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معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

به نام آنکه فرصت داد ما را

رشته آموزش تاریخدوره کارشناسی پیوسته برنامه درسی 

)بازنگري شده(
ریزي تربیت معلمبرنامهگروه هماهنگی 

1395خرداد ماه 
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بازنگري برنامه درسی : موضوع

دبیري تاریخ:عنوان برنامه درسی قبلی

23/10/1375:تاریخ تصویب

آموزش تاریخ: عنوان بازنگري شده

22/03/1395: تاریخ بازنگري

فرهنگیانمعاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه: مجري
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فصل اول
کلیات برنامه

تاریخۀمعرفی بنیادین رشت
یک از هر. سرگذاشته استهاي زیادي را پشتها، فراز و نشیبزارهزمین، به عنوان میهن و سرزمین ایرانیان در طول هایران

امتیاز بزرگ ایران و . دهدتلخ و شیرین هزاره هاي گذشته، برگی از کتابِ تاریخِ کهنسال این سرزمین را تشکیل میرویدادهاي
مگر نه اینکه در دوران باستان اقوام و . تاریخ دیرینۀ آن به استمراري است که از گذشته هاي دور تاکنون شاهد بوده است

و چیزي جز نام ،، اما در سیر حوادث تاریخی به فراموشی سپرده شدندبودندوفایی گذار فرهنگ و تمدن شکملتهاي مختلفی پایه
کن را در سده هاي پیاپی پشت سر نهاد و از با سربلندي تمام، توفانهاي بنیانو نشان از آنان باقی نماند؟ اما ایران و تمدن ایرانی 

زمین با چنین یرانا. با عنوان معجزة تمدن ایرانی می توان یاد کردنماند و چنان دوام و استمرار یافت که از آنیدن بازماندن و بال
سابقۀ درخشانی در دوران باستان و نیز در عصر اسالمی، داراي تاریخی کهن و پرافتخاري است که آگاهی از آن بر هر ایرانی 

گذشته را به ارث می برند و لذا آنها میراث . این ضرورت بیش از همه متوجه فرزندان این سرزمین است. واجب و ضروري است
آنها باید آنچه بر این سرزمین رفته است را بخوانند و بدانند و با آگاهی کامل به این . عهده دارندر امانتداري را بررسالت خطی

حب الوطن من «مگر نه اینکه . سرزمین عشق بورزند و براي سربلندي روزافزون آن آمادة فداکاري و از خودگذشتگی باشند
. از آموزه هاي معصومین است» االیمان

الجیشیسوقزمین به سبب موقعیت خاص و ممتاز جغرافیایی، طبیعی و بیشتر مورخان و محققان، قلمرو ایرانبنا بر اجماع نظر 
، پیوسته در معرض حوادث و شرایط ...خود، به مثابۀ بستر، معبر و چهارراه برخورد اقوام، ملل، فرهنگها و تمدنهاي کهنه و نو

تاریخی و مطمح نظر مهاجران، مهاجمان، و جهان گشایان مختلف در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود ۀعظیم و خطیر غیرمترقب
وام آن، برغم کثرت و تنوع قومی، دینی و فرهنگی آن شده است، چیزي جز روح همبستگی و آما آنچه ضامن بقا و د. بوده است

تاریخ و سرگذشت مشترك ایرانیان، به مثابۀ تجلیگاه وحدت و انسجام ،شکبی. هویت یکپارچه فرهنگی و تمدنی آن نبوده است
رو، پرداختن به سرگذشت تاریخی ایران، به عنوان پایۀ از این. بوده استیگانگانبملی، سدي استوار در برابر زیاده خواهی هاي 

چنانکه در . و اساس وحدت و هویت جمعی و ملی باید در نظام آموزشی داراي اجر و منزلتی خاص، و شأن و اعتباري ممتاز باشد
: 6بند: از جمله. تچند بند از بندهاي سند چشم انداز بیست ساله به صراحت به ضرورت حفظ و تقویت هویت ملی اشاره شده اس

تقویت وحدت ملی و هویت ملی مبتنی بر اسالم و انقالب اسالمی و نظام جمهوري اسالمی و آگاهی کافی دربارة تاریخ ایران، «
تقویت هویت ملی جوانان، متناسب «: 15؛ همچنین در بند »اسالمی و اهتمام جدي به زبان فارسی-فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی

از . در بندهایی از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز بر اصل وحدت ملی تأکید شده است. »الب اسالمیبا آرمانهاي انق
وطن دوستی و «: 20، بند»ایرانی-صیانت از وحدت ملی و انسجام اجتماعی با محوریت هویت مشترك اسالمی«: 19جمله بند 

. »مام به برپایی جامعۀ مهدويایرانی و اهت-افتخار به ارزشهاي اصیل و ماندگار اسالمی
حفظ و تقویت هویت ملی، در گرو آگاه سازي اقشار ملت به . بی شک، تاریخ ایران یکی از ارکان اصلی هویت ملی ایرانیان است

و راهبردي است که می توان به صیانت از منافع اصولیتنها با دست یابی به این هدف . ویژه جوانان از تاریخ این سرزمین است
دانش آموزان و دانشجویان امروز، مدیران و مسووالن فرداي این . امیدوار بودو حفظ تمامیت ارضی ایران زمین و مصالح ملی 

.خواهد کردایفادوستی آنان ران، سهم مهمی در تقویت روح میهنمطالعه و شناخت تاریخ ای،کشور خواهند بود
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. اي مستقل تعریف نشده بودبه عنوان رشته» تاریخ«د آموزشی، در این نها. در ایران، آموزش نوین با تأسیس دارالفنون آغاز شد
قمري، دومین گام در سیر تحول تعلیم 1315با تأسیس انجمن معارف در . بلکه، تاریخ در پیوند با دانش نظامی معنا پیدا می کرد

اقدام به تألیف و تدوین کتاب درسی تاریخ با نخستین بار محمدعلی فروغی . شی نوین برداشته شدو تربیت سنتی به نظام آموز
سومین گام در زمینه توسعۀ نظام آموزشی نوین . ق1317با تأسیس مدرسۀ سیاسی در . کرد» تاریخ مختصر ایران«عنوان 

سیاسی درس تاریخ یکی از درسهاي اصلی مدرسه . تدر این مرحله بود که دانش تاریخ جایگاه و منزلت خاص یاف. برداشته شد
تاریخ قرون «فروغی که عالوه بر ریاست مدرسه سمت معلمی نیز داشت، اقدام به تألیف کتاب هاي درسی تاریخ نظیر . شد

. کرد» تاریخ معاصر«و » تاریخ جدید«، »وسطی
رزا ابوالحسن فروغی، نظام آموشی جدید که در حال از سوي می. ش1297در » دارالمعلمین مرکزي«اي به نام با تأسیس مدرسه

بعدها .دادو عالی را در دستور کار خود قرارتکوین و تکامل بود، گامی فراتر گذاشت و تربیت معلمانی براي مدارس ابتدایی 
ته هاي تحصیلی در هر دو مدرسۀ مزبور رشتۀ تاریخ از جمله نخستین رش.دارالمعلمین مرکزي به دارالمعلمین عالی تبدیل شد

تبدیل شد و بعدها با تأسیس دانشگاه تهران، دانشکدة ادبیات جاي » دانشسراي عالی«دارالمعلمین عالی در ادامه  به . بود
بنابراین، . یکی از اصلی ترین رشته هاي تحصیلی بود» تاریخ و جغرافیا«در هر سه نهاد مزبور رشتۀ . دانشسراي عالی را گرفت

.رسدتربیت جدید به بیش از صد سال میآموزش تاریخ در تعلیم وتوان گفت سابقۀمی
. ش1352در سال . بعد از تأسیس دانشگاه، دانشسراها نیز در سطح مقدماتی و عالی کم و بیش به فعالیت  خود ادامه دادند

علم ادبیات و علوم انسانی، تشکیالت اداري و آموزشی جدید دانشسراي عالی شامل دانشکده تربیت معلم علوم، دانشکده تربیت م
پس از انقالب . تغییر نام یافت» دانشگاه تربیت معلم«دانشسراي عالی به 1353در سال . دانشکده علوم تربیتی به تصویب رسید

اساسنامۀ جدید مراکز دو سالۀ تربیت معلم در 1361از جمله در سال . اسالمی، تحوالت زیادي در عرصۀ آموزش عالی پدید آمد
یکی از این رشته هاي . رشته به تصویب رسید12ي عالی آموزش و پرورش براي تربیت معلمان ابتدایی و راهنمایی در شورا

دانشجویان در این رشته، با گذراندن واحدهایی از دروس تاریخ، جغرافیا و جامعه شناسی، بعد . تحصیلی، رشتۀ علوم اجتماعی بود
ی شده و براي تدریس درسهاي تاریخ، جغرافیا و علوم اجتماعی در مقطع راهنمایی از دو سال موفق به دریافت درجۀ کاردان

. آمادگی پیدا می کردند

گاه فرهنگیانآموزش تاریخ در دانشرشتۀ 
عهده دارد، در نظام آموزشی خود اي را برمعلمانی شایسته و حرفهدانشگاه فرهنگیان به عنوان نهادي که رسالت سنگین تربیت

یگاه رشتۀ تاریخ را به درستی در نظر داشته و براي آموزش آن، هم در رشتۀ تخصصی تاریخ و هم در واحدهاي عمومی شأن و جا
هاي از جمله بازنگري اساسی در سرفصل. ریزي مطلوبی سامان داده استتاریخ که در رشته هاي دیگر ارائه می شود، برنامه

ارزیابی، به روز کردن منابع و محتویات هر واحد درسی، راهبردهاي یادگیري ودروس تاریخ، طراحی مالکها و سطوح، ابتکار در
- یت و شایسته محوري از جمله ویژگیتوجه به نیازهاي جامعه امروز در آموزشِ تاریخ، توجه به کارکرد ویژه درس تاریخ در ترب

.برنامه حاضر حاصل این بازنگري است. هاي برنامۀ درسی رشته تاریخ است

:برنامه شامل چهاربخش استاین 
)Gk(شایستگی عمومی.1
)PK(شایستگی تربیتی.2
)CK(شایستگی علمی.3
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)PCK(شایستگی تربیتی موضوعی.4

هدف کلی برنامه
هدف از رشتۀ آموزش تاریخ در دورة کارشناسی آشنا ساختن دانشجویان با یک دوره تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران، اسالم و 

از اهمیت و جایگاه ایران در طول تاریخ . جویان در این رشتۀ تحصیلی با دانش و تفکر تاریخی آشنا می شونددانش. جهان است
همچنین تاریخ جهان را به صورت تطبیقی با تاریخ . تأثیر اسالم در تاریخ و فرهنگ ایران را درك می کنند. آگاهی می یابند

تحوالت معاصر و امروز ایران و جهان را در پرتو درك . ان تقویت می شودایران می خوانند و مهارت مقایسه و ارزیابی در آن
شناسند و به تجزیه و تحلیل آنها می پردازند، نگرش خالق و انتقادي پیدا می کنند و از داوري هاي سطحی تاریخی بهتر می
.دوري می جویند

شایستگی هاي مورد انتظار در برنامه درسی / اهداف
: آموخته رشته آموزش تاریخ بتوانددانشرود انتظار می

جایگاه  فرهنگ و آگاهی از ،دوستیتقویت روحیه میهنیادگیري را برايهاي فرصتران،با شناخت میراث تاریخی و تمدنی ای-
.تدارك ببیندمصالح آن در فراگیران وو منافع و تمدن ایران زمین 

از جمله تاریخ مشترك، زبان ملی و دین اسالم را در حفظ تمامیت ،هویت ملینقش عناصر مهم ،با مطالعه وقایع تاریخی-
.به فراگیران آموزش دهندایران ارضی 

با کسب توانایی در مطالعه و تحلیل اسناد و منابع تاریخی، فرصت هاي یادگیري را با بهره گیري از موقعیت هاي محلی براي -
.تدارك ببیندفراگیران درك عمیق وقایع تاریخی از سوي 

عوامل و مولفه هاي تداوم و تحول، استمرار و پیوستگی عناصر فرهنگ و تمدن ایران و نیز رمز بقاي آن در طول هزاره علل،-
.و به فراگیران آموزش دهندهاي گذشته را درك نمودنده 

هاي مختلف تاریخ را با استناد به اسناد و ماهیت و روند تحوالت سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ایران و جهان در دوره -
گیري از تجارب و آموزه هاي آنها در منابع تاریخی درك کرده و قادر به تحلیل و تعمیم آنها به حوادث و مسائل معاصر و بهره

. حوادث مشابه باشند

.باشندگذاري و مطالعه روشمند آنها رزشقادر به شناسایی و طبقه بندي منابع، روایات و اسناد تاریخی و نیز نقد، ارزیابی و ا-

و نیز بهره گیري از عکس، نقشه، نمودار و دیگر وسایل تکنولوژي آموزشی در پژوهشی قادر به استفاده از فناوري هاي نوین -
. آموزش تاریخ باشند

تاریخیمنطق برنامۀ درس
دو دهه بنا به دالیل متعددياکنون بعد از گذشتبرنامۀ مزبور . تدوین و ابالغ شده بود1376برنامۀ درسی پیشین در سال 

می . استتدوین برنامۀ درسی جدید ضروري و بایسته رو،از این. کارآیی نداشته، نمی تواند اهداف مورد انتظار را برآورده سازد
میزان انتشار منابع اصلی و پژوهشهاي . ها در سالهاي اخیر روندي شتابان داشته استدانشسایردانش تاریخ نیز همانند دانیم که 

انتشار هزارن کتاب و . جدید در عرصۀ تاریخِ ایران، اسالم و جهان به هیچ رو با آنچه که در دو دهۀ گذشته بود قابل قیاس نیست
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از این رو، به روز کردن برنامۀ . اریخ شاهدي است بر روند شتابان دانش تاریخ در سالهاي اخیرمقالۀ علمی در حوزه هاي مختلف ت
برنامۀ درسی حاضر بر مبناي جهت گیریهاي جدیدي تدوین شده .درسی و آموزش تاریخ امري است بایسته و اجتناب ناپذیر

:از جمله جهت گیرهاي اصلی می توان به این موارد اشاره کرد. است
نظر خارج شده و ماهیت عملی ها، در این جهتجه به آموزش تاریخ در موقعیتتو گیري آموزش تاریخ از روش صرف

االمکان فعالیتهایی براي تحقق این هدف در درسهایی که بیشتر قابلیت اعمال چنین روشی بوده حتی. نیز یافته است
براي مشاهده عینی و تجربه آثار و مکانهاي تاریخیازیکی از این فعالیت ها، بازدیدهاي علمی. تعریف شده است

.اندوزي است
در تدوین برنامۀ حاضر تالش شده تا جامعه هدف و مخاطبان . مدارتوجه به آموزش تاریخ به صورت تحلیلی نه حافظه

گیري نتیجهنگري و قضاوت و پردازي، رعایت انصاف و اعتدال، اجتناب از تعصب و یکجانبهبه تحلیل، تبیین، نظریه
.عجوالنه و غیرمستدل و غیرمستند، نگرش تطبیقی، بینش تنقیدي، در عین التزام به واقعیت و عینیت سوق داده شوند

برنامۀ مزبور صرفاً حاوي رئوس مباحث درسی آنهم به . که برنامۀ درسی دهه هفتاد عاري از این موارد بوددر حالی
.طول ترم بدون زمانبندي مشخص آموزش داده می شدصورت ناقص و غیرمنسجم بود که باید در 

 یکی از جهت گیریهاي . با نگاه به اهمیت این دانش در شناخت مسائل امروز ایران و جهانتاریخ توجه به آموزش
در چنین نگرشی، تاریخ نه براي سرگرمی که براي زندگی معنا پیدا . اصلی در برنامه حاضر پیوند گذشته و حال است

اي تدوین شده که فراگیر تاریخ را در زندگی امروز جاري و ساري ببیند و با مطالعۀ تاریخ برنامه حاضر به گونه. می کند
.درك بهتري از نسبت گذشته با حال پیدا کند

 قوع رویدادهابا نگاهی پژوهشی، طرح پرسش و مسأله در آموزش تاریخ راه را براي یافتن علل وتوجه به آموزش تاریخ
در . اندوزي در فراگیر می شودوري، نقادي، عبرت و تجربهخالقیت، نوآزمینه ایجاد ، به همین سبب. کندیهموار م

الزمه تحقق چنین .تمرینهاي یادگیري و عملکري پیش بینی شده در هر درس به این مسأله توجه خاص شده است
برنامۀ . هدفی این است که بجاي دادن اطالعات صرف به فراگیر به او قدرت و توانایی تجزیه و تحلیل داده شود

.حاضر بر پایۀ چنین رویکردي تدوین شده است

،مندرجکالنهايسیاستواهدافبهیابیبا هدف دستبرنامۀ حاضر توجه به آموزش تاریخ با نگاه اسناد باالدستی
فلسفه و اهداف آموزشی و تربیتی در (/، باالدستیاسناددرمطرحاندازهايچشموراهبرديوملیهايطرحدر

در حالی که، در زمان .فرهنگیان، تدوین شده استدانشگاهتأسیسفلسفهواهدافو نیز تحقق) جمهوري اسالمی
انداز بیست ساله، بندهاي سند چشم(/ها و اسناد باالدستیبرنامهفتاد، اساساً چنین اهداف، هۀتدوین برنامۀ درسی ده

.وجود نداشت)20و 6،15
مختلفسطوحواهدافبامتناسبآموزشفراینداثربخشیمیزانبرآوردوسنجشهايروشدر برنامۀ حاضر ابزار و

اهدافبراساسمختلفدروسذومراتبتنظیموبنديالیهو(سیاستگزارمنظورومطلوبهايشایستگیاحراز
در حالی که در برنامۀ دهۀ هفتاد به این امر اساساً . به درستی مشخص شده است...) نگرشی، بینشی، کاربردي، و

.پرداخته نشده بود
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اي و فردي رهایی رگمی و بالتکلیفی و یا عمل سلیقهبه گونه اي تدوین شده که استاد و دانشجو از سردبرنامۀ حاضر
لذا رعایت ترتب و توالی منطقی و علمی کلیت واحدهاي درسی و نیز محتواي جلسات درسی در هر ترم آموزشی . یابند

دروسمحتوايوچارچوبدرخصوصگذاريریلوسیاستگذارياز این رو، سازماندهی،. به دقت رعایت شده است
- نظري و عملی-ل دوره آموزشی در راستاي نیل به اهداف علمیر هر واحد درسی، و نیز در طول ترم و کدمختلف

.کاربردي متناسب و متناظر به اهداف کلی و غایی اسناد راهبردي صورت گرفته است

هاي داوطلبان ورود به این رشتهشرایط و ویژگی
:شرایط-الف

ها؛آموزشی جاري همۀ رشتهازدهم نظامکالس دودانش آموختگان دورة پیش دانشگاهی نظام آموزشی سابق، و-1
آزمون ورودي و مصاحبۀ اختصاصی؛پذیرفته شدن در-2

.اولویت هستندشرایط مساوي دردانش آموختگان رشتۀ علوم انسانی در: یادآوري
:ویژگی ها-ب

عالقه به تحصیل در رشتۀ آموزش تاریخ؛-1
عالقه به حرفۀ معلمی؛-2
قدرت بیان و استدالل و رسایی کالم-3
اطالعات عمومی مناسب و فناوري اطالعات؛ازبهره مندي -4
شخصیتی مناسب براي حرفۀ معلمی؛هاي جسمی وبهره مندي از ویژگی-5

طول دوره 
طول دوره کارشناسی پیوسته آموزش تاریخ، چهار سال است که با نظام آموزشی واحدي در هشت نیمسال تحصیلی قابل 

ساعت، براي هر واحد درسی 16براي هر واحد درسی نظري . هفته آموزشی است16هر نیمسال تحصیلی شامل . اجرا خواهد بود
همچنین . ساعت منظور شده است64ساعت و براي هر واحد کارورزي 48ساعت، براي هر واحد درسی کارگاهی 32عملی 

.به تشخیص استاد راهنما خواهد بود) پروژه(ساعت درس کارنماي معلمی 

واحد هاي درسی
مصـوب  واحـد دروس عمـومی  27از این تعداد . استواحد 150تاریختعداد کل واحدهاي درسی دوره کارشناسی پیوسته آموزش 

واحـد  18تربیـت اسـالمی،   تعلـیم و  واحـد دروس  19، واحد دروس عمومی ویژه فرهنگیـان 3وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، 
.باشدتخصصی میواحد دروس 86و دروس تربیتی



٩

تاریختعداد واحدهاي درسی دوره کارشناسی پیوسته آموزش -1جدول 

تعداد واحدنوع درس
واحد8مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوريعمومی

واحد16معارف اسالمی
واحد3ویژه دانشگاه فرهنگیان

واحد19تعلیم و تربیت اسالمی
واحد18تربیتی

واحد86تخصصی 
اضافه بر سقف واحدانتخابی
اضافه بر سقف واحداختیاري
واحد150جمع
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فصل دوم
جداول دروس

ول دروس عمومی مصوب وزارت علوم، دروس اجداول دروس دوره کارشناسی پیوسته آموزش تاریخ مشتمل بر جد
.باشدتربیتی و تخصصی میدروستربیت اسالمی،تعلیم و عمومی ویژه دانشگاه فرهنگیان، دروس

دوره کارشناسی پیوسته آموزش تاریخيفناوروقاتیتحقعلوم،وزارتمصوبیعمومدروس-2جدول 

خیتارآموزشدروس معارف اسالمی عمومی دوره کارشناسی پیوسته رشته -3جدول 

.یابداختصاص می» نگارش خالق«شود و یک واحد آن به درس ارائه می1+2صورت تفکیکی در دانشگاه فرهنگیان این درس به*

نوع 
شایستگی

کد 
درس

عنوان 
درس

تعداد 
واحد

پیش ساعت
نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

عمومی 

48-348*زبان فارسی
48-348زبان انگلیسی
3232-11تربیت بدنی 
3232-21تربیت بدنی 

89664160جمع

نوع 
شایستگی

کد 
عنوان گرایشدرس

درس
تعداد 
واحد

توضیحاتساعت
16تعداد  (

)واحد الزامی کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

عمومی

مبانی 
نظري 
اسالم

اندیشه 
اسالمی 

مبدا و (1
)معاد

232-32

انتخاب دو 
درس به 

4ارزش 
واحد

اندیشه
اسالمی 

نبوت (2
)و امامت

232-32

انسان در 
32-232اسالم

حقوق 
اجتماعی 

و سیاسی 
در اسالم

232-32
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سرفصل پیشنهادي گروه آموزش تاریخ در برنامه درسی . باشداولویت میداراي » انقالب اسالمی ایران«در رشته آموزش تاریخ، انتخاب درس -1
.حاضر آمده است

اخالق 
اسالمی

فلسفه 
اخالق 

با تکیه (
بر مباحث 

)تربیتی

232-32

انتخاب یک 
درس به 

2ارزش 
واحد

اخالق 
اسالمی 

مبانی و (
)مفاهیم

232-32

آیین 
زندگی 

اخالق (
)کاربردي

232-32

عرفان 
عملی 

اسالمی
232-32

انقالب 
1اسالمی

انقالب 
اسالمی 

ایران
232-32

انتخاب یک 
درس به 

2ارزش 
واحد

آشنایی 
با قانون 
اساسی 

جمهوري 
اسالمی 

ایران

232-32

ه اندیش
سیاسی 

امام 
خمینی 

)ره(

232-32

تاریخ و 
تمدن 

تاریخ 
انتخاب یک 32-232تحلیلی 

درس به 
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دروس عمومی ویژه دانشگاه فرهنگیان دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش تاریخ-4جدول 

تاریخ اسالم از میالد پیامبر اکرم تا سال «با درس تخصصی » تاریخ تحلیلی صدر اسالم«در رشته آموزش تاریخ، با توجه به اشتراك محتوایی درس -2
.سرفصل پیشنهادي گروه آموزش تاریخ در برنامه درسی حاضر آمده است. باشدویت میداراي اول» تاریخ امامت«، انتخاب درس »هجري41

.وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، این درس جزو دروس اجباري گروه معارف اسالمی قرار دارد03/04/1386مورخ 7073/2به استناد ابالغیه شماره -3
ها گروه ها و اجراي این درس در سطح دانشگاهوزارت علوم، تحقیقات و فناوري، مسئول تنظیم برنامه25/06/1392مورخ 93727/2به استناد ابالغیه شماره -4

.معارف اسالمی است
.محاسبه شده است) 2جدول (واحد دروس عمومی شود، زیرا در جمعاین واحد در جمع واحد دروس محاسبه نمی**

صدر 2اسالمی
اسالم

2ارزش 
واحد

ریخ تا
32-232امامت

آشنایی 
با منابع 
اسالمی

تفسیر 
موضوعی 

قرآن
انتخاب یک 232-32

درس به 
2ارزش 
واحد

تفسیر 
موضوعی 

نهج 
البالغه

232-32

تاریخ فرهنگ و تمدن 
الزامی32-3232اسالم و ایران

دانش خانواده و 
الزامی32-4232جمعیت

256-16256جمع

نوع 
شایستگی

کد 
تعداد عنوان درسدرس

واحد
پیش ساعت

نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

عمومی

بهداشت و / سالمت
2163248صیانت از محیط زیست

--**1نگارش خالق

13232نگارش علمی

3166480جمع
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دروس تعلیم و تربیت اسالمی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش تاریخ-5جدول 

دروس تربیتی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش تاریخ-6جدول 

٥ Pedagogical Knowledge (PK)

نوع 
تعداد عنوان درسکد درسشایستگی

واحد
پیش ساعت

نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

ت اسالمی
تعلیم و تربی

سیره تربیتی پیامبر و اهل 
باتوجه به مراحل ) (ع(بیت 

)هاي تربیتو ساحت
23232

نظام تربیتی اسالم 
براساس قرآن و روایات (

و اهل بیت ) ص(پیامبر 
))ع(

34848

34848ا.ا.فلسفه  تربیت در ج
فلسفه  تربیت رسمی و 

23232ا.ا.عمومی  در ج

اسناد، قوانین و سازمان 
23232ا.ا.آموزش و پرورش در ج

با (اي معلم اخالق حرفه
تاکید بر حقوق و تکالیف 

)اسالمی
34848

و عمل تاریخ اندیشه
23232تربیتی در اسالم و ایران

نقش اجتماعی معلم از 
23232دیدگاه اسالم

19304304جمع

نوع 
شایستگی

کد 
درس

تعداد عنوان درس
واحد

پیش نیازساعت
کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

علم تربیت
PK

٥

23232یتیتربیروانشناس
23232ی تربیتیشناسجامعه

نظریه هاي یادگیري 
23232و آموزش 

یروانشناس2163248هاي اصول و روش
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تاریخدوره کارشناسی پیوسته آموزش دروس تخصصی-7جدول 

یتیتربتدریس 
هاي اصول و روش

2163248راهنمایی و مشاوره 

2163248ارزشیابی از یادگیري 
کاربرد هنر در 

13232آموزش 

13232کاربرد زبان در تربیت
23232مدیریت آموزشگاهی 

آموزش و پرورش 
تطبیقی با تاکید بر 

هاي تحصیلیدوره
232-32

18208160368جمع

نوع 
شایستگی

کد 
تعداد نام درسدرس

واحد
تعداد ساعت

نیازپیش کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

C
K

موضوعی

تاریخ ایران باستان 
23232از آغاز تا ماد

تاریخ تحوالت 
سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادي ایران در 
دوره  هخامنشیان

2163248

تاریخ تحوالت 
سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادي ایران در 

دوره سلوکی و 
اشکانی

23232

تاریخ تحوالت 
سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادي ایران در 

دوره ساسانیان
2163248

تاریخ تحوالت 
سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادي ایران در 

قرون نخستین 
تا پایان (اسالمی 

2163248
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)قرن چهارم

تاریخ تحوالت 
سیاسی، اجتماعی و 

اقتصادي ایران از 
غزنویان تا مغول

3323264

تاریخ فرهنگ و 
تمدن ایران از ورود 

اسالم تا حمله 
مغول

23232

تاریخ تحوالت 
سیاسی، اجتماعی و 

اقتصادي ایران از 
مغول تا صفویه

332٣٢64

تاریخ فرهنگ و 
دوره تمدن ایران از 
مغول تا صفویه

2163248

تاریخ تحوالت 
سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادي ایران در 

دوره صفویان
2163248

تاریخ فرهنگ و 
تمدن ایران در دوره 

صفویان
23232

تاریخ تحوالت 
سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادي و فرهنگی 

ایران در دوره 
افشاریه و زندیه

23232

تاریخ تحوالت 
سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادي ایران در 
دوره قاجار از آغاز 

تا انقالب 
مشروطیت

2163248

تاریخ تحوالت 
فکري و فرهنگی 

ایران در دوره قاجار
23232

انقالب مشروطیت و  
تحوالت سیاسی، 

اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادي ایران تا 

2163248
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انقراض قاجاریه 

مبانی و فلسفه 
23232تاریخ

جغرافیاي تاریخی 
2163248ایران

2163248تاریخ شناسی
تاریخ اسالم از 

میالد پیامبر اکرم 
هجري41تا سال 

23232

تاریخ تحوالت 
سیاسی،اجتماعی، 

فرهنگی و اقتصادي 
جهان اسالم در 

امویان و دوره 
عباسیان

23232

23232تاریخ تشیع 
تاریخ تحوالت 

جریان هاي فکري 
جهان اسالم

23232

تاریخ عثمانی و 
23232خاورمیانه

تاریخ یونان و روم و 
23232بیزانس

تاریخ اروپا در قرون 
23232وسطی

قرون تاریخ اروپا در 
23232جدید

تاریخ اروپا از 
انقالب فرانسه تا 
جنگ جهانی اول

23232

تاریخ اروپا از جنگ 
23232جهانی اول تاکنون

هاي تاریخ تمدن
بین (باستانی جهان 

النهرین، مصر، هند 
)و چین

23232

607843521136جمع

PCKيعوضوميتیبتر 11616فلسفه معلمی 
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آموزش تاریخ
برنامه ریزي درسی 

14848آموزش تاریخ
راهبردهاي تدریس 

14848آموزش تاریخ
طراحی آموزشی 

14848آموزش تاریخ
طراحی واحد 

یادگیري آموزش 
تاریخ

14848

روش تحقیق 
2163248آموزش تاریخ

تحلیل محتواي 
کتاب درسی  
آموزش تاریخ

26464

کاربرد فناوري 
اطالعات و 

ارتباطات آموزش 
1تاریخ 

14848

کاربرد فناوري 
اطالعات و 

ارتباطات آموزش 
2تاریخ 

14848

کاربرد فناوري 
اطالعات و 

ارتباطات آموزش 
3تاریخ 

14848

تجربه هاي خاص
حرفه اي آموزش 

تاریخ
11616

پژوهش و توسعه 
پژوهش : 1اي حرفه
روایی

14848

پژوهش و توسعه 
اقدام : 2اي حرفه

پژوهی
14848

پژوهش و توسعه 
درس : 3اي حرفه

پژوهی
14848

شناسی روان128-128---12کارورزي 
تربیتی، اصول و 
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6دروس انتخابی دوره کارشناسی پیوسته آموزش تاریخ-8جدول 

ضافه بر سقف واحدا-6

هاي روش
تدریس و 

پژوهش و توسعه 
: 1ايحرفه

پژوهش روایی
1کارورزي 128-128---22کارورزي 

و 2کارورزي 128-128---32کارورزي 
طراحی آموزشی

128-128---42کارورزي 
و 3کارورزي 

طراحی واحد 
یادگیري

کارنماي معلمی 
2)پروژه(

به 
تشخیص 

استاد 
راهنما

-

پژوهش و توسعه 
کنش :  2ايحرفه

-پژوهی
پژوهش و 

- توسعه حرفه
درس : 3اي

پژوهی
2648964805121921328جمع

868324484805121922464جمع کل

نوع 
شایستگی

کد 
تعدادنام درسدرس

واحد
ساعت

پیش نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

موضوعی
C

K

-23232جغرافیا

-23232جامعه شناسیمبانی 

46464جمع
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تاریخدروس اختیاري دوره کارشناسی پیوسته آموزش -9جدول 

هاي کاردانی و کارشناسی ین درس به صورت اختیاري براي کلیه دورهاوزارت علوم، تحقیقات و فناوري، 04/03/1390مورخ 41903/21به استناد ابالغیه شماره -7
.هایی که دروس اختیاري ندارند به عنوان مازاد بر سقف واحدهاي درسی ارائه شودارائه و براي رشته

هاي کاردانی و کارشناسی ارائه ین درس به صورت اختیاري براي کلیه دورهاوزارت علوم، تحقیقات و فناوري، 18/03/1395مورخ 52530/2به استناد ابالغیه شماره -8
.ندارند به عنوان مازاد بر سقف واحدهاي درسی ارائه شودهایی که دروس اختیاري و براي رشته

نوع 
شایستگی

کد 
تعدادنام درسدرس

واحد
پیش ساعت

نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

موضوعی

هاي آشنایی با فرهنگ و  ارزش
723232دفاع مقدس

823232هاي زندگی دانشجوییمهارت

46464جمع 
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)مسالین8(چهارسالهیلیتحصدورهطولدردروستوزیع پیشنهادي - 10جدول 

نوع 
درس

نیمسال تحصیلی

تعداد اول
تعداد دومواحد

تعداد سومواحد
تعداد چهارمواحد

تعداد پنجمواحد
تعداد ششمواحد

تعداد هفتمواحد
تعداد هشتمواحد

واحد

معارف 
اسالمی 
عمومی

)واحد16(
اندیشه ن2آیین زندگی 

ن22اندیشه اسالمی ن12اسالمی 
دانش 

خانواده و 
جمعیت

ن2
ویژه (تاریخ امامت 

رشته آموزش 
)تاریخ

ن2
تفسیر 

موضوعی 
قرآن 

ن2

انقالب 
اسالمی 

ویژه (ایران 
رشته 

آموزش 
)تاریخ

ن2

تاریخ 
فرهنگ و 

تمدن 
اسالمی

ن2

عمومی 
)واحد11(

تربیت 
تربیت بدنی ع11بدنی

زبان  ن2زبان فارسیع21
ن3انگلیسی

بهداشت /سالمت
و صیانت از محیط 

زیست
نگارش ع1+ن1

--ع1علمی 

-----ع1نگارش خالق --

تربیت 
اسالمی 

)واحد19(

سیره تربیتی 
مبر و اهل پیا

) ع(بیت 
باتوجه به (

مراحل و 
هاي ساحت
)تربیت

ن2

نظام 
تربیتی 
اسالم 

براساس (
قرآن و 
روایات  

معصومین 
))ع(

فلسفه تربیت در  ن3
ن3ا.ا.ج

فلسفه تربیت 
رسمی و 

عمومی  در 
ا.ا.ج

ن2
اسناد، قوانین و 

سازمان آموزش و 
ا.ا.پرورش در ج

ن2

تاریخ 
اندیشه ها 
و عمل 

در تربیتی 
اسالم و 

ایران

ن2
اخالق 

اي حرفه
معلم 

ن3

نقش 
اجتماعی 
معلم از 
دیدگاه 
اسالم

ن2



٢١

تربیتی
)واحد18(

روانشناسی 
ن2تربیتی

نظریه هاي 
یادگیري و 

آموزش
اصول و روش هاي ن2

ارزشیابی از  ع1+ن1تدریس
ع1+ن1یادگیري   

آموزش و پرورش 
تطبیقی با تاکید 

هاي بر دوره
تحصیلی

-ن2
جامعه 

شناسی 
تربیتی 

ن2

اصول و 
هاي روش

راهنمایی و 
مشاوره

کاربرد هنر ع1+ن1
مدیریت ع1در آموزش 

کاربرد زبان ن2آموزشگاهی 
---ع1در تربیت 

تخصصی 
تربیتی

)واحد26(

فلسفه معلمی 
در آموزش 

تاریخ
ن1

کاربرد 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات  

در آموزش   1
تاریخ

طراحی آموزشی در ك1
ك1تاریخآموزش 

راهبردهاي 
تدریس در  

آموزش 
تاریخ 

-ك1

طراحی 
واحد 

یادگیري در 
آموزش 

تاریخ

ك1
و پژوهش
توسعه 

: 3ايحرفه
درس پژوهی

42کارورزي ك1

ریزي برنامه 
درسی در 
آموزش  

تاریخ
ك1

تحلیل 
محتواي 

کتاب 
درسی 

-ع2

کاربرد 
فناوري 

اطالعات و 
2ارتباطات 

در آموزش 
تاریخ

ك1
کاربرد فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات در 

3آموزش  تاریخ 
ك1

روش 
تحقیق در 

آموزش 
تاریخ

ع1+ن1

تجربه هاي 
- خاص حرفه

اي  در 
آموزش  

تاریخ

ع1
کارنماي 

معلمی 
)پروژه(

2

---

پژوهش و 
توسعه 

: 1ايحرفه
پژوهش 

ییروا

12کارورزي ك1

پژوهش و 
توسعه 

: 2ايحرفه
کنش 
پژوهی

-32کارورزي ك1

22کارورزي 
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تخصصی
)واحد60(

ن2تاریخ شناسی

تاریخ 
تحوالت 
سیاسی، 

اجتماعی و 
اقتصادي 
ایران در 

دوره 
سلوکی و 

اشکانی

ن2

تاریخ تحوالت 
سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادي ایران در 

قرون نخستین 
تا پایان (اسالمی 

)قرن چهارم

ن2

تاریخ 
تحوالت 
سیاسی، 

اجتماعی و 
اقتصادي 
ایران از 

غزنویان تا 
مغول

ن3
تاریخ تحوالت 

سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادي ایران 
از مغول تا صفویه

ن3

خ تاری
تحوالت 
سیاسی، 

اجتماعی و 
اقتصادي 
ایران در 

دوره 
صفویان

ن2

تاریخ 
تحوالت 
سیاسی، 

اجتماعی و 
اقتصادي 
ایران در 

دوره قاجار از 
آغاز تا 
انقالب 

مشروطیت

ن2

تاریخ ایران 
باستان از 
آغاز تا ماد

ن2

تاریخ 
تحوالت 
سیاسی، 

اجتماعی و 
اقتصادي 
ایران در 

دوره 
ساسانیان

ن2
تاریخ اسالم از 

میالد پیامبر اکرم تا 
هجري41سال 

ن2

تاریخ 
و فرهنگ 

تمدن ایران 
از ورود 

اسالم تا 
حمله مغول

ن2
تاریخ فرهنگ و 

تمدن ایران از 
دوره مغول تا 

صفویه
ن2

تاریخ 
فرهنگ و 

تمدن ایران 
در دوره 
صفویان

ن2

تاریخ 
تحوالت 
فکري و 
فرهنگی 
ایران در 

دوره قاجار

مبانی و ن2
ن2فلسفه تاریخ

تاریخ 
تحوالت 
سیاسی، 

اجتماعی و 
اقتصادي 
دوره  ایران در 

هخامنشیان

ن2

تاریخ 
هاي تمدن

باستانی 
بین (جهان 

النهرین، 
مصر، هند 

)و چین

ن2

تاریخ تحوالت 
سیاسی،اجتماعی، 

فرهنگی و 
اقتصادي جهان 
اسالم در دوره 

امویان و عباسیان

تاریخ اروپا در ن2تاریخ تشیعن2
ن2قرون وسطی

تاریخ اروپا 
در قرون 

جدید
ن2

انقالب 
مشروطیت و  

ت تحوال
سیاسی، 

اجتماعی، 
فرهنگی و 
اقتصادي 
ایران تا 
انقراض 
قاجاریه

ن2
تاریخ اروپا از 
جنگ جهانی 

اول تاکنون
ن2
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تاریخ یونان و 
--ن2روم و بیزانس

تاریخ تحوالت 
جریان هاي 

فکري جهان 
اسالم

ن2
تاریخ 

عثمانی و 
خاورمیانه

ن2

تاریخ اروپا از 
انقالب 

فرانسه تا 
جنگ جهانی 

اول

ن2

-

تاریخ 
تحوالت 
سیاسی، 
و اجتماعی 

اقتصادي و 
فرهنگی 
ایران در 

دوره 
افشاریه و 

زندیه

جغرافیاي ن2
ن2تاریخی

جمع 
1918192020191916واحد

1613161517131512نظري

-2422121عملی
-21-1113کارگاهی
2222----کارورزي

2-------پروژه
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فصل سوم
سرفصل دروس

)پیشنهادي براي رشته آموزش تاریخ(»ایرانانقالب اسالمی «سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1

انقالب اسالمی ایران بی شک یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین انقالب ها، نه تنها در ایران معاصر، بلکـه در واپسـین دهـه    
هاي جهان قرن بیستم می باشد که با به زیرکشیدن سریع و غیرمترقبه یک حکومت مقتدر خودکامه ثروتمند، و بهـره جسـتن از   

در زمانی که بنظر می رسید هر دوي این ها به موزه (بسیج توده ها، منادي بازگشت خدا و مذهب به صحنه سیاسی مذهب براي 
و استقرار یک حکومت دین ساالر بود که برغم گذشت افزون بر سـه دهـه، هنـوز پـژواك و طنـین آن در      ) تاریخ سپرده شده اند

بینـی، ایـدئولوژي، چرایـی و پیامـدهاي ایـن انقـالب شـگرف و        ریشـه هـا، ماهیـت، جهـان    . خاورمیانه و جهان مشـهود اسـت  
-غافلگیرکننده، همچنان محل بحث و مناقشه اندیشمندان و صاحبنظران داخلی و خارجی بشمار می آید، و بدون تردید دانشـجو 

اقتصـادي ایـن واقعـه    معلمان قادر نخواهند بود بدون امعان نظر در سیر تکوین ریشه ها وزمینه هاي فکري، آرمانی، اجتماعی و
تشریح و تحلیل نمایند تـا بـه   )متعلمان و دانش آموزان(نامنتظره تاریخی، هویت، جهت و چرایی آن را درك و براي جامعه هدف

نیکی دریابند که جدال دیرپاي سنت و مدرنیته، استبداد نفتی، شبه مدرنیسم و تجدد سطحی، توسعه نامتوازن و برونـزا در ایـران   
نجام چه فرجامی داشت و عناصر شکل دهنده ماهیت، اهداف، شعارها و جهت گیـري هـاي کنـونی نظـام جمهـوري      معاصر، سرا

مبتنی بر و منبعث از کدام سیر تاریخی بوده است؟)در سطح ملی و بین المللی(اسالمی

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

: پیشنیاز

ایرانانقالب اسالمی :  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
دانشجو قادر خواهد بود ضمن فهم ریشه هاي فکري و اجتماعی انقالب اسالمی و اهمیت و جایگاه آن در - الف

و علل پیدایی و پیروزي آن را از منظرهاي گوناگون منظومه تحوالت ملی و بین المللی، خاستگاه، مولفه ها، سرشت 
بررسی و تجزیه و تحلیل کرده و ضمن مقایسه با علل ناکامی جنبش هاي پیشین، آموزه هاي نظري و عملی آن را 

.براي کاربست در مسیر استقالل و اعتالي جامعه ایرانی و اجتناب از لغزشهاي پیشین، جمع بندي و تئوریزه نماید
آشنایی با فلسفه سیاسی شیعه و جنبشهاي شیعی در طول تاریخ، به ویژه نهضتهاي ضداستعماري و ضمن -ب

ضداستبدادي فقها و علما در تاریخ معاصر ایران و نیز رابطه دین و دولت در عصر قاجار و پهلوي، با روند پیدایش و 
و چارچوبهاي استقالل و اقتدار روحانیت در گسترش حوزه هاي علمیه و نهاد مرجعیت، بمثابه یکی از مهمترین بسترها 

قبال حکومت آشنا شده و نقش آنها را به عنوان یکی از مردمی ترین نهادهاي بومی و مدنی مستقل از حکومت و قدرت 
حاکم در شکل گیري و پیروزي نهایی انقالب ارزیابی و تحلیل کرده و راهکارهاي حفظ و تداوم استقالل و حاکم

.وق و سایر نهادهاي مدنی مردم نهاد را شناسایی و معرفی نمایداستغناي نهاد ف

:شایستگی اساسی
Ck
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با جهان بینی ها و گفتمان هاي فکري، سیاسی و اجتماعی ایران معاصر آشنا شده و با درك بستر سیاسی، -پ
اجتماعی و اقتصادي انقالب اسالمی و فرایند رادیکالیزه شدن فضاي سیاسی ایران و پیدایش و گسترش گفتمان هاي 
انقالبی و شیوع جنبش هاي دانشجویی و مبارزات مسلحانه و تولد الهیات رهایی بخش در ایران و جهان و مآالً به 
حرکت درآمدن ماشین انقالب تحت رهبري امام خمینی، آشنا شده و آموزه هاي ناشی از علل تفوق گفتمان دینی بر 

بندي نموده و قابلیت تعمیم و کاربرد آن را در جنبش هاي سایر مکاتب و رهبري بالمنازع امام خمینی را احصاء و جمع 
. ، تشریح و تحلیل  نماید)در ایران و جهان اسالم(مشابه 

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــات  نظریــــ
موجود در باب 
ــتی و  چیســـ
چرایی انقالب 

اسالمی

نظــرات گونــاگون دربــاره 
ــالب   ــت انق ــل و ماهی عل
اسالمی را جمـع آوري  و  
بدون هیچگونـه تحلیلـی   

ارائه کند 

ضـــــمن گـــــردآوري 
ــف  ــدگاههاي مختلـ دیـ

، )موافـــق و مخـــالف (
خاستگاه و وجوه تشابه و 
تمایز آنهـا را بررسـی و   

مقایسه کند

عالوه بـر جمـع آوري و تطبیـق تحلیلهـا و     
گیزه و میـزان  تفسیرهاي گوناگون، منشأ، ان

اعتبار و انطباق آنها با وقایع و اسناد تاریخی 
را ارزیابی و داوري کرده و قـادر بـه نظریـه    
سازي و ارائه مدل مستقل و تعمیم و تطبیق 

آن به موارد مشابه باشد 
جنبش بیداري 
ــالمی و  اســـ
نهضت تجدید 

حیات شیعه

تاریخچــه و چهــره هــاي 
شاخص و اثرگذار نهضت 

تجدیـــدحیات بیـــداري و 
شیعه را معرفی کند

ضـــمن تبـــار شناســـی 
ــی   ــاریخی و معرفــ تــ
منادیان شاخص جریـان  
ــاي   ــه هــ مزبور،زمینــ

فکري،سیاسی و /تاریخی
ــل   ــاعی آن در داخ اجتم
ــایی و   ــران را شناسـ ایـ

معرفی نماید 

عالوه بر رصـد مروجـان و مبلغـان تجدیـد     
حیات شیعه و بسترهاي داخلـی آن،محرکـه   

نیــز رهبــران هــاي منطقــه اي و جهــانی و
اعم از شیعه و (بیداري دینی در جهان اسالم

را شناسایی نموده و قـادر بـه  کشـف    )سنی
ارتباطات و تأثیرات متقابل آنها و نیز تبیـین  
و تحلیل فرآیند همپوشی،همجوشـی،و هـم   
افزایی آنها و منتهی شدن اسالم انقالبی به 

.انقالب اسالمی باشد
گفتمان فکري 
ــی  و سیاســـ

معاصر و ایران 
علـــل تفـــوق 

گفتمان دینی

گفتمــان هــاي مهــم و   
جریان ساز تاریخ معاصـر  
ایران را بـدون اشـاره بـه    
ــاعی  ــه و بســتر اجتم عقب

آنها معرفی نماید

ضــمن معرفــی گفتمــان 
هاي مزبور،ریشـه هـاي   
تاریخی،خاستگاه فکـري  
و عقبه اجتماعی آنهـا را  
تبارشناســی و مقایســه  

کند

فکــري و عــالوه بــر تبارشناســی تــاریخی،
اجتماعی، به ارزیابی نقادانه مواضع و اهداف 
آنها و درجه سازگاریشان با واقعیات تاریخی 
و فرهنگی جامعه ایرانی، مبادرت ورزیـده و  
علل ناکامی گفتمـان هـاي مزبـور و تفـوق     
گفتمان دینی بر آنهـا را بـه طـور مسـتند و     

مستدل تحلیل نماید

و ساختار آنهاي یادگیري، محتواي درس فرصت. 2
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:عنوان
ردیف

ایراناسالمیانقالب

آنماخذومنابعودرسمعرفی1
ایراناسالمیانقالبماهیتوعللبابدرموجودهايتئوريونظریات2
عصردرفقهانقشپیامبر،جانشینیبابدرشیعهنظریه،اسالم و حکومترابطه(شیعهسیاسیفلسفهبرمروري3

...)غیبت، و
تاریخطولدرشیعیهاينهضتوهاجنبش4
پهلويوقاجارعصردرعلماضداستعماريوضداستبداديمبارزاتودولتودینرابطه5
مرجعیتنهادوعلمیههايحوزهگسترشوپیدایشروند6
ملی، چپ، هايمدرنیسم، گفتمانوسنتچالش:ایرانمعاصرتاریخسیاسیوفکريهايگفتمانوهاجریان7

...اسالمی، بوم گرایی، و
ایران از نهضت ملی شدن نفت تا انقالب سفید شاهسیاسیتحوالت8
خمینیامامتاسیدجمالاز:اسالمیبیداريیاحیاتتجدیدنهضت9

پیامدهاوعلل، اهداف: خردادپانزدهقیام10
تحولبحران مشروعیت،: خردادپانزدهقیامسرکوبتامرداد28کودتايایران ازفرهنگی-سیاسیتحوالت 11

)...میلیتاریسم(امنیتی، نظامی گري-سیاسی، حاکمیت پلیسیفضايشدنرادیکالیزهوگفتمانی
چریکیهايسازمانو مسلحانهمبارزات12
کشورخارجوداخلاسالمیهايانجمنودانشجوییهايجنبش13
توسعه برونزا، آمرانه و نامتوازن، فوران قیمت نفت واستبدادنفتی، : شاهمحمدرضادوراناجتماعی -اقتصاديتحوالت14

...بازار، ونقشورانت، فساد، خفقان، تضاد طبقاتی، مهاجرت، موقعیت
امریکا در مناسبات و سیاست خارجی شاه با تأکید بر نقش : ایراناسالمیانقالبآستانهدرخاورمیانهوجهاناوضاع15

...ایران
از اسالم انقالبی تا انقالب اسالمی، سیر حوادث منتهی به انقالب سالمی: اسالمیانقالبرهبريوخمینیامام16

: تکالیف یادگیري
با مراجعه به تحلیل ها و تفاسیر موجود درباره انقالب اسالمی، با نظریات و تئوریهاي ناظر به چیسـتی و چرایـی انقـالب    . 1

.اسالمی ایران از منظرهاي گوناگون آشنا شده و در قالب یک پژوهش آنها را در کالس ارائه و معرفی نماید
با جریانها و گفتمان هاي فکري و سیاسی ایران معاصر و فرایند تفوق گفتمان دینی آشنا شده و زمینه ها، ابعاد و مراحـل  . 2

.آن را تحلیل و بازگو کند
.انقالب اسالمی، روند تکوین و پیروزي آن تحت رهبري امام خمینی را توضیح دهد) خارجی/داخلی(علل و ابعاد . 3

:تکالیف عملکردي
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نظریات و تفسیرهاي ارائه شده در باب علل و ماهیت انقالب اسالمی را در قالب یک جدول و نمودار پژوهشی گردآوري .  1
گیزه، و همخوانی آنها با شواهد و اسناد تـاریخی را معرفـی، تحلیـل و    نموده و نقاط تجانس و تباین، ضعف و قوت، خاستگاه و ان

.نقادي نماید
ضمن بررسی زمینه ها و فرایند پیدایش و گسترش جنبش بیداري دینی و احیاگري اسالمی در ایران و جهـان اسـالم،از   .  2

دکتر شریعتی و آیـت الـه مطهـري، انعکـاس     تا امام خمینی، با مراجعه به آثار شخصیت هایی چون... سیدجمال الدین اسدآبادي 
.برداشتها، تعالیم و تفاسیر آنها در جریان انقالب اسالمی و شعائر آن را گردآوري و مستندسازي کند

با توجه به فلسفه سیاسی شیعه و نقش باورهاي مذهبی و فرهنگ جهاد و شهادت، ضمن بررسی مصادیق عینـی امتـزاج   .  3
اجتماعی /، کارکرد و بازتاب سیاسی...، و1357و تظاهرات مردم در جریان انقالب 42خرداد15ر قیام دین و سیاست و تجلی آن د

مناسک دینی و آیین هاي سوگواري و نقش آنها در تسهیل و تسریع پیروزي انقالب اسالمی را بررسـی و در قالـب کنفـرانس و    
.در کالس ارائه نماید)آموزشیبا بهره گیري از صوت و تصویر و فناوریهاي نوین(پژوهش مستند 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
ها ارائه کـرد، پیشـنهاد   با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهاي تدریس و یادگیري براي همه درس

.شود از روش هاي آموزش ذیل بهره مند شدمی
:تدارك فرصت هاي یادگیري در محیط آموزشی شامل1-3

طرح و نگارش محورهاي اصلی درس بر روي تابلو-
ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی-
طرح سواالت هدفمند و محوري از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزي-
اد آرشیوي و متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزنامه، اسن(استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس -

)هاسکه
استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی-
پژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش هاي تاریخی-گیري از اینترنت، سایت هاي علمیبهره-
هاي علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه-

:دگیري در خارج از محیط آموزشی شاملشناسایی و تدارك فرصت هاي یا2-3
بازدید از موزه ها و یادمانهاي انقالب اسالمی-
بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوي، مراکز پژوهشی و تحقیق-

منابع آموزشی. 4
است فرد یا افرادي هاي ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته با توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل

پژوهشی و آموزشی مبادرت به تالیف متن آموزشی متناسب بـا سرفصـل هـا، اهـداف و     -پس از احراز صالحیت هاي علمی
.محورهاي تعریف شده نمایند

اي به استاد و دانشجو و بـاز گذاشـتن دسـت اسـتاد در گـزینش و      هاي کلیشهبدیهی است براي جلوگیري از تحمیل دیدگاه
مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابت، بایسته است چندین متن از سوي استادان و متخصصـان از منظرهـاي   تجویز متن

.گوناگون نظري و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد
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:اصلیمنابع -الف
.1379رهبري، قم، محمد پزشکی و دیگران، انقالب اسالمی، چرایی و چگونگی رخداد آن، نهاد نمایندگی مقام معظم 

.1376حسن روحانی، انقالب اسالمی، ریشه ها و چالشها، تهران، مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی، 
.1392مظفر شاهدي، مبانی نظري و ریشه هاي تاریخی انقالب اسالمی، تهران، پژوهشکده انقالب اسالمی، 

:فرعیمنابع -ب

.1376، قم، نهاد نمایندگی مقام معظه، )مجموعه مقاالت(هاي انقالب اسالمی عبدالوهاب فراتی، درآمدي بر ریشه -
.1376حمید بصیرت منش، علما و رژیم رضا شاه، تهران، عروج، -
تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی ایران از انقراض قاجاریه (داریوش رحمانیان، ایران بین دو کودتا -

1393ران، سمت، ، ته)مرداد28تا کودتاي 
.1383یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقالب، تهران، طرح نو ، -
.1371، تهران، رسا )از کودتا تا انقالب(غالمرضا نجاتی، تاریخ بیست و پنج سالۀ ایران -

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

)نمره6(ارزشیابی مستمر یا فرایندي 5-1
شامل پاسخ به سواالت و طرح سواالت محوري از سوي دانشجویان، ارائـه  (مشارکت جدي دانشجویان در مباحث کالسی -

نمره3) سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی
نمره3ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمیت آن -

)نمره14(ارزشیابی پایانی 5-2
. مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سـطوح مختلـف مختلـف دانشـی و فرادانشـی اقـدام نمایـد       

همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضاي کالس و درس می توانند آزمون پایانی را در دو مرحله میان ترم و پایـان  
.ترم برگزار نمایند
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)پیشنهادي براي رشته آموزش تاریخ(»امامتتاریخ«سرفصل درس

معرفی درس و منطق آن. 1
اجتمـاعی ائمـه   -هاي سیاسـی گیرياین درس بخش مهمی از تاریخ اسالم است که فراگیر از طریق آن با زندگی، سیره و جهت

جهـاد  «، »امامت«در مذهب شیعه نظیر همچنین با مفاهیمی اساسی . در دوره ها و شرایط گوناگون آشنا می گردد) ع(معصومین 
، از طرفـی دنبالـه تـاریخ صـدر     )ع(براي دانشجوي رشته تاریخ، تاریخ زندگی ائمه . آشنا می شود» غیبت و انتظار«و » و شهادت

در واقـع هـر نـوع    . هاي عصر اموي و عباسی پیوند دارداست و از طرف دیگر با حوادث و جریان) ص(اسالم تا رحلت رسول خدا 
از طرفی در ایـران اسـالمی   . مطالعه اي ناقص خواهد بود) ع(طالعه اي از تاریخ اسالم بدون اطالع از سرگذشت ائمه معصومین م

آشنا شده و در ) ع(که حکومتی بر اساس والیت پایه گذاري شده، بایسته است شهروندان آن با آموزه هاي عملی ائمه معصومین 
آشنایی با آموزه هاي ائمه باید از دوران ابتدایی آغـاز  . را نصب العین خود قرار دهند) ع(ین زندگی فردي و اجتماعی، سیره معصوم

.و در دانشگاه به کمال برسد
مشخصات درس

نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

:پیشنیاز

امامتتاریخ :  نام درس

:دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
را بـه  ) ع(فلسفه امامت را در مذهب شیعه توضیح دهد و زندگی و زمانـه هریـک از امامـان معصـوم     -

.اختصار بیان کند
اجتماعی هریک از امامان شیعه را در مواجهـه بـا حاکمـان جـائر     -سیره و جهت گیري هاي سیاسی-

.زمانه تبیین کند
.را بر گسترش فرهنگ و معارف اسالمی شرح دهد) ع(ائمه معصومین نقش و تاثیر -
.را بیان کند) ع(علل و عوامل غیبت امام مهدي - :شایستگی اساسی

Ck
3سطح2سطح1سطح هامالك

امامت
امامت را در مذهب و 
فرهنگ شیعه صـرفاً  

.تعریف کند

فلســـفه امامـــت و نیـــز 
ماهیت حادثه غدیر خم را 

.تبیین کند

روش زمامـداري  سیره و 
را در دوران ) ع(امام علی 

امامت با روش حکمرانی 
ــا   ســه خلیفــه نخســت ب
استناد بـه منـابع اصـلی    
تـاریخ اســالم مقایســه و  

.ارزیابی کند

جهاد و شهادت
ــاد و  ــاه جهــ جایگــ
ــیره  شــهادت را در س

ــه معصــومین  ) ع(ائم
.بیان کند

ــونگی   ــی و چگــ چرایــ
شهادت هریک از ائمه را 

منـابع اصـلی   با استناد به 
.تجزیه و تحلیل کند

نوع و روش ایسـتادگی و  
مقاومت هریـک از ائمـه   

را در برابر ) ع(معصومین 
حاکمـان جـائر زمانـه بــا    
یکدیگر مقایسه کـرده و  
ــه  ــی ارائ گزارشــی تحلیل

.کند
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انتظار
ــار را در   ــألۀ انتظ مس
ادیان مختلـف و نیـز   
ــان  مــذهب شــیعه بی

.کند

ــار و   ــار و آث ــفه انتظ فلس
نتــایج آن را در مــذهب  
ــل  ــه و تحلی شــیعه تجزی

.کند

ــدیان   ــور مه ــاره ظه درب
دروغین در طـول تـاریخ   
دوران اسالمی گزارشـی  

.تحلیلی ارائه کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

: تکالیف یادگیري
.درباره زندگی و زمانه هر یک از امامان شیعه در جلسه هاي مختلف کالس گزارشی مبتی بر منابع ارائه کند-
.درباره محتوا و ارزش صحیفه سجادیه سخنرانی کند-

محتواي درسجلسه

معرفی درس و منابع و ماخذ آناول
از تولد تا خالفت) ع(امام علی دوم
از خالفت تا شهادت) ع(امام علی سوم

از تولد تا شهادت) ع(امام حسن چهارم
هاعلل و زمینه: قیام کربالپنجم
)ع(آثار، نتایج و پیامدهاي قیام امام حسین ششم
)ع(فرهنگی امام سجاد -سیره و فعالیت هاي فکريهفتم

معارف شیعیو تالش در جهت گسترش فرهنگ و ) ع(امام محمد باقر هشتم

زندگی، زمانه و بنیانگذاري فقه جعفري): ع(امام صادق نهم
و خالفت هارون) ع(امام موسی کاظم دهم

زندگی، زمانه و مسئله والیت العهدي): ع(امام رضا یازدهم
السالماجتماعی حاکم بر دوران امامت امام جواد، امام هادي و امام حسن عسکري علیهم -اوضاع سیاسیدوازدهم
سیاسی امامان در مواجه با ادیان و مذاهب-سیره و روش هاي فکريسیزدهم
)ع(زمینه ها، علل و عوامل موثر در غیبت امام مهدي چهاردهم
دوران غیبت صغري و وکالي اربعهپانزدهم
تاثیر امامان معصوم بر فرهنگ و معارف اسالمیشانزدهم



٣١

.علت و چگونگی تألیف کتاب الغدیر عالمه امینی را توضیح دهد و فهرست موضوعات و مطالب آن را معرفی کند

:کرديتکالیف عمل
با استناد به نهج البالغه و دیگر منابع دسـت اول تـاریخی،   ) ع(درباره یکی از جنگهاي سه گانه دوران زمامداري امام علی -

.پژوهشی کوتاه ارائه کند
.و برخی شاگردان برجسته آنان گزارشی مستند ارائه کند) ع(و امام جعفرصادق ) ع(درباره حوزه تدریس امام محمدباقر 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

ها ارائه کـرد، پیشـنهاد   با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهاي تدریس و یادگیري براي همه درس
.شود از روش هاي آموزش ذیل بهره مند شدمی
:تدارك فرصت هاي یادگیري در محیط آموزشی شامل1-3

روي تابلوطرح و نگارش محورهاي اصلی درس بر
ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی
طرح سواالت هدفمند و محوري از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزي
 متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزنامه، اسناد آرشیوي و (استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس

)سکه ها
قشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسیاستفاده از ن
پژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش هاي تاریخی-گیري از اینترنت، سایت هاي علمیبهره
هاي علمی و آموزشی با راهنمایی استادشرکت در سمینارها و کارگاه

:شناسایی و تدارك فرصت هاي یادگیري در خارج از محیط آموزشی شامل2-3
بازدید از بناهاي تاریخی
بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوي، مراکز پژوهشی و تحقیق
پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهاي علمی

منابع آموزشی. 4

وجود ندارد، لذا شایسته است فرد یا افرادي هاي ارائه شده باشد با توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل
پژوهشی و آموزشی مبادرت به تالیف متن آموزشی متناسب بـا سرفصـل هـا، اهـداف و     -پس از احراز صالحیت هاي علمی

.محورهاي تعریف شده نمایند
اد در گـزینش و  اي به استاد و دانشجو و بـاز گذاشـتن دسـت اسـت    هاي کلیشهبدیهی است براي جلوگیري از تحمیل دیدگاه

تجویز متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابت، بایسته است چندین متن از سوي استادان و متخصصـان از منظرهـاي   
.گوناگون نظري و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد

:منبع اصلی
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1374شر و فرهنگ اسالمی، عادل ادیب، زندگانی تحلیلی پیشوایان ما، ترجمه اسداهللا مبشري، دفتر ن-
1385اصغر منتظرالقائم، تاریخ امامت، دفتر نشر معارف، -
1375، طلوع، )ع(حسین عمادزاده، زندگانی چهارده معصوم -

:منبع فرعی
1377جواد محدثی، تاریخ سیاسی ائمه، مدرسه، -
1369رسول جعفریان، حیات فکري و سیاسی امامان شیعه، سازمان تبلیغات اسالمی،-
1376جمعی از مولفان، دایره المعارف تشیع، نشر شهید سعید محبی، -
1376هاشم معروف الحسنی، زندگانی دوازده امام، ترجمه محمد رخشنده، انتشارات امیرکبیر، -

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

)نمره6(ارزشیابی مستمر یا فرایندي 5-1
شامل پاسخ به سواالت و طرح سواالت محوري از سوي دانشجویان، ارائه (مشارکت جدي دانشجویان در مباحث کالسی -

نمره3) سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی
نمره3ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمیت آن -

)نمره14(ارزشیابی پایانی5-2
. مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سـطوح مختلـف مختلـف دانشـی و فرادانشـی اقـدام نمایـد       

همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضاي کالس و درس می توانند آزمون پایانی را در دو مرحله میان ترم و پایـان  
.ترم برگزار نمایند
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»سالمت، بهداشت و صیانت از محیط زیست«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن-1
نظر از این که یکی از حقوق اساسی هر انسانی است، شرط الزم براي یادگیري و رشد انسانی برخورداري از سالمتی صرف

تمرکز بر آن و پیامدهاي آن پیوند ورود به فرایند یادگیري، ماندن در آن، . است؛ زیرا انسان سالم، محور توسعه پایدار است
» تحقق حیات طیبه«هدف غایی نظام آموزش و پرورش نیز .محکمی با سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی یادگیرنده دارد

افزون بر آن معلمانی که از سالمت جسمانی و . گمان برخورداري از سالمتی براي دستیابی به آن ضرورت دارداست که بی
هاي درمانی و وري باالتري خواهند داشت و موجبات کاهش بار اقتصادي ناشی از هزینهرخوردار باشند بهرهروانی بهتري ب

یابی به چنین هدفی آن است که معلمان آینده، یعنی کسانی که در ي دستالزمه. ساعات غیبت کاري را فراهم سازند
به سخنی . ي سالمت درآمیخته شوندواهند کرد، با مقولهي درسی با دانش آموز ارتباط برقرار خترین سطح برنامهنزدیک

ها کند که سالم و تندرست باشند و در آینده بتوانند در راستاي ي مدرسهي تربیت معلم بخواهد معلمانی روانهدیگر، اگر دوره
به افزایش سواد سالمت هایی باشد که منجر ي برنامهارتقاي سالمت دانش آموزان گام بردارند، منطقی است که دربرگیرنده

سواد سالمت معرف توانمندي فرد در دستیابی به مباحث بهداشتی، درك، انتقال و کاربست آن و . شونددانشجو معلمان می
. گیري درست در برخورد با آن مباحث به منظور ارتقاي سالمت خود و دیگران استهمچنین تصمیم

بیماري قلبی عروقی، سرطان، و : ي سالمت جامعه که عبارتندبه این ترتیب، در این درس، با توجه به عوامل تهدید کننده
الکل و دخانیات و همچنین ارتقاي تغذیه سالم، فعالیت بدنی، پرهیز از مصرف ایمنی و حوادث، بر ارتقاي سالمت از طریق 

هاي یادگیري گوناگونی در اختیار ها و فرصتفعالیتشود و بر این اساس جسمانی، روانی و اجتماعی تاکید میسالمت 
با تکیه بر شوند، بلکهها به ارائه و انتقال صرف اطالعات بهداشتی محدود نمیاین فرصت. شوددانشجو معلمان قرار داده می

اي معنادار با نچه آموخته است را به گونهسازند تا دانشجو بتواند آاي فراهم میزمینهتعریف ارائه شده براي سواد سالمت، 
هاي فردي، بین فردي، تفکر انتقادي و هایی مهارتهمچنین با انجام چنین فعالیت. بافت واقعی زندگی خود پیوند بزند

چون در یک دیدگاه وسیعتر از سالمت بایستی حفظ محیط زیست سالم نیز مورد عالوه بر این، . یابدخالق در او پرورش می
.گیرد، بخشی از این واحد درسی نیز به صیانت از محیط زیست اختصاص یافته استوجه قرار ت

مشخصات درس
عملی-نظري: نوع درس
2: تعداد واحد

)عملی- نظري(

سالمت، بهداشت و صیانت از محیط زیست: نام درس

:خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري، دانشجو قادر : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
منابع اطالعات بهداشتی معتبر را به دیگران به ویژه دانش آموزان ارائه دهد.
 یک برنامه بلند مدت با اهداف روشن براي ارتقاي سالمت خود طراحی و اجرا نماید و نتایج آن را بر

.روي سالمت خود ارزشیابی کند
طراحی و اجرا ) آموزاندانش(آموز شیک برنامه بلند مدت با اهداف روشن براي ارتقاي سالمت دان

.ارزشیابی کند) هاآن(نماید و نتایج آن را بر سالمت او 

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
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دریافت و انتقال شایستگی اساسی
اطالعات سالمت

توانسته است از منابع 
متعدد و معتبر اطالعات 

تواند کسب نماید اما نمی
انتقال آن را به دیگران 

.دهد

توانسته است از منابع متعدد و 
معتبر اطالعات کسب نماید و 
تا حدودي آن را به دیگران 

.انتقال دهد

توانسته است از منابع 
متعدد و معتبر 
اطالعات کسب نماید 

هاي کارآمد و به شیوه
آن را به دیگران 

.انتقال دهد
توانسته است یک برنامه برنامه سالمت

خود یا سالمت براي 
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 حدودي 

.اثربخشی آن را مشخص سازد

توانسته است یک 
برنامه سالمت 
طراحی، اجرا و 
ارزشیابی نماید و به 

اي روشن گونه
ربخشی آن را اث

. مشخص سازد

فرصت یادگیري، محتواي درس و ساختار آن-2
:اي آن به شرح زیر سازمان یافته استمحتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت
مبانی سالمت: بخش نخست

اول

)1+2(

ساعت

معارفه و آشنایی 
پایهبا مفاهیم 

هاي مختلف مرتبط با سالمت؛ آشنایی با مدرس، دانشجویان و سرفصل درس؛ معرفی مفهوم
.آشنایی با تاریخ تحول علم سالمت همگانی و رویکردهاي سالمت همگانی

)در کالس(تکلیف عملی 
شود را ها ارزش محسوب میاي پنج الویت که براي آناز دانشجویان بخواهید روي برگه

ها جایی کنند و سپس همراه آنان بررسی کنید آیا سالمتی در میان این الویتیادداشت
دارد؟

 ِاز دانشجویان بخواهید تعریف خود را از سالمت ارائه دهند و با تکیه بر دانشِ پیشین
.آنان، مفاهیم مرتبط با سالمت را ارائه دهید

 گزارشِ خود شرح حال در بخشی از این جلسه، از دانشجویان بخواهید با استفاده از
امیدها، انتظارات خود را از این نیازها،هاي پیشین، نویسی و ترسیم چشم انداز، تجربه

.تحویل دهند) مدرس(درس دو واحدي بیان نمایند و پیش از پایان نشست به شما 

در پایان این جلسه، از دانشجویان بخواهید مصادیق اقدامات سالمت همگانی : تکلیف عملی
.پیرامون خود را شناسایی کنند و گزارشی از آن ارائه دهنددر 
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دوم
)1+2(

سنجش نیازهاي 
سالمت

.هاي گوناگون سنجش نیازهاي سالمتتعریف نیاز؛ انواع نیازها؛ شیوه

. در مدرسه محل کارورزي خود یک نیازسنجی در زمینه سالمت انجام دهید: تکلیف عملی
اید را اید را مشخص سازید، انواع نیازهایی که تشخیص دادهکردهروشی که در آن استفاده 

تواند در این کار می(هاي خود را در قالب یک گزارش بیان نمایید شناسایی کنید و  یافته
).هاي سه نفره انجام شودگروه

سوم
)1+2(

معرفی 
هاي نمایهپایگاه

اطالعات سالمت

هاچگونگی استفاده از آنهاي اطالعات سالمت و انواع پایگاه
:9)در کالس(تکلیف عملی 

ها را مشغول کرده از دانشجویان بخواهید یکی از موضوعات سالمت که به تازگی ذهن آن
ها معرفی شده است پیرامون آن است را انتخاب کنند و سپس در میان پایگاه مختلفی که به آن

.کالس ارائه دهنداند را در قالب گزارش به آنچه آموخته. گردش کنند
عوامل تهدید کننده سالمت ایرانیان: بخش دوم

چهارم 
)1+2(

و پنجم 
)1+2(

هاي بیماري
غیرواگیر

هاي غیرواگیر، میزان مرگ و میر ناشی از ها بیماريتعریف و ویژگی(هاي غیرواگیر بیماري
، شایعترین )اصالح و غیر قابل اصالحقابل(هاي غیرواگیر در ایران، انواع عوامل خطر بیماري
هاي غیرواگیربیماري

مروري بر سیستم گردش خون،  تعریف و علل پدیدآیی :هاي قلبی و عروقیبیماري
ها و چگونگی تصلب شرایین، آنژین صدري، سکته قلبی و سکته مغزي و عالئم شایع آن

ها در بروز مغزي؛ نقش چربیهاي قلبی وها؛ چگونگی کاهش خطر  بروز سکتهبرخورد با آن
)تعریف، عالئم و تشخیص، پیشگیري(هاي قلبی عروقی؛ فشار خون باال بیماري

هاي پیشگیري کننده، زا، عالئم هشدار دهنده، گامتعریف سرطان، عوامل سرطان:سرطان
.هاي شایع در ایراناهمیت تشخیص زود هنگام، سرطان

آسیب، تصادف، ایمنی؛ شناسایی خطرات فیزیکی، تعریف مفاهیم خطر،: ایمنی و حوادث
انواع .  هاشیمیایی، بیولوژیکی، و ارگونومیکی موجود در محیط آموزشی؛ نحوه پیشگیري از آن

هاي احتمالی؛ چگونگی ؛ نشانه)غفلت و نادیده گرفتن، فیزیکی، عاطفی، جنسی(سوءاستفاده 
.واکنش در هنگام روبرو شدن با موارد سوءاستفاده

هاي کوچک، سبک زندگی خود از دانشجویان بخواهید در گروه): در کالس(تکلیف عملی
. هاي قلبی عروقی و سرطان بررسی کنندیا پدر و مادر خود را از نظر خطر ابتال به بیماري

.ریزي کنندعوامل خطر را شناسایی کنند و براي کاهش این خطرات برنامه

.این جلسه باید در مکانی برگزار شود که امکان دسترسی به رایانه و اینترنت وجود دارد. 9
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): در کالس(تکلیف عملی 
موجود در ) ب(پرداختن به بحث ایمنی و حوادث از دانشجویان بخواهید که جدول پیش از 

.پیوست را پر کنند
):در کالس(تکلیف عملی 

هاي کوچک خطرات مربوط به هر اند در گروهاز دانشجویان بخواهید با توجه به آنچه آموخته
. خطرات را بیان نمایندهاي زیر را شناسایی و راهکارهاي پیشگیري از وقوع اینیک از محیط

:در محیط کالس
:در راهروها

:در حیاط مدرسه
:هاي بهداشتیدر سرویس

:هادر دیگر مکان
از دانشجویان بخواهید از یک مدرسه بازدید کنند و  بر اساس آنچه که در : تکلیف عملی

براي یکی از ي ایمنی و پیشگیري از آسیب اند دو  پیام آموزشی در زمینهمدرسه مشاهده کرده
.طراحی کنند) دانش آموزان، پدران و مادران، معلمان و غیره(هاي مخاطب گروه

ارتقاي سالمت: بخش سوم

ششم
)1+2(

و هفتم 
)1+2(

تغذیه سالم
فعالیت بدنی

 سیگار و
دخانیات

هاي رشد در سنین پنج تا نوزده هاي غذایی؛ شاخصاصول تغذیه سالم و گروه:تغذیه سالم
چگونگی محاسبه نمایه توده بدنی، (شاخص قد به وزن، شاخص نمایه توده بدنی : سالگی

بوفه (دستورالعمل کشوري پایگاه تغذیه سالم ). چگونگی تنظیم برنامه غذایی مناسب براي خود
اي ؛ نحوه تغییر الگوهاي تغذیه)اي نوجواناننیازهاي تغذیه(؛ تغذیه در دوران بلوغ )سابق

کمبود (آموز و فرایند یادگیري ها  و اثرات آن بر دانشآموزان؛ کمبود ریزمغذينامناسب دانش
؛ نحوه خواندن و تحلیل بر چسب مواد غذایی )Dید، آهن، کلسیم، روي، ویتامین 

هاي تحرکی در ایجاد بیماريبندي آن؛ نقش بیتعریف فعالیت بدنی و  گروه:فعالیت بدنی
هاي بدنی در میان زنان و مردان ایرانی، اثرات سودمند فعالیت مختلف، وضعیت میزان فعالیت

بدنی بر بدن، میزان فعالیت بدنی توصیه شده براي گروه هاي سنی گوناگون، هرم فعالیت بدنی
ها؛ طبقه بندي انواع مواد، عالئم و ه سیگار و مرگ و میر و بیماريرابط:الکل و دخانیات

هاي مصرف مواد و الکل؛ مبانی و اصول پیشگیرينشانه
یک هفته پیش از ارائه این موضوع، دانشجویان موظف هستند در جدول :تکلیف عملی

یادداشت کنند و ي خود را ثبت و مقدار تقریبی آن را موجود در پیوست، برنامه غذایی یک هفته
بیان شد دانشجویان بر » هاي غذاییاصول تغذیه سالم و گروه«پس از آنکه . به کالس بیاورند

. هاي غذایی به تحلیل جدول برنامه غذایی خود بپردازندو گروه10اساس واحد غذایی مورد نیاز
لیت بدنی از دانشجویان بخواهید بر اساس هرم فعالیت بدنی، یک برنامه فعا: تکلیف عملی

١٠. Serving size
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.براي یک هفته خود تنظیم کنند و به کالس آورند
رقم به دست . از دانشجویان بخواهید نمایه توده بدنی خود را محاسبه کنند: تکلیف عملی

گیرند اي که در آن قرار میآمده را بر روي نمودار نمایه توده بدنی پیدا کنند و با توجه به طبقه
.بنویسندیک برنامه غذایی مناسب براي خود

از دانشجویان بخواهید به پایگاه تغذیه سالم در یک مدرسه مراجعه :1فعالیت پیشنهادي 
کنند و فهرست مواد غذایی موجود در آن را تهیه کنند و مواد غذایی مجاز و غیرمجاز را از هم 

در آموزان سپس راهکارهایی براي توجیه مسئوالن مدرسه، مسئول پایگاه و دانش. تفکیک کنند
.خصوص تغییر موارد   غیرمجاز به مجاز پیشنهاد دهند

آموز که در مرحله بلوغ است ز دانشجویان بخواهید با یک دانشا: 2فعالیت پیشنهادي
هاي حاصل را با نیازهاي مصاحبه کنند و  برنامه غذایی یک روز او را بررسی کنند و داده

.خود را به صورت گزارش به کالس ارائه دهندهاي یافته. اي گروه سنی او مقایسه نمایندتغذیه
ز دانشجویان بخواهید برچسب دو ماده غذایی مورد عالقه خود را به ا: 3فعالیت پیشنهادي 

.کالس آورند، آن را بخوانند و تحلیل کنند
ز دانشجویان بخواهید براي ترویج تغذیه سالم در محیط خوابگاه دو ا:4فعالیت پیشنهادي 

.ریزي کنندیشنهاد کنند و براي عملیاتی ساختن آن برنامهراهکار جدید پ

)بهداشت فردي(سالمت جسمانی : بخش چهارم

هشتم 
و ) 1+2(

نهم 
)1+2(

سالمت جسمانی 
بهداشت فردي (

)هاو بیماري

مراقبت ؛ )اهمیت بهداشت دست و پاها، آموزش شستشوي دست(بهداشت دست و پاها
ساختمان و عملکرد پوست و مو، آشنایی و چگونگی برخورد با مشکالت (و مواز پوست 

ساختمان کره چشم، (هامراقبت از چشم،)شایع پوست و مو، اکنه، شوره سر، اگزما
هامراقبت از گوش؛ )مشکالت متداول بینایی، چگونگی سنجش بینایی با چارت اسنلن

؛ )ی سنجش شنوایی با آزمایش نجواساختمان گوش، مشکالت متداول شنوایی، چگونگ(
بهداشت ). هایی براي بهتر خوابیدناهمیت خواب و تاثیر آن بدن، گام(بهداشت خواب

هاي مختلف، عوامل هاي مختلف دندان، آشنایی با زمان رویش دندانبخش(دهان و دندان
معرض خطر هاي شایع بروز پوسیدگی دندان، افراد در موثر بر ایجاد پوسیدگی دندان، محل

آموزش مسواك زدن به (مسواك زدن : هاي پیشگیري از پوسیدگی دندانپوسیدگی دندان، راه
، )آموزش استفاده از نخ دندان به کودکان(، استفاده از نخ دندان )ساله12تا 6کودکان 

دیدگی و شکستگی فلورایدتراپی، فیشور سیالنت، رژیم غذایی؛ چگونگی برخورد با آسیب
بلوغ و (بهداشت باروري). تفاوت لثه سالم و ملتهب؛ علل بوي بد دهانها؛ دندان

ویژه {. هاي آنهاي آن در هر یک از دو جنس، بهداشت بلوغ، خودارضایی و زیاندگرگونی
ها و ساختمان، عملکرد و بهداشت دستگاه تناسلی زنان، قاعدگی و نشانه: دانشجو معلمان دختر

:ویژه دانشجو معلمان پسر{.}ندروم پیش از قاعدگیحاالت طبیعی و غیرطبیعی آن، س
.}ساختمان،  عملکرد و بهداشت دستگاه تناسلی مردان
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:هاي واگیرداربیماري
؛ )هاي اکسیور، راه انتقال، راه پیشگیريویژگی(کرمک یا اکسیور : هاي انگلیعفونت

هاي ژیاردیا، ویژگی(ژیاردیوز ؛ )هاي آسکاریس، راه انتقال، راه پیشگیريویژگی(آسکاریوز 
تعریف بیماري سالک، وضعیت سالک در ایران و جهان، (سالک ؛ )راه انتقال، راه پیشگیري

عواملی موثر در گسترش آن، انواع سالک و عالئم بیماري در هر نوع، راه انتقال، راه پیشگیري، 
شپش، هاي ویژگی): شپش(پدیکلوزیس . )چگونگی برخورد با دانش آموز مبتال به سالک

.هاي پیشگیري، چگونگی برخوردهاي آلوده شدن، چگونگی تشخیص آلودگی، راهراه
چگونگی حمله ویروس اچ آي وي به بدن، تفاوت اچ آي وي و ایدز، (ایدز / اچ آي وي 

)هاي تشخیصهاي پیشگیري، راههاي انتقال، عقاید غلط، راهراه

از دانشجویان بخواهید یکی از مسائل مرتبط با بهداشت فردي در محیط :تکلیف عملی
ها را مشغول کرده است را شناسایی کنند و در قالب یک که ذهن آن) یا خوابگاه(پردیس 

.هاي نوین خود براي برطرف نمودن آن مساله را ارائه دهندگزارش راه حل
بهداشت بلوغ و نوجوانی را بخوانند و از دانشجویان بخواهید کتاب خودآموز : تکلیف عملی

.اي انتقادي از آن تهیه کنندچکیده
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 فردي تشویق کننددانش
هاي کوچک قرار بگیرند و تصور واهید در گروهاز دانشجویان بخ: )در کالس(تکلیف عملی 

اي به ها باید از طریق نامهها به شپش مبتال شده است و آنآموزي در کالس آنکنند دانش
ها با شپش این اي خطاب به آن خانواده نوشته و ضمن آشنایی آننامه. خانواده او اطالع دهند

.موضوع را به آنان اطالع دهند
آموزان، پدر و انشجویان بخواهید پمفلتی طراحی کنند و از طریق آن دانشاز د: تکلیف عملی

هاي انگلی کرمک، آسکاریوز،  ژیاردیوز، یا سالک مادرها، کارکنان مدرسه، و غیره را با بیماري
.آشنا سازند

آموز از دانشجویان بخواهید مراحل آموزش شستشوي دست به دانش: 1فعالیت پیشنهادي 
.صورت عملی نمایش دهندرا در کالس به

از دانشجویان بخواهید بازي مار و پله که سازمان یونیسف براي : 2فعالیت پیشنهادي 
آموزان طراحی کرده است را با بافت خود متناسب کنند و ها براي دانشآموزش شستن دست

.بازي جدید را به کالس عرضه کنند
ي آنها مکانی براي ور کنند در مدرسهاز دانشجویان بخواهید که تص: 3فعالیت پیشنهادي 

. از آنها بخواهید راهکارهایی بیاندیشند که بر این محدودیت فائق آیند. شستن دست وجود ندارد
.راهکارهاي خود را به صورت نقاشی، عکاسی، گزارش کتبی و غیره به کالس ارائه دهند

بخواهید بررسی از دانشجویان :براي دانشجویان خوابگاهی: 4فعالیت پیشنهادي 
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کنند دانشجویان خوابگاهی باید چه نکاتی را پیرامون بهداشت خواب بیاموزند؟ 
موانعی که بر سر راه حفظ : براي دانشجویان غیرخوابگاهی: 5فعالیت پیشنهادي 

بهداشت خواب شما وجود دارد را شناسایی کنید و سپس راهکارهایی براي از میان برداشتن 
.ها ارائه دهیدآن

سالمت روان: بخش پنجم

دهم 
)1+2(

سالمت روان و 
مدرسه

کننده؛تهدید کننده و محافظتآن؛ عواملبرموثرعواملشناساییروان وسالمتتعریف
هاي روانی در حوادث و بالیا؛ روان؛ حمایتسالمتارتقايوآسیبکاهشراهبردهاي

اختاللتوجه؛کمبودوفعالیبیشاختاللیادگیري؛ اختالالتخودکشی؛افسردگی؛ اضطراب؛
لجبازي؛ صرع؛وجوییمقابله

هاي معتبر، حادثه ها و سایتاز دانشجویان بخواهید با مراجعه به آرشیو روزنامه:تکلیف عملی
رخ داده است و یکی از اختالالت ) ترجیحا در ایران(یا رویدادي را بیابند که در محیط مدرسه 

روان که در این نشست آموزشی مورد بحث قرار گرفته است در پدیدآیی آن مرتبط با سالمت 
توانست از وقوع آنچه که روي داده است و راهکارهایی که می. رویداد نقش عمده داشته است

.این رویداد پیشگیري کند را در قالب گزارشی به کالس ارائه دهند

سالمت اجتماعی: بخش ششم
یازدهم

اجتماعی سالمت )1+2(
و مدرسه

هاي اجتماعی؛ استرس در محیط کار و ایجاد و برقرار ارتباط موثر با دیگران؛ ارتباطات در شبکه
.حمایت اجتماعی
هایی هاي کارورزي خود، موقعیتاز دانشجویان بخواهید به مراجعه به گزارش: تکلیف عملی

و یا کارکنان مدرسه نیاز به آموزان،را در آن شناسایی کنند که سالمت اجتماعی خود، دانش
اگر دوباره به آن موقعیت برگردند به منظور ارتقاي سالمت اجتماعی چه . ارتقا داشته است

.هاي خود را در قالب گزارشی کوتاه به کالس ارائه دهند؟ یافته.کاري انجام خواهند داد
سالمت در متن: بخش هفتم

دوازدهم
)1+2(

سواد سالمت، 
شناسنامه 
سالمت 

آموزي، دانش
مدارس مروج 

سالمت

آموزي 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

نشجویان آموز را به کالس آورید و در اختیار داشناسنامه سالمت چند دانش:تکلیف عملی
اند چگونه در هاي کوچک مشخص کنند آنچه که در این درس آموختهقرار دهید تا در در گروه

این شناسنامه مورد توجه قرار گرفته است؟ 

صیانت از محیط زیست: بخش هشتم

سیزدهم
تعریف محیط زیست و انواع آن-1-1
)زیستی، اجتماعی و اقتصاديفیزیکی، (منابع مختلف محیط زیست -1-2
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شناخت محیط )1+2(
زیست

و انواع آن) بوم سازگان(تعریف اکوسیستم -1-3
محیط زیست ایران-1-4

گفتگوهاي گروهی درباره امکان و چگونگی معرفی محیط زیست در مدارس ایران و : عملی
برحسب پایه 

نمایش فیلم یا اسالیدي از محیط زیست ایران: فعالیت خاص
یک گزارش تصویري، نمایی از محیط زیست محل از دانشجویان بخواهید که با : تکلیف

.زندگی خود شامل نوع اکوسیستم و انواع منابع موجود ارائه دهند
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-
اثرات محیط زیستیانواع آلودگی ها و -2-2
مدیریت پسماند و پساب و بازیافت-2-3

گفتگوهاي گروهی درباره امکان و چگونگی آموزش انواع آلودگی ها و اثرات محیط : عملی
زیستی در مدارس ایران و برحسب پایه 

براي بازدید از یک کارخانه، تصفیه خانه، مرکز تدارك سفري آموزشی: فعالیت خاص
پوست یا غیرهبازیافت، تهیه کم

از دانشجویان بخواهید که در تدارك سفر همکاري کنند و در هنگام بازدید بدرستی : تکلیف
.انواع آلودگی ها و اثرات را ارزیابی و به راهکارهاي اصالحی اشاره  نمایند

پانزدهم
)1+2(

شناخت حفاظت 
و حمایت از 
محیط زیست

تعریف حفاظت و حمایت از محیط زیست-
معرفی انواع روش هاي حفاظتی و شیوه صحیح مصرف-3-2
معرفی برخی از قوانین، ضوابط و کنوانسیون هاي محیط زیستی-3-3

گفتگوهاي گروهی درباره امکان و چگونگی آموزش و بکارگیري انواع روش هاي : عملی
حفاظتی و شیوه صحیح مصرف برحسب پایه 

انواع شیوه هاي حفاظتینمایش فیلم یا اسالیدي در زمینه: فعالیت خاص
از دانشجویان بخواهید که به جامعه کوچکی برحسب انتخاب خود، یک یا چند روش : تکلیف

حفاظت و شیوه صحیح مصرف را آموزش دهند و بازخورد آموزش هاي خود و میزان همکاري 
.جامعه مخاطب را گزارش دهند

شانزدهم
)1+2(

ارائه مبانی 
آموزش محیط 

زیست و شناخت 
روش ها

تعریف آموزش محیط زیست-4-1
معرفی انواع روش هاي آموزش محیط زیست با توجه به پایه مورد آموزش-4-2
معرفی انواع رسانه ها و وسایل کمک آموزشی-4-3

گفتگوهاي گروهی درباره امکان و چگونگی آموزش محیط زیست و انواع روش ها، : عملی
رسانه ها و وسایل کمک آموزشی مناسب برحسب پایه 

نمایش اسالید یا وسایل مختلف انواع روش هاي آموزش محیط زیست: فعالیت خاص
و پس از از دانشجویان بخواهید که به یک مدرسه برحسب انتخاب خود مراجعه کنند: تکلیف
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هماهنگی هاي الزم با مدرسه، براي دو یا سه ساعت بصورت فوق برنامه برحسب پایه، 
اینکار می تواند در . موضوعی از محیط زیست را با وسایل و روش هاي مناسب آموزش دهند

ارائه گزارش تصویري بصورت فیلم یا عکس . ایران انجام شود11روزهاي تقویم محیط زیستی
.الزامی است

راهبردهاي تدریس و یادگیري-3
باید تالش گردد تا ساختار . پذیردمعلمان صورت میدر این درس، فرایند یادگیري با مشارکت همه جانبه مدرس و دانشجو

باور بر این است که گفت و شنودي که در . ي افراد در فرایند یادگیري مشارکت داشته باشنداي باشد که همهها به گونهجلسه
گیرد، تنها میان مدرس و دانشجویان نیست، بلکه میان خود دانشجویان با آموزشی به منظور وقوع یادگیري صورت مینشست

اي فراهم شده است تا دانشجویان بتوانند در هاي یادگیري زمینهاز این رو در این درس با طراحی فعالیت. هم نیز هست
تواند توسط ها میهاي مختلف، ترکیب این گروهند که با توجه به موقعیتبا هم کار کن) دو تا شش نفره(هاي کوچک  گروه

) دانشجویان(شود کارهایی که در خارج از کالس توسط دانشجو همچنین پیشنهاد می. مدرس یا خود دانشجویان تعیین گردد
شود توسط دانشجو شود پیش از آن که به مدرس تحویل دادهگردد و به صورت گزارش به کالس ارائه میانجام می

الزم به ذکر است که در برخی از مباحث . دیگر نیز خوانده شود و پس خوراند آن دانشجو بر روي آن کار آورده شود) دانشجویان(
اند و با توجه به موقعیتی که دانشجویان و مدرس در آن قرار دارند می هاي یادگیري به صورت پیشنهادي نیزز مطرح شدهفعالیت

.ییر یابندتوانند تغ
هاي گوناگونی نخست نیازها و منابع یادگیري مرتبط با براي تسهیل در وقوع یادگیري، در آغاز هر نشست تالش شود به شیوه

پس از آن . ها و دانش پیشین دانشجویان نسبت به آن محتوا آشکار گرددمحتوایی که قرار است ارائه شود سنجش شود تا تجربه
اي فراهم گردد تا دانشجو بتواند با محتواي ارائه شده کاري انجام دهد و آن را به بافت و سپس زمینهمحتواي تازه ارائه گردد
.هایی که براي دانشجومعلمان پدید آمده است پاسخ داده شوددر هر نشست تالش شود به تمام پرسش. زندگی خود مرتبط سازد

منابع آموزشی-4
.باشددر دست تالیف می: منبع اصلی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري-5
:ارزشیابی پایانی از چند بخش تشکیل شده است: ارزشیابی پایانی
سهم این آزمون پنجاه درصد است: آزمون پایانی.
ها و پیامهاي طراحی شده هاي یادگیري انجام شده توسط دانشجو و برنامهتمام فعالیت: کارارزشیابی پوشه

ارزشیابی این پوشه نخست از طریق . گیردو در اختیار مدرس قرار میاي گرد آمده توسط او در پوشه
پر آشکار است . گیردپاسخگویی به فرم خود ارزشیابی توسط خود دانشجو و سپس توسط مدرس صورت می

سهم این . که کیفیت خود ارزشیابی دانشجو نیز در تصمیم گیري مدرس در هنگام ارزشیابی نقش دارد

.تقویم محیط زیستی در دفتر آموزش و مشارکت عمومی سازمان حفاظت محیط زیست موجود است-11
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: سی درصد و خود پوشه کار به عنوان یک فراورده: فرایند تدوین پوشه کار(درصد است ارزشیابی نیز پنجاه
).بیست درصد

هاي به گیرد و یافتهاین ارزشیابی در نشست هفتم و به صورت خود ارزشیابی دانشجو انجام می: ارزشیابی ضمن نیم سال
.گیرددست آمده از آن در ارزشیابی پایانی مورد استفاده قرار می

فرم پیشنهادي براي خود ارزشیابی
هاي یادگیري فعالیت
 اید؟چند فعالیت یادگیري انجام داده) تا این لحظه(در طول این نیم سال.................
کنید؟اید را چگونه ارزشیابی میهایی که انجام دادهکیفیت فعالیت

تالش بیشتر       غیرقابل قبولعالی      خیلی خوب       خوب        نیازمند به 
اید؟هاي یادگیري را چقدر رعایت فرمودهزمان مندي انجام فعالیت

بسیار زیاد       زیاد           متوسط        کم           خیلی کم   
است؟اید پیش از ارائه به مدرس توسط دوستان شما  نقد شده اي که انجام دادههاي یادگیريآیا فعالیت

بسیار زیاد       زیاد           متوسط        کم           خیلی کم   
اید؟هاي یادگیري به چه میزان از راهکارهاي خالقانه استفاده نمودهبه نظرتان در انجام فعالیت

بسیار زیاد       زیاد           متوسط        کم           خیلی کم   
دهید؟اي میهاي یادگیري خود نمره دهید چه نمرهواهید از صفر تا بیست به فعالیتدر کل، اگر بخ

سال همکاري سازنده در طول نیم
اي که برگزار شد حضور یافتید؟تا این لحظه، در چند جلسه.................
اي به خود چه نمرههاي خود در جلسات آموزشی نمره دهید از صفر تا بیست اگر بخواهید به پرسش پرسیدن

..........دهید؟می
 اید نمره دهید از صفر تا بیست هایی که به گزارش هاي دوستان خود داده) پس خوراند(اگر بخواهید به کیفیت بازخورد

....................دهید؟ چه نمره اي می
...............دهید؟ود میاي به خچه نمره) 9(اي در کالس انجام داده اید از صفر تا بیست اگر ارائه

 هاي میزان مشارکت در جلسه(در طول این نیمسال، میزان فعال بودن شما در جلسات آموزشی چقدر تغییر پیدا کرد
از صفر تا بیست به میزان تغییر پدید آمده نمره ). آخر را با میزان مشارکت در نخستین جلسه مقایسه بفرمایید

...........دهید
ابی به اهداف دورهیمیزان دست

:اهداف این دوره از این قرار بود
:در پایان این درس دانشجو معلم قادر خواهد بود

منابع اطالعات بهداشتی معتبر را به دیگران به ویژه دانش آموزان ارائه دهد.
 بر روي سالمت خود یک برنامه بلند مدت با اهداف روشن براي ارتقاي سالمت خود طراحی و اجرا نماید و نتایج آن را

.ارزشیابی کند
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طراحی و اجرا نماید و نتایج آن را ) آموزاندانش(آموز یک برنامه بلند مدت با اهداف روشن براي ارتقاي سالمت دانش
.ارزشیابی کند) هاآن(بر سالمت او 

).از صفر تا بیست(به میزان دستیابی خود به هر یک از این سه هدف نمره دهید 
:1هدف 
:2هدف 
:3هدف 

:دو پرسش تاملی
با گذراندن این دوره چه نقاط قوتی در شما پدیدار گشته است؟

با گذراندن این دوره چه نیازهایی در شما پدیدار گشته است؟

اگر بخواهید فعالیت دوستان خود را در کالس  ارزشیابی کنید، به باور شما کدام یک از افراد بیشترین 
.فرایند یادگیري را داشته اند؟ به ترتیب سه نفر را نام ببریدمشارکت و درگیر شدن در

دهید؟اي میدر مجموع به خود چه نمره
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یوستپ
:جدول الف

وعده غذایی
نان، غالت، برنج، ماکارونی 

شیر، ماست، پنیر ها میوهسبزیجات 
قندچربیگوشت، 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

شنبهسه 
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

چهارشن
به

صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

شنبهپنج
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

جمعه

صبحانه

:جدول ب
.شد از وقوع این حوادث پیشگیري کردچگونه می.حوادثی که براي من، خویشاوندان، دوستان و یا آشنایانم در مدرسه رخ داده است
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»نگارش خالق«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
هاي زیست آدمی، فرهنگ و تمدن اوست که آن را به مراتب در سیهر زندگی و حیات ترین ویژگییکی از بنیادي

اي دیرینه در زیست بشري دارند اما  با پدیداري نوشتار و این دو اگر چه سابقه. خود از آغاز تا کنون پدید آورده است
به ویژه –سرآغاز و مقدمۀ هر تمدنی . یابنددمی مینویسندگی خالق، سخته و پخته، نمود واالیی در زیست آ

هاي نگارش خالق براي دانشجویان رشته. با تخیل خالق، نبوغ ادبی و فرهنگی همراه بوده است-هاي اخیرسده
اي است براي نگاشتن روان و سنجیدة متون علمی بلکه فرصتی است که ذهن، زبان و قلم مختلف نه تنها  مقدمه

ي پرورش مفاهیم علمی، تخصصی و همچنین نگارش ساده، دانشجویان را در تخیل مثبت تقویت نموده، زمینه را برا
.  نمایدروان، پخته و سخته مهیا می

مشخصات درس
عملی: نوع درس

1: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

ندارد: پیشنیاز

نگارش خالق: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو می تواند: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
.هاي علمی و تخصصی تجربه نمایدنگارش خالق را در کسب مهارتاهمیت -
.هاي غیر هنري و ادبی شناسایی کندتمایز نگارش خالق و هنرمندانه را با دیگر نگارش-
.اصول و قواعدکلی نگارش خالقانه را تبیین کند-
کـار  هـاي هنـري، بـه    ها و قالـب خالقیت و توانایی خود را در نوشتن برخی از انواع نوشته-

.گیرد
.با تجربه نوشتن خالق به نقد و زیباشناسی حداقلی متون هنري بپردازد-

:شایستگی اساسی
3سطح2سطح1سطح هامالك

دانش نگارش 
خالقانه

دانشجو بتواند
معیارهاي زبان و بیان 
خالقانـــه و هنـــري را 
بیـــــاموزد و انـــــواع 

ــب ــاي آن را قالــ هــ
بشناسد

دانشجو بتواند
هـاي  بر اساس آموختـه 

نظـري و قیاسـی تفــاوت   
ــالق و   ــتن خ ــی دو م کل
ــین و  ــر خــالق را تبی غی

.تشریح کند

دانشجو بتواند
ــتقرایی   ــرد اس ــا رویک ب
عواملی را که یک مـتن  
ــه    ــري خالقان ــه اث را ب

کند در یـک  تبدیل می
متن مشـخص هنـري،   

.شناسایی کند
آفرینش متن 

خالقانه
هـاي  بر اساس آموخته

ــایی  ــه شــده و توان ارائ
ــارش ذهنــی، متنــی  ب
خــــالق در یکــــی از 

ــتن    ــت م ــزان خالقی می
نگاشته خـود را ارزیـابی   

.نماید

ــه   ــاس دو مرحل ــر اس ب
پیشین، نگاشتۀ خود را 
با رویکرد هنري و ادبی 
پــــاالیش و ویــــرایش  
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هـــاي مربـــوط قالـــب
.بیافریند

.نماید

گزارشــی تحلیلــی از  نقد و تحلیل
ــی و  ــک نگاشــتۀ ادب ی
هنري مشـخص ارائـه   

.کند

متن هنري را نقد نمایـد  
ــازنده و   ــل ســ و عوامــ
ناســازگار آن را تبیــین و 

.تشریح کند

ــا   ــد شــده را ب ــتن نق م
دیگر متون همان قالب 
مقایسه و ارزیابی نماید 
و دربــاره دیــدگاه خــود 

.استدالل کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسبحثنوبت 

تاثیر و تاثرات نگارش باآشناییاول
خالق در تمدن و فرهنگ 

.بشري

بحث گروهی- 
ــه  -  ــردي بـ ــخ فـ پاسـ

پرسش ها
ــد  -  ــارکت در فراین مش

یادگیري

معرفی چند اثر ادبی یا هنـري و  
تــاثیر آن در اندیشــه و فرهنــگ 

جامعه

تشریح اهمیت و نقش زبـان در دوم
بینـی و افـق اندیشـگی و    جهان

رفتار آدمی

هـا  پاسـخ بـه پرسـش   - 
ــاثیر  ــارة نفــوذ و ت درب

زبان
ــد  -  ــارکت در فراین مش

یادگیري

ــان و   ــب زبـ ــی از تناسـ گزارشـ
اندیشه در متون هنري و خالق

تبیــین تفــاوت و تمــایز بــین سوم
زبان و گفتار و نوشتار

مشـــارکت در کــــار  - 
گروهی

هاپاسخ به پرسش- 
ــد -  ــه چن ــه از ارائ نمون

ــاري و   ــان گفتــ زبــ
نوشــتاري و تشــریح  

هاتفاوت آن

ــه گزارشــی از فعالیــت هــاي ارائ
علمی به زبان گفتار و تبدیل آن 

به زبان نوشتار

تشریح تفاوت زبـان ادبـی بـا    چهارم
زبان علمی

خوانش دو متن ادبـی  - 
و علمی 

بحث گروهـی دربـارة   - 
هـاي دو  تبیین تفاوت

متن

تمـایز  تهیه گزارشی مکتـوب از  
بــین دو مــتن ادبــی و علمــی و 

عناصر متمایز کنندة آن
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تبیین عوامل نوشـتار خـالق؛   پنجم
زبان، بیان، صور خیال

بحث گروهی -
خوانش مـتن ادبـی و   -

ــردن   ــخص کــ مشــ
ــانی،   ــات زبـ مشخصـ

بیانی و صور خیال

ــه  ــات س ــی مشخص ــه بررس گان
نوشــتار خــالق در یکــی از آثــار 
شعراي معاصر در قالب گـزارش  

.مکتوب

ــه   ششم ــوط ب ــر مرب ــریح عناص تش
خالقیت زبانی، بیانی، و صـور  

خیال 

خوانش متن ادبی- 
مشخص کردن عناصر - 

هنري در متن

هـاي  مشخص کردن دقیق آرایه
ادبی یک متن مشخص هنري

ــبهفتم ــی قال ــه معرف ــی ک هــاي ادب
بیشترین کـاربرد را در نگـارش   

خالق دارند

بحث گروهی- 
ــی از -  ــوانش بخشـ خـ

چند متن
قالـب  مشخص کردن- 

آن

ــاب   ــک کت ــی از ی ــه گزارش تهی
درسی مربوط به ادبیات فارسـی  
ــاختاري و   ــاوت س ــریح تف و تش

هاقالب درس

ــتان،   هشتم ــب داس ــی قال ــین کل تبی
اهمیت آن در نگـارش خـالق و   

عناصر داستان

بحث گروهی- 
خوانش یـک داسـتان   - 

ــاه و  ــاه کوتـــ کوتـــ
مشخص کردن عناصر 

آن

تهیه نمایۀ جدولی از عناصر یک 
کوتاهداستان

ــاه  نهم  ــتان کوت ــب داس ــریح قال تش
کوتاه

ــوانش ســه مــتن   -  خ
مرتبط و بحث دربـارة  

قالب آن

اي از آثـار داسـتانی   تهیه نمایـه 
یکی از داستان نویسان معاصر و 

بندي قالبی آندسته
توضــیح قالــب داســتان بلنــد و دهم 

رمان
بحث گروهی- 
هاپاسخ به پرسش- 

تهیه نمـاي جـدولی از داسـتان    
معاصـر و آثـار برجسـتۀ    نویسان 

هاآن
بحث دربارة تفاوت - تشریح مشخصات قطعه ادبییازدهم

روساخت قطعه ادبی 
با داستان و شعر

ارائۀ داستان کوتاه کوتاه و یـک  
قطعۀ ادبی بر اسـاس تجربیـات   

دانشجو
معرفی ساختار حـدیث نفـس و   دوازدهم

نویسی، روزنگار و تفـاوت  خاطره
هاآن

بحث گروهی- 
هایی در خوانش متن- 

هاي خاطره، قالب

هـایی کوتـاه در سـه    ارائـه مـتن  
قالب یاد شده بر اساس نگـارش  

خالقانه



٤٨

روزنگار، و حدیث 
نفس

نویسـی و  تشریح قالب سـفرنامه سیزدهم
مشخصات آن 

خوانش بخشی از یک - 
سفرنامه

تبیین و بحث دربـاره  - 
مشخصات آن

اي کوتــاه بــر نگاشــتن ســفرنامه
نویسیسفرنامهاساس ساختار 

تشریح کلیاتی از نقـد ادبـی بـر    چهاردهم
اساس زبان، بیان و  صور خیـال  

ادبی 

بحث گروهـی دربـارة   - 
معیارهاي نقد

نقدگروهی قطعه ادبی - 
ــاعران   ــعري از ش و ش

کالسیک

شـعر و داسـتان   اي ازنقد قطعه
کوتـــاه نویســـندگان برجســـته 

معاصر

ــاربرد  پانزدهم ــتی و کـ ــیح چیسـ توضـ
نوشت و تفـاوت  نامۀ خودزندگی

نامه نویسیآن با زندگی

ــه -  ــوانش نمون اي از خ
نامـــۀ خـــود زنـــدگی

نوشت
بحث گروهـی دربـارة   - 

هاي ایـن نـوع   ویژگی
هـاي  نوشته بـا قالـب  

دیگر

ارائه گزارشی مکتوب از خـوانش  
نامۀ خودنوشت و تشـریح  زندگی

تاثیرات فرهنگی و اجتماعی آن

ادبـی بحـث   هـاي  مقایسۀ قالبشانزدهم
هـا در  شده و مقایسه کارکرد آن

ــري و    ــی و هنـ ــت فرهنگـ بافـ
اجتماعی

بحث گروهـی دربـاره   -
هاي شخصی در تجربه

نگارش خالق

تهیۀ سیاهۀ رفتار کار در کالس

:راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
.هاي آموزشی توسط دانشجونگاري تجربهوقایع. 3.1
.روزانههاي تهیه روزنگار تجربه. 3.2
با هدف تقویت ذخیرة زبانی، بیانی و خیالی - معاصر و کالسیک- حفظ بخشی از متون نظم و نثر مسلط ادبی. 3.3

.دانشجو
هاي کوتاه در قالب و انواع ادبی آموخته در مباحث نظري با تکیه بر آفرینش هنري و کاربرد نگاشتن متن. 3.4
.هاي ادبی در آنآرایه
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.ادبی و هنري ممتاز با تکیه بر خوانش صحیح و درك لذت هنري آنخوانش آثار . 3.5
.هاي عاطفی و هنري از خوانش متون  هنري معاصر و کالسیکگزارش تجربه.  3.6

:منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

].دفتر نخست[1382. سمت. تهران. چاپ چهارم. نگارش و ویرایش. سمیعی احمد-
و یقیطــبت( یائو اروپیارســفیادباتطــالحو اصــمیاهفمهامن؛ واژهادبــیفرهنــگ اصــطالحات . امیداد ســ-

.1385. درواریم. رانته. راست سوموی. )یحیوضت

: منبع فرعی
.1385. آگه. تهران. چاپ هشتم. شناسیزبان و تفکر؛ مجموعه مقاالت زبان. باطنی محمدرضا-
.1378. ردوسف. رانهت. نقد ادبی. روسیا سسیمش-
:راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

. نمره10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
. نمره5ها هاي یادگیري پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند
. نمره5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول نیمسال، تکالیف عملکردي و آزمون پایان نیمسال 
هاي یادگیري تعیین شده ها و سطوح پیامدمالك) یادگیري و عملکردي(مبناي ارزیابی تکالیف . انجام می شود

. است
:اتسایر نک

در این واحد درسی، تشریح فنون و مهارت نگارش خالق از عناصر آن گرفته تا قالب و انواع آن، به منزلـۀ آمـوزش   
اي و تخصصی آن به دانشجویان نیست؛ چه این هدف براي دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی منطقـی و  حرفه

ر نگارش خالق باید بر خـوانش آثـار بـدیع، تجربـه     تبیین و تشریح مدرس و تکالیف دانشجویی د. نمایدمعقول می
زیباشناسی، دریافت هنري و عاطفی دانشجو تکیه داشته باشد و راه را براي کسب و دریافـت ایـن تجربـه همـوار و     

هاي یاد شده افق فرهنگی، ذوقی و هنري وي را نسـبت بـه نگـارش خـالق و     اي که تجربهبخش نماید به گونهلذت
.تر سازدیهزیباشناسانه پرما
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»نگارش علمی«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
مراودات . هاي زیست بشري متمایز استهاي علمی و تخصصی از دیگر دورهافزون دادهدنیاي معاصر با پیشرفت روز
قابل پیگیري گیري نگارش علمی واحد، ضروري و هاي علمی داخلی و جهانی با به کارعلمی و تخصصی با دیگر افق

هاي نگارشی علمی را بیاموزند تا اي است که در آن دانشجویان باید شایستگیواحد درسی نگارش علمی بایسته. است
هاي مربوط، استفاده هاي علمی حوزههاي علمی و تخصصی، از دادهعالوه بر مشارکت با زبان سخته و سنجیده در افق

.نمایند

مشخصات درس
عملی: نوع درس

1: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

ندارد: پیشنیاز

نگارش علمی:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو می تواند: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
.به اهمیت نگارش علمی را در ارائه و کسب دانش تخصصی حوزة مربوط، پی ببرد-
.نگارش، شناسایی و تحلیل کندتمایز نگارش علمی و تخصصی را با دیگر انواع -
.اصول و قواعد کلی نوشتن علمی را تبیین کند-
.اجزاي مختلف نگاشتۀ علمی را بیاموزد-
... توانایی و دانش خود را در نگارش متون علمی اعم از مقاله، گـزارش، پیشـنهاده و   -

.به کار گیرد

:شایستگی اساسی
3سطح2سطح1سطح هامالك

اي دانش پایه
نگارش علمی

ــد؛   ــجو بتوانـ دانشـ
ــان و   ــاي زب معیاره
بیان نگارش علمـی  
ــه و  را آموختــــــ

هاي نوشـتاري  قالب
.مربوط را بشناسد

دانشجو بتواند؛
هـاي  بر اساس آموخته

نظري و رویکرد قیاسی 
ــتن   ــی دو م ــاوت کل تف
علمی و غیـر علمـی را   

.تبیین و تشریح نماید

دانشجو بتواند؛ 
ــتقرایی   ــد اسـ ــا دیـ بـ

عوامل سـازنده  تک تک
ــب ــته  و قال ــاي نوش ه

علمی را در یـک مـتن   
مشـــخص تخصصـــی، 
ــین   ــایی و تبیـ شناسـ

.کند
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نگارش متن 
علمی

ــاس  ــر اســــ بــــ
هاي پیشین آموخته

ــته ــی نگاش اي علم
.بنویسد

میــزان توانــایی نوشــتۀ 
ــد و   علمــی خــود را نق

.ارزیابی نماید

ــۀ  ــر اســاس دو مرحل ب
پیشین نوشتۀ خـود را  
ــاالیش   ــرایش و پـ ویـ

.نماید
اي علمــی از نوشــتهنقد و تحلیل

ــی و   ــر ویژگـ منظـ
ــاختاري  مراحــل س

.تحلیل کند

نوشـــتۀ علمـــی را از  
لحاظ زبان، بیان، فنـی  
ــر ســـازگار و   و عناصـ

.ناساز تشریح کند

ــرات و   ــراي نظـــ بـــ
هــاي خــود،   دیــدگاه

.استدالل کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
ــت  نوبـ

بحث
محتواي درس

تکالیف یادگیري
تکالیف عملکردي

تعریف زبان، گفتار، نوشـتار و  اول
.هاتفاوت بین آن

شرکت در فرایند یادگیري- 
هاپاسخ به پرسش- 

ــویه   ــی دوسـ ــه متنـ ارائـ
گفتــــــاري بــــــه (

از تجربیات ) نوشتاري
.آموزشی دانشجو

آشنایی بـا مبـانی پـژوهش و    دوم
نگارش عمومی، دانشـگاهی و  

.اخالق پژوهش

گروهیبحث - 
هاپاسخ به پرسش- 
ــد  -  ــارکت در فرآینــ مشــ

یادگیري

ــده از   ــه چکی ــه خالص ارائ
ــتن علمــی و  ــد م چن
ــردن  ــخص کــ مشــ

.هاي آنویژگی
تشریح زبان و لحـن نگـارش   سوم

علمی، دستور خط فارسـی و  
.هاي نگارشینشانه

بحث گروهی- 
هـایی از  بحث دربارة نمونه- 

ناســـــازواري خـــــط و  
گذاري در چند مـتن  نشانه

ارائه شدهعلمی 

هایی از متون علمی ارائۀ بخش
که داراي سـازواري و ناسـازي   

.خط و نگارش علمی است

تبیین و توضـیح سـاختار و   چهارم
پـاراگراف  (انواع بند نویسـی 

).نویسی

مشارکت در کار گروهی- 
هـاي  مشخص نمودن بنـد - 

نوشتۀ علمی؛ ارائه شده در 
.بحث

ــوب از   ــی مکتـ ــه گزارشـ تهیـ
یـک مـتن   ساختار بندنویسـی  

.شناسی آنعلمی و آسیب
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ــارش  پنجم ــل نگ ــریح  مراح تش
ــئله  ــی؛ مسـ ــازي، علمـ سـ

چهارچوب نظري و طراحی 
.هاپرسش

هاپاسخ به پرسش- 
بحث و نظر دربارة اجـزاي   - 

تشریح شده در  یک مـتن  
.مشخص علمی

انتخاب یـک موضـوع علمـی و    
نگاشــتن اجــزاي ســـاختاري   

.تشریح شدة بحث

ــۀ پیشــینهششم و تشــریح مرحل
.معرفی روش تحقیق

بحث گروهی-
ها پاسخ به پرسش-

ــینه و روش   ــتن پیشــ نگاشــ
تحقیق در ارتبـاط بـا موضـوع    

.پیشین
آشنایی با نگارش پیشنهادة هفتم

.پژوهش
بحث گروهی- 
هاپاسخ به پرسش- 

.نگاشتن پیشینۀ تحقیق

ــون  هشتم ــا فنـــ ــنایی بـــ آشـــ
بندي برداري و طبقهیادداشت

.آن

نبـود  بحث دربـارة آسـیب  - 
بـرداري در سـیر   یادداشت

مطالعه و پژوهش

ــاي تهیــــــه فــــــیش هــــ
بنـدي  برداري و طبقهیادداشت

.آن
تبیـــین ســـاختار و اجـــزاي نهم

مقاالت علمی
تشخیص مراحل ساختاري - 

یک متن علمی
ــواع   ــه جــدولی از ان ــۀ نمای تهی
الگوهـــاي مقـــاالت علمـــی و 

.تشریح آن 
توصــیف ســاختمان مقالــۀ   دهم

.پژوهشی و علمی
تهیــه چکیــده مقالــه علمــی و شرکت در بحث گروهی- 

.مشخص کردن ساختمان آن
شناسی توضیح اهمیت مرجعیازدهم 

ــی   در نگــارش علمــی و معرف
.انواع آن

تهیه گزارش از نوشتۀ علمـی و  مشارکت در کار گروهی- 
تشــریح و بررســی نحــوة ارائــۀ 

.منابع آن
ــتناد در  دوازدهم ــت اس ــریح اهمی تش

انـواع نقـل و   نگارش علمـی،  
.ارجاع نویسی

ارائۀ کنفرانس گروهـی دربـارة    هاپاسخ به پرسش- 
.هاي علمیسرقت

توضیح الگوهاي مستندسازي سیزدهم
نویســـی از متـــون و مرجـــع

فارســـی، عربـــی،  التـــین و 
.مجازي

ارائۀ کنفرانس گروهـی دربـارة   مشارکت در کار گروهی- 
هـاي ارجـاع   تفـاوت و شـباهت  

نویسی از متون التین، فارسی،  
. عربی و مجازي

تهیۀ گزارش از تجربه علمی یا هاپاسخ به پرسش- تشـــریح گـــزارش علمـــی و چهاردهم
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.آموزشی. مراحل آن

نگــاري علمــی و خــوانش یــک تــکنگاري علمیآشنایی با تکپانزدهم
آنبحث دربارة 

ــک  ــۀ ت ــی از  ارائ ــاري علم نگ
.تجربیات آموزشی یا علمی

سـازي در انـواع   تشریح نمایهشانزدهم
هاي هاي علمی و پایگاهنشریه

.استنادي
شرکت در بحث گروهی- 

ــه پوشــۀ کــار و ســیاهۀ     تهی
.هاي کالسفعالیت

:راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
.علمی به وسیلۀ دانشجوانتخاب موضوع براي تهیۀ مقاله یا گزارش .3.1
.اي ساختمان مقاله یا نوشتار علمی بر اساس محتواي نظري ارائه شدهنگارش مرحله. 3.2
.هاي علمی و مشخص کردن اجزاي ساختاري آنانتخاب مقاالت و نگاشته. 3.3
.شناسی ویراستاري فنی و زبانی آنانتخاب متون علمی و آسیب. 3.4
.شناسی اجزاي ساختاري آنسیبگزینش مقاالت مشخص و آ. 3.5

:منابع آموزشی. 4
)به ترتیب اولویت: ( منبع اصلی

. کرمـان . نگارش علمی؛ راهنماي نگـارش گـزارش پـژوهش، پایـان نامـه، رسـاله و مقالـه       . ـ موسی پور، نعمت اله
.1392. دانشگاه شهید باهنر

.1390. سخن. تهران. چاپ چهاردهم). ویراست دوم(آیین نگارش مقاله علمی پژوهشی . فتوحی، محمود-

)به ترتیب اولویت: (منبع فرعی
. 1390. سمت. تهران. چاپ هشتم. راهنماي ویرایش. زاده حسینغالمحسین- 
. 1386. مرکز. تهران. هاي ویرایشنکته. جو علیصلح- 
.1393. ناهید. تهران. چاپ دوم. هاي ذهن و زبان؛ طنزي تازهکژتابی. ینالدخرمشاهی بهاء- 
:راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره 10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 5ها هاي یادگیري پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند
نمره 5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
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ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول نیمسال، تکالیف عملکردي و آزمون پایان نیمسال 
هاي یادگیري تعیین شده ها و سطوح پیامدمالك) یادگیري و عملکردي(مبناي ارزیابی تکالیف . انجام می شود

. است
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»)هاي تربیتبا توجه به مراحل و ساحت()ع(و اهل بیت )ص(سیره تربیتی پیامبر «سرفصل درس 
: معرفی درس و منطق آن.1

دیگـر آمـوزه   یکی از وظایف مهم و اساسی پیامبر صلی اهللا علیه و آله تعلیم و تربیت مردم و هدایت آنان به سوي توحیـد و 
اهل بیت آن حضـرت  . تأکید و تأییدي بر این مدعاست» من معلم مبعوث شدم«هاي اسالمی است و این سخن ایشان که 

از این روي، سیرة این بزرگواران گنجینـه اي  . علیهم السالم نیز همین وظیفۀ خطیر را پس از ایشان بر عهده داشته و دارند
زمینه تربیت اسالمی که افزون بر کارایی و اثربخشی از باالترین اعتبـار نیـز برخـوردار    است سرشار از آموزه هاي تربیتی در

است و رهنمودهاي عملی فراوانی براي معلمان دارد و چون چراغی فروزان راهنماي معلمان در فعالیتهـاي تعلـیم و تربیتـی    
علیه و آله و اهـل بیـت علـیهم السـالم در سـه      در این واحد معلمان با اصول و روشهاي تربیتی پیامبر صلی اهللا. آنان است

یابنـد وضـعیت مطلـوب تربیتـی بـراي      ساحت تربیت اعتقادي، تربیت عبادي و تربیـت اخالقـی آشـنا شـده و توانـایی مـی      
ها و اقدامات رایج تربیتی را بر اساس معیارهاي به دست آمـده از  آموزان خود را در این ساحتها تشخیص داده و فعالیتدانش

.رة تربیتی معصومان علیهم السالم ارزیابی و نقد کنندسی
مشخصات درس

نظري: نوع درس
واحـــد 2: تعــداد واحــد  

نظري
ساعت32: زمان درس

»)هاي تربیتبا توجه به مراحل و ساحت)  (ع(و اهل بیت ) ص(سیره تربیتی پیامبر «: نام درس

:دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
مفهوم، اهمیت و منابع سیرة تربیتی، اصول و روشهاي تربیتی را در سیرة پیامبر صـلی اهللا علیـه و   

.آله و اهل بیت علیهم السالم در ساحت تربیت اعتقادي، عبادي و اخالقی توصیف و تحلیل کند
موجود تربیتـی در سـاحتهاي   بر اساس اصول و روشهاي تربیتی معصومان علیهم السالم، وضعیت 

تربیت اعتقادي، عبادي و اخالقی را شناسایی و وضعیت مطلوب تربیتی را ترسیم و هر دو وضع را 
.تحلیل کند

ها و اقدامات تربیتـی رایـج را   بر اساس اصول و روشهاي تربیتی معصومان علیهم السالم، ، فعالیت
.و نقد کنددر زمینه تربیت اعتقادي، عبادي و اخالقی ارزیابی 

:شایستگی اساسی
Ck1-1&2-1&Pck

1-3&Gk1-4

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

ــل   ــیف و تحلی توص
ــت و   ــوم، اهمی مفه
منابع سیرة تربیتـی،  
ــهاي   ــول و روش اص
ــیرة  ــی در سـ تربیتـ
پیامبر صلی اهللا علیه 
ــه و اهــل بیــت  و آل
ــالم در   ــیهم الس عل
ســــاحت تربیــــت 
اعتقــادي، عبــادي و 

ــت و   ــوم، اهمی مفه
منابع سیرة تربیتـی،  
ــهاي   ــول و روش اص
ــیرة  ــی در سـ تربیتـ
پیامبر صلی اهللا علیه 
ــه و اهــل بیــت  و آل
علیهم السـالم را در  
ــت   ــۀ تربیــ زمینــ

ربط و نسبت اصـول و  
ــت را در   ــهاي تربی روش

ا بـا  هر یک از ساحت ه
اصول و روشهاي تربیت 
در دیگر ساحتها توصیف 

. کندو تحلیل می

ویژگیهــــا، اصــــول و 
ــی   ــهاي تربیتــ روشــ
ــیهم  ــومان علــ معصــ
الســالم در هــر یــک از 
این ساحتها را با اصـول  
و روشهاي تربیتی رایج 
غربـــی در آن ســـاحت 
مقایسه و وجوه تمایز و 
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اعتقــادي، عبــادي و اخالقی
اخالقــی بــر اســاس 
منبع معرفی شده به 
زبان خـود توصـیف   

کندمی

ها را به دسـت  تشابه آن
می آورد

تحلیــل و شناســایی 
ــود و   ــعیت موج وض

مطلوب

ــود را   ــع موجـ وضـ
.شناسایی کند

وضع مطلوب را ترسـیم  
.کند

ــراي   ــود را ب ــل خ دالی
ترسیم وضع مطلوب به 

.تفصیل بیان کند

ــا و   ــابی فعالیته ارزی
اقدامات رایج تربیتی 
بر اساس معیارهـاي  
ــده از   ــت آم ــه دس ب
سیرة تربیتی پیـامبر  
صلی اهللا علیه و آله 
و اهل بیـت علـیهم   

السالم

ــدامات  ــا و اق فعالیته
رایج تربیتی در ایـن  
ــاحتها را در  ســــــ

بـراي  (موقعیت خود 
ــال در دبیرســتان  مث
) محل تحصیل خود

شناسایی و توصـیف  
کندمی

فعالیتها و اقدامات رایـج  
تربیتی را بـا معیارهـاي   
برگرفته از سیرة تربیتـی  
پیامبر صلی اهللا علیـه و  
آله و اهل بیـت علـیهم   

دهد و یالسالم تطبیق م
. کندارزیابی می

ــراي   ــود را ب ــل خ دالی
ــعف   ــوت و ض ــاط ق نق
شناسایی شده، توضـیح  

.دهدمی

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
چیستی و ضرورت سیرة تربیتی پیامبر صلی اهللا علیه و آله و اهل بیت علیهم السالم

 تعریف سیره، سنت، تربیت، سیره تربیتی
 اعتبار سیرهحجیت و
داللتها و کارکردهاي سیره
منابع سیره
 ضرورت آشنایی با سیرة تربیتی پیامبر صلی اهللا علیه و آله و اهل بیت علیهم السالم

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

:فعالیت عملکردي
تهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره سیره تربیتی و انتخاب یک تعریف وارائه دلیل براي آن
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تهیه فهرستی از نظریه هاي مختلف در باره اعتبار سیره و بحث در باره آنها

آداب و روشهاي زمینه ساز در تربیت 
آداب و روشهاي زمینه ساز پیش از تولد
زمینه ساز آغاز تولدآداب و روشهاي
آداب و روشهاي زمینه ساز پس از تولد

:فعالیت یادگیري
هاي کالسیهاي طرح شده و مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
ترین آداب و روشهاي زمینه ساز با مراجعه به منابع اسالمیشناسایی مهم

:فعالیت عملکردي
  آداب و روشهاي زمینه ساز در سیره تربیتی را با نظرات رایج غربی در این زمینه مقایسه کرده، وجوه تمایز و تشـابه آن

. دو را مشخص کند

تربیت اعتقادي 
 روشهاي پروش شناخت و ایمان به خدا
روشهاي پرورش شناخت و ایمان به پیامبر صلی اهللا علیه و آله
مان به امامتروشهاي پرورش شناخت و ای
روشهاي پرورش شناخت و ایمان به معاد

:هاي یادگیريفعالیت
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
از منابع ومتون اسالمیوشهاي پرورش شناخت و ایمان به خدا، پیامبر، امامان و معاداستخراج ر

:هاي عملکرديفعالیت
 هاي معلمان دینی و قرآن خود را در دورة دبیرستان با روشهاي معصومان علیهم السـالم بررسـی   انطباق فعالیتمیزان

.کند
روشهاي رایج تربیت اعتقادي در دبیرستان محل تحصیل خود را شناسایی و نقد و بررسی کند.

تربیت عبادي 
 آموزش قرآن
 آموزش ذکر و دعا
آموزش نماز
آموزش روزه
هاي یادگیريفعالیت



٥٨

هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
استخراج روشهاي آموزش قرآن و ذکر و دعا و نماز و روزه از منابع و متون اسالمی

فعالیتهاي عملکردي
روشهاي تربیتی پیـامبر صـلی   هاي رایج در زمینه تربیت عبادي در دبستان محل زندگی خود را بامیزان انطباق فعالیت

.اهللا علیه و آله و اهل بیت علیهم السالم بررسی کند
توان روشهاي آموزش نماز و قرآن و ذکر و دعا را در دورة ابتدایی به کار بستتحقیق کند و معلوم کند چگونه می.

تربیت اخالقی 
اصول تربیت اخالقی
روشهاي زمینه ساز در تربیت اخالقی
ش آگاهی و بصیرت اخالقیروشهاي پرور
روشهاي پرورش گرایشها و عادتهاي مطلوب اخالقی
روشهاي اصالح رفتارهاي نامطلوب

:هاي یادگیريفعالیت
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
 مطالعه منابع تعلیم و تربیت اسالمی و استخراج اصول و روشهاي تربیت اخالقی

:هاي عملکرديفعالیت
در بارة چگونگی کاربرد روشهاي مطرح شده در موقعیت خاص، براي 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 کندکاربرد این روشها در .
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

ارائه محتواي مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیري روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقـع الزم اسـتفاده از   
روش بحث گروهی

گزارش پیش مطالعـه بـه کـالس و اسـتاد بـه      پیش مطالعه و تحقیق فردي براي حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه 
صورت مکتوب توسط دانشجو

هاي یادگیري مربوط به هر بحث به روش فردي یا گروهی در کالس یا خارج از کـالس وارائـه بـه اسـتاد بـه      انجام فعالیت
روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

.پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. یک جلدي). ع(و اهل بیت ) ص(سیرة تربیتی پیامبر ). 1394(ی زاده، سیدعلی حسین
انتشارات موسسـه  : تهران. درخانه وخانواده) علیهم السالم (سیره تربیتی واخالقی پیامبر واهل بیت ). 1393(طوسی، اسداهللا 

).ره(آموزشی و پژوهشی امام خمینی 
:منابع فرعی
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. ش1354اسالمیه، : طبایی، محمد حسین ، سنن النبی، ترجمه و تحقیق محمدهادي فقهی، تهرانطبا
انتشارات صدرا: تهران. سیري در سیرة نبوي). 1380(مرتضی، مطهري 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره5ها هاي یادگیري پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتدر فعالیتعملکرد دانشجو : ارزشیابی فرآیند

نمره5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
مبنـاي  . شـود ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می

.ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده استمالك) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»))ع(و اهل بیت ) ص(براساس قرآن و روایات پیامبر (نظام تربیتی اسالم «سرفصل درس 

: معرفی درس و منطق آن.0
وظـایفش انتقـال   تعلیم و تربیت به عنوان نهادي اجتماعی، یکی از اجزا و عناصر مهم هر فرهنگ و تمدن است که یکی از 

از آنجا که فرهنگ و تمدن کشور ما اسالمی است، وظیفـۀ تعلـیم و تربیـت    . فرهنگ به نسل جدید و رشد و تعالی آن است
هاي اسالمی و در یک کالم، تربیت انسان مؤمن و مسلمان است و این مسـتلزم آشـنایی   تربیت نسل جدید بر اساس آموزه

هاي تعلیم و تربیـت اسـالمی آشـنا شـده و     در این واحد معلمان با عناصر و مؤلفه. ستعمیق معلمان با نظام تربیتی اسالم ا
ها و اقـدامات رایـج تربیتـی را بـر     آموزان خود را تشخیص داده و فعالیتیابند وضعیت مطلوب تربیتی براي دانشتوانایی می

.اساس معیارهاي نظام تربیتی اسالم ارزیابی و نقد کنند
مشخصات درس

نظري: نوع درس
واحد نظري3: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

:پیشنیاز
:نحوه تدریس

))ع(و اهل بیت ) ص(براساس قرآن و روایات پیامبر (نظام تربیتی اسالم :  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
.هاي نظام تربیتی اسالم را توصیف و تحلیل کندمؤلفهویژگیها، عناصر و 

بر اساس نظام تربیتی اسالم، وضعیت موجود تربیتی را شناسایی و وضعیت مطلوب تربیتی را ترسیم و هر دو وضع را 
.تحلیل کند

.ها و اقدامات تربیتی رایج را ارزیابی و نقد کندبر اساس نظام تربیتی اسالم، فعالیت

:اسیشایستگی اس
Ck1-1&2-1&Pck

1-3&Gk1-4

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

ــل   ــیف و تحلیــ توصــ
ــر و  ــا، عناصــ ویژگیهــ

هاي نظاممؤلفه

ویژگیهـــا، عناصـــر و 
هـــاي نظـــام مؤلفـــه

تربیتــی اســالم را بــر 
اســاس منبــع معرفــی 
شــده بــه زبــان خــود 

کندتوصیف می

ربط و نسبت هر یـک از  
هاي نظـام  عناصر و مؤلفه

تربیتی اسالم را با عناصر 
هاي دیگر توصیف و مؤلفه

. کندو تحلیل می

ــر و   ــا، عناصــ ویژگیهــ
هاي نظـام تربیتـی   مؤلفه

ــا یکـــی از  اســـالم را بـ
هـاي تربیتـی رایـج    نظام

ــوه   ــی مقایســه و وج غرب
ها را بـه  تمایز و تشابه آن

دست آورد

ــایی تحلیـــل و  شناسـ
ــود و   ــعیت موجـ وضـ

مطلوب

ــود را   ــع موجــ وضــ
.شناسایی کند

وضــع مطلــوب را ترســیم 
.کند

دالیـــل خـــود را بـــراي 
ترسیم وضع مطلـوب بـه   

.تفصیل بیان کند
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ــا و   ــابی فعالیتهـ ارزیـ
اقدامات رایج تربیتی بر 
اساس معیارهاي نظام 

تربیتی اسالم 

فعالیتهـــا و اقـــدامات 
ــی در  ــج تربیتــ رایــ

بـراي  (موقعیت خـود  
مثــال در دبیرســـتان  

را ) محل تحصیل خود
ــایی و توصــیف  شناس

کندمی

فعالیتهــا و اقــدامات رایــج 
ــاي   ــا معیاره ــی را ب تربیت
برگرفتــه از نظــام تربیتــی 

دهد و اسالم را تطبیق می
. کندارزیابی می

دالیل خود را براي نقـاط  
قوت و ضـعف شناسـایی   

.دهدشده، توضیح می

محتواي درس و ساختار آنهاي یادگیري،فرصت. 2
چیستی و ضرورت نظام تربیتی اسالم

تعریف نظام، تعلیم و تربیت و نظام تعلیم و تربیت اسالمی
هاي نظام تعلیم و تربیت اسالمیعناصر و مؤلفه
ویژگیهاي نظام تعلیم و تربیت اسالمی
ضرورت آشنایی با نظام تعلیم و تربیت اسالمی

:فعالیت یادگیري
 جمع آوري مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استادمطالعه و
مشارکت در بحث کالسی

:فعالیت عملکردي
تهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره نظام تعلیم و تربیت اسالمی و انتخاب یک تعریف وارائه دلیل براي آن

مبانی تعلیم و تربیت اسالمی
ر تربیت اسالمیچیستی مبانی د
جایگاه مبانی در تربیت اسالمی
انواع مبانی در تربیت اسالمی
شناختی تعلیم و تربیت اسالمیمبانی انسان
شناختی تعلیم و تربیت اسالممبانی ارزش
...

:فعالیت یادگیري
هاي کالسیهاي طرح شده و مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
 شناختی تعلیم و تربیت اسالمی با مراجعه به منابع اسالمیشناختی و ارزشترین مبانی انسانمهمشناسایی
هاي تربیتی هر یک از مبانیشناسایی و بیان داللت
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:فعالیت عملکردي
هاي پژوهش را تبیین کندهاي آموزش و روششناختی ارائه داده و بر اساس آن روشیک تصویر کلی از مبانی انسان.
هاي تربیتـی  هاي رایج مقایسه کرده، وجوه تمایز و تشابه داللتشناسیشناختی اسالمی را با یکی از انسانمبانی انسان

)این دو عملکرد در بارة دیگر مبانی نیز قابل اجراست. (آن دو را مشخص کند
اهداف تعلیم و تربیت اسالمی

هدف غایی تعلیم و تربیت اسالمی
 تربیت اسالمیاهداف واسطی تعلیم و

:هاي یادگیريفعالیت
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
استخراج اهداف غایی و واسطی از منابع ومتون اسالمی

:هاي عملکرديفعالیت
و تربیت اسالمی را بررسـی  هاي معلمان خود در دورة دبیرستان را با اهداف غایی و واسطی تعلیم میزان انطباق فعالیت

.کند
اهداف غایی فعالیتهاي تربیتی دبیرستان محل تحصیل خود را شناسایی و نقد و بررسی کند.

اصول تعلیم و تربیت اسالمی
هاي اسالمی اصل انطباق جریان تربیت با آموزه
اصل تدریج و تعالی مرتبتی
.....

فعالیتهاي یادگیري
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثبه پرسشمطالعه متون خواندنی و پاسخ
استخراج اصول تعلیم و تربیت اسالمی از منابع و متون اسالمی

فعالیتهاي عملکردي
هاي معلم دینی خود در دورة دبیرستان را با اصول تعلیم و تربیت اسالمی بررسی کندمیزان انطباق فعالیت.
اصول تعلیم و تربیت را در دورة ابتدایی به کار بستتوان تحقیق کند و معلوم کند چگونه می.

هاي تعلیم و تربیت اسالمیساحت
ساحت تربیت اعتقادي، عبادي و اخالقی
ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی
....

:هاي یادگیريفعالیت
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
و تربیت اسالمی و استخراج نظریاتی که در بارة ساحتها مطرح شده استمطالعه منابع تعلیم.
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:هاي عملکرديفعالیت
-....

مراحل، عوامل و موانع تعلیم و تربیت اسالمی 
مراحل تعلیم و تربیت اسالمی
عوامل و موانع تعلیم و تربیت اسالمی

:هاي یادگیريفعالیت
هاي کالسیي طرح شده مشارکت در بحثهامطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
مطالعه منابع تعلیم و تربیت اسالمی و استخراج نظریاتی که در بارة مراحل مطرح شده است.
مطالعه منابع تعلیم و تربیت اسالمی و استخراج نظریاتی که در بارة عوامل و موانع مطرح شده است.

:هاي عملکرديفعالیت
 هاي تربیتی یک معلم در یک کالس را بررسی کرده و راهکارهایی براي رفع موانع ارئـه  فعالیتعوامل و موانع مؤثر بر

.کند
این دو فعالیت عملکردي در بارة مراحل نیز قابل اجراست. (از راهکارهاي ارائه شده با ارائه دلیل دفاع کند(
ها را معرفی کندهاي تربیتی مناسب با آنآموزان کالس، روش یا روشبا بررسی وضعیت دانش.
دالیل انتخاب خود را بیان کند.

هاي تعلیم و تربیت اسالمیروش
اعطاي بینش-
الگوسازي-
انذار و تبشیر-
تشویق-
تنبیه-
فراهم آوردن موقعیت مناسب-
-....

:هاي یادگیريفعالیت
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
تعلیم و تربیت اسالمی و استخراج نظریاتی که در بارة هر یک از روشها مطرح شده استمطالعه منابع.

:هاي عملکرديفعالیت
در بارة چگونگی کاربرد روشهاي مطرح شده در موقعیت خاص، براي مثال در کالس چهارم ابتدایی، تحقیق کند.
در بارة شرایط کاربرد هر یک از روشها تحقیق کند.
کاربرد این روشها در یک مدرسه را بررسی و نقد و ارزیابی کند .
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
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ارائه محتواي مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیري روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقـع الزم اسـتفاده از   
روش بحث گروهی

احث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعـه بـه کـالس و اسـتاد بـه      پیش مطالعه و تحقیق فردي براي حضور فعال تر در مب
صورت مکتوب توسط دانشجو

هاي یادگیري مربوط به هر بحث به روش فردي یا گروهی در کالس یا خارج از کـالس وارائـه بـه اسـتاد بـه      انجام فعالیت
روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

یمنابع آموزش. 4
:منابع اصلی

.پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی: تهران. مبانی تربیت در قرآن). 1388(بهشتی، محمد 
.انتشارات مدرسه: نگاهی دوباره تربیت اسالمی، جلد اول، تهران). 1384(باقري، خسرو 
:منابع فرعی

موسسـه فرهنگـی مدرسـه    : تهـران . سـوم بخـش  . فلسفۀ تعلیم و تربیت اسالمی). 1391. (آیت اهللا مصباح یزدي و دیگران
).انتشارات مدرسه(برهان 

نشر علمی و فرهنگی. درآمدي بر فلسفۀ تعلیم و تربیت در جمهوري اسالمی، جلد اول). 1390(باقري، خسرو 
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره5ها هاي یادگیري پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتدانشجو در فعالیتعملکرد : ارزشیابی فرآیند

نمره5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
مبنـاي  . شـود ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می

.ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده استمالك) لکرديیادگیري و عم(ارزیابی تکالیف 
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»فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایران«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1
معلمان به عنوان مهم ترین عامل فرآیند تربیت در صورتی می توانندبه شکلی فکورانه، نوآورانه و متناسب با موقعیت خـاص  1-1

زمانی ومکانی به نقش آفرینی موثر در این جریان بپردازند که با اتکا بر فلسفه تربیتی معین و معتبري ،مجموعه اي از مالك ها و 
نمایی تدابیر وعمل تربیتی خویش در شرایط وموقعیت هاي خاص وغیرقابل پیش بینی  مـد نظـر   معیارهاي مشخص را جهت راه

داشته باشند؛ 
از سوي دیگر  معلمان  در هر جامعه ارزش مدار و متعهد به یک نظام فکري وارزشی معین، الزم اسـت بـا مضـامین اصـلی     1-2

بـه منزلـه عمـل    -ذیرند تا به مثابه چهـارچوب راهنمـاي عمـل تربیتـی    فلسفه تربیتی مقبول آن جامعه عمیقا آشنا شده و آن را بپ
لذا معلمان جامعه اسالمی  به منظور ابتنـاي مجموعـه فعالیـت    . از آن بهره مند شوند-اجتماعی هدفمندو داراي آثار وابعاد جمعی

نظام تربیتی اسالم باید با فلسفه تربیت هاي تربیتی خود بر اساس نظام معیار اسالمی و لوازم تربیتی آن، عالوه برآشنایی دقیق با
اسالمی در قالب فلسفه تربیتی مقبول جامعه اسالمی خود آشنایی عمیق داشته  و نسبت به آن التزام عملی داشته باشند؛

ان به عنوان مصداقی از فلسفه تربیتی جامعـه اسـالمی ایـران در دور   » فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایران«از آنجا که 1-3
معاصر طی سالیان اخیر  براساس تالشی روشمند و با استفاده بهینه از خرد جمعی  تدوین و تحت اشـراف شـوراي عـالی انقـالب     
فرهنگی  اعتبار بخشی و تایید شده است ضروري است همه معلمان آینده جامعه اسـالمی ایـران ضـمن دروس تربیتـی  برنامـه      

ومحتواي این مجموعه نظري مدون را  به عنوان مهـم تـرین سـند تربیتـی  کـالن      درسی تربیت معلم  مفاهیم اصلی، مضامین 
به لحاظ تعیین اهداف، اصول، سیاسـتها،   -جامعه بخوبی درك نمایندو بتوانند  داللت ها وپیامدهاي آن را براي هدایت انواع تربیت

.هاي آینده شناسایی و پیگیري کننددر نظام  جمهوري اسالمی ایران طی دهه-برنامه ها، محتوا، روشها و رویکردها

مشخصـــــات 
درس

نظري: نوع درس
ــد ــداد واحـ 3: تعـ

واحد
ــان درس : زمـــــ

ساعت48
ــنیاز دروس : پیشــ

و 1معارف اسالمی 
ــان 2 و درس انسـ

شناسی  در اسالم
ــدریس ــوه تـ : نحـ

نظري 

فلسفه تربیت  در جمهوري اسالمی ایران:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بود: یادگیريپیامدهاي / اهداف
با درك مبانی و اصول فلسفه تربیت در جامعه اسالمی ایران نقـش آن درهـدایت وسـاماندهی امـر تربیـت در      -1

.جامعه اسالمی ایران را تبیین نماید
اسالمی ایـران بـا سـایر دیـدگاههاي     با مطالعه و مقایسه مفاهیم ومولفه هاي اصلی فلسفه تربیت در جمهوري-2

.فلسفی نقاط قوت وضعف هر یک از  آنها را شناسایی کند و فلسفه تربیتی خود به عنوان معلم را تبیین نماید
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ــتگی  شایســـ
:اساسی

اندیشه ورزي در باره 
ــی   ــتی، چرایـ چیسـ
ــد   ــونگی فرآین وچگ

ــه منظــور (تربیــت  ب
ــل  و  ــدایت عمـ هـ
موقعیت تربیتی خود 

)و دیگران

3سطح2سطح1سطح هامالك

مــی توانــد رابطــه میــان مبانی و اصول
مبانی و اصول تربیـت را  
توضیح دهد اما قـادر بـه   
تبیین مسـتدل  آنهـا بـه    
ــه   ــک مجموع ــوان ی عن

. سازوار نیست

مــی توانــد رابطــه میــان 
مبانی و اصول را به عنوان 
یکمجموعه سازوار تبیـین  
کند و براي آن مثال هاي 

. تربیتی ارائه نماید

می تواند رابطه میان مبـانی و  
ــک     ــوان ی ــه عن ــول را ب اص
مجموعه نظـام منـد بـا ارائـه     
استدالل منطقی تبیین نمـوده  
ــاذ  و ونقــــش آن را در اتخــ

.ندتصمیمات تربیتی تحلیل ک

مقایسه دیـدگاه هـاي   
فلسفی 

در مقایسه دیدگاه هـا بـا   
ــت   ــانی و اصــول تربی مب
اسالمی به برخی شباهت 
ها یـا تفـاوت هـا اشـاره     
کــرده اســت و نتوانســته 
وجوه متمایز کننده آن را 
عرصه عمل تربیت تبیین 

. کند

می تواند پس از توصـیف  
توانســته نکــات مشــترك 
وتمایزسایر دیـدگاه هـا بـا    
تربیت اسالمی را در مقـام  
ــی تشــخیص   ــل تربیت عم
دهد، لیکن قـادر بـه نقـد    
وارزیابی مبنایی و مستدل 

آن دیدگاه نیست 

می تواند دیدگاهها را با فلسفه 
تربیت اسالمی مقایسه نمـوده  

–و نقــاط قــوت وضــعف  آن 
ن فلســفه  براســاس مضــامی 

در عرصـــه -ا.ا.تربیـــت در ج
عمل تربیتی تبیین کند

می تواند ارتباط اصـول و  فلسفه معلمی
مبانی تربیت اسـالمی را  
در عمل حرفه اي خود به 
صورت نمونه مورد بحث 
قــرار دهــد امــا نمــی    
تواندمتناسب بـا تجـارب   

ــفه    ــل فلس ــایی تحلی توان
تربیــت اســالمی و اتخــاذ 
تصمیمات بر اساس آن در 
ــن و   ــاي روش ــت ه موقعی
شناخته شـده را دارااسـت   
اما نمی تواند آن هـا را در  

ــی    ــفه تربیت ــت فلس ــادر اس ق
ــر   ــی ب شخصــی خــود را مبتن
مبانی و اصول فلسـفه تربیـت   
اســالمی تبیــین کنــد و تــأثیر 
تصمیمات تربیتی مبتنی بر آن 
را با ذکر مثال ها و نمونه هـا  
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وموقعیت خـاص فلسـفه   
.تربیتی خود را تبیین کند

قالب فلسفه شخصی خـود  
. تبیین کند

.روشن نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
)چهار جلسه(آن آشنایی با فلسفه تربیت و تاریخچه و جایگاه: بخش اول
تعریف فلسفه تربیت، قلمرو مباحث ، پیشینه و ضرورت مطالعه آن:فصل اول
آشنایی با برخی از دیدگاه هاي کالسیک ومعاصر در فلسفه تربیت وبررسی آنها:فصل دوم
رویکرد اسالمی به فلسفه تربیت واهم مشخصات آن  :فصل سوم
:فعالیت یادگیري

مطالعه و جمع آوري مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد -
مشارکت در بحث کالسی -

:فعالیت عملکردي
تعریف فلسفه تربیت وتبیین قلمرو مباحث آن-
تبیین و تشریح اهمیت وضرورت آشنایی با فلسفه تربیت بخصوص براي معلمان ومربیان-
توصیف  اجمالی برخی از دیدگاه هاي کالسیک ورایج  در فلسفه تربیت و بیان اهم نقاط قوت وضعف آنها-
تبیین مختصر رویکرد اسالمی به فلسفه تربیت و بیان وجوه تمایز محتوایی آن از رویکردهاي غربی-

)دو جلسه(وخصوصیات و جایگاه آن) ا.ا.فلسفه تربیت در ج( معرفی فلسفه تربیتی جامعه اسالمی ایران:   بخش دوم
و نقش متفاوت فلسفه تربیتی اجتماع) تاریخی، نظري، شخصی  واجتماعی(تبیین انواع فلسفه تربیت:فصل پنجم
تدوین فلسفه تربیتی اجتماع متناسب با رویکرد اسالمی  براي جامعه اسالمی معاصر ایران ونقش آن: فصل ششم

)شش  تا هشت جلسه( و تبیین مضامین فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایرانتوصیف :  بخش سوم
مرور بر اهم مبانی اساسی تربیت و باهم نگري آنها:  فصل هفتم

مبانی هستی شناختی-
مبانی انسان شناختی-
مبانی معرفت شناختی-
مبانی ارزش شناختی-
مبانی دین شناختی-
باهم نگري مبانی اساسی تربیت-

تبیین اهم مفاهیم کلیدي تربیت: هشتمفصل 
حیات طیبه، نظام معیار اسالمی، هویت، جامعه صالح، :مفاهیم کلیدي دسته اول-
فرآیند تعاملی، زمینه سازي،مربی ، متربی،  هدایت ، کسب شایستگی : مفاهیم کلیدي دسته دوم-

: فعالیت یادگیري
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ه پرسش هاي طرح شده مشارکت در بحث هاي کالسیمطالعه متون خواندنی و پاسخ ب-

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

: فعالیت یادگیري
کالسیمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده و مشارکت در بحث هاي -
گی هاي تربیت با مبانی اساسی  تربیت  بحث در باره تناسب تعریف و ویژ-

:فعالیت عملکردي
)اعم از تعریف سایر مکاتب و یا دیگر متفکران مسلمان(مقایسه  تعریف برگزیده تربیت  با تعاریف دیگر تربیت -
.ژگی هاي تربیتنقد و ارزیابی برنامه ها و  تجارب تربیتی خود یا دیگران  از منظر وی-

تبیین چرایی تربیت: فصل  دهم 
)در مقایسه با دیگر فعالیت هاي اجتماعی (بیان ضرورت تربیت وجایگاه آن -
)نتایج مشترك واختصاصی( تبیین غایت و نتیجه تربیت-
) شایستگی هاي مشترك واختصاصی(تبیین اهداف ترییت-

:فعالیت هاي یادگیري
به پرسش هاي طرح شده  ومشارکت در بحث هاي کالسیمطالعه متون خواندنی و پاسخ-
بحث و مقایسه اهداف تبیین شده با اهداف  سایردیدگاه هاي تربیتی -
بحث و بررسی چگونگی ارتباط اهداف تبیین شده با مبانی اساسی تربیت -

:فعالیت هاي عملکردي
و بررسی آن از منظر اهداف تربیت ) برنامه ها و طر حهاي تربیتی( تحلیل یک موقعیت تربیتی -

تبیین چگونگی تربیت: فصل یازدهم
)اختیاري وساحت هاي شش گانه/تخصصی،الزامی /غیررسمی،عمومی /رسمی(تبیین انواع تربیت-

بیان اصول عام حاکم بر جریان تربیت -
وموثر در فرآیند تربیتبیان عوامل ونهادهاي سهیم -
تبیین ارکان تربیت -

:فعالیت هاي یادگیري
مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده مشارکت در بحث هاي کالسی-
) در گستره انواع تربیت(ا براي بهبود  جریان تربیت.ا.شناسایی وبررسی داللت هاي فلسفه تربیت در ج-

:فعالیت هاي عملکردي
درسه و نقد مناسبات و برنامه هاي آن از منظر اصول عام تربیت مشاهده یک م-
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تحلیل نقش عوامل ونهادهاي موثر  در عملکرد یکی از انواع تربیت غیر رسمی-
بررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آنها از منظر اصول عام تربیت -

)دو تا سه جلسه (در جمهوري اسالمی ایران؛ چرا وچگونه؟التزام  به  فلسفه تربیت : بخش چهارم
تدوین فلسفه تربیتی شخصی معلم فکور؛: فصل دوازدهم 

معلم فکور وضرورت داشتن فلسفه تربیتی شخصی -
ارتباط فلسفه تربیتی شخصی معلم فکور با فلسفه تربیتی مدرسه -

ی معلم با فلسفه تربیتی اجتماعنسبت فلسفه تربیتی شخص-
نسبت فلسفه تربیتی شخصی معلم فکور با تجارب و موقعیت تربیتی خود او  -

ا.ا.ساماندهی و هدایت انواع تربیت براساس مفاد فلسفه تربیت در ج:فصل سیزدهم
ا.ا.مفاد  فلسفه تربیت در جتعریف وظایف و ماموریت انواع نهادهاي تربیتی جامعه اسالمی ایران  براساس -
ا.ا.تنظیم سیاست ها وبرنامه هاي تربیتی در همه انواع تربیت براساس داللت هاي فلسفه تربیت در ج-
براساس مفاد فلسفه ) بخصوص ارکان تربیت( ایجاد هماهنگی میان  همه نهادها وعوامل سهیم وموثر در جریان تربیت -

ا .ا.تربیت در ج

دهاي تدریس و یادگیريراهبر. 3
ارائه محتواي مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیري روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقـع الزم اسـتفاده از   

روش بحث گروهی
پیش مطالعه و تحقیق فردي براي حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعـه بـه کـالس و اسـتاد بـه      

ط دانشجوصورت مکتوب توس
هاي یادگیري مربوط به هر بحث به روش فردي یا گروهی در کالس یا خارج از کـالس وارائـه بـه اسـتاد بـه      انجام فعالیت

روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

). 192بخش نخسـت تـا صـفحه    (بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی مبانی نظري تحول ). 1390(شوراي عالی انقالب فرهنگی 
.وزارت آموزش و پرورش

:منابع فرعی
....) نلر، شریعتمداري، شعاري نژاد، ابراهیم زاده، اوزمن،بهشتی، پـاك  سرشـت، بـاقري،و   (کتب درسی فلسفه تعلیم وتربیت -

ربیتیومقاالت مربوط به نقش فلسفه تربیت در بهبود سیاست وعمل ت

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
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نمره 12آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 4عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها: ارزشیابی فرآیند

نمره 4مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
مبنـاي  . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 



٧١

»اسالمی ایرانفلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوري«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
در واقع  .  عمل  اصیل تربیتی  عملی فکورانه و اندیشه ورزانه است عملی است که که مبتنی بر درك و فهم  موقعیت است 

با آن یکی  از لوازم اصلی تحقق یک عمل اصیل تربیتی داشتن توانایی تحلیل درست از شرایط  و بستر موجود و مواجهه انتقادي 
موقعیتی که عمل فکورانه معلم در ان بروز و ظهور می یابد ، نهادي است که نوع . و تالش براي اصالح و بهبود موقعیت است 

.را تمهید و ارائه می دهد) قانون مند ، سازماندهی شده ، همگانی(خاصی از تربیت را که همان  تر بیت رسمی و عمومی  
تربیتی معلم بر روي چنین بستري تحقق می یابد از این رو معلم بیش از موضوع دیگري این سخن بدان معنی است که همل 

الزم است با کسب شناخت ابعاد و مولفه هاي مختلف فلسفه تربیت رسمی و عمومی قادر به تحلیل و ارزیابی و اصالح عمل 
. فردي و برنامه ها و طرحها باشد

مشخصات درس
نظري: نوع درس
واحد2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

:شایستگی اساسی
Ck1 -1&2 -1&Pck

1-3&Gk1-4

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

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
را از منظـر چیسـتی و   ) فعالیت هاي سازمانهاي تربیتی عمل فردي و طرحها و برنامه ها و(موقعیت هاي تربیتی 

.چرایی و چگونگی فلسفه عمومی و  تربیت رسمی و عمومی و اسناد    تبیین و مقایسه می کند
را از منظـر چیسـتی و   ) عمل فردي و طرحها و برنامه ها و فعالیت هاي سازمانهاي تربیتی (موقعیت هاي تربیتی 

.عمومی و  تربیت رسمی و عمومی و اسناد    ارزیابی و نقد  می کندچرایی و چگونگی فلسفه 

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــابی   ارزیـــــ
موقعیتهــــاي 
ــر   ــی بـ تربیتـ
اساس چیستی 
ــی  و  و چرایــ
ــونگی  چگــــ
فلسفه تربیـت  

رسمی

ــاي   ــت موقعیته ــادر نیس ق
ــی   ــف تربیت ــل (مختل عم

فردي و طرحها و برنامه ها 
سـازمانهاي  و فعالیت هاي 

را از منظر چیستی ) تربیتی 
و چرایی و چگونگی فلسفه 
عمومی و  تربیت رسمی و 

( عمومی و اسناد    تبیـین 
ــل آوري ــه  ) دلیـ و مقایسـ

.کند

با بررسی موقعیتهاي تربیتی 
عمل فردي (مختلف تربیتی 

و طرحهــا و برنامــه هــا و   
ــازمانهاي   ــاي س ــت ه فعالی

ــی  ــر ) تربیت ــا را  از منظ آنه
و چرایی و چگونگی چیستی 

ــت   ــومی و  تربی ــفه عم فلس
ــناد      ــومی و اس رســمی و عم

.کند) دلیل آوري( تبیین

بــا بررســی موقعیتهــاي   
ــی   ــف تربیت ــی مختل تربیت

عمل فـردي و طرحهـا و   (
برنامه ها و فعالیـت هـاي   

آنها را  ) سازمانهاي تربیتی 
از منظر تناسب با  چیستی 
و چرایی و چگونگی فلسفه 

تربیت رسمی و عمومی و  
عمــومی و اســناد مقایســه 

.کند

ارزیابی ارزشها 
و اصول تربیت 

ارزشها و اصول  تربیت 
مبتنی بر چیستی چرایی 

بــراي ضــعف هــا و قــوت 
ارزشــها و اصــول ( هــاي 

دالیل و عوامل مـوثر در  
ایجاد ضعف  و قـوت در   
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مبتنـــی بـــر  
چیستی، چرایی  
و چگـــــونگی 
فلسفی تربیـت  

رسمی

فلسفه تربیـت رسـمی و   
عمومی  عناصر و مولفه 
هــاي موقعیــت هــاي   

عمـل فـردي و   (تربیتی 
ــا و   ــه ه ــا و برنام طرحه
فعالیت هاي سـازمانهاي  
تربیتی را صرفا شناسایی 

.می کند

تربیتی مبتنی بـر چیسـتی   
چرایــی فلســفه تربیــت   

ــومی  ــمی و عمـ در  ) رسـ
عناصــر و مولفــه هــاي   
ــی    ــاي تربیت ــت ه موقعی

عمل فـردي و طرحهـا و   (
برنامه ها و فعالیـت هـاي   
ــی  ــازمانهاي تربیتــ ) ســ

توجیهـات  (ه شناسایی شد
.مناسبی ارائه می دهد

ــاي   ــه ه عناصــر و مولف
ــی  موقعیــت هــاي تربیت

عمل فردي و طرحها و (
برنامه ها و فعالیت هاي 

ــی  ــازمانهاي تربیت را ) س
بیــــان مــــی کنــــد و 
پیشـــنهادهاي مناســـب 
براي بهبود آن ارائه می 

.دهد

محتواي درس و ساختار آنهاي یادگیري،فرصت. 2
تربیت رسمی و عمومیمفهوم پردازي  :  بخش اول

o تبیین تربیت رسمی و عمومی
o ضرورت و امکان تربیت رسمی و عمومی
o  تاریخچه تربیت رسمی و عمومی

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

:فعالیت عملکردي
تهیه تاریخچه مختصري از تربیت رسمی و عمومی در ایران و جهان-

مبانی تربیت رسمی و عمومی در نظام جمهوري اسالمی ایران  : بخش دوم
o مبانی  سیاسی
o مبانی حقوقی
o مبانی جامعه شناختی
oمبانی روان شناختی

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

:فعالیت عملکردي
نقد مبانی از منظر کفایت انها  و یا سازگاري درونی  -
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چیستی تربیت ر سمی و عمومی در نظام جمهوري اسالمی ایران  : فصل سوم

oنقد  الگوهاي رایج تربیت  رسمی و عمومی
o ویژگی هاي تربیت ر سمی و عمومی متناسب با کشور جمهوري اسالمی ایران
o تعریف تربیت ر سمی و عمومی

: فعالیت یادگیري
کت در بحث هاي کالسیمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده مشار-
گی هاي تربیت رسمی و عمومی با مبانی وفلسفه  تربیت  بحث در باره تناسب وی-

:فعالیت عملکردي
ژگی ها تربیت رسمی و عمومی با الگوهاي دیگر مقایسه وی-
.ژگی هاي تربیت رسمی و عمومی نقد و ارزیابی برنامه ها و فعالیت هاي موجود از منظر وی-

  چرایی تربیت  رسمی و عمومی
هدف تریت رسمی و عمومی -

:فعالیت هاي یادگیري
مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده مشارکت در بحث هاي کالسی-
بحث و مقایسه هدف تبیین شده با اهداف دیدگاه هاي مختلف -
عمومی بحث و بررسی ارتباط هدف تبیین شده با مبانی فلسفه تربیت رسمی و-

:فعالیت هاي عملکردي
و بررسی آن از منظر هدف تربیت رسمی و عمومی ) برنامه ها و طر حهاي( تحلیل یک موقعیت تربیتی -
  چگونگی تربیت رسمی و عمومی
اصول حاکم بر جریان تربیت رسمی و عمومی-
ویژگی هاي مدرسه مطلوب  -
ارکان تربیت رسمی و عمومی -
چرخش هاي اساسی در تربیت رسمی و عمومی -

:فعالیت هاي یادگیري
مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده مشارکت در بحث هاي کالسی-
گی هاي تربیت رسمی و عمومی در عمل فردي معلم و برنامه ها و طرح ها و مناسبات حـاکم  بررسی نتایج اصول و وی-

بر مدرسه 
بررسی نتایج چرخش هاي اساسی در عمل فردي و عمل نظام تربیت رسمی و عمومی -

:فعالیت هاي عملکردي
گیهاي مدرسه مشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه هاي آن از منظر اصول و وی-
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و عمومیبررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آن از منظر اصول تربیت رسمی-

 مشخصات و ویژگی هاي نظام تربیت ر سمی و عمومی
تعریف و قلمرو نظام تربیت ر سمی و عمومی-
رهیافت نظام تربیت ر سمی و عمومی-
رویکردهاي اساسی نظام تربیت ر سمی و عمومی-
روابط  نظام تربیت ر سمی و عمومی با ارکان  و نهادهاي دیگر -
یساختار نظام تربیت ر سمی و عموم-
مولفه ها نظام تربیت ر سمی و عمومی-
زیر نظام ها ي نظام تربیت ر سمی و عمومی-

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

:فعالیت هاي عملکردي
بررسی و نقد عملکرد یکی از مولفه هاي نظام تربیت رسمی و عمومی از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی -
بررسی و نقد عملکرد یکی از زیر نظام هاي 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 ي نظام تربیت رسمی و عمومی با مبانی و فلسفه تربیت در جمهـوري اسـالمی   -

ایران 
 بخش اول رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی

مشخصات کلی نظام تربیت رسمی و عمومی -
الگوهاي نظري زیر نظام هاي شش گانه  تربیت رسمی و عمومی -
تحول آفرین در نظام  تربیت رسمی و عمومی چرخشهاي اساسی و -

:فعالیت یادگیري
مطالعه و جمع آوري مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد-
تحلیل و بررسی چرخشهاي اساسی -
تحلیل و بررسی الگوهاي نظري زیرنظام ها -
مشارکت در بحث کالسی-

:فعالیت عملکردي
بررسی و تحلیل ارتباط  الگوهاي نظري زیر نظام ها با مبانی نظري آنها درفلسفه تربیت و فلسفه تربیت رسمی و -

عمومی 
بررسی و تحلیل ارتباط مشخصات کلی نظام تربیت رسمی و عمومی با مبانی نظري آنها در فلسفه تربیت رسمی و -
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عمومی 
نظام تربیت رسمی و عمومیهاي اساسی در عمل فردي و عملبررسی نتایج چرخش-
هاي آن از منظر چرخشهاي اساسیمشاهده 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 هاي اساسی-
نقد وبررسی برنامه هاي موجود در نظامتربیت رسمی وعمومی از منظر رهنامه -
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

ارائه محتواي مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیري روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقـع الزم اسـتفاده از   
روش بحث گروهی

پیش مطالعه و تحقیق فردي براي حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعـه بـه کـالس و اسـتاد بـه      
ب توسط دانشجوصورت مکتو
هاي یادگیري مربوط به هر بحث به روش فردي یا گروهی در کالس یا خارج از کـالس وارائـه بـه اسـتاد بـه      انجام فعالیت

روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
193بخش دوم صـفحه  (بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی مبانی نظري تحول ). 1390(شوراي عالی انقالب فرهنگی 

.وزارت آموزش و پرورش). 444تا 
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره 10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 5عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها : ارزشیابی فرآیند

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

.مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 



٧٦

»اسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش در جمهوري اسالمی ایران«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن-1

سازو کارها اهداف و ابعاد دیگر این نوع تربیت مبتنی بر . از جمله ویژگی هایی تربیت رسمی وعمومی قانون مند بودن است
عمل تربیت در بستر تربیت رسمی و . گذار تدوین وتصویب شده استقوانین ومقرراتی است که توسط مراجع قانونگذار و تصمیم 

ازاین  رو معلم به عنوان کارگزاري که در این بستر به عمل تربیت اقدام می کند . عمومی مبتنی  بر این قوانین و مقررات است 
اسناد راهبردي ، قوانین و مقررات و یعنی که شناخت و فهم عمیق از.  الزم است با این بستر وزمینه اگاهی و معرفت داشته باشد

سازمان این نهاد از لوازم و پیش نیاز هاي ضروري براي ایفاي  نقشهاي حرفه اي  معلمی است که  دانشجومعلمان باید به کسب 
.آن نایل آیند

مشخصات درس
نظري: نوع درس
واحد2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

فلسفه تربیت رسمی : پیشنیاز
و عمـــومی در جمهـــوري  

اسالمی ایران 

»اسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش در جمهوري اسالمی ایران«: نام درس

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد : پیامدهاي یادگیري/ اهداف-1
:بود

را از )هـاي تربیـت رسـمی   هاي سـازمان فعالیتها وها و برنامهعمل فردي و طرح(هاي تربیتی موقعیت
.منظر اسناد تحول بنیادین تبیین و مقایسه کند

را از منظـر  ) هـاي تربیتـی  هـاي سـازمان  ها و فعالیتها و برنامهعمل فردي و طرح(هاي تربیتی موقعیت
.کندقوانین ومقررات  نقد 

ومی را با اسناد راهبردي و رهنامه  بررسـی  هماهنگی و تناسب سازمان و قوانین نظام تربیت رسمی وعم
و نقد نماید 

PK:شایستگی اساسی

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

ــه  ــین و مقایســ تبیــ
هاي مختلـف  موقعیت
عمل فردي و (تربیتی 

هـا و  ها و برنامـه طرح
هــــــاي فعالیــــــت

هــاي تربیــت ســازمان
بـر  ) رسمی و عمـومی 

اساس اسناد تحولی 

هاي مختلف موقعیت
عمل فـردي  (تربیتی 
هـا  ها و برنامهو طرح

ــت ــاي و فعالیــ هــ
هـاي تربیـت   سازمان

را ) رسمی و عمومی 
ــرفا بررســی و از   ص
منظـــر راهکارهـــا و 

راهبردهــا توصــیف   
. می کند

هـاي  با بررسـی موقعیـت  
ــی   ــف تربیت ــی مختل تربیت

هـا و  عمل فردي و طـرح (
هـاي  هـا و فعالیـت  برنامه

تربیت رسمی هاي سازمان
ــومی ــا را از آن) و عمـ هـ

منظـر راهیردهـا و اصــول   
اســناد تحــولی  تربیــت   
رســمی و عمــومی تبیــین 

.کند) دلیل آوري(

هـاي  با بررسی موقعیـت 
تربیتی مختلـف تربیتـی   

ها و عمل فردي و طرح(
هـاي  ها و فعالیـت برنامه

ــازمان ــت  س ــاي تربی ه
ها آن) رسمی و عمومی 

ــا   ــب ب ــر تناس را از منظ
راهبردهــا و راهکارهــاي 
اســـناد تحـــولی نظـــام 
تربیت رسمی و مقایسـه  

.کند
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هــاي نقــد موقعیــت 
عمل فردي و (تربیتی 

هـا و  ها و برنامـه طرح
هــــــاي فعالیــــــت

) هـاي تربیتـی  سازمان
بــر اســاس قـــوانین   
ومقررات نظام تربیـت  

رسمی و عمومی 

قـــوانین و مقـــررات  
مــــــرتبط بــــــا   

هاي تربیتـی  موقعیت
عمــــل فــــردي و (

هـا و  ها و برنامهطرح
ــت ــاي فعالیـــ هـــ

هاي تربیتـی  سازمان
را صرفاً شناسـایی و  

.کندتشریح می

ــعف ــوتض ــا و ق ــاي ه ه
موجــــود   درعناصــــر و 

هـاي  هاي موقعیـت مؤلفه
ــی  ــردي و (تربیت ــل ف عم

ــرح ــه ط ــا و برنام ــا و ه ه
هـاي  هاي سـازمان فعالیت

را بــر اســاس  )  تربیتــی
قوانین و مقـررا ت  نظـام   

شناســایی تربیــت رســمی 
کرده و توجیهات مناسـبی  

.دهدارائه می

دالیل و عوامل مـؤثر در  
ــوت   ــعف و ق ــاد ض ایج

هـاي  درعناصر و مؤلفـه 
ــت ــی  موقعی ــاي تربیت ه

ها و عمل فردي و طرح(
هـاي  ها و فعالیـت برنامه

را ) هاي تربیتـی سازمان
ــی ــان مــ ــد و بیــ کنــ

پیشـــنهادهاي مناســـب 
ــه   ــود آن ارائ ــراي بهب ب

.دهدمی

ــد   ــی و نقـــ بررســـ
ــب   ــاهنگی و تناس هم
سازمان و قوانین نظام 
تربیت رسمی وعمومی 
را با اسناد راهبـردي و  

رهنامه  

ــررات و   ــوانین ومق ق
ــا  راهبردهــــــــــ
ــناد  ــاي اس وراهکاره
تحولی نظـام تربیـت   
رســمی و عمــومی را 
ــی   صــرفا تشــریح م

.نماید

ــدم   ــا و ع ــاهنگی ه ناهم
تناسب ها بـین قـوانین و   
ــرد و   ــررات و راهبــ مقــ

هکارهاي اسناد تحـولی  را
ــایی  و تشـــریح    را شناسـ

. می کند

دالیل ناهماهنگی ها و 
ــین   عــدم تناســب هــا ب
ــررات و   ــوانین و مقـ قـ
راهبـــرد و راهکارهـــاي 
اسناد تحولی را شناسایی 

.می کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
سند تحول بنیادین : اولبخش  

ضرورت وجود اسناد راهبردي -
چشم انداز و اهداف سند تحول-
راهبردهاي کالن -

:فعالیت یادگیري
مطالعه و جمع آوري مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد-
بحث در باره اهداف کالن و راهبردهاي اصلی سند تحول -
مشارکت در بحث کالسی-

:فعالیت عملکردي
)استراتژیک( مقایسه سند تحول بنیادین با چهارچوبهاي تعریف شده در برنامهریزي راهبردي-
نقد وبررسی راهکارها ي سند تحول از منظر ارتباط با مبانی نظري -
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نقد و بررسی سند تحول از منظر سازگاري درونی عناصر و مولفه ها و راهکارها-
نقد و بررسی برنامه درسی موجود از منظر سند برنامه درسی ملی -

سند برنامه درسی ملی : بخش دوم
چشم انداز و اصول برنامه درسی ملی -
رویکرد برنامه درسی ملی -
حوزه هاي تربیت و یادگیري -

:فعالیت یادگیري
کالسیهاي هاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش-
بحث در باره آثار رویکرد برنامه درسی بر جریان یادگیري کالسی-
بحث در باره حوزه هاي یادگیري و ارتباط آنها با همدیگر -

:فعالیت عملکردي
نقد وبررسی سند برنامه درسی ملی از منظر ارتباط با مبانی نظري -
نقد و بررسی سند برنامه درسی ملی  از منظر سازگاري درونی -
هریک از حوزه هاي یادگیري در تناسب با مبانی نظري و اسنادباال دستی نقد -

سازمان وتشکیالت  وزارت آموزش و پرورش : بخش سوم
سازمان اداري گذشته و اکنون نظام تربیت رسمی و عمومی 

ساختار و تشکیالت شوراي عالی آموز ش و پرورش شوراي عالی انقالب فرهنگی 
سطحاستان و منطقه و مدرسهساختار اداري در 

:هاي یادگیريفعالیت
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش-
بحث در باره قوانین و مقررات ونقد آنها -
بحث و بررسی ساختار اداري استانی منطقه اي -
بحث در باره سازمانهاي وابسته مانند سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی ، نهضت سواد آمـوزي، کـانون پـرورش    -

فکري  و سازمان نوسازي 
بحث و بررسی ساختار اداري حوزه وزارتی -

:هاي عملکرديفعالیت
بررسی و ارائه گزارش از سازمان اداري  اداره کل یک استان یا یک منطقه-
ارائه گزارش از اهداف و ساختار اداري یکیاز سازمانه هاي وابسته بررسی و -

قوانین و مقررات نظام تربیت رسمی و عمومی :  چهارمبخش 
)مصوبات مجلس( قوانین  مرتبط با نظام  تربیت رسمی و عمومی -
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شـوراي عـالی   مصوبات شوراي عالی آموزش و پررورش و ( مقررات مهم و  اساسی نظام تربیت رسمی و عمومی -
)انقالب فرهنگی 

آیین نامه اجرایی مدارس -
:فعالیت یادگیري

هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه 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 عملکردي
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 اجراي ایین نامه اجرایی در یک  مدرسه و شناسایی مشکالت ان -
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

به روش توضیحی همراه با بهره گیري روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقـع الزم اسـتفاده از   ارائه محتواي مباحث 
روش بحث گروهی

پیش مطالعه و تحقیق فردي براي حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعـه بـه کـالس و اسـتاد بـه      
صورت مکتوب توسط دانشجو

به هر بحث به روش فردي یا گروهی در کالس یا خارج از کـالس وارائـه بـه اسـتاد بـه      هاي یادگیري مربوط انجام فعالیت
روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

بخش نخست (مبانی نظري تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی ). 1390(شوراي عالی انقالب فرهنگی -
.وزارت آموزش و پرورش). 192تا صفحه 

.سند تحول بنیادین آموزش و پرورش). 1390(شورایعالی انقالب فرهنگی -
. وزارت آموزش و پرورش. سند برنامه درسی ملی). 1390(شورایعالی انقالب فرهنگی -
. انتشارات سمت. سازمان و قوانین آموزش و پرورش). 1385(صافی، احمد -

:منابع فرعی
www.medu.ir/Portal/Home: سایت وزارت آموزش و پرورش-
http://sccr.ir/pages: سایت شورایعالی انقالب فرهنگی-
http://dolat.ir: سایت دولت-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره5ها یادگیریپیش بینی شده و مشارکت در فعالیتهاي عملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند

نمره5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
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مبنـاي  . شـود ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می
.پیامدهاي یادگیري تعیین شده استها و سطوح مالك) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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» )با تاکید بر حقوق و تکالیف اسالمی(اي معلم اخالق حرفه«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

کند که تمامی عناصر و فرایندهاي تربیت گوناگون از چنین نسبتی بین اخالق و تربیت ایجاب می. تربیت ماهیتی اخالقی دارد
. دهدباشد که در آن کنشی اخالقی رخ میدر واقع هر موقعیت تربیتی یک موقعیت اخالقی نیز می. هاي اخالقی متأثر باشدارزش

یعنی مبتنی بر حقوق و تکالیفی از منظر اخالقی است براین اساس معلم به مثابه عامل اصلی و هدایت کننده جریان تربیت در 
هاي تربیتی به شناخت حاکم بر موقعیت) حقوق و تکالیف(چیستی و چگونگی اصول اخالقی هاي تربیتی باید در بارهموقعیت

به عبارتی . ها و اصول اخالقی نمود یابدتا در عرصه عمل تربیت ارزش. ها حساسیت داشته باشدوثیقی رسیده و نسبت به آن
هاي تربیتی برسند تا قادر باشند بر موقعیتحاکم) حقوق و تکالیف(هاي اخالقی دانشجویان باید به درك عمیق از ارزش

حاکمیت اصول اخالقی بر مناسبات . هاي تربیتی را در راستاي تحقق اهداف از منظر اخالقی اصالح و بهبود بخشندموقعیت
فضا جاري برموقعیت هاي تربیتی از یک سو موجب تسریع و ارتقا رشد اخالقی متربیان خواهد شد واز سویی دیگر موجب ایجاد 

.هاي دیگر تربیت خواهد گردیدو بستري مناسب براي تعالی متربیان در ساحت
مشخصات درس

نظري: نوع درس
واحد  نظري 3: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

) با تاکید بر حقوق و تکالیف اسالمی(اي معلم اخالق حرفه: نام درس

:یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این واحد : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هاي اخـالق حرفـه اي   را از منظر اصول و ارزش) هاي آموزشیعمل فردي و سازمان(هاي تربیتی موقعیت

.نماییدتحلیل و مقایسه می) حقوق و تکالیف(
هاي اخـالق حرفـه اي   را از منظر اصول و ارزش) هاي آموزشیعمل فردي و سازمان(هاي تربیتی موقعیت

.نماییدنقد می) وق و تکالیفحق(
قادر ) فردي و سازمانی(هاي تربیتی در موقعیت) حقوق و تکالیف(در شرایط تعارض آمیز اخالقی حرفه اي 

.به تصمیم گیري است

PK:شایستگی اساسی

هامالك
پیامدها

3سطح 2سطح 1سطح 

شناســـایی و تحلیـــل 
هـاي تربیتـی   موقعیت

عمل فـردي معلـم و   (
از ) هاي تربیتیسازمان

منظر اخالق حرفه اي 
)حقوق و تکالیف(

هــــاي در موقعیــــت
عمل (مختلف تربیتی 

ــم  و   ــردي معلــ فــ
) هاي تربیتـی سازمان

ــول و ارزش ــاي اص ه
ــی  ــوق و (اخالقـ حقـ
ــالیف ــرفاً ) تکـ را صـ

شناسایی کرده و براي 

بــا کنــار هــم نهــادن    
هـــاي تربیتـــی یــت موقع

عمل فردي معلـم   (مختلف
، ) هـاي تربیتـی  و سازمان

نقاط اخـتالف و اشـتراك   
هـــــا را از منظـــــر  آن

حقوق (هاي اخالقی ارزش
شناســــایی ) و تکــــالیف

) دلیــــل آوري(تبیــــین 
ــی    ــراي چرای ــبی ب مناس
وجوه اختالف و اشـتراك  

عمل (هاي تربیتیموقعیت
ــم  و  ــردي معلــــ فــــ

ا ر)  هـاي تربیتـی  سازمان
از منظر اخالق حرفـه اي  

ارائـه  ) حقوق و تکـالیف (



٨٢

ــل  تحلیــل خــود دالی
قانع کننـده اي ارائـه   

.دهدنمی

.دهدمیکندمی

هـــاي نقــد موقعیــت  
"عمل فردي (تربیتی 

هـاي  و سـازمان "معلم
از منظر اصول ) تربیتی

ــالق  و ارزش ــاي اخ ه
حقــوق و  (اي حرفــه  
)تکالیف

در مقایســه عناصــر و 
هــاي موقعیــت مؤلفــه

عمـل فـردي    (تربیتی 
هـاي  معلم و سـازمان 

ها و ارزشبا )  تربیتی
اصول اخـالق حرفـه   

) حقوق و تکالیف(اي 
هــا و صــرفاً ضــعف 

هاي موجود را در قوت
ــایی و  آن شناســــــ

.نمایدفهرست می

هاي ها و قوتبراي ضعف
ــک   ــده در ی ــایی ش شناس

عمــل (موقعیــت تربیتــی  
ــم و   ــردي  معلــــ فــــ

) هــاي تربیتــی ســازمان
ــتدالل ــی  اس ــاي اخالق ه

ــبی از ) توجیهـــات( مناسـ
هـاي  منظر اصول و ارزش

) حقوق و تکالیف(اخالقی 
.دهدارائه می

دالیل و عوامـل مـؤثر در   
ایجــاد ضــعف و قــوت در 

عمل (یک موقعیت تربیتی
ــم و  ــردي  معلــــ فــــ

را از ) هاي تربیتیسازمان
منظــر اخــالق حرفــه اي 

بیـان  ) حقوق و تکـالیف (
کنــد و پیشــنهادهاي مــی

مناســب بــراي بهبــود آن 
.دهدارائه می

تصـــمیم گیـــري در  
شــرایط تعــارض آمیــز 
ــی در  اخالقــــــــــ

هـاي تربیتـی   موقعیت
عمل فـردي  معلـم و   (

)هاي تربیتیسازمان

با تحلیل یک موقعیت 
عمــل فــردي  (تربیتــی

هـاي  معلم و سـازمان 
تعارض آمیـز  ) تربیتی

اخالقــی اصــول و ارز 
شهاي اخـالق حرفـه   

حقوق و (اي متعارض 
ــالیف ــرفاً ) تکـ را صـ

ــان  ــایی وبیــ شناســ
قـادر بـه   نماید اما می

ــایج آن ــل نت ــا تحلی ه
نیست

با تحلیـل یـک موقعیـت    
عمل فردي  معلـم  (تربیتی

ــیو ســازمان ) هــاي تربیت
تعارض آمیز اخالقی نتایج 
و آثــــــار هریــــــک از 

هاي اخالقی حرفـه  ارزش
را ) حقــوق و تکــالیف(اي 

.نمایدبررسی و تشریح می

با تحلیـل یـک موقعیـت    
عمل فردي  معلم (تربیتی

)  یتــیهــاي تربو ســازمان
ــول و   ــی از اصـــ یکـــ

ــی ارزش ــاي اخالقــ هــ
موجود ) حقوق و تکالیف(

در موقعیت تعارض آمیـز  
تربیتی را انتخاب کـرده و  
براي انتخـاب و تصـمیم   
خود دالیل قابـل قبـولی   

.دهدارائه می

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
چیستی اخالق حرفه اي در تربیت: بخش اول

حرفه و ابعاد آن-
اخالق و تفاوت آن با هنجارهاي اجتماعی دیگر-
اخالق حرفه اي-
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اخالق حرفه در تربیت-
)هاي تربیتیسازمان) حقوق و تکالیف(معلمی، اخالق ) حقوق و تکالیف(اخالق (ابعاد اخالق حرفه اي تربیت -
)حقوق و تکالیف(مسئولیت / دوگانه اخالقی حق-

:فعالیت یادگیري
در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استادمطالعه و جمع آوري مطالب -
مشارکت در بحث کالسی-

:فعالیت عملکردي
تهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره اخالق حرفه اي تربیت و انتخاب یک تعریف از اخـالق حرفـه اي تربیـت    -

وارائه دلیل براي آن
تربیتچرایی و ضرورت اخالق حرفه اي : بخش دوم

نقش و جایگاه اخالق حرفه اي-
هاي تربیتیآثار و نتایج اخالق حرفه اي در محیط-

:فعالیت یادگیري
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش-

چگونگی اخالق حرفه اي تربیت: فصل سوم
:معلمی در زمینه) حقوق و تکالیف(اخالق 

کالس درسشیوه حضور در -
تدریس و آمادگی براي آن-
ارزشیابی دانش آموزان-
کالس داري نظم-
ارتباط با همکاران-
ارتباط با والدین دانش آموزان-
ارتباط با جامعه محلی-

:فعالیت یادگیري
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش-
منابع ومتون اسالمیشناسایی مصادیق هر یک از وظایف در -
ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخیشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت-
ها به صورت مکتوب و ارائه به کالستشریح ارزش و اهمیت و پیامدهاي هر یک از مسئولیت-

:فعالیت عملکردي
هـاي داراي مضـامین   ا بررسی تاریخی از طریق تحلیـل فـیلم  واقعی از طریق مشاهده ی(تحلیل یک موقعیت یادگیري -

.هاي مختلفهاي معلم در زمینهو بررسی آن از منظر مسئولیت) هاي روي زمینتربیتی مانند فیلم ستاره
هـاي داراي  واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریـق تحلیـل فـیلم   (هاي یادگیري مختلف مقایسه موقعیت-

هاي معلم و شناسـایی اشـتراك و اختالفـات ایـن     از منظر مسئولیت) هاي روي زمینی مانند فیلم ستارهمضامین تربیت
.ها با همموقعیت
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:هاي تربیتی در قبالسازمان) حقوق و تکالیف(اخالق 
معلم و کارکنان-
دانش آموزان-
والدین دانش آموزان-
هاي تربیتی همجوارجامعه محلی و سازمان-
باالتر مدیریتدر قبال سطوح -

:هاي یادگیريفعالیت
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش-
شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسالمی-
ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخیشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت-
ها به صورت مکتوب و ارائه به کالسارزش و اهمیت و پیامدهاي هر یک از مسئولیتتشریح-

:هاي عملکرديفعالیت
هـاي داراي مضـامین   واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیـل فـیلم  (تحلیل یک موقعیت یادگیري -

.هاي مختلفهاي معلم در زمینهمسئولیتو بررسی آن از منظر ) هاي روي زمینتربیتی مانند فیلم ستاره
هـاي داراي  واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریـق تحلیـل فـیلم   (هاي یادگیري مختلف مقایسه موقعیت-

هاي معلم و شناسـایی اشـتراك و اختالفـات ایـن     از منظر مسئولیت) هاي روي زمینمضامین تربیتی مانند فیلم ستاره
.ها با همموقعیت

مسائل اخالق حرفه اي تربیت
هاي تربیتیمفهوم شناسی تعارضات اخالقی در موقعیت-
:هاي تربیتی مانندمصداق یابی تعارضات اخالقی در موقعیت-

مسائل اخالقی در فرایندهاي یاددهی یادگیري
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
هاي تربیتیشیوه مواجهه با تعارضات اخالقی در موقعیت-

:هاي یادگیريفعالیت
کالسیهايهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش-
هاي برجسته تاریخی شناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسائل اخالقی در تجارب زیسته معلمان و شخصیت-

هاي متعارض در آنها از نظر ارزشو تحلیل موقعیت) ایرانی، اسالمی و خارجی(معلم 
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ر کالس و اقامه دلیل براي انتخاب هاي تعارض آمیز اخالقی مطرح شده دارائه راه حل اخالقی براي هریک از موقعیت-
خود

:هاي عملکرديفعالیت
هـاي داراي مضـامین   واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیـل فـیلم  (تحلیل یک موقعیت یادگیري -

هـاي  و بررسی آن از منظر وجود تعـارض اخـالق حرفـه اي و شـناخت ارزش    ) هاي روي زمینتربیتی مانند فیلم ستاره
متعارض در آن

هـاي داراي  واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریـق تحلیـل فـیلم   (هاي یادگیري مختلف مقایسه موقعیت-
هاي معلم و شناسـایی اشـتراك و اختالفـات ایـن     از منظر مسئولیت) هاي روي زمینمضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

.ها با همموقعیت
هاي تاریخی یا تحلیـل  واقعی از طریق مشاهده یا بررسی روایت(یک موقعیت یادگیري هاي متعارض در شناخت ارزش-

و ارائه راه حل مناسب اخالقی براي برون رفت از موقعیت تعارض آمیز و اقامه دلیـل  ) هاي داراي مضامین تربیتیفیلم
براي راه حل پیشنهادي

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
روش توضیحی همراه با بهره گیري روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقـع الزم اسـتفاده از   ارائه محتواي مباحث به 

روش بحث گروهی
پیش مطالعه و تحقیق فردي براي حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعـه بـه کـالس و اسـتاد بـه      

صورت مکتوب توسط دانشجو
هر بحث به روش فردي یا گروهی در کالس یا خارج از کـالس وارائـه بـه اسـتاد بـه      هاي یادگیري مربوط به انجام فعالیت

روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
خیریه شهید موسسه : تهران. اي در مدرسه، اخالق حرفه)1395(فرامرز قراملکی، احد؛ برخورداري، زینب و موحدي، فائزه 

.مهدوي
.، آداب تعلیم و تربیت در اسالم، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران)1386(حجتی، سیدمحمدباقر 

.، اخالق تدریس در آیینه آیات و روایات، دفتر نشر معارف، قم)1383. (ف. امیدوار، آ
:منابع فرعی

شناسی و علوم ر اساس فلسفه اخالق اسالمی، روان، مبانی و اصول اخالق تدریس ب)1387(بیرونی، راضیه و باقري، خسرو 
.115، ص 3تربیتی، سال سی و هشتم، ش 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره5ها هاي یادگیري پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند

نمره5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
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مبنـاي  . شـود ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می
.ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده استمالك) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»ها و عمل تربیتی در اسالم و ایرانتاریخ اندیشه«سرفصل  درس
:معرفی درس و منطق آن. 1

ت تولیدي جهان غرب متکی است،  به همین دلیل با وجود .تعلیم و تربیت امروز ایران هنوز بشدت به تقلید و مصرف دانش ت
راکز آموزش عالی کشور، کماکان معلمان مشکل شکاف میان تعلیمی و گستردگی منابع در م–تعدد دیدگاه هاي تربیتی 

براي رفع این شکاف آشنایی با اندیشه .  بومی در مدرسه برجاي خود باقی است–تجویزات  این دیدگاه ها با اقتضائات فرهنگی 
–ن را با تولیدات بومی ایرانی است، می تواند دانشجومعلما-هاي تربیتی و تجربیات عملی بومی که برخاسته از فرهنگ اسالمی

و این آشنایی در ایجاد هویت معلمی هم از حیث فکري و هم از .  فرهنگی جامعه شان در حوزه ي تعلیم و تربیت آشنا سازد
سوم آن که پیش فرض ناخودآگاه برتري دانش تعلیم و . حیث آشنایی با الگوهاي قابل تامل و قابل استفاده، ایفاي نقش می کند

و باالخره . بر اندیشه ي دست اندرکاران این عرصه سیطره دارد، دچار خدشه می سازدتربیت مدرن را که حدود یک قرن است 
می تواند به حل مشکل گسست میان حال و گذشته ي تعلیم و تربیت ما که به واسطه ي مدرنیزاسیون ایجاد شده است، کمک 

ش مدرن ایران که ما نیازمند بازگشت مشکل جدایی و احساس عدم سنخیت مسایل تعلیم و تربیت امروز  و گذشته ي پی.  کند
به آن هستیم، به جز آشنایی با اندیشه ها و تجربیات مربیان و اندیشمندان مسلمان و  ایرانی به عنوان یک قدم اولیه و ضروري 

.میسر نخواهد بود
مشخصات درس

نظري: نوع درس
واحد2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

: پیشنیاز

ها و عمل تربیتی در اسالم و ایراناندیشهتاریخ : نام درس

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد : پیامدهاي یادگیري/ اهداف-2
:بود

 تصویري کالن و کل گرایانه درباره ي روند عمل و اندیشه ي تربیت در طول هر دوره هاي
.تاریخی را ترسیم کند

 بستر تالش هاي انجام شده تاکنون توصیف و نسبت جایگاه کنونی اقدامات تربیتی را در
.تحلیل کند

هویت معلمی را از منظر تاریخی تربیتی تبیین کند.
الگو یا الگوهایی معین یا تلفیقی براي معلمی و تدریس گزینش کرده و ارائه دهد. PK:شایستگی اساسی

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
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ترسیم تصویري کالن 
گرایانه درباره و کل 

ي روند عمل و 
اندیشه ي تربیت

بـــا اندیشـــه هـــا و 
ــی در  ــدامات تربیت اق
ــور   ــه ط ــر دوره ب ه

جزئی آشناست ولـی   
مبانی شکل گیري و 
تـداوم اندیشــه هــا و  
اعمال تربیتی را نمی 

. داند

زمینه ها و مبانی مختلـف  
شــکل گیــري و تــداوم   
اندیشه ها و اعمال تربیتی 

می در هر دوره تاریخی را
.شناسد و تحلیل می کند

نگاهی تحلیلی و تبیینی 
به اندیشه ها و اقـدامات  
تربیتـی در هـر دوره، بـا    
توجه به نسبت آن ها بـا  
مبانی ایجابی و نگـاهی  
برآیندي در قالب تصویر 
محصوالت تربیتـی هـر   

. دوره ي تاریخی دارد

توصیف و تحلیل 
جایگاه کنونی اقدامات 
تربیتی در بستر تالش 
هاي انجام شده 

تاکنون

اندیشه ها و اقدامات 
تربیتـــی در دوره ي 

بــه ) حــال(معاصــر
عنــوان آخــرین دوره 
ــده در  ي بررســی ش
ــاي   ــول دروه هـ طـ
چهارگانه تـاریخی را  

. توصیف می کند

بــه مقایســه ي وضــعیت 
موجود اندیشه ها و عمـل  
تربیتی با موارد متنـاظر در  
دوره هاي گذشته ویـافتن  
مشابهت ها، تفـاوت هـا و   
علت آنها با توجه به مبانی 

. می پردازد. آنها

به تبیین نسبت وضعیت 
ــود ــا و  (موج ــه ه اندیش

ــدامات  ــته و ) اقـ گذشـ
ــزان   ــین می ــروز وتعی ام
ــاي  ــالش ه ســنخیت ت

ندوختـه هـاي   امروز با  ا
تربیتــی گذشــته مــی    

. پردازد

تبیین هویت معلمی از 
منظر تاریخی تربیتی

می داند که معلمـی  
ــر دوره ي  در هـــــ
تاریخی چه تعریف و 
ــه  جایگــاهی دارد، چ
ویژگی هـایی دارد و  
چگونه ایفـاي نقـش   
مــی کنــد و معلمــان 
ــزرگ چــه کســانی  ب

. بودند

می داند که اندیشـه هـا و   
عمل تربیتـی در هـر دوره   
با هویـت معلمـی در هـر    
دوره ي تــــاریخی چــــه 

. نسبت وسنخیتی دارد

قادر است بـه تحلیـل و   
تبیین هویت معلمـی در  
گذشته و مقایسـه ي آن  
با هویت معلمی در دروه 
ي معاصر بپردازد و مـی  
توانــد تحلیــل کنــد کــه 
سنخیت هویـت معلمـی   

گونـه  امروز و گذشـته چ 
. است
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گزینش الگو براي 
معلمی

الگوهـــــــــایی را  
برخاسته از اندیشه ها 
و اقدامات تربیتی در 
هر دوره پشنهاد و به 
مقایسه ي الگوهـاي  
پیشنهادي با یکدیگر 

بدون این . می پردازد
ــاي   ــه معیارهــ کــ
شناســایی و انتخــاب 

. دقیقی را ارائه دهد

قادر به انتخـاب الگوهـاي   
مناسب هر دوره و ارائه ي 
دالیــل انتخــاب هــا در   
گزینش الگوي معلمی می 

. باشد

ــنجش    ــه سـ ــادر بـ قـ
ــب   ــاي مناســ الگوهــ
انتخابی دوره ها باتوجـه  
به اقتضائات تـدریس در  
دوره ي معاصــــــــر و 
ــنهادي و   ــاي پیش الگوه
ــن   ــده ي ای ــزینش ش گ

دوره است و مـی توانـد    
الگوهاي مناسب نهـایی  

.ارائه دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
این عنوان آموزش و پرورش را در چهار دوره ي زمانی در بر می گیرد؛ در دوره ي باستان ایران، در دوره ي ایران : توضیح یک 

اسالمی شده، در دوره ي ایران مدرن شده و دوره ي جمهوري اسالمی ایران 
ارائه ي اندیشه هاي تربیتی و عمل تربیت در طول تاریخ تعلیم و تربیت، لزوما رابطه ي ضروري علت و معلولی : توضیح دو
در واقع اندیشه هاي تربیتی همواره اعم از عمل تربیت بوده است؛ زیرا هر چند بی تردید در پشت هر عمل تربیتی ، . نداشته اند

یشه هاي تربیتی که در واقع تفکرات تصریح شده یا ضمنی یک متفکر یا صاحب نظر یا پیش فرض هایی وجود دارد، اما اند
در مقابل عمل تربیت، گاه بر چنین اندیشه ! شخصیت برجسته است، ممکن است مبناي اقدامات تربیتی قرار گرفته باشد، یا خیر

.  هایی استوار بوده است و گاه خیر و گاه حتی دور از آنها بوده است
ین ترتیب، در اینجا اندیشه هاي تربیتی و آبشخور آنها،  عمل و اقدامات تربیتی، محصوالت این اقدامات و نسبت آنها با به ا

.  اندیشه هاي تربیتی در هر دوره ي زمانی مورد بررسی قرار می گیرد
ه عنوان اقدامات تربیتی در اما سه سطح شاخص آن را می توان ب. عمل تربیت در سطوح مختلفی قابل بررسی است: توضیح سه

هفت سال (، و در دوره ي نوجوانی و جوانی)هفت سال دوم(، در دوره ي کودکی تا نوجوانی)هفت سال اول(دوره ي خردسالی
دوره ي اول، اقدامات تربیتی در خانه و توسط والدین، دوره ي دوم اقدامات تربیتی در مدرسه و توسط معلم، و . معرفی کرد) سوم

.وم به اقدامات تربیتی در مدارس علوم دینی و توسط استاد اختصاص می یابددوره ي س
بدیهی است که هر چه دوره اي تاریخی . میزان اطالعات و منابع مناسب براي بررسی این دوره ها یکسان نیست: توضیح چهار

ش هاي تاریخی از اندیشه ها بیش از نیز گزار. تر باشد، یافتن اطالعات جزئی تر و دقیق تر درباره ي آن دشوارتر می باشد
. گزارش اقدامات تربیتی هر دوره است

سهم دوره هاي تاریخی در بررسی با توجه به حجم اطالعات در دسترس و نیز اهمیت آنها در فهم شرایط موجود : توضیح پنجم
. تعیین می شود

:با توجه به توضیحات باال، سرفصل هاي درس تنظیم می شود
-)جلسه 3(باستاندوره ي 

تعریف دوره ي باستان و ویژگی هاي آن-
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روش و منابع پزوهش درباره ي تعلیم و تربیت در دوره ي باستان-
توصیفی از عمل تربیت در دوره ي باستان-

منابع دستیابی به نحوه ي عمل تربیتی در دوره ي باستان-
مولفه هاي عمل و اقدامات تربیتی در دوره ي باستان-
علیم و تربیت دوره ي باستانمحصوالت ت-

منابع اندیشه هاي تربیتی در دوره ي باستان-
متون دینی و آموزه هاي اوستا-
پندنامک ها -
گزارش هاي مورخین دوره ي باستان درباره ي تربیت در ایران-
و جنبه هاي تربیتی ) مانی و مزدك(گزارش هاي تاریخی درباره ي تالش هاي اصالح گران دوره ي باستان-

هاآن
اندیشه هاي تربیتی در دوره ي باستان، جهت گیري ها و  محتواي آن ها-
توصیف مبانی اندیشه ها و اقدامات تربییتی در دوره ي باستان-

تکالیف یادگیري
نکته ي بسیار مهم آن است که . با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شود

در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان را درباره ي آن 12ان باید تمامی گزارش ها را به اختصاردانشجوی
): دریافت کنند

تهیه ي گزارش توصیفی از ویژگی هاي دوره  ي باستان-
تهیه ي گزارش از متون اوستایی به عنوان مبانی دینی تعلیم و تربیت دوره ي باستان-
آیند اقدامات تربیتی در دوره ي باستانتوصیف فر-

تکالیف عملکردي
نکته ي بسیار مهم آن است که . با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شود

یان را درباره ي آن دانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجو
:دریافت کنند

تحلیل محتواي پندنامک ها -
تبیین اندیشه هاي تربیتی  مانی ، مزدك و مبانی آنها-
تبیین جایگاه ، ویژگی ها و نحوه ي عمل معلم در دوره ي باستان-

یین پانزده دقیقه با توجه به ضرورت ارائه ي گزارش هاي دانشجویی در کالس و جمعیت دانشجویان هر کالس، استفاده از روش ارائه ي مقاالت در همایش ها و تع12
.ارائه و پنج دقیقه پرسش و پاسخ براي هر یک، می تواند به تعداد بیشتري از دانشجویان فرصت ارائه ي گزارش را فراهم کند
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بررسی سنخیت اندیشه هاي مانی و مزدك با اقدامات تربیتی دوره ي باستان-
)تکلیف تمام دانشجویان براي ارائه به استاد(محصوالت تربیتی دوره ي باستاناستنتاج ویژگی هاي -
)تکلیف تمام دانشجویان براي ارائه به استاد(ارائه ي تصویر کلی تربیت در دوره ي باستان-
ارائه ي دریافت هاي شهودي توسط دانشجویان درباره ي مطالعات و محتواي مطروحه در موضوع معلم، مدرسه، -

تربی یا دانش آموز ، ماهیت تعلیم  و تربیت و محصوالت آنمربی، م

) جلسه5(دوره ي اسالمی
تعریف دوره ي اسالمی و ویژگی هاي آن-
روش و منابع پژوهش در باره ي تعلیم و تربیت در دوره ي اسالمی و تمایز هاي آن با دوره ي قبل-
.توصیفی از عمل تربیت در دوره ي اسالمی و زیر دوره هاي آن-

منابع دستیابی به نحوه ي عمل تربیتی در دوره ي اسالمی-
مولفه هاي اقدامات و عمل تربیتی در دوره ي اسالمی و زیردوره هاي آن-

توصیف  مبانی اندیشه ها و اقدامات  تربیت در دوره ي اسالمی-
منابع اندیشه هاي تربیتی در دوره ي اسالمی-

قرآن، حدیث و سنت-
ادبیات و شعر-
آثار اخالقی، آثار فلسفی، آثار اجتماعی و سیاسی:  ندان مسلمانآثار اندیشم-

:نظریه پردازان تربیتی در دوره ي اسالمی-
قرآن و متون دینی بستر نظریه پردازي تربیتی در دوره ي اسالمی-
نهج البالغه: متون دینی-
بوعلی و خواجه نصیرالدین ، مالصدرا: فیلسوفان-
غزالی: متکلمین-
س بن وشمگیرسعدي، قابو: شعرا-
شیخ طوسی، مجلسی، : اهل حدیث و فقها-
موالنا: عرفا و متصوفه-
خواجه نظام الملک، ابن خلدون: اندیشمندان اجتماعی و سیاسی-

تکالیف یادگیري
نکته ي بسیار مهم آن است که . با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شود

دانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان را درباره ي آن 
:دریافت کنند
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و مبانی آن ها) گروه هاي مختلف( انتخاب و تهیه ي گزارش از آراي تربیتی اندیشمندان-
ختلف تاریخی دوره ي اسالمیم) کتاب هاي(جستجو و گزارش اقدامات تربیتی از  آثار-

تکالیف عملکردي
نکته ي مهم آن است که . با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شود

.): دانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و مورد ارزیابی هر چند محدود قرار گیرد
سه ي انواع دیدگاه ها و اندیشه هاي تربیتی ارائه شده و بررسی نسبت آنهامقای-
دسته بندي انواع اندیشه هاي تربیتی در دوره ي اسالمی -
دسته بندي اقدامات تربیتی در دوره ي اسالمی  و نسبت و سنخیت آنها با اندیشه هاي تاریخی این دوره-
در دوره ي اسالمیتبیین جایگاه ، ویژگی ها و نحوه ي عمل معلم -
)تکلیف تمام دانشجویان(استنتاج ویژگی هاي محصوالت تربیتی دوره ي اسالمی-
)تکلیف تمام دانشجویان(ارائه ي تصویر کلی تربیت در دوره ي اسالمی-
ارائه ي دریافت هاي شهودي توسط دانشجویان درباره ي مطالعات و محتواي مطروحه در موضوع معلم، مدرسه، -

یا دانش آموز ، ماهیت تعلیم  و تربیت و محصوالت آنمربی، متربی 
مقایسه ي ویژگی ها و تصویر تربیت با دوره ي پیشین-

)جلسه4(دوره ي مدرن شدگی 
تعریف دوره ي مدرن شدگی و  ویژگی هاي آن و تفاوت آن با دو دوره ي پیشین-
روش و منابع پژوهش در دوره ي مدرن شدگی آموزش و پرورش ایران-
ی از عمل تربیت در دوره ي مدرن شدگی و تمایز هاي آن با دوره هاي قبلتوصیف-

منابع دستیابی به نحوه ي عمل تربیتی در دوره ي مدرن شدگی-
وجود مراتبی در نوع عمل تربیت از آغاز دوره ي مدرن شدگی تا پایان عصر پهلوي-

–یتی، نوع فعالیت هاي تربیتی انواع تالش ها و ماهیت آنها، جهت گیري فعالیتهاي ترب: عصر قاجار -
تعلیمی، محصوالت تربیتی عصر قاجار ، 

جهت گیري فعالیت هاي تربیتی، محتواي فعالیت هاي تربیتی، انواع فعالیت هاي : عصر پهلوي -
تربیتی، محصوالت تربیتی عصر پهلوي، 

توصیف  مبانی اندیشه ها و اقدامات  تربیت در دوره ي مدرن شدگی-
تربیتی و نظریه پردازان تربیتیاندیشه هاي -

وجود طیف در انواع اندیشه هاي تربیتی و اندیشمندان تربیتی-
)تالش گران عرصه ي تعلیم و تربیت(جریان هاي تربیتی شکل گرفته در عصر پهلوي-
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منابع اندیشه هاي تربیتی-
اندیشه ها ي جهان مدرن و آثار اندیشمندان جهان غرب-
قاجارخاطرات نگارش یافته ي عصر -
متون دینی و  متون بازخوانی شده ي دینی-
سیاسی-اجتماعی -اجتماعی اندیشه ورزان فرهنگی–آثار فرهنگی -

اندیشه هاي تربیتی و اندیشه ورزان تربیتی در عصر پهلوي-
)آیا عصر پهلوي نظریه پرداز تربیتی داشته است؟(

تکالیف یادگیري
نکته ي بسیار مهم آن است که . تکالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شودبا توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، 

دانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان را درباره ي آن 
:دریافت کنند

ن دوره ي مدرن شدگی و مبانی آن هاانتخاب و تهیه ي گزارش از حوادث و آراي تربیتی طیف اندیشمندا-
جستجو و گزارش اقدامات تربیتی و تحوالت آن در  دوره ي مدرن شدگی-
تهیه ي گزارش از  نظریات و عمل تربیتی مربیان دوره ي مدرن شدگی-
کتاب ها و مجله ها–تهیه ي گزارش از آثار تربیتی دوره ي مدرن شدگی -

تکالیف عملکردي
نکته ي بسیار مهم آن . ناشی از ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شودبا توجه به محدودیت -

است که دانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان 
:را درباره ي آن دریافت کنند

ربیتی ارائه شده و بررسی نسبت آنها با دوره ي پیش مدرنمقایسه ي انواع دیدگاه ها و اندیشه هاي ت-
دسته بندي انواع اندیشه هاي تربیتی در دوره ي مدرن شدگی -
دسته بندي اقدامات تربیتی در دوره ي مدرن شدگی  و نسبت و سنخیت آنها با اندیشه هاي تربیتی این دوره-
اسالمیتبیین جایگاه ، ویژگی ها و نحوه ي عمل معلم در دوره ي -
تحلیل فعالی هاي مربیان بزرگ دوره ي مدرن شدگی -
)تکلیف تمام دانشجویان(استنتاج ویژگی هاي محصوالت تربیتی دوره ي مدرن شدگی-
)تکلیف تمام دانشجویان(ارائه ي تصویر کلی تربیت در دوره ي مدرن شدگی-
مطروحه در موضوع معلم، مدرسه، ارائه ي دریافت هاي شهودي توسط دانشجویان درباره ي مطالعات و محتواي-

مربی، متربی یا دانش آموز ، ماهیت تعلیم  و تربیت و محصوالت آن
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مقایسه ي ویژگی ها و تصویر تربیت با دوره هاي پیشین-

-)جلسه4(دوره ي جمهوري اسالمی ایران 
تعریف دوره ي جمهوري اسالمی ایران و ویژگی هاي آن و تفاوت آن با دوره هاي پیشین-
مطالبات نظام جمهوري اسالمی در موضوع آموزش و پرورش و تالش براي نیل به یک تحول بنیادین به سوي تعلیم -

و تربیت اسالمی
توصیفی از عمل تربیت و جوانب آن در دوره ي جمهوري اسالمی و تمایزهاي آن با دوره هاي پیشین-

می ایرانمنابع دستیابی به نحوه ي عمل تربیتی در دوره ي جمهوري اسال-
جهت گیري هاي عمل تربیت، انواع اقدامات تربیتی،  گستره ي عمل تربیتی، محصوالت تربیتی در دوره ي -

.جمهوري اسالمی
توصیف  مبانی اندیشه ها و اقدامات  تربیت در دوره ي اسالمی-
:زیر دوره هاي شکل گرفته در فرآیند تربیت در دهه هاي جمهوري اسالمی تاکنون-

دوره ي انفعال و پذیرش در متربیان-هفتاددهه ي شصت و-
دوره ي انفعال والدین، مربیان و اولیاي مدرسه -دهه ي هشتاد و نود-

رسانه ها و تاثیر آنها بر اندیشه ها و عمل تربیتی -
دشواري هاي گسترش جهان مجازي براي فرآیند عمل تربیت -
اندیشه ها و اندیشه ورزان تربیتی -

ربیتیمنابع اندیشه هاي ت-
.منابع تربیت اسالمی که در سطح گسترده اي تالیف و ارائه شده است-
تجربه هاي نگارش یافته ي فعاالن تعلیم و تربیت عصر پهلوي-
اندیشه ها و نظریات جهان تعلیم و تربیت غرب-

نسبت دانشگاه با اندیشه هاي تربیتی و عمل تربیت در دوره ي جمهوري اسالمی . دانشگاهیان و اندیشه ورزي تربیتی-

تکالیف یادگیري
نکته ي بسیار مهم آن است که . با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شود

ا را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان را درباره ي آن دانشجویان باید تمامی گزارش ه
:دریافت کنند

بیانات –انتخاب و تهیه ي گزارش از اسناد  دهه هاي پس از انقالب اسالمی در خصوص مطالبات از  نظام آموزشی -
رهبران انقالب در باره ي نظام آموزشی،  دیدگاه صاحب نظران
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مسجد، -جریان هاي غیر دولتی و دولتی(تهیه ي گزارش از  جریان هاي تربیتی شکل گرفته پس از انقالب اسالمی-
....) موسسه هاي فرهنگی، مدارس خاص و 

و مبانی آن ها) مصاحبه و مراجعه به اسناد(تهیه ي گزارش از جایگاه و ویژگی هاي معلم و نقش آن-
ر و تاثیر گذار و تحلیل دیدگاه ها و اقدامات تربیتی ایشان و مبانی آن هاتهیه ي گزارش از  معلمان تالش گ-
تهیه ي گزارش از تاثیر رسانه ها بر اندیشه ها و عمل تربیتی -

.):تمامی گزارش ها باید در کالس درس ارائه شوند(تکالیف عملکردي
نکته ي بسیار مهم آن است که . توزیع می شودبا توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویان

دانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان را درباره ي آن 
:دریافت کنند

دسته بندي انواع اندیشه هاي تربیتی در دوره ي جمهوري اسالمی -
دوره ي جمهوري اسالمی  و نسبت و سنخیت آنها با اندیشه هاي تربیتی این دورهدسته بندي اقدامات تربیتی در -
تحلیل و تبیین جایگاه ، ویژگی ها و نحوه ي عمل معلم در دوره ي جمهوري اسالمی-
تحلیل فعالیت هاي مربیان بزرگ دوره ي مدرن شدگی -
)تمام دانشجویانتکلیف (استنتاج ویژگی هاي محصوالت تربیتی دوره ي جمهوري اسالمی-
)تکلیف تمام دانشجویان(ارائه ي تصویر کلی تربیت در دوره ي جمهوري اسالمی-
ارائه ي دریافت هاي شهودي توسط دانشجویان درباره ي مطالعات و محتواي مطروحه در موضوع معلم، مدرسه، -

مربی، متربی یا دانش آموز ، ماهیت تعلیم  و تربیت و محصوالت آن
ها و تصویر تربیت با دوره هاي پیشینمقایسه ي ویژگی-

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
بـدین وسـیله   . با توجه به ماهیت تاریخی درس، مطالعه ي مباحث بر اساس طرح درس بـراي دانشـجویان ضـروري اسـت    

. اطالعات اولیه دانشجویان براي مشارکت و گفتگو و تحلیل مباحث در کالس درس فراهم می شود
و فعالیت دانشجویان و رهبري آموزشی استاد در کالس شـرط  . هیچوجه نمی تواند به روش سخنرانی ارائه گرددتدریس به 

.توفیق درس می باشد
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
.این درس داراي منبع اصلی نیست

:منابع فرعی
منابع تاریخ عمومی هر دوره
آثار اندیشمندان در هر دوره
 دورهآثار تربیتی هر
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آثار ادبیات و فرهنگ هر دوره
 کتاب هاي تاریخ تعلیم و تربیت

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
.ارزشیابی شامل آزمون کتبی و نیز  انجام پژوهش و بررسی در محورهاي ذکر شده در بخش تکالیف می باشد

آزمون کتبی: ارزشیابی پایانی
سه، میزان مشارکت دانشجو در کالس در هنگام طرح مباحثمطالعات آمادگی در هر جل: ارزشیابی فرآیند

گزارش تکالیف یادگیري و عملکردي دانشجویان: ارزیابی پوشه کار
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»نقش اجتماعی معلم از دیدگاه اسالم«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن.1

تربیتی معلم می تواند، دانشجویان معلمی را نسبت به وظیفه و -ارائه بینش، بحث و اندیشه ورزي پیرامون نقش اجتماعی
رسالت خویش حساس کند و برخی چالش هاي نظري معطوف به بازتعریف این نقش در جامعه امروز را از پیش پاي وي 

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

مشخصات درس
نظري: نوع درس
واحد نظري2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

: پیشنیاز
: نحوه تدریس

دیدگاه اسالمنقش اجتماعی معلم از : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
.تصویري روشن و واقع بینانه از مختصات عصر حاضر داشته باشد)1
معیارهاي نوع مطلوب رابطه با دانش آموزان در این عصر را بشناسـد و بتوانـد رابطـه خـود بـا      )2

.دانش آموزانش را مبتنی بر آن تنظیم نماید
جایگاه وامکانهاي مختلف خود را در مقام اصالحگر اجتماعی در سلسله مراتبی از اجتماعات از )3

.کالس گرفته تا جامعه بیابد
ري را بداند و قادر باشد مبتنی بر این ویژگیها و به اقتضاي مختصات عصر ویژگیهاي اصالح گ)4

.حاضر، کنش اجتماعی فعاالنه و موفقیت آمیز داشته باشد
PK:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

داشـــتن تصـــویري  
روشن و واقع بینانه از 
مختصات عصر حاضر

مختصات و ویژگیهاي 
عصــر حاضــر را مــی 

و می تواند بـراي  داند
هر یک نمونه فرضـی  

.ذکر کند 

می تواند با قـرار گـرفتن   
در یــک موقعیــت واقعــی، 
مختصاتی از عصر حاضـر  
ــت را   ــارز اس ــه در آن ب ک
شناسایی کنـد و بـا بیـان    

. شواهد، توضیح دهد

می تواند راه حل هایی را 
ــدیل   ــا تع ــور ی ــراي عب ب
چالش هاي عصر حاضـر  
ارائه دهـد و در موقعیـت   

. تربیتی بکار گیرد

شناخت معیارهاي نوع 
مطلوب رابطه با دانش 
آموزان در ایـن عصـر   

وتوان تنظیم رابطه 

معیارهاي نوع مطلوب 
رابطه با دانش آموزان 
در این عصر را بداند و 
بتوانــــد و در یــــک

ــت   ــداق، حالــ مصــ
ــاالت   ــوب و حـ مطلـ

در یک موقعیـت تربیتـی،   
ابعاد رابطه تربیتی ممکـن  
و مطرح را شناسایی کنـد  
و حالت مطلوب را در هـر  

.بعد، مشخص نماید

بتواند در موقعیت تربیتـی  
ــی را   ــاد تربیت ــی، ابع واقع
بشناسد و حالـت مطلـوب   
آن بعــد را عمــال محقــق 

.کند
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ــان  ــامطلوب را نشـ نـ
.دهد

شـــناخت و یــــافتن  
جایگـــاه وامکانهـــاي 
مختلف خود در مقـام  

اصالحگر اجتماعی 

قادر باشد تا مشکالت 
ــاع   ــالت اجتم و معض
ــی را   ــاي تربیتــ هــ

.بشناسد و تشریح کند

قادر بـه تشـخیص مؤلفـه    
ــروز    ــف بـ ــاي مختلـ هـ
مشکالت باشد و فرضـیه  
هایی در برون رفت از آنها 

. داشته باشد

قادر باشد در یک موقعیت 
واقعی، دست بـه اصـالح   
موقعیـــــت و محـــــیط 

.اجتماعی بزند

ــاي  ــم ویژگیهــ فهــ
اصالح گري و قـدرت  
انجام کنش اجتمـاعی  

فعال  

ــاي  ــاي مقتض ویژگیه
اصالح گري در عصر 
حاضــر را مــی دانــد و 
مــی توانــد آنهــا را در 
موقعیت هاي مختلف 

.بازتعریف کند

قــادر اســت در زنــدگی   
معلمان، ویژگیهاي -مصلح

اصالح گري را بازشناسی 
کنــد و متنــاظر آنهــا را در 

. زمان حال معلوم نماید

ــاي   ــت، ویژگیه ــادر اس ق
اصالح گري را به صورت 
ــاي   ــی در موقعیتهـ واقعـ
اجتماعی مختلف محقـق  

.سازد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

ویژگیهاي عصر حاضر: بخش نخست
فروریختن ساختارهاي فیزیکی و مفهومی در عصر ارتباطات-
رویارویی اطالعات با دانش-
رویارویی سرعت با تامل در تصمیم-
رویارویی سنت با مدرنیته-
رویارویی عاملیت انسان با قدرت ساختارهاي اجتماعی-
چالش معنا-
چالش هویت-

:تکالیف یادگیري
. مطالعه و مرور مقاله چالش هاي تربیت اسالمی در قرن بیست و یکم، نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، جلد دوم-
مطالعه و مرور فصل سوم از بازشناسی عاملیت انسانی در فضاي مجازي-

:تکالیف عملکردي
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:مصداق یابی ویژگیهاي عصر حاضر با یکی از این موارد
ته بندي تجربیات شخصی از تاثیرات این شبکه ها بر زندگیحضور در یک شبکه اجتماعی، دس-
مصاحبه هاي عمیق با سه دانش آموز دبیرستانی و پرسش از نگاه آنها به زندگی-

رابطه معلم و شاگرد : بخش دوم
در میانه هیبت و هم سطحی: مقبولیت-
در میانه مریدپروري و تک روي: الگوپردازي-
اقتدارگرایی و تسهیل گريدر میانه : هدایت گري-
در میانه نظاره گري و همپایی: همراهی-
در میانه نفوذناپذیري و نسبی گرایی: حقیقت گرایی-
در میانه تفتیش تا عدم توجه: پایش-

:تکالیف یادگیري
آسیب و مطالعه فصل هایی از دو کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسالمی جلد دوم و نقش معلم در تربیت دینی مرتبط با -

سالمت در تربیت دینی و رسالتهاي معلم در تربیت
:تکالیف عملکردي

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

رسالتهاي اجتماعی معلم: بخش سوم
در میانه واقع زدگی و واقع گریزي: واقع بینی-
انفعال و مقابلهدر میانه: اصالحگري-
در میانه شنوندگی و گویندگی: تبیین گري-
در میانه اقتضا و توهم: ترسیم افق-

:تکالیف یادگیري
مطالعه فصل هشتم از کتاب فرهنگهاي برنامه درسی و استخراج وظایف اجتماعی معلم از آن-

:تکالیف عملکردي
مبرّزي چون میرزا حسـن رشـدیه، بهمـن بیگـی،     یافتن مصادیق رسالتهاي اجتماعی معلم در زندگی و کنش معلمان-

...مرحوم کرباسچیان، معلم کالوي بندر دیر، و 
ماموریت هاي اجتماعی جدید معلم در عصر حاضر: بخش چهارم

تبیین گري-
فراهم سازي موقعیت هاي انتخاب-
فراخوانی عوامل زیرساز انتخاب و تامل بر آنها-
بازخوانی و بازتعریف معیارها-
گزینشگرينقادي و-
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افق نگري و معنا بخشی-
کنشگري مسووالنه-

:تکالیف یادگیري
مطالعه فصل چهارم از بازتعریف عاملیت انسانی در فضاي مجازي و نیز چالش هاي تربیت اسالمی در قرن بیست و یکم -

.از کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، جلد دوم
:تکالیف عملکردي

ی نقاط قوت و ضعف هر قطبگفتگو درباره قطب ها و بررس-
تالش عملی براي محقق ساختن حداقل سه مؤلفه از رسالتهاي جدید اجتماعی معلم در یک موضوع اجتماعی و ارائـه  -

گزارش آن به کالس

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
این درس باید به توجه به مسائل عملی و واقعی عصر حاضر و توجه به تمرین عملی یافته هاي نظري دانشجویان تـدریس  

از این رو، مطالعه منظم دانشجویان، اندیشه ورزي و فرضیه پروري معطوف به مطالب نظـري، داشـتن مباحثـه هـاي     . شود
ي خاص آنها در عصر حاضر و نیز حضور در موقعیت هـاي واقعـی و   گروهی، ارتباط با دانش آموزان حاضر و تحلیل ویژگیها

. تالش براي تحقق اصالح گري اجتماعی باید مد نظر قرار گیرد
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
.انتشارات مدرسه: نگاهی دوباره تربیت اسالمی، جلد دوم، تهران). 1384(باقري، خسرو 
.انشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: تربیت دینی، قمنقش معلم در ). 1390(داوودي، محمد 

:منابع فرعی
.انتشارات سمت: ترجمه مهرمحمدي و همکاران، تهران. فرهنگهاي برنامه درسی). 1389(ژوزف، پامال بلوتین و دیگران 

به راهنمایی نرگس پایان نامه کارشناسی ارشد،. تحلیل عاملیت انسانی در مواجهه با فضاي مجازي). 1392(بیگی، سمیرا 
.دانشگاه تهران: سجادیه، تهران

.  برنامه درسی انتقادي، دانشنامه برنامه درسی). 1393(سجادیه، نرگس 
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

آزمون مباحث نظري : ارزشیابی پایانی
ر فعالیـت هـا و نیـز ارزشـیابی از     عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت د: ارزشیابی تکوینی

تکالیف عملکردي دانشجو در طول ترم
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»روانشناسی تربیتی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

چرا که در شرایط فعلی . تدریس فعالیت هدفمندي است که نیل به آن در گرو آگاهی معلمان از اصول تدریس اثر بخش است
معلماي همواره خود را با این پرسش هاي جدیدي روبرو می بییند و نیازمند آن هستند تا با مسئله ها و موقعیت هاي پیش بینی 

آن ها به طور . روبرو هستند به شیوه خالقانه اي برخورد نمایند/ س درس می آوردندشنده اي که دانش آموزان با خود به کال
چه اهدافی براي یادگیري داراي بیشترین : اي خود پاسخ دهندمداوم باید به پرسش هایی از این دست در فرآیند عمل حرفه

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

برو می به دانشجومعلمان کمک خواهد کرد تا از یافته هاي علمی پژوهشی براي پاسخ به مسئله ها یا  پرسش هایی که با آن رو
. شوند استفاده نموده و بتواند با تعمق در آن به توسعه ظرفیت ها و نیز متراکم شدن تجربیات خود در آینده کمک کنند

شخصات درس
نظري:  نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

-: پیشنیاز

روانشناسی تربیتی: نام درس

:یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این واحد : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
و تربیتی اتخاذ شده / نقش یافته هاي علمی در زمینه تدریس اثر بخش تصمیمات آموزشیبا شناخت

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

:شایستگی اساسی
ck&Pk1-1کد&

2-1&1-2&2-2
&3-2

3سطح2سطح1سطح هامالك

یافته هاي 
علمی

-در بررسی منابع علمی
پژوهشی  توانسته است 
اطالعات معتبري را جمع 
آوري کند اما، آن را در 
قالب یک مقاله منسجم 

. ارائه نکرده است

- در بررسی منابع علمی
پژوهشی توانسته است 
اطالعات معتبري را جمع 
آوري کرده و آن را در 
قالب یک مقاله منسجم 

.ارائه کند

-یدر بررسی منابع علم
پژوهشی توانسته است 
اطالعات به روز و معتبري 
را جمع آوري کرده و آن را 
در قالب یک مقاله منسجم 
به همراه پیشنهادها 

.کاربردي ارائه کند
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تدریس 
اثر بخش

در بررسی عملکرد معلم 
در کالس درس توانسته 
است برخی از مالك 
هاي تدریس اثر بخش را 
شناسایی کند اما 
نتوانسته ارتباط میان آن 
ها را براي تأثیر گذاري 
بر یادگیري دانش آموزان 

. تحلیل نماید

در بررسی عملکرد معلم در 
کالس درس توانسته است 
مالك هاي تدریس اثر 

ی نموده و بخش را شناسای
رابطه میان آن ها به جهت 
تأثیر بر یادگیري دانش 

.آموزان تحلیل نماید

در بررسی عملکرد معلم در 
کالس درس توانسته است 
مالك هاي تدریس اثر 
بخش را شناسایی نموده و 
رابطه میان آن ها به جهت 
تأثیر بر یادگیري دانش 
آموزان تحلیل نماید و 
پیشنهاداتی براي لحاظ 

ویژگی ها و نمودن
موقعیت هاي فردي دانش 

. آموزان ارائه کند
کاربرد 

یافته ها
در بررسی موقعیت 
آموزشی و تربیتی در 
سطح مدرسه میزان تأثیر 
پذیري تصمیمات از 
نظریه هاي را بدون 
مستند نمودن کاربرد ها 
به پژوهش هاي رشدي 

تحلیل ) نظریه هاي رشد(
. کرده است

در بررسی موقعیت آموزشی 
و تربیتی در سطح مدرسه 
میزان تأثیر پذیري 
تصمیمات از نظریه هاي 
رشدي را با استناد به 
کاربرد نظریه ها در 
پژوهش هاي تربیتی 

. تحلیل کرده است

در بررسی موقعیت آموزشی 
و تربیتی در سطح مدرسه 
میزان تأثیر پذیري 
تصمیمات از نظریه هاي 

استناد به تربیتی را با 
کاربرد نظریه ها در 
پژوهش هاي مختلف 
بررسی و با توجه به 

فرهنگی موقعیت و بافت
تفاوت هاي / اجتماعی

فردي پیشنهاداتی ارائه 
.کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
کلیات : فصل اول

تعریف روانشناسی-
موضوعات و گرایشهاي روانشناسی-
در آموزشکاربرد روانشناسی-

: تکلیف یادگیري
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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

روانشناسی تربیتی: فصل دوم
تعریف روانشناسی تربیتی-
روانشناسی تربیتی و تدریس اثر بخش-
معلمان کارآمد-
پژوهش در روانشناسی تربیتیروشهاي -

:تکالیف یادگیري
روش هاي پژوهش در روانشناسی تربیتی را مطالعه و / مقاالت علمی پژوهشی در خصوص تدریس اثر بخش و ویژگی هاي آن

. یافته هاي خود را در گزارشی مبنی بر چگونگی استفاده از یافته ها یا راهکار ها ارائه نماید
رشد: فصل سوم

رشد انسان-
رشد چیست؟-
رشد شناختی-
رشد اجتماعی و عاطفی-
رشد اخالقی-

:تکالیف یادگیري
دید گاه هاي مختلف در زمینه ابعاد رشد را مطالعه و در قالب یک جدل مقایسه اي شباهت ها و تفات هاي دیدگاه ها را گزارش 

. نماید
تفاوت هاي فردي: فصل چهارم

عوامل مؤثر بر رفتار-
احساس و ادراك-
هوش-

oهوش و مسئله طبیعت و تربیت
o هوش و رشد شناختی
oدید گاه هاي مختلف درباره هوش

شیوه هاي یادگیري و سبک تفکر-
شخصیت و خلق و خو-
انگیزش ، آموزش و یادگیري-
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تفاوت هاي فرهنگی و جنسیتی-

:تکالیف یادگیري
پژوهش هاي انجام شده در زمینه تفاوت هاي فردي را در حوزه هاي مختلف را مطالعه و چگونگی استفاده از داللت هاي این 

. یافته ها براي تدریس اثر بخش را شناسایی و گزارش کند
: تکلیف عملکردي

.طالعه و تأثیرات آن تحلیل نمایدمربی را در مواجهه با تفاوت هاي فردي م/ با مشاهده یک موقعیت آموزشی تصمیمات معلم
فرآیند هاي شناختی: فصل پنجم

سطوح پایین فرایند هاي شناختی-
فرآیند هاي شناختی پیچیده-
درك مفهوم-
تفکر-
حل مسئله-
خالقیت-

: تکلیف یادگیري
روش هاي بکارگیري فرآیند هاي شناختی را در کتاب هاي درسی برسی و نمونه اي از این مهارت ها را شناسایی و چگونگی 

. آموزش آن را مورد نقد و برسی قرار دهد
. روش هاي پروش خالقیت در آموزش موضوعات درسی مختلف را مطالعه و یافته هاي خود را به کالس گزارش نماید

یریت کالس درسمد: فصل ششم
اصول کلی مدیریت کالس-
شیوه هاي مدیریت کالس-
فضاي مطلوب براي یادگیري-
پیشگیري از مشکالت رفتاري-
مداخله هاي خاص براي تغییر رفتار -

oقرار داد گروهی
o قرارداد فردي
oبازي رفتار خوب
oدوري موقت

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

کودکان با نیاز هاي ویژه: فصل هفتم
دانش آموزان مبتال به ناتوانی-
اختالالت حسی-
میاختالالت جس-
کم توان ذهنی-
اختالالت زبانی و گفتاري-
ناتوانی هاي یادگیري-
اختالالت رفتاري و عاطفی-
کودکان تیزهوش-
کودکان سرآمد -

: تکلیف یادگیري
از یک مدرسه دانش آموزان با نیاز هاي ویژه بازدید نموده و نحوه آموزش و نوع خدمات ارائه شده به این گروه از دانش 

. ارش نمایدآموزان را برسی و گز
با مراجعه به منابع علمی روش هاي ارائه خدمات به دانش آموزان با نیاز هاي ویژه را در سایر کشور ها مطالعه و یافته ها را 

. در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

هاي علمی در زمینه تدریس و کاربرد آن در فردي از طریق مطالعه نظریه / استفاده از فرصت هاي یادگیري مستقیم
تفاوت هاي فردي در /تربیتی، بکارگیري راهبرد هاي شناختی براي مطالعه ویژگی هاي رشدي/موقعیت هاي آموزشس
، تحلیل و ارائه پیشنهاداتی براي ارتقاء سطح اثر بخشی تصمیمات )کالس درس و مدرسه(تربیتی / موقعیت هاي آموزشی

.مدرسه/ الس درسمربی در ک/ معلم
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
.انتشارات ارجمند. روانشناسی کاربردي براي معلمان، مترجم رابعه موحد). 1391(بنتهام ، سوزان

.نشر موسسه خدامات فرهنگی رسا. ترجمه سعیدي شاهده وهمکاران. روان شناسی تربیتی). 1391(سانتراك، جان دبلیو 
:منابع فرعی

.انتشارات آگاه) روانشناسی یادگیري و آموزش (روانشناسی پرورشی ). 1385(اکبر سیف، علی
.انتشارات ارجمند. روانشناسی کاربردي براي معلمان ،ترجمه مهشید فروغان). 1389(فونتانا ، دیوید 
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 12آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی

نمره 8مجموعه تکالیف عملکردي : پوشه کارارزیابی
مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»جامعه شناسی تربیتی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

تعلیم و تربیت با متن و زمینه جامعه در هم تنیده است و نمی توان جدا از مقوله اجتماعی . تعلیم و تربیت امري اجتماعی است
به بیان دیگر،  شناخت واقعی مسائل تعلیم و تربیت مستلزم تجزیه و تحلیل . بودن، به مطالعه در مسائل تعلیم و تربیت پرداخت

بنابراین درك دانشجویان نسبت به جامعه شناسی تربیت، این امکان را پدید . ط اجتماعی استمسائل اجتماعی و فرهنگی محی
می آورد تا با چشم انداز جامعه شناختی، نگاهی واقع بینانه به تعلیم و تربیت داشته باشد ودرس جامعه شناسی آموزش و پرورش، 

جه به مسائل عام جامعه و یا خاص منطقه خدمت دانشجویان فراهم زمینه اي مناسب براي انتخاب آگاهانه راه حلهاي تربیتی با تو
. می کند

مشخصات درس
نظري : نوع درس
2: تعداد واحد

32: زمان درس
ساعت

جامعه شناسی تربیتی:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

تحوالت این رشته را بررسی کرده و ارتباط این ) آموزش و پرورش(رویکردهاي کالن و نظري جامعه شناختی تربیت با مطالعه-
.رویکردها را  با مسائل کنونی تعلیم و تربیت گزارش دهد

کالس درس و روابط با رویکرد تعاملی و نگاهی خردنگر و با استفاده از روشهاي تحقیق در جامعه شناختی تربیت، سازمان مدرسه، -
.در مدرسه را شناسایی کند و شیوه مناسبی براي مطالعه و بررسی این روابط پیشنهاد دهد

-1:شایستگی اساسی
2PK-3و 2- 2و 2

3سطح2سطح1سطح هامالك
نظریه هاي جامعه 

شناختی تربیت
نظریه هاي جامعه شناختی 
تربیت را به طور سطحی می 

ویژگیهاي شناسد و  نمی تواند 
اصلی نظریه ها و کاربردهاي 

.عملی انها را تشخیص دهد

نظریه ها را با توجه به 
ویژگیهاي اساسی آنها در تعلیم 
و تربیت می شناسد، کاربردهاي 
عملی نظریه ها را در حل 
مسائل جهانی اموزش و پرورش 
بیان می کند، اما قادر نیست از 
نظریه ها در حل مسائل خاص 

.ه گیردمنطقه خود بهر

عالوه بر درك عمیق نظریه هاي 
مختلف جامعه شناختی تربیت، 
قادر به تفسیر روابط عام و کلی با 
توجه به نظریه هاست و می تواند 
علت پدیدایی مسائل را با توجه 

.به نظریه اي تبیین کند

رویکرد تعاملی به 
جامعه شناسی 

تربیت

گروههاي (تکنیکهاي مشاهده 
گرفته است، قادر را فرا ) کوچک

به ارائه گزارش پدیده هاي 
مختلف است، اما نمی تواند 
روابط بین پدیده ها و افراد را 

.شناسایی کند

عالوه بر ارائه گزارش هاي 
مبنی بر مشاهده و مصاحبه، 
روابط بین پدیده ها و افراد را 

.می تواند شناسایی و تبیین کند

عالوه بر بهره گیري از ابزار 
ناسایی و تحلیل روابط تحقیق و ش

بین پدیده ها و افراد، می تواند به 
تبیین و پیش بینی وقایع آموزشی 

.با توجه به نظریه ها بپردازد

طراحی برنامه حل 
با (مسئله تربیتی 

قادر به شناسایی یک مسئله 
تربیتی است ، براي حل مسئله 

قادر به شناسایی یک مسئله 
تربیتی، و ارائه راه حل با توجه 

مسئله تربیتی می تواند برنامه حل 
را با توجه به رویکردهاي جامعه 
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تاکید بر جامعه
)شناسی

یک طرح پیشنهادي نیز ارائه 
می دهد، ولی طرح پیشنهادي او 
فاقد توجه به رویکردهاي جامعه 

. شناختی است

به رویکردهاي جامعه شناختی 
است اما نسبت به پیچیدگی و 
شبکه اي بودن مسائل بی توجه 

. است

شناختی  به طور سیستمی و 
.شبکه اي  طراحی و ارزیابی کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
)یک جلسه(کلیات جامعه شناسی تعلیم و تربیت : فصل اول

جامعه شناسی تربیتی و جامعه شناسی تعلیم و تربیت
جامعه شناختی تربیتخاستگاه و تکامل 

قلمرو جامعه شناختی تربیت
مطالعه و مرور یکی از کتابهاي جامعه شناسی تربیت یا جامعه شناسی آموزش و پرورش و ارائه نقشه : تکالیف یادگیري

مفهومی در رابطه با قلمرو جامعه شناسی تربیت
انشجوارائه یک تعریف جامع از جامعه شناسی تربیت توسط د:  تکالیف یادگیري

)دو جلسه( رویکردهاي نظري در جامعه شناختی تربیت: فصل دوم
)امیل دورکیم( نظریه کارکرد گرایی

)کریستوفر جنکز( نابرابري اجتماعی
)نظریه آموزش و پرورش و کنش فرهنگی، فریره، ایوان ایلیچ( پارادایم انتقادي
)مایکل یانگ( نظریه تفسیري 

نظریه هاي جامعه شناختی تربیت و بیان ویژگیهاي اصلی این نظریات در یک جدولطبقه بندي : تکالیف یادگیري
انتخاب حداقل یکی از نظریه ها و مطالعه منابع بیشتر براي مطالعه: تکالیف یادگیري

)دو جلسه( روشهاي تحقیق در جامعه شناسی تربیت:  فصل سوم
روشهاي تحقیق کمی
)نگاري، روان شناسی اجتماعی، کنش متقابل نمادین، تحقیق در گروههاي کوچکقوم نگاري، مردم ( روشهاي تحقیق کیفی

مطالعه کتاب کندوکاوها و پنداشته ها، فرامرز رفیع پور: تکالیف یادگیري
مطالعه یک مقاله مربوط به جامعه شناختی تربیت و ارائه گزارش ان به کالس با  تاکید بر روش شناسی : تکالیف یادگیري

تحقیق
تحلیل و ارزیابی یک مقاله با توجه به نظریه پشتیبان آن: ف عملکرديتکالی

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

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

مدرسه و نابرابریهاي اجتماعی
خانواده و مدرسه

تهیه یک چک لیست از مسائل عمده مدرسه از نظر معلمان و دانش آموزان: تکالیف یادگیري
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تحلیل مسائل مدرسه با توجه به یکی از نظریه هاي جامعه شناختی تربیت: تکالیف عملکردي
)یک جلسه( فرایند هاي مربوط به مدرسه: فصل پنجم

فرهنگ دانش آموزان و عملکرد تحصیلی
جو مدرسه 

انتظار از مدرسه
)نظریه اتکینسون، نظریه مک کلند( یزه پیشرفتانگ

انتظارات معلم از دانش آموز
فرهنگ و روابط معلمان

مشاهده روابط موجود در یک مدرسه ارائه گزارش درباره آن و تعیین جو مدرسه با استناد به شواهد کافی: تکالیف یادگیري
)دو جلسه( جامعه شناسی کالس درس: فصل ششم

آموزيگروههاي دانش 
پویایی گروه

دانش آموزان و تغییرات اجتماعی
دانش آموزان و آسیبهاي اجتماعی

یادداشت گفتگوهاي غیر . مشاهده گروههاي دانش آموزي  در کالس درس، زنگ تفریح و زنگ ورزش: تکالیف یادگیري
)شودتکنیک مشاهده بیلز پیشنهاد می( رسمی در بین دانش آموزان  و ارائه گزارش آن به کالس

مطالعه گزارشهاي فوق در گروههاي دانشجویی و تحلیل پویایی و آسیب هاي اجتماعی:تکالیف عملکردي
)یک جلسه( جامعه شناسی برنامه درسی: فصل هفتم

جامعه شناسی کتابهاي درسی
جامعه شناسی فضا
برنامه درسی پنهان
ابهاي درسی مشاهده و ارائه گزارش در رابطه با  فضا و کت: تکلیف یادگیري

بررسی و تحلیل همه گزارشهاي قبل و کاوش و جستجو در  برنامه درسی پنهان در مدرسه مورد نظر: تکلیف عملکردي
)سه جلسه( جامعه شناختی تربیت و مسائل تربیتی: فصل هشتم

چگونگی اولویت بندي مسائل تربیتی مدرسه 
ئله تربیتی با توجه به یک نظریه پشتیبانطراحی یک برنامه موثر براي حل یک مس: تکالیف عملکردي
ارزیابی طرح برنامه  فوق توسط هم کالسیها:تکالیف عملکردي

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
کاربرد عملی دانش نظري و تحلیل مشاهدات از زاویه . در این درس، آموزش با توجه به پیوند نظریه با عمل انجام می شود

بنابراین، عالوه بر مطالعه منظم دانشجویان، . نظریه هاي جامعه شناسی تربیت توسط دانشجو مورد تأکید قرار می گیرد
بهتر است زمینه پرسش و پاسخ و تحلیل گزارشهاي دانشجویان .  جه  استتوجه به جنبه هاي کاربردي این درس مورد تو

.  و بهره گیري از روشهاي مشارکتی در آموزش فراهم شود

منابع آموزشی. 4



١١٠

:منابع اصلی
.مرکز نشر دانشگاهی تهران). 1387(درآمدي به جامعه شناسی تعلیم و تربیت، ترجمه غالمعلی سرمد. موریش، ایور
.تهران انتشارات روان. جامعه شناسی اموزش و پرورش). 1387(علی عالقه بند، 

.انتشارات سمت. تهران. جامعه شناسی آموزش و پرورش). 1392(شارع پور، محمود 
:منابع فرعی
انتشارات آواي نور: تهران. جامعه شناسی آموزش و پرورش). 1392(منادي، مرتضی

تهران انتشارات ). جلد دوم کندوکاوها و پنداشته ها( یق در علوم اجتماعیتکنیکهاي خاص تحق). 1390(رفیع پور، فرامرز
.شرکت سهامی انتشار

. جامعه شناسی مدرن، ترجمه حسن پویان. سلی، پ

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره8تکالیف یادگیري و تکالیف عملکردي و شرکت در مباحث کالس : ارزشیابی تکوینی
نمره12آزمون کتبی از مباحث انجام شده در کالس، : ارزشیابی پایانی

سایر نکات
از آنجا که یک فصل به روشهاي تحقیق جامعه شناسی تربیت پرداخته شده است و ممکن است با درس روشهاي تحقیق رشته 

تر بر روشهاي هاي مختلف درسی هم پوشانی داشته باشد، تاکید می شود بر روشهاي تحقیق کمی اشاره اي اجمالی شود و بیش
.  تحقیق قوم نگاري، کیفی کنش متقابل نمادین و گروههاي کوچک تاکید شود
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»هاي یادگیري و آموزشنظریه«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

هاي نظریهباشد، چنین درکی شامل دانش مربوط به تدریس اثربخش مستلزم درکی فزاینده از یادگیري و شیوه وقوع آن می
کسب آن می تواند معلمان را در کاربرد آگاهانه و مقتضی که یادگیري و آموزش و کاربرد هر یک از آنها در فرایند تدریس است 

هاي مختلف تربیتی، هاي تدریس در موقعیتاین درس ضمن هدایت روش. اصول مربوط به هریک از نظریه ها یاري رساند
.هاي تدریس به کار گرفته شده نیز آشنا می سازدکاربردي بودن روشدانشجومعلمان را با سودمندي و 

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

هاي یادگیري و آموزشنظریه:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هاي مختلـف تربیتـی   ، شرایط حصول و عدم حصول یادگیري را در موقعیتآموزشهاي یادگیري و ضمن درك انواع نظریه

.تحلیل نماید و بر آن اساس راهبردهاي تدریس متناسبی بکار برد

:شایستگی اساسی
PK2-2&1-2کد

&2-3
PCK 4-3کد

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــاي  ــه هــ نظریــ
یادگیري و آموزش

یادگیري و آموزش  هاي نظریه
شناسد و قادراست بدون را می

ارائه تحلیل حاصل از مقایسه 
دیدگاه ها آنها  را طبقه بندي 

.نماید

ــه  ــاي ضــمن مقایســه نظری ه
یـادگیري و آمـوزش بـه ارائــه    

ها هاي هریک از دیدگاهداللت
پردازد اما قـادر بـه کـاربرد    می

ــائل    ــل مس ــا در ح ــه ه نظری
.باشدتربیتی نمی

قاط ضعف و قـوت  با درك ن
ــه  ــک از نظری ــر ی ــا در ه ه

هاي مختلف تربیتی، موقعیت
قادر به کاربرد نظریه هـا در  

.باشدحل مسائل تربیتی می

ــواع   هاي آموزشروش ــت ان ــادر اس ــجو ق دانش
هاي آموزش را شناسایی روش

. و طبقه بندي نماید

ــک از    ــر ی ــه ه ــمن مقایس ض
هــاي آمــوزش قــادر بــه روش

عـدم  تحلیل شرایط حصـول و 
-حصول یادگیري در موقعیـت 

.هاي مختلف تربیتی است

با ارزیـابی موقعیـت تربیتـی    
ــتفاده از   ــه اســ ــادر بــ قــ
راهبردهاي تدریس  متناسب 

.است

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

پیشنهادي ارائه می دهد، اما 
طرح پیشنهادي او فاقد توجه 
به نظریات یادگیري و آموزش 

. است

با در نظرگرفتن اصول هر یک 
از نظریات یادگیري و آموزش 

- قادر به حل مسئله تربیتی می
باشد اما نسبت به پیچیدگی و 
شبکه اي بودن مسائل بی 

. توجه است

برنامه حل مسئله قادر است 
تربیتی را با توجه به 
راهبردها و اصول هر یک از 
نظریات یادگیري و آموزش 
به طور سیستمی و شبکه 

.اي  طراحی و ارزیابی نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
ارائه طرح درس و اعالم نحوه ارزشیابی و معرفی منابع: هفته اول
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بیان ضرورت و جایگاه نظریه در علم - 
مکاتب تجربه گرا- 
مکاتب خرد گرا- 
نظریه هاي جدید در یادگیري- 

)نظریه، نظریه علمی، یادگیري، آموزش(تعریف مفاهیم : فصل دوم
تعریف یادگیري و ویژگی هاي آن- 
ویژگی هاي نظریه یادگیري جامع - 
مقایسه یادگیري با آموزش- 
مربوط به نظریات یادگیريارائه چارت - 

:تکالیف عملکردي
.از دانشجویان خواسته شود با مراجعه به منایع متعدد تعاریف مختلفی گردآوري و در قالب جدولی ارائه نمایند

هاي رفتاري یادگیرينظریه: فصل سوم
:تکالیف یادگیري

.ل مربوطه  بحث و تبادل نظر شودهاي آموزش رفتارگرایان در کالس مطرح و درخصوص اصونمونه هایی از روش
هاي شناختی یادگیرينظریه: فصل چهارم

:تکالیف یادگیري
.هاي آموزش شناختی در کالس مطرح و درخصوص اصول مربوطه  بحث و تبادل نظر شودنمونه هایی از روش

هاي خبرپردازي یادگیري نظریه:فصل پنجم
:تکالیف یادگیري

.یادگیري در نظریه خبرپردازيارزیابی نقاط ضعف و قوت اصول
هاي سازندگی یادگیرينظریه: فصل ششم

:تکالیف عملکردي
تربیتی از / مشاهده یک موقعیت آموزشی و تربیتی در کالس درس و تحلیل میزان تأثیر پذیري تصمیمات آموزشی

.نظریه هاي یادگیري و کاربرد هاي آن
نظریه نورو فیزیولوژیکی:فصل هفتم

:عملکرديتکالیف 
مقاالت و پژوهش هاي منتشر شده در زمینه مطالعات مربوط به مغز و ارتباط آن با آموزش و یادگیري را مطالعه 

. نموده و یافته هاي خود را در قالب یک مقاله کوتاه ارائه نماید
کاربرد نظریه هاي یادگیري در آموزش :فصل هشتم

کاربردرویکرد رفتاري
کاربرد رویکرد شناختی

کاربرد نظریه سازندگی یادگیري
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کاربرد نظریه نوروفیزیولوژیکی
:تکالیف عملکردي

تربیتی را با استفاده از نظریه هاي مطالعه شده تحلیل و / با استفاده از نظریه هاي مطالعه شده یک موقعیت آموزشی
.تربیتی خود را به همراه مستندات پژوهشی یا علمی ارائه نماید/ تصمیمات آموزشی

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
شود ضمن ارائـه  باشد، پیشنهاد میهاي مختلف میبا توجه به اینکه درك عمیق دانش نظري مستلزم کاربرد آن در موقعیت

مباحث نظري به شیوه مشارکتی، بر انجام فعالیت هاي عملی و بکارگیري دانش نظري در موقعیـت هـاي واقعـی تـدریس     
رشد راهبردهاي تواند زمینهبراین تدارك فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی میعالوه . تاکید شود

.فراشناختی دانشجویان را فراهم سازد
منابع آموزشی. 4

: منبع اصلی
.دوران: اکبر سیف، تهرانهاي یادگیري، ترجمه علیاي بر نظریهمقدمه). 1388(آر .اچ و هرگنهان، بی.اولسون، متیو-
.انتشارات دوران. روانشناسی یادگیري و آموزش: روانشناسی پرورشی نوین). 1390(سیف، علی اکبر -

: منبع فرعی
.جلد اول و دوم. سمت: تهران. هاي آموزشی و پرورشیمهارت). 1383(شعبانی، حسن -

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
)نمره8(ارزشیابی مستمر5-1
نمره4عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها -
نمره4عملکرد دانشجو در مجموعه تکالیف عملکردي -
)نمره12(ارزشیابی پایانی 5-2

. گیردبه صورت آزمون مکتوب در پایان ترم صورت میهاي یادگیري و آموزشارزشیابی پایانی درس نظریه
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»هاي تدریساصول و روش«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

هاي آموزش و برنامه درسی، عرصه اصلی اختیارات معلم است؛ و همین اختیارات است که مسئولیت معلم تدریس در تمامی نظام
شکل موثر آن بر بنیاد دانش و فعالیتی موقعیتی است که » تدریس«. کندهاي تدریس الزامی میرا براي بکارگیري موثر روش

کردن فقط با چنین دانشی را معلمان آینده براي هرگونه عمل خود نیاز دارند؛ اما عمل معلمی. شودهاي علمی دنبال مییافته
کند، کسب دانش تدریس هاي تدریس آماده میآنچه دانشجومعلمان را براي بکارگیري روش. شودکسب این دانش ممکن نمی

-اي از دانش و هنر که میهاي شخصی است؛ مجموعه تلفیق شدههاي ساخت دانش تدریسی بر اساس تجربهقابلیتبه همراه 
هاي الزم و عمومی را براي اصول و روش هاي تدریس در پی آن است که زمینه. تواند شایستگی تدریس نامیده شود

در این درس، . هاي تدریس شوندکارگیري روشدانشجومعلمان در سطحی عام فراهم کند تا آنان قادر به ادراك و ب
براي تحقق . شوند از فنون آن در عمل بهره بگیرندشوند و قادر میدانشجومعلمان با مبانی، اصول و مراحل تدریس آشنا می

تدریسی هايهایی از تدریس و با برخی از اعمال و فعالیتدستاوردي، ضروري است معلمان با منابع این حوزه علمی، با نمونه
تواند به آنان کمک چنین شرایطی می. هایی داشته باشندمعلمان پیشین در عرصه واقعی آشنا شوند و براي 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 گیري و 
. موقعیت هاي پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته هاي علمی و پژوهشی باشندارزیابی نتایج تصمیمات در 

مشخصات درس
نظري و عملی: نوع درس

1+1: تعداد واحد
ساعت32+16:زمان درس

روانشناسی تربیتی: پیشنیاز
انفرادي:نحوه آموزش

هاي تدریساصول و روش: نام درس

:این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بوددر پایان: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
اي اقدام کند که در آن نقش معلم به عنوان کارگزار اصلی آن عرصه به روشنی تشریح به ارائه تصویري از تدریس مدرسه

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

شناسد و از منابع معتبر تدریس آگاه هاي متفاوت میهاي بکارگیري آنها در موقعیتهاي تدریس را با قابلیتبرخی روش
.  د و به پیگیري دستاوردهاي علمی جدید حوزه تدریس، متعهد استتر را داراست و امکان شناسایی منابع مناسب

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 3-2&2-2کد

PCK 4-3&3-3کد

ـ فهم اصول و 
هاي روش

تدریس

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

. هاي آن اقدام کند

اي بر به تبیین تدریس مدرسه
اساس متغییرهاي مختلف 
متمایزکننده آن مبتنی بر 

کند و منابع علمی اقدام می
تشریحی به زبان خاص خود 

.نمایدارائه می

هاي به شناسایی اصول و روش
هاي مختلف تدریس در موقعیت

کند و تبیینی اي اقدام میمدرسه
مدلل از بکارگیري هر یک از 

هاي تدریس توسط اصول و روش
- در موقعیت خاص ارائه میمعلم 
. نماید

ایفاي نقش 
معلمی در 

توانسته است به شرح آنچه 
در منابع و مباحث درس در 

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

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

ارتباط با موضوع آمده است، 
. اقدام کند

کند که در منابع عمل می
درس بر آنها تاکید نشده است 

در منابع این حوزه ولی 
.موجود است

هاي گیري در موقعیتبه تصمیم
واقعی یا فرضی اقدام و به عنوان 

.اي کندمعلم ایفاي نقش حرفه

هایی ارائه کرده که پاسخانجام تکالیف
حاصل جستجوي در منابع در 
دسترس و بازخوانی محدود 

. تجربه شخصی است

هاي ارائه شده قواعد در پاسخ
کلی پاسخگویی پژوهشی 
رعایت شده و سطحی عمیق 

- از بازخوانی تجربه دیده می
. شود که قابل پذیرش است

هاي ارائه شده داراي بنیاد پاسخ
پژوهشی دقیقی است و ضمن
بکارگیري زبان مناسب ارائه، از 
سازماندهی و حتی محتواي بدیع 

. برخوردار است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:اي آن به شرح ذیل سازمان یافته استمحتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 

جایگاه موضوع و ایجاد طرح ضرورت و اول
انگیزه جهت پیگیري درس و ارزشـیابی  

تشخیصی و اعالم برنامه درس

معرفـی برنامـه و   شناسایی انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربوط،
سرفصــل درس، تشــریح منطــق درس و کاربردهــاي آن بــراي معلمــان، معرفــی تکــالیف 

. عملکردي و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد
اي خود را یـادآوري و آن را  هر دانشجو یکی از تجربیات تدریس معلمان مدرسه: 1تکلیف 

. امقبول بودن آن را مدلل تشریح کندروایت و مقبول یا ن
هایی از تدریس معلمـان بـه صـورت فـیلم و بحـث و بررسـی دربـاره تجربیـات         ارائه نمونههاها و یادآوري تجربهارائه نمونهدوم

هاي متعددي در تدریس مطرح اي که نشان داده شود اصول و روشدانشجومعلمان به گونه
.است

، تشریح اصـول و انـواع   )به عنوان یک علم(شناسی و شرح گستره موضوعی تدریس فهوممتشریح چیستی تدریسسوم
هـاي گـزارش   با اسـتناد تجربـه  (هاي تدریس و معرفی وضعیت ایران از حیث تدریس روش

.و تشریح وضعیت تدریس در چند کشور جهان) شده دانشجومعلمان
اي و بـا  هاي آن بر اساس واقعیات عمل مدرسههاي تدریسی معلمان و ضرورتتبیین نقشايتبیین نقش معلم در تدریس مدرسهچهارم

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

-هاي تدریس آگاه باشـند و چگونـه مـی   چرا معلمان نیاز دارند از اصول و روش: 2تکلیف 

توانند چنین کنند؟
-تشریح مراحل تدریس به عنوان عمل واقعی معلم در کالس درس مشـتمل بـر مخاطـب   قسمت اول: ايرسهمراحل تدریس مدپنجم

-یابی براي یک مبحث علمی، تعیین اهداف درس، انتخاب محتوا و فرصتشناسی و منطق
.هاي یادگیريدهی محتوا و فرصتهاي یادگیري، سازمان

.نقد و بررسی منطق مراحل ذکر شده: عملی
گیري در باره زمان درس، هاي یادگیري، تصمیمانتخاب روش تدریس محتوا و ارائه فرصتقسمت دوم: ايمراحل تدریس مدرسهششم

.درس و چگونگی ارزشیابی یادگیري مخاطبان) فضا و روابط(تنظیم مکان 
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.نقد و بررسی مراحل ذکر شده: عملی

درس سالیانه و اصول تهیه آن، تدوین طرح درس سـالیانه در کـالس و نقـد و    اجزاي طرحطرح درس سالیانه: ریزي تدریسبرنامههفتم
.هاي ارائه شده در کالسبررسی نمونه

.کنندهاي کوچک به تدوین طرح درس سالیانه اقدام میدانشجویان در گروه: عملی
هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه براي موضوع مورد نظر خـود  :3تکلیف 
.با مدرس درس ارائه کندتهیه و 

اجزاي طرح درس روزانه و اصول تهیه آن، تدوین طـرح درس روزانـه در کـالس و نقـد و     طرح درس روزانه: ریزي تدریسبرنامههشتم
.هاي ارائه شده در کالسبررسی نمونه

.کنندهاي کوچک به تولید طرح درس روزانه اقدام میدانشجویان در گروه: عملی
یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه براي موضوع مورد نظر خـود  هر :4تکلیف 

.تهیه و با مدرس درس ارائه کند
داري، فرهنگ کالس درس، مقررات کالس درس، جـو کـالس   هاي کالسالگوها و روشمدیریت کالس درسنهم

.درس و رفتار در کالس درس
-هـایی مـی  مـدیریت کـالس  هايهاي کوچک به بررسی روشدانشجویان در گروه: عملی

.پردازند که به طور فرضی یا واقعی توسط مدرس معرفی شده است
محـور و  هـاي تـدریس معلـم   روش: بندي آنها بـه دو طبقـه  هاي تدریس و طبقهانواع روشهاي تدریسروشدهم

.هاي تدریس شاگردمحور و معرفی مشروح هر یک براي بکارگیريروش
اند؟بندي کردههاي تدریس را طبقهدیگر به چه شکلی روشهاي بنديطبقه:5تکلیف 

محـور در کـالس   هاي تدریس معلمیادآوري کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیري روشمحورهاي تدریس معلمروشیازدهم
.درس
هاي کوچک به طراحی تدریس بر اساس این روش اقـدام و بـه   دانشجویان در گروه: عملی

.پردازندتدریس می
محور در کـالس  هاي تدریس شاگردیادآوري کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیري روشهاي تدریس شاگردمحورروشدوازدهم

.درس
هاي کوچک به طراحی تدریس بر اساس این روش اقـدام و بـه   دانشجویان در گروه: عملی

.پردازندتدریس می
هاي توضیح در ارتباط با موضوعات درسی، اثـربخش  دادن، قابلیت روشهاي توضیح روشتوضیح دادن در کالس درسسیزدهم

.هاي تدریسساختن توضیحات در هر یک از روش
هـاي تجربـی یـا    هاي مـوثر توضـیح در موقعیـت   گفتگوي دانشجویان در باره روش: عملی
.فرضی

هاي تدریسهر یک از روشگیري از آن در ها و چگونگی بهرهانواع پرسشکردن معلم در کالس پرسشچهاردهم
هاي تجربی یا هاي موثر پرسش کردن در موقعیتگفتگوي دانشجویان در باره روش: عملی
.فرضی

هـاي کالسـی   مواجهه معلم بـا پرسـش  پانزدهم
شاگردان

-هاي پرسش کردن شاگردان، چگونگی مواجهه با پرسشهاي شاگردان، انگیزهانواع پرسش
هاي تدریساع روشهاي شاگردان در هر یک از انو
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هاي ها در موقعیتهاي موثر پاسخگویی به پرسشگفتگوي دانشجویان در باره روش: عملی
.تجربی یا فرضی

هـا و مزایـا و   هاي آزمون و سنجش پیشرفت تحصیلی در کالس درس، انـواع آزمـون  روشسنجش یادگیري شاگردانشانزدهم
هـاي  سـنجش در کـالس درس، روش  معایب آنها براي بکارگیري در کالس درس، اهداف

.هاي تدریساعالم نتایج به شاگردان در کالس درس در هر یک از روش
هـاي  هـاي مـوثر سـنجش یـادگیري در موقعیـت     گفتگوي دانشجویان در باره روش: عملی

.تجربی یا فرضی

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
دانشـجوي ایـن درس   . شـود آموزشگر ـ دانشـجو انجـام مـی    جانبههاي کالس درس با مشارکت همهدر این درس، آموزش

همچنین، دانشجویان حـق دارنـد   . موظف است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع نیز بپردازند و در مباحث شرکت نماید
دقیقـه در  15بلـی، تـا   ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقـت ق به طرح پرسش بپردازند و براي ارائه دیدگاه

گردد و به صـورت عملـی مـورد    در همه جلسات درس، یک مبحث به صورت نظري ارائه می. کالس درس به ارائه نظر بپردازند
شود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست هایی مطرح حال، در جلسات درس ممکن است پرسشدرعین. گیردتمرین قرار می

تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه رخی از آنها میدانشجویان، پاسخگویی به ب
تواند براي همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعـداد آنهـا از   ها میاین قبیل پرسش. شود
.درصد تجاوز نکند50

منابع آموزشی . 4
استفاده از منابع مکتـوب منتشـر نشـده پـس از داوري و تاییـد شـوراي گـروه        . استفاده از منبع مکتوب الزامی استدر این درس

.آموزشی براي مدت مقرر در همان رشته بالمانع است
:شود، عبارتند ازبراي استفاده در این درس پیشنهاد می1398منابعی که تا پایان سال 

:منابع اصلی
.سمت: تهران. ها و فنون تدریسروش: هاي آموزشیمهارت). 1392. (شعبانی، حسن- 
.مدرسه: تهران. بازاندیشی فرایند یاددهی ـ یادگیري و تربیت معلم). 1386. (مهرمحمدي، محمود- 

:منابع فرعی
مرکـز فرهنگـی   : تهران. نیم قرن تدریس و تبلیغ حجت االسالم و المسلمین قرائتی). 1395(صنعت پور امیري، حسین - 

.رسهایی از قرآند
نـازیال کریمـی و   : مترجمـان ). چـارچوبی جـامع بـراي آمـوزش اثـربخش     (هنر و علم تـدریس  ). 2007. (مارزانو، رابرت- 

.موسسه فرهنگی منادي تربیت: تهران). 1394(عبدالرحیم نوه ابراهیم 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
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گیرد که هاي تدریس در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میروشارزشیابی پایانی در درس اصول و : ارزشیابی پایانی
ها و تجارب خود از کار عملی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس در آن دانشجویان یادگیري

. کنندهاي آموزشگر، ارائه میپرسش
شود و از سوي هاي بخش عملی درس را شامل میتارزشیابی ضمن نیمسال از سویی تمام فعالی: ارزشیابی ضمن نیمسال

گیرد و دستاورد هر دو قسمت جهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته دیگر براي اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیري انجام می
.شودمی

ردي که آموزشگر در موا. شودارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می: ارزشیابی تکالیف
. دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کنندمصلحت بداند، اجازه می

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

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

: سایر نکات
:مواردي که توجه به آن در این درس مهم است

. آمادگی مدام براي فعالیت عملی.1
. مشارکت جدي و موثر در مباحث کالس.2
. رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس.3
.رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی.4
.تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفیدمطالعه منابع .5
.شودظرافت و زیبائی ظاهري تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می.6
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»هاي راهنمایی و مشاورهاصول و روش«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

راهنمایی مجموعه فعالیت هاي منظم و سازمان یافته اي است که به منظور حـداکثر اسـتفاده از توانـایی هـاي بـالقوه در طـول       
مشاوره رابطه رویاروي بین مراجع و مشاور است که بدان وسیله به مراجع کمک می شـود تـا   . زندگی درباره فرد اعمال می شود

اذ نماید،از طریق مشاوره مراجع می آموزد که چگونه یک زندگی سالم و سـازنده را  پس از شناخت خویش تصمیمات مناسبی اتخ
. طرح ریزي کند و بدان ادامه دهد

از طریـق  . راهنمایی و مشاوره همواره به عنوان تسهیل کننده فرایند تعلیم و تربیت دانش آموزان براي معلمان مطرح بوده اسـت 
وانایی ها و محدودیت هاي دانـش آمـوزان پـی برد،یکـی از وظـایف اساسـی معلمـان        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 
دانشـجومعلمان در دوران تحصـیل خـود بـا     مبانی،اصول و روش هاي راهنمایی و مشاوره میسور نمی باشد، بنابراین الزم اسـت 

مبانی، اصول و روشهاي راهنمایی و مشاوره آشنا شده تا بتوانند درآینده به عنوان معلم مدرسه نقش راهنمایی و مشاوره اي خـود  
حسوب مـی  همچنین این درس به عنوان یکی از دروس پایه براي دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره م. را به خوبی ایفا نمایند

هاي الزم در آنها براي کسب مهارتهاي پایه حرفه اي فراهم نموده وزمینه ساز ورود به دروس تخصصی مشـاوره  شود که آمادگی
.می باشد

مشخصات درس
ــوع درس نظــري و : ن

عملی
) 1+1(2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

هاي راهنمایی و مشاورهاصول و روش: نام درس

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

پرورش پی ببرد و با نقش مشاوره اي معلمـان  اصول مشاوره بهره کافی ببرد، به جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و 
همچنین از فنون و روش هاي شناخت دانش آموزان و رویکردهاي اساسی مشاوره .در فرایند تدریس و کالس درس آشنا شود

.و روان درمانی اطالعات کافی کسب نموده و بتواند در موقعیت واقعی مدرسه بکار ببرد
خواهد بود از اصول مشاوره در موقعیت هاي واقعی مدرسه بهره برده و با شـناختی کـه   دانشجوپس از گذراندن این درس قادر 

شـغلی و  -در زمینـه هـاي تحصـیلی   ازتفاوت هاي فردي، ویژگی ها و مسایل و مشکالت دانش آموزان پیدا می کنـد بتوانـد   
.سازشی به آنها کمک نماید :شایستگی اساسی

pck&Ck 2کد-
1&3-3&4-
3&

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــوایی و   ــش محتــ دانــ
موضــــوعی راهنمــــایی 

ومشاوره و انواع آن

در موردمباحـــث اساســـی 
ــایی و  راهنمـــــــــــــ
ــاوره،فنون و روش  مشــــ
ــرفاً   ــاوره صـ ــاي مشـ هـ
ــده را   ــه ش ــات ارای اطالع
جمع آوري و بـدون ارایـه   
تحلیل حاصـل از مقایسـه   
آنهــــا، آن را گــــزارش  

موضوعات اساسی راهنمایی 
مشاوره و انواع آن را مورد و 

ــه   ــرار داده و یافت مقایســه ق
هاي خـود را در قالـب یـک    
گزارش منسجم ارایه نمـوده  

است

مباحث اساسی راهنمـایی و  
مشــاوره وانــواع آن، تفــاوت 
وتشابه مفاهیم ورابطه آنهـا  
با یکدیگررا مورد مقایسـه و  
ارزیــابی قــرارداده و دالیــل 
خود را در قالب یافته ها بـه  

یک گزارش منسجم صورت
.ارایه نموده است
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.  نموده است

نقش و وظـایف کارکنـان   
مدرسه در رابطه با فرایند 
راهنمایی و مشاوره دانش 

آموزان

ــایف    ــش و وظ ــاره نق درب
کارکنان مدرسه  در مـورد  
راهنمایی و مشاوره دانـش  
ــات   ــوزان صــرفاً اطالع آم
ارایه شده را جمـع آوري و  
بدون ارایه تحلیل حاصـل  
از مقایســـه آنهـــا، آن را  

.  گزارش نموده است

ــان   ــایف کارکن ــش و وظ نق
مدرسه را در فرایند راهنمایی 
و مشاوره دانش آموزان مورد 

ــه مقایســه  ــرار داده و یافت ق
هاي ناشی از این مقایسه را 
ــزارش   ــک گـ ــب یـ در قالـ

منسجم ارایه نموده است

ــان   ــایف کارکن ــش و وظ نق
مدرســـــه را در فراینـــــد 
راهنمایی و مشـاوره دانـش   
آموزان وتفاوت وتشابه آنهـا  
با یکـدیگررا مـورد مقایسـه    
وتجزیه و تحلیل قرارداده و 
یافته هاي خود را به صورت 

.ش نموده استمکتوب گزار

ــی   ــاي اساسـ رویکردهـ
مشاوره و روان درمـانی و  

کاربردهاي آنها 

درباره رویکردهـاي اصـلی   
مشـــاوره و روان درمـــانی 
صرفاً اطالعات ارایه شـده  
را جمع آوري و بدون ارایه 
تحلیل حاصـل از مقایسـه   
آنها، آن را گزارش نمـوده  

.  است

مفاهیم اساسی رویکردهـاي  
درمانی اصلی مشاوره و روان 

را مورد مقایسـه قـرار داده و   
یافته هاي خـود را در قالـب   
یک گزارش منسـجم ارایـه   

نموده است

مباحــث مهــم رویکردهــاي 
اصلی مشاوره وروان درمانی 
ــا    ــا ب ــابه آنه ــاوت وتش وتف
یکــدیگررا مــورد مقایســه و 
ارزیــابی قــرارداده و دالیــل 
خود را در قالب یافته ها بـه  
صورت یک گزارش منسجم 

.ه نموده استارای

برنامــه هــاي راهنمــایی و 
مشاوره در نظام آموزش و 

پرورش 

ــاي    ــه هـ ــاره برنامـ دربـ
راهنمـــایی و مشـــاوره در 
ــرورش  نظــام آمــوزش و پ
ــرفاً   ــران صـ ــان وایـ جهـ
ــده را   ــه ش ــات ارای اطالع
جمع آوري و بـدون ارایـه   
تحلیل حاصـل از مقایسـه   
آنها، آن را گزارش نمـوده  

.  است

ــای   ــاي راهنم ــه ه ی و برنام
مشاوره در آموزش و پرورش 
ایران را با سایر کشورهامورد 
مقایسـه قـرار داده و دالیـل    
خود را در قالب یک گزارش 

منسجم ارایه نموده است

ــایی و   ــاي راهنم ــه ه برنام
ــوزش و   ــاوره در آمــ مشــ
پـــرورش ایـــران وتفـــاوت 
وتشابه آن بـا برنامـه هـاي    
مشاوره درسـایر کشـورها را   
ــابی    ــه و ارزی ــورد مقایس م
قرارداده ویافته هاي خود را 
به صورت مکتوب ودر قالب 
یک گزارش منسـجم ارایـه   

.نموده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
مباحث اساسی:فصل اول

اهمیت و ضرورت راهنمایی و مشاوره-
فلسفه و اهمیت راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش-



١٢١

و مشاوره در جهان و ایرانتاریخچه راهنمایی-
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-
مفهوم و تعریف مشورت-
تعریف روان درمانی-
تفاوت بین مشورت،راهنمایی ، مشاوره و روان درمانی -

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب فصل از منابع معرفی شده -1
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
مقایسه مفاهیم راهنمایی، مشاوره و روان درمانی و بیان تفاوت هاي آنها-3

: يفعالیت عملکرد
تحلیل و مقایسه اهداف و خدمات راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درس-

رویکردهاي اساسی مشاوره و روان درمانی: فصل دوم
مشاور و انتخاب نوع رویکرد درمانی-
رویکردهاي درمانی متمرکز بر زمینه-
رویکردهاي درمانی متمرکز بر هیجانات-
مرکز بر تفکر و باوررویکردهاي درمانی مت-
رویکردهاي درمانی متمرکز برعمل و رفتار-
رویکردهاي درمانی یکپارچه نگر و التقاطی-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
ن تفاوت هاي آنهامقایسه رویکردهاي درمانی مختلف و بیا-3

: فعالیت عملکردي
تحلیل و مقایسه رویکردهاي اساسی مشاوره و روان درمانی و ارایه گزارش آن در کالس درس-1
تحلیل کاربرد رویکردهاي اساسی مشاوره و روان درمانی در محیط واقعی مدرسه توسط دانشـجویان رشـته مشـاوره و ارایـه     -2

گزارش کتبی آن به مدرس

انواع راهنمایی و مشاوره و الگوهاي آن: فصل سوم
انواع راهنمایی از نظر موضوع-
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انواع راهنمایی از نظر شیوه اجرا-
انواع مشاوره از نظرموضوع-
انواع مشاوره از نظر شیوه اجرا-
الگوهاي رایج راهنمایی-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -1
هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرسمشارکت در بحث -2
مقایسه انواع راهنمایی و مشاوره از نظر موضوع و شیوه اجرا و بیان تفاوت هاي آنها-3
مقایسه الگوهاي  راهنمایی وبیان شباهت ها و تفاوت هاي آنها-4

: فعالیت عملکردي
یه گزارش آن در کالس درستحلیل و مقایسه الگوهاي راهنمایی و مشاوره و ارا-1
تهیه جدول مقایسه انواع راهنمایی و مشاوره و بیان کاربرد هریک از آنها درمحیط واقعی مدرسه -2

روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره: فصل چچهارم
تعریف روش و فن-
روش هاي راهنمایی و مشاوره-
،واقعه نویسـی،مقیاس درجـه بنـدي رفتـار،گروه سـنجی،مطالعه      مشاهده،مصاحبه،پرسشنامه،شرح حـال نویسـی  (فنون راهنمایی-

)موردي،مطالعه پرونده تحصیلی،سیاهه رفتار،آزمون هاي روانی
گوش دادن،تشویق کردن، برخورد با مقاومت، برخورد با سکوت، سازمان دادن، انعکاس احساس و محتوا، قرارداد (فنون مشاوره-

ه، همدلی، مواجهه سازي، تفسیر و بینش، رهبري، ایفاي نقش، تسکین یـا آرام بخشـی،   بستن، تعیین تکلیف، پایان دادن به جلس
)ارجاع

مهارت هاي مشاوره -

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -1
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
یکدیگر و بیان تفاوت هاي آنهامقایسه فنون راهنمایی و مشاوره با-3
و تحلیل مشاهدات به صورت مکتوب) فیلم/ مستقیم(مشاهده اجراي فنون مشاوره توسط متخصصان -4

: فعالیت عملکردي
تحلیل و مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درس-1
-3، و ارایه گزارشی ازآنها بـه مـدرس    ....نظیر مشاهده، مصاحبه و طراحی و اجراي یک نمونه از هر کدام از فنون راهنمایی-2

بیان کاربرد هریک از فنون راهنمایی و مشاوره درمحیط واقعی مدرسه در قالب گزارش کتبی
در مـورد یـک نفـر از دانـش     )فیلم / مستقیم(اجراي فنون مشاوره توسط دانشجویان رشته مشاوره با توجه به مشاهدات خود -4

تصویري و کتبی آن به مدرس-آموزان و ارایه گزارش صوتی
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نقش و وظایف کارکنان مدرسه در برنامه راهنمایی و مشاوره دانش آموزان: فصل پنجم
نقش و وظایف مدیرمدرسه-
نقش و وظایف معلم مدرسه-
نقش و وظایف مشاورمدرسه-
نقش و وظایف مربی پرورشی مدرسه-
فرایند راهنمایی و مشاوره نقش سایر متخصصان در-
نقش خانواده در فرایند راهنمایی و مشاوره-
نقش دانش آموز در فرایند راهنمایی و مشاوره-

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

هاي آنها
: فعالیت عملکردي

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

جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش: شمفصل ش
برنامه هاي راهنمایی و مشاوره در دوره هاي تحصیلی ابتدایی و متوسطه-
نقش و عمل مشاور در دوره هاي تحصیلی ابتدایی و متوسطه-
ساختار و تشکیالت راهنمایی ومشاوره در آموزش و پرورش ایران-
اوره دانش آموزي وخانواده در مناطق آموزش و پرورشخدمات و وظایف مراکز مش-
خدمات و وظایف مراکز مشاوره دانشجویی در دانشگاهها-
مشاوره در موسسات و مراکز بهداشت روانی-

تفاوت هاي فردي در بین دانش آموزان مدرسه-
در نظر گرفتن تفاوت هاي فردي در راهنمایی و مشاوره با دانش آموزان-

:ادگیريفعالیت ی
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
مقایسه برنامه هاي راهنمایی و مشاوره درمدارس ابتدایی و متوسطه و بیان تفاوت هاي آنها-3
مقایسه دانش آموزان از نظر تفاوت هاي فردي در ابعاد مختلف-4

: فعالیت عملکردي
تحلیل و مقایسه برنامه هاي راهنمایی و مشاوره در مدارس ابتدایی و متوسطه و ارایه گزارش آن در کالس درس-1
تحلیل و مقایسه برنامه هاي راهنمایی و مشاوره در مراکز مشاوره دانش آموزي، خانواده و دانشجویی و ارایـه گـزارش کتبـی    -2

آن به مدرس
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وت هاي فردي دونفر از دانش آموزان یک مدرسه توسط دانشجویان رشته مشاوره و ارایـه گـزارش کتبـی آن بـه     مقایسه تفا-3
مدرس

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظري به 

برقراري ارتباط میان آموخته هاي . ن و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده استهمراه مشارکت دانشجویا
کالسی و الزامات محیط آموزشی، بهره گیري از فرصتهاي یادگیري خارج از محـیط آموزشـی،برقراري پیونـد میـان نظـر و      

هـاي عملکـردي توسـط مـدرس از     عمل در محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی دانشجویان در انجام فعالیـت 
راهبردهاي تدریس این درس می باشد که منجر به درك عمیق تر مطالب وبکارگیري دانـش نظـري راهنمـایی و مشـاوره     

یادگیري غیر مستقیم نیـز مسـتلزم مطالعـه فـردي و درك     .توسط دانشجومعلمان در موقعیت هاي واقعی مدرسه خواهد شد
.محیط آموزشی می باشدشناختی فرد در موقعیت هاي مختلف

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

مبـانی و اصـول راهنمـایی و مشـاوره، تهـران، انتشـارات       ). زیر چاپ(قدمی، سید امیر؛ همت، نورعلی و نبوي، سید صادق -
دانشگاه فرهنگیان

.نترجمه مهدي گنجی، تهران، نشر ساواال. اصول ومبانی مشاوره). 1390(تی.گالدینگ، ساموئل -
.تهران، انتشارات رشد. مقدمات راهنمایی ومشاوره). 1390(شفیع آبادي، عبداهللا -

:منابع فرعی
کلیات راهنمایی و مشاوره، مشهد، نشرتمرین). 1391(اصغري پور، حمید-
ت رشد زمینه مشاوره و راهنمایی، ترجمه باقر ثنایی و همکاران،انتشارا). 1386(گیبسون، رابرت و میشل، ماریان-
راهنمایی و مشاوره در دوره هاي تحصیلی، تهران، انتشارات رشد ). 1379(صافی ، احمد-
فنون مشاوره و روان درمانی، تهران، نشر دانژه ). 1391(تمدنی، مجتبی و بهمنی، بهمن -
اصول و روش هاي راهنمایی و مشاوره،تهران،انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی ). 1371(حسینی بیرجندي، سید مهدي -

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره10به میزان ) باز پاسخ،بسته پاسخ، چندگزینه اي و یا ترکیبی(آزمون مباحث نظري: ارزشیابی پایانی
نمره2دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسیعملکرد: ارزشیابی فرآیند

نمره8عملکردي) فعالیت(مجموعه تکالیف: ارزشیابی پوشه کار
. ارزشیابی از یادگیرنده براساس تکالیف یادگیري در طول نیمسال،تکالیف عملکردي و آزمون پایان نیمسال انجام مـی شـود  

.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است)یادگیري و عملکردي(مبناي ارزیابی تکالیف
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»ارزشیابی از یادگیري«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

درس ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان یک حوزه تخصصی در بردارنده دروس متعددي چـون آمـار، روش تحقیـق و انـدازه     
ان میزان تحقق اهداف کلی از آموزش را مـورد ارزیـابی قـرار داده، سـطح     در واقع این درس کمک میکند تا بتو. گیري می باشد

اسـتفاده و بکـارگیري الگوهـاي متعـدد     . کیفی آموزش را ارتقا بخشیده و بطور نظامند اثرات آنرا مورد بازبینی و واکاوي قـرار داد 
آموزشـی را شناسـایی نماینـد و در    ارزشیابی براي قضاوت درخصوص برنامه هاي درسی به معلمان کمک می کنـد تـا نیازهـاي    

.سازماندهی مطالب و محتواي درسی انتقال دانش، نگرش و باالبردن سطح مهارتها را بهبود بخشند
مشخصات درس

عملی/ نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

:پیشنیاز

ارزشیابی از یادگیري:  نام درس

:این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایان : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
انواع آزمونها و الگوهـاي ارزشـیابی را پیـاده سـازي     با کسب مهارت در حوزه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قادر باشد 

، نحوه محاسـبه ضـریب   محاسبه ضریب دشواري آزموننماید و در خصوص اهداف ارزشیابی، آزمونهاي عملکردي، 
.ابی عملکرد گزارشی را ارائه نمایدپایایی و آزمونهاي ارزی

:شایستگی اساسی
CK1-1&2-1

&

PK2-2&3-2

3سطح2سطح1سطح هامالك

دانشجو قادر است انواع رویکرد ارزشیابی
الگوهاي ارزشیابی را نام 

. ببرد

دانشجو قادر است در طبقـه  
بندي از نقاط قوت و ضـعف  
الگوهاي ارزشیابی ارائه دهد 
و بر همین اساس الگوهـا را  

. درجه بندي نماید

دانشجو قـادر اسـت الگوهـا    
ــل  ــورد تحلی ارزشــیابی را م
قرار داده و کاربرد هـر یـک   
را در نمونه اي عینی مـورد  

. نقد و بررسی قرار دهد
دانشجو قادر است انواع آزمونهاي عملکردي

آزمونهاي عملکـردي را  
. طبقه بندي نماید 

ــواع  ــادر اســت ان دانشــجو ق
آزمونها را مقایسـه نمـوده و   
براي هریـک نقـاط قـوت و    

. ضعف را مشخص نماید

دانشــجو قــادر اســت انــواع 
ــه   ــردي را ب ــا عملک آزمونه
لحاظ کاربردي مورد نفـد و  

. تحلیل قرار دهد
محاسبه ضریب 

و رواییپایایی 
دانشجو قـادر اسـت در   
ــایی و  حــوزه تعیــین پای
روایـی تعریفـی را ارائــه   

دهد

دانشجو قادر است محاسبات 
مربــوط بــه تعیــین روایــی و 
پایــایی آزمونهــاي پیشــرفت 

. تحصیلی را انجام دهد

دانشجو قادر اسـت ضـریب   
ــواع   ــی انـ ــایی و روایـ پایـ
آزمونهاي پیشرفت تحصیلی 

د را محاسبه نماید و مورد نف
. و بررسی قرار دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسنوبت بحث
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گیـري،  آزمون، اندازه: تعاریف و اصطالحاتاول
ارزشیابی، مقیاسها و انواع آن،

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

.و تحلیل گردد

از دانشجویان خواسته شود بـا مراجعـه بـه    
منایع متعدد تعاریف مختلفی گـرآوري و در  

.قالب جدولی ارائه نمایند

نمونه هایی از آزمونها در کالس مطرح و انواع آزمونها و ویژگی آنهادوم
بر چگونگی و نحوه ساخت آنها بحـث و  

.تبادل نظر شود

خواسته شود نمونـه هـایی از   از دانشجویان 
آزمونها را در پژوهشها یافته و با ویژگیهاي 

.آنها تطابق بدهند
بحث و تبادل نظر در خصوص ارزشـیابی  رویکردهاي مطرح در ارزشیابیسوم

و دیدگاه مقایسه اي با توجه بـه اهـداف   
مطرح شود و با ذکر مثال هاي گوناگون 
الگــوي متناســب بــا هــر ســاختار مــورد 

بررسی قرار گیرد
مراحل ارزشیابی آموزشی، تحلیل موقعیت، چهارم

اهداف و مولفه هاي ارزشیابی آموزشی
در این جلسـه بـا نمـایش فـیلم مرحلـه      
تحلیل موقعیت مورد بررسی قرار گرفتـه  
و هدفها و پیش نیازها با بحث و گفتگـو  

.مورد واکاوي قرار بگیرد

از دانشــجویان خواســته شــود کــه فــیلم را
مجــددا بررســی و نکــات مطــرح شــده در 
خصوص اهداف و پـیش نیازهـا را بـازبینی    

.مجدد و گزارش جدید ارائه نمایند
تعریف، اهـداف، مراحـل، روشـها و طبقـه     پنجم

بندیهاي طرح ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
با ارائه نمونه هایی از انـواع طـرح هـاي    
ارشیابی پشـیرفت تحصـیلی، ویژگیهـا و    

بندي طرحها مورد تحلیل و سطوح طبقه 
.بررسی قرار گیرد

از دانشجویان خواسته شود که بـا انتخـاب   
یک درس مشـخص یـک نمونـه از طـرح     
ارزشــیابی پیشــرفت تحصــیلی آمــاده و در 

.کالس ارائه نمایند
انواع آزمونها و کاربرد آنها و قواعـد هـر   ششم

یک
با طـرح نمونـه هـاي متفـاوتی از انـواع      

نقاط قوت و ضـعف  آزمون ها در کالس
هــر یــک از آزمونهــا بــه نقــد و بررســی 

.گذاشته شود

از دانشجویان خواسته شود با طراحی یـک  
نمونه ترکیبی از انواع آزمونها ویژگیهاي هر 

.یک از آزمونها را مورد ارزیابی قرار دهند

نمونه هاي متعددي از طـرح هـا توسـط    طرح نمونه هاي عملی در کالسهفتم
ــجویان  ــاي  دانش ــه ه ــایی و نمون شناس

طراحی شده توسـط ایشـان را در گـروه    
.نقد و بررسی نمایند) کالس(

از دانشجویان خواسـته شـود نمونـه هـاي     
طراحی شده و بررسی شده را مورد بازبینی 

.قرار دهند

تعریف آزمونهـاي عملکـردي و انـواع آن،    هشتم
مراحل تهیـه آزمونهـاي عملکـردي، روش    

تهیه چک لیستواقعه نگاري ، چگونگی
ــاي    ــار آزمونه ــه ک ــک نمون ــه ی ــا ارائ ب
عملکردي و چگونگی مقیاس بندي انهـا  
در کالس به صورت عملی تهیه و نمونه 
طراحی انجام شده در جلسه قبل در این 

.قالب اجراي مجدد گردد

از دانشجویان خواسته شـود یـک نمونـه از    
روشهاي سنجش مشاهده اي را انتخـاب و  

ــتفاده از روش ــا اس ــک  ب ــاري ی ــه نگ واقع
.گزارش ارائه نمایند
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شرایط اجراي آزمون، نحوه نمـره گـذاري،   نهم
نحوه تفسـیر اطالعـات، محاسـبه ضـریب     

دشواري آزمون

یـک نمونـه از آزمونهـاي اجـرا شـده در      
کالس ارائه و موارد و مباحث کالس بـا  

.نمونه تطبیق و واکاوي گردد

از دانشــجویان خواســته شــود یــک نمونــه 
را مورد تحلیل و بررسـی قـرار داده،   آزمون 

اطالعـات انـرا تفســیر و ضـریب دشــواري    
.آزمون را محاسبه نمایند

نقش و کاربرد آمار توصیفی در تفسـیر داده  دهم
ــهاي    ــزي و شاخص ــهاي مرک ــا، شاخص ه

پراکندگی

به ذکر دالیلی اهمیـت بکـارگیري آمـار    
توصیفی در تحلیل آزمونها پرداخته شـود  

و پراکندگی با ذکر و شاخصهاي مرکزي
.مثال حل و تمرین شود

ــش    ــود در بخ ــته ش ــجویان خواس از دانش
شاخصهاي مرکزي از میانگین و در بخـش  
شاخصهاي پراکنـدگی واریـانس و ضـریب    
همبستگی مثالها و نمونـه هـایی تمـرین و    

.نمرات آزمونهاي قبلی محاسبه گردد
هاي آزمونهاي قبلی محاسابات در نمونه تعیین روایی، اهمیت  و انواع آنیازدهم

روایی در کالس درس بطور عملی انجام 
و انــواع آن مــورد بحــث و گفتگــو قــرار 
گرفته و ترجیحا براي هر مورد نمونه اي 

.انجام شود

ــوارد     ــود در م ــته ش ــجویان خواس از دانش
آزمونهاي قبلی روایـی آزمونهـا محاسـبه و    

.گزارش گردد دوازدهم

ــایی، نحــوه  تعریــف سیزدهم ــایی، روشــهاي پای پای
محاسبه ضریب پایایی

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

از دانشجویان خواسته شود نحـوه محاسـبه   
پایایی را در چند کار پژوهشی مورد بررسی 

.قرار دهند
هدفهاي ارزشیابی، تعریف ارزشیابی ، انواع چهاردهم

ارزشیابی
موارد و رئوس درس در کالس به بحـث  
و گفتگو گذاشته شـود و نمونـه هـایی از    

.انواع ارزشیابی بررسی گردد

از دانشجویان خواسته شود در یک جـدول  
ــیابی را   ــا و شــباهتهاي ارزش ــواع، تفاوته ان

.ترسیم نمایند
ــاحبه،   پانزدهم ــت، مص ــاهده موقعی ــهاي مش روش

نظرخواهی
مورد تحلیل و بررسی روشهاي ارزشیابی 

قرار گرفته و محاسب و معایـب هریـک   
.مورد نقد و بررسی قرار گیرد

از دانشجویان خواسته شود در یـک نمونـه   
نفري روشهاي 5عملی و در جامعه کوچک 

.این جلسه را اجرا و گزارشی ارائه دهند
آزمونهاي ارزیابی عملکـرد آموزشـی، خـود    شانزدهم

سنجی، ارزیابی همکاران
رئوس مطرح در این جلسه مورد بحث و 
گفتگو قرار گیرد و محاسن و معایب هـر  

.یک طرح و نقد و ارزیابی گردد

ــیابی    ــود ارزش ــته ش ــجویان خواس از دانش
پیشــرفت تحصــیلی را در طرحــی جــامع و 
بطور یکپارچه در قالب یک کـار پژوهشـی   
طی یک هفته تـا زمـان برگـزاري آزمـون     

.پایان ترم ارائه نمایند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
این درس به دلیل ماهیت عملی پیشنهاد میشود که به صورت حل مسئله و پروژه اي انجام شود و بیشـتر مفـاهیم بـه صـورت     

.تحلیلی و با ارائه نمونه هاي مشابه تدریس شود
منابع آموزشی. 4

: منبع اصلی
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.اکبر سیف، نشر دورانروشهاي اندازه گیري و ارزشیابی آموزشی، دکتر علی 
:منبع فرعی

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

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
.نمره ارزیابی کارعملی که در جلسه آخر براي دانشجویان تعیین گردیده است6

نمره آزمون کتبی14: پایانیارزشیابی 
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»کاربرد هنر در آموزش«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

معلمان باید با -از این رو دانشجو. کاربرد هنر در آموزش به حوزه پیوند بین نظریه و عمل در برنامه درسی هنر می پردازد
حوزه هاي کاربردي هنر آشنا شده و  بتوانند به صورت عملیاتی، فرصت هاي یادگیري هنر را کسب کنند تا بتوانند در حوزه 

این درس توجه دانشجویان به برنامه . عنوان معلمانی توانمند در حوزه هنر ایفاي نقش کنندآموزش به دانش آموزان مدارس به
.  درسی هنر به صورت  تلفیقی جلب کرده و تجارب نوین هنر را به آنها معرفی می کند

مشخصات درس
تربیتی: نوع درس
واحد عملی1:  تعداد واحد
ساعت 32:  زمان درس

-: پیشنیاز

کاربرد هنر در آموزش:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

.مفهوم هنر و رابطه آن با مفهوم سواد را شناسایی کند-
.ابعاد چهارگانه هنر در آموزش را به روشنی درك کند-
.بگیردرابطه هنر و تلفیق با سایر دروس را درك کرده و بکار-
.برنامه درسی و آموزش هنر را در نگاه جهانی به همراه تجارب نوآورانه بشناسد- :شایستگی اساسی

CK-کدهاي
2- 1و 1-1
PCK-کدهاي
3-1 ،3 -2 ،3 -3 ،3-4

3سطح2سطح1سطح هامالك

به خلق اثر هنري ساده تولید هنري 
. با استفاده از الگو بپردازد

هنري متفاوت به خلق اثر 
.از الگو بپردازد

آثار هنري جدیدي بدون 
استفاده از الگو و منحصر به 

.فرد تولید کند
به مشاهده آثار تاربخی تاریخ هنري

پیرامون خود واکنش 
.نشان بدهد

نسبت به آثار تاریخی و 
رابطه هنر و فرهنگ حس 

.مثبتی داشته باشد

رابطه هنر و فرهنگ و تاریخ 
درك کرده و به را به درستی 

.تحلیل عمیق بپردازد
حساسیت بصري نسبت نقد هنري 

به پدیده هاي هنري 
. داشته باشد

هاي ها و کیفیتویژگی
پیچیده و ظریف مستتر در 
آثار هنري و محیط 

پیرامون خود را درك کند

هاي ها و کیفیتویژگی
پیچیده و ظریف مستتر در 
آثار هنري و محیط پیرامون 
خود را درك کرده و تفسیر و 

. نقد کند
در گفتگوي دائمی دربارة زیبایی شناسی 

. ماهیت هنر شرکت کند
هاي دقیق بر اساس مالك

به قضاوت دربارة هنر  
.بپردازد

هاي دقیق بر اساس مالك
هنر  و  به قضاوت دربارة 

.بپردازددفاع از آن
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن فرصت. 2
کلیات و اهمیت کاربرد هنر در آموزش -فصل اول

هنر و بازاندیشی مفهوم سواد -
پیامدهاي تربیت هنري-
هنر و تربیت چندفرهنگی-

:تکلیف یادگیري
. دانشجویان به شرح پیامدهاي تربیت هنري در تعلیم و تربیت بپردازند

تولید آثار هنري -فصل دوم
. آموزان یاري رساندگرایی مورد نیاز براي عملکرد هنري با کیفیت باال به دانشها و توسعۀ تخیلبراي کسب مهارت-
. ي توسعه تخیل گرایی آنها فراهم شودهایی برارا طراحی کنند که مهارتدانشجویان باید برنامۀ درسی-
دانشجویان با دامنه وسیعی از رسانه ها، ابزارها، تجهیزات و فنونی که توسط هنرمندان به کار گرفته می شوند، آشنا می -

همچنین  سوژه ها، موضوعات درسی، نهادها و سایر ابزارهایی که تولید هنري را رشد و شکل می دهد، را می . شوند
.شناسند

مهارت هایی نظیر کاربرد رسانه ها، . دانشجویان می توانند مهارت ها و سنت هاي هنروري و هنرمندي را یاد بگیرند-
. وسایل مختلف و به کارگیري ظرفیت ها و قابلیت هاي آنان

اي 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 عملکردي
هاي فنی مورد نیاز براي انجام کار شان را پرورش دهند و مهارتگراییدانشجویان باید احساساتشان را توسعه دهند، تخیل-

. صحیح با مواد آموزشی را کسب کنند
هاي الزم براي دستیابی به این آثار تجسمی را تجربه کنند و فرصت کسب مهارتدانشجویان باید لذت ناشی از خلق -

.بخش را داشته باشندتجربۀ لذت
. به صورت پوشه کار ارائه شود-

تاریخ هنري-فصل سوم
ن بر دانشجویا. که هنر در آن پدید آمده، می پردازنددر برنامۀ تربیت هنري دانشجویان به درك زمینۀ تاریخی و فرهنگی

اساس آثار مختلف تاریخی، هنري، فرهنگی به حوزه تاریخ هنر ایران آگاهی یافته و آن را به صورت کاربردي مورد توجه قرار می 
.دهند

مثل تاریخ تولد و مرگ، سوابق و تجارب اولیه، اطالعـات در مـورد آثـار هنـري     : اطالعات واقعی در مورد هنرمندان-
. ایطمثل توصیف فیزیکی، موضوعی و شر
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...) رنـگ، فضـا و  (، یعنی توصیف کردن و تحلیل کردن حلقه هاي ارتباطی در یک اثر هنـري  تحلیل صوري اثر هنري-
به عنوان مبنایی براي فهم این که چگونه اثر هنري متناسب با خصوصیات یک هنرمند و یا هماهنگ با یـک جنـبش یـا    

. سنت هنري است
وسایل و مواد مورد استفاده، ابزارها و روش هاي به کار برده شـده و تغییـرات   شامل اطالعاتی دربارة: تحلیل اثر هنري-

. حاصله در اثر هنري که ناشی از گذر زمان یا سایر تأثیرهاي محیطی است
یعنی بررسی ارتباط میان آثار هنري و محیط اجتماعی، سیاسی و فرهنگـی و شـناخت   : )بستر(روابط مربوط به زمینه -

.مورد نظرتأثیر آن بر آثار

:تکلیف عملکردي
دانشجویان باید رابطۀ میان هنر و فرهنگ را دریابند؛ مثالً اینکه فناوري و ایدئولوژي در یک مقطع خاص چه تأثیري در آثار -

.  هنري هنرمندان گذاشته است
.به تحلیل صوري، واقعی و روابط زمینه ها در یک یا چند اثر هنري ملی یا بین المللی بپردازند-

. به صورت پوشه کار ارائه شود-
نقد هنري-فصل چهارم

نگریستن شکلی از پیشرفت شناختی . هاي هنري را بیاموزنددانشجویان باید چگونگی دیدن و صحبت کردن دربارة کیفیت-
. بنابراین دانشجویان با نگاهی متفاوت به آثار و پدیده هاي هنري می نگرند و تکنیک هاي نقد آثار هنري را می آموزند. است
فکرانه و هوشمندانه و صحبت کردن درباره هنر است که از طریق آن فرد می نقادي هنري شامل کاربرد زبان، نگارش مت-

.تواند به نحوي بهتر و پربارتر نقش و جایگاه هنر را در فرهنگ و جامعه درك کند و براي آن ارزش قائل شود
: دانشجویان مراحل چهارگانه نقادي هنري را باید بیاموزند-
اگرچه مرحله توصیف بر ابعادي تأکید دارد که ما از طریق آنها به درك کلی امور می رسیم اما می تواند بحث :توصیف.1

گاهی ممکن است فردي رنگی را قرمز ببیند اما فرد دیگري آن را نارنجی ببیند و یا یک نفر شکلی را . هاي عمیقی را پدید آورد
.به هر حال از طریق توصیف است که می توان زبان را دقیق تر نشان داد. بیندمربع ببینند ولی فرد دیگر آن را چند ضلعی ب

اگرچه تحلیل یک مبناي 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 هاي هنري را فراگیر باید بتواند بین تقارن و نامتق. ساختار یا ترکیب یک اثر هنري را تحلیل کند

آیا دانشجویان می توانند از زبان طراحی استفاده کنند یا خیر؟. تشخیص دهند، نسبت به کیفیت هاي رنگ و خط حساس باشد
در مرحله تفسیر، دانشجویان به سطوح تخیلی تر قدم می گذارد و از او خواسته می شود تا درباره معناي مستتر در:تفسیر.3

براي انجام این کار از دانشجو خواسته می شود تا بین ساختار موجود در . اثر هنري و یا هدف موجود در ذهن هنرمند تأمل کند
در این مرحله درباره اثر هنري سوال هاي . اثر هنري و جهتی که هنرمند فراگیر را به آن سمت می کشاند، ارتباط برقرار کند

.نها، این است که سواالت باز هستند و پاسخ درست یا غلط ندارندمختلفی مطرح می شود و ویژگی آ
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این قضاوت نتیجه اي است که بیانگر موفقیت یا شکست اثر . فرایند نقد به طور طبیعی با قضاوت خاتمه می یابد:قضاوت.4
ن حالت به بحث گذاشته قضاوت هاي شکل گرفته در ای. هنري است و جایگاه آن در مقایسه با سایرآثار هنري نشان می دهد

. نمی شوند زیرا این وظیفه نقادان و خبرگان حرفه اي تر است نه معلمان دوره ابتدایی
تکلیف عملکردي

هاي پیچیده و ظریف مستتر حساسیت بصري باید در دانشجویان پرورش یابد تا به اتکاي آن بتوانند خصوصیات و کیفیت-
.ك و توصیف کننددر آثار هنري و محیط پیرامون خود را در

. جلسه در مورد یک اثر هنري ملی بکار بگیرند4مراحل چهارگانه نقد هنري را در طول -
. به صورت پوشه کار ارائه شود-

زیبایی شناسی -فصل پنجم
. کنندهایی است که هنرها  ایجاد میهدف دیگر تربیت هنري مربوط به ارزش-
توجه دانشجویان به فرایند آفرینش هنرمندانه، پدیده هنري، تفسیر و شناخت، ارزشـیابی انتقـادي،  زمینـه فرهنگـی و     -

. اجتماعی آن معطوف شود
زیبایی شناسی به دانشجویان یاد می دهد که به طور فلسفی بیندیشند، پرسش ها و پاسخ هـاي ممکـن کـه بـه طـور      -

. سی تاریخی هنر به وجود می آید را مورد بررسی قرار دهندطبیعی در مسیر ساختن، نقادي و برر

: تکلیف عملکردي
.دانشجویان باید  گفتگوي دائمی دربارة ماهیت هنر شرکت کنند-
. براساس مالك هاي زیباشناسانه به قضاوت دربارة هنر و دفاع از آن بپردازند-

هنر و برنامه درسی تلفیقی-فصل ششم
برنامۀ درسی . شودهاي درسی هنري و غیرهنري تلفیق میمۀ درسی هنر اشاره دارد که با دیگر برنامهاین دیدگاه به آن برنا

: شودتلفیقی هنر عموماً در یکی از چهار نوع ساختار برنامۀ درسی سازماندهی می
سند؛ مثل مطالعۀ شود تا به فراگیران کمک کند تا دورة خاص تاریخی یا فرهنگی خاص را بشناگاهی از هنر استفاده می-

. هاي ماتئو برادي، و یا موسیقی و معماري آن دوره و طرز پوشش افراد طبقات اجتماعیجنگ داخلی در کنار عکس
مانند . ها میان هنرها را بشناسندها و تفاوتشود تا شباهتدومین شکل تلفیق حالتی است که در آن به فراگیران کمک می-

. معناي ریتم در هنرهاي تجسمیتفاوت معناي ریتم در موسیقی با
. ها قابل شناسایی استسومین شکل تلفیق، شناسایی ایدة اصلی است که در هنر در دست انجام و یا در دیگر حوزه-
اي را تعریف یا بیان کنند توان از دانشجویان خواست که مسئلهمی. مسئله استچهارمین نوع تلفیق مربوط به تمرین حل-

آموزان دبیرستانی خواسته شود که براي هاي مختلف است؛ مثالَ اگر از دانشنظر گرفتن دیسیپلینکه مستلزم در 
هاي فیزیکی مواد ها باید مالحظات طراحی، رشد کودك، ویژگیدبستانی یک بازي طراحی کنند، آنآموزان پیشدانش

مر را می توان به صورت عملی با دانشجویان این ا. شناسی را در نظر بگیرندآموزشی، ترکیب این موارد و مسائل زیبا
.تمرین کرد
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: تکلیف عملکردي
به صورت تلفیقی یک ... دانشجویان با استفاده از فعالیت هاي هنري مختلف براي یک درس مانند علوم، ریاضی، فارسی و -

. دبرنامه درسی طراحی کند و متناسب با آن به صورت عملی آن برنامه درسی تلفیقی را اجرا کن
. به صورت پوشه کار ارائه شود-

تجارب نوآورانه آموزش هنر -فصل هفتم
در این فصل دانشجویان با تجارب بین المللی در حوزه آموزش هنر آشنا می شوند و کاربرد هنر در آموزش را به صورت -

. واقعی درك می کنند
همچنین برخی مجامع بین المللی در حوزه آموزش هنر به صورت الکترونیکی و کتابخانه اي به دانشجویان معرفی می شود -

. تا در حوزه هاي هنري مورد عالقه خود به کسب دانش و مهارت هاي حرفه اي بپردازند
: برنامه هاي آموزش هنر عبارتند از

کنفرانس جهانی آموزش هنر -
) TETAC(پروژه تتاك -
پروژه رامبرانت        -
آشنایی با مجامع تخصصی، سایت هاي اینترنتی و نشریات آموزش هنر -

تکلیف عملکردي
دانشجویان با مراجعه به سایت ها و منابع الکترونیکی به معرفی فعالیت هاي مجامع بین المللی در حوزه آموزش هنر -

.بپردازند
. نمونه کارهاي هنري مختلف در حوزه آموزش هنر به دانش آموزان را جستجو و معرفی کنند-

. به صورت پوشه کار ارائه شود-

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

.استفاده از راهبرد مستقیم در تدریس مفاهیم  و کلیات با استفاده از ابزارهاي رایانه اي مناسب-
. شیوه هاي تدریس مشارکتی و گروهی، بازدید از مراکز هنري و موزه ها و گالري ها، روش ایفاي نقش-
. راهبرد غیر مستقیم براي طراحی فرصت هاي یادگیري بر اساس ابعاد نقد هنري، تاریخ هنري و زیبایی شناسی-

منابع آموزشی.5
شود، عبارتند ازبراي استفاده در این درس پیشنهاد می1398منابعی که تا پایان سال 

منبع اصلی-
: براي بخش نظري

. سمت: برنامه درسی و آموزش هنر در آموزش و پرورش، تهران).  1393(مهرمحمدي، محمود؛ کیان، مرجان -
: براي بخش عملی
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. هاي تولید محصوالت هنري را آموزش داده اندسایر منابع آموزشی معتبر که شیوه-
: 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

ارزشیابی یادگیريراهبردهاي . 5
نمره 6=  آزمون پایان ترم: ارزشیابی پایانی-
نمره 8= ارزیابی پوشه کار بر اساس تولیدهنري، تاریخ هنري، نقد هنري -
مرتبط با ... اطالع رسانی توسط دانشجویان در طول ترم مانند معرفی کتاب، سایت، اخبار، گزارش هاي علمی، همایش ها و -

نمره3= آموزش هنر
نمره 3=  رفی، نقد و تحلیل آثار هنري، تاریخی، فرهنگی ملی و بین المللی توسط دانشجویان در طول ترممع-
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»کاربرد زبان در تربیت«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
اندیشه از یک طرف با زبان آمیخته است و از طرف دیگر . اندیشه و ارتباط: رابطه زبان و تربیت، ریشه در وجوه مشترك آنها دارد

اندیشه، از یک سو، محور تربیت و عمل تربیتی است، و از سـوي  . تربیت، به ویژه به معناي متعالی آن بر اندیشه استوار می گردد
این رابطه و پیوستگی چنان است، که برخی از فیلسوفان و دانشمندان، اندیشه و . اي ناگسستنی دارندبطهدیگر، زبان و اندیشه، را
. زبان را یکی دانسته اند

ارتبـاط، موضـوعی   . ارتباط جنبه عینی و قابل مشاهده رابطه زبان و تربیـت  اسـت  . ارتباط، محور دیگر رابطه تربیت و زبان است
بان است؛ به طوري که، برخی از زبان شناسان، ارتباط را مهم ترین کارکرد زبان دانسته اند؛ و تربیـت  مهم در مباحث مربوط به ز

بخش مهمی از ارتباط . نیز، فرایندي ارتباطی است، و بدون برقراري ارتباط، میان مربی و تربیت شونده، تربیت، ممکن نمی گردد
آیا زبان و ارتباط از طریق زبان، می تواند اهداف تربیت را محقـق سـازد؟   . گیردآموزشی از طریق ارتباط کالمی شکل می/تربیتی

چه مالحظات و چه محدودیت هایی در این مسیر وجود دارد؟ با شناخت ویژگی هـاي زبـان و چگـونگی بـه کـارگیري زبـان و       
آموزشـی  /الیـت تربیتـی  آموزش ضمن جستجوي پاسخ این پرسش هـا، امکـان فع  /برقراري ارتباط زبانی مناسب در فرایند تربیت

.شودموثرتري براي معلمان فراهم می
مشخصات درس

عملی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

ندارد: پیشنیاز

کاربرد زبان در تربیت:نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
آموزش، /هاي ارتباطی در تربیتها و فعالیتدر  ابعاد مختلف حیطه) کالمی(با توجه به انواع ارتباط زبانی-1

آموزشی یک معلم به حضور و  نقش زبان در ابعاد /رابطه زبان و تربیت را بفهمد و با توجه به وظایف تربیتی
. آگاه و حساس شود) تعلیم و تربیت(آموزش /مختلف تربیت

.آفرین بفهمدواع ویژگی هاي زبان را بشناسد و زبان را به عنوان یک مجموعه زنده و نقشان-2
آموزش /زبان را در ابعاد مختلف تربیت) هايویژگی(هاي حضور و نقشبر اساس ویژگی هاي زبان، مصداق-3

. و بافت هاي مختلف نظام آموزش و پرورش شناسایی کند
هاي هاي زبان، محدودیتعمیق از مفهوم تربیت و با توجه به ویژگیاز طریق بازشناسی و درك و فهم-4

.کاربرد زبان در تربیت را بشناسد
.شناختی زبان و واژگان آموزش از طریق زبان و واژگان آشنا را اجرا کندهاي معنیبا توجه به ویژگی-5

:شایستگی اساسی
CK-کدهاي
2- 1و 1-1
PCK-کدهاي

3سطح2سطح1سطح مالك3-4، 3- 3، 2- 3، 3-1

رابطه زبان و 
تربیت

انواع ارتباط و رخدادهاي 
) کالمی(ارتباطی زبانی

آموزش را /در تربیت
.بشناسد

با توجـه بـه انـواع ارتبـاط     
آمـوزش و  /زبانی در تربیت

هــــاي نیــــز فعالیــــت 
آموزشی یک معلـم،  /تربیتی

هـــاي حضـــور و  مصـــداق

آثار مثبت و منفـی انـواع   
ــاط   ــان در ارتب ــاربرد زب ک

ــی ــی را /تربیتــ آموزشــ
جستجو کنـد و برخـی از   

.آنها را معرفی کند
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در ابعـاد  آفرینی زبـان نقش
آموزش و در  /مختلف تربیت

ــاط  ــواع ارتبــ ــاي انــ هــ
ــی ــی /تربیت ــی معرف آموزش

.کند
هاي زبان از انواع ویژگیشناخت کلی زبان

آوا تا معنا را بـه صـورت   
. کلی بشناسد

ــک   ــوان ی ــه عن ــان را ب زب
آفرین مجموعه زنده و نقش
ــت ــواع فعالیـ ــاي در انـ هـ

ارتباطی، به ویژه در فراینـد  
.تربیت بفهمد

هـاي زبـان در   آثار ویژگی
ــاط   ــواع ارتبـــــ انـــــ

ــی ــی را /تربیتــ آموزشــ
.مشاهده و گزارش کند

شناخت جزئی تر 
زبان

هاي زبان را انواع ویژگی
ــا و در   ــا معنــ از آوا تــ
ــف   ــدهاي مختلــ واحــ

ــان ــتن (زب ــا م ) از واژه ت
.بشناسد

هـــاي حضـــور و مصـــداق
) هـاي ویژگـی (آفرینینقش

ــوزش  ــان را در آمـــ زبـــ
و در آمـوزش  ) فارسی(زبان

آمـــوزش از (دروس دیگـــر
.بشناسد)طریق زبان

بر اساس شناخت ویژگـی  
هاي زبان، تغییـرات الزم  

نه اي از تدریس در نمورا 
خود نمایش دهد و درباره 
ــدون    ــدریس ب ــاوت ت تف

هاي زبان توجه به ویژگی
و با توجـه بـه آن بحـث    

.کند
شناخت 

هاي محدودیت
کاربرد زبان

ــق بازشناســی و   از طری
ــق از   ــم عمی درك و فه
مفهوم تربیـت، الزامـات   

آموزش و ارتبـاط  /تربیت
آموزشــــی را /تربیتــــی

.بشناسد

ــات  ــاس الزامــ ــر اســ بــ
ــت ــاط /تربی ــوزش و ارتب آم
آموزشی و با توجـه  /تربیتی

ــی  ــه ویژگ ــان،  ب ــاي زب ه
هاي کاربرد زبان محدودیت

را در تحقــق اهــداف کلــی 
. آموزش بشناسد/تربیت

هاي با توجه به محدودیت
ــق   ــان در تحق ــاربرد زب ک
بخشیدن به اهداف کلـی  

آموزش، درباره آثار /تربیت
کاربرد بـدون محـدودیت   

آمــوزش /ان در تربیــتزبــ
. بحث کند

آموزش
از طریق 

) واژگان(زبان
آشنا

هـاي  با توجه به ویژگـی 
ــی ــان،  معن ــناختی زب ش

اهمیـــت و چگـــونگی  
کاربرد زبـان آشـنا را در   

ــت ــوزش/تربی دروس (آم
.بفهمد) مختلف

هـاي  بـا توجـه بـه ویژگـی    
شـــناختی زبـــان و معنـــی

واژگان، آمـوزش از طریـق   
هـــــاي آشـــــنا را در واژه

سوادآموزي به ویژه آموزش 
.واژگان اجرا کند

هـاي  با توجه بـه ویژگـی  
ــی ــان و  معن ــناختی زب ش

واژگان، آموزش از طریق 
ــنا را در واژه هــــاي آشــ

آموزش دروس دیگر اجرا 
.کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
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نوبت 
بحث

تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسموضوع

رابطه زبان و دوماول و
تربیت

ــابع- ) 5(و ) 8:(منـــ
)20(و
ضرورت آگاهی معلمان از -

ــت و    ــان و تربی ــه زب رابط
ــی ــان و  ویژگـ ــاي زبـ هـ

آفرینی آن در تربیتنقش
ارتبــاط و مفــاهیم اصــلی -

ارتباط
هـــاي  برقـــراري  روش-

ارتباط و ارتباط موثر
انواع ارتبـاط و  شناسایی -

رخدادهاي ارتبـاطی زبـانی   
آموزش/ در تربیت) کالمی(

/ هـاي تربیتـی  و نیز فعالیت
آموزشی یک معلم، 

مطالعه منابع مربـوط بـه   -
ضرورت آگـاهی معلمـان از   
رابطــه زبــان و تربیــت و   

ــی ــان و  ویژگـ ــاي زبـ هـ
آفرینی آن در تربیتنقش

مطالعه منـابع مربـوط بـه    -
ارتبـاط و درك اجــزاء یــک  

هاي فرایند ارتباطی و روش
برقراري ارتباط موثر 

ــداق - ــی مص ــاي معرف ه
آفرینی زبـان  حضور و نقش

ــف   ــاد مختلــــ در ابعــــ
آمـوزش و در انـواع   /تربیت
آموزشی / هاي تربیتیارتباط

/ هـاي تربیتـی  و نیز فعالیت
آموزشی یک معلم

هـاي حضـور و کـاربرد    مصداق-
زبان در کار یـک معلـم را بیـان    

.کند
آثار مثبت و منفی انواع کـاربرد  -

آموزشـی  / زبان در ارتباط تربیتی
را جستجو کند و برخی از آنهـا را  

.گزارش کند

سوم
و چهارم

شناخت کلی 
زبان

ــابع- ــا)7:(منـ و )9(یـ
)10(
هاي زبـان از  انواع ویژگی-

آوا تا معنا به صورت کلی
معرفـی زبـان بـه عنـوان     -

یـــک مجموعـــه زنـــده و 
ــش ــواع  نقـ ــرین در انـ آفـ
هاي ارتباطیفعالیت

ساختمان و نقش و منشا -
زبان

نظامداري و سـاختمندي و  
...مندي و قاعده

ــث    ــابع و مباح ــه من مطالع
ــواع   ــه ان ــوط ب ــري مرب نظ

هاي زبـان از آوا تـا   ویژگی
معنا 

زبان را بـه عنـوان یـک    -
آفرین عه زنده و نقشمجمو

ــت ــواع فعالیـ ــاي در انـ هـ
ارتبــاطی فراینــد تربیــت   

.بفهمد
هـــاي معرفـــی مصـــداق-

آفرینی زبـان  حضور و نقش
در انواع ارتباط، به ویـژه در  

ــواع  - ــان در ان ــار زب ــور و آث حض
ــی ــاط تربیتـ ــی را / ارتبـ آموزشـ

.و گزارش کندمشاهده 
با تغییر دادن برخی از ویژگـی  -

هاي زبـانی در جریـان برقـراري    
ارتباط کالمی، تغییر نتایج ارتباط 

.را مشاهده، تحلیل و گزارش کند
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الهی و طبیعی و : منشا زبان
اجتمــــاعی و جســــمی و 

...ابزاري و ژنی و 
: زبان انسان و زبان حیـوان 

زبان حیوانات و نخستیها و 
......

آموزش و نیـز  /فرایند تربیت
هاي ارتبـاطی یـک   فعالیت

معلم در مدرسه

شناخت جزئی پنجم
: زبان

-آواشناسی
واجشناسی

)14(و ) 7:(منابع-
ــواع ویژگـــی - هـــايانـ

ــی ــان را در آواجشناسـ زبـ
واحدهاي مختلف زبان 

): آواشناسی(آواهاي زبان -
همخوانشناسی و واکـداري  
ــی و  ــاهی و واجراه و واجگ

.....شناسی و واکه
نظـــام آوایـــی زبــــان   -
ــی( واج و ): واجشناســــــ

ــه و   ــه و زوج کمین واجگون
ــا و   ــآرایی و هجـــ واجـــ

همبرتولیدي

مطالعه منابع معرفی شـده  -
:و یادگیري موارد زیر

هـــايانـــواع ویژگـــی -
ــی ــان را در آواجشناسـ زبـ

احدهاي مختلف زبان و
): آواشناسـی (آواهاي زبـان  

همخوانشناسی و واکـداري  
ــی و  ــاهی و واجراه و واجگ

.....شناسی و واکه
نظــــام آوایــــی زبــــان -
واج و ): واجشناســــــــی(

واجگونــه و زوج کمینــه و  
ــا و   ــآرایی و هجـــ واجـــ

همبرتولیدي

بـــا تغییـــر دادن برخـــی از   -
هاي آواجشناسی زبـان در  ویژگی

ارتبـاط کالمـی،   جریان برقراري
تغییر نتـایج ارتبـاط را مشـاهده،    

.تحلیل و گزارش کند

شناخت جزئی ششم
نقش : زبان

-آواشناسی
واجشناسی

در سواد آموزي و 
آموزش 

و ) 14(و ) 7:(منـــابع-
)17(و ) 15(
ماهیــت ســوادآموزي و  -

ــوزش   ــونگی آمـــ چگـــ
هاي زبانیمهارت

هــاي حضــور و مصــداق-
) هـاي ویژگی(آفرینی نقش

ــی ــان در آواجشناســ زبــ
ــارت ــوزش مهـ ــاي آمـ هـ
زبــان  (چهارگانــه زبــانی  

مطالعه منـابع و مطالـب   -
-مربوط به بحث آواشناسی

واجشناسی 
مطالعه مباحث مربوط به -

ســـوادآموزي و آمـــوزش  
هاي زبانیمهارت

ــایی و معرفــــی - شناســ
هـــاي حضـــور و مصـــداق

) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش
ــی ــان در آواجشناســ زبــ

ــاي   ــر اســاس شــناخت ویژگیه ب
ــان و  ــی زبـ ــاهی آواجشناسـ آگـ

ــانی  ــرات واجشــناختیفرازب ، تغیی
اي از تــدریس الزم را در نمونــه

خود نمایش دهد و درباره تفـاوت  
ــه    ــه بـ ــدون توجـ ــدریس بـ تـ

هاي آواجشناسـی زبـان و   ویژگی
.با توجه به آنها بحث کند

هاي شناسایی و معرفی مصداق-
آفرینــــی حضــــور و نقــــش 
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و در آمــــوزش ) فارســــی
ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم

طریق زبان
آگـــــاهی فرازبـــــانی  -

واجشناختی و کاربرد آن در 
آموزش، به ویژه خوانـدن و  

نوشتن 

آموزش مهارتهاي چهارگانه 
و در ) زبـان فارسـی  (زبانی 

ــر  ــوزش دروس دیگــ آمــ
) آموزش از طریق زبان(

آواجشناسی زبان در ) هايویژگی(
آموزش مهارتهاي چهارگانه زبانی 

)بان فارسیز(

شناخت جزئی هفتم
صرف؛: زبان

نقش صرف در 
سوادآموزي و 

آموزش به طور 
کلی

و ) 15(و ) 7:(منـــابع-
)17(
هاي صـرفی  انواع ویژگی-

زبان در واحدهاي مختلـف  
ســــــازي، واژه: زبــــــان

هــاي شناســی، راهریشــه
ــداع و واژه ــازي، ابـــ ســـ

...وامگیري و 
ــی- ــرف، / تکواژشناسـ صـ

...تکواژ، تکواژگونه و 
ــافتن - ــتجو  و ی روش جس

هـاي  هـاي ویژگـی  مصداق
ــان در  ــرفی زب ــوزش ص آم

مهارتهاي چهارگانه زبـانی  
و در آموزش ) زبان فارسی(

ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم
) طریق زبان

آگاهی فرازبانی صـرفی را  -
بشناســد و کــاربردش را در 

.خواندن و نوشتن بداند

مطالعه منـابع و مطالـب   -
هاي ویژگیانواع مربوط به 

صرفی زبـان در واحـدهاي   
سـازي،  واژه: مختلف زبـان 

هـــاي شناســی، راه ریشــه 
ــداع و واژه ــازي، ابـــ ســـ

ــی  ــري، تکواژشناس / وامگی
صرف، تکواژ، تکواژگونـه و  

...
هـاي صـرفی   انواع ویژگـی 

ــدهاي   ــان را در واحــ زبــ
: مختلــف زبــان بشناســد  

شناســی، ســازي، ریشــهواژه
سازي، ابـداع و  راههاي واژه

...ي و وامگیر
صرف، تکواژ، / تکواژشناسی
...تکواژگونه و 

هـــاي حضـــور و مصـــداق
) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش

آمـوزش  صرفی زبـان را در  
مهارتهاي چهارگانـه زبـانی   

و در آموزش ) زبان فارسی(
آمــوزش از (دروس دیگــر 

بر اسـاس شـناخت ویژگیهـاي    -
صرفی زبـان و آگـاهی فرازبـانی    
صرفی، تغییرات الزم را در نمونه 
اي از تدریس خود نمایش دهد و 
درباره تفاوت تدریس بدون توجه 

هاي صرفی زبـان و بـا   به ویژگی
.توجه به آنها بحث کند

هاي شناسایی و معرفی مصداق-
آفرینــــی حضــــور و نقــــش 

صــرفی زبــان در ) هــايویژگــی(
آموزش مهارتهاي چهارگانه زبانی 

) زبان فارسی(
کاربرد آگاهی فرازبـانی صـرفی   -

در خوانـــدن و نوشـــتن خـــود و 
گزارش نتیجه اقدام
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.بشناسد) طریق زبان
آگاهی فرازبـانی صـرفی را   
ــاربردش را در  بشناســد و ک

.ن بداندخواندن و نوشت
شناخت جزئی هشتم

: زبان
شناخت جزئی 

نحو؛: زبان
نقش نحو در 
سوادآموزي و 

آموزش به طور 
کلی

و ) 15(و ) 7:(منـــابع-
)17(
هـاي نحـوي   انواع ویژگی-

در واحدهاي مختلف زبان 
ــداق- ــور و  مص ــاي حض ه

) هـاي ویژگی(آفرینی نقش
ــوزش   ــان در آم ــوي زب نح
مهارتهاي چهارگانه زبـانی  

و در آموزش ) زبان فارسی(
ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم

) طریق زبان
آگاهی فرازبانی نحـوي و  -

ــاربردآن در درك  کـــــــ
خوانداري و در نوشتن 

ابع و مطالـب  مطالعه منـ -
هاي انواع ویژگیمربوط به 

نحوي در واحدهاي مختلف 
زبان

هـاي نحـوي   انواع ویژگی-
ــدهاي   ــان را در واحــ زبــ

.مختلف زبان بشناسد
آگاهی فرازبانی نحـوي را  -

ــاربردش را در  بشناســد و ک
درك خوانداري و در نوشتن 

.بداند
هـایی از حضـور و   مصداق-

) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش
را در آمـوزش  نحوي زبـان 

هاي چهارگانه زبانی مهارت
و در آموزش ) زبان فارسی(

آمــوزش از (دروس دیگــر 
ــان ــق زب شناســایی و ) طری

.معرفی کند

بر اسـاس شـناخت ویژگیهـاي    -
نحوي زبـان و آگـاهی فرازبـانی    
نحوي، تغییرات الزم را در نمونـه  
اي از تدریس خود نمایش دهد و 
درباره تفاوت تدریس بدون توجه 

هاي نحوي زبـان و بـا   ویژگیبه 
. توجه به آنها بحث کند

کاربرد آگاهی فرازبـانی نحـوي   -
در خواندن متـون درسـی خـود و    
هنگام نوشتن نوشته هاي خود و 

و تحلیل و گزارش نتیجه اقدام

شناخت جزئی نهم و دهم
: زبان

معناشناسی

و نقش 
هاي ویژگی

ــابع- و ) 5(و ) 8:(منــ
)2(و ) 6(
ــواع ویژگـــی - هـــاي انـ

ــان در   ــی زبــ معناشناســ
ــان؛  ــف زب واحــدهاي مختل
ــات   ــی، مختصـ معناشناسـ
معنایی، نقشـهاي معنـایی،   

مطالعه منـابع و مطالـب   -
هاي انواع ویژگیمربوط به 

ــدهاي مع ــناختی در واح ناش
مختلــف زبــان؛ از جملــه   
ــه  ــوط بــ مطالــــب مربــ
ــات   ــی، مختصـ معناشناسـ
معنایی، نقشـهاي معنـایی،   

هـاي  بر اساس شناخت ویژگـی -
ــاهی  ــان و آگـ ــناختی زبـ معناشـ

ت الزم را فرازبانی معنایی، تغییـرا 
ــدریس خــود    ــه اي از ت در نمون
ــاوت   ــاره تف ــد و درب ــایش ده نم
ــه    ــه بـ ــدون توجـ ــدریس بـ تـ

هـاي معنـایی زبـان و بـا     ویژگی
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معناشناختی زبان 
در 

آموزش/تربیت

روابط معنـایی و همـآیی و   
.......

هــاي حضـــور و  مصــداق 
) هـاي ویژگی(آفرینی نقش

ــان را در   ــی زبـ معناشناسـ
ــارت ــوزش مهـ ــاي آمـ هـ
زبــان  (چهارگانــه زبــانی  

و در آمــــوزش ) فارســــی
ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم

) طریق زبان
ــانی   ــاهی فرازبــــ آگــــ

ــاربرد آن    ــناختی و ک معناش
در خواندن و نوشتن 

روابط معنایی، چند معنـایی  
.......و همآیی و 

ــاي حضــور و مصــداق- ه
) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش

ــان را در  ــناختی زبـ معناشـ
ــارت ــوزش مهـ ــاي آمـ هـ
ــانی ــه زبـ ــان (چهارگانـ زبـ

)فارسی
ــاي حضــور و مصــداق- ه

) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش
ــان در   ــناختی زبــ معناشــ
ــر  ــوزش دروس دیگــ آمــ

را ) آموزش از طریق زبـان (
.معرفی کند

آگاهی فرازبانی معناشناختی 
را بشناسد و کاربردش را در 

.خواندن و نوشتن بداند

.توجه به آنها بحث کند
در متون درسی مختلـف مثـل   -

علوم تجربی، معناهـاي ممکنـی   
که از جمله ها ممکـن اسـت بـه    
ذهـن کودکــان دبســتانی متبــادر  
شود را مشاهده و ضمن گـزارش 

. درباره آنها بحث کند
هـاي  فهم دانـش آمـوزان پایـه   -

مختلف را از معنی اصـطالحات و  
واژه هاي به کار رفتـه در متـون   
درسی آنان از جمله کتاب دینـی؛  

بپرسـد،  ... اجتماعی و ریاضـی و  
این تکلیـف  .( ثبت و گزارش کند

.)تا هفته سیزدهم انجام شود

شناخت جزئی یازدهم
: زبان

و کاربردشناسی
گفتمانشناسی

ــابع- و ) 5(و ) 8:(منــ
)6(
ــواع ویژگـــی - هـــاي انـ

کاربردشناســــــــــــی و 
ــان در   ــی زبـ گفتمانشناسـ
ــان ــف زب : واحــدهاي مختل

کاربردشناســـی و بافـــت و 
گفتهـا و ادب  ارجاع و کنش

...و 
ــان - ــل گفتمـــ / تحلیـــ

گفتمانشناســـی و تعبیـــر و 
ــجام و   ــتنباط و انســ اســ

دیالوگ / پیوستگی و گفتگو

مطالعه منـابع و مطالـب   -
هاي انواع ویژگیمربوط به 

کاربردشناســــــــــــی و 
ــان را در   ــی زب گفتمانشناس
ــان   ــف زب ــدهاي مختل واح

ــد ــی و : بشناس کاربردشناس
بافت و ارجاع و کنشـگفتها  

...و ادب و 
و نیز مطالعه منابع دربـاره  -

ــل  تحلیــــــــــــــــــ
شناسـی و  گفتمـان /گفتمان

تعبیر و استنباط و انسجام و 
دیالوگ / پیوستگی و گفتگو

ــاي   ــر اســاس شــناخت ویژگیه ب
شناسـی  ربردشناسی و گفتمـان کا

ــانی   ــاهی فرازبــ ــان و آگــ زبــ
شناسـی،  کاربردشناسی و گفتمـان 

ــه  ــرات الزم را در نمون اي از تغیی
تدریس خود نمایش دهد و درباره 
تفاوت تـدریس بـدون توجـه بـه     

هــاي کاربردشناســی و  ویژگــی
شناسی زبان و با توجه به گفتمان

.آنها بحث کند
هــاي آمـوزان پایــه فهـم دانــش -
ختلف را از معنی اصـطالحات و  م

هاي به کـار رفتـه در متـون    واژه
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گرایس و و اصول همیاري 
پسازمینه و پیشازمینه

ــانی  - ــاهی فرازبـــ آگـــ
کاربردشناســــــــــــی و 
گفتمانشناســی را و کــاربرد 

آن در خواندن و نوشتن 

و اصول همیاري گرایس و 
پسازمینه و پیشازمینه

ــداق- ــور و  مص ــاي حض ه
) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش

کاربردشناســــــــــــی و 
ــان را در   ــی زب گفتمانشناس

ارگانه آموزش مهارتهاي چه
معرفی ) زبان فارسی(زبانی 

.کند
هـاي حضـور و   و مصداق-

هـاي  آفرینـی ویژگـی  نقش
ــناختی و  کاربردشـــــــــ

شناسـی زبـان را در   گفتمان
ــر  ــوزش دروس دیگــ آمــ

.بشناسد
آگـــــاهی فرازبــــــانی  -

کاربردشناســــــــــــی و 
گفتمانشناسی را بشناسـد و  
ــدن و  کــاربردش را در خوان

.نوشتن بداند

درسی آنان از جمله کتاب دینـی؛  
بپرسـد،  ... اجتماعی و ریاضـی و  

ا این تکلیـف  .(ثبت و گزارش کند
.)تا هفته سیزدهم انجام شود

شناخت جزئی دوازدهم
: زبان
شناسیگونه

و )13(و ) 8:(منـــابع-
)2(و ) 6(
ــواع ویژگـــی - هـــاي انـ

ــان در گونـــه شناســـی زبـ
ــان ــف زب : واحــدهاي مختل

تــاریخ و تحــول زبــان و   
خانواده و درخت و تطبیقـی  
و تاریخ و مفاهیم درزمـانی  

....و همزمانی و 
هـــاي زبـــان و گونـــه -

ــابع و مطالــب - مطالعــه من
هاي انواع ویژگیمربوط به 

ــه ــان در گونـ ــی زبـ شناسـ
ــان  ــف زب ــدهاي مختل : واح

تــاریخ و تحــول زبــان و   
طبیقـی  خانواده و درخت و ت

ــانی و   ــاریخ و درزمــ و تــ
....همزمانی و 
هاي جغرافیایی زبان و گونه

ــتانده و   ــه اس ــانی و گون زب

ــاي   ــر اســاس شــناخت ویژگیه ب
ــه ــاهی   گون ــان و آگ ــی زب شناس

شناسـی، تغییـرات   فرازبانی گونـه 
ــدریس  ــه اي از ت الزم را در نمون
خود نمایش دهد و درباره تفـاوت  
ــه    ــه بـ ــدون توجـ ــدریس بـ تـ

شناسـی زبـان و   گونههاي ویژگی
.با توجه به آنها بحث کند

هـاي  فهم دانـش آمـوزان پایـه   -
مختلف را از معنی اصـطالحات و  
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ــه  ــانی و گون ــایی زب جغرافی
استانده و لهجه و گویش و 
دوزبانگی و دوزبانگونگی و 

....زبان آمیخته و 
ی هاي اجتماعزبان و گونه-

شناسی زبـان  زبانی و جامعه
و سبکهاي زبـانی و اعتبـار   

هـاي  اجتماعی زبان و گونه
شغلی و سنی و جنسی و 

زبان و فرهنـگ و نسـبیت   
زبانی و مقوالت فرهنگی و 
ــیتی و   ــاعی و جنسـ اجتمـ
جهانشناختی و ایدیولوژي و 

....حاکمیتی
ــداق- ــور و  مص ــاي حض ه

) هـاي ویژگی(آفرینی نقش
ر شـــناختی زبـــان دگونـــه

ــارت ــوزش مهـ ــاي آمـ هـ
زبــان  (چهارگانــه زبــانی  

) فارسی
و نیــز در آمــوزش دروس -

دیگر 
آگـــــاهی فرازبـــــانی  -

شناسی و کاربرد آن در گونه
اي آموزش مدرسه

لهجه و گویش و دوزبانگی 
ــان   ــانگونگی و زبـ و دوزبـ

....آمیخته و 
هاي اجتمـاعی  زبان و گونه

شناسی زبـان  زبانی و جامعه
و سبکهاي زبـانی و اعتبـار   

هـاي  اجتماعی زبان و گونه
و جنسی و شغلی و سنی 

زبان و فرهنـگ و نسـبیت   
زبانی و مقوالت فرهنگی و 
ــیتی و   ــاعی و جنسـ اجتمـ
جهانشناختی و ایدیولوژي و 

....حاکمیتی
ــداق- ــور و  مص ــاي حض ه

) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش
ــه ــان را در گون ــناختی زب ش

آموزش مهارتهاي چهارگانه 
) زبان فارسی(زبانی 

و در آموزش دروس دیگر -
ــق ( ــوزش از طری ــانآم ) زب

.معرفی کند
کاربرد آگـاهی فرازبـانی   -

ــه شــناختی در آمــوزش گون
اي را با مثال معرفی مدرسه

.کند

واژه هاي به کار رفتـه در متـون   
درسی آنان از جمله کتاب دینـی؛  

بپرسـد،  ... اجتماعی و ریاضـی و  
این تکلیـف  .( ثبت و گزارش کند

.)تا هفته سیزدهم انجام شود
هـاي زبـانی و   میزان تنوع گونه-

مشکالت ناشی از آن را با توجـه  
به تجربه تحصیل خود به عنـوان  
دانش آموز و دانشجو، به صـورت  
مکتــوب و شــفاهی ارائــه کنــد و 

.درباره آن بحث کند

شناخت سیزدهم
هاي محدودیت

کاربرد زبان

)1: (منابع-
محدودیت کـاربرد زبـان   -

محدودیت ناشی : در تربیت
از ویژگی تربیت

محدودیت کـاربرد زبـان   -

مطالعه منـابع مربـوط بـه    -
درس

الزامات ناشـی از مفهـوم   -
.تربیت را معرفی کند

ــوم    - ــه مفه ــه ب ــا توج ب

هـاي  فهم دانش آمـوزان پایـه  -
مختلف را از معنی اصـطالحات و  
واژه هاي به کار رفتـه در متـون   
درسی آنان از جمله کتاب دینـی؛  

بپرسـد،  ... اجتماعی و ریاضـی و  
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محدودیت ناشی : در تربیت
از ویژگی هاي زبان

بیان تجربه هاي مـدرس  -
هـایی کـه در   از محدودیت

تدریس خود از طریق کالم 
و کتاب داشته است؛ در چه 
شرایطی نتوانسـته اسـت از   
طریـــق ســـخن، موجـــب 
یـــادگیري شـــاگردان یـــا 

.فرزندان خود شود

ــت ــد و /تربی ــوزش بگوی آم
بنویسد که چه نوع اهـداف  

توان آموزشی را نمی/تربیتی
.به صورت کالمی آموخت

ــناخت   - ــه ش ــه ب ــا توج ب
ویژگـــی هـــاي زبـــان،   

هاي کاربرد زبان محدودیت
.در تربیت را معرفی کند

این تکلیـف  .( ثبت و گزارش کند
.)تا هفته سیزدهم انجام شود

با توجه به تجربه هاي خود بـه  -
عنوان یادگیرنده، بنویسد که چـه  
موضوعاتی را از طریـق کتـاب و   
کالم نتوانسـته اسـت بیـاموزد و    

چرا؟
در صورتی که تجربـه تـدریس   -

به هر شکلی داشـته اسـت بیـان    
کند که در چه شرایطی نتوانسـته  
اســت از طریــق ســخن، موجــب 

مکتـوب و  .(یادگیري شاگرد شـود 
)ارائه در کالس و بحث

آموزش از طریق چهاردهم
) واژگان(زبان 
آشنا

)2(و ) 6:(بعمنا-

هـــاي معرفـــی ویژگـــی-
واژگان پایه

هـاي معناشـناختی   ویژگی-
واژگان پایه

اهمیـــت و چگــــونگی  -
/ کاربرد زبان آشنا در تربیت

آمـــوزش بـــا توجـــه بـــه 
شـناختی  هاي معنـی ویژگی

زبان، با مثال واژگان پایه

ــه  - ــابع از جمل ــه من مطالع
کتاب واژگان پایه

ــی- ــی ویژگـ ــاي معرفـ هـ
واژگان پایهمعناشناختی 

هـاي  با توجه به ویژگـی -
شناختی زبان، اهمیـت  معنی

ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
آمـوزش  / آشنا را در تربیـت 

.بفهمد

هـــاي بـــا توجـــه بـــه ویژگـــی
شــناختی زبــان، چگــونگی معنــی

/ کاربرد زبـان آشـنا را در تربیـت   
.آموزش گزارش کند

یــک کتــاب درســی را انتخــاب -
کند، بخشـی از آن را بـه دانـش    
آموزان بدهد تا بخواننـد، سـپس   
میزان فهـم آنـان را بسـنجد؛ در    
ــا   ــه بعــد در همــان مــتن ب مرحل
ــاب  ــاي کتـ ــتفاده از واژه هـ اسـ
ــایی را   ــه، واژه هـ ــان پایـ واژگـ
جایگزین کنـد، سـپس از دانـش    
ــد را  آمــوزان بخواهــد مــتن جدی

معنـاي  بخوانند و فهـم آنـان ارز  
فراینـد و  . متن را مجددا بسـنجد 

نتیجه کـار را بـه صـورت کتبـی     
گزارش کند و در کـالس دربـاره   
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.آن بحث شود
آموزش از طریق پانزدهم

) واژگان(زبان 
آشنا

)2(و ) 6:(منابع-
هـاي  با توجـه بـه ویژگـی   

شناختی زبان، اهمیت معنی
ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
ــوادآموزي   ــنا را در سـ آشـ

.بفهمد

هــاي توجــه بـه ویژگــی بـا 
شناختی زبان، اهمیـت  معنی

ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
ــوادآموزي   ــنا را در سـ آشـ

.بفهمد

هـــاي بـــا توجـــه بـــه ویژگـــی
شــناختی زبــان و واژگــان، معنــی

هاي آشنا را آموزش از طریق واژه
.در سوادآموزي اجرا کند

آموزش از طریق شانزدهم
) واژگان(زبان 
آشنا

)2(و ) 6:(منابع-
هـاي  توجـه بـه ویژگـی   با 

شناختی زبان، اهمیت معنی
ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
آشــنا را در دروس مختلــف 

.بفهمد

هــاي بـا توجــه بـه ویژگــی  
شناختی زبان، اهمیـت  معنی

ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
ــف  آشــنا را در دروس مختل

.بفهمد

هـــاي بـــا توجـــه بـــه ویژگـــی
شــناختی زبــان و واژگــان، معنــی

ي آشنا را هاآموزش از طریق واژه
.در آموزش دروس دیگر اجرا کند

مروري بـر اهـداف اصـلی    جمع بنديهفدهم
درس

ــادگیري   ــداف ی ــق اه تحق
درس، مطابق با سطوح سه 

گانه

گزارشی مکتوب دربـاره تحقـق   -
اهــداف پــنج گانــه درس هــر    
دانشجو ارائه دهـد و بـه صـورت    

.گروهی بحث کنند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
سازي درس ها در قالب اسالیدهاي آماده شده ویژه هر جلسه توسط مدرس؛آماده -
موضوع اسالیدها شامل طرح درس، محتوا، معرفی منابع و پرسش و تمرین و در پایان جمع بندي و معرفی منابع درس جلسـه بعـد   -

. است
پرسش از دانشجویان درباره موضوع جلسه قبل و گفتگو درباره مطالعات انجام شده-
و در جلسـه  ) در پوشه کار قرار می دهنـد (دانشجویان و مدرسان درباره مطالب مورد مطالعه به طور مختصر فهم خود را می نویسند-

) انجام تکالیف توسط مدرس همچون دانشجو، ضروري است. (شوددقیقه صرف بیان فهم خود درباره مطالب مورد مطالعه می15بعد 
ی همراه با طرح پرسش و گفتگو یک سوم وقت کالسارائه درس به صورت سخنران-
ارائه تمرین عملی و نیز پرسش درباره موضوع درس -
. در هر جلسه دانشجویان مصداق هاي عملی بحث را در محیط زندگی و محیط تحصیلی خود ارائه می کنند-
معرفی منابع اصلی و فرعی براي مطالعه ویژه هر جلسه توسط مدرس-
نابع معرفی شده براي هر جلسه  قبل از حضور در کالس توسط دانشجویانمطالعه م-



١٤٦

:منابع آموزشی. 4
: منابع اصلی

زبـان، مسـاله اي معرفتـی و تربیتـی در آراء فیلسـوفان و مربیـان،       ). 1386. (دادرس، محمد و نقیـب زاده، میرعبدالحسـین  - 1
117-95، )3(3.اندیشه هاي نوین تربیتیفصلنامه

-33) 27(7،فصلنامه مطالعات برنامه درسیبندي چندگانه موضوعی واژگان پایه فارسـی،  طبقه) 1391(دادرس محمد- 2
66.

، پژوهش در حیطه کودکان اسـتثنایی ، ، آگاهی واج شناختی چیست؟1385.سلیمانی زهرا, دستجردي کاظمی مهدي- 3
954-4،931، شماره 6سال 

: منابع فرعی
.انتشارات همشهري: ؛ تهرانشناسی کاربرديمعنی؛ 1382. ك, صفوي- 1
سروش: تهران. ارتباط شناسی1384. محسنیان راد، مهدي- 2
واژگـان پایـه فارسـی از    ). 1390(دستجردي کاظمی مهدي و منصوري زاده، محرم, دادرس محمد, نعمت زاده شهین- 3

مدرسه برهان: ، تهرانزبان کودکان ایرانی
.سمت: ، ترجمه نسرین حیدري، تهران)یک بررسی زبانشناختی(بان، نگاهی به ز) 1379. (یول، جرج- 4

5- Fillmore, L.W., & Snow, C. E. (2002). What teachers need to know about

language. Washington, DC: ERIC Clearinghouse of Languages and Linguistics.
6- Yule, G. 1996. The Study of Language. Cambridge, UK: Cambridge University
Press

.آگه. تهران. چاپ هشتم. شناسیزبان و تفکر؛ مجموعه مقاالت زبان) 1385(باطنی محمدرضا - 7

:راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
+ انجام تکالیف مطالعـه و جـز آن  : شاملنمره5به میزان ارزیابی حضور فعال دانشجو در کالس:ارزشیابی فرآیند-

هاي کالس از جمله طرح پرسش ؛ این نمـره بـر   شرکت در بحث+ هاي شفاهی مربوط به درس جلسه قبلپاسخ به پرسش
.بتدریج داده می شود) portfolio(اساس فعالیت هاي هرجلسه و نیز بر اساس کار پوشه

عالیت هایی که دانشجو در جهت اهداف کالس انجام داده شامل کلیه فنمره5:ارزیابی از مجموعه کار پوشه-
.است و گزارش مکتوب یا چند رسانه اي آن در کار پوشه موجود است؛ از جمله انجام تکالیف عملکردي

ها از فهم دانشجو ؛ شیوه اجرا کتاب باز خواهد بود و پرسشنمره8میزان آزمون مباحث نظري به :ارزشیابی پایانی-
.نه حفظیاتخواهد بود و 

در آغاز دوره به . ؛ در جلساتی به صورت کتبی کوئیزهاي کوچکی اجرات خواهد شدنمره2: کوئیزهاي اعالم نشده-
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.دانشجویان باید اطالع داده شود که گاهی به صورت ناگهانی کوئیز خواهند داشت و باید همواره آماده باشند
-
ارپوشه شخصی باید داشته باشد و گزارش مطالعات و نتایج هر مدرس براي این درس یک ک:ارزیابی از خود مدرس-

.این کارپوشه در بازه هاي زمانی مناسب مبناي خود ارزیابی مدرس خواهد بود. پژوهش را در آن قرار می دهد

:سایر نکات
تحصیلی زبانشناسی بهتر است تدریس این درس به وسیله مدرسانی انجام شود که در عین داشتن تجربه معلمی، داراي مدرك -1

).ارشد یا دکتري زبانشناسی(باشند 
.شماره منابع ضروري براي مطالعه و تدریس در کنار محتوا ذکر شده است-2
.مطالعه منابع فرعی می تواند کمک قابل مالحظه اي به مدرسان در تدریس مطلوب این درس باشد-3

.تجردي تهیه شده استاین سرفصل با همکاري جناب آقاي دکتر مهدي دس: یادآوري
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»مدیریت آموزشگاهی«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

مدیریت آموزشی اجراي یادگیري از طریق ارتباط درونی شاگرد با استعدادهاي خود و استفاده از ظرفیت ذاتی و خالقانه براي 
مشارکت جویانه او در تمام مراحل و جریان یادگیري است که در کالس درس تولید و بازتولید دانش با حضور دائم، فعال و 

عادت ورزي به یادگیري از طریق تولید دانش و بهره مندي از دانش یادگرفته در حل مسایل زندگی . امکان پذیر می شود
.مرتبط و محیط مناسب استمستلزم پشتیبانی معلمان و مدیران حرفه اي در فراهم آوردن ساختار منسجم و مرکب از عناصر 

مدیریت آموزشی پشتیبان تحقق آموزش و پرورش در جهت پرورش انسان کامل به لحاظ مهارت هاي شناختی و پردازش 
اطالعات، به لحاظ مهارت هاي اجتماعی در پیوند انسان ها براي تقویت مهارت هاي تولید دانش و توسعه شناخت، به لحاظ 

دت ورزي به رفتارهاي منبعث از ارزش ها و موضع هاي منطقی و جایافته در ساختار شناختی فرد و مهارت هاي رفتاري براي عا
بدیهی است که یکی از اهداف آموزش و پرورش ایجاد . باالخره خویشتن شناسی فرد در کمک به توسعه دانش بشري است

انی است و بی تردید، تغییرات بنیادین معنی دار در تغییرات به هنگام و مفید جهت توسعه پایدار و رویارویی با سیاست هاي جه
سیستم آموزشی می تواند منشاء اثر در توسعه سایر عرصه ها باشد و از این منظر نقش مدیریت آموزشی کلیدي و انکار ناپذیر 

.است

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

آموزشگاهیمدیریت : به فارسی:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
با مطالعه و تشریح زمینه سازي براي شناخت علمی مدیریت و رهبري در آموزش و پرورش و بـا تحلیـل مفـاهیم،    
اصول، نظریه ها و یافته هاي علمی در مدیریت آموزشی قادر خواهد بود آن را در بهسازي محیط سازمانی مدرسه و 

. مدیریت و رهبري کالس درس بکار گرفته و اجرا نماید

:اساسیشایستگی 
PCK1-3&4-3&

PK2-2
3سطح2سطح1سطح هامالك

مدیریت آموزشی
توانسته اسـت بـا بیـان    
ــدیریت   ــاریفی از مـ تعـ
آموزشی به فهرسـتی از  
ــدیریت   ــات مــ نظریــ

.آموزشی اقدام نماید

هــر یــک از دیــدگاههاي   
ــین نمــوده و  مــدیریتی را تب
تفاوتها و شباهتهاي موجـود  

.را تحلیل نموده است

توانسته است در نقش یـک  
معلـــم و مـــدیر آموزشـــی 
ساختاري منسجم و مرکـب  
از عناصر آموزشی را تجزیه، 

.تحلیل و تبیین نماید

مدیریت
آموزشگاهی

توانســــــته اســــــت 
فرآینـــدهاي مـــدیریت 
ــیط   ــی را در مح آموزش
هاي آموزشی فهرسـت  

نماید

مدیریت آموزشـی و جایگـاه   
آن را در آمـوزش و پـرورش   

.تحلیل نمایدتجزیه و 

نقــش و ضــرورت مــدیریت 
آموزشــــی را در تغییــــر و 
بهسـازي مـدارس تفسـیر و    

.تبیین نماید
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مدیریت
کالس درس

توانسته است شیوه هاي 
برقراري تعامل وارتبـاط  
ــالس درس را در  در کـ

.فهرستی بیان کند

شیوه هاي برقراري تعامل و 
ارتبــاط در یــک موقعیــت   
یادگیري را تفسیر و در یـک  

.کالس درس تبیین نماید

با تحلیل و تفسـیر موقعیـت   
ــالس درس،  ــک کـــ یـــ
ســـاماندهی صـــحیح را در 

.کالس بکار میگیرد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
مدرسه بعنوان یک سیستم اجتماعی: فصل اول

ساختار و تشکیالت آموزش و پرورش. 1
ارتباطات درون و بیرون مدرسه اي. 2
حل هاي رفع معضالت آموزش و پرورشراه. 3

:  فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

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

: فعالیت عملکردي
یک نمونه عمودي زنجیره فرمان در اداره کل آموزش و پرورش در شهر خود را به نمایش می گذارد

آشنایی با نظریات مدیریت: فصل دوم
نظریات سازمانی در مدیریت .1
مدیریت کالسیک-
تایلور-
فایول-
بوروکراسی-
نظریات انسانی در مدیریت.2
السیکمدیریت نئوک-
مایو-
مک گریگور-
هرزبرگ -
نظریه هاي جدید در مدیریت.3
اقتضایی-
سازمان هاي یادگیرنده -

: فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه نظریه هاي مدیریت 
و اصول حاکم بر هر یک از آنهامعرفی انواع الگوها و نظریات مدیریت آموزشی
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: فعالیت عملکردي
طراحی یک مدل سازمانی و سیستم اداري با توجه به درك رفتار سازمانی و مدیریتی مورد نیاز آموزش و پرورش امروز

اصول و مبانی مدیریت آموزشی: فصل سوم
مدرسه اثربخش-
رهبري در مدرسه یادگیري محور-
جامعهپیوند مدرسه با خانواده و -
)جو و فرهنگ(فرهنگ آموزش و یادگیري در مدرسه -
نظام پایش و ارزشیابی کیفیت در مدرسه-

: فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه مدیریت آموزشی
.صات مدارس اثربخش را تشریح و تبیین کندضمن تحلیل و تفسیر ماهیت و تعریف اثر بخشی سازمان ، مشخ

: فعالیت عملکردي
مدیریت کالس درس: فصل چهارم

مدیریت کالس درس و راهنماي یادگیري.1
رویکرد سیستمی.2
انضباط و معانی آن.3

: فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

مدیریت کالس درسمطالعه منابع معرفی شده در زمینه 
یک سیستم یادگیري را در موقعیت آموزشی تجزیه و تحلیل کند و روابط حاکم بر آن را توضیح دهند

: فعالیت عملکردي
مدیریت کالس درس را در یک موقعیت آموزشی اجرا کرده و بصورت گزارشی ارائه دهد

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
یم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائـه مسـتقیم مباحـث نظـري بـه      تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستق

در این درس، آمـوزش هـاي کـالس    . همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است 
د و آنها موظف اند بر اسـاس  درس با محوریت آموزشگر انجام می شود؛ هر چند که در هر جلسه درس دانشجویان مشارکت دارن

انجام فعالیت هاي عملکردي براي درك عمیق، یـادگیري  . برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازند و در مباحث شرکت نمایند 
. بهتر و بکارگیري آموخته ها در موقعیت هاي آموزشی نیز، مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشد

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی
.موسسه کتاب مهربان نشر: تهران). تئوري، تحقیق و کاربرد(مدیریت آموزشی ): 1392(شیرازي، علی

.نشر کمال تربیت: تهران. مدیریت آموزشی و آموزشگاهی): 1391(بهرنگی، محمدرضا
:منابع فرعی
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.نشر روان: تهران). ردهاي تدریسالگوها، روش ها، فنون و راهب(هنر تدریس ): 1388(مهرداد، حسین
.سازمان آموزش و پرورش شهر تهران: تهران.رهبري در مدرسه یادگیري محور):1388(ساکی، رضا 

نشر روان: تهران. مبانی نظري و اصول مدیریت آموزشی): 1391(عالقه بند، علی
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

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

.نمره به ارائه گزارش از تمرین یا فعالیتی که استاد تعیین کرده است تعلق می گیرد 3: ارزیابی پوشه کار
مبنـاي  . رزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شـود ا

.مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»هاي تحصیلیآموزش و پرورش تطبیقی با تاکید بر دوره«سرفصل درس 

.شودمتعاقبا اعالم می
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»تاریخ ایران باستان از آغاز تا ماد «سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن.1
بسیاري از بنیان هاي زندگی اجتماعی ایرانیان، در این دوره . استتمدنی بسیار غنی ۀباسابق،از کهن ترین کشورهاي جهانیکی ایران 
ین درس آغاز کار و بنیان فهـم  کامل تاریخ ایران آشنا شود، اةآموزش تاریخ که قرار است با دورۀبراي دانشجوي رشت. شده استنهاده 

.میراث فرهنگی و تمدنی این دوران به دوره هاي بعد انتقال یافته و به اشکال مختلف استمرار یافته است. می باشديهاي بعددرس

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

: پیشنیاز

تاریخ ایران باستان از آغاز تا ماد:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
.یک را تشریح نمایدهاي هرو ویژگیهنمونه هایی از نخستین مراکز تمدنی ایران را نام برد-
.هاي تمدن ایالم را شرح دهدویژگی-
.دیایایی ها و اعتقادات آنان را تشریح نمعلل مهاجرت آر-
.کلیات تاریخ ایران عصر مادها را تشریح نماید- :شایستگی اساسی

Ck
3سطح2سطح1سطح هامالك

ــممراکز تمدنی ــز  مه ــرین مراک ت
تمدنی شناخته شـده  

هـا را  قبل از آریـایی 
نقشه نشـان  وي ر رب

.دهد

هـاي  مهم ترین ویژگـی 
معمــاري و ابزارســازي  
مراکــز تمــدنی را مــورد 
ــرار   ــل ق ــه و تحلی تجزی

دهد

ــی و   ــط فرهنگــ روابــ
تجاري مراکز تمـدنی را  

هــاي براســاس یافتــه 
ــورد باســتان شــناختی م

ــرار  ــل ق ــه و تحلی تجزی
دهد

ادوار تــاریخ سیاســی ایالم 
ایالم را برشمرد

عصــر طالیــی ایــالم را 
تجزیه و تحلیل نماید

ــی و   ــط فرهنگــ روابــ
سیاســـی ایـــالم را بـــا 

النهرین باستان مورد بین
تجزیــــه و تحلیــــل و 

ارزیابی قرار دهد
ــونگی ماد ــان چگـ بنیـ

گذاري پادشاهی ماد
را توضیح دهد

ــور را   ــاد و آش ــط م رواب
ــد  ــریح کن ــش تش و نق

مادها را در نابودي دولت 
نمایدتبیینآشور 

و میــــراث فرهنگــــی
مادهــا را مــورد تمــدنی

ــرار  ــل ق ــه و تحلی تجزی
دهد
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت

: تکالیف یادگیري
.دندهتو، لولوبی، مانایی و کاسی را روي نقشه نشان ردانشجویان محل نخستین شهرهاي ایران و نیز حکومت هاي اورا-
تشریح کنندرا دانشجویان تأثیر موقعیت طبیعی و جغرافیایی ایران زمین را در تأسیس نظام پادشاهی در ایران باستان -

:تکالیف عملکردي
.ایران باستان مقاله اي تهیه کنندتاریخ یکی از موضوعات ةدانشجویان دربار-

.باستان پژوهش نماینددانشجویان دربارة چگونگی کشف رمز و قرائت خطوط میخی ایران 

محتواي درسجلسه

معرفی درس و منابع و ماخذ آناول

سرزمین ایراندوم

تاریخ اساطیري و حماسی ایرانسوم

پیوند باستان شناسی و تاریخ چهارم

سکونتگاه هاي ایران زمیننخستین ساکنان و پنجم

...سوخته، جیرفت کهن، شوش، سیلک و شهرِ: طلوع تمدنششم

)تقسیمات تاریخی، روابط با همسایگان، سرنوشت ایالم(تاریخ سیاسی : ایالمهفتم

)زبان، خط، دین(فرهنگ و تمدن : ایالمهشتم

)شوش و اکباتان: نمونه(معماري و شهرسازينهم

خاستگاه، علل و مسیرهاي مهاجرت، آریایی ها در ایران، مواجهه با اقوام بومی: هاآریایی دهم 

استقرار آریایی ها، زرتشت و تاثیر او بر جامعه ایرانییازدهم 

...)اورارتورها، لولوبی ها، مانّایی ها، کاسیها و (اوضاع ایران همزمان با تشکیل دولت ماد دوازدهم

تشکیل دولت مادسیزدهم

مناسبات ماد و همسایگانچهاردهم

زوال دولت ماد، علل و عواملپانزدهم

هافرهنگ، تمدن و میراث مادشانزدهم
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راهبردهاي تدریس و یادگیري.3
شود ها ارائه کرد، پیشنهاد میبا توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهاي تدریس و یادگیري براي همه درس

.از روش هاي آموزش ذیل بهره مند شد
:تدارك فرصت هاي یادگیري در محیط آموزشی شامل1-3

محورهاي اصلی درس بر روي تابلوطرح و نگارش
ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی
طرح سواالت هدفمند و محوري از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزي
 سکهمتون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزنامه، اسناد آرشیوي و (استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس-

)ها
استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی
پژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش هاي تاریخی-گیري از اینترنت، سایت هاي علمیبهره
هاي علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه

:ج از محیط آموزشی شاملشناسایی و تدارك فرصت هاي یادگیري در خار2-3
بازدید از موزه ها، بناهاي تاریخی
 کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوي، مراکز پژوهشی و تحقیقاز بازدید
پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهاي علمی

منابع آموزشی.4

هاي ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فرد یا افرادي پـس  تمامی سرفصلبا توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده 
پژوهشی و آموزشی مبادرت به تالیف متن آموزشی متناسب بـا سرفصـل هـا، اهـداف و محورهـاي      -از احراز صالحیت هاي علمی

.تعریف شده نمایند
گذاشتن دست استاد در گزینش و تجویز مـتن  د و دانشجو و بازاي به استایشههاي کلبدیهی است براي جلوگیري از تحمیل دیدگاه

مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابت، بایسته است چندین متن از سوي استادان و متخصصان از منظرهـاي گونـاگون نظـري و    
.پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد

: منبع اصلی

.، انتشارات پیام نور)آریاییها تا پایان هخامنشیانایالمیها، (ـ پرویز رجبی، تاریخ ایران 

.1370ـ مجیدزاده، یوسف، تاریخ و تمدن ایالم، تهران مرکز نشر دانشگاهی، 

.1384پیر آمیه، تاریخ عیالم، ترجمه شیرین بیانی، تهران، دانشگاه تهران، 
.1377ققنوس، : یوزوف ویسهوفر، ایران باستان، ترجمه مرتضی ثاقب فر، تهران-
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: منابع فرعی

.1388ـ سیدسجادي، سیدمنصور، نخستین شهرهاي فالت ایران، تهران، سمت، 

.1387، ترجمه تیمور قادري، تهران، مهتاب، 2ـ گرشویچ، ایلیا، تاریخ ایران کمبریج، ج 
.1376نشر چشمه، : مهرداد بهار، از اسطوره تا تاریخ، تهران-
.1388علمی و فرهنگی، : ایران، ترجمه مسعود رجب نیاف تهرانریچارد نیلسون فراي، تاریخ باستانی-
.1، ج1367امیرکبیر، : عبدالحسین زرین کوب، تاریخ مردم ایران، تهران-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.5

)نمره6(ارزشیابی مستمر یا فرایندي 5-1
شامل پاسخ به سواالت و طـرح سـواالت محـوري از سـوي دانشـجویان، ارائـه       (مشارکت جدي دانشجویان در مباحث کالسی -

نمره3) سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی
نمره3ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمیت آن -

)نمره14(ارزشیابی پایانی 5-2
همچنـین  . مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سطوح مختلف مختلف دانشی و فرادانشـی اقـدام نمایـد   

مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضاي کالس و درس می توانند آزمون پایانی را در دو مرحلـه میـان تـرم و پایـان تـرم برگـزار       
.نمایند
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»ایران در دوره هخامنشیانو فرهنگیقتصاديا، تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن.1
حاکمیت خود را از یک ایالت آغاز و اساس یـک  هخامنشیان .باستان استو جهاندوره هخامنشی یکی از دوره هاي مهم تاریخ ایران

تمدنی تلفیقی توانستد بنیان و به خوبی بهره بردنداز دستاوردهاي تمدن هاي همجوار خود آنها . امپراتوري جهانی را پایه گذاري کردند
. و نفوذ ایران در شرق باستان به نهایت خود رسید به گونه اي که در دوره هـاي بعـد هیچگـاه تکـرار نشـد     قدرت وسعت، . بنا نهادندرا 

یـان نهـاده   بسیاري از اصول کشورداري ایرانیان در ایـن دوره بن . استر ارزشمند بسیا،فرهنگی این دوره از تاریخ ایرانتمدنی و میراث 
و شناخت از این دوره یآگاه. تمدن هخامنشی تأثیري جهانی از خود بجا گذاشت. این اصول از سوي ملل دیگر اقتباس شد.شده است

.به درك بهتر تاریخ ایران در ادوار بعد کمک زیادي میکند

مشخصات درس
نظري: درسنوع

2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

: پیشنیاز

ایـران در دوره   و فرهنگـی اقتصـادي ،تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی:  نام درس
هخامنشیان

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
.توسعه قلمرو آنان را توضیح دهدچگونگی شکل گیري حکومت هخامنشیان و -
.ویژگی هاي کشورداري و خصایل کوروش و داریوش را بیان کنند-
.اوضاع اقتصادي و اجتماعی ایران عصر هخامنشی را توضیح دهد-
.مهم ترین میراث هخامنشیان را تشریح کند-

:شایستگی اساسی
Ck3سطح2سطح1سطح هامالك

ــکل ــري شـ گیـ
حکومت

ــوروش و  ــدان ک خان
ــونگی  ــکل چگـ شـ

او گیــري شخصــیت 
دهدرا توضیح می

عوامل موفقیت کوروش 
مـاد را را در پیروزي بـر  

مورد بحث و تحلیل قرار 
دهدمی

ــم ــاي  مه ــرین نبرده ت
ــایج آن را  کــوروش و نت

اساس منـابع اصـلی   بر
مـــورد ارزیـــابی قـــرار 

دهدمی
ــا کشورداري رفتــار کــورش را ب

ز ااهالی بابـل پـس   
کندفتح آن بیان می

شخصیت کوروش را بـا  
فرمانروایــــان دنیــــاي 

کند و باستان مقایسه می
مــورد تجزیــه و تحلیــل 

دهدقرار می

تقسیمات سیاسی قلمرو 
هخامنشـــیان را شـــرح 

ــی ــالحات م ــد و اص ده
داریوش را مورد ارزیابی 

دهدقرار می
اوضاع اقتصادي 

و اجتماعی
چگــونگی حصــول   

کومـت  حآمدهاي در
هخامنشی را توضیح 

دهدمی

الواح یافت شده در تخت 
ــر   ــید را از نظــ جمشــ
اقتصادي مورد تجزیـه و  

دهدتحلیل قرار می

اوضـــاع اقتصـــادي و  
ــر   ــاعی عصـــ اجتمـــ
ــورد   ــی را مـ هخامنشـ

دهـد و  بررسی قرار مـی 
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ــش آن را در زوال  نقـــ
ــیان   ــدرت هخامنشـ قـ

دهدنشان می
نظـــرات گونـــاگون میراث

درباره کارکرد تخـت  
ــید را  ــی جمشـ برمـ

شمارد

ــأثر  ــأثیر و ت چگــونگی ت
معماري هخامنشـیان را  

النهـرین  نسبت بـه بـین  
باستان مورد بررسی قرار 

دهدمی

ــاي نقــش کشــمکش ه
هخامنشیان و یونانیـان  
ــران و  ــط ایـ را در روابـ

ــا در دوره ــاياروپــ هــ
مــورد ارزیــابی مختلــف
دهدقرار می

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
محتواي درسجلسه

معرفی درس و منابع و ماخذ آناول

زمینه هاي پیدایش و استقرار دولت هخامنشیاندوم

تاسیس، گسترش و فرجام کار: فرمانروایی کوروشسوم

تثبیت سلسله، اصالحات و اقدامات داخلی : فرمانروایی داریوشچهارم

مناسبات ایران و یونان پنجم

امپراتوري زوال و انحطاطششم

یورش اسکندر و سقوط هخامنشیان هفتم

از قتل خشاریارشا تا داریوش سومهشتم

نظامی و تشکیالت اداري -ساختار سیاسینهم

...)قوانین، مجازات ها، قضاوت و (نظام قضایی ایران در عهد هخامنشیان دهم 

...)نظام مالکیت، کشاورزي، تجارت، مالیات، شبکه راهها و (اقتصادي ایران در عهد هخامنشیان نظام یازدهم 

معماري، هنر و صنایعدوازدهم

زبان، خط و دینسیزدهم

مناسبات هخامنشیان با اقوام و ملل تابعهچهاردهم
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: تکالیف یادگیري
ارائه مطلبی در مقایسه کوروش با فرمانروایان دنیاي باستان-
.بحث گروهی درباره نظریات مربوط به گئومات-
زوال هخامنشیانبحث گروهی درباره علل -

:تکالیف عملکردي
.دانشجویان درباره یکی از موضوعات درس مقاله اي تهیه می کنند-
.بازدید خود از موزه را به صورت مکتوب و مصور ارائه می کننددانشجویان گزارش سفر یا-

راهبردهاي تدریس و یادگیري.3
شود ها ارائه کرد، پیشنهاد میبا توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهاي تدریس و یادگیري براي همه درس

.از روش هاي آموزش ذیل بهره مند شد

:یادگیري در محیط آموزشی شاملتدارك فرصت هاي 1-3
طرح و نگارش محورهاي اصلی درس بر روي تابلو
ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی
طرح سواالت هدفمند و محوري از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزي
 ون ادبی، مجله و روزنامه، اسناد آرشیوي و سکهمتون تاریخی، مت(استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس-

)ها
استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی
پژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش هاي تاریخی-گیري از اینترنت، سایت هاي علمیبهره
هاي علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه

:شناسایی و تدارك فرصت هاي یادگیري در خارج از محیط آموزشی شامل2-3
بازدید از موزه ها، بناهاي تاریخی
بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوي، مراکز پژوهشی و تحقیق
پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهاي علمی

منابع آموزشی.4

هاي ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فرد یا افرادي پـس  به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصلبا توجه
پژوهشی و آموزشی مبادرت به تالیف متن آموزشی متناسب بـا سرفصـل هـا، اهـداف و محورهـاي      -از احراز صالحیت هاي علمی

.تعریف شده نمایند
اي به استاد و دانشجو و باز گذاشتن دست استاد در گزینش و تجویز متن هاي کلیشهاز تحمیل دیدگاهبدیهی است براي جلوگیري 

الواح تخت جمشیدپانزدهم

میراث و کارنامه هخامنشیانشانزدهم
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مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابت، بایسته است چندین متن از سوي استادان و متخصصان از منظرهـاي گونـاگون نظـري و    
.پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد

: منبع اصلی
.1392ها تا پایان هخامنشیان، تهران، سمت، از ورود آریایی): 2(ـ شیرین بیانی، تاریخ ایران باستان 

.1383فر، تهران، ققنوس، ـ جان مانوئل کوك، شاهنشاهی هخامنشی، ترجمه مرتضی ثاقب
.1386هران، نشر ماهی، ، ترجمه پرویز رجبی، ت)تاریخ فرهنگ و تمدن هخامنشیان(ـ والتر هینتس، داریوش و ایرانیان 

.1382فرزان : لوکوکوپی یر، کتیبه هاي هخامنشی، ترجمه نازیال خلخالی، تهران-

: منبع فرعی
.1367کوب، تاریخ مردم ایران، تهران، امیرکبیر، ـ عبدالحسین زرین

.، انتشارات پیام نور)ایالمیها، آریاییها تا پایان هخامنشیان(ـ پرویز رجبی، تاریخ ایران 
.1380امیرکبیر : والتر هینتس، داریوش و پارس ها، ترجمه عبد الرحمن صدریه، تهران-
.1388علمی و فرهنگی، : ریچارد نیلسون فراي، تاریخ باستانی ایران، ترجمه مسعود رجب نیا، تهران-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.5

)نمره6(ارزشیابی مستمر یا فرایندي 5-1
شامل پاسخ به سـواالت و طـرح سـواالت محـوري از سـوي دانشـجویان، ارائـه        (در مباحث کالسی مشارکت جدي دانشجویان -

نمره3) سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی
نمره3ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمیت آن -

)نمره14(ارزشیابی پایانی 5-2
همچنـین  . الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سطوح مختلف مختلف دانشی و فرادانشـی اقـدام نمایـد   مدرس محترم 

مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضاي کالس و درس می توانند آزمون پایانی را در دو مرحلـه میـان تـرم و پایـان تـرم برگـزار       
.نمایند

:سایر نکات
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»ایران در دوره سلوکی و اشکانی و فرهنگیاقتصادي،تحوالت سیاسی، اجتماعیتاریخ «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

کم و سلوکیان دوره . بعد از یورش اسکندر مقدونی و برافتادن دودمان هخامنشی، ایران شاهد استقرار حکومتی بیگانه به نام سلوکی شد
ضد حاکمیت بیگانه اساس حکومت اشـکانی را بنـا   م اصیل ایرانی بودند، با قیام براقواپارتهاي که از . بیش یکصد سال به طول انجامید

روابـط خـارجی   . فراز و نشیب ایران باستان استپرتاریخاز بخشی که نزدیک به پنج سده ادامه یافت،تاریخ ایرانِ عصر اشکانی . نهادند
تـأثیرات مـادي و معنـوي ایـن     به ،در این درسدانشجویان. گرفته استایران در این دوران از شرق تا غرب، از چین تا روم را دربرمی

.پی می برنددوران در تاریخ ایران و جهان 

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

: پیشنیاز

ایـران در دوره  و فرهنگـی اقتصـادي تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، :  نام درس
سلوکی و اشکانی

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
.اوضاع عمومی ایران در دوره سلوکیان را توضیح دهد-
.چگونگی تاسیس و تثبیت دولت اشکانی را تشریح و ارزیابی نمایند-
.، اقتصادي و فرهنگی ایران عصر اشکانی را بیان کنداوضاع اجتماعی-
.روابط خارجی ایران با همسایگان را در این دوره تشریح نمایند-

:شایستگی اساسی
Ck3سطح2سطح1سطح هامالك

شیوه حکمرانـی  
سلوکیان

چگونگی تأسـیس  
ــلوکی را   ــلۀ س سلس

.توضیح دهد

شیوه حکومت سـلوکیان  
را با هخامنشیان مقایسه 

کند

شیوه حکومت سلوکیان 
تحلیل کنـد  را تجزیه و 

و مورد ارزیابی قرار دهد

تأسیس و تثبیت 
حکومت اشکانی

ــیس   ــونگی تأس چگ
حکومت اشـکانی را  

توضیح دهد

چگونگی گسترش قلمرو 
اشکانیان را توضیح دهد

ــران در  ــیوه اداره ایـ شـ
ــان ــا  زم ــکانیان را ب اش

دوره سلوکیان مقایسه و 
ارزیابی کند

اوضــــــــاعی 
اجتمـــــــاعی، 
اقتصــــــادي و 

فرهنگی

طبقـــات اجتمـــاعی 
ایــــران در عصــــر 

اشکانی را برشمرد

یک از جایگاه و نقش هر
طبقات اجتماعی ایران را 
در اقتصاد عصر اشـکانی  

تشریح نماید

ــاعی،   ــاع اجتمــ اوضــ
اقتصــادي و فرهنگــی  
ایران عصـر اشـکانی را   

یلمورد تجزیه و تحل
هاي قرار دهد و ویژگی
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آن را دسته بندي کند

روابـــط خــــارجی  روابط خارجی
اشکانیان را با چـین  

توضیح دهد

نقــش ارمنســتان را در  
روابـــط اشـــکانیان بـــا 

رومیان تشریح نماید

روابــط ایــران و روم را  
مــورد تجزیــه و تحلیــل 
ــابی    ــد و ارزی ــرار ده ق

نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
محتواي درسجلسه

معرفی درس و منابع و ماخذ آناول

میراث اسکندر و استقرار دولت سلوکیاندوم

آثار و پیامدهاي سیاسی و فرهنگی حاکمیت سلوکیان در ایرانسوم

...) فرهنگی، سیاسی و نظامی و (زمینه هاي تاسیس دولت اشکانیان چهارم

دوران تثبیت و اعتال دولتپنجم
اشکانیان

کشمکش با رومششم

ساختار سیاسی و تشکیالت اداري اشکانیان هفتم

اوضاع اجتماعی ایران در عصر اشکانیان هشتم

)هاتجارت و شبکه راه(اوضاع اقتصادي ایران در عصر اشکانیان نهم

مناسبات اشکانیان با اقوام و ملل دیگردهم 

هنر و معماريیازدهم 
د

ازدهم
ادبیات

عصر اشکانیاندین و سیاست دینی در سیزدهم

فرهنگ پهلوانی و حماسی در عصر اشکانیانچهاردهم

ساختار ارتش و فنون جنگیپانزدهم
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: تکالیف یادگیري
بررسی نقش ارمنستان در روابط ایران و روم -

بررسی روابط ایران و روم در دوره اشکانی
تاریخ حماسی ایرانبررسی -

:تکالیف عملکردي
.در دوره اشکانیان گزارشی تهیه و در کالس ارائه کندجاده ابریشمدرباره اهمیت -
.درباره انعکاس تاریخ اشکانیان در شاهنامه فردوسی پژوهش نماید-

راهبردهاي تدریس و یادگیري.3
شود ها ارائه کرد، پیشنهاد میراهبردهاي تدریس و یادگیري براي همه درسبا توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در 

.از روش هاي آموزش ذیل بهره مند شد

:تدارك فرصت هاي یادگیري در محیط آموزشی شامل1-3
طرح و نگارش محورهاي اصلی درس بر روي تابلو
ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی
 محوري از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزيطرح سواالت هدفمند و
 متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزنامه، اسناد آرشیوي و سکه(استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس-

)ها
استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی
پژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش هاي تاریخی-گیري از اینترنت، سایت هاي علمیبهره
هاي علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه

:شناسایی و تدارك فرصت هاي یادگیري در خارج از محیط آموزشی شامل2-3
بازدید از موزه ها، بناهاي تاریخی
یوي، مراکز پژوهشی و تحقیقبازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرش
پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهاي علمی

منابع آموزشی.4

هاي ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فرد یا افرادي پـس  با توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل
پژوهشی و آموزشی مبادرت به تالیف متن آموزشی متناسب بـا سرفصـل هـا، اهـداف و محورهـاي      -میاز احراز صالحیت هاي عل

)علل داخلی و خارجی(زوال و سقوط اشکانیان شانزدهم
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.تعریف شده نمایند
اي به استاد و دانشجو و باز گذاشتن دست استاد در گزینش و تجویز متن هاي کلیشهبدیهی است براي جلوگیري از تحمیل دیدگاه

است چندین متن از سوي استادان و متخصصان از منظرهـاي گونـاگون نظـري و    مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابت، بایسته 
.پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد

: منبع اصلی
.ـ پرویز رجبی، تاریخ ایران در دورة سلوکیان واشکانیان، انتشارات پیام نور

.1384فرزان، : کالوس شیپمان، مبانی تاریخ پارتیان، ترجمه هوشنگ صادقی، تهران-
لویی واندنبرگ و کالوس شیپمن، نقوش برجسته الیمایی در دوران اشکانی، ترجمه یعقوب محمدي فر و آزاده محبت خو، -

.1386سمت، : تهران

: منابع فرعی
.1384هاي اشکانی نسا، بازتاب اندیشه، بخش، و حیدرآبادیان، شهرام، ریتونـ رؤیا تاج
.1387شناسی و هنر اشکانی، تهران، سمت، فر، یعقوب، باستانـ محمدي

.1383فر، تهران، ققنوس، ـ ولسکی، یوزف، شاهنشاهی اشکانی ترجمه مرتضی ثاقب
.1، ج1367امیرکبیر، : عبدالحسین زرین کوب، تاریخ مردم ایران، تهران-
.1378امیرکبیر، : گروه مولفان، تاریخ ایران کمبریج، ترجمۀ حسن انوشه، تهران-
.1388علمی و فرهنگی، : یلسون فراي، تاریخ باستانی ایران، ترجمه مسعود رجب نیا، تهرانریچارد ن-
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.5

)نمره6(ارزشیابی مستمر یا فرایندي 5-1
شامل پاسخ به سواالت و طـرح سـواالت محـوري از سـوي دانشـجویان، ارائـه       (مشارکت جدي دانشجویان در مباحث کالسی -

نمره3) سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی
نمره3ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمیت آن -

)نمره14(ارزشیابی پایانی 5-2
همچنـین  . مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سطوح مختلف مختلف دانشی و فرادانشـی اقـدام نمایـد   

مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضاي کالس و درس می توانند آزمون پایانی را در دو مرحلـه میـان تـرم و پایـان تـرم برگـزار       
.نمایند

:سایر نکات
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»ایران در دوره ساسانیانو فرهنگیاقتصاديتاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، «رس سرفصل د
معرفی درس و منطق آن.1

فرهنگـی عصـر   واجتمـاعی اقتصـادي، یاسـی، تاریخ تحـوالت س ،در این درس. حکومت ساسانیان آخرین حکومت ایران باستان است
شناخت این دوره از تاریخ ایران از دو جهت قابل توجیه است؛ هم از جهت فهم تاریخ ایران باسـتان و  . می شودبحث و بررسیساسانی 

هم از جهت فهم تاریخ ایران اسالمی و جریان ورود اسالم به ایران و انتقال بخـش هـایی از فرهنـگ ایـران قبـل از اسـالم بـه دوره        
بـا  دانشـجویان در ایـن درس  . یادي به دوران اسالمی انتقال یافت و استمرار پیـدا کـرد  زتاحدساسانیان مادي و معنوي میراث . اسالمی

.تداوم و تحول تاریخ ایران ساسانی در عصر اسالمی آشنا می شوند

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

: پیشنیاز

ایـران در دوره  و فرهنگـی اقتصـادي تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، :  نام درس
ساسانیان

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
.چگونگی تاسیس، تثبیت و زوال حکومت ساسانی را توضیح دهد-
.مناسبات خارجی ساسانیان با روم و غیره را تشریح نماید-
.اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی ایران عصر ساسانی را تشریح نمایدسیاسی،اوضاع-

:شایستگی اساسی
Ck3سطح2سطح1سطح هامالك

ــواي  تأسیس و تثبیت ــاره محتـ دربـ
کارنامـــه اردشـــیر  
بابکـــان توضـــیحی 

ارائه دهد

شخصیت اردشیر بابکان 
ــا شخصــیت بــالش  را ب
پنجم مقایسه و تجزیه و

تحلیل کنند

استفاده از منابع اصلی با 
و پژوهشی دربـاره فـتح  

ــط   ــه توســـ انطاکیـــ
انوشیروان   تهیه کنند

عملکرد شاپور اول را مناسبات خارجی
نسبت به ارمنسـتان  

توضیح دهد

ــا   ــانیان را ب ــط ساس رواب
کوشانیان مورد تجزیه و 

تحلیل قرار دهد

نتایج سیاسی و فرهنگی 
هاي ایـران و روم  جنگ

هــا و نمونــهرا بــا ارائــه 
هاي عینی مورد مصداق

بررسی قرار دهد
آثار باقی مانده از اجتماع و فرهنگ

یران عصر ساسـانی  ا
را برشمرد

آثار ساسانی و اشکانی را 
با هم مقایسه کند

جایگاه آیین زردشت در 
ــکانی و  ــه دوره اش جامع
ساسانی را با هم مقایسه 

.و تجزیه و تحلیل کند
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یادگیري، محتواي درس و ساختار آنهاي فرصت.2

: تکالیف یادگیري
توضیح دهدانعکاس ادب دوره ساسانی در ادب دوره اسالمی چگونگی-
.گزارشی مستند به منابع ارائه کندایران خط و زبان پهلوي مورد در -
.دوره ساسانی را برشمارد و درباره یکی از این جشنها توضیح دهدجشن هاي -

:تکالیف عملکردي
.درباره یکی از موضوعات درس مقاله اي تهیه می کنند-

محتواي درسجلسه

معرفی درس و منابع و ماخذ آناول

...)سیاسی، مذهبی، نظامی و (زمینه هاي تاسیس دولت ساسانیان دوم

)وحدت سیاسی و مذهبی(دوران تثبیت دولت ساسانیان سوم

اجتماعی از شاپور اول تا انوشیروان-تحوالت سیاسیچهارم

از مرگ انپنجم
شیروان تا خسرو پرویز

مناسبات ساسانیان با اقوام و ملل دیگرششم

ساختار سیاسی و تشکیالت اداري و قضاییهفتم

...)هاي زمینی و دریایی، صنایع و تجارت، مسکوکات، مالیات، راه(1اوضاع اقتصادي ایران هشتم

...)آب و آبیاري و داري، کشاورزي، زمین(2اوضاع اقتصادي ایران نهم

)با تاکید بر جنبش مانی و مزدك(دین و سیاست دینی دهم

)با تاکید بر طبقات اجتماعی(ساختار اجتماعی ایران یازدهم

)با تاکید بر مسئله ارمنستان(روابط با روم دوازدهم

معماري، هنر، ادبیات و موسیقیسیزدهم

هاآداب و رسوم، اعیاد و جشنچهاردهم

)ابزار و فنون جنگی(ساختار ارتش پانزدهم

)علل داخلی و خارجی(زوال و سقوط ساسانیان شانزدهم
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.درباره رابطه دین و دوت در عصر ساسانی پژوهش کوتاهی ارائه کند-
.کوتاهی ارائه کنددرباره انعکاس تاریخ ساسانیان در شاهنامه فردوسی گزارش 

راهبردهاي تدریس و یادگیري.3
شود ها ارائه کرد، پیشنهاد میبا توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهاي تدریس و یادگیري براي همه درس

.از روش هاي آموزش ذیل بهره مند شد
:تدارك فرصت هاي یادگیري در محیط آموزشی شامل1-3

ورهاي اصلی درس بر روي تابلوطرح و نگارش مح
ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی
طرح سواالت هدفمند و محوري از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزي
 متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزنامه، اسناد آرشیوي و سکه(استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس-

)ها
استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی
پژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش هاي تاریخی-گیري از اینترنت، سایت هاي علمیبهره
هاي علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه

:از محیط آموزشی شاملشناسایی و تدارك فرصت هاي یادگیري در خارج 2-3
بازدید از موزه ها، بناهاي تاریخی
بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوي، مراکز پژوهشی و تحقیق
پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهاي علمی

منابع آموزشی.4

هاي ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فرد یا افرادي پـس  سرفصلبا توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی 
پژوهشی و آموزشی مبادرت به تالیف متن آموزشی متناسب بـا سرفصـل هـا، اهـداف و محورهـاي      -از احراز صالحیت هاي علمی

.تعریف شده نمایند
دانشجو و باز گذاشتن دست استاد در گزینش و تجویز متن اي به استاد و هاي کلیشهبدیهی است براي جلوگیري از تحمیل دیدگاه

مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابت، بایسته است چندین متن از سوي استادان و متخصصان از منظرهـاي گونـاگون نظـري و    
.پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد

__________: منبع اصلی

. 1368دنیاي کتاب، : یران در زمان ساسانیان، ترجمه غالمرضا رشید یاسمی، تهرانآرتور کریستن سن، اـ

1393تاریخ سیاسی ساسانیان، تهران، سمت، : 4کوب، تاریخ ایران باستان کوب و روزبه زرینعبدالحسین زرین-
.1389مرکز نشر دانشگاهی، : علیرضا شاپور شهبازي، تاریخ ساسانیان، تهران-
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1382تورج، تاریخ و فرهنگ ساسانی، ترجمه مهرداد قدرت دیزجی، تهران، ققنوس، دریایی -

: منابع فرعی
1382هاي ایران و روم، ترجمه محمد سعیدي، تهران، علمی و فرهنگی، ـ پروکپیوس، جنگ

1383ـ نفیسی، سعید، تاریخ تمدن ایران ساسانی، تهران، اساطیر، 
. 1375اگه، : ران، تهرانمهرداد بهار، پژوهشی در اساطیر ای-
.1376امیرکبیر، : عبد الحسین زرین کوب، تاریخ مردم ایران، تهران-
.1377امیرکبیر، : گروه مولفان، تاریخ ایران کمبریج، ترجمه حسن انوشه، تهران-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.5

)نمره6(ارزشیابی مستمر یا فرایندي 5-1
شامل پاسخ به سـواالت و طـرح سـواالت محـوري از سـوي دانشـجویان، ارائـه        (مشارکت جدي دانشجویان در مباحث کالسی -

نمره3) سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی
نمره3ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمیت آن -

)نمره14(ارزشیابی پایانی 5-2
همچنـین  . مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سطوح مختلف مختلف دانشی و فرادانشـی اقـدام نمایـد   

مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضاي کالس و درس می توانند آزمون پایانی را در دو مرحلـه میـان تـرم و پایـان تـرم برگـزار       
.نمایند
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تا پایان (تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادي ایران در قرون نخستین اسالمی «سرفصل درس 
»)قرن چهارم

معرفی درس و منطق آن.1
پایـان یافـت و دوران   دوره باسـتان ساسانیان تاریخ ایـران و فروپاشیبا زوال . این درس نخستین درس تاریخ ایران دوره اسالمی است

از آن پـس، ایـران دوره   . اعراب مسلمان به تدریج وارد ایران شدند و ایران بخشی از قلمرو خالفـت اسـالمی شـد   . اسالمی آن آغاز شد
ود تا اوایل قرن دوم هجري، حکومت مستقلی در ایران وجـ . دوره اي متمایز و متفاوت با دوره باستان. جدیدي از تاریخ خود را آغاز کرد

این واحد درسـی تصـویري از اوضـاع    . پدید آمدند... اما از اوایل سده سوم حکومت هایی نظیر طاهریان، صفاریان و آل بویه و . نداشت
این مقطع از تاریخ ایران دوره اسـالمی بـه منزلـی مقدمـه و     . سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی ایران دورة مذکور را ارائه می دهد

دانشجویان با گذراندن این واحد درسی به درك صحیحی از قرون نخستین ایـران  . براي ورود در تاریخ دوران اسالمینیازي است پیش
.اسالمی دست خواهند یافت

مشخصـــــات  
درس

نظري: نوع درس
2: تعداد واحد

ــان درس 32: زمـــ
ساعت
: پیشنیاز

تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادي ایران در قرون نخستین اسـالمی  : نام درس
)تا پایان قرن چهارم(

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
.نقش ایرانیان را در روي کار آمدن عباسیان بیان کندسدة نخست توضیح دهد واوضاع ایران را در دو-
و روابط این حکومتهـا را بـا خلفـاي عباسـی را     ) حکومتهاي متقارن(چگونگی تشکیل حکومتهاي ایرانی -

.توضیح دهد
.متقارن را با یکدیگر مقایسه و ارزیابی کنديکارنامه و عملکرد حکومتها-

ــتگی  شایســــ
:اساسی

Ck
3سطح2سطح1سطح هامالك

چگـــــــونگی ورود اسالم در ایران
ــران و  ــه ای اســالم ب
واکنش ایرانیـان بـه   
ــراب را   ــالم و اع اس

.بیان کند

واکــنش ایرانیــان بــه   
اسالم و اعراب را تجزیه 

.و تحلیل کند

اســـالم آوردن علـــل
را مورد ارزیـابی  ایرانیان

قــرار داده و بــا ارائــه   
گزارشی مسـتند احیـاي   

ســده هویــت ایرانــی در 
هاي نخستین اسـالمی  

.را تبیین کند
مفهــوم حکومتهــايحکومتهاي متقارن

ــیح   ــارن را توض متق
یک دهد و قلمرو هر

ــا را  ــن حکومته از ای
بر روي نقشه نشـان  

علل ظهور و سقوط هـر  
یک از حکومتهاي

متقـــارن را تجزیـــه و  
.تحلیل کند

کارنامــۀ هــر یــک از   
حکومتهاي متقارن را در 
ربـط بــا احیـاي هویــت   
ــد و  ــابی کن ــی ارزی ایران
دربارة یکـی از آنهـا بـا    
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استناد به منابع پژوهشی .دهد
.ارائه کند

زبان و ادب فارسی
ــاي  ــونگی احیـ چگـ
زبان فارسی در عصر 
حکومتهاي متقـارن  

.را توضیح دهد

احیا زبان فارسی را علل
با استناد به منابع اصـلی  

.تجزیه و تحلیل کند

ــار   ــتین آث ــارة نخس درب
ــر  ــاریخی فارســی نظی ت
ــش   ــی و نق ــاریخ بلعم ت
خانــدانهاي حکــومتگر  
ایرانی در پیدایش چنین 
آثاري گزارشـی مسـتند   

.ارائه کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
محتواي درسجلسه

درس و منابع و ماخذ آنمعرفیاول

)                                  مناطق مختلف ایرانایران و استقرار و مهاجرت اعراب مسلمان درتصرفزوال ساسانیان، روند (تهاجم اعرابدوم

جامعه ایران در مواجهه با اسالم و اعراب مسلمان : اوضاع اجتماعیسوم

...اقسام آن در سرزمین هاي فتح شده؛ خراج، جزیه و مالیات و: نظام مالیاتیچهارم

سیاست دینی مسلمین، اهل ذمه و جایگاه آنان: اوضاع دینیپنجم

)اجتماعی-اوضاع سیاسی(ایران در عصر امویان ششم

تشیع، خوارج، مرجئه، شعوبیه: ایرانیان و جنبش هاي ضد امويهفتم

ابومسلم خراسانی و انقراض امویانقیام : دعوت عباسیان در ایرانهشتم

اوضاع سیاسی و اجتماعی): 205تا 132از (ایران در اوایل عباسیان نهم

)خاستگاه، پیدایش، حدود و قلمرو، مناسبات با خالفت عباسی(طاهریان دهم 

...)خاستگاه، پیدایش، مناسبات با خالفت عباسی، احیاي زبان فارسی و (صفاریان یازدهم 

)خاستگاه، پیدایش، قلمرو و مناسبات با همسایگان(علویان دوازدهم

)خاستگاه و پیدایش، تحوالت سیاسی، تجدید حیات فرهنگ و تمدن ایرانی(سامانیان سیزدهم

)خاستگاه و پیدایش، قلمرو، مناسبات با همسایگان(آل زیار چهاردهم

)مناسبات با خالفت عباسی و احیاي فرهنگیخاستگاه، پیدایش، قلمرو، (آل بویه پانزدهم
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: تکالیف یادگیري
.درباره واکنش ایرانیان به اسالم و اعراب سخنرانی کند-
این روابط بر سرنوشت ایران در سده هاي نخستین به طرح دیدگاه خود درباره روابط حکومتهاي متقارن با خلفاي عباسی و تأثیر -
.بپردازد

:تکالیف عملکردي
.دربارة نقش خراسان در احیاي هویت ایران در سده هاي نخستین، با استناد به منابع دست اول، پژوهشی کوتاه ارائه کند-

د مطهري پژوهش کرده و در قالـب گـزارش کوتـاه آراء اسـتاد     شهی» خدمات متقابل اسالم و ایران«دربارة یکی از بخشهاي کتاب 
. مطهري را مورد نقد و بررسی قرار دهد

راهبردهاي تدریس و یادگیري.3
شود ها ارائه کرد، پیشنهاد میبا توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهاي تدریس و یادگیري براي همه درس

.مند شداز روش هاي آموزش ذیل بهره
:تدارك فرصت هاي یادگیري در محیط آموزشی شامل1-3

طرح و نگارش محورهاي اصلی درس بر روي تابلو
ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی
طرح سواالت هدفمند و محوري از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزي
 متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزنامه، اسناد آرشیوي و سکه(هنگام تدریس استفاده مستقیم از منابع دست اول به-

)ها
استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی
پژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش هاي تاریخی-گیري از اینترنت، سایت هاي علمیبهره
موزشی با راهنمایی استاد هاي علمی و آشرکت در سمینارها و کارگاه

:شناسایی و تدارك فرصت هاي یادگیري در خارج از محیط آموزشی شامل2-3
بازدید از موزه ها، بناهاي تاریخی
بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوي، مراکز پژوهشی و تحقیق
ایران فرهنگیپژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو -سفرهاي علمی

منابع آموزشی.4

هاي ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فرد یا افرادي پـس  با توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل
پژوهشی و آموزشی مبادرت به تالیف متن آموزشی متناسب بـا سرفصـل هـا، اهـداف و محورهـاي      -از احراز صالحیت هاي علمی

.شده نمایندتعریف 
اي به استاد و دانشجو و باز گذاشتن دست استاد در گزینش و تجویز متن هاي کلیشهبدیهی است براي جلوگیري از تحمیل دیدگاه

مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابت، بایسته است چندین متن از سوي استادان و متخصصان از منظرهـاي گونـاگون نظـري و    

جمع بندي و ارزیابی کارنامۀ و عملکرد حکومتهاي متقارن در ربط با احیاي هویت ایرانشانزدهم
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.ر جامعه هدف قرار گیردپژوهشی تدوین و در اختیا

: منبع اصلی
.1363کوب، تاریخ ایران بعد از اسالم، تهران، امیرکبیر، عبدالحسین زرین-
1392حسین مفتخري و حسین زمانی، تاریخ ایران از ورود مسلمانان تا پایان طاهریان، تهران، سمت، -
.1378تهران، وزارت ارشاد،محمدرضا ناجی، تاریخ و تمدن اسالمی در قلمرو سامانیان، -

.  1392، تهران، سمت، )هاي محلی، آل زیار، آل بویهحکومت(آذر، دیلمیان در گستره تاریخ ایران پروین ترکمنی-
1393اصغر فقیهی، تاریخ آل بویه، تهران، سمت، علی-
.1357پاژنگ غالمحسین صدیقی، جنبشهاي دینی ایرانی در قرنهاي دوم و سوم هجري، تهران، -

: منبع فرعی
.1367کوب، تاریخ مردم ایران، تهران، امیرکبیر، عبدالحسین زرین-
سیدابوالقاسم فروزانی، تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی ایران در دوره سامانیان، تهران، سمت، --

1392
اد فالطوري و مریم میراحمدي، تهران، علمی و فرهنگی، برتولد اشپولر، تاریخ ایران درقرون نخستین اسالمی، ترجمه جو

1377.
محمدامیر شیخ نوري، تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی ایران از ورود اسالم تا پایان حکومت -

.علویان طبرستان، انتشارات پیام نور
1393،  تهران، سمت، )آسیاي میانه(ترك مسلمان در فرارود بنیانگذاران نخستین سلسله : سیدابوالقاسم فروزانی، قراخانیان-
1391امیر اکبري، تاریخ حکومت طاهریان از آغاز تا انجام، تهران، سمت، -
برات دهمرده، تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی ایران در دورة سامانیان، دیلمیان و غزنویان، -

.انتشارات پیام نور
آذر ، صالح پرگاري، تاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی اقتصادي و فرهنگی ایران در دوره صفاریان و پروین ترکمنی-

1393علویان،  تهران، سمت، 
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.5

)نمره6(ارزشیابی مستمر یا فرایندي 5-1
شامل پاسخ به سـواالت و طـرح سـواالت محـوري از سـوي دانشـجویان، ارائـه        (مشارکت جدي دانشجویان در مباحث کالسی -

نمره3) سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی
نمره3ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمیت آن -

)نمره14(ارزشیابی پایانی 5-2
همچنـین  . مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سطوح مختلف مختلف دانشی و فرادانشـی اقـدام نمایـد   

مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضاي کالس و درس می توانند آزمون پایانی را در دو مرحلـه میـان تـرم و پایـان تـرم برگـزار       
.نمایند
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»تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادي ایران از غزنویان تا مغول«درس سرفصل 
معرفی درس و منطق آن.1

زمینه هاي قدرت یابی ازاین درسدر.پایان می یابدشاهیان غزنویان شروع و با فروپاشی خوارزمظهوراز این درس
در ویژه در این دوران به.این حکومتها بحص می شوددوران تحوالت ایران در روندنیز و حکومت هاي ترك تبار 

دیوانساالري و نظام اداري به تاریخ ایران اسالمی محسوب می شود،دوره هايسلجوقیان که یکی از مهمترین دوره 
به ویژه معماري به پیشرفت صنایع و هنر. علوم گسترش یافتمدارس وهمچنین.پیشرفت و پیچیدگی رسیداوج 

آنان را قادر خواهد ساخت تا با درك ،تاوردها و آثار و نتایجیدسچنین آشنایی دانشجو معلمان با .نایل شدهاي مهمی 
به دست آورند و تحوالت این دوران فهم دقیق و عمیقی از مناسبات سیاسی و اجتماعی دوره مورد نظردرست از

.در دوره هاي بعدي شناسایی و واکاوي نمایندهاي آن راپیامد

شخصات م
درس

ــوع درس : نــ
نظري

2: تعداد واحد
: زمـــان درس

ساعت32
: پیشنیاز

تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادي ایران از غزنویان تا مغول:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
معلم می تواند زمینه هاي ظهور حکومت غزنوي، سلجوقیان و پایان این واحد درسی دانشجو پس از-

.خوارزمشاهیان را معرفی و تجزیه و تحلیل کند
بررسی و با استناد به منابع اصلی مقایسه،تحوالت مهم سیاسی و اجتماعی دوره غزنویان و سلجوقیان را-

.تجزیه و تحلیل کند
.تبیین کندزمشاهیان  و علل فروپاشی آنها را تشریح وتحوالت مهم سیاسی اجتماعی ایران در دوره خوار-

شایســــتگی 
:اساسی

Ck
3سطح2سطح1سطح هامالك

عوامل ظهور حرکت زمینه هاي ظهور
هاي غزنویان و 

سلجوقیان را بدون 
هیچ تحلیل فهرست 

.وار گزارش کند

زمینه هاي ظهور 
حکومت هاي غزنوي 

و سلجوقیان و 
مورد خوارزمشاهیان را 

تجزیه و تحلیل قرار 
.دهد

ریشه هـاي نظـامی برآمـدن    
شــاهیان و حکومــت خوارزم

ــلجوقیان را ــس یکــدیگر ا ب
ــا و    ــابهت ه ــه و مش مقایس
تفاوت هاي آنان را تشریح و

.تبیین کند

تحوالت سیاسی 
و اجتماعی

مهترین تحوالت 
سیاسی و اجتماعی 

سلجوقیان غزنویان و
را در قالب یک 

.جدول فهرست کند

آثار و نتایج این تحوالت 
را در حوادث و 

رویدادهاي بعدي 
بررسی و مورد تجزیه 

و تحلیل قرار دهد

آثار و نتایج نبرد دندانقان و 
کند و مالزگرد را مقایسه 

طی گزارشی تحلیلی ارایه 
.نماید
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تحوالت سیاسی 
و اجتماعی 

خوارزمشاهیان

عوامل سیاسی برآمدن 
خوارزمشاهیان را 

گونه بدون هیچ
.تحلیل بیان کند

روابط مناسبات و
سلجوقیان و 

مورد خوارزمشاهیان را
تجزیه و تحلیل قرار 

.دهد

با تکیه بریکی از منابع اصلی 
دوره خوارزمشاهیان روابط 
خوارزمشاهیان با سلطان 

نقد وسنجر سلجوقی را
.ارزیابی کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
محتواي درسجلسه

معرفی درس و منابع و ماخذ آناول
تبار و خاستگاه، ایران و ترکان در دوره سامانی: ترکاندوم
از تاسیس تا تثبیت و گسترش : غزنویانسوم

مناسبات با خالفت عباسی و همسایگان چهارم
نظامی غزنویان- ساختار اداريپنجم
زوال و فروپاشی غزنویانششم
از دندانقان تا مالزگرد: تاسیس و گسترش سلسله سلجوقیانهفتم

مناسبات با خالفت عباسیهشتم

اسماعیلیان در ایران نهم
اجتماعی ایران از ملک شاه تا فروپاشی -تحوالت سیاسیدهم 

نظام الملک و ساختار اداري عصر سلجوقییازدهم 
مقدمات جنگ هاي صلیبیدوازدهم
آموزشی با تکیه بر نظامیه هانظام سیزدهم

)مذهب و سیاست در عصر سلجوقی(اوضاع مذهبی چهاردهم
تکالیف عملکرديپانزدهم

مناسبات اقتصادي و نظام مالکیت شانزدهم

هفدهم
...)روم، شام و (اتابکان و شاخه هاي حکومت سلجوقیان 
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هجدهم
غوریانخاستگاه، مناسبات با همسایگان و میراث : غوریان

نوزدهم 
خوارزمشاهیان از پیدایش تا پایان فرمانروایی تکش

بیستم
نظام لشگري و کشوري خوارزمشاهیان

بیست و یکم
مناسبات خوارزمشاهیان با خالفت عباسی

بیست و دوم
)غوریان، قراختاییان و مغوالن(مناسبات خوارزمشاهیان با همسایگان 

بیست و سوم
سلطان محمد تا سقوطخوارزمشاهیان از 

عوامل انحطاط داخلی و خارجی خوارزمشاهیانبیست و چهارم

: تکالیف یادگیري
در کالس بازگووبا تکیه بر منابع اصلی دوره غزنویان و سلجوقیان روابط انها را با دستگاه عباسی بررسی و ابعاد ان را تحلیل-

.کند
.طی گزارشی ارایه کندسلجوقیان در ایران را با تکیه بر منابع اصلی،زمینه هاي فروپاشی و تجزیه حکومت -
.طی گزارسی ارایه کندشاهیان را مقایسه وخوارزمساختار نظامی حکومت سلجوقیان و-

:تکالیف عملکرد
را با تکیه بر مناسبات با خلیفه عباسی طی پژوهشی کوتاه ارایه خوارزمشاهیوسلجوقی،هاي غزنويسیاست مذهبی حکومت-

.کند
.مستندات تاریخی پژوهشی تهیه کندعوامل فروپاشی حکومت سلجوقیان با تکیه بر منابع اصلی وباره علل ودر-

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
ها ارائه کـرد، پیشـنهاد   یس و یادگیري براي همه درسبا توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهاي تدر

.شود از روش هاي آموزش ذیل بهره مند شدمی

:تدارك فرصت هاي یادگیري در محیط آموزشی شامل1-3
طرح و نگارش محورهاي اصلی درس بر روي تابلو
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ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی
 موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزيطرح سواالت هدفمند و محوري از
 متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزنامه، اسناد آرشیوي و (استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس

)هاسکه
استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی
ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش هاي تاریخیپژوهشی، -گیري از اینترنت، سایت هاي علمیبهره
هاي علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه

:شناسایی و تدارك فرصت هاي یادگیري در خارج از محیط آموزشی شامل2-3
بازدید از موزه ها، بناهاي تاریخی
 ،مراکز پژوهشی و تحقیقبازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوي
پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهاي علمی

منابع آموزشی. 4

: منابع اصلی

1393سید ابوالقاسم فروزانی، سلجوقیان از آغاز تا فرجام، تهران، سمت، -
1391سمت، از پیدایش تا فروپاشی، تهران،: سیدابوالقاسم فروزانی، غزنویان-
1392ملیحه ستارزاده، سلجوقیان، تهران، سمت، -
شهرام یوسفی فر، تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی ایران در دورة سلجوقیان، انتشارات پیام -

.نور
: منابع فرعی

1391اصغر فروغی ابري، تاریخ  غوریان، تهران، سمت، -
1393خورازمشاهیان، تهران، سمت، الهیار خلعتبري و محبوبه شرفی، تاریخ-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

)نمره6(ارزشیابی مستمر یا فرایندي 5-1
شامل پاسخ به سواالت و طرح سواالت محوري از سوي دانشجویان، ارائه (مشارکت جدي دانشجویان در مباحث کالسی -

نمره3) سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی
نمره3ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمیت آن -

)نمره14(ارزشیابی پایانی 5-2
. مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سـطوح مختلـف مختلـف دانشـی و فرادانشـی اقـدام نمایـد       
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همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضاي کالس و درس می توانند آزمون پایانی را در دو مرحله میان ترم و پایـان  
.ترم برگزار نمایند
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»یران از ورود اسالم تا حمله مغولتاریخ فرهنگ و تمدن ا«درس سرفصل 
معرفی درس و منطق آن.2
معلم در این واحد درسی با مفاهیم فرهنگ و تمدن، عناصر و عوامل دانشجو. برمیگیردس بخش مهمی از تاریخ ایران را دراین در

تاریخ نگاري،علوم،معماري وصنایع،هنرها وپرورش،آموزش و ادوار تطور فرهنگ،اسالمی،-تمدن ایرانیسازنده فرهنگ و
گرانسنگ و مشعشع حیات بدیهی است بخش فرهنگ و تمدن از الیه هاي لطیف،.معیشت و آداب و رسوم آشنا می شود

اهمیت، آنان را در درك و فهم بخشآشنایی دانشجویان با این بخش پرلذا. اجتماعی یک ملت در طول تاریخ محسوب می شود
عدم آشنایی با این بخش هاي زرین و ممتاز سبب درکی ناقص و نادرست از .عمیق و مهمی از تاریخ ایران یاري خواهد داد

مضافا بر اینکه مقوله فرهنگ و تمدن عنصري پویا و متداوم و . مناسبات اجتماعی و فرهنگی دوره تاریخی مورد نظر است
درك بسیاري از تحوالت فرهنگی ،بنابراین.و به حال و آینده سیر می کندمتحول است که از گذشته ها سرچشمه می گیرد 

.دوره هاي بعدي منبعث از تحوالت دوره تاریخی مورد نظر است

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

: پیشنیاز

تاریخ فرهنگ و تمدن ایران از ورود اسالم تا حمله مغول:  نام درس

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قـادر خواهـد   : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود

تشریح اسالمی را-عوامل سازنده فرهنگ و تمدن ایرانیومفاهیم فرهنگ وتمدن و عناصر-
.و تبیین نماید

.د تجزیه و تحلیل قرار دهدرادوار تطور و فرهنگ و تمدن ایرانی اسالمی را مو-
و ویژگی هاي هنرها و صنایع، معماري و علوم را از جنبه هاي گوناگون مورد خصوصیات -

.بررسی قرار دهد و در قالب یک گزارش تحلیلی ارایه کند

:شایستگی اساسی
Ck

3سطح2سطح1سطح هامالك
مفاهیم، فرهنـگ و  مفاهیم

ــدون   ــدن را بـ تمـ
.   تحلیل تعریف کند

عناصر و عوامل سازنده 
تمدن فرهنگ و

اسالمی را -ایرانی
تجزیه و تحلیل و 

را مولفه هاي آن
.تشریح و تبیین کند

نقش میراث فرهنگـی  
ــتان را در  ــران باسـ ایـ
ــگ و   ــکوفایی فرهن ش

اسـالمی  -تمدن ایرانی
طی گزارشـی تحلیلـی   

.ارایه کند

ادوار و تطور
ادوار تطور فرهنـگ  
ــی   ــدن ایرانـ و تمـ
اســـالمی را بیـــان 

.کند

زرین هاي عصر ویژگی
اسالمی -فرهنگ ایرانی

.را تجزیه و تحلیل کند

مظــاهر و جلــوه هــاي 
ــی ــگ ایرانــ -فرهنــ

ــله  ــالمی در سلسـ اسـ
هاي ایرانی قرن سـوم  
ــان و   ــارم را بیـ و چهـ
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ــاي آن ــی هـ را ویژگـ
مقایســـه و ارزیـــابی  

.نماید

هنر و علوم
مظاهر و جلوه هاي 
ــاري   ــر و معمـ هنـ

اســالمی را -ایرانــی
ــالم تــا   از ورود اس

مغــول بیــان حملــه 
.کند

ــر   ــوم نظی ــعیت عل وض
ــیات، ــوم،ریاضــ نجــ

فیزیک و طب را نقـد و  
ــه و   ــی و تجزیـ بررسـ

.تحلیل کند

درباره وضعیت مکاتـب  
ومــــدارس ایــــران و

ــا در دوره عملکــرد آنه
ــر گــزارش    ــورد نظ م

.تحلیلی ارایه کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
محتواي درسجلسه

درس و منابع و ماخذ آنمعرفی اول
تعاریف، تمایزات و تشابهات : مفاهیم فرهنگ و تمدندوم
...)اسالم، میراث باستانی ایران و (اسالمی -عناصر و عوامل سازنده فرهنگ و تمدن ایرانیسوم

... زبان، ادب، علوم، آیین حکومت داري و : تداوم میراث و سنن باستانی ایران در دوره اسالمچهارم
)تکوین، عصر زرین و افول(اسالمی -ادوار تطور فرهنگ و تمدن ایرانیپنجم
...)مذهب، زبان، آداب و (اسالمی در دو قرن اول هجري -فرهنگ ایرانیششم
حکومت داري، خط، ادبیات فارسی، (اسالمی درعصر سلسله هاي ایرانی قرون سوم و چهارم -فرهنگ ایرانیهفتم

...)نظام پولی، علوم و
اوضاع دینی و مذهبی، ملل و نحل، توسعه زبان فارسی، (اسالمی درعصر غزنویان و سلجوقیان -فرهنگ ایرانیهشتم

...)دیوانساالري،  نظامیه ها و 
)مکاتب و مدارس(آموزش و پرورش نهم

...) فلزکاري، گچ بري، نساجی، موسیقی، حجاري، خوشنویسی و (هنرها و صنایع دهم 
...)معماري مساجد، مدارس، کاروانسرااها، آرامگاه ها و ( معماري یازدهم 
...)ریاضیات، نجوم، فیزیک و مکانیک، طب، کیمیا و (علوم دوازدهم
تاریخ نگاريسیزدهم

تصوف و خانقاه ها چهاردهم
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)خوراك و پوشاك(معیشت پانزدهم
آداب و رسوم و سننشانزدهم

: تکالیف یادگیري
.عناصر و عوامل سازنده فرهنگ و تمدن ایرانی  اسالمی را با تکیه بر مستندات تاریخی ارایه کند-
.درباره اوضاع دینی و مذهبی و ملل و نحل عصرسلجوقیان گزارشی کوتاه در کالس ارایه کند-
.در مورد وضعیت تصوف و خانقاههاي عصر غزنویان و سلجوقیان گزارشی تهیه و ارایه کند-

:تکالیف عملکردي
.در مورد تاریخ نگاري عصر غزنویان و سلجوقیان با تکیه بر مستندات این دوره پژوهشی تهیه کند-

.درباره هدف تاسیس نظامیه ها و عملکرد آن گزارشی مستند و معتبر تهیه کند-

راهبردهاي تدریس و یادگیري.6
ها ارائه کـرد، پیشـنهاد   اهبردهاي تدریس و یادگیري براي همه درسبا توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در ر

.شود از روش هاي آموزش ذیل بهره مند شدمی
:تدارك فرصت هاي یادگیري در محیط آموزشی شامل1-3

طرح و نگارش محورهاي اصلی درس بر روي تابلو
ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی
ري از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزيطرح سواالت هدفمند و محو
 متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزنامه، اسناد آرشیوي و (استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس

)هاسکه
استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی
پژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش هاي تاریخی-علمیگیري از اینترنت، سایت هاي بهره
هاي علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه

:شناسایی و تدارك فرصت هاي یادگیري در خارج از محیط آموزشی شامل2-3
بازدید از موزه ها، بناهاي تاریخی
آرشیوي، مراکز پژوهشی و تحقیقبازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و
پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهاي علمی

منابع آموزشی.7
هاي ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فرد یا افرادي با توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل

پژوهشی و آموزشی مبادرت به تالیف متن آموزشی متناسب بـا سرفصـل هـا، اهـداف و     -ي علمیپس از احراز صالحیت ها
.محورهاي تعریف شده نمایند

اي به استاد و دانشجو و بـاز گذاشـتن دسـت اسـتاد در گـزینش و      هاي کلیشهبدیهی است براي جلوگیري از تحمیل دیدگاه
سته است چندین متن از سوي استادان و متخصصـان از منظرهـاي   تجویز متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابت، بای
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.گوناگون نظري و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد

: منبع اصلی
1392فاطمه جان احمدي، تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی، قم، دفتر نشر معارف اسالمی، . -
.1392مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی، محمدرضا کاشفی، تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی، قم، -

.حاتم غالمعلی، هنر و تمدن اسالمی، انتشارات پیام نور-

: منبع فرعی

.1378محمدرضا ناجی، تاریخ و تمدن اسالمی در قلمرو سامانیان، تهران، مجمع علمی تمدن و تاریخ سامانی، -
.1392ایران، تهران، هزاره ققنوس، جهاد دانشگاهی اصفهان، علی اکبر عباسی، تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و -

.1363لمبتون، سیري در تاریخ ایران بعد از اسالم، ترجمه یعقوب آژند، تهران، امیرکبیر، . س. ك. آن-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.8

)نمره6(ارزشیابی مستمر یا فرایندي 5-1
شامل پاسخ به سواالت و طرح سواالت محوري از سوي دانشجویان، ارائـه  (مشارکت جدي دانشجویان در مباحث کالسی -

نمره3) سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی
نمره3ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمیت آن -

)نمره14(ارزشیابی پایانی 5-2
. مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سـطوح مختلـف مختلـف دانشـی و فرادانشـی اقـدام نمایـد       

همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضاي کالس و درس می توانند آزمون پایانی را در دو مرحله میان ترم و پایـان  
.ترم برگزار نمایند
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»تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادي ایران از مغول تا صفویه«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

دانشـجویان در  . مهم محسوب می شـود درس هايتاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادي ایران از مغول تا صوفیه یکی از 
آشنایی دانشجویان با تحوالت مهم این .این واحد درسی با تحوالت مهم دوران مغول تا به قدرت رسیدن صفویان آشنا می شوند

دوران نظیر، نتایج شورش مغوالن، برآمدن ایلخانان، تحـوالت سیاسـی و مـذهبی و اقتصـادي دوران ایلخانـان، ظهـور جنـبش        
ن، تیموریان، و ترکمانان و بررسی نتایج و پیامدهاي آنها، آنان را در درك و فهم تحوالت تاریخی ایـن دوران و تحـوالت   سربدارا

دانشجومعلمان با کسب شناخت و دانش الزم در این واحد درسی که مبتنی بر منابع علمـی  . دوره هاي بعدي یاري خواهد ساخت
در ضـمن درك  . صحیح و علمی تاریخ تحوالت ایـن دوره بـه دسـت خواهنـد آورد    توانایی الزم را جهت آموزش،و مستند است

.تحوالت دوره هاي بعد مستلزم فهم صحیح حوادث و رویدادهاي این دوره از تاریخ ایران اسالمی است

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

: پیشنیاز

اجتماعی و اقتصادي ایران از مغول تا صفویهتاریخ تحوالت سیاسی، :  نام درس

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قـادر خواهـد   : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود

زمینه ها و نتایج یورش مغوالن را بیان و مورد تجزیه و تحلیل قـرار دهـد و در قالـب گـزارش     
.تحلیلی ارائه دهد

تیموریان در ایران را با تکیه بر منـابع مسـتند ایـن دوران    تاثیرات سیاسی، اجتماعی حکومت -
.مورد نقد و بررسی قرار دهد

:شایستگی اساسی
Ck

3سطح2سطح1سطح هامالك

گزارشــی از علــل وگزارش تحلیلی
زمینـــــه هـــــاي 
اقتصادي، نظـامی و  
ــورش   ــی یـ سیاسـ
مغــوالن بــه ایــران 
بدون تحلیل عناصر 

.اجزاء آن ارائه دهد

تجزیه و تحلیـل  ضمن 
ــورش مغــوالن  علــل ی
اثـرات و نتـایج تهــاجم   
آنـــان را بـــر ســـاختار 
ــذهبی و   ــی، مـ سیاسـ
اجتمــاعی ایــران مــورد 

بررسی قرار دهد

پیامد یورش مغوالن و 
تیموریان را بر سـاختار  
اجتمــاعی، اقتصــادي و 
مذهبی مورد ارزیابی و 
میزان ایـن تـاثیرات را   
با یکدیگر طی گزارشی 

.مقایسه کند
دانشــــجویان بــــا مستندسازي 

مراجعه بـه یکـی از   
ــن   ــابع اصــلی ای من
ــامع  ــر ج دوران نظی
التـــواریخ و تـــاریخ 
جهانگشــــا و یــــا 
ــرف   ــه شـ ظفرنامـ

ــین   ــجویان همـ دانشـ
واقعه را در چنـد منبـع   
جستجو کنند و ضـمن  
تطبیق روایـات متعـدد،   

تشابهات آن تمایزات و 
.ها را بیان کنند

ــمن   ــجویان ضـ دانشـ
تطبیق روایات مختلف، 
دربـــاره ارزش آنهـــا  
ــابی  داوري و ارزیـــــ

.نمایند
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الدین علـی یـزدي   
یک رویداد تاریخی 

ــاً ــزارش را عینـ گـ
.کنند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
سرفصل درسردیف

معرفی درس و منابع و ماخذ آن1
مغوالن قبل از ظهور چنگیزخانوضعیت جغرافیاي مغولستان، همسایگان، اقتصاد، آداب و رسوم 2
از اتحاد مغوالن تا آغاز فتوحات: ظهور چنگیزخان3
از تهاجم به ایران تا سقوط خوارزمشاهیان: چنگیزخان4
اوضاع ایران از مرگ چنگیزخان تا حمله هالکو 5
یورش هالکو و تاسیس حکومت ایلخانان 6
...)بغداد و سقوط الموت، فتح (پیامدهاي یورش هالکو 7
)تحوالت داخلی و خارجی ایلخانان در دوره تکوین(از هالکو تا غازان خان 8

اقتصادي ایران در عصر غازان خان -تحوالت سیاسی9
اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران از جانشینان غازان تا سقوط ایلخانان10
)حکومت هاي محلیایران عرصه کشمکش (از سقوط ایلخانان تا ظهور تیمور 11
از ظهور تا سقوط: سربداران12
میراث سربداران 13
ظهور تیمور در ماورالنهر14
اجتماعی ایران در آستانه تهاجم تیمور-اوضاع سیاسی15
علل و نتایج : یورش هاي تیمور به ایران16
اجتماعی ایران در عصر شاهرخ-تحوالت سیاسی17
ماورالنهر و خراسانجانشینان شاهرخ در 18
از ظهور تا سقوط : قراقویونلوها19
از ظهور تا سقوط: آق قویونلوها20
مناسبات خارجی ایران در دوره تیموریان و ترکمانان21
)با تاکید بر تصوف و تشیع(تحوالت مذهبی ایران از ایلخانان تا پایان ترکمانان 22
و تیموریاننظام اداري ایران در عصر ایلخانان 23
نظام اداري ایران در عصر ترکمانان24
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: تکالیف یادگیري
.شرایط سیاسی جهان اسالم در آستانه یورش مغوالن را توضیح دهد-
.درباره نقش مسحیان در ترغیب مغوالن براي حمله به جهان اسالم گزارش مستندي ارائه کند-
.تیمور سخنرانی کنددرباره نوع واکنش مردم در شهرهاي مختلف به یورش -
.درباره گرایشهاي مذهبی مغوالن بعد از ورد به دنیاي اسالم توضیح دهد-

:تکالیف عملکردي
.یکی از منابع اصلی تاریخ دوره مغول نظیر جامع التواریخ را معرفی کند و ارزش و اهمیت آن را توضیح دهد-
منبع اصلی دوره مغول نقل و با یکدیگر مقایسه و ارزیابی آن را یک واقعه براي مثل سقوط بغداد به دست هالکو را از چند -

.به صورت گزارش ارائه کند
بخشی از سفرنامه ابن بطوطه و مارکوپولو که هر دو مربوط به دوره مغول است را با هم مقایسه به صورت گزارش مکتوب -

.به کالس ارائه کند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
ها ارائه کـرد، پیشـنهاد   اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهاي تدریس و یادگیري براي همه درسبا توجه به 

.شود از روش هاي آموزش ذیل بهره مند شدمی
:تدارك فرصت هاي یادگیري در محیط آموزشی شامل1-3

طرح و نگارش محورهاي اصلی درس بر روي تابلو
 و موضوعات درسیارائه منطقی و منسجم مفاهیم
طرح سواالت هدفمند و محوري از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزي
 متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزنامه، اسناد آرشیوي و (استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس

)هاسکه
استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی
پژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش هاي تاریخی-گیري از اینترنت، سایت هاي علمیبهره
هاي علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه

:شناسایی و تدارك فرصت هاي یادگیري در خارج از محیط آموزشی شامل2-3
بازدید از موزه ها، بناهاي تاریخی
بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوي، مراکز پژوهشی و تحقیق
پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهاي علمی

منابع آموزشی.4
فرد یا افرادي هاي ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است با توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل

پژوهشی و آموزشی مبادرت به تالیف متن آموزشی متناسب بـا سرفصـل هـا، اهـداف و     -پس از احراز صالحیت هاي علمی
.محورهاي تعریف شده نمایند
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اي به استاد و دانشجو و بـاز گذاشـتن دسـت اسـتاد در گـزینش و      هاي کلیشهبدیهی است براي جلوگیري از تحمیل دیدگاه
وب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابت، بایسته است چندین متن از سوي استادان و متخصصـان از منظرهـاي   تجویز متن مطل

.گوناگون نظري و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد

: منبع اصلی

.1358منوچهر مرتضوي، مسائل عصر ایلخانان، تهران، آگاه -
1391ران، تهران، سمت، شیرین بیانی، مغوالن و حکومت ایلخانی در ای-
حسین میرجعفري، تاریخ تحوالت سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادي و فرهنگی ایران در دوره تیموریان و ترکمانان، تهران، -

1392سمت، 
: منبع فرعی

.1385جعفریان، تاریخ ایران  اسالمی، از یورش مغوالن تا زوال ترکمانان، تهران، کانون اندیشه جوان، رسول-
.1365حکومت و فرهنگ دوره ایلخانان، محمود میرآفتاب، تهران، علمی و فرهنگی، : برتولد اشپولر، تاریخ مغول در ایران-

.1389عباس اقبال، تاریخ مغول، تهران، سپهر ادب، -
1392زاده، حکومت ترکمانان قراقویونلو و آق قویونلو در ایران، تهران، سمت، اسماعیل حسن-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.5

)نمره6(ارزشیابی مستمر یا فرایندي 5-1
شامل پاسخ به سواالت و طرح سواالت محوري از سوي دانشجویان، ارائـه  (مشارکت جدي دانشجویان در مباحث کالسی -

نمره3) سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی
نمره3ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمیت آن -

)نمره14(ارزشیابی پایانی 5-2
. مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سـطوح مختلـف مختلـف دانشـی و فرادانشـی اقـدام نمایـد       

می توانند آزمون پایانی را در دو مرحله میان ترم و پایـان  همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضاي کالس و درس 
.ترم برگزار نمایند
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»تاریخ فرهنگ و تمدن ایران از دوره مغول تا صفویه«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

دوران نظیـر تحـوالت علمـی،    درس تاریخ فرهنگ و تمدن ایران از دوره مغول تا صفویه، مهم ترین رویـدادهاي فرهنگـی ایـن    
آشنایی دانشجویان با عناصر ممتـاز حیـات اجتمـاعی ایـن دوران     . هنري و فکري را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد

یعنی تاریخ فرهنگ و تمدن، آنها را در درك و فهم جنبه هاي حیات فرهنگـی و تمـدنی ایـن دوره و شـناخت عناصـر و عوامـل       
و همچنین به عنوان پیشنیازي اساسـی، درك تحـوالت فرهنگـی و تمـدنی دوره هـاي بعـد را       . خواهد رساندشکوفایی آن یاري 

تسهیل خواهد ساخت و توانایی الزم را در دانشجویان براي آموزش منطقی و اصولی تحوالت فرهنگی ایـن دوره ایجـاد خواهـد    
.کرد

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

: پیشنیاز

تاریخ فرهنگ و تمدن ایران از دوره مغول تا صفویه:  نام درس

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قـادر خواهـد   : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود

مظاهر فرهنگی و تمدنی نظیر ادبیـات، هنـر، معمـاري، صـنایع و علـوم را در دوره      -
.نمایدایلخانیان معرفی و تجزیه و تحلیل 

تیموریـان را معرفـی و مـورد نقـد و     جنبش هاي فکري، مذهبی در دوره مغوالن و -
.سی قرار دهدربر
زمینه ها و علل و پیامدهاي شکوفایی فرهنگ و تمدن در دوره تیموریان و عناصـر  -

.و جلوه هاي آن را معرفی، و تجزیه و تحلیل نماید
:شایستگی اساسی

Ck
3سطح2سطح1سطح هامالك

مظــاهر فرهنگــی و مظاهر فرهنگی
ــر   ــدنی عصــ تمــ
ــر  ــانی نظیــ ایلخــ
ادبیــــــــــــات، 
ــر  ــاري، هن تاریخنگ

معماري، نگارگري (
را معرفـی  ) و صنایع

ــل   ــدون تحلیـ و بـ
عناصر و اجزاء آن را 
طی گزارشـی ارائـه   

.دهد

ویژگی ها و مولفه هاي 
مظاهر فرهنگی سـطح  

ــه و  ) 1( ــورد تجزی را م
ــد و    ــرار ده ــل ق تحلی

را بـر دوره  تاثیرات آن
هـــاي بعـــدي مـــورد 

.بررسی قرار دهد

ضمن انتخاب یکـی از  
ــی،   ــتاوردهاي علم دس
ــاري،   ــثآلً تاریخنگـ مـ
ــر   ــاري عصـ تاریخنگـ
ایلخانانان با تیموریـان  
ــمن  ــه و ضـ را مقایسـ
معرفی آثار برجسته این 
دوره آنهــا را مقایســه  

.نماید

ــهاي  جنبشــــ
فکري و مذهبی

دانشجویان جنـبش  
هاي مهم فرهنگـی  

مـــــذهبی دوران و 
ان یمغوالن و تیمور

زمینه هـاي اجتمـاعی،   
سیاسی و مذهبی ظهور 
این جنبش ها را مـورد  

.نقد و بررسی قرار دهد

ــی   ــان ویژگ ــمن بی ض
هاي ایـن جنـبش هـا    
ــایز  وجــوه تشــابه و تم
ــب یــک  آنهــا را در قال
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ــدون  ــی و ب را معرف
تحلیل در قالب یک 
گزارش کوتاه ارائـه  

.نماید

ـ  ل نمودار تنظیم و تحلی
.کند

ــکوفایی  شــــ
فرهنگی

ــکوفایی   ــل شـ علـ
ــران در  فرهنگــی ای
ــان را  ــر تیموری عص
بــــدون تبیــــین و 
تجزیـــه و تحلیـــل 

.بیان کند

علل شکوفایی فرهنگی 
ــر  ــران در عصـــ ایـــ
تیموریان را با تکیه بـر  
ــواهد  ــتندات و شـ مسـ
تاریخ و آثـار بـر جـاي    
مانــده مــورد تجزیــه و 

.تحلیل قرار دهد

ــی و  ــه فرهنگـ کارنامـ
عصر تیموریـان  تمدنی 

ــان را  ــا دوره ایلخانـ بـ
مقایسه و مورد ارزیابی 

.قرار دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
محتواي درسجلسه

معرفی درس و منابع و ماخذ آناول
یورش مغوالن و تاثیر آن بر فرهنگ و تمدن ایراندوم
ادبیات و تاریخ نگاريسوم

...معماري، نگارگري، صنایع و : مغولهنر در عصر چهارم
...ریاضیات، نجوم، پزشکی، علوم عقلی، نقلی و : وضعیت علوم در دوره مغولپنجم
تصوف و عرفان ششم
جنبش هاي فکري و مذهبی در دوره مغولهفتم

شکوفایی فرهنگ و تمدن در عصر حکومت هاي محلی هشتم

تیموریانشکوفایی فرهنگ و تمدن در عصر نهم
ادبیات و تاریخ نگاري تیموریاندهم 

هنر معماري در عصر تیموریانیازدهم 
هنر نگارگري و مکتب هرات، کتاب آراییدوازدهم
...)نجوم، پزشکی، ریاضیات و (علوم در دوره تیموریان سیزدهم
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مدارس و آموزش در عصر تیموریانچهاردهم
...حروفیه، نوربخشیه و نقشبندیه، نعمت اللهیه و : اجتماعیجنبش هاي فکري و پانزدهم

فرهنگ و تمدن عصر ترکمانانشانزدهم

: تکالیف یادگیري
.اصلی گزارشی ارائه کندمنابع درباره علل یورش مغوالن به ایران با استناد به -
.ویژگی هاي هنر عصر تیموري را توضیح دهد-

:تکالیف عملکردي
.شکوفایی نگارگري در عصر تیموري پژوهشی ارائه کنددرباره علل -
.یکی از منابع اصلی تاریخ عصر تیموري نقد و بررسی کند-

.درباره روابط دولت آق قویونلو با بیزانس و اهمیت آن از منظر رقابت با دولت عثمانی پژوهشی ارائه کند

راهبردهاي تدریس و یادگیري.  3
ها ارائه کـرد، پیشـنهاد   صول و قاعده یکسان در راهبردهاي تدریس و یادگیري براي همه درسبا توجه به اینکه نمی توان ا

.شود از روش هاي آموزش ذیل بهره مند شدمی
:تدارك فرصت هاي یادگیري در محیط آموزشی شامل1-3

طرح و نگارش محورهاي اصلی درس بر روي تابلو-
ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی-
طرح سواالت هدفمند و محوري از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزي-
متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزنامه، اسناد آرشیوي و (استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس -

)هاسکه
استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی-
پژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش هاي تاریخی-نترنت، سایت هاي علمیگیري از ایبهره-
هاي علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه-

:شناسایی و تدارك فرصت هاي یادگیري در خارج از محیط آموزشی شامل2-3
بازدید از موزه ها، بناهاي تاریخی-
ها، مراکز اسناد و آرشیوي، مراکز پژوهشی و تحقیقبازدید کتابخانه -
پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهاي علمی-

منابع آموزشی.6
هاي ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فرد یا افرادي با توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل

پژوهشی و آموزشی مبادرت به تالیف متن آموزشی متناسب بـا سرفصـل هـا، اهـداف و     -ز احراز صالحیت هاي علمیپس ا
.محورهاي تعریف شده نمایند

اي به استاد و دانشجو و بـاز گذاشـتن دسـت اسـتاد در گـزینش و      هاي کلیشهبدیهی است براي جلوگیري از تحمیل دیدگاه
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نگهداشتن باب رقابت، بایسته است چندین متن از سوي استادان و متخصصـان از منظرهـاي   تجویز متن مطلوب  و مفتوح 
.گوناگون نظري و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد

: منبع اصلی
1391شیرین بیانی، مغوالن و حکومت ایلخانی در ایران، تهران، سمت، -
1373مرکز نشر دانشگاهی شیرین بیانی، دین و دولت در عصر مغول، تهران،-
حسین میرجعفري، تاریخ تحوالت سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادي و فرهنگی ایران در دوره تیموریان و ترکمانان، -

1392تهران، سمت، 
مهدي فرهانی منفرد، پیوند سیاست و فرهنگ در عصر زوال تیموریان، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی -

1382.
: منبع فرعی

.1385جعفریان، تاریخ ایران  اسالمی، از یورش مغوالن تا زوال ترکمانان، تهران، کانون اندیشه جوان، رسول-
حکومت و فرهنگ دوره ایلخانان، محمود میرآفتاب، تهـران، علمـی و فرهنگـی،    : برتولد اشپولر، تاریخ مغول در ایران

1365.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.7

)نمره6(ارزشیابی مستمر یا فرایندي 5-1
شامل پاسخ به سواالت و طرح سواالت محوري از سوي دانشجویان، ارائـه  (مشارکت جدي دانشجویان در مباحث کالسی -

نمره3) سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی
نمره3ه کمیت آن ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و ن-

)نمره14(ارزشیابی پایانی 5-2
. مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سـطوح مختلـف مختلـف دانشـی و فرادانشـی اقـدام نمایـد       
ن همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضاي کالس و درس می توانند آزمون پایانی را در دو مرحله میان ترم و پایـا 

.ترم برگزار نمایند
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»و اقتصادي ایران در دوره صفویانتاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

ایـران عصـر   . آمـوزش داده مـی شـود   ) ق907-1135(تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادي ایران  در دوره صفویان ،در این درس
دانشجویان با مطالعه این درس با . صفوي شاهد رویداد ها و تحوالت عظیمی در حوزه هاي اقتصادي، سیاسی، مذهبی و فرهنگی بود

سیاسـی،  دانشجومعلمان در پرتـو آشـنایی بـا زمینـه هـاي      . زمینه هاي این تحوالت و تاثیرات آن در دوره هاي بعدي آشنا می شوند
الملـی و درك تحـوالت نظـام سیاسـی اداري و اجتمـاعی ایـران       اجتماعی و مذهبی روي کار آمدن صفویان و آگاهی از مناسبات بین

.خواهند توانست توانایی تدریس و آموزش این بخش از تاریخ مهم ایران را کسب کنند

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

: پیشنیاز

تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادي ایران در دوره صفویان:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
علل و زمینه هاي روي کارآمدن صفویان را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد و در -

.گزارش تحلیلی ارائه دهدقالب یک سخنرانی یایک
تحوالت سیاسی، اجتماعی و نظامی و اقتصـادي ایـران در دوره صـفویه را مـورد نقـد و      -

.بررسی و ارزیابی قرار دهد
تجزیـه  ساختار اجتماعی و اداري و مناسبات بین المللی ایران در عهد صوفیه را بررسی و-

.نمایدلتحلیو  :شایستگی اساسی
Ck

3سطح2سطح1سطح هامالك
ــدن  برآمدن صفویان ــونگی برآم چگ

صــفویان را بــدون  
تجزیه و تحلیـل در  
یک گـزارش بسـیار   

.کوتاه ارائه کند

علل و زمینه هاي 
ــدن   ــار آم روي ک
صفویان را تجزیه 

.و تحلیل نماید

ــدن   ــف برآمـ ــل مختلـ علـ
صفویان را برشمرده و آنها را 
با یکدیگر مقایسـه و  مـورد   

گزارشی نقد قرار دهد و طی 
.ارائه نماید

تحــــوالت مهــــم تحوالت
سیاسی، اجتمـاعی و  
ــران در  اقتصــادي ای
ــفویه را  دوره صــــ
بشناسد و طی یـک  
سخنرانی کوتاه ارائه 

.دهد

ــور و   ــل ظه عوام
بروز این تحوالت 
را مورد تجزیـه و  

.تحلیل قرار دهد

آثار و نتایج تحـوالت سیاسـی،   
اجتماعی و اقتصادي را مقایسه 

.و ارزیابی قراردهدو مورد نقد 
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
محتواي درسجلسه

معرفی درس و منابع و ماخذ آناول
اصل و نسب و خاستگاه صفویاندوم
)سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فکري(زمینه هاي برآمدن صفویان سوم

اسماعیل و شاه تهماسبتحوالت سیاسی و نظامی ایران در عهد شاه چهارم
اجتماعی ایران از مرگ شاه تهماسب تا شاه عباس اول-تحوالت سیاسیپنجم
ایران در عصر شاه عباسششم
تحوالت سیاسی اجتماعی ایران از شاه صفی تا شاه سلیمانهفتم

تحوالت فرهنگی ایران در دوره صفویانهشتم

)ازبکان، هندعثمانی، (مناسبات ایران با همسایگان نهم
)پرتغال، اسپانیا، هلند انگلستان، روسیه(مناسبات ایران با اروپا دهم 

اقتصاد و تجارت در عصر صفويیازدهم 
نظام اداري ایران در عصر صفويدوازدهم
ساختار نظامی و تحوالت آنسیزدهم

)ایالت و عشایرشهرنشینان، روستانشینان،(ساختار اجتماعی ایران در عصر صفویه چهاردهم
علل داخلی : برافتادن صفویانپانزدهم

علل خارجی: برافتادن صفویانشانزدهم

: تکالیف یادگیري
.دربارة ویژگیهاي برجسته شخصیت شاه عباس یکم با استناد به منابع سخنرانی کند-
.دربارة علل شکوفایی اقتصادي ایران عصر صفوي گزارشی مستند ارائه کند-

:عملکرديتکالیف
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روایتهاي مختلف را جمع آوري کرده و صحت و سقم آنها ارزیـابی و نتیجـه   مراجعه کرده و به منابع دربارة سیادت صفویان -
.گیري نماید

.درباره یکی از معاهدات ایران و عثمانی با استناد به منابع اصلی پژوهشی ارائه کند-

راهبردهاي تدریس و یادگیري.  3
-ها ارائه کرد، پیشنهاد مـی اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهاي تدریس و یادگیري براي همه درسبا توجه به 

.شود از روش هاي آموزش ذیل بهره مند شد
:تدارك فرصت هاي یادگیري در محیط آموزشی شامل1-3

طرح و نگارش محورهاي اصلی درس بر روي تابلو
 و موضوعات درسیارائه منطقی و منسجم مفاهیم
طرح سواالت هدفمند و محوري از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزي
 متون تاریخی، متون ادبی، مجلـه و روزنامـه، اسـناد آرشـیوي و     (استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس

)هاسکه
استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی
پژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش هاي تاریخی-گیري از اینترنت، سایت هاي علمیبهره
هاي علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه

:شناسایی و تدارك فرصت هاي یادگیري در خارج از محیط آموزشی شامل2-3
بازدید از موزه ها، بناهاي تاریخی
زدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوي، مراکز پژوهشی و تحقیقبا
پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهاي علمی

منابع آموزشی.4
یـا افـرادي   هاي ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته اسـت فـرد   با توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل

پژوهشی و آموزشی مبادرت به تـالیف مـتن آموزشـی متناسـب بـا سرفصـل هـا، اهـداف و         -پس از احراز صالحیت هاي علمی
.محورهاي تعریف شده نمایند

اي به استاد و دانشجو و باز گذاشتن دست اسـتاد در گـزینش و تجـویز    هاي کلیشهبدیهی است براي جلوگیري از تحمیل دیدگاه
و مفتوح نگهداشتن باب رقابت، بایسته است چندین متن از سوي اسـتادان و متخصصـان از منظرهـاي گونـاگون     متن مطلوب  

.نظري و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد

: منبع اصلی

.1368، راجر سیوري، تاریخ ایران عصر صفوي، کامبیز نفیسی، نشر مرکز-

غفاري فرد، تاریخ تحوالت سیاسی ، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی ایران در دوره صفویه، تهران، عبدالحسین نوایی و دکتر عباسقلی 
1392سمت، 
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1389عبدالحسین نوایی، روابط سیاسی و اقتصادي ایران در دوره صفویه، تهران، سمت، -
: منبع فرعی

.1377وال، تهران، اندیشه معاصر، رسول جعفریان، صفویه از ظهور تا ز-

.1368مراول، پیدایش دولت صفوي، ترجمه یعقوب آژند، تهران، نشر گستره، . میشل م-

.1380الهی، تهران، نشر مرکز، علی روحراجر سیوري، در باب صفویان، ترجمه رمضان-
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.5

)نمره6(ارزشیابی مستمر یا فرایندي 5-1
شامل پاسخ به سواالت و طرح سواالت محـوري از سـوي دانشـجویان، ارائـه     (مشارکت جدي دانشجویان در مباحث کالسی -

نمره3) سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی
نمره3ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمیت آن -

)نمره14(ارزشیابی پایانی 5-2
همچنـین  . مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سطوح مختلف مختلف دانشی و فرادانشی اقـدام نمایـد  

مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضاي کالس و درس می توانند آزمون پایانی را در دو مرحله میان تـرم و پایـان تـرم برگـزار     
.نمایند
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»تاریخ فرهنگ و تمدن ایران در دوره صفویان«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

عصـر  ایـرانِ . مورد بحث و بررسی قرار می گیـرد ) ق907–1135(ایران در دوران صوفیان و تمدنی این درس حیات فرهنگی در 
گري، خط و معمـاري بـه   ي نظیر نگارهنرعظیم در حوزه شکوفایی فرهنگ و تمدن بود و مکتب هاي فاخرتحوالتیصفوي شاهد 

کاري و ششه گري ترقی یافت و علوم عقلی و نقلـی و جریـان هـاي فکـري متحـول      پارچه بافی، فلزصنعت . ظهور رسیدندمنصۀ
آشنایی دانشجویان با روند و زمینه هاي این تحول، آنان را ضمن آگاه ساختن به میراث عصـر  .گشت و مراکز آموزشی وسعت یافت

شناخت صحیح تحوالت تاریخ ایران عهـد صـفوي   . فهم بسیاري از رویداد هاي فرهنگی دوره هاي بعد یاري خواهد کردصفوي در
و توانایی الزم و ضروري جهت آموزش،آشنایی با این درسدانشجویان با. بدون شناخت تحوالت فرهنگی این دوران میسر نیست

.پژوهش آن را به دست خواهند آورد

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

: پیشنیاز

تاریخ فرهنگ و تمدن ایران در دوره صفویان:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
ها و علل شکوفایی فرهنگ و تمدن عصر صوفیان را تجزیه و تحلیل قـرار دهـد و   بستر-

.زارشی ارائه دهدگطی 
ها را بشناسد و آن) ه و اصول و تصرففقفلسفه، کالم،(جریان هاي فکري عصر صفوي -

.را مورد نقد و بررسی قرار دهد
و تجزیـه و  مظاهر فرهنگی، چون هنر و معماري و مکتب هاي هنري را مـورد بررسـی  -

.تحلیل قرار دهد
:شایستگی اساسی

Ck3سطح2سطح1سطح هامالك

عوامل شکوفایی علل شکوفایی
فرهنگ و تمدن 
عصر صفویان را 
بدون تحیل بیان 

.مایدن

عناصر و اجزاء 
اصلی و مولفه هاي 
شکوفایی فرهنگ 

و تمدن عصر 
صفوي را مورد 
تجزیه و تحلیل 

.قرار دهد

شکوفایی فرهنگی عوامل 
این دوره را با دوره هاي 

قبل مقایسه و مورد نقد و 
ارزیابی قرار دهد و طی 

.گزارشی مکتوب ارائه دهد

جریانهاي فکري جریان هاي فکري 
مهم عصر صفوي 

را به صورت 
.سخرانی ارائه دهد

ویژگی هاي جریان 
هاي فکري، این 

دوره را مورد تجزیه 
.و تحلیل قرار دهد

تاثیرات این جریانهاي 
فکري را بر حیات سیاسی و 
اجتماعی عصر صفویه مورد 

نقد و بررسی و در قالب 
یک گزارش مکتوب ارائه 
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.دهد

ر فرهنگی همظافرهنگیمظاهر
چون، معماري، 

نگارگري، 
فلزکاري، فرش 
بافی و غیره را 

.معرفی نماید

ویژگیهاي هر کدام 
از این شاخه هاي 

هنري را تبیین 
.نماید

تاثیرات مظاهر فرهنگی این 
دوره را در دوره هاي بعدي 
مورد نقادي و ارزیابی قرار 

دهد  و یک مورد ازآن را به 
صورت گزارش مکتوب 

.کوتاه ارائه نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
محتواي درسجلسه

معرفی درس و منابع و ماخذ آناول
)بسترها و علل(شکوفایی فرهنگ و تمدن : صفویاندوم
)فلسفه، کالم، فقه و اصول، تصوف(جریان هاي فکري عصر صفوي سوم

علما و ردیه نویسی  چهارم
پ

جم
...)خط، موسیقی و (هنر در عصر صفوي 

مکتب هاي نگارگري در عهد صفويششم
هنر معماري صفويهفتم

)شیشه گري، فلزکاريپارچه بافی، قالی بافی، (صنعت هشتم

...نجوم، پزشکی و : علوم در دوره صفوينهم
زبان و ادبیات در عصر صفويدهم 

تاریخ نگاري در عصر صفويیازدهم 
)آداب و رسوم و سنت ها(فرهنگ عامه دوازدهم
مذهب و علما در دوره صفويسیزدهم

مدارس و آموزش در عصر صفويچهاردهم
فرهنگ وقفپانزدهم
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شانزد
م

فرهنگ و تمدن صفوي از نگاه سیاحان اروپایی

: تکالیف یادگیري
.درباره یکی از مظاهر فرهنگی دوره صفویه با استناد به منابع اصلی سخنرانی کند-
.با مراجعه به سفرنامه شاردن یکی از موضوعات فرهنگ عامه را از آن استخراج و در کالس گزارش کند-
.معماري عصر صفوي گزارشی ارائه کنددرباره علل شکوفایی -

:تکالیف عملکردي
.یکی از ردیه هاي علما به مبلغان مذهبی اروپایی را معرفی و تحلیل کند-
.یکی از وقف نامه هاي عصر صفوي را بازخوانی کند و ویژگی هاي آن را در قالب یک گزارش کوتاه ارائه نماید-
.گزارش مصور و مستند ارائه کنددرباره یکی از کاروانسراهاي عصر شاه عباس -

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

هـا ارائـه کـرد، پیشـنهاد     با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهاي تدریس و یادگیري براي همه درس
.شود از روش هاي آموزش ذیل بهره مند شدمی
:تدارك فرصت هاي یادگیري در محیط آموزشی شامل1-3
و نگارش محورهاي اصلی درس بر روي تابلوطرح-
ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی-
طرح سواالت هدفمند و محوري از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزي-
)هارشیوي و سکهمتون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزنامه، اسناد آ(استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس -
استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی-
پژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش هاي تاریخی-گیري از اینترنت، سایت هاي علمیبهره-
هاي علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه-

:خارج از محیط آموزشی شاملشناسایی و تدارك فرصت هاي یادگیري در2-3
بازدید از موزه ها، بناهاي تاریخی-
بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوي، مراکز پژوهشی و تحقیق-
پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهاي علمی-

منابع آموزشی.4

هاي ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فرد یـا افـرادي   تمامی سرفصلبا توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده
پژوهشی و آموزشی مبادرت به تالیف متن آموزشـی متناسـب بـا سرفصـل هـا، اهـداف و       -پس از احراز صالحیت هاي علمی

.محورهاي تعریف شده نمایند
استاد و دانشجو و باز گذاشتن دست استاد در گزینش و تجـویز  اي به هاي کلیشهبدیهی است براي جلوگیري از تحمیل دیدگاه

متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابت، بایسته است چندین متن از سوي استادان و متخصصان از منظرهـاي گونـاگون   
.نظري و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد
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: منبع اصلی

، تهران، )با تعلیقات مینورسکی(کوشش سیدمحمد دبیرسیاقی، و سازمان اداري حکومت صفوي میرزا سمعیا، تذکره الملوك، به-
.1368امیرکبیر 

.جلد3، 1379رسول جعفریان، صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، تهران، پژوهشکده موزه و دانشگاه، مهر 

.1368راجر سیوري، تاریخ ایران عصر صفوي، کامبیز نفیسی، نشر مرکز، -

: منبع فرعی
.1363مریم میراحمدي، دین و مذهب در عصر صفوي، تهران، امیرکبیر، -

.1380الهی، تهران، نشر مرکز، علی روحراجر سیوري، در باب صفویان، ترجمه رمضان-
.1387فرشته طبیب، تشکیالت قضایی صفویه، دزفول، نشر دارالمومنین -

ارزشیابی یادگیريراهبردهاي .8

)نمره6(ارزشیابی مستمر یا فرایندي 5-1
شامل پاسخ به سواالت و طرح سواالت محوري از سوي دانشـجویان، ارائـه   (مشارکت جدي دانشجویان در مباحث کالسی -

نمره3) سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی
نمره3ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمیت آن -

)نمره14(ارزشیابی پایانی 5-2
همچنـین  . مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سطوح مختلف مختلف دانشی و فرادانشی اقدام نماید

ی توانند آزمون پایانی را در دو مرحله میان ترم و پایان تـرم برگـزار   مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضاي کالس و درس م
.نمایند
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»تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادي و فرهنگی ایران در دوره افشاریه و زندیه«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1

درس تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادي ایران در دوره افشاریه و زندیه به بررسی مهم ترین تحوالت تاریخی در فاصـله  
سقوط صفویان و دلیلاز تاریخ ایران به دورهاین . می پردازد) 1135-1210(زمانی سقوط صفویان  تا به قدرت رسیدن قاجاریه 

ظهور نادر و بررسـی اقـدامات   . استزیادياهمیت داراي،تهاجم بیگانگان و از هم پاشیدگی نظام سیاسی و تمامیت ارضی ایران
سیاسی و نظامی مهم دوران او و تحوالت سیاسی ایران بعد از نادر  و به قدرت رسیدن کریم خان زند و بررسی روند مناسـبات و  

دانشجویان با کسب شایسـتگی علمـی در ایـن درس    . یکی از مهم ترین اهداف این درس محسوب می شوداقتصادي این دوره
قادر خواهند بود به درك عمیقی از تحوالت این دوره و ناکامی هاي سیاسی و نظامی دوره هاي بعدي برسند و تـوان الزم بـراي   

آنجا که این مقطع از تاریخ ایران مقارن با پیدایش قرون جدیـد و  از . دست آورنده آموزش و پژوهش این دوره از تاریخ ایران را ب
ظهور تحوالت و پیشرفت هاي بعدي می باشد، از این رو آگاهی دانشجویان با این درس می تواند به درك عمیق تر شـدن آنهـا   

.نسبت به علل عقب ماندگی ایران و درك تحوالت جهانی کمک کند

مشخصات درس
نظري: نوع درس

2: د واحدتعدا
ساعت32: زمان درس

: پیشنیاز

تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادي و فرهنگی ایران در دوره افشاریه و زندیه:  نام درس

در پایان این واحد یادگیري دانشـجو قـادر خواهـد    : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود

تجزیه و تحلیل قرار داده اوضاع سیاسی، اجتماعی ایران مقارن ظهور نادر را مورد -
.و در قالب گزارشی مکتوب ارائه نماید

تحوالت مهم سیاسی و نظامی ایران در دوره افشاریه را تجزیه و تحلیـل کننـد و   -
.آثار و نتایج آن را بررسی نمایند

چگونگی به قدرت رسیدن کریم خان زند و مهمترین حوادث سیاسی، اجتمـاعی و  -
.پس از مرگ وي را مورد ارزیابی و نقادي قرار دهندفرهنگی این دوره و حوادث  :شایستگی اساسی

Ck3سطح2سطح1سطح هامالك

ــی و   ــاع سیاس اوض
اجتماعی

اوضــاع سیاســی،  
اجتمــاعی ایـــران  
مقارن ظهـور نـادر   
را بشناسد و بـدون  
بررسی و تجزیـه و 

تحلیل 
ر قالب سـخنرانی  د

.ارائه کند

حوادث مهم سیاسی و 
ایـن دوره را  تماعیجا

تجزیه وتحلیل و آثـار  
و نتایج آن را بررسـی  

.کند

با تکیـه بـر دو منبـع    
اصــلی ایــن دوره را  
ــاع   ــابی اوضــ ارزیــ
ــی  ــاعی و سیاس اجتم

.بپردازد
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تحـــــــوالت دوره 
افشاریه

تحوالت سیاسی و 
می مهم دوران انظ

ــدون  ــاریه را ب افش
ــل   ــه و تحلی تجزی
طی یـک گـزارش   

.ارائه کند

ــی و  ــوادث سیاسـ حـ
ــم دوران   ــامی مه نظ
نادر را مورد تجزیـه و  

تحلیل قرار دهد

مناسبات نظامی ایران 
و عثمانی را در عهـد  
افشاریه را مـورد نقـد   
بررســی قــرار دهــد و 
طی گزارشی مکتوب 

.ارائه دهد
تحوالت 

دوره 
زندیه

چگونگی به قدرت 
رسیدن کریمخـان  
ــد را طــی یــک  زن
ــدون   ــخنرانی ب س
نقد و بررسی ارائـه  

.کند

روند تحوالت سیاسی 
و اجتماعی و فرهنگی 
عصر زندیه بـه ویـژه   
کریم خان زند را مورد 
تجزیه و تحلیل قـرار  

.دهد

تحوالت نظامی دوره 
نظامی دوره زندیـه و  
افشاریه را مقایسـه و  
ــد و در  ــابی کنـ ارزیـ
ــودار   ــک نم ــب ی قال

.نشان دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
محتواي درسجلسه

)با تاکید بر تاریخ نگاري دوره افشاریه و زندیه(معرفی درس و منابع و ماخذ آن اول
اوضاع ایران از سقوط صفویان تا برآمدن نادردوم
از تصرف اصفهان تا تشکیل شوراي دشت مغان: نادرسوم

اوضاع و تحوالت ایران در دوران پادشاهی نادر شاهچهارم
)هند و اروپا(خارجی ایران در دوره افشاریه روابط پنجم
روابط و مناسبات ایران و عثمانی در دوره نادرششم
ساختار ارتش و سیاست نظامی نادرهفتم

)داخلی و خارجی(سیاست مذهبی نادر هشتم

مناسبات و تحوالت اقتصادي ایران در عصر افشاریه نهم
آستانه ظهور کریم خان زنداوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در دهم 

اوضاع و تحوالت ایران در دوران حکومت کریم خان زندیازدهم 
...)انگلستان، فرانسه، عثمانی و (روابط خارجی ایران در دوره زندیه دوازدهم
خلیج فارس در دوره افشاریه و زندیهسیزدهم
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نظام اداري ایران در عصر افشاریه و زندیهچهاردهم
فرهنگ، هنر و معماري در عصر افشاریه و زندیهپانزدهم

مناسبات و تحوالت اقتصادي ایران در عصر زندیهشانزدهم

: تکالیف یادگیري
.درباره پیامدهاي فرهنگی برافتادن اصفهان به دست افغانان گزارشی مستند ارائه کند-
.دنبال می کردند سخنرانی کنددرباره حضور قدرتهاي اروپایی در خلیج فارس و اهدافی که آنها -

:تکالیف عملکردي
.پرده نادر از تشکیل شوراي دشت مغان پژوهشی ارائه کندبا رجوع به منابع اصلی درباره اهداف پشت-
روایت واقعه فـتح دهلـی توسـط نـادر را مقایسـه و      » عالم آراي نادري«و » تاریخ جهانگشاي نادري«با رجوع به دو منبع -

.کندارزیابی 
.درباره یکی از آثار و بناهاي شیراز عهد کریم خان گزارشی مصور و مستند ارائه کند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
ها ارائه کـرد، پیشـنهاد   با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهاي تدریس و یادگیري براي همه درس

.ند شدشود از روش هاي آموزش ذیل بهره ممی
:تدارك فرصت هاي یادگیري در محیط آموزشی شامل1-3

طرح و نگارش محورهاي اصلی درس بر روي تابلو-
ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی-
طرح سواالت هدفمند و محوري از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزي-
متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزنامه، اسناد آرشیوي و (گام تدریس استفاده مستقیم از منابع دست اول به هن-

)هاسکه
استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی-
پژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش هاي تاریخی-گیري از اینترنت، سایت هاي علمیبهره-
زشی با راهنمایی استاد هاي علمی و آموشرکت در سمینارها و کارگاه-

:شناسایی و تدارك فرصت هاي یادگیري در خارج از محیط آموزشی شامل2-3
بازدید از موزه ها، بناهاي تاریخی-
بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوي، مراکز پژوهشی و تحقیق-
فرهنگیپژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران -سفرهاي علمی-
منابع آموزشی.4

هاي ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فرد یا افرادي با توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل
پژوهشی و آموزشی مبادرت به تالیف متن آموزشی متناسب بـا سرفصـل هـا، اهـداف و     -پس از احراز صالحیت هاي علمی
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.ندمحورهاي تعریف شده نمای
اي به استاد و دانشجو و بـاز گذاشـتن دسـت اسـتاد در گـزینش و      هاي کلیشهبدیهی است براي جلوگیري از تحمیل دیدگاه

تجویز متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابت، بایسته است چندین متن از سوي استادان و متخصصـان از منظرهـاي   
.هدف قرار گیردگوناگون نظري و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه 

: منبع اصلی
.1392هاي افشاریه و زندیه،  تهران، سمت، رضا شعبانی، تاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی ایران در دوره-
مهري ادریسی آریمی، تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی ایران در دورة افشاریان و زندیان، -

.انتشارات پیام نور
.1365نا، محمد ساکی، تهران، بیخان زند، ترجمه علیپري، کریم. جان ر-

: منبع فرعی

.1388غالمرضا ورهرام، تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در عصر زندیه، تهران، معین، 
هادي هدایتی، تاریخ زندیه، تهران، دانشگاه تهران، 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري-

)نمره6(ارزشیابی مستمر یا فرایندي 5-1
شامل پاسخ به سواالت و طرح سواالت محوري از سوي دانشجویان، ارائـه  (مشارکت جدي دانشجویان در مباحث کالسی -

نمره3) سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی
نمره3ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمیت آن -

)نمره14(ارزشیابی پایانی 5-2
. مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سـطوح مختلـف مختلـف دانشـی و فرادانشـی اقـدام نمایـد       

همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضاي کالس و درس می توانند آزمون پایانی را در دو مرحله میان ترم و پایـان  
.ترم برگزار نمایند
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تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادي ایران در دوره قاجار از آغاز تا انقالب «درس سرفصل 
»مشروطیت

:معرفی درس و منطق آن.1
-تـرین و سرنوشـت  از این رو، این دوران یکـی از مهـم  . شودتاریخ دوران معاصر ایران، با اندکی تسامح، با برآمدن قاجاران آغاز می

. تحوالت داخلی و خارجی دورة قاجار تأثیر زیادي بر وضعیت ایـران داشـته اسـت   . شودایران محسوب میسازترین دوره هاي تاریخ 
برخوردهاي ایران با قدرتهاي بزرگ نظیر روس، انگلیس، فرانسه و عثمـانی و نیـز جنگهـاي خـارجی کـه در ایـن دوران روي داد،       

ین دوران موجب آگاهی از نقش قدرتهاي استعماري و تأثیر آن بـر  آگاهی از تاریخ تحوالت ا. موجب ترسیم قلمرو سیاسی ایران شد
از طرفی شناخت صحیح تاریخ این دوره به فهم درست بسیاري از تحوالت ایران در یکصد سال اخیر کمـک  . شوداوضاع داخلی می

.ان خواهد شدکند به گونه اي که فراگیر به خوبی قادر به تجزیه و تحلیل مسائل داخلی و خارجی ایرشایانی می

مشخصات درس
: نوع درس
: تعداد واحد
ساعت:  زمان درس

: پیشنیاز

تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادي ایران در دورة قاجـار از  :  نام درس
آغاز تا انقالب مشروطیت

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:از گذراندن این واحد درسی قادر استدانشجو بعد-
.اوضاع سیاسی، اقتصادي،  اجتماعی و فرهنگی ایران دوره قاجار را تشریح کند-
به اهداف و نقشه هاي قدرتهاي خارجی در ایران پی برده و نقش منفی آنها در تحـوالت  -

.ایران را تحلیل کند
.تبیین کندنقش علما را به عنوان یک طبقه تأثیرگذار در دوره قاجار-
زمینه هاي بیداري ایرانیان و چگونگی فراهم شدن مقدمات نهضت مشروطیت را توضـیح  -

.دهد
:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك
گلســــــتان و 

ترکمنچاي
انعقــاد دو یچگــونگ

عهدنامه گلسـتان و  
ترکمنچــاي را فقــط 

.توضیح دهد

علل شکست ایـران در  
جنگهــاي اول و دوم بــا 
روسیه را بـا اسـتفاده از   
منــابع اصــلی تجزیــه و 

.تحلیل کند

علل آغاز جنگهاي دوره 
ــران و روس را  دوم ایــ
تبیین کرده و پیامدهاي 
دو عهدنامه مزبور را بـا  
هم مقایسـه و ارزیـابی   

.کند
امتیازات واگذار شده امتیازات

به روس و انگلـیس  
دوره قاجـــــار را در 

.فقط نام ببرد

علل واگذاري امتیـازات  
ــیس را  ــه روس و انگل ب

.تجزیه و تحلیل کند

ســه نمونــه از امتیــازت 
ــادي  سیاســـی و اقتصـ
واگذار شده بـه روس و  
انگلیس را بـا یکـدیگر   
مقایسه و درباره عواقب 
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منفی آنها گزارشی ارائه 
.کند

روند حضور علما در نقش علما
تحــوالت سیاســی  
ــار، از  دوره قاجـــــ
تاسیس این سلسـله  
تا وقوع مشـروطیت  

.را توضیح دهد

علل حضور فعـال علمـا   
در تحـــوالت سیاســـی  
دوره قاجــار را تجزیــه و 

.تحلیل کند

میزان تأثیر و پیامدهاي 
ــد   ــا در چن ــور علم حض
رویــداد سیاســی دوره   
ــب  ــار را در قالــ قاجــ
ــه  ــاه ارائ پژوهشــی کوت

.کند

درس و ساختار آنهاي یادگیري، محتوايفرصت.2
محتواي درسجلسه
معرفی درس و منابع و ماخذ آناول
نظامی تا تشکیل حکومت-خاستگاه قومی، جغرافیایی و نخستین تکاپوهاي سیاسی: قاجارهادوم
شخصیت، اهداف و مبارزه براي کسب قدرت و تثبیت حاکمیت در ایران: آقامحمدخان قاجارسوم

)با تاکید بر مسئله گرجستان(تالش براي احیا و تثبیت مرزها : قاجارآقامحمدخان چهارم
هاي استعماريایران در کشاکش رقابت: سلطنت فتحعلی شاهپنجم
علل، مراحل و پیامدها: جنگهاي ایران و روسیهششم
اجتماعی ایران در دوره محمد شاه-اوضاع سیاسیهفتم
اجتماعی ایران در دوره ناصرالدین شاه -اوضاع سیاسیهشتم
اجتماعی ایران در مظفرالدین شاه-اوضاع سیاسینهم
روابط و مناسبات خارجی ایران از محمد شاه تا پایان دوره مظفرالدین شاهدهم

اوضاع اقتصادي ایران در عصر قاجاریازدهم
نتایجعلل و : ها و امتیازات خارجیوامدوازدهم
اوضاع فرهنگی ایران در عصر قاجارسیزدهم
ساختار سیاسی و هرم قدرت در عصر قاجارچهاردهم
)با تأکید بر نقش علما(دین و دولت در عصر قاجار پانزدهم

بیداري ایرانیان و فراهم شدن مقدمات نهضت مشروطیتشانزدهم



٢٠٤

: تکالیف یادگیري
.ایران و روس سخنرانی کنددرباره نقش انگلیس در جنگهاي -
.یک از صدراعظم هاي دوره قاجار را معرفی کند و دربارة یکی از آنها گزارشی مکتوب ارائه نمایدهر-
.درباره وضعیت اقتصادي ایران و نقش آن در مهاجرت ایرانیان به کشورهاي دیگر گزارشی تحلیلی ارائه کند-

:تکالیف عملکردي
.در جنگهاي ایران و روس با استناد به منابع اصلی صدر قاجار پژوهشی ارائه کنددربارة نقش کلیدي عباس میرزا-
.اثر ناظم االسالم کرمانی، درباره نقش انجمهاي مخفی پژوهشی ارائه کند» تاریخ بیداري ایرانیان«با رجوع به کتاب -

راهبردهاي تدریس و یادگیري.3
هـا ارائـه کـرد، پیشـنهاد     راهبردهاي تدریس و یادگیري براي همه درسبا توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در

.شود از روش هاي آموزش ذیل بهره مند شدمی

:تدارك فرصت هاي یادگیري در محیط آموزشی شامل1-3
طرح و نگارش محورهاي اصلی درس بر روي تابلو
ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی
 محوري از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزيطرح سواالت هدفمند و
 متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزنامه، اسـناد آرشـیوي و   (استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس

)سکه ها
استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی
پژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش هاي تاریخی-گیري از اینترنت، سایت هاي علمیبهره
هاي علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه

:شناسایی و تدارك فرصت هاي یادگیري در خارج از محیط آموزشی شامل2-3
بازدید از موزه ها، بناهاي تاریخی
 آرشیوي، مراکز پژوهشی و تحقیقبازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و
پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهاي علمی

منابع آموزشی.4
هاي ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فرد یـا افـرادي   با توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل

پژوهشی و آموزشی مبادرت به تالیف متن آموزشـی متناسـب بـا سرفصـل هـا، اهـداف و       -علمیپس از احراز صالحیت هاي
.محورهاي تعریف شده نمایند

اي به استاد و دانشجو و باز گذاشتن دست استاد در گزینش و تجـویز  هاي کلیشهبدیهی است براي جلوگیري از تحمیل دیدگاه
ته است چندین متن از سوي استادان و متخصصان از منظرهـاي گونـاگون   متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابت، بایس

.نظري و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد
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: منبع اصلی

1379اصغر شمیم، ایران در دورة سلطنت قاجار، تهران، زریاب، علی-
.1392ابراهیم تیموري، تاریخ سیاسی ایران در دوره قاجار، تهران، سخن، -

: نبع فرعیم
از معاهده ترکمنچاي تـا معاهـده   : از گلناباد تا ترکمنچاي، جلد دوم: علی اکبر بینا، تاریخ سیاسی و دیپلوماسی ایران، جلد اول-

.1383پاریس، تهران، دانشگاه تهران 
1368محمدرضا نصیري، اسناد و مکاتبات تاریخی ایران قاجایه، تهران، کیهان، -
.1367نظام سیاسی و سازمانهاي اجتماعی ایران در عصر قاجار، تهران، معین، غالمرضا ورهرام، -

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

)نمره6(ارزشیابی مستمر یا فرایندي 5-1
شامل پاسخ به سواالت و طرح سواالت محوري از سـوي دانشـجویان، ارائـه    (مشارکت جدي دانشجویان در مباحث کالسی -

نمره3) قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخیسخنرانی، اثبات 
نمره3ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمیت آن -

)نمره14(ارزشیابی پایانی 5-2
ن همچنـی . مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سطوح مختلف مختلف دانشی و فرادانشی اقدام نماید

مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضاي کالس و درس می توانند آزمون پایانی را در دو مرحله میان ترم و پایان تـرم برگـزار   
.نمایند

:سایر نکات
براي تبیین تحوالت سیاسی به ویژه در ربط با جنگهاي ایران و روس که منجر به جدایی قفقاز از ایران شـد، از نقشـه اسـتفاده    

. شودمی
هـاي دوره  براي تشریح تحوالت اجتماعی از منابع اصلی این موضوع و نیز سفرنامه هاي خارجیان به ایران و همچنـین روزنامـه  

.دانشجویان در مباحث نظري نقش فعال خواهند داشت. شودقاجار استفاده می
هـاي خـود پیرامـون تحـوالت اجتمـاعی و      هـا، یافتـه   ¬در جلسه عملی دانشجویان با استفاده از منابع تاریخی، اسناد و روزنامه

.اقتصادي را تشریح می کنند
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»تاریخ تحوالت فکري و فرهنگی ایران در دورة قاجار«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
مناسبات ایران با دیگر کشورها ،در این دوره. آغاز می شود.) ق1210(تاریخ دوران معاصر ایران، با اندکی تسامح، با برآمدن قاجاران 

بـا  . ازجمله شمار زیادي از ایرانیان به دالیلی مختلف راهی هند، قفقاز، روسیه، عثمانی و اروپا می شـوند . به تدریج گسترش می یابد
به دنبال آشـنایی  .رفت و آمد ایرانیان به ممالک دیگر به ویژه اروپا زمینه هاي آشنایی بیشتر ایرانیان با تمدن جدید فراهم می شود

در کنار ورود مظـاهر مـادي، افکـار و    . ایرانیان با تمدن جدید غرب، به تدریج زمینۀ ورود مظاهر این تمدن به ایران فراهم می شود
بدین ترتیـب در دورة قاجـار،   . تا جایی که یک طبقۀ اجتماعی جدید به نام منورالفکر پدید می آید. اندیشه هاي نو نیز وارد می شود

این تحوالت هم زندگی ایرانیان را در دوره قاجار و هم در دوره هاي بعـد  . والت فکري و فرهنگی زیادي در ایران رقم می خوردتح
دانشجویان تاریخ در کنار آگاهی از تاریخ سیاسی و اجتماعی و اقتصادي ایران در دورة قاجار، . تا حد زیادي تحت تأثیر قرار می دهد

در پرتو چنین شناختی مـی تواننـد وضـعیت    . خ تحوالت فکري و فرهنگی این دوره نیز شناخت و آگاهی یابندبایسته است تا از تاری
.ایران دوره معاصر و ایران کنونی را به خوبی درك و تحلیل کنند

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

: پیشنیاز

فرهنگی ایران در دورة قاجارتاریخ تحوالت فکري و :  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
با روند آشنایی ایرانیان با تمدن جدید غرب آشنا شده و تأثیر آشنایی ایرانیان با این تمـدن  -

.را در پیدایی اندیشه اصالحات تبیین کند
و فرهنگی آشنا شده و تـأثیر ایـن تحـوالت را بـر شـکل      با نوع و ماهیت تحوالت فکري -

.گیري معارف جدید در ایران را تجزیه و تحلیل کند
چگونگی ظهور جریان روشنفکري در ایران و تأثیر این جریان در روند تحوالت فکـري و  -

.فرهنگی که منجر به فراهم شدن مقدمات نهضت مشروطیت شد را توضیح دهد :شایستگی اساسی
Ck

3سطح2سطح1سطح هامالك
ــه  اندیشــــــ

اصالحات
چگـــونگی و رونـــد 
آشنایی ایرانیـان بـا   

ن جدید غرب را دتم
.بیان کند

تأثیر آشنایی ایرانیان بـا  
تمدن جدید غرب را بـر  
ــه   ــري اندیش شــکل گی
ــه و   ــالحات تجزیـ اصـ

.تحلیل کند

ــه   ــرود اندیش ــراز و ف ف
ــین و   ــالحات را تبی اص
علل ناکامی اصـالحات  

ــد و در  ــران را نقــ ایــ
.بررسی کند

ــکل معارف جدید ــونگی شـ چگـ
گیري معارف جدیـد  
در ایـــران را بیـــان 

.کند

تــاثیر معــارف جدیــد در 
تحول فکري و فرهنگی 
ایــران در دوره قاجــار را 

.تجزیه و تحلیل کند

محاســــن و معایــــب 
معــارف جدیــد را مــورد 
ارزیابی و نقد و بررسـی  

.قرار دهد
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جریـــــــــان 
روشنفکري

چگـــونگی و رونـــد 
ــان   ــور جریــ ظهــ
ــنفکري را  روشـــــ

.توضیح دهد

تاثیر جریان روشـنکري  
ــري و   ــول فک را در تح

فرهنگی 
ــار را ا ــران دوره قاجـ یـ

.تجزیه و تحلیل کند

ــأثیرات دو  ــار و تــ آثــ
روشنفکر شاخص، براي 

میرزاملکم خـان و  مثال 
ــان میرزا ــف خــ یوســ

مستشارالدوله را با هـم  
مقایســــه و ارزیــــابی 

.انتقادي کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
محتواي درسجلسه

معرفی درس و منابع و ماخذ آناول
)با اشاره به آثار مکتوب(ها و روند آشنایی ایرانیان با تمدن غرب زمینهدوم
از عباس میرزا تا امیرکبیر: اندیشه اصالحات و ترقیسوم

امیرکبیر تا مشروطهاز : اندیشه اصالحات و ترقیچهارم
ها و پیامدهاي اعزام دانشجو به اروپازمینه: هاي معرفتنخستین کاروانپنجم
هاي فارسی برون مرزي و تأثیر آنها در روند بیداري ایرانیانانتشار روزنامهششم
هاي فارسی در داخلتأسیس چاپخانه و انتشار نخستین روزنامههفتم

...)انجمن معارف، مدرسه رشدیه و (و مدارس جدید گیري معارف سیر شکلهشتم

تأسیس دارالفنون و نقش آن در گسترش علوم جدیدنهم
فارغ التحصیالن تأثیرگذار دارالفنوندهم 

تکوین و تاثیرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی: هاي روشنفکريجریانیازدهم 
اندیشه قانوندوازدهم
عصر قاجارعلما و تحوالت فکري سیزدهم

هاي فرهنگی و ادبیگیري نخستین انجمنشکلچهاردهم
از زبانهاي اروپایی... شکل گیري جریان ترجمه آثار علمی، ادبی و پانزدهم

زندگی و آثار برخی مترجمان و نویسندگان تأثیرگذارشانزدهم
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:تکالیف یادگیري
.سخنرانی کنددرباره زندگی و زمانه اصالحات طلبان دوره قاجار -
.دیدگاههاي خود را درباره تأثیر معارف جدید در تحول فکري ایران دوره قاجار طرح کند-

:تکالیف عملکردي
.با رجوع به آثار و نوشته هاي متفکران دوره قاجار درباره اندیشه هاي آنها پژوهشی کوتاه ارائه دهد-
.درباره رابطه علما و روشنفکران گزارشی مستند ارائه کند-

راهبردهاي تدریس و یادگیري.3
هـا ارائـه کـرد، پیشـنهاد     با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهاي تدریس و یادگیري براي همه درس

.شود از روش هاي آموزش ذیل بهره مند شدمی
:تدارك فرصت هاي یادگیري در محیط آموزشی شامل1-3

بر روي تابلوطرح و نگارش محورهاي اصلی درس -
ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی-
طرح سواالت هدفمند و محوري از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزي-
متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزنامه، اسـناد آرشـیوي و   (استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس -

)هاسکه
نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسیاستفاده از-
پژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش هاي تاریخی-گیري از اینترنت، سایت هاي علمیبهره-
هاي علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه-

:املشناسایی و تدارك فرصت هاي یادگیري در خارج از محیط آموزشی ش2-3
بازدید از موزه ها، بناهاي تاریخی-
بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوي، مراکز پژوهشی و تحقیق-
پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهاي علمی-
منابع آموزشی.4

شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فرد یـا افـرادي   هاي ارائه با توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل
پژوهشی و آموزشی مبادرت به تالیف متن آموزشـی متناسـب بـا سرفصـل هـا، اهـداف و       -پس از احراز صالحیت هاي علمی

.محورهاي تعریف شده نمایند
گذاشتن دست استاد در گزینش و تجـویز  اي به استاد و دانشجو و باز هاي کلیشهبدیهی است براي جلوگیري از تحمیل دیدگاه

متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابت، بایسته است چندین متن از سوي استادان و متخصصان از منظرهـاي گونـاگون   
.نظري و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد

: منبع اصلی

.1388تهران، پیام نور، داریوش رحمانیان، تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجاریه، -
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.2536، تهران، خوارزمی )عصر سپهساالر(فریدون آدمیت، اندیشۀ ترقی و حکومت قانون -

.1367عبدالهادي حائري، نخستین رویارویی هاي اندیشه گران ایران با دو رویه تمدن و بورژوازي غرب، تهران، امیرکبیر 
: منابع فرعی
.1380، تهران، موسسه فرهنگی هنري معاصر پژوهان )1837-1921(ر ایران  هما ناطق، کارنامۀ فرهنگی فرنگی د-
.جلد2، 1370اردکانی، تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران، تهران، دانشگاه تهران، حسین محبوبی-
.1380سیدفرید قاسمی، سرگذشت مطبوعات ایران، روزگار محمدشاه و ناصرالدین شاه، تهران، وزارت ارشاد -
یشار، ایران و اقتباسهاي فرهنگی شرق از مغرب زمین، ترجمه ابوالحسن سرو قدمقدم، مشهد ، معاونت یان ر-

.1369فرهنگی آستان قدس رضوي، 
.1372پور، از صبا تا نیما، تهران، زوار، یحیی آرین-
.1372تهران، چاپ و نشر بنیاد، ) دردوره قاجاریه(غالمعلی سرمد، اعزام محصل به خارج از کشور -

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.5

)نمره6(ارزشیابی مستمر یا فرایندي 5-1
شامل پاسخ به سواالت و طرح سواالت محوري از سوي دانشـجویان، ارائـه   (مشارکت جدي دانشجویان در مباحث کالسی -

نمره3) سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی
نمره3ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمیت آن -

)نمره14(ارزشیابی پایانی 5-2
همچنـین  . مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سطوح مختلف مختلف دانشی و فرادانشی اقدام نماید

ی توانند آزمون پایانی را در دو مرحله میان ترم و پایان تـرم برگـزار   مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضاي کالس و درس م
.نمایند
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انقالب مشروطیت و تحوالت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي ایران تا انقراض «:سرفصل درس
»قاجاریه

معرفی درس و منطق آن.1

چندان مهم به حساب آمـده اسـت   رویداداین .می باشد) ش1285(انقالب مشروطیت یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ ایران،
نهضت مشروطیت کـه  . که بسیاري از صاحبنظران آن را نقطه گسست با ایران میانه و سرآغاز تاریخ معاصر ایران قلمداد کرده اند

میان توده هاي مردم و اقشـار مختلـف جامعـه    این موج را به خود حاصل جنبش بیداري و آگاهی نخبگان ایرانی بشمار می آمد،
محدود و پاسخگو کردن دامنه اختیارات تبدیل سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه،.کشاند و عمق و وسعت تازه اي بدان بخشید

داف از جمله اه،...و تشکیل انجمنها و احزاب،آزادي مطبوعات،تدوین قانون اساسی،تأسیس مجلس شوراي ملی،و قدرت شاه،
گرچه این انقـالب در نیـل   .و دستاوردهاي این انقالب بودند که براي نخستین بار در ایران مطرح و تا حدي جامه عمل پوشیدند

اجتمـاعی و سیاسـی   لیکن طنین و تکانه هاي شدید فکـري، ناکام ماند،به صورت بنیادین و پایدار،به اهداف و آرمان هاي خود،
مسلم است که فهم تاریخ معاصر ایران بدون تأمل و تعمق در پر.فرسوده وسرخورده ایران گشودآن مسیر جدیدي فراروي جامعه

که پیشینیان ما در عبور از تاریخ و سنن کهن و ورود به دنیاي جدید چـه منـازل و مراحلـی را    و درك ایناین حادثه و برهه مهم،
قـادر بـه درك   معلمان بدون فهم این حلقه مهم تـاریخی ایـران،  -در واقع دانشجو.مقدور و میسور نمی باشدپشت سر نهاده اند،

معلولی جریانات و حوادث کنونی -عمیق و دقیق سرشت و سیر تسلسل رخدادهاي تاریخی پیش و پس از مشروطه و ارتباط علی
چالشهاي پیش روي با گذشته تاریخی جامعه ایرانی و تبارشناسی عناصر و مولفه هاي مقوم هویت نسل معاصر ایران و مسائل و

.خود نخواهند بود)متعلمان و دانش آموزان(آن، براي جامعه هدف

مشخصـــات 
درس

: نــــوع درس
نظري

2: تعداد واحد
ــان درس : زم

ساعت32
: پیشنیاز

انقالب مشروطیت و تحوالت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي ایران تا انقراض قاجاریه:نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
آنها را طبقه بندي و تحلیل اجتماعی و اقتصادي انقالب مشروطه،سیاسی،ضمن درك زمینه هاي فکري،-

نموده و با علل و مقدمات سایر نهضت هاي ایران معاصر مقایسه کرده در راستاي تعمیق دانش و بینش تاریخی 
.مدلسازي و تئوریزه کنددرسهاي مشترك آنها را براي جامعه هدف خود استخراج،فراگیران،

از فرآیند گسترش انقالب و موانع و مراحل آن تا نیل به پیروزي و صدور فرمان مشروطیت و تأسیس نخستین -
الت و اختالفات و تحواقشار و طبقات مختلف،علما،نقش روشنفکران،مجلس ملی و تدوین قانون اساسی،

آگاه شده و قادر به جمع بندي و تطبیق علل و مراحل پیروزي و و فتح تهران،... درونی تا بمباران مجلس 
شکست مشروطیت و سرنوشت مجالس مشروطه و درسهاي حاصل از آن و انتقال دانش و بینش مزبور به جامعه 

. اشتباهات گذشته در آینده ممانعت به عمل آورداز تکرار هدف خود باشد تا در پرتو بصیرت افزایی تاریخی،
با اثرات جنگ جهانی اول و سهم بیگانگان در تحوالت ایران و تأثیرات آن بر سیر و سرنوشت انقالب نوپـاي  -

نقش آنها در انقراض سلسله قاجار و تأسیس سلسله پهلوي آشنا شده و زمینـه هـاي بـدگمانی و نفـرت     وایران،
نسبت به بیگانگان و بازتاب آن در نگرش و روانشناسی جمعی ایرانیان را تحلیل و ارزیابی نموده تاریخی ایرانیان 

و آموزه ها و راهکارهاي عملی مبتنی و منبعث از تجارب تاریخی در ممانعت از دخالت بیگانگان در امـور داخلـی   
.ایران را براي جامعه هدف خود تبیین و تشریح نماید

ــتگی  شایســ
:اساسی

Ck
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3سطح2سطح1سطح هامالك

زمینه هـاي  
ــالب  انقـــ

مشروطیت

با مراجعه به منابع اصـلی  
داخلــی طرفــدار انقــالب،

صرفا زمینه هاي داخلـی  
اجتماعی سیاسی،فکري،

ــالب  ــادي انقــ و اقتصــ
مشروطه را بیان کند

ضمن مطالعه منابع اصـلی  
داخلی و (موافق و مخالف

و بررســی زمینــه )خــارجی
ــی    ــی و بیرون ــاي درون ه

، طنـین  مشـروطه انقالب 
ــاي   ــه هــ آن در عرصــ
ــات  ــاگون حیــــ گونــــ

جلوه هاي ادبی،(اجتماعی
روزنامــه نگــاري،هنــري،

ــاري، ــز ...) وتاریخنگ را نی
ــدي و معرفــی    ــه بن طبق

نماید 

افزون بر احصا زمینه هاي داخلی و 
خارجی و مالحظه روایات موافـق و  

ارتباطات و تأثیر و تـأثرات  مخالف،
متقابل آنها را در فراینـد پیـدایش و   
گسترش انقالب در کلیه سـاحتهاي  
اجتمــــــــاعی، در معــــــــرض 
ــاده و   ــل و داوري نه بازکاوي،تحلی
قادر به تمیز علل اصلی و فرعـی و  
نیز مقایسه وجوه تشابه و تمـایز آن  
با انقالبات دیگر و نیل به یک مدل 

باشدري درین زمینه ظن

کارنامـــه و 
دستاوردهاي 
ــالب  انقـــ

مشروطیت

ــس   ــیس مجل ــد تأس رون
ــدوین   ــی و ت ــوراي مل ش
ــی و   ــانون اساس ــین ق اول

اصول آن را شرح دهد

ــد   ــرح رون ــر ش ــزون ب اف
تأسیس مجلس و تـدوین  

سرچشـمه  ،قانون اساسـی 
هـــا و مبـــانی فکـــري و 

داخلــی و (حقــوقی آنهــا 
ــارجی ــایی و )خـ را شناسـ

معرفی کند

سیر پیدایش مجلس عالوه بر تبیین 
تبارشناسی مبـانی  و قانون اساسی و

تناقضـــات و ،تـــاریخی و حقـــوقی
کاسـتیها و میــزان انطبــاق آنهــا بــا  

اسالمی و همچنین -فرهنگ ایرانی
وجوه تشابه و تمـایز اصـول آن بـا    
قانون اساسی جمهوري اسـالمی را  

و آسـیب شناسـی   مقایسه و تحلیل،
نماید

علل ضعف و 
ــامی  ناکـــ
ــالب  انقـــ
مشروطیت و 
ــدهاي  پیامـ

آن

ــش  ــی نقــ ــا بررســ بــ
ــان،موارد و  بیگانگـــــــ
مصادیق دخالـت دولتـین   
روس و انگلیس در رونـد  
حوادث را بمثابه یکـی از  
علــل ضــعف و تزلــزل   

مشروطیت  بیان کند

عــالوه بــر معرفــی مــوارد 
علـل  مداخالت بیگانگان،

و زمینـــه هـــاي داخلـــی 
دخالت آنها در امور داخلی 

و ایران را در معرض نقـد 
ــی   ــیب شناس داوري و آس

قرار دهد

ــه     ــایی و مقایس ــر شناس ــزون ب اف
مصـــادیق و بســـترهاي داخلـــی و 
خــارجی مداخلــه بیگانگان،پیامــد   
مداخالت فـوق در ضـعف و تزلـزل    
مشروطیت و بازتاب مخـرب آن در  
ــی   ــاریخی و جمعـ ــی تـ روانشناسـ

ــان،   ــه بیگانگ ــبت ب ــان نس و ایرانی
درسها و آموزه هاي تـاریخی آن در  

ي بعدي ایـران معاصـر را   جنبش ها
تجزیه و تحلیل و تئوریزه کند
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.  2

سرفصل درسردیف
معرفی درس و منابع و ماخذ آن1
)داخلی و خارجی(هاي فکري انقالب مشروطه زمینه2
)داخلی و خارجی(هاي سیاسی و اجتماعی انقالب مشروطه زمینه3
)داخلی و خارجی(هاي اقتصادي انقالب مشروطه زمینه4
)از مهاجرت صغري تا صدور فرمان مشروطه(گیري قیام روند شکل5
چگونگی تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس اول 6
بمباران مجلس اول و استقرار استبداد صغیر7
نقش علما و مراجع در انقالب مشروطه8
مشروطه خواهان و تشکیل مجلس دومفتح تهران و پیروزي 9
مطبوعات، انجمن ها و احزاب عصر مشروطه10
از انحالل مجلس دوم تا اشغال ایران در جنگ جهانی اول11
نتایج جنگ جهانی براي ایران و انقالب نوپاي آن12
1919سیطره انگلیس و قرارداد : انقالب روسیه13
نتایجزمینه ها و : کودتاي سوم اسفند14
از نخست وزیري رضاخان تا انقراض قاجاریه15
کارنامه و میراث انقالب مشروطیت16

:تکالیف یادگیري
علل و زمینه هاي فکري، سیاسی، اجتماعی و اقتصادي انقالب مشروطه و روند تکوین و پیروزي آن را دریافته و -1

.در قالب یک پژوهش مختصر ارایه نماید
دسـتاوردهاي نهضـت مشـروطیت و چگـونگی تـدوین قـانون اساسـی و تأسـیس مجـالس اول          ضمن بررسـی  -2

.انتقادي، مقایسه و ارائه کند/و دوم و سوم مشروطه، کارنامه و فرجام آنها را در قالب یک گزارش تحلیلی
نگلیس و نیز از جمله نقش مداخالت دولتهاي روس و اوعوامل داخلی و خارجی تضعیف و ناکامی جنبش مشروطیت،-3

تاثیرات جنگ جهانی اول در تحوالت داخلی ایران و به ویژه فراهم شدن زمینه هاي وقوع کودتاي رضاخان و انقراض 
.سلسله قاجار را تجزیه و تحلیل نماید

:تکالیف عملکردي
و افکار آنها را در پـی  با مقایسه روزنامه قانون میرزا ملکم خان ناظم الدوله و رساله یک کلمه مستشارالدوله، نقش آثار-1

.ریزي انقالب مشروطیت ایران، در قالب یک گزارش مستند، بازکاوي و ارزیابی کند
وجوه اشتراك و افتراق و مبـانی تـاریخی و   با رجوع به متن قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوري اسالمی،-2

و ارتباط آنها با مسایل و مقتضیات عصري نوري،از جمله درخصوص نقش آراء و مواضع شیخ فضل الهحقوقی آنها را،
.در قالب یک گزارش مستند گردآوري کرده و تحلیل نمایدو گفتمان هاي فکري تاریخ معاصر ایران را،
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با استفاده از اسناد تاریخی موجود، نقش دخالت دولت هاي خارجی در امور داخلی ایران را در شکل گیري سوء ظـن و  -3
به عنـوان یکـی از مهمتـرین آرمانهـا و     »نه شرقی، نه غربی«و تبلور شعار نیان نسبت به بیگانگان،نفرت تاریخی ایرا

مورد بررسی مستند و ارزیابی مستدل قرار داده و با استناد به آموزه هاي منبعث از تجـارب و  شعارهاي انقالب اسالمی،
عت از تکرار سرنوشت انقالب مشـروطیت و نهضـت   راهکارهاي قوام و دوام استقالل ایران و ممانخرد جمعی تاریخی،

.ملی شدن نفت را احصاء و معرفی نماید
راهبردهاي تدریس و یادگیري.  3

ها ارائه کـرد، پیشـنهاد   با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهاي تدریس و یادگیري براي همه درس
.شود از روش هاي آموزش ذیل بهره مند شدمی
:تدارك فرصت هاي یادگیري در محیط آموزشی شامل1-3

طرح و نگارش محورهاي اصلی درس بر روي تابلو-
ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی-
طرح سواالت هدفمند و محوري از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزي-
متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزنامه، اسناد آرشیوي و (تدریس استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام -

)هاسکه
استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی-
پژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش هاي تاریخی-گیري از اینترنت، سایت هاي علمیبهره-
با راهنمایی استاد هاي علمی و آموزشی شرکت در سمینارها و کارگاه-

:شناسایی و تدارك فرصت هاي یادگیري در خارج از محیط آموزشی شامل2-3
بازدید از موزه ها، بناهاي تاریخی-
بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوي، مراکز پژوهشی و تحقیق-
یپژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگ-سفرهاي علمی-
منابع آموزشی. 4

هاي ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فرد یا افرادي با توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل
پژوهشی و آموزشی مبادرت به تالیف متن آموزشی متناسب بـا سرفصـل هـا، اهـداف و     -پس از احراز صالحیت هاي علمی

.محورهاي تعریف شده نمایند
اي به استاد و دانشجو و بـاز گذاشـتن دسـت اسـتاد در گـزینش و      هاي کلیشهبدیهی است براي جلوگیري از تحمیل دیدگاه

تجویز متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابت، بایسته است چندین متن از سوي استادان و متخصصـان از منظرهـاي   
.هدف قرار گیردگوناگون نظري و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه 

: منبع اصلی
.1376احمد کسروي، تاریخ مشروطه ایران، تهران، امیرکبیر، -
، به کوشش غالمحسین زرگري نژاد، تهران، موسه تحقیقات )مشروطه به روایت موافقان و مخالفان(رسائل مشروطیت -

.1387علوم انسانی، 
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:منبع فرعی
تهران، زوار،مهدي ملک زاده، تاریخ مشروطیت ایران، 

.1367عبدالهادي حائري، تشیع و مشروطیت و نقش علماي ایرانی مقیم عتبات، تهران، امیرکبیر، 
.2535فریدون آدمیت، ایدئولوژي نهضت مشروطیت ایران، تهران، پیام 

.1379ژانت آفاري، انقالب مشروطه ایران، ترجمه رضا رضایی، تهران، نشر بیستون 

ی یادگیريراهبردهاي ارزشیاب. 5

)نمره6(ارزشیابی مستمر یا فرایندي 5-1
شامل پاسخ به سواالت و طرح سواالت محوري از سوي دانشجویان، ارائه (مشارکت جدي دانشجویان در مباحث کالسی -

نمره3) سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی
نمره3ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمیت آن -

)نمره14(ارزشیابی پایانی 5-2
. مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سـطوح مختلـف مختلـف دانشـی و فرادانشـی اقـدام نمایـد       

ی توانند آزمون پایانی را در دو مرحله میان ترم و پایـان  همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضاي کالس و درس م
.ترم برگزار نمایند
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»مبانی و فلسفه تاریخ«سرفصل درس

معرفی درس و منطق آن.1
داراي بنیان هاي نظري و فلسفی مختص خود می باشد که ناظر بر تعریف،هر رشته معرفتی عالوه بر وجوه بین و ظاهري،

. ز از این قاعده کلی مستثنی نیسترشته تاریخ نی.می باشد...وقلمرو،غایت،هدف،روش،موضوع،مبانی،اصول،چیستی،
ابزار و موضوع،هدف،آیا تاریخ علم بشمار می آید؟:باره علم تاریخ و معرفت تاریخی استفلسفه تاریخ اندیشیدن دردرواقع،

و خردمند است یا مشتی وقایع تصادفی بی معنی و سلسله اي از علتها و معلولها آیا تاریخ زاده ارده اي هشیارروش آن چیست؟
راستی عامل پیشران و موتور ه بدنبال نظم و قانون و غایتی بود؟ه که اراده آگاهانه و یگانه اي برآنها حاکم نیست و نباید در آن ب

تلف در این باره چیست؟مکاتب و اندیشمندان مخرهیافت و رویکرد ادیان،حرکت تاریخ چیست؟
علم یا شبه علمی ناظر به نقل وقایع عمدتا سیاسی و فراز و فرود و صعود و سقوط افراد رشته تاریخ دیگر صرفا،در دوران معاصر،

.در بطن خود حاوي یک فلسفه تاریخ می باشددانسته و ندانسته،و سلسله ها بشمار نمی آید و هر گفتمان تاریخی،
باب مبادي نظري و فلسفی ردتأملمیزان قابل توجهی مرهون ه شد بینش تاریخی و دانش تاریخ نگاري در غرب بربدون تردید،

معلمان بدون امعان نظر و -در واقع،دانشجو.معرفت تاریخی  و مبانی معرفت شناختی و روش شناختی آن بوده است
قلمرو،روش،مبانی،موضوع،بایسته ماهیت،قادر به درك عمیق و مداقه در مبانی نظري و فلسفی رشته تاریخ،
آنها با استعانت از رویکردها و رهیافت هاي مندرج در تحقیقات نظري .محدودیتها و چشم اندازهاي آن نخواهند بود

روش دقیقتر و قابلیت هاي از بینش عمیقتر،و تجهیز به دستاوردهاي علمی آن،»مبانی و فلسفه تاریخ«معطوف به
.تفسیر و تعلیم معرفت تاریخی برخوردار خواهند شددرك،بیشتري براي

ــات  مشخصـــ
درس

ــوع درس : نـــ
نظري

2: تعداد واحد
ــان درس : زمــ

ساعت32
: پیشنیاز

»مبانی و فلسفه تاریخ«:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
فلسفه نظري تاریخ و فلسفه علم (هدف و فایده علم تاریخ و شعب آنقلمرو،روش،موضوع،با مفهوم،-1

و ضمن درك بنیان هاي نظري معرفت تاریخی و و مهمترین فالسفه و مکاتب این حوزه آشنا شده،)تاریخ
ه رویکرد و رهیافت تاریخنگاري مورخان ایرانی و غربی را با هم مقایسوجوه تمایز و تشابه آن با سایر علوم،

.نموده و علل عدم رشد علم تاریخ در ایران را تعلیل و تشریح کند
و نیروي محرك و غایت،قانون،نسبت به نظریه هاي مربوط به سیر و مراحل حرکت و تطور تاریخ،-2

عینیت و روش تبیین تاریخی وقوف و علیت،پیشران آن آشنا شده و نسبت به مفاهیم کلیدي چون علمیت،
بازتاب عینی و عملی نگرشها و یک از آنها،سنجش درجه اعتبار عقلی و علمی هرضمن اشراف یافته و

تأمالت فوق را در بینش و روش مورخان و منابع تاریخی دست اول ایران به معرض داوري و نقادي بگذارد 
. و در پرتو آن به یک تبیین علمی و منطقی از اهم حوادث تاریخی دنیاي معاصر دست یابد

نیز با رویکردها و رهیافتهاي اندیشمندان و فرق اسالمی در این فلسفه تاریخ از منظر اسالم و قرآن وبا -3
خصوص آشنا شده و قادر به تبیین و مقایسه نقادانه موضع ایشان با ایستار نظریه پردازان و مکاتب تاریخی 
غربی و شرقی در زمینه آغاز و فرجام تمدن ها و جوامع بشري گردد و بازتاب آموزه ها و نگرش تاریخی 

.  نی را در نگاه و رفتار مسلمانان و شیعیان معاصر تبارشناسی و آسیب شناسی نمایددی/قرآنی

شایســــــتگی 
:اساسی

Ck
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3سطح2سطح1سطح هامالك

ــري   ــفه نظـ فلسـ
تاریخ

اهم فالسفه و 
مکاتب مطرح 
در این حـوزه  
را شناسایی و 

معرفی نماید

ضـــمن معرفـــی مکاتـــب و 
بسـتر  فالسفه عرصه تـاریخ، 

و ارتباطات درونـی و  پیدایش
بیرونــی و پیونــد آنهــا بــا    
ــاي   ــش ه ــیات و پرس مقتض

جســتجو و عصــري خــود را،
طبقه بندي کند

عالوه بر معرفی نقطه نظرات و 
ارتباطات سیستماتیک و تأثیر و 

میزان اعتبار علمی تأثر متقابل،
و منطقی و درجه انطبـاق آنهـا   
با فاکت هاي عینی تـاریخی را  

مـوده و قـادر   ارزیابی و نقادي ن
به مدل سازي و اتخـاذ و ارائـه   

نظریه مستقل باشد 
ــم  ــفه علــ فلســ

تاریخ) انتقادي(
ــرات  نظـــــ
مدافعان علـم  
ــاریخ را  تــــ
ــردآوري و  گـ
بدون نقادي و 
اعتنــــا بــــه 
ــات  نظریــــ

آنهـا  معارض،
را بــازگو مــی 

کند

عالوه بـر نظـرات مـوافقین،   
ادله مخـالفین علـم تـاریخ را    
ــا   ــوده و ب ــردآوري نم ــز گ نی
ــه دعــاوي و  نگــاهی بیطرفان
بــراهین هــر گــروه را طبقــه 

بندي و ارائه نماید

ــراین  ــه و ق پــس از احصــاء ادل
موافقین و مخالفین علم تاریخ،

نقاط ضـعف و قـوت اسـتدالل    
هاي عقلی و علمـی هریـک از   
آنها را تحلیل  و ارزیابی نمـوده  
و قادر به نتیجه گیري،داوري و 

موضعگیري باشد

دیــدگاه اســالم،  
قرآن،اندیشــمندان  

و فرق اسالمی

با مراجعه بـه  
قرآن کـریم و  
متــون دینــی،

روایـات  آیات،
ــث  و احادیـــ
نــــاظر بــــه 
ــرش  نگـــــ
تـــــاریخی و 
فلسفه تـاریخ  

استخراج و را،
ــدي  ــه بن طبق
کرده و بـدون  
شرح و تفسیر 

ارائه نماید

روایات افزون بر احصاء آیات،
ــاظر بــه فلســفه  و احادیــث ن

شـروح و  با مراجعه به تاریخ،
تفاســیر دینــی و برداشــتهاي 
گونــاگون از آیــات و روایــات 

آنها را براساس احادیث فوق،
و روایــات ضــعیف و قــوي و 

ــقیم،  ــحیح و سـ ــوء صـ سـ
تفسیرها و تأویل هـاي نـاروا   
دسته بندي نموده و معروض 

نقادي و داوري قرار دهد

ــات،   ــردآوري آی ــر گ ــالوه ب ع
ــیر   ــدگاهها و تفاس ــات ودی روای

تشابه و تعـارض  وجوه مختلف،
آنهـا را تطبیــق و طبقـه بنــدي   
نموده و با نگرش سایر ادیان و 

ــب ــم ا(مکات ــر اع ــی و غی ز دین
ــی ــام  در) دین ــاز و فرج ــاره آغ ب

تمدنها و جوامع بشري مقایسـه  
و نقاط ضعف و قوت منطقـی و  
تاریخی و میزان واقع گرایی هر 
یک را به چالش بکشد وآمـوزه  
هاي نگـرش تـاریخی دینـی و    

از جملـه در بـاب   (آنهـا بازتاب 
در نگـاه  را،)فلسفه شیعی انتظار
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و رفتار مومنین معاصر ردیابی و 
ارزیابی نماید   

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2

سرفصل درسردیف
معرفی درس و منابع و ماخذ آن1
)مفهوم تاریخ و علم تاریخ(تعریف تاریخ از دیدگاه هاي مختلف 2
موضوع، روش، هدف و فایده علم تاریخ3
)فلسفه نظري تاریخ، فلسفه علم تاریخ(تاریخچه، تعریف و شعب فلسفه تاریخ 4
مسائل و قلمروها: کلیات فلسفه نظري تاریخ5
...ویکو، هگل، مارکس، توین بی و : مهمترین فیلسوفان نظري تاریخ6
...ادواري، مارپیچی و خطی، : نظریه هاي مربوط به سیر حرکت تاریخ7
...مذهب، محیط، اقتصاد، قهرمان و : نظریه هاي مربوط به نیروي محرك تاریخ8
نظریه هاي مربوط به هدف و غایت تاریخ9

فلسفه نظري تاریخ از منظر اسالم، قرآن و مکتب شیعه 10
...مسکویه، وابن خلدون، ابن : فلسفه تاریخ از دیدگاه فالسفه و مورخان مسلمان11
ویکو، کروچه، (تاریخچه، مسائل و قلمروها و مهمترین فیلسوفان انتقادي تاریخ : تاریخ) انتقادي(کلیات فلسفه علم 12

...)دیلتاي، کالینگ وود و 
علمیت تاریخ، تاریخ و طبقه بندي علوم13
عینیت در تاریخ: معرفت شناسی تاریخی14
در تاریختبیین : روش شناسی تاریخی15
علیت و پیش بینی در تاریخ16

:تکالیف یادگیري
و مهمترین مکاتب و نظریه پردازان )فلسفه نظري تاریخ و فلسفه علم تاریخ(موضوع و روش علم تاریخ و شعب آنبا تعریف-1

عقلی و منطقی هریک را اعتبارمیزان این حوزه آشنا شده و ضمن فهم مبانی علم تاریخ و وجوه تشابه و تمایز آن با سایر علوم،
ارزیابی نموده و با بینش و نگرش تاریخی مورخان و اندیشمندان ایران و جهان اسالم مقایسه و در قالب یک جستار مستدل 

. عرضه نماید
،علیتو نیز مفاهیم مهمی چون علمیت،نسبت به نظریه هاي مربوط به سیر و مراحل حرکت تاریخ و قانون و غایت آن،-2

وثاقت و وزن عینیت و روش تبیین تاریخی وقوف یافته و ضمن جستجوي مصادیق عینی رویکردهاي فوق در منابع تاریخی،
.علمی و منطقی آنها را ارزیابی و در کالس ارائه کند

نیز با رویکردها و رهیافتهاي اندیشمندان و فرق اسالمی در این حوزه و بازتاب با فلسفه تاریخ از منظر اسالم و قرآن و-3
نگرشهاي یاد شده در زندگی روزمره ایشان آشنا شده و قادر به تبیین و تطبیق نقادانه آنها در قالب یک گزارش یا کنفرانس 
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.   مستند باشد

:تکالیف عملکردي
گوسـت کنـت،   منتسـکیو، ابـن خلـدون،  :ماننـد (ازان حـوزه فلسـفه تـاریخ   با مطالعه آثـار و آراء برخـی از نظریـه پـرد    -1

رونــد تکــوین فلســفه و علــم تــاریخ و یــا ...) ودیلتــاي،تــوین بــی، اشــپنگلر، کالینــگ وود،ویکــو، هگــل، مــارکس،
ــون    ــایی چ ــه ه ــد نحل ــم «تول ــب پوزیتیویس ــی «و » مکت ــب تفه ــژوهش   را،» مکت ــخنرانی و پ ــک س ــب ی در قال

ي کرده و پیوند آنهـا را بـا شـرایط زمـانی خـود و نیـز بـا بیـنش هـا و نگـرش هـاي متـداول             مستدل، بررسی و نقاد
.تطبیق و تحلیل نماینددر تاریخنگاري،

اثـر تـامس مـور، شـهر خـداي اگوسـتین و مدینـه فاضـله فـارابی،          ) آرمانشـهر (ضمن بررسی تطبیقی کتاب یوتوپیـا  -2
مقتضـیات و پرسـش هـاي عصـري     و پیونـد آنهـا را بـا مسـائل،    وجوه تشابه و تباین، ارتباطـات و تـأتیرات متقابـل،   

در قالــب یــک نمــودار طراحــی و مقایســه نمــوده و میــزان واقــع بینــی و امکــان تحقــق و عملیــاتی و نســلی خــود،
.شدن آرمانهاي آنها را در ترازوي نقد و سنجش نهد

ـ    احادیـث و تفاسـیر دینـی،   با مراجعه بـه قـرآن کـریم،   -3 ه نگـرش تـاریخی و فلسـفه تـاریخ     آیـات و روایـات نـاظر ب
ــا رویکــرد و رهیافــت ســایر مکاتــب  ــر دینــی(اســالمی و مقایســه آن ب در بــاب آغــاز و فرجــام )اعــم از دینــی و غی

و همچنـین ارتبـاط نگـرش قرآنـی بـا فلسـفه انتظـار در مکتـب شـیعه را، اسـتخراج، طبقـه            تمدنها و جوامع بشـري، 
گـزارش مسـتند، بازتـاب نگـرش هـاي فـوق را در نگـاه و رفتـار         بندي و مقایسه کرده و در قالـب یـک کنفـرانس و   

.تاریخی مسلمانان و شیعیان، به ویژه در عصر معاصر، تبارشناسی  و ارزیابی نمایند

راهبردهاي تدریس و یادگیري.6
پیشـنهاد  ها ارائه کـرد، با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهاي تدریس و یادگیري براي همه درس

.شود از روش هاي آموزش ذیل بهره مند شدمی
:تدارك فرصت هاي یادگیري در محیط آموزشی شامل1-3

طرح و نگارش محورهاي اصلی درس بر روي تابلو-
ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی-
مغزيطرح سواالت هدفمند و محوري از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش-
پژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش هاي تاریخی-گیري از اینترنت، سایت هاي علمیبهره-

:شناسایی و تدارك فرصت هاي یادگیري در خارج از محیط آموزشی شامل2-3

هاي علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه-
منابع آموزشی.7

هاي ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فرد یا افرادي اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصلبا توجه به 
پژوهشی و آموزشی مبادرت به تالیف متن آموزشی متناسب بـا سرفصـل هـا، اهـداف و     -پس از احراز صالحیت هاي علمی

.محورهاي تعریف شده نمایند
اي به استاد و دانشجو و بـاز گذاشـتن دسـت اسـتاد در گـزینش و      هاي کلیشهحمیل دیدگاهبدیهی است براي جلوگیري از ت
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تجویز متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابت، بایسته است چندین متن از سوي استادان و متخصصـان از منظرهـاي   
.گوناگون نظري و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد

: منبع اصلی
1392مفتخري، مبانی علم تاریخ، تهران، سمت، حسین-4
.1385اکبر مهدیان، تهران، نشر اختران، کالینگوود، مفهوم کلی تاریخ، ترجمه علی.جی.آر-5
.1378کار، تاریخ چیست؟، ترجمه حسن کامشاد، تهران، خوارزمی، .ئی، ایچ-6
.1384، دانشگاه امام صادق و سمت، مایکل استنفورد، درآمدي بر تاریخ پژوهی، ترجمه مسعود صادقی، تهران-7

: منابع فرعی
.1387محمدي، تهران، نشرنی، ، ترجمه احمدگل)چیستی و اعتبار شناخت تاریخی(سی، بی بن مکاال، بنیاد علم تاریخ 

کالینگوود، اصول تاریخ و نوشتارهاي دیگر در فلسفه تاریخ، ترجمه عبدالرضا ساالربهزادي، تهران، نشر نی، . جی.ار
1390.

1392مایکل استنفورد، درآمدي بر تاریخ پژوهی، تهران، سمت، 
.1388شناسی تاریخی، ترجمه سید هاشم آقاجري، تهران، نشر مرکز، تدا اسکاچیول، بینش و روش در جامعه

نا  تقی فرامرزي، تهران، مازیار، بی، ترجمه محمد)گراییهایی دربارة تاریخبررسی نظریه(گوردون چایلد، تاریخ 
.1389از عینیت علمی تا چالش پسامدرن، تهران، سمت، : گئورگ ایگرس، تاریخ نگاري در سده بیستم

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.8

)نمره6(ارزشیابی مستمر یا فرایندي 5-1
ارائه شامل پاسخ به سواالت و طرح سواالت محوري از سوي دانشجویان،(مشارکت جدي دانشجویان در مباحث کالسی -

نمره3) سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی
نمره3ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمیت آن -

)نمره14(ارزشیابی پایانی 5-2
. انشـی اقـدام نمایـد   مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سـطوح مختلـف مختلـف دانشـی و فراد    

همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضاي کالس و درس می توانند آزمون پایانی را در دو مرحله میان ترم و پایـان  
.ترم برگزار نمایند
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»جغرافیاي تاریخی ایران«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

تأثیرات انسان و محیط و مفهوم جغرافیاي تاریخی و سیر جغرافیا ورابطه تاریخ ودرس جغرافیاي تاریخی ایران به سیر تحول 
مفهوم مرز،. نقش اقلیم ایران را در مناسبات تاریخی ایران مورد نقد و بررسی قرار می دهدو، تحول آنها در جهان می پردازد

معلمان با درس جغرافیاي تاریخی توانایی آشنایی دانشجو.در تحوالت تاریخی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیردنقش آبراهها
از سویی مشاهده .اساس اسناد و مدارك با مشاهده و بازرسی عرصه وقوع حوادث را ایجاد می نمایدالزم جهت بازسازي تاریخ بر

فه انسانها آماده می کندآنان را براي درك بسیاري از ابعاد حیات اجتماعی زندگی در گذشتدقیق محل و مکان وقوع رویدادها،
.جغرافیا بستر تحوالت تاریخی استزیرا

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

: پیشنیاز

جغرافیاي تاریخی ایران:  نام درس

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قـادر خواهـد   : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود

انسان و محیط را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و مفاهیم مختلف جغرافیاي تأثیرات متقابل-
.تاریخی را تجزیه و تحلیل کند

نظامی و اقتصادي ایران در طول دوران هاي گذشته نقش خلیج فارس را در حیات سیاسی،-
.مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد

ایران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل اقتصادي و تاریخینقش آب را در تحوالت جغرافیایی،-
.قرار دهد و آنان را در قالب یک گزارش تحلیلی ارایه دهد

:شایستگی اساسی
Ck

3سطح2سطح1سطح هامالك

انسان و محـیط  
جغرافیایی

ــیط   ــاثیرات محـ تـ
ــر  ــایی بــ جغرافیــ
فعالیت هاي انسـان  
ــه  را در عرصــــــ
ــادي و  اقتصـــــــ
اجتماعی و فرهنگی 

بیـان  بدون تحلیـل  
.کند

تأثیرات انسان و محیط 
در حیات اجتماعی ورا

تمدنی مـورد تجزیـه و  
تحلیل قرار دهد

و منقش اقلیم گر
خشک ایران را در 

معماري ایران تشریح و
تبیین و ارزیابی

.کند

خلیج فارس
جغرافیــاي تــاریخی 
خلیج فارس از دوره 
هاي متقـدم تـا بـه    
امـــروز را بـــدون  
تجزیـــه و تحلیـــل 

نقش خلیج فارس را در 
حیات اقتصـادي ایـران   
مورد تجزیـه و تحلیـل   

.قراردهد

ــیج   ــامی خل ــش نظ نق
فــارس را در تحــوالت 

نظامی ایـران  سیاسی،
مورد نقد و بررسـی  و  

.ارزیابی قرار دهد
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.گزارش کند

نقـــــــش آب 
درایران

نقش آب در ایجـاد  
شهرها و روستاهاي 
ایـــران را بـــدون  
ــزارش   ــل گـ تحلیـ

.نماید

آب را در نقـــــــــش 
ــادي  ــبات اقتصـ مناسـ

آثـار و  ایران بررسـی و 
والت حنتایج آن را در ت

ــی   ــاعی و فرهنگ اجتم
.بررسی کند

در باورهـاي  تأثیرآب را
دینی ایرانیان بـا تکیـه   
ــد و   ــر مســتندات  نق ب

.سی و ارزیابی کندربر

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
محتواي درسجلسه

درس و منابع و ماخذ آنمعرفی اول
)شاخه هاي اصلی جغرافیا، طبیعی، انسانی و فنون جغرافیایی (تعریف مفهوم جغرافیا دوم
س

م
)پیشینه تاریخی، همراهی و همگامی تاریخ و جغرافیایی از هرودرت تا امروز(رابطه تاریخ و جغرافیا 

تاثیرات عوامل جغرافیایی بر تمدن ها، آداب و رسوم، معیشت (انسان و محیط و تاثیرات متقابل آنها بر یکدیگر چهارم
...)اقتصادي، معماري و 

مفهوم جغرافیاي تاریخی و سیر تطور دانش جغرافیاي تاریخی در جهانپنجم
پیشینه و سیر تطور دانش جغرافیاي تاریخی در ایرانششم
جغرافیاي ایران، تاثیرات متقابل محیط طبیعی و انسانی بر پیشینه طبیعی، موقعیت (جغرافیاي تاریخی ایران هفتم

)یکدیگر، نقش جغرافیاي تاریخی بر ساختار اقتصادي، سیاسی و اجتماعی
)مفهوم مرز در جغرافیاي تاریخی، سرحدات، حدود و ثغور(مرزهاي ایران هشتم

تقسیمات کشوري و اصطالحات تاریخی ایراننهم
خلیج فارسجغرافیاي تاریخی دهم 

)مسیرهاي تجاري، نظامی و مهاجرت ها(راه هاي زمینی و آبی ایران یازدهم 
)قنات ها و کاریزها(نقش آب در تحوالت جغرافیایی و تاریخی ایران دوازدهم
)بازدید، مشاهده مستقیم و ارائه گزارش(جغرافیاي تاریخی استانی ایران سیزدهم
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پیدایش و تطور شهرنشینینقش جغرافیاي ایران درچهاردهم
,GIS(تکنولوژي هاي مدرن و کاربرد آن در جغرافیا پانزدهم GPS(

نقش جغرافیاي تاریخی در تهیه اطلس هاي تاریخیشانزدهم

: تکالیف یادگیري
راصنعتیفعالیتهاي کشاورزي ومعماري،بامراجعه به محل زندگی خود نقش عوامل مختلف جغرافیایی را بر نوع پوشاك،-

.در کالس ارایه کندیگزارش کوتاهطی کرده، بررسی
شناسی آن را در کالس بازو نظریات گوناگون درباره ماهیت جغرافیاي تاریخی محورهاي اساسیتعاریف،با مراجعه به تفاسیر،-

.و ارایه کند

:تکالیف عملکردي
.سازي کندعنوان یک نام تاریخی موثق مستندفارس را بهبا مراجعه به متون دست اول جغرافیایی وجه تسمیه خلیج -
.مستندات تاریخی ارایه کندآن پژوهشی مبتنی بر شیوه عملکرد در ایران وکاریزباره علل گسترش در-

راهبردهاي تدریس و یادگیري.3

ها ارائه کـرد، پیشـنهاد   درسبا توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهاي تدریس و یادگیري براي همه 
.شود از روش هاي آموزش ذیل بهره مند شدمی

:تدارك فرصت هاي یادگیري در محیط آموزشی شامل1-3
طرح و نگارش محورهاي اصلی درس بر روي تابلو
ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی
  تحلیل آن از طریق بارش مغزيطرح سواالت هدفمند و محوري از موضوعات درسی و تجزیه و
 متون جغرافیایی، متون ادبی،  سـفرنامه هـا،   متون تاریخی، (استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس

)هااسناد آرشیوي و سکهنقشه ها، 
استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی
جاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش هاي تاریخیپژوهشی، ای-گیري از اینترنت، سایت هاي علمیبهره
هاي علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه

:شناسایی و تدارك فرصت هاي یادگیري در خارج از محیط آموزشی شامل2-3
بازدید از موزه ها، بناهاي تاریخی
 پژوهشی و تحقیقبازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوي، مراکز
پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهاي علمی
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منابع آموزشی.4

هاي ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فرد یا افرادي با توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل
آموزشی مبادرت به تالیف متن آموزشی متناسب بـا سرفصـل هـا، اهـداف و     پژوهشی و-پس از احراز صالحیت هاي علمی

.محورهاي تعریف شده نمایند
اي به استاد و دانشجو و بـاز گذاشـتن دسـت اسـتاد در گـزینش و      هاي کلیشهبدیهی است براي جلوگیري از تحمیل دیدگاه

تن از سوي استادان و متخصصـان از منظرهـاي   تجویز متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابت، بایسته است چندین م
.گوناگون نظري و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد

: منبع اصلی
.1379امیرکبیر، : عزیزاهللا بیات، کلیات جغرافیاي طبیعی و تاریخی ایران، تهران-

.1392مرتضی گودرزي، تهران، پژوهشکده تاریخ اسالم، ، ترجمه )پیوند مرزها(بیکر، جغرافیا و تاریخ . اچ. الن-
.1371دنیاي کتاب، : محمدجواد مشکور، جغرافیاي تاریخی ایران زمین، تهران-
سازمان پژوهش، : آموزان دبیرستان و معلمین، تهرانعبدالحسین نهیچري، جغرافیاي تاریخی شهرها براي دانش-

1380.

: منبع فرعی

هاي جغرافیایی در جهان اسالم، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، علمی و فرهنگی، کراچکوفسکی، تاریخ نوشته-
1379.

نژاد و حمیدرضا پیغمبري، تهران، پژوهشکده گوردون ایست، تاریخ در بستر جغرافیا، ترجمه حسین حاتمی. دابلیو-
.1392تاریخ اسالم، 

.1377بنیاد موقوفات افشار، : ران، ترجمه همایون صنعتی زاده، تهرانبارتلد، جغرافیاي تاریخی ای-
.1392پیروز مجتهدزاده، جغرافیاي تاریخی خلیج فارس، تهران، دانشگاه تهران، 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.5

)نمره6(ارزشیابی مستمر یا فرایندي 5-1
الت و طرح سواالت محوري از سوي دانشجویان، ارائـه  شامل پاسخ به سوا(مشارکت جدي دانشجویان در مباحث کالسی -

نمره3) سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی
نمره3ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمیت آن -

)نمره14(ارزشیابی پایانی 5-2
. استاندارد در سـطوح مختلـف مختلـف دانشـی و فرادانشـی اقـدام نمایـد       مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت 

همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضاي کالس و درس می توانند آزمون پایانی را در دو مرحله میان ترم و پایـان  
.ترم برگزار نمایند
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»تاریخ شناسی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

را با علم تاریخ تبیین می کنـد و چنـد و   ... و هایی همچون باستان شناسی، سکه شناسی، اسطوره شناسیاین درس رابطه دانش 
تاریخ شناسـی موجـب ایجـاد و تقویـت نگـرش و      . را مورد بحث قرار می دهدو سکهسندچون منابعی نظیر سفرنامه، خاطرات، 

فراگیران در ایـن درس بـه   .وهش هاي تاریخی یاري می رساندمعرفت تاریخی در دانشجویان این رشته می گردد و آنها را در پژ
.اهمیت علوم کمکی در فهم تحوالت تاریخ به خوبی پی می برند

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

: پیشنیاز

تاریخ شناسی:  نام درس

دانشجو قـادر خواهـد   در پایان این واحد یادگیري : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود

نسـب شناسـی و علـم رجـال را در     سدشناسی،ارتباط و کاربرد باستان شناسی، سکه شناسی،-
.تاریخ نگاري تشریح کند

.رابطه سند، نشریات، خاطرات و گاهشماري را با علم تاریخ توضیح دهد-
.اسطوره شناسی را با علم تاریخ توضیح دهدورابطه هنر-
.کار گیرده علوم و منابع مذکور را در پژوهش هاي تاریخی بیک از هر-

:شایستگی اساسی
Ck

3سطح2سطح1سطح هامالك
ــا کاربرد ــار باســتانی را کــه ب آث

هـا بخشـی از   مطالعۀ آن
تاریخ ساسانیان شناسایی 

شده است، نام ببرد

در یک پژوهش، کاربرد 
هاي عصر صفوي سکه

ــاع   ــناخت اوض را در ش
اقتصادي و    این دوره    

دهد

با بررسی و تحلیل یک 
پـــژوهش تـــاریخی،  

شناسی یـا  کاربرد سبک
شناسـی یـا علـم    نسب

ــال را در آن نشــان  رج
دهد

یک سـند یـا نشـریه یـا     رابطه
ــی و  ــاطرات را معرفـ خـ

هـاي آن را بیـان   ویژگی
کند

ــژوهش   ــه پ ــد نمون چن
ــا    ــه ب ــد ک ــی کن معرف
ــریات  ــتفاده از نشـ اسـ

خـاطرات  تاریخی و یـا  
اندتهیه شده

یک پژوهش را کـه بـا   
استفاده از گاهشـماري،  
ــاریخی و  ــریات تـ نشـ
خــاطرات انجــام یافتــه 
است معرفی کند و بـه  
تجزیــه و تحلیــل آن   

بپردازد
ــی   ــایت ایتنترنت ــد س چن
مربـــوط بـــه تـــاریخ را 

معرفی کند

هــاي یکــی از اســطوره
ایران یا جهان را مـورد  
تجزیــه و تحلیــل قــرار 

ــازي دوره  تصویرســــ
مغول را با تصویرسازي 
ــه  ــفوي مقایس دوره ص
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رابطـه آن را بـا   دهد و 
اوضــاع جهــان باســتان 

نشان دهد

کند و تجزیه و تحلیـل  
نماید

اي کوتاه تهیه کنـد  مقالهپژوهش
که یکی از علوم کمکـی  
تاریخ جزو منابع آن باشد

اي تهیه کنـد کـه   مقاله
در آن از دو مـــــورد از 
منابع مختلـف تـاریخی  

استفاده شده باشد

اي تهیه کنـد کـه   مقاله
در آن از چنــد مــورد از 
ــاریخ   ــی ت ــوم کمک عل

استفاده شده باشد
هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

محتواي درسجلسه

معرفی درس و منابع و ماخذ آناول
تقویم و گاهشماريدوم
افسانه ها و حماسه هاسوم

و آثار باستانیباستان شناسی چهارم
تاریخ و سکه شناسیپنجم
تاریخ و سندششم
نسب شناسیهفتم

تاریخ و علم رجالهشتم

تاریخ و هنر نهم
تاریخ و ادبیاتدهم 

تاریخ، سفر و سفرنامهیازدهم 
نشریاتدوازدهم
تاریخ، خاطرات و خاطره نویسیسیزدهم

تاریخ شفاهیچهاردهم
فیلم و عکسپانزدهم

تاریخ و اینترنتشانزدهم
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: تکالیف یادگیري
.دانشجویان یک نمودار درختی از نسب خود تهیه کنند-
.دانشجویان یک سند خانوادگی یا اداري را به کالس آورده، ضمن بازخوانی، مشخصات آن را بیان کنند-
.دانشجویان چند سایت تاریخی را معرفی کنند-

:تکالیف عملکردي
.ارائه مقاله اي که در آن از اسناد، خاطرات و یا سایر علوم و منابع مرتبط استفاده شده باشد-
.مقاله از نویسندگان مختلف نشان دهند که در آنها از علوم و منابع مرتبط با تاریخ استفاده شده باشد5-

راهبردهاي تدریس و یادگیري.2

ها ارائه کـرد، پیشـنهاد   اصول و قاعده یکسان در راهبردهاي تدریس و یادگیري براي همه درسبا توجه به اینکه نمی توان
.شود از روش هاي آموزش ذیل بهره مند شدمی
:تدارك فرصت هاي یادگیري در محیط آموزشی شامل1-3

طرح و نگارش محورهاي اصلی درس بر روي تابلو
ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی
طرح سواالت هدفمند و محوري از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزي
 متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزنامه، اسناد آرشیوي و (استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس

)هاسکه
استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی
پژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش هاي تاریخی-ینترنت، سایت هاي علمیگیري از ابهره
هاي علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه

:شناسایی و تدارك فرصت هاي یادگیري در خارج از محیط آموزشی شامل2-3
بازدید از موزه ها، بناهاي تاریخی
 ها، مراکز اسناد و آرشیوي، مراکز پژوهشی و تحقیقبازدید کتابخانه
پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهاي علمی

منابع آموزشی. 4

هاي ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فرد یا افرادي با توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل
پژوهشی و آموزشی مبادرت به تالیف متن آموزشی متناسب بـا سرفصـل هـا، اهـداف و     -س از احراز صالحیت هاي علمیپ

.محورهاي تعریف شده نمایند
اي به استاد و دانشجو و بـاز گذاشـتن دسـت اسـتاد در گـزینش و      هاي کلیشهبدیهی است براي جلوگیري از تحمیل دیدگاه

داشتن باب رقابت، بایسته است چندین متن از سوي استادان و متخصصـان از منظرهـاي   تجویز متن مطلوب  و مفتوح نگه
.گوناگون نظري و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد
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_____: منبع اصلی

.1393احمد پاکتچی،  روش شناسی تاریخ، تهران، دانشگاه امام صادق، -
.1370-71گروه مترجمان، مشهد، آستان قدس رضوي، هاي تاریخ،هاي پژوهشـ ساماران، ژرژ، روش

: منابع فرعی
.1365نگاري در ایران، مشهد، آستان قدس رضوي، ـ نبئی، ابوالفضل، تقویم و تقویم

نا  تقی فرامرزي، تهران، مازیار، بی، ترجمه محمد)گراییهایی دربارة تاریخبررسی نظریه(ـ گوردون چایلد، تاریخ 
.1378کار، تاریخ چیست؟، ترجمه حسن کامشاد، تهران، خوارزمی، .ایچـ ئی، 
.1392، ترجمه مرتضی گودرزي، تهران، پژوهشکده تاریخ اسالم، )پیوند مرزها(بیکر، جغرافیا و تاریخ . اچ.ـ الن

.ـ رحیم رضازاده ملک، گاهشماري، انتشارات پیام نور
.شارات پیام نورـ حاتم غالمعلی، آشنایی با هنر در تاریخ، انت

.1358اي بر شناخت اسناد تاریخی، انجمن آثار ملی، مقامی، جهانگیر، مقدمهـ قائم
.کوب، تاریخ در ترازو، تهران، امیرکبیرـ زرین

.1363ـ صدرهاشمی، محمد، تاریخ جراید و مجالت ایران، اصفهان، کمال، 
.1380رهنگ و ارشاد اسالمی، شناسی، وزارت فـ علیزاده، عباس، تئوري و عمل در باستان

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

)نمره6(ارزشیابی مستمر یا فرایندي 5-1
شامل پاسخ به سواالت و طرح سواالت محوري از سوي دانشجویان، ارائـه  (مشارکت جدي دانشجویان در مباحث کالسی -

نمره3) سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی
نمره3ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمیت آن -

)نمره14(ارزشیابی پایانی 5-2
. مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سـطوح مختلـف مختلـف دانشـی و فرادانشـی اقـدام نمایـد       

درس می توانند آزمون پایانی را در دو مرحله میان ترم و پایـان  همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضاي کالس و
.ترم برگزار نمایند
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»هجري 41تاریخ اسالم از میالد پیامبر اکرم تا سال «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

و نیز زمینه هاي ظهور اسالم ) بعثتدر آستانۀ (از وضعیت جهان اسالم ت که دانشجویانتاریخ اسالم یکی از واحدهاي درسی اس
تـا سـال   ) ص(همچنین در این درس از کم و کیف تحوالت سال هاي بعد از رحلت پیامیر . و نقش و سیره پیامبر آشنا می شوند

ن با معلمادانشجو. ل تاریخ اسالم خواهد بودشناخت و آگاهی آنها مبتنی بر مطالعه اسناد و منابع دست او. آگاهی پیدا می کنند41
همچنـین شـناخت   . توانایی آموزش شناخت صحیح و عینی تاریخ اسالم را خواهنـد یافـت  ،کسب دانش الزم در این واحد درسی

.تاریخ دوران امویان و عباسیان و جنبش هاي سیاسی مذهبی دوره هاي بعدي تا حد زیادي منوط به درك تاریخ اسالم است
مشخصات درس

نظري: نوع درس
2: تعداد واحد

ــان درس 32: زمـــ
ساعت
: پیشنیاز

هجري41تاریخ اسالم از میالد پیامبر اکرم تا سال :  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
ر قالـب گزارشـی   داوضاع جهان مقارن ظهور اسالم را بیان و مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار دهـد و     -

.ارائه دهدتحلیلی
را با تکیه بر منـابع و مسـتندات تـاریخ    ) ص(نمونه هایی از علل حوادث دوران پس از رحلت پیامبر -

.اسالم مورد نقد و بررسی قرار دهد

ــتگی  شایســــ
:اساسی

Ck
3سطح2سطح1سطح هامالك

گزارش 
تحلیلی

گزارشی از شرایط اقتصـادي،  
اجتماعی و فرهنگـی مقـارن   

ئه کنـد و  ااسالم را اربا ظهور 
ــا   ــوق را ب ــل ف ــاط عوام ارتب
همسایگان بیان نماید؛ اما به 

ین تاثیرات ایـن مناسـبات   بیت
.نپردازد

ــرایط   ــان ش ــاط می ارتب
اقتصــادي، اجتمــاعی و 
فرهنگی و مناسبات آن 
با قدرت هاي بزرگ را 
تبیــین کنــد و آن را در 
ــورد   ــدي م ــل بع تحلی
ــد و   ــرار ده ــتفاده ق اس

ــرات آن را در  ظهــور اث
ــی   ــورد بررس ــالم م اس

.قرار دهد

عوامل آشکار و پنهـان  
شـــرایط اقتصـــادي،  
اجتماعی و فرهنگـی و  
ــل در  ــن عوام ــاثیر ای ت
ســطح منطقــه تحلیــل 
کند و رابطه آنهـا را در  
زمینه دیـن اسـالم بـا    
ــواهدي از  ارائــــه شــ
ــده،  ــرایط ذکرشــ شــ

گزارش نماید
ــه  مستندسازي ــه ب ــا مراجع دانشــجویان ب

منابع دست اول نمونـه اي از  
یک واقعه تاریخی را با توجه 
بـــه منـــابع آن دوران عینـــا 
یادداشت بـرداري و گـزارش   

منابع موافق و مخـالف  
را دیده و آنها را تطبیق 
دهد و تمایز و تشابهات 

.آنها را بیان کند

ــاي  ــت هـ ارزش روایـ
منابع مـذکور را داوري  

.اعتبارسنجی نمایدو 
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.نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

: تکالیف یادگیري
.درباره صلح حدیبیه سخنرانی کند-
.را در جریان فتح مکه با فرمانروایان آن عصر مقایسه کنند) ص(اقدامات پیامبر -

:تکالیف عملکردي

محتواي درسجلسه

معرفی درس و منابع و ماخذ آناول

اوضاع جغرافیایی، فکري، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جزیره العرب در آستانه ظهور اسالمدوم

)قبایلی، قریش و اقتدار آن در مکهانساب عرب، ساختار (جغرافیا، جامعه حجاز و شهرهاي آن سوم

)ایران، بیزانس، مصر و شامات(قدرت هاي همسایه جزیره العرب در آستانه ظهور اسالم چهارم

از میالد تا بعثت) ص(پیامبر اکرم پنجم

)مراحل و شیوه هاي دعوت، اقدامات قریش در مقابله با پیامبر(از بعثت تا هجرت ششم

)مبانی دولت مدینه، اقدامات پیامبر در تاسیس حکومت اسالمی(اسالم در مدینههفتم

)نبرد با مشرکین و یهودیان(غزوات و سرایا هشتم

از صلح حدیبیه تا فتح مکهنهم

از غدیرخم تا سقیفه : جانشینی پیامبردهم 

حوادث خالفت ابوبکر و عمریازدهم 

دوران خالفت عثماندوازدهم

)ع(امامت حضرت علی خالفت و سیزدهم

جمل، صفین و نهروانچهاردهم

و تحلیل مبانی آن) ع(صلح امام حسن پانزدهم

تکالیف عملکرديشانزدهم
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.با رجوع به تفسیر المیزان مطالب مربوط به غزوه بدر را گردآوري کنند-
.مطالب مربوط به غزوه احد را گردآوري کنندنمونهبا رجوع به تفسیر -

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
ائه کـرد، پیشـنهاد   ها اربا توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهاي تدریس و یادگیري براي همه درس

.شود از روش هاي آموزش ذیل بهره مند شدمی
:تدارك فرصت هاي یادگیري در محیط آموزشی شامل1-3

طرح و نگارش محورهاي اصلی درس بر روي تابلو
ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی
 طریق بارش مغزيطرح سواالت هدفمند و محوري از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از
 ون ادبی، متون دینی نظیر تفسیرهامتون تاریخی، مت(استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس(
استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی
پژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش هاي تاریخی-گیري از اینترنت، سایت هاي علمیبهره
هاي علمی و آموزشی با راهنمایی استاد ت در سمینارها و کارگاهشرک

:شناسایی و تدارك فرصت هاي یادگیري در خارج از محیط آموزشی شامل2-3

بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوي، مراکز پژوهشی و تحقیق
 پخش فیلم هاي مربوط به تاریخ اسالم

منابع آموزشی. 4

هاي ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فرد یا افرادي اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصلبا توجه به 
پژوهشی و آموزشی مبادرت به تالیف متن آموزشی متناسب بـا سرفصـل هـا، اهـداف و     -پس از احراز صالحیت هاي علمی

.محورهاي تعریف شده نمایند
اي به استاد و دانشجو و بـاز گذاشـتن دسـت اسـتاد در گـزینش و      هاي کلیشهحمیل دیدگاهبدیهی است براي جلوگیري از ت

تجویز متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابت، بایسته است چندین متن از سوي استادان و متخصصـان از منظرهـاي   
.گوناگون نظري و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد

: منبع اصلی
.1384نصیري، تاریخ تحلیلی صدر اسالم، قم، نشر معارف، محمد-
1392،  تهران، سمت، )عصر نبوت( نژاد، تاریخ صدر اسالم غالمحسین زرگري-
.1382، قم، دفتر نشر معارف، )از جهالت تا رحلت پیامبر اسالم( مهدي پیشوایی، تاریخ اسالم-

: منبع فرعی
.1378تهران، مدرسه، وند، اطلس تاریخ اسالم، صادق آئینه-
.1362کوب، بامداد اسالم، تهران، امیرکبیر، عبدالحسین زرین-
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1391و قیام کربال، تهران، سمت، ) ع(غالمحسین زرگري نژاد، نهضت امام حسین-
.هجري، انتشارات پیام نور41اصغر قائدان، تاریخ اسالم از میالد پیامبر تا سال -
.1392از بعثت تا غیبت، تهران، سمت، : اسالمنژاد، تاریخ تحلیلیغالمحسین زرگري-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

)نمره6(ارزشیابی مستمر یا فرایندي 5-1
شامل پاسخ به سواالت و طرح سواالت محوري از سوي دانشجویان، ارائـه  (مشارکت جدي دانشجویان در مباحث کالسی -

نمره3) سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی
نمره3ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمیت آن -

)نمره14(ارزشیابی پایانی 5-2
. مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سـطوح مختلـف مختلـف دانشـی و فرادانشـی اقـدام نمایـد       

همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضاي کالس و درس می توانند آزمون پایانی را در دو مرحله میان ترم و پایـان  
.ترم برگزار نمایند
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تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي جهان اسالم در دوره امویان و «سرفصل درس 
»عباسیان

معرفی درس و منطق آن. 1
در دوره امویـان، قلمـرو   . حوادثی روي داد که در نهایت منجر بـه روي کـار آمـدن امویـان شـد     مجموعه ) ع(س از شهادت امام علی پ

در برابر شیوه حکمرانـی امویـان،   . ش هاي اصیل اسالمی تحریف شد و ارزشهاي عصر جاهلیت زنده شداسالمی گسترش یافت، اما ارز
جر به برافتادن امویـان و روي  ناتفاق افتاد سرانجام م) ع(قیام هایی که پس از قیام امام حسین . مخالفت ها و قیام هایی صورت گرفت

جهان اسـالم در ایـن دوران تحـوالت سیاسـی، اجتمـاعی و      . ج سده ادامه یافتدوره حکمرانی عباسیان حدود پن. کارآمدن عباسیان شد
آگاهی و شناخت دانشجویان از تحوالت سیاسی، اجتماعی و فرهنگـی جهـان اسـالم در عصـر امـوي و      . فرهنگی زیادي را تجربه کرد

اسـیان، موجـب   بریخ دورن امویان و ععباسی که حدود شش سده ادامه یافت از آن حیث ضروري است که ضمن آگاه ساختن آنان از تا
به نام سلفی گري و خالفت داعیه جریانهاي تندرو و افراطیبه ویژه امروزه که. درك بهتر تحوالت جهان اسالم در قرون بعد می شود

نشـجویان بـا   کشورهاي اسالمی مـی زننـد، الزم اسـت دا   ها دست به ترور و کشتار در به همین بهانهواحیاي اسالم نخستین را دارند 
.پیشینه تاریخی چنین دعاوي آشنا شود

مشخصـــــات  
درس

نظري: نوع درس
2:تعداد واحد
ساعت:  زمان درس

: پیشنیاز

اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي جهـان اسـالم در دوره   تاریخ تحوالت سیاسی،:نـام درس 
امویان و عباسیان

:دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
ها با این حکومت به ویژه علل، ماهیت حکومت امویان را به درستی درك کند و علل بروز مخالفت-

.را توضیح دهد) ع(چگونگی و پیامدهاي قیام امام حسین 
ن علل و چگونگی انقراض امویان و به قدرت رسیدن عباسیان را تحلیل کند و درباره نقش ایرانیان در ای-

.تحوالت گزارشی مستند ارائه کند
روابط خلفاي عباسی با سلسله هاي شرق و غرب جهان اسالم را توضیح دهد و چگونگی ورود اسالم به 

.اندلس و شکل گیري حکومت بنی امیه را بیان کند
ــتگی  شایســــ

:اساسی
Ck

3سطح2سطح1سطح هامالك
ــرو  گسترش اسالم ــترش قلمـ گسـ

ــالم در  ــان اسـ جهـ
عصـــر امویـــان و  
عباسیان را بـر روي  

.نقشه نشان دهد

ــرو   ــترش قلم ــل گس عل
جهــان اســالم در عصــر 
امویان و عباسـیان را بـا   
استناد بـه منـابع اصـلی    

.تحلیل کندتجزیه و

گسترش قلمـرو جهـان   
اسالم در دوره امویان و 
عباســـیان را بـــا هـــم 
مقایسه و درباره تفـاوت  
ــزارش  ــا گ و تشــابه آنه
کوتــاهی بــه صــورت   

. مکتوب ارائه کند
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مستندسازي
با مراجعه بـه چهـار   
ــت اول   ــع دسـ منبـ
واقعه شـهادت امـام   
حسین در قیام کربال 
را یادداشت بـرداري  

.و گزارش نماید

ــا ــاي چه ــع رروایته منب
مذکور را دیده و آنهـا را  
تطبیــق دهــد و تمــایز و 
ــان  تشــابهات آنهــا را بی

.کند

ارزش و اهمیت روایـت  
ــذکور   ــابع م ــاي من را ه

داوري و اعتبارســـنجی 
.نماید

ــاي جنبشهاي ضد خالفت ــه قیامهــ کلیــ
خالفت در عصـر  ضد

ــی را    ــوي و عباس ام
.صرفاً برشمارد

علل، زمینه ها و اهـداف  
جنبشهاي ضد خالفت را 
در دوره اموي و عباسـی  

.تحلیل کندتجزیه و

ــابهات   ــا و تشـ تفاوتهـ
خالفت را جنبشهاي ضد

بـا هــم مقایسـه کنــد و   
علل ناکامی یکی درباره 

از این جنبشها پژوهشی 
مستند به منـابع اصـلی   

.ارائه کند
ــقوط گزارشی تحلیلی ــونگی سـ چگـ

ــراض   ــداد و انقـ بغـ
خالفت عباسـی را از  
ــاریخی  دو منبـــع تـ
اصلی تنهـا گـزارش   

.کند

آراء و نظرات مخالفان و 
موافقان انقراض خالفت 
عباسی را بـا اسـتناد بـه    
ــه و  ــابع نقــل و تجزی من

.کندتحلیل 

ــاي   ــدگاه هــــ دیــــ
محققان ایرانی /مورخان

و عرب را دربـاره علـل   
سقوط بغـداد و انقـراض   
ــه و   ــیان مقایسـ عباسـ
ارزیابی کـرده گزارشـی   

.مستند ارائه کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
محتواي درسجلسه

معرفی درس و منابع و ماخذ آناول

اموي تا زوال سفیانیانتاریخ تحوالت سیاسی عصر دوم

تاریخ تحوالت سیاسی عصراموي تا زوال مروانیانسوم

زمینه ها، علل و پیامدها): ع(قیام امام حسین چهارم

)موالی، علویان، خوارج، اشراف القبایل و عباسیان(جنبش هاي عصر اموي پنجم

زمینه ها، اقدامات و پیامدها: اصالحات عمربن عبدالعزیزششم

زمینه ها و علل : انحطاط امویانهفتم
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: تکالیف یادگیري
.ویژگی هاي حکومت امویان و عباسیان را باهم مقایسه کند-
.را با جنبش هاي عصر اموي توضیح دهد) ع(رابطه قیام امام حسین -
.زمینه ها، علل و نتایج سقوط عباسیان را تبیین کند-

:تکالیف عملکردي
در در عصر عباسیان گزارش متکـی بـر پژوهشـهاي علمـی محققـان ایرانـی و       درباره اهداف و انگیزه هاي مبارزات اسماعیلیان-

.خارجی ارائه کند
درباره تأثیر قیام امام حسین در ظلم ستیزي شیعیان و به ویژه در شکل گیري قیامهاي ضد حکومتی پژوهشی مبتنـی بـر منـابع    -

.دست اول ارائه کند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
شود ها ارائه کرد، پیشنهاد مینمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهاي تدریس و یادگیري براي همه درسبا توجه به اینکه

.از روش هاي آموزش ذیل بهره مند شد
:تدارك فرصت هاي یادگیري در محیط آموزشی شامل1-3

طرح و نگارش محورهاي اصلی درس بر روي تابلو-
وعات درسیارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موض-
طرح سواالت هدفمند و محوري از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزي-
-متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزنامه، اسناد آرشیوي و سکه(استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس -

)ها
استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی-

تاسیس خالفت عباسی و تحوالت سیاسی در قلمرو عباسیان تا عصر مامونهشتم

نقش ایرانیان در ساختار خالفت عباسینهم
...)علویان، خوارج، بومسلمیه، خرم دینان و (جنبش هاي عصر عباسی دهم 

آل بویهخالفت عباسی در دوره غالمان ترك و یازدهم 

روابط خالفت عباسی با سلسله هاي شرق و غرب جهان اسالمدوازدهم

مناسبات عباسیان با اسماعیلیان، فاطمیان و قرامطه سیزدهم

)از فتح تا سقوط(اسالم در اندلس چهاردهم
سقوط بغداد و انقراض عباسیانپانزدهم

پیامدهاي سقوط عباسیان براي جهان اسالمشانزدهم
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پژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش هاي تاریخی-گیري از اینترنت، سایت هاي علمیبهره-
هاي علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه-

:شناسایی و تدارك فرصت هاي یادگیري در خارج از محیط آموزشی شامل2-3
بازدید از موزه ها، بناهاي تاریخی-
کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوي، مراکز پژوهشی و تحقیقبازدید -
پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهاي علمی-

منابع آموزشی. 4

افرادي پـس  هاي ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فرد یابا توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل
پژوهشی و آموزشی مبادرت به تالیف متن آموزشی متناسب بـا سرفصـل هـا، اهـداف و محورهـاي      -از احراز صالحیت هاي علمی

.تعریف شده نمایند
اي به استاد و دانشجو و باز گذاشتن دست استاد در گزینش و تجویز متن هاي کلیشهبدیهی است براي جلوگیري از تحمیل دیدگاه

مفتوح نگهداشتن باب رقابت، بایسته است چندین متن از سوي استادان و متخصصان از منظرهـاي گونـاگون نظـري و    مطلوب  و 
.پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد

: منبع اصلی

.1393محمدسهیل طقوش، دولت عباسیان، ترجمه حجت اهللا جودکی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه -
اهم آمدن زمینه هاي سیاسی و اجتماعی نهضت عباسیان در خراسان، ترجمه پروین ترکمنی آذر، تهران، شعبان، فر. ا. م-

.1386پژوهشگاه علوم انسانی، 
.1393، تهران، سمت)از آغاز تا پایان آل بویه(سیداحمد خضري، تاریخ خالفت عباسی -
.1388امیرکبیر، : عیسی عبدي، تهرانجرالد هاوتینگ، امویان، نخستین دودمان حکومتگر در اسالم، ترجمه -

: منبع فرعی

قرن نخستین، ترجمه عبداهللا ناصري طاهري و سمیه سادات موریس لومبارد، جغرافیاي تاریخی جهان اسالم در چهار-
.1390طباطبائی، تهران، پژوهشکده تاریخ اسالمی، 

قمري، 227تا 40فرهنگی جهان اسالم از سال محمدامیر شیخ نوري، تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و -
.انتشارات پیام نور

.1391عبدالحی کتّانی، نظام اداري مسلمانان در صدر اسالم، ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو، تهران، سمت-
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

)نمره6(ارزشیابی مستمر یا فرایندي 5-1
شامل پاسخ به سواالت و طـرح سـواالت محـوري از سـوي دانشـجویان، ارائـه       (کالسی مشارکت جدي دانشجویان در مباحث-

نمره3) سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی
نمره3ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمیت آن -
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)نمره14(ارزشیابی پایانی 5-2
همچنـین  . به طراحی انواع سواالت استاندارد در سطوح مختلف مختلف دانشی و فرادانشـی اقـدام نمایـد   مدرس محترم الزم است 

مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضاي کالس و درس می توانند آزمون پایانی را در دو مرحلـه میـان تـرم و پایـان تـرم برگـزار       
.نمایند
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»تاریخ تشیع«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

تحوالت گسترش تشیع و فرق ن می پردازد وتحلیل فرضیه هاي مربوط به آتجزیه واین واحد درسی به سیر پیدایش تشیع و
مطالعه تاریخ تشیع به عنوان یکی از .ن را در دوره هاي مختلف تاریخ اسالم و ایران مورد بررسی قرار می دهدمختلف آ

زیرا، معلمان تاریخ امري ضروري استفرودهاي شاخه هاي گوناگون آن براي دانشجوبزرگترین مذاهب اسالم و بررسی فراز و 
لذا .بنی عباس گره خورده استبنی امیه وه نوعی با تاریخ تشیع و مبارزات آنها برضد بسیاري از تحوالت تاریخ اسالم ب

با صفویه،مغول و،عباسی،دوران اموي،یرتاریخی نظحوادث تاریخ تشیع در دوره هاي مختلفشجویان تاریخ با مطالعه سیردان
این امر سبب خواهد شدکه زمینه هاي بسیاري ازحوادث تاریخ تشیع در .درکی عمیق جریان سیر این حوادث را فهم خواهند کرد

. تحلیل نمایددقیق تر تجزیه ودوره هاي بعدي را

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

: پیشنیاز

تاریخ تشیع:  نام درس

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قـادر خواهـد   : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود
.تجزیه و تحلیل کندفرضیه پیدایش تاریخ تشیع را نقد و بررسی و-
.نفوذ و گسترش تشیع در میان ایرانیان را مقایسه و تشریح و تبیین کندچگونگی -
.دوره هاي مختلف تاریخی جهان اسالم مقایسه و تشریح و تبیین کندوضعیت تشیع را در-
.جنبش هاي تشیع را معرفی و ویژگی هاي هر کدام را بیان کند- :شایستگی اساسی

Ck3سطح2سطح1سطح هامالك

فرضــیه هــاي  
پیدایش تشیع

ــیه   ــرین فرض مهمت
ــاي  ــه  ه ــوط ب مرب

ــیع را   ــدایش تش پی
ــه و   ــدون تجزیـ بـ

.معرفی کندتحلیل

مربوطه به فرضیه هاي 
ــا   ــیع را ب ــدایش تش پی
توجه به نقـش امامـان   

تحلیـل و  شیعه تجزیه،
.تبیین کند

ضمن تجزیه و تحلیـل  
و تشریح فرضیه هـاي  
مربــوط بــه پیــدایش و 

تشیع به نقد و گسترش 
مقایسه و ارزیابی آنهـا  

.بپردازد
ــوذ  موقعیت تشیع ــونگی نفـ چگـ

گســترش تشــیع در 
میـــان ایرانیـــان را 
بدون تحلیـل طـی   

.گزارشی بیان کند

وضــعیت تشـــیع را در  
دوره هــــاي امــــوي،

عباسی و عصر مغوالن 
.تجزیه و تحلیل کند

موقعیــت تشــیع را در  
ــلجوقیان و  ــر سـ عصـ
ــه و  ــان مقایسـ ایلخانـ

.ارزیابی کند

جنــبش هــاي  
تشیع

جنبش هاي تشـیع  
را در دوره هـــــاي 

ــیعیان را در  نقـــش شـ
فروپاشــــی خالفــــت 

نقش ایرانیان و سادات 
ــعه و  ــوي را در توس عل
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ــی  ــوي و عباسـ امـ
ــل  ــدون تحلیــ بــ

.گزارش کند

عباسیان مورد تجزیه و 
.تحلیل قرار دهد

گسترش جنبش هـاي  
شیعی با تکیه بر منـابع  

.     نقد و ارزیابی کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
محتواي درسجلسه

معرفی درس و منابع و ماخذ آناول
پیدایش تشیع و نقد و بررسی فرضیه هاي مربوطهدوم
شیعیان اولیه و خالفت خلفاي نخستین سوم

نفوذ وگسترش تشیع در میان موالی و ایرانیانچهارم
)کیسانیه، زیدیه، اسماعیلیه و اثنی عشري(علویان و فرق شیعه پنجم
جنبش هاي علوي در عصر اول عباسیششم
...)ادریسیان، علویان طبرستان و یمن،آل بویه، آل حمدان، فاطمیان و (سلسله هاي شیعی در عصر عباسی هفتم

...)مفید، شیخ طوسی و کلینی، ابن بابویه، شیخ (علماي بزرگ و تدوین حدیث و کالم در میان شیعه امامی هشتم

گسترش تشیع در حجاز، عراق، یمن، شامات و آفریقا از قرن سوم تا پنجمنهم
خالفت فاطمیان در مصر و انشعاب هاي آندهم 

تشیع امامی در سده هاي پنجم تا هفتمیازدهم 
...خواجه نصیر، عالمه حلّی و : شیعیگسترش تشیع در دوره مغول و ایلخانان با تاکید بر نقش و رفتار علماي دوازدهم
سربداران، مرعشیان، حروفیه، (سیاسی شیعی در سده هشتم و نهم -تشیع و تصوف و جنبش هاي مذهبیسیزدهم

...)مشعشعیان و 
تشیع در دوره صفویه چهاردهم
تشیع در هند و عثمانیپانزدهم

تشیع در دوره قاجارشانزدهم

: تکالیف یادگیري
.هاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گسترش تشیع را در میان ایرانیان طی گزارشی مبتنی بر منابع ارایه کندزمینه-
.نقش سادات علوي را در گسترش تشیع در سرزمین هاي اسالمی با تکیه بر منابع مستند ارایه کند-
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.اقتصادي در قالب یک گزارش تحلیل و بازگو کنددالیل و انگیزه هاي گرایش موالی به تشیع را از ابعاد مختلف اجتماعی و -

:تکالیف عملکردي
سقوط عباسیان و نقش آن در توسعه و گسترش تشیع گزارشی مستند تحت عنوان یک پژوهش درباره هجوم مغوالن و-

.تاریخی ارایه کند
.ستند مبتنی بر منابع ارایه کنددرباره نقش علماي شیعه در گسترش تشیع در ایران و شیوه هاي عملکرد آنها گزارشی م-

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
ها ارائه کـرد، پیشـنهاد   با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهاي تدریس و یادگیري براي همه درس

.شود از روش هاي آموزش ذیل بهره مند شدمی
:تدارك فرصت هاي یادگیري در محیط آموزشی شامل1-3

طرح و نگارش محورهاي اصلی درس بر روي تابلو-
ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی-
طرح سواالت هدفمند و محوري از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزي-
)هااسناد آرشیوي و سکهمتون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزنامه، (استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس -
استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی-
پژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش هاي تاریخی-گیري از اینترنت، سایت هاي علمیبهره-
هاي علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه-

:یادگیري در خارج از محیط آموزشی شاملشناسایی و تدارك فرصت هاي2-3
بازدید از موزه ها، بناهاي تاریخی-
بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوي، مراکز پژوهشی و تحقیق-
پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهاي علمی-

منابع آموزشی. 4
هاي ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فرد یا افرادي که دربردارنده تمامی سرفصلبا توجه به اینکه منبع آموزشی 

پژوهشی و آموزشی مبادرت به تالیف متن آموزشی متناسب بـا سرفصـل هـا، اهـداف و     -پس از احراز صالحیت هاي علمی
.محورهاي تعریف شده نمایند

اي به استاد و دانشجو و بـاز گذاشـتن دسـت اسـتاد در گـزینش و      کلیشههاي بدیهی است براي جلوگیري از تحمیل دیدگاه
تجویز متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابت، بایسته است چندین متن از سوي استادان و متخصصـان از منظرهـاي   

.گوناگون نظري و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد

: منبع اصلی
.1390رسول جعفریان، تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلوع دولت صفوي، تهران، علم، -
قم، ) صفویهاز ورود مسلمانان به ایران تا تشکیل حکومت (پروین ترکمنی آذر، تاریخ سیاسی شیعیان اثناعشري در ایران -

.1390موسسه شیعه شناسی، 
.1389د تا ظهور صفویه، تهران، دانشگاه امام صادق، محسن الویري، شیعیان از سقوط بغدا-
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1374سیدحسن جعفري، تشیع در مسیر تاریخ، ترجمه محمدتقی آیت اللهی، تهران دفتر نشر فرهنگ اسالمی، -
: منبع فرعی

.1384محمود حیدري آقایی، تاریخ تشیع، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، و سمت، -
.1376تشیع، مشهد، جهاد دانشگاهی، محمدکاظم خواجویان، تاریخ -
.1390، تهران، سمت )تاریخ حمدانیان و فاطمیان(هاي شیعی مریم معزي، پیشگامان حکومت-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

)نمره6(ارزشیابی مستمر یا فرایندي 5-1
شامل پاسخ به سواالت و طرح سواالت محوري از سوي دانشجویان، ارائـه  (مشارکت جدي دانشجویان در مباحث کالسی -

نمره3) سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی
نمره3ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمیت آن -

)نمره14(ارزشیابی پایانی 5-2
. مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سـطوح مختلـف مختلـف دانشـی و فرادانشـی اقـدام نمایـد       

همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضاي کالس و درس می توانند آزمون پایانی را در دو مرحله میان ترم و پایـان  
.ترم برگزار نمایند
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»هاي فکري جهان اسالمتاریخ تحوالت جریان«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
چون جهان اسالم،جریانهاي فکري در نهضت ترجمه و ظهور این درس سیر پیدایش اولین مباحث فکري در جهان اسالم،

تسنن را مورد بررسی و مطالعه قرار کالم و سایر جریان هاي مهم فکري در جهان تشیع و اشراق،حکمت مشا وتصوف،عرفان،
معلمان با زمینه هاي تاریخی و اجتماعی ظهور و گسترش این جریان هاي فکري آنها را در بدیهی است آشنایی دانشجو.می دهد

زیرا منشا اصلی بسیاري از تحوالت اجتماعی و فرهنگی جهان اسالم یاري خواهد کرد،درك بسیاري از تحوالت عمیق فکري،
دم درك و فهم آن سبب فهمی نادرست؛ تحوالت فکري و فلسفی است و عاعی و فرهنگی جهان اسالم منبعث ازاجتم
.غیر عقالیی از تحوالت بعدي استمنطقی وغیر

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

: پیشنیاز

هاي فکري جهان اسالمتاریخ تحوالت جریان:  نام درس

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قـادر خواهـد   : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود
.آثار و نتایج نهضت ترجمه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد-
.کدام را تشریح کندمعرفی و ویژگی هاي هرمهمترین جریان هاي فکري جهان اسالم را-
مقایسه و تجزیه و تحلیل کند و ویژگی تاریخ جریان هاي فکري شیعه و سنی را معرفی،-

.تبیین نمایدهاي انها را

:شایستگی اساسی
Ck3سطح2سطح1سطح هامالك

دانشجومعلم کارکرد نهضت ترجمه
نهضــت ترجمــه و 

فعالیتهاي آن را طی 
یک سخنرانی ارایـه  

.دهد

محتواي متون ترجمـه  
شده را تجزیه و تحلیل 
کند و اثرات آثار ترجمه 

فضاي فکري اي را در
ــورد    ــالم م ــان اس جه

.بررسی قرار دهد

تأثیرات فلسفه یونـانی  
را در احیـــاي فلســـفه 
اســالمی بــا تکیــه بــر 
عملکرد نهضت ترجمه 

.نقد و بررسی کند

جریــان هــاي  
ــان   ــري جه فک

اسالم

ــان   ــرین جری مهمت
هاي فکري جهـان  
ــدون   ــالم را بـ اسـ

ــل  هیچ ــه تحلی گون
.معرفی کند

ــاي   ــب ه ــی مکت ویژگ
ــی، ــانی و کالمـ عرفـ

.حکمی را تشریح کند

جریان فکري مشا و 
اشراق و عرفان و 
تصوف را با یکدیگر 
مقایسه کند و طی 
گزارشی تحلیلی ارایه 

.کند
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جریــان هــاي  
شیعه و سنی

ــري   ــاي فک جریانه
شیعه دوازده امـامی  

.را معرفی کند

ــري   ــاي فک ــان ه جری
کالمی، تسنن را تجزیه 

کندتحلیل و

اشاعره وجریان فکري 
معتزله را مقایسه و 

.ارزیابی کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
محتواي درسجلسه

معرفی درس و منابع و ماخذ آناول
)جبریه، قدریه و مرجئه(پیدایش اولین مباحثات فکري در جهان اسالم دوم
روند و نتایج : نهضت ترجمهسوم

معتزله، اهل حدیث، اشاعره و ظاهریه: هاي فکري و کالمی تسننتاریخ جریان چهارم
)حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی(هاي فقهی جهان تسنن تاریخ نحلهپنجم
نقش ائمه معصومین در جریان سازي فکري جهان اسالمششم
)کیسانیه، زیدیه، اسماعیلیه، اثنی عشریه(تاریخ جریان هاي فکري تشیع هفتم

...کندي، فارابی، ابن سینا و : تاریخ فلسفه اسالمی در شرق جهان اسالمهشتم

حکمت مشاء و اشراقنهم
باطنیه و اخوان الصفادهم 

مکتب غزالی و افول اندیشه فلسفی یازدهم 
عرفان و تصوفدوازدهم
و حکمت متعالیه) میرداماد(مکتب فلسفی اصفهان سیزدهم

ابن باجه، ابن طفیل و ابن رشد: اسالمی در غرب جهان اسالمتاریخ فلسفه چهاردهم
تاریخ جریان هاي فکري شیعه دوازده امامیپانزدهم

...)اخباریون، متکلمین اولیه، اهل حدیث، اصولیون، شیخیه و (
)تاثیر میراث فکري جهان اسالم در غرب(جایگزین تکلیف عملکردي داخل سرفصل،شانزدهم
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: تکالیف یادگیري
مهمترین جریانهاي فکري جهان اسالم را با توجه به مستندات و منابع تاریخی در قالب یک گزارش در کالس معرفی و ارایه -

.کند
.در کالس ارایه کندن گزارشی کوتاه تهیه ونیز درباره مترجمان بزرگ آباره محتواي متون ترجمه ها در بیت الحکمه ودر-
.به صورت سخنرانی ارایه کندسینا در غرب مطلبی تهیه وباره تاثیر فلسفه ابن در-

:تکالیف عملکردي

تمایزاین دو جریان را طی گزارشی اشراق وجوه تشابه وواجتماعی مقارن ظهور فلسفه مشاضمن بررسی فضاي تاریخی و-
.مستند ارایه کند

.پژوهشی مستند ارایه کندنهافضاي تاریخی ظهور آباره ویژگی هاي جریان هاي فکري معتزله ودر-

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
ها ارائه کـرد، پیشـنهاد   با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهاي تدریس و یادگیري براي همه درس

.شود از روش هاي آموزش ذیل بهره مند شدمی
:محیط آموزشی شاملتدارك فرصت هاي یادگیري در 1-3

طرح و نگارش محورهاي اصلی درس بر روي تابلو
ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی
طرح سواالت هدفمند و محوري از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزي
 مجله و روزنامه، اسناد آرشیوي و متون تاریخی، متون ادبی، (استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس

)هاسکه
پژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش هاي تاریخی-گیري از اینترنت، سایت هاي علمیبهره
هاي علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه

:ملشناسایی و تدارك فرصت هاي یادگیري در خارج از محیط آموزشی شا2-3

بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوي، مراکز پژوهشی و تحقیق
پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهاي علمی

منابع آموزشی. 4
ته است فرد یا افرادي هاي ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسبا توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل

پژوهشی و آموزشی مبادرت به تالیف متن آموزشی متناسب بـا سرفصـل هـا، اهـداف و     -پس از احراز صالحیت هاي علمی
.محورهاي تعریف شده نمایند

اي به استاد و دانشجو و بـاز گذاشـتن دسـت اسـتاد در گـزینش و      هاي کلیشهبدیهی است براي جلوگیري از تحمیل دیدگاه
تجویز متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابت، بایسته است چندین متن از سوي استادان و متخصصـان از منظرهـاي   
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.گوناگون نظري و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد

: منبع اصلی

سیري در نظریه سیاسی فقهاي مسلمان از صدر اسالم تا اواخر قـرن  : حکومت در اسالملمبتون، دولت و. اس. کی. آن-
.1380سیزدهم، ترجمه و تحقیق عباس صالحی، محمدمهدي فقیهی، تهران، عروج، 

: منبع فرعی

ان، دانشگاه بازخوانی مفهوم غلو در انددیشه جریانهاي متقدم امامی، تهر: سیدمحمد هادي، نخستین مناسبات فکري تشیع-
.1391امام صادق، 
.1385علیرضا خزائلی، تاریخ جهان اسالم از قرن هفتم تا دهم هجري، تهران، پیام نور، -
) از ورود مسلمانان به ایران تا تشکیل حکومت صفویه(پروین ترکمنی آذر، تاریخ سیاسی شیعیان اثناعشري در ایران -

.1390قم، موسسه شیعه شناسی، 
مصطفی الشیبی، تشیع و تصوف تا آغاز سدة دوازدهم هجري، ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو، تهران، امیرکبی لکام

1374.
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.5

)نمره6(ارزشیابی مستمر یا فرایندي 5-1
شجویان، ارائـه  شامل پاسخ به سواالت و طرح سواالت محوري از سوي دان(مشارکت جدي دانشجویان در مباحث کالسی -

نمره3) سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی
نمره3ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمیت آن -

)نمره14(ارزشیابی پایانی 5-2
. و فرادانشـی اقـدام نمایـد   مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سـطوح مختلـف مختلـف دانشـی     

همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضاي کالس و درس می توانند آزمون پایانی را در دو مرحله میان ترم و پایـان  
.ترم برگزار نمایند

:سایر نکات
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»تاریخ عثمانی و خاورمیانه«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

. در طول عمر ششصد سال خود، بخشهایی از سه قاره آسیا، آفریقا و اروپـا را شـامل مـی شـد    .) م1923-1299(امپراتوري عثمانی 
دولت عثمانی سوداي تسـلط بـر   . بیشتر قسمت هاي خاورمیانه یعنی تقریباً همه کشورهاي عربی این منطقه زیر سیطره عثمانی بود

ري عثمـانی بعـد از جنـگ جهـانی اول فروپاشـید و خاورمیانـه عربـی جوالنگـاه         امپراتو. ایران را نیز داشت، اما به این هدف نرسید
قدرتهاي اروپایی شد و دولتهاي دست نشانده عربی در این منطقه شکل گرفت و مقدمات تأسیس دولت نامشروع اسـرائیل فـراهم   

از طرفـی،  .  فروپاشـی عثمـانی اسـت   فهم تحوالت امروز منطقه خاورمیانه تا حد زیادي منوط به آگـاهی از دوران منتهـی بـه    . شد
از ایـن رو، بایسـته اسـت    . امپراتوري عثمانی ششصد سال از تاریخ جهان و نیز تاریخ دنیاي اسالم را به خود اختصـاص داده اسـت  

مطالعـه  دانشجویان تاریخ براي شناخت هرچه بهتر تاریخ جهان و تاریخ دنیاي اسالم و تاریخ معاصر خاورمیانه، تاریخ عثمانی  را نیز
.کنند

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

:پیشنیاز

تاریخ عثمانی و خاورمیانه:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
قلمـرو  چگونگی تشکیل دولت عثمـانی و رونـد گسـترش آن را بیـان کنـد و نقشـه       -

.امپراتوري عثمانی، از ابتداي پیدایش تا فروپاشی را  ترسیم کند
علل اقتدار و ضعف و زوال امپراتوري عثمانی را با تکیه بر منابع و مستندات مورد نقد -

.و بررسی قرار دهد
وضعیت خاورمیانه بعد از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوري عثمـانی را تشـریح   -

.ن امپراتوري را تبیین نمایدکند و میراث ای
آثار و نتایج جنگ جهانی دوم را در شکل گیري خاورمیانه بـه ویـژه تشـکیل دولـت     -

. اسرائیل را تبیین کند :شایستگی اساسی
Ck

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــدایش و  پیــــ
گسترش

ــدایش و   ــل پیـ علـ
ــت   ــترش دولـ گسـ
عثمـــانی را صـــرفاً 

.برشمارد

علل پیدایش و گسترش 
دولت عثمـانی را دسـته   
بندي کند و هر یـک از  
آنها را تجزیه و تحلیـل  

کند

علـــــل پیـــــدایش و 
گسترش دولت عثمانی 
را دسته بندي کند و هر 
یک از آنها را تجزیـه و  

تحلیل کند
علل ضـعف و زوال  ضعف و زوال

دولـــت عثمـــانی را 
.صرفاً برشمارد

ــعف و زوال   ــل ضـ علـ
دولت عثمـانی را دسـته   
بندي کند و هر یـک از  
آنها را تجزیه و تحلیـل  

ــعف و زوال  ــل ضـ علـ
دولت عثمانی را دسـته  
بندي کند و هر یـک از  
آنها را تجزیه و تحلیـل  
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کندکند

وضــــــــعیت 
خاورمیانه

وضعیت خاورمیانه را 
بعد از جنگ جهـانی  

ــ روي نقشــه ر اول ب
.توضیح دهد

ــعیت  ــه را وض خاورمیان
بعد از جنگ جهانی اول 
مورد تجزیـه و تحلیـل   

.قرار دهد

ــی   ــونگی و چرایـ چگـ
تشکیل دولت اسـرائیل  
در خاورمیانه را در قالب 
ــژوهش مســتند  یــک پ

.ارائه کند
ــی و میراث عثمانی ــراث فرهنگ می

ــانی را   ــدنی عثم تم
.صرفاً برشمارد

میــــراث فرهنگــــی و 
تمدنی عثمانی را مـورد  

ــه و  ــرار تجزی ــل ق تحلی
.دهد

میـــراث فرهنگـــی و  
ــا   ــانی را ب ــدنی عثم تم
نگاهی انتقادي ارزیـابی  
ــک   ــب ی ــرده در قال ک

.گزارش کوتاه ارائه کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
محتواي درسجلسه

معرفی درس و منابع و ماخذ آناول
اوضاع آسیاي صغیر در قرن پنجمدوم
)از جنگ مالزگرد تا تاسیس دولت سالجقه روم(ترکان در آناتولی قدرت یافتن سوم

قره مان، بنی تکه، بنی حمید، آل (هجوم مغول، سقوط سالجقه روم و پیدایش امیرنشین هاي مختلف در آناتولی چهارم
)و امیرنشین آل عثمانی... منتشا، آیدین 

)اتورياز امارت مرزي تا امپر(خاستگاه هاي حکومت عثمانی پنجم
مراحل فتوحات دولت عثمانیششم
)از اورخان تا بایزید دوم(فتوحات دولت عثمانی در اروپا هفتم
)از سلیم اول تا سلیمان قانونی(دولت عثمانی در اوج هشتم

)از سلیم دوم تا عبدالحمید دوم(زوال تدریجی امپراتوري عثمانی نهم
عصر تنظیماتدهم

مسئله شرقدولت عثمانی ویازدهم
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نهضت ترکان جوان، جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوري عثمانیدوازدهم
)تشکیل دولت هاي عربی(پیدایش خاورمیانه عربی سیزدهم
ترکیه و جهان عرب در فاصله دو جنگ جهانی  و مسئله فلسطینچهاردهم
زمینه ها و پیامدهاي تشکیل دولت اسرائیل در خاورمیانه پانزدهم
کارنامه دولت عثمانیشانزدهم

:تکالیف یادگیري
.درباره فتوحات عثمانی در اروپا به ویژه فتح قسطنطنیه توسط سلطان محمدفاتح سخنرانی کند-
.لشکرکشی هاي عثمانی به قلمرو ایران از دوره صفویه تا قاجاریه را به ترتیب تاریخی گزارش نماید-
.و دوم را در ربط با خاورمیانه توضیح دهدبرخی از پیامدهاي مهم جنگ جهانی اول-

:تکالیف عملکردي
.درباره عوامل داخلی و خارجی ضعف و زوال امپراتوري عثمانی پژوهشی کوتاه ارائه کند-
.عثمانی در دوره صفویه پژوهشی مبتنی بر منابع تاریخی فارسی ارائه کنددرباره یکی از معاهدات منعقده بین ایران و-
.اهداف و انگیزه هاي دولتهاي غربی در ایجاد دولت اسرائیل در قلب منطقه خاورمیانه گزارشی مستند ارائه کنددرباره -

راهبردهاي تدریس و یادگیري.3
هـا ارائـه کـرد، پیشـنهاد     با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهاي تدریس و یادگیري براي همه درس

.آموزش ذیل بهره مند شدشود از روش هاي می
:تدارك فرصت هاي یادگیري در محیط آموزشی شامل1-3

طرح و نگارش محورهاي اصلی درس بر روي تابلو
ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی
طرح سواالت هدفمند و محوري از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزي
متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزنامه، اسـناد آرشـیوي و   (بع دست اول به هنگام تدریس استفاده مستقیم از منا

)سکه ها
استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی
پژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش هاي تاریخی-گیري از اینترنت، سایت هاي علمیبهره
 هاي علمی و آموزشی با راهنمایی استادکارگاهشرکت در سمینارها و

:شناسایی و تدارك فرصت هاي یادگیري در خارج از محیط آموزشی شامل2-3
بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوي، مراکز پژوهشی و تحقیق
پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهاي علمی
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آموزشیمنابع .4
هاي ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فرد یـا افـرادي   با توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل

پژوهشی و آموزشی مبادرت به تالیف متن آموزشـی متناسـب بـا سرفصـل هـا، اهـداف و       -پس از احراز صالحیت هاي علمی
.محورهاي تعریف شده نمایند

اي به استاد و دانشجو و باز گذاشتن دست استاد در گزینش و تجـویز  هاي کلیشهبراي جلوگیري از تحمیل دیدگاهبدیهی است
متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابت، بایسته است چندین متن از سوي استادان و متخصصان از منظرهـاي گونـاگون   

.نظري و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد

:منابع اصلی
اوزون چارشلی، اسماعیل حقی،  تاریخ عثمانی، ترجمه وهاب ولی، تهران، پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگیـی،      -
1380.

.1388، ترجمه کیومرث قرقلو، تهران، انتشارات بصیرت، )1600تا 1300عصر متقدم (خلیل اینالجق، امپراتوري عثمانی -
.1370تاریخ امپراتوري عثمانی و ترکیه جدید، ترجمه محمود رمضان زاده، مشهد، آستان قدس رضوي، شاو، . استانفورد جی-

:منابع فرعی
.1365برنارد لوئیس، استانبول و تمدن امپراتوري عثمانی، ترجمه ماه ملک بهار، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، -
ی در عصر دگرگونی تنظیمات، ترجمه رسول عربخانی، تهران، محمد سیدانلی اوغلو و خلیل اینالجق، امپراتوري عثمان-

.1391پژوهشکده تاریخ اسالم، 
.1346دین ووسینیچ، تاریخ امپراتوري عثمانی، ترجمه سهیل آذري، تبریز، فرانکلین، -
حسن فروپاشی عثمانی و شکل گیري خاورمیانه معاصر، ترجمه : دیوید فرامکین، صلحی که همه صلح ها را بر باد داد-

.1388افشار، تهران، ماهی، 
.1382لردکین راس، قرون عثمانی، ترجمه پروانه ستاري، تهران، کهکشان، -
.1379اسماعیل احمدیاقی، دولت عثمانی از اقتدار تا انحالل، ترجمه رسول جعفریان، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، -

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.5

)نمره6(فرایندي ارزشیابی مستمر یا 5-1
شامل پاسخ به سواالت و طرح سواالت محوري از سوي دانشـجویان، ارائـه   (مشارکت جدي دانشجویان در مباحث کالسی -

نمره3) سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی
نمره3ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمیت آن -

)نمره14(ارزشیابی پایانی 5-2
همچنـین  . مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سطوح مختلف مختلف دانشی و فرادانشی اقدام نماید

مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضاي کالس و درس می توانند آزمون پایانی را در دو مرحله میان ترم و پایان تـرم برگـزار   
.دنماین
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»تاریخ یونان و روم و بیزانس«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

و دسـتاوردهاي آن را نیـز بـه    آمـد  روم پس از یونان پدید. جز کشورهاي باستانی است که داراي تاریخ و تمدنی کهن استیونان
این درس پایـه و مبنـاي سـایر    . اساس تمدن جدید غرب بر این سه تمدن استوار است. یزانس هم از روم منتزع شدب.میراث برد

ایـن  .مـرتبط اسـت  نیـز  بیزانس در عین حال از جهاتی با تاریخ جهان اسـالم  . هاي مربوط به تاریخ اروپا و پیشنیاز آنها استدرس
ري تمدن جدید غرب، داراي اهمیت خاصـی  درس از آن حیث که مدخلی است براي شناخت تاریخ اروپا، و نیز چگونگی شکل گی

.است

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

: پیشنیاز

تاریخ یونان و روم و بیزانس: به فارسی:  نام درس
:به انگلیسی

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قـادر خواهـد   : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود

.کلیاتی از تاریخ سیاسی یونان را بیان کند-
.کلیاتی از تاریخ سیاسی روم را بیان کند-
.کلیاتی از تاریخ سیاسی بیزانس را بیان کند-
.مشهورترین جلوه و مصادیق تمدنی و فرهنگی یونان را شرح دهد-
.را توضیح دهدایران با یونان و رومروابط - :شایستگی اساسی

Ck3سطح2سطح1سطح هامالك

ــاریخ  یونان ــدي ت دوره بن
سیاســی یونــان را  

بیان کند

علـــــل اصـــــالحات 
ــه و   ــریکلس را تجزی پ

تحلیل کند

رابطه اوضاع جغرافیایی 
یونـــان را بـــا تـــاریخ 
سیاسی و اجتمـاعی آن  
مورد تجزیـه و تحلیـل   

قرار دهد
گیـــــري شـــــکلروم

امپراتوري روم را به 
اختصار توضیح دهد

روم و کارتـاژ  مناسبات 
را بررسی و تحلیل کند

علل زوال روم را مـورد  
تجزیه و تحلیـل قـرار   

دهد
ــکیل بیزانس ــونگی تش چگ

ــوري روم  امپراتــــ
ــیح   ــرقی را توض ش

دهد

ــزانس را در  ــش بیـ نقـ
ــگ ــاي صــلیبی  جن ه

تشریح و تحلیل کند

اي دربـــــاره مقالـــــه
قسطنطنیه تهیه کند و 
در آن چگــــــــونگی 

ــراز و شــکل آرایــی و ف
فرودهاي این شـهر  را  
ــابع    ــتفاده از من ــا اس ب
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تشریح نماید

دو اثر هـومر را بـه   تمدن یونان
اختصار معرفی کند

اي رابطه تمدن در مقاله
یونان و مصـر را مـورد   

بررسی قرار دهد

ــه اي پژوهشــی در مقال
ــیو ــا و یژگ ــه ه مقایس

تنون تخت جمشید و پا
ــه و  ــورد تجزیــ را مــ

تحلیل قرار دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
محتواي درسجلسه

منابع و ماخذ، معرفی درس، جغرافیاي یوناناول
از کرت تا تشکیل دولت شهرها: تاریخ یوناندوم
عصر پادشاهان تا تسلط اسکندر سوم

...)تاریخ، ادبیات، هنر و (و تمدن یونان باستان فرهنگچهارم
فیلسوفان یونانپنجم
)هاي سیاسیبا تاکید بر دوره بندي(از تاسیس تا تجزیه : تاریخ رومششم
روم و ایرانهفتم

تجزیه و فروپاشی رومهشتم
ساختار سیاسی و اجتماعی رومنهم

پیدایش مسیحیت در فلسطین و گسترش آندهم
هنر، معماري و پیکرتراشییازدهم

زمینه هاي تکوین و تاسیس بیزانسدوازدهم
...)با تکیه بر تحوالت سیاسی، مذهبی و اجتماعی (عصر کنستانتین سیزدهم

بیزانس و جهان اسالمچهاردهم
فرهنگ و تمدن بیزانسپانزدهم

زوال و انحطاط بیزانسشانزدهم
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: تکالیف یادگیري
.درباره سیر تمدن از شرق به غرب با استناد به آراء محققان جدید غرب گزارش به کالس ارائه کند-
.درباره چرایی شکل گیري اندیشه دموکراسی در یونان سخنرانی کند-

.درباره نقش جغرافیاي یونان در نوع حکومت آن کشور در دوره باستان گزارش ارائه کند
:تکالیف عملکردي

ز موضوعات درس مثل زوال بیزانس را از دو اثر مهم تاریخ تمدن یکی ویـل دورانـت و دیگـري تـوین بـی مـورد       یکی ا-
.مقایسه قرار دهد

.درباره وجوه تشابه سقوط امپراتوري روم با امپراتوري ساسانی با استفاده از منابع اصلی پژوهش و گزارش کند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

ها ارائه کـرد، پیشـنهاد   ه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهاي تدریس و یادگیري براي همه درسبا توجه به اینک
.شود از روش هاي آموزش ذیل بهره مند شدمی
:تدارك فرصت هاي یادگیري در محیط آموزشی شامل1-3

طرح و نگارش محورهاي اصلی درس بر روي تابلو
 موضوعات درسیارائه منطقی و منسجم مفاهیم و
طرح سواالت هدفمند و محوري از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزي
 متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزنامه، اسناد آرشیوي و (استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس

)هاسکه
استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی
پژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش هاي تاریخی-گیري از اینترنت، سایت هاي علمیبهره
هاي علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه

:شناسایی و تدارك فرصت هاي یادگیري در خارج از محیط آموزشی شامل2-3
بازدید از موزه ها، بناهاي تاریخی
زدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوي، مراکز پژوهشی و تحقیقبا
پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهاي علمی
منابع آموزشی.3

یا افرادي هاي ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فرد با توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل
پژوهشی و آموزشی مبادرت به تالیف متن آموزشی متناسب بـا سرفصـل هـا، اهـداف و     -پس از احراز صالحیت هاي علمی

.محورهاي تعریف شده نمایند
اي به استاد و دانشجو و بـاز گذاشـتن دسـت اسـتاد در گـزینش و      هاي کلیشهبدیهی است براي جلوگیري از تحمیل دیدگاه

و مفتوح نگهداشتن باب رقابت، بایسته است چندین متن از سوي استادان و متخصصـان از منظرهـاي   تجویز متن مطلوب  
.گوناگون نظري و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد
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____: منبع اصلی

.   1379پ، .اندیش، تاریخ جهان، تهران، وزارت آـ عبدالرسول خیر
.1337ـ رالف لینتون، سیر تمدن، ترجمه پرویز مرزبان، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 

، تاریخ تمدن و فرهنگ جهان، پیوندهاي فراسوي زمان و مکان، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، )و دیگران(دان . راس ئی-
.جلد4، 1382طرح نو، : تهران

.جلد2، 1390کیهان، : ن روزگار تا سده ما، تهراناز کهن تری: هنري استیون لوکاس، تاریخ تمدن-

: منابع فرعی
.بیگدلی، علمی، تاریخ یونان و روم، انتشارات پیام نورعلی ـ 

.1385زاده، دانشگاه تهران، تاریخ مختصر جهان، ترجمه محمدعلی طالب. روبرتز. ام.ـ جی
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.4

)نمره6(ارزشیابی مستمر یا فرایندي5-1
شامل پاسخ به سواالت و طرح سواالت محوري از سوي دانشجویان، ارائه (مشارکت جدي دانشجویان در مباحث کالسی -

نمره3) سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی
نمره3ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمیت آن -

)نمره14(ارزشیابی پایانی 5-2
. مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سـطوح مختلـف مختلـف دانشـی و فرادانشـی اقـدام نمایـد       

همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضاي کالس و درس می توانند آزمون پایانی را در دو مرحله میان ترم و پایـان  
.ترم برگزار نمایند
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»تاریخ اروپا در قرون وسطی«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن.1

500دوره اي موسوم به قرون وسطی آغاز می گردد که به تقریب بین سال هاي ،در اروپاپس از فروپاشی امپراطوري روم غربی
.اروپاستقرار گرفتن آن در بین قرون قدیم و قرون جدید وجه تسمیه این دوره،.را دربرمی گیردمیالدي 1500تا 

از جمله این .ویژگی هاي خاصی دارد که آن را از سایر بخش هاي تاریخ اروپا و جهان متمایز می کنداین دوره از تاریخ اروپا،
کمیت پاپ و کلیسا،حاگسترش مسیحیت،افول تجارت و شهرنشینی،ضعف حکومت هاي مرکزي،استقرار فئودالیسم،:هاویژگی

نهضت رنسانس،پیدایش جنبش پروتستانتیزم،جنگ هاي صلیبی،وقوعطرد نگرش عقلی و علمی و ستیز با دانش هاي جدید،
...و

بین قرون قدیم مایو حلقه میان)و بلکه تاریخ جهان(از آنجا که قرون وسطی یکی از مهمترین و طوالنی ترین مقاطع تاریخ اروپا
فهم تاریخ عمومی جهان و بویژه اروپا و مراحل و قادر بهبدون مطالعه و درك آن،لذا دانشجویانبشمار می آید،و قرون جدید

خصوص ریشه یابی براي مثال در(یت کنونی مغرب زمینمنازل سیر حرکت آن بسوي قرون جدید و عصر روشنگري و تکوین هو
.نخواهند بود)متعلمان و دانش آموزان(ریس و تفهیم آن به جامعه هدفو تد،)اندیشه جدایی دین از سیاست و رواج سکوالریزم

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد

ــان درس 32: زمــ
ساعت
: پیشنیاز

تاریخ اروپا در قرون وسطی:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
با شاخصه ها استقرار و استمرار قرون وسطی،مقدمات و مؤلفه هاي تکوین،زمینه ها،ضمن فهم-

تأثیر هر یک از آنها را بررسی و نقش و اصلی این مقطع و عصر مهم از تاریخ اروپا و جهان آشنا شده،
تاریخی اجتماعی و اقتصادي ایران و جهان اسالم در مقطع سیاسی،و با شرایط و نهادهاي فرهنگی،

.مورد نظر مقایسه نماید و بگوید چرا نهادهاي مشابه در قلمرو ایران و جهان اسالم شکل نگرفت
یابد که جامعه اروپایی در طی طریق و انتقال از قرون قدیم به قرون جدید چه مراحل و فرایندي را در-

و شکل گیري قرون جدید تجربه کرده و پشت سر نهاده و در نهایت عوامل تزلزل و فروپاشی این دوره 
از جمله در مورد عواقب ستیز با عقل و علم و را تحلیل کرده و آموزه هاي تاریخی قرون وسطی،
براي جامعه بشري کنونی را استخراج و اسالمی،/جنگهاي صلیبی و برخورد خونین دو تمدن مسیحی

ه و سلطه طلبانه جدید طبقه بندي کرده و رگه ها و رسوبات آن را در سیاست هاي ستیزه گرایان
.بازکاوي و آسیب شناسی کند

با اهمیت و نقش قرون وسطی در تاریخ اروپا و جهان و نیز کارنامه و میراث مادي و معنوي این -
آشنا شده و قادر به تجزیه و تحلیل و نقادي دستاوردها و آموزه هاي )م1500–500(عصر درازآهنگ

هم هر یک از مؤلفه هاي مزبور و از جمله نقش نهضت رنسانس و تاریخی آنها و نیز تبیین و تشریح س
پروتستانیزم در پی افکندن شالوده هاي قرون جدید و سوق یافتن جوامع غربی به سمت اومانیسم،

باشد و بازتاب آنها را در مکاتب و مواضع فکري و اجتماعی ،...و کاپیتالیسم،لیبرالیسم،سکوالریزم،
.سی کندانسان معاصر تبارشنا

:شایستگی اساسی
Ck
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3سطح2سطح1سطح هامالك

ــا و  ــه ه مولف
ارکان قـرون  

وسطی

مولفه ها و ارکـان مقـوم   
ــدون قــرون وســطی را ب

ــا  ــه ه ــه زمین ي اشــاره ب
ــی، ــی،فرهنگــ سیاســ

اجتماعی و اقتصادي آنها 
معرفی کند

ضمن معرفـی مولفـه هـا و    
زمینـه  ارکان قرون وسطی،

ــی، ــاي فرهنگ ــی،ه سیاس
ــادي  ــاعی و اقتصــ اجتمــ
اســتقرار و اســتمرار آنهــا را 

تبیین نماید

عالوه بر شناسایی مولفه ها،
ارکان و شاخصه هاي قرون 
ــاي   ــه هـ ــطی و زمینـ وسـ
ــا،   ــتمرار آنه ــتقرار و اس اس

ــبات   ــات و مناســ ارتباطــ
ــد  سیســــتماتیک و فرآینــ

همجوشی و هـم  همپوشی،
افزایی آنهـا را بمثابـه یـک    
منظومه ارگانیک تشـریح و  

یل کند تحل
علـــــــل و 
پیامــــدهاي 
جنگهــــاي 

صلیبی

بــا تمرکــز بــر شــرایط و 
مشـــــکالت داخلـــــی 

با مراجعـه بـه   اروپاییان،
ــرفین   ــی از ط ــابع یک من
ــاهی    ــا نگ ــري و ب درگی

صرفا به بیـان  جانبدارانه،
ــاي   ــی جنگه ــل داخل عل
صلیبی و نتایج نظامی آن 

بسنده نماید  

ضمن اشاره به زمینه هـاي  
بیرونی و نقش علل داخلی،

ــادمات   ــا و تصـ ــنش هـ تـ
تمــدنی بــا جهــان /مــذهبی

اسالم را نیز لحاظ کند و در 
پرتو امعان نظـر در روایـات   

با دیدي دو سوي درگیري،
تنهـا  اما  محدود،بیطرفانه،

ــاي  ــتاوردها و ناکامیهـ دسـ
نظامی دو طرف را بیان کند

با مراجعه بـه منـابع هـر دو    
سـنجش  طرف مخاصـمه و 

انطبـاق آنهـا   میزان اعتبار و 
با اسناد و شـواهد تـاریخی،  

عالوه بر توجـه بـه عوامـل    
ــه  ــی و خــارجی و زمین داخل

فرهنگــی /هــاي تــاریخی 
تصادمات مزبور و پیامدهاي 
نظـــامی ایـــن جنگهـــا،  
ــی  ــتاوردهاي فرهنگـ / دسـ

و نقـش  اقتصادي،/اجتماعی
ــرون    ــی ق ــا در فروپاش آنه
ــوین نهضــت   وســطی و تک
رنسانس را تشریح نمـوده و  

چنین تأثیرات و علل فقدان
ــان   ــتاوردهایی در جهـ دسـ

اسالم را تحلیل نماید
زوال قـــرون 
ــطی و  وســ
پیـــــدایش 
نهضــــــت 
پروتســتان و 

با بررسـی رونـد و ابعـاد    
ــا،   ــاپ و کلیس ــلطه پ س

مصادیق سخت گیریهاي 
دینـــی و دائـــر کـــردن 
دستگاه تفتیش عقایـد و  

شمردرا برانگیزیسیون

ضمن بیان مصادیق تکفیـر  
عقایـــــد و و تفتـــــیش 

ــیون، ــانی و انگیزیســ مبــ
تعلیمـاتی  /متدهاي آموزشی

کلیسا و کشیشان و دالیـل  
ــا نوآوریهــاي   ــا ب ســتیز آنه

عالوه بـر تبیـین مصـادیق    
ــل  ــیون و دالیــ انگیزیســ
مخالفت کلیسا بـا ابـداعات   

نسـبت ایـن   علمی و عقلی،
رفتار بـا مناسـبات منجمـد    

ــ/فرهنگــی ــرون اجتم اعی ق
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عقلی و علمی دانشمندان را رنسانس
ارائه نماید 

وسطی و تأثیر آن در بـه راه  
افتادن نهضت پروتسـتان و  
ــافتن    ــوق ی ــانس و س رنس
جامعــه اروپــایی بــه ســمت 

ــم، ــم،اومانیســ لیبرالیســ
را تحلیل و ... وسکوالریزم،

با شرایط جهـان اسـالم در   
آن روزگار مقایسه کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

سرفصل درسردیف
معرفی درس و منابع و ماخذ آن1
مفهوم و مولفه هاي قرون وسطی2
تاریخ اروپا از سقوط روم غربی تا امپراتوري فرانک ها3
از تاسیس تا تجزیه امپراتوري فرانک ها: عصر شارلمانی4
)از تهاجم ژرمن ها تا استیالي ساکسون ها و نرمان ها(شکل گیري انگلستان5
)زمینه ها،ارکان و پیامدها(فئودالیسماستقرار 6

گسترش مسیحیت در اروپا7

حاکمیت کلیسا و کشمکش پاپ با پادشاهان8
)کلیساي کاتولیک در غرب، کلیساي ارتدوکس در شرق(انشعاب در مسیحیت 9

)زمینه ها، مراحل و نتایج(جنگ هاي صلیبی 10
پیدایش و گسترش نهضت پروتستان11
پادشاهان با اشراف و فئودال ها تا شکل گیري مجالس وقوانین عمومیاز جدال12
از رشد تجارت وشهرنشینی تا ظهور بورژوازي و دولتهاي مقتدر:زوال فئودالیسم13
از روسیه کی یف تا روسیه مسکوي:تکوین روسیه14
اصالحات و نوزایی:عصر رنسانس15
کارنامه و میراث قرون وسطی16

: تکالیف یادگیري
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ضمن آشنایی با مفهوم، ابعاد و ارکان قوام و دوام قرون وسطی و بستر سیاسی و اجتماعی آنها، بتواند ماهیت و کارکرد هر . 1
یک از مولفه هاي فوق را تجزیه و تحلیل و ارزیابی نموده و با شرایط سایر قاره هاي جهان در بازه تاریخی مشابه مقایسه نموده 

.هاي حاصل از آن را تئوریزه و تعمیم دهدو آموزه
اسالمی را در قالب جدول و نمودار طراحی و در /دستاوردهاي جنگ هاي صلیبی براي جهان مسیحی/علل، زمینه ها و پیامدها. 2

گرشها، تمدنی مزبور را در ن/قالب گزارش و کنفرانس مستند ارایه نموده و نمونه هایی از پیامدها و طنین هاي برخورد دینی
.شناسی، معرفی و ارزیابی نقادانه کندفعاالت سیاسی جهان معاصر را تبارسیاست گذاریها و فعل و ان

علل و روند زوال ارکان مقوم قرون وسطی و فرآیند تکوین و گسترش نهضت رنسانس و پروتستانتیزم و ابعاد و جلوه هاي . 3
.و اقتصادي آن را بررسی و گزارش کندمتنوع آن در حیات فکري، علمی، هنري، اجتماعی، سیاسی

:تکالیف عملکردي
ضمن کندوکاو در مناسبات فئودالی و زندگی قلعه نشینی و نقش بازدارنده آن در پیشرفت و توسعه شهرنشینی و فناوري، با . 1

ین در نابودي قلعه ،نقش توپهاي جنگی و سالحهاي آتش)م1337:شروع(تحقیق درباره جنگهاي صد ساله بین فرانسه و انگلستان
.تحلیل و گزارش نمایدها و زوال فئودالیسم و رشد طبقه متوسط را، بمثابه پیش درآمد پیدایش بورژوازي و سرمایه داري،

تبادالت فرهنگی و دستاوردهاي علمی اروپاییان در بهره گیري از دانش مسلمین در با بررسی پیامدهاي جنگ هاي صلیبی،. 2
قش آن در شکوفایی علمی اروپا را شناسایی و در قالب یک نمودار طبقه بندي و به صورت سخنرانی و خالل این جنگها و ن

.پژوهش مستند عرضه کند
پیامدهاي سیاست تفتیش عقاید و انگیزیسیون و تعلیماتی روحانیون مسیحی،/در پرتو امعان نظر در مبانی و متدهاي آموزشی.3

در تسریع پایان سلطه پاپ و کلیسا و ایجاد له در برخورد با دانشمندانی چون گالیله را،از جمروش ضدعقلی و ضدعلمی کلیسا،
تحلیل و ارزیابی کرده و لیبرالیسم و سکوالریزم،و سوق دادن آن به سمتاومانیسم،)رنسانس(نهضت اصالح دینی و جنبش نوزایی

.در قالب یک گزارش مکتوب ارائه نماید

یادگیريراهبردهاي تدریس و .9
ها ارائه کـرد، پیشـنهاد   با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهاي تدریس و یادگیري براي همه درس

.شود از روش هاي آموزش ذیل بهره مند شدمی
:تدارك فرصت هاي یادگیري در محیط آموزشی شامل1-3

طرح و نگارش محورهاي اصلی درس بر روي تابلو-
منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسیارائه -
طرح سواالت هدفمند و محوري از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزي-
متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزنامه، اسناد آرشیوي و (استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس -

)هاسکه
و عکس در محیط کالسیاستفاده از نقشه، فیلم، اسالید-
پژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش هاي تاریخی-گیري از اینترنت، سایت هاي علمیبهره-
هاي علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه-

:شناسایی و تدارك فرصت هاي یادگیري در خارج از محیط آموزشی شامل2-3
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ه ها، مراکز اسناد و آرشیوي، مراکز پژوهشی و تحقیقبازدید کتابخان-8
پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهاي علمی-9
منابع آموزشی.4

هاي ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فرد یا افرادي با توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل
پژوهشی و آموزشی مبادرت به تالیف متن آموزشی متناسب بـا سرفصـل هـا، اهـداف و     -از احراز صالحیت هاي علمیپس

.محورهاي تعریف شده نمایند
اي به استاد و دانشجو و بـاز گذاشـتن دسـت اسـتاد در گـزینش و      هاي کلیشهبدیهی است براي جلوگیري از تحمیل دیدگاه

اشتن باب رقابت، بایسته است چندین متن از سوي استادان و متخصصـان از منظرهـاي   تجویز متن مطلوب  و مفتوح نگهد
.گوناگون نظري و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد

: منبع اصلی
.1384علی بیگدلی، تاریخ اروپا در قرون وسطی، تهران، پیام نور، -10
داغی، تهران، علمی و فرهنگی، بعد، ترجمه فریده قرجهبه 1815لیتل فیلد، تاریخ اروپا از سال . هنري و-11
.1380خواه، تهران، ققنوس، توریک، انقالب صنعتی، ترجمه مهدي حقیقت. جیمز آ-12

.جلد2، 1390کیهان، : از کهن ترین روزگار تا سده ما، تهران: هنري استیون لوکاس، تاریخ تمدن-13

: منابع فرعی
.1337یز مرزبان، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، رالف لینتون، سیر تمدن، ترجمه پرو-14
1379پ، .اندیش، تاریخ جهان، تهران، وزارت آعبدالرسول خیر-15
.1383فرد، تاریخ اروپا از رنسانس تا پایان جنگ جهانی دوم، تهران، جامی، عباسقلی غفاري-16

زمان و مکان، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، ، تاریخ تمدن و فرهنگ جهان، پیوندهاي فراسوي )و دیگران(دان . راس ئی-17
.جلد4، 1382طرح نو، : تهران

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.5

)نمره6(ارزشیابی مستمر یا فرایندي 5-1
شامل پاسخ به سواالت و طرح سواالت محوري از سوي دانشجویان، ارائه (مشارکت جدي دانشجویان در مباحث کالسی -

نمره3) سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی
نمره3ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمیت آن -

)نمره14(ارزشیابی پایانی 5-2
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. مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سـطوح مختلـف مختلـف دانشـی و فرادانشـی اقـدام نمایـد       
همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضاي کالس و درس می توانند آزمون پایانی را در دو مرحله میان ترم و پایـان  

.ترم برگزار نمایند
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»تاریخ اروپا در قرون جدید«درس سرفصل

معرفی درس و منطق آن. 1

چهره اروپا چنان دستخوش تغییرات اساسی و بنیادین شد که شایسته با اضمحالل و فروپاشی ارکان و شالوده هاي قرون وسطی،
زوال فئودالیسم،جغرافیایی،اکتشافات نهضت پروتستانتیزم،افول قدرت پاپ و کلیسا،.گردد)م1789-1453("قرون جدید"عنوان

فنون و دانش هاي انقالب صنعتی، گسترش علوم،ظهور دولتهاي مقتدر،پیدایش و رشد بورژوازي،رشد تجارت و شهرنشینی،
جدال کهنه استقرار نظام هاي پارلمانی،نوین، ظهور عصر خردگرایی و روشنگري، پیدایش و گسترش اندیشه ها و مکاتب جدید،

،بخشی از تکاپوهاي شالوده شکن این عصر ملتهب و متالطم بود که ...وهاي استعماري و جنبش هاي استقالل طلبانه،رقابتو نو،
جامعه و ساختارهاي جدیدي را بر ویرانه هاي قرون وسطی پی افکند و روزنه ها  و مسیر جدیدي پیش انسان،نگرش،فلسفه،

ادث و تحوالت مزبور و تعمق در معلمان بدون شناخت حو-است که دانشجوبدیهی .روي جامعه خسته و فرسوده اروپایی گشود
زمین و فرایند استحاله و انتقال آن به دنیاي جدید و ها قادر نخواهند بود به درك درست و کاملی از سیر ترقی و تطور مغربآن

مراحل و منازل تاریخی مزبور و عناصر،و اسرار تفوق و سلطه غرب بر جهان کنونی نایل شدهابتناي جهان و جهان بینی مدرن،
بازخوانی،)متعلمان و دانش آموزان(براي جامعه هدف خودسرنوشت و جهتگیري هاي دنیاي معاصر را،و بازتاب آنها در سرشت،

.تحلیل و تفهیم نمایند

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

: پیشنیاز

تاریخ اروپا در قرون جدید:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
با عناصر شکل دهنده و ابعاد مختلف قرون جدید آشنا شده و سهم و وزن هریک را -الف
چالش و تکوین سرشت  تمدن  و انسان عصر پی ریزي شالوده هاي این مقطع پردر

جدید و سیر تاریخی آنها، شناسایی و تحلیل نموده و با اوضاع ایران و خاورمیانه در بازه 
مقایسه کند و بگوید چرا ایران و جهان اسالم سرگذشت مشابهی را تجربه زمانی مشابه،

.نکرد
روند تقویت و تثبیت شهرنشینی و ضمن درك فرایند زوال سلطه کلیسا و فئودالیسم،-ب

-ظهور دولتتقویت حکومت هاي متمرکز،تجارت و بورژوازي،متوسط،اعتالي طبقه 
را دریافته و قادر به ... وتولد نظامهاي پارلمانی،اجتماعی،-بروز انقالبات سیاسیملت ها،

تحلیل و ارزیابی علل و نتایج آنها  و همچنین وجوه تشابه و تمایز ماهیت و روند تحوالت 
.باشدتأثیرات آنها بر خاورمیانه و ایران،اجتماعی بین غرب و شرق و/سیاسی

اجتماعی و اقتصادي سیاسی،هنري،فنی،علمی،فلسفی،با درك ابعاد فکري،-پ
فنون و تولد علوم،روند و بستر پیدایش و گسترش انقالب صنعتی،تحوالت قرون جدید،

و ،...جدید و تبلور اندیشه ها و مکاتب تجلی عصر خرد و روشنگري،دانش هاي جدید،
نقش و سهم آنها در قوام و دوام قرون جدید و تکوین هویت و ماهیت دنیاي جدید و 

و ضمن دسته بندي رهاوردهاي مثبت را تشریح کندترسیم هندسه معرفتی انسان معاصر،
تجارب ناشی از ترقی و توسعه کشورهاي پیشرفته را جمع بندي و و منفی تحوالت فوق،

:شایستگی اساسی
Ck
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براي کشورهاي در حال توسعه تبیین نماید و علل جدا و عقب افتادن آموزه هاي آن را 
ایران و جهان اسالم از کاروان علم و دانش و تکنولوژي جدید را بازکاوي و آسیب شناسی 

. کند

3سطح2سطح1سطح هامالك

فرآیند و مولفه 
هاي تکوین و 
استقرار قرون 

جدید

زمینه ها با مطالعه 
و نتــایج ســفرها و 
اکتشـــــــــافات 

نقـش  جغرافیایی،
آنها را در گسترش 
ــول   ــش و تح دان
بیــنش  اروپاییــان 
نسبت بـه جهـان   
مســکون بررســی 

نماید

ــش   ــی نقـ ــمن بررسـ ضـ
ــایی در   ــافات جغرافی اکتش
دگردیسی بینش و نگـرش  

ارتبـــــاط و اروپاییـــــان،
ــا تحــول و  ــدهاي را ب پیام
ــتی    ــون کش ــترش فن گس

ــازي و در ــانوردي و سـ یـ
کشـــف ســـرزمین هـــاي 

بحار توضیح دهد  ماوراء

عالوه بر ترصید بـازخورد و  
پژواك اکتشافات جغرافیایی 
ــان، در جهــان بینــی اروپایی

ــف   ــون و کش ــرفت فن پیش
ــد،  ــرزمینهاي جدیـــ ســـ

پیامدهاي آنـرا در گسـترش   
ــی   ــروت و ترق ــارت و ث تج

فروپاشی جامعه و اروپاییان،
اقتصاد بسته قرون وسـطی، 

ــد شهر ــینی و رشـــ نشـــ
و تجهیز و تشدید بورژوازي،

هنـري، جنبشهاي فکـري، 
ــین و  ــی تبیـ ــی و فنـ علمـ
ــت   ــرده و علـ ــابی کـ ارزیـ
ــان   ــران و جه ــدن ای فرومان
ــوق را    ــد ف ــالم از فرآین اس

تحلیل کند 
انقالب صنعتی 
ــوالت  و تحــ

ــی -سیاســـ
علـل  :اجتماعی
و پیامدها

با بررسـی زمینـه   
هــاي اقتصــادي  
ــور، ــات مزب انقالب

ــاد و  ــادیق ابع مص
آن را فهرســـــت 
نموده و اهمیت و 
نتایج مثبـت آن را  

نام ببرد

ضـــمن احصـــاء علـــل   
ــادي، ــاي  اقتص ــه ه زمین

سیاسی و حقوقیاجتماعی،
از جملــه اندیشــه اصــالت (

ــوق و   ــمین حق ــرد و تض ف
را بررسـی و  )مالکیت افراد

پیامدها و تـأثیرات متقابـل   
آنها را تبیین نماید

عالوه بر کنکـاش در علـل،  
ــر   ــاد متکثـ ــاهر و ابعـ مظـ
ــات یـــاد شـــده و   انقالبـ

ارتباطات و تأثیرات متقابـل  
پیامدها و دستاوردهاي آنها،

ــت ــرفت،(مثبـ ــاه،پیشـ رفـ
ــایش، ــت،آسـ آزادي،امنیـ

ــی...)و ــتعمار،(و منفــ اســ
ــتثمار، ــیط  اس ــب مح تخری
ــت، ــی، زیس ــرف گرای مص

ــاتی، بحرانهــاي تضــاد طبق
را ...)وروحـــی و اخالقـــی،
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آموزه هاي مقایسه نموده و 
ناشی از آن را جمع بنـدي و  

تحلیل کند
ــا، ــه ه اندیش

علوم،مکاتب،
فنون و دانش 

هاي نوین

با مراجعه به آثـار  
نـــام و منتشـــره،

ــران، ــان متفک نش
ــب، ــوم و مکات عل

فنون جدید و آراء 
و اختراعات آنها را 
بدون هیچ تفسـیر  
و تحلیلــی ارائــه  

نماید

ضمن احصـاء مشخصـات   
دانشـمندان ایـن   فالسفه و 

دوره و ابداعات و اختراعات 
ارتبــاط آنهــا را بــا ایشــان،
ــدگی ــه،، زن ــا و زمان نیازه

مقتصیات عصري و نسـلی  
تبیین و تشریح کند

عـــالوه بـــر گـــردآوري   
مشخصــات و دســتاوردهاي 
ــم و  اصــحاب اندیشــه و عل
مداقه در زمینه ها و انگیـزه  

دامنه هاي عصري و نسلی،
ارتباطــات سیســـتماتیک و  

أثیرات متقابـــل آنهـــا و تـــ
بازتـاب آنهـا در تحـوالت و    
انقالبات بعدي و استمرار در 
جریانات و مکاتب معاصـر و  
ــا را،   ــره مـ ــدگی روزمـ زنـ
تبارشناسی و آسیب شناسی 

نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
سرفصل درسردیف

معرفی درس و منابع و ماخذ آن1
اندیشه ها و علوم جدید،پروتستانیتزم،رنسانس،اومانیسم،اکتشافات جغرافیایی،:قرون جدیدویژگیهايو مؤلفه ها2

..وانقالب صنعتی،
ابعادروند،زمینه ها،:جنبش نوزایی و اومانیسم3
رفرم و ضد رفرم و جنگهاي مذهبی:اصالحات دینی4
اکتشافات جغرافیایی اروپاییان در شرق و غرب5
پیامدهاي اکتشافات جغرافیایی6
و مستعمراتاستعمارعصر آغاز 7
از انقالب تجاري تا انقالب صنعتی:تحوالت اجتماعی و اقتصادي8
ملتها-پیدایش دولتو..)انگلستان،فرانسه،اسپانیا،(اروپاسیاسیتحوالت9
نظامهاي  پارلمانیاستقرار10
...اجتماعی وفرهنگی،تحوالت علمی،11
فنون و دانش هاي نوینگسترش علوم،12
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از ماکیاول تا الك:تحول اندیشه سیاسی13
از کشف تا استقالل:آمریکا14
اوضاع ایران و جهان اسالم مقارن با قرون جدید15
پیش درآمد انقالب فرانسه: روشنگريخرد وعصر16

: تکالیف یادگیري
دستاوردها و نقش اکتشافات جغرافیایی و انقالب صنعتی علل،ها و ابعاد مختلف قرون جدید،ضمن درك مؤلفه -الف

را تبیین و تشریح نموده و پیوند و رهاورد آن براي قاره هاي مختلف،در ترقی و توسعه اروپاییان و آغاز عصر استعمار،
. آنها را با مسائل و مشکالت کشورهاي توسعه نیافته و به ویژه ایران، پیگیري و در کالس تجزیه و تحلیل نماید

روند تقویت و با بررسی مکانیسم زوال سلطه کلیسا و فئودالیسم و تضعیف و فروپاشی ارکان مقوم قرون وسطی،-ب
-ملت ها و بروز انقالبات سیاسی-تجارت و بورژوازي و ظهور دولتالي طبقه متوسط،تثبیت شهرنشینی و اعت

و نیز علل جدا فرآیند و برآیند آنها،را دریافته و قادر به تحلیل و ارزیابی علل،،...اجتماعی و تولد نظامهاي پارلمانی و 
.ده و یافته هاي خود را در کالس ارائه نمایدافتادن ایران و جهان اسالم از کاروان علم و دانش و تکنولوژي جدید ش

و اجتماعی و اقتصادي عصر جدید،سیاسی،هنري،فنی،علمی،با مطالعه ابعاد متکثر و متنوع انقالبات فلسفی،-پ
و تأثیر و تأثر و ارتباطات متقابل و مکاتب جدید،نگرش ها،دانش ها،تجلی عصر خرد و روشنگري و تبلور اندیشه ها،

سیاسی و اجتماعی جوامع و انسان و نقش و سهم هر یک در پی ریزي منظومه و ساختار معرفتی،سیستماتیک آنها،
در کالس را در قالب یک نمودار تطبیقی،و علل عدم انعکاس همزمان تحوالت فوق در ایران و جهان اسالم،معاصر،

.عرضه نماید

:تکالیف عملکردي
نقش اکتشافات جغرافیایی بر مهاجرت اروپاییان به قاره امریکا و ارتباط آن با آغـاز  منابع تاریخی،با مراجعه به اسناد و -الف

در و سیاهپوسـتان را، ) آزتک هـا و اینکاهـا  (و تأثیرات و پیامدهاي این پدیده بر تمدن و سرنوشت نژاد سرخ پوستاناستعمارگري،
.یدبررسی و مقایسه نماقالب یک کنفرانس و پژوهش مستند،

نقـش ایـن جنـبش دینـی را بـر      کاو در نهضت پروتستانتیزم و مطالعه نظریات جامعه شناسانی چون ماکس وبر،با کندو-ب
تطبیقـی مـورد ارزیـابی    /زمین بررسی و در قالب یک تحقیق و گزارش تحلیلیپیدایش و گسترش مکتب سرمایه داري در مغرب

.قرار داده و در کالس ارائه کند

روند رشد عقل گرایـی و تجربـه گرایـی در غـرب و پیـدایش      مطالعه آثار و نظریات فالسفه و دانشمندان عصر جدید،با -پ
را تبارشناسی و ارزیابی نقادانه کرده و در قالب یـک  مکتب پوزیتیویسم و تأثیرات آن بر تکامل علوم اجتماعی،به ویژه علم تاریخ،

.یدسخنرانی و جستار مستدل در کالس عرضه نما
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
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ها ارائه کـرد، پیشـنهاد   با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهاي تدریس و یادگیري براي همه درس
.شود از روش هاي آموزش ذیل بهره مند شدمی

:تدارك فرصت هاي یادگیري در محیط آموزشی شامل1-3
درس بر روي تابلوطرح و نگارش محورهاي اصلی -
ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی-
طرح سواالت هدفمند و محوري از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزي-
متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزنامه، اسناد آرشیوي و (استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس -

)هاسکه
استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی-
پژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش هاي تاریخی-گیري از اینترنت، سایت هاي علمیبهره-
هاي علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه-

:ط آموزشی شاملشناسایی و تدارك فرصت هاي یادگیري در خارج از محی2-3
بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوي، مراکز پژوهشی و تحقیق-18
پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهاي علمی-19

منابع آموزشی. 4
ندارد، لذا شایسته است فرد یا افرادي هاي ارائه شده باشد وجود با توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل

پژوهشی و آموزشی مبادرت به تالیف متن آموزشی متناسب بـا سرفصـل هـا، اهـداف و     -پس از احراز صالحیت هاي علمی
.محورهاي تعریف شده نمایند

گـزینش و  اي به استاد و دانشجو و بـاز گذاشـتن دسـت اسـتاد در    هاي کلیشهبدیهی است براي جلوگیري از تحمیل دیدگاه
تجویز متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابت، بایسته است چندین متن از سوي استادان و متخصصـان از منظرهـاي   

.گوناگون نظري و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد

: منبع اصلی
.1383جامی، فرد، تاریخ اروپا از رنسانس تا پایان جنگ جهانی دوم، تهران، عباسقلی غفاري-
داغی، تهران، علمی و فرهنگی، به بعد، ترجمه فریده قرجه1815لیتل فیلد، تاریخ اروپا از سال . هنري و-

.جلد2، 1390کیهان، : از کهن ترین روزگار تا سده ما، تهران: هنري استیون لوکاس، تاریخ تمدن-20
فراسوي زمان و مکان، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، ، تاریخ تمدن و فرهنگ جهان، پیوندهاي )و دیگران(دان . راس ئی-21

.جلد4، 1382طرح نو، : تهران

:منابع فرعی
.1380خواه، تهران، ققنوس، توریک، انقالب صنعتی، ترجمه مهدي حقیقت. جیمز آ-
.1337رالف لینتون، سیر تمدن، ترجمه پرویز مرزبان، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، -
-1366.
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1379پ، .اندیش، تاریخ جهان، تهران، وزارت آعبدالرسول خیر-
.1393فرانکو کاردینی، تاریخ روابط اسالم و اروپا، ترجمه بهاءالدین بازرگانی گیالنی، تهران، نشر علم، -

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

)نمره6(ارزشیابی مستمر یا فرایندي 5-1
پاسخ به سواالت و طرح سواالت محوري از سوي دانشجویان، ارائـه  شامل (مشارکت جدي دانشجویان در مباحث کالسی -

نمره3) سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی
نمره3ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمیت آن -

)نمره14(ارزشیابی پایانی 5-2
. سواالت استاندارد در سـطوح مختلـف مختلـف دانشـی و فرادانشـی اقـدام نمایـد       مدرس محترم الزم است به طراحی انواع

همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضاي کالس و درس می توانند آزمون پایانی را در دو مرحله میان ترم و پایـان  
.ترم برگزار نمایند
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»هانی اولانقالب فرانسه تا جنگ جتاریخ اروپا از«سرفصل درس  

معرفی درس و منطق آن. 1

سیاسی و اجتماعی اروپا و بلکه جهـان  مهمترین انقالبهاي فکري،یکی از بزرگترین وبدون تردید،،)م1789(انقالب کبیر فرانسه
دوران اجتماعی و فلسفی اینچنان اثر ژرف و ماندگاري بر حیات سیاسی،بشمار می آید که با درنوردیدن مرزهاي کشور فرانسه،

و سرشت و خط سیر بعدي جوامع اروپایی و غربی نهاد که برخی آن را نقطه پایان قرون جدید و سرآغاز قـرون معاصـر و معمـار    
همچنین این دوران مصادف است با حوادث و جریانهاي نیرومند و پردامنـه  .ماهیت و هویت انسان مدرن تلقی و قلمداد کرده اند

اکتشافات و اندیشه هاي نو، ،ظهور اختراعات،ی و اثرات عمیق آن بر کلیه ابعاد حیات بشري،اي همچون گسترش انقالب صنعت
تسـري رقابـت هـاي    گسترش پدیده استعمار و جنبش هاي استقالل جویانه،توسعه ایاالت متحده امریکا،دولتهاي ملی و مقتدر،

ین المللی و در نهایت تکوین زمینـه هـا و مقـدمات جنـگ     استعماري به مستعمرات و تبدیل حوزه بالکان به کانون بحران هاي ب
بلکه کـل بشـریت،  ، که هریک بنوبه خود سهمی عظیم در تعیین مسیر و سرنوشت بعدي جوامع نه تنها اروپایی،...وجهانی اول،

محصول و برآینـد  قادر به دركفرایند و پیامدهاي حوادث مزبور،معلمان بدون مطالعه و فهم علل،-دانشجوبدون شک،.داشتند
زمین و نقش عمیق آن در تکوین و قوام سرشـت و ماهیـت کثیراالضـالع انسـان     تحوالت کثیراالبعاد این دوران متالطم مغرب

مدرن و خط سیر جوامع کنونی و تشریح و تفهیم آن بـه متعلمـان عرصـه تـاریخ و انتقـال بیـنش و روش تبارشناسـی و کشـف         
. به فراگیران خود نخواهد بودل،پیوندهاي تاریخی بین گذشته و حا

مشخصــات 
درس

ــوع درس : ن
نظري

: تعداد واحد
2

: زمان درس
ساعت32

: پیشنیاز

تاریخ اروپا از انقالب فرانسه تا جنگ جهانی اول:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
علل و پیامدهاي ملی و فراملی انقـالب فرانسـه را درك کـرده و سـهم و نقـش آن را در تقریـر سرشـت و        -الف

طبقه بندي و تحلیل نموده و قادر باشد آموزه هاي تـاریخی  اروپایی شناسایی،سرنوشت بعدي جوامع اروپایی و غیر
آن بر روشنفکران و مشروطه خواهـان ایرانـی را،  و از جمله تأثیرو وجوه تشابه و تمایز آن با سایر انقالبات جهان،

.جمع بندي و مدل سازي کنداستخراج،
روند گسترش انقالب صنعتی و ابعاد متعدد و متنوع آن در کلیه ساحت ها را شناخته و اثـرات ژرف و مانـدگار   -ب

ظر بـا آن و ظهـور   فنـی و علمـی متنـا   آن در عرصه هاي گوناگون حیات انسانی و انقالبات و اکتشافات فکـري، 
اجتماعی و اقتصادي جدید را تبیین و تحلیل کرده و ضمن درك زمینه ها و روند پیدایش سیاسی،مکاتب فلسفی،

از جمله در خاورمیانـه و مشـرق  نتایج ظهور و شیوع این پدیده،و گسترش استعمار و جنبش هاي ضد استعماري،
زمان و نحوه انعکاس مقارن با تحوالت اروپا در بازه تاریخی مورد نظر،را برشمرده و با مقایسه اوضاع ایران زمین،

. و آسیب شناسی نمایدتعلیل،تحوالت فوق در ایران را تشریح،
تحوالت انگلستان در عصر ویکتوریـا، عالوه بر آشنایی با روند ظهور دولتهاي ملی و مقتدر در آلمان و ایتالیا،-پ

توسعه طلبی و رقابت دول بزرگ و تبدیل مستعمرات و به ویژه بالکان بـه  روسیه،توسعه ارضی و سیاسی امریکا و
را درك نموده و بـازخورد و تـأثیرات   )بمنزله مقدمات بروز جنگ جهانی اول(کانون تنش ها و تصادمات بین المللی

ده و مبنـاي درس  حوادث فوق در سیر و صیرورت تاریخی ایران و جهان اسالم را تبارشناسی و تجزیه و تحلیل کر
. آموزي و عبرت اندوزي در شرایط مشابه و مفروض بعدي قرار دهد

شایســتگ
ي 

:اساسی
Ck
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3سطح2سطح1سطح هامالك

علـل و  :انقالب فرانسـه 
پیامدها

ــل و  علــــ
ــدهاي  پیامـ
ــی  داخلــــ
ــالب  انقـــ
ــه را  فرانسـ
شناســــایی 
ــرده و  کـــ
بدون توجه 
ــل و  ــه عل ب
ــدهاي  پیامـ
ــارجی و  خـ
ــرات آن  اثـ

سیر بر خط 
ــه  جامعــــ
ــایی  اروپـــ

بیان کند

ضمن توجـه بـه علـل و نتـایج     
علل و نتـایج خـارجی و   داخلی،

اثر لرزه ها و پس لرزه هاي آن 
بر خط سیر کل جامعه اروپـایی  

را بررسی و ارائه کند

ــل و    ــدوکاو عل ــر کن ــالوه ب ع
پیامدهاي این انقالب در کشور 
فرانســـه و ســــایر ممالــــک  

کـل  اروپایی،اثرات امواج آن بر 
آســیا،امریکــا،(جامعــه جهــانی

ــروطه  ...)و ــر مشـ ــویژه بـ ،و بـ
ــون   ــان و انقالبیــــ خواهــــ
ایرانی،احصا نموده و جوه تشابه 
و تمایز آن را با سایر انقالبهاي 
بزرگ جهـان مقایسـه کـرده و    
آمــوزه هــاي مشــترك آنهــا را 

استخراج و جمع بندي نماید 

مکاتـــــــــــــــب 
اقتصا/اجتماعی/سیاسی

دي جدید

ــام، نــــــ
مشخصات،

محتویــات،
ــداف، و اهـ

بانیــــــان 
ــب  مکاتـــ
جدیـــــد را 
فهرست وار 

معرفی کند

ــردن  ــمن فهرســــت کــ ضــ
مشخصــات صــوري و کلــی،  

ــاي   ــه هــــــــ زمینــــــــ
اقتصاد/سیاسی/اجتماعی/فکري

ي مکاتب جدید  و نسبت آنهـا  
پرسشها و مقتضـیات  با مسائل،

تبیـین و  عصري و محیطـی را، 
تشریح نماید

عالوه بر بررسـی زمینـه هـاي    
اقتصاد/سیاسی/اجتماعی/فکري

ي مکاتب جدید  و نسبت آنهـا  
پرسشها و مقتضـیات  با مسائل،

ارتباطـات  وعصري و محیطی،
میزان اعتبـار  و تأثیرات متقابل،

علمی و منطقـی هریـک را بـه    
ــد و    ــد و داوري نه ــرض نق مع

ب و مسـائل  ارتباط آنها با مکات
شناسی جاري انسان معاصر تبار

کند
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ماري و رقابتهــاي اســتع
جنگ جهانی اول

ــر   ــا ذکـ بـ
ــه، تاریخچـ

ــد و  رونــــ
ــادیق  مصــ
رقابتهـــاي 
ــتعماري، اس

اولـــــــین 
ــورهاي  کش
اســتعمارگر 
را معرفـــی 

کند

ــات   ــیم مشخصـ ــمن تنظـ ضـ
کشـــــورهاي اســـــتعمارگر و 
مستعمرات و مصادیق رقابتهاي 

اهداف و زمینه علل،استعماري،
هاي پیدایش و گسترش پدیـده  
ــش آن در  ــتعمارگري و نقـ اسـ

تنش هـاي منطقـه اي و   ایجاد 
ــی را    ــین الملل ــاي ب ــگ ه جن

بررسی و بیان کند

عالوه بر ردیابی استعمارگران و 
ــتعمرات، زمینـــه هـــا و  مسـ

پیامدهاي نفوذ اسـتعمارگران و  
جنبه ها و جلوه هاي گونـاگون  

و واکنشــهاي ،)کهنــه و نــو(آن
ــدي و    ــه بن ــتمرات را طبق مس
تحلیل کـرده و بازتـاب رویـه و    

را در شرایط و میراث استعماري
سیاســت هــاي دنیــاي معاصــر 
پیگیري و تجـارب ناشـی از آن   

را جمع بندي نماید 

یادگیري، محتواي درس و ساختار آنهاي فرصت. 2

سرفصل درسردیف
معرفی درس و منابع و ماخذ آن1
مقدمات و زمینه هاي فکري و اجتماعی انقالب فرانسه2
ناپلئونانقالب کبیر فرانسه و ظهور 3
سقوط ناپلئون،تشکیل کنگره وین و پیامدهاي آن4
استعمار و جنبشهاي ضداستعماري و استقالل جویانه5
ابعاد و پیامدها:استمرار و گسترش انقالب صنعتی6
...) ناسیونالیسم، سوسیالیسم،مارکسیسم،لیبرالیسم،آنارشیسم،و (اقتصادي جدید-پیدایش مکاتب سیاسی7
ایتالیا و آلمان و تشکیل دولت هاي ملّیوحدت 8
انگلستان در عصر ویکتوریا9

توسعه ارضی، سیاسی و اقتصادي ایاالت متحده10
استعمار غرب در آفریقا11
استعمار غرب در شبه قاره و شرق آسیا12
توسعه قدرت و قلمرو روسیه در قرن هجدهم و نوزدهم13
در قرون معاصرو جهان اسالماوضاع ایران14
بالکان کانون بحران هاي بین المللی15
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پیش درآمد جنگ جهانی اول:رقابتهاي استعماري و دوران صلح مسلح16
: تکالیف یادگیري

انقالب فرانسه را درك کرده و ضمن مقایسه وجوه تشابه و تمایز آن بـا سـایر انقالبـات بـزرگ     و پیامدهايزمینه ها،-الف
و شناسایی کـرده، بلکه کلیه جوامع بشري،و نقش آن را در رقم زدن سیر و سرشت بعدي نه همان کشور فرانسه،و سهم جهان،

.در قالب نمودار طبقه بندي و گزارش کند
روند گسترش انقالب صنعتی و ابعاد متعدد و متنوع آن در کلیه شئون انسانی را شناخته و اثرات ژرف و ماندگار آن در عرصه -ب

اجتماعی سیاسی،فنی و علمی متناظر با آن و ظهور مکاتب فلسفی،وناگون حیات اجتماعی و انقالبات و اکتشافات فکري،هاي گ
و اقتصادي جدید را تبیین و تعلیل کرده و ضمن بررسی زمینـه هـا و رونـد پیـدایش و گسـترش اسـتعمار و جنـبش هـاي ضـد          

ه هاي مختلف را برشمرده و دستاوردهاي مثبت و منفی آنها را جمع بندي و نتایج ظهور و شیوع تحوالت مزبور در قاراستعماري،
.آسیب شناسی نماید

توسـعه  تحـوالت انگلسـتان در عصـر ویکتوریـا،    عالوه بر آشنایی با روند ظهور دولتهاي متمرکز و مقتدر در آلمان و ایتالیـا، -پ
و تبدیل مستعمرات و به ویژه بالکان به کـانون بحـران هـاي    توسعه طلبی و رقابت دول بزرگ ارضی و سیاسی امریکا و روسیه،

بـه ویـژه خـاور    (پیامد رخدادهاي فوق بر جوامع بشري  و جامعه جهانی،...بمنزله مقدمات بروز جنگ جهانی اول،وبین المللی را،
. را به طور مستند تحلیل و ارائه کند)میانه و ایران

:تکالیف عملکردي
کالبد شناسی (کرین برینتون،)انقالب فرانسه و رژیم پیش از آن(یات محققانی چون آلکسی دوتوکویلبا مراجعه به نظر-الف

روسـیه و ایـران را بررسـی و    امریکـا، انقالب انگلستان،:وجوه تشابه و تمایز انقالب فرانسه با انقالباتی چون،...و،)چهار انقالب
.کاربردي در کالس ارائه نمایدتحلیل کرده و در قالب یک نمودار تطبیقی و پژوهش 

درجـه انطبـاق   با مطالعه زمینه هاي پیدایش و روند گسترش ایدئولوژي مارکسیسم در اروپا و نحوه ورود آن بـه ایـران،  -ب
.اقتصادي ایران را در قالب یک سخنرانی و پژوهش مستدل،تحلیل و ارزیابی کند/اصول و اهداف این مکتب با واقعیات اجتماعی

در آسیا،)روسیه و فرانسهبویژه انگلستان،(بازتاب رقابتهاي استعماري دول بزرگ جهانرجوع به اسناد و منابع موجود،با -پ
تجزیـه و  مـیالدي در کشـور ایـران را،   1915و 1907و قرادادهـاي  ترکمانچاي،مفصل،و ارتباط آن با معاهدات فین کنشتاین،

.ار مستند عرضه نمایدتحلیل کرده و در قالب یک کنفرانس و جست

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
ها ارائه کـرد، پیشـنهاد   با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهاي تدریس و یادگیري براي همه درس

.شود از روش هاي آموزش ذیل بهره مند شدمی
:تدارك فرصت هاي یادگیري در محیط آموزشی شامل1-3

نگارش محورهاي اصلی درس بر روي تابلوطرح و -
ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی-
طرح سواالت هدفمند و محوري از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزي-
وي و متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزنامه، اسناد آرشی(استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس -

)هاسکه
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استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی-
پژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش هاي تاریخی-گیري از اینترنت، سایت هاي علمیبهره-
هاي علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه-

:ر خارج از محیط آموزشی شاملشناسایی و تدارك فرصت هاي یادگیري د2-3
بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوي، مراکز پژوهشی و تحقیق-22
پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهاي علمی-23
منابع آموزشی.4

جود ندارد، لذا شایسته است فرد یا افرادي هاي ارائه شده باشد وبا توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل
پژوهشی و آموزشی مبادرت به تالیف متن آموزشی متناسب بـا سرفصـل هـا، اهـداف و     -پس از احراز صالحیت هاي علمی

.محورهاي تعریف شده نمایند
د در گـزینش و  اي به استاد و دانشجو و بـاز گذاشـتن دسـت اسـتا    هاي کلیشهبدیهی است براي جلوگیري از تحمیل دیدگاه

تجویز متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابت، بایسته است چندین متن از سوي استادان و متخصصـان از منظرهـاي   
.گوناگون نظري و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد

: منبع اصلی
داغی، تهران، علمی و فرهنگی، به بعد، ترجمه فریده قرجه1815لیتل فیلد، تاریخ اروپا از سال . هنري و-
.1380خواه، تهران، ققنوس، توریک، انقالب صنعتی، ترجمه مهدي حقیقت. جیمز آ-

.جلد2، 1390کیهان، : از کهن ترین روزگار تا سده ما، تهران: هنري استیون لوکاس، تاریخ تمدن-

: منابع فرعی
1379پ، .اندیش، تاریخ جهان، تهران، وزارت آعبدالرسول خیر-
.1383فرد، تاریخ اروپا از رنسانس تا پایان جنگ جهانی دوم، تهران، جامی، عباسقلی غفاري-

، تاریخ تمدن و فرهنگ جهان، پیوندهاي فراسوي زمان و مکان، ترجمه عبدالحسین )و دیگران(دان . راس ئی-
.جلد4، 1382طرح نو، : آذرنگ، تهران

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.5

)نمره6(ارزشیابی مستمر یا فرایندي 5-1
شامل پاسخ به سواالت و طرح سواالت محوري از سوي دانشجویان، ارائـه  (مشارکت جدي دانشجویان در مباحث کالسی -

نمره3) سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی
-نمره3یت آن ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کم

)نمره14(ارزشیابی پایانی 5-2
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. مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سـطوح مختلـف مختلـف دانشـی و فرادانشـی اقـدام نمایـد       
همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضاي کالس و درس می توانند آزمون پایانی را در دو مرحله میان ترم و پایـان  

.م برگزار نمایندتر
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»تاریخ اروپا از جنگ جهانی اول تاکنون«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

در این دوره . شودتاکنون نقطه عطف و سرنوشت ساز در تاریخ جهان محسوب می)1914-2015(مقطع زمانی جنگ جهانی اول
دو . جهان تا حد زیادي متـاثر از رویـدادهاي مقطـع مزبـور اسـت     وضعیت کنونی. هاي فکري، سیاسی مهمی شکل گرفتجریان

با توجه به اهمیت این درس براي آگاهی از اوضاع جهان . جنگ بزرگ در این دوره اتفاق افتاد و اتحاد جماهیر شوروي فرو پاشید
نی نظیـر دو جنـگ جهـانی،    از طرفی، تحوالت مهـم جهـا  .به ویژه اروپا در دوره معاصر گذراندن این درس الزم و ضروري است

کمـک  متاثیرات زیادي در تحوالت ایران داشته است، آگاهی از این دوره از تاریخ جهان به فهم بهتر تاریخ ایران در سـدة بیسـت  
.زیادي می کند

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

: پیشنیاز

اول تاکنونتاریخ اروپا از جنگ جهانی :  نام درس

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قـادر خواهـد   : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود
.علل و چگونگی وقوع دو جنگ جهانی و پیامدهاي آنها را تبیین و تشریح نماید-
.چگونگی وقوع انقالب روسیه را توضیح دهد-
.ریشه هاي تاریخی مساله فلسطین را بیان کند-
.پیامدهاي جنگ سرد را توضیح دهدعلل و -
.اوضاع عمومی جهان را در اواخر قرن بیستم تشریح نماید- :شایستگی اساسی

Ck3سطح2سطح1سطح هامالك

ــلععلل و چگونگی ــوع لـــ وقـــ
جهـانی دوم را  جنگ

توضیح دهد

جنـــگ وقـــوع بهانـــه 
ــانی  ــل جهـ دوم و علـ

واقعی آن را بیان نماید

اجتماعی نتایج سیاسی، 
ــگ   ــادي جنـ و اقتصـ
جهــــانی دوم را بــــه 
تفکیک بیان کند و بـه  

تحلیل آن بپردازد
ــومی  انقالب روسیه ــاع عمـ اوضـ

روسیه قرن نوزدهم 
را تشریح کند

ــین و  ــیت لنــ شخصــ
استالین را مورد تحلیـل  

و مقایسه قرار دهد

ــالب   ــدهاي انقـ پیامـ
روسیه را در ارتبـاط بـا   
تاریخ اروپا و آسیا مورد 

.قرار دهدبررسی 
نقش اعالمیه بالفور فلسطین

را در تحکـــــــیم  
موقعیت صهیونیسم 

توضیح دهد

ها را نقش عملکرد نازي
در تشــــکیل دولــــت 
ــورد   ــتی مـ صهیونیسـ
تجزیــه و تحلیــل قــرار 

دهد

اي تحقیقی درباره مقاله
تاریخچــه صهیونیســم 

تهیه کند
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ــرد را جنگ سرد جنــــگ ســ
توصــیف و تبیــین  

کند

جنـگ  نقش کوبا را در 
ــی و   ــورد بررس ــرد م س

تحلیل قرار دهد

هـاي  اي پیامددر مقاله
جنگ سرد را از لحـاظ  
ــی، اجتمــاعی و   سیاس
اقتصادي مورد بررسـی  

و تحلیل قرار دهد 

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
سرفصل درسردیف

معرفی درس و منابع و ماخذ آن1
اوضاع عمومی اروپا در آستانه جنگ جهانی اول 2
علل، چگونگی و نتایج: جنگ جهانی اول3
علل و نتایج: انقالب اکتبر روسیه4
صلح ورساي و پیامدهاي آن5
ها و مرزبندي هاي جدیدسقوط امپراتوري6
نقش قدرت هاي بزرگ اروپایی در پیدایش اسرائیل7
و اقتصادي بین دو جنگ جهانینظامی -بحران هاي سیاسی8
آلمان در فاصله دو جنگ جهانی9

علل، چگونگی و نتایج: جنگ جهانی دوم10
زمینه ها و پیامدها: جنگ سرد11
گورباچف و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي12
ایالت متحده آمریکا و اروپا بعد از جنگ سرد13
وحدت اروپا و نتایج آن 14
قرن بیستمزنان در 15
جهانی شدن از نظریه تا عمل16

: تکالیف یادگیري
.استقالل یافتند را تهیه و در کالس ارائه کندجنگ جهانی اول فهرستی از کشورهایی که بعد ازفراگیر-
.کندعلل آغاز دو جنگ جهانی را با هم مقایسه فراگیر-
.کندوضعیت ایتالیا را در دو جنگ جهانی باهم مقایسه فراگیر-
.درباره جهانی شدن بحث و گفتگو کنندفراگیران-

:تکالیف عملکردي
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.کنندمقاله اي تهیه با استفاده از منابع مختلف درسدانشجویان درباره یکی از سرفصل هاي-

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

ها ارائه کـرد، پیشـنهاد   اصول و قاعده یکسان در راهبردهاي تدریس و یادگیري براي همه درسبا توجه به اینکه نمی توان 
.شود از روش هاي آموزش ذیل بهره مند شدمی
:تدارك فرصت هاي یادگیري در محیط آموزشی شامل1-3

طرح و نگارش محورهاي اصلی درس بر روي تابلو
ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی
طرح سواالت هدفمند و محوري از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزي
 متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزنامه، اسناد آرشیوي و (استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس

)هاسکه
استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی
پژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش هاي تاریخی-نترنت، سایت هاي علمیگیري از ایبهره
هاي علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه

:شناسایی و تدارك فرصت هاي یادگیري در خارج از محیط آموزشی شامل2-3
وهشی و تحقیقبازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوي، مراکز پژ
پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهاي علمی

منابع آموزشی.4

هاي ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فرد یا افرادي با توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل
آموزشی مبادرت به تالیف متن آموزشی متناسب بـا سرفصـل هـا، اهـداف و     پژوهشی و -پس از احراز صالحیت هاي علمی

.محورهاي تعریف شده نمایند
اي به استاد و دانشجو و بـاز گذاشـتن دسـت اسـتاد در گـزینش و      هاي کلیشهبدیهی است براي جلوگیري از تحمیل دیدگاه

ن از سوي استادان و متخصصـان از منظرهـاي   تجویز متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابت، بایسته است چندین مت
.گوناگون نظري و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد

: منبع اصلی
.1379پ، .اندیش، تاریخ جهان، تهران، وزارت آعبدالرسول خیر-

.1385خواه، تهران، ققنوس، ترجمه مهدي حقیقتجنگ سرد، ـ بریتابجورنلوند،
.جلد2، 1390کیهان، : از کهن ترین روزگار تا سده ما، تهران: استیون لوکاس، تاریخ تمدنهنري -

: منابع فرعی
.1383فرد، تاریخ اروپا از رنسانس تا پایان جنگ جهانی دوم، تهران، جامی، ـ عباسقلی غفاري

ن، ترجمه عبدالحسین ، تاریخ تمدن و فرهنگ جهان، پیوندهاي فراسوي زمان و مکا)و دیگران(دان . راس ئی-
.جلد4، 1382طرح نو، : آذرنگ، تهران
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.5

)نمره6(ارزشیابی مستمر یا فرایندي 5-1
شامل پاسخ به سواالت و طرح سواالت محوري از سوي دانشجویان، ارائـه  (مشارکت جدي دانشجویان در مباحث کالسی -

نمره3) سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی
نمره3ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمیت آن -

)نمره14(ارزشیابی پایانی 5-2
. مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سـطوح مختلـف مختلـف دانشـی و فرادانشـی اقـدام نمایـد       

همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضاي کالس و درس می توانند آزمون پایانی را در دو مرحله میان ترم و پایـان  
.ترم برگزار نمایند



٢٧٥

»)بین النهرین، مصر، هند و چین(هاي باستانی جهان تاریخ تمدن«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
چند تن از پیـامبران الهـی در   . نها شکل گرفته استآبین النهرین، مصر، هند و چین مناطقی هستند که کهن ترین تمدن هاي بشر در 

مده و دستاوردهاي آنها به نسل ها و تمـدن  آنخستین دانش ها در میان مردمان این مناطق بوجود . مصر ظهور یافته اندوبین النهرین
همچنین آداب و رسوم و فرهنگ هایی که حاصل اندیشه و تعامل انسان و طبیعت بوده انـد و بخـش هـایی از آن    . هاي بعد رسیده اند

همجواري ایران زمین با تمدنها باستان موجب داد و ستد فرهنگی و تمدنی میان ایـران و ایـن   .هنوز در زندگی مردم جاري و ساري اند
.مانده استباقیتمدنها شده و تأثیرات آن 

مشخصـــــات  
درس

نظري: نوع درس
2:تعداد واحد
ساعت:  زمان درس

: پیشنیاز

)چینبین النهرین، مصر، هند و (هاي باستانی جهان تاریخ تمدن:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
.بستر جغرافیایی و ریشه هاي تمدن بین النهرین را توضیح دهد-

.بستر جغرافیایی و ریشه هاي تمدن مصر را توضیح دهد-
.بستر جغرافیایی و ریشه هاي تمدن هند را توضیح دهد-
.جغرافیایی و ریشه هاي تمدن چین را توضیح دهدبستر -
.ویژگی هاي تمدن هاي مذکور را تشریح و تحلیل نماید-
.میراث مادي و معنوي تمدن هاي مذکور را بیان کند-

ــتگی  شایســــ
:اساسی

Ck
3سطح2سطح1سطح هامالك
نقش دجله و فـرات  هاها و ویژگیریشه

را در پیدایش تمـدن 
را النهـرین  بینهاي

توضیح دهد

ماجراي توفان نوح را بـا  
استفاده از دسـتاوردهاي  
باستان شناختی تجزیه و 

تحلیل نماید

اندیشــه هــاي دینــی   
را بین النهرینهايتمدن

مورد  و تجزیه و تحلیل 
قرار دهد

مصر
دوره بنــدي تــاریخ  
سیاسی مصرباسـتان  

را بیان نماید

گزارشی  تحلیلی دربـاره  
فراعنـه مشـهور   یکی از

مصر باستان ارائه کند

نگرش دینی توت عـنخ  
آمــون را در مقایســه بــا 
فراعنه قبـل و بعـد از او   
مــورد تجزیــه و تحلیــل 

قرار دهد
طبقات اجتماعی هند هند

باستان را برشمرد
دســــــــــــتاوردهاي 

شناسان را دربـاره  باستان
هاراپــــــا و تمـــــدن 

ــریح و   ــودارو تش موهنج
تحلیل نماید

هاي آیین بـودا را  تفاوت
در مقایسه با آیین هـاي  
عصر او مـورد تجزیـه و   

تحلیل قرار دهد
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اوضـــاعی سیاســـی چین
ــی   ــل از ش ــین قب چ
ــی را   ــگ تــ هوانــ

توضیح دهد

نظــرات پژوهشــگران را 
درباره علل ایجاد دیـوار  

ــع ــین جمــ آوري وچــ
ــت ــا  درس ــرین آن را ب ت

استدالل بیان کند

هاي تمدن چـین  ویژگی
بـا اسـتفاده و   باستان را

ارائه شواهد مورد تجزیه 
و تحلیل قرار دهد

اهـرام را  بنـاي لعلمیراث
ــر  ــتان در مصـ باسـ
توضیح دهد

هـا  مهاجرت آریاییعلل 
.را تشریح کندبه هند 

ــی در اندیشــه هــاي دین
چهــار تمــدن مــذکور را 
مورد مقایسه و تجزیه و 
، تحلیل قرار دهد ویژگی

محتوا و ارزش تـاریخی  
ــواح ب ــل و ســومر را ال اب

ــد و   ــیح دهـــ توضـــ
هــایی از هریــک نمونــه

ارائه نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
سرفصل درسردیف

معرفی درس و منابع و ماخذ آن1
گاهواره تمدن: مشرق زمین2
بستر جغرافیایی تمدن هاي بین النهرین 3
تمدن سومر و آکد4
آشور 5
کلده6
هاي تمدن مصربستر جغرافیایی و ریشه7
هاي تاریخی مصر دوره8
...)نجوم، ریاضیات، گاهشماري، معماري، پزشکی، باورهاي دینی  و (میراث مادي و معنوي مصر 9

هاي تمدن هندبستر جغرافیایی و ریشه10
تمدن هارپا و موهنجودارو11
...)هندوئیسم و وداها، بودیسم، (آیین هاي هند باستان 12
امپراتوري موریا و گوپتا: عصر طالیی هند13
هاي چین باستانبستر جغرافیایی و حکومت14
...)تائوئیسم، کنفوسیونیسم و (ها و ادیان چین باستان آیین15
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...)علوم، معماري و (میراث تمدنی چین باستان 16

: تکالیف یادگیري
تشریح اصطالح گهواره تمدن-
.انسان خود را می سازد: تشریح نظریه گوردون چایلد درباره شکل گیري تمدنهاي باستانی با استفاده از کتاب-
سخنرانی درباره یکی از موضوعات درس-

:تکالیف عملکردي
.مورد از مهمترین رویدادهاي عصر باستان و علت انتخاب هر یک10تهیه فهرستی از -

راهبردهاي تدریس و یادگیري.3
شود ها ارائه کرد، پیشنهاد میبا توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهاي تدریس و یادگیري براي همه درس

.از روش هاي آموزش ذیل بهره مند شد
:تدارك فرصت هاي یادگیري در محیط آموزشی شامل1-3

طرح و نگارش محورهاي اصلی درس بر روي تابلو
 منسجم مفاهیم و موضوعات درسیارائه منطقی و
طرح سواالت هدفمند و محوري از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزي
 متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزنامه، اسناد آرشیوي و سکه(استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس-

)ها
ر محیط کالسیاستفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس د
پژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش هاي تاریخی-گیري از اینترنت، سایت هاي علمیبهره
هاي علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه

:شناسایی و تدارك فرصت هاي یادگیري در خارج از محیط آموزشی شامل2-3
 ،بناهاي تاریخیبازدید از موزه ها
بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوي، مراکز پژوهشی و تحقیق
پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهاي علمی

منابع آموزشی.4

شایسته است فرد یا افرادي پـس  هاي ارائه شده باشد وجود ندارد، لذابا توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل
پژوهشی و آموزشی مبادرت به تالیف متن آموزشی متناسب بـا سرفصـل هـا، اهـداف و محورهـاي      -از احراز صالحیت هاي علمی

.تعریف شده نمایند
تجویز متن اي به استاد و دانشجو و باز گذاشتن دست استاد در گزینش و هاي کلیشهبدیهی است براي جلوگیري از تحمیل دیدگاه

مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابت، بایسته است چندین متن از سوي استادان و متخصصان از منظرهـاي گونـاگون نظـري و    
.پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد
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:منبع اصلی
.1379پ، .اندیش، تاریخ جهان، تهران، وزارت آعبدالرسول خیر-

.1337ر تمدن، ترجمه پرویز مرزبان، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ـ رالف لینتون، سی
، تاریخ تمدن و فرهنگ جهان، پیوندهاي فراسوي زمان و مکان، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، )و دیگران(دان . راس ئی-

.جلد4، 1382طرح نو، : تهران
.جلد2، 1390کیهان، : تهراناز کهن ترین روزگار تا سده ما، : هنري استیون لوکاس، تاریخ تمدن-

: منابع فرعی
1379فر، تهران، ققنوس، اي بر جهان باستان، ترجمه مرتضی ثاقبـ دوبلویس لوکاس و وان دراسپک روبارتوس، دیباچه

.1372ـ لوکاس هنري ، تاریخ تمدن، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، تهران، کیهان، 
.1381خواه، تهران، ققنوس، قیقتهال، چین باستان، ترجمه مهدي ح. ـ النور، ج

.1380ـ براندا اسمیت، مصر باستان، ترجمه آزیتا یاسایی، تهران، ققنوس، 
.1388خواه، تهران، ققنوس، ـ دان ناردو، یونانیان باستان، ترجمه مهدي حقیقت

.1392ـ دان ناردو، هند باستان، ترجمه مهدي حقیقت خواه، تهران، ققنوس، 

بی یادگیريراهبردهاي ارزشیا.5

)نمره6(ارزشیابی مستمر یا فرایندي 5-1
شامل پاسخ به سواالت و طـرح سـواالت محـوري از سـوي دانشـجویان، ارائـه       (مشارکت جدي دانشجویان در مباحث کالسی -

نمره3) سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی
نمره3ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمیت آن -

)نمره14(ارزشیابی پایانی 5-2
همچنـین  . مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سطوح مختلف مختلف دانشی و فرادانشـی اقـدام نمایـد   

درس می توانند آزمون پایانی را در دو مرحلـه میـان تـرم و پایـان تـرم برگـزار       مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضاي کالس و 
.نمایند
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»آموزش تاریخفلسفه معلمی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

کردن، زمینه الزم براي احساس تعهد و تالش براي توسعه توان شخصی را فراهم آگاهی معلم از چیستی معلمی و چرایی معلمی
هاي تواند به دانشجومعلم کمک کند تا از سویی به ادراك ارتباطات درونی برنامهاین آگاهی در فرایند تربیت معلم می. کندمی

درسی یک رشته دست یابد و از سوي دیگر فهمی از نواقص آموزش معلمان آینده در فرایندهاي جاري تربیت معلم بدست آورد؛ 
گر هاي رسمی، هدایتهاي درسی و ترمیم و تکمیل آموزشتر موضوعات برنامههم عمیقهایی او را براي فکه چنین شناخت

اي در شغل معلمی اي مناسب براي خودارزیابی جهت ایفاي نقش حرفهتواند زمینههمچنین، این نوع شناخت می. خواهد بود
فلسفه معلمی در واقع تشریح شغل و حرفه معلمی .تر به عرصه اشتغال مدد رساندایجاد کند و دانشجومعلم را براي ورود آگاهانه

هاي حرفه معلمی آگاهی در این درس دانشجومعلم هم بر رسالت. به عنوان یک مسئولیت سازمانی و یک تعهد اجتماعی است
آینده تر شغل چنین سطحی از درك پدیده معلمی، انتخاب آگاهانه. شودیابد و هم از وضعیت اجتماعی شغل معلمی باخبر میمی

.را نیز درپی خواهد داشت

مشخصات درس
عملی: نوع درس

1: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

ندارد: پیشنیاز
و (انفرادي :نحوه آموزش

با حضور معلمان سرآمد 
)داراي تجربه خاص

فلسفه معلمی: نام درس

خواهد در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود

همچنین، . و توجیهاتی منطقی براي ورود به این حرفه و شغل ارائه کند» کردنمعلمی«تبیینی مدلل از 
تواند برخی از نیازهاي کردن دارد و به استناد آن میاي معلمیتصویري قابل دفاع از آینده شغلی و حرفه
هاي معلمان با منابع مربوط به تجربهدر این درس، دانشجو. اساسی یادگیري کنونی خود را اعالم کند

. دهندهایی از عالقه به تدوین تجارب خود را نشان میشوند و خود بارقهمعلمی گذشتگان آشنا می

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 2-2، 1-2کد&

2-3
PCK 2-3، 1-3کد ،

3-3&3-4

ـ شناخت 
حرفه و 
شغل معلمی 

بیان توانسته است به 
آنچه در درس مجدد

مطرح شده یا در منابع 
. آمده، اقدام کند

کردن به تبیینی از معلمی
شغل سازمانیدر سطح 

دست یافته که داراي 
توجیهات، شواهد و 

تواند استدالل است و می
. مقبول قلمداد شود

براي ورود به معلمی به 
عنوان حرفه سازمانی و تعهد 

دالیل و توجیهات اجتماعی
ویژه شناسایی و ارائه کرده و 
ضمن قضاوت در باره توان 
خود و نیازهاي آموزشی 

کردن، از تجارب معلمی
دیگران و منابع دیگر بهره 

. گرفته است

توانسته است به شکلی ارزیابی خود 
سطحی به قضاوت و 

هاي بر اساس موقعیت
عمومی عمل معلمان و 

توانسته خود را در نقش معلم 
شغل اي داراي حرفه
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و ارزیابی 
ها آموزش

براي کسب 
آمادگی 
معلمی 

به استناد وضعیت معلم . انتخاب اقدام کند
آموزش و در سازمان

پرورش و متغییرهاي عام 
زندگی اجتماعی توانسته 
است تبیینی براي معلمی 
کردن به عنوان یک 

. فراهم کندشغل

اجتماعیسازمانی و تعهد 
متصور شود و بر آن اساس 

-اي موقعیتنیازهاي حرفه
هاي واقعی را شناسایی و در 
باره توان خود براب ایفاي 

اي قضاوتی مدلل نقش حرفه
کند که از عمق و پوشش 

.مناسبی برخوردار است

انجام 
تکالیف

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

. شخصی است

هاي ارائه شده در پاسخ
قواعد کلی پاسخگویی 
پژوهشی رعایت شده و 
سطحی عمیق از 
بازخوانی تجربه خود و 

. شوددیگري دیده می

هاي ارائه شده داراي پاسخ
بنیاد پژوهشی دقیقی است و 

یري زبان ضمن بکارگ
مناسب ارائه، از سازماندهی و 
حتی محتواي بدیع برخوردار 

. است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:اي آن به شرح ذیل سازمان یافته استمحتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 

موضوع و طرح ضرورت و جایگاه اول
ایجاد انگیزه جهت پیگیري درس 
ــالم   ــی و اع ــیابی تشخیص و ارزش

برنامه درس

سنجش نوع نگـرش و سـطح دانـش مربـوط،    شناسایی انتظارات دانشجویان، 
معرفی برنامه و سرفصل درس، تشریح منطـق درس و کاربردهـاي آن بـراي    

یان معلمان، معرفی تکالیف عملکردي و چگونگی ارزیابی از عملکـرد دانشـجو  
. بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد

بـراي  » معلـم «شرح معلمی کردن در شرایط امروز ایران و گسـتره مفهـومی   کردن تشریح معلمیدوم
.معرفی شغل و حرفه

» کردنمعلمی«اي همه دانشجومعلمان موظفند به بررسی مقایسه:1تکلیف 
آینـده بـه کـالس ارائـه     در نهادهاي مختلف جامعه اقدام و نتیجه را در جلسه 

.کنند

کـردن بـه عنـوان    تشریح معلمـی سوم
شغل سازمانی

وضعیت : تشریح و تبیین معلمی کردن و منطق آن بر اساس مقررات سازمانی
. کنونی وظایف و اختیارات معلم و سوابق تحولی آن

تشریح و تبیین معلمی کردن و منطق آن بر اساس واقعیات و ضروریات حیات کـردن بـه عنـوان    تشریح معلمـی چهارم
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. هاي اجتماعی معلم و تحوالت آن در ایرانوضعیت کنونی نقش: اجتماعیتعهد اجتماعی
دانشجویان به شناسایی یک فیلم معـرف نقـش معلـم در جامعـه     : 2تکلیف 
.کننداقدام می

کردن در کشـورهاي  سابقه معلمیپنجم
غربی

.ها و اقدامات و اخالق معلمی و جایگاه اجتماعی معلمانتشریح نقش
دانشجویان به شناسایی یک فیلم معـرف نقـش معلـم در جامعـه     : 2تکلیف 
.کننداقدام می

کردن در کشـورهاي  سابقه معلمیششم
شرقی

.ها و اقدامات و اخالق معلمی و جایگاه اجتماعی معلمانتشریح نقش
شناسایی یک فیلم معـرف نقـش معلـم در جامعـه     دانشجویان به : 3تکلیف 
.کننداقدام می

معلمـان در  ... اي و اي، اجتماعی، فرهنگـی، مشـاوره  هاي مدرسهتشریح نقشمنطق معلمی در رشته تخصصیهفتم
از واقعیـت تـا   : ها در مدارس ایرانرشته تخصصی و چگونگی ایفاي آن نقش

آرمان
ــان: فعالیــت خــاص ی دوره و تشــریح چگــونگی معرفــی درس پــروژه پای

.هاي کسب شده دوره تحصیلی براي تنظیم آن پروژهساماندهی تجربه

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسب تجربه، 1: معلمان سرآمدهشتم
.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیروش

عمـل سـه تـن از معلمـان سـرآمد را در      دانشجو معلم باید آموزه:4تکلیف 
ارتباط با معلمی کردن خود تشریح نماید و گزارش مکتوب را به مدرس ارائـه  

.کند

حــوزه ) گذشــته(معلمــان ســرآمد نهم
2: تخصصی

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسب تجربه، 
.کردننوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیها و الگوهاي عمل، روش

حــوزه ) گذشــته(معلمــان ســرآمد دهم
3: تخصصی

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسب تجربه، 
.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیروش

حــوزه ) گذشــته(معلمــان ســرآمد یازدهم
4: تخصصی

شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسب تجربه، سوابق 
.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیروش

ــونی(معلمــان ســرآمد دوازدهم حــوزه ) کن
5: تخصصی

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسب تجربه، 
.کردندستاوردهاي خاص معلمیها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه وروش

ــونی(معلمــان ســرآمد سیزدهم سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسب تجربه، حــوزه ) کن



٢٨٢

.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیروش6: تخصصی

ــونی(معلمــان ســرآمد چهاردهم حــوزه ) کن
7: تخصصی

تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسب تجربه، سوابق شخصی، 
.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیروش

ــونی(معلمــان ســرآمد پانزدهم حــوزه ) کن
8: تخصصی

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسب تجربه، 
.کردنردهاي خاص معلمیها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوروش

ــیشانزدهم ــهبررس ــاي مقایس ــل ه اي عم
معلمان سرآمد

بررسی عمل معلمی معلمان سرآمد و مقایسه آنان براي تشریح آنچـه توفیـق   
.هاي آن براي معلمان آیندهآنان را سبب شده و آموزه

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
. شـود جانبه دانشـجومعلمان انجـام مـی   آموزشگر و البته با مشارکت همههاي کالس درس با محوریت در این درس، آموزش

کنـد و بخشـی   هاي مقرر به معرفی هر یک از موضوعات اقدام میآموزشگر در بخشی از درس بر بنیاد گفتارهاي درسی در نوبت
کنـد و  ان سرآمد را فـراهم مـی  دیگر از درس با شناسایی و دعوت از معلمان سرآمد کنونی، فرصت آشنایی دانشجومعلمان و معلم

به تشخیص آموزشگر و با اتخاذ تدابیر هدایتی، واگذاري معرفـی معلمـان   . کندفرصت گفتگوي آنان را ایجاد و آن را مدیریت می
دانشجوي این درس موظف است بر اساس برنامه اعالم شـده بـه مطالعـه    . تواند به دانشجومعلمان واگذار شودسرآمد گذشته می

همچنین، دانشجویان حق دارند بـه طـرح پرسـش بپردازنـد و     . پردازند و در گفتگوهاي هر جلسه با آمادگی مشارکت نمایدمنابع ب
دقیقـه در کـالس درس بـه صـورت     10ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقت قبلـی، تـا   براي ارائه دیدگاه

شود که به تشخیص آموزشگر یـا بـه   هایی مطرح جلسات درس ممکن است پرسشحال، در درعین. سازمان یافته ارائه نظر کنند
تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایـان نیمسـال   درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می

زین تکالیف درس گردد؛ مشروط بـه آنکـه   تواند براي همه یا برخی از دانشجویان جایگها میاین قبیل پرسش. شودانجام و ارائه 
.درصد تکالیف مقرر درس تجاوز نکند50تعداد آنها از 

منابع آموزشی . 4
الزامی نیسـت؛ امـا آموزشـگر تـالش خواهـد کـرد منـابع مفیـد را         1398در این درس استفاده از منبع مکتوب تا سال -

پس از داوري و تایید شوراي گروه آموزشـی بـراي مـدت    استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده . شناسایی و معرفی کند
.مقرر، در همان رشته بالمانع است

هـاي  به دانشجومعلمان معرفی نمایند و نشـانی سـایت  » معلمان سرآمد«همه آموزشگران موظفند منابع و مستنداتی از -
جستجوي اجتماعات تخصصی همچنین، آموزشگر این درس موظف است به. مفید براي دریافت اطالعات را ارائه کنند

معلمان مخصوصا در فضاي مجازي اقدام کند و موارد مفید را به دانشجویان معرفی و آنان را براي مشـارکت، تشـویق   
. کند

تاالر گفتگوي معلمان «اند تمامی دانشجومعلمان را براي عضویت در به بعد موظف1394آموزشگران این درس از سال 
.دانشگاه هدایت کنند و خود نیز در آن مشارکت نماینددر پورتال » آینده

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
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گیرد که در آن ارزشیابی پایانی در درس فلسفه معلمی در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت می: ارزشیابی پایانی
منابع و مشارکت در مباحث کالس ها و تجارب خود از گفتارهاي درس، گفتگوهاي کالسی، مطالعهدانشجویان یادگیري

. کنندهاي آموزشگر، ارائه میدرس را بر اساس پرسش
آموزشگر در مواردي که . شودارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می: ارزشیابی تکالیف

. هشی، به اصالح آن اقدام کننددهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژومصلحت بداند، اجازه می
: شودسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می

درصد امتیاز 50: ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس
درصد امتیاز 50: ـ آزمون پایانی

: سایر نکات
:مواردي که توجه به آن در این درس مهم است
. آمادگی مدام براي گفتگوهاي کالس

. مشارکت جدي 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

.شودرت مکتوب به آموزشگر تحویل میظرافت و زیبائی ظاهري تکالیفی که به صو
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»آموزش تاریخریزي درسیبرنامه«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

مند و آموزش نظام. هاي اساسی در آموزش و پرورش نوین است، یکی از فعالیت»فرایند«ریزي درسی به عنوان یک برنامه
هاي عامالن فرایند تربیتی را هدایت توانند فعالیتچنین تدابیري می. تدابیر قبلی همراه شودگسترده، نیازمند آن است که با اتخاذ

ریزي درسی با برنامه. شودریزي درسی نامیده میهاي معلم و متعلم در موقعیت تربیتی، برنامهگر فعالیتاتخاذ تدابیر هدایت. کند
-ریز درسی بهرهبرنامه«ریزي درسی هم هاي متمرکز برنامهم حتی در نظاممعل. هاي ضروري معلم استاین معنا، یکی از فعالیت

شود یادگیري استفاده از این پدیده مهم چنین تکلیف و البته چنین اختیاري سبب می. است» ریز درسی اجراییبرنامه«یا » گیر
ریزي درسی براي با دانش آکادمیک برنامهریزي درسی یا آشنائی دانستن زبان برنامه. حیات آموزشی براي معلمان ضروري گردد

اي در تولید ندارد و مصرف کننده صرف است، ضرورت شود معلم نقش عمدهمعلمان حتی در یک سیستم متمرکز که تصور می
هاي آموزشی متمرکز هم معلم شود و در بسیاري از این سطوح در نظامتعریف می» سطوح مختلف«دارد؛ زیرا برنامه درسی در 

پس معلم به جاي آنکه به حلقه سست زنجیره تعلیم و تربیت بدل شود، باید اتفاقا در نقش . نقش دارد) شکل فردي یا جمعیبه(
تبدیل ) برنامه درسی پوچ(» پوچ«تواند به یک پدیده برنامه درسی در دستان معلم می. کننده آن ظاهر شودمقوم برنامه و تقویت

ر مرحله تولید به درستی تدوین شده است، را از دستور کار خارج کند یا به صورت غیر موثر تواند آنچه دیعنی معلم می. شود
ترین حلقه زنجیره نظام آموزشی تواند به ضعیفمعلم می. اي معلم استپرهیز از این دام، یکی از لوازم عمل حرفه. آموزش دهد

هاي دیگران نیاز به همت به بار نشستن تالش. »ترین حلقه آنزنجیر، همانقدر قوت دارد که ضعیف«اند بدل شود و چنانکه گفته
معلمان آینده به دلیل چنین . و دقت معلم دارد تا محرومیت ناشی از حذف آنچه باید آموزش داده شود، بر شاگردان تحمیل نشود

کسب این . ن آن در عمل بهره بگیرندریزي درسی آشنا شوند و بتوانند از فنوشرایطی نیاز دارند با مبانی، اصول و مراحل برنامه
براي تحقق دستاوردي، ضروري است . اي معلم در موقعیت مدرسه استمهارت به همراه فهم برنامه درسی، الزمه عمل حرفه

ا ریزي درسی آشنهاي برنامههاي درسی و با برخی از اعمال و فعالیتهایی از برنامهمعلمان با منابع این حوزه علمی، با نمونه
تواند به آنان کمک کند تا معلمان آینده در طول دوره چنین شرایطی می. هایی داشته باشندشوند و براي اقدام به آن، تمرین

آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیري و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت هاي 
. ی بر یافته هاي علمی و پژوهشی باشندپیچیده آموزشی و تربیتی مبتن

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

ریزي درسیبرنامه: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هاي درسی مصوب، به کند و با تحلیل برنامهریزي درسی اقدام به تشریح مبانی، اصول و مراحل برنامه

هاي درسی حادث در ریزي درسی اجرایی دروس اقدام کند و ضمن تشخیص و تبیین انواع برنامهبرنامه
درسی خود براي اداره یک درس را تولید و ارائه کند و به استناد دانش مدرسه، قادر خواهد بود برنامه
- همچنین، دانشجومعلم ضمن آشنایی با برخی منابع معتبر حوزه برنامه. معتبر از برنامه خود دفاع نماید

.ریزي درسی، قادر است به شیوه مناسبی دانش خود را در این موضوع به روز کند
3سطح 2سطح 1سطح هامالك
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:شایستگی اساسی
PK 3-2&2-2کد

PCK 2-3کد

ـ فهم 
برنامه و 

ریزي برنامه
درسی

بیان توانسته است به 
تعاریفی از برنامه درسی 

ریزي درسی و برنامه
. اقدام کند

توانسته است به تبیین 
برنامه درسی بر اساس 
متغییرهاي مختلف 
متمایزکننده آن اقدام 
کند و تشریحی به زبان 

.خاص خود ارائه کند

توانسته است به شناسایی 
هاي درسی در انواع برنامه

هاي مختلف موقعیت
کند و عوامل اي اقداممدرسه

گیري هر یک موثر بر شکل
از انواع برنامه درسی را 
تشریح و پیامدهاي آنها را 

. آشکار نماید
نقش 

معلمان در 
ریزي برنامه
درسی

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

. است، اقدام کند

توانسته است به زوایایی 
هاي معلمان از نقش

دهد که در منابع توجه 
درس بر آنها تاکید نشده 
است و حاصل مطالعه 

.بیشتر است

توانسته است خود را در نقش 
معلم متصور شود و بر آن 
اساس به تبیین نیازهاي 
یادگیري دانشجومعلم براي 

اي اقدام ایفاي نقش حرفه
.کند

انجام 
تکالیف

هایی ارائه شده که پاسخ
حاصل جستجوي در 
منابع در دسترس و 
بازخوانی محدود تجربه 

. شخصی است

هاي ارائه شده در پاسخ
عالوه بر رعایت قواعد 
کلی پاسخگویی 
پژوهشی، سطحی عمیق 
از بازخوانی تجربه دیده 

شود و بیان نهایی می
داراي قابلیت پذیرش 

. است

هاي ارائه شده داراي پاسخ
ژوهشی دقیقی است و بنیاد پ

ضمن بکارگیري زبان 
مناسب ارائه، از سازماندهی و 
حتی محتواي بدیع برخوردار 

. است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:اي آن به شرح ذیل سازمان یافته استمحتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

فرعیمباحث موضوع اصلینوبت 
طرح ضرورت و جایگـاه موضـوع و   اول

ایجاد انگیزه جهت پیگیري درس و 
ارزشیابی تشخیصی و اعالم برنامـه  

درس

معرفـی برنامـه و   انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگـرش و سـطح دانـش مربـوط،    
سرفصل درس، تشریح منطق درس و کاربردهاي آن بـراي معلمـان، معرفـی تکـالیف     
عملکردي و چگونگی ارزیـابی از عملکـرد دانشـجویان بـر اسـاس پیامـدها و سـطوح        

. عملکرد
ریـزي،  دانشجویان درباره مفهوم، ضرورت، انواع، و عوامل مؤثر بـر برنامـه  : 1تکلیف 

.کنندتوب میمطالعه و اعالم نظر مک
، )به عنوان یـک علـم  (ریزي درسی شناسی و شرح گستره موضوعی حوزه برنامهمفهومریزي درسیتشریح برنامهدوم

ریـزي  هاي درسی و معرفی وضعیت ایران از حیـث برنامـه  تشریح سطوح و انواع برنامه
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تشـریح  و ) ریزي درسی، منابع معتبر و اشخاص مهممشتمل بر نهادهاي برنامه(درسی 
.ریزي درسیوضعیت چند کشور از حیث جایگاه برنامه

-هاي درسی که دانشجویان در مدرسه تجربه کرده یا همتایانهایی از برنامهارائه نمونههاها و یادآوري تجربهارائه نمونهسوم
. کنند، و بحث در باره آنها بر اساس تجربه دانشجویانشان تجربه می

واسته شود تا یکی از تجربیات مواجهه خود بـا برنامـه درسـی    از دانشجو خ:2تکلیف 
اي را یادآوري و آن را روایت و تحلیل کند و بر اسـاس آن تحلیـل بـه معرفـی     مدرسه

.انواع برنامه درسی در تجربه خود اقدام نماید
تبیین نقش معلـم در تحقـق انـواع    چهارم

هاي درسیبرنامه
هـاي آموزشـی و معرفـی عوامـل     سـی در نظـام  هـاي در تبیین سطوح و انـواع برنامـه  

هـاي  هـاي گونـاگون معلمـان در ظهـور شـکل     ریزي درسی و نقشبرنامه) کارگزاران(
.متفاوت برنامه درسی با تشریح وضعیت ایران

ریزي درسی نقـش فعـال داشـته باشـند و     چرا معلمان ایران باید در برنامه: 3تکلیف 
توانند چنین کنند؟چگونه می

ریزي درسی به عنوان عمل تولید برنامه درسی آشکار مشتمل بـر  تشریح مراحل برنامهریزي درسیمراحل برنامهپنجم
شناسی و تعیین منطق تولید برنامه درسـی، تعیـین اهـداف، انتخـاب محتـوا و      موقعیت
هـاي ارائـه   هـاي یـادگیري، شـیوه   دهی محتوا و فرصتهاي یادگیري، سازمانفرصت

برنامه درسی و ) فضا و روابط(ي یادگیري، زمان برنامه درسی، مکان هامحتوا و فرصت
.ارزشیابی یادگیري مخاطبان

یابی بـراي  شناسی و منطقموقعیتششم
تولید برنامه درسی

، شناخت )ابعاد مختلف حیات یادگیرنده(مخاطب شناسی مشتمل بر شناختموقعیت
هاي جنبه(، شناخت علم ...)ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادي و (جامعه 

زندگی در کره خاکی و (محیطی و شناخت زیست) محتوایی و روشی مورد تاکید است
) الزامات آن

نابع علمی در هایی مطرح شود تا دانشجو به مطالعه مقاالت یا مپرسش: 4تکلیف 
منبع درس ارائه شده، اقدام کند و نتیجه را ) هاي(زمینه موضوع بیش از آنچه در کتاب 

.مکتوب عرضه کند
آزمون و شرح نسبت آن با اهـداف  هفتم

برنامه درسی
. آیداز تمام دروس قبلی به طور کتبی یا شفاهی آزمون به عمل می: آزمون

با اهداف ارتباط دارد، ) برنامه درسی آزمون شده(همزمان، تشریح اینکه چگونه آزمون 
.شودبه طور عملی تبیین می

اعم از مراحل، منابع، انواع (درسی تشریح چگونگی تعیین اهداف در هنگام تولید برنامهتعیین اهداف برنامه درسیهشتم
ها و معرفی انواع الگوهاي انتخاب اهداف، معرفی انواع هدف: ، مشتمل بر)و اصول

ریزي درسی، شرح اصول انتخاب اهداف و معرفی برخی از نقش آنها در فرایند برنامه
. هاي درسی به تناسب رشته تحصیلی دانشجویاناهداف برنامه

هاي یک درس بر اساس تحلیل یک نمونه از اهداف و تبدیل آنها به هدف:5تکلیف 
.اصول تدوین اهداف و ارائه کتبی آن است

ــو نهم ــاب محت ــتانتخ ــاي ا و فرص هاي یادگیري؛ تشـریح انـواع   ها و اصول انتخاب محتوا و فرصتتبیین ضرورت، روشه
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.هاي یادگیري و نقش هر یک در یادگیري شاگردانتجارب و فرصتیادگیري
شناسایی یک فرصت یادگیري الزم بـراي یـک هـدف و بازسـازي آن در     :6تکلیف 

.قالبی دیگر جهت استفاده شاگردان
هـاي  دهی محتوا و فرصـت مانسازدهم

یادگیري
و ) وحدت، مداومت، توالی و تعادل(دهی و معرفی انواع، اصول تشریح ضرورت سازمان

.هاي یادگیري در سطح کالن و خردهاي آن جهت سازماندهی فرصتروش
تحلیل و ارزیابی سازماندهی یک درس واقعی بر اساس اصول سـازماندهی  :7تکلیف 

.محتوا
و ) سـپهري (هاي ارائه محتـوا در فضـاي واقعـی و فضـاي مجـازي      معرفی انواع روشهاي یادگیري ارائه محتوا و فرصتیازدهم

.اصول حاکم بر هر یک و آثار آنها بر مخاطبان برنامه درسی
در تبیین زمان به عنوان عنصر برنامه درسی و اهمیت توجه به آن و تشریح انواع زمانزمان برنامه درسیدوازدهم

گیـري از  هاي درسی و چگـونگی بهـره  برنامه درسی و اصول تخصیص زمان به برنامه
.زمان برنامه درسی

همـین  (ریـزي درسـی   هاي مورد انتظـار درس برنامـه  نسبت زمان و هدف:8تکلیف 
.را تحلیل کنید) درس

، تحلیـل چگـونگی   )بین آنهـا فضاي فیزیکی، عوامل فعالیت و روابط (شرح ابعاد مکان مکان برنامه درسیسیزدهم
هاي مربوط به فهم نسـبت مکـان و   تاثیر مکان بر برنامه درسی و شاگردان و ضرورت

.برنامه درسی
-برنامه درسی آزمون شده و نقش آن در یادگیري و تحقق برنامه درسی آَشـکار، روش ارزشیابی یادگیري شاگردانچهاردهم

ها و مزایا و معایب آنها در ارتباط زمونهاي آزمون و سنجش پیشرفت تحصیلی، انواع آ
.با اهداف برنامه درسی

اجراي برنامه درسی در نظام هـاي  پانزدهم
آموزشی

هاي اجرا، عوامل موثر بر اجرا، مقاومت، فرهنـگ سـازمانی، مجریـان، اقـدامات     نظریه
شناخت وضعیت، آماده سازي عمومی و اختصاصـی،  : اساسی براي اجراي برنامه شامل

.تدارك نیروي انسانی، هدایت و نظارت
هـایی و بـا چـه    مقاومت معلم در برابر تغییرات برنامه درسی به چـه علـت  :9تکلیف 

هایی ممکن است ظهور یابد؟شکل
ارزشیابی برنامـه هـاي آموزشـی و    شانزدهم

درسی
مفهوم ارزشیابی برنامه، ضرورت ارزشیابی برنامه، روش هاي ارزشیابی برنامـه، مراحـل  

.ارزشیابی برنامه در نظام آموزشی، بازنگري در برنامه ها

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
شـود؛ هرچنـد کـه در هـر جلسـه درس دانشـجویان       هاي کالس درس با محوریت آموزشگر انجام میدر این درس، آموزش

همچنـین،  . بپردازنـد و در مباحـث شـرکت نماینـد    اند بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعـه منـابع   مشارکت دارند و آنها موظف
ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود بـا درخواسـت تعیـین وقـت     دانشجویان حق دارند به طرح پرسش بپردازند و براي ارائه دیدگاه

شود که به هایی مطرح حال، در جلسات درس ممکن است پرسشدرعین. دقیقه در کالس درس به ارائه نظر بپردازند10قبلی، تا 
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تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می
تواند براي همه یا برخی از دانشجویان جـایگزین تکـالیف درس   ها میاین قبیل پرسش. شودکتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه 

.درصد تجاوز نکند50تعداد آنها از گردد؛ مشروط به آنکه 
منابع آموزشی . 4

استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوري و تاییـد شـوراي   . در این درس استفاده از منبع مکتوب الزامی است-
.گروه آموزشی براي مدت مقرر در همان رشته بالمانع است

:شود، عبارتند ازدرس پیشنهاد میبراي استفاده در این 1395منابعی که تا پایان سال -
. به نشر: مشهد. ریزي آموزش متوسطهمبانی برنامه): 1393. (اهللاپور، نعمتموسی

.سمت: تهران. ریزي درسیمقدمات برنامه): 1387. (ملکی، حسن

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
گیرد که در آن لب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میریزي درسی در قاارزشیابی پایانی در درس برنامه: ارزشیابی پایانی

. کنندهاي آموزشگر، ارائه میها و تجارب خود از مطالعه منابع و مباحثات کالس درس را بر اساس پرسشدانشجویان یادگیري
اورد آن جهت شود و دستارزشیابی ضمن نیمسال براي اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیري انجام می: ارزشیابی ضمن نیمسال

.شودارزشیابی نهایی بکارگرفته می
آموزشگر در مواردي که . شوندارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می: ارزشیابی تکالیف

. دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کنندمصلحت بداند، اجازه می
: شودهر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه میسهم 

درصد امتیاز 25: ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس
ز تیادرصد ام25: ـ آزمون ضمن نیمسال

درصد امتیاز 50: ـ آزمون پایانی

: سایر نکات
:مواردي که توجه به آن در این درس مهم است
. آمادگی مدام براي گفتگوهاي کالس

. مشارکت جدي 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

.شودرت مکتوب به آموزشگر تحویل میظرافت و زیبائی ظاهري تکالیفی که به صو
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»آموزش تاریخدر راهبردهاي آموزش«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

اي بر کم هاي معلم حرفهاي است که دراختیار معلم است و شایستگیهاي آموزش و برنامه درسی، عرصهآموزش در تمامی نظام
شود تا معلمان به بدیل معلم در آموزش و اختیارات ناشی از آن سبب مینقش بیفهم و پذیرش این. گذاردو کیف آن تاثیر می

آشنایی معلم با راهبردهاي آموزش در رشته تخصصی، یکی از ابزارهاي . مجهز شوند» قابلیت اجتهاد در موقعیت تربیتی«سالح 
ت معلم براي موثرساختن آموزش، موضوعی مسئولی. الزم و ضروري براي دستیابی به شایستگی اجتهاد در موقعیت آموزشی است

هاي متنوع و متغییر است که در دیدگاههاي مختلف و متعارض آموزش مطرح است و چنین مسئولیتی را معلمان باید در موقعیت
هاي ههاي علمی و از سوي دیگر نیازمند انطباق یافتآموزشی به انجام رسانند که از سویی نیازمند عمل بر بنیاد دانش و یافته

به همین علت، دانش در باره راهبردهاي آموزش و توانایی تبدیل این دانش به عمل در . هاي خاص تربیتی استعلمی با موقعیت
آنچه دانشجومعلمان را براي . معلمان آینده براي هرگونه فعالیت موثر و موفق است» ابزار«ترین هاي آموزشی، ضروريموقعیت

هاي تبدیل دانش آموزش به دانش در باره راهبردهاي آموزش در رشته تخصصی به همراه قابلیتکند، کسب موثربودن کمک می
در این درس، دانشجومعلمان . هاي شخصی و توان هنري استهاي واقعی بر اساس تجربههاي تدریس متناسب با موقعیتروش

شوند و هاي عملی آنها آشنا میري راهبردها و نمونهبا انواع راهبردهاي آموزش با تشریح مبانی، اصول، مراحل و شرایط بکارگی
. کنندتوان و تعهد الزم براي فهم و بکارگیري آن دانش را کسب می

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

هاي اصول و  روش: پیشنیاز
تدریس

انفرادي: نحوه آموزش

Teaching Strategiesراهبردهاي آموزش: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
تجربی از راهبردهاي آموزش در رشته تخصصی خود ارائه کند و چگونگی تدریس فهمی مدلل و داراي شواهد

هاي خود براي عمل در آن نماید و از ایدهاي را طراحیبر بنیاد یک راهبرد آموزش در یک موقعیت خاص رشته
همچنین، دانشجومعلم در پایان این واحد یادگیري برخی از راهبردهاي آموزش رشته . موقعیت دفاع کند

هاي شناسد و ضمن شناخت برخی منابع معتبر، قادر و متعهد است با بکارگیري روشتخصصی خود را می
. روزآمد کندجستجوي دانش در این حوزه، دانش خود را

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
:شایستگی اساسی

PK 3-2&2-2کد
PCK 4-3&3-3کد

ـ شناخت 
راهبردهاي 

آموزش 

توانسته است به بیان 
تعاریفی از راهبرد آموزش و 
معرفی انواع آن اقدام کند 
و شرحی از هر راهبرد به 
استناد منابع درس و 
گفتارهاي کالس ارائه 

. نماید

به تبیین راهبردهاي 
اي بر اساس آموزش مدرسه

متغییرهاي مختلف 
متمایزکننده آن مبتنی بر 

کند و منابع علمی اقدام می
به زبان خاص تشریحی 

.نمایدخود ارائه می

به توسعه دانش مربوط به 
راهبردهاي آموزش با مراجعه 

کند و به منابع دیگر اقدام می
-بر اساس تامالت خود، طبقه

بندي دیگري از راهبردها در 
رشته تخصصی خود تنظیم و از 

.کندآن دفاع می
تولید روش 
بر بنیاد 

هاي آموزه
راهبرد 

توانسته است براي عمل در 
یک موقعیت، یک راهبرد 
را معرفی کند و براي دفاع 
از آن، شرح آنچه در منابع 

بر اساس یک موقعیت 
معلم خاص به استناد نقش

تخصصی و رشته
متغییرهاي واقعی موقعیت 

توانسته است خود را در نقش 
معلم تخصصی متصور شود و 

گیري بر آن اساس به تصمیم
هاي واقعی یا در موقعیت
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و مباحث درس در ارتباط آموزش
با موضوع آمده است، مورد 

. استناد است

توانسته یک راهبرد 
ب را معرفی کند و از متناس

آن با استناد به منابع 
مخصوصا منابع خارج از (

و استدالل شخصی ) درس
. دفاع نماید

فرضی اقدام و به عنوان معلم 
اي کند به ایفاي نقش حرفه

راهبردها را به طور اي کهگونه
فرد براي موقعیت منحصربه

خاص تخصصی بکار گرفته 
.است

انجام 
تکالیف

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

. است

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

شود که تجربه دیده می
. قابل پذیرش است

هاي ارائه شده داراي بنیاد پاسخ
پژوهشی دقیقی است و ضمن 
بکارگیري زبان مناسب ارائه، از 
سازماندهی و حتی محتواي 

. بدیع برخوردار است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:اي آن به شرح ذیل سازمان یافته استشانزده جلسهمحتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان 

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 
طرح ضرورت و جایگاه موضوع و اول

ایجاد انگیزه جهت پیگیري درس 
ــالم   ــی و اع ــیابی تشخیص و ارزش

برنامه درس

شناسایی انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگـرش و سـطح دانـش مربـوط،    
معرفی برنامه و سرفصل درس، تشریح منطـق درس و کاربردهـاي آن بـراي    
معلمان، معرفی تکالیف عملکردي و چگونگی ارزیابی از عملکـرد دانشـجویان   

. بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد

تشریح چیستی و چرایـی راهبـرد   دوم
آموزش

هـا  ارتباطتاکید بر (شناسی و شرح گستره موضوعی راهبردهاي آموزش مفهوم
، تبیین کارکرد راهبردهـاي آمـوزش در   )و تمایزهاي راهبرد آموزش با تدریس

هـاي راهبردهـاي آمـوزش،    بنـدي اي، معرفی انـواع طبقـه  هاي مدرسهفعالیت
. تشریح چارچوب معرفی راهبردهاي آموزش در این درس

اي راهبردهایی که همه دانشجومعلمان موظفند به بررسی مقایسه:1تکلیف 
بـراي پـنج   (شود اقدام نمایند و نتیجه را در جلسـه هشـتم   ر کالس ارائه مید

بـه صـورت   ) براي پنج راهبرد دسته دوم(و جلسه چهاردهم ) راهبرد دسته اول
به صورت کتبی ارائه ) گانههمه راهبردهاي یازده(شفاهی و در جلسه شانزدهم 

.کنند
مبتنــی بــر  (آمــوزش مســتقیم  سوم

)سخنرانی بهبودیافته
گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیان

ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشـریح وضـعیت   اصول، زمینه
.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان

گفتگوهاي گروهی در باره امکـان و چگـونگی بکـارگیري در مـدارس     : عملی
.یایران بر اساس مطالعات قبل
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دانشجویان به شناسایی یک فیلم مرتبط با یکی از راهبردها اقدام : 2تکلیف 
.دهندکنند و آن را در جلسه پنجم نمایش میمی

گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیان)گفتگویی(آموزش مباحثه محور چهارم
مدافعان کنونی، تشـریح وضـعیت   ها و شرایط بکارگیري، معرفی اصول، زمینه

.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکـان و چگـونگی بکـارگیري در مـدارس     : عملی

.ایران بر اساس مطالعات قبلی
گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانآموزش گروه محورپنجم

شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشـریح وضـعیت   ها واصول، زمینه
.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان

گفتگوهاي گروهی در باره امکـان و چگـونگی بکـارگیري در مـدارس     : عملی
.ایران بر اساس مطالعات قبلی

نمایش فیلم: فعالیت خاص
ــره ششم ــوزش به ــاوري  آم ــد از فن من

اطالعات و ارتباطات
گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      ابقه بکارگیري، معرفی بنیانتشریح س

ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشـریح وضـعیت   اصول، زمینه
.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان

گفتگوهاي گروهی در باره امکـان و چگـونگی بکـارگیري در مـدارس     : عملی
.ایران بر اساس مطالعات قبلی

هـاي را  شما براي بکارگیري این راهبرد تصمیم دارید چه کوشش:3تکلیف 
به عمل آورید؟

گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانآموزش متکی به ظرفیت انتقاديهفتم
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشـریح وضـعیت   اصول، زمینه

.در ایران و جهانکنونی جایگاه راهبرد
گفتگوهاي گروهی در باره امکـان و چگـونگی بکـارگیري در مـدارس     : عملی

.ایران بر اساس مطالعات قبلی
ــی   هشتم ــادگیري و بررسـ ــون یـ آزمـ

اي راهبردهاي آموزشمقایسه
.برگزاري یک آزمون از مباحث جلسات گذشته به روش مورد نظر مدرس

مقایسه راهبردهاي مورد بحـث بـر   ایجاد فرصت براي گفتگوي جمعی جهت 
.اساس تکالیف انجام شده

گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانآموزش مشاوره محورنهم
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشـریح وضـعیت   اصول، زمینه

.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان
گروهی در باره امکـان و چگـونگی بکـارگیري در مـدارس     گفتگوهاي: عملی

.ایران بر اساس مطالعات قبلی
کنند و آن را در دانشجویان به شناسایی یک فیلم مرتبط اقدام می: 4تکلیف 
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.دهندجلسه دوازدهم نمایش می
.گزارش نتایج آزمون و اعالم بازخورد مدرس: فعالیت خاص

گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      سابقه بکارگیري، معرفی بنیانتشریح آموزش شبکه محوردهم
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشـریح وضـعیت   اصول، زمینه

.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکـان و چگـونگی بکـارگیري در مـدارس     : عملی

. ایران بر اساس مطالعات قبلی
ــر راي دهمیاز ــی ب ــوزش مبتن ــري آم گی

کالسی
گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیان

ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشـریح وضـعیت   اصول، زمینه
.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان

مـدارس  گفتگوهاي گروهی در باره امکـان و چگـونگی بکـارگیري در   : عملی
.ایران بر اساس مطالعات قبلی

گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانهاي کوتاهآموزش مبتنی بر بازيدوازدهم
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشـریح وضـعیت   اصول، زمینه

.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان
گروهی در باره امکـان و چگـونگی بکـارگیري در مـدارس     گفتگوهاي : عملی

.ایران بر اساس مطالعات قبلی
نمایش فیلم: فعالیت خاص

گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانآموزش مبتنی بر یادداشت تحلیلیسیزدهم
تشـریح وضـعیت   ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، اصول، زمینه

.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکـان و چگـونگی بکـارگیري در مـدارس     : عملی

.ایران بر اساس مطالعات قبلی
ــی   چهاردهم ــادگیري و بررسـ ــون یـ آزمـ

اي راهبردهاي آموزشمقایسه
.برگزاري یک آزمون از مباحث جلسات گذشته به روش مورد نظر مدرس

گانـه بـر   رصت براي گفتگوي جمعی جهت مقایسـه راهبردهـاي پـنج   فایجاد 
.اساس تکالیف انجام شده

ــذاري مســئولیت  پانزدهم ــا واگ آمــوزش ب
تدریس به شاگردان 

گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیان
تشـریح وضـعیت   ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، اصول، زمینه

.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکـان و چگـونگی بکـارگیري در مـدارس     : عملی

.ایران بر اساس مطالعات قبلی
.گزارش نتایج آزمون و اعالم بازخورد مدرس: فعالیت خاص

ــهشانزدهم ــی مقایس ــاي بررس اي راهبرده
آموزش

راهبردهاي آموزش بر اساس مبانی نظري، شواهد پژوهشی اي بررسی مقایسه
.و الزامات اجرایی و ارزیابی وضعیت آنها در مدارس ایران
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ارائه گزارش کتبی مقایسه راهبردهـاي آمـوزش   : فعالیت خاص
.توسط دانشجویان

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
آموزشـگر در قالـب   . شـود آموزشـگر ـ دانشـجو انجـام مـی     جانبـه  هاي کالس درس با مشارکت همـه در این درس، آموزش
کند و دانشجوي این درس موظـف اسـت بـر اسـاس     هاي مقرر به معرفی هر یک از راهبردها اقدام میگفتارهاي درسی در نوبت

ان حـق دارنـد   همچنین، دانشجوی. برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازند و در گفتگوهاي هر جلسه با آمادگی مشارکت نماید
دقیقـه در  10ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقـت قبلـی، تـا    به طرح پرسش بپردازند و براي ارائه دیدگاه

گـردد و بـه صـورت عملـی در بـاره      در همه جلسات درس، یک مبحث به صورت نظري ارائـه مـی  . کالس درس ارائه نظر کنند
هـایی مطـرح   حال، در جلسات درس ممکن اسـت پرسـش  درعین. شودایران، بحث و گفتگو میايبکارگیري آن در نظام مدرسه

تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا شود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می
تواند براي همـه یـا برخـی از دانشـجویان جـایگزین      یها ماین قبیل پرسش. شودبه صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه 

.درصد تکالیف مقرر درس تجاوز نکند50تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعداد آنها از 

منابع آموزشی . 4
استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوري و تاییـد شـوراي   . در این درس استفاده از منبع مکتوب الزامی است-

.آموزشی براي مدت مقرر در همان رشته بالمانع استگروه 
:شود، عبارتند ازبراي استفاده در این درس پیشنهاد می1398منابعی که تا پایان سال -

، ترجمه محمود مهرمحمدي و ابزارهایی براي تدریس: الگوهاي یادگیري): 1391. (و هاپکینز، د. جویس، ب؛ کالهون، ا
.سمت: تهران. لطفعلی عابدي

.مهرویستا: تهران. رویکردهاي تدریس): 1390. (و سولتیس، ج. فنسترمیچر، گ
:منبع تکمیلی

، ترجمه محمدرضـا سـرکارآرانی،   راهبردهایی براي آموزش اثربخش: الفباي مدیریت کالس درس): 1379. (ت. تابر، ر
.مدرسه: تهران

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
گیرد که در آن ایانی در درس راهبردهاي آموزش در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میارزشیابی پ: ارزشیابی پایانی

-ها و تجارب خود از کار عملی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس پرسشدانشجویان یادگیري
. کنندهاي آموزشگر، ارائه می
شود و از سوي هاي بخش عملی درس را شامل میسویی تمام فعالیتارزشیابی ضمن نیمسال از : ارزشیابی ضمن نیمسال

گیرد و دستاورد هر دو قسمت بندي اعالم شده انجام میدیگر براي اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیري بر اساس زمان
.شودجهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته می

آموزشگر در مواردي که . شوددر مباحث با هم لحاظ میارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت: ارزشیابی تکالیف
. دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کنندمصلحت بداند، اجازه می
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: شودسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می
متیاز درصد ا30: ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس

ز تیادرصد ام40: ـ آزمون ضمن نیمسال
درصد امتیاز 30: ـ آزمون پایانی

: سایر نکات
:مواردي که توجه به آن در این درس مهم است
. آمادگی مدام براي گفتگوهاي کالس

. مشارکت جدي و موثر در مباحث کالس
. رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس

.انجام تکالیف و در فعالیت عملیرعایت اخالق پژوهش در 
.مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید

.شودظرافت و زیبائی ظاهري تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می
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»آموزش تاریخدر طراحی آموزشی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

مندي را طراحی کنند که تفاوت هاي فردي، بتوانند در راستاي اهداف نظام آموزشی فرصت هاي یادگیري نظاممعلمان باید
عالیق و روش هاي یادگیري دانش آموزان، و نیز تأثیرات بافت و زمینه اجتماعی بر یادگیري را مد نظر قرار داده وبتواند موفقیت 

این امر مستلزم آن است که معلمان طراحی آموزشی را به عنوان یک رویکرد سیستمی بشناسند و . یادگیرندگان را تضمین نماید
-در چنین شرایطی معلمان به. بتوانند فرآیند آن را از مرحله شناسایی مسئله تا ارزیابی در یک موقعیت هاي واقعی تجربه نمایند

خواهند زد و طرحهاي اثربخشی را براي هاي یادگیري دستیین شده، خود به خلق موقعیتجاي اجراي طرح هاي از پیش تع
. پاسخ به نیاز یادگیرندگان در موقعیت هاي منحصر بفرد تولید خواهند نمود

مشخصات درس
یکارگاه:  نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

نظریه هاي : پیشنیاز
برنامه درسی/ یادگیري

طراحی آموزشی: سنام در

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
مؤلفه هاي طراحی آموزشی را به صورت نظام مند براي شناسایی، تحلیل، تصمیم گیري، و ارزیابی 

.حل مسئله یادگیري مورد استفاده قرار می دهد

:شایستگی اساسی
ck&pk&pck 2کد -
1&2-2&1-3&2 -
3&4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك

مسئله تبیین شده تبیین مساله 
است، اما اطالعات 
جمع آوري شده از 
طریق نیاز سنجی و 
تحلیل آن از تبیین 
مسئله پشتیبانی نمی 

. کند

مسئله تبیین شده است، 
و اطالعات جمع آوري 
شده از طریق نیاز سنجی 
و تحلیل آن از تبیین 

.پشتیبانی می کندمسئله

مسئله تبیین شده است، 
و اطالعات جمع آوري 
شده از طریق نیاز 
سنجی و تحلیل آن از 
تبیین مسئله پشتیبانی 
نموده و نشان می دهد 
که چگونه موقعیت ها و 
نیاز هاي متفاوت 
یادگیرندگان را مورد 

.توجه قرار داده است
فرایند شناسایی و طراحی

مشکل / تبیین مسئله
را تا تعیین تکالیف 
یادگیري عملیاتی 

فرایند شناسایی و تبیین 
مشکل را تا / مسئله

تعیین تکالیف یادگیري 
عملیاتی نموده و میان 

فرایند طراحی آموزشی 
را در تمامی مراحل  به 
صورت نظام مند 

/ عملیاتی شده و مسئله
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نموده اما میان 
مراحل مختلف 
طراحی ارتباط نظام 

.   مندي وجود ندارد

مراحل و مؤلفه هاي 
طراحی ارتباط نظام 

.دي وجود داردمن

مشکل، روش نیاز 
سنجی، اهداف آماج، 
محتوا و تکالیف 
یادگیري با توجه به 
تفاوت هاي فردي از 
یکدیگر پشتیبانی می 

. نمایند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
کلیات طراحی آموزشی: اولفصل 

تعریف ضرورت و منطق طراحی آموزشی
)تحلیل،تصمیم گیري، راهبرد، ارزشیابی( مراحل طراحی آموزشی
گستره طراحی آموزشی

ارتباط تکنولوژي آموزشی با طراحی آموزشی
یادگیري با طراحی آموزشی/ ارتباط نظریه هاي آموزش

: تکالیف یادگیري
.پژوهشی در زمینه مباحث مطرح شده، تلخیص در قالب مقاله کوتاه و ارائه در کالس-علمی مطالعه حداقل سه منبع 

)تحلیل(فرایند طراحی آموزشی : فصل دوم
مشکل/ تعریف مسئله

مشکل/ شناسایی و تجزیه و تحلیل منبع مسئله
تجزیه و تحلیل نیازها

)الگوي ساندرز، الگوي هوتون، الگوي هناس( روشهاي نیازسنجی
تحلیل نیازهاي مربوط به یادگیرندگان

تحلیل نیازهاي مربوط به موقعیت
تعیین راه حلهاي ممکن 

: تکالیف یادگیري
را شناسایی و با ) معلمان، دانش آموزان، کارکنان، اولیاء( با بکارگیري یکی از روشهاي نیازسنجی، نیازهاي یکی از گروه ها 

. له ارائه دهدمسئ/ تحلیل آن راه حل هایی براي مشکل
)تصمیم گیري(فرایند طراحی آموزشی : فصل سوم

تدوین اهداف آماج
بازنگري در اهداف و تعیین اولویت دست یابی به اهداف آماج

مقایسه تحلیل نیازها و اهداف آماج
تبدیل اهداف آماج به اهداف و پیامدهاي یادگیري

اهداف آموزشی
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محتواي آموزشی
تکالیف یادگیري

:عملکرديتکالیف 
اهداف آماج را اولویت ) تحلیل نیازها و تعیین راه حل مشکل یا مساله( با استفاده از گزارش تکلیف عملکردي فصل دوم.1

. بندي نموده و آنها را به پیامدهاي یادگیري تبدیل نماید
با توجه به انواع سبک با توجه به اهداف آموزشی تدوین شده، محتواي اصلی و تکمیلی و تکالیف یادگیري با توجه را .2

.هاي یادگیري تعیین نماید
)راهبرد(فرایند طراحی آموزشی : فصل چهارم

بهره گیري از راهبرد در طراحی آموزشی
راهبردهاي طراحی آموزشی بر اساس نوع محتوا) الف

تعیین طرح / کوینیارزشیابی ت/نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( به خاطر سپردن اطالعات) 1طراحی آموزشی 
)مدیریت آموزشی
/ ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( به کار گیري مهارت طبقه بندي مفاهیم ) 2طراحی آموزشی 

)تعیین طرح مدیریت آموزشی
تعیین طرح / ی تکوینیارزشیاب/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( به کارگیري مهارت روش کار) 3طراحی آموزشی 
)مدیریت آموزشی
تعیین طرح / ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( به کار گیري مهارت اصل) 4طراحی آموزشی 
)مدیریت آموزشی
طرح تعیین / ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( درك ارتباط مفهومی ) 5طراحی آموزشی 
)مدیریت آموزشی
تعیین طرح /  ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( درك ارتباط علت و معلولی ) 6طراحی آموزشی 
)مدیریت آموزشی
تعیین طرح مدیریت / ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( مهارتهاي تفکر برتر) 7طراحی آموزشی 

)وزشیآم
راهبردهاي طراحی آموزشی بر اساس نیازهاي یادگیرندگان) ب
ویژه دانش آموزان فراگیر) 1
ویژه دانش آموزان تیزهوش) 2
ویژه دانش آموزان با مشکالت عاطفی شدید)3
راهبردهاي طراحی آموزشی بر اساس موقعیت) ج
ویژه کالسهاي چند پایه) 1
ویژه مسائل بومی خاص)2

: تکالیف عملکردي
و با در نظر گرفتن مراحل طراحی آموزشی، ) محتوا، نیازهاي یادگیرندگان و موقعیت( دو طرح آموزشی مبتنی بر یکی از راهبردها

.  تهیه نماید
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)ارزشیابی(فرایند طراحی آموزشی :فصل پنجم
)چرا؟ چه موقع؟ به منظور چه هدفی؟ چگونه( منطق ارزشیابی طرح آموزشی

بازنگري توسط متخصص
ارزشیابی تکوینی
ارزشیابی نهایی

ارزشیابی از طرح آموزشی
تکالیف عملکردي

تهیه مالك ها و سطوح کیفیت طرحهاي آموزشی و روش بازنگري طرحهاي آموزشی فصل چهارم 
.ارزیابی نقاط ضعف و قوت طرحهاي تهیه شده در کالس و ارائه بازخورد براي اصالح آن

طراحی تعاملی پیام: فصل ششم
مل در آموزشتعا

نظامهاي تعامل متکی بر انسان
نظامهاي تعامل متکی بر چاپ

شنیداري-نظامهاي تعامل متکی بر وسایل دیداري
نظامهاي تعامل متکی بر رایانه

:تکالیف یادگیري
.یک نمونه از گزارش مشاهدات کارورزي را بازنگري کند و  آن را بر اساس نظامهاي تعامل تحلیل نماید

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
روش مطالعه غیر مستقیم در قالب مطالعه موقعیت و تحلیل نقاد براي شناسایی و تبیین مسئله، تعیین نیاز یادگیرندگان و موقعیت 
یادگیري، روش مستقیم در مرور منابع علمی در زمینه نظریه هاي یادگیري، مدل هاي نیاز سنجی، و مدل هاي طراحی آموزشی 

براي طراحی، تولید و ارزیابی یک نمونه طراحی آموزشی از روش حل مسئله . طراحی و حل مسئله شناسایی شده استبراي
. استفاده می شود

منابع آموزشی. 4
:کتاب ها

ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمت. راهبردها و فنون طراحی آموزشی، لشین، پوالك و رایگلوث.1
گانیه، بریگز و ویگر، ترجمه خدیجه علی آبادي، نشر دانا: نویسندگاناصول طراحی آموزشی، .2
رمی زفسکی، ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمت: طراحی نظامهاي آموزشی، نویسنده.3
انتشارات بال. فتحی واجارگاه، آقازاده و ابوالقاسمی: نیازسنجی برنامه ریزي درسی مدرسه محور، نویسندگان.4

:مقاالت
هاشم فردانش و مرتضی : ، نویسندگانشناسایی الگوي طراحی آموزشی مطلوب براي آموزش هاي صنعتی: مقاله.5

8، شماره 1387سال . نشریه مطالعات برنامه درسی. کرمی
هاشم فردانش، : ، نویسندهطراحی آموزشی از منظر رویکردهاي رفتارگرایی، شناخت گرایی و ساخت گرایی: مقاله.6

1377و بهار 1376نشریه علوم انسانی دانشگاه الزهرا، زمستان 
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، نویسنده هاشم فردانش، نشریه مدرس سیستمی و ساخت گرایی در طراحی آموزشینقد و بررسی دو دیدگاه : مقاله.7
1378پاییز . علوم انسانی 

i. Disigning Effective Hnstruction , Morroson, Ross & Kemp

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره5آزمون مباحث نظري : ارزشیابی پایانی
عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري و فعالیت هاي عملکردي پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت هاي : ارزشیابی فرآیند

نمره 5گروهی 
نمره 10مجموعه تکالیف عملکردي فردي و گروهی : کارتولیدي

مبناي . ون پایان ترم انجام می شودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزم
.مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»آموزش تاریخطراحی واحد یادگیري در «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

یادگیري نظامندي را طراحی کنند که تفاوت هاي فردي، بتوانند در راستاي اهداف نظام آموزشی فرصت هاي معلمان باید 
بتواند بافت و زمینه اجتماعی بر یادگیري را مد نظر قرار داده و، و نیز تأثیرات دانش آموزانعالیق و روش هاي یادگیري

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

خواهند زد و طرحهاي اثربخشی را براي پاسخ به معلمان بجاي اجراي طرح هاي از پیش تعیین شده، خود به خلق موقعیت دست
. نیاز یادگیرندگان در موقعیت هاي منحصر بفرد تولید خواهند کرد

مشخصات درس
عملی:  نوع درس
1: تعداد واحد

32: زمان درس
ساعت
طراحی : پیشنیاز

آموزشی

طراحی واحد یادگیري: نام درس

:واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این : پیامدهاي یادگیري/ اهداف

استاندارد هاي محتوا در یک حوزه یادگیري یک واحد یادگیري طراحی، تدوین، اجرا / با تحلیل برنامه درسی
. و و بر اساس نتایج ارزیابی آن را مورد بازنگري قرار دهد

شایستگی 
:اساسی

ck&pk&pck
-2&1-2کد 

2&1-3&2-
3&4-3

3سطح2سطح1سطحهامالك

منطق و 
اهداف و 

محتوا

در تبیین چیستی، چرایی و 
چگونگی منطق واحد یادگیري 
ارتباط آن ها را با یکدیگر براي 
مشخص نمودن ماهیت اهداف و 
محتواي واحد یادگیري تعیین 

.تکلیف نکرده است

در تبیین چیستی، 
چرایی و چگونگی 
منطق واحد یادگیري 
ارتباط میان اهداف و 
محتواي واحد یادگیري 

.مشخص شده است

چیستی، چرایی و چگونگی 
تبیین شده در منطق واحد 
یادگیري به وضوح براي 
اهداف و محتواي واحد 
یادگیري تعیین تکلیف نموده 

. است
واحد یادگیري طراحی شده طراحی

شامل کلیه مؤلفه ها است اما 
عناصر آن به صورت نظام مند و 

پشتیبانی هماهنگ از یکدیگر 
.نمی کند

واحد یادگیري طراحی 
شده شامل کلیه مؤلفه 
ها است و  عناصر 
داراي انسجام و 

.هماهنگی است

واحد یادگیري طراحی شده 
شامل کلیه مؤلفه ها است و  
عناصر داراي انسجام و 
هماهنگی است به گونه اي 
که منطق واحد یادگیري در 
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هر یک از عناصر انعکاس 
. یافته است

د و نق
ارزیابی 

گزارش اجراي و ارزیابی واحد 
یادگیري منعکس کننده برخی از 
نقاط قوت و ضعف برجسته واحد 
یادگیري است و پیشنهادات 

بهبود واحد / منجر به اصالح
.یادگیري نمی شود

گزارش اجراي و 
ارزیابی واحد یادگیري 
منعکس کننده نقاط 
قوت و ضعف واحد 
یادگیري است و 

منجر به پیشنهادات 
ایجاد انسجام و بیشتر 
واحد یادگیري شده 

.است

گزارش اجراي و ارزیابی 
واحد یادگیري منعکس کننده 
نقاط قوت و ضعف واحد 
یادگیري است و پیشنهادات 
منجر به ایجاد انسجام و 
تأثیر گذاري بیشتر بر نتایج 

.یادگیري دانش آموزان است

ار آنهاي یادگیري، محتواي درس و ساختفرصت. 2
کلیات طراحی واحد یادگیري: فصل اول

رویکرد برنامه درسی و ارتباط آن ساختار واحد یادگیري 
ارتباط واحد هاي یادگیري در ساختار یک موضوع درس

مدل و عناصر واحد یادگیري/ارتباط ساختار
)چرایی(منطق واحد یادگیري 

)چیستی(پیامد هاي یادگیري / اهداف
یاگیريوسعت و توالی واحد 

)چگونگی(فرصت هاي یادگیري 
: تکلیف یادگیري

چند نمونه واحد هاي یادگیري را از منطر منطق واحدیادگیري و ارتباط اجزاء آن را با یکدیگر با توجه به منطق آن بررسی و 
.تحلیل و نقش آن را در هماهنگی عناصر واحد یادگري گزارش نماید

: تکلیف عملکردي
. براي یک واحد یادگیري متن منطق آن را با توجه به چیستی، چراي و چگونگی تدوین نماید

استاندارد هاي محتوا و سازماندهی آن: فصل دوم
ایده کلیدي 

مفاهیم اساسی 
ترسیم نقشه مفهومی 

حقایق و اطالعات جزئی
مهارت هاي اساسی

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

تعیین سطح توانایی دانش آموزان 
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بازتعریف پیامد هاي یادگیري
: تکلیف عملکردي

مهارت اساسی مرتبط با آن در / اهداف در برنامه درسی براي آموزش یک ایده کلیدي مفاهیم/ با تحلیل استاندارد هاي محتوا
نمودار مهارت ها را ترسیم و ارتباط حقایق و اطالعات جزئی را با آن به / درسی نقشه مفهومیبرنامه درسی یکی از موضوعات

.نمایش بگذارد
سازمان دهنده ها: فصل سوم

طبقه بندي پیامد هاي یادگیري
پایه/ دهنده مرکزيسازمان

وابسته به دنیا
وابسته به مفهوم

وابسته به کاوشگري
وابسته به یادگیري

به کاربرد هاوابست
) ایده کلیدي(سازمان دهنده آموزشی 

)انعطاف، قابلیت، تناسب(معیار ها 
شناسایی عنوان ها 
: تکلیف عملکردي

. نمودار مهارت ها روش سازمان دهنده را براي تولید واحد یادگیري مشخص و آن را تبیین نماید/ با توجه به نقشه مفهومی
فرصت هاي یادگیري : فصل چهارم

کلی/ انتخاب راهبرد آموزشی اصلی
انتظارات عملکردي
پرسش هاي اساسی

اجتماعی/ بافت و زمینه فرهنگی
دانش و تجربیات پیشین 

برانگیختن
سبک هاي یادگیري

مهارت هاي فراشناخت
تکالیف یادگیري 

نظم منطقی فرصت هاي یادگیري
: تکلیف عملکردي

رصت هاي یادگیري را با در نظر گرفتن انتظارات عملکردي، سبک هاي با توجه به سازمان دهنده هاي مشخص شده ف
.طراحی و تولید نماید... یادگیري، مهارت هاي فراشناختی و

ارزشیابی: فصل پنجم
پیامد هاي یادگیري و مالك هاي سنجش
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راهبرد هاي سنجش
رسمی

غیر رسمی
خود ارزیابی

ارزشیابی توسط همساالن
ارزشیابی توسط معلم

ارزشیابی از واحد یادگیري
چگونه یادگیري  را بهبود دهیم؟

: تکلیف عملکردي
. پیامد هاي یادگیري واحد یادگیري طراحی شده را در قالب راهبرد هاي رسمی و غیر رسمی تدوین نماید.1
/ واحد یادگیري طراحی شده را در یک موقعیت آموزشی اجرا و نتایج ارزشیابی از عملکرد یادگیرندگان را براي اصالح.2

. ارتقاء واحد یادگیري مورد استفاده قرار دهد

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
د یادگیري، و از روش حل مسئله براي از روش مستقیم براي مطالعه و تحلیل برنامه درسی و سایر منابع علمی براي طراحی واح

. طراحی، تولید و ارزیابی یک نمونه واحد یادگیري می شود
منابع آموزشی. 4

-:منبع اصلی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
.... آزمون مباحث نظري : ارزشیابی پایانی
- عملکردي پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري و فعالیت هاي : ارزشیابی فرآیند

نمره 6هاي گروهی 
نمره 14مجموعه تکالیف عملکردي فردي و گروهی : کارتولیدي

مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود
. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»آموزش تاریخروش تحقیق «سرفصل درس

معرفی درس و منطق آن. 1

از ایـن اصـل   ،تاریخ نیز به منظـور رشـد و گسـترش خـود    علم. پایه پژوهش و تحقیق استوار استاساس و مبناي هر علمی بر
معلمان رشـته آمـوزش   دانشـجو . ي روش تحقیق خاص خود استهاي خود، داراو ویژگیماهیتبنا به علمیهر . مستثنی نیست

نیزبا انواع منابع دست اول و پژوهش هاي تاریخی،ضمن گذراندن واحدهاي مختلف دروس تاریخ،تاریخ در طی دوران تحصیل
روش تحقیـق، ضـمن   دانشجومعلمان در درس. در تاریخ پی می برندتحقیقاهمیت و ضرورت روش، بهاز این رو.شوندآشنا می
محـور  نگاه پـژوهش . گردندی میپژوهش تاریخنیز قادر به انجام عملیصورته هاي پژوهش در تاریخ، ببا روشنظريآشنایی

بلکـه در  ،شـته خواهـد شـد   حـوادث گذ آنهـا از  نه تنها موجب درك عمیق تر و دقیق تر انو انتقال آن به دانش آموزتاریخمعلم
.موثر و مفید خواهد بودنیز قدرت تجزیه و تحلیل دانش آموزان و تعمیق تقویت 

مشخصــــــات 
درس

ــوع درس : نــــ
عملی-نظري

ــد ــداد واحـ : تعـ
1+1

48: زمان درس
ساعت

تــاریخ : پیشــنیاز
شناسی

»خیتاردرقیتحقروش«:  نام درس

:واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
.ها و مراحل پژوهش در تاریخ آشنا خواهد شدبا اصول، روش-الف
.ارائه دهدیپژوهشکارمباحث درس تاریخ، یک نمونه پیوند بابا انتخاب یک موضوع  در-ب

شایســــــتگی 
:اساسی

Ck

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــول و  اصــ
ــد  فراینـــ

پژوهش

ــواع  ــژوهشان ــت،پ ،اهمی
اصــول و قواعــد ،کاربسـت 

.آن را بیان کند

ــژوهش  ــت پ جایگــاه و اهمی
ــواع   ــان انـ ــاریخی در میـ تـ
ــناخته و    ــا بازش ــژوهش ه پ
وجوه تمایز و تشابهات آن را 

.برشمرد

فرایند و اصول پژوهش تـاریخی  
را در طی انجام یک نمونه طرح 
ــاده ســازد و اهمیــت  تحقیــق پی

.هرکدام را بیان کند

عملی طرح 
پژوهش

با رعایت صـوري اصـول و   
ــیه   ــق، فرض ــل تحقی مراح
تحقیــق خــود را شــفاف   

. نکرده است

مشــخص ســاختن وجــود بــا 
، قــادر بــه ژوهشــیپفرضــیه
ــین  ــی و  تبی ــئله پژوهش مس

ایجاد ارتباط بـین فرضـیه و   

عالوه بر رعایت اصول و مراحل 
تحقیق تاریخی و تبیین پشـتوانه  
ــاط    ــجام و ارتب ــري آن، انس نظ

کافی بین اجـزا  مستند و مستدل
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.و مراحل تحقیق وجود دارد.نشده استنتیجه 

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.  2

سرفصل درسردیف
هاو کاربستاهداف ،مفاهیم: پژوهشتحقیق و 1
)مفاهیم، وقایع نگاري، تاریخ نگاري، تاریخ پژوهی، نقد تاریخی(تاریخ تاریخ و علم 2
انواع پژوهش3
ها و اصول اولیه تحقیقپیش شرط4
ط و چارچوب آن اهمیت، ضواب: طرح تحقیق5
)ضوابط و چارچوب(انتخاب عنوان یا موضوع تحقیق 6
)اصول و ضوابط(طرح مسئله 7
فرعیسواالت اصلی و سواالت 8
ها و مفروضاتفرضیه9
تعریف مفاهیم، متغییرها و ابعاد موضوع10
)توصیفی و تحلیلی-3تحلیلی و تبیینی -2توصیفی -1(تاریخیپژوهشروش هاي11
سوابق و ادبیات پژوهش12
هاي گردآوري اطالعات و شناسایی منابع پژوهشروش13
هاو تنظیم دادهمطالعه و بررسی منابع و فیش برداري 14
هانقد، پاالیش و طبقه بندي داده15
تحلیل و نگارش متن تحقیق16

:تکالیف یادگیري
از را مزبور مقاله هايپژوهش در تاریخ ایران، اسالم و جهان را انتخاب نموده و در کالسمقالۀبا راهنمایی استاد سه 

تا نقاط قوت و ضعف آنهـا در پیونـد بـا اصـول و روش هـاي تحقیـق تـاریخی        کندمنظر روش تحقیق نقد و بررسی 
.مشخص شود

:تکالیف عملکردي
هریک از دانشجومعلمان با راهنمایی استاد، یک موضوع تاریخی در پیوند با مباحث درسی را انتخاب و با رعایت تمـام  

.ارائه دهندانجام واصول و روش هاي تحقیق، طرح پژوهشی خود را

راهبردهاي تدریس و یادگیري.  3
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ها ارائه کـرد، پیشـنهاد   با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهاي تدریس و یادگیري براي همه درس
.شود از روش هاي آموزش ذیل بهره مند شدمی
:تدارك فرصت هاي یادگیري در محیط آموزشی شامل1-3

درس روش تحقیق در تاریخکاربست هاي مربوط به، اهداف و مفاهیمتبیین-
رعایت ترتب منطقی اصول و مراحل روش تحقیق در تاریخ-
مکلف کردن دانشجومعلمان به انجام تکلیف مشخص در پیوند با مباحث طرح شده در کالس -
طرح سواالت هدفمند و محوري از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزي-
و بررسی و نقد آنها در کالس و معرفی مقاالت و رساله هاي پژوهشی برگزیدهانتخاب-
هاي علمی و آموزشی با راهنمایی استاد در سمینارها و کارگاهترغیب و تشویق دانشجومعلمان-

:شناسایی و تدارك فرصت هاي یادگیري در خارج از محیط آموزشی شامل2-3
و آرشیوي، مراکز پژوهش و تحقیقکتابخانه ها، مراکز اسناداز بازدید -24
آشنا ساختن با سایت هاي پژوهشی تاریخی-25
آشنا ساختن با مجالت و نشریات علمی معتبر تاریخی-26
داخلی و خارجیارائه شده در همایشهاي تاریخی مقاله هايآشنا ساختن با مهمترین -27

منابع آموزشی. 4

: منبع اصلی
.نشر نی: تهران. بر روش پژوهش در تاریخدرآمدي). 1386(مالئی توانی، علیرضا -
.دانشگاه ملی ایران: تهران. روش تحقیق در تاریخ نگاري). 1358(قائم مقامی، جهانگیر -
.جهاد دانشگاهی: مشهد. راهنماي نگارش در تاریخ). 1387(نورایی، مرتضی -
.مشهد، آستان قدس رضوي، روشهاي پژوهش در تاریخ، ترجمۀ گروه مترجمان، )1375(ساماران، شارل -

:منبع فرعی
.اساطیر:تهران). 1362(ترجمه اوانس اوانسیان . مقدمه اي بر روش تحقیق در تاریخ. کیتسن کالرك. ج-
.نشر اشاره: تهران. پژوهش در عمل). 1392(قاسمی پویا، اقبال -
.نشر گستره: تهران. آیین پژوهش). 1378(آریان پور، امیرحسین -

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

)نمره8(ارزشیابی مستمر یا فرایندي 5-1
شامل پاسخ به سواالت و طرح سواالت محوري از سوي دانشجویان، ارائه (مشارکت جدي دانشجویان در مباحث کالسی -

نمره3) سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی
نمره5ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمیت آن -

)نمره12(ارزشیابی پایانی 5-2
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همچنـین  . مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سطوح مختلـف دانشـی و فرادانشـی اقـدام نمایـد     
.مرحله پایان ترم برگزار نمایندند آزمون پایانی را درمدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضاي کالس و درس می توان
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»آموزش تاریختحلیل محتواي کتاب درسی «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

درك دانشجویان نسبت به مالك هایی که کیفیت مواد آموزشی بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می گیرد این امکان را فراهم می 
کند تا آنان نقاط قوت و کاستی هاي مواد آموزشی را شناسایی نموده و آن را با اقتضائات محیط یادگیري و نیاز دانش آموزان  

ه تحلیل مواد آموزشی زمینه مشارکت در فرآیند تولید مواد آموزشی را آینده افزایش داده و کسب تجربه در زمین. تطبیق دهند
منجر به شکل گیري ظرفیت در سطح مدارس و مناطق آموزشی براي فاصله گرفتن از سیستم متمرکز فعلی در نظام آموزشی و 

. رفتن به سمت کاهش تمرکز می شود
مشخصات درس

عملی:  نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت64: زمان درس

برنامه ریزي : پیشنیاز
درسی 

تحلیل محتواي کتاب درسی:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
سازگاري مواد آموزشی تدوین شده با برنامه درسی را شناسایی و /با تحلیل ساختار برنامه درسی، میزان همخوانی

.  گزارش نماید
با استفاده از روش هاي کمی و کیفی تحلیل محتوا، موادآموزشی را به جهت تبعیت از مالك هاي در دو بعد 

. ظاهري و سازماندهی محتوا مورد ارزیابی قرار دهد
:شایستگی اساسی

pck 2&3-1کد-
3&4 -3

3سطح2سطح1سطح هامالك

تحلیل برنامه 
درسی

میزان ارتباط میان ساختار 
برنامه درسی و مواد 
آموزشی را بدون تحلیل 
عناصر برنامه درسی و تأثیر 
آن در سازماندهی مواد 
آموزشی گزارش نموده 

.است

ارتباط میان ساختار برنامه
درسی و مواد آموزشی را با 
تحلیل عناصر برنامه درسی و 
تأثیر آن در سازماندهی مواد 

.آموزشی گزارش نموده است

ارتباط میان ساختار برنامه 
درسی و مواد آموزشی را با 
توجه به سازگاري این عناصر 
با مواد آموزشی و نقش  آن در 

.یادگیري گزارش نموده است

روش هاي 
تحلیل محتوا

رفاً از روش هاي کمی ص
براي تحلیل مواد آموزشی 
استفاده کرده و این تحلیل 
را بیشتر بر ویژگی هاي 
ظاهري مواد آموزشی 

.متمرکز نموده است

از روش هاي کمی و کیفی 
براي تحلیل مواد آموزشی 
استفاده کرده و نشان داده 
است که ارتباط روش و نوع 
محتوا را مش شناسد اما 

از مالك تحلیل خود برخی
ها در هر یک از دو بعد را 

از روش هاي کمی و کیفی در 
تحلیل مواد آموزشی استفاده 
کرده و رابطه روش هاي 
تحلیل محتوا را با نوع محتوا و 
مالك ها در هر یک از دو بعد 

.مد نظر قرار داده است
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.متمرکز نموده است

مالك هاي 
تحلیل

تحلیل انجام شده نشان می 
دهد که نسبت به مالك 
هاي تحلیل محتوا و نقش 
آن در شکل دادن مواد 
آموزشی که تأثیر تعیین 
کننده اي بر یادگیري دارد 

. آگاه نیست

تحلیل انجام شده نشان می 
دهد که از مالك هاي 
تحلیل محتوا و تأثیر آن در 
شکل دهی مواد آموزشی که 

یبانی از یادگیري عمیق پشت
. می کند آگاه است

تحلیل انجام شده نشان می 
دهد که  از مالك هاي تحلیل 
محتوا و تأثیر آن در 
سازماندهی مواد آموزشی بر 
اساس  جهت گیري هاي 

.برنامه درسی آگاه است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
هاي درسیساختار برنامه: فصل اول

درسیرویکرد برنامه-1
اهداف برنامه-2
اصول حاکم برانتخاب و سازماندهی محتوا-3
یادگیري–هاي یاددهی روش-4
یابیروش هاي ارزش-5
مواد آموزشی در برنامه درسی-6

:تکلیف یادگیري
و پژوهش هاي انجام شده در زمینه تحلیل محتواي کتاب هاي درسی و ) مقاالت کتاب ها(مطالعه منابع برنامه ریزي درسی 

مطالعه مشارکت معلمان در طراحی و تدوین . نقاط قوت و ضعف در یادگیري دانش آموزان/ تهیه گزارشی از نقش  مواد آموزشی
. مواد آموزشی در سایر کشور ها

:عملکرديتکلیف 
.ساختار یک نمونه برنامه درسی را به جهت نقش هر یک از عناصر در سازماندهی مواد آموزشی بررسی نماید و گزارش نماید

روش هاي تحلیل محتوا: فصل دوم
هاي تحلیل محتوامفاهیم، اصول و تکنیک-
روش هاي کمی در تحلیل محتوا-
مراحل روش تحلیل کمی-
اعتبار یافته ها-
کیفی در تحلیل محتواروش هاي -
مراحل روش تحلیل کیفی-
اعتبار یافته ها-

:تکلیف یادگیري
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و نحوه ..) کتاب، فیلم، مقاله نرم افزار و(مطالعه حداقل دو گزارش پژوهشی در زمینه تحلیل محتواي مواد آموزشی .1
یک از این دو روش در استفاده از روش هاي کمی و کیفی در تحلیل مطالعه و نظر خود را در مورد یافته هاي هر

. شناسایی نقاط قوت و ضعف محتوا به همراه پیشنهادات ارائه کند
:تکلیف عملکردي

. یک نمونه از مواد آموزشی را انتخاب و با استفاده از روش هاي کمی و کیفی آن را تحلیل و یافته ها را گزارش نماید
تحلیل محتواي مواد آموزشی: فصل سوم

. وعات درسی در دو بعد ظاهري و سازماندهی محتواتحلیل یکی از موض
: مقوله هاي مورد بررسی در بعد ظاهري-

صفحه آرایی-
قلم و فونت-
تصاویر گرافیکی و پویا نمایی-
جداول و نمودار ها-
ویژگی هاي فنی-

: مقوله هاي مورد بررسی در بعد سازماندهی محتوا-
توالی-
اعتبار-
تعادل -
پوشش اهداف-
تکالیف یادگیريفرصت ها و -
راهبرد هاي آموزش -
راهبرد هاي ارزشیابی-
:تکلیف عملکردي

دانشجو می تواند یکی از موضوعات درسی را انتخاب نموده و در مرحله اول ارتباط مواد آموزشی با عناصر برنامه درسی و 
بر اساس مالك ها درهر یک از دو بعد در مرحله دوم نیز هر یک از مواد آموزشی را. چگونگی تحقق آن را مورد بررسی قرار دهد

تحلیل هاي انجام شده به جهت استفاده از روش هاي کمی . سازماندهی محتوا و ویژگی هاي ظاهري مورد بررسی قرار می دهد
. و کیفی و مالك هاي هر یک از دو روش به صورت گروهی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
روش هاي بکارگرفته شده در / لعه فردي و تهیه خالصه نظام مند از منابع علمی در زمینه روش هاي تحلیل محتوامطا

استفاده از شیوه مشارکتی در . پژوهش هاي تحلیل محتوا و ارائه آن در سمینار هاي کالسی یا در سطح واحد آموزشی
/ شرکت در سمینار هایی که در محیط آموزشی. ل محتواارزیابی فعالیت هاي فردي و گروهی بر اساس مالك هاي تحلی

.مراکز علمی و اظهار نظر در مورد گزارش هاي ارائه شده

منابع آموزشی. 4
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تحلیل محتوا در ). 1380(آر-اصول و مبانی برنامه ریزي درسی، هولستی، ال). 1388(کوروش فتحی واجارگاه، : منبع اصلی
. تهران چاپ دوم. انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی. ترجمه نادر ساالر زاده امیر. علوم اجتماعی و اسانی

چاپ . انتشارات آموزش امیر. محتواي رسانه هاي آموزشیراهنماي عمل تحلیل ). 1381(نوریان، محمد : منبع فرعی
/ مقاالت فصل نامه برنامه درسی و نوآوري هاي آموزشی در زمینه تحلیل محتواي برنامه هاي درسی و کتاب هاي درسی.اول

.مواد آموزشی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره5آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 5عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها : ارزشیابی فرآیند

نمره 10مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»1خیتارآموزشکاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در «درس  سرفصل

معرفی درس و منطق آن.1

برخورداري از ابعاد گوناگونی از سواد از اي با فناوري اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که زندگی بشر در عصر کنونی به گونه
جمله سواد اطالعاتی، سواد رسانه اي، سواد رایانه، سواد فناوري، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب 

لذا . رددهاي رسمی وارد گاطالعات و ارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزشفناوريضرورت توجه به. گرددمی
رو معلمان که وظیفه آماده از این. آموزان امروز وشهروندان فردا استمندي از این بعد سواد یکی از نیازهاي دانشآشنایی و بهره

ي ها و سواد الزم در حوزهآموزان را براي ورود به عرصه زندگی دارند، خود نیز باید ضمن برخورداري از شایستگیسازي دانش
- هاي یاددهیهاي خود بهره گیرند و با تلفیق این فناوري در فرصتت و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزشفناوري اطالعا

آموزان را آموزش دهند که چگونه خود را براي استفاده گیري از افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانشیادگیري عالوه بر بهره
. ر زندگی آماده کنندآمده بواسطه این فناوري دهاي پیشصحیح از فرصت

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
واحد1: تعداد واحد
48: زمان درس

ساعت
مهارت هاي : پیشنیاز
هفتگانه

1خیتارآموزشکاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات : نام درس

: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
- 2در آموزش ، ICTدرك -1مولفه  6ها دانشجو معلمان در جدول شایستگی

سازمان بندي و -5هاي فاوا ، مهارت-4پداگوژي ، -3برنامه درسی و ارزشیابی ، 
به شرح جدول زیر 13یادگیري حرفه اي معلم  در سواد فناوري-6مدیریت  و 

.باشدمی

)تولید دانش(3سطح )تعمیق دانش(2سطح )سواد فناوري(1سطح مالك ها
در ICTدرك 

آموزش
هاآگاهی از سیاست

3سطح 2سطح 1سطح 
هاي ملی، با آگاهی از سیاست

را براي تعدادي راهکار و روش
هاي کالسی رشته حمایت فعالیت

ها، پیشنهاد خود  از این سیاست
.نماید

،  هاي ملیبا آگاهی از سیاست
را عملیاتی تعدادي راهکار و روشِ

براي تطابق و حمایت  
کالسی رشته خود از هاي فعالیت

.هاي فوق، پیشنهاد نمایدسیاست

هاي با آگاهی از سیاست
فهرستی از راهکارها و ملی،  
را هاي عملیاتی ماهرانهروش

براي تطابق و حمایت  
هاي کالسی رشته فعالیت

هاي فوق، خود از سیاست
.پیشنهاد نماید

استفاده از فاوا  براي یادگیري کارآتر و موثرتر: سواد فناوري 13
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هاي مهارت
فاوا

ابزارهاي پایه

3سطح 2سطح 1سطح 
تعدادي از عملکرد و نحوه کار 

سخت افزارها و نرم افزارهاي 
، نرم افزارهاي کاربردي پایه

تولیدي، مرورگرهاي وب، نرم 
افزارهاي ارتباطی، نرم افزارهاي 

هاي کاربردي ارائه و برنامه
همتایان خود مدیریت را به 

.نمایش دهد

ضمن اگاهی از عملکرد و نحوه 
هاي کار سخت افزارها و نرم افزار

پایه، نرم افزارهاي کاربردي 
تولیدي، مرورگرهاي وب، نرم 
افزارهاي ارتباطی، نرم افزارهاي 

هاي کاربردي ارائه و برنامه
آموزشی سه فعالیتمدیریت، 

ها را مبتنی بر استفاده از آن
.طراحی نماید

هاي آموزشی طراحی فعالیت
مبتنی بر استفاده از شده
اي افزارها و سخت افزارهنرم

در حضور گروه کاربردي را 
و با کسب همتا تشریح نموده

ها،  ي آنازریابانهنظرات 
.طراحی خود را اصالح نماید

برنامه درسی و 
ارزشیابی

دانش پایه
3سطح 2سطح 1سطح 

با آگاهی در مورد استانداردهاي 
برنامه درسی رشته درسی خود و 
راهبردهاي استاندارد ارزشیابی، 

براي  تلفیق فاوا در روشسه 
برنامه درسی رشته خود را ارائه 

نماید

با آگاهی در مورد استانداردهاي 
برنامه درسی رشته درسی خود و 
راهبردهاي استاندارد ارزشیابی، 

براي  تلفیق فاوا در پنج روش
برنامه درسی رشته خود را ارائه 

نماید

با آگاهی در مورد 
استانداردهاي برنامه درسی

رشته درسی خود و 
 راهبردهاي استاندارد

هاي ها و راهروشارزشیابی، 
براي  تلفیق فاوا در گوناگونی

برنامه درسی رشته خود را 
ارائه نماید

تلفیق فناوريپداگوژي
3سطح 2سطح 1سطح 

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، 
چه زمانی (باچه کسانی، چه زمانی 

تواند فاوا را براي و چگونه می) نه
فعالیت هاي کالسی و ارائه هاي 

از حداقل سه موردخود بکار گیرد، 
هاي این موارد را در موقعیت
.یادگیري خاص پیشنهاد نماید

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، 
چه زمانی (نی باچه کسانی، چه زما

تواند فاوا را براي و چگونه می) نه
فعالیت هاي کالسی و ارائه هاي 

از مورد5حداقل خود بکار گیرد، 
هاي این موارد را در موقعیت
.یادگیري خاص پیشنهاد نماید

با آگاهی در مورد اینکه  
کجا، باچه کسانی، چه زمانی 

و چگونه ) چه زمانی نه(
عالیت تواند فاوا را براي فمی

هاي کالسی و ارائه هاي 
فهرستی از خود بکار گیرد، 

هاي را در موقعیتاین موارد
.یادگیري خاص تهیه نماید

کالس استانداردسازمان بندي 
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3سطح 2سطح 1سطح و مدیریت
را یک فعالیتبا استفاده از فاوا 
کالس در قالب (براي کل کالس 

اي به گونه)یک گروه بزرگ
سازمان بندي نماید که همه 

آموزان به طور  عادالنه به دانش
تجهیزات فراهم شده دسترسی 

.داشته باشند

را یک فعالیتبا استفاده از فاوا 
به هاي کوچک کالسیگروه
اي سازمان بندي نماید که گونه

آموزان به طور  عادالنه همه دانش
به تجهیزات فراهم شده دسترسی 

.باشندداشته

چندین فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي به گونهرا به صورت  فردي

سازمان بندي نماید که همه 
آموزان به طور  عادالنه دانش

به تجهیزات فراهم شده 
.دسترسی داشته باشند

یادگیري 
اي معلمحرفه

سواد دیجیتال
3سطح 2سطح 1سطح 
هاي فناورانه و با استفاده از مهارت

حداقل پنج منبع وبدانش کافی، 
مورد نیاز را براي بدست آوردن 
موضوعات درسی اضافی و دانش 
پداگوژیکی در جهت یادگیري 

اي خود شناسایی نموده و حرفه
.ها تهیه نمایدفهرستی از آن

هاي فناورانه با استفاده از مهارت
منبع حداقل دهو دانش کافی، 

مورد نیاز را براي بدست وب
آوردن موضوعات درسی اضافی و 
دانش پداگوژیکی در جهت 

اي خود شناسایی یادگیري حرفه
ها تهیه نموده و فهرستی از آن

.نماید

هاي با استفاده از مهارت
منابع فناورانه و دانش کافی، 

را براي وب مورد نیاز متعددي
بدست آوردن موضوعات درسی 

و دانش پداگوژیکی در اضافی 
اي خود جهت یادگیري حرفه

شناسایی نموده و فهرستی از 
و به گروه همتا ها تهیه نماید آن

.ارائه دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
درك فاوا در آموزش:  1فصل

شایستگی
هاآگاهی از سیاست

3سطح 2سطح 1سطح 
راهکار و هاي ملی، تعدادي با آگاهی از سیاست

هاي کالسی را براي حمایت فعالیتروش
.ها، پیشنهاد نمایدرشته خود  از این سیاست

،  تعدادي راهکار و هاي ملیبا آگاهی از سیاست
را براي تطابق و حمایت  عملیاتیروشِ

هاي هاي کالسی رشته خود از سیاستفعالیت
.فوق، پیشنهاد نماید

فهرستی هاي ملی،  با آگاهی از سیاست
هاي عملیاتی ماهرانهاز راهکارها و روش

هاي را براي تطابق و حمایت  فعالیت
هاي فوق، کالسی رشته خود از سیاست

.پیشنهاد نماید
14هاي ملی نظام آموزشیهاي کالسی مبتنی با فاوا با سیاستهمسوسازي فعالیت

هاي نظام آموزشی در مورد فاوا سیاست
هاي کالسی در رشته درسی مربوطههاي کلیدي فعالیتویژگی

.به اسناد باالدستی مراجعه شود14
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هاي ملی فاوا  هاي کالسی در جهت اجراي سیاستهاي فعالیتچگونگی بکارگیري ویژگی
تکالیف یادگیري و عملکردي 

: دانشجو معلمان
هاي ملی فاوا بحث نمایند در مورد سیاست
هاي کالسی رشته علمی بحث کالسی داشته باشنددر مورد شیوه هاي متداول فعالیت ها و تمرین.
هاي ملی حمایت کند، شناسایی نموده  تهاي کالسی را که بتواند در عمل  از سیاسهاي فعالیتبا جستجو در منابع مکتوب و اینترنتی ویژگی

.ها را در رشته درسی خود ارائه نمایدها را مورد تحلیل قرار دهد و فهرستی از این فعالیتو به صورت دیجیتال در کالس ارائه و آن

هاي فاوامهارت: 2فصل 
شایستگی

ابزارهاي پایه
3سطح 2سطح 1سطح 

از سخت افزارها و عملکرد و نحوه کار تعدادي
نرم افزارهاي پایه، نرم افزارهاي کاربردي 
تولیدي، مرورگرهاي وب، نرم افزارهاي 

هاي ارتباطی، نرم افزارهاي ارائه و برنامه
به همتایان خود نمایش کاربردي مدیریت را 

.دهد

ضمن اگاهی از عملکرد و نحوه کار سخت 
افزارها و نرم افزارهاي پایه، نرم افزارهاي 

اربردي تولیدي، مرورگرهاي وب، نرم ک
افزارهاي ارتباطی، نرم افزارهاي ارائه و 

سه فعالیتهاي کاربردي مدیریت، برنامه
ها را طراحی مبتنی بر استفاده از آنآموزشی 

.نماید

مبتنی بر هاي آموزشی طراحی شدهفعالیت
افزارها و سخت افزارهاي استفاده از نرم

تشریح وه همتا کاربردي را در حضور گر
ها،  ي آنو با کسب نظرات ازریابانهنموده

.طراحی خود را اصالح نماید
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افزارهاي رایجافزارها و نرمسخت
تشریح و نمایش ضمن معرفی(افزارهاي متداول معرفی سخت(
  15برداريیادداشتو ) وارد کردن ، ویرایش ، قالب بندي  و چاپ: تشریح و نمایش مانند(معرفی پردازشگر لغات

افزارهاي ارائه و دیگر منابع دیجیتالمعرفی  نرم.
یک بسته نرم افزار ترسیم براي ایجاد یک نمایش ترسیمی ساده توسط (ها افزارهاي گرافیگی و ترسیمی و عملکرد اساسی آنمعرفی نرم

.)مدرس در کالس استفاده گردد
 اینترنت و دنیاي گسترده وبWWW مرورگرها و ،URL و دسترسی به یک وب سایت
ها و کلید واژهاي جستجوي در رشته علمیاز آنموتورهاي جستجو ،کلید واژهاي جستجوي و راهبردهاي استفاده
16ایمیل و مکاتبات الکترونیکی پایدار باز کردن حساب کاربري

17سازهاي برخط و برون خطذخیره

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

ها بحث و هاي دستی را نمایش داده و در مورد آنعملکرد اساسی انواع سخت افزارها از قبیل رایانه، لپ تاپ، پرینتر، اسکنر، و دستگاه
.گفتگو نمایند

وظایف اصلی پردازشگر کلمات در کالس نمایش و توضیح داده شود.
دبرداري نماینوت از موارد مورد نیاز یادداشتبا استفاده از وان.
نمایش چگونگی بکارگیري پردازشگر کلمات درفرآیند آموزش بکار گرفته و نمایش داده شود .
تولید سند متنی با استفاده از پردازشگر کلمات که در آن وظایف پردازشگر لغات را براي تولید یک سند نشان دهد.
 تهیه و در کالس اجرا نمایند و بهبود آن توسط گروه همتا مورد به انتخاب و با استفاده از منابع دیجیتال مربوط به رشته خود یک ارائه

.ارزیابی قرار گیرد
یک نمایش ترسیمی  ایجاد نموده و به اشتراك بگذارند.
با استفاده از یک مرورگر به یک سایت مردمی دسترسی یابند .
 بحث شود و یک نمونه جستجو انجام و نتایج نشان بکارگیري موتور جستجو را نمایش داده ، در مورد کلید واژهاي یک جستجوي ساده

داده شود نمایش داده شود
ها را جستجو نمایند و در مورد راهبردهاي انتخاب  کلید واژگان مورد با استفاده از کلید واژگان رشته خود براي موضوع مورد نظر  وب سایت

استفاده با گروه بحث نمایند 
بردي ایمیل نمایش داده و یک حساب کاربري ایمیل ایجاد و تعدادي پیغام هاي ایمیلی را به چگونگی ایجاد و بکارگیري حساب کار

.همتایان خود در کالس ارسال نمایند
سند متنی ایجاد شده در فعالیت قبلی را به صورت برخط و برون خط در ذخیره سازهاي مربوطه ذخیره نماید.

آموزشیهايعاملافزارهاي و سیستمسخت افزارها، نرم

15 Onenote

ها و ابزارهاي صندوق پست الکترونیک مانند، آشنایی با توانایی، )آت لوك و تاندر برد(و برون خط )  مانند یاهو( هاي پست الکترونیک برخط صندوق16
ذخیره ... اندازه، راست، میان و چپ چین نمودن، امضاء، ایجاد زمینه، الصاق فایل، ایجاد گروه، مسدود کردن اپسم یا ایمیل هاي ناخواسته وتعیین قلم و 

.هاي صندوق پست الکترونیکها و الصاقیات در پوشهنامه
17 Online and Offline
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معرفی سخت افزارهاي آموزشی و سخت افزارهاي خاص رشته
 معرفی نرم افزارهاي آموزش، تمرین و تکلیف ، نمایش عملکرد مخصوص رشته درسی و تشریح  اهداف در راستاي کسب دانش توسط

آموزان از موضوعات درسیدانش
19)در صورت وجود در رشته مورد نظر معرفی گردد(آموزشی 18معرفی چند نمونه سیستم عامل متن باز

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

هاي آن در کالس بحث نمایندکار با سخت افزارهاي آموزشی و سخت افزارهاي خاص رشته را نمایش دهند و در مورد قابلیت .
ا شناسایی و به کالس معرفی نماینداز طریق جستجو در اینترنت سخت افزارهاي آموزشی جدیدي ر.
هاي متنوعی از  نرم افزارهاي آموزش، تمرین و تکلیف در رشته مربوطه را شناسایی و در کالس معرفی و نحوه کار را نمایش دهندبسته.
س بحث شودتوضیح و بحث کالسی در مورد چگونگی  کاربرد نرم افزارها براي یک موضوع خاص دانشی توضیح داده شده و در کال.
هاي نرم افزاري رشته  و تشریح چگونگی  استفاده  در  جهت کسب دانش در رشته و موضوع خاص مورد  تجزیه و تحلیل قرار گیرند بسته

.و مورد قضاوت قرار گیرند
شودهاي آن نمایش داده یک نمونه سیستم عامل آموزشی متنایب با رشته درس خود را در کالس معرفی، نصب و ویژگی.

افزارهاي آموزشی در برنامه درسیکاربرد نرم
ها مطابق با ارزیابی صحت و قرار گیري آن(هاي نرم افزاري آموزشی و منابع مبتنی بر فاوا در برنامه درسی رشته، تعیین جایگاه بسته

) آموزاني دانشاستانداردهاي برنامه درسی و تطابق با نیازهاي خاص و ویژه
ي و یادگیريتکالیف عملکرد

:دانشجو معلمان 
ها، نرم افزارهاي مناسب براي تهیه ها و کاتالوگبا جستجو در وب سایتLO20هاي  رشته خود را شناسایی نموده
در مورد انطباق استانداردهاي برنامه درسی با نرم افزارهاي آموزشی رشته مورد نظر بحث نمایند.
افزاري از نظر صحت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرندبسته هاي نرم.
هاي آموزش الکترونیکی در برنامه درسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهندافزارها و بستهچگونگی ورود نرم.
افزارهاي آموزشی ارائه دهندمعیارهاي مناسبی براي تجزیه و تحلیل و ارزیابی نرم.

درسی و ارزشیابیبرنامه : 3فصل 
شایستگی

دانش پایه
3سطح 2سطح 1سطح 

با آگاهی در مورد استانداردهاي برنامه درسی 
 رشته درسی خود و راهبردهاي استاندارد

با آگاهی در مورد استانداردهاي برنامه درسی 
 رشته درسی خود و راهبردهاي استاندارد

با آگاهی در مورد استانداردهاي برنامه 
درسی رشته درسی خود و راهبردهاي 

18 Open source

Edubuntu  ،UKnow4Kids ،OLPC  ،Qimo: به عنوان نمونه در آموزش ابتدایی 19 4 Kids ،Uberstudent ،

OpenSuse-Edu ،Guadalinux-Edu ،Fedora Education Spin ،Debian-Edu ،Ubermix ،Sugar  ،
DoudouLinux

20 Learning Object
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در براي  تلفیق فاواحداقل سه روشارزشیابی، 
برنامه درسی رشته خود را ارائه نماید

در برنامه براي  تلفیق فاواپنج روشارزشیابی، 
درسی رشته خود را ارائه نماید

هاي ها و راهروشاستاندارد ارزشیابی، 
در گوناگون و متنوعی براي  تلفیق فاوا
برنامه درسی رشته خود را ارائه نماید

هاي کاربردي با استانداردهاي برنامه درسی رشته مربوطهافزارها و برنامهمتناسب سازي نرم
هاي درسی رشته علمی مربوطه استانداردهاي برنامه
هاي کاربرديحمایت استانداردها توسط برنامه(ي آن رشته هاي کاربردي ویژهافزاري و برنامهنرمهاي چگونگی تطابق استانداردها با بسته(
در برنامه درسی رشته مربوطه) هاي کاربردينرم افزارها و برنامه(هاي تلفیق فاوا راهبردها و روش

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

افزاري ویژه رشته درسی خود را انتخاب نموده و استانداردهاي برنامه درسی رشته علمی را که با این بسته نرمهاي نرم افزاري تعداي از بسته
مطابقت دارد، را شناسایی نموده

افزاري متفاوت در برنامه درسی مربوطه ارائه دهدهاي نرمراهبردهایی را براي تلفیق بسته.
هاي کاربردي در کالس بحث نمایندنداردها توسط برنامهدر مورد چگونگی و معیارهاي حمایت این استا.

21پداگوژي: 4فصل 

شایستگی
تلفیق فناوري

3سطح 2سطح 1سطح 
با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه کسانی، چه 

تواند فاوا را و چگونه می) چه زمانی نه(زمانی 
براي فعالیت هاي کالسی و ارائه هاي خود 

از این موارد را در سه مورد، حداقل بکار گیرد
.پیشنهاد نمایدهاي یادگیري خاص موقعیت

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه کسانی، چه 
تواند فاوا را و چگونه می) چه زمانی نه(زمانی 

براي فعالیت هاي کالسی و ارائه هاي خود 
از این موارد را در مورد5حداقل بکار گیرد، 

.پیشنهاد نمایدص هاي یادگیري خاعیتموق

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه 
و ) چه زمانی نه(کسانی، چه زمانی 

تواند فاوا را براي فعالیت هاي چگونه می
کالسی و ارائه هاي خود بکار گیرد، 

هاي موقعیترا در فهرستی از این موارد
.تهیه نمایدیادگیري خاص

فاوا در آموزش 
 یادگیري چهره به چهره، برخط و ترکیبی و موارد کاربرد در رشته درسیمروري بر رویکردهاي
22یادگیري در رشته درسی-فاوا و بهبود و تکمیل راهبردهاي یاددهی

براي توسعه و بهبود یادگیري دانش موضوع درسی(هاي فاوا با طرح درس سازي فعالیتمتناسب(
ع دیجیتال پشتیبانی از آموزش با نرم افزارهاي ارائه و مناب

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

هاي رویکردهاي یادگیري چهره به چهره و برخط در کالس بحث شود و نتایج بدست آمده با رویکرد ترکیبی در مورد مزایا و محدودیت
.مقایسه گردد

نماید، طراحی نموده و هاي درس را تکمیل میها کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات فرآیند تدریس در کالسیک نمونه فعالیت که در آن

٢١ -
٢٢

..
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.در کالس درس اجرا  نموده و توسط گروه همتایان ارزیابی گردد
ه  شده باشد و یک نمونه طرح درس برخط، یک نمونه طرح درس ترکیبی که نرم افزارهاي آموزشی، تمرین و تکلیف در آن جاي داد

.طراحی گردد و موارد کاربرد هر کدام در کالس توضیح داده شود
هاي مربوطه را بین گروه همتایان به اشتراك گذاشته و پیشنهادات ارائه شده جهت بهبودآن طراحی را دریافت و اعمال نمایندطرح درس.
فزارهاي ارائه را در کالس ارائه دهندطرح درس بهبود یافته با استفاده از نرم ا.
چگونگی بکارگیري نرم افزارهاي ارائه و سایر رسانه هاي دیجیتال در پشتیبانی از روش سخنرانی نمایش دهند.
هاي یادگیري خاص تهیه نمایندهاي آموزشی تقویت شده با فاوا را براي موقعیتهاي متنوعی از ارائهنمونه.

و مدیریتسازمان بندي : 5فصل 
شایستگی

کالس استاندارد
3سطح 2سطح 1سطح 

را براي کل یک فعالیتبا استفاده از فاوا 
به )کالس در قالب یک گروه بزرگ(کالس 

اي سازمان بندي نماید که همه گونه
آموزان به طور  عادالنه به تجهیزات و دانش

.امکانات فراهم شده، دسترسی داشته باشند

هاي را براي گروهیک فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي سازمان بندي نماید به گونهکوچک کالسی 
آموزان به طور  عادالنه به که همه دانش

تجهیزات و امکانات فراهم شده، دسترسی 
.داشته باشند

هاي را به چندین فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي سازمان بندي به گونهصورت فردي 

آموزان به طور  عادالنه ه همه دانشنماید ک
به تجهیزات و امکانات فراهم شده، 

.دسترسی داشته باشند
مدیریت فاوا در کالس درس

هاي کالسی متناسب با براي تکمیل آموزش(هاي مختلف آزمایشگاه رایانه هاي مدوام یادگیري و روشتلفیق آزمایشگاه رایانه در فعالیت
)رشته درسی

 هاي کوچک دانش آموزي در کالس درس بدون ایجاد اختالل در سایر به صورت فردي و یا گروه(چگونگی مدیریت منابع مکمل فاوا
) هاي کالسیفعالیت

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

توانند براي تکمیل آموزش کالسی مورد میکه ) اي از لپ تاپ هاي کالسییا مجموعه( هاي مختلف آزمایشگاه رایانه نمونه هایی از روش
ي آزمایشگاه رایانه است را هاهایی که شامل استفاده از فعالیتها بحث نماید و طرح درساستفاده قرار گیرند، طراحی نموده و در مورد آن

.طراحی نمایند
دو نفري یا گروهی براي تکمیل فرآیند آموزش توانند به صورت فرديهاي متنوع که منابع فاواي محدود کالسی میهایی از روشمثال ،

هایی را  که شامل استفاده از فاوا براي تکمیل فرآیند آموزش کالسی مورد استفاده قرار گیرند را ارائه و در مورد آن بحث نماید و طرح درس
.است، طراحی و تهیه نمایند

سازمان بندي تجهیزات در کالس درس
 هاي کوچک و یا فردي، دو نفره ، گروه(هاي گوناگون براي بکارگیري فناوري)  مناسب و نامناسب(اجتماعیبررسی قرارگیري و چینش

)آموزانبزرگ متناسب با رشته و سن دانش

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

آموزان  براي کاربردهاي آموزشی متناسب دانشهاي هاي نرم افزاري و سخت افزاري گوناگون را شناسایی نموده و در مورد چینشفناوري
.در رشته بحث نمایند) هاي بزرگفردي، دو نفره ، گروه هاي کوچک و گروه(

اي معلمیادگیري حرفه:  6فصل
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شایستگی
سواد دیجیتال

3سطح 2سطح 1سطح 
هاي فناورانه و دانش کافی، با استفاده از مهارت

مورد نیاز را براي بدست حداقل پنج منبع وب
آوردن موضوعات درسی اضافی و دانش 

اي خود پداگوژیکی در جهت یادگیري حرفه
.ها تهیه نمایدشناسایی نموده و فهرستی از آن

هاي فناورانه و دانش با استفاده از مهارت
مورد نیاز را براي حداقل ده منبع وب کافی، 

بدست آوردن موضوعات درسی اضافی و دانش
اي خود پداگوژیکی در جهت یادگیري حرفه

.ها تهیه نمایدشناسایی نموده و فهرستی از آن

هاي فناورانه و دانش با استفاده از مهارت
را براي منابع وب مورد نیاز متعدديکافی، 

بدست آوردن موضوعات درسی اضافی و 
دانش پداگوژیکی در جهت یادگیري 

ستی از اي خود شناسایی نموده و فهرحرفه
.به گروه همتا ارائه دهدها تهیه نماید و آن

توسعه دانش موضوعی و پداگوژي با استفاده از منابع فاوا
بیان چند نمونه اقدام پژوهی یا مقاله و تجربه در (هایی در این مورد اي با استفاده از منابع فاوا و ارائه مثالوري حرفهچگونگی افزایش بهره

)این مورد
 هایی در این مورد مانند موضوعات دانشی جدید و تحوالت جدید در ارائه مثال(منبعی براي کسب دانش موضوعی و دانش پداگوژي فاوا

)دانش پداگوژي
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
ود تهیه نمایندشها میفهرستی از وظایف و کارهاي مختلف معلمی که منابع فاوا موجب افزایش راندمان باالتر آن
ها هاي دستی و قابل حمل  و نرم افزارهایی مانند پردازشگر لغات، بالگچند نمونه از وظایف کالسی که استفاده از رایانه، لپ تاپ و دستگاه

.گردد نمایش دهندها میها و سایر ابزارهاي ارتباطی کمک به افزایش کارایی آنو ویکی
ها براي افزایش دانش موضوعات درسی و دانش پداگوژي استفاده نمایند بحث نمایندتوانند از آندر مورد منابع گوناگون فاوا که می .
اي شخصی خود را شناسایی و تعیین نمایند و طرحی براي استفاده از ابزارهاي متنوع فاوا براي نیل به اهداف خود اهداف یادگیري حرفه

.و طرح را در کالس به همتایان خود ارائه دهد) هاي ارتباطیمانند مرورگرهاي وب، فناوري(ایجاد نمایند
ي معلمیمسائل امنیتی در بکارگیري فاوا و حرفه

انجمن هاي ارتباطی، مسائل حفظ حریم خصوصی و دزدي 23هاي سابیريزورگویی: شناسایی و مدیریت مسائل امنیتی اینترنت شامل ،
شهروندي دیجیتال؛ . حقوق مالکیت معنوي، کپی رایت، محتواهاي نامناسب. ویروس ها، کالهبرداري،  اسپم، کوکی ها،  پاپ آپاطالعات، 

افزارها و مسائل مربوط به رمز عبور، به روز رسانی نرم. محرمانه بودن اطالعات شخصی. الزامات قانونی. اخالق. قوانین و مقررات ایمیل
هاعاملسیستمهاي کاربردي وبرنامه

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

هایی در مورد هر یک از موارد باال تهیه و در کالس ارائه و به بحث بگذارندگزارش
هایی براي شناسایی، مدیریت و مقابله با مسائل امنیتی را معرفی و بکارگیري یکی از  این راهبردها را به صورت عملی راهبردها و روش

.نمایش دهند
ي معلمیمسائل اخالقی و قانونی در بکارگیري فاوا و حرفه

 آشنایی با مسائل قانونی در دسترسی و استفاده از اطالعات
علمی، قانون مالکیت معنوي و فکري، و قانون سرقت(گیري از منابع فاوا عیارهاي اخالقی در بهرهمروري بر مCopy Right(

٢٣ cyber bullying مانند  Ransom waresا
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تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

اي در کالس ارائه گرددبا جستجو در اینترنت،  شواهدي در مورد پیامدهاي عدم رعایت قوانین رایانه.
 آموزان بحث شودعدم رعایت اخالق در استفاده از منابع فاوا توسط معلم بر دانش/منفی ومثبت رعایت در مورد پیامدهاي

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
نمایشی- سخنرانی
آزمایشگاه
 پروژه
 فردي و گروهی) آزمایشگاه+ کاوشکري(کشفی
حل مسئله
حل خالق مسئله
مباحثههاي هدایت شده و ها و پاسخپرسش
طوفان مغزي
و................

حداقل امکانات سخت و نرم افزاري
منابع اطالعاتی مکتوب یا برخط
 مجهز به اینترنت پرسرعت) آزمایشگاه رایانه(شبکه آزمایشگاهی
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي قابل در دسترسانواع رسانه
 رسانه آموزشی مورد نظر مدرسامکانات الزم براي تهیه
ترجیحا اصلی(هاي جدید نرم افزار بسته آفیس، ورژن(
هاي عاملرایانه با انواع سیستم
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي دانشجویانتلفن(هاي عامل هاي همراه با انواع سیستمتلفن(
 نرم افزارهايwindows, Mac, Linux
هاي برون خطیره کنندهانواع ذخ
با خط ( هاي رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشد چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه

Wimaxکارت دیتا، )  wirelessیاlanبه صورت +ADSLاز طرق دایال آپ، (تلفن 
حداقل یک پردازشگر موجود در بازار
خت افزارهاي داخلی و خارجی و جانبی رایانهس
تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، لپOTG
هاي آموزشی مربوط به رشتهعاملافزارها و سیستمافزارها، سختنرم
تواند مواردي چون هاي مخصوص کودکان استثنایی میعاملبراي نرم افزارها و سیستمVinu24x, Deaf Apps25 (for chat) را

.پیشنهاد نمود

٢٤ http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux
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 نرم افزارهاي
Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept mapping or mind
mapping, Simulators

امکانات الزم براي راه اندازي شبکه شامل:
Cross cable, Wi-Fi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall

 ها مجهز بهدر مورد لپ تاپ(رایانه و یا لپ تاپ 2حداقلBluetooth (براي هر گروه
فیلم و کلیپ هاي نمونه در زمینه کاربرد سخت افزار هاي آموزشی
افزارهابروشورهاي معرفی سخت
هاي مربوطه به انتخاب گروههاي آموزشی گروهنرم افزارهاي و سیستم عامل
مربوطهافزارهاي راهنماي نرم
سخت افزارها و  نرم افزارهاي الزم براي ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتال
افزارهاي شبیه ساز متناسب با رشتهنرم
افزارهاي نرمLMS ،CMS ،LCMS

منابع آموزشی. 4
.ات در آموزش و پرورش، تدوین سیاست هاي راهبردي فناوري اطالعات و ارتباط)1383(مهرمحمدي، محمود و نفیسی، عبدالحسین .1
مقدمات تکنولوژي آموزشی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور) 1390(آبادي، خدیجه علی.2
.مقدمات تکنولوژي آموزشی، تهران، آییژ) 1390(محمدي داود، احدیان، محمد، رمضانی، عمران .3

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
که در بخش مهارت هاي اساسی 1ارزشیابی ورودي یا تشخیصی در فاوا - 1. نوع ارزشیابی انجام خواهد شددر ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه 

ارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند -2گیرد، ها صورت میفاوا براي تعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارت
توانند هاي عملکردي و یادگیري پیشنهاد شده که میگیرد که در هر بخش مواردي به عنوان پیشنهاد در فعالیتآموزش و در طول کالس انجام می

نمره به 10نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و 10گردد ارزشیابی نهایی یا پایانی که پیشنهاد می- 3بخشی از این ارزشیابی را تشکیل دهند و 
باشد و مدرس می) 3الی 1فاوا (یابد که در اجراي آن دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی پروژه پایانی اختصاص

.نمایداي دانشجو معلم تعیین میمربوطه موضوع آن را با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفه

هاپیوست. 6

شبکه
شبکه و شبکه سازي 

تعریف شبکه
دالیل شبکه سازي، مزایا و محاسن ایجاد شبکه
تاریخچه شبکه
 معرفی بزرگترین شبکه
هاي شبکهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مولفه

٢٥ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en نرم افزارهاي مخصوص ناشنوایان در (
)گوگل پلی
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cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS Server,
Mail Server

,Wi-Fiبا استفاده از امکانات موجود، ) دو یا سه کاربر( ایجاد یک شبکه کوچک  Bluetooth, cable
هاي اجتماعی شبکه

آموزيسیستم عامل هاي دانش
.اندبه عنوان نمونه موارد زیر با هایپر لینک مربوطه آورده شده

:به عنوان نمونه در آموزش ابتدایی 
Edubuntu  ،UKnow4Kids ،OLPC  ،Qimo 4 Kids ،Uberstudent ،OpenSuse-Edu ،Guadalinux-Edu ،Fedora

Education Spin ،Debian-Edu ،Ubermix ،Sugar  ،DoudouLinux
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»2خیتارآموزشکاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات «درس  سرفصل

معرفی درس و منطق آن.1
اي با فناوري اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداري از ابعاد گوناگونی از سواد از عصر کنونی به گونهزندگی بشر در 

جمله سواد اطالعاتی، سواد رسانه اي، سواد رایانه، سواد فناوري، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب 
لذا . هاي رسمی وارد گرددات و ارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزشاطالعفناوريضرورت توجه به. گرددمی

رو معلمان که وظیفه آماده از این. آموزان امروز وشهروندان فردا استمندي از این بعد سواد یکی از نیازهاي دانشآشنایی و بهره
ي ها و سواد الزم در حوزهاید ضمن برخورداري از شایستگیآموزان را براي ورود به عرصه زندگی دارند، خود نیز بسازي دانش

- هاي یاددهیهاي خود بهره گیرند و با تلفیق این فناوري در فرصتفناوري اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزش
ه خود را براي استفاده آموزان را آموزش دهند که چگونگیري از افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانشیادگیري عالوه بر بهره

. آمده بواسطه این فناوري در زندگی آماده کنندهاي پیشصحیح از فرصت
مشخصات درس

کارگاهی: نوع درس
واحد 1: تعداد واحد
کارگاهی

48هر واحد : زمان درس
کاربرد فناوري : پیشنیاز

1اطالعات و ارتباطات 

2خیتارآموزشکاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات : نام درس

: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
برنامه -2در آموزش ، ICTدرك -1مولفه  6ها دانشجو معلمان در جدول شایستگی

-6سازمان بندي و مدیریت  و -ICT ،5- 4پداگوژي ، - 3درسی و ارزشیابی ، 
.باشدبه شرح جدول زیر می26یادگیري حرفه اي معلم  در سواد فناوري

)تولید دانش(3سطح )تعمیق دانش(2سطح )سواد فناوري(1سطح مالك ها
ICTدرك 

در آموزش
هادرك سیاست

3سطح 2سطح 1سطح 
با داشتن دانش عمیق از 

هاي ملی و اولویت هاي سیاست
اجتماعی، درجهت حمایت از این 

نمونه 3حداقل ها، سیاست
مبتنی (هایی کالسیفعالیت

.نمایدرا طراحی ) بر فاوا

با داشتن دانش عمیق از 
هاي ملی و اولویت هاي سیاست

اجتماعی، درجهت حمایت از این 
نمونه 3حداقل ها، سیاست

مبتنی (هایی کالسی فعالیت
را طراحی و سپس ) بر فاوا

با توجه ارزیابی گروه همتا  و 
خود طراحی مورد نظر را 

با داشتن دانش عمیق از 
هاي ملی و اولویت هاي سیاست

اجتماعی، درجهت حمایت از این 
چندین فعالیت ها، سیاست

را ) مبتنی بر فاوا(کالسی 
طراحی، اصالح، و پیاده 

.سازي نماید

استفاده از فاوا  براي یادگیري کارآتر و موثرتر: سواد فناوري 26
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.مورد اصالح قرار دهد
هاي مهارت
فاوا

ابزارهاي پیچیده

3سطح 2سطح 1سطح 
ضمن آگاهی در مورد انواع 

هاي کاربردي ابزارها و برنامه
یک ویژه  موضوع درسی خود، 

مسئله محور  را موقعیت
طراحی نمایند که در آن با 

ي فاوا از ي منعطفانهاستفاده
جمله منابع شبکه به دانش 
آموزان در جهت دسترسی به 
اطالعات و برقراري ارتباط با 

راي کارشناسان خارج از مدرسه ب
تجزیه و تحلیل مسئله انتخاب 

.شده کمک نماید

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها 
هاي کاربردي ویژه  و برنامه

یک موضوع درسی خود، 
هاي مسئله محور و موقعیت

را یک موقعیت پروژه محور
ها طراحی نمایند که بتوانند در آن

از (ي فاوا ي منعطفانهبا استفاده
جهت کمک جمله منابع شبکه در

آموزان، دسترسی به همکاري دانش
به اطالعات و برقراري ارتباط با 
کارشناسان خارج از مدرسه براي 
تجزیه و تحلیل مسائل انتخاب 

هاي فردي و گروهی پروژه)  شده
سازي نموده و آموزي را پیادهدانش
.ها نظارت نمایدبر  آن

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 
کاربردي ویژه  موضوع هايبرنامه

هاي متنوع موقعیتدرسی خود، 
را مسئله و پروژه محوري

ها طراحی نمایند که بتوانند در آن
از (ي فاوا ي منعطفانهبا استفاده

جمله منابع شبکه در جهت کمک 
آموزان، دسترسی به همکاري دانش

به اطالعات و برقراري ارتباط با 
کارشناسان خارج از مدرسه براي 

زیه و تحلیل مسائل انتخاب تج
هاي فردي و گروهی پروژه) شده

سازي نموده و بر  آموزي پیادهدانش
.ها نظارت نمایدآن

برنامه 
درسی و 
ارزشیابی

کاربرد دانش
3سطح 2سطح 1سطح 

ضمن برخورداري از دانش عمیق 
در مورد موضوع رشته خود و 

ي آن توانایی بکارگیري منعطفانه
هاي گوناگون، با در موقعیت

یک استفاده از فاوا، حداقل 
در رشته درسی مسئله پیچیده

آموزان طراحی نماید براي دانش
هاي ارائه شده راه حلو 

آموزان را در توسط دانش
ورد پاسخ به این مسئله م

.ارزیابی قرار دهد

ضمن برخورداري از دانش عمیق 
در مورد موضوع رشته خود و 

ي آن توانایی بکارگیري منعطفانه
هاي گوناگون، با در موقعیت

یک مسئله استفاده از فاوا،  
رشته درسی براي درپیچیده

اي طراحی گونهآموزان را بهدانش
ارائه ) هاي(راه حل نماید که 

مسائل، درك شده براي 
آموزان از مسئله را دانش

.گیري قرار دهدمورد اندازه

ضمن برخورداري از دانش 
عمیق در مورد موضوع رشته 
خود و توانایی بکارگیري 

هاي ي آن در موقعیتمنعطفانه
گوناگون، با استفاده از فاوا،  

در رشته اي مسائل پیچیده
آموزان بهدرسی را براي دانش

راه نماید که اي طراحیگونه
هاي ارائه شده براي حل

آموزان مسائل، درك دانش
از مسائل را مورد 
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.گیري قرار دهداندازه
حل مسائل پیچیدهپداگوژي

3سطح 2سطح 1سطح 
دو  تکلیف مسئله محور

و ) آموز محورآموزش دانش(
ي گروهی دانش آموزي پروژه

مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی 
ضمن طرح مسائل و نماید 

در گروه همتا با استفاده از 
ها، نظرات ارزیابانه آن

طراحی خود را مورد اصالح 
.قرار دهد

دو تکلیف مسئله محور
و ) آموز محورآموزش دانش(

ي گروهی دانش آموزي پروژه
مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی 

ضمن اصالح طرح نموده و 
سازي خود، مراحل پیاده

.نمایدطرح را تشریح 

چندین تکلیف مسئله محور
و ) آموز محورآموزش دانش(

ي گروهی دانش آموزي پروژه
مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی 

مراحل طراحی، نماید و 
سازي و و ارائه راه پیاده

آموزان در ها توسط دانشحل
تکالیف مسئله محور و 

هاي گروهی را مورد پروژه
.نظارت و ارزیابی قرار دهد

سازمان 
بندي و 
مدیریت

هاي مشارکتیگروه
3سطح 2سطح 1سطح 

انعطاف یک محیط یادگیري
پذیري را در کالس درس 

به طراحی نمایدکه در آن قادر 
هاي تلفیق فعالیت

و آموز محوردانش
بکارگیري منعطفانه  فناوري 

.باشدبراي حمایت از این فعالیت

انعطاف یک محیط یادگیري
پذیري را در کالس درس خلق 

تلفیق نمایدکه در آن قادر به 
آموز محورهاي دانشفعالیت

و بکارگیري منعطفانه  فناوري 
و براي حمایت از این فعالیت

.باشدهمکاري گروهی

انعطاف محیط هاي یادگیري
پذیري را در کالس درس خلق 
نمایدکه در آن قادر به تلفیق 

آموز محور  هاي دانشفعالیت
و بکارگیري منعطفانه  
فناوري براي حمایت از این 

ها و همکاري گروهی فعالیت
.باشد

یادگیري 
اي حرفه
معلم

مدیریت و راهنمایی
3سطح 2سطح 1سطح 

با استفاده از مهارت و دانش 
در یک پروژه پیچیدهالزم  

اي را حرفهراستاي یادگیري
ها  طراحی نماید که در آن

همکاري با سایر معلمان، و 
استفاده از شبکه ها براي 

با استفاده از مهارت و دانش الزم  
را در راستاي دو پروژه پیچیده

ي  ایجاد و مدیریت احرفهیادگیري
ها  همکاري با نماید که در آن

سایر معلمان، و استفاده از شبکه ها 
براي دستیابی به اطالعات 

ب با استفاده از مهارت و دانش 
را ايپروژه هاي پیچیدهالزم  

اي  ایجاد حرفهدر راستاي یادگیري
ها  ت نماید که در آنو مدیری

همکاري با سایر معلمان، و استفاده 
از شبکه ها براي دستیابی به 
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دستیابی به اطالعات همکاران و 
کارشناسان خارج مدنظر قرار 

.گرفته شده باشد

همکاران و کارشناسان خارج 
.مدنظر قرار گرفته شده باشد

اطالعات همکاران و کارشناسان 
.خارج مدنظر قرار گرفته شده باشد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2

2کاربرد فاوا در رشته علمی 
در ك فاوا در آموزش :  1فصل

شایستگی
هاسیاستدرك 

3سطح 2سطح 1سطح 
هاي ملی و با داشتن دانش عمیق از سیاست

اولویت هاي اجتماعی، درجهت حمایت از 
هایی نمونه فعالیت3حداقل ها، این سیاست

.را طراحی نماید) مبتنی بر فاوا(کالسی

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

هایی کالسی نمونه فعالیت3حداقل ها، سیاست
را طراحی و سپس با توجه ) مبتنی بر فاوا(

ارزیابی گروه همتا  و خود طراحی مورد نظر را 
.مورد اصالح قرار دهد

ی و هاي ملبا داشتن دانش عمیق از سیاست
اولویت هاي اجتماعی، درجهت حمایت از این 

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

ي فاوا در تدریسهاي آموزشی در بارهدرك سیاست
هاي مبتنی بر فاوا فرصت ها و موانع  در اجراي فعالیت
هاي کالسی رشته درسی مبتنی بر  فاوا در مدرسه هایی از مسائل واقعی به هنگام پیاده سازي فعالیتمعرفی نمونه
هاي مختلف براي اجراي اهداف سیاست هاي فاواتجزیه و تحلیل مزایا و معایب روش

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

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

 در مورد اصول بکارگیري فاوا در آموزش و پرورش توضیح داده و این اصول را مورد و تجزیه و تحلیل قرار دهند
شنهاداتی ارائه گردددر مورد چگونگی جاي 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 اجراي این اصول ایجاد می

.دهند

هاي فاوامهارت: 2فصل
شایستگی

ابزارهاي پیچیده
3سطح 2سطح 1سطح 

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

هاي ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و برنامه
یک کاربردي ویژه  موضوع درسی خود، 

هاي مسئله محور و یک موقعیت پروژه موقعیت

هاي ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و برنامه
هاي موقعیتکاربردي ویژه  موضوع درسی خود، 

را طراحی نمایند متنوع مسئله و پروژه محوري
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ي فاوا ي منعطفانهنمایند که در آن با استفاده
از جمله منابع شبکه به دانش آموزان در 
جهت دسترسی به اطالعات و برقراري 

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

.نماید

ها با را طراحی نمایند که بتوانند در آنمحور
از جمله منابع شبکه (ي فاوا ي منعطفانهاستفاده

آموزان، در جهت کمک به همکاري دانش
دسترسی به اطالعات و برقراري ارتباط با 
کارشناسان خارج از مدرسه براي تجزیه و 

هاي فردي و پروژه)  تحلیل مسائل انتخاب شده
سازي نموده و بر  پیادهآموزي راگروهی دانش

.ها نظارت نمایدآن

ي فاوا ي منعطفانهها با استفادهکه بتوانند در آن
مکاري از جمله منابع شبکه در جهت کمک به ه(

آموزان، دسترسی به اطالعات و برقراري دانش
ارتباط با کارشناسان خارج از مدرسه براي تجزیه 

هاي فردي و پروژه) و تحلیل مسائل انتخاب شده
ها سازي نموده و بر  آنآموزي پیادهگروهی دانش
.نظارت نماید

آموزاندانشکاربرد  فاوا در طراحی و مدیریت یادگیري مشارکتی و پروژه محور
هاي نرم افزاري متن باز متناسب با رشته خود و نرم افزارهاي تولید محتوامعرفی بسته
 هاي مسئله محور و پروژه محور در رشته علمیمورد  استفاده در یادگیري) صحت مطالب و سودمندي منابع وب(ویژگی منابع وب.
هاي آموزشی آشنایی با انواع وب)I ،IIهر کدام ) هايمزایا و محدودیت(هاي و ویژگی) و معنایی
هاي مسئله محور و پروژه محور  مبتنی بر یکی از انواع وبطراحی فعالیت
یا ابزار هاي خاص برخط  27طراحی مواد آموزشی با استفاده از محیط نوشتاري
هاي گوناگون دانش آموزي روژهمعرفی شبکه یا نرم افزار مناسب براي مدیریت، نظارت، اریابی پیشرفت پ
آموزانآموزان، همتایان، والدین و جوامع بزرگتر در جهت پرورش یادگیري دانشنقش فاوا در ارتباط و همکاري با دانش.
آموزان داخل و خارج از کالس درسشبکه و پشتیبانی از همکاري دانش
هاي مشتركي یافتن افراد و منابع براي پروژهاي داده بر خط و ایمیل منابعی براموتورهاي جستجو، پایگاه

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

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

هاي هر کدام از منابع آموزشی در مورد ویژگیI ،IIهاي تعاملی و مشارکتی بحث ها براي طراحی فعالیتهاي آنو معنایی مزایا و مدودیت
.و گفتگو نمایند

رائه و با 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 ا
.استفاده از نظرات ارزیابانه آن طراحی را اصالح نمایند

ها و کاتالوگ ها نرم افزارهاي مناسب براي یادگیري مسئله محور و پروژه محور در موضوع  زمینه تخصصی خود را جستجو در وب  سایت
اي موثر بودن در جهت اهداف خاص آموزشی قصد شده هاي خود برمعیارهاي و دستورالعمل هاي ارزیابی را توسعه داده و انتخاب. نماید

.توجیه نماید
به صورت گروهی دانشجویان یک واحد مطالعه  در رشته مربوطه را به . طرز استفاده از محیط نوشتاري یا ابزارهاي آن را به نمایش در آورد

.صورت بر خط طراحی نمایند
آموزي را به نمایش درآورد  و داده هاي پروژه ي  مدیریت، نظارت و ارزیابی پروژه دانشاي پروژه براچگونگی استفاده از نرم افزارهاي شبکه

.  آموزان را در آن وارد کنندکارهاي دانش
دانشجویان در . آموزان بحث شودهاي ارتباطی و همکاري بر خط توسط معلم براي پشتیبانی از یادگیري دانشدر مورد استفاده از محیط

هایی از تعامالت برخط خود را یک الگ را براي خود تهیه نموده، ونتایج چاپی خود را در آن به اشتراك بگذارد و نمونهمحیط هاي مذکور
.نمایش دهد

کند آموزان را در انجام پروژه هاي مشترك کاري و یادگیري پشتیبانی میهاي  ارتباطی و همکاري برخط که دانشدر مورد مزایاي محیط

27 authoring environment مجموعه ابزارهایی براي تولید محتواي دیجیتال یا ساخت نرم افزار
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لمان یک الگ را براي خود تهیه نموده، ونتایج چاپی خود را به اشتراك گذاشته و  تعامالت برخط دانش آموزان را نمایش مع. بحث نمایند
.دهند

هاي مشترك بحث نمایند،  هاي داده برخط و ایمیل براي یافتن افراد و منابع براي پروژهدر مورد استفاده از موتورهاي جستجو، پایگاه
راستاي پروژه رشته خود هدایت نمایند، در پروژه مشترك بر خط شرکت و تعامل نمایند، تجربیات خود را در آن جا جستجوهاي خود را در

.ها بحث نمایندها را با افراد دیگر به اشتراك گذاشته و در مورد آنمنعکس نمایند و آن

برنامه درسی و ارزشیابی:  3فصل
شایستگی

کاربرد دانش
3سطح 2سطح 1سطح 

ضمن برخورداري از دانش عمیق در مورد 
موضوع رشته خود و توانایی بکارگیري 

هاي گوناگون، با ي آن در موقعیتمنعطفانه
در یک مسئله پیچیدهاستفاده از فاوا، حداقل 

آموزان طراحی نماید رشته درسی براي دانش
آموزان هاي ارائه شده توسط دانشراه حلو 

مورد ارزیابی قرار را در پاسخ به این مسئله
.دهد

ضمن برخورداري از دانش عمیق در مورد 
موضوع رشته خود و توانایی بکارگیري 

هاي گوناگون، با ي آن در موقعیتمنعطفانه
رشته دریک مسئله پیچیدهاستفاده از فاوا،  
اي طراحی گونهآموزان را بهدرسی براي دانش

براي مسائل، ارائه شده ) هاي(راه حل نماید که 
گیري آموزان از مسئله را مورد اندازهدرك دانش

.قرار دهد

ضمن برخورداري از دانش عمیق در مورد 
موضوع رشته خود و توانایی بکارگیري 

هاي گوناگون، با ي آن در موقعیتمنعطفانه
در رشته اي مسائل پیچیدهاستفاده از فاوا،  

اي گونهآموزان بهدرسی را براي دانش
هاي ارائه شده براي راه حلطراحی نماید که 

آموزان از مسائل را مورد مسائل، درك دانش
.گیري قرار دهداندازه

درسی و ارزشیابی از طریق فاوادستیابی به اهداف برنامه
هاي کلیدي رشته درسی نقش فاوا در معرفی مفاهیم و فرآیند
افزاري در رشته درسی هاي نرمبستهعملکرد و اهداف بکارگیري
هاي داخل و خارج از کالس هاي مربوطه در محیطهاي کلیدي با بکارگیري بستهآموزان از مفاهیم و فرآیندچگونگی افزایش درك دانش

)هاي یادگیريفاوا در نظریه(
آموزان از مفاهیم و فرآیندهاي کلید برنامه درسیارزیابی درك دانشهاي مبتنی بر فاوا در ارزشیابی براي دستورالعمل

تکالیف عملکردي و یادگیري
دانشجومعلمان

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

توانند با فاوا آموزش داده شوند، شناسایی نمایندداده شده، مفاهیم و فرآیندهایی که می) متناسب با رشته(اي متن آموزشی بر.
هاي نرم افزاري رشته درسی خود را شناسایی و در کالس به نمایش در آورندتعداد متنوعی از بسته.
 طریق فاوا،  با یک کارشناس به صورت برخط در کالس تعامل و گفتگو ترتیب دهنددر مورد دستیابی به اهداف برنامه درسی و ارزشیابی از.
هاي مرتبط با رشته خود بازدید برخط در کالس ترتیب دهنداز موزه .
کلیدي آموزان از مفاهیم توانند درك دانشها میبرنامه هاي 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 نمایندموضوعات درسی و کاربرد آن
هاي یادگیري، 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
اري ویژه موضوعات درسی رشته خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و توضیح دهند که چگونه این بسته ها مفاهیم و افزهاي نرمبسته

.کنندحل مسائل پیچیده در محیط یادگیرنده محور را حمایت می
هاي استفاده از محصوالت فاوا در برنامه درسیدستورالعمل
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هاي دانشی و عملکردي معلمان در استفاده از محصوالت فاوا براي افزایش درك دانش آموزان از مفاهیم، مهارت ها و دستورالعمل
. فرآیندهاي موضوع کلیدي درسی

تکالیف عملکردي و یادگیري
: دانشجو معلمان

ي سن و موضوع درسی ویژگی محصوالت فاوا ویژههاي مختلف آموزش و کیفیت  و آموزان در سالهاي واکنش دانشدر مورد ویژگی
.خاص بحث شود

دهند، ارائه دهندها را توسعه و بهبود میها تبعیت می کنند و آنهایی که از این ویژگیدستورالعمل.
ها ارائه گرددهاي  ارائه شده در کالس ارزیابی شده و پیشنهاداتی براي بهبود آندستورالعمل.

 هاي مبتنی بر فاوا  طراحی کنندداده شده، دستورالعمل) متناسب با رشته(اهداف ارزشیابی براي متن آموزشی و.
هاي العملی براي ارائه گزارشبه عنوان نمونه دستور.  (هایی را تهیه نموده و در فرآیند آموزش بکار گیرندبراي محصوالت فاوا دستورالعمل

)آموزي از نتایح آزمایش شیمیدانش
مبتنی بر فاواارزشیابی 

 هاي مربوطهو  بررسی دیدگاه) بر خط و برون خط(ارزشیابی مبتنی بر فاوا
هاي ارزشیابی هاي مبتنی بر فاواویژگی
معرفی ابزارهاي ارزشیابی مبتنی بر فاوا
هاي مبتنی بر فاواراهبردهاي طراحی آزمون

تکالیف عملکردي و یادگیري
دانشجومعلمان

هاي از جمله مهارت( هاي سطوح باالتر ابزارهاي ارزشیابی فاواي در اختیار قرار داده شده، را ازمنظر این که کدامیک براي ارزیابی مهارت
. و درك بنیادي از مفاهیم کلیدي مناسب هستند مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد..)حل مسئله، تفکر انتقادي، و 

داده شده، یک ابزار مناسب را شناسایی نمایند) متناسب با رشته(ت ارزشیابی براي متن آموزشی و اهداف مهار.
براي موضوعی در برنامه درسی دستورالعمل هاي مبتنی بر فاوا براي ارزشیابی را طراحی نماید که در آن درك دانش آموزان از مفاهیم و - 

.فرآیندهاي کلیدي برنامه درسی مورد ارزیابی قرار گیرد
ها را مورد تجزیه هاي آندر کالس بحث کنند و مزایا و محدودیت) برخط و برون خط(هاي حاکم بر ارزشیابی مبتنی بر فاوا دیدگاهدر مورد - 

.و تحلیل قرار دهند
رد و یک نمونه آزمون برخط و برون خط براي یک موضوع در رشته خود طراحی نموده و آن را در کالس ارائه نموده تا مورد ارزیابی قرار گی- 

.اصالحات الزم را با توجه به بازخوردها انجام دهند

پداگوژي: 4فصل
شایستگی

حل مسائل پیچیده
3سطح 2سطح 1سطح 
آموز آموزش دانش(دو  تکلیف مسئله محور

ي گروهی دانش آموزي و پروژه) محور
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
ي گروهی دانش آموزي مبتنی و پروژه) محور

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

.نماید

آموز آموزش دانش(چندین تکلیف مسئله محور
ي گروهی دانش آموزي مبتنی بر و پروژه) محور

مراحل طراحی، فاوا را تعریف و طراحی نماید و 
آموزان ها توسط دانشسازي و و ارائه راه حلپیاده

هاي گروهی را در تکالیف مسئله محور و پروژه
.مورد نظارت و ارزیابی قرار دهد
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هاي یادگیري مشارکتی و پروژه محور مبتنی بر فاوا با تمرکز بر مسائل واقعی زندگی  سازي فعالیتطراحی و پیاده
آموزان از طریق بکارگیري مفاهیم و فرآیندها و محور مبتنی بر فاوا و ایجاد در توسعه تعامالت اجتماعی و تفکر در دانشنقش یادگیري پروژه

مسائل واقعیهاي کلیدي در حل مهارت
 آموزي هاي دانشدر پروژه)  که با کمک موضوعات کلیدي درسی قابل حل هستند(چگونگی طراحی مسائل پیچیده و مسائل زندگی واقعی

با استفاده از منابع فاوا
هاي طراحی، واحد طرح درس مشارکتی و پروژه محور مبتنی بر فاوا ویژگی
کاربردي موضوعات ویژه براي فعالیت هاي کالسی که قدرت استدالل، گفتگو، مشارکت و حل مسائل هايمعرفی ابزارهاي متن باز و برنامه

.نمایدآموزان تقویت میپیچیده را در دانش
هاي گروهی  سازي تکالیف مسئله محور و پروژههاي مناسب براي پیادههاي دیجیتال و شبیه سازي یکی از روشداستان و بازي

و یادگیريتکالیف عملکردي 
:دانشجو معلمان

آموزان و بکارگیري علمی دانش رشته مربوطه را حمایت تواند درك دانشدر مورد چگونگی بکارگیري فاوا و انواع ویژه نرم افزارهایی که می
کند بحث نموده 

ه شودتواند مورد حمایت شود شرح دادها یادگیري پروژه محور میهایی که در آندر یک ارائه کالسی راه .
به عنوان نمونه (ها در کالس بحث شود آنيها در کالس در بارههاي مختلفی در این خصوص تولید نموده و پس از ارائه نمونهنمونه

)هاي اکولوژي با استفاده از وب و مفاهیم کاربرديهاي حفاظت از سامانهشناسایی راه
ربوطه همکاري نماینداز طریق ارتباط و گفتگو برخط کالسی با کارشناسان م.
با جستجو در اینترنت براي اهداف یادگیري داده شده، مسائل زندگی واقعی مناسبی انتخاب شود.
هاي پروژه محور فاوا را در آن تلفیق نمایندبا توجه به مسائل واقعی داده شده، در فرآیند طراحی فعالیت.
آموزان ارائه دهندها به دانشبر فاوا براي معرفی آنهاي مناسب مبتنی براي مسائل واقعی زندگی منتخب، روش.
هاي یادگیري مورد استفاده قرار می گیرند، توصیف نموده و توضیح دهند که فاوا یادگیري گوناگون را که در فعالیت-راهبردهاي یاددهی

.ها تلفیق گرددتواند در آنچگونه می
محور، هاي پروژهسازي  براي حل مسائل پیچیده و واقعی زندگی و یا فعالیتیا شبیهطراحی و یا شناسایی یک داستان و بازي دیجیتال و

ارائه سناریو در کالس و نقد و ارزیابی  آن
سازمان بندي و مدیریت: 5فصل

شایستگی
هاي مشارکتیگروه

3سطح 2سطح 1سطح 
انعطاف پذیري را در یک محیط یادگیري

به کالس درس طراحی نمایدکه در آن قادر 
و آموز محورهاي دانشتلفیق فعالیت

بکارگیري منعطفانه  فناوري براي حمایت از 
.باشداین فعالیت

انعطاف پذیري را در یک محیط یادگیري
تلفیق کالس درس خلق نمایدکه در آن قادر به 

و بکارگیري آموز محورهاي دانشفعالیت
و منعطفانه  فناوري براي حمایت از این فعالیت

.باشدهمکاري گروهی

انعطاف پذیري را در محیط هاي یادگیري
کالس درس خلق نمایدکه در آن قادر به تلفیق 

آموز محور  و بکارگیري هاي دانشفعالیت
ها منعطفانه  فناوري براي حمایت از این فعالیت

.باشدو همکاري گروهی 
بندي منابع فیزیکی، انسانی و زمان براي تلفیق فاوا در محیط یادگیريمدیریت و سازمان

هاي یادگیري و تعامالت اجتماعیبه منظور پشتیبانی و تقویت فعالیت (ها یا سایر منابع دیجیتال در کالس درس سازمان بندي رایانه (
از طریق کابل، (سازي شبکه و شبکهWifi ،Blutooth28در کالس درس ...) و

.به پیوست مراجعه شود28
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هاي مبتنی بر فناوريهاي یادگیري پروژه محور دانش آموزان در محیطچگونگی مدیریت فعالیت
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
تعامالت ها شرکت ویک از آنکه هر کدامهاي متفاوت رایانه و سایر منابع دیجیتال را برحسب اینبه طور عملی در یک کالس چینش

یک نوع چینش را طراحی نموده و در مورد منطق خود براي این طراحی بحث .   نماید را بیازمایدمیاموزان را حمایت نموده یا ممانعتدانش
.نماید

با استفاده از امکانات موجود در کالس یک آزمایشگاه فاوا در کالس ایجاد کنند.
درمورد طرح درس خود بر . آموزي درضمن انجام یک پرورژه بحث نمایندپروژه محور دانشهاي مدیریت فعالیت هاي کالسیدر مورد روش

.هاي گوناگون رایانه و منابع دیجیتال بحث نمایندحسب مدیریت کالسی با تمرکز روي مزایا و معایب چینش

اي معلمیادگیري حرفه: 6فصل
شایستگی

مدیریت و راهنمایی
3سطح 2سطح 1سطح 

یک پروژه با استفاده از مهارت و دانش الزم  
اي را حرفهدر راستاي یادگیريپیچیده

ها  همکاري با سایر طراحی نماید که در آن
معلمان، و استفاده از شبکه ها براي دستیابی 
به اطالعات همکاران و کارشناسان خارج 

.مدنظر قرار گرفته شده باشد

دو پروژه زم  با استفاده از مهارت و دانش ال
اي  ایجاد و حرفهرا در راستاي یادگیريپیچیده

ها  همکاري با سایر مدیریت نماید که در آن
معلمان، و استفاده از شبکه ها براي دستیابی به 
اطالعات همکاران و کارشناسان خارج مدنظر 

.قرار گرفته شده باشد

پروژه هاي ب با استفاده از مهارت و دانش الزم  
اي  ایجاد حرفهرا در راستاي یادگیريايهپیچید

ها  همکاري با سایر و مدیریت نماید که در آن
معلمان، و استفاده از شبکه ها براي دستیابی به 
اطالعات همکاران و کارشناسان خارج مدنظر 

.قرار گرفته شده باشد
اياستفاده از منابع دیجیتال و همکاري برخط براي یادگیري حرفه

:بررسی نقش فاوا در
اي ها و یادگیري حرفهاشتراك منابع براي پشتیبانی از فعالیت
اي خود ها و یادگیري حرفهدسترسی به کارشناسان بیرون از محیط کار و جوامع یادگیري به منظور پشتیبانی از فعالیت
 اي حرفهمدیریت، تجزیه تحلیل، تلفیق و ارزیابی اطالعات به منظورحمایت از یادگیري

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

اي را حمایت نمایند بحث نمایندتوانند یادگیري حرفهدر مورد منابع اطالعاتی برخط گوناگون و  استفاده از سایر منابعی که می .
کند هدایت نمایندمیاي آنان را حمایتجستجوهاي بر خط خود را براي مواد آموزشی  در جهتی که اهداف یادگیري حرفه
نتایج این جستجو را به اشتراك گذاشته و در مورد آن بحث نمایند و براي اجراي ان برنامه ریزي نمایند.
ملزم به انجام تحقیقات برخط . اي را حمایت کنند بحث نمایندتواند یادگري حرفهدر مورد منابع گوناگون کارشناسی برخط و جوامعی که می

با کارشناسان ارتباط برقرار نموده و در این جوامع شرکت نموده و سپس مباحثات و نتایج . ن چنین کارشناسان و جوامعی باشندخود براي یافت
.هاي خود در این زمینه را به اشتراك بگذارندفعالیت

ها خود ها در فغالیتو آنهاي مدیریت دانش مربوطه در جهت تجزیه و تحلیل منابع بر خط بحث نماینددر مورد اهمیت توسعه مهارت
هاي خود را در این مورد توصیف نموده و به دانشجو معلمان نمونه هایی از فعالیت. ها را مورد اریابی قرار دادهتلفیق نمایند  و کیفیت آن

.نمایش در آورده و در مورد آن بحث نمایند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
نمایشی- سخنرانی



٣٣٣

آزمایشگاه
 پروژه
 فردي و گروهی) آزمایشگاه+ کاوشکري(کشفی
حل مسئله
حل خالق مسئله
هاي هدایت شده و مباحثهها و پاسخپرسش
طوفان مغزي
......................

حداقل امکانات سخت و نرم افزاري
منابع اطالعاتی مکتوب یا برخط
 مجهز به اینترنت پرسرعت) آزمایشگاه رایانه(شبکه آزمایشگاهی
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي قابل در دسترسانواع رسانه
امکانات الزم براي تهیه رسانه آموزشی مورد نظر مدرس
ترجیحا اصلی(هاي جدید نرم افزار بسته آفیس، ورژن(
هاي عاملرایانه با انواع سیستم
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي دانشجویانتلفن(هاي عامل هاي همراه با انواع سیستمتلفن(
 نرم افزارهايwindows, Mac, Linux
هاي برون خطانواع ذخیره کننده
با خط ( هاي رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشد چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه

Wimaxکارت دیتا، )  wirelessیاlanبه صورت +ADSLز طرق دایال آپ، ا(تلفن 
حداقل یک پردازشگر موجود در بازار
سخت افزارهاي داخلی و خارجی و جانبی رایانه
تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، لپOTG
هاي آموزشی مربوط به رشتهعاملافزارها و سیستمافزارها، سختنرم
تواند مواردي چون هاي مخصوص کودکان استثنایی میعاملبراي نرم افزارها و سیستمVinu29x, Deaf Apps30 (for chat) را

.پیشنهاد نمود
 نرم افزارهاي

Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept mapping or mind
mapping, Simulators

ات الزم براي راه اندازي شبکه شاملامکان:
Cross cable, Wi-Fi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall

 ها مجهز بهدر مورد لپ تاپ(رایانه و یا لپ تاپ 2حداقلBluetooth (براي هر گروه
فیلم و کلیپ هاي نمونه در زمینه کاربرد سخت افزار هاي آموزشی

٢٩http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux

٣٠https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en) نرم افزارهاي مخصوص ناشنوایان در
)گوگل پلی
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افزارهافی سختبروشورهاي معر
هاي مربوطه به انتخاب گروههاي آموزشی گروهنرم افزارهاي و سیستم عامل
افزارهاي مربوطهراهنماي نرم
سخت افزارها و  نرم افزارهاي الزم براي ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتال
افزارهاي شبیه ساز متناسب با رشتهنرم
افزارهاي نرمLMS ،CMS ،LCMS

منابع آموزشی.4
.سازي مدارس راهبرد تحول وزارت آموزش و پرورش در توسعه فاواهوشمند

.، تدوین سیاست هاي راهبردي فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش)1383(مهرمحمدي، محمود و نفیسی، عبدالحسین 
نشگاه پیام نورمقدمات تکنولوژي آموزشی، تهران، انتشارات دا) 1390(آبادي، خدیجه علی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
که در بخش مهارت هاي اساسی 1ارزشیابی ورودي یا تشخیصی در فاوا - 1. در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد

ارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند -2گیرد، ها صورت میمهارتفاوا براي تعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت 
توانند هاي عملکردي و یادگیري پیشنهاد شده که میگیرد که در هر بخش مواردي به عنوان پیشنهاد در فعالیتآموزش و در طول کالس انجام می

نمره به 10نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و 10گردد یشنهاد میارزشیابی نهایی یا پایانی که پ- 3بخشی از این ارزشیابی را تشکیل دهند و 
باشد و مدرس می) 3الی 1فاوا (پروژه پایانی اختصاص یابد که در اجراي آن دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی 

.نمایداي دانشجو معلم تعیین میدانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفهمربوطه موضوع آن را با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم،

هاپیوست. 6
تولید محتواي الکترونیکی:

استانداردهاي تولید محتواي الکترونیکی 
 آشنایی با استانداردهايSCORM وAICCدر تولید محتواي الکترونیکی و آموزش الکترونیکی

تولید محتواي الکترونیکی 
هاي الکترونیکی دیداريرسانه

 ،کاربرد ، مزایا و محدودیت ها.....معرفی پوستر، انواع چارت، اسالیدها، نمودار ،
هاي الکترونیکی دیداري در آموزشفرآیند انتخاب رسانه
نوشته، شکل، عکس، (هاي الکترونیکی دیداري هاي آموزشی رسانهطراحی پیام(..
افزارهاي ی دیداري از طریق نرمالکترونیکتولید رسانه هايpower point ،publisher و ،photo shop

معرفی برخی از محتواها
LO31 ،اشیاء یادگیري
 کارآموزي مبتنی برشبکه
خودآموزي،  مطالعه راهنمایی شده  ناهمزمان
یادگیري همزمان (32پیشامدها با هدایت مربی (
 همکاري گروه کوچک

: فرآیند طراحی تولید محتواي یادگیري الکترونیکی 
 هاي یادگیري و راهبردهاي آموزشی مربوطه یادگیري براساس نظریه)یا موضوع ( طراحی آموزشی واحد

٣١ Learning Object
٣٢ Instructor – led Events
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انتخاب مدل آموزشی مربوطه
طراحی فرصت هاي یادگیري
 انتخاب و طراحی فعالیت هاي یادگیري

یت یادگیري فرآیند انتخاب رسانه مناسب با هرفعال
 طراحی پیام هاي آموزشی
تنظیم جدول ارائه محتواي نهایی

) برخط و برون خط( افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی 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 یادگیري الکترونیکی براساس راهبردهاي آموزشی مناسب
طراحی فرصت هاي یادگیري ، فعالیت هاي یادگیري و راهبردهاي ارزشیابی براساس مدل هاي نوین آموزشی
  ارتباط استاد با شاگرد ، استاد بامحتوا ، محتوا بامحتوا ، گروه با گروه ، کالس باخارج کالس ( طراحی مدل ارتباطی

..) تجهیزات الکترونیکی و(کالس هوشمند براساس نیازها وامکانات ...)و
اجراي و ارزشیابی آموزشی کالس هوشمند  

 ازطریق ( ثبت نام از شاگردانLMS(
از ...) آزمون رفتار ورودي ، پیش آزمون ، آزمون تشخیصی سبک هاي شناختی ، نیاز سنجی و( یابی ورودياجراي ارزش

وثبت گزارشات آزمون هاLMSطریق 
گروه بندي شاگردان براساس نتایج وگزارشات آزمون ها از طریقLMS
انتخاب مدل آموزشی ، محتوا وفعالیت هاي یادگیري مناسب براي هر گروه
راك گذاري و ارسال محتواها وفعالیت هاي یادگیري براي هر گروه از طریق به اشتLCMS
 همزمان و ناهمزمان(ارائه تکالیف تکمیلی وبازخورد آن به روش برخط(
 ارائه بازخورد مناسب ، اجراي ارزشیابی مستمر وتوصیفی با استفاده از روش هاي ارزشیابی معلم ، خود ارزشیابی ، دگر

LMSوLCMSروه ارزشیابی از طریق ارزشیابی ،گ
 از طریق) انواع آزمون هاي الکترونیکی( اجراي ارزشیابی پایانی به شکل متنوعLMS
ثبت نتایج وگزارشات آزمون
اجراي پس آزمون و اصالح برنامه براساس گزارشات آزمون
تنظیم وثبت پوشه کار

شبکه
شبکه و شبکه سازي 

تعریف شبکه
 ،مزایا و محاسن ایجاد شبکهدالیل شبکه سازي
تاریخچه شبکه
 معرفی بزرگترین شبکه
هاي شبکهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مولفه
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cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS Server,
Mail Server

,Wi-Fiبا استفاده از امکانات موجود، ) دو یا سه کاربر( ایجاد یک شبکه کوچک  Bluetooth, cable
هاي اجتماعی شبکه

هایی از نرم افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی و انتشار  الکترونیکی محتوانمونه
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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»3خیتارآموزشکاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات «درس سرفصل

معرفی درس و منطق آن.1
اي با فناوري اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداري از ابعاد گوناگونی از سواد از زندگی بشر در عصر کنونی به گونه

دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب جمله سواد اطالعاتی، سواد رسانه اي، سواد رایانه، سواد فناوري، سواد 
لذا . هاي رسمی وارد گردداطالعات و ارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزشفناوريضرورت توجه به. گرددمی

و معلمان که وظیفه آماده راز این. آموزان امروز وشهروندان فردا استمندي از این بعد سواد یکی از نیازهاي دانشآشنایی و بهره
ي ها و سواد الزم در حوزهآموزان را براي ورود به عرصه زندگی دارند، خود نیز باید ضمن برخورداري از شایستگیسازي دانش

- هاي یاددهیهاي خود بهره گیرند و با تلفیق این فناوري در فرصتفناوري اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزش
آموزان را آموزش دهند که چگونه خود را براي استفاده گیري از افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانشالوه بر بهرهیادگیري ع

. آمده بواسطه این فناوري در زندگی آماده کنندهاي پیشصحیح از فرصت
مشخصات درس

کارگاهی: نوع درس
واحد 1: تعداد واحد
کارگاهی

48هر واحد : زمان درس
کاربرد فناوري : پیشنیاز

2اطالعات و ارتباطات 

3خیتارآموزشکاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات : نام درس

: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
برنامه -2در آموزش ، ICTدرك -1مولفه  6ها دانشجو معلمان در جدول شایستگی

-6مدیریت  و سازمان بندي و-ICT ،5- 4پداگوژي ، - 3درسی و ارزشیابی ، 
.باشدبه شرح جدول زیر می33یادگیري حرفه اي معلم  در سواد فناوري

)تولید دانش(3سطح )تعمیق دانش(2سطح )سواد فناوري(1سطح مالك ها
ICTدرك 

در آموزش
هانوآوري در سیاست

ضمن درك مقاصد و اهداف 
هاي ملی در جلساتی که سیاست

هاي به منظور اصالح سیاست
آموزش و پرورش در مورد فاوا 

مشتاقانه و گردد تشکیل می
.داوطلبانه شرکت نماید

ضمن درك مقاصد و اهداف 
هاي ملی در جلساتی که به سیاست

هاي آموزش منظور اصالح سیاست
و پرورش در مورد فاوا تشکیل 

ها شرکت نموده و در بحثگردد یم
هاي مرتبط، پیشنهاداتی و گفتگو
.ارائه دهد

ضمن درك مقاصد و اهداف 
هاي ملی در جلساتی سیاست

که به منظور اصالح 
هاي آموزش و پرورش سیاست

گردد در مورد فاوا تشکیل می
شرکت نموده، و عالوه بر 

ها، ها و گفتگوشرکت در  بحث
در خصوص اينظرات ارزیابانه

، کاربست و بازبینی طراحی

استفاده از فاوا  براي یادگیري کارآتر و موثرتر: سواد فناوري 33
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هاي در نظر گرفته شده برنامه
ها براي اجراي این سیاست

.ارائه دهد
هاي مهارت
فاوا

ابزارهاي فراگیر

در راستاي حمایت از توسعه 
هاي خالقیت، یادگیري مهارت

حداقل یک دائمی و انعکاسی 
مبتنی بر فاوا را جامعه دانشی

.نمایدطراحی

در راستاي حمایت از توسعه 
هاي خالقیت و یادگیري مهارت

2دائم و بازتابی دانش آموزان، 
مبتنی بر جامعه دانشی3الی 

.فاوا را طراحی نماید

در راستاي حمایت از توسعه 
هاي خالقیت و مهارت

یادگیري دائم و بازتابی دانش 
چندین جامعه دانشیآموزان، 

متفاوت مبتنی بر فاوا را 
.راحی نمایدط

برنامه 
درسی و 
ارزشیابی

مهارت هاي جامعه دانشی
با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد 

رشد شناختی، عاطفی و (انسانی 
جسمی و آگاهی از چگونگی 
ایجاد شرایط بهتر یادگیري براي 

و با استفاده از فاوا  ) دانش آموزان
مناسب براي هاي راه حل

آموزي مشکالت احتمالی دانش
و با برخورداري از بینیپیش

هاي پیچیده در این مورد مهارت
طرحی براي عملیاتی نمودن یکی 

هاي مورد نظر ارائه از راه حل
.نمایند

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
رشد شناختی، عاطفی و جسمی و (

آگاهی از چگونگی ایجاد شرایط 
و ) بهتر یادگیري براي دانش آموزان

هاي راه حلده از فاوا  با استفا
مناسب براي یکی از مشکالت 

و با بینیآموزي پیشواقعی دانش
هاي پیچیده برخورداري از مهارت

طرحی براي عملیاتی در این مورد 
هاي مورد نمودن یکی از راه حل

.نظر ارائه نمایند

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد 
رشد شناختی، عاطفی (انسانی 

هی از چگونگی و جسمی و آگا
ایجاد شرایط بهتر یادگیري 

و با ) براي دانش آموزان
هاي استفاده از فاوا  راه حل

یکی از مشکالت مناسب براي 
بینی و آموزي پیشواقعی دانش

هاي با برخورداري از مهارت
پیچیده در این مورد طرحی 
براي عملیاتی نمودن یکی از 

هاي مورد نظر ارائه راه حل
ه حل موردنظر را در نمایند و را

سازي نماید و نتایج پیاده
حاصله را مورد ارزیابی قررا 

.دهد
خود مدیریتیپداگوژي

دو موقعیتبا استفاده از فاوا، 
از فرآیند یادگیري را که مشابه
ها  دانش آموزان قادر به در آن

هاي اجرا و بکارگیري مهارت
طراحی توسعه یافته خود باشند 

دو موقعیت با استفاده از فاوا، 
از فرآیند یادگیري را که متفاوت
ها  دانش آموزان قادر به در آن

هاي اجرا و بکارگیري مهارت
طراحی و توسعه یافته خود باشند 

چندین با استفاده از فاوا، 
از فرآیند گوناگونموقعیت

ها  دانش یادگیري را که در آن
آموزان قادر به اجرا و 

هاي توسعه بکارگیري مهارت
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طراحی و یافته خود باشند .سازي نمایدپیاده.نمایدسازيو پیاده
.سازي نمایدپیاده

سازمان 
بندي و 
مدیریت

هاي یادگیريسازمان
ضمن ایفاي نقش رهبري در 
آموزش و ارائه پشتیبانی پیگیرانه 

بر یک برنامه مبتنیاز همکاران،  
که در فاوا را طراحی و اجرا نمایند

مدرسه به عنوان جامعه طی آن 
مبتنی بر نوآوري با استفاده از فاوا  

.نقش نمایندایفاي 

ضمن ایفاي نقش رهبري در 
آموزش و ارائه پشتیبانی پیگیرانه از 

یک برنامه مبتنی بر فاوا همکاران، 
که در طی را طراحی و اجرا نمایند

وان جامعه مبتنی مدرسه به عنآن 
بر نوآوري و یادگیري دائم با 

.استفاده از فاوا  ایفاي نقش نمایند

ضمن ایفاي نقش رهبري در 
آموزش و ارائه پشتیبانی پیگیرانه 

هاي متنوعی برنامهاز همکاران،  
مبتنی بر فاوا را طراحی و اجرا 

مدرسه به که در طی آن نمایند
عنوان جامعه مبتنی بر نوآوري و 

گیري دائم با استفاده از  فاوا  یاد
.ایفاي نقش نمایند

یادگیري 
حرفه اي 

معلم

معلم به عنوان مدل یادگیرنده
با استفاده از فناوري اطالعات و 
ارتباطات و برخورداري باال از 
توانایی، انگیزه، تمایل و تشویق و 
حمایت همتایان براي آزمودن،  

اي دائما درحال یادگیري حرفه
یک جامعه باشد و به این منظور 

اي را با هدف خلق آموزشی حرفه
.دانش طراحی نماید

با استفاده از فناوري اطالعات و 
ارتباطات و برخورداري باال از 
توانایی، انگیزه، تمایل و تشویق و 
حمایت همتایان براي آزمودن،  

اي باشد دائما درحال یادگیري حرفه
اي را یک جامعه آموزشی حرفهو 

با هدف خلق دانش طراحی و 
.سپس ایجاد نماید

با استفاده از فناوري اطالعات و
ارتباطات و برخورداري باال از 
توانایی، انگیزه، تمایل و تشویق و 
حمایت همتایان براي آزمودن،  

اي دائما درحال یادگیري حرفه
اي را جوامع آموزش حرفهباشد و 

با هدف خلق دانش طراحی و 
.سپس ایجاد نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
3رشته علمی کاربرد فاوا در 

.باشدفصول این واحد در  دوره کارورزي و با حضور در کالس درس و مدرسه قابل اجرا می: تذکر
در ك فاوا در آموزش : 1فصل 

شایستگی
هانوآوري در سیاست

هاي ملی ضمن درك مقاصد و اهداف سیاست
هاي در جلساتی که به منظور اصالح سیاست

آموزش و پرورش در مورد فاوا تشکیل 
.مشتاقانه و داوطلبانه شرکت نمایدگردد، می

هاي ملی در ضمن درك مقاصد و اهداف سیاست
هاي جلساتی که به منظور اصالح سیاست

گردد میآموزش و پرورش در مورد فاوا تشکیل 
هاي مرتبط، ها و گفتگوشرکت نموده و در بحث

.پیشنهاداتی ارائه دهد

هاي ضمن درك مقاصد و اهداف سیاست
ملی در جلساتی که به منظور اصالح 

هاي آموزش و پرورش در مورد فاوا سیاست
شرکت نموده، و عالوه بر گردد تشکیل می

ها، نظرات ها و گفتگوشرکت در  بحث
، کاربست و اي در خصوص طراحیارزیابانه
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هاي در نظر گرفته شده براي بازبینی برنامه
.ها ارائه دهداجراي این سیاست

برنامه (در مورد فاوا هاي نظام آموزشی سازي سیاستاي براي پیادههاي اصالحی آموزشی مدرسهطراحی و اجراي برنامه
)درسی ملی جمهوري اسالمی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

سازي سیاست هاي اصالحی نظام آموزش ملی اي در راستاي پیادهراهبردهاي طراحی، پیاده سازي و اصالح برنامه هاي آموزشی مدرسه
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
 تواند موجب اجراي این کارهایی  که میو ارائه راه)  با تاکید بر فاوا(هاي اصالحی نظام آموزش ملی مورد قصد سیاستبحث کالسی در

..هاي مدرسه گرددها در سطح برنامهسیاست
سازي را پیادههاي اصالحی هاي سیاستتواند مولفهاي در سطح مدرسه را که میهاي کاري که در آن دانشجومعلمان برنامهتشکیل گروه

.نماید، طراحی نمایند
طراحی شده در فاز ابتدایی ي اجراي برنامه
 ارزیابی میزان پیشرفت برنامه
هاي پیش روي شناسایی و بررسی چالش
 اشتراك موارد ذکر شده با گروه همتا و ارائه راهبردهاي پشنهادي توسط گروه و همتایان براي غلبه بر چالش ها

هاي فاوامهارت: 2فصل 
شایستگی

ابزارهاي فراگیر
هاي در راستاي حمایت از توسعه مهارت

خالقیت، یادگیري دائمی و انعکاسی 
مبتنی بر فاوا را حداقل یک جامعه دانشی

.نمایدطراحی

هاي در راستاي حمایت از توسعه مهارت
خالقیت و یادگیري دائم و بازتابی دانش 

مبتنی بر فاوا دانشیجامعه 3الی 2آموزان، 
.را طراحی نماید

هاي در راستاي حمایت از توسعه مهارت
خالقیت و یادگیري دائم و بازتابی دانش 

متفاوت چندین جامعه دانشیآموزان، 
.مبتنی بر فاوا را طراحی نماید

آموزاندانشنرم افزارهاي تولید محتوا و منابع آموزشی براي ایجاد خالقیت و نوآوري در 
 افزارهاي تولید اي و تجهیزات و نرمضبط چند رسانه( عملکرد و اهداف ابزارهاي تولید محتواي الکترونیکی و منابع آموزشی مبتنی بر فاوا

34رونیکیو نرم افزارهاي انتشار محتواي الکت...) افزارهاي چاپ، ابزارهاي طراحی وب ومحتواي الکترونیکی تولید، ابزارهاي ویرایش، نرم

آموزاندر جهت ایجاد نوآوري و خالقیت در دانش35فرآیند تولید محتواي الکترونیکی
آموزان راهبردهاي چگونگی بکارگیري منابع و طراحی محتوهاي آموزشی الکترونیکی در جهت نوآوري و خالقیت دانش توسط دانش

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

توانند در جهت حمایت و ها چگونه میافزاري و منابع تولید دیجیتال را نمایش داده و در مورد اینکه آنهاي نرمستهتعداد متنوعی از ب
.هاي نوآورانه و خلق دانش کمک نمایند، توضیح دهندآموزان در تمرینپیشرفت دانش

هاي خاصی از این منابع در رشته درسی مورد نظر را  مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و توضیح داده شود که  چگونه براي نوآوري و نمونه
. نمایندآموزان را پشتیبانی میتوانند دانشخلق دانش می

.به پیوست مراجعه شود34
.به پیوست مراجعه شود35
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آموزان ي مربوطه براي ایجاد خالقیت و نوآوري در دانشافزارهابا توجه به رشته علمی، طرح درسی طراحی نموده که در آن از ابزارها و نرم
این طرح درس می تواند در کالس واقعی اجرا گردد و . استفاده شده باشد، طرح درس در کالس توسط گروه همتایان مورد ارزیابی قرار گیرد

.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 بازخوردهاي نیکی تولید شده را به منظور استفاده دانشمحتواهاي الکترو

.ها استفاده نماینداحتمالی در جهت اصالح برنامه

برنامه درسی و ارزشیابی: 3فصل 
شایستگی

مهارت هاي جامعه دانشی
رشد (با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 

شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از 
چگونگی ایجاد شرایط بهتر یادگیري براي 

هاي راه حلو با استفاده از فاوا  ) دانش آموزان
آموزي مناسب براي مشکالت احتمالی دانش

هاي و با برخورداري از مهارتبینیپیش
راي عملیاتی طرحی بپیچیده در این مورد 

هاي مورد نظر ارائه نمودن یکی از راه حل
.نمایند

رشد (با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از چگونگی 

و ) ایجاد شرایط بهتر یادگیري براي دانش آموزان
مناسب براي یکی هاي راه حلبا استفاده از فاوا  

و با بینیوزي پیشآماز مشکالت واقعی دانش
هاي پیچیده در این مورد برخورداري از مهارت

هاي طرحی براي عملیاتی نمودن یکی از راه حل
.مورد نظر ارائه نمایند

رشد (با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از 
چگونگی ایجاد شرایط بهتر یادگیري براي 

ستفاده از فاوا  راه و با ا) دانش آموزان
یکی از مشکالت مناسب براي هاي حل

بینی و با آموزي پیشواقعی دانش
هاي پیچیده در این برخورداري از مهارت

مورد طرحی براي عملیاتی نمودن یکی از 
هاي مورد نظر ارائه نمایند و راه حل راه حل

سازي نماید و نتایج موردنظر را در پیاده
.ابی قررا دهدحاصله را مورد ارزی

هاي پیچیده شناختی با استفاده از فاواپرورش مهارت
از جمله مدیریت اطالعات، (آموزان با استفاده از فاوا ها در دانشهاي پیچیده شناختی و چگونگی آموزش و بروز  این مهارتمعرفی مهارت

)36حل مسئله، همکاري و تفکر انتقادي
 آموزان هاي جستجو، مدیریت و تجزیه و تحلیل و بکارگیري اطالعات  در دانشایجاد مهارتمعرفی راهبردهایی براي
هاي فاوا به منظور ایجاد و توسعه هاي کالسی در رشته مربوطه  با استفاده از ابزارها و دستگاهفرآیند طراحی واحدهاي مطالعه و فعالیت

، ساخت دانش و برقراري ارتباط 37ریزي ، یادگیري انعکاسیهاي استدالل، برنامهمهارت
هاي ارتباطات و همکاري آموزان براي بکارگیري فاوا در جهت بهبود مهارتراهبردهاي تشویق دانش
آموزان براي توسعه و استفاده از خود و دیگر ارزیابی دانشی و عملکردي مبتنی بر فاوا در موضوعات درسی راهبردهاي تشویق دانش

یادگیريتکالیف عملکردي و 
:دانشجو معلمان

هاي پیچیده شناختی ارائه کالسی در مورد مهارت
اموزانها توسط دانشي و بروز آنکارهایی براي  چگونگی کسب و توسعههاي فرایندهاي پیچیده شناختی و پیشنهاد و ارائه راهارائه ویژگی

.در کارورزي اجرا گردد36
37Reflective learning

.کمک بگیرید....عنصري تجربیات عینی، مشاهده و انعکاس ، خلق مفاهیم ذهنی، آزمودن در موقعیت هاي جدید تئوري کلب و یا 4توانید از مدل در این مورد می
Kolb. D. A. and Fry, R. (1975) Toward an applied theory of experiential learning. in C. Cooper (ed.) Theories of Group

Process, London: John Wiley
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کسب منجر به بروز یک یا چند مهارت پیچیده شناختی توسط اي که طراحی یک طرح درس مبتنی بر فاوا در رشته مربوطه به گونه
هاي ناشی از اجراي این طرح درس در جمع و بازخوردها و انعکاسدر کالس در س واقعی اجرا نمودهو آموزان در آن جاي داده شوددانش

.همتایان بررسی نموده و پیشنهادات اصالحی دریافتی را اعمال نمایند
هاي یادگیري مبتنی بر فاوا هاي فعالیتهاي جستجو و مدیریت اطالعات بحث و گفتگو نمایند و در مورد ویژگیهارتهاي مدر مورد ویژگی

.ها تهیه ودر کالس درس ارائه و ارزیابی گرددمونه هایی از این فعالیتگردد بحث شود و نهاي فوق میکه منجر به توسعه و بروز مهارت
هاي مبتنی بر فاوا می توانند این ریزي و یادگیري انعکاسی، ساخت دانش و این که چگونه  فعالیترنامههاي استدالل، بدر مورد مهارت

ها در واحدهاي مطالعه مرتبط با رشته،  تولید و در میان گروه هایی از این فعالیتها را ایجاد و توسعه دهند،  بحث شود و مثالمهارت
احدهاي مطالعه تولیدي را مورد ارزیابی و نقادي قرار داده و پیشنهادهایی براي منابع اضافی ارائه همتایان به اشتراك گذاشته شود و سپس و

.دهند
ها را مورد حمایت هاي ارتباطی و همکاري و اینکه چگونه فعالیت هاي یادگیري فاوا محور می تواند این مهارتهاي مهارتدر مورد ویژگی

. ها را تولید نمایندهایی از این فعالیتو نمونهقرار دهد در کالس بحث وگفتگو نموده 
اي مجازي یک نمونه مدل پیشنهاد و ارائه دهنددر مورد ارتباط و همکاري موثر از طریق شرکت در مجامع یادگیري حرفه.
نعکاس ارزیابی روي هاي مبتنی بر دانش و عملکرد که براي ادر مورد مشخصات ارزیابی خود و همتایان بحث شود همچنین  دستورالعمل

ها تولید و سپس در کالس ها و دستورالعملگیرد بحث گردد و نمونه هایی از چنین فعالیتهاي خود و دیگران مورد استفاده قرار میآموخته
.ارزیابی گردد

طریق تلفیق فناوري هاي هاي کلیدي موضوع درسی و فاوا را از هاي دانش و عملکرد محوري را که انتظارات یادگیري مهارتدستورالعمل
.نو ظهور را افزایش دهد، را توسعه دهند

پداگوژي: 4فصل 
شایستگی

خود مدیریتی
از مشابهدو موقعیتبا استفاده از فاوا، 

ها  دانش فرآیند یادگیري را که در آن
آموزان قادر به اجرا و بکارگیري 

طراحی هاي توسعه یافته خود باشند مهارت
.نمایدسازيو پیاده

از دو موقعیت متفاوتبا استفاده از فاوا، 
ها  دانش آموزان فرآیند یادگیري را که در آن

هاي توسعه قادر به اجرا و بکارگیري مهارت
.سازي نمایدطراحی و پیادهیافته خود باشند 

گوناگونچندین موقعیتبا استفاده از فاوا، 
ها  دانش از فرآیند یادگیري را که در آن

آموزان قادر به اجرا و بکارگیري 
طراحی هاي توسعه یافته خود باشند مهارت
.سازي نمایدو پیاده

گرددآموزي میهاي دانشهاي یادگیري که منجر به ایجاد و بکارگیري مهارتنقش فاوا در ایجاد موقعیت
به عنوان الگویی براي استدالل، حل مسئله و تولید دانشهاي معلم در ضمن تدریس ویژگی
آموزان در حل مشارکتی مسئله ، تحقیق و یا هاي رشته درسی براي درگیر نمودن دانشها و چگونگی طراحی برخط مواد و فعالیتویژگی

خلق اثر
ها را در حل مشارکتی مسئله ، هایی که آناي و فعالیتپروژههاي آموزان براي ایجاد طرحمعرفی راهبردهایی براي راهنمایی و هدایت دانش

.نمایدتحقیق و آفرینش اثر درگیر می
افزارها و ها و نرماي مشارکتی، تولید وب سایت و فناوريآموزان براي تولید چند رسانهمعرفی راهبردهایی براي راهنمایی و هدایت دانش

آموزي به صورتی که موجب حمایت از روند در حال انجام تولید دانش و ارتباط با سایر مخاطبان نشهاي کاربردي انتشار پروژه هاي دابرنامه
. و همتایان شود

39هاي یادگیري انعکاسیو مدل38بررسی تئوري ها(هاي خود اموزان در انعکاس آموختهارائه راهبردهایی براي راهنمایی و هدایت دانش(

٣٨
Dewey, J. (1933). How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process. Boston:

D.C. Heath and Company.
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تکالیف عملکردي و یادگیري
شجو معلماندان:
هاي حل مسائل واقعی در موضوع درسی طراحی نموده و هاي شناختی خود براي نمایش عملی بکارگیري مهارتمباحثاتی بر پایه مهارت

.راهبردها و فرآیندهاي خود را براي حل مسائل و خلق دانش باهمتایان خود به اشتراك بگذارند
آموزان را در طراحی و برنامه ریزي فعالیت هاي یادگیري خود شان پشتیبانی می کند، هاي مواد درسی برخط که دانش در مورد ویژگی

هاي یادگیري بحث نموده و در گروه کاري خود چند نمونه مواد درسی برخط را تولید، در کالس اجرا و سپس ارزیابی نمایند و در انجمن
.رت برخط به عنوان الگو و نمونه باشنداي خود در حل مسائل مشارکتی یا تحقیقات و خلق اثر به صوحرفه

کند بحث نمایند هاي یادگیري خود را پشتیبانی میریزي فعالیتآموزان را در طراحی و برنامههاي معلم که دانشهاي فعالیتدر مورد ویژگی
.ابی قرار دهندو نمونه هاي از این فعالیت ها را تولید نمایند و در کالس درس اجرا نمایند و نتیجه را مورد ارزی

 در مورد ویژگی هاي فعالیت هاي معلم که دانش آموزان را در بکارگیري  فناوري هاي مختلف در فعالیت هاي یادگیریشان پشتیبانی
.ها تولید نمایند و در کالس درس اجرا نمایند و نتیجه را مورد ارزیابی قرار دهندکند، بحث  نموده و نمونه هایی از چنین فعالیتمی

در جوامع ) آموزانبراي پشتیبانی از دانش(ها را هاي انتشار آناي، تولید صفحات وب و روشهاي تولید چند رسانههایی از فناوريمونهن
.اي بر خط به نمایش بگذارندیادگیري حرفه

نماید، در کالس بحث نمایند و یت میهاي معلم که یادگیري انعکاسی دانش آموزان را تقویت و حماهاي آن دسته از  فعالیتدر مورد ویژگی
اي برخط مورد هایی را نیز در این مورد تولید نموده و به اشتراك بگذارند، و کارهاي انجام شده در این مورد را در جوامع یادگیري حرفهنمونه

.نقد و بررسی قرار دهند

سازمان بندي و مدیریت: 5فصل 
شایستگی

هاي یادگیريسازمان
ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و ارائه 

یک برنامه پشتیبانی پیگیرانه از همکاران،  
که در مبتنی بر فاوا را طراحی و اجرا نمایند

مدرسه به عنوان جامعه مبتنی بر طی آن 
.نقش نمایندنوآوري با استفاده از فاوا  ایفاي 

ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و ارائه 
یک برنامه مبتنی از همکاران، پشتیبانی پیگیرانه

که در طی آن بر فاوا را طراحی و اجرا نمایند
مدرسه به عنوان جامعه مبتنی بر نوآوري و 
یادگیري دائم با استفاده از فاوا  ایفاي نقش 

.نمایند

ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و ارائه 
هاي برنامهپشتیبانی پیگیرانه از همکاران،  

فاوا را طراحی و اجرا نمایندمتنوعی مبتنی بر
مدرسه به عنوان جامعه مبتنی که در طی آن 

بر نوآوري و یادگیري دائم با استفاده از  فاوا  
.ایفاي نقش نمایند

Kolb. D. A. and Fry, R. (1975) Toward an applied theory of experiential learning. in C. Cooper (ed.) Theories of Group

Process, London: John Wiley

Pedler, M., Burgoyne, J. and Boydell, T. (1991, 1996) The Learning Company. A strategy for sustainable development,

London: McGraw-Hill.

Schön, D.A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books.

http://www.open.ac.uk/blogs/openminded/?p=٣١٨

39 Reflective learning

عنصري تجربیات عینی، مشاهده و انعکاس ، خلق مفاهیم ذهنی، آزمودن در موقعیت هاي جدید در تئوري کلب4از جمله مدل 



٣٤٤

مدرسه، جامعه اي مبتنی بر نوآوري و یادگیري دائم
براي افزایش دانش و درك موضوعات برنامه درسی و توسعه جوامع 40هاي ساخت دانشهاي مجازي و محیطمعرفی، عملکرد محیط

یادگیري برخط و چهره به چهره و ترکیبی
هاي یادگیري و تفکر و یادگیري پیوسته ریزي هاي فعالیتدر حمایت از خالقیت و برنامه41ریزيمعرفی، عملکرد ابزارهاي فکري وبرنامه

آموزان انعکاسی دانش
د،  کالس و مدرسه هوشمنLMS ،CMS وLCMS)42)سازي، بکارگیري و مدیریتپیاده

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

آموزي ها از جوامع یادگیري دانشهاي مجازي و ساخت دانش، توصیف کند که چگونه این محیطاي متنوع از محیطضمن نمایش مجموعه
گیرد مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و در اش مورد استفاده قرار میه در موضوع درسیهایی خاص از منابعی را ککنند و نمونهحمایت می

هاي یادگیري کارایی محیط. دهند توضیح دهدآموزان را مورد پشتیبانی قرار میها چگونه جوامع یادگیري دانشمورد این که این محیط
. نشان دهداند رااي که طراحی نمودهبرخط و ترکیبی، را در واحد مطالعه

هاي ریزي فعالیتتوانند از ایجاد و برنامهریزي و فکري شرح دهد که چگونه این ابزارها میضمن نمایش انواع متنوعی از ابزارهاي برنامه
از این نمونه هایی خاص از این ابزارها در موضوع درسی خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و . آموزان حمایت نمایندیادگیري دانش

ابزارها در واحد مطالعه طراحی شده استفاده نموده، واحد مطالعاتی را در کالس درس اجرا نماید نتایج را  بر اساس میزان حصول به اهداف
.مورد ارزیابی قرار دهد

 پیشنهاداتی براي بهبود عملکرد نرم افزارهايLMS،LCMS ،CMSائه دهندآموزان اردر جهت توسعه نوآوري و خالقیت دانش.
اي که عالوه بر دستیابی به اهداف برنامه درسی، موجب تقویت و توسعه یک کالس هوشمند را طراحی، اجرا، و ارزشیابی نمایند به گونه

.اموزان گرددروحیه نوآوري و خالقیت در دانش

اي معلمیادگیري حرفه: 6فصل 
شایستگی

معلم به عنوان مدل یادگیرنده
با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و 
برخورداري باال از توانایی، انگیزه، تمایل و 
تشویق و حمایت همتایان براي آزمودن،  دائما 

اي باشد و به این منظور درحال یادگیري حرفه
اي را با هدف خلق یک جامعه آموزشی حرفه

.دانش طراحی نماید

با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و 
برخورداري باال از توانایی، انگیزه، تمایل و 
تشویق و حمایت همتایان براي آزمودن،  دائما 

یک جامعه اي باشد و درحال یادگیري حرفه
اي را با هدف خلق دانش طراحی آموزشی حرفه

.و سپس ایجاد نماید

ارتباطات و با استفاده از فناوري اطالعات و
برخورداري باال از توانایی، انگیزه، تمایل و 
تشویق و حمایت همتایان براي آزمودن،  دائما 

جوامع اي باشد و درحال یادگیري حرفه
اي را با هدف خلق دانش آموزش حرفه

.طراحی و سپس ایجاد نماید

هاي معلم به عنوان مدل یادگیرندهمعرفی ویژگی
 ایفاي نقش رهبري در ایجاد چشم اندازي مناسب براي مدرسه با  با تلفیق فاوا در برنامه درسی و تمرین هاي کالسی

40 knowledge-building با مدل هاي ارائه شده در این مورد آشنا شوند از جمله نمونه زیر :
Designing collaborative knowledge building)2010(Heng-TohLengHwee,SeahHoonLay,SoJeong-Hyo

,54Volume,Education&Computers,Impacts and design challenges:environments accessible to all learners

490–479Pages,2010February,2Issue
41 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
.به پیوست مراجعه شود42
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ایفاي نقش رهبري در میان همکاران در حمایت از نوآوري در مدرسه و ارتقاء یادگیري مداوم مبتنی بر فاوا
اي مبتنی بر فاواارتقاء نوآوري و بهبود حرفهاي خود براي هاي حرفهخود ارزیابی دائم و انعکاس فعالیت
ها معرفی انجمن(ها در آموزش رشته علمیاي ، شرکت و بحث در مورد بهترین تمرینگیري از منابع فاوا براي شرکت در مجامع حرفهبهره

)معلمان در رشته علمی.. و مجامع مجازي و
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
توانند فاوا را در برنامه درسی و کالس درس خود تلفیق نمایند بحث نمایندمیمدارسهاي مختلفی که در مورد راه.
نمایند، برنامه عملیاتی که در آن معلمان نقش کلیدي در کار با همکاران و مدیران مدرسه در جهت استفاده از  فاوا در مدارسشان را ایفا می

ها و ارائه راهکارهایی براي پیش بینی چالش( ها در نظر بگیرند ردي را براي چگونگی اجراي این  پیشرفت طراحی نمایند و سپس موا
) هابرطرف نمودن چالش

هاي نوآورانه  و حفظ نوآوري در مدرسه اي براي شرکت در برنامههاي اجتماعی مبتنی بر فاوا که  محتاج آموزش حرفهدر مورد انواع حمایت
برنامه عملیاتی مبتنی بر فاوا براي ایجاد محیط حمایتی و خالقانه با همکاري مدیران و همکاران طراحی نموده و به . نمایندهستند، بحث

.   اشتراك بگذارند و راهبردهایی براي بکارگیر ابزارها و منابع خالقانه در مدرسه خود ارائه دهد
هایی از تجربیات خود را بیان نمایندنمونه. فاوا بحث نمایندياي نوآورانه خود در حوزههاي حرفهدر مورد فعالیت.
تواند مورد استفاده قرار گیرد اي میهاي یادگیري حرفهدر مورد اینکه چگونه منابع فاوا براي حمایت دائم نوآوري و توسعه از طریق انجمن

. هایی از تجربیات مبتنی بر فاواي خود را ارائه نمایندنمونه.  بحث نماید

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
نمایشی- سخنرانی
آزمایشگاه
 پروژه
 فردي و گروهی) آزمایشگاه+ کاوشکري(کشفی
حل مسئله
حل خالق مسئله
هاي هدایت شده و مباحثهها و پاسخپرسش
طوفان مغزي
و..................

حداقل امکانات سخت و نرم افزاري
 برخطمنابع اطالعاتی مکتوب یا
 مجهز به اینترنت پرسرعت) آزمایشگاه رایانه(شبکه آزمایشگاهی
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي قابل در دسترسانواع رسانه
امکانات الزم براي تهیه رسانه آموزشی مورد نظر مدرس
ترجیحا اصلی(هاي جدید نرم افزار بسته آفیس، ورژن(
 هاي عاملسیستمرایانه با انواع
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي دانشجویانتلفن(هاي عامل هاي همراه با انواع سیستمتلفن(
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 نرم افزارهايwindows, Mac, Linux
هاي برون خطانواع ذخیره کننده
با خط ( هاي رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشد چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه

Wimaxکارت دیتا، )  wirelessیاlanبه صورت +ADSLاز طرق دایال آپ، (تلفن 
حداقل یک پردازشگر موجود در بازار
سخت افزارهاي داخلی و خارجی و جانبی رایانه
تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، لپOTG
هاي آموزشی مربوط به رشتهعاملافزارها و سیستمافزارها، سختنرم
تواند مواردي چون هاي مخصوص کودکان استثنایی میعاملبراي نرم افزارها و سیستمVinu43x, Deaf Apps44 (for chat) را

.پیشنهاد نمود
 نرم افزارهاي

Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept mapping or mind
mapping, Simulators

امکانات الزم براي راه اندازي شبکه شامل:
Cross cable, Wi-Fi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall

 ها مجهز بهدر مورد لپ تاپ(رایانه و یا لپ تاپ 2حداقلBluetooth (براي هر گروه
یپ هاي نمونه در زمینه کاربرد سخت افزار هاي آموزشیفیلم و کل
افزارهابروشورهاي معرفی سخت
هاي مربوطه به انتخاب گروههاي آموزشی گروهنرم افزارهاي و سیستم عامل
افزارهاي مربوطهراهنماي نرم
سخت افزارها و  نرم افزارهاي الزم براي ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتال
افزارهاي شبیه ساز متناسب با رشتهنرم
افزارهاي نرمLMS ،CMS ،LCMS

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
نوآور :، تهران نشردهمحمدرضا اصغرزاینتاش، مترجم مرجع کامل سیستم عامل مک)1389(، هارت دیویس گاي

هاي موجود در هنگام تدریسراهنماهاي لینوکس و ویندوز  آخرین نسخه
:منابع فرعی

. هاي تولید محتواي الکترونیکی آموزشیالزامات و چارچوب) 1392(سازمان فناوري اطالعات ایران
org.projectlooksharp.www://http/محتواهاي الکترونیکی تولید در پروژه لوك شارپ  کانادا 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
که در بخش مهارت هاي اساسی 1ارزشیابی ورودي یا تشخیصی در فاوا - 1. در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد

فرآیند ارزشیابی تکوینی که در حین -2گیرد، ها صورت میفاوا براي تعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارت
توانند هاي عملکردي و یادگیري پیشنهاد شده که میگیرد که در هر بخش مواردي به عنوان پیشنهاد در فعالیتآموزش و در طول کالس انجام می

٤٣http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux
٤٤en=hl&deafs.successfulmatch.com=id?details/apps/store/com.google.play://https)نرم افزارهاي مخصوص ناشنوایان در

)گوگل پلی
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نمره به 10ینی و نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکو10گردد ارزشیابی نهایی یا پایانی که پیشنهاد می- 3بخشی از این ارزشیابی را تشکیل دهند و 
باشد و مدرس می) 3الی 1فاوا (پروژه پایانی اختصاص یابد که در اجراي آن دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی 

.نمایدین میاي دانشجو معلم تعیمربوطه موضوع آن را با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفه

هاپیوست. 6
تولید محتواي الکترونیکی:

استانداردهاي تولید محتواي الکترونیکی 
 آشنایی با استانداردهايSCORM وAICCدر تولید محتواي الکترونیکی و آموزش الکترونیکی

تولید محتواي الکترونیکی 
هاي الکترونیکی دیداريرسانه

 ،کاربرد ، مزایا و محدودیت ها.....اسالیدها، نمودار، معرفی پوستر، انواع چارت ،
هاي الکترونیکی دیداري در آموزشفرآیند انتخاب رسانه
نوشته، شکل، عکس، (هاي الکترونیکی دیداري هاي آموزشی رسانهطراحی پیام(..
افزارهاي الکترونیکی دیداري از طریق نرمتولید رسانه هايpower point ،publisher ، وphoto shop

معرفی برخی از محتواها
LO45 ،اشیاء یادگیري
 کارآموزي مبتنی برشبکه
خودآموزي،  مطالعه راهنمایی شده  ناهمزمان
یادگیري همزمان (46پیشامدها با هدایت مربی (
 همکاري گروه کوچک

: فرآیند طراحی تولید محتواي یادگیري الکترونیکی 
 هاي یادگیري و راهبردهاي آموزشی مربوطه یادگیري براساس نظریه)یا موضوع ( طراحی آموزشی واحد
انتخاب مدل آموزشی مربوطه
طراحی فرصت هاي یادگیري
 انتخاب و طراحی فعالیت هاي یادگیري

فرآیند انتخاب رسانه مناسب با هرفعالیت یادگیري 
 طراحی پیام هاي آموزشی
 ارائه محتواي نهاییتنظیم جدول

) برخط و برون خط( افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی 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 یادگیري الکترونیکی براساس راهبردهاي آموزشی مناسب

٤٥ Learning Object
٤٦ Instructor – led Events
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طراحی فرصت هاي یادگیري ، فعالیت هاي یادگیري و راهبردهاي ارزشیابی براساس مدل هاي نوین آموزشی
  ارتباط استاد با شاگرد ، استاد بامحتوا ، محتوا بامحتوا ، گروه با گروه ، کالس باخارج کالس ( طراحی مدل ارتباطی

..) تجهیزات الکترونیکی و(کالس هوشمند براساس نیازها وامکانات ...)و
اجراي و ارزشیابی آموزشی کالس هوشمند  

 ازطریق ( ثبت نام از شاگردانLMS(
از ...) آزمون رفتار ورودي ، پیش آزمون ، آزمون تشخیصی سبک هاي شناختی ، نیاز سنجی و( اجراي ارزشیابی ورودي

وثبت گزارشات آزمون هاLMSطریق 
گروه بندي شاگردان براساس نتایج وگزارشات آزمون ها از طریقLMS
روهانتخاب مدل آموزشی ، محتوا وفعالیت هاي یادگیري مناسب براي هر گ
 به اشتراك گذاري و ارسال محتواها وفعالیت هاي یادگیري براي هر گروه از طریقLCMS
 همزمان و ناهمزمان(ارائه تکالیف تکمیلی وبازخورد آن به روش برخط(
 ارائه بازخورد مناسب ، اجراي ارزشیابی مستمر وتوصیفی با استفاده از روش هاي ارزشیابی معلم ، خود ارزشیابی ، دگر

LMSوLCMSرزشیابی ،گروه ارزشیابی از طریق ا
 از طریق) انواع آزمون هاي الکترونیکی( اجراي ارزشیابی پایانی به شکل متنوعLMS
ثبت نتایج وگزارشات آزمون
اجراي پس آزمون و اصالح برنامه براساس گزارشات آزمون
تنظیم وثبت پوشه کار

شبکه
شبکه و شبکه سازي 

تعریف شبکه
 شبکه سازي، مزایا و محاسن ایجاد شبکهدالیل
تاریخچه شبکه
 معرفی بزرگترین شبکه
هاي شبکهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مولفه
cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS Server,

Mail Server
,Wi-Fiات موجود، با استفاده از امکان) دو یا سه کاربر( ایجاد یک شبکه کوچک  Bluetooth, cable

هاي اجتماعی شبکه

هایی از نرم افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی و انتشار  الکترونیکی محتوانمونه
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



٣٤٩

»تاریخدر آموزش ايهاي خاص حرفهتجربه« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

هاي کنند، سرشار از تجربهعمل معلمی براي معلمانی که به آن به منزله فرصتی براي اعتالي آموزش و رشد شخصی نظر می
انگیزه و اعتماد اول آشنایی با تجربه خاص و دوم کسب: نادري است که آگاهی از آنان براي دانشجومعلمان دو خاصیت دارد

کند، ایجاد هاي خاص را براي آموزش معلمان توجیه میآنچه آگاهی از تجربه. هاي واقعی تربیتبراي عمل خالقانه در موقعیت
حال، درعین. هاي متنوع و متغییر، افزایش دهدتواند امید به موفقیت را در موقعیتاست؛ یعنی آنچه می» همزادپنداري«شرایط 
اند وارد نشده» دانش تربیتی«و » ايدانش رشته«هاي معمول هایی مفید هستند که در قالباص دربردارنده دانشهاي ختجربه

شود و این درس تالشی براي شناسایی معلمان نادر و قدرشناسی از آنان نیز محسوب می. اندداشته» کارآمدي موقعیتی«اما 
.کندهاي معلمان ایجاد میپیوندي بین نسل

ات درسمشخص
نظري: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت16: زمان درس

ندارد: پیشنیاز
و با (انفرادي : نحوه آموزش

حضور معلمان سرآمد داراي 
)تجربه خاص

ايهاي خاص حرفهتجربه: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
اي اقدام کند و برخی از معلمان هاي تحقق یک تجربه خاص، اشاره و به تحلیل چنین زمینهزمینهبه مواردي از 

همچنین، داراي احساس مثبت به عمل ابتکاري در . داراي تجربه خاص در رشته تخصصی خود را بشناسد
. دانددار حرفه معلمی است و خود را آماده براي چنین عملی میهاي مسالهموقعیت

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 2-2، 1-2کد&

2-3
PCK 2-3، 1-3کد ،

3-3&3-4

آشنایی با 
هاي تجربه
خاص

هاي برخی معلمان از تجربه
مطلع است اما تحلیلی از 

. دالیل و پیامد آنها ندارد

هاي خاص معلمان تجربه
رشته تخصصی خود را 

شناسد و قادر است به می
تبیین عمل ابتکاري 
معلمان داراي تجربه خاص 

. اقدام کند

هاي خاص نه تنها تجربه
معلمان رشته تخصصی خود را 

کند، که بر بنیاد موارد تبیین می
گزارش شده به شناسایی 
اشخاص دیگر اقدام کرده و 
براي ارتباط بین آنها در جهت 
تولید یک نظریه اقدام کرده 

. است

مواجهه با 
تجربیات 

توانسته است خود را 
پذیراي تجربه خاص 
معلمان نشا دهد و از کار 

.آنان قدرشناسی کند

براي ایجاد ارتباط با 
اشخاص داراي تجربه، 
پیوندهایی را ایجاد کرده و 
از انان در کارهاي خود 

. بهره گرفته است

براي ایجاد تعامل بین معلمان 
داراي تجربه خاص کوشش 

کند و آنان را با یکدیگر می
دهد و خود در پیوند می

اجتماعی یادگیري آنان 
.کندمشارکت می
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هایی ارائه کرده که پاسخانجام تکالیف
حاصل جستجوي در منابع 
در دسترس و بازخوانی 
محدود تجربه شخصی 

. است

هاي ارائه شده در پاسخ
قواعد کلی پاسخگویی 
پژوهشی رعایت شده و 

عمیق از بازخوانی سطحی 
تجربه خود و دیگري دیده 

. شودمی

هاي ارائه شده داراي بنیاد پاسخ
پژوهشی دقیقی است و ضمن 
بکارگیري زبان مناسب ارائه، از 
سازماندهی و حتی محتواي 

. بدیع برخوردار است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:اي آن به شرح ذیل سازمان یافته استچارچوب زمان شانزده جلسهمحتواي مورد استفاده این درس در 

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 

ــاه اول ــرورت و جایگـ ــرح ضـ طـ
موضوع و ایجاد انگیزه جهـت  
ــیابی  پیگیـــري درس و ارزشـ
ــه    ــالم برنام ــی و اع تشخیص

درس

معرفی برنامـه و  سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربوط،شناسایی انتظارات دانشجویان، 
سرفصـل درس، تشــریح منطــق درس و کاربردهــاي آن بــراي معلمــان، معرفــی تکــالیف  

. عملکردي و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد

-کلهـاي شـ  ها و زمینههاي متنوع کالس درس و ضرورتتشریح شرایط معمول و مسالهتبیین تجربه خاص معلم دوم
.هاي خاص معلمی و اهمیت بکارگیري آنها در اعتالي آموزشگیري تجربه

.هاي خاص معلمانمطالعه دست کم یک کتاب و یک مقاله از تجربه: 1تکلیف 

ســــوم تــــا 
هشتم

. ایجاد فرصت براي ارائه تجربه خاص براي معلمان و گفتگوي در باره تجربه گزارش شدههاي خاصارائه تجربه
هاي ممکن براي شناسـایی  همه دانشجومعلمان موظفند به بررسی در موقعیت:2تکلیف 

.اقدام و نتیجه را در جلسه آینده به کالس ارائه کنند» ايتجربه خاص حرفه«

ــار   نهم ــد ک ــابی فراین ــد و ارزی نق
کالس

. تشریح منطق روش کار توسط مدرس و گفتگوي در باره چگونگی ادامه کار
هایی کنند و نمونهبه بازخوانی تجربه آموزش معلمان خود اقدام میدانشجویان : 3تکلیف 

. کننداز خاص بودن ان را آشکار می

دهــــم تــــا 
پانزدهم

. ایجاد فرصت براي ارائه تجربه خاص براي معلمان و گفتگوي در باره تجربه گزارش شدههاي خاص معلمانارائه تجربه

ــار   شانزدهم ــد ک ــابی فراین ــد و ارزی نق
کالس

. تشریح منطق روش کار توسط مدرس و گفتگوي در باره چگونگی ادامه کار
کنند و آن را دانشجویان به بازخوانی تجربه آموزش همین درس خود اقدام می: 4تکلیف 
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. کنندنقد و بررسی می

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
. شـود جانبه دانشـجومعلمان انجـام مـی   مشارکت همههاي کالس درس با محوریت آموزشگر و البته بادر این درس، آموزش

کنـد و بخشـی   هاي مقرر به معرفی هر یک از موضوعات اقدام میآموزشگر در بخشی از درس بر بنیاد گفتارهاي درسی در نوبت
ي هـا دیگر از درس با شناسایی و دعوت از معلمان داراي تجربه خاص، فرصت آشـنایی دانشـجومعلمان و معلمـان خـاص رشـته     

بـه تشـخیص آموزشـگر و بـا اتخـاذ تـدابیر       . کندکند و فرصت گفتگوي آنان را ایجاد و آن را مدیریت میتخصصی را فراهم می
دانشجوي این درس موظف است بر اساس . تواند به دانشجومعلمان واگذار شودهدایتی، واگذاري معرفی تجربه خاص معلمان می

همچنین، . تجوي در واقعیات بپردازند و در گفتگوهاي هر جلسه با آمادگی مشارکت نمایدبرنامه اعالم شده به مطالعه منابع و جس
ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود بـا درخواسـت تعیـین وقـت     دانشجویان حق دارند به طرح پرسش بپردازند و براي ارائه دیدگاه

ـ      10قبلی، تا  حـال، در جلسـات درس ممکـن اسـت     درعـین . ددقیقه در کالس درس به صـورت سـازمان یافتـه ارائـه نظـر کنن
توانـد بـه صـورت    شود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها میهایی مطرح پرسش

از تواند براي همـه یـا برخـی    ها میاین قبیل پرسش. شودشفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه 
.درصد تکالیف مقرر درس تجاوز نکند50دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعداد آنها از 

منابع آموزشی . 4
الزامی نیسـت؛ امـا آموزشـگر تـالش خواهـد کـرد منـابع مفیـد را         1398در این درس استفاده از منبع مکتوب تا سال -

مکتوب منتشر نشده پس از داوري و تایید شوراي گروه آموزشـی بـراي مـدت    استفاده از منابع . شناسایی و معرفی کند
.مقرر، در همان رشته بالمانع است

هـاي  به دانشجومعلمان معرفی نمایند و نشـانی سـایت  » معلمان سرآمد«همه آموزشگران موظفند منابع و مستنداتی از -
ن درس موظف است به جستجوي اجتماعات تخصصی همچنین، آموزشگر ای. مفید براي دریافت اطالعات را ارائه کنند

معلمان مخصوصا در فضاي مجازي اقدام کند و موارد مفید را به دانشجویان معرفی و آنان را براي مشـارکت، تشـویق   
. کند

تـاالر گفتگـوي   «اند تمـامی دانشـجومعلمان را بـراي عضـویت در     به بعد موظف1394آموزشگران این درس از سال -
.در پورتال دانشگاه هدایت کنند و خود نیز در آن مشارکت نمایند» معلمان آینده

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
-در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میايهاي خاص حرفهتجربهارزشیابی پایانی در درس : ارزشیابی پایانی

گفتگوهاي کالسی، مطالعه منابع و مشارکت در ها و تجارب خود از گفتارهاي درس،گیرد که در آن دانشجویان یادگیري
. کنندهاي آموزشگر، ارائه میمباحث کالس درس را بر اساس پرسش

آموزشگر در مواردي که . شودارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می: ارزشیابی تکالیف
. ازخوردهاي او به کار پژوهشی، به اصالح آن اقدام کننددهد تا دانشجویان بر اساس بمصلحت بداند، اجازه می

: شودسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می
درصد امتیاز 50: ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس
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درصد امتیاز 50: ـ آزمون پایانی

: سایر نکات
:مواردي که توجه به آن در این درس مهم است
. آمادگی مدام براي گفتگوهاي کالس

. مشارکت جدي 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

.شودصورت مکتوب به آموزشگر تحویل میظرافت و زیبائی ظاهري تکالیفی که به 
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»پژوهش روایی: 1اي پژوهش و توسعه حرفه« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

هاي تربیت معلم امروزه با آن روبرو هستند، خلق فرصت هاي یادگیري است که بر یکی از چالش هایی که مؤسسات و دانشگاه
درصورتی که در طول برنامه آموزش . آموزشی تأثیرگذار باشد/ ی مؤثر با موقعیت هاي واقعی تربیتیتوانایی معلمان جهت رویاروی

هاي اي دانشجو معلمان فرصت پژوهش در تجربه را بدست آورند، به توانایی هاي مورد نیاز براي مواجهه با موقعیتحرفه
از آنجا که، .آموزان خود منتقل کنندود این توانایی را به دانشورند دست خواهند یافت و قادر خواهند بنامعلومی که در آن غوطه

از تجربه را هاي واقعی کالس درس است فرصت یادگیريروایت هاي شخصی که حاصل تأمالت دانشجو معلمان در موقعیت
تا دانشجویان به شیوة کند، لذا آموزش پژوهش روایی به عنوان پیش نیاز برنامه کارورزي این امکان را فراهم می کندممکن می

روایی به مطالعه تجربیات خود پرداخته و در آینده بتوانند از این توانایی براي تأمل بر عمل خود، بهبود شرایط آموزشی و تربیتی، 
. اي خویش بهره بگیرندسهیم نمودن دیگران در تجربیات خود و نیز توسعه حرفه

مشخصات درس
کارگاهی:  نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

-: پیشنیاز

پژوهش روایی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
/ دیگري را از موقعیت هاي آموزشی/ با آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش روایی، تجربیات شخصی خود

. اي استفاده کنندقرار داده و از این تجربیات براي توسعه ظرفیت هاي حرفه) تأمل(تربیتی مورد واکاوي 

:شایستگی اساسی
pck 3&3- 1کد -

3&4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك

/ با تأمل بر یک روایتتجربهروایت
تجربه جدید آن را در 
قالب یک داستان ساده 
با جزئیات کم روایت 

.می کند

با تأمل بر یک روایت یا 
تجربۀ جدید، آن را در قالب 

و داستانی با جزئیات
پیچیدگی ها روایت می 

.کند

با تأمل بر یک روایت یا 
تجربۀ جدید، آن را در 

و تقالب داستانی با جزئیا
پیچیدگی هایی که 
منعکس کننده احساسات، 
افکار و توالی منطقی آن 

است را  .. ها، روند ها و
.روایت می کند

بر روایت خود تأمل تأمل بر تجربه
ها، کرده و کنش

هاي بر دیدگاه
هاي داستان تأمل شخصیت

با تأمل مجدد بر تجربۀ 
روایت درك / تفکر خود
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واکنشها، و رفتارها، 
هاي افراد حاضر دیدگاه

در موقعیت را در بیان 
تجربیات مورد توجه 

. قرار داده است

می کند و  می تواند با 
ارائۀ شواهدي از یافته هاي 
علمی و پژوهشی از آن 
دفاع کند یا  آنها را با ذکر 
دلیل زیر سؤال برده و نقد 

..کند

خود را از این تأمالت را با 
بهره گیري از یافته هاي 

پژوهشی در قالب / لمیع
دانش قابل عرضه به 

. دیگران ارائه کند

توانسته است داده تحلیل و تفسیر
هاي جمع آوري شده 
را طبقه بندي نموده و 
ارتباط میان طبقات را 
برقرار کند، اما نتوانسته 
آن را تحلیل ساختاري 

.  نماید

توانسته است داده هاي 
جمع آوري شده را تحلیل و 

کند و یافته هاي تفسیر 
خود را با استفاده از نقل 

.قول ها معتبر نماید

توانسته است داده هاي 
جمع آوري شده را تحلیل 
و تفسیر کند و تحلیل و 
تفسیر خود از یافته ها را 
با استفاده از روش هاي 

. مختلف معتبر نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
کلیات: فصل اول

ماهیت تجربه، یادگیري از تجربه، و تأمل بر تجربه و تمایز آن با سایر انواع یادگیري
اي براي پژوهش در عملروایت نویسی وسیله

اي پژوهش روایی در خدمت رشد حرفه
چگونه روایت ها بین دانش آشکار و دانش ضمنی پیوند می زنند؟

اهداف پژوهش روایی و کاربردهاي آن 
رواییانواع پژوهش 

: تکلیف عملکردي
اي 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 ). (ارائه کندها و مراحلش یک پژوهش روایی را به صورت خالصه یا در قالب یک مقالۀ مروري با ذکر ویژگی

.قبالً باید توسط استاد توضیح داده شود
ابزار هاي گردآوري اطالعات: فصل دوم

ماهیت اطالعات در پژوهش روایی
ابزار هاي گردآوري اطالعات در پژوهش روایی

یادداشتهاي میدانی از تجربه هاي مشترك- 
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دفترچه یادداشت هاي روزانه- 
مصاحبه ها- 
یداستان گوی- 
نامه نگاري- 
هاي خودزیست نگارانه و زیست نگارانهنوشته- 
سایر منابع- 

فرآیند تحلیل داده ها
ها براي تحلیل، آماده کردن داده- 
انجام تحلیل هاي مختلف- 
هادرك عمیق و عمیق تر داده- 
ها و تفسیر معناي کالن بازنمایی داده- 

معنا دهی به داده ها
: تکلیف عملکردي

اي از ابزار هاي جمع آوري اطالعات در پژوهش روایی را از منظر نوع تجربیات مطرح شده تحلیل و تمایز و تشابه آن ها را نمونه
. در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند/ در یک جدول به نمایش بگذارد

یک 
منظر فرایند تحلیل اطالعات مطالعه و یافته مقاالت علمی پژوهشی که با استفاده از شیوه پژوهش روایی تهیه شده است را از 

. هاي خود را گزارش نماید
کد گذاري: فصل سوم

انواع کدگذاري 
47کد گذاري اولیه- 

48مرور کد هاي اولیه- 

49کد گذاري محوري- 

مرور کد ها و طبقه بندي داده ها- 
مفاهیم/ مضامین- 
عمق و بینش براي ایجاد ارتباط- 

: تکلیف عملکردي

٤٧ - Initial/Open coding
٤٨ - Selective coding
٤٩ - Axial coding
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فرایند کدگذاري و طبقه بندي را تا مرحله شناسایی و تبیین مضامین بر روي تجربیات شخصی خود از دوران تحصیل اجرا و 
. بینش حاصل از واکاوي تجربیات را با دیگران به مشارکت بگذارد/ یافته ها

تحلیل ساختاري: فصل چهارم
فرآیند تحلیل ساختاري

ي حذفقاعده- 
حذف شدید- 
تعمیم- 
ساختن- 
قاعده صفر- 

: تحلیل سه بعدي
داشتن ها، و خلق و خو هم چنین تعامل اجتماعی براي دربرتعامل شخصی بر اساس احساسات، امیدها، واکنش: تعامل- 

هاي آنان سایر افراد و قصد، اهداف، فرضیات، و دیدگاه
ینده، مشتاقانه منتظر تجربیات بررسی گذشته که به خاطر آمده است؛ حال به تجربه اتفاقات مرتبط است؛ و آ: تداوم- 

احتمالی است
هاي متفاوت اطالعات در مورد شرایط، زمان، و مکان در موقعیت فیزیکی، با حدود و قصد، اهداف، و دیدگاه: موقعیت- 

ها شخصیت
: تکلیف عملکردي

را ) معلمان/ همکالسی ها(نتجربیات سایری/ تحلیل سه بعدي مجموعه تجربیات شخصی/ با استفاده از فرایند تحلیل ساختاري
. تحلیل و یافته ها را گزارش کند

اعتبار بخشی : فصل پنجم

روایی و اعتبار در پژوهش روایی
همکاري با شرکت کنندگان 

بیان دوباره روایت ها 
استفاده از نقل قول ها
رعایت مسایل اخالقی

محدودیت ها و مخاطرات پژوهش روایی 
فته هاي علمیاستفاده از نظریه ها و یا

چگونه یافته هاي پژوهش روایی را ارزیابی می کنیم؟
: تکلیف عملکردي

یافته هاي / همکاري با شرکت کنندگان/ یافته هاي حاصل از تکلیف عملکردي در فصل چهار را با استفاده از شیوه مثلث سازي

. علمی پژوهشی اعتبار بخشی نماید
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راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهیدن در زمینۀ پژوهش روایی، برگزاري کارگاه آموزشی براي آموزش پژوهش مطالعۀ 

استفاده از راهبردهاي . روایی با استفاده از رویکرد توسعه فردي و به کمک واکاوي تجربیات شخصی صورت می گیرد
ق اهداف این درس و نیز تنوع بخشیدن به تجربیات مشارکتی، براي به اشتراك گذاشتن تجربیات و ارائه یافته به تحق

.کمک می کند
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
)در دست تألیف(پژوهش روایی دکتر عطاران 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
از آنجایی که هدف این درس یادگیري از و به کمک تجربه است، لذا در ارزشیابی خود ارزیابی دانشجو بر : ارزشیابی پایانی
ارزیابی . و تفسیر تجربیات حاصل از فعالیت ها در طول ترم بر اساس مستندات داراي اهمیت است) توصیف(اساس تحلیل 

به / جو در طول و شرکت در سمینار هاي کالسی براي ارائه یافته هااستاد بر اساس مجموعه تکالیف عملکردي دانش
. اشتراك گذاشتن تجربیات نیز بخش دیگر از ارزشیابی دانشجو را تشکیل می دهد

اي بر اساس مستندات ارائه شده در گزارش تفسیر دانشجو از تجربیات شخصی و نقش آن در توسعه توانایی هاي حرفه
نمره10عملکرد پایانی 

نمره 10ارزیابی استاد از فعالیت ها و مشارکت در سمینار ها 
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»کنش پژوهی: 2اي پژوهش و توسعه حرفه« سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

شده توسط دیگران هاي پژوهشی تولید پذیرش نقش پژوهشی از سوي معلم در کنار دو وظیفۀ مهم دیگر او مبنی بر وظیفۀ استفاده از یافته
این امر بدان معناست که . سازدضرورت دانا و توانا کردن آنها در حوزه اقدام پژوهی را روشن میآموزان، و وظیفۀ  آموزش پژوهش به دانش

به نحوي که با بینشیپیش برود، 51فاصله گرفته و به سوي تدریس و عمل فکورانه50معلم باید ازتدریس و عمل تربیتی عادي شده
ها و اخذ بازخورد مداوم ها، کاربرد بالفصل یافتهحلاندیشی به یافتن راهپژوهشی مسائل کالس و مدرسه را بکاود و با اقدام پژوهی و ژرف

توانایی جمع آوري سیستماتیک اطالعات درباره، موقعیت هاي بر این اساس،. به اصالح و بهبود فرآیند هاي آموزشی و پرورشی بپردازد
وزشی، تدریس، و یادگیري دانش آموزان و متعاقباً بکارگیري روش هاي خاصی براي بهبود آن است که منجر به ارتقاء توانایی خاص آم

. دانش آموزان می شود، یکی از شایستگی هایی است که معلمان در آموزش هاي بدو خدمت بایدبه آن دست یابند
مشخصات درس

کارگاهی: نوع درس
1: تعداد واحد

ساعت48: درسزمان
پژوهش و توسعه : پیشنیاز

2، کارورزي 1اي حرفه

کنش پژوهی: 2اي پژوهش و توسعه حرفه: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

با مطالعه و تحلیل گزارش یافته هاي اقدام پژوهی ها توسط معلمان تأثیر آن در بهبود فرآیند یادگیري 
. گزارش کند

تربیتی مطالعه نموده و / یک مسئله را با استفاده از فرآیند رفت و برگشت میان مسئله و موقعیت آموزشی
وقعیت هاي بعدي طراحی، اجرا و گزارش بازتاب هاي حاصل از این فرآیند را براي بهبود عملکرد در م

نماید 
:شایستگی اساسی

pck&Ck 1-2کد&

3سطح2سطح1سطح هامالك&4-3&3-3

یافته هاي اقدام تحلیل یافته ها
پژوهی را از نظر تأثیر 

آن بر فرآیند یادگیري   
تحلیل وتفسیر کرده 
اما به محدودیت ها و 
فرصت هایی که این 

اقدامات مطالعه براي 
بعدي ایجاد می کند 

.اشاره نکرده است

یافته هاي اقدام پژوهی را 
از نظر تأثیر آن بر فرآیند 
یادگیري   تحلیل تفسیر 
کرده و به محدودیت ها و 
فرصت هایی که این 
مطالعه براي اقدامات 
بعدي ایجاد نموده را 

.گزارش کرده است

یافته هاي اقدام پژوهی را 
فرآیند از نظر تأثیر آن بر 

یادگیري   تحلیل و 
تفسیر کرده و به 
محدودیت ها و فرصت 
هایی که این مطالعه 
براي اقدامات بعدي ایجاد 
نموده و نحوه بهره گیري 
از این نتایج در عمل 

اي خود را گزارش حرفه
.کرده است

٥٠-routinized
٥١ - reflective
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فرآیند کار نشان می چرخه عمل
دهد که در پژوهش 
انجام شده چرخه رفت 
و برگشت میان برخی 
از مراحل رعایت شده 

. است

فرآیند کار نشان می دهد 
که در پژوهش انجام شده 
چرخه رفت و برگشت 
میان کلیه مراحل براي 
اطمینان از یافته ها 

.رعایت شده است

فرآیند کار نشان می دهد 
شده که در پژوهش انجام 

چرخه رفت و برگشت 
میان کلیه مراحل براي 
اطمینان از اطالعات جمع 
آوري شده، تفسیر و تبیین 
یافته ها در هر مرحله 

.رعایت شده است
گزارش با استفاده از گزارش یافته ها

زبان روایت / روزنگار
نویسی ثبت شده 
نشان دهنده تأمل بر 

ها، واکنشها، و کنش
هاي رفتارها، دیدگاه

افراد درگیر در 
موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات 

.نیست

گزارش با استفاده از 
زبان روایت / روزنگار

نویسی ثبت شده نشان 
ها، دهنده تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 
هاي افراد درگیر در دیدگاه

موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات اتخاذ 

.شده است

گزارش با استفاده از 
زبان روایت / ارروزنگ

نویسی ثبت شده نشان 
ها، دهنده تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 
هاي افراد درگیر در دیدگاه

موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات اتخاذ 
شده براي قرار گرفتن در 
چرخه پژوهش و عمل  

اي شده استحرفه

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:بخش اول 

در آموزش و پرورشسطوح، گستره،ماهیت و اهداف پژوهشانواع،
عنوان هاي دیگران،معلم بۀعنوان پژوهشگر، معلم بههاي پژوهشعنوان بکارگیرنده یافتهمعلم به(پژوهش در حرفه معلمی -

)مدرس پژوهش به دانش آموزان
اي،اشتراك هاي رشد حرفهبرخورد آزادمنشانه،هم افزایی، تفکر و بازاندیشی ، دغدغه( هاي معلم محوراستلزامهاي پژوهش-

دانش و تجربیات، مشارکت و کار گروهی ، نقادي و نقد پذیري، تعهد و مسئولیت براي عمل مبتنی بر پژوهش، اخالق 
)…پژوهشی و 

عمل پژوهی و ادراك هنرمندانه معلم-
عمل پژوهی و رشد حرفه اي معلم-

:فعالیت یادگیري
تربیتی / پژوهشی را مطالعه و در قالب یک گزارش یافته هاي خود رابه جهت تأثیر این نوع مطالعات در حل مسائل آموزشی-مقاالت علمی

. یا توسعه علوم تربیتی ارائه نماید
: فعالیت عملکردي

. ی در سطوح متفاوت عملکرد بتواند نقات قوت و ضعف آن ها را شناسایی و گزارش نمایدبا مطالعه نمونه گزارش هاي اقدام پژوه-
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:بخش دوم 
)تعریف، ابعاد، گستره،ماهیت،( چیستی عمل پژوهی در آموزش و پرورش -

)ضرورت و اهمیتاهداف ، پیامدها،( چرایی عمل پژوهی در آموزش و پرورش-
پژوهیتاریخچه و خاستگاه هاي عمل -
هاي موجود در زمینه اقدام پژوهیها و دیدگاهنظریه-

:فعالیت یادگیري
. مشارکت در نقد و ارزیابی گزارش هاي ارائه شده در کالس در زمینه اقدام پژوهی هی ارائه شده-

: فعالیت عملکردي
اقدام پژوهی در آموزش و پرورش و ارائه آن در تهیه یک نوشته انتقادي در مورد باورها و عقاید شخصی خود در مورد چیستی و ضرورت-

کالس براي بررسی و نقد
:بخش سوم 

چگونگی تشخیص مسئله،-
چگونگی تدوین طرح اقدام پژوهی،-
روش اجراي مراحل اقدام پژوهی-
چگونگی گردآوري داده ها و شواهد مهم در اقدام پژوهی-
ح فرایند اقدام پژوهیباز اندیشی در باره داده ها و شواهد و اصال-

نقش مشورت و مشارکت در اقدام پژوهی-
نقادي و اعتباریابی در اقدام پژوهیارزشیابی ،-

چگونگی بازخورد ،اصالح و کاربرد نتایج در اقدام پژوهی
پژوهیچگونگی مستند سازي، ثبت و ضبط مراحل و تهیه گزارش نهایی و اطالع رسانی و  اشاعه دستاوردهاي اقدام -

)هاگزارش حاصل از فعالیت عملکردي گروه(مشارکت در نقد مطالب گزارش شده در کالس 
: فعالیت عملکردي

پژوهی انجام شده توسط معلمان دیگر و تهیه اي از اقدامهایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در نقد نمونهتشکیل کارگروه-
گزارش نقد براي ارائه به کالس

:چهارم بخش 
تدوین طرح و انجام مراحل اقدام پژوهی-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در ارزشیابی و نقد طرح اقدام پژوهی دانشجو معلمان و یکایک مراحل اجرایی آن در خالل جلسات متناظر با روند پیشرفت -

س ارائه و از مشورت، ارزشیابی و نقد دیگران در هر مرحله ازتدوین طرح و اجراي آن، دانشجویان گزارش الزم را به کال( اجراي طرح
.)کننداستفاده می

: فعالیت عملکردي
: هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در مراحل زیرتشکیل کارگروه-
بررسی متأمالنه کالس درس و مدرسه و انتخاب مسئله براي اقدام پژوهی-
تدوین طرح -
انتخاب روش و تدوین مراحل -
مشخص کردن شواهد مهم و ساختن یا یافتن ابزار گردآوري داده ها -
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باز اندیشی در باره داده ها و شواهد و اصالح فرایند -
ربط انجام مشورت و جلب مشارکت  افراد ذي-
نقادي و اعتباریابی فرایند و نتایجارزشیابی ،-
بهبود امر مورد پژوهشاخذ بازخورد، اصالح و کاربرد نتایج در حل مسئله یا -
مستند سازي، ثبت و ضبط مراحل و تهیه گزارش نهایی و اطالع رسانی و  اشاعه دستاوردها-

راهبردهاي تدریس و یادگیري-3

در کالس  در خالل . حل مساله، نقادي و پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی استهاي اصلی شامل پرسش و پاسخ،راهبرد-
به تناسب ( اصول، روش و مراحل اجراي اقدام پژوهی به تحلیل و نقادي گزارش هاي مطالعات اقدام پژوهی معلمان مبانی،بیان فلسفه، 

.شودو آشنا سازي دانشجو معلمان با تجارب معلمان پژوهنده پرداخته می) رشته آموزشی دانشجو معلمان  
هاي مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین پیشنهاده دانشجو معلمان در قالب گروهدر بخش عملی،-

پردازند و گزارش کار خود در هر مرحله را به می) درصورت دسترسی به کالس و مدرسه(کامل اقدام پژوهی و اجراي آن در محیط واقعی 
. کنندمشارکت سایر دانشجو معلمان استفاده میکالس ارائه داده و از نقد و

منابع آموزشی. 4
- :منبع

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
هاي با یکدیگر همکاري و شخص دانشجو و سایر همکالسفرایندي مبتنی بر مشارکت است که در آن استاد،ارزشیابی در این درس،

این ارزشیابی به صورت مداوم . شوداي میهاي کیفی تأکید و توجه ویژههاي کمی بر جنبهدر این ارزشیابی عالوه بر جنبه. مشارکت دارند
گیرد و بر ارزیابی توسط خود صورت می- شوداو گردآوري می52کارکه در پوشه–و بر اساس فعالیت هاي انجام شده توسط دانشجو 

. شوداي میدانشجو تأکید ویژه
نمره به آزمون 8نمره به  کار عملی در حوزه اقدام پژوهی و 8نمره ارزشیابی دانشجو به صورت تکوینی طی نیمسال ، 4در این ارزشیابی،

.  پایانی اختصاص می یابد 

سایر نکات
.کنش پژوهی قبل از آغاز کارورزي سه به دانشجویان ارایه شود

٥٢ -portfolio
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»درس پژوهی: 3اي حرفهپژوهش و توسعه « سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

درس پژوهی یک رویکرد براي توسعه حرفه اي است که  در ،ن معلمان با یکدیگر در تدوین طرح درس پژوهشی، اجرا و اعتبار 
براي این رویکرد ظرفیت شگرفی براي تحقق اهداف مدرسه بعنوان سازمان یادگیرنده و بستري . یابی آن همکاري می کنند 

درس پژوهی، دانش . گیري در مدرسه فراهم می سازد–گفتگوهاي حرفه اي در باره آموزش ، تدریس و فرایندهاي یاددهی 
آموزشی محتوا را در معلمان توسعه بخشیده و با سازوکارهاي خود ، قدرت و شایستگی معلمان را براي مواجهه با مسایل فراروي 

به این ترتیب دانشجو معلمان با گذراندن این درس، ضمن کار گروهی و درك اهمیت هم . یادگیري توسعه می بخشد –یاددهی
اي بطور همزمان توان تخصصی خود در حوزه دانش تربیتی، دانش موضوعی، دانش فناوري آموزشی افزایی در توسعه حرفه

.توسعه می دهد
مشخصات درس

کارگاهی: نوع درس
1: دتعداد واح

ساعت48: زمان درس
هـاي  اصـول و روش : پیشنیاز
تدریس

درس پژوهی:3اي پژوهش و توسعه حرفه:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

شکل اي در توسعه ظرفیت ها و توانایی هاي شخصی، و تأثیر آن در با درك نقش مشارکت حرفه
گیري سازمان یادگیرنده یک برنامه درس پژوهی را با مشارکت یک گروه همکار طراحی و اجرا 

..نماید
:شایستگی اساسی

pck&Ck ــد &1-2کـ

3سطح2سطح1سطح هامالك&4-3&3-3

افزایی و هم
ايمشارکت حرفه

در فرآیند کار جمعی 
وظایف محوله را 
انجام می دهد اما به 
هنگام قرار گرفتن در 
موقعیت هاي دشوار 
قادر نیست گروه را 

. پشتیبانی کند

در فرآیند کار جمعی 
وظایف و مسئولیت هایی 
را که منجر به حل مسایل 

. گروه میشود را می پذیرد

در فرآیند کار جمعی براي 
پذیرش وظایف و 

ت ها براي حل مسئولی
مسایل گروه استقبال می 
کند و می تواند به هنگام 
قرار گرفتن در موقعیت 
هاي دشوار گروه را 

.پشتیبانی کند
طرح درس 

پژوهی 
براي مطالعه بافت و 

مسئله / زمینه نیاز
شناسایی شده و 
ترسیم چشم انداز در 

مدرسه مشارکت سطح
نموده اما تحلیل نتایج 

در فرآیند مطالعه بافت و 
مسئله / زمینه نیاز

شناسایی شده و ترسیم 
مدرسه چشم انداز در سطح

مشارکت نموده و نتایج 
یادگیري دانش آموزان 

در فرآیند مطالعه بافت و 
مسئله / زمینه نیاز

شناسایی شده و ترسیم 
چشم انداز در 

مدرسه مشارکت سطح
نموده و نتایج یادگیري 
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یادگیري دانش 
آموزان نشان دهنده 
تأثیر عملکرد او بر 
شکل گیري یک 

اي براي گروه حرفه
ادامه مشارکت 

.  اي نیستحرفه

رد نشان دهنده تأثیر عملک
او بر بهبود عملکرد 

.مدرسه است

دانش آموزان نشان 
دهنده تأثیر عملکرد او بر 
مشارکت براي توسعه 

اي و بهبود عملکرد حرفه
.مدرسه است

با استفاده از گزارش گزارش
روایت / روزنگار

نویسی ثبت شده 
نشان دهنده تأمل بر 

ها، واکنشها، و کنش
هاي رفتارها، دیدگاه

افراد درگیر در 
موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات 

.نیست

گزارش با استفاده از 
روایت نویسی / روزنگار

ثبت شده نشان دهنده 
ها، واکنشها، تأمل بر کنش

هاي اهو رفتارها، دیدگ
افراد درگیر در موقعیت 
براي بازکاوي عمل و 
تأثیر تصمیمات اتخاذ شده 

/ بر عملکرد دانش آموزان
.مدرسه است

گزارش با استفاده از 
روایت نویسی / روزنگار

ثبت شده نشان دهنده 
ها، تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 
هاي افراد درگیر در دیدگاه

موقعیت براي بازکاوي 
میمات اتخاذ عمل و تص

شده و تأثیرات آن بر 
/ عملکرد دانش آموزان

مدرسه در چرخه پژوهش 
اي و عمل  حرفه

مشارکتی  شده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:فصل اول 

تمهید شرایط و آماده سازي
مدرسه بعنوان یک سازمان یادگیرنده -
تاریخچه ، تعریف و اهداف درس پژوهی-
درس پژوهی انتخابی استراتژیک براي  توسعه دانش و شایستگیهاي معلمان-
ابعاد و گستره درس پژوهی-
فرایند درس پژوهی-
شرایط ، فرهنگ  و حمایتهاي مورد نیاز درس پژوهی -

: فعالیت یادگیري
همچنین سواالتی را . می پردازد با مشارکت در بحث به ضرورت و اهمیت درس پژوهی و نقش آن در تولید دانش بومی تدریس 

.همچنین سواالتی را براي شرح بیشتر موضوعات مطرح می نماید . براي شرح بیشتر موضوع مطرح می نماید 
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: فعالیت عملکردي
هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در تحلیل جایگاه و نقش درس پژوهی در حرفه معلمـی و تهیـه   تشکیل کارگروه

براي ارائه به کالس،گزارش 
:فصل دوم 

:چگونگی تدوین برنامه درس پژوهی 
تشکیل گروه درس پژوهی-
تبیین رویکرد درس پژوهی در گروه-
برنامه ریزي و تدوین جدول فعالیتهاي اجرایی گروه-
انتخاب زمینه پژوهشی براي فعالیت گروه-
تعریف مساله و انتخاب موضوع -
روش هاي نیاز سنجی-
شرایط و نیازمندیهاي اجراي درس پژوهیپیش بینی -

: فعالیت یادگیري
همچنین سواالتی را براي شرح بیشتر موضـوعات  . با مشارکت در بحث موضوعاتی را براي فعالیت درس پژوهی مطرح می کند 

.مطرح می نماید 
: فعالیت عملکردي

.موضوع مرتبط با آن را مشخص می کند در قالب کارگروههاي دانشجویی ، یک زمینه پژوهشی را تعریف و مساله و
:فصل سوم 

چگونگی تدوین طرح  درس مورد پژوهش
تعیین اهداف و سوالهاي پژوهشی

:تدوین طرح درس پژوهشی متناسب با سوالهاي پژوهشی
ترسیم وضع موجود و مطلوب-
شناسایی تغییرات مورد نیاز -
تعیین هدفهاي درس-
تعیین تجارب و فعالیتهاي یادگیري-
تعیین رفتار ورودي-
پیش بینی منابع و وسایل آموزشی-
پیش بینی نحوه مدیریت و سازماندهی کالس-
پیش بینی نحوه تفکر و واکنش دانش آموزان به تدریس-
تعیین معیارهاي تحقق هدفها-
تعیین روش سنجش و ارزشیابی -
تعیین چارچوب اجرایی طرح در س پژوهشی-

: فعالیت یادگیري
.و دالیل و اهمیت هر یک از مولفه ها را بر می شمارد. رح درس پژوهشی  بحث می کند در باره چارچوب ط
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: فعالیت عملکردي
.در قالب کارگروههاي دانشجویی یک طرح درس پژوهشی را تهیه و به کالس ارایه می نمایند

:فصل سوم 
چگونگی اجراي طرح درس مورد پژوهش

تعیین شواهد و مستندات مورد نظر گروه-
تعیین روش و چگونگی مشاهده طرح درس-
تقسیم وظایف اعضاي گروه در حین مشاهده-
طراحی فرمهاي گردآوري اطالعات و مستند سازي مشاهده-

: فعالیت یادگیري
.در باره  چگونگی اجراي طرح درس پژوهشی  بحث می کنند و نکات جدیدي را براي اجراي بهینه آن مطرح  می سازند 

: فعالیت عملکردي
.طرح درس پیش بینی شده در گروه را بصورت آزمایشی در کالس اجرا می کنند 

:فصل چهارم
ژرف اندیشی در باره داده ها و شواهد

نحوه انتخاب چارچوب تجزیه و تحلیل داده ها و شواهد-
:تجزیه و تحلیل داده ها و شواهد -

تحلیل نتایج یادگیري
تحلیل انگیزش

آموزانتحلیل رفتار اجتماعی دانش 
طراحی مجدد درس  و اجراي آن

اجراي طرح درس جدید و مشاهده آن
ژرف اندیشی در باره اجراي دوم درس و اصالح نهایی طرح درس

: فعالیت یادگیري
در باره چگونگی نقد مناسب تر نحوه اجراي طرح درس پژوهشی در کالس بحث می کننـد و نکـات جدیـدي را در ایـن زمینـه      

.مطرح  می سازند 
: فعالیت عملکردي

.نحوه اجراي آزمایشی طرح درس گروه را مورد نقد و بررسی قرار می دهند 
چگونگیژرف اندیشی در باره روند اجراي فعالیت گروه: فصل پنجم 

تحلیل نتایج یادگیري، تحلیل انگیزش، (نحوه تحلیل  نتایج مربوط به یادگیري  و رشد دانش آموزان)الف 
،)عی دانش آموزانتحلیل رفتار اجتما

.نحوه تحلیل نتایج مربوط به رشد حرفه اي معلمان عضو گروه) ب
: فعالیت یادگیري

.در باره نتایج فعالیت گروه بر توسعه یادگیري و رشد حرفه اي خود بحث می کنند 
فعالیت عملکردي
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.آموزان و رشد حرفه اي خود می پردازند با ارایه مستندات الزم به جمع بندي از تاثیر فعالیت گروه خود بر یادگیري دانش
تهیه گزارش نهایی و اشاعه دستاوردهاي گروه درس پژوهی:  فصل ششم 

ضرورت اشاعه نتایج درس پژوهی-
روش هاي اشاعه و انتشار دستاوردهاي گروه-
نحوه تدوین گزارش نهایی درس پژوهی-

: فعالیت یادگیري
.بحث می کنند در باره ضرورت اشاعه نتایج درس پژوهی 

: فعالیت عملکردي
.گزارش کار گروه خود را تدوین و ارایه می نمایند 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

در کالس  . حل مساله، نقادي و پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی استهاي اصلی شامل پرسش و پاسخ،راهبرد-
و آشنا ) به تناسب رشته آموزشی دانشجومعلمان( درس پژوهی در فرایند تدریس به تحلیل و نقادي گزارش هاي مطالعات

.شودسازي دانشجو معلمان با تجارب معلمان درس پژوه پرداخته می
هاي مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین دانشجو معلمان در قالب گروهدر بخش عملی،-

مشابه سازي شرایط  ( یا نمونه اي ) درصورت دسترسی به کالس و مدرسه(عی برنامه درس پژوهی و اجراي آن در محیط واق
پردازند و گزارش کار خود در هر مرحله را به کالس ارائه داده و از نقد و مشارکت سایر دانشجو معلمان می)  کالس درس 

. کننداستفاده می
-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 4
هاي با یکدیگر شخص دانشجو و سایر همکالسفرایندي مبتنی بر مشارکت است که در آن استاد،ارزشیابی در این درس،

این . شوداي میهاي کیفی تأکید و توجه ویژههاي کمی بر جنبهدر این ارزشیابی عالوه بر جنبه. همکاري و مشارکت دارند
- شوداو گردآوري می53کارکه در پوشه–هاي انجام شده توسط دانشجو ارزشیابی به صورت مداوم و بر اساس فعالیت 

. شوداي میگیرد و بر ارزیابی توسط خود دانشجو تأکید ویژهصورت می
نمره به  کار عملی در حوزه درس پژوهی 8نمره به ارزشیابی دانشجو به صورت تکوینی طی نیمسال ، 4در این ارزشیابی،

.  ایانی اختصاص می یابد نمره به آزمون پ8و 
منابع آموزشی. 5

. درس پژوهی ، مبانی ، اصول و روش اجرا ، انتشارات جهاد دانشگاهی) 1392(ساکی،  رضا 
درس پژوهی راهنمایی عملی براي مدیران و معلمان ، ترجمه دکتر رضا ساکی و داریوش ) 1389( استیپانک و همکاران 

مدنی ، انتشارات حکمت علوي

٥٣  -portfolio
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»1کارورزي «فصل درس سر
معرفی درس و منطق آن. 1

آموزش اثربخش نیازمند آن است که معلمان در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به 
پژوهشی مطالعه، تصمیم گیري و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت هاي پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته هاي علمی و 

تربیتی و   عمق -برنامه کارورزي فرصت برقرار ساختن پیوند میان آموخته هاي نظري با محیط هاي واقعی آموزشی. باشند
بخشیدن به تجربه هاي پیشین در جهت توسعه شایستگی هاي حرفه اي و دست یابی به ظرفیت غایی کنش عملی در کالس 

واکاوي تجربیات به عنوان اه فرهنگیان، با تأکید بر مشاهده تأملی، روایت  نگاري و این برنامه در دانشگ.درس را فراهم می کند
؛ و  نیز ابزارهاي سه گانه  اقدام پژوهی، درس پژوهی و پژوهش روایتی به عنوان روش شکل دهنده عمل فکورانه/عناصر سازنده

تربیتی در سطح کالس /مطالعه مسئله هاي آموزشی. هاي مورد تاکید در برنامه تربیت معلم فکور این هدف را تعقیب می نماید
فرصت هاي یادگیري تدارك دیده . درس و مدرسه زمینه ساز عمل مستقل حرفه اي معتبر و کسب تجربیات دست اول است

، براي شده از سوي استادان و بازخوردهاي ارائه شده از سوي آنان باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت هاي واقعی
تکنیک ها و فنون / بهره گیري از مبانی نظري. تربیتی تدارك ببیند/ یافتن راه حلهاي قابل دفاع و پاسخ به مسئله هاي آموزشی

در برنامه کارورزي به منظور دستیابی دانشجو به یک نگاه همه جانبه و غنا بخشیدن به تصمیمات اتخاذ شده در ابعاد برنامه 
در طول برنامه کارورزي دانشجو  فرصت کسب . براي حمایت از یادگیري دانش آموزان ضروري استریزي، اجرا و ارزیابی 

. اي را کسب می نمایدتجربه براي درك عمل اثربخش، تأمل بر روي آن به منظور پذیرش مسئولیت حرفه
ت هاي آموزشی و تربیتی در در کارورزي یک دانشجو با کسب مهارت در به کارگیري روش ها و فنون مشاهده تأملی، موقعی

سطح مدرسه و کالس درس را مورد مطالعه قرار داده و دریافت هاي خود را در قالب روایت ها، روزنگارها، تجربیات شخصی 
/ گزارش گفتگو با کادر مدرسه/ این یافته ها از موقعیت مدرسه و کالس درس می تواند همراه با عکس و فیلم. ارائه می نماید

روایت هاي دانشجو از موقعیت هاي مختلف مورد واکاوي . تکمیل شود)  با هماهنگی مدرسه(دانش آموزان/ اولیاء/ امعلم راهنم
.قرار گرفته و مسئله هاي شناسایی شده با استفاده از شواهد و مستندات علمی گزارش می گردد

مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

پژوهش و  : نیازپیش
1ايحرفهتوسعه

مشترك: نحوه آموزش

1کارورزي : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
تربیتی در سطح کالس درس و مدرسه را شناسایی و با استفاده از شواهد / هاي آموزشیبا مشاهده تأملی مسئله

. ی آن را تبیین نمایدو مستندات علم
. هاي تجربی حاصل از واکاوي روایت ها را ثبت و گزارش نمایدمشاهدات تأملی و یافته

:شایستگی اساسی
pk&CkP 3&2- 2کد-

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
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مشاهده 1-3&2
تأملی

توانسته است موقعیت 
تربیتی در / هاي آموزشی

سطح کالس درس و 
مدرسه را با جمع آوري 
اطالعات توصیف نماید 
اما نتوانسته است 
اطالعات را به صورت 
نظام مند تحلیل و تبیین 

. نماید

هاي توانسته است موقعیت
تربیتی در سطح / آموزشی

کالس درس و مدرسه را با 
آوري اطالعات به جمع

مند توصیف نظامصورت
نموده و با استفاده از شواهد و 

.مستندات آن را تبیین نماید

هاي توانسته است موقعیت
تربیتی در سطح کالس / آموزشی

آوري درس و مدرسه را با جمع
مند اطالعات به صورت نظام

توصیف نموده و با کمک شواهد 
مستندات علمی و پژوهشی / معتبر

.ایدیافته هاي خود را ارائه نم

واکاوي 
تجربیات 

توصیفی هايگزارش
آوري شده از مطالعه جمع

موقعیت فیزیکی، 
عاطفی، آموزشی، تربیتی 
را به صورت روایت نقل 
و کدگذاري نموده اما 

-نتوانسته است کدگذاري
ها را در قالب مضامین 
سازماندهی و یافته ها را 

. گزارش کند

-هاي توصیفی جمعگزارش
مطالعه موقعیت آوري شده از 

فیزیکی، عاطفی، آموزشی، 
تربیتی را به صورت روایت 
نقل و کد گذاري نموده و 

ها را در قالب مضامین گزاره
ها را سازماندهی و یافته

.گزارش نموده است

آوري هاي توصیفی جمعگزارش
شده از مطالعه موقعیت فیزیکی، 
عاطفی، آموزشی، تربیتی را به 

اري صورت روایت نقل و کدگذ
ها را در قالب نموده و گزاره

مضامین سازماندهی نموده و با 
ایجاد ارتباط میان مضامین در 

تربیتی / قالب یک مسئله آموزشی
.تبیین نموده است

تدوین و 
ارائه گزارش 

در گزارش ارائه شده 
ساختار کلی گزارش 
نویسی رعایت شده اما 
شواهد و مستندات کافی 

نشده ها ارائه براي یافته
.است

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 

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:هفته اول

ارائه یک تصویر کلی از برنامه کارورزي در طی چهار ترم و انتظارات از دانشجو، معرفی برنامه کاروزي یک با تأکید بر مشاهده 
، تکالیف عملکردي در طول ترم، برنامه زمان بندي سمینارها در )ماهیت روایت ها و چگونگی نگارش آن(تأملی و روایت نویسی 

شی، و تبیین فرم هاي ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد، واحد آموز/ سطح مدرسه و پردیس
هماهنگی با مناطق آموزشی و سازماندهی دانشجویان در مدارس باید قبل از شروع ترم و با (توزیع دانشجویان در مدارس 
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و دانشجو از طریق مطالعه گزارش ها و ارائه تعامل از نزدیک میان استاد ). تشکیل ستاد کارورزي در سطح استان صورت گیرد
بازخورد به موقع و سازنده، و نیز تشکیل جلسات بحث و گفتگو پیرامون تجربیات حاصل از حضور در موقعیت هاي واقعی از 

گفتگو تشکیل سمینار در کلیه هفته ها براي بحث و بررسی پیرامون عملکرد دانشجو و . استلزامات اجرایی برنامه کارورزي است
روایت هاي / مشارکت دانشجویان در نقد و بررسی گزارش ها. در خصوص بازخورد هاي ارائه شده از سوي اساتید ضروري است

.کندهمقطاران فرصت یادگیري انتقال تجربیات به یکدیگر را فراهم می/ همکالسی ها
: هفته دوم

کارگاه مطالعه موقعیت
: مدرسه بر اساس گام هاي زیر/ وقعیتی در سطح کالس درسم/ مشاهده فیلم تدریس: تکلیف یادگیري

)بیان ویژگی ها و مشخصه هاي متمایز کننده(توصیف موقعیت : الف
) شناسایی اجزاء و روابط(استنباط از موقعیت / تشریح: ب
هاي اگر، آنگاه، شش کاله با استفاده از تکنیک ) از زاویه دید دیگري به موقعیت نگاه کردن/ به گونه دیگر دیدن(بازنگري : ج

در یافتن نقطه کانونی... تفکر، اسکمپر
از آنجایی که آموزش این (تبیین مسئله با استفاده از استدالل قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات جمع آوري شده : د

هیه کرده باشد، لذا آموزش این بخش نیازمند آن است که دانشجو گزارشی از مطالعه موقعیت بر اساس محور هاي چهارگانه ت
). بخش در جلسه ششم ارائه می شود

:هفته سوم
مشاهده آزاد 

)جلسه آشنایی با مدرسه، مدیر و معلم راهنما(حضور دانشجویان در مدارس 
ن روز کارورزي از دانشجو خواسته شود تا اولین تجربیات خود را از اولی. تجربه اولین روز کارورزي من در مدرسه: تکلیف یادگیري

دانشجو . از زمان آماده شدن براي رفتن به مدرسه تا زمان برگشتن در قالب داستان یا خاطره یادداشت روزانه ثبت و ارائه نماید
این موارد می . در اولین روز کارورزي مشاهده آزاد دارد و آنچه را مشاهده می کند بدون هیچ محدودیتی ثبت و ضبط خواهد نمود

رخ داد ها در مسیر رفت و آمد به مدرسه؛ فضا و موقعیت مدرسه؛ احساسات، تصورات و انتظارات؛ نحوه برخورد کادر تواند شامل
. باشد.... مدرسه؛ نحوه مواجه شدن با دانش آموزان؛ گفتگو ها با کارکنان مدرسه، معلمان و

:هفته چهارم
مطالعه موقعیت

تهیه شده از مشاهده آزاد از جهت رعایت روش ها و فنون توصیف و تشریح موقعیت و به صورت گروهی ) روایت(گزارش هاي 
/ اي متشکل از سه تا چهار دانشجو و ارائه بازخورد توسط همقطارانتشکیل گروه هاي حرفه. مورد نقد و بررسی قرار می گیرد

محور هایی که گزارش ها . اي تقویت می کندربیات را به عنوان یک مهارت حرفهگروه همساالن امکان به مشارکت گذاشتن تج
: بر اساس آن مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت

)بیان ویژگی ها و مشخصه هاي متمایز کننده(توصیف موقعیت : الف
) شناسایی اجزاء و روابط(استنباط از موقعیت / تشریح: ب
با استفاده از تکنیک هاي اگر، آنگاه، شش کاله ) از زاویه دید دیگري به موقعیت نگاه کردن/ دنبه گونه دیگر دی(بازنگري : ج

.تفکر و اسکمپر
طرح / بازبینی شواهد جمع آوري شده براي دستیابی به درك عمیق تر و همه جانبه تر نسبت به موقعیت(تعیین نقطه کانونی : د

).مسئله
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: هفته پنجم
مطالعه موقعیت

در این جلسه دانشجو با توجه به بازخورد هاي . شواهد بیشتر براي بیان مسئله/ ر مدرسه و تکمیل اطالعات مورد نیازحضور د
شواهد / پرداخته و با جمع آوري اطالعات) مدرسه(همقطاران یا استاد به مطالعه مجدد موقعیت/ ارائه شده از سوي همساالن

. ن مسئله تکمیل می نمایدبیشتر گزارش خود را براي یادگیري روش تبیی
:هفته ششم

مطالعه موقعیت
آوري شده از گفتگو در این جلسه پیرامون روش ها و فنون مشاهده تأملی ادامه می یابد و دانشجو با استفاده از شواهد جمع

. به تبیین مسئلهمرور محور ها در جلسه دوم و آموزش نکات مربوط . موقعیت مورد مطالعه به تبیین مسئله مبادرت می نماید
)مرور)(بیان ویژگی ها و مشخصه هاي متمایز کننده(توصیف موقعیت : الف
)مرور) (شناسایی اجزاء و روابط(استنباط از موقعیت / تشریح: ب
با استفاده از تکنیک هاي اگر، آنگاه، شش کاله ) از زاویه دید دیگري به موقعیت نگاه کردن/ به گونه دیگر دیدن(بازنگري : ج

)مرور...(تفکر، اسکمپر
). آموزش(تبیین مسئله با استفاده از استدالل قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات جمع آوري شده : ه

نسخه اي از مجموعه فعالیت هاي انجام شده در مطالعه موقعیت به : توسط چه کسی تنظیم می شود؟... شرح تنظیم پوشه کار
منظور همان . ... اي دانشجو ضبط گردده در محورهاي مختلف تبیین مسئله در پرونده توسعه حرفههمراه بازخوردهاي ارائه شد

پورتفولیو -پوشه کار است؟  پرونده توسعه حرفه اي با چه فرمتی باید تشکیل شود؟ آیا به دنبال پرونده الکترونیکی یا همان اي
.ن امر شودبوده ایم ؟ باید به سمتی برویم که دانشجو خود متکفل ای

: هفته هفتم
مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیس/ مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت فیزیکی مدرسه

موقعیت جغرافیایی و محیط بیرونی مدرسه، انواع فضا ها : تهیه گزارش از موقعیت فیزیکی مدرسه شامل: تکلیف عملکردي
( نور، جریان هوا، وضعیت بهداشت، امکانات و تجهیزات ....) آبخوري، سرویس ها، کالس ها، راهرو هاکتابخانه، زمین ورزش، (

) فرآیند مسئله شناسی و تبیین مسئله رعایت شود(شناسایی و تبیین مسئله ......) کارگاهی، آزمایشگاهی، شبکه مجازي، سایت و
اي از توصیف نمونه. تنظیم شود) فرم پیوست(قالب روایت نگاري این گزارش در. پردیس/ ارائه یافته ها در سمینار مدرسه

موقعیت فیزیکی و تحلیل تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوي استاد 
.به منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد

ارائه شده توسط استاد به منظور درك موقعیت فیزیکی و تأثیر آن بر یادگیري گزارش دانشجو به همراه بازخوردهاي: پوشه کار
. دانش آموزان در پوشه کار ضبط گردد

: هفته هشتم
پردیس/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح مدرسه/ مشاهده تأملی و مسئله شناسی ساختار و سازمان مدرسه

ازمانی، روش هاي بکارگرفته شده در اداره مدرسه، ساختار سازمانی، نحوه گردش کار تهیه گزارش از ساختار س: تکلیف عملکردي
فرم (آن در قالب روایت نویسی . در سطح مدرسه، تعامالت میان مدیر، معلمان،کارکنان و نحوه تعامل با اولیاء مدرسه و تدوین

و تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد و اي از توصیف ساختار و سازمان مدرسه و تحلیل نمونه. تنظیم شود) پیوست
.بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوي استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد
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گزارش دانشجو به همراه بازخوردهاي ارائه شده توسط استاد به منظور درك ساختار و سازمان مدرسه و تأثیر آن بر : پوشه کار
. زان در پوشه کار ضبط گرددیادگیري دانش آمو

:هفته نهم
بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح / تعامالت در سطح مدرسه/ مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت عاطفی روانی

مدرسه/ پردیس
ك حاالت در(روابط عاطفی میان معلم و دانش آموزان : تهیه گزارش از موقعیت عاطفی روانی مدرسه شامل: تکلیف عملکردي

میزان (تعامالت دانش آموزان با یکدیگر ...) روانی دانش آموزان، برنامه ریزي براي ایجاد جو مثبت و سازنده در فضاي کالس و
/ یافته ها در سمینار مدرسه. ،  روابط عاطفی میان معلمان و کارکنان و مدیر شناسایی و تبیین شود....)احترام، همدلی، همکاري و

اي از توصیف تعامالت و روابط عاطفی در سطح نمونه. تنظیم شود) فرم پیوست(رش در قالب روایت نویسی این گزا. پردیس
مدرسه و تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوي استاد به / کالس درس

.منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد
ارش دانشجو به همراه بازخورد هاي ارائه شده توسط استاد به منظور درك روابط عاطفی و تعامالت در سطح گز: پوشه کار

.کالس درس و مدرسه و تأثیر آن بر یادگیري دانش آموزان در پوشه کار ضبط گردد
: هفته دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم

مدرسه /  ازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیسب/ مشاهده تأملی کالس درس و مسئله شناسی فرآیند آموزش
جو و فضاي عاطفی و روانی، طراحی آموزشی، راهبرد هاي آموزش، : تهیه گزارش از موقعیت آموزشی شامل: تکلیف عملکردي

ن مباحث، میزان سازماندهی تکالیف یادگیري، تعامالت میان معلم و دانش آموزان و دانش آموزان با یکدیگر، وضوح و شفاف بود
این . شناسایی و تبیین شود...) درگیر نمودن دانش آموزان در فرآیند یادگیري، مواد و منابع آموزشی، ارزشیابی از یادگیري و

اي از توصیف فرآیند آموزش در سطح کالس درس و تحلیل و نمونه. تنظیم شود) فرم پیوست(گزارش در قالب روایت نگاري 
کارورزي مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخود ها از سوي استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد تفسیر آن در کالس بحث

.ارائه گردد
. گزارش دانشجو به همراه بازخورد هاي ارائه شده استاد در پوشه کار ضبط گردد: پوشه کار

: هفته چهاردهم
ثبت و واکاوي تجربیات 

هاي روایتی  از جهت نوع اطالعات، روش ها و ابزار هاي بکارگرفته شده، و یافته هاي آن در کالس توسط اي از پژوهشنمونه
استاد مورد بررسی قرار گیرد و با تبیین نقش روایت نویسی و واکاوي آن در آموزش حرفه اي مراحل تحلیل ساختاري روایت ها 

.  مدرسه آموزش داده شود/ س درسبر روي گزارش هاي تهیه شده از سطح کال) بند الف و ب(
تعریف و کاربرد پژوهش روایتی در کارورزي

تحلیل ساختاري روایت ها
کدگذاري باز)1
کدگذاري محوري و انتخاب مضامین )2

قرار نشد از این تعبیر استفاده نکنیم؟ در یکی از ... مطالعه مقاالت یا منابع علمی در زمینه پژوهش روایتی: تکلیف یادگیري
. محورهاي فوق و جمع بندي یافته ها براي ارائه به کالس

:تکلیف عملکردي
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تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده به صورت گروهی: الف
کالس درس و  کدگذاري آن ها براي یافتن مضامین/ حلیل و واکاوي گزارش هاي تهیه شده از مدرسهت: ب

: هفته پانزدهم
ثبت و واکاوي تجربیات 

اي از پژوهش هاي روایتی از جهت نوع اطالعات، روش ها و ابزار هاي بکارگرفته شده، و یافته هاي آن در کالس توسط نمونه
مدرسه / از کالس درس) بند ج و د(گیرد و مراحل تحلیل ساختاري بر روي روایت هاي تهیه شده استاد مورد بررسی قرار

.  آموزش داده شود
تحلیل ساختاري روایت ها

ارتباط مضامین با یکدیگر)3
تبیین مسئله )4

:تکلیف عملکردي
تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده به صورت گروهی: الف
و واکاوي گزارش تهیه شده از سطح کالس درس و مدرسه به منظور یافتن ارتباط میان مضامین و تبیین مسئلهتحلیل : ب

/ بررسی گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس فرآیند شناسایی و تبیین مسئله در سطح مدرسه(سمینار : جلسه شانزدهم
)پردیس

وقعیت مدرسه و کالس درس را در قالب مسئله هاي تبیین شده به همراه در این نشست دانشجویان یافته هاي خود از مطالعه م
. راه حل هاي مبتنی بر یافته هاي علمی ارائه نموده و یافته ها در کالس به صورت گروهی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد

در این گزارش دانشجو باید . نماینددانشجویان گزارش یافته هاي خود را در طول ترم را زیر نظر استاد تنظیم: تکلیف عملکردي
. یافته هاي خود را از مسئله هاي مطالعه شده و تبیین و آن را به کمک شواهد و مستندات علمی پژوهشی قابل دفاع ارائه نماید

.گزارش تنظیم شده در پوشه کار توسعه حرفه اي ضبط می گردد: پوشه کار
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

کارگیري راهبرد هاي شناختی در تحلیل موقعیت هاي مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، بهراهبردهاي 
واقعی، تحلیل نقادانه براي شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد  هاي مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار هاي گروهی و فردي ارائه 

. می گردد
منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی
دانشگاه : تهران). 1(راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور ). 1394(احمدي، آمنه -

.فرهنگیان
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

باید یافته ارزشیابی پایانی در درس کارورزي یک در قالب سمینار پایانی صورت می گیرد که در آن دانشجویان: ارزشیابی پایانی
مطالعه شده در دروس (هاي خود از مطالعه موقعیت هاي تربیتی و آموزشی را ارائه و با استناد به یافته هاي علمی پژوهشی 

.شوداین جلسه با حضور معلم راهنما تشکیل می. از آن دفاع نمایند) نظري
گزارش هاي ارائه شده در طول ترم و سمینارهاي سطح ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد هاي داده شده به : ارزشیابی فرآیند

... میزان مشارکت در بحث ها، ارائه یافته هاي جدید، پاسخ به بازخورد هاي داده شده و. مدرسه و واحد آموزشی صورت می گیرد
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و مبناي برنامه ریزي کلیه گزارش ها به همراه بازخورد هاي داده شده در پوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط: ارزیابی پوشه کار
یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و . اي در پایان دوره قرار می گیردبراي آموزش هاي بعدي و نیز دفاع از توانایی هاي حرفه

. یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد
ترم مربوط به گزارش عملکردي است که از بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ): مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 

. سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد
: و به شرح زیر محاسبه می شود100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 

امتیاز 20:  ـ شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه
امیتاز 40:   ـ گزارش هاي عملکردي مرحله اي

امتیاز 40:  ائه گزارش پایانیـ تدوین و ار
: سایر نکات

: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی
بنديتنظیم فهرست و فصل.7
ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدي.8
نگارش ادبی و فنی.9

اعتبار داشتن گزاره ها.10
ظرافت و زیبائی ظاهري.11
صحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره ها.12
عوامل دیداري و هنري مکملارایه نمودارها و .13
هاارائه راه حل ها و پیشنهادهاي برخاسته از یافته.14
ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها.15
رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی.16
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»2کارورزي«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

و 54هاي علمی، شهودگیري از یافتهیافته، اخالقی و متعهدانه بدانیم که نیازمند بهرهرا فرایندي سازمانتدریس اگر 
فرد است، در آن صورت برنامه کارورزي به جاي تمرکز انحصاري بر آموزش فنون، بدیل و منحصر بههاي بیخالقیت در موقعیت

هاي واقعی در سطح کالس درس روبرو شود و به آنان کمک کند تا با به وقعیتنه با مفعاالنیازمند آن است که دانشجومعلم 
اندوختهپرداخته و با آگاهی انتقادي نسبت به تجربیاتهاي یادگیريموقعیتمنطقی به بررسی / هاي استداللیکارگیري روش

مات اثربخش و ارزیابی نتایج حاصل از که به آنان در اتخاذ تصمیردازندیی بپهاوارهبه آفرینش الگوهاي ذهنی و طرحه دش
.ریزي کمک کندتصمیمات جهت برنامه

انجام مکان و زمان خاصچه او در یک و آنهاي شخصی معلم ویژگیاست و باوابسته به موقعیت، تدریس عملی
دانشجومعلم را در تا ، به دنبال آن است 2هاي یادگیري تدارك دیده شده در کارورزي از این رو فرصت. دهد مرتبط استمی

است قرار داده، به آنان )58، فراشناختی57، موقعیتی56اي، رویه55بیانی(که ترکیبی از انواع مختلف دانش دانش کاربرديمعرض 
. بپردازندهاي تربیتیتأمل در باره موقعیتکمک کند تا به 

بازاندیشی در خصوص و بررسی نتایج، مستقیمکسب تجربیات امکان هاي یادگیريطراحی فعالیتدر این برنامه از طریق 
، 59تکالیف اصیل، دانشجو با قرار گرفتن در معرض 2در برنامه کارورزي . را به دست آورندهاي خوددریافتو هاي مختلفدیدگاه
و نهایتاً ) هاي بزرگگروه/هاي کوچکفردي، گروه(مشارکت در فرآیند آموزشرا به طور مقدماتی از طریق تأمل در عملتوانایی

چه درکالس به  درك صحیحی نسبت به آندرس کسب خواهد نمود و هاي یادگیري در سطح کالساجراي مستقل فعالیت
ه شناخت بفرآیند تأملی، به عنوان یک ریزي، اجرا و ارزیابیآگاهی نسبت به تصمیمات ناظر به برنامه. یابدجریان دارد دست می

.دانشجو کمک خواهد کردسبک تدریس و نوع تفکر، ايگیري حرفهجهت

مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

1کارورزي : پیشنیاز
مشترك: نحوه آموزش

2کارورزي : نام درس
:خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر : پیامدهاي یادگیري/ اهداف

، نیازهاي فردي/ مشکالت) درس یا مدرسهدر سطح کالس(مطالعه موقعیت یادگیريبا تداوم . 1
نیازهاي / هایی را براي رفع مشکالتفعالیتکند و بازشناسی/ شناساییبزرگ را / هاي کوچکگروه

. نمایدیادگیري طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی
.نمایدهاي خود را روایت یافتهنموده و واکاويرا آیند آموزشمشارکت در فراز تجربیات خود. 2

:شایستگی اساسی
هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

٥٤- Intuition
٥٥  -Declarative knowledge
٥٦- Procedural knowledge
٥٧ - Conditional knowledge
٥٨ - Metacognitive Knowledge
٥٩-Authentictask
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3سطح 2سطح 1سطح هامالك

مطالعه 
موقعیت

هاي یادگیري را موقعیتتوانسته است 
. آوري اطالعات توصیف نمایدبا جمع

نیاز را به / اما نتوانسته است مشکل
. کمک شواهد تبیین نماید

هاي یادگیري را با توانسته است موقعیت
مند آوري اطالعات به صورت نظامجمع

نیاز / براي شناسایی مشکل یادگیري
هاي بهینه را با /حلتوصیف نموده و راه
آوري شده از موقعیت کمک شواهد جمع

تبیین نماید

را با هاي یادگیريموقعیتتوانسته است
مندصورت نظامبه آوري اطالعاتجمع

نیاز/ شناسایی مشکل یادگیريبراي 
و هاي بهینه/حلراهتوصیف نموده و 

روش مداخله را با کمک شواهد معتبر و 
.تبیین کندهاي علمییافته

 فعالیت
/ آموزش

یادگیري

فعالیت یادگیري طراحی شده ناظر به 
شناسایی شده در یکی از مسئله / نیاز

) فردي، گروه کوچک، جمعی(انواع 
است، اما گزارش اجرا و ارزیابی نشان 

رفع / دهنده تأثیر گذاري بر حل مشکل
.نیاز نیست

فعالیت یادگیري طراحی شده از انسجام 
برخوردار است و گام هاي اجراي آن به 

ارزیابی از . وضوح مشخص شده است
تأثیرگذاري بر دهنده اجراي فعالیت نشان

فردي، گروه (رفع نیاز در انواع / مسئلهحل
.است) جمعی/ کوچک

فعالیت یادگیري طراحی شده، امکان 
ایجاد انعطاف و اتخاذ تصمیمات آگاهانه 

یادگیري را / ناظر به موقعیت آموزش
فراهم نموده و نتایج ارزیابی از اجراي نیز 

هاي به حلکننده تأثیر راهمنعکس
رفع نیاز در / مسئلهده در حلکارگرفته ش

.است) جمعی/ کوچکفردي، گروه(انواع 

توسعه 
ايحرفه

هاي گزارش عملکرد شامل فعالیت
سال است، اما انجام شده در طول نیم

دهنده اي که انعکاسها به گونهیافته
ها، توانایی/ دالیل موفقیت

اي خود و هاي حرفهمحدودیت
ارائه نشده هایی براي توسعه آن راه

.است

هاي انجام گزارش عملکرد شامل فعالیت
ها سال است و یافتهشده در طول نیم

ها، توانایی/ دهنده دالیل موفقیتانعکاس
اي است اما هاي حرفهمحدودیت

اي ارائه راهکارهایی براي توسعه حرفه
.نشده است

هاي انجام گزارش عملکرد شامل فعالیت
ها و یافتهسال است شده در طول نیم

ها، توانایی/ دهنده دالیل موفقیتانعکاس
اي است و هاي حرفهمحدودیت

اي راهکارهاي عملی براي توسعه حرفه
.ارائه شده است

تدوین و 
ارائه 

گزارش

هاي در گزارش ارائه شده از موقعیت
بندي یادگیري کد گذاري، و طبقه

ها در قالب مضامین و ساختار گزاره
انجام شده،اما شواهد و پژوهش روایتی 

ها ارائه مستندات کافی براي یافته
.نشده است

هاي در گزارش ارائه شده از موقعیت
ها بندي گزارهیادگیري کدگذاري، و طبقه

در قالب مضامین و ساختار پژوهش روایتی 
رعایت شده و شواهد و مستندات کافی 

.ها ارائه شده استبراي یافته

هاي موقعیتدر گزارش ارائه شده از
ها بندي گزارهیادگیري کدگذاري، و طبقه

در قالب مضامین و ساختار پژوهش 
روایتی رعایت شده و شواهد و مستندات 

.مبتنی بر مستندات تجربی و علمی است 

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن فرصت. 2
: جلسه اول
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بندي ها، برنامه زمانهاي یادگیري، شیوه تنظیم روایتمعرفی برنامه کارورزي و تکالیف عملکردي، نحوه طراحی فعالیت
. سمینارها در سطح مدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد

:جلسه دوم تا شانزدهم

تواند در سطح مدرسه یا شجو در مدرسه حضور خواهد داشت و جلسات بحث کارورزي برحسب مورد میجلسات داندر طول این
هاي یادگیري که در سطح ، دانشجو در مقیاس خرد در فعالیت2جایی که در برنامه کارورزي از آن. واحد آموزشی تشکیل شود
ینه یادگیري دست خواهد یافت لذا، ضروري است کند و از این طریق به تجربیات دست اول در زمکالس درس مشارکت می

آموزان را در سطح نیازهاي تأثیرگذار بر یادگیري دانش/ هاسال اول، مسئلهدانشجویان بر اساس گزارش پایانی ارائه شده در نیم
ه و با هدایت هاي یادگیري طراحی و تدوین نمودها را در قالب فعالیتهاي کوچک، گروه کالسی شناسایی و آنفردي، گروه
پاسخ به / به حل مسئله ) به صورت مشترك با معلم راهنما یا به صورت مستقل زیر نظر معلم راهنما اجرا نماید(معلم راهنما 

گفتگو با . آموزان باشدهیجانی دانش-تواند ناظر به عملکردهاي شناختی یا عاطفینیازها می/ هااین مسئله. نیازها اجرا نماید
اي که منجر بعد از اجرا در ارتباط با طرح طراحی شده، و فرآیند اجراي فعالیت باید در فضایی امن و راحت به گونهدانشجو قبل و 

هاي گفتگو قبل و پس از اجراي فرم(بهبود آن باشد/ به یک خود ارزیابی و شناسایی نقاط قوت و ضعف و راهکارهاي ارتقاء
).فعالیت ضمیمه است

توان هاي شناسایی شده از سوي دانشجویان از عمق و پیچیدگی متفاوتی برخوردار است لذا، میکه مسئلهبا توجه به این : توصیه
. هاي یادگیري به صورت فردي، گروه کوچک، جمعی اقدام نمودهاي مطالعه شده نسبت به اجراي فعالیتبرحسب موقعیت

). هاي یادگیري بر عهده مدرس محترم استگیري در خصوص تقدم و تأخر در اجراي هر یک از این موقعیتتصمیم
شود در یک هاي شناسایی شده در ترم یک را دارا نباشد، توصیه میدرصورتی که بنا به دالیلی دانشجو امکان کار بر روي مسئله

هاي نیازها اقدام شده و فعالیت/ هانشست مشترك میان معلم راهنما، استاد کارورزي و دانشجو نسبت به شناسایی مسئله
توانند اند میدانشجویانی که بنا به دالیلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده. ارزیابی شودیادگیري بر اساس آن طراحی، اجرا و 

ها براي ورود به ها و شناسایی مسئلهتکمیل گزارش/ با در نظر گرفتن یک برنامه ترمیمی از یک تا چهار هفته نسبت به تهیه
نامه آموزشی ناتمام اعالم ه این گروه از دانشجویان بر اساس آیینبدیهی است که نمر. عرصه با نظر استاد راهنما اقدام نمایند

. گرددمی
: هاي کالسیتکالیف عملکردي براي مشارکت در فعالیت

.ها با هماهنگی معلم راهنماهاي یادگیري و اجراي مستقل فعالیتتهیه طرح براي مشارکت در فعالیت.1
به صورت فردي و مشارکت در اجراي آن زیر نظر معلم راهنما، تهیه حل مسئله/ طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.2

ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت بینیگزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش
.یادگیري بعدي

در اجراي آن زیر نظر معلم راهنما، حل مسئله به براي گروه کوچک و مشارکت / طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.3
ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی بینیتهیه گزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

.موقعیت یادگیري بعدي
معلم کالس درس و مشارکت در اجراي آن زیر نظر/ حل مسئله در سطح جمعی/ طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.4

ها و ارائه پیشنهادها براي بینیراهنما، تهیه گزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش
.طراحی موقعیت یادگیري بعدي
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تکالیف عملکردي براي اجرا توسط دانشجو
، تهیه گزارش از اجراي فرآیند حل مسئله به صورت فردي زیر نظر معلم راهنما/ طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.1

.ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت یادگیري بعديبینیاجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش
حل مسئله به براي گروه کوچک به صورت فردي زیر نظر معلم راهنما، تهیه / طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.2

ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت بینیراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیشگزارش از اجراي فرآیند اج
.یادگیري بعدي

درس به صورت فردي زیر نظر معلم راهنما، کالس/ حل مسئله در سطح جمعی/ طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.3
ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی بینیتطبیق آن پیشتهیه گزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و

.موقعیت یادگیري بعدي
هاي الزامیمحور طراحی فعالیت

آموزانطراحی فعالیت یادگیري براي درگیر نمودن دانش- 
طراحی فعالیت یادگیري براي مرور مباحث - 
هاي کار مشارکتیطراحی فعالیت یادگیري براي آموزش مهارت- 
هاي تفکربراي پرورش مهارتطراحی فعالیت - 
طراحی تکلیف یادگیري براي یکی از موضوعات درسی- 
آموزان هاي دانشطراحی فعالیت رفع بدفهمی- 
هاي تحصیلی طراحی فعالیت براي رفع عقب ماندگی- 
)نظمی، عدم رعایت قوانینمثل بی(بهبود عملکردهاي عاطفی / طراحی فعالیت براي تقویت- 
هابراي سنجش آموختهطراحی فعالیت یادگیري- 
ها به تشخیص معلم راهنماسایر فعالیت- 

: ساختار طراحی فعالیت ها
پیامد/ هدف- 
هاي اجراي فعالیتگام/مراحل- 

-.....
-....
-....
-.....

منابع آموزشی مورد نیاز/ مواد- 
آموزان در فرایند اجراروش بازخورد دادن به دانش- 
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سنجش عملکرد/ هاسنجش آموخته- 
ه گزارش از اجراتهی

...........
سمینارها

:شودسمینارها در دو شکل اجرا می
بینی شده با مشارکت معلم ها و بر اساس طرح پیشدر سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجراي فعالیت: الف

.ریزيراهنما براي کمک به دانشجو در ارزیابی عملکرد خود و برنامه
تر از ها و دستیابی به درك عمیقآموزشی به صورت مشارکتی براي به مشارکت گذاشتن تجربیات و یافتهدر سطح واحد : ب

.تجربیات کسب شده
انواع سمینارها

سال و الزامیسمینار با حضور معلمان راهنما و دانشجویان دو نوبت در نیم
ریزي و اعالم قبلی از سوي با برنامه(رت ماهیانه و الزامینظر به صوها و تجربیات و تبادلسمینارهاي جمعی براي انتقال یافته

)مدرس
)اختیاري و با درخواست دانشجویان(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترك 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
اي شناختی براي هاي یاگیري با رویکرد شناختی، و به کارگیري راهبردهبرگزاري کارگاه آموزشی براي طراحی فعالیت

ها در سطح درس، رویکرد تجربی براي اجراي فعالیتهاي یادگیري در سطح کالسمطالعه و تحلیل نقادانه موقعیت
جمعی، راهبردهاي مشارکتی، براي مشارکت در سمینارهاي کالسی و به / هاي کوچکدرس به صورت فردي، گروهکالس

.بحث گذاشتن تجربیات و ارائه یافته
آموزشیمنابع. 4

:منبع اصلی
دانشگاه : تهران). 1(راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور ). 1394(احمدي، آمنه -

.فرهنگیان
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

س، مشارکت با معلم ارزشیابی پایانی در درس کارورزي دو بر اساس تهیه طرح فعالیت در سطح کال:ارزشیابی پایانی
ها، شرکت بینیهاي یادگیري و ارزیابی از نتایج بر اساس پیشهاي یادگیري، اجراي مستقل فعالیتراهنما در اجراي فعالیت

هاي خود از در این سمینارها دانشجویان باید یافته. ها و تجربیات به سایر دانشجویاندر سمینارهاي کالسی براي ارائه یافته
ارائه و ) مطالعه شده در دروس نظري(هاي علمی پژوهشی هاي تربیتی و آموزشی را ارائه و با استناد به یافتهعیتمطالعه موق

. از آن دفاع نمایند
سال و هاي ارائه شده در طول نیمارزشیابی فرآیند بر اساس بازخوردهاي داده شده به گزارش:ارزشیابی فرآیند

هاي جدید، پاسخ به ها، ارائه یافتهمیزان مشارکت در بحث. گیردشی صورت میسمینارهاي سطح مدرسه و واحد آموز
... بازخوردهاي داده شده و
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ها به همراه بازخوردهاي داده شده در پوشه توسعه ها از اجراي فعالیتطرح تهیه شده و کلیه گزارش: کارارزیابی پوشه
اي در پایان دوره قرار هاي حرفههاي بعدي و نیز دفاع از تواناییریزي براي آموزشاي دانشجو ضبط و مبناي برنامهحرفه

. گرددر واحد آموزشی ثبت و ضبط مییک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه د. گیردمی
سال مربوط به گزارش بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان نیم):مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 

. گرددعملکردي است که از سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می
: شودو به شرح زیر محاسبه می100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 

امتیاز 20):  استاد راهنما(، سمینارها )معلم راهنما(ـ شرکت فعال در جلسات کالسی
امتیاز30:   هاي ذکر شدهـ نظر معلم راهنما در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالك

هاي مالكها با توجه به سطح عملکرد دانشجو براساس نظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجراي و ارزیابی فعالیت-
امتیاز30ذکر شده 

تدوین و ارائه گزارش پایانی توسط استاد راهنما با کسب نظر از معلم راهنما با توجه به سطح عملکرد دانشجو بر اساس -
امتیاز20:  هاي ذکر شدهمالك

. باشدمی14امتیاز یا نمره % 270حد نصاب قبولی در درس کارورزي -
: سایر نکات

: یم گزارش پایانینکات اساسی در تنظ
بنديتنظیم فهرست و فصل.17
ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدي.18
نگارش ادبی و فنی.19
هااعتبار داشتن گزاره.20
ظرافت و زیبایی ظاهري.21
هاصحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره.22
ارایه نمودارها و عوامل دیداري و هنري مکمل.23
هابرخاسته از یافتهها و پیشنهادهاي حلارائه راه.24
هاارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست.25
رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی.26

شود در هاي شناسایی شده در ترم یک را دارا نباشد، توصیه میدر صورتی که بنا به دالیلی دانشجو امکان کار بر روي مسئله
هاي نیازها اقدام شده و فعالیت/ هات مشترك میان معلم راهنما، استاد کارورزي و دانشجو نسبت به شناسایی مسئلهیک نشس

توانند اند میدانشجویانی که بنا به دالیلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده. یادگیري بر اساس آن طراحی، اجرا و ارزیابی شود
ها براي ورود به ها و شناسایی مسئلهتکمیل گزارش/ می از یک تا چهار هفته نسبت به تهیهبا در نظر گرفتن یک برنامه ترمی

نامه آموزشی ناتمام اعالم بدیهی است که نمره این گروه از دانشجویان بر اساس آیین. عرصه با نظر استاد راهنما اقدام نمایند
T7)/4ص/3پ(. گرددمی
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: شودبه شرح زیر محاسبه میو 100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 
امتیاز 20):  استاد راهنما(، سمینارها )معلم راهنما(ـ شرکت فعال در جلسات کالسی

امتیاز30:   هاي ذکر شدهـ نظر معلم راهنما در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالك
هاي ذکر به سطح عملکرد دانشجو براساس مالكها با توجه نظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجراي و ارزیابی فعالیت-

امتیاز30شده 
تدوین و ارائه گزارش پایانی توسط استاد راهنما با کسب نظر از معلم راهنما با توجه به سطح عملکرد دانشجو بر اساس -

امتیاز20:  هاي ذکر شدهمالك
)7,8/7Tصص/3پ(. باشدمی14امتیاز یا نمره % 270حد نصاب قبولی در درس کارورزي -
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»3کارورزي «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

گیرد و با مطالعه بافت را بر عهده می) دقیقه90/ 45(، دانشجو معلم مستقیماً مسئولیت تدریس و اداره کالس درس3در کارورزي
60هاي علمی ارائه شده در برنامه درسیمهارت/ آموزش مفاهیماي که آموزش در آن جاري است، طرح یادگیري را براي و زمینه

آموزان حساس بوده و عمیقاً با هایی باشد  که نسبت به یادگیري دانشي فرصتچنین طرحی باید دربرگیرنده. نمایدتدوین می
بینی شده در طرح یادگیري نیز ماهیت تکالیف یادگیري و عملکردي پیش. نمایدها ارتباط برقرار میبافت و بستر واقعی زندگی آن

سازي یادگیري فراهم یکپارچهآموزان ارتباط برقرار کند و امکان هاي پیشین و جدید دانشمیان تجربیات و دانستهباید بتواند 
.نماید
ه دانشتواند بهایی که در بافت و زمینه یادگیري وجود دارد و میهایی در خصوص ظرفیتریزي دانشجو با طرح پرسشبرنامه

هایی براي آموزان در به کارگیري دانش و تجربه پیشین و عالیق شخصی آنان کمک نماید آغاز شده و با تدارك دیدن فرصت
هاي حاصل از این تجربه براي یافته. یابدآموزان، ادامه میها از سوي دانشفرضیه/ هاها، طرح پرسشبه تجربه گذاشتن دریافت

با توجه به این که -هاآموخته/ شود و نتایجسازي شده به کارگرفته میشبیه/ ا، در موقعیت واقعیهرفع بدفهمی/تردرك عمیق
. شودبراي استحکام بیشتر یادگیري به  اشتراك گذاشته می-هاي متفاوتی را دارا هستندفرضیه/ یادگیرندگان امکان طرح پرسش

کسب شده را با استفاده از راهبردهاي یادگیري در شرایط جدید به کار آموزان فرصت خواهند داشت تا دانش در این فرآیند دانش
دانشجو از طریق ثبت ) هاگام(در طی این مراحل . هایی که در فرآیند یادگیري طرح شده پاسخ دهندپرسش/ بگیرند و به عالیق

ربخشی طرح یادگیري و هدایت این ها بصیرت بیشتري نسبت به اثهاي تأملی و پاسخ به آنها با طرح پرسشو واکاوي روایت
هاي شخصی، و نحوه سازگار نمودن منديها و توانهاي محیط آموزشی، تأثیر آن بر عملکرد خود، ویژگیفرآیند، درك واقعیت

ها باید بتوانند حس کنجکاوي این پرسش. آوردهاي پیچیده و منحصر به فرد آموزش، به دست میهاي خود با موقعیتتوانایی
/ هاي تجربیاي در کالس، ارزیابی اثربخشی یک نظریه در عمل، آزمون مجدد یافتههاي مسئلهجو را براي مطالعه موقعیتدانش

گیري و پس از هایی که در فرآیند تصمیمعالوه بر این پاسخ به پرسش. پژوهی محدود فردي برانگیزدرا در قالب کنش... علمی و
اي که در آن دست به عمل اي و بافت و زمینهبوده و دانشجو را در فرآیند توسعه حرفهساز عمل جدیدزمینهشود آن مطرح می

این مرحله شیوه مطالعه کنش پژوهی فردي است و هدف از عمل فکورانه دانشجو معلم به سازي در .کندخواهد زد، یاري می
.در آن دست به عمل زده استاي خود در موقعیتی است کهسازي درك و فهم، و اصالح عملکرد حرفهعمل، به

مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

2کارورزي : نیازپیش
مشترك: نحوه آموزش

3کارورزي : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هاي اساسی را شناسایی و طرح یادگیري را طراحی، کتاب درسی مفاهیم و مهارت/ درسیبا تحلیل محتواي برنامه

ها به موقعیت جدید را مورد آموزان در انتقال آموختهاجرا و ارزیابی نموده، و تأثیرات آن بر نتایج توانایی دانش
.ارزیابی قرار دهد

بازاندیشی را با تکیه بر عقالنیت عملی در قالب نتایج تجربیات خود از فرآیند طراحی، اجرا و ارزیابی و بازبینی و
. پژوهی فردي گزارش کندکنش

:شایستگی اساسی

).با توجه به این که سند برنامه درسی معموالً در اختیار معلمان قرار ندارد می توان از کتاب درسی لستفاده نمود(کتاب درسی / برنامه درسی-60
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Ck &pkP 3&2-2کد-
2&1-3

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

در طرح یادگیري مفاهیم طراحی
هاي اساسی و مهارت

برنامه شناسایی شده اما 
تکالیف یادگیري و 

بینی شده عملکردي پیش
ها و امکانات محدودیتبا 

موقعیت یادگیري، 
تجربیات و دانش پیشین 

آموزان تناسب دانش
. ندارد

در طرح یادگیري مفاهیم و 
هاي اساسی برنامه مهارت

شناسایی شده و تکالیف 
یادگیري و عملکردي ناظر 
به بافت  فرهنگی و 

آموزان است اجتماعی دانش
و تجربیات، دانش پیشین و 

آموزان را عالیق دانش
مبناي طراحی قرار داده 

.است

هاي در طرح یادگیري مفاهیم و مهارت
اساسی برنامه شناسایی شده و فرصت
هاي یادگیري تدارك دیده شده ویژگی

هاي منحصر به فرد  در یک بوم 
را براي پاسخ به دامنه تفاوت61خاص

آموزان مورد توجه هاي فردي دانش
.قرار داده است

هدایت 
فرآیند 

یادگیري

در فرآیند یادگیري 
تکالیف یادگیري و 
عملکردي طراحی شده 
را مطابق پیش بینی اجرا 
می کند و فرایند آموزش 
از انعطاف الزم براي 
متناسب نمودن آن با 
اقتضائات محیط واقعی و 
پاسخ به نیازها برخوردار 

.  نیست

هدایت فرآیند یادگیري از 
انعطاف الزم برخوردار است 

تکالیف یادگیري و و
عملکردي طراحی شده 
متناسب با اقتضائات محیط 

واقعی، نیازهاي ایجاد شده  
در فرآیند یادگیري تعدیل 

.  گرددمی

هدایت فرآیند یادگیري ناظر به تقویت 
سطوح پیچید تفکر است و عدول از 

بینی شده در طراحی تصمیمات پیش
هاي یادگیري متناسب با فرصت

واقعی، نیازهاي ایجاد اقتضائات محیط
شده در فرآیند آموزش براي پاسخ به 

بدیل موقعیت یادگیري مورد شرایط بی
.  گیردتوجه قرار می

توسعه 
اي حرفه

چرخه فرآیندعمل از 
مرحله شناسایی مسئله تا 
بازتعریف مسئله دنبال 
شده است اما گزارش 
مستند به تجربیات کسب 
شده و همراه با 
پیشنهادات عملی براي 

هاي بعدي موقعیت

چرخه فرآیندعمل از مرحله 
شناسایی مسئله تا 
بازتعریف آن دنبال شده 
است و گزارش ارائه شده 

یات کسب مستند به تجرب
شده به همراه پیشنهادات 
عملی براي اقدام بعدي 

.است

چرخه فرآیندعمل از مرحله شناسایی 
مسئله تا بازتعریف آن دنبال شده است 
و گزارش ارائه شده مستند به تجربیات 
حاصل از عمل تأملی در فرآیند کنش 
پژوهی فردي است و منعکس کننده 

سازي در عمل، بهبود درك و مسیر به
و اصالح عملکرد خود در موقعیتی فهم

است که دانشجو در آن دست به عمل 

٦١- /
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.زده است.نیست

تدوین و 
ارائه گزارش 

در گزارش ارائه شده 
ساختار کلی گزارش 
رعایت شده اما تحلیل و 

ها مبتنی بر تفسیر روایت
/ شواهد و مستندات متقن

مند براي دفاع از نظام
.ها نیستیافته

در گزارش ارائه شده 
ساختار کار به صورت نظام

مند حاصل ثبت و واکاوي 
ها و متکی بر روایت

عقالینت عملی در فرآیند 
پژوهی فردي است و کنش
ها به کمک برخی یافته

شواهد و مستندات 
. پشتیبانی شده است

در گزارش ارائه شده ساختار کار به 
مند حاصل ثبت و واکاوي صورت نظام

عملی ها و متکی بر عقالنیتروایت
پژوهی است و نتایج در چرخه کنش

فردي نشان از تأثیر تصمیمات در نتایج 
آموزان دارد و این یادگیري دانش

تصمیمات به کمک شواهد و مستندات 
.تجربی و علمی معتبر شده است 

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
: جلسه اول

بینی شده، شیوه ثبت پژوهی فردي، نحوه تهیه طرح یادگیري با تمرکز بر فرایند پیشمعرفی برنامه کارورزي و فرآیند کنش
بندي سمینارها در سطح تجربیات و واکاوي آن در هر یک از مراحل کنش پژوهی، ساختار گزارش کنش پژوهی، برنامه زمان

. ها  و سطوح موفقیتیادگیري و مالكمدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدهاي 
:جلسه دوم تا شانزدهم

کتاب (هاي یادگیري براي بر عهده گرفتن مسئولیت تدریس در سطح کالس درس مبتنی بر محتواي برنامه درسیتهیه طرح
براي (استاد راهنما . استها به موقعیت جدید آموزان براي انتقال آموخته، اجرا و بررسی تأثیر آن در کسب توانایی دانش)درسی

براي دوره ابتدایی استاد تربیتی و مشاوره تخصصی بر حسب نیاز -دوره متوسطه مشارکت استاد راهنماي تربیتی و تخصصی
باید بر فرآیند تهیه طرح کنش پژوهی فردي و اجراي آن تا مرحله تهیه گزارش نظارت داشته باشد و ) موضوعات درسی

فرآیند تحلیل محتواي برنامه. اي ثبت و ضبط گرددحرفهه منظور ارزیابی عملکرد دانشجو در پوشه توسعهبازخوردهاي ارائه شده ب
هاي اساسی براي تهیه طرح یادگیري و تولید مواد و منابع آموزشی مورد نیاز نیز زیر نظر استاد درسی و استخراج مفاهیم و مهارت

از نظر زمانی تنظیم جلسات براي بررسی طرح و تولیدات دانشجو باید به . گیردراهنما و با مشارکت معلم راهنما صورت می
در طول این . بینی شده را اجرا و نتایج آن را گزارش نمایدپژوهی فردي پیشاي صورت گیرد که دانشجو بتواند طرح کنشگونه

در قالب سمینارها بر ... تجربیات وجلسات حضور دانشجو در مدرسه ضروري است و جلسات بررسی براي بازخورد دادن، انتقال
معلم راهنما قبل و پس / گفتگو میان استاد62فرم پیشنهادي. (تواند در سطح مدرسه یا واحد آموزشی تشکیل شودحسب مورد می

).از اجراي طرح یادگیري ضمیمه است
ژوهی فردي از اهمیت زیادي هاي شناسایی شده براي شروع کنش پبا توجه به این که مطالعه موقعیت و مسئله:توصیه

ریزي الزم را به منظور کمک برنامه2و 1شود استاد راهنما با مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزي برخوردار است لذا، توصیه می

.تواند با توجه به شرایط و اقتضائات مورد بازنگري قرار گیردها میفرم-62
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فرآیند رفت و برگشت براي . آمیز آن از سوي دانشجویان بنمایندبه دانشجو براي تهیه طرح کنش پژوهی فردي و اجراي موفقیت
. هاي متعدد باشدمسئله ممکن است نیازمند طراحیحل

درس متمایز هاي رایج آموزشی در سطح مدرسه و کالسهاي یادگیري تهیه شده احتماالً با روشبا توجه به این که ماهیت طرح
و مدیریت مدرسه باشد لذا، هماهنگی با معلم راهنمافضاي یادگیري متفاوتی می/ است و نیازمند تدارك منابع و مواد آموزشی

امکانات و همکاري با دانشجو براي / تأمین منابع. هاي یادگیري از سوي استاد راهنما و دانشجو الزامی استبراي اجراي طرح
.شرط تأیید استاد راهنما از سوي واحد آموزشی الزامی استتهیه آن به

: تکالیف عملکردي
طراحی و اجراي طرح کنش پژوهی فردي: الف

طرح کنش پژوهی و تأیید آن توسط استاد راهنما بر مبناي چرخه کنش پژوهی فرديتهیه )1
)اي که در فرایند کنش پژوهی فردي به دنبال دستیابی به آن استتعیین انتظارت حرفه(تبیین واضح و روشن از مسئله )2
) تربیتی/ آموزشی(ها در موقعیتیشناسایی و تحلیل ظرفیت)3
ها و سطوح عملکرد اهداف به همراه مالك/ سئواالت/ هاتعیین فرضیه)4
) قبل و بعد از عمل(معلم راهنما / طراحی و تدوین طرح عمل در گفتگو با استاد راهنما)5
64و جمع آوري اطالعات از فرآیند طراحی و اجرا63اجراي طرح یادگیري)6

)و برگشت تا حل مسئلهبه صورت رفت(تأمل درباره عمل انجام شده، تبیین و فهم آن و بازگشت به مرحله اول )7
، جلسات بحث )تأمل قبل، و پس از عمل(هاي شخصی ها، روایتشامل دست نوشته(آوري اطالعات از فرایند اجرا جمع)8

....) آموزان وآموزان، نتایج سنجش از یادگیري دانشهاي دانشو گفتگو با استاد و معلم راهنما، کاربرگ
هاتحلیل و تفسیر یافته)9

ها و سطوح طرح شده و مالك... ها بر اساس فرضیه؟ سئوال یابندي اطالعات،  تحلیل و تفسیر یافتهطبقهکد گذاري و )10
عملکرد

تهیه گزارش کنش پژوهی فردي )1
طرح یادگیري: ب

طرح یادگیري 
براي تهیه) زمینه یادگیري/ جمعی در بافت/هاي فرديظرفیت(هاي آن مطالعه موقعیت یادگیري و شناسایی ظرفیت

طرح یادگیري
ها ، شناسایی مفاهیم و مهارت)درسیکتاب(درسی تدوین طرح یادگیري بر اساس تحلیل برنامه
بینی شدهطراحی تکالیف یادگیري و عملکردي براي مراحل یادگیري پیش
تولید مواد آموزشی مورد نیاز براي اجراي طرح یادگیري

.در صفحه ي بعد این طرح و ساختار آن به طور کامل توضیح داده شده است. 63
چرخه کنش پژوهی در.... سؤاالت یا / هاهاي الف، ب، ج و د پیوست براي پاسخ به فرضیهحد اقل طرح یادگیري را بر اساس فرم6دانشجو باید -64

.فردي اجرا  نماید
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مدرسه / هدایت فرآیند یادگیري در سطح کالس درس
ها به موقعیت جدیدآموزان در انتقال آموختهارزیابی از توانایی دانش

:ساختار طرح یاددهی یادگیري
درسیکتاب/ درسیها در برنامهمفاهیم و مهارت
پیامد یادگیري
هاي طرح یادگیريگام/مراحل

برخاسته از آموز بوده و در ارتباط با زندگی روزمره دانشفرصت یادگیري تدارك دیده شده (برقراري ارتباط -
)آموز با آن روبرو استهایی است که دانشچالش/ مسایل

کمک کند یادگیرندهبررسی باشد، به / آزمایش/ قابل تجربهفرصت یادگیري تدارك دیده شده (کردن تجربه-
از / نو بیاندیشدهاي هها دست پیدا کند، اختراع کند و به ایدحلراه/ تا با بروز خالقیت خود به کشف روابط

)هاي خود پاسخ دهدطریق پژوهش به پرسش
مفاهیم و اطالعات کسب شده براي دستیابی به درك عمیق و به فرصت کاربردي نمودن (به کار بستن -

بکارگیري آن براي به دست/ ایجاد ارتباط بین تئوري و عمل: مثل. آموز فراهم شودکارگیري آن توسط دانش
)حل مسئله یا پژوهش انجام شده/ اي در ارتباط با مسئلهحرفهآوردن یک تصور 

ها را در آموزان را به کار گروهی تشویق کند و آنتا حد امکان دانشفرصت یادگیري (گذاشتن به اشتراك-
به تعامل و تلفیق نیاز هاآوري اطالعات و تجزیه و تحلیل آنموقعیتی قرار دهد تا براي انجام پژوهش یا جمع

)افزایی کندایجاد هم/ مطالعه موضوع از زوایاي مختلف کند/ ها و عرضه ان در قالبی جدیدافتهی
ها به موقعیت هاي جدیدي براي به کارگیري و بسط آموختهفرصت(ها  به موقعیت جدید انتقال آموخته-

) جدید فراهم شود
تدارك دیدن فضاي یادگیري/ منابع آموزشی موردنیاز/ مواد
آموزان در فرایند یادگیريازخورد دادن به دانشروش ب
سنجش عملکرد/ هاسنجش آموخته

ايتأمل و واکاوي تجربیات حرفه
هاي ممکن موقعیت یادگیري با مطالعه مجدد تجربیات واکاوي شده در ترم اول و دوم ظرفیت(ها بینیبررسی پیش-

گیري از این ظرفیت براي ورود به را شناسایی نموده و چگونگی بهره) جمعی که در بافت و زمینه وجود دارد/ فردي(
. مرحله برقراري ارتباط را مشخص نماید

ها و چگونگی مدیریت آن در فرایند آموزشتعیین موانع و محدودیت-
...) نیازهاي یادگیري و/ تطبیق با شرایط(اجرا بررسی علل تغییرات طرح در فرآیند-
بررسی نتایج یادگیري و چگونگی دستیابی به آن-
اي و تجربیات کسب شدهواکاوي فرایند عمل حرفه- 
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گیري از آن در موقعیت بعدي آموزشهاي خود براي بهرهشناسایی نقاط قوت و ظرفیت- 
بعدي اتخاذ تصمیمات براي به کارگیري تجربیات در موقعیت - 

سمینارها
هاي به منظور گفتگو پیرامون ظرفیت: جمعی قبل از طراحی/ گروهی/ جلسات بحث و گفتگوي فردي) الف

و سنجش، ....) مراحل برقراري ارتباط و(هاي یادگیري فرصت/ شناسایی شده در موقعیت و چگونگی پیوند آن با پیامد یادگیري
شود این جلسات توصیه می. یابی به آن استاي که دانشجو به دنبال دستحرفهنحوه هدایت یادگیري در سطح کالس و مقاصد 

.در سطح مرکز یا پردیس تشکیل شود
در این جلسات دانشجو باید گزارشی از فرآیند اجرا که شامل : جلسات بحث و گفتگو پس از اجراي طرح یادگیري) ب

این جلسات باید به . موزش، تحلیل و تفسیر را به همراه داشته باشدطرح یادگیري، بازخوردهاي ارائه شده در هر یک از مراحل آ
گیري از آن در موقعیت بعدي به اي خود و چگونگی بهرههاي حرفهتري نسبت به ظرفیتدانشجو کمک کند تا تصویر روشن

.شودپذیر میامکانارائه شده از سوي استاد ) در سطه سطح تأمل بر روي عمل(این مهم به کمک بازخوردهاي . دست آورد
:تواند در دو شکل زیر اجرا شودسمینارهاي پس از اجرا می

بینی شده با هماهنگی معلم راهنما و ارائه بازخورد در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجراي برنامه پیش:الف
براي ادامه کار 

تر از ها و دستیابی به درك عمیقاك گذاشتن تجربیات و یافتهدر سطح مرکز یا پردیس به صورت مشارکتی براي به اشتر:ب
شود برگزاري پژوهی فردي دنبال میهاي دانشجویان در قالب کنشبا توجه به این که در این ترم فعالیت. تجربیات کسب شده

انتقال تجربیات کمک میسمینارها در هر یک از مراحل قبل و پس از اجراي هر مرحله به شیوه مشارکتی به درك انتظارات و 
اي در اختیار دانشجویان هاي حرفهسمینارها فرصت ارزشمندي را از طریق به اشتراك گذاشتن تجربیات براي کسب مهارت. کند

. دهدقرار می
انواع سمینارها

دانشجویان و معلمان راهنما / سمینار با حضور استاد راهنما
ریزي و اعالم قبلی از سوي با برنامه(تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الزامیها وسمینارهاي گروهی براي انتقال یافته

)استاد
)دانشجویان/ اختیاري و با درخواست استاد(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترك 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
هاي تأملی، به کارگیري راهبردهاي شناختی در تحلیل موقعیتراهبردهاي مستقیم، غیرمستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده

واقعی، تحلیل نقادانه براي شناسایی و تبیین مسئله، راهبردهاي مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینارهاي گروهی و فردي 
. گرددارائه می

منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی
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دانشگاه : تهران). 1(شگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور راهنماي عملی برنامه کارورزي دان). 1394(احمدي، آمنه -
.فرهنگیان

:منبع فرعی
)شودمتعاقبا اعالم می(

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
گیرد که در آن دانشجویان باید در قالب سمینار پایانی صورت می3ارزشیابی پایانی در درس کارورزي :ارزشیابی پایانی

تواند با حضور معلمان راهنما تشکیل این جلسه می. از نتایج کنش پژوهی فردي ارائه و از آن دفاع نمایندهاي خودیافته
.شودمی

هاي ارائه شده در طول ترم و سمینارهاي ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخوردهاي داده شده به گزارش:ارزشیابی فرآیند
هاي جدید، پاسخ به بازخوردهاي داده ها، ارائه یافتهمشارکت در بحثمیزان. گیردسطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می

... شده و
ها در مراحل مختلف کنش پژوهی فردي به همراه بازخوردهاي داده شده در پوشه توسعه کلیه گزارش:کارارزیابی پوشه

اي در پایان دوره قرار هاي حرفهناییهاي بعدي و نیز دفاع از تواریزي براي آموزشاي دانشجو ضبط و مبناي برنامهحرفه
. گرددیک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می. گیردمی

:هاي هاي ارزیابی طرح یادگیريمالك
هاي یادگیريانعطاف فرصت
انعطاف در فرایند اجرا
هاي یادگیريبه کارگیري مهارت
کر فراخواندن سطوح باالي تف
آموزانتولیدات دانش/ تنوع محصول  یادگیري

بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردي است که ): مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 
. 65گردداز سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می

: شودمیو به شرح زیر محاسبه 100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 
امتیاز 20:  ـ شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه

امتیاز 30:   ايهاي عملکردي مرحلهـ گزارش
امتیاز 30:  پژوهی فرديـ گزارش کنش

امتیاز20ـ دفاع در جلسه پایانی 
امتیاز از مجموع امتیازها است% 70مبناي قبولی کسب حداقل - 

: سایر نکات
: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی

بنديتنظیم فهرست و فصل.27

. در فرم ارزیابی ارائه خواهد شد- 65
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ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدي.28
نگارش ادبی و فنی.29
هااعتبار داشتن گزاره.30
ظرافت و زیبائی ظاهري.31
هاصحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره.32
ارایه نمودارها و عوامل دیداري و هنري مکمل.33
هاپیشنهادهاي برخاسته از یافتهها و حلارائه راه.34
هاارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست.35
رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی.36
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»4کارورزي «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

مجري (66ریز درسیبا تجربیات کسب شده، بتواند در نقش معلم به عنوان برنامهرود دانشجودر ترم چهارم کارورزي  انتظار می
حل مسایل یادگیري دانش /حاضر شده و ضمن تحلیل برنامه درسی تجویزي، واحد یادگیري را براي پاسخ به نیاز ها) فعال

با . مه درسی، مورد ارزیابی قرار دهدآموزان طراحی، تولید، اجرا و نتایج آن را در کسب شایستگی هاي پیش بینی شده در برنا
آموزشی و به منظور حفظ استانداردهاي / توجه به ویژگی نظام برنامه ریزي درسی در ایران، تطبیق آن با موقعیت هاي تربیتی

و 68طراحی معکوس مبتنی بر درك اصیل. تدوین می شود67برنامه درسی این فرآیند با استفاده از رویکرد طراحی معکوس
سوي اي که دانشجو را به آنهاي نظري و نحوه بکارگیري آن در عرصه عمل است، به گونهده عقالنی و مؤثر از آموختهاستفا

آغاز ) 69تحلیل کتاب درسی(این فرایند با تحلیل برنامه درسی . کندها براي ساخت معنا هدایت بینند و استفاده از آموختهآنچه می
ها و سطوح عملکرد، طراحی تکالیف یادگیري و عملکردي براي هدایت فرآیند د انتظار، مالكشده و با تعیین شایستگی هاي مور

ها در آغاز براي تعیین شایستگی. یابدادامه می70یادگیري و کمک به یادگیرندگان در بسط قابلیت ها و ظرفیت هاي وجودي
شود تا نگاه معلم را همواره بر کند و موجب میروشن شدن تصمیمات معلم براي تعیین مسیري است که یادگیرنده باید طی 

مفاهیم و مهارت  هاي / 71ایده کلیدي"محتوا در چارچوب . شایستگی هاي مورد انتظار برنامه درسی متمرکز نگاه دارد
هم گردد تا در طراحی واحد یادگیري امکان تلفیق در درون و بیرون از حوزه یادگیري فراشود و باعث میمطرح می"72اساسی

"آموزش براي به خاطر سپردن"ي توجه به حافظه و به عبارتی یادگیري از محدوده-در چنین شرایطی فرایند یاددهی. شود
در طی این مسیر، یادگیرندگان قادر خواهند بود، .کامالً خارج شده و همواره آموزش بر دستیابی به شایستگی ها متمرکز میماند

و روزمره اي » مسائل کلی«ها و حقایق را به خته هاي پیشین خود ارتباط برقرار کنند، واقعیتبین اطالعات جدید و دانش و آمو
از آنجایی که این شیوه از طراحی نیازمند درهم . کنند پیوند دهند و آن را در زمینه هاي جدید به کار گیرندکه با آن برخورد می

در سطح پایه یا دوره تحصیلی است، لذا اتخاذ تصمیمات باید با نوردیدن مرز هاي دانش و تلفیق موضوعات در برنامه درسی
هاي مستقیم، راهبرد(هاي مختلف مشارکت معلمان در سطح مدرسه صورت بگیرد و در طراحی فرصت هاي یادگیري از راهبرد

در این مرحله ناظر به عمل فکورانه . براي طراحی تکالیف یادگیري و عملکردي استفاده شود) غیر مستقیم، تعاملی، رشد فردي
ها در فرآیند طراحی، تدوین، اجرا و ارزیابی واحد یادگیري، یافتن روابط علت و معلولی میان شیوه کار و کاویدن منظم رخداد

. کارکرد ها، نتایج و علل آن در سطح مدرسه به شیوه مشارکتی و در قالب درس پژوهی است

مسئولیت تطبیق، ]معلم [براي خلق فرصت هاي تربیتی و آموزش« 12صفحه ( نقش معلم در برنامه درسی ملی - سند تحول بنیادین11هدف عملیاتی -66
).»طح کالس درس را بر عهده داردتدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه هاي درسی و تربیتی در س

67 - backward design
68 - Genuine understanding

. درصورتی که سند برنامه درسی در اختیار دانشجویان قرارنداشته باشد-69
. »یادگیري و تربیت پذیري و توسعۀ شایستگی هاي خویش به لحاظ ذاتی نقش فعال دارد-در فرآیند یاددهی«12برنامه درسی ملی نقش دانش آموز صفحه -70

یت آنان را  فراهم با شناخت و بسط ظرفیت هاي وجودي دانش آموزان و خلق فرصت هاي تربیتی و آموزشی زمینه درك و انگیزه اصالح مداوم موقع« نقش معلم 
. »سازد

71 - Key idea
دربرگیرنده مفاهیم و مهارت هاي اساسی و ایده هاي کلیدي مبتنی بر شایستگی هاي مورد انتظار از دانش ]محتوا[(بند دو محتوا 13برنامه درسی ملی صفحه -72

.»آموزان است
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مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

: پیشنیاز
و  طراحی واحد 3کارورزي 

یادگیري
مشترك: نحوه آموزش

4کارورزي : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
کتاب درسی واحد یادگیري براي کسب شایستگی هاي مورد انتظار در برنامه / با تحلیل محتواي برنامه درسی

درسی را با مشارکت معلمان در سطح مدرسه طراحی، اجرا و تأثیر آن را در بهبود عملکرد دانش آموزان مورد 
. ارزیابی قرار دهد

اي خود در سطح مدرسه را یافته هاي حاصل از عملکرد حرفهبا ثبت و واکاوي تجربیات در فرایند درس پژوهی،
.گزارش نماید

:شایستگی اساسی
pk&CkP 3&2- 2کد -

3سطح 2سطح 1سطح هامالك1-3&2

در طراحی و تولید واحد طراحی و تولید
یادگیري استاندارد هاي 
برنامه درسی را مورد 
توجه قرار داده است اما 
نتوانسته پیوند میان 
موضوعات مختلف در 
درون یا بیرون حوزه 
یادگیري را مورد توجه 

اي قرار دهد، به گونه
که ایده ارائه شدهه 
منجر به مشارکت 
معلمان در فرآیند درس 

. پژوهی شود

طراحی و تولید واحد در 
یادگیري استاندارد هاي 

برنامه درسی را حول 
مفاهیم و مهارت هاي 

اساسی  سازمان داده و از 
این طریق امکان تلفیق 

موضوعات مختلف در درون 
حوزه یادگیري براي خلق 
فرصت هاي یادگیري را 

این ایده . فراهم نموده است
به دلیل تأثیر گذاري بر 
از یادگیري دانش آموزان

سوي معلمان پایه تحصیلی 
مورد پذیرش قرار گرفته 

.است

در طراحی و تولید واحد 
یادگیري استاندارد هاي برنامه 

درسی را حول ایده کلیدي 
مفاهیم و مهارت هاي اساسی 

سازمان داده است و از این 
طریق امکان تلفیق میان 

موضوعات در درون و بیرون 
حوزه یادگیري را براي خلق 

ي یادگیري فراهم فرصت ها
این ظرفیت  . نموده است

حاصل فرایند گفتگو با معلمان 
در سطح مدرسه کنار آمدن با 

چالش ها، یافتن راه حلها، 
شناسایی نقاط کور و اصالح 

. طرح است

هدایت فرآیند 
یادگیري

هدایت فرآیند یادگیري 
متمرکز بر پرسش 

مسئله نیست و / اساسی
فرصت هاي یادگیري 
طراحی شده امکان 
طرح تجربیات دانش 

مسئله طرح / پرسش اساسی
شده امکان طرح تجربیات 
دانش آموزان را حول ایده 

است و کلیدي فراهم نموده
پاسخ دانش آموزان به 

عملکردي / تکالیف یادگیري

هدایت فرآیند یادگیري متمرکز 
مسئله طرح / بر پرسش اساسی

اي است که شده است به گونه
امکان به مشارکت گذاشتن 

دانش آموزان حول تجربیات
ایده کلیدي و درك عمیق 
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آموزان را براي پاسخ به 
پرسش هاي برخاسته از 
موقعیت فراهم نمی 

.کند

پیش بینی شده  نشان 
دهنده درك عمیق آنان 
نسبت مفاهیم و مهارت 
هاي اساسی در درون حوزه 

یادگیري است  

مفاهیم و مهارت هاي اساسی 
انعطاف در . را فراهم می کند

فرآیند آموزش موجب شده 
است تا یادگیرندگان خود به 

مسئله هاي / پرسش ها
برخاسته از موقعیت پاسخ 
دهندن و در این رابطه از 
مشارکت  پشتیبانی معلمان در 

. استدوره و پایه نیز برخوردار

در بررسی و واکاوي اي تأمل حرفه
تجربیات در طول دوره 
کارورزي توانسته است 
تجربیات شخصی کسب 
شده در تعامل با 

همقطاران و / معلمان
ارتباط آن با عملکرد 
خود را مورد بررسی قرار 
دهد اما تأثیر آن بر 

خود در عمل حرفه
آینده را تبیین نکرده 

. است

بررسی و واکاوي تجربیات 
در طول طراحی، تولید، اجرا 
واحد یادگیري منجر به 
درك همه جانبه نسبت به 

اي شده ابعاد عمل حرفه
است و توانسته تأثیر 

اي با گفتگوي حرفه
همقطاران را در /معلمان

بهبود عملکرد خود منعکس 
نمایده و بر اساس آن 
تصمیماتی را براي توسعه 

. ذ کنداي خود اتخاحرفه

بررسی و واکاوي تجربیات در 
طول طراحی، تولید و اجراي 
واحد یادگیري با مشارکت 

همقطاران انعکاس / معلمان
دهنده، درك همه جانبه نسبت 

اي است و به ابعاد عمل حرفه
تصمیمات اثر بخشی که 

و 73حاصل خویشتن کاوي
اي با معلمان  گفتگوي حرفه

است را براي بازتعریف سبک 
. خود اتخاذ نموده استتدریس 

٧٣- Self- reflection inquiry
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تدوین و ارائه 
گزارش 

در گزارش پایانی ارائه 
شده داده هاي حاصل 
از عملکرد طبقه بندي 
شده است، اما تحلیل و 
تفسیر آن مبتنی بر 
شواهد تجربی و 
مستندات کافی براي 
دفاع از عملکرد 

اي در فرآیند درس حرفه
.پژوهی نیست

در گزارش پایانی مجموعه 
داده هاي گردآوري شده از 
اجراي واحد یادگیري را بر 
اساس سطح تأثیر گذاري بر 
عملکرد دانش آموزان به 
صورت نظام مند کدگذاري، 
طبقه بندي و مضمون یابی 
کرده است و نتایج را با 
استفاده از شواهد مبتنی بر 

اي در تأثیر عملکرد حرفه
ارش فرآیند درس پژوهی گز

. کرده است

در گزارش پایانی مجموعه داده 
هاي گردآوري شده را  براي 
انعکاس قابلیت هاي حرفه اي 
به صورت نظام مند کدگذاري، 
طبقه بندي و مضمون یابی 
کرده و یافته هاي حاصل از 
تحلیل و تفسیر اطالعات جمع 
آوري شده را با نگاهی نقادانه 
نسبت به عملکرد حرفه اي 

ر آن بر یادگیري خود و تأثی
/ معلمان/ دانش آموزان

همقطاران در فرآیند درس 
. پژوهی را گزارش نموده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
: جلسه اول

در این ترم دانشجویان با توجه به تجربیات کسب شده در طول اجراي برنامه، درك عمیق تري نسبت به توانایی هاي خود، نحوه 
بدست آورده اند و می توانند تصمیمات خود را در ... برخورد با موقعیت هاي واقعی کالس درس، نحوه کنار آمدن با چالش ها و

لذا ضروري است . همقطاران به مرحله اجرا بگذارند/ د هاي یادگیري با مشارکت سایر معلمانفرایند طراحی، تولید و اجراي واح
شیوه ثبت : اساتید در آغاز کار فرآیند درس پژوهی، فرآیند تهیه طرح واحد یادگیري، اجرا و ارزیابی از نتایج آن را با تمرکز بر

همقطاران در سطح مدرسه در فرآیند طراحی، / تعامل با معلمانتجربیات و واکاوي آن در هر یک از مراحل درس پژوهی، نحوه 
تدوین، اجرا  و ارزشیابی از نتایج واحد یادگیري، ساختار گزارش درس پژوهی، برنامه زمان بندي سمینارها در سطح مدرسه و 

پیامد هاي یادگیري را واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس مالك ها  و سطوح موفقیت بر اساس 
توصیه می شود در این نشست نسبت به نحوه گروه بندي دانشجویان به عنوان تیم . در یک نشست جمعی به بحث بگذارند

. درس پژوهی براي طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی واحد هاي یادگیري اقدام شود
روش مشارکت . تشکیل تیم درس پژوهی سازمان دادبراي ) حد اکثر(نفر4می توان دانشجویان را در گروه هاي دو تا 

: دانشجویان در فرآیند طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی به شرح زیر است
استخراج مفاهیم و مهارت هاي اساسی و سازمان دادن آن ذیل ایده کلیدي، تولید ) کتاب درسی(مطالعه برنامه درسی .1

. یر نظر استاد تربیتی و تخصصی  انجام می شوداین فعالیت توسط تیم دانشجویان ز. واحد یاگیري
اجراي واحد یادگیري در کالس درس توسط یکی از اعضا و مشاهده و ثبت عملکرد توسط سایر اعضاء تیم به طور .2

)همقطاران/ معلمان(همزمان و به تفکیک هر عضو گروه 
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دیدن فرآیند آموزش از زوایاي (ه گروهی جمع آوري اطالعات از فرآیند تدریس توسط کلیه اعضاء براي ارائه در جلس.3
این جلسات به . غیر رسمی/ به همراه نتایج ارزشیابی از یادگیري دانش آموزان با استفاده از روش هاي رسمی) مختلف

/ طور مستمر در طول اجرا و بعد از هر جلسه تشکیل و بر روي نتایج بازخورد هاي ارائه شده از سوي همکاران
کل مذاکرات در این جلسات ثبت و ضبط شده و . بود عملکرد در جلسه بعد تصمیم گیري می شودهمقطاران براي به

در نشست پایانی به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و تأثیر گروه در عملکرد هر یک از اعضاء و نتایج حاصله مورد 
). 6، 5و 4بند (بررسی مجدد قرار می گیرد

جمع اوري شده در گروه  و نقد و ارزیابی نتایج یادگیري دانش آموزان و تنظیم آن بررسی گزارش مشاهدات و اطالعات.4
)دانشجویان(در قالب گزارش پایانی کل گروه 

بهبود آن براي دستیابی دانش آموزان به / اجرا و ارائه پیشنهادات براي اصالح/ محدودیت ها در طراحی/ تعیین نقاط کور.5
سطح باالتر یادگیري

اي و صورت بندي مجدد د گروه، شناسایی یافته ها و تأثیر گفتگو ها در درك و پذیرش مسئولیت حرفهتحلیل عملکر.6
...)اي ومیزان تأثیر گذاري بر عملکرد گروه، یادگیري هاي حرفه(اي توسط هر یک از اعضاء هویت حرفه

گیري در خصوص روش هایی که تشکیل نظام مند این نشست ها براي بررسی نتایج یادگیري دانش آموزان و تصمیم .7
تأمل فردي و تأمل گروهی، انعکاس . منجر به بهبود یادگیري همه دانش آموزان می شود، داراي اهیمت است

، چگونه تفکر آن ها تحت تأثیر فرایند عمل مشارکتی ...یادگیري روش ها، اصولی که در کار از آن تبعیت شده است و
.از این بحث ها به کالس هاي درس خود خواهند بردقرارگرفته است، ایده هایی که آن ها

روایت نویسی از مجموعه ایده پردازي ها براي طراحی،تولید، و اجرا، یاداشت هاي شخصی قبل، حین و پس از اجرا، .8
.....نشست ها گروهی، فرایند اجرا

درسه بر عهده استاد راهنما هماهنگی با معلم راهنما و مدیر مدرسه به منظور تشکیل جلسات درس پژوهی در سطح م.9
درصورتی که امکان شکل گیري تیم درس پژوهی در سطح مدرسه وجود نداشته باشد می توان تیم را در سطح . است

. مسئولیت انجام کلیه فعالیت هاي فوق بر عهده این تیم در سطح مدرسه خواهد بود. مرکز تشکیل داد/ پردیس
:جلسه دوم تا شانزدهم.10

حد اقل یک (در این ترم دانشجو مسئولیت تدریس در سطح کالس درس را بر اساس تهیه طرح واحد یادگیري .11
را بر عهده دارد و باید واحد یادگیري خود را حول یک ایده کلیدي که پوشش دهنده ) بخش کتاب درسی/فصل

طرح تهیه شده پس از . راحی نمایداست ط) در کتاب درسی... مفاهیم  و مهارت هاي اساسی و( محتواي برنامه درسی
پایه تهیه و در سطح / مرکز به همراه دفاعیه آن در شوراي معلمان دوره/ نفره در سطح پرددیس4تا 2بررسی در گروه 

/ نظرات معلمان بر روي طرح اعمال و طرح با مشارکت معلمان دوره. مدرسه با حضور استاد راهنما از آن دفاع می شود
دانشجو در گفتگو استاد راهنما و . ایج اجراي آن به شیوه درس پژوهی مورد تحلیل و تفسیر قرار می گیردپایه اجرا و نت

ها مسیري که دانشجو قصد طی نمودن آن را دارد روشن شده و به دفاع از طرح در جلسه معلمان پاسخ به این پرسش
ه یادگیرندگان باید به آن دست یابند، کدام اند؟ هاي کلیدي، مفاهیم اساسی، مهارت هاي اساسی کایده: کمک می کند

هاي مورد انتظار تحقق یافته و دانش آموزان به راستی مطالب را چه مدارك و شواهدي بیانگر آن است که شایستگی
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و هاي جدید به کار گیرند؟ مالك ها هاي خود را به نحوي معنادار و موثر در موقعیتفرا گرفته اند و می توانند آموخته
به ) هاي یادگیري، تکالیف عملکرديفعالیت(سطوح ارزیابی شایستگی ها چیست؟ چه راهبردها و راهکارهایی 

یادگیرندگان کمک خواهد کرد تا خود، مفاهیم را بسازند و به افرادي صاحب دانش و توانمندي در زمینه اي خاص 
تبدیل شوند؟

براي دوره ابتدایی استاد تربیتی و -نماي تربیتی و تخصصیبراي دوره متوسطه مشارکت استاد راه(استاد راهنما .12
باید بر فرآیند تهیه طرحِ واحد یادگیري و فرآیند درس پژوهی و ) مشاوره تخصصی بر حسب نیاز موضوعات درسی 

شجو اجراي آن تا مرحله تهیه گزارش نهایی نظارت داشته باشد و بازخورد هاي ارائه شده به منظور ارزیابی عملکرد دان
فرآیند تحلیل محتواي برنامه درسی و تعیین ایده کلیدي براي تهیه واحد . اي او ثبت و ضبط گردددر پوشه حرفه

از . یادگیري و تولید مواد و منابع آموزشی مورد نیاز نیز زیر نظر استاد راهنما و با مشارکت معلم راهنما صورت می گیرد
اي صورت گیرد که دانشجو بتواند طرح تولیدات دانشجو باید به گونهنظر زمانی تنظیم جلسات براي بررسی طرح و 

در طول ترم . درس پژوهی پیش بینی شده را با مشارکت معلمان در سطح مدرسه اجرا و نتایج آن را گزارش نماید
کادر مدرسه ضروري است و جلسات گفتگو براي بررسی عملکرد/ حضور دانشجو در مدرسه براي تعامل با معلمان

... دانشجو در مدرسه و رفع محدودیت ها یا تدارك شرایط براي اجراي واحد یادگیري، بازخورد دادن، انتقال تجربیات و
. در قالب سمینار ها بر حسب مورد می تواند در سطح مدرسه یا واحد آموزشی تشکیل شود

شروع فرآیند درس پژوهی از اهمیت زیادي نیاز هاي شناسایی شده براي /  مسئله ها/ با توجه به این که سئوال: توصیه.13
نیاز ها باید از بستر مدرسه و کالس درس برخاسته باشد لذا، مشارکت کادر / مسئله ها/ برخوردار است و این سئوال

، 1توصیه می شود استاد راهنما با مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزي . مدرسه در طول اجراي این برنامه ضروري است
ریزي الزم را براي کمک به دانشجو براي تهیه طرح درس پژوهی و اجراي موفقیت آمیز آن از سوي هبرنام3و 2

تعداد واحد هاي یادگیري تهیه شده و اجراي آن وابسته به طرح درس پژوهی است اما حد اقل . دانشجویان بنمایند
. است) بخش در کتاب درسی/ یک فصل(یک واحد یادگیري 

شرط تأیید استاد راهنما الزامی امکانات به/ واحد هاي تابعه با دانشجو و مدرسه براي تأمین منابعهمکاري پردیس ها و .14
.است

: تکالیف عملکردي.15
تهیه طرح درس پژوهی و تأیید آن توسط استاد راهنما بر مبناي چرخه درس پژوهی.16
با مشارکت معلمان) نیاز/ مسئله/ تعریف روشن سئوال(تعیین هدف .17
طراحی واحد یادگیري .18
نیاز تعریف شده با مشارکت معلمان/ ارزیابی میزان اثر بخشی واحد یادگیري بر اساس مسئله.19
اجراي واحد یادگیري با مشارکت معلمان و ثبت آن در فرآیند اجرا.20
اي با آنانتبیین و جلب مشارکت معلمان در فرآیند اجرا، تأمل و گفتگوي حرفه.21
اي در فرآیند طراحی، تولید و اجرا ر مورد تصمیمات اتخاذ شده بر اساس گفتگو هاي حرفهبازبینی و بازاندیشی د.22
ثبت و واکاوي تجربیات در طول ترم توسط دانشجو.23
تکالیف عملکردي .24
مطالعه موقعیت یادگیري و شناسایی ظرفیت هاي آن براي تهیه طرح واحد یادگیري.25



٣٩٥

مفاهیم و مهارت هاي / ، شناسایی ایده کلیدي)کتاب درسی(درسی تهیه طرح واحد یادگیري بر اساس تحلیل برنامه.26
..... اساسی

تدوین شایستگی .27
طراحی تکالیف یادگیري و عملکردي.28
تولید مواد آموزشی مورد نیاز براي اجراي طرح واحد یادگیري.29
مدرسه/ هدایت فرآیند یادگیري در سطح کالس درس.30
. آموزان بر اساس مالك ها و سطوح عملکردارزیابی از شایستگی هاي کسب شده توسط دانش.31

: ساختار طراحی واحد یادگیري.32
منطق واحد یادگیري .33
شایستگی هاي مورد انتظار.34
ایده کلیدي که واحد یادگیري حول آن سازماندهی می شود .35
....)و/ هاخرده مهارت/ خرده مفاهیم/ اصول/ قوانین(مفاهیم و مهارت هاي اساسی .36
طرح پرسش هاي اساسی .37
)تکالیف عملکردي(مالك هاي سنجش و سطوح عملکرد دانش آموزان .38
تعیین شواهدي براي ارزیابی عملکردي و معیار هاي ارزیابی تولیدات یادگیرندگان .39
)3براساس مراحل یادگیري در کارورزي-سازماندهی فعالیت هاي یادگیري( فرصت هاي یادگیري .40
و مورد نیاز یادگیرندگان براي انجام فعالیت هاي یادگیري و تکالیف ) پایه (هاي مستقیمتعیین اطالعات و مهارت)1

عملکردي
تجربیات خارج از کالس درس براي انتقال آموخته ها به موقعیت واقعی تعیین محدوده ي)2
نتعیین تولیدات یادگیرندگان در جریان فعالیت هاي یادگیري و تکالیف عملکردي و نحوه ارزیابی آ)3
تکالیف یادگیري، (روش تفسیر، سطح دستیابی یادگیرندگان به شایستگی ها و راهبرد بازخورد دادن به دانش آموزان )4

)جبرانی، تکمیلی، توسعه اي
انواع راهکار هاي سنجش )5
راهکار هایی براي بررسی بدفهی هاي یادگیرندگان)6

ايتأمل و واکاوي تجربیات حرفه
تعیین هدف-
هابررسی پیش بینی-
روشن نمودن موانع و محدودیت ها و راه حل ها-
طراحی و تولید واحد یادگیري-
تأمالت و تعدیل ها در فرآیند اجرا-
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تحلیل و تفسیر نتایج یادگیري دانش آموزان-
تحلیل و تفسیر نتایج کسب شده در گروه معلمان-
همقطاران/ اي با معلمانحرفهواکاوي یادداشت هاي تأملی و تجربیات حاصل از نشست ها و فرآیند گفتگوي - 
اياتخاذ تصمیمات براي آینده حرفه- 

سمینارها
:سمینار ها در دو شکل اجرا می شود

در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجراي برنامه پیش بینی شده با هماهنگی معلم راهنما و ارائه بازخورد : الف
براي ادامه کار 

به صورت مشارکتی براي به مشارکت گذاشتن تجربیات و یافته ها و دستیابی به درك عمیق تر از در سطح واحد آموزشی : ب
با توجه به این که در این ترم فعالیت هاي دانشجویان در قالب درس پژوهی دنبال می شود برگزاري . تجربیات کسب شده

ارکتی در گروه هاي پیش بینی شده به دانشجویان در سمینار ها در هر یک از مراحل قبل و پس از اجراي هر مرحله به شیوه مش
. درك انتظارات و انتقال تجربیات به یکدیگر بسیار کمک می کند

انواع سمینار ها
دانشجویان و معلمان راهنما / سمینار با حضور استاد راهنما

با برنامه ریزي و اعالم قبلی از (الزامیسمینار هاي گروهی براي انتقال یافته ها و تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و 
)سوي مدرس

)اختیاري و با درخواست دانشجویان(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترك 
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

عیت راهبردهاي مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، بکارگیري راهبرد هاي شناختی در تحلیل موق
هاي واقعی، تحلیل نقادانه براي شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد  هاي مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار هاي گروهی و 

. فردي ارائه می گردد
منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی
دانشگاه : تهران). 1(راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور ). 1394(احمدي، آمنه -

.فرهنگیان
:منبع فرعی

)شودمتعاقبا اعالم می(
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

بر اساس واحد یادگیري طراحی شده و گزارش پایانی تهیه شده 4ارزشیابی پایانی در درس کارورزي : ارزشیابی پایانی
ملکرد خود و تجربیات کسب شده در تعامل با صورت می گیرد، که در آن دانشجویان باید یافته هاي خود از نتایج ع

همقطاران را به منظور تعیین میزان اثر بخشی عملکرد خود و تأثیر آن بر یادگیري دانش آمزان ارائه و از آن دفاع / معلمان
. شوداساتید گروه کارورزي تشکیل می/ این جلسه با حضور معلمان راهنما. نمایند
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آیند بر اساس بازخورد هاي داده شده به نشست هاي گروهی در مرحله طراحی و تولید ارزشیابی فر:ارزشیابی فرآیند
همقطاران و نیز سمینار هاي درس / واحد یادگیري، گزارش نشست ها در سطح مدرسه و واحد آموزشی با مشارکت معلمان

و یافته هاي خود از نتایج درس پژوهی در سطح مدرسه که در آن دانشجویان باید از طرح تهیه شده در جمع معلمان دفاع 
این جلسه می تواند با حضور معلمان . همقطاران درنتایج کسب شده را گزارش نماید/ پژوهی و نتایج مشارکت معلمان

.شودکادر مدرسه تشکیل می/ راهنما
ده شده در کلیه روایت هاي نوشته شده در مراحل مختلف درس پژوهی به همراه بازخورد هاي دا:ارزیابی پوشه کار

اي در پوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط و مبناي برنامه ریزي براي آموزش هاي بعدي و نیز دفاع از توانایی هاي حرفه
پوشه . یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد. پایان دوره قرار می گیرد

اي جو با معلمان در سطح مدرسه و نیز سایر مستنداتی که براي دفاع از عملکرد حرفهکار می تواند شامل ضبط جلسات دانش
. تدارك دیده شده باشد

بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردي است که ): مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 
. از سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد

: و به شرح زیر محاسبه می شود100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 
امتیاز 20:  ـ شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه

امتیاز 20:   ـ گزارش هاي عملکردي تعامالت در سطح مدرسه
امتیاز20ـ طراحی، تولید و اجراي واحد یادگیري 

امتیاز 20:  ـ گزارش درس پژوهی
امتیاز20ع در جلسه پایانی ـ دفا

: سایر نکات
: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی

بنديتنظیم فهرست و فصل.37
پرسش و تعاریف و مفاهیم کلیدي/ارائه مقدمه، هدف.38
روش جمع آوري و اعتبار اطالعات.39
روش تحلیل، تفسیر اطالعات.40
ارائه یافته ها بر اساس پرسش هاي پژوهش روایی.41
استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست هاارجاعات روشن، .42
ظرافت و زیبائی ظاهري.43
نگارش ادبی و فنی.44
رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر  پژوهش هاي کیفی.45
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)پروژه(» کارنماي معلمی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن  –1

سطح عالی مورد انتظار این است که یادگیرنده بتواند با درونی نمـودن دانـش کسـب شـده، آن را در قالـب      اي،در آموزش حرفه
. دانش کاربردي براي  شناسایی، صورتبندي و حل مسائل و ارائه خدمات اثربخش در حوزه  عمل تخصصی خود تجسـم بخشـد  

امکان به تصویر کشیدن )74از نوع خودکاوي روایتی(پژوهش روایتی تکیه بر انجام پروژه پایانی در برنامه تربیت معلم با
اعم از نظري و عملی در طول دوره تربیت معلم و ) زیسته(جانبه به تجارب کسب شده با نگاه ژرف، تاملی و همه"منِ حرفه اي"

ا و ابهامات معلمـی، قـوت هـا و ضـعف     ههاي دانشی، منشی و مهارتی حرفه معلمی، بصیرتارایه روایت شخصی از سایه روشن
دانش و یافته هاي حاصل از این پژوهش براي ورود به عرصه خدمت .  دهدهاي ادراك شده را به دانش آموخته تربیت معلم می

مـی  ریزي براي  نیل به آینده حرفه اي متامالنه، پویا و بالنده  ممکـن  حرفه اي رهاوردي قابل اتکاست که به پشتوانه آن برنامه
ارتقاء داده و کمک نماید تا این ) تاملی(، شایستگی دانشجومعلمان را در انجام عمل فکورانه )پروژه(انتظار می رود این درس. شود

. شایستگی در طول حیات حرفه اي آنان هم بروز و ظهور داشته باشد
مشخصات درس

2:  تعداد واحد
به تشخیص :  زمان درس

استاد
پژوهش و : پیش نیاز ها
و کارورزي 1اي توسعه حرفه

4
راهنمایی در : نحوه تدریس

حین عمل

) پروژه(کارنماي معلمی : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

اي و سـایر  دانشجویان با واکاوي، تحلیل و تفسیر تجربه هاي روایت شده در طول دوره آمـوزش حرفـه  
، با استفاده روشـمند از خودکـاوي روایتـی، تجربیـات متنـوع و      )تجربیات پیشین(تجربیات روایت نشده 

بـه رشـته تحریـر درآورده و از آن در    "من حرفه اي"پراکنده خود را در قالب روایت در برگیرنده اي از 
.جلسه گروهی دفاع نمایند

:شایستگی اساسی
PCK&CK

:کد 
2-1&1-2&3-3

&4-3

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
توانسته  اسـت روایـت   ايمن حرفه

هاي خود را بـه گونـه   
اي سازماندهی کند که 
زاویــد دیــد یــا جهــت 
گیري هاي او را بدون 
پرداخت به جزئیـات در  
ــل   ــف عم ــاد مختل ابع

ــه روش (اي حرفــــــ

توانسته اسـت تجربیـات   
را در ابعـاد مختلـف   خود

عمل حرفه اي به تصویر 
بکشــد و تــأثیر آن را بــر 
ــش   ــود، دان ــادگیري خ ی
آموزان و همقطارن تبیین 

.کند

در سازماندهی تجربیات خود 
روش ( ابعاد عمل حرفـه اي  

تدریس، سـنجش، مـدیریت   
ــا ...) کــالس و ــد ب را در پیون

یکدیگر و به صورت سازمان 
یافته به تصویر کشیده اسـت  

اي که تـأثیر و تـأثیر   ونهبه گ
متقابـل ابعــاد بــر یکــدیگر و  

٧٤ - narrative self-study
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ــنجش،   ــدریس، سـ تـ
ــالس و ــدیریت ک ...) م

.به تصویر بکشد

مجموعاً بـر یـادگیري خـود،    
دانش آمـوزان و همقطـاران   
به وضوح به تصـویر کشـیده   

. شده است

ــا  ــت ه / قابلی
توانایی ها 

ــیر  در تحلیـــل و تفسـ
از (تجربیـــات خـــود  

توانسته ) گذشته تا حال
ــاي   ــت ه ــی قابلی برخ
شخصی خود را که بـر  

ــه  ــل حرف اي او در عم
آینده تـأثیر گـذار مـی    
باشد را شناسایی کرده 
امــا نتوانســته پرســش 
هــاي فــراروي خــود و 
نحوه پاسخ به آن ها را 
ــات   ــاس تجربی ــر اس ب

.  کسب شده تبیین کند

ــ یر در تحلیــــل و تفســ
از گذشـته  (تجربیات خود 

توانسـته قابلیـت   ) تا حال
هاي شخصی خود را که 

اي او در بر عمـل حرفـه  
آینده تأثیر گذار می باشد 
ــه    ــرده ب ــایی ک را شناس
ــراروي   ــاي ف ــش ه پرس
خود بر اسـاس تجربیـات   

.  کسب شده پاسخ دهد

در تحلیل و تفسیر تجربیـات  
ــود  ــال (خ ــا ح ــته ت ) از گذش

د بـه  توانسته قابلیت هاي خو
ــده،  ــوان یـــک یادگیرنـ عنـ
آموزشگر و عضـوي از یـک   

اي را تبیین کنـد،  گروه حرفه
و پرسش هاي فرا روي خود 
را با توجه به تجربیات کسب 
شده و تنوع نقش ها مطـرح  
و به آن ها پاسـخ دهـد، بـه    

اي که مسیر آینده حرفه گونه
اي خود را به روشنی تبیـین  

.  نماید
خودکــــاوي 

روایتی
در متن پژوهشی درکی 
از کل و ارتبـاط آن بـا   
جزئیات را بـراي قابـل   
دریافت نمودن حرکـت  
خواننده میان گذشـته،  
حال و آینده، و ارتبـاط  
ــه   ــان را ب ــان و مک زم
نمایش گذاشـته اسـت   
اما این رابطه منجر بـه  
پاسخ دادن به پرسـش  

در متن پژوهشی درکـی  
ــا   ــاط آن ب ــل و ارتب از ک

ــل  ج ــراي قاب ــات را ب زئی
دریافـت نمـودن حرکــت   
ــان گذشــته،  ــده می خوانن
حــال و آینــده، و ارتبــاط 
زمان و مکان و من هاي 
ــایش  ــه نم ــف، را ب مختل
گذارد و به پرسش هـاي  

.پژوهش پاسخ دهد

در مــتن پژوهشــی درکــی از 
کل و ارتباط آن با جزئیات را 
براي قابـل دریافـت نمـودن    
حرکت خواننده میان گذشته، 

و آینده، و ارتباط زمـان  حال
و مکان و من هاي مختلـف  
را بـــه نمـــایش گذاشـــته و 
توانسته بـه کمـک بـازگویی    

ساختن صحنه (دوباره روایت 
ــگ ــه  ) و پیرن ــخ ب ــا پاس و ب
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هــاي پــژوهش نشــده 
.است

پرســـش هـــاي پـــژوهش، 
بصیرت حرفه اي خـود را بـا   
صورت بندي جدید در قالـب  
دانش کـاربردي بـه نمـایش    

.بگذارد

ارائه و دفاع
به نفس براي از اعتماد 

ــاي   ــه ه ــاع از یافت دف
ــوردار   ــژوهش برخـ پـ
نیست و نظـم منطقـی   
میان معرفـی ایـده هـا    
ــت و   ــه عل ــظ رابط حف
معلولی میان یافته ها و 
پرسش هاي پـژوهش  
در ارائه مشـاهده نمـی   

.شود

از اعتماد به نفس کـافی  
براي دفاع از یافته هـاي  
پژوهش برخوردار است و 
می تواند نظم منطقـی را  

ه هـا و پرسـش   میان اید
ــرار    ــژوهش برق ــاي پ ه
نماید و پاسخ به پرسـش  
هـــاي طـــرح شـــده در 
جریان دفـاع متکـی بـر    
یافته هاي پژوهش است 
و تصــــویر روشــــنی از 

اي او توانایی هاي حرفـه 
.را منعکس می کند

از اعتمــاد بــه نفــس بــاالیی 
ــه هــاي   ــاع از یافت ــراي دف ب
پژوهش برخوردار است و می 
تواند نظـم منطقـی را میـان    
ــاي    ــش ه ــا و پرس ــده ه ای
پژوهش برقـرار نمایـد و بـه    
پرسش هاي طـرح شـده در   
جریــان دفــاع بــا اســتفاده از 
یافته هـاي پـژوهش پاسـخ    
هاي مسـتدل و قابـل دفـاع    
ارائه نماید و چگـونگی طـی   

ــا مســیر حرفــه در آینــده را ب
تکیه بر تجربیات کسب شده 

.روشن کند

فرصت هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن–2
ماهیت درس پروژه از نوع خودکاوي روایتـی و متکـی بـر مجموعـه تجربیـات کسـب شـده در طـول دوره آموزشـی و تجربیـات پیشـین            

ه بـه  دانشجومعلم و فرصت هاي یادگیري مبتنی بر آموزش هاي ارائه شده در سرفصل درس پژوهش روایتی است، دانشـجو بایـد بـا توجـ    
نسـبت بـه تنظـیم طـرح     ) تجربیات پیشین، دوره کارورزي و سایر تجربیات کسب شـده در طـول دوره تحصـیلی   (مجموعه تجربیات خود 

، شناسایی منابع اطالعاتی، جمع آوري اطالعات و تحلیل و تفسیر اطالعات، آزمون اعتبار یافته ها اقدام کند و )خودکاوي روایتی(پژوهشی 
این طرح زیر نظر استاد راهنما اجرا و نتایج . رش خود در قالب گزارش پژوهش روایتی از نوع خودکاوي روایتی اقدام نمایدنسبت به ارائه گزا

. آن براي دفاع در جلسه پایان دوره آماده می گردد

راهبردهاي تدریس و یادگیري چگونگی هدایت درس. 3
هدف اصلی در این درس این اسـت کـه دانشـجومعلم یافتـه     . هاي اصلی شامل حل مساله، تفکر تأملی، تفکر نقاد و پژوهش استراهبرد
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در فرایند عمل، اقداماتی به شـرح زیـر بـه انجـام     . هاي حاصل از تجربیات خود را صورتبندي نموده و در قالب دانش کاربردي ارائه نماید
:رسدمی

تی از کلیه تجربیات، گزارش ها، دست نوشته ها، یادداشت هاي شخصی، خاطرات، تصاویر، فـیلم هـاي تـدریس، تولیـدات     تهیه فهرس. 1
و ترسـیم آن در قالـب نقشـه    ) این مطالب می تواند مربوط به دوره تحصیالت مدرسه اي نیـز باشـد  (در طول دوره تحصیلی ... فیزیکی و

).mind map(ذهنی 
نکه دستاوردها و تجارب دانشجومعلم بر اساس یک روال منطقی مثل روند زمانی، چالش ها و پرسـش هـایی کـه    ایجاد شرایط براي آ. 2

.تنظیم شود... دانشجومعلم با آن روبرو بوده است یا ذهن او را به خود مشغول کرده است و
شـیه نویسـی بـر آن بـر اسـاس دریافـت هـا،        سازي براي مرور و مرور دوباره تمام داده هاي جمع آوري شده از تجربیـات و حا فرصت. 3

ه در ایـن مرحلـه نوشـته مـی شـود، در مرحلـه تحلیـل و تفسـیر بـه          یادداشت هـایی ك . (توسط دانشجومعلم... احساسات، قضاوت ها و
).توصیه می شود این کار با فاصله زمانی دست کم یک روز انجام گیرد. دانشجومعلم کمک می کند

، معلمان راهنماي دروس کارورزي، آموزشگران دروس دوره تحصیلی و حتی دوره )دانشجومعلمان(همتایان درخواست مراجعه مجدد به. 4
این گفتگوها باید درخدمت بـه تصـویر   . اندهاي قبلی یا سایر کسانی که در طول دوران تحصیل با آن ها سروکار داشتهمدرسه، همکالس
این مراجعات می تواند به صورت غیررسمی باشد و موضوع گفتگو، . (اي باشندحرفهتر از مناي و یافتن تصویري شفافکشیدن من حرفه

توصیه می شود فضاي گفتگو به صورتی . یادداشت هاي شخصی دانشجومعلم یا پرسش ها و چالش هایی باشد که با آن روبرو شده است
یکبـار قبـل از تحلیـل و    : هتر است در دو مرحله صـورت بگیـرد  این گفتگوها ب). تنظیم گردد که امکان نقادي و نه ارزیابی را تدارك ببیند

.تفسیر تجربیات و در مرحله دوم پس از دستیابی به یافته هاي و به منظور اعتبارسنجی یافته هاي پژوهش
اي توسط دانشجومعلم؛ پرسش هایی کـه تصـویر روشـنی از    کمک به مشخص نمودن پرسش هایی براي به تصویر کشیدن من حرفه. 5
دادن آینـده  نشـان (کند و مسیر آینده او را به تصـویر مـی کشـد    را مهیا می) مبتنی بر تجربیات کسب شده(ویت حرفه اي دانشجومعلم ه

).ممکن، آینده محتمل و آینده مطلوب و نحوه حرکت در این مسیر حرفه اي
ا با طی فرآیند کدگذاري و تحلیل و تفسـیر یافتـه هـاي    سازي براي آنکه دانشجومعلم بتواند هر نوع تحلیل ممکن قابل دفاع و یزمینه. 6

آوري شـده را بـراي تنظـیم گـزارش     ها و اطالعات جمعحاصل از روایت هایی که تدوین کرده به شرح مطرح در دروس کارورزي، روایت
. بکار گیرد و گزارش اولیه خود را تدوین کند» هاآرمان«و » دانشها«، »تجربیات«
هاي مکرر مـتن تـدوین شـده و گفتگـوي بـر سـر آن و ایجـاد فرصـت بـراي ارائـه گـزارش بـه دیگـر             اي بازخوانیایجاد فرصت بر.  7

حرکت رفت و برگشتی از گذشته به حال و از حال به آینده حرفه اي در طول ایـن  . دانشجومعلمان و فرصت دادن براي بازتدوین گزارش
. ها الزم استها و نقاديبازبینی

رزشیابی یادگیريراهبردهاي ا–4
در این درس، مردودي . استاد درس، مسئول ارزشیابی عملکرد دانشجومعلم است. فرایندي مبتنی بر مشارکت استارزشیابی در این درس،

ارائه گـزارش در جلسـات   . مطرح نیست اما نتظیم گزارش نهایی بر اساس اصول باید به انجام رسد و استاد درس کیفیت آن را تایید نماید
استاد درس بـر  . شودکم یک نوبت توسط سایر دانشجومعلمان انجام میگیرد و نقادي هر گزارش دستگروهی دانشجومعلمان صورت می

.کند، نظارت میدر اصالح گزارش نهایی بکار گرفته شودي گروهیهااین نقادياینکه 

)روایتیگزارشی از نوع خودکاوي (ساختار گزارش پایانی کارنماي معلمی -5
، »عنوان گزارش«، اسم پردیس، نام گروه آموزشی، نام درس، )باالي صفحه(آرم و نام دانشگاه : مشتمل بر: صفحه عنوان.1
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با (دوره تحصیلی، نام و نام خانوادگی دانشجومعلم، نام و نام خانوادگی استاد راهنما و زمان پذیرش گزارش توسط استاد راهنما 
). ذکر روز، ماه و سال

) یا عناوین مشابه(بسم اهللا الرحمن الرحیم .2
)بر اساس فرمت دانشگاه(صفحه تاییدیه استاد راهنما و تعهد دانشجومعلم .3
)در صورت تشخیص دانشجومعلم(نامه تقدیم.4
)در صورت تشخیص دانشجومعلم(پیشگفتار .5
کلمات «و در زیر آن » عنوان«چکیده، در باالي . کلمه که اصل یافته نویسنده را آشکار کند250-200مشتمل بر : چکیده.6

.شودذکر می) مفهوم/ کلمه7-5(» کلیدي
ها، فهرست فهرست مطالب الزامی است و در صورت نیاز فهرست جداول، فهرست نمودارها و شکل: فهرست مطالب.7

هر گونه نمونه سوال و یا تصویر و فیلم و غیره که به عنوان بخشی از تحلیل و تفسیر مورد استفاده . شودها هم اضافه میپیوست
.به صورت پیوست در پایان گزارش و بعد از منابع قرار می گیردقرار گرفته است 

در این . هاي اصلی گزارش استه مطرح است، وجود مولفهآنچ. متن گزارش نیازمند ساختار خاصی نیست:متن اصلی گزارش.8
:انند ساختاري را شکل دهندتوهاي زیر وجود داشته باشند؛ که اگر به همین ترتیب دنبال شوند میگزارش الزم است مولفه

تواند خود داراي ت میاین قسم. آوري به کار معلمی به زبانی برانگیزاننده براي شروعساز رويشرحی از تجربیات زمینه: مقدمات
وط به هاي ورود و تجارب مربآنچه مطرح است ارائه شرحی از انگیزه. تواند به صورت یک متن پیوسته ارائه شودعناوینی باشد یا می

.  کردن دیگران استمعلمی
در (بیت معلم دهد که بر دانشجومعلم در دوره تراین شرح نشان می: شرح تجارب تحصیلی در دوره آموزشی تربیت معلم

با آن مواجه شده و در«، از آنچه »انتظار داشته«شرحی از آنچه . شرحی از ابتدا تا انتهاي تحصیل. چه گذشته است) دانشگاه فرهنگیان
تصمیماتی که اتخاذ کرده و «، شرحی از »نوع نگاهی که به رخدادهاي واقع شده در فرایند تحصیل داشته«، شرحی از »آن زیسته
دانش (آنچه پذیرفته است «و شرحی از » )دانش ارائه شده(آنچه در این جریان شنیده است «، شرحی از »به انجام رساندهاعمالی که
توانند بر اساس مجموعه روایت ها، گزارش ها، دست نوشته ها، تولیدات، یادداشت هاي روزانه، این موضوعات اصوال می. »)مورد قبول

آزمون دانش آموزان، تصاویر و سایر اطالعات / شجو، طرح هاي یادگیري، برگه هاي فعالیت یادگیريهاي ارزیابی عملکرد دانکاربرگ
. باوجوداین، الزامی به ارائه مستندات نیست. در طول دوره تنظیم شوند و دانشجومعلم بهتر است به آنها استناد کند.... جمع آوري شده

.آنچه مطرح و مقبول است، گزارش دانشجومعلم است

رسد که اعالم وقتی دانشجومعلم به شرح تجارب علمی و عملی خود پرداخت، زمان آن می: کردن خود در آیندهتشریح معلمی
چه باورهایی درباره «اول اینکه : کند داراي چهار وجه اساسی استاینکه او چگونه معلمی می» کند؟بناست او چگونه معلمی«کند 

چه «سوم آنکه . »داندکردن متعهد میهایی در معلمیخود را به رعایت چه اصولی یا چه نظریه«دوم آنکه . »یادگیري و آموزش دارد
هایی مواجه هاي واقعی با چه چالشعمل معلمی را در موقعیت«چهارم آنکه و . »کردن خود لحاظ کرده استهایی را براي معلمیآرمان

. ، موضوع ارزشمندي است»شودها مواجه میاو چگونه با چالش«شرح اینکه . »بیندمی
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ازمند اما معلمی کردن نی. گوید، شرحی است از تجربه و آرمانآنچه دانشجومعلم تا اینجا می:اي دانشجومعلمتعهدات حرفه
شرح اینکه او . اي متفاوت هم عنایت داشته باشداین موضوع نیازمند آن است که دانشجومعلم از اکنون به آینده. است» تعالی مستمر«

عمل خواهد کرد، در اینجا » العمریادگیرنده مادام«چه طریقی را براي بهسازي مستمر خود برگزیده است و چگونه به عنوان یک 
.آیدمی

به طور کلی ممکن است شخص از هیچ منبعی استفاده نکند؛ اما اگر دانشجومعلم از منابعی بهره گرفت، معرفی آنها بر : منابع.9
.ضروري استAPAاساس سبک 

کند اما ارائه آن در متن گزارش ممکن نیست، آنچه در ارتباط با این گزارش است و به فهم یا اعتبار آن کمک می:هاپیوست.10
.گیردمیدر پیوست قرار 

نکات اساسی براي نگارش گزارش نهایی کارنماي معلمی
. تولیدي دانشجومعلم است که نسبت به تمام مفاد آن، متعهد است» سند«هر گزارش، به عنوان -1
.شود؛ عنوانی خالقانه براي نشان دان محتواي آنمنتشر می» عنوان«هر گزارش، تحت یک -2
.شودو ویرایشی زبان فارسی، انجام مینگارش گزارش با رعایت قواعد نگارشی-3
.گرددها رعایت میبینی شده گزارش، در تمام گزارشحجم پیش-4
براي عناوین » برجسته«براي متن و از همان خط به صورت 14با اندازه » بی نازنین«ها از خط در همه گزارش-5

.شوداستفاده می
.گردد، تایپ می»تایپ«متن گزارش با رعایت اصول -6
.شودل زیبایی در تنظیم متن نهایی، رعایت میاصو-7
.شودهاي اجتماعی و دینی لحاظ و رعایت میدر نگارش متن، اصول اخالقی و ارزش-8
.شود، منتشر می»دانشجومعلم«و » استاد راهنما«، »پردیس«از هر گزارش فقط سه نسخه براي -9

شود و کد اختصاص یافته به گزارش، در متن نجام میبارگذاري گزارش نهایی در پورتال دانشگاه، توسط دانشجومعلم ا-10
.گرددمنتشر شده قید می

.است3ساختار پیشنهادي براي تنظیم گزارش نهایی درس کارنماي معلمی به شرح جدول 
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ساختار گزارش نهایی کارنماي معلمی
مقدمات
عنوان «، اسم پردیس، نام گروه آموزشی، نام درس، )باالي صفحه(آرم و نام دانشگاه : مشتمل بر: صفحه عنوان

، دوره تحصیلی، نام و نام خانوادگی دانشجومعلم، نام و نام خانوادگی استاد راهنما و زمان پذیرش گزارش »گزارش
). با ذکر روز، ماه و سال(توسط استاد راهنما 

بسم اهللا الرحمن الرحیم
یه استاد راهنما و تعهد دانشجومعلمصفحه تایید
درصورت لزوم(نامه تقدیم(
 در صورت لزوم(پیشگفتار(
کلمه 250-200مشتمل بر : هاچکیده و کلیدواژه
ها ها، فهرست پیوستفهرست مطالب، فهرست جداول، فهرست نمودارها و شکل: هافهرست

متن اصلی گزارش
مقدمه
شرح تجارب تحصیلی در دوره آموزشی تربیت معلم :

، »انتظارات اولیه«
، »تجارب زیسته«
، »تحلیل از رخدادهاي واقع شده در فرایند تحصیل«
، »تصمیمات اتخاذ شده و اعمال به انجام رسیده«
» )دانش ارائه شده(آنچه شنیده شده «
»)دانش مورد قبول(آنچه پذیرفته است «

کردن خود در آیندهتشریح معلمی :
» چگونگی معلمی کردن« 
. »باورهاي یادگیري و آموزش« 
. »کردنهاي مبنایی براي معلمیاصول یا نظریه« 
. »کردنهاي معلمیآرمان«
. »هاي واقعیهاي عمل معلمی در موقعیتچالش«
، »ها معلمی در موقعیت عملچگونگی مواجهه با چالش«

علمانشجوماي دتعهدات حرفه:
منابع 

هاپیوست
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»جغرافیا«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

. کندتبیینزمینها، انسانها و فرایندها را بررويپدیدهمکانها و پراکندگیهايدارد ویژگیسعیکهاستجغرافیا علمی
و آنترکیبیجغرافیا، نگرشعلماصلیویژگی. استقایلخاصاهمیتو محیطانسانبینمتقابلروابطجغرافیا به

.کندمیاستفادهعلمیاز روشمسائلدر حلو همانند دیگر علوماستنمود غالبشناخت
و محیطحفظصحیحدارد و روشعمومیفرهنگدر اعتاليايعمده، سهممحیطشناساندنجغرافیا از طریق

:دهدزیر پاسخسؤاالتکوشد بهدیگر جغرافیا میعبارتبه. دهدمیرا آموزشاز آنبهینهبرداريبهره
چیز؟چه-

کجا؟-
جا؟چرا آن-

آید؟وجود میبهچگونه-
دارد؟اثراتیچه-
شود؟حفظمحیطکرد تا تعادلبرداريبهرهباید از آنچگونه-

؟؟ کیکسیچه-

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

-: پیشنیاز

جغرافیا:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
.جغرافیا را به عنوان یک رشته علمی تعریف می کند-1
.مطالعه جغرافیا را معرفی می کندحوزه هاي مورد -2
.مهارتهاي الزم در مطالعات محیط جغرافیایی را معرفی می کند-3
.نسبت به حفظ تعادل محیط جغرافیایی احساس مسؤلیت می کند-4
.نسبت به نعمت هاي خدادادي در محیط جغرافیایی سپاسگزار است-5 :شایستگی اساسی

pck&Ck 1-2کد&

3-3&4-3&
3سطح2سطح1سطح هامالك

جغرافیا،مهارتهاي 
کسب دانش 

جغرافیا،مخاطرات 
محیط ،منابع و 

انرزي محیط 
جغرافیایی 

ومسئولیت پذیري

با توجه به حوزه 
هایی که مطرح شده 

بصورت نظري با 
آنها آشنا شده و 
عناصر ساختی و 
کارکردي محیط 

جغرافیایی رابه شکل 
.نظري می شناسد

با توجه به حوزه هایی 
مطرح شده که 

بصورت نظري با آنها 
آشنا شده و در سطح 

عملی با توجه به 
روش هاي آموخته 

شده به جمع آوري و 
.تفسیر آنها می پردازد

راه هاي ارتباط با محیط 
جغرافیایی را فرا می گیرد 

و جهت حفظ تعادل 
محیط جغرافیایی داراي 

نظر علمی و هدفمند می 
.شود
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ترسیم در شبکهساختار برنامه درسی
شده از مفاهیم و 

مهارت ها ونگرش 
ها رابطه میان حوزه 

هاي موضوعی 
را  ) طبیعی و انسانی(

به صورت موردي 
نشان داده، و شبکه 

منعکس کننده 
تحلیل همه جانبه 

.برنامه درسی نیست

در شبکه رسم شده از 
مفاهیم و مهارت ها و 
نگرش ها رابطه میان 

حوزه هاي 
طبیعی و (موضوعی

را  با توجه )انسانی
به زیر مجموعه هر 
یک از آن ها نشان 

داده است

در شبکه رسم شده از 
مفاهیم، مهارت ها و 

نگرش ها ضمن نشان 
دادن رابطه واضحی میان 

حوزه هاي 
طبیعی و (موضوعی

به برخی از خالء )  انسانی
ها یا محدودیت ها 

بدفهمی ها در درك (
.اشاره نموده است) مفاهیم

موقعیت یادگیري 
تماتیک  

تم انتخاب شده 
براي طراحی  

فعالیت یادگیري 
امکان تلفیق مفاهیم 

و مهارت ها و 
نگرش هاي 

محدودي را فراهم 
می کند

تم انتخاب شده براي 
طراحی  فعالیت 

یادگیري امکان تلفیق 
مفاهیم و مهارت ها و 

نگرش ها در درون 
حوزه 

طبیعی و (موضوعی
را فراهم )  انسانی

نموده اما نتوانسته 
پیوند میان آن را به 

صورت عمیق و 
.یکپارچه برقرار نماید

تم انتخاب شده براي 
طراحی  فعالیت یادگیري 

امکان تلفیق مفاهیم و 
مهارت ها و نگرش ها در 

درون و بیرون حوزه 
طبیعی و (موضوعی 

.فراهم کرده است) انسانی

ساختار آنهاي یادگیري، محتواي درس و فرصت-2

: فصل اول
)1(عناصر طبیعی محیط جغرافیایی زندگی من*

پدیده هاي سطح زمین
پدیده هاي اتمسفري زمین

پدیده هاي زیرین زمین
پدیده هاي ماوراء جو زمین

: فعالیت یادگیري
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بیابنـد و در بـاره آن توضـیح    براي هر نمونـه مصـادیقی   ) طبیعی(در این بخش الزم است دانش اموزان با توجه به انواع پدیده ها
.دهند

فعالیت عملکردي
و طبقه بندي پدیده ها و تفسیرآنها.مشاهده وتهیه گزارش براي هریک از موارد آموخته شده در محیط جغرافیایی

: فصل دوم
)2(پدیده هاي انسان ساخت محیط جغرافیایی زندگی من*

)تولید،توزیع،مصرف(پدیده هاي محیط اقتصادي
ي محیط اجتماعیپدیده ها

پدیده هاي محیط فرهنگی
پدیده هاي محیط سیاسی 

: فعالیت یادگیري
براي هر نمونـه مصـادیقی بیابنـد و در بـاره آن توضـیح      ) انسانی(در این بخش الزم است دانش اموزان با توجه به انواع پدیده ها

.دهند

فعالیت عملکردي
و طبقه بندي پدیده ها و تفسیرآنها.ه شده در محیط جغرافیاییمشاهده وتهیه گزارش براي هریک از موارد آموخت

: فصل سوم 
رابطه متقابل انسان و محیط*

تاثیر طبیعت بر زندگی انسان
تاثیر انسان بر محیط طبیعی

مفهوم محیط جغرافیایی
مفهوم جغرافیا

: فعالیت یادگیري
براي رابطه متقابل این پدیـده هـا هـر نمونـه     ) انسانی وطبیعی( ها در این بخش الزم است دانش اموزان با توجه به انواع پدیده 

.مصادیقی بیابند و در باره این روابط توضیح دهند

فعالیت عملکردي
.الزم است هریک از دانش اموزان به کاوش دونمونه از مصادیق رابطه بین انسان ومحیط بپردازند و گزارشی تهیه کنند
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فصل چهارم 
یه شناخت محیط جغرافیاییمهارت هاي اول*

مهارت مشاهده و کشف تفاوتها و شباهتها ي بین پیدیده ها و فرایندها در محیط جغرافیایی
مهارت طبقه بندي و تفسیر پدیده ها و فرایندها در محیط جغرافیایی

نقشه و کره جغرافیایی و کاربرد آن در شناخت محیط جغرافیایی
نقشه هاي جغرافیاییموقعیت ریاضی و نسبی پدیده ها در

: فعالیت یادگیري
.در این بخش الزم است دانش اموزان با مشاهده دقیق تفاوت و تشابه بین محیط هاي مختلف جغرافیایی را توضیح دهند

مشخصات مشترك نقشه هاي جغرافیایی را توضیح دهنـد و تفـاوت بـین    در این بخش الزم است دانش اموزان
.آنها را بنویسند

عملکرديفعالیت 
دونمونه از تفاوتهاي بین محـیط هـاي جغرافیـایی را کشـف کـرده و      الزم است هریک از دانش اموزان به کاوش

.درکالس گزارش دهند
تفاوت و شباهت محیط جغرافیایی  محل زندگی خود را با محـیط جغرافیـایی   الزم است هریک از دانش اموزان

.لی طبقه بندي کرده و به کالس گزارش دهدمحل زندگی سایر دانش آموزان مقایسه و درجدو
.موقعیت محل زندگی خود را در نقشه مشخص کنندالزم است هریک از دانش اموزان

: فصل پنجم 
مخاطرات در محیط زندگی*

مفهوم مخاطره 
انواع مخاطره در محیط جغرافیایی

نقشه پراکندگی مخاطرات در شهر و روستاي محل زندگی
پیشگیري و مقابله با مخاطرات در محیط زندگیراههاي 

: فعالیت یادگیري
.وهریک را توضیح دهد.مخاطرات محل زندگی خود را بیان کنددر این بخش الزم است دانش اموزان

فعالیت عملکردي
مخاطرات را طبقه الزم است هریک از دانش اموزان به کاوش در کشف مخاطرات جغرافیایی در محل زندگی خود پرداخته و این 

.بندي کرده و درکالس گزارش دهد
الزم است هریک از دانش اموزان جهت کاهش مخاطرات در محل زندگی خود راههاي مقابله بـا مخـاطرات را تهیـه و گـزارش     

.دهند
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: فصل ششم 
مخا طرات در سرزمین ما*

در سرزمین ما) طبیعی و انسانی(انواع مخاطره
در سرزمین ما) طبیعی و انسانی(نقشه پراکندگی مخاطرات

در سرزمین ما)  طبیعی و انسانی(راههاي پیشگیري و مقابله با مخاطرات

: فعالیت یادگیري
.وهریک را توضیح دهد.مخاطرات سرزمین ایران خود را بیان کردهدر این بخش الزم است دانش اموزان

فعالیت عملکردي
پرداختـه و ایـن مخـاطرات را    سرزمین ایـران  کشف مخاطرات جغرافیایی در الزم است هریک از دانش اموزان به کاوش در

.طبقه بندي کرده و درکالس گزارش دهد
خـود راههـاي مقابلـه بـا مخـاطرات را تهیـه و       سرزمین ایران الزم است هریک از دانش اموزان جهت کاهش مخاطرات در 

.گزارش دهند

: فصل هفتم 
نعمت هاي خدادادي در سرزمین ما*

منابع اب و خاك
منابع انرزي

معادن
منابع انسانی 

ظرفیتهاي توریستی 
: فعالیت یادگیري

منابع خدادادي شهر یاروستاي محل زندگی خود را از نظر طبیعی و انسانی در این بخش الزم است دانش اموزان
بیان کند

.منابع خدادادي کشورش را از نظر طبیعی و انسانی بیان کنددر این بخش الزم است دانش اموزان
:فعالیت عملکردي

جمع اوري اطالعات کرده و براي هریک ) طبیعی،انسانی(الزم است هریک از دانش اموزان جهت معرفیمنابع خدادادي کشورش 
.از منابع مصادیقی را تهیه و گزارش دهد

.دگی منابع خدادادي راتهیه و به کالس گزارش دهندالزم است هریک از دانش اموزان نقشه پراکن

: فصل هشتم 
مسایل موجود در محل زندگی من و کشورم*
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مسائل ناشی از موقعیت جغرافیایی
مسائل ناشی از اب وهوا
مسائل ناشی از منابع اب

مسائل ناشی ازجمعیت و پراکندگی ان
مسائل ناشی ازالودگی محیط زیست

: فعالیت یادگیري
.محل زندگی خود بحث کنند) طبیعی ،انسانی(دررابطه با مسائل جارياین بخش الزم است دانش اموزاندر 

.کشور خود بحث کنند) طبیعی ،انسانی(دررابطه با مسائل جاريدر این بخش الزم است دانش اموزان
:فعالیت عملکردي

زندگی خود جمع اوري اطالعات کنند وبـه کـالس   الزم است هریک از دانش اموزان به کاوش نسبت به مسائل جاري در محل
.گزارش دهند

.الزم است هریک از دانش اموزان به کاوش نسبت به مسائل جاري کشور جمع اوري اطالعات کنند وبه کالس گزارش دهند
راهبردهاي تدریس و یادگیري-3

.ارائه درس توسط معلم، بارویکرد تعاملی و فرایندي و اکتشافی

آموزشیمنابع -4

50اصول و قوانین در جغرافیا،مجله رشد آموزش جغرافیا،شماره )1378(علیجانی،بهلول

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري-5

زمینه هاي غالب در جغرافیا ي انسانی،موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران) 1374(بهفروز،فاطمه-
مقدمه اي برجغرافیاي تاریخی ایران،دانشگاه اصفهان)1378(بیک محمدي،حسن-
قلمرووفلسفه جغرافیا؛ انتشارات دانشگاه تهران)1385(پوراحمد،احمد-
28جغرافی دانان،ترجمه عباس سعیدي،مجله رشد آموزش جغرافیا شمارهجغرافیا و )1370(جانستون،رونالد-
تهران.تاریخ علم جغرافیا،ترجمه علی اصغر نظري،انتشارات دانشگاه پیام نور) 1376(جیمز،پرستن-
تهران.پژوهش میدانی در جغرافیا،دانشگاه پیام نور)1374(علیجانی،بهلول-
48شماره.کیست؟مجله رشد آموزش جغرافیاجغرافیا چیست؟جغرافی دان)1377(علیجانی،بهلول-

آزمون مباحث نظري براساس دستورالعمل : ارزشیابی پایانی
. نی شده را شامل می شوددر صد برنامه درسی پیش بی40حدودا ): نظري(ارزشیابی میان ترم
نمره 5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
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سرفصل درس مبانی جامعه شناسی 
معرفی درس و منطق آن. 1

، درسی است که به مقدمات، مبادي و اصول جامعه شناسی می پردازد و به مثابه مقدمه ي آغازین )یک ( مبانی جامعه شناسی
چرا که دانش آموزان ضمن آشنایی مقدماتی با خواستگاه علم جامعه شناسی، . دانش جامعه شناسی استبراي گشایش و ورود به

مفاهیمی همچون جامعه، جامعه شناسی، . بنیانگذاران و سیر تحولی آن با مفاهیم کلیدي و اصطالحات این علم آشنامی شوند
درك صحیح و منطقی به دانشجویان از علم ....... اجتماعی و و نماد هاي ماعی، اجتماعی شدن، گروه، سازمانفرهنگ، کنش اجت

دانشجو را با تنوع گستردگی،  پراکندگی ..... جامعه شناسی می دهد و در ادامه با مبانی همچون رفتار جمعی قومیت و نژاد و 
می کند که از تفکرات و جوامع و فرهنگ ها آشنا نموده و افق دید وي را نسبت به خود و جامعه گسترش داده و به وي کمک 

. اندیشه هاي قالبی و کلیشه ایی فاصله بگیرد و رویکردي واقع بینانه و دیدگاهی اجتماعی داشته باشد

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

.ندارد: پیشنیاز
انفرادي: نحوه آموزش

مبانی جامعه شناسی : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: یادگیريپیامدهاي / اهداف
آشنایی دانشجویان با مفاهیم و کلیات جامعه، جامعه شناسی، پدیده اجتماعی، فرهنگ، شناخت سیر 

تاریخی پیدایش جامعه شناسی، آشنایی با کارکرد جامعه شناسی و اهمیت آن براي جامعه  درك فرایند 
ردن ارزشها، توجه به نقش هنجارها و ارزش ها در زندگی گروهی، فهم حد و جامعه پذیري و درونی ک

حدود نهادها، گروه ها و سازمان هاي اجتماعی از همدیگر و همچنین توانایی شناخت رفتارهاي 
.هیجانی و احساسی فرد در درون گروه و در ارتباط با سایر گروه هاي اجتماعی

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
:شایستگی اساسی

PK 3-2&2-2کد
PCK 2-3کد

مفاهیم و 
کلیات 
جامعه 

شناسی

ــا  آشــنایی دانشــجویان ب
مفاهیم و کلیـات جامعـه   
،جامعـــه شناســـی،پدیده 

اجتماعی

ــاریخی   ــیر ت ــناخت س ش
پیدایش جامعـه شناسـی،   
آشنایی با کارکرد جامعـه  
ــت آن  ــی و اهمیـ شناسـ
براي جامعه  درك فرایند 

درونـی  جامعه پـذیري و  
کردن ارزشها، توجـه بـه   
نقــش هنجارهــا و ارزش 
ــی   ــدگی گروه ــا در زن ه
ــدود   ــد و حـ ــم حـ ،فهـ
نهادها،گروه ها وسـازمان  
هـــــاي اجتمـــــاعی از 

همدیگر

توانایی جمعبندي و شـناخت  
کلیات مطرح شده در رابطـه  

با مباحث شهر



٤١٢

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

جامعه: فصل اول 
تعریف جامعه-
ماهیت جامعه-

خاستگاه جامعه-
تفاوت میان زندگی اجتماعی انسان و حیوان-
تطور و دگرگونی جامعه انسانی-

علم جامعه شناسی: فصل دوم
تعریف جامعه شناسی-
اهمیت مطالعه جامعه شناسی-
منابع جامعه شناسی -
رابطه جامعه شناسی  با علوم دیگر -
شناسیقلمرو جامعه -
جامعه شناسی به عنوان یک علم-

متفکران و پیشگامان جامعه شناسی: فصل سوم
پیشروان اسالمی-
فارابی -
ابوریجان بیرونی-
ابن خلدون-
پیشروان غربی-
سقراط، افالطون و ارسطو-
سنت اگوستین-
اگوست کنت-
امیل دورکیم-

پدیده اجتماعی: فصل چهارم
اعیمفهوم پدیده اجتم-
ماهیت پدیده هاي اجتماعی-
ویژگی هاي پدیده اجتماعی -
طبقه بندي پدیده هاي اجتماعی-
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پیوستگی پدیده هاي اجتماعی-
فرهنگ: فصل پنجم

تعریف فرهنگ-
ویژگی هاي فرهنگ-
انواع فرهنگ-
فرهنگ پذیري-
نسبیت فرهنگی-
دگرگونی فرهنگ-

جامعه پذیري و اجتماعی شدن: فصل ششم
مفهوم جامعه پذیري-
اهداف جامعه پذیري-
انواع جامعه پذیري-
عوامل جامعه پذیري-
شخصیت و رشد شخصیت-
جامعه پذیري و آزادي فردي-

ارزشها و هنجارهاي اجتماعی: فصل هفتم
تعریف ارزش و هنجار-
ساخت هنجارمند-
پذیرش هنجارها-
انواع و کارکرد ارزشها-
رابطه هنجار با ارزش -
تعارض هنجارها و ارزش ها-

پایگاه و نقش: فصل هشتم
مفهوم پایگاه و نقش-
انواع نقش -
انواع پایگاه-
شخصیت و ایفاي نقش-
تعدد وتعارض نقش-
شبکه نقشها در اجتماع-

گروه هاي اجتماعی: فصل نهم
تعریف گروه اجتماعی-
یگانگی گروهعوامل موثر در -
گروه هاي اولیه و ثانویه-
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انواع گروه از جهت کارکرد-
مسائل گروه ها-
رهبري گروه-

نهادهاي اجتماعی: فصل دهم
تعریف نهاد-
انواع نهادهاي اجتماعی-
منشا و علل پیدایش نهادها-
خصوصیات نهادهاي اجتماعی-
ساخت و کارکرد نهادها-

تعامل و تعارض نهادها-
سازمانهاي اجتماعی: فصل یازدهم

تعریف سازمان -
ساختارهاي رسمی و غیررسمی-
سازمان دیوان ساالرانه-
ویژگیهاي دیوان ساالري-
فرد در سازمان-
رهبري آمرانه و رهبري دموکراتیک-
تغییر سازمانی-

رفتار جمعی: فصل دوازدهم
تعریف جمع و رفتار جمعی-
..)هوس،مد،جنون جمعی و(رفتارجمعیانواع -
عوامل تعیین کننده رفتار جمعی-
اهمیت هیجانات جمعی-
وقوع سرایت هیجانی-
نتایج رفتار جمعی-

روابط قومی و نژادي: فصل سیزدهم
تعریف قوم و نژاد-
تعارض قومی، تعصب وتبعیض -
نژاد پرستی و قوم پرستی-
ادغام اقلیتها در اکثریت-
کنشهاي گروه اقلیتوا-
تغییر روابط میان گروههاي نژادي و قومی-

راهبردهاي آموزش و یادگیري
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:منابع آموزشی پیشنهادي. 4
.جامعه شناسی ،ترجمه منوچهر صبوري،نشر نی) 1392(گیدنز، آنتونی-
.مبانی جامعه شناسی، ،ترجمه غالمعباس توسلی،رضا فاضل،انتشارات سمت)1391(کوئن،بروس -
.مبانی جامعه شناسی،تالیف ،انتشارات ابجد) 1392(قرائی مقدم، امان اله-
.جامعه شناسی عمومی، انتشارات طهوري)1388(محسنی، منوچهر -
.مبانی جامعه شناسی،تالیف انتشارات بهینه)1391(وثوقی، منصور و نیک خلق ،علی اکبر-
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
از دانشجو انتظار می رود ضمن تعریف و احراز مفاهیم و اصالحات پایه جامعه :مهارتهاي مورد انتظارتواناییها و -

شناسی،بتواند مثالها و مصدایقی از مفاهیم را برشمرده و ضمن تعمق و تدبر،بتواند در زندگی گروهی و اجتماعی خود آنها را به 
.   کار گیرد

نمره از مجموع 4نمره در پایان ترم به عمل می آید،مدرس می تواند 20آزمون کتبی ارزشیابی به صورت :ارزشیابی تکالیف-
.نمره را در قالب فعالیت پژوهشی اختصاص دهد20
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دوره کارشناسی مشخصات تدوین کنندگان برنامه درسی-1پیوست
تاریخپیوسته رشته آموزش 

تاریخبازنگري برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش : موضوع

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیان: مجري

یصالحنصرالهدکتريآقاجناب: کارگروهسیرئ

):الفبابیترتبه(دروسسرفصلکنندگاننیتدوويبازنگرکارگروهياعضا

يآقاجنابگان،یشامحمديآقاجناب،یخراسانيرضونیحسدیسيآقاجناب،یسالمانیجوادمسعوديآقاجناب
.يمفتخرنیحسيآقاجنابوعطارانعاطفهخانمسرکار،یصالحنصراله

:تدوین کنندگان سرفصل دروس عمومی ویژه فرهنگیان
.محمد داووديسرکار خانم فاطمه زهرا احمدي، جناب آقاي دکتر هادي دهقانی یزدلی، جناب آقاي دکتر 

: تدوین کنندگان سرفصل دروس تربیت اسالمی
جناب آقاي دکتر علیرضا صادق زاده قمصري، جناب آقاي دکتر محمد حسنی، سرکار خانم دکتر شهین ایروانی، سرکار 

.خانم دکتر نرگس سجادیه، جناب آقاي دکتر محمود نوذري و سرکار خانم منصوره مهدوي هزاوه

:موضوعی-و تربیتیدروس تربیتیتدوین کنندگان سرفصل
جناب آقاي دکتر نعمت اله موسی پور، سرکار خانم آمنه احمدي، سرکار خانم منصوره مهدوي هزاوه، سرکار خانم عاطفه 

عطاران، سرکار خانم نگار الهامیان، سرکار خانم مریم قاسمی، سرکار خانم دکتر مرجان کیان، جناب آقاي دکتر محمد 
.ي صادق نبويدادرس و جناب آقا

23/10/1375:یاصلبرنامهبیتصوخیتار
22/03/1394: يبازنگرخیتار
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