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فصل اول
معرفی برنامه

جغرافیابنیادین رشته آموزش معرفی

عناصر تشکیل . جویان در همه کشورهاستدانش آموزان و دانشمحیط جغرافیایی یکی از ارکان عمده تشکیل دهنده هویت ملی
دهنده محیط جغرافیایی  از آب و هوا ، رودها ، کوه ها ، دشتها و جلگه ها گرفته تا زندگی عشایري و شهري و روستایی در سرتا 

این . می سازند ایران را در یک پهنه جغرافیایی يسر ایرانزمین از جمله مواردي هستند که در پیوند با زبان و تاریخ، هویت  فرد
پیوند ها ناگسستنی ، دراز مدت و بر زندگی و بینش فرد تاثیر گذارند و هر حرکت فردي و اجتماعی تحت تاثیر آنها انجام می 

به همین جهت آموزش محیط در قالب درس جغرافیا از دیرباز جزء الینفک جدول دروس آموزشی دانش آموزان در بسیاري . گیرد
پژوهشها نشان می دهند که هرگاه آموزش جغرافیا در کشوري تضعیف یا . مله کشور ما بوده و هست از کشورهاي جهان منج

المکانی , حذف شده است ، پس از مدتی تاخیر ، در کاهش آگاهی هاي محیطی افراد اثر گذاشته و به شکل بی هویتی محیطی 
به همین سبب جغرافیا . دگی می کنند دچار اختالل شده اند و امثال آن در افراد ظاهر شده و افراد در درك مکانی که در آن زن

عالوه بر .همواره با تاریخ به عنوان دو عضو برنامه هاي درسی هویت بخشی زمان و مکان را در دانش آموزان برعهده داشته اند
، کشوري ، منطقه اي و محلی( این دانشجویان با مطالعه موضوع جغرافیا نسبت به موقعیت زندگی خویش در مقیاسهاي مختلف 

.درك صحیحی پیدا می کنند) حهانی 

تنوع محیط طبیعی و انسانی ایران ، تحوالت محیطی، مخاطرات زمینی و انسانی ناشی از برخوردهاي ناموزون با طبیعت همگی 
یق و بررسی آنها ، موضوعاتی هستند که الزم است دانش آموزان و دانشجویان ایران با آنها آشنا شده و با آموزش روش تحق

براي رویارویی با تحوالت جغرافیایی محیط آینده آمادگی الزم را داشته باشند ودر تصمیم گیریها مالحظات جغرافیایی را نیز به 
. طور متناسب در نظر گیرند

در نظام آموزشی خود اي را بر عهده دارد، دانشگاه فرهنگیان به عنوان نهادي که رسالت سنگین تربیت معلمانی شایسته و حرفه
ریزي مطلوبی شأن و جایگاه رشتۀ جغرافیا را به درستی در نظر داشته و براي آموزش آن، در رشتۀ تخصصی جغرافیا ، برنامه

از جمله بازنگري اساسی در سرفصلهاي دروس جغرافیا، طراحی مالکها و سطوح، ابتکار در ارزیابی، به روز . سامان داده است
احد درسی، توجه به نیازهاي جامعه امروز در آموزشِ جغرافیا، توجه به کارکرد ویژه درس جغرافیا در تربیت و کردن منابع هر و

.برنامه حاضر حاصل این بازنگري است. شایسته محوري از جمله ویژگی هاي برنامۀ درسی رشته جغرافیاست
:این برنامه شامل چهاربخش است

)Gk(شایستگی عمومی.1
)PK(تیشایستگی تربی.2
)CK(شایستگی علمی.3
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)PCK(شایستگی تربیتی موضوعی.4

هدف کلی برنامه
و یبا مفاهیم ، تئوریها و مهارتهاي جغرافیایمعلمدر دورة کارشناسی آشنا ساختن دانشجوجغرافیاهدف از رشتۀ آموزش 

معلماندانشجو. یایی ایران و جهان استهمچنین آشنایی با روشهاي تحقیق و بررسی موضوعات جغرافیاي و مناطق عمده جغراف
–سرزمین اسالمی (موقعیت در این رشتۀ تحصیلی با دانش ، مهارت و تفکر جغرافیایی آشنا می شوندو نگرش آنها نسبت به 

. محیطی که در آن به سر می برند بهبود می یابدو )و کره زمین که ساکنان آن محسوب می شوندایرانی 
ن دروس شناخت بیشتري از اصطالحات و تعبیرات جغرافیایی به دست آورده و با شیوه هاي نگاه آنان در جریان آموخت

جغرافیدانان به جهان و چگونگی طرح پرسش در باره محیط از سوي جغرافیدانان و شیوه هاي پاسخ گویی انان به سواالت مطرح 
انی ، کارتوگرافی ، تفسیر عکسهاي مایل و عمودي ، داده از جمله نقشه خو( گسترش مهارتهاي جغرافیایی . شده آشنا می شوند 

