح مدرسه

تهیه گزارش از موقعیت فیزیکی مدرسه شامل: موقعیت جغرافیایی و محیط بیرونی مدرسه، انواع فضا ها تکلیف عملکردی: 

کتابخانه، زمین ورزش، آبخوری، سرویس ها، کالس ها، راهرو ها....( نور، جریان هوا، وضعیت بهداشت، امکانات و تجهیزات ) )
کارگاهی، آزمایشگاهی، شبکه مجازی، سایت و......( شناسایی و تبیین مسئله )فرآیند مسئله شناسی و تبیین مسئله رعایت شود( 

 .ارائه یافته ها در سمینار مدرسه
 پوشه کار: گزارش دانشجو به همراه بازخورد های ارائه شده استاد در پوشه کار ضبط گردد. 

جلسه هشتم: مشاهده تأملی و مسئله شناسی ساختار و سازمان مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل 

 سمینار در سطح مدرسه

در اداره مدرسه، ساختار سازمانی، نحوه گردش  تهیه گزارش از ساختار سازمانی، روش های بکارگرفته شدهتکلیف عملکردی: 

 کار در سطح مدرسه، تعامالت میان مدیر، معلمان،کارکنان و نحوه تعامل با اولیاء مدرسه و تدوین آن در قالب پژوهش روایتی
 ضبط گردد. پوشه کار: گزارش تهیه شده به همراه بازخورد های ارائه شده از سوی استاد در پرونده توسعه حرفه ای دانشجو 

جلسه نهم: مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت عاطفی روانی/ تعامالت در سطح مدرسه/ بازدید از 

 مدرسه و تشکیل سمینار در سطح مدرسه

تهیه گزارش از موقعیت عاطفی روانی مدرسه شامل: روابط عاطفی میان معلم و دانش آموزان )درک تکلیف عملکردی: 

ان، برنامه ریزی برای ایجاد جو مثبت و سازنده در فضای کالس و...( تعامالت دانش آموزان با یکدیگر حاالت روانی دانش آموز
)میزان احترام ، همدلی، همکاری و....(،  روابط عاطفی میان معلمان و کارکنان و مدیر شناسایی و تبیین مسئله )فرآیند مسئله 

 در سمینار مدرسه. شناسی و تبیین مسئله رعایت شود( و ارائه یافته ها
 پوشه کار: گزارش دانشجو به همراه بازخورد های ارائه شده استاد در پوشه کار ضبط گردد. 

جلسه دهم: سمینار کالسی )بررسی گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس فرآیند شناسایی و تبیین 

 مسئله
در این نشست دانشجویان یافته های خود از مطالعه موقعیت مدرسه در ابعاد مختلف ساختار سازمانی، موقعیت فیزیکی و عاطفی 
را در قالب مسئله های تبیین شده به همراه راه حل های مبتنی بر یافته های علمی ارائه نموده و یافته ها مورد نقد و بررسی قرار 

 می گیرد. 
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شاهده تأملی کالس درس و مسئله شناسی فرآیند آموزش/ بازدید از مدرسه و تشکیل جلسه یازدهم: م

 سمینار در سطح مدرسه

تهیه گزارش از موقعیت آموزشی شامل: جو و فضای عاطفی و روانی، طراحی آموزشی، راهبرد های تکلیف عملکردی: 

و دانش آموزان با یکدیگر، وضوح و شفاف بودن  آموزش، سازماندهی تکالیف یادگیری، تعامالت میان معلم و دانش آموزان
مباحث، میزان درگیر نمودن دانش آموزان در فرآیند یادگیری، مواد و منابع آموزشی، ارزشیابی از یادگیری و...( شناسایی و تبیین 

 مسئله )فرآیند مسئله شناسی و تبیین مسئله رعایت شود( و ارائه یافته ها در سمینار مدرسه.
 گزارش دانشجو به همراه بازخورد های ارائه شده استاد در پوشه کار ضبط گردد.  پوشه کار:

جلسه دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم: سمینار )بررسی گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس فرآیند 

 شناسایی و تبیین مسئله در سطح مدرسه/ واحد آموزشی(
موقعیت آموزشی کالس درس را در قالب مسئله های تبیین شده به همراه در این نشست دانشجویان یافته های خود از مطالعه 

 راه حل های مبتنی بر یافته های علمی ارائه نموده و یافته ها مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. 

جلسه پانزدهم: سمینار ) بررسی گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس چارچوب پژوهش روایتی در 

 آموزشی(سطح مدرسه/ واحد 
تکلیف عملکردی: دانشجویان مجموعه یافته های خود را در طول ترم در قالب یک پژوهش روایتی زیر نظر استاد تنظیم نمایند. 
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 

 کالس مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.  پژوهشی قابل دفاع نماید. یافته ها در
 پوشه کار: گزارش تنظیم شده در پوشه کار توسعه حرفه ای ضبط می گردد.

 جلسه شانزدهم:  ارزیابی کارپوشه دانشجو بر اساس مالک ها و سطوح عملکرد

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

تأملی، بکارگیری راهبرد های شناختی در تحلیل موقعیت راهبردهای مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده 
های واقعی، تحلیل نقادانه برای شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد  های مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار های گروهی و 

 فردی ارائه می گردد. 

 . منابع آموزشی1

 منبع اصلی: ..........
 منبع فرعی:

 شود()متعاقبا اعالم می

 بردهای ارزشیابی یادگیری. راه4

ارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس کارورزی یک در قالب سمینار پایانی صورت می گیرد که در آن دانشجویان باید 
یافته های خود از مطالعه موقعیت های تربیتی و آموزشی را ارائه و با استناد به یافته های علمی پژوهشی )مطالعه شده در 

 شود.از آن دفاع نمایند. این جلسه با حضور معلم راهنما تشکیل می دروس نظری(
ارزشیابی فرآیند: ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد های داده شده به گزارش های ارائه شده در طول ترم و سمینارهای 

اسخ به بازخورد های سطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می گیرد. میزان مشارکت در بحث ها، ارائه یافته های جدید، پ
 داده شده و... 
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ارزیابی پوشه کار: کلیه گزارش ها به همراه بازخورد های داده شده در پوشه توسعه حرفه ای دانشجو ضبط و مبنای برنامه 
ای در پایان دوره قرار می گیرد. یک نسخه از پوشه در  ریزی برای آموزش های بعدی و نیز دفاع از توانایی های حرفه

 دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد.  اختیار
ارزشیابی عوامل مدرسه )مدیر و معلم راهنما(: بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردی است که 

 از سوی معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد. 
 حاسبه می شود: و به شرح زیر م 111امتیاز درس کارورزی بر مبنای 

 امتیاز  21د شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه:  
 امیتاز  41د گزارش های عملکردی مرحله ای:   

 امتیاز  41د تدوین و ارائه گزارش پایانی:  

 

 سایر نکات: 

 نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی: 
 بندیتنظیم فهرست و فصل .14
 مفاهیم کلیدی ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و .18
 نگارش ادبی و فنی .12
 اعتبار داشتن گزاره ها .11

 ظرافت و زیبائی ظاهری .14

 صحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره ها .16

 ارایه نمودارها و عوامل دیداری و هنری مکمل .17
 هاارائه راه حل ها و پیشنهادهای برخاسته از یافته .12
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 «8کارورزی »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 1

و خالقیت در  51اگر تدریس را فرایندی سازمان یافته، اخالقی و متعهدانه بدانیم که نیازمند بهره گیری از یافته های علمی، شهود
فرد است، در آن صورت برنامه کارورزی به جای تمرکز انحصاری بر آموزش فنون، نیازمند موقعیت های بی بدیل و منحصر به

کارگیری روش های استداللی/  نه با موقعیت های واقعی در سطح کالس درس روبرو شود تا با بهفعاالآن است که دانشجومعلم ،
به آفرینش الگوهای ذهنی ه، دش اندوخته های یادگیری پرداخته، با آگاهی انتقادی نسبت به تجربیاتمنطقی به بررسی موقعیت 

که به وی در اتخاذ تصمیمات اثربخش و ارزیابی نتایج حاصل از آن تصمیمات جهت برنامه ریزی کمک  ردازدبپ ییها واره و طرح
 کند.

خصی معلم و آن چه او در یک مکان و زمان خاص انجام می دهد، تدریس عملی وابسته به موقعیت است و با ویژگی های ش 
، به دنبال آن است تا دانشجومعلمان را در معرض 2مرتبط است. از این رو فرصت های یادگیری تدارک دیده شده در کارورزی 

ار داده، به آنان کمک کند ( است قر54، فراشناختی52، موقعیتی52ای ، رویه51دانش کاربردی که ترکیبی از انواع مختلف دانش )بیانی
تا به تامل در باره موقعیت های تربیتی بپردازند. این برنامه از طریق طراحی فرصت های یادگیری عملی امکان کسب تجربیات 
مستقیم، بررسی نتایج و بازاندیشی در خصوص دریافت های خود را از موقعیت واقعی آموزش به دست آورند. در برنامه کارورزی 

، توانایی تأمل در عمل را به طور مقدماتی از طریق مشارکت در فرآیند نگرانه تکالیف ژرفو با قرار گرفتن در معرض دانشج 2
آموزش )فردی، گروه  های کوچک/ بزرگ( و نهایتا  اجرای مستقل فعالیت های یادگیری در سطح کالس درس کسب کرده، به  

آگاهی نسبت به تصمیمات ناظر به برنامه ریزی، اجرا و می یابد.  درک صحیحی نسبت به آنچه درکالس جریان دارد دست
 ارزیابی، به عنوان یک فرآیند تأملی، به شناخت جهت گیری حرفه ای، نوع تفکر و سبک تدریس دانشجو کمک خواهد کرد. 

 

 مشخصات درس

 نوع درس: کارورزی

  1تعداد واحد: 

 ساعت 64زمان درس: 

 2نام درس: کارورزی 

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ 

.  با تداوم مطالعه موقعیت یادگیری )در سطح کالس درس یا مدرسه( مشکالت/ نیازهای فردی، گروه های 1

کوچک/ بزرگ را شناسایی/ بازشناسی کند و فعالیت هایی را برای رفع مشکالت/ نیازهای یادگیری طراحی، 

 تولید، اجرا و ارزیابی نماید. 

 وزش واکاوی نموده، یافته های خود را روایت نماید. . تجربیات خود را از مشارکت در فرآیند آم2

 شایستگی اساسی:

های یادگیری، . فرصت2

 محتوای درس و ساختار آن
 مالک          

 شایستگی

 2سطح موفقیت  8سطح موفقیت  4سطح موفقیت 

                                                 
50 - Intuition 
51  - Declarative knowledge  
52 - Procedural knowledge 
53  - Conditional knowledge  
54  - Metacognitive Knowledge 



822 

 

مطالعه 

 موقعیت

توانسته است موقعیت 

های یادگیری را با جمع 

آوری اطالعات توصیف 

نماید اما نتوانسته است 

مشکل/  نیاز را به کمک 

 شواهد تبیین نماید. 

های توانسته است موقعیت

آوری یادگیری را با جمع

-اطالعات به صورت نظام

مند برای شناسایی مشکل 

یادگیری/ نیاز در تعامل با 

ف نموده معلم راهنما توصی

و راه حل/های بهینه را با 

کمک شواهد جمع آوری 

 شده از موقعیت تبیین نماید

های توانسته است موقعیت

آوری یادگیری را با جمع

مند اطالعات به صورت نظام

برای شناسایی مشکل 

یادگیری/ نیاز در تعامل با معلم 

راهنما توصیف نموده و راه 

حل/ های بهینه و روش 

کمک شواهد معتبر مداخله را با 

 و یافته های علمی تبیین کند.

  فعالیتِ

آموزش/ 

 یادگیری

فعالیت یادگیری طراحی 

شده ناظر به نیاز/ مسئله 

شناسایی شده در یکی از 

انواع فردی، گروه 

کوچک، جمعی است، اما 

گزارش اجرا و ارزیابی 

نشان دهنده تأثیر گذاری 

بر حل مشکل/ رفع نیاز 

 نیست.

فعالیت یادگیری طراحی 

شده از انسجام برخوردار 

است و گام های اجرای آن 

را با مشارکت معلم راهنما 

به وضوح مشخص نموده 

است. ارزیابی از اجرای 

فعالیت نشان دهنده تأثیر 

گذاری بر حل مسئله/ رفع 

نیاز در سطح فردی، گروه 

 کوچک/ جمعی  است.

فعالیت یادگیری طراحی شده، 

د انعطاف و اتخاذ امکان ایجا

تصمیمات آگاهانه با مشارکت 

معلم راهنما ناظر به موقعیت 

آموزش/ یادگیری را فراهم  

نموده و نتایج ارزیابی از اجرای 

نیز منعکس کننده تأثیر راه حل 

های بکارگرفته شده در حل 

مسئله/ رفع نیاز در سطح 

فردی، گروه کوچک/ جمعی  و 

بازنگری در آن فراهم کرده 

  است.

یافته های 

 تأملی 

گزارش عملکرد شامل 

فعالیت های انجام شده 

در طول نیمسال است 

اما یافته ها به گونه ای 

که انعکاس دهنده دالیل 

موفقیت/ توانایی ها، 

محدودیت های حرفه 

ای دانشجو و راه های 

 برای توسعه آن نیست. 

گزارش عملکرد شامل 

فعالیت های انجام شده در 

است و یافته طول نیمسال 

ها انعکاس دهنده دالیل 

موفقیت/ توانایی ها، 

محدودیت های حرفه ای 

 دانشجو است.

گزارش عملکرد شامل فعالیت 

های انجام شده در طول 

نیمسال است و یافته ها 

انعکاس دهنده دالیل موفقیت/ 

توانایی ها، محدودیت های 

حرفه ای است و دانشجو 

توانسته است راهکار های 

ای  ای توسعه حرفهعملی بر

 خود ارائه کند.

تدوین و ارائه 

 گزارش 

در واکاوی تجربیات 

شخصی از موقعیت های 

یاگیری صرفا  به کد 

گذاری، طبقه بندی کد 

ها، و شناسایی مضامین  

 بسنده نموده است.

در گزارش ارائه شده 

تجربیات شخصی از 

موقعیت های یادگیری را 

به کمک کد گذاری، و 

کد ها، و طبقه بندی 

شناسایی مضامین مورد 

واکاوی قرار داده اما یافته 

در گزارش ارائه شده تجربیات 

شخصی از موقعیت های 

یادگیری با کمک کد گذاری، و 

طبقه بندی کد ها، شناسایی 

مضامین مورد واکاوی قرار 

گرفته و یافته ها را مبتنی بر 

تجربی و علمی روایت شواهد 
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ها را با استفاده از شواهد 

 روایت نکرده است.

 کرده است .

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن . فرصت8

 جلسه اول: 

معرفی برنامه کارورزی و تکالیف عملکردی، نحوه طراحی فعالیت های یادگیری، شیوه تنظیم روایت ها، برنامه زمان بندی 

سمینارها در سطح مدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس مالک ها  و سطوح موفقیت بر 

 اساس پیامد های یادگیری 

  هم:جلسه دوم تا شانزد

در طول این جلسات دانشجو در مدرسه حضور خواهد داشت و جلسات بحث کارورزی بر حسب مورد می تواند در سطح مدرسه یا 

، دانشجو در مقیاس خرد در فعالیت های یادگیری که در سطح 2واحد آموزشی تشکیل شود.از آنجایی که در برنامه کارورزی 

به تجربیات دست اول در زمینه یادگیری دست خواهد یافت لذا، ضروری است کالس درس مشارکت می کند و از این طریق 

دانشجویان بر اساس گزارش پایانی ارائه شده در نیمسال اول، مسئله ها/ نیاز های تأثیر گذار بر یادگیری دانش آموزان را در 

ادگیری طراحی و تدوین نموده و با سطح فردی، گروه های کوچک، گروه کالسی شناسایی و آن ها را در قالب فعالیت های ی

راهنمایی و مشارکت معلم راهنما )به صورت مشترک با معلم راهنما یا به صورت مستقل زیر نظر معلم راهنما اجرا نماید( به حل 

دانش  هیجانی-مسئله / پاسخ به نیاز ها اقدام نماید. این مسئله ها/ نیازها می توانند ناظر به عملکرد های شناختی یا عاطفی

آموزان باشند. گفتگو 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 منجر به یک خود ارزیابی و شناسایی نقاط قوت و ضعف و راهکار های ارتقاء/ بهبود آن باشد، ضروری 

 و میان استاد/ معلم راهنما قبل و پس از اجرای فعالیت ضمیمه است(.گفتگ 55است )فرم پیشنهادی

توصیه: با توجه به این که مسئله های شناسایی شده از سوی دانشجویان در ترم یک دارای عمق و پیچیدگی متفاوتی است، می 

/ بزرگ اقدام نمود. تعداد توان بر حسب ماهیت مسئله ها نسبت به اجرای فعالیت های یادگیری به صورت فردی، گروه کوچک

فعالیت در هر یک از دو مرحله )مشارکت با معلم راهنما در اجرای  6تا  4فعالیت ها توسط هر دانشجو در طول ترم باید بین 

فعالیت ها و اجرای مستقل فعالیت ها زیر نظر زیر نظر معلم راهنما( باشد. تصمیم گیری در این خصوص بر عهده مدرس راهنما 

 است. 

رصورتی که بنا به دالیلی دانشجو امکان کار بر روی مسئله های شناسایی شده در ترم یک را نداشته باشد، طی نشست د

مشترکی میان معلم راهنما، استاد کارورزی و دانشجو نسبت به شناسایی مسئله ها/ نیاز ها اقدام شده وفعالیت های یادگیری بر 

نشجویانی که بنا به دالیلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده اند می توانند با در نظر اساس آن طراحی، اجرا و ارزیابی شود. دا

گرفتن یک برنامه ترمیمی از یک تا چهار هفته نسبت به تهیه/ تکمیل گزارش ها و شناسایی مسئله ها برای ورود به عرصه با 

 انشجویان بر اساس آیین نامه آموزشی نا تمام اعالم می گردد. نظر استاد راهنما اقدام نمایند. بدیهی است که نمره این گروه از د

 تکالیف عملکردی برای مشارکت در فعالیت های کالسی: 

تهیه طرح کلی برای مشارکت در فعالیت های یادگیری در طول ترم و اجرای مستقل فعالیت ها زیر نظر استاد راهنما و  .9

 با هماهنگی معلم راهنما.

                                                 
 فرم ها می تواند با توجه به شرایط و اقتضائات مورد بازنگری قرار گیرد. - 55
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برای رفع نیاز/ حل مسئله به صورت فردی و مشارکت در اجرای آن زیر نظر استاد راهنما و با  طراحی فعالیت یادگیری .11

هماهنگی معلم راهنما، تهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش بینی ها و ارائه 

 پیشنهاد ها برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی.

برای رفع نیاز/ حل مسئله برای گروه کوچک و مشارکت در اجرای آن زیر نظر استاد راهنما و طراحی فعالیت یادگیری  .11

با هماهنگی معلم راهنما، تهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش بینی ها و ارائه 

 پیشنهاد ها برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی.

برای رفع نیاز/ حل مسئله در سطح جمعی/ کالس درس و مشارکت در اجرای آن زیر نظر  طراحی فعالیت یادگیری .12

استاد راهنما و با هماهنگی معلم راهنما، تهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش 

 بینی ها و ارائه پیشنهاد ها برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی.

 دی برای اجرا توسط دانشجوتکالیف عملکر

طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله به صورت فردی زیر نظر استاد راهنما و معلم راهنما، تهیه گزارش از  .7

اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش بینی ها و ارائه پیشنهاد ها برای طراحی موقعیت یادگیری 

 بعدی.

الیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله به برای گروه کوچک به صورت فردی زیر نظر استاد راهنما و معلم طراحی فع .8

راهنما، تهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش بینی ها و ارائه پیشنهاد ها برای 

 طراحی موقعیت یادگیری بعدی.

ای رفع نیاز/ حل مسئله در سطح جمعی/ کالس درس به صورت فردی زیر نظر استاد راهنما طراحی فعالیت یادگیری بر .9

و معلم راهنما، تهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش بینی ها و ارائه پیشنهاد ها 

 برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی.

 محور طراحی فعالیت های الزامی

 فعالیت یادگیری برای شناسایی ظرفیت ها و توانایی های دانش آموزان طراحی -

 طراحی فعالیت یادگیری برای درگیر نمودن ) انگیزشی، تحصیلی و رفتاری( دانش آموزان در موقعیت یادگیری -

 طراحی فعالیت یادگیری برای مرور مباحث  -

 طراحی فعالیت یادگیری برای آموزش مهارت های کار مشارکتی -

 ی فعالیت برای پرورش مهارت های تفکرطراح -

 طراحی تکلیف یادگیری برای یکی از موضوعات درسی -

 طراحی فعالیت رفع بد فهمی های دانش آموزان  -

 طراحی فعالیت برای رفع عقب ماندگی های تحصیلی  -

 طراحی فعالیت برای تقویت/ بهبود عملکرد های عاطفی )مثل بی نظمی، عدم رعایت قوانین( -

 لیت یاگیری برای سنجش آموخته هاطراحی فعا -

 سایر فعالیت ها به تشخیص معلم راهنما -

 

 ساختار طراحی فعالیت ها: 

 هدف/ پیامد -

 مراحل/گام های اجرای فعالیت -

- ..... 

- .... 
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- .... 

- ..... 

 مواد/ منابع آموزشی مورد نیاز -

 روش بازخورد دادن به دانش آموزان در فرایند اجرا -

 ش عملکردسنجش آموخته ها/ سنج -

 ارزیابی و بازخورد فعالیت
 بررسی پیش بینی ها -
 تعیین موانع و محدودیت ها -

 تغییرات اعمال شده در فرآیند اجرا -
 بررسی نتایج حاصل شده از اجرا -

 واکاوی تجربه بکارگرفته شده -

 اتخاذ تصمیمات برای طراحی فعالیت بعدی -

 سمینارها

 سمینار ها در دو شکل اجرا می شود:

الف: در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجرای فعالیت ها و بر اساس طرح کلی پیش بینی شده با مشارکت 
 معلم راهنما برای کمک به دانشجو در ارزیابی عملکرد خود و برنامه ریزی برای ادامه فعالیت 

بیات و یافته ها و دستیابی به درک عمیق تر از ب: در سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی برای به مشارکت گذاشتن تجر
 تجربیات کسب شده.

 انواع سمینار ها
 سمینار با حضور معلمان راهنما و دانشجویان دو نوبت در نیمسال )الزامی(

از سوی  سمینار های جمعی برای انتقال یافته ها و تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الزامی)با برنامه ریزی و اعالم قبلی
 مدرس(

 سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترک )اختیاری و با درخواست دانشجویان(

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2
برگزاری کارگاه آموزشی برای طراحی فعالیت های یاگیری با رویکرد شناختی، و بکارگیری راهبرد های شناختی برای 

یادگیری در سطح کالس درس، رویکرد تجربی برای اجرای فعالیت ها در سطح  مطالعه و تحلیل نقادانه موقعیت های
کالس درس به صورت فردی، گروه های کوچک/ جمعی، راهبرد  های مشارکتی، برای مشارکت در سمینار های کالسی و 

 به بحث گذاشتن تجربیات و ارائه یافته.

 . منابع آموزشی1
 منبع اصلی: ..........

 منبع فرعی:

 اهبردهای ارزشیابی یادگیری. ر4

بر اساس تهیه طرح فعالیت در سطح کالس، مشارکت با معلم  2ارزشیابی پایانی در درس کارورزی  ارزشیابی پایانی:

راهنما در اجرای فعالیت های یادگیری،اجرای مستقل فعالیت های یادگیری و ارزیابی از نتایج بر اساس پیش بینی ها، 
سی برای ارائه یافته ها و تجربیات به سایر دانشجویان. در این سمینار ها دانشجویان باید یافته شرکت در سمینار های کال

های خود را از مطالعه موقعیت های تربیتی و آموزشی ارائه و با استناد به یافته های علمی پژوهشی )مطالعه شده در دروس 
 نظری( ارائه و از آن دفاع نمایند. 



827 

 

ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد های داده شده به گزارش های ارائه شده در طول نیمسال و  ارزشیابی فرآیند:

سمینارهای سطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می گیرد. میزان مشارکت در بحث ها، ارائه یافته های جدید، پاسخ به 
 بازخورد های داده شده و... 

ش ها از اجرای فعالیت ها به همراه بازخورد های داده شده در پوشه طرح تهیه شده و کلیه گزار ارزیابی پوشه کار:

ای در پایان  توسعه حرفه ای دانشجو ضبط و مبنای برنامه ریزی برای آموزش های بعدی و نیز دفاع از توانایی های حرفه
 می گردد.  دوره قرار می گیرد. یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط

ارزشیابی عوامل مدرسه )مدیر و معلم راهنما(: بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان نیمسال مربوط به گزارش عملکردی است 
 که از سوی معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد. 

  و به شرح زیر محاسبه می شود: 411امتیاز درس کارورزی بر مبنای 

 امتیاز  21سی)معلم راهنما(، سمینارها )استاد راهنما(:  د شرکت فعال در جلسات کال
 امتیاز 21د نظر معلم راهنما در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالک های ذکر شده در پیامد های یادگیری:   

ک های نظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجرا و ارزیابی فعالیت ها با توجه به سطح موفقیت دانشجو بر اساس مال -
 امتیاز 21ذکر شده در پیامد های یادگیری 

تدوین و ارائه گزارش پایانی توسط استاد راهنما با کسب نظر از معلم راهنما با توجه به سطح موفقیت دانشجو بر  -
 امتیاز 21اساس مالک های ذکر شده:  

 . می باشد 14% امتیاز یا نمره 71    2حد نصاب قبولی در درس کارورزی -

 : سایر نکات

 نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی: 

 بندیتنظیم فهرست و فصل .44

 ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدی .48

 نگارش ادبی و فنی .42

 اعتبار داشتن گزاره ها .41

 ظرافت و زیبائی ظاهری .44

 صحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره ها .46

 ارائه نمودارها و عوامل دیداری و هنری مکمل .47

 هاو پیشنهادهای برخاسته از یافته ارائه راه حل ها .42

 ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها .43

 رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی .61
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 سرفصل دروس رشته مربی پرورشی -چهارمبخش 

 «ایرانفلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن4
عمل  اصیل تربیتی  عملی فکورانه و اندیشه ورزانه است عملی است که که مبتنی بر درک و فهم  موقعیت است .  در واقع  
یکی  از لوازم اصلی تحقق یک عمل اصیل تربیتی داشتن توانایی تحلیل درست از شرایط  و بستر موجود و مواجهه انتقادی با آن 

تالش برای اصالح و بهبود موقعیت است . موقعیتی که عمل فکورانه معلم در ان بروز و ظهور می یابد ، نهادی است که نوع و 
 خاصی از تربیت را که همان  تر بیت رسمی و عمومی  )قانون مند ، سازماندهی شده ، همگانی( را تمهید و ارائه می دهد.

علم بر روی چنین بستری تحقق می یابد از این رو معلم بیش از موضوع دیگری این سخن بدان معنی است که همل تربیتی م
الزم است با کسب شناخت ابعاد و مولفه های مختلف فلسفه تربیت رسمی و عمومی قادر به تحلیل و ارزیابی و اصالح عمل 

 فردی و برنامه ها و طرحها باشد. 
 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

 واحد 2تعداد واحد: 

 ساعت 22درس:  زمان

 شایستگی اساسی:

Ck 1-1&  2-1 

Pck& 1-2&    Gk 

1-4 

 نام درس:  فلسفه تربیت رسمی و عمومی  در جمهوری اسالمی ایران

 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

های سدازمانهای تربیتدی ( را از منظدر    موقعیت های تربیتی )عمل فردی و طرحها و برنامه ها و فعالیت 
چیستی و چرایی و چگونگی فلسفه عمومی و  تربیت رسمی و عمومی و اسناد    تبیدین و مقایسده مدی    

 کند.
موقعیت های تربیتی )عمل فردی و طرحها و برنامه ها و فعالیت های سدازمانهای تربیتدی ( را از منظدر    

 بیت رسمی و عمومی و اسناد    ارزیابی و نقد  می کند.چیستی و چرایی و چگونگی فلسفه عمومی و  تر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2سطح 2سطح 1سطح  هامالک

ارزیددددددددددددابی  

موقعیتهای تربیتی 

بر اساس چیسدتی  

و چرایددددددددی  و 

چگددونگی فلسددفه 

 تربیت رسمی

 

قادر نیسدت موقعیتهدای   
مختلددف تربیتددی )عمددل 
فردی و طرحها و برنامه 
هدددا و فعالیدددت هدددای  

( را از  سازمانهای تربیتی
منظر چیستی و چرایی و 
چگونگی فلسفه عمومی 
و  تربیددددت رسددددمی و 

عمدددددومی و اسدددددناد    
تبیددین) دلیددل آوری( و  

 مقایسه  کند.

بددا بررسددی موقعیتهددای   
تربیتددی مختلددف تربیتددی  
)عمل فدردی و طرحهدا و   
برنامه ها و فعالیدت هدای   
سازمانهای تربیتی ( آنها را  
از منظر چیستی و چرایدی  

فلسفه عمومی  و چگونگی
و  تربیت رسمی و عمومی 
و اسددناد    تبیددین) دلیددل 

 آوری( کند.
 

بددا بررسددی موقعیتهددای 
تربیتی مختلدف تربیتدی   
)عمل فردی و طرحها و 
برنامه ها و فعالیت های 
سازمانهای تربیتی ( آنها 
را  از منظددر تناسددب بددا  
چیسدددتی و چرایدددی و  
چگونگی فلسفه عمومی 
و  تربیدددت رسددددمی و  

اسناد مقایسده   عمومی و
 کند.

 

ارزیددابی ارزشددها و 

اصدددول تربیدددت  

مبتنی بر چیسدتی،  

چرایی  و چگونگی 

فلسدددفی تربیدددت 

 رسمی

ارزشها و اصول  تربیت  

مبتنی بر چیستی چرایی 

فلسفه تربیدت رسدمی و   

عمومی  عناصر و مولفه 

هددای موقعیددت هددای   

تربیتی )عمدل فدردی و   

بددرای ضددعف هددا و قددوت 

هددای ) ارزشددها و اصددول 

تربیتی مبتنی بدر چیسدتی   

لسددفه تربیددت  چرایددی ف

رسدددمی و عمدددومی ( در  

عناصددر و مولفدده هددای   

دالیل و عوامل مدوثر در  

ایجاد ضعف  و قدوت در   

عناصددر و مولفدده هددای  

موقعیددت هددای تربیتددی 

ی و طرحها و )عمل فرد

برنامه ها و فعالیت های 
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طرحهددا و برنامدده هددا و  

فعالیت های سدازمانهای  

تربیتی را صرفا شناسایی 

 می کند.

موقعیددت هددای تربیتددی   

)عمل فدردی و طرحهدا و   

برنامه ها و فعالیدت هدای   

سددددازمانهای تربیتددددی(  

شناسایی شده )توجیهدات  

 مناسبی ارائه می دهد.

سددازمانهای تربیتددی( را  

بیددددان مددددی کنددددد و 

پیشدددنهادهای مناسدددب 

برای بهبود آن ارائه می 

 دهد.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت8

   تربیت رسمی و عمومیبخش اول:  مفهوم پردازی 
o  تبیین تربیت رسمی و عمومی 
o  ضرورت و امکان تربیت رسمی و عمومی 

o   تاریخچه تربیت رسمی و عمومی 

 فعالیت یادگیری:
 مطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد  

 مشارکت در بحث کالسی   

 :فعالیت عملکردی

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

 

 بخش دوم: مبانی تربیت رسمی و عمومی در نظام جمهوری اسالمی ایران  

o  مبانی  سیاسی 

o  مبانی حقوقی 
o  مبانی جامعه شناختی 
o مبانی روان شناختی 

 فعالیت یادگیری:  
 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   

 چیستی تربیت ر سمی و عمومی در نظام جمهوری اسالمی ایران  فصل 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 یادگیری:  
 مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده مشارکت در بحث های کالسی 
 گی های تربیت رسمی و عمومی با مبانی وفلسفه  تربیت   بحث در باره تناسب وی 

 فعالیت عملکردی:

 ژگی ها تربیت رسمی و عمومی با الگوهای دیگر  مقایسه وی 

 ژگی های تربیت رسمی و عمومی . عالیت های موجود از منظر وینقد و ارزیابی برنامه ها و ف 
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   چرایی تربیت  رسمی و عمومی 

 هدف تریت رسمی و عمومی  

 فعالیت های یادگیری:
 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:

 تحلیل یک موقعیت تربیتی ) برنامه ها و طر حهای( و بررسی آن از منظر هدف تربیت رسمی و عمومی  

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

 سه مطلوب  ویژگی های مدر 
 ارکان تربیت رسمی و عمومی  

 چرخش های اساسی در تربیت رسمی و عمومی  

 فعالیت های یادگیری:

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

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

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

 فعالیت های عملکردی:

 گیهای مدرسه  صول و ویمشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه های آن از منظر ا 

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

  مشخصات و ویژگی های نظام تربیت ر سمی و عمومی 

 تعریف و قلمرو نظام تربیت ر سمی و عمومی 

 رهیافت نظام تربیت ر سمی و عمومی 
 نظام تربیت ر سمی و عمومیرویکردهای اساسی  

 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 یادگیری:
 مشارکت در بحث های کالسیمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده  

 فعالیت های عملکردی:

 بررسی و نقد عملکرد یکی از مولفه های نظام تربیت رسمی و عمومی از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی  

 بررسی و نقد عملکرد یکی از زیر نظام های تربیت رسمی و عمومی از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی  
 موجود نظام تربیت رسمی و عمومی با ارکان دیگر بررسی و ارزیابی میزان روابط  

ارزیابی تناسب رهیافت ها و رویکردها ی نظام تربیت رسمی و عمومی با مبانی و فلسفه تربیت در جمهدوری اسدالمی    
 ایران 
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  بخش اول رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی 

 مشخصات کلی نظام تربیت رسمی و عمومی  

 ش گانه  تربیت رسمی و عمومی الگوهای نظری زیر نظام های ش 

 چرخشهای اساسی و تحول آفرین در نظام  تربیت رسمی و عمومی  

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد 
 تحلیل و بررسی چرخشهای اساسی   
 تحلیل و بررسی الگوهای نظری زیرنظام ها  

 مشارکت در بحث کالسی 

 :فعالیت عملکردی

بررسی و تحلیل ارتباط  الگوهای نظری زیر نظام ها با مبانی نظری آنها درفلسفه تربیت و فلسفه تربیت رسمی و  

 عمومی 

بررسی و تحلیل ارتباط مشخصات کلی نظام تربیت رسمی و عمومی با مبانی نظری آنها در فلسفه تربیت رسمی و  

 عمومی 

 های اساسی در عمل فردی و عمل نظام تربیت رسمی و عمومی ایج چرخشبررسی نت 

 های آن از منظر چرخشهای اساسی مشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه 
 بررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آن از منظر  چرخش های اساسی 

 بیت رسمی وعمومی از منظر رهنامه نقد وبررسی برنامه های موجود در نظامتر -
 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقدع الزم اسدتفاده از   
 روش بحث گروهی

مطالعده بده کدالس و اسدتاد بده       پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش
 صورت مکتوب توسط دانشجو

های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کدالس وارائده بده اسدتاد بده       انجام فعالیت
 روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

 

 . منابع آموزشی1
 منابع اصلی:

 192(. مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی )بخش دوم صدفحه  1291انقالب فرهنگی )شورای عالی 
 (. وزارت آموزش و پرورش.444تا 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4

 نمره  11ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  5پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها  ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری 
 نمره  5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 
 د های یادگیری تعیین شده است.ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیام
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  علیهم السالم((و اهل بیت  )صلی اهلل علیه و آله(سیره تربیتی پیامبر »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:  .4

یکی از وظایف مهم و اساسی پیامبر صلی اهلل علیه و آله تعلیم و تربیت مردم و هدایت آنان به سوی توحیدد و دیگدر آمدوزه    
تأکید و تأییدی بر این مدعاست. اهل بیت آن حضدرت  « من معلم مبعوث شدم»این سخن ایشان که های اسالمی است و 

علیهم السالم نیز همین وظیفة خطیر را پس از ایشان بر عهده داشته و دارند. از این روی، سیرة این بزرگواران گنجینده ای  
بر کارایی و اثربخشی از باالترین اعتبدار نیدز برخدوردار    است سرشار از آموزه های تربیتی در زمینه تربیت اسالمی که افزون 

است و رهنمودهای عملی فراوانی برای معلمان دارد و چون چراغی فروزان راهنمای معلمان در فعالیتهدای تعلدیم و تربیتدی    
-السالم در سداحت آنان است. در این واحد معلمان با اصول و روشهای تربیتی پیامبر صلی اهلل علیه و آله و اهل بیت علیهم 

آموزان خود را در این سداحتها تشدخیص داده و    یابند وضعیت مطلوب تربیتی برای دانش های تربیت آشنا شده و توانایی می
ها و اقدامات رایج تربیتی را بر اساس معیارهای به دست آمده از سیرة تربیتی معصومان علیهم السالم ارزیابی و نقدد   فعالیت
 کنند.

 مشخصات درس

 نظریع درس: نو

واحااد  8تعددداد واحددد:  

 نظری

 ساعت 22زمان درس: 

 نام درس: سیرة تربیتی پیامبر صلی اهلل علیه و آله و اهل بیت علیهم السالم

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
وضدعیت موجدود تربیتدی در سداحتهای تربیدت      با درک نقش اصول و روشهای تربیتی معصومان علیهم السالم، 

 اعتقادی، عبادی و اخالقی را شناسایی و وضعیت مطلوب تربیتی را ترسیم کند.
ها و اقدامات تربیتی رایج را در زمینه تربیت  بر اساس اصول و روشهای تربیتی معصومان علیهم السالم، ، فعالیت

 اعتقادی، عبادی و اخالقی ارزیابی و نقد کند.
 

 شایستگی اساسی:
Ck 1-1&  2-1 

Pck& 1-2&    Gk 
1-4 
 

 2سطح  8سطح  4سطح  هامالک 

مفهددوم، اهمیدددت و   اصول و روشهای تربیتی 
منابع سدیرة تربیتدی،   
اصددول و روشددهای  
تربیتدددی در سدددیرة  
پیامبر صلی اهلل علیه 
و آلدده و اهددل بیددت  
علیهم السدالم را در  
زمیندددددة تربیدددددت 
اعتقددادی، عبددادی و 

بددر اسدداس  اخالقددی
منبع معرفی شده بده  
زبددان خددود توصددیف 

 کند می

ربط و نسدبت اصدول و    
روشهای تربیت را در هر 
یددک از سدداحت هددا بددا  
اصول و روشهای تربیت 
در دیگر ساحتها توصیف 

 کند.  و تحلیل می

ویژگیهددددا، اصددددول و 
روشددددهای تربیتددددی  
معصومان علیهم السالم 
در هدددر یدددک از ایدددن 
سدداحتها را بددا اصددول و 

ای تربیتددی رایددج روشدده
غربدددی در آن سددداحت 
مقایسه و وجوه تمدایز و  

ها را به دسدت   تشابه آن
 می آورد

اصدددول و روش هدددای 
 تربیتی

فعالیتهددا و اقدددامات  
رایج تربیتی در ایدن  

اقدامات رایج تربیتی را با 
معیارهدددای برگرفتددده از 

با درک نقدش اصدول و   
روش هددای تربیتددی...  
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سدددددددداحتها را در 
موقعیت خود )بدرای  
مثددال در دبیرسددتان  
محل تحصیل خدود(  
شناسایی و توصدیف  

 کند. می

سیرة تربیتی پیامبر صلی 
اهلل علیدده و آلدده و اهددل 
بیددت علددیهم السددالم   

دهد و ارزیابی  تطبیق می
 کند.  می

نقدداط  قددوت و ضددعف  
روش های رایدج، روش  
هددایی را بددرای تددأثیر   
گذاری بر فرآیند تربیدت  

 نماید. ارائه

 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت8

 چیستی و ضرورت سیرۀ تربیتی پیامبر صلی اهلل علیه و آله و اهل بیت علیهم السالم
  تعریف سیره، سنت، تربیت، سیره تربیتی 

 حجیت و اعتبار سیره 

 داللتها و کارکردهای سیره 

 منابع سیره 

  ضرورت آشنایی با سیرة تربیتی پیامبر صلی اهلل علیه و آله و اهل بیت علیهم السالم 

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد 

 مشارکت در بحث کالسی 

 

 :فعالیت عملکردی

 یره تربیتی و انتخاب یک تعریف وارائه دلیل برای آنتهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره س 

 تهیه فهرستی از نظریه های مختلف در باره اعتبار سیره و بحث در باره آنها 
 

 آداب و روشهای زمینه ساز در تربیت 

 آداب و روشهای زمینه ساز پیش از تولد 

 آداب و روشهای زمینه ساز آغاز تولد 

  تولدآداب و روشهای زمینه ساز پس از 

 

 فعالیت یادگیری:

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

 ترین آداب و روشهای زمینه ساز با مراجعه به منابع اسالمی شناسایی مهم 

 فعالیت عملکردی:

   آداب و روشهای زمینه ساز در سیره تربیتی را با نظرات رایج غربی در این زمینه مقایسه کرده، وجوه تمایز و تشدابه آن
 دو را مشخص کند. 

 

 تربیت اعتقادی 

  روشهای پروش شناخت و ایمان به خدا 

 روشهای پرورش شناخت و ایمان به پیامبر صلی اهلل علیه و آله 
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 مان به امامتروشهای پرورش شناخت و ای 

 روشهای پرورش شناخت و ایمان به معاد 

 های یادگیری: فعالیت

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

 از منابع ومتون اسالمی وشهای پرورش شناخت و ایمان به خدا، پیامبر، امامان و معاداستخراج ر 

 های عملکردی: فعالیت

  های معلمان دینی و قرآن خود را در دورة دبیرستان با روشهای معصومان علیهم السدالم بررسدی    انطباق فعالیتمیزان
 کند.

 .روشهای رایج تربیت اعتقادی در دبیرستان محل تحصیل خود را شناسایی و نقد و بررسی کند 

 

 تربیت عبادی 

  آموزش قرآن 

  آموزش ذکر و دعا 

 آموزش نماز 

 آموزش روزه 

 های یادگیریفعالیت

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

 استخراج روشهای آموزش قرآن و ذکر و دعا و نماز و روزه از منابع و متون اسالمی 

 

 فعالیتهای عملکردی

 روشهای تربیتی پیدامبر صدلی    های رایج در زمینه تربیت عبادی در دبستان محل زندگی خود را با میزان انطباق فعالیت
 اهلل علیه و آله و اهل بیت علیهم السالم بررسی کند.

 توان روشهای آموزش نماز و قرآن و ذکر و دعا را در دورة ابتدایی به کار بست. تحقیق کند و معلوم کند چگونه می 

 تربیت اخالقی 

 اصول تربیت اخالقی 

 روشهای زمینه ساز در تربیت اخالقی 

 ش آگاهی و بصیرت اخالقیروشهای پرور 

 روشهای پرورش گرایشها و عادتهای مطلوب اخالقی 

 روشهای اصالح رفتارهای نامطلوب 

 های یادگیری: فعالیت

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

   مطالعه منابع تعلیم و تربیت اسالمی و استخراج اصول و روشهای تربیت اخالقی 

 های عملکردی: فعالیت

 .در بارة چگونگی کاربرد روشهای مطرح شده در موقعیت خاص، برای مثال در کالس چهارم ابتدایی، تحقیق کند 

 .در بارة شرایط کاربرد هر یک از روشها تحقیق کند 

  یک مدرسه را بررسی و نقد و ارزیابی کند. کاربرد این روشها در 
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 . راهبردهای تدریس و یادگیری2
ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقدع الزم اسدتفاده از   

 روش بحث گروهی
گزارش پیش مطالعده بده کدالس و اسدتاد بده      پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه 

 صورت مکتوب توسط دانشجو
های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کدالس وارائده بده اسدتاد بده       انجام فعالیت

 روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس
 

 . منابع آموزشی1

 منابع اصلی:
 د داودی و سیدعلی حسینی زاده، سیرة تربیتی پیامبر )ص( و اهل بیت )ع(، یک جلدیمحم

 اسداهلل طوسی، سیره تربیتی واخالقی پیامبر واهل بیت )علیهم السالم ( درخانه وخانواده،

 منابع فرعی:
 .4-1محمد داودی و سید علی حسینی زاده، سیرة تربیتی پیامبر )ص( و اهل بیت )ع(، ج 

 ، محمد حسین، سنن النبی )ص(،طباطبایی
 مطهری مرتضی، سیری در سیرة نبوی

 عالمه حلی، نگاهی به زندگانی دوازده امام، ترجمه محمدمهدی اشتهاردی
 معروف الحسنی، هاشم، زندگی دوازده امام، ترجمه محمد رخشنده

 عقیقی بخشایشی، پیشوایان،
 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4
 نمره 11آزمون مباحث نظری به میزان ارزشیابی پایانی: 

 نمره 5ها  های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت
 نمره 5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

شدود. مبندای    پایان ترم انجام میارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون 
 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است. ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 «سالمت، بهداشت و صیانت از محیط زیست »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن -8

انسانی است، شرط الزم برای یادگیری و رشد انسانی نظر از این که یکی از حقوق اساسی هر  برخورداری از سالمتی صرف
است؛ زیرا انسان سالم، محور توسعه پایدار است. ورود به فرایند یادگیری، ماندن در آن، تمرکز بر آن و پیامدهای آن پیوند 

« ات طیبهتحقق حی»هدف غایی نظام آموزش و پرورش نیز  محکمی با سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی یادگیرنده دارد.
گمان برخورداری از سالمتی برای دستیابی به آن ضرورت دارد. افزون بر آن معلمانی که از سالمت جسمانی و  است که بی

های درمانی و  وری باالتری خواهند داشت و موجبات کاهش بار اقتصادی ناشی از هزینه روانی بهتری برخوردار باشند بهره
یابی به چنین هدفی آن است که معلمان آینده، یعنی کسانی که در  ی دست الزمه ساعات غیبت کاری را فراهم سازند.

ی سالمت درآمیخته شوند. به سخنی  ی درسی با دانش آموز ارتباط برقرار خواهند کرد، با مقوله ترین سطح برنامه نزدیک
درست باشند و در آینده بتوانند در راستای ها کند که سالم و تن ی مدرسه ی تربیت معلم بخواهد معلمانی روانه دیگر، اگر دوره

هایی باشد که منجر به افزایش سواد سالمت  ی برنامه ارتقای سالمت دانش آموزان گام بردارند، منطقی است که دربرگیرنده
 سواد سالمت معرف توانمندی فرد در دستیابی به مباحث بهداشتی، درک، انتقال و کاربست آن وشوند.  دانشجو معلمان می
 گیری درست در برخورد با آن مباحث به منظور ارتقای سالمت خود و دیگران است.  همچنین تصمیم

ی سالمت جامعه که عبارتند: بیماری قلبی عروقی، سرطان، و  به این ترتیب، در این درس، با توجه به عوامل تهدید کننده
الکل و دخانیات و همچنین ارتقای نی، پرهیز از مصرف تغذیه سالم، فعالیت بدایمنی و حوادث، بر ارتقای سالمت از طریق 

های یادگیری گوناگونی در اختیار  ها و فرصت فعالیتشود و بر این اساس  جسمانی، روانی و اجتماعی تاکید میسالمت 
با تکیه بر  شوند، بلکه ها به ارائه و انتقال صرف اطالعات بهداشتی محدود نمی شود. این فرصت دانشجو معلمان قرار داده می

ای معنادار با  سازند تا دانشجو بتواند آنچه آموخته است را به گونه ای فراهم می زمینهتعریف ارائه شده برای سواد سالمت، 
های فردی، بین فردی، تفکر انتقادی و  هایی مهارت بافت واقعی زندگی خود پیوند بزند. همچنین با انجام چنین فعالیت

چون در یک دیدگاه وسیعتر از سالمت بایستی حفظ محیط زیست سالم نیز مورد بد. عالوه بر این، یا خالق در او پرورش می
 گیرد، بخشی از این واحد درسی نیز به صیانت از محیط زیست اختصاص یافته است. توجه قرار 

 

 مشخصات درس
 عملی -نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 
 عملی(-)نظری

 

 صیانت از محیط زیستسالمت، بهداشت و نام درس: 

 : در پایان این واحد یادگیری، دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای یادگیری

 .منابع اطالعات بهداشتی معتبر را به دیگران به ویژه دانش آموزان ارائه دهد 

  بر یک برنامه بلند مدت با اهداف روشن برای ارتقای سالمت خود طراحی و اجرا نماید و نتایج آن را
 روی سالمت خود ارزشیابی کند.

 آموزان( طراحی و اجرا  آموز )دانش یک برنامه بلند مدت با اهداف روشن برای ارتقای سالمت دانش
 ها( ارزشیابی کند. نماید و نتایج آن را بر سالمت او )آن

 

 

 شایستگی اساسی

 2سطح  8سطح  4سطح  ها مالک

دریافت و انتقال 

 اطالعات سالمت

 
 

توانسته است از منابع 
متعدد و معتبر اطالعات 

تواند  کسب نماید اما نمی
آن را به دیگران انتقال 

 دهد.

توانسته است از منابع متعدد و 
معتبر اطالعات کسب نماید و 
تا حدودی آن را به دیگران 

 انتقال دهد.

توانسته است از منابع 
متعدد و معتبر 
اطالعات کسب نماید 

رآمد های کا و به شیوه
آن را به دیگران 

 انتقال دهد.
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 برنامه سالمت
 

توانسته است یک برنامه 
سالمت برای خود یا 

آموزان طراحی، اجرا  دانش
و ارزشیابی کند اما 

تواند اثربخشی آن را  نمی
 مشخص سازد.

توانسته است یک برنامه 
سالمت طراحی، اجرا و 
ارزشیابی نماید و تا حدودی 

 سازد.اثربخشی آن را مشخص 

توانسته است یک  
برنامه سالمت 
طراحی، اجرا و 
ارزشیابی نماید و به 

ای روشن  گونه
اثربخشی آن را 

 مشخص سازد. 

 

 فرصت یادگیری، محتوای درس و ساختار آن -8

 ای آن به شرح زیر سازمان یافته است: محتوای مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه
 

 مباحث فرعی موضوع اصلی نوبت

 بخش نخست: مبانی سالمت

 
 
 
 اول

 (1+2) 

 ساعت

 

 

 

معارفه و آشنایی 

 با مفاهیم پایه

 
های مختلف مرتبط با سالمت؛  آشنایی با مدرس، دانشجویان و سرفصل درس؛ معرفی مفهوم

 آشنایی با تاریخ تحول علم سالمت همگانی و رویکردهای سالمت همگانی.

 

 تکلیف عملی )در کالس(  

 شود را  ها ارزش محسوب می ای پنج الویت که برای آن از دانشجویان بخواهید روی برگه
ها جایی  یادداشت کنند و سپس همراه آنان بررسی کنید آیا سالمتی در میان این الویت

 دارد؟

  ِاز دانشجویان بخواهید تعریف خود را از سالمت ارائه دهند و با تکیه بر دانشِ پیشین
 مرتبط با سالمت را ارائه دهید.آنان، مفاهیم 

  در بخشی از این جلسه، از دانشجویان بخواهید با استفاده از گزارشِ خود شرح حال
امیدها، انتظارات خود را از این  نیازها،های پیشین،  نویسی و ترسیم چشم انداز، تجربه

 درس دو واحدی بیان نمایند و پیش از پایان نشست به شما )مدرس( تحویل دهند.

 

: در پایان این جلسه، از دانشجویان بخواهید مصادیق اقدامات سالمت همگانی تکلیف عملی

 در پیرامون خود را شناسایی کنند و گزارشی از آن ارائه دهند.
 

 دوم
 (1+2) 

سنجش نیازهای 

 سالمت

 های گوناگون سنجش نیازهای سالمت. تعریف نیاز؛ انواع نیازها؛ شیوه
 

محل کارورزی خود یک نیازسنجی در زمینه سالمت انجام دهید.  در مدرسهتکلیف عملی: 

اید را  اید را مشخص سازید، انواع نیازهایی که تشخیص داده روشی که در آن استفاده کرده
تواند در  های خود را در قالب یک گزارش بیان نمایید )این کار می شناسایی کنید و  یافته

 های سه نفره انجام شود(. گروه
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 سوم
(1+2) 

معرفی 

   های نمایه پایگاه

 اطالعات سالمت

 ها های اطالعات سالمت و چگونگی استفاده از آن انواع پایگاه

 :46تکلیف عملی )در کالس(
ها را مشغول کرده  از دانشجویان بخواهید یکی از موضوعات سالمت که به تازگی ذهن آن

ها معرفی شده است پیرامون آن  آناست را انتخاب کنند و سپس در میان پایگاه مختلفی که به 
 اند را در قالب گزارش به کالس ارائه دهند. گردش کنند. آنچه آموخته

 بخش دوم: عوامل تهدید کننده سالمت ایرانیان

 
 
 
 
 
 

 چهارم 
(1+2) 

و پنجم 
(1+2) 

 
 
 
 
 
 
 

های  بیماری 

 غیرواگیر

 

غیرواگیر، میزان مرگ و میر ناشی از های  ها بیماری های غیرواگیر )تعریف و ویژگی بیماری
های غیرواگیر در ایران، انواع عوامل خطر )قابل اصالح و غیر قابل اصالح(، شایعترین  بیماری
 های غیرواگیر بیماری

 

مروری بر سیستم گردش خون،  تعریف و علل پدیدآیی  های قلبی و عروقی: بیماری

ها و چگونگی  زی و عالئم شایع آنتصلب شرایین، آنژین صدری، سکته قلبی و سکته مغ
ها در بروز  های قلبی و مغزی؛ نقش چربی ها؛ چگونگی کاهش خطر  بروز سکته برخورد با آن

 های قلبی عروقی؛ فشار خون باال )تعریف، عالئم و تشخیص، پیشگیری( بیماری
 

کننده، های پیشگیری  زا، عالئم هشدار دهنده، گام تعریف سرطان، عوامل سرطان سرطان:

 های شایع در ایران. اهمیت تشخیص زود هنگام، سرطان
 

تعریف مفاهیم خطر، آسیب، تصادف، ایمنی؛ شناسایی خطرات فیزیکی، : ایمنی و حوادث

ها.  انواع  شیمیایی، بیولوژیکی، و ارگونومیکی موجود در محیط آموزشی؛ نحوه پیشگیری از آن
های احتمالی؛ چگونگی  عاطفی، جنسی(؛ نشانه سوءاستفاده )غفلت و نادیده گرفتن، فیزیکی،

 واکنش در هنگام روبرو شدن با موارد سوءاستفاده.
  

های کوچک، سبک زندگی خود  از دانشجویان بخواهید در گروهتکلیف عملی)در کالس(: 

های قلبی عروقی و سرطان بررسی کنند.  یا پدر و مادر خود را از نظر خطر ابتال به بیماری
 ریزی کنند. را شناسایی کنند و برای کاهش این خطرات برنامهعوامل خطر 

 تکلیف عملی )در کالس(: 
پیش از پرداختن به بحث ایمنی و حوادث از دانشجویان بخواهید که جدول )ب( موجود در 

 پیوست را پر کنند.

  تکلیف عملی )در کالس(:
های کوچک خطرات مربوط به هر  اند در گروه از دانشجویان بخواهید با توجه به آنچه آموخته

 های زیر را شناسایی و راهکارهای پیشگیری از وقوع این خطرات را بیان نمایند.  یک از محیط

 در محیط کالس:
 در راهروها:

 در حیاط مدرسه:

 های بهداشتی: در سرویس
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این جلسه باید در مکانی برگزار شود که امکان دسترسی به رایانه و اینترنت . 

 وجود دارد.
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 ها: در دیگر مکان

از دانشجویان بخواهید از یک مدرسه بازدید کنند و  بر اساس آنچه که در لی: تکلیف عم

ی ایمنی و پیشگیری از آسیب برای یکی از  اند دو  پیام آموزشی در زمینه مدرسه مشاهده کرده
 های مخاطب )دانش آموزان، پدران و مادران، معلمان و غیره( طراحی کنند. گروه

 

 بخش سوم: ارتقای سالمت

 
 
 
 
 ششم

(1+2) 
و هفتم 

(1+2) 

 

 

 تغذیه سالم 

 فعالیت بدنی 

  سیگار و

 دخانیات

 

های رشد در سنین پنج تا نوزده  های غذایی؛ شاخص اصول تغذیه سالم و گروه تغذیه سالم:

سالگی: شاخص قد به وزن، شاخص نمایه توده بدنی )چگونگی محاسبه نمایه توده بدنی، 
چگونگی تنظیم برنامه غذایی مناسب برای خود(. دستورالعمل کشوری پایگاه تغذیه سالم )بوفه 

ای  ای نوجوانان(؛ نحوه تغییر الگوهای تغذیه )نیازهای تغذیهسابق(؛ تغذیه در دوران بلوغ 
آموز و فرایند یادگیری )کمبود  ها  و اثرات آن بر دانش آموزان؛ کمبود ریزمغذی نامناسب دانش

 (؛ نحوه خواندن و تحلیل بر چسب مواد غذایی Dید، آهن، کلسیم، روی، ویتامین 

های  تحرکی در ایجاد بیماری ندی آن؛ نقش بیب تعریف فعالیت بدنی و  گروه فعالیت بدنی:

های بدنی در میان زنان و مردان ایرانی، اثرات سودمند فعالیت  مختلف، وضعیت میزان فعالیت
 توصیه شده برای گروه های سنی گوناگون، هرم فعالیت بدنیبدنی بر بدن، میزان فعالیت بدنی 

ها؛ طبقه بندی انواع مواد، عالئم و  بیماریرابطه سیگار و مرگ و میر و :الکل و دخانیات

 های مصرف مواد و الکل؛ مبانی و اصول پیشگیری نشانه

یک هفته پیش از ارائه این موضوع، دانشجویان موظف هستند در جدول  تکلیف عملی:

ی خود را ثبت و مقدار تقریبی آن را یادداشت کنند و  موجود در پیوست، برنامه غذایی یک هفته
بیان شد دانشجویان بر « های غذایی اصول تغذیه سالم و گروه»بیاورند. پس از آنکه  به کالس

 های غذایی به تحلیل جدول برنامه غذایی خود بپردازند.  و گروه 57اساس واحد غذایی مورد نیاز

: از دانشجویان بخواهید بر اساس هرم فعالیت بدنی، یک برنامه فعالیت بدنی تکلیف عملی

 خود تنظیم کنند و به کالس آورند.برای یک هفته 

از دانشجویان بخواهید نمایه توده بدنی خود را محاسبه کنند. رقم به دست تکلیف عملی: 

گیرند  ای که در آن قرار می به طبقه آمده را بر روی نمودار نمایه توده بدنی پیدا کنند و با توجه
 یک برنامه غذایی مناسب برای خود بنویسند.

از دانشجویان بخواهید به پایگاه تغذیه سالم در یک مدرسه مراجعه  :4ادی فعالیت پیشنه

کنند و فهرست مواد غذایی موجود در آن را تهیه کنند و مواد غذایی مجاز و غیرمجاز را از هم 
آموزان در  تفکیک کنند. سپس راهکارهایی برای توجیه مسئوالن مدرسه، مسئول پایگاه و دانش

 غیرمجاز به مجاز پیشنهاد دهند.خصوص تغییر موارد   

آموز که در مرحله بلوغ است  ز دانشجویان بخواهید با یک دانش: ا8فعالیت پیشنهادی

های حاصل را با نیازهای  مصاحبه کنند و  برنامه غذایی یک روز او را بررسی کنند و داده
 ه کالس ارائه دهند.های خود را به صورت گزارش ب ای گروه سنی او مقایسه نمایند. یافته تغذیه

ز دانشجویان بخواهید برچسب دو ماده غذایی مورد عالقه خود را به : ا2فعالیت پیشنهادی 

 کالس آورند، آن را بخوانند و تحلیل کنند.

ز دانشجویان بخواهید برای ترویج تغذیه سالم در محیط خوابگاه دو ا :1فعالیت پیشنهادی 

 ریزی کنند. عملیاتی ساختن آن برنامهراهکار جدید پیشنهاد کنند و برای 
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 بخش چهارم: سالمت جسمانی )بهداشت فردی(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هشتم 
( و 1+2)

نهم 
(1+2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سالمت جسمانی 

)بهداشت فردی 

 ها( و بیماری

مراقبت اهمیت بهداشت دست و پاها، آموزش شستشوی دست(؛ ) بهداشت دست و پاها

عملکرد پوست و مو، آشنایی و چگونگی برخورد با مشکالت ساختمان و ) از پوست و مو

ساختمان کره چشم، ) ها مراقبت از چشم شایع پوست و مو، اکنه، شوره سر، اگزما(،

 ها مراقبت از گوشمشکالت متداول بینایی، چگونگی سنجش بینایی با چارت اسنلن(؛ 

آزمایش نجوا(؛  ساختمان گوش، مشکالت متداول شنوایی، چگونگی سنجش شنوایی با)

بهداشت هایی برای بهتر خوابیدن(.  اهمیت خواب و تاثیر آن بدن، گام) بهداشت خواب

های مختلف، عوامل های مختلف دندان، آشنایی با زمان رویش دندان )بخش دهان و دندان

های شایع بروز پوسیدگی دندان، افراد در معرض خطر  موثر بر ایجاد پوسیدگی دندان، محل
های پیشگیری از پوسیدگی دندان: مسواک زدن )آموزش مسواک زدن به  دندان، راه پوسیدگی
ساله(، استفاده از نخ دندان )آموزش استفاده از نخ دندان به کودکان(،  12تا  6کودکان 

دیدگی و شکستگی  فلورایدتراپی، فیشور سیالنت، رژیم غذایی؛ چگونگی برخورد با آسیب

بلوغ و ) بهداشت باروریملتهب؛ علل بوی بد دهان(.  ها؛ تفاوت لثه سالم و دندان

های آن. }ویژه  های آن در هر یک از دو جنس، بهداشت بلوغ، خودارضایی و زیان دگرگونی
ها و  دانشجو معلمان دختر: ساختمان، عملکرد و بهداشت دستگاه تناسلی زنان، قاعدگی و نشانه

 :قاعدگی{.}ویژه دانشجو معلمان پسرحاالت طبیعی و غیرطبیعی آن، سندروم پیش از 
 ساختمان،  عملکرد و بهداشت دستگاه تناسلی مردان{.

 های واگیردار: بیماری

های اکسیور، راه انتقال، راه پیشگیری(؛  ویژگیکرمک یا اکسیور )های انگلی:  عفونت

اردیا، های ژی ویژگیژیاردیوز )های آسکاریس، راه انتقال، راه پیشگیری(؛  ویژگیآسکاریوز )

تعریف بیماری سالک، وضعیت سالک در ایران و جهان، سالک )راه انتقال، راه پیشگیری(؛ 

عواملی موثر در گسترش آن، انواع سالک و عالئم بیماری در هر نوع، راه انتقال، راه پیشگیری، 

های شپش،  ویژگی. پدیکلوزیس )شپش(: چگونگی برخورد با دانش آموز مبتال به سالک(

 های پیشگیری، چگونگی برخورد. آلوده شدن، چگونگی تشخیص آلودگی، راههای  راه

چگونگی حمله ویروس اچ آی وی به بدن، تفاوت اچ آی وی و ایدز، اچ آی وی / ایدز ) 

 های تشخیص( های پیشگیری، راه های انتقال، عقاید غلط، راه راه
 

هداشت فردی در محیط از دانشجویان بخواهید یکی از مسائل مرتبط با ب تکلیف عملی:

ها را مشغول کرده است را شناسایی کنند و در قالب یک  پردیس )یا خوابگاه( که ذهن آن
 های نوین خود برای برطرف نمودن آن مساله را ارائه دهند. گزارش راه حل

: از دانشجویان بخواهید کتاب خودآموز  بهداشت بلوغ و نوجوانی را بخوانند و تکلیف عملی

 انتقادی از آن تهیه کنند.ای  چکیده

از دانشجویان بخواهید یک پمفلت، یا بروشور طراحی کنند و از طریق آن  تکلیف عملی:

 آموزان را به رعایت یکی از موضوعات مرتبط با بهداشت فردی تشویق کنند. دانش

های کوچک قرار بگیرند و تصور  : از دانشجویان بخواهید در گروهتکلیف عملی )در کالس(

ای به  ها باید از طریق نامه ها به شپش مبتال شده است و آن آموزی در کالس آن د دانشکنن
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ها با شپش این  ای خطاب به آن خانواده نوشته و ضمن آشنایی آن خانواده او اطالع دهند. نامه
 موضوع را به آنان اطالع دهند.

آموزان، پدر و  آن دانش: از دانشجویان بخواهید پمفلتی طراحی کنند و از طریق تکلیف عملی

های انگلی کرمک، آسکاریوز،  ژیاردیوز، یا سالک  مادرها، کارکنان مدرسه، و غیره را با بیماری
 آشنا سازند.

آموز  : از دانشجویان بخواهید مراحل آموزش شستشوی دست به دانش4فعالیت پیشنهادی 

 را در کالس به صورت عملی نمایش دهند.

دانشجویان بخواهید بازی مار و پله که سازمان یونیسف برای : از 8فعالیت پیشنهادی 

آموزان طراحی کرده است را با بافت خود متناسب کنند و  ها برای دانش آموزش شستن دست
 بازی جدید را به کالس عرضه کنند.

ی آنها مکانی برای  : از دانشجویان بخواهید که تصور کنند در مدرسه2فعالیت پیشنهادی 

وجود ندارد. از آنها بخواهید راهکارهایی بیاندیشند که بر این محدودیت فائق آیند. شستن دست 
 راهکارهای خود را به صورت نقاشی، عکاسی، گزارش کتبی و غیره به کالس ارائه دهند.

از دانشجویان بخواهید بررسی  : برای دانشجویان خوابگاهی:1فعالیت پیشنهادی 

 ه نکاتی را پیرامون بهداشت خواب بیاموزند؟ کنند دانشجویان خوابگاهی باید چ

: موانعی که بر سر راه حفظ برای دانشجویان غیرخوابگاهی: 4فعالیت پیشنهادی 

بهداشت خواب شما وجود دارد را شناسایی کنید و سپس راهکارهایی برای از میان برداشتن 
 ها ارائه دهید. آن

 بخش پنجم: سالمت روان

 
 
 
دهم 

(1+2) 

 

 

 

روان و سالمت 

 مدرسه

 کننده؛ تهدید کننده و محافظت آن؛ عوامل بر موثر عوامل شناسایی روان و سالمت تعریف

های روانی در حوادث و بالیا؛  روان؛ حمایت سالمت ارتقای و آسیب کاهش راهبردهای
 اختالل توجه؛ کمبود و فعالی بیش یادگیری؛ اختالل اختالالت خودکشی؛ افسردگی؛ اضطراب؛

 لجبازی؛ صرع؛ و جویی  مقابله
  

های معتبر، حادثه  ها و سایت از دانشجویان بخواهید با مراجعه به آرشیو روزنامه تکلیف عملی:

یا رویدادی را بیابند که در محیط مدرسه )ترجیحا در ایران( رخ داده است و یکی از اختالالت 
ار گرفته است در پدیدآیی آن مرتبط با سالمت روان که در این نشست آموزشی مورد بحث قر

توانست از وقوع  رویداد نقش عمده داشته است. آنچه که روی داده است و راهکارهایی که می
 این رویداد پیشگیری کند را در قالب گزارشی به کالس ارائه دهند.

 

 بخش ششم: سالمت اجتماعی

 یازدهم
(1+2) 

 

سالمت اجتماعی 

 و مدرسه

های اجتماعی؛ استرس در محیط کار و  موثر با دیگران؛ ارتباطات در شبکهایجاد و برقرار ارتباط 
 حمایت اجتماعی.

هایی  های کارورزی خود، موقعیت از دانشجویان بخواهید به مراجعه به گزارشتکلیف عملی: 

آموزان، و یا کارکنان مدرسه نیاز به  را در آن شناسایی کنند که سالمت اجتماعی خود، دانش
ه است. اگر دوباره به آن موقعیت برگردند به منظور ارتقای سالمت اجتماعی چه ارتقا داشت

 های خود را در قالب گزارشی کوتاه به کالس ارائه دهند. کاری انجام خواهند داد.؟ یافته

 بخش هفتم: سالمت در متن
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 دوازدهم
(1+2) 

سواد سالمت، 

شناسنامه 

سالمت 

آموزی،  دانش

مدارس مروج 

 سالمت

آموزی و  سواد سالمت و آشنایی با سطوح مختلف آن؛ معرفی شناسنامه سالمت دانشتعریف 
 آشنایی با آن؛ آشنایی با مدارس مروج سالمت و وضعیت آن در ایران.

آموز را به کالس آورید و در اختیار دانشجویان  شناسنامه سالمت چند دانش تکلیف عملی:

اند چگونه در  آنچه که در این درس آموخته های کوچک مشخص کنند قرار دهید تا در در گروه
 این شناسنامه مورد توجه قرار گرفته است؟ 

 بخش هشتم: صیانت از محیط زیست

 
 سیزدهم

(1+2) 

 

 

شناخت محیط 

 زیست

 تعریف محیط زیست و انواع آن -1-5
 منابع مختلف محیط زیست )فیزیکی، زیستی، اجتماعی و اقتصادی( -1-6
 انواع آن تعریف اکوسیستم )بوم سازگان( و -1-7

 محیط زیست ایران -1-8

گفتگوهای گروهی درباره امکان و چگونگی معرفی محیط زیست در مدارس ایران و عملی: 

 برحسب پایه 

 نمایش فیلم یا اسالیدی از محیط زیست ایرانفعالیت خاص: 

از دانشجویان بخواهید که با یک گزارش تصویری، نمایی از محیط زیست محل تکلیف: 

 نوع اکوسیستم و انواع منابع موجود ارائه دهند.زندگی خود شامل 

 * بهتر است که این گزارش بدون استفاده از کاغذ باشد
 

 
چهارده
 م
(1+2) 

 

شناخت انواع 

آلودگی ها و 

اثرات محیط 

 زیستی

 تعریف آلودگی و اثر -1-
 انواع آلودگی ها و اثرات محیط زیستی -2-2
 مدیریت پسماند و پساب و بازیافت -2-2

گفتگوهای گروهی درباره امکان و چگونگی آموزش انواع آلودگی ها و اثرات محیط عملی: 

 زیستی در مدارس ایران و برحسب پایه 

برای بازدید از یک کارخانه، تصفیه خانه، مرکز  تدارک سفری آموزشیفعالیت خاص: 

 بازیافت، تهیه کمپوست یا غیره

سفر همکاری کنند و در هنگام بازدید بدرستی از دانشجویان بخواهید که در تدارک تکلیف: 

 انواع آلودگی ها و اثرات را ارزیابی و به راهکارهای اصالحی اشاره  نمایند.

 
 پانزدهم

(1+2) 

 

شناخت حفاظت 

و حمایت از 

 محیط زیست

 تعریف حفاظت و حمایت از محیط زیست -
 معرفی انواع روش های حفاظتی و شیوه صحیح مصرف -2-2
 معرفی برخی از قوانین، ضوابط و کنوانسیون های محیط زیستی -2-2

گفتگوهای گروهی درباره امکان و چگونگی آموزش و بکارگیری انواع روش های عملی: 

 حفاظتی و شیوه صحیح مصرف برحسب پایه 

 نمایش فیلم یا اسالیدی در زمینه انواع شیوه های حفاظتیفعالیت خاص: 

بخواهید که به جامعه کوچکی برحسب انتخاب خود، یک یا چند روش از دانشجویان تکلیف: 

حفاظت و شیوه صحیح مصرف را آموزش دهند و بازخورد آموزش های خود و میزان همکاری 
 جامعه مخاطب را گزارش دهند.

 تعریف آموزش محیط زیست -1-4ارائه مبانی  شانزدهم
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آموزش محیط  (1+2)

زیست و شناخت 

 روش ها

 انواع روش های آموزش محیط زیست با توجه به پایه مورد آموزش معرفی -4-2
 معرفی انواع رسانه ها و وسایل کمک آموزشی -4-2

گفتگوهای گروهی درباره امکان و چگونگی آموزش محیط زیست و انواع روش ها، عملی: 

 رسانه ها و وسایل کمک آموزشی مناسب برحسب پایه 

 وسایل مختلف انواع روش های آموزش محیط زیستنمایش اسالید یا فعالیت خاص: 

از دانشجویان بخواهید که به یک مدرسه برحسب انتخاب خود مراجعه کنند و پس از تکلیف: 

هماهنگی های الزم با مدرسه، برای دو یا سه ساعت بصورت فوق برنامه برحسب پایه، 
اینکار می تواند در  موضوعی از محیط زیست را با وسایل و روش های مناسب آموزش دهند.

ایران انجام شود. ارائه گزارش تصویری بصورت فیلم یا عکس  58روزهای تقویم محیط زیستی
  الزامی است.

 

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری-2
پذیرد. باید تالش گردد تا ساختار  معلمان صورت می در این درس، فرایند یادگیری با مشارکت همه جانبه مدرس و دانشجو

ی افراد در فرایند یادگیری مشارکت داشته باشند. باور بر این است که گفت و شنودی که در  ای باشد که همه ها به گونه جلسه
گیرد، تنها میان مدرس و دانشجویان نیست، بلکه میان خود دانشجویان با  نشست آموزشی به منظور وقوع یادگیری صورت می

ای فراهم شده است تا دانشجویان بتوانند در  های یادگیری زمینه حی فعالیتهم نیز هست. از این رو در این درس با طرا
تواند توسط  ها می های مختلف، ترکیب این گروه های کوچک  )دو تا شش نفره( با هم کار کنند که با توجه به موقعیت  گروه

ز کالس توسط دانشجو )دانشجویان( شود کارهایی که در خارج ا مدرس یا خود دانشجویان تعیین گردد. همچنین پیشنهاد می
شود پیش از آن که به مدرس تحویل داده شود توسط دانشجو  گردد و به صورت گزارش به کالس ارائه می انجام می

)دانشجویان( دیگر نیز خوانده شود و پس خوراند آن دانشجو بر روی آن کار آورده شود. الزم به ذکر است که در برخی از مباحث 
اند و با توجه به موقعیتی که دانشجویان و مدرس در آن قرار دارند می  یادگیری به صورت پیشنهادی نیزز مطرح شدههای  فعالیت

 توانند تغییر یابند.
های گوناگونی نخست نیازها و منابع یادگیری مرتبط با  برای تسهیل در وقوع یادگیری، در آغاز هر نشست تالش شود به شیوه

ها و دانش پیشین دانشجویان نسبت به آن محتوا آشکار گردد. پس از آن  ارائه شود سنجش شود تا تجربهمحتوایی که قرار است 
ای فراهم گردد تا دانشجو بتواند با محتوای ارائه شده کاری انجام دهد و آن را به بافت  محتوای تازه ارائه گردد و سپس زمینه

 هایی که برای دانشجومعلمان پدید آمده است پاسخ داده شود. ام پرسشزندگی خود مرتبط سازد. در هر نشست تالش شود به تم
 

 منابع آموزشی-1

 باشد.در دست تالیف میمنبع اصلی: 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری -4

 : ارزشیابی پایانی از چند بخش تشکیل شده است:ارزشیابی پایانی

 .آزمون پایانی: سهم این آزمون پنجاه درصد است 
  ها و پیامهای طراحی شده  های یادگیری انجام شده توسط دانشجو و برنامه کار: تمام فعالیت پوشهارزشیابی

گیرد. ارزشیابی این پوشه نخست از طریق  ای گرد آمده و در اختیار مدرس قرار می توسط او در پوشه
آشکار است گیرد. پر  پاسخگویی به فرم خود ارزشیابی توسط خود دانشجو و سپس توسط مدرس صورت می

که کیفیت خود ارزشیابی دانشجو نیز در تصمیم گیری مدرس در هنگام ارزشیابی نقش دارد. سهم این 
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ارزشیابی نیز پنجاه درصد است )فرایند تدوین پوشه کار: سی درصد و خود پوشه کار به عنوان یک فراورده: 
 بیست درصد(.

های به  گیرد و یافته به صورت خود ارزشیابی دانشجو انجام می: این ارزشیابی در نشست هفتم و ارزشیابی ضمن نیم سال

 گیرد. دست آمده از آن در ارزشیابی پایانی مورد استفاده قرار می

 

 فرم پیشنهادی برای خود ارزشیابی

 های یادگیری  فعالیت
 اید؟................. در طول این نیم سال )تا این لحظه( چند فعالیت یادگیری انجام داده 
 کنید؟ اید را چگونه ارزشیابی می هایی که انجام داده یفیت فعالیتک 

 عالی      خیلی خوب       خوب        نیازمند به تالش بیشتر       غیرقابل قبول

 اید؟ های یادگیری را چقدر رعایت فرموده  زمان مندی انجام فعالیت 

 بسیار زیاد       زیاد           متوسط        کم           خیلی کم   
 اید پیش از ارائه به مدرس توسط دوستان شما  نقد شده است؟ ای که انجام داده های یادگیری آیا فعالیت 

 بسیار زیاد       زیاد           متوسط        کم           خیلی کم   
 اید؟ های یادگیری به چه میزان از راهکارهای خالقانه استفاده نموده فعالیت به نظرتان در انجام 

 بسیار زیاد       زیاد           متوسط        کم           خیلی کم   
 دهید؟ ای می های یادگیری خود نمره دهید چه نمره  در کل، اگر بخواهید از صفر تا بیست به فعالیت 

 سال  ل نیمهمکاری سازنده در طو
 ای که برگزار شد حضور یافتید؟................. تا این لحظه، در چند جلسه 
 ای به خود   های خود در جلسات آموزشی نمره دهید از صفر تا بیست چه نمره اگر بخواهید به پرسش پرسیدن

 دهید؟.......... می
 اید نمره دهید از صفر تا بیست  ی دوستان خود دادهاگر بخواهید به کیفیت بازخورد )پس خوراند( هایی که به گزارش ها

 دهید؟ .................... چه نمره ای می

 دهید؟............... ای به خود می ( چه نمره9ای در کالس انجام داده اید از صفر تا بیست ) اگر ارائه

  های  کرد )میزان مشارکت در جلسهدر طول این نیمسال، میزان فعال بودن شما در جلسات آموزشی چقدر تغییر پیدا
آخر را با میزان مشارکت در نخستین جلسه مقایسه بفرمایید(. از صفر تا بیست به میزان تغییر پدید آمده نمره 

 دهید...........

 یابی به اهداف دوره میزان دست

 اهداف این دوره از این قرار بود:
 در پایان این درس دانشجو معلم قادر خواهد بود:

 بع اطالعات بهداشتی معتبر را به دیگران به ویژه دانش آموزان ارائه دهد.منا 

  یک برنامه بلند مدت با اهداف روشن برای ارتقای سالمت خود طراحی و اجرا نماید و نتایج آن را بر روی سالمت خود
 ارزشیابی کند.

 آموزان( طراحی و اجرا نماید و نتایج آن را  )دانشآموز  یک برنامه بلند مدت با اهداف روشن برای ارتقای سالمت دانش
 ها( ارزشیابی کند. بر سالمت او )آن

 به میزان دستیابی خود به هر یک از این سه هدف نمره دهید )از صفر تا بیست(.

 :1هدف 

 :2هدف 
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 :2هدف 
 

 دو پرسش تاملی:

 با گذراندن این دوره چه نقاط قوتی در شما پدیدار گشته است؟ 

 
 

  گذراندن این دوره چه نیازهایی در شما پدیدار گشته است؟با 
 
 

اگر بخواهید فعالیت دوستان خود را در کالس  ارزشیابی کنید، به باور شما کدام یک از افراد بیشترین 

 مشارکت و درگیر شدن در فرایند یادگیری را داشته اند؟ به ترتیب سه نفر را نام ببرید.
 

 دهید؟ ای می نمرهدر مجموع به خود چه 
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 پیوست
 جدول الف:

 
 

 وعده غذایی

  نان، غالت، برنج، ماکارونی 
 سبزیجات 

 
 ها  میوه

 
 شیر، ماست، پنیر 

 قند چربی گوشت، مرغ، حبوبات، تخم مرغ، مغزها 

 
 شنبه

        صبحانه

 وسط روز

 ناهار

 عصرانه

 شام

 
 یکشنبه

        صبحانه

 وسط روز

 ناهار

 عصرانه

 شام

 
 دوشنبه

        صبحانه

 وسط روز

 ناهار

 عصرانه

 شام

 
 سه شنبه

        صبحانه

 وسط روز

 ناهار

 عصرانه

 شام

 
چهارشن
 به

        صبحانه

 وسط روز

 ناهار

 عصرانه

 شام

 
 شنبه پنج

        صبحانه

 وسط روز

 ناهار

 عصرانه

 شام

 
 
 جمعه

        صبحانه

 

 جدول ب:

 شد از وقوع این حوادث پیشگیری کرد. چگونه می آشنایانم در مدرسه رخ داده است.حوادثی که برای من، خویشاوندان، دوستان و یا 
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 « ای معلماخالق حرفه»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 4
کند که تمامی عناصر و فرایندهای تربیت گوناگون از  تربیت ماهیتی اخالقی دارد. چنین نسبتی بین اخالق و تربیت ایجاب می

دهد.  باشد که در آن کنشی اخالقی رخ می های اخالقی متأثر باشد. در واقع هر موقعیت تربیتی یک موقعیت اخالقی نیز می ارزش
یعنی مبتنی بر حقوق و تکالیفی از منظر اخالقی است براین اساس معلم به مثابه عامل اصلی و هدایت کننده جریان تربیت در 

های تربیتی به شناخت  چیستی و چگونگی اصول اخالقی )حقوق و تکالیف( حاکم بر موقعیت های تربیتی باید در باره موقعیت
ها و اصول اخالقی نمود یابد. به عبارتی  ها حساسیت داشته باشد. تا در عرصه عمل تربیت ارزش وثیقی رسیده و نسبت به آن

های تربیتی برسند تا قادر باشند  بر موقعیت های اخالقی )حقوق و تکالیف( حاکم دانشجویان باید به درک عمیق از ارزش
های تربیتی را در راستای تحقق اهداف از منظر اخالقی اصالح و بهبود بخشند. حاکمیت اصول اخالقی بر مناسبات  موقعیت

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

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد  نظری  8تعداد واحد: 

 ساعت 28زمان درس: 

 ای معلم )با تاکید بر حقوق و تکالیف اسالمی( نام درس: اخالق حرفه

 یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد 

های اخدالق حرفده ای    های آموزشی( را از منظر اصول و ارزش های تربیتی )عمل فردی و سازمان موقعیت
 نمایید. )حقوق و تکالیف( تحلیل و مقایسه می

های اخدالق حرفده ای    های آموزشی( را از منظر اصول و ارزش های تربیتی )عمل فردی و سازمان موقعیت
 نمایید. )حقوق و تکالیف( نقد می

های تربیتی )فردی و سازمانی( قادر  در شرایط تعارض آمیز اخالقی حرفه ای )حقوق و تکالیف( در موقعیت
 به تصمیم گیری است.

 

 PKشایستگی اساسی:

 

 هامالک  

 پیامدها

 2سطح  8سطح  4سطح 

شناسدددایی و تحلیدددل 
هدای تربیتدی    موقعیت

)عمل فدردی معلدم و   
های تربیتی( از  سازمان

منظر اخالق حرفه ای 
 )حقوق و تکالیف(

هددددای  در موقعیددددت

مختلف تربیتی )عمل 

فددددردی معلددددم  و  

های تربیتدی(   سازمان

هددای  اصددول و ارزش

اخالقدددی )حقدددوق و 

تکدددالیف( را صدددرفا   

شناسایی کرده و برای 

تحلیددل خددود دالیددل 

قانع کنندده ای ارائده   

 دهد. نمی

بددا کنددار هددم نهددادن     

هدددای تربیتدددی  یددت موقع

مختلف)عمل فردی معلدم   

هدای تربیتدی( ،    و سازمان

نقاط اخدتالف و اشدتراک   

هدددددا را از منظدددددر   آن

های اخالقی )حقوق  ارزش

و تکددددالیف( شناسددددایی 

 کند می

تبیددددین )دلیددددل آوری( 

مناسددبی بددرای چرایددی   

وجوه اختالف و اشدتراک  

های تربیتی)عمل  موقعیت

فددددددردی معلددددددم  و 

ا هدای تربیتدی(  ر   سازمان

از منظر اخالق حرفده ای  

)حقوق و تکدالیف( ارائده   

 دهد. می
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هدددای  نقددد موقعیددت  
 "تربیتی )عمل فردی 

هدای   و سدازمان "معلم
تربیتی( از منظر اصول 

هددای اخددالق   و ارزش
حقددوق و  ای )حرفدده  
 تکالیف(

 

در مقایسدده عناصددر و 

هددای موقعیددت  مؤلفدده

تربیتی )عمدل فدردی    

هدای   معلم و سدازمان 

ها و  ارزشتربیتی(  با 

اصول اخدالق حرفده   

ای )حقوق و تکالیف( 

هددا و  صددرفا  ضددعف 

های موجود را در  قوت

آن شناسددددددددایی و 

 نماید. فهرست می

های  ها و قوت برای ضعف

شناسددایی شددده در یددک  

موقعیددت تربیتددی  )عمددل 

فددددددردی  معلددددددم و  

هددای تربیتددی(   سددازمان

هددای اخالقددی   اسددتدالل

)توجیهدددات( مناسدددبی از 

هدای   منظر اصول و ارزش

اخالقی )حقوق و تکالیف( 

 دهد. ارائه می

دالیل و عوامدل مدؤثر در   

ایجدداد ضددعف و قددوت در 

یک موقعیت تربیتی)عمل 

فددددددردی  معلددددددم و 

های تربیتی( را از  سازمان

منظددر اخددالق حرفدده ای 

)حقوق و تکدالیف( بیدان   

کنددد و پیشددنهادهای  مددی

مناسددب بددرای بهبددود آن 

 دهد. ارائه می

تصدددمیم گیدددری در  
شددرایط تعددارض آمیددز 
اخالقددددددددددددی در 

هدای تربیتدی    موقعیت
)عمل فدردی  معلدم و   

 های تربیتی( سازمان
 
 
 

با تحلیل یک موقعیت 

تربیتی)عمددل فددردی   

هدای   معلم و سدازمان 

تربیتی( تعارض آمیدز  

اخالقددی اصددول و ارز 

شهای اخدالق حرفده   

ای متعارض )حقوق و 

تکدددالیف( را صدددرفا   

شناسددددایی وبیددددان 

در بده  نماید اما قدا  می

هددا  تحلیددل نتددایج آن

 نیست

با تحلیدل یدک موقعیدت    

تربیتی)عمل فردی  معلدم  

هددای تربیتددی(  و سددازمان

تعارض آمیز اخالقی نتایج 

و آثددددددار هریددددددک از 

های اخالقی حرفده   ارزش

ای )حقددوق و تکددالیف( را 

 نماید. بررسی و تشریح می

با تحلیدل یدک موقعیدت    

تربیتی)عمل فردی  معلم 

تربیتددی(  هددای  و سددازمان

یکدددددی از اصدددددول و  

هددددای اخالقددددی  ارزش

)حقوق و تکالیف( موجود 

در موقعیت تعارض آمیدز  

تربیتی را انتخاب کدرده و  

برای انتخداب و تصدمیم   

خود دالیل قابدل قبدولی   

 دهد. ارائه می

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 8

 بخش اول: چیستی اخالق حرفه ای در تربیت

 آن حرفه و ابعاد 
 اخالق و تفاوت آن با هنجارهای اجتماعی دیگر 
 اخالق حرفه ای 

 اخالق حرفه در تربیت 
 های تربیتی( ابعاد اخالق حرفه ای تربیت )اخالق )حقوق و تکالیف( معلمی، اخالق )حقوق و تکالیف( سازمان 
 دوگانه اخالقی حق/ مسئولیت )حقوق و تکالیف( 

 فعالیت یادگیری:
 مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استادمطالعه و جمع آوری  
 مشارکت در بحث کالسی 

 

 :فعالیت عملکردی
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تهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره اخالق حرفه ای تربیت و انتخاب یک تعریف از اخدالق حرفده ای تربیدت     
 وارائه دلیل برای آن

 

 حرفه ای تربیتبخش دوم: چرایی و ضرورت اخالق 
 نقش و جایگاه اخالق حرفه ای 

 های تربیتی آثار و نتایج اخالق حرفه ای در محیط 

 

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

 فصل سوم: چگونگی اخالق حرفه ای تربیت

 اخالق )حقوق و تکالیف( معلمی در زمینه:
 حضور در کالس درسشیوه  

 تدریس و آمادگی برای آن 
 ارزشیابی دانش آموزان 
 کالس داری نظم 
 ارتباط با همکاران 
 ارتباط با والدین دانش آموزان 
 ارتباط با جامعه محلی 

 

 فعالیت یادگیری:
 های کالسی های طرح شده مشارکت در بحث مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش 
 وظایف در منابع ومتون اسالمیشناسایی مصادیق هر یک از  
 ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخی شناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت 
 ها به صورت مکتوب و ارائه به کالس تشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئولیت 

 فعالیت عملکردی:

هدای دارای مضدامین    مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیدل فدیلم   تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق 
 های مختلف. های معلم در زمینه های روی زمین( و بررسی آن از منظر مسئولیت تربیتی مانند فیلم ستاره

هدای دارای   های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریدق تحلیدل فدیلم    مقایسه موقعیت 
های معلم و شناسدایی اشدتراک و اختالفدات ایدن      های روی زمین( از منظر مسئولیت مین تربیتی مانند فیلم ستارهمضا

 ها با هم. موقعیت

 های تربیتی در قبال: اخالق )حقوق و تکالیف( سازمان
 معلم و کارکنان 

 دانش آموزان 
 والدین دانش آموزان 
 های تربیتی همجوار جامعه محلی و سازمان 
 سطوح باالتر مدیریت در قبال 

 های یادگیری: فعالیت
 های کالسی های طرح شده مشارکت در بحث مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش 
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 شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسالمی 
 ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخی شناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت 
 ها به صورت مکتوب و ارائه به کالس تشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئولیت 

 های عملکردی: فعالیت

هدای دارای مضدامین    تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیدل فدیلم   
 های مختلف. های معلم در زمینه مسئولیتهای روی زمین( و بررسی آن از منظر  تربیتی مانند فیلم ستاره

هدای دارای   های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریدق تحلیدل فدیلم    مقایسه موقعیت 
های معلم و شناسدایی اشدتراک و اختالفدات ایدن      های روی زمین( از منظر مسئولیت مضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

 ها با هم. موقعیت
 

 مسائل اخالق حرفه ای تربیت

 های تربیتی مفهوم شناسی تعارضات اخالقی در موقعیت 

 های تربیتی مانند: مصداق یابی تعارضات اخالقی در موقعیت 
 مسائل اخالقی در فرایندهای یاددهی یادگیری

 مسائل اخالقی در فرایند ارزشیابی تحصیلی دانش اموزان
 مسائل اخالقی در مدیریت کالس

 القی در ارتباط با والدینمسائل اخ
 مسائل اخالقی در ارتباط با همکاران

 مسائل اخالقی در ارتباط با دانش آموزان با مشکالت ویژه
 و.......

 های تربیتی شیوه مواجهه با تعارضات اخالقی در موقعیت 
 

 های یادگیری: فعالیت
 ی کالسیها های طرح شده مشارکت در بحث مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش 

های برجسته تاریخی  شناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسائل اخالقی در تجارب زیسته معلمان و شخصیت 
 های متعارض در آن ها از نظر ارزش معلم )ایرانی، اسالمی و خارجی( و تحلیل موقعیت

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

 های عملکردی: فعالیت

هدای دارای مضدامین    تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیدل فدیلم   
هدای   های روی زمین( و بررسی آن از منظر وجود تعدارض اخدالق حرفده ای و شدناخت ارزش     تربیتی مانند فیلم ستاره

 عارض در آنمت

هدای دارای   های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریدق تحلیدل فدیلم    مقایسه موقعیت 
های معلم و شناسدایی اشدتراک و اختالفدات ایدن      های روی زمین( از منظر مسئولیت مضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

 ها با هم. موقعیت

های تاریخی یا تحلیدل   موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی روایت های متعارض در یک شناخت ارزش 
های دارای مضامین تربیتی( و ارائه راه حل مناسب اخالقی برای برون رفت از موقعیت تعارض آمیز و اقامه دلیدل   فیلم

 برای راه حل پیشنهادی
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 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقدع الزم اسدتفاده از   ارائه محتوای مباحث به روش 
 روش بحث گروهی

پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعده بده کدالس و اسدتاد بده      
 صورت مکتوب توسط دانشجو

حث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کدالس وارائده بده اسدتاد بده      های یادگیری مربوط به هر ب انجام فعالیت
 روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

 

 . منابع آموزشی1
 منابع اصلی:

 ای، انتشارات مجنون، تهران. (، اخالق حرفه1282فرامرز قراملکی، احد )
 یم و تربیت در اسالم، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران.(، آداب تعل1286حجتی، سیدمحمدباقر )

 (، اخالق تدریس در آیینه آیات و روایات، دفتر نشر معارف، قم.1282امیدوار، آ. ف. )
 منابع فرعی:

شناسی و علوم  (، مبانی و اصول اخالق تدریس بر اساس فلسفه اخالق اسالمی، روان1287بیرونی، راضیه و باقری، خسرو )
 .115، ص 2سال سی و هشتم، ش  تربیتی،

 اخالق سازمانی، سرآمد، تهران.  (،1288فرامرز قراملکی، احد )

های اخالقی، ترجمه عباس مظاهری، فرهنگ و تعاون، مرداد و  (، اخالق سازمانی و ارزش1282دی جی اف، ریچارد آی. )
 .11-6، ص 82شهریور 

 مدیریت کالس. دانشگاه امام صادق )ع(: تهران.(. اخالق تدریس در 1291هاشمی، زینب السادات )
 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4
 نمره 11ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره 5ها  های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت
 نمره 5ردی ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملک

شدود. مبندای    ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می
 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است. ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 «در جمهوری اسالمی ایراناسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش »سرفصل درس 

 

 معرفی درس و منطق آن -8
از جمله ویژگی هایی تربیت رسمی وعمومی قانون مند بودن است. سازو کارها اهداف و ابعاد دیگر این نوع تربیت مبتنی بر 

تصویب شده است. عمل تربیت در بستر تربیت رسمی و قوانین ومقرراتی است که توسط مراجع قانونگذار و تصمیم گذار تدوین و
عمومی مبتنی  بر این قوانین و مقررات است . ازاین  رو معلم به عنوان کارگزاری که در این بستر به عمل تربیت اقدام می کند 

دی ، قوانین و مقررات و الزم است با این بستر وزمینه اگاهی ومعرفت داشته باشد.  یعنی  که شناخت و فهم عمیق از اسناد راهبر
سازمان این نهاد از لوازم و پیش نیاز های ضروری برای ایفای  نقشهای حرفه ای  معلمی است که  دانشجو معلمان باید به 

 .کسب آن نایل آیند

 

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد 8تعداد واحد: 

 ساعت28زمان درس: 

پیشنیاز: فلسفه تربیت 
رسمی و عمومی در 
 جمهوری اسالمی ایران 

 

نام درس: اسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش در جمهوری اسالمی 

 ایران
 

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر  -8

 خواهد بود:
 (های تربیت رسمی های سازمان فعالیتها و  ها و برنامه های تربیتی )عمل فردی و طرح موقعیت

 را از منظر ابتناء به اسناد تحولی و قوانین و مقررات مقایسه و گزارش کند.
 
 

شایستگی 

 PKاساسی:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هامالک 
 

 2سطح  8سطح  4سطح 
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 اسناد تحولی
 
 
 

های  موقعیت
مختلف تربیتی 
)عمل فردی و 

ها  ها و برنامه طرح
های  و فعالیت

های تربیت  سازمان
رسمی و عمومی ( 
را صرفا بررسی و 
از منظر راهکارها و 
راهبردها توصیف  

 می کند. 

های  با بررسی موقعیت 
تربیتی مختلف تربیتی 

ها و  )عمل فردی و طرح
های  ها و فعالیت برنامه
های تربیت  سازمان

ها  رسمی و عمومی( آن
را از منظر راهیردها و 
اصول اسناد تحولی  
تربیت رسمی و عمومی 
 تبیین )دلیل آوری( کند.

 

های  با بررسی موقعیت
تربیتی مختلف تربیتی 

ها  طرح )عمل فردی و
ها و  و برنامه

های  فعالیت
های تربیت  سازمان

رسمی و عمومی ( 
ها را از منظر  آن

تناسب با راهبردها و 
راهکارهای اسناد 
تحولی نظام تربیت 
 رسمی و مقایسه کند.

 

 
 قوانین و مقررات 

قوانین و مقررات  
مرتبط با  

های  موقعیت
تربیتی )عمل 

ها و  فردی و طرح
ها و  برنامه
های  فعالیت
های تربیتی  سازمان

را صرفا  شناسایی و 
 کند. تشریح می

های  ها و قوت ضعف
موجود   درعناصر و 

های  های موقعیت مؤلفه
تربیتی )عمل فردی و 

ها و  ها و برنامه طرح
های  های سازمان فعالیت

تربیتی(  را بر اساس 
قوانین و مقررا ت  نظام 
تربیت رسمی شناسایی 
 کرده و توجیهات

 دهد. مناسبی ارائه می

دالیل و عوامل مؤثر 
در ایجاد ضعف و قوت 

های  درعناصر و مؤلفه
های تربیتی  موقعیت

ها  )عمل فردی و طرح
ها و  و برنامه

های  فعالیت
های تربیتی( را  سازمان

کند و  بیان می
پیشنهادهای مناسب 
برای بهبود آن ارائه 

 دهد. می

 

 و ساختار آنهای یادگیری، محتوای درس فرصت-8

 

 بخش اول رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی 
 مشخصات کلی نظام تربیت رسمی و عمومی 

 الگوهای نظری زیر نظام های شش گانه  تربیت رسمی و عمومی 
 چرخشهای اساسی و تحول آفرین در نظام  تربیت رسمی و عمومی 

 فعالیت یادگیری:

 مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استادمطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات  
 تحلیل و بررسی چرخشهای اساسی  

 تحلیل و بررسی الگوهای نظری زیرنظام ها  

 مشارکت در بحث کالسی 

 :فعالیت عملکردی
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بررسی و تحلیل ارتباط  الگوهای نظری زیر نظام ها با مبانی نظری آنها درفلسفه تربیت و فلسفه تربیت رسمی و  
 عمومی 

بررسی و تحلیل ارتباط مشخصات کلی نظام تربیت رسمی و عمومی با مبانی نظری آنها در فلسفه تربیت رسمی و  
 عمومی 

 نظام تربیت رسمی و عمومی های اساسی در عمل فردی و عمل بررسی نتایج چرخش 
 های آن از منظر چرخشهای اساسی مشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه 

 بررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آن از منظر  چرخش های اساسی 

 نقد وبررسی برنامه های موجود در نظامتربیت رسمی وعمومی از منظر رهنامه  -

 

 بخش  دوم :سند تحول بنیادین 

 ضرورت وجود اسناد راهبردی  -

 چشم انداز و اهداف سند تحول -

 راهبردهای کالن  -

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد 
 بحث در باره اهداف کالن و راهبردهای اصلی سند تحول  

 در بحث کالسی مشارکت 
 

 :فعالیت عملکردی

 مقایسه سند تحول بنیادین با چهارچوبهای تعریف شده در برنامه ریزی راهبردی) استراتژیک( 
 نقد وبررسی راهکارها ی سند تحول از منظر ارتباط با مبانی نظری  

 نقد و بررسی سند تحول از منظر سازگاری درونی عناصر و مولفه ها و راهکارها 

 ی برنامه درسی موجود از منظر سند برنامه درسی ملی نقد و بررس 

 

 بخش سوم: سند برنامه درسی ملی 
 چشم انداز و اصول برنامه درسی ملی  -

 رویکرد برنامه درسی ملی  -

 حوزه های تربیت و یادگیری  -
 

 فعالیت یادگیری:

 های کالسی های طرح شده مشارکت در بحث مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش 
 در باره آثار رویکرد برنامه درسی بر جریان یادگیری کالسیبحث  

 بحث در باره حوزه های یادگیری و ارتباط آنها با همدیگر  

 فعالیت عملکردی:

 نقد وبررسی سند برنامه درسی ملی از منظر ارتباط با مبانی نظری  
 نقد و بررسی سند برنامه درسی ملی  از منظر سازگاری درونی  

 زه های یادگیری در تناسب با مبانی نظری و اسنادباال دستی نقد هریک از حو 

 

 بخش چهارم : سازمان وتشکیالت  وزارت آموزش و پرورش 



244 

 

 سازمان اداری گذشته و اکنون نظام تربیت رسمی و عمومی 
 ساختار و تشکیالت شورای عالی آموز ش و پرورش شورای عالی انقالب فرهنگی 

 نطقه و مدرسهساختار اداری در سطحاستان و م

 های یادگیری: فعالیت

 های کالسی های طرح شده مشارکت در بحث مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش 
 بحث در باره قوانین و مقررات ونقد آنها  

 بحث و بررسی ساختار اداری استانی منطقه ای  

بحث در باره سازمانهای وابسته مانند سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، نهضت سواد آموزی، کانون پرورش  
 فکری  و سازمان نوسازی 

 بحث و بررسی ساختار اداری حوزه وزارتی  

 های عملکردی: فعالیت

 بررسی و ارائه گزارش از سازمان اداری  اداره کل یک استان یا یک منطقه 
 ارائه گزارش از اهداف و ساختار اداری یکیاز سازمانه های وابسته بررسی و  

 

 قوانین و مقررات نظام تربیت رسمی و عمومی بخش پنجم :  

 قوانین  مرتبط با نظام  تربیت رسمی و عمومی ) مصوبات مجلس( -

شورای عالی مقررات مهم و  اساسی نظام تربیت رسمی و عمومی ) مصوبات شورای عالی آموزش و پررورش و  -
 انقالب فرهنگی (

 آیین نامه اجرایی مدارس  -

 فعالیت یادگیری:
 های کالسی های طرح شده مشارکت در بحث مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش 
 بحث در باره تناسب قوانین و مقررات موجود با همدیگر  

 بحث در باره دالیل تغییر در برخی قوانین و مقررات  

 فعالیت عملکردی:

 مقایسه  قوانین مهم و اسا سی نظام تربیت رسمی و عمومی  در ایران در جهان  
 بررسی وارزیابی سیر تاریخی قوانین ومقررات نظام تربیت رسمی وعمومی  

 بررسی  چگونگی اجرای ایین نامه اجرایی در یک  مدرسه و شناسایی مشکالت ان  

 

 . منابع آموزشی1
 مبانی نظری سند تحول بنیادین -

 سند تحول بنیادین  -

 سند برنامه درسی ملی  -

 سازمان و قوانین آموزش و پرورش تالیف احمد صافی انتشارات سمت  -

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4
 نمره 8ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره 5ها  فعالیتهای یادگیریپیش بینی شده و مشارکت در  ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت
 نمره 5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

شود. مبنای  ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می
 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است. ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک



246 

 

 «نقش اجتماعی تربیتی معلم»سرفصل درس 

 :معرفی درس و منطق آن .1

تربیتی معلم می تواند، دانشجویان معلمی را نسبت به وظیفه و -ارائه بینش، بحث و اندیشه ورزی پیرامون نقش اجتماعی 
رسالت خویش حساس کند و برخی چالش های نظری معطوف به بازتعریف این نقش در جامعه امروز را از پیش پای وی 

و مسائل خاص نسل جدید در آن، داشتن انگاره ای صحیح از  بردارد. این امر مستلزم شناخت دقیق مختصات عصر حاضر
 جایگاه معلم در حرکت اصالحی اجتماعی و آمادگی برای ایفای این نقش در این عصر است.  

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد نظری 8تعداد واحد: 

 ساعت 28زمان درس: 

  

 نام درس:   نقش اجتماعی تربیتی معلم 

 یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود: اهداف/ پیامدهای

 تصویری روشن و واقع بینانه از مختصات عصر حاضر داشته باشد. (49
معیارهای نوع مطلوب رابطه با دانش آموزان در این عصر را بشناسد و بتواند رابطه خود با دانش   (41

 آموزانش را مبتنی بر آن تنظیم نماید.
جایگاه وامکانهای مختلف خود را در مقام اصالحگر اجتماعی در سلسله مراتبی از اجتماعات از    (45

 کالس گرفته تا جامعه بیابد.
ویژگیهای اصالح گری را بداند و قادر باشد مبتنی بر این ویژگیها و به اقتضای مختصات عصدر    (43

 حاضر، کنش اجتماعی فعاالنه و موفقیت آمیز داشته باشد.

 PKتگی اساسی:شایس

 

 هامالک  

 پیامدها

 2سطح 8سطح 4سطح 

داشتن تصویری روشن 
و واقددددع بیناندددده از  
 مختصات عصر حاضر

مختصددددددددددات و 

ویژگیهدددای عصدددر  

حاضدر را مدی داندد و    

می تواندد بدرای هدر    

یددک نموندده فرضددی  

 ذکر کند .

می تواند با قدرار گدرفتن    

در یک موقعیدت واقعدی،   

مختصاتی از عصر حاضدر  

کدده در آن بددارز اسددت را  

شناسایی کندد و بدا بیدان    

 شواهد، توضیح دهد. 

می تواند راه حل هایی را 

بددرای عبددور یددا تعدددیل  

چالش های عصر حاضدر  

ارائه دهدد و در موقعیدت   

 تربیتی بکار گیرد. 

شناخت معیارهای نوع 

مطلوب رابطه با دانش 

آموزان در ایدن عصدر   

 وتوان تنظیم رابطه 

معیارهای نوع مطلوب 

رابطه با دانش آموزان 

در این عصر را بداند و 

بتوانددددد و در یددددک 

مصددددداق، حالددددت  

مطلدددوب و حددداالت 

ندددامطلوب را نشدددان 

 دهد.

در یک موقعیدت تربیتدی،   

ابعاد رابطه تربیتی ممکدن  

ناسایی کندد  و مطرح را ش

و حالت مطلوب را در هدر  

 بعد، مشخص نماید.

بتواند در موقعیت تربیتدی  

واقعددی، ابعدداد تربیتددی را  

بشناسد و حالت مطلدوب  

آن بعددد را عمددال محقددق 

 کند.

شددددناخت و یددددافتن 

جایگددداه وامکانهدددای 

قادر باشد تا مشکالت 

و معضددالت اجتمدداع  

قادر به تشدخیص مؤلفده   

هدددای مختلدددف بدددروز  

قادر باشد در یک موقعیت 

واقعی، دست بده اصدالح   
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مختلف خدود در مقدام   

 اصالحگر اجتماعی 

را  هددددای تربیتددددی 

 بشناسد و تشریح کند.

مشکالت باشد و فرضدیه  

هددایی در بددرون رفددت از 

 آنها داشته باشد. 

موقعیدددددت و محدددددیط 

 اجتماعی بزند.

فهم ویژگیهای اصالح  

گری و قددرت انجدام   

 کنش اجتماعی فعال   

مقتضددای ویژگیهددای 

اصالح گری در عصر 

حاضدر را مدی داندد و    

مددی توانددد آنهددا را در 

موقعیت های مختلف 

 بازتعریف کند.

قددادر اسددت در زندددگی   

معلمان، ویژگیهای -مصلح

اصالح گری را بازشناسی 

کندد و متنداظر آنهددا را در   

 زمان حال معلوم نماید. 

قددادر اسددت، ویژگیهددای  

اصالح گری را به صورت 

تهدددای واقعدددی در موقعی

اجتماعی مختلف محقدق  

 سازد.

  
 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 8

 

 بخش نخست: ویژگیهای عصر حاضر
 فروریختن ساختارهای فیزیکی و مفهومی در عصر ارتباطات -

 رویارویی اطالعات با دانش -

 رویارویی سرعت با تامل در تصمیم -

 رویارویی سنت با مدرنیته -

 انسان با قدرت ساختارهای اجتماعیرویارویی عاملیت  -

 چالش معنا -

 چالش هویت -

 تکالیف یادگیری:

 مطالعه و مرور مقاله چالش های تربیت اسالمی در قرن بیست و یکم، نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، جلد دوم.  -

 مطالعه و مرور فصل سوم از بازشناسی عاملیت انسانی در فضای مجازی -

 تکالیف عملکردی:

 ی ویژگیهای عصر حاضر با یکی از این موارد:مصداق یاب

 حضور در یک شبکه اجتماعی، دسته بندی تجربیات شخصی از تاثیرات این شبکه ها بر زندگی -

 مصاحبه های عمیق با سه دانش آموز دبیرستانی و پرسش از نگاه آنها به زندگی -

 

 بخش دوم: رابطه معلم و شاگرد  
 مقبولیت: در میانه هیبت و هم سطحی -

 الگوپردازی: در میانه مریدپروری و تک روی -

 هدایت گری: در میانه اقتدارگرایی و تسهیل گری -

 همراهی: در میانه نظاره گری و همپایی -

 حقیقت گرایی: در میانه نفوذناپذیری و نسبی گرایی -

 پایش: در میانه تفتیش تا عدم توجه -

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

 تکالیف عملکردی:

 گفتگو درباره قطب ها و بررسی نقاط قوت و ضعف هر قطب -

 یافتن و تشریح نقاط بهینه در یک موقعیت تربیتی -
 

 های اجتماعی معلمبخش سوم: رسالت
 واقع بینی: در میانه واقع زدگی و واقع گریزی -

 اصالحگری: در میانه انفعال و مقابله -

 تبیین گری: در میانه شنوندگی و گویندگی -

 ترسیم افق: در میانه اقتضا و توهم -

 تکالیف یادگیری:

 های برنامه درسی و استخراج وظایف اجتماعی معلم از آنمطالعه فصل هشتم از کتاب فرهنگ -

 عملکردی:تکالیف 

یافتن مصادیق رسالتهای اجتماعی معلم در زندگی و کنش معلمان مبرّزی چون میرزا حسدن رشددیه، بهمدن بیگدی،      -
 مرحوم کرباسچیان، معلم کالوی بندر دیّر، و ...

 

 بخش چهارم: ماموریت های اجتماعی جدید معلم در عصر حاضر
 تبیین گری -

 فراهم سازی موقعیت های انتخاب -

 عوامل زیرساز انتخاب و تامل بر آنهافراخوانی  -

 بازخوانی و بازتعریف معیارها -

 نقادی و گزینشگری -

 افق نگری و معنا بخشی -

 کنشگری مسووالنه -

 تکالیف یادگیری:

مطالعه فصل چهارم از بازتعریف عاملیت انسانی در فضای مجازی و نیز چالش های تربیت اسالمی در قرن بیست و یکم  -
 به تربیت اسالمی، جلد دوم. از کتاب نگاهی دوباره

   تکالیف عملکردی:

 گفتگو درباره قطب ها و بررسی نقاط قوت و ضعف هر قطب -

تالش عملی برای محقق ساختن حداقل سه مؤلفه از رسالتهای جدید اجتماعی معلم در یک موضوع اجتماعی و ارائده   -
 گزارش آن به کالس

 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

این درس باید به توجه به مسائل عملی و واقعی عصر حاضر و توجه به تمرین عملی یافته های نظری دانشجویان تددریس  
شود. از این رو، مطالعه منظم دانشجویان، اندیشه ورزی و فرضیه پروری معطوف به مطالب نظدری، داشدتن مباحثده هدای     
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ی خاص آنها در عصر حاضر و نیز حضور در موقعیت هدای واقعدی و   گروهی، ارتباط با دانش آموزان حاضر و تحلیل ویژگیها
 تالش برای تحقق اصالح گری اجتماعی باید مد نظر قرار گیرد. 

 

 . منابع آموزشی1
 منابع اصلی:

 (. نگاهی دوباره تربیت اسالمی، جلد دوم، تهران: انتشارات مدرسه.1284باقری، خسرو ) 
 ربیت دینی، قم: انشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.(. نقش معلم در ت1291داوودی، محمد )

 منابع فرعی:

 (. فرهنگهای برنامه درسی. ترجمه مهرمحمدی و همکاران، تهران: انتشارات سمت.1289ژوزف، پامال بلوتین و دیگران )
به راهنمایی نرگس (. تحلیل عاملیت انسانی در مواجهه با فضای مجازی. پایان نامه کارشناسی ارشد، 1292بیگی، سمیرا )

 سجادیه، تهران: دانشگاه تهران.

 (. برنامه درسی انتقادی، دانشنامه برنامه درسی.  1292سجادیه، نرگس )
 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4
 ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری 

ر فعالیدت هدا و نیدز ارزشدیابی از     ارزشیابی تکوینی: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت د
 تکالیف عملکردی دانشجو در طول ترم
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 «اصول و فنون راهنمایی و مشاوره»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:4

راهنمایی مجموعه فعالیت های منظم و سازمان یافته ای است که به منظور حدداکثر اسدتفاده از تواندایی هدای بدالقوه در طدول       
زندگی درباره فرد اعمال می شود. مشاوره رابطه رویاروی بین مراجع و مشاور است که بدان وسیله به مراجع کمک می شدود تدا   

اذ نماید،از طریق مشاوره مراجع می آموزد که چگونه یک زندگی سالم و سدازنده را  پس از شناخت خویش تصمیمات مناسبی اتخ
 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 اسدت. از طریدق   
وانایی ها و محدودیت های داندش آمدوزان پدی برد،یکدی از وظدایف اساسدی معلمدان        خدمات راهنمایی و مشاوره می توان به ت

راهنمایی و هدایت دانش آموزان می باشد به طور مسلم ارایه خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش آموزان بدون آگاهی معلمان از 
دانشجو معلمدان در دوران تحصدیل خدود بدا      مبانی،اصول و روش های راهنمایی و مشاوره میسور نمی باشد، بنابراین الزم است

مبانی، اصول و روشهای راهنمایی و مشاوره آشنا شده تا بتوانند درآینده به عنوان معلم مدرسه نقش راهنمایی و مشاوره ای خدود  
محسوب مدی  را به خوبی ایفا نمایند. همچنین این درس به عنوان یکی از دروس پایه برای دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره 

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

مشخصاااااات 

 درس

نددوع درس: نظددری 

  2تعداد واحد: 

 22زمدددددان درس: 

 ساعت

 اصول و فنون راهنمایی و مشاورهنام درس: 

 در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای یادگیری: 

با مطالعه درس مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره، با مفاهیم اساسی راهنمایی و مشاوره آشنا شده، در فرایند آموزش 
نقش  از مبانی و اصول مشاوره بهره کافی ببرد، به جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش پی ببرد و با

مشاوره ای معلمان در فرایند تدریس و کالس درس آشنا شود.همچنین از فنون و روش های شناخت دانش آمدوزان  
و رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانی اطالعات کافی کسب نموده و بتواند در موقعیدت واقعدی مدرسده بکدار     

 ببرد.
مشاوره در موقعیت های واقعی مدرسده بهدره بدرده و بدا     دانشجوپس از گذراندن این درس قادر خواهد بود از اصول 

در زمینده هدای   شناختی که ازتفاوت های فردی، ویژگی ها و مسایل و مشکالت دانش آموزان پیدا می کند بتواندد  
 شغلی و سازشی به آنها کمک نماید. -تحصیلی

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  کااد

8-4& 2-2& 

1-2& 

 2سطح 8سطح 4سطح  هامالک

داناااش محتاااوایی و  

موضاااوعی راهنماااایی 

 ومشاوره و انواع آن

در موردمباحددث اساسددی 

راهنمدددددددددددددایی و 

مشدددداوره،فنون و روش 

هددای مشدداوره صددرفا    

اطالعات ارایده شدده را   

جمدددع آوری و بددددون  

ارایدده تحلیددل حاصددل از 

مقایسدددده آنهددددا، آن را 

 گزارش نموده است.  

موضددددوعات اساسددددی  

راهنمایی و مشاوره و انواع 

مدورد مقایسده قدرار    آن را 

داده و یافته های خدود را  

در قالددب یددک گددزارش   

 منسجم ارایه نموده است

مباحث اساسی راهنمدایی  

و مشددداوره واندددواع آن،  

تفدداوت وتشددابه مفدداهیم  

ورابطه آنها بدا یکددیگررا   

مددورد مقایسدده و ارزیددابی 

قرارداده و دالیل خدود را  

در قالددب یافتدده هددا بدده   

صددورت یددک گددزارش   

 نموده است. منسجم ارایه

نقش و وظایف کارکناان  

مدرسااه در رابطااه بااا  

دربداره نقدش و وظددایف   

کارکندددان مدرسددده  در 

نقش و وظدایف کارکندان   

مدرسدددده را در فراینددددد 

نقش و وظدایف کارکندان   

مدرسدددده را در فراینددددد 
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فرایناااد راهنماااایی و  

 مشاوره دانش آموزان

مورد راهنمایی و مشاوره 

دانددش آمددوزان صددرفا    

اطالعات ارایده شدده را   

جمع آوری و بدون ارایه 

تحلیل حاصل از مقایسه 

آنها، آن را گزارش نموده 

 است.  

راهنمایی و مشاوره دانش 

ار آموزان مورد مقایسه قدر 

داده و یافته های ناشی از 

ایددن مقایسدده را در قالددب 

یک گزارش منسجم ارایه 

 نموده است

راهنمایی و مشاوره دانش 

آمددوزان وتفدداوت وتشددابه 

آنهددا بددا یکدددیگررا مددورد 

مقایسه وتجزیه و تحلیدل  

قرارداده و یافته های خود 

را بدده صددورت مکتددوب   

 نموده است.گزارش 

رویکردهااای اساساای  

مشاوره و روان درمانی و 

 کاربردهای آنها 

درباره رویکردهای اصلی 

مشدداوره و روان درمددانی 

صددرفا  اطالعددات ارایدده  

شدددده را جمدددع آوری و 

بددددون ارایددده تحلیدددل 

حاصل از مقایسده آنهدا،   

آن را گدددزارش نمدددوده 

 است.  

مفدددددداهیم اساسددددددی 

رویکردهای اصلی مشاوره 

و روان درمددانی را مددورد  

مقایسه قدرار داده و یافتده   

های خود را در قالب یدک  

گددزارش منسددجم ارایدده   

 نموده است

مباحث مهم رویکردهدای  

اصدددلی مشددداوره وروان  

درمددانی وتفدداوت وتشددابه 

آنهددا بددا یکدددیگررا مددورد 

مقایسه و ارزیابی قرارداده 

قالدب   و دالیل خود را در

یافته ها به صدورت یدک   

گددزارش منسددجم ارایدده  

 نموده است.

برنامه های راهنماایی و   

مشاوره در نظام آموزش 

 و پرورش 

دربددداره برنامددده هدددای 

راهنمددایی و مشدداوره در 

نظام آموزش و پدرورش  

جهددان وایددران صددرفا    

اطالعات ارایده شدده را   

جمع آوری و بدون ارایه 

تحلیل حاصل از مقایسه 

ن را گزارش نموده آنها، آ

 است.  

برنامده هدای راهنمددایی و   

مشددداوره در آمدددوزش و  

پرورش ایران را بدا سدایر   

کشورهامورد مقایسه قدرار  

داده و دالیددل خددود را در  

قالب یک گزارش منسجم 

 ارایه نموده است

برنامه هدای راهنمدایی و   

مشددداوره در آمدددوزش و  

پددرورش ایددران وتفدداوت  

وتشابه آن با برنامه هدای  

ره درسایر کشورها را مشاو

مددورد مقایسدده و ارزیددابی 

قرارداده ویافته های خدود  

را به صورت مکتدوب ودر  

قالدددب یدددک گدددزارش  

 منسجم ارایه نموده است.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت8
 :مباحث اساسیفصل اول

 اهمیت و ضرورت راهنمایی و مشاوره -
 مشاوره در نظام آموزش و پرورشفلسفه و اهمیت راهنمایی و  -
 تاریخچه راهنمایی و مشاوره در جهان و ایران -
 راهنمایی و مشاوره در اسالم -
 مفهوم و تعریف راهنمایی -
 اصول و اهداف راهنمایی  -
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 خدمات راهنمایی   -
 مفهوم و تعریف مشاوره -
 اصول و اهداف مشاوره  -
 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
 آنها مقایسه مفاهیم راهنمایی، مشاوره و روان درمانی و بیان تفاوت های -2

 :  فعالیت عملکردی
 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 -
 انواع راهنمایی از نظر شیوه اجرا -
 انواع مشاوره از نظرموضوع -
 نظر شیوه اجراانواع مشاوره از  -

 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
 مقایسه انواع راهنمایی و مشاوره از نظر موضوع و شیوه اجرا و بیان تفاوت های آنها -2
 راهنمایی وبیان شباهت ها و تفاوت های آنهامقایسه الگوهای   -4

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

 مشاوره: روش ها و فنون راهنمایی و فصل سوم
 تعریف روش و فن -
 روش های راهنمایی و مشاوره-
فنون راهنمایی)مشاهده،مصاحبه،پرسشنامه،شرح حدال نویسدی،واقعه نویسدی،مقیاس درجده بنددی رفتدار،گروه سدنجی،مطالعه         -

 موردی،مطالعه پرونده تحصیلی،سیاهه رفتار،آزمون های روانی(
مقاومت، برخورد با سکوت، سازمان دادن، انعکاس احساس و محتوا، قرارداد فنون مشاوره)گوش دادن،تشویق کردن، برخورد با  -

بستن، تعیین تکلیف، پایان دادن به جلسه، همدلی، مواجهه سازی، تفسیر و بینش، رهبری، ایفای نقش، تسکین یدا آرام بخشدی،   
 ارجاع(

 مهارت های مشاوره  -
 

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -1
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 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2
 مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره با یکدیگر و بیان تفاوت های آنها -2

 مشاهده اجرای فنون مشاوره توسط متخصصان )مستقیم/ فیلم( و تحلیل مشاهدات به صورت مکتوب -4
 :  لیت عملکردیفعا
 تحلیل و مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درس -1
 -2طراحی و اجرای یک نمونه از هر کدام از فنون راهنمایی نظیر مشاهده، مصاحبه و ....، و ارایه گزارشی ازآنها بده مددرس     -2

 مدرسه در قالب گزارش کتبیبیان کاربرد هریک از فنون راهنمایی و مشاوره درمحیط واقعی 
اجرای فنون مشاوره توسط دانشجویان رشته مشاوره با توجه به مشاهدات خود )مستقیم/ فیلم (در مدورد یدک نفدر از داندش      -4

 تصویری و کتبی آن به مدرس -آموزان و ارایه گزارش صوتی
 آموزان: نقش و وظایف کارکنان مدرسه در برنامه راهنمایی و مشاوره دانش فصل 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 -
 نقش دانش آموز در فرایند راهنمایی و مشاوره -

 :دگیریفعالیت یا
 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  -2

 های آنها
 :  فعالیت عملکردی

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

 : جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورشفصل پنجم
 برنامه های راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه -
 و عمل مشاور در دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه نقش -
 ساختار و تشکیالت 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 -
 مراکز بهداشت روانیمشاوره در موسسات و  -
 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  -
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2
 رنامه های راهنمایی و مشاوره درمدارس ابتدایی و متوسطه و بیان تفاوت های آنهامقایسه ب -2
 مقایسه دانش آموزان از نظر تفاوت های فردی در ابعاد مختلف -4
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 :  فعالیت عملکردی
 تحلیل و مقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره در مدارس ابتدایی و متوسطه و ارایه گزارش آن در کالس درس -1
تحلیل و مقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره در مراکز مشاوره دانش آموزی، خانواده و دانشجویی و ارایده گدزارش کتبدی     -2

 آن به مدرس
مقایسه تفاوت های فردی دونفر از دانش آموزان یک مدرسه توسط دانشجویان رشته مشاوره و ارایده گدزارش کتبدی آن بده      -2

 مدرس
 اسی مشاوره و روان درمانی: رویکردهای اسفصل ششم  
 مشاور و انتخاب نوع رویکرد درمانی -
 رویکردهای درمانی متمرکز بر زمینه -
 رویکردهای درمانی متمرکز بر هیجانات -
 رویکردهای درمانی متمرکز بر تفکر و باور -
 رویکردهای درمانی متمرکز برعمل و رفتار -
 رویکردهای درمانی یکپارچه نگر و التقاطی -
 :الیت یادگیریفع
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2
 مقایسه رویکردهای درمانی مختلف و بیان تفاوت های آنها -2

 :  فعالیت عملکردی
 آن در کالس درستحلیل و مقایسه رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانی و ارایه گزارش  -1
تحلیل کاربرد رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانی در محیط واقعی مدرسه توسط دانشدجویان رشدته مشداوره و ارایده      -2

 گزارش کتبی آن به مدرس

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2
ارایه مستقیم مباحث نظری به تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه 

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 محدیط آموزشدی،برقراری پیوندد میدان نظدر و      

اهم نمودن مشارکت گروهی دانشجویان در انجام فعالیدت هدای عملکدردی توسدط مددرس از      عمل در محیط آموزشی و فر
راهبردهای تدریس این درس می باشد که منجر به درک عمیق تر مطالب وبکارگیری داندش نظدری راهنمدایی و مشداوره     

مطالعده فدردی و درک    توسط دانشجو معلمان در موقعیت های واقعی مدرسه خواهد شد.یادگیری غیر مستقیم نیدز مسدتلزم  
 شناختی فرد در موقعیت های مختلف محیط آموزشی می باشد.

 . منابع آموزشی1

 منابع اصلی:
 (. اصول و مبانی مشاوره. ترجمه مهدی گنجی، تهران، نشر ساواالن.1291گالدینگ، ساموئل .تی) -
 رشد. (. مقدمات راهنمایی ومشاوره. تهران، انتشارات1291شفیع آبادی، عبداهلل ) -

 منابع فرعی:
 (. کلیات راهنمایی و مشاوره، مشهد، نشرتمرین1291اصغری پور، حمید) - 
 (. زمینه مشاوره و راهنمایی، ترجمه باقر ثنایی و همکاران،انتشارات رشد 1286گیبسون، رابرت و میشل، ماریان) - 
 انتشارات رشد (. راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی، تهران، 1279صافی ، احمد) - 
 (. فنون مشاوره و روان درمانی، تهران، نشر دانژه 1291تمدنی، مجتبی و بهمنی، بهمن ) - 
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 (. اصول و روش های راهنمایی و مشاوره،تهران،انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی 1271حسینی بیرجندی، سید مهدی )-

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4

 نمره 11مباحث نظری )باز پاسخ،بسته پاسخ، چندگزینه ای و یا ترکیبی( به میزان  ارزشیابی پایانی: آزمون
 نمره2ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری پیش بینی شده کالسی

 نمره 8ارزشیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف )فعالیت( عملکردی

ول نیمسال،تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمسال انجام مدی شدود.   ارزشیابی از یادگیرنده براساس تکالیف یادگیری در ط
 مبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.
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 «های تدریساصول و روش» سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن4
آموزش و برنامه درسی، عرصه اصلی اختیارات معلم است؛ و همین اختیارات است که مسئولیت معلم های تدریس در تمامی نظام

فعالیتی موقعیتی است که شکل موثر آن بر بنیاد دانش و « تدریس»کند. های تدریس الزامی میرا برای بکارگیری موثر روش
کردن فقط با هرگونه عمل خود نیاز دارند؛ اما عمل معلمی شود. چنین دانشی را معلمان آینده برایهای علمی دنبال مییافته

کند، کسب دانش تدریس های تدریس آماده میشود. آنچه دانشجومعلمان را برای بکارگیری روشکسب این دانش ممکن نمی
-ر که میای از دانش و هنهای 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، دانشجومعلمان در سطحی عام فراهم کند تا آنان قادر به ادراک و بکارگیری روش

شوند از فنون آن در عمل بهره بگیرند. برای تحقق شوند و قادر مییدانشجومعلمان با مبانی، اصول و مراحل تدریس آشنا م
های تدریسی هایی از تدریس و با برخی از اعمال و فعالیتدستاوردی، ضروری است معلمان با منابع این حوزه علمی، با نمونه

تواند به آنان کمک چنین شرایطی می هایی داشته باشند.معلمان پیشین در عرصه واقعی آشنا شوند و برای اقدام به آن، تمرین
کند تا معلمان آینده در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیری و 

 ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت های پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته های علمی و پژوهشی باشند. 

 
 مشخصات درس

 وع درس: نظری ن

  8تعداد واحد: 

 ساعت 28زمان درس:

 های تدریساصول و روشنام درس: 

 : در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم  قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای یادگیری

ای اقدام کند که در آن نقش معلم به عنوان کارگزار اصلی آن عرصه به به ارائه تصویری از تدریس مدرسه

روشنی تشریح و تبیین گردد و چگونگی عمل خود را به عنوان کارگزار یک کالس درس فرضی، به استناد 

دانش معتبر مدلل سازد و از برنامه خود دفاع نماید. همچنین، دانشجومعلم در پایان این واحد یادگیری با اصول 

های ی بکارگیری آنها در موقعیتهاهای تدریس را با قابلیتعام و خاص تدریس آشنایی دارد و برخی روش

تر را دارد و به پیگیری شناسد و از منابع معتبر تدریس آگاه است و امکان شناسایی منابع مناسبمتفاوت می

 دستاوردهای علمی جدید حوزه تدریس، متعهد است.  

 2سطح  8سطح  4سطح  هامالک

 شایستگی اساسی:

PK  2-8 & 8-8کد 

PCK  1-2 & 2-2کد 

فهم اصول ا 

های و روش

 تدریس

 

توانسته است به بیان 

تعاریفی از تدریس و اصول 

 های آن اقدام کند. و روش

ای به تبیین تدریس مدرسه

بر اساس متغییرهای 

مختلف متمایزکننده آن 

مبتنی بر منابع علمی اقدام 

کند و تشریحی به زبان می

 نماید.خاص خود ارائه می

ی هابه شناسایی اصول و روش

های تدریس در موقعیت

کند ای اقدام میمختلف مدرسه

و تبیینی مدلل از بکارگیری هر 

های یک از اصول و روش

تدریس توسط معلم در موقعیت 

 نماید. خاص ارائه می

ایفای نقش 

معلمی در 

تدریس 

 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 معلمان توجه می

کند که در آن عمل می

منابع درس بر آنها تاکید 

نشده است ولی در منابع 

توانسته است خود را در نقش 

ود و بر آن معلم متصور ش

گیری در اساس به تصمیم

های واقعی یا فرضی موقعیت

اقدام و به عنوان معلم ایفای 
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 ای کند.نقش حرفه این حوزه موجود است.

انجام 

 تکالیف

هایی ارائه کرده که پاسخ

حاصل جستجوی در منابع 

در دسترس و بازخوانی 

محدود تجربه شخصی 

 است. 

های ارائه شده در پاسخ

قواعد کلی پاسخگویی 

رعایت شده و پژوهشی 

سطحی عمیق از بازخوانی 

شود که تجربه دیده می

 قابل پذیرش است. 

های ارائه شده دارای بنیاد پاسخ

پژوهشی دقیقی است و ضمن 

بکارگیری زبان مناسب ارائه، از 

سازماندهی و حتی محتوای 

 بدیع برخوردار است. 

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت8
 ای آن به شرح ذیل سازمان یافته است: مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسهمحتوای 

 مباحث فرعی موضوع اصلی نوبت 

طددرح ضددرورت و جایگدداه موضددوع و  اول

ایجاد انگیدزه جهدت پیگیدری درس و    

ارزشیابی تشخیصدی و اعدالم برنامده    

 درس

معرفدی   داندش مربدوط،  شناسایی انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح 

برنامه و سرفصل درس، تشریح منطق درس و کاربردهای آن برای معلمان، معرفدی  

تکالیف عملکردی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشدجویان بدر اسداس پیامددها و     

 سطوح عملکرد. 

ای خود را یدادآوری  هر دانشجو یکی از تجربیات تدریس معلمان مدرسه: 4تکلیف 

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

هایی از تدریس معلمان به صورت فیلم و بحث و بررسی درباره تجربیدات  ارائه نمونه هاها و یادآوری تجربهارائه نمونه دوم

های متعددی در تدریس ای که نشان داده شود اصول و روشدانشجومعلمان به گونه

  مطرح است.

شناسی و شرح گستره موضوعی تدریس )به عنوان یک علم(، تشریح اصول و مفهوم یستی تدریستشریح چ سوم

-های تدریس و معرفی وضعیت ایران از حیث تدریس )با اسدتناد تجربده  انواع روش

 های گزارش شده دانشجومعلمان( و تشریح وضعیت تدریس در چند کشور جهان.

-های آن بر اساس واقعیات عمل مدرسههای تدریسی معلمان و ضرورتتبیین نقش ایتبیین نقش معلم در تدریس مدرسه چهارم

 ای و با تشریح وضعیت ایران. 

 عملی: در این ارتباط، نمایش یک فیلم تدریسی ضرورت دارد.

های تدریس آگاه باشند و چگونده  : چرا معلمان نیاز دارند از اصول و روش8تکلیف 

 توانند چنین کنند؟می

تشریح مراحل تدریس به عنوان عمدل واقعدی معلدم در کدالس درس مشدتمل بدر        ای: قسمت اولمراحل تدریس مدرسه پنجم

یابی برای یک مبحث علمی، تعیین اهدداف درس، انتخداب   شناسی و منطقمخاطب

 های یادگیری.دهی محتوا و فرصتهای یادگیری، سازمانمحتوا و فرصت

 شده. عملی: نقد و بررسی منطق مراحل ذکر

گیری در باره زمان های یادگیری، تصمیمانتخاب روش تدریس محتوا و ارائه فرصت ای: قسمت دوممراحل تدریس مدرسه ششم

 درس، تنظیم مکان )فضا و روابط( درس و چگونگی ارزشیابی یادگیری مخاطبان.

 عملی: نقد و بررسی مراحل ذکر شده.
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ریددزی تدددریس: طددرح درس  برنامدده هفتم

 هسالیان

اجزای طرح درس سالیانه و اصول تهیه آن، تدوین طرح درس سالیانه در کدالس و  

 های ارائه شده در کالس.نقد و بررسی نمونه

 کنند.های کوچک به تدوین طرح درس سالیانه اقدام میعملی: دانشجویان در گروه

هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه بدرای موضدوع مدورد     :2تکلیف 

 خود تهیه و با مدرس درس ارائه کند.نظر 

اجزای طرح درس روزانه و اصول تهیه آن، تدوین طدرح درس روزانده در کدالس و     ریزی تدریس: طرح درس روزانهبرنامه هشتم

 های ارائه شده در کالس.نقد و بررسی نمونه

 کنند.های کوچک به تولید طرح درس روزانه اقدام میعملی: دانشجویان در گروه

هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه بدرای موضدوع مدورد     :1تکلیف 

 نظر خود تهیه و با مدرس درس ارائه کند.

داری، فرهنگ کالس درس، مقررات کدالس درس، جدو   های کالسالگوها و روش مدیریت کالس درس نهم

 کالس درس و رفتار در کالس درس.

هدایی  های مدیریت کدالس ررسی روشهای کوچک به بعملی: دانشجویان در گروه

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

محدور  های تدریس معلمبندی آنها به دو طبقه: روشهای تدریس و طبقهانواع روش های تدریسروش دهم

 های تدریس شاگردمحور و معرفی مشروح هر یک برای بکارگیری.و روش

بنددی  هدای تددریس را طبقده   های دیگر به چه شدکلی روش بندیطبقه :4تکلیف 

 اند؟کرده

محدور در  های تددریس معلدم  یادآوری کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیری روش محورهای تدریس معلمروش یازدهم

 کالس درس.

های کوچک به طراحی تدریس بر اساس این روش اقدام عملی: دانشجویان در گروه

 پردازند.میو به تدریس 

محدور در  های تدریس شاگردیادآوری کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیری روش های تدریس شاگردمحورروش دوازدهم

 کالس درس.

های کوچک به طراحی تدریس بر اساس این روش اقدام عملی: دانشجویان در گروه

 پردازند.و به تدریس می

های توضیح در ارتباط بدا موضدوعات درسدی،    توضیح دادن، قابلیت روش هایروش توضیح دادن در کالس درس سیزدهم

 های تدریس.اثربخش ساختن توضیحات در هر یک از روش

هدای تجربدی   های موثر توضیح در موقعیتعملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش

 یا فرضی.

 های تدریسآن در هر یک از روش گیری ازها و چگونگی بهرهانواع پرسش کردن معلم در کالس پرسش چهاردهم

هدای  های موثر پرسش کردن در موقعیدت عملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش

 تجربی یا فرضی.

هدای کالسدی   مواجهه معلم با پرسش پانزدهم

 شاگردان

های پرسش کردن شاگردان، چگونگی مواجهه بدا  های شاگردان، انگیزهانواع پرسش

 های تدریساز انواع روش های شاگردان در هر یکپرسش

هدا در  های مدوثر پاسدخگویی بده پرسدش    عملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش
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 های تجربی یا فرضی.موقعیت

هدا و  های آزمون و سنجش پیشرفت تحصیلی در کدالس درس، اندواع آزمدون   روش سنجش یادگیری شاگردان شانزدهم

، اهدداف سدنجش در کدالس    مزایا و معایب آنها برای بکدارگیری در کدالس درس  

هدای  های اعالم نتایج به شاگردان در کالس درس در هر یک از روشدرس، روش

 تدریس.

-های موثر سنجش یدادگیری در موقعیدت  عملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش

 های تجربی یا فرضی.

 

 . راهبردهای آموزش و یادگیری2
شود. دانشدجوی ایدن درس موظدف     جانبه آموزشگر د دانشجو انجام می همههای کالس درس با مشارکت  در این درس، آموزش

است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع نیز بپردازند و در مباحث شرکت نماید. همچنین، دانشجویان حق دارند به طدرح  
دقیقده در کدالس    15یین وقدت قبلدی، تدا    ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعپرسش بپردازند و برای ارائه دیدگاه

گردد و به صدورت عملدی مدورد تمدرین     درس به ارائه نظر بپردازند. در همه جلسات درس، یک مبحث به صورت نظری ارائه می
شود که بده تشدخیص آموزشدگر یدا بده درخواسدت        هایی مطرح  حال، در جلسات درس ممکن است پرسشگیرد. درعینقرار می

تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه گویی به برخی از آنها میدانشجویان، پاسخ
تواند برای همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعدداد آنهدا از   ها میشود. این قبیل پرسش 

 درصد تجاوز نکند. 51
 

 . منابع آموزشی 1
 ها و فنون تدریس. تهران: سمتهای آموزشی: روش(: مهارت1292شعبانی، حسن. ) -

 (: بازاندیشی فرایند یاددهی د یادگیری و تربیت معلم. تهران: مدرسه.1286مهرمحمدی، محمود. ) -

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4
گیرد که در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میهای تدریس در ارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس اصول و روش

های ها و تجارب خود از کار عملی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس پرسشآن دانشجویان یادگیری
 کنند. آموزشگر، ارائه می

شود و از سوی دیگر س را شامل میهای بخش عملی درارزشیابی ضمن نیمسال: ارزشیابی ضمن نیمسال از سویی تمام فعالیت
 شود.گیرد و دستاورد هر دو قسمت جهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته میبرای اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیری انجام می

شود. آموزشگر در مواردی که ارزشیابی تکالیف: ارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می
 دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهای او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کنند. د، اجازه میمصلحت بدان

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

 درصد امتیاز  41د آزمون ضمن نیمسال: 
 درصد امتیاز  25د آزمون پایانی: 
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 «ایپژوهش و توسعه حرفه»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 4
های تربیت معلم امروزه با آن روبرو هستند، خلق فرصت های یادگیری است که بر  یکی از چالش هایی که مؤسسات و دانشگاه

تأثیرگذار باشد. درصورتی که در طول برنامه آموزش توانایی معلمان جهت رویارویی مؤثر با موقعیت های واقعی تربیتی/ آموزشی 
های  ای دانشجو معلمان فرصت پژوهش در تجربه را بدست آورند، به توانایی های مورد نیاز برای مواجهه با موقعیت حرفه

از آنجا که،  .کنند آموزان خود منتقل ورند دست خواهند یافت و قادر خواهند بود این توانایی را به دانش نامعلومی که در آن غوطه
از تجربه را  های واقعی کالس درس است فرصت یادگیری روایت های شخصی که حاصل تأمالت دانشجو معلمان در موقعیت

به عنوان پیش نیاز برنامه کارورزی این امکان را فراهم  «درس پژوهی»و آموزش « پژوهش روایی»کند، لذا آموزش  ممکن می
از طریق درس پژوهی قادر شود تجربه خود را با دیگری ة روایی به مطالعه تجربیات خود پرداخته و می کند تا دانشجویان به شیو

در آینده بتوانند از این توانایی برای تأمل بر عمل خود، بهبود شرایط مطرح نماید و با نقادی دیگران به اصالح خود بپردازد و 
 ای خویش بهره بگیرند.  و نیز توسعه حرفه آموزشی و تربیتی، سهیم نمودن دیگران در تجربیات خود

 مشخصات درس

 /عملینوع درس:  نظری

 1+1تعداد واحد: 

 ساعت 48زمان درس: 

 

 ای  نام درس: پژوهش و توسعه حرفه

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

، تجربیات شخصی خود/ دیگری را از موقعیت درس پژوهیو  با آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش روایی

ای  های آموزشی/ تربیتی مورد واکاوی )تأمل( قرار داده و از این تجربیات برای توسعه ظرفیت های حرفه

 استفاده کنند. 
 شایستگی اساسی:

pck  2& 2-4کد-

2&1-2 

 2سطح 8سطح 4سطح  هامالک 

با تأمل بر یک روایت/  روایت تجربه

تجربه جدید آن را در 

قالب یک داستان ساده 

با جزئیات کم روایت 

 می کند.

با تأمل بر یک روایت یا 

تجربة جدید، آن را در قالب 

و   داستانی با جزئیات

پیچیدگی ها روایت می 

 کند.

 

با تأمل بر یک روایت یا 

تجربة جدید، آن را در 

و   قالب داستانی با جزئیات

پیچیدگی هایی که 

ننده احساسات، منعکس ک

افکار و توالی منطقی آن 

ها، روند ها و.. است را  

 روایت می کند.

خود و  تأمل بر تجربه

 دیگری

و  بر روایت خود

تأمل کرده و  دیگری

ها، واکنشها، و  کنش

های  رفتارها، دیدگاه

افراد حاضر در موقعیت 

را در بیان تجربیات 

مورد توجه قرار داده 

 است. 

های  بر دیدگاه

های داستان تأمل  شخصیت

می کند و  می تواند با 

ارائة شواهدی از یافته های 

علمی و پژوهشی از آن 

دفاع کند یا  آنها را با ذکر 

دلیل زیر سؤال برده و نقد 

 کند.

با تأمل مجدد بر تجربة 

تفکر خود/ روایت درک 

خود را از این تأمالت را با 

بهره گیری از یافته های 

قالب علمی/ پژوهشی در 

دانش قابل عرضه به 

 دیگران ارائه کند. 
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توانسته است داده  تحلیل و تفسیر

های جمع آوری شده 

را طبقه بندی نموده و 

ارتباط میان طبقات را 

برقرار کند، اما نتوانسته 

آن را تحلیل ساختاری 

 نماید.  

توانسته است داده های 

جمع آوری شده را تحلیل و 

تفسیر کند و یافته های 

خود را با استفاده از نقل 

 قول ها معتبر نماید.

توانسته است داده های 

جمع آوری شده را تحلیل 

و تفسیر کند و تحلیل و 

تفسیر خود از یافته ها را 

با استفاده از روش های 

 مختلف معتبر نماید. 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت8

 فصل اول: کلیات

 یادگیری از تجربه، و تأمل بر تجربه و تمایز آن با سایر انواع یادگیریماهیت تجربه، 
 ای برای پژوهش در عمل روایت نویسی وسیله

 ای  پژوهش روایی در خدمت رشد حرفه

  چگونه روایت ها بین دانش آشکار و دانش ضمنی پیوند می زنند؟

 اهداف پژوهش روایی و کاربردهای آن 
 انواع پژوهش روایی

 

 تکلیف عملکردی: 
ای در  با مطالعه داستان زندگی معلمان و مقاالت علمی در زمینه پژوهش روایی تأثیر این شیوه مطالعه را در بهبود عملکرد حرفه

 قالب یک مقاله کوتاه ارائه نماید.
ند(. )البته قالب مذکور ها و مراحلش ارائه ک یک پژوهش روایی را به صورت خالصه یا در قالب یک مقالة مروری با ذکر ویژگی

 قبال  باید توسط استاد توضیح داده شود.

 فصل دوم: ابزار های گردآوری اطالعات
 ماهیت اطالعات در پژوهش روایی

 ابزار های گردآوری اطالعات در پژوهش روایی

 یادداشتهای میدانی از تجربه های مشترک -

 دفترچه یادداشت های روزانه -

 مصاحبه ها -

 داستان گویی -

 نگارینامه  -

 های خودزیست نگارانه و زیست نگارانهنوشته -

 سایر منابع -

 فرآیند تحلیل داده ها

 ها برای تحلیل، آماده کردن داده -

 انجام تحلیل های مختلف -

 هادرک عمیق و عمیق تر داده -
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 ها و تفسیر معنای کالن بازنمایی داده  -

 معنا دهی به داده ها

 تکلیف عملکردی: 

ای از ابزار های جمع آوری اطالعات در پژوهش روایی را از منظر نوع تجربیات مطرح شده تحلیل و تمایز و تشابه آن ها را  نمونه
 در یک جدول به نمایش بگذارد/ در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند. 

 یک 
منظر فرایند تحلیل اطالعات مطالعه و یافته مقاالت علمی پژوهشی که با استفاده از شیوه پژوهش روایی تهیه شده است را از 

 های خود را گزارش نماید. 

 فصل سوم: کد گذاری
 انواع کدگذاری 

  59کد گذاری اولیه -

 61مرور کد های اولیه -

 61کد گذاری محوری -

 مرور کد ها و طبقه بندی داده ها -

 مضامین/ مفاهیم -

 عمق و بینش برای ایجاد ارتباط -

 تکلیف عملکردی: 

فرایند کدگذاری و طبقه بندی را تا مرحله شناسایی و تبیین مضامین بر روی تجربیات شخصی خود از دوران تحصیل اجرا و 
 یافته ها/ بینش حاصل از واکاوی تجربیات را با دیگران به مشارکت بگذارد. 

 فصل چهارم: تحلیل ساختاری

 فرآیند تحلیل ساختاری

 ی حذفقاعده -

 حذف شدید -

 تعمیم -

 ساختن -

 قاعده صفر -

 تحلیل سه بعدی: 

داشتن ها، و خلق و خو هم چنین تعامل اجتماعی برای دربرتعامل: تعامل شخصی بر اساس احساسات، امیدها، واکنش -

 های آنان سایر افراد و قصد، اهداف، فرضیات، و دیدگاه

آینده، مشتاقانه منتظر تجربیات تداوم: بررسی گذشته که به خاطر آمده است؛ حال به تجربه اتفاقات مرتبط است؛ و  -

  احتمالی است

                                                 
59

 - Initial/Open coding  
61

 - Selective coding  
61

 - Axial coding  
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های متفاوت موقعیت: اطالعات در مورد شرایط، زمان، و مکان در موقعیت فیزیکی، با حدود و قصد، اهداف، و دیدگاه -

 ها شخصیت

 تکلیف عملکردی: 

ین)همکالسی ها/ معلمان( را با استفاده از فرایند تحلیل ساختاری/ تحلیل سه بعدی مجموعه تجربیات شخصی/ تجربیات سایر
 تحلیل و یافته ها را گزارش کند. 

 فصل پنجم: اعتبار بخشی 

 روایی و اعتبار در پژوهش روایی
 همکاری با شرکت کنندگان 

 بیان دوباره روایت ها 
 استفاده از نقل قول ها

 رعایت مسایل اخالقی 
 محدودیت ها و مخاطرات پژوهش روایی 

 افته های علمیاستفاده از نظریه ها و ی
 چگونه یافته های پژوهش روایی را ارزیابی می کنیم؟

 تکلیف عملکردی: 

یافته های حاصل از تکلیف عملکردی در فصل چهار را با استفاده از شیوه مثلث سازی/ همکاری با شرکت کنندگان/ یافته های 

 علمی پژوهشی اعتبار بخشی نماید. 

 یدرس پژوه: ششمفصل 

 برنامه درس پژوهی :چگونگی تدوین 

 تشکیل گروه درس پژوهی
 تبیین رویکرد درس پژوهی در گروه

 برنامه ریزی و تدوین جدول فعالیتهای اجرایی گروه

 انتخاب زمینه پژوهشی برای فعالیت گروه

 تعریف مساله و انتخاب موضوع 

 روش های نیاز سنجی

 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 موضوعات 
 مطرح می نماید .

 فعالیت عملکردی: 
 در قالب کارگروههای دانشجویی ، یک زمینه پژوهشی را تعریف و مساله و موضوع مرتبط با آن را مشخص می کند .

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2
مطالعة منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهیدن در زمینة پژوهش روایی، برگزاری کارگاه آموزشی برای آموزش پژوهش 
روایی با استفاده از رویکرد توسعه فردی و به کمک واکاوی تجربیات شخصی صورت می گیرد. استفاده از راهبردهای 
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ک گذاشتن تجربیات و ارائه یافته به تحقق اهداف این درس و نیز تنوع بخشیدن به تجربیات مشارکتی، برای به اشترا
 کمک می کند.

 . منابع آموزشی1
 منبع اصلی:

 پژوهش روایی دکتر عطاران )در دست تألیف(-
 .  1292درس پژوهی ، مبانی ، اصول و روش اجرا ، دکتر رضا ساکی ، انتشارات جهاد دانشگاهی ،  -

 فرعی: مقاالت و پژوهش های منتشر شده در فصلنامه ها و نشریات علمی و تخصصیمنبع 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4
ارزشیابی پایانی: از آنجایی که هدف این درس یادگیری از و به کمک تجربه است، لذا در ارزشیابی خود ارزیابی دانشجو بر 

عالیت ها در طول ترم بر اساس مستندات دارای اهمیت است. ارزیابی اساس تحلیل )توصیف( و تفسیر تجربیات حاصل از ف
استاد بر اساس مجموعه تکالیف عملکردی دانشجو در طول و شرکت در سمینار های کالسی برای ارائه یافته ها/ به 

 اشتراک گذاشتن تجربیات نیز بخش دیگر از ارزشیابی دانشجو را تشکیل می دهد. 
ای بر اساس مستندات ارائه شده در گزارش  ت شخصی و نقش آن در توسعه توانایی های حرفهتفسیر دانشجو از تجربیا

 نمره 11عملکرد پایانی 
 نمره  11ارزیابی استاد از فعالیت ها و مشارکت در سمینار ها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



224 

 

 «روانشناسی پرورشی»سرفصل درس 

 

 متعاقبا اعالم می شود.
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 «هاآموزش ارزش» سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن 4

دنیای معاصر تحت تأثیر فناوری های نوین بیش از هر زمان دیگر فرهنگ، ارزش ها و هنجار های اجتماعی را در سطح ملی و 
ه در محیط محلی تحت تأثیر خود قرار داده است. محیط مدرسه به عنوان اولین اجتماعی که دانش آموز ارزش های کسب شد

خانواده را به صورت مستقل به تجربه می گذارد و در تعامل با سایر دانش آموزان فرآیند تحول اخالقی خود را برای پاالیش، 
تقویت و کسب ارزش ها و هنجار های اجتماعی دنبال می کند، نقش تعیین کننده ای در مواجهه سازنده فرهنگ ملی/محلی با 

قی ناشی از این تحوالت دارد. آشنایی معلمان با نقش و فرآیند آموزش ارزش ها به آنان در بهره تعارض ها و بحران های اخال
 گیری از این موقعیت برای خلق فرصت های بدیع و تأثیر گذار کمک می کند. 

 مشخصات درس

 عملی-نوع درس: نظری

 2تعداد واحد: 

 ساعت 48زمان درس: 

  

 آموزش ارزش ها نام درس:  

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ 

با درک ماهیت و نقش آموزش ارزش ها در دوره ابتدایی بتواند با توجه به موقعیت یادگیری، از رویکرد های 

 مختلف برای آموزش ارزش ها استفاده کند.

گیری متناسب با سطح رشد اخالقی را برای آموزش با مطالعه رفتار های اخالقی دانش آموزان بتواند فرصت یاد

 هنجار های اجتماعی و ارزش های اخالقی مورد تأکید مدرسه طراحی نماید

 شایستگی اساسی:

Pk&ck& pck  
-8&8-4&4-8کد

8& 2-8& 2-

2&1-2 

 2سطح 8سطح 4سطح  هامالک 

در نمونه گزارش های  رویکرد 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 رویکرد 

حاکم بر روش های 

 تربیتی را مشخص نماید. 

در نمونه گزارش های تهیه 

شده از سطح مدرسه/ کالس 

درس نوع رویکرد حاکم بر 

یتی حاکم و روش های ترب

تأثیر گذار بر درونی شدن 

ارزش ها را گزارش نموده اما 

شواهد کافی برای آن ارائه 

 نکرده است.

در نمونه گزارش های تهیه 

شده از سطح مدرسه/ کالس 

درس نوع رویکرد حاکم بر 

روش های تربیتی حاکم و 

تأثیر گذار بر درونی شدن 

ارزش ها را گزارش نموده و 

یمات شواهد کافی از تصم

تربیتی برای آن ارائه نموده 

 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 

ویژگی های رشد اخالقی 

در تحلیل رفتار های اخالقی 

های رشدی را مورد ویژگی 

توجه قرار داه است و توانسته 

بین رفتار ها و سطح رشد 

اخالقی دانش آموز/ آموزان 

 ارتباط برقرار کند.

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/ 

 آموزان ارتباط برقرار کند و
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دانش آموز/ آموزان 

 ارتباط برقرار کند.

شواهدی از نظریه های رشد 

اخالقی برای سطح تعیین 

 شده ارائه نماید.

طراحی فرصت 

 های یادگیری

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 

مختلف استفاده شده و تالش 

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.

  
 

 و ساختار آن های یادگیری، محتوای درس. فرصت8

 فصل اول : کلیات 
 ها  تعریف و هدف آموزش ارزش -
 ها ماهیت ارزش -

 نظام ارزشی و چگونگی شکل گیری و تغییر آن در سطح ، خانواده و فرد .
 ی ابتدایی ها در دوره اهمیت آموزش ارزش -
 ها انواع ارزش -
 انسانی -
 خانوادگی )اجتماعی( -
 دینی -
 جهانی -
 ها ارزش تاریخچه آموزش -
 ها در سایر کشورها آموزش ارزش -
 نظام ارزشی مدرسه و تأثیرات تربیتی آن -
 ی ابتدایی های درسی دوره مفاهیم ارزشی در برنامه -

 تکلیف یادگیری: 
 مطالعه مقاالت در زمینه آموزش ارزش ها در یکی از محور های فوق و تهیه خالصه آن برای ارائه به کالس. 

 ها. تربیتی یک مدرسه/کالس درس و بررسی تأثیرات آن در تقویت یا تضعیف ارزشمطالعه روش های 

 فصل دوم : نظریه ها
 نظریه رشد اخالقی پیاژه -
 نظریه رشد اخالقی گلبرگ -
 اجتماعی اریکسون –نظریه رشد روانی  -
 نظریه راجرز -
 نظریه انسان خواستار تحقق خود )خودشکوفایی -

 تکلیف یادگیری:

 تهیه یک جدول مقایسه ای و نشان دادن تشابهات و تمایز های رویکرد های رشد اخالقی  
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 فصل سوم : رویکردها
 رویکرد اصالت فایده -
 رویکرد حق و تکلیف -
 رویکرد انصاف و عدالت  -
 رویکرد فضیلت اخالقی -
 رویکرد تمرکز بر آموزه های دینی -

 تکلیف یادگیری: 
 مطالعه یکی از رویکرد ها در منابع و تهیه خالصه مقاالت برای ارائه به کالس. 

مصاحبه با دانش آموزان ، اولیاء و کارکنان مدرسه و شناسایی رویکرد/ رویکرد های حاکم بر آموزش ارزش ها در تعال میان 
 دانش آموزان، کارکنان و اولیاء.

 یادگیری  –فصل چهارم : راهبردهای یاددهی 
 ها سه گام اساسی در آموزش ارزش -

 ها شناخت و آگاهی نسبت به ارزش -1
 ها عالقه به ارزش -2
 ها عمل به ارزش -2

 ها مراحل یادگیری در آموزش ارزش -
 برانگیختن -   
 تبیین یا شفاف سازی -   
 انتزاع )جداسازی( -  
 به کارگیری -  

 راهبردها 
 معماهای اخالقی -
 تحلیل -
 تبیین -
 علت و معلول -
 حق و تکلیف  -
 ها شبکه ارزش -
 ها  تجربیات یادگیری در تدریس ارزش -

 تکلیف یادگیری:

 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.

 یابی ارزش
 سنجش :مصادیق  -1

 زمان سنجش  -
 گران  سنجش -
 های سنجش  شیوه -

 آزمون عملکردی -
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 مشاهده  -
 پوشه کارنما -
 ایفای نقش -
 مصاحبه -
 آموزی های دانش پروژه -
 تحلیل اسناد و مدارک -

 تکلیف یادگیری: 
 از آن را گزارش نمایند.ها را در یک موقعیت یادگیری مطالعه نموده و نحوه ارزشیابی  دانشجویان فرایند آموزش ارزش

 تکلیف عملکردی:
و گزارش نتایج آن با توجه به  4طراحی و اجرای یک آزمون عملکردی برای سنجش فرصت یادگیری طراحی شده در فصل 

 اهداف آموزشی تحلیل نمایند.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری 2
تحلیل گزارش تهیه شده از عملکرد مدارس و کالس  استفاده از راهبرد مستقیم و پردازش اطالعات برای مشاهده، ثبت و

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 عملکرد دانش آموزان. بکارگیری شیوه مشارکتی در ارزیابی ظرفیت فرصت های 

 طراحی شده برای آموزش و درونی شدن ارزش ها در سطح مدرسه و کالس درس. یادگیری

 . منابع آموزشی1

(. بررسی روان شناختی تحول ارزش ها. ترجمه سید حسین سیدی.  انتشارات استان 1278عبداللطیف خلیفه ) منبع اصلی:

 روانشناسی رشد انتشارات سمت،  (1285قدس رضوی. سوسن سیف، پروین کدیور، رضا کرمی نوری، حسین لطف آبادی )

 پژوهش ها و مقاالت علمی در زمینه آموزش ارزش ها در ایران و جهان. منبع فرعی:

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4
 نمره  5ارزشیابی پایانی: آزمون پایانی 

 نمره  5ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 
 نمره  11ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 
 ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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 «گروهیدانش آموزی و  یهامدیریت فعالیت»سرفصل درس 

 .معرفی درس و منطق آن:4

فعالیت ها و مشارکت های گروهی، شیوه های طراحی و پدیدایی فعالیت ها و مشارکت های گروهی و جمعی، اهمیت و ضرورت 

و روش کار با گروه ها را در مدرسه بر عهده دارد. این درس و محتوای آن به مربی پرورشی کمک می کند تا بتواند فعالیت های 

و رفتاری افراد در موقعیت های گوناگون، در مدرسه طراحی نماید. فعالیت ها و مشارکت گروهی را با توجه به پدیده های روانی 

معلمان مشاوره با گرایش پرورشی از -های گروهی به عنوان یک درس نسبتا جدید، دارای نقش مهمی در شناخت بهتر دانشجو

ت های گروهی دانش آموزان در محیط های ساختار گروهها، نحوه شکل گیری گروهها و شیوه های طراحی فعالیت ها و مشارک

آموزشی و پرورشی دارد. شناخت اهمیت و ضرورت گروه و کار با گروهها و همچنین درگیر نمودن دانش آموزان در فعالیت های 

گروهی و مشارکت های دانش آموزی و در نهایت تقویت روحیه جمعی و اجتماعی و کمک در رشد و پیشرفت همه جانبه دانش 

ن در محیط های آموزشی و پرورشی، از اهداف و دالیل ارائه این درس می باشند. برای نیل به اهداف یاد شده، دانشجویان آموزا

باید بتوانند محتوای این درس را تحلیل نمایند. دانشجویان مربی پرورشی باید بتوانند این درس را با نیازهای دانش آموزان یا 

یا ارائه خدمات راهنمایی و پرورشی تطبیق بدهند و فرصت های یادگیری مؤثر و ارتقاء  مراجعان در حین آموزش و پرورش و

شخصیتی یادگیرندگان یا مراجعان، در -فعالیت های گروهی و اجتماعی دانش آموزان را با بهره گیری از ظرفیت های روانی

 پرورشی طراحی نمایند.-محیط های واقعی زندگی یا آموزشی

 مشخصات درس

 عملی-نظرینوع درس: 

 1+1تعداد واحد: 

 ساعت 48 زمان درس:

 

 های دانش آموزی و گروهیمدیریت فعالیتنام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

ماهیت فعالیت ها و مشارکت های گروهی، اهمیت و ضرورت طراحی فعالیت ها و مشارکت های 

 گروهی و نحوه انجام بازیهای گروهی در مدرسه را درک کنند.

به نحوه ساخت و پدیدایی فعالیت ها و مشارکت های گروهی و ماهیت زندگی اجتماعی انسان در طول  

رشد و ارتباط آن با مباحث اساسی در حوزه آموزش و پرورش و تحول و شکل گیری رفتار و شخصیت 

با نیازهای فعلی یادگیرندگان یا مراجعان در موقعیت های واقعی زندگی  جمعی پی ببرند و ارتباط آن را

 یا  آموزشی و اجتماعی محل خدمت خود گزارش نماید.

موضوع های اساسی فعالیت ها و مشارکت های گروهی از جمله مفاهیم اساسی، رویکردهای گوناگون، 

ت های گروهی با استعدادهای دانش مبانی روانشناختی فعالیت های گروهی، رابطه فعالیتها و مشارک

آموزان، بازیهای گروهی و غیرو را بهتر درک نمایند و با برقرای ارتباط مناسب بین این موضوعات و 

نیازهای یادگیرندگان، به ارائه بهتر خدمات راهنمایی، پرورشی و مشورتی به دانش آموزان یا مراجعان در 

 محل سکونت و خدمت خود بپردازند. پرورشی و زندگی-موقعیت های واقعی آموزشی

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  4-8کد& 

2-2& 1-2& 

 2سطح 8سطح 4سطح  هامالک

مفاهیم اساسی 

فعالیت ها و 

مشارکت های 

 گروهی

در مورد  مفاهیم 

اساسی فعالیت ها و 

مشارکت های 

گروهی در فرایندهای 

روانی در طول رشد 

در مورد مفاهیم اساسی 

فعالیت ها و مشارکت 

های گروهی و رشد 

فرایند های روانی،  

تفاوت و تشابه مباحث  را 

ساسی فعالیت مفاهیم ا

ها و مشارکت های 

گروهی و رشد 

فرایندهای روانی و 

تفاوت و تشابه مفاهیم و 
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صرفا اطالعات ارائه  

آوری و شده را جمع 

بدون ارائه تحلیل 

حاصل از مقایسه 

آنها، آن را گزارش 

 نموده است.

مورد مقایسه قرار داده و 

یافته های خود را در 

قالب یک گزارش 

 منسجم ارائه نموده است.

رابطه آنها با یکدیگر را 

مورد مقایسه و ارزیابی  

قرار داده و دالیل خود را 

در قالب یافته ها به 

صورت یک گزارش 

منسجم ارائه نموده 

 است.

مبانی 

روانشناختی 

فعالیت ها و 

مشارکت های 

 گروهی

 

در مورد مبانی 

روانشناختی فعالیت 

ها و مشارکت های 

گروهی صرفا 

اطالعات و دانش 

موجود را جمع آوری 

و بدون مقایسه و 

تحلیل، آن را گزارش 

 نماید

مبانی روانشناختی فعالیت 

ها و مشارکت های 

گروهی را مورد مطالعه 

قرار دهند را با  تحلیل 

اثرات روانشناختی گروه 

افراد،  داده  بر روی رشد

و یافته های ناشی از آن 

را به صورت منسجم 

 گزارش نماید.

مبانی روانشناختی 

فعالیت ها و مشارکت 

های گروهی را مورد 

مطالعه قرار دهند و با  

تحلیل اثرات روانشناختی 

گروه بر روی رشد افراد، 

این اثرات را ارزیابی و 

یافته ها و دست 

آوردهای خود را به 

گزارش  صورت مکتوب

 نماید.

فعالیت ها و 

مشارکت های 

گروهی و رشد 

 استعداد ها

در مورد  رابطه 

فعالیت ها و مشارکت 

های گروهی و رشد 

استعدادها صرفا 

اطالعات و دانش 

موجود را جمع آوری 

و بدون مقایسه و 

تحلیل، آن را گزارش 

 نماید

در مورد رابطه فعالیت ها 

و مشارکت های گروهی  

استعداد ها،  با رشد 

مطالعات خود را تحلیل، 

و اثرات روانشناختی گروه 

بر روی رشد استعداد 

های افراد را در غالب 

یک یافته به صورت 

 منسجم گزارش نماید.

رابطه فعالیت ها و 

مشارکت های گروهی 

با رشد استعداد ها را 

مورد مطالعه قرار دهند و 

با  تحلیل اثرات 

روانشناختی گروه بر 

د استعداد های روی رش

افراد یافته های خود را 

ارزیابی و در غالب یک 

دست آورد به صورت 

 مکتوب گزارش نماید.

طراحی و انجام  

 بازیهای گروهی

در مورد طراحی و 

انجام بازیهای 

گروهی صرفا 

اطالعات و دانش 

موجود را جمع آوری 

و بدون مقایسه و 

بازیهای طراحی و انجام 

گروهی را مورد مطالعه 

قرار دهند و با  تحلیل 

انواع بازیها و اثرات آن  

بر روی رشد افراد،  داده 

و یافته های ناشی از آن 

طراحی و اجرای  

بازیهای گروهی را مورد 

مطالعه قرار دهند و با  

تحلیل اثرات روانشناختی 

بازیها  بر روی رشد 

افراد، این اثرات را 
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تحلیل، آن را گزارش 

 نماید

را به صورت منسجم 

 گزارش نماید.

ارزیابی و یافته ها و 

دست آوردهای خود را 

به صورت مکتوب 

 گزارش نماید.

 

 

 
 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 8

 فصل اول: مفاهیم اساسی فعالیت ها و مشارکت های گروهی

 تعریف فعالیت و مشارکت -

 تعریف گروه و اجتماع -

 گروهیتاریخچه گروه و فعالیت های  -

 تاریخچه مشارکت و مشارکت های دانش آموزی -

 اهمیت و ضرورت فعالیت های گروهی و مشارکت های دانش آموزی -

 اهداف فعالیت های گروهی و مشارکت های دانش آموزی -

 رویکردهای گوناگون به فعالیت های گروهی و مشارکت های دانش آموزی -

 فعالیت یادگیری:

 به پرسش های مطرح شدهمشارکت در بحث های کالسی و پاسخ  (1

 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه فعالیت ها و مشارکت های گروهی (2

 فعالیت عملکردی: 

 تهیه جدول مقایسه دیدگاهها و رویکردهای فعالیت های گروهی (1

 

 فصل دوم: مبانی روانشناختی فعالیت ها و مشارکت های گروهی

 مشارکت جوییویژگی های روانشناختی کودک و نوجوان در زمینه  -

 نقش مشارکت در اداره گروه های انسانی -

 اثرات روانشناختی فعالیت های گروهی در مقابل فعالیت های فردی -

 یادگیری بین فردی و رشد روانی -



212 

 

 اهمیت روابط بین فردی -

 گروه به عنوان یک نمونه اجتماعی و تبادل پویا -

 منبع قدرت گروه -

 فعالیت یادگیری

 پاسخ به پرسش های مطرح شده مشارکت در بحث های کالسی و (1

 مطالعه متون و منابع معرفی شده در زمینه فعالیت ها و مشارکت های گروهی (2

نفره تقسیم شوند و در مورد موضوع خاصی با یکدیگر صحبت کنند و نحوه تعامالت  4تا  2افراد کالس به گروههای  (2

 گروهی و اثرات روانشناختی آن را تمرین کنند.

 ا نظر استاد درس می تواند انجام شود.بفعالیت عملکردی: 

 

 فصل سوم: فعالیت ها و مشارکت های گروهی و رشد استعدادهای دانش آموزان

 فعالیت ها و مشارکت های گروهی و مسئولیت پذیری -

 فعالیت ها و مشارکت های گروهی و تقویت روحیه تعاون و همکاری -

 فعالیت های گروهی و دوری از فردگرایی و استبداد -

 تاثیر فعالیت ها و مشارکت های گروهی در رشد اجتماعی و ارتباطی -

 تاثیر فعالیت ها و مشارکت های گروهی در استفاده از نیروهای شناختی، هیجانی و حرکتی -

 فعالیت ها و مشارکت های گروهی و رشد خالقیت -

 فعالیت یادگیری

 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (1

 متون و منابع معرفی شده در زمینه فعالیت ها و مشارکت های گروهیمطالعه  (2

نفره تمرین  4تا  2دانشجویان نحوه مشارکت و فعالیت گروهی را در کالس درس با یکدیگر و با تشکیل گروه های  (2

 .کنند

 فعالیت عملکردی     

مطالعه و مشاهده حضوری در مدرسه دانشجویان انواع گروه هایی که ممکن است در مدرسه تشکیل شوند را با  (1

 شناسایی و ماهیت، ویژگی های و نحوه طراحی فعالیت های مخصوص آنها را در کالس ارائه کنند.

 

 مشارکت دانش آموزان در فعالت های جمعی مدرسهفصل چهارم: 
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 معیارهای مشارکت در فعالیت های گروهی -

 مشارکت در امور مدرسه با توجه به شرایط سنی -

 جلب مشارکت در فعالیت های آموزشی و پرورشی مدرسه روش های -

 روش های جلب و هدایت مشارکت دانش آموزان در اداره بهتر جامعه محلی -

 نقش و کارکرد گروه های علمی و هنری در تربیت دانش آموزان -

 شورای دانش آموزی و ارتقای فعالیت های آموزشی و پرورشی -

 بازدیدهای علمی، تفریحی و ...مشارکت در برگزاری مناسب اردوها و  -

 آماده سازی دانش آموزان برای مشارکت در زندگی جمعی -

 فعالیت یادگیری

 (مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده1      

 مطالعه متون و منابع معرفی شده در زمینه فعالیت ها و مشارکت های گروهی (2

 فعالیت عملکردی     

ان انواع گروه هایی که ممکن است در جامعه تشکیل شوند را با مطالعه و مشاهده حضوری شناسایی و ماهیت،    (  دانشجوی1    

 ویژگی های و نحوه طراحی فعالیت های مخصوص آنها را در کالس ارائه کنند.

را بررسی و در کالس (  دانشجویان راههای جلب مشارکت گروهی و درگیر نمودن دانش آموزان در فعالیت های گروهی 2     

 ارائه نمایند

 

 فصل پنجم: بازیهای گروهی

 تعریف بازی و بازیهای گروهی -

 تاریخچه بازی و بازیهای گروهی -

 نظریه های بازی و بازیهای گروهی -

 تاثیرات روانشناختی بازیهای گروهی در کودکان و نوجوانان -

 انواع بازیهای گروهی -

 شیوه های اجرای بازیهای گروهی -

 یادگیریفعالیت 

 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (1

 مطالعه متون و منابع معرفی شده در زمینه فعالیت ها و مشارکت های گروهی (2
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 فعالیت عملکردی     

(  دانشجویان انواع بازیهای گروهی مخصوص کالس و یا  مخصوص محیط های باز یا حیاط مدرسه را شناسایی و در 1    

 یت و مکان ممکن تمرین کنند.موقع

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری (2

تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظری به 

 همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. انجام فعالیت های عملکردی

برای درک عمیق تر، یادگیری بهتر و بکارگیری آموخته ها در موقعیت های واقعی آموزشی و پرورشی نیز، مستلزم مشارکت 

همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشد. یادگیری غیر مستقیم نیز مستلزم مطالعه فردی و درک شناختی فرد در 

 موقعیت های گوناگون زندگی واقعی فرد می باشد.

 .منابع آموزشی1

 منابع اصلی:

 منبع اصلی باید تالیف شود. (1

 منابع فرعی:  

 (. نقش فعالیت های فوق برنامه در تربیت نوجوانان. تهران: انتشارات اطالعات1288شعاری نژاد، علی اکبر. ) (5

 (. فلسفه تربیت و فعالیت های تربیتی. تهران: انتشارات آوای نور1281زاهدی، مرتضی .) (6

( . بازی ها و تمرین ها: راهنمایی برای مدرسین و تسهیلگران کارگاهها و برنامه های گروهی 1292الهه .)میرزایی،  (7

 مشارکت محور. تهران: انتشارات اطالعات

 (. برنامه ریزی تربیتی اجتماعی. تهران: انتشارات عابد1279قمی فر، محمد. ) (8

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4

ن)باز پاسخ، کوتاه پاسخ، بسته پاسخ، چند گزینه ای و یا ترکیبی( مباحث نظری پایان ترم به میزان آزموارزشیابی پایانی: 

 نمره 11

 نمره 2نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری پیش بینی شده کالسی ارزشیابی فرآیند: 

 نمره 8مجموعه تکالیف عملکردی ارزشیابی پوشه کار: 

اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای  ارزشیابی از یادگیرنده بر

 ارزیابی تکالیف) یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.
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 «های پرورشیبازی»سرفصل درس 

 متعاقبا اعالم می شود.
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 «ایسواد رسانه»سرفصل درس 

 

 متعاقبا اعالم می شود.
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 «کاربرد هنر در تربیت »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .4
معلمان باید با  -کاربرد هنر در آموزش به حوزه پیوند بین نظریه و عمل در برنامه درسی هنر می پردازد. از این رو دانشجو    

حوزه های کاربردی هنر آشنا شده و  بتوانند به صورت عملیاتی، فرصت های یادگیری هنر را کسب کنند تا بتوانند در حوزه 
عنوان معلمانی توانمند در حوزه هنر ایفای نقش کنند. این درس توجه دانشجویان به برنامه  آموزش به دانش آموزان مدارس به

 درسی هنر به صورت  تلفیقی جلب کرده و تجارب نوین هنر را به آنها معرفی می کند.  

 مشخصات درس 
واحد نظری/  2تعداد واحد:  

 عملی
 ساعت  48زمان درس:  

 -پیشنیاز: 
 

 هنر در تربیتکاربرد نام درس:  

 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

 مفهوم هنر و رابطه آن با مفهوم سواد را شناسایی کند. -
 ابعاد چهارگانه هنر در آموزش را به روشنی درک کند. -
 رابطه هنر و تلفیق با سایر دروس را درک کرده و بکار بگیرد. -
 شایستگی اساسی: درسی و آموزش هنر را در نگاه جهانی به همراه تجارب نوآورانه بشناسد.برنامه  -

 CK -  کدهای 

 2-1و  1-1 
 PCK- کدهای 
 2-1 ،2-2 ،2-2 ،2-4 

 2سطح 8سطح 4سطح  هامالک 

به خلق اثر هنری  تولید هنری 

ساده با استفاده از الگو 

 بپردازد. 

به خلق اثر هنری 

 الگو بپردازد.متفاوت از 

آثار هنری جدیدی بدون 

استفاده از الگو و منحصر 

 به فرد تولید کند.

به مشاهده آثار تاربخی  تاریخ هنری

پیرامون خود واکنش 

 نشان بدهد.

نسبت به آثار تاریخی و 

رابطه هنر و فرهنگ 

 حس مثبتی داشته باشد.

رابطه هنر و فرهنگ و 

تاریخ را به درستی درک 

تحلیل عمیق کرده و به 

 بپردازد.

 

حساسیت بصری  نقد هنری 

نسبت به پدیده های 

 هنری داشته باشد. 

های  ها و کیفیت ویژگی

پیچیده و ظریف مستتر 

در آثار هنری و محیط 

پیرامون خود را درک 

 کند

های  ها و کیفیت ویژگی

پیچیده و ظریف مستتر در 

آثار هنری و محیط 

پیرامون خود را درک کرده 

 و تفسیر و نقد کند. 

 

در گفتگوی دائمی زیبایی 

دربارة ماهیت هنر 

های  بر اساس مالک

دقیق به قضاوت دربارة 

های دقیق  بر اساس مالک

نر  و  به قضاوت دربارة ه
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 بپردازد.  دفاع از آن هنر  بپردازد. شرکت کند.  شناسی 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن . فرصت8

 کلیات و اهمیت کاربرد هنر در آموزش  -فصل اول

 هنر و بازاندیشی مفهوم سواد  -
 پیامدهای تربیت هنری -

 هنر و تربیت چندفرهنگی -

  تکلیف یادگیری:

 دانشجویان به شرح پیامدهای تربیت هنری در تعلیم و تربیت بپردازند. 

 تولید آثار هنری  -فصل دوم

 آموزان یاری رساند.  گرایی مورد نیاز برای عملکرد هنری با کیفیت باال به دانش ها و توسعة تخیل برای کسب مهارت -

 ی توسعه تخیل گرایی آنها فراهم شود. هایی برا را طراحی کنند که مهارت  دانشجویان باید برنامة درسی -
دانشجویان با دامنه وسیعی از رسانه ها، ابزارها، تجهیزات و فنونی که توسط هنرمندان به کار گرفته می شوند، آشنا می  -

شوند. همچنین  سوژه ها، موضوعات درسی، نهادها و سایر ابزارهایی که تولید هنری را رشد و شکل می دهد، را می 
 شناسند.

دانشجویان می توانند مهارت ها و سنت های هنروری و هنرمندی را یاد بگیرند. مهارت هایی نظیر کاربرد رسانه ها،  -
 وسایل مختلف و به کارگیری ظرفیت ها و قابلیت های آنان. 

ای دانشجویان می توانند افکار، ارزش ها و احساسات مختلف خود را در یک شکل تجسمی از طریق دستیابی به راه ه -
 پاسخگو و فعالیت هایی که هنرمندان انجام می دهند، بیان کنند. 

 تکلیف عملکردی:

های فنی مورد نیاز برای انجام کار  شان را پرورش دهند و مهارت گرایی دانشجویان باید احساساتشان را توسعه دهند، تخیل -
 صحیح با مواد آموزشی را کسب کنند. 

های الزم برای دستیابی به این  ار تجسمی را تجربه کنند و فرصت کسب مهارتدانشجویان باید لذت ناشی از خلق آث -
 بخش را داشته باشند. تجربة لذت

 به صورت پوشه کار ارائه شود.  -

 تاریخ هنری -فصل سوم

بر که هنر در آن پدید آمده، می پردازند. دانشجویان    در برنامة تربیت هنری دانشجویان به درک زمینة تاریخی و فرهنگی
اساس آثار مختلف تاریخی، هنری، فرهنگی به حوزه تاریخ هنر ایران آگاهی یافته و آن را به صورت کاربردی مورد توجه قرار می 

 دهند.

: مثل تاریخ تولد و مرگ، سوابق و تجارب اولیه، اطالعدات در مدورد آثدار هندری     اطالعات واقعی در مورد هنرمندان -

 ط. مثل توصیف فیزیکی، موضوعی و شرای

، یعنی توصیف کردن و تحلیل کردن حلقه های ارتباطی در یک اثر هندری )رندگ، فضدا و...(    تحلیل صوری اثر هنری -

به عنوان مبنایی برای فهم این که چگونه اثر هنری متناسب با خصوصیات یک هنرمند و یا هماهنگ با یدک جندبش یدا    
 سنت هنری است. 
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سایل و مواد مورد استفاده، ابزارها و روش های به کار برده شدده و تغییدرات   : شامل اطالعاتی دربارة وتحلیل اثر هنری -

 حاصله در اثر هنری که ناشی از گذر زمان یا سایر تأثیرهای محیطی است. 

: یعنی بررسی ارتباط میان آثار هنری و محیط اجتماعی، سیاسی و فرهنگدی و شدناخت   روابط مربوط به زمینه )بستر( -

 ورد نظر.تأثیر آن بر آثار م

 

 تکلیف عملکردی:

دانشجویان باید رابطة میان هنر و فرهنگ را دریابند؛ مثال  اینکه فناوری و ایدئولوژی در یک مقطع خاص چه تأثیری در آثار  -
 هنری هنرمندان گذاشته است.  

 به تحلیل صوری، واقعی و روابط زمینه ها در یک یا چند اثر هنری ملی یا بین المللی بپردازند.  -

 به صورت پوشه کار ارائه شود.  -

 نقد هنری -فصل چهارم

های هنری را بیاموزند. نگریستن شکلی از پیشرفت شناختی  دانشجویان باید چگونگی دیدن و صحبت کردن دربارة کیفیت -
 می آموزند. است. بنابراین دانشجویان با نگاهی متفاوت به آثار و پدیده های هنری می نگرند و تکنیک های نقد آثار هنری را 

نقادی هنری شامل کاربرد زبان، نگارش متفکرانه و هوشمندانه و صحبت کردن درباره هنر است که از طریق آن فرد می  -
 تواند به نحوی بهتر و پربارتر نقش و جایگاه هنر را در فرهنگ و جامعه درک کند و برای آن ارزش قائل شود.

 دانشجویان مراحل چهارگانه نقادی هنری را باید بیاموزند:  -

اگرچه مرحله توصیف بر ابعادی تأکید دارد که ما از طریق آنها به درک کلی امور می رسیم اما می تواند بحث  توصیف: .1

های عمیقی را پدید آورد. گاهی ممکن است فردی رنگی را قرمز ببیند اما فرد دیگری آن را نارنجی ببیند و یا یک نفر شکلی را 
 بیند. به هر حال از طریق توصیف است که می توان زبان را دقیق تر نشان داد.مربع ببینند ولی فرد دیگر آن را چند ضلعی ب

اگرچه تحلیل یک مبنای ادراکی دارد اما از مرحله توصیف یک گام فراتر می رود و فراگیر را وادار می کند تا  تحلیل: .2

ارن تفاوت قائل شود، رسانه های هنری را ساختار یا ترکیب یک اثر هنری را تحلیل کند. فراگیر باید بتواند بین تقارن و نامتق
 تشخیص دهند، نسبت به کیفیت های رنگ و خط حساس باشد. آیا دانشجویان می توانند از زبان طراحی استفاده کنند یا خیر؟

 در مرحله تفسیر، دانشجویان به سطوح تخیلی تر قدم می گذارد و از او خواسته می شود تا درباره معنای مستتر در تفسیر: .2

اثر هنری و یا هدف موجود در ذهن هنرمند تأمل کند. برای انجام این کار از دانشجو خواسته می شود تا بین ساختار موجود در 
اثر هنری و جهتی که هنرمند فراگیر را به آن سمت می کشاند، ارتباط برقرار کند. در این مرحله درباره اثر هنری سوال های 

 نها، این است که سواالت باز هستند و پاسخ درست یا غلط ندارند.مختلفی مطرح می شود و ویژگی آ

فرایند نقد به طور طبیعی با قضاوت خاتمه می یابد. این قضاوت نتیجه ای است که بیانگر موفقیت یا شکست اثر   قضاوت:   .4

ن حالت به بحث گذاشته هنری است و جایگاه آن در مقایسه با سایرآثار هنری نشان می دهد. قضاوت های شکل گرفته در ای
 نمی شوند زیرا این وظیفه نقادان و خبرگان حرفه ای تر است نه معلمان دوره ابتدایی. 

 تکلیف عملکردی

های پیچیده و ظریف مستتر  حساسیت بصری باید در دانشجویان پرورش یابد تا به اتکای آن بتوانند خصوصیات و کیفیت -
 درک و توصیف کنند.در آثار هنری و محیط پیرامون خود را 

 جلسه در مورد یک اثر هنری ملی بکار بگیرند.  4مراحل چهارگانه نقد هنری را در طول  -

 به صورت پوشه کار ارائه شود.  -
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 زیبایی شناسی  -فصل پنجم
 کنند.  هایی است که هنرها  ایجاد می هدف دیگر تربیت هنری مربوط به ارزش -

دانه، پدیده هنری، تفسیر و شناخت، ارزشدیابی انتقدادی،  زمینده فرهنگدی و     توجه دانشجویان به فرایند آفرینش هنرمن -
 اجتماعی آن معطوف شود. 

زیبایی شناسی به دانشجویان یاد می دهد که به طور فلسفی بیندیشند، پرسش ها و پاسخ هدای ممکدن کده بده طدور       -
 بررسی قرار دهند. طبیعی در مسیر ساختن، نقادی و بررسی تاریخی هنر به وجود می آید را مورد 

 

 تکلیف عملکردی: 
 دانشجویان باید  گفتگوی دائمی دربارة ماهیت هنر شرکت کنند. -
 براساس مالک های زیباشناسانه به قضاوت دربارة هنر و دفاع از آن بپردازند.  -

 هنر و برنامه درسی تلفیقی -فصل ششم
شود. برنامة درسی  های درسی هنری و غیرهنری تلفیق می این دیدگاه به آن برنامة درسی هنر اشاره دارد که با دیگر برنامه

 شود:  تلفیقی هنر عموما  در یکی از چهار نوع ساختار برنامة درسی سازماندهی می
شود تا به فراگیران کمک کند تا دورة خاص تاریخی یا فرهنگی خاص را بشناسند؛ مثل مطالعة  گاهی از هنر استفاده می -

 های ماتئو برادی، و یا موسیقی و معماری آن دوره و طرز پوشش افراد طبقات اجتماعی.  جنگ داخلی در کنار عکس
ها میان هنرها را بشناسند. مانند  ها و تفاوت شود تا شباهت ک میدومین شکل تلفیق حالتی است که در آن به فراگیران کم -

 تفاوت معنای ریتم در موسیقی با معنای ریتم در هنرهای تجسمی. 

 ها قابل شناسایی است.  سومین شکل تلفیق، شناسایی ایدة اصلی است که در هنر در دستِ انجام و یا در دیگر حوزه -

ای را تعریف یا بیان کنند  توان از دانشجویان خواست که مسئله مسئله است. می حلچهارمین نوع تلفیق مربوط به تمرین  -
آموزان دبیرستانی خواسته شود که برای  های مختلف است؛ مثالَ اگر از دانش که مستلزم در نظر گرفتن دیسیپلین

های فیزیکی مواد  ویژگیها باید مالحظات طراحی، رشد کودک،  دبستانی یک بازی طراحی کنند، آن آموزان پیش دانش
شناسی را در نظر بگیرند. این امر را می توان به صورت عملی با دانشجویان  آموزشی، ترکیب این موارد و مسائل زیبا

 تمرین کرد.

 تکلیف عملکردی: 

قی یک دانشجویان با استفاده از فعالیت های هنری مختلف برای یک درس مانند علوم، ریاضی، فارسی و ... به صورت تلفی -
 برنامه درسی طراحی کند و متناسب با آن به صورت عملی آن برنامه درسی تلفیقی را اجرا کند. 

 به صورت پوشه کار ارائه شود.  -

 تجارب نوآورانه آموزش هنر  -فصل هفتم

صورت  در این فصل دانشجویان با تجارب بین المللی در حوزه آموزش هنر آشنا می شوند و کاربرد هنر در آموزش را به -
 واقعی درک می کنند. 

همچنین برخی مجامع بین المللی در حوزه آموزش هنر به صورت الکترونیکی و کتابخانه ای به دانشجویان معرفی می شود  -
 تا در حوزه های هنری مورد عالقه خود به کسب دانش و مهارت های حرفه ای بپردازند. 

 برنامه های آموزش هنر عبارتند از: 
 کنفرانس جهانی آموزش هنر  -

 ( TETACپروژه تتاک ) -
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 پروژه رامبرانت         -

 آشنایی با مجامع تخصصی، سایت های اینترنتی و نشریات آموزش هنر  -

 تکلیف عملکردی
دانشجویان با مراجعه به سایت ها و منابع الکترونیکی به معرفی فعالیت های مجامع بین المللی در حوزه آموزش هنر  -

 بپردازند.
 نمونه کارهای هنری مختلف در حوزه آموزش هنر به دانش آموزان را جستجو و معرفی کنند.  -

 به صورت پوشه کار ارائه شود.  -

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری 2

 

 استفاده از راهبرد مستقیم در تدریس مفاهیم  و کلیات با استفاده از ابزارهای رایانه ای مناسب. -

 شیوه های تدریس مشارکتی و گروهی، بازدید از مراکز هنری و موزه ها و گالری ها، روش ایفای نقش.  -
 راهبرد غیر مستقیم برای طراحی فرصت های یادگیری بر اساس ابعاد نقد هنری، تاریخ هنری و زیبایی شناسی.  -

 

 منابع آموزشی .4

 شود، عبارتند ازپیشنهاد می برای استفاده در این درس 1298منابعی که تا پایان سال   
 منبع اصلی -

 برای بخش نظری:     
 (.  برنامه درسی و آموزش هنر در آموزش و پرورش، تهران: سمت. 1292مهرمحمدی، محمود؛ کیان، مرجان ) -

 برای بخش عملی:    
 سایر منابع آموزشی معتبر که شیوه های تولید محصوالت هنری را آموزش داده اند.  -

 منابع فرعی:  -

 :مجامع معتبر بین المللی مرتبط با آموزش هنر مانند    
- National Art Education Association  
- Getty Institute for Education in Art  

- International Society for Education through Art  

 

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4

 نمره  6ارزشیابی پایانی: آزمون پایان ترم=   -
 نمره  8ارزیابی پوشه کار بر اساس تولیدهنری، تاریخ هنری، نقد هنری =  -

اطالع رسانی توسط دانشجویان در طول ترم مانند معرفی کتاب، سایت، اخبار، گزارش های علمی، همایش ها و ... مرتبط با  -
 نمره 2آموزش هنر= 

 نمره  2آثار هنری، تاریخی، فرهنگی ملی و بین المللی توسط دانشجویان در طول ترم=  معرفی، نقد و تحلیل  -
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 «تربیتی در مدارس-های فرهنگیریزی فعالیتبرنامه»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن4
دانش آموزان در طول سال های تحصیل مدرسه بخشی از زمان خود را درگیر برنامه ها و فعالیت هایی در سطح مدرسه هستند 
که تحت عنوان فعالیت های غیر رسمی/ غیرتجویزی شناخته می شود. ماهیت این فعالیت ها و نقشی که در پرورش استعداد ها 

مین یک فرصت کم نظیر است و آنان می توانند از این فرصت ها برای تعمیق آموخته و توانایی های دانش آموزان دارد برای معل
ها و انتقال یادگیری های کالسی به موقعیت های واقعی زندگی استفاده کنند. شناخت ساختار باز این برنامه ها و شیوه های 

ی یادگیری داوطلبانه، غنی و متناسب با عالیق بهره گیری از فرصت ها در این برنامه ها به معلمان در سازمان دادن فرصت ها
دانش آموزان کمک می کند. این برنامه ها می توانند با هدف غنی سازی اوقات خارج از مدرسه دانش آموز) ایام تعطیل و...( نیز 

 مورد استفاده قرار گیرند. 
 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 22زمان درس: 

 تربیتی در مدارس-های فرهنگیریزی فعالیتبرنامهنام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

انواع فعالیت های فوق برنامه را به جهت ارتباط آن با برنامه رسمی مطالعه، و نقش این فعالیت ها در پرورش استعدادها و  

 آموزان تحلیل و گزارش نماید.دانش  توانایی های

با مطالعه امکانات و منابع )مدرسه و محل( طرح برنامه فعالیت های فوق برنامه را در راستای تحقق اهداف دوره ابتدایی 

 تهیه، و تأثیر آن بر عملکرد دانش آموزان/ مدرسه را گزارش نماید. 

 شایستگی اساسی:

kpCk&c&pk  4-8کد& 

8-8&2-8& 8-2&2-2 

&1-2 

 2سطح 8سطح 4سطح  هامالک 

مراحل تهیه طرح برنامه رعایت  طرح برنامه

شده است، اما طرح بر بر نیاز 

ها و منابع متمرکز نیست و 

گزارش اجرا نیز نشان دهنده 

تأثیر آن بر عملکرد دانش 

 آموزان/ مدرسه نیست. 

طرح برنامه متمرکز بر نیاز ها 

و منابع در سطح مدرسه است 

اجرا نیز نشان و گزارش 

دهنده تأثیر آن بر عملکرد 

دانش آموزان/ مدرسه می 

 باشد.

اهداف طرح برنامه نشان 

دهنده شناسایی مسئله و 

منابع در سطح مدرسه/ محلی 

است و گزارش اجرا میزان 

تأثیر آن بر عملکرد دانش 

آموزان/ مدرسه را با ذکر 

شواهدی منعکس نموده 

 است.

فعالیت های غیر 

غیر رسمی/ 

 کالسی

در فعالیت طراحی شده ارتباط 

میان برنامه رسمی و غیر 

رسمی در نظر گرفته شده 

است، اما فعالیت بسیار 

ساختارمند است و نیاز های 

فردی و  آزادی عمل دانش 

آموز را برای پرورش استعدادها 

 در نظر نگرفته است. 

در فعالیت طراحی شده ارتباط 

میان برنامه رسمی و غیر 

در نظر گرفته شده رسمی 

است و فعالیت از انعطاف الزم 

برخوردار است و نیاز های 

فردی و  آزادی عمل دانش 

آموز برای پرورش استعدادها 

 در نظر گرفته شده است.

فعالیت طراحی شده از 

انعطاف الزم برای توجه به 

تفاوت های فردی برخوردار 

است و  منجر به بکارگیری 

 توانایی ها و استعدادهای

دانش آموزان برای یکپارچه 

نمودن تجربیات یادگیرندگان 

در برنامه رسمی و غیر رسمی 

 شده است.
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت8

 فصل اول: ماهیت و اهمیت فعالیت های فوق برنامه
 تعریف مفاهیم اساسی 
 اهداف فعالیت های فوق برنامه 
 های فوق برنامهاهمیت و ضرورت توجه به فعالیت  

 طبقه بندی فعالیت های فوق برنامه 
 کارکردهای فعالیت های فوق برنامه 
 اصول حاکم بر طراحی و اجرای فعالیت فوق برنامه) انعطاف، تنوع، نیاز های فردی و آزادی عمل یادگیرنده و....( 

 فصل دوم: تاریخچه پیدایش و تحول فعالیت های فوق برنامه

 جهان )از اواخر قرن نوزدهم(پیدایش و سیر تحول در  

 (1241پیدایش و سیر تحول در ایران )از دهه  

 تکلیف یادگیری: 

 مطالعه و مقایسه فعالیت های فوق در برنامه مدارس ابتدایی ایران با یک کشور خارجی و گزارش آن به کالس.

 فصل سوم: انواع فعالیت های فوق برنامه

 فعالیت های علمی 
 هنگیفر-فعالیت های اجتماعی 

 پرورشی-فعالیت های دینی 

 هیجانی-فعالیت های عاطفی 
 حرکتی -فعالیت های بدنی 

 تکلیف یادگیری: 
نمونه ای از فعالیت های فوق برنامه در حال اجرا در سطح کالس درس/ مدرسه را از جهت ماهیت فعالیت و تأثیر آن بر رشد 

 توانایی ها و استعداد های دانش آموزان مورد مطالعه و نقد و بررسی قرار دهد. 

 تکلیف عملکردی: 

 انش آموزان طراحی نماید. یک نمونه فعالیت فوق برنامه با رعایت انعطاف و آزادی عمل د

 فصل چهارم: طراحی و ارزشیابی برنامه 

 برنامه درسی رسمی و غیر رسمی 

 ارتباط فعالیت های غیر رسمی/ غیر کالسی با فعالیت های رسمی آموزشی 
 تهیه طرح کلی برنامه 
 نیازسنجی و تعیین هدف  
 شناسایی منابع )در سطح مدرسه/ محلی( 
 سازماندهی فرصت های یادگیری  
 سازماندهی فضا و اجرای فعالیت ها  

 مالک های ارزشیابی از طرح برنامه  

 گزارش اجرای برنامه  

 تکلیف یادگیری:

تهیه گزارشی از فعالیت های فوق برنامه در سطح کالس/ مدرسه  و نقد و بررسی آن به جهت تأثیر گذاری بر عملکرد  
 دانش آموزان
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 دی: تکلیف عملکر

 طراحی، اجرا و ارزشیابی از تأثیر برنامه بر عملکرد دانش آموزان در سطح کالس درس/ مدرسه

 فصل پنجم: مدیریت فعالیت های فوق برنامه

 نقش آموزشی و پرورشی مدرسه 

 نقش و وظایف مربی/معلم فعالیت های فوق برنامه 
 )مدیر ، معاون برنامه و ...(فعالیت های فوق برنامه   عوامل تاثیر گذار بر مدیریت موفق 

 چگونگی شناسایی و بهره برداری از امکانات مدرسه به منظور ایجاد و بهبود فعالیت های فوق برنامه 
 چگونگی شناسایی و بهره گیری از امکانات محلی 

 تکلیف یادگیری: 
 وامل درگیر و تأثیر گذار در آن.شناسایی مشکالت و تحلیل آن با توجه به فعایت های فوق برنامه در سطح مدرسه و نقش ع

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

استفاده از فرصت های یادگیری مستقیم و فردی برای مطالعه ماهیت و پیشینه فعالیت های فوق برنامه در ایران و جهان و 
ء سطح عملکرد دانش راهبرد مشارکتی در بررسی عملکرد عوامل مدرسه در بهره گیری از فرصت های فوق برنامه در ارتقا

 آموزان. بکارگیری راهبرد اجرای مستقل در طراحی، اجرا و ارزشیابی از برنامه.

 . منابع آموزشی1

  منبع اصلی:

 ریزی فعالیتهای تربیتی و اجتماعی اوقات فراغت )فوق برنامه مدارس(. نشر : نیشابور (. برنامه1281مهر، حمزه ) یزدان
 (. ناصرقلی بوالحسنی. تهران: نشر آتی.1291اجتماعی ) آشنایی با فعالیت های تربیتی،

 منبع فرعی: 

 (. علی اکبر شعاری نژاد. تهران: اطالعات.1288نقش فعالیت های فوق برنامه در تربیت نوجوانان )
 های پرورشی و فوق برنامه وزارت آموزش و پرورش.کتابچه های تدوین شده در معاونت

 (. احمد عباس پور. تهران: ضریح آفتاب.1288آموزش عمومی )فعالیت های فوق برنامه در 
 (.1284مجموعه مقاالت برگزیده همایش تبیین جایگاه فعالیت های مکمل و فوق برنامه در آموزش و پرورش عمومی )

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4

 نمره  5ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره  5لکرد دانشجو در تکالیف یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها ارزشیابی فرآیند: عم

 نمره  11ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 

 و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. ارزیابی تکالیف )یادگیری
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 «مبانی و اصول تربیت سیاسی و اجتماعی»سرفصل درس 

 

 متعاقبا اعالم می شود.
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 «4کارورزی »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن4

آموزش اثربخش نیازمند آن است که معلمان در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به 
مطالعه، تصمیم گیری و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت های پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته های علمی و پژوهشی 

ذاشتن آموخته ها و گفتگو برای تعدیل، تعمیق تجربیات و توسعه شایستگی های باشند. برنامه کارورزی فرصت به تجربه گ
ای را فراهم کند. این فرآیند از مشاهده تأملی آغاز و به درس پژوهی در سطح مدرسه و کالس درس جهت کسب مهارت  حرفه

العه مسئله های آموزشی/تربیتی در ای مداوم ختم می شود. مط های یادگیری مادام العمر و قرار گرفتن در چرخه توسعه حرفه
سطح کالس درس و مدرسه زمینه ساز عمل مستقل حرفه ای معتبر و کسب تجربیات دست اول است. فرصت های یادگیری 
تدارک دیده شده باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت های واقعی، برای یافتن راه حلهای قابل دفاع )با پشتوانه 

وهشی( جهت پاسخ به مسئله های آموزشی/ تربیتی تدارک ببیند. در برنامه کارورزی دانشجو با درک مبانی نظری نظری و پژ
قادر خواهند بود تصمیمات اتخاذ شده در موقعیت های تربیتی/ آموزشی را  با ارائه شواهدی از پژوهش ها/ یافته های علمی 

ات در برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش آموزان از پشتیبانی نموده و نشان دهند که چگونه این  تصمیم
پشتوانه نظری الزم برخوردار است. در کارورزی یک دانشجویان توانایی تحلیل موقعیت های واقعی و انطباق آن با یافته های 

 اهند داد. نظری را در قالب پژوهش روایتی کسب کرده و ظرفیت های حرفه ای خود را توسعه خو

 
 مشخصات درس

 نوع درس: کارورزی

  1تعداد واحد: 

 ساعت 64زمان درس: 

 4کارورزی نام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

های آموزشی/ تربیتی در سطح کالس درس و مدرسه را شناسایی و با استفاده از شواهد و با 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

 شایستگی اساسی:

Ck &pk P 2 &8-8کد-

8&4-2 

 2سطح  8سطح  4سطح  هامالک

توانسته است موقعیت های  مسئله شناسی

آموزشی/ تربیتی در سطح 

کالس درس و مدرسه را 

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 

 مستندات آن را تبیین نماید.

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 

ندات علمی و پژوهشی ارائه مست

 نماید.

آوری های جمعگزارش پژوهش روایی 

شده از مطالعه موقعیت 

فیزیکی، عاطفی، آموزشی، 

تربیتی را به صورت روایت 

نقل و کدگذاری نموده اما 

ها نتوانسته است کدگذاری

را در قالب مضامین 

سازماندهی و یافته ها را 

شده آوری های جمعگزارش

از مطالعه موقعیت فیزیکی، 

عاطفی، آموزشی، تربیتی را 

به صورت روایت نقل و کد 

ها را در گذاری نموده و گزاره

قالب مضامین سازماندهی و 

ها را گزارش نموده یافته

 است.

آوری شده از های جمعگزارش

مطالعه موقعیت فیزیکی، عاطفی، 

آموزشی، تربیتی را به صورت 

اری نموده و روایت نقل و کدگذ

ها را در قالب مضامین گزاره

سازماندهی نموده و با ایجاد 

ارتباط میان مضامین در قالب یک 

مسئله آموزشی/ تربیتی تبیین 
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 نموده است. گزارش کند. 

تدوین و ارائه 

 گزارش 

در گزارش ارائه شده 

ساختار کلی گزارش نویسی 

رعایت شده اما شواهد و 

مستندات کافی برای یافته 

 نشده است.ها ارائه 

در گزارش ارائه شده ساختار 

گزارش نویسی به صورت 

نظام مند در ثبت و ارائه یافته 

ها رعایت شده است و یافته 

ها به کمک برخی شواهد و 

مستندات پشتیبانی شده 

 است. 

در گزارش ارائه شده ارتباط میان 

فصل ها و عناوین ذیل فصل ها 

رعایت شده و یافته ها مبتنی بر 

مستندات تجربی و علمی  شواهد و

 گزارش شده است .

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت8

معرفی برنامه کارورزی و تکالیف عملکردی، برنامه زمان بندی سمینارها در سطح مدرسه و واحد آموزشی و جلسه اول: 

 چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد. 
 جلسه دوم و سوم: کارگاه  مسئله شناسی )مطالعه موقعیت(

 مشاهده فیلم تدریس/ موقعیتی در سطح مدرسه و تبیین مسئله بر اساس گام های زیر:  تکلیف یادگیری:

 الف: توصیف موقعیت )بیان ویژگی ها و مشخصه های متمایز کننده(
 ب: تشریح توضیح موقعیت )شناسایی اجزاء و روابط( 

بازنگری )به گونه دیگر دیدن/ از زاویه دید دیگری به موقعیت نگاه کردن( با استفاده از تکنیک های اگر، آنگاه، شش کاله ج: 
 تفکر و اسکمپر.

  د: تعیین نقطه کانونی )انتخاب، جمع آوری شواهد، درک و تحلیل، ارائه مسئله(.
 به کمک شواهد و مستندات. ه: تبیین مسئله با استفاده از استدالل قیاسی یا استقرایی 

شرح تنظیم پوشه کار: نسخه ای از مسئله تبیین شده به همراه بازخوردهای ارائه شده در محورهای مختلف تبیین مسئه در 
 ای دانشجو ضبط گردد.  پرونده توسعه حرفه

 جلسه چهارم: مشاهده آزاد 

 شنایی با مدرسه، مدیر و معلم راهنما(سازماندهی دانشجویان در مدارس و معارفه آنان به مدارس )جلسه آ

تجربه اولین روز کارورزی من در مدرسه. از دانشجو خواسته شود تا اولین تجربیات خود را از اولین روز  تکلیف یادگیری:

نماید.  کارورزی از زمان آماده شدن برای رفتن به مدرسه تا زمان برگشتن در قالب داستان یا خاطره یادداشت روزانه ثبت و ارائه
دانشجو در اولین روز کارورزی مشاهده آزاد دارد و آنچه را مشاهده می کند بدون هیچ محدودیتی ثبت و ضبط خواهد نمود. این 
موراد می تواند شامل رخ داد ها در مسیر رفت و آمد به مدرسه، فضا و موقعیت مدرسه، تصورات و انتظارات، نحوه برخورد کادر 

 با دانش آموزان، گفتگو با کارکنان مدرسه، معلمان و.... باشد. مدرسه، نحوه مواجه شدن
 پوشه کار: داستان نگارش شده در اولین روز کارورزی در پوشه کار.

 کارگاه پژوهش روایتی: جلسه پنجم

 تعریف و کاربرد پژوهش روایتی
 انواع طرح های پژوهش روایتی

 ابزارهای پژوهش روایتی
 ویژگی های پژوهش روایتی

 ند پژوهش روایتیفرآی
 کاربردهای پژوهش روایتی در کارورزی
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مطالعه مقاالت یا منابع علمی در زمینه پژوهش روایتی در یکی از محورهای فوق و جمع بندی یافته ها  تکلیف یادگیری:

 برای ارائه به کالس. 

کارگرفته شده، ویژگی ها و فرآیند ای از پژوهش روایتی و شناسایی نوع پژوهش، ابزار های ب تحلیل نمونه تکلیف عملکردی:

 بکارگرفته شده برای تدوین گزارش بررسی و یافته ها به کالس ارائه گردد.  

 کارگاه پژوهش روایتی: جلسه ششم

 تحلیل ساختاری روایت ها
 کدگذاری باز (12
 کدگذاری محوری و انتخاب مضامین  (14
 ارتباط مضامین با یکدیگر (15
 تبیین مسئله  (16

 :تکلیف عملکردی

 الف: تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده 

 ب: تنظیم گزارش تهیه شده از مشاهده آزاد مدرسه در قالب پژوهش روایتی

جلسه هفتم: مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت فیزیکی مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار 

 در سطح مدرسه

قعیت فیزیکی مدرسه شامل: موقعیت جغرافیایی و محیط بیرونی مدرسه، انواع فضا ها تهیه گزارش از موتکلیف عملکردی: 

)کتابخانه، زمین ورزش، آبخوری، سرویس ها، کالس ها، راهرو ها....( نور، جریان هوا، وضعیت بهداشت، امکانات و تجهیزات ) 
)فرآیند مسئله شناسی و تبیین مسئله رعایت شود(  کارگاهی، آزمایشگاهی، شبکه مجازی، سایت و......( شناسایی و تبیین مسئله

 ارائه یافته ها در سمینار مدرسه.
 پوشه کار: گزارش دانشجو به همراه بازخورد های ارائه شده استاد در پوشه کار ضبط گردد. 

جلسه هشتم: مشاهده تأملی و مسئله شناسی ساختار و سازمان مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل 

 سطح مدرسهسمینار در 

تهیه گزارش از ساختار سازمانی، روش های بکارگرفته شده در اداره مدرسه، ساختار سازمانی، نحوه گردش تکلیف عملکردی: 

 کار در سطح مدرسه، تعامالت میان مدیر، معلمان،کارکنان و نحوه تعامل با اولیاء مدرسه و تدوین آن در قالب پژوهش روایتی
 به همراه بازخورد های ارائه شده از سوی استاد در پرونده توسعه حرفه ای دانشجو ضبط گردد.  پوشه کار: گزارش تهیه شده

جلسه نهم: مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت عاطفی روانی/ تعامالت در سطح مدرسه/ بازدید از 

 مدرسه و تشکیل سمینار در سطح مدرسه

ی مدرسه شامل: روابط عاطفی میان معلم و دانش آموزان )درک تهیه گزارش از موقعیت عاطفی روانتکلیف عملکردی: 

حاالت روانی دانش آموزان، برنامه ریزی برای ایجاد جو مثبت و سازنده در فضای کالس و...( تعامالت دانش آموزان با یکدیگر 
و تبیین مسئله )فرآیند مسئله  )میزان احترام ، همدلی، همکاری و....(،  روابط عاطفی میان معلمان و کارکنان و مدیر شناسایی

 شناسی و تبیین مسئله رعایت شود( و ارائه یافته ها در سمینار مدرسه.
 پوشه کار: گزارش دانشجو به همراه بازخورد های ارائه شده استاد در پوشه کار ضبط گردد. 

و تبیین  جلسه دهم: سمینار کالسی )بررسی گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس فرآیند شناسایی

 مسئله
در این نشست دانشجویان یافته های خود از مطالعه موقعیت مدرسه در ابعاد مختلف ساختار سازمانی، موقعیت فیزیکی و عاطفی 
را در قالب مسئله های تبیین شده به همراه راه حل های مبتنی بر یافته های علمی ارائه نموده و یافته ها مورد نقد و بررسی قرار 

 می گیرد. 
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جلسه یازدهم: مشاهده تأملی کالس درس و مسئله شناسی فرآیند آموزش/ بازدید از مدرسه و تشکیل 

 سمینار در سطح مدرسه

تهیه گزارش از موقعیت آموزشی شامل: جو و فضای عاطفی و روانی، طراحی آموزشی، راهبرد های تکلیف عملکردی: 

م و دانش آموزان و دانش آموزان با یکدیگر، وضوح و شفاف بودن آموزش، سازماندهی تکالیف یادگیری، تعامالت میان معل
مباحث، میزان درگیر نمودن دانش آموزان در فرآیند یادگیری، مواد و منابع آموزشی، ارزشیابی از یادگیری و...( شناسایی و تبیین 

 درسه.مسئله )فرآیند مسئله شناسی و تبیین مسئله رعایت شود( و ارائه یافته ها در سمینار م
 پوشه کار: گزارش دانشجو به همراه بازخورد های ارائه شده استاد در پوشه کار ضبط گردد. 

جلسه دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم: سمینار )بررسی گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس فرآیند 

 شناسایی و تبیین مسئله در سطح مدرسه/ واحد آموزشی(
خود از مطالعه موقعیت آموزشی کالس درس را در قالب مسئله های تبیین شده به همراه  در این نشست دانشجویان یافته های

 راه حل های مبتنی بر یافته های علمی ارائه نموده و یافته ها مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. 

جلسه پانزدهم: سمینار ) بررسی گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس چارچوب پژوهش روایتی در 

 طح مدرسه/ واحد آموزشی(س
تکلیف عملکردی: دانشجویان مجموعه یافته های خود را در طول ترم در قالب یک پژوهش روایتی زیر نظر استاد تنظیم نمایند. 
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 

 کالس مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.  پژوهشی قابل دفاع نماید. یافته ها در
 پوشه کار: گزارش تنظیم شده در پوشه کار توسعه حرفه ای ضبط می گردد.

 جلسه شانزدهم:  ارزیابی کارپوشه دانشجو بر اساس مالک ها و سطوح عملکرد

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

تأملی، بکارگیری راهبرد های شناختی در تحلیل موقعیت راهبردهای مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده 
های واقعی، تحلیل نقادانه برای شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد  های مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار های گروهی و 

 فردی ارائه می گردد. 

 . منابع آموزشی1

 منبع اصلی: ..........
 منبع فرعی:

 شود()متعاقبا اعالم می

 بردهای ارزشیابی یادگیری. راه4

ارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس کارورزی یک در قالب سمینار پایانی صورت می گیرد که در آن دانشجویان باید 
یافته های خود از مطالعه موقعیت های تربیتی و آموزشی را ارائه و با استناد به یافته های علمی پژوهشی )مطالعه شده در 

 شود.از آن دفاع نمایند. این جلسه با حضور معلم راهنما تشکیل می دروس نظری(
ارزشیابی فرآیند: ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد های داده شده به گزارش های ارائه شده در طول ترم و سمینارهای 

اسخ به بازخورد های سطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می گیرد. میزان مشارکت در بحث ها، ارائه یافته های جدید، پ
 داده شده و... 
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ارزیابی پوشه کار: کلیه گزارش ها به همراه بازخورد های داده شده در پوشه توسعه حرفه ای دانشجو ضبط و مبنای برنامه 
ای در پایان دوره قرار می گیرد. یک نسخه از پوشه در  ریزی برای آموزش های بعدی و نیز دفاع از توانایی های حرفه

 دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد.  اختیار
ارزشیابی عوامل مدرسه )مدیر و معلم راهنما(: بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردی است که 

 از سوی معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد. 
 حاسبه می شود: و به شرح زیر م 111امتیاز درس کارورزی بر مبنای 

 امتیاز  21د شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه:  
 امیتاز  41د گزارش های عملکردی مرحله ای:   

 امتیاز  41د تدوین و ارائه گزارش پایانی:  

 

 سایر نکات: 

 نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی: 
 بندیتنظیم فهرست و فصل .64
 مفاهیم کلیدی ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و .68
 نگارش ادبی و فنی .62
 اعتبار داشتن گزاره ها .61

 ظرافت و زیبائی ظاهری .64

 صحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره ها .66

 ارایه نمودارها و عوامل دیداری و هنری مکمل .67
 هاارائه راه حل ها و پیشنهادهای برخاسته از یافته .62

 ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها .63
 رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی .71
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 «8کارورزی »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 1

و خالقیت در  62اگر تدریس را فرایندی سازمان یافته، اخالقی و متعهدانه بدانیم که نیازمند بهره گیری از یافته های علمی، شهود
فرد است، در آن صورت برنامه کارورزی به جای تمرکز انحصاری بر آموزش فنون، نیازمند موقعیت های بی بدیل و منحصر به

کارگیری روش های استداللی/  نه با موقعیت های واقعی در سطح کالس درس روبرو شود تا با بهفعاالآن است که دانشجومعلم ،
به آفرینش الگوهای ذهنی ه، دش اندوخته های یادگیری پرداخته، با آگاهی انتقادی نسبت به تجربیاتمنطقی به بررسی موقعیت 

که به وی در اتخاذ تصمیمات اثربخش و ارزیابی نتایج حاصل از آن تصمیمات جهت برنامه ریزی کمک  ردازدبپ ییها واره و طرح
 کند.

خصی معلم و آن چه او در یک مکان و زمان خاص انجام می دهد، تدریس عملی وابسته به موقعیت است و با ویژگی های ش 
، به دنبال آن است تا دانشجومعلمان را در معرض 2مرتبط است. از این رو فرصت های یادگیری تدارک دیده شده در کارورزی 

ار داده، به آنان کمک کند ( است قر66، فراشناختی65، موقعیتی64ای ، رویه62دانش کاربردی که ترکیبی از انواع مختلف دانش )بیانی
تا به تامل در باره موقعیت های تربیتی بپردازند. این برنامه از طریق طراحی فرصت های یادگیری عملی امکان کسب تجربیات 
مستقیم، بررسی نتایج و بازاندیشی در خصوص دریافت های خود را از موقعیت واقعی آموزش به دست آورند. در برنامه کارورزی 

، توانایی تأمل در عمل را به طور مقدماتی از طریق مشارکت در فرآیند نگرانه تکالیف ژرفو با قرار گرفتن در معرض دانشج 2
آموزش )فردی، گروه  های کوچک/ بزرگ( و نهایتا  اجرای مستقل فعالیت های یادگیری در سطح کالس درس کسب کرده، به  

آگاهی نسبت به تصمیمات ناظر به برنامه ریزی، اجرا و می یابد.  درک صحیحی نسبت به آنچه درکالس جریان دارد دست
 ارزیابی، به عنوان یک فرآیند تأملی، به شناخت جهت گیری حرفه ای، نوع تفکر و سبک تدریس دانشجو کمک خواهد کرد. 

 

 مشخصات درس

 نوع درس: کارورزی

  1تعداد واحد: 

 ساعت 64زمان درس: 

 2نام درس: کارورزی 

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ 

.  با تداوم مطالعه موقعیت یادگیری )در سطح کالس درس یا مدرسه( مشکالت/ نیازهای فردی، گروه های 1

کوچک/ بزرگ را شناسایی/ بازشناسی کند و فعالیت هایی را برای رفع مشکالت/ نیازهای یادگیری طراحی، 

 تولید، اجرا و ارزیابی نماید. 

 وزش واکاوی نموده، یافته های خود را روایت نماید. . تجربیات خود را از مشارکت در فرآیند آم2

 شایستگی اساسی:

های یادگیری، . فرصت2

 محتوای درس و ساختار آن
 مالک          

 شایستگی

 2سطح موفقیت  8سطح موفقیت  4سطح موفقیت 

                                                 
62 - Intuition 
63  - Declarative knowledge  
64 - Procedural knowledge 
65  - Conditional knowledge  
66  - Metacognitive Knowledge 
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مطالعه 

 موقعیت

توانسته است موقعیت 

های یادگیری را با جمع 

آوری اطالعات توصیف 

نماید اما نتوانسته است 

مشکل/  نیاز را به کمک 

 شواهد تبیین نماید. 

های توانسته است موقعیت

آوری یادگیری را با جمع

-اطالعات به صورت نظام

مند برای شناسایی مشکل 

یادگیری/ نیاز در تعامل با 

ف نموده معلم راهنما توصی

و راه حل/های بهینه را با 

کمک شواهد جمع آوری 

 شده از موقعیت تبیین نماید

های توانسته است موقعیت

آوری یادگیری را با جمع

مند اطالعات به صورت نظام

برای شناسایی مشکل 

یادگیری/ نیاز در تعامل با معلم 

راهنما توصیف نموده و راه 

حل/ های بهینه و روش 

کمک شواهد معتبر مداخله را با 

 و یافته های علمی تبیین کند.

  فعالیتِ

آموزش/ 

 یادگیری

فعالیت یادگیری طراحی 

شده ناظر به نیاز/ مسئله 

شناسایی شده در یکی از 

انواع فردی، گروه 

کوچک، جمعی است، اما 

گزارش اجرا و ارزیابی 

نشان دهنده تأثیر گذاری 

بر حل مشکل/ رفع نیاز 

 نیست.

فعالیت یادگیری طراحی 

شده از انسجام برخوردار 

است و گام های اجرای آن 

را با مشارکت معلم راهنما 

به وضوح مشخص نموده 

است. ارزیابی از اجرای 

فعالیت نشان دهنده تأثیر 

گذاری بر حل مسئله/ رفع 

نیاز در سطح فردی، گروه 

 کوچک/ جمعی  است.

فعالیت یادگیری طراحی شده، 

د انعطاف و اتخاذ امکان ایجا

تصمیمات آگاهانه با مشارکت 

معلم راهنما ناظر به موقعیت 

آموزش/ یادگیری را فراهم  

نموده و نتایج ارزیابی از اجرای 

نیز منعکس کننده تأثیر راه حل 

های بکارگرفته شده در حل 

مسئله/ رفع نیاز در سطح 

فردی، گروه کوچک/ جمعی  و 

بازنگری در آن فراهم کرده 

  است.

یافته های 

 تأملی 

گزارش عملکرد شامل 

فعالیت های انجام شده 

در طول نیمسال است 

اما یافته ها به گونه ای 

که انعکاس دهنده دالیل 

موفقیت/ توانایی ها، 

محدودیت های حرفه 

ای دانشجو و راه های 

 برای توسعه آن نیست. 

گزارش عملکرد شامل 

فعالیت های انجام شده در 

است و یافته طول نیمسال 

ها انعکاس دهنده دالیل 

موفقیت/ توانایی ها، 

محدودیت های حرفه ای 

 دانشجو است.

گزارش عملکرد شامل فعالیت 

های انجام شده در طول 

نیمسال است و یافته ها 

انعکاس دهنده دالیل موفقیت/ 

توانایی ها، محدودیت های 

حرفه ای است و دانشجو 

توانسته است راهکار های 

ای  ای توسعه حرفهعملی بر

 خود ارائه کند.

تدوین و ارائه 

 گزارش 

در واکاوی تجربیات 

شخصی از موقعیت های 

یاگیری صرفا  به کد 

گذاری، طبقه بندی کد 

ها، و شناسایی مضامین  

 بسنده نموده است.

در گزارش ارائه شده 

تجربیات شخصی از 

موقعیت های یادگیری را 

به کمک کد گذاری، و 

کد ها، و طبقه بندی 

شناسایی مضامین مورد 

واکاوی قرار داده اما یافته 

در گزارش ارائه شده تجربیات 

شخصی از موقعیت های 

یادگیری با کمک کد گذاری، و 

طبقه بندی کد ها، شناسایی 

مضامین مورد واکاوی قرار 

گرفته و یافته ها را مبتنی بر 

تجربی و علمی روایت شواهد 
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ها را با استفاده از شواهد 

 روایت نکرده است.

 کرده است .

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن . فرصت8

 جلسه اول: 

معرفی برنامه کارورزی و تکالیف عملکردی، نحوه طراحی فعالیت های یادگیری، شیوه تنظیم روایت ها، برنامه زمان بندی 

سمینارها در سطح مدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس مالک ها  و سطوح موفقیت بر 

 اساس پیامد های یادگیری 

  هم:جلسه دوم تا شانزد

در طول این جلسات دانشجو در مدرسه حضور خواهد داشت و جلسات بحث کارورزی بر حسب مورد می تواند در سطح مدرسه یا 

، دانشجو در مقیاس خرد در فعالیت های یادگیری که در سطح 2واحد آموزشی تشکیل شود.از آنجایی که در برنامه کارورزی 

به تجربیات دست اول در زمینه یادگیری دست خواهد یافت لذا، ضروری است کالس درس مشارکت می کند و از این طریق 

دانشجویان بر اساس گزارش پایانی ارائه شده در نیمسال اول، مسئله ها/ نیاز های تأثیر گذار بر یادگیری دانش آموزان را در 

ادگیری طراحی و تدوین نموده و با سطح فردی، گروه های کوچک، گروه کالسی شناسایی و آن ها را در قالب فعالیت های ی

راهنمایی و مشارکت معلم راهنما )به صورت مشترک با معلم راهنما یا به صورت مستقل زیر نظر معلم راهنما اجرا نماید( به حل 

دانش  هیجانی-مسئله / پاسخ به نیاز ها اقدام نماید. این مسئله ها/ نیازها می توانند ناظر به عملکرد های شناختی یا عاطفی

آموزان باشند. گفتگو 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 منجر به یک خود ارزیابی و شناسایی نقاط قوت و ضعف و راهکار های ارتقاء/ بهبود آن باشد، ضروری 

 و میان استاد/ معلم راهنما قبل و پس از اجرای فعالیت ضمیمه است(.گفتگ 67است )فرم پیشنهادی

توصیه: با توجه به این که مسئله های شناسایی شده از سوی دانشجویان در ترم یک دارای عمق و پیچیدگی متفاوتی است، می 

/ بزرگ اقدام نمود. تعداد توان بر حسب ماهیت مسئله ها نسبت به اجرای فعالیت های یادگیری به صورت فردی، گروه کوچک

فعالیت در هر یک از دو مرحله )مشارکت با معلم راهنما در اجرای  6تا  4فعالیت ها توسط هر دانشجو در طول ترم باید بین 

فعالیت ها و اجرای مستقل فعالیت ها زیر نظر زیر نظر معلم راهنما( باشد. تصمیم گیری در این خصوص بر عهده مدرس راهنما 

 است. 

رصورتی که بنا به دالیلی دانشجو امکان کار بر روی مسئله های شناسایی شده در ترم یک را نداشته باشد، طی نشست د

مشترکی میان معلم راهنما، استاد کارورزی و دانشجو نسبت به شناسایی مسئله ها/ نیاز ها اقدام شده وفعالیت های یادگیری بر 

نشجویانی که بنا به دالیلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده اند می توانند با در نظر اساس آن طراحی، اجرا و ارزیابی شود. دا

گرفتن یک برنامه ترمیمی از یک تا چهار هفته نسبت به تهیه/ تکمیل گزارش ها و شناسایی مسئله ها برای ورود به عرصه با 

 انشجویان بر اساس آیین نامه آموزشی نا تمام اعالم می گردد. نظر استاد راهنما اقدام نمایند. بدیهی است که نمره این گروه از د

 تکالیف عملکردی برای مشارکت در فعالیت های کالسی: 

تهیه طرح کلی برای مشارکت در فعالیت های یادگیری در طول ترم و اجرای مستقل فعالیت ها زیر نظر استاد راهنما و  .12

 با هماهنگی معلم راهنما.

                                                 
 فرم ها می تواند با توجه به شرایط و اقتضائات مورد بازنگری قرار گیرد. - 67
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برای رفع نیاز/ حل مسئله به صورت فردی و مشارکت در اجرای آن زیر نظر استاد راهنما و با  طراحی فعالیت یادگیری .14

هماهنگی معلم راهنما، تهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش بینی ها و ارائه 

 پیشنهاد ها برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی.

برای رفع نیاز/ حل مسئله برای گروه کوچک و مشارکت در اجرای آن زیر نظر استاد راهنما و طراحی فعالیت یادگیری  .15

با هماهنگی معلم راهنما، تهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش بینی ها و ارائه 

 پیشنهاد ها برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی.

برای رفع نیاز/ حل مسئله در سطح جمعی/ کالس درس و مشارکت در اجرای آن زیر نظر  طراحی فعالیت یادگیری .16

استاد راهنما و با هماهنگی معلم راهنما، تهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش 

 بینی ها و ارائه پیشنهاد ها برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی.

 دی برای اجرا توسط دانشجوتکالیف عملکر

طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله به صورت فردی زیر نظر استاد راهنما و معلم راهنما، تهیه گزارش از  .11

اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش بینی ها و ارائه پیشنهاد ها برای طراحی موقعیت یادگیری 

 بعدی.

الیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله به برای گروه کوچک به صورت فردی زیر نظر استاد راهنما و معلم طراحی فع .11

راهنما، تهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش بینی ها و ارائه پیشنهاد ها برای 

 طراحی موقعیت یادگیری بعدی.

ای رفع نیاز/ حل مسئله در سطح جمعی/ کالس درس به صورت فردی زیر نظر استاد راهنما طراحی فعالیت یادگیری بر .12

و معلم راهنما، تهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش بینی ها و ارائه پیشنهاد ها 

 برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی.

 محور طراحی فعالیت های الزامی

 فعالیت یادگیری برای شناسایی ظرفیت ها و توانایی های دانش آموزان طراحی -

 طراحی فعالیت یادگیری برای درگیر نمودن ) انگیزشی، تحصیلی و رفتاری( دانش آموزان در موقعیت یادگیری -

 طراحی فعالیت یادگیری برای مرور مباحث  -

 طراحی فعالیت یادگیری برای آموزش مهارت های کار مشارکتی -

 ی فعالیت برای پرورش مهارت های تفکرطراح -

 طراحی تکلیف یادگیری برای یکی از موضوعات درسی -

 طراحی فعالیت رفع بد فهمی های دانش آموزان  -

 طراحی فعالیت برای رفع عقب ماندگی های تحصیلی  -

 طراحی فعالیت برای تقویت/ بهبود عملکرد های عاطفی )مثل بی نظمی، عدم رعایت قوانین( -

 لیت یاگیری برای سنجش آموخته هاطراحی فعا -

 سایر فعالیت ها به تشخیص معلم راهنما -

 

 ساختار طراحی فعالیت ها: 

 هدف/ پیامد -

 مراحل/گام های اجرای فعالیت -

- ..... 

- .... 
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- .... 

- ..... 

 مواد/ منابع آموزشی مورد نیاز -

 روش بازخورد دادن به دانش آموزان در فرایند اجرا -

 ش عملکردسنجش آموخته ها/ سنج -

 ارزیابی و بازخورد فعالیت
 بررسی پیش بینی ها -
 تعیین موانع و محدودیت ها -

 تغییرات اعمال شده در فرآیند اجرا -
 بررسی نتایج حاصل شده از اجرا -

 واکاوی تجربه بکارگرفته شده -

 اتخاذ تصمیمات برای طراحی فعالیت بعدی -

 سمینارها

 سمینار ها در دو شکل اجرا می شود:

الف: در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجرای فعالیت ها و بر اساس طرح کلی پیش بینی شده با مشارکت 
 معلم راهنما برای کمک به دانشجو در ارزیابی عملکرد خود و برنامه ریزی برای ادامه فعالیت 

بیات و یافته ها و دستیابی به درک عمیق تر از ب: در سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی برای به مشارکت گذاشتن تجر
 تجربیات کسب شده.

 انواع سمینار ها
 سمینار با حضور معلمان راهنما و دانشجویان دو نوبت در نیمسال )الزامی(

از سوی  سمینار های جمعی برای انتقال یافته ها و تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الزامی)با برنامه ریزی و اعالم قبلی
 مدرس(

 سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترک )اختیاری و با درخواست دانشجویان(

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2
برگزاری کارگاه آموزشی برای طراحی فعالیت های یاگیری با رویکرد شناختی، و بکارگیری راهبرد های شناختی برای 

یادگیری در سطح کالس درس، رویکرد تجربی برای اجرای فعالیت ها در سطح  مطالعه و تحلیل نقادانه موقعیت های
کالس درس به صورت فردی، گروه های کوچک/ جمعی، راهبرد  های مشارکتی، برای مشارکت در سمینار های کالسی و 

 به بحث گذاشتن تجربیات و ارائه یافته.

 . منابع آموزشی1
 منبع اصلی: ..........

 منبع فرعی:

 اهبردهای ارزشیابی یادگیری. ر4

بر اساس تهیه طرح فعالیت در سطح کالس، مشارکت با معلم  2ارزشیابی پایانی در درس کارورزی  ارزشیابی پایانی:

راهنما در اجرای فعالیت های یادگیری،اجرای مستقل فعالیت های یادگیری و ارزیابی از نتایج بر اساس پیش بینی ها، 
سی برای ارائه یافته ها و تجربیات به سایر دانشجویان. در این سمینار ها دانشجویان باید یافته شرکت در سمینار های کال

های خود را از مطالعه موقعیت های تربیتی و آموزشی ارائه و با استناد به یافته های علمی پژوهشی )مطالعه شده در دروس 
 نظری( ارائه و از آن دفاع نمایند. 
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ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد های داده شده به گزارش های ارائه شده در طول نیمسال و  ارزشیابی فرآیند:

سمینارهای سطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می گیرد. میزان مشارکت در بحث ها، ارائه یافته های جدید، پاسخ به 
 بازخورد های داده شده و... 

ش ها از اجرای فعالیت ها به همراه بازخورد های داده شده در پوشه طرح تهیه شده و کلیه گزار ارزیابی پوشه کار:

ای در پایان  توسعه حرفه ای دانشجو ضبط و مبنای برنامه ریزی برای آموزش های بعدی و نیز دفاع از توانایی های حرفه
 می گردد.  دوره قرار می گیرد. یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط

ارزشیابی عوامل مدرسه )مدیر و معلم راهنما(: بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان نیمسال مربوط به گزارش عملکردی است 
 که از سوی معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد. 

  و به شرح زیر محاسبه می شود: 411امتیاز درس کارورزی بر مبنای 

 امتیاز  21سی)معلم راهنما(، سمینارها )استاد راهنما(:  د شرکت فعال در جلسات کال
 امتیاز 21د نظر معلم راهنما در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالک های ذکر شده در پیامد های یادگیری:   

ک های نظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجرا و ارزیابی فعالیت ها با توجه به سطح موفقیت دانشجو بر اساس مال -
 امتیاز 21ذکر شده در پیامد های یادگیری 

تدوین و ارائه گزارش پایانی توسط استاد راهنما با کسب نظر از معلم راهنما با توجه به سطح موفقیت دانشجو بر  -
 امتیاز 21اساس مالک های ذکر شده:  

 . می باشد 14% امتیاز یا نمره 71    2حد نصاب قبولی در درس کارورزی -

 : سایر نکات

 نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی: 

 بندیتنظیم فهرست و فصل .74

 ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدی .78

 نگارش ادبی و فنی .72

 اعتبار داشتن گزاره ها .71

 ظرافت و زیبائی ظاهری .74

 صحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره ها .76

 ارائه نمودارها و عوامل دیداری و هنری مکمل .77

 هاو پیشنهادهای برخاسته از یافته ارائه راه حل ها .72

 ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها .73

 رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی .21

 

 

 

 

 