و طرح مسایلی در باره زمین و محیط و تغییرات آن و مسایل ) هاي ماهواره اي و تصاوي آنها و سیستمهاي اطالعات جغرافیایی
در کارشناسی جغرافیا در جریان آموزش جغرافیادر دورهدانشجومعلمانوجهان ، از دیگر مواردي است که ، منطقه امروز ایران 

.د آموختدانشگاه فرهنگیان آنها را خواه
:در جریان تدوین برنامه دوره کارشناسی آموزش جغرافیا ، موارد زیر مورد توجه جدي گروه برنامه ریزي بوده است

اهمیت آنها در اسالمی در دانشجویان از طریق آموزش موثر مناطق جغرافیایی ایران ودرك -توجه به گسترش هویت ایرانی-
زندگی و معیشت مردم ایرانزمین و آشنایی با جلوه هاي بدیع و ارزشمند جغرافیایی کشور

و جهان، منطقهتوجه به افزایش شناخت دانش آموزان از مسایل و بحرانهاي محیط جغرافیایی امروز ایران-
دانشجومعلمانحیط با بهره گیري از این مهارتها در سعی در افزایش مهارتهاي جغرافیایی به منظور کسب اطالعات فزونتر از م-
گسترش تکالیف کالسی براي تمرین بیشتر دانشجویان و نهادینه کردن آموخته ها توسط خود فراگیران-
توجه به برنامه هاي مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري در جهت هماهنگی هرچه بیشتر با برنامه ریزان کمیته تخصصی       -

.برنامه ریزي درس جغرافیا و بهره گیري از تجارب آنان در گسترش برنامه آموزش جغرافیا

شایستگی هاي مورد انتظار در برنامه درسی / اهداف

: بتواندجغرافیاآموخته رشته آموزش رود دانشانتظار می

ایی را  براي حل مسائل راهبرد هجغرافیا با کسب توانایی در زمینه روش هاي تدریس در حوزه هاي موضوعی .1
محیطی که در فرایند تدریس با آن روبه رو می شود شناسایی کند و نتایج بکارگیري راهبرد ها را در بهبود -آموزشی

. یادگیري دانش آموزان به همراه مالك هاي روشن مورد ارزیابی قرار دهد
ته هاي جغرافیایی محیط ایران، براي تصمیمات قابل دفاعی مبتنی براساي اصول و مبانی تربیت اسالمی ویاف.2

. اسالمی در سطح کالس درس و مدرسه اتخاذ نماید-تاثیرگذاري مثبت بر رفتار دانش آموزان و تقویت هویت ایرانی
از زبان آموزش براي سازمان دادن فرصت هاي یادگیري و کمک به دانش آموزان متناسب با ویژگی هاي آنان در .3

. بصورت منعطف استفاده کند....) موزان با نیاز هاي ویژه، دانش آموزان تیزهوش ودانش آ(هاي مختلف گروه
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و نیازهاي )محلی ، منطقه اي و جهانی ( را براي انطباق با ویژگی هاي بومی جغرافیابرنامه درسی موضوعات .4
را با استفاده از ظرفیت یادگیرندگان تحلیل کرده، و بر اساس مفاهیم ومهارت هاي پایه جغرافیایی طرح برنامه درسی

. رویکرد تلفیق در سازمان دادن فرصت هاي یادگیري یکپارچه تهیه واجرا نماید
هاي با بکارگیري اصول و مبانی تربیت اسالمی و یافته ها و روش هاي علمی راه حل هاي اثر بخشی را براي موقعیت.5

اي خود را مورد ارزیابی قرار ر بهبود عملکرد حرفهمدرسه شناسایی، و نتایج اجراي آن د/تربیتی در سطح کالس درس 
. دهد

، بتواند ماهیت کسب تجربیات دست اول و تبدیل دانش جویانبا درك فرآیند رشد شناختی و توانایی حل مسئله دانش.6
اي غیر رسمی به دانش سازمان یافته از سوي دانش آموزان را تحلیل و فرصت هاي یادگیري را براي توسعه توانایی ه

. شناختی آنان تدارك ببیند
اي تربیتی و توسعه توانایی هاي حرفه/ غنی سازي  فرصت ها آموزشی/از فناوري اطالعات و ارتباطات براي خلق.7

.استفاده نماید
از زبان هنر براي مطالعه و تحلیل موقعیت هاي تربیتی جهت پرورش ظرفیت هایی چون قوه تخیل، تصور، تفکر .8

. دي در دانش آموزان و توانایی انعکاس احساسات و هیجانات کمک بگیرداي و شهواستعاره
تربیت تصمیماتی را براي پشتیبانی از یادگیري دانش آموزان، کمک به / با مشارکت عوامل درگیر در فرایندآموزش .9

نوسازي تجربیات آنان براي حل مشکالت یادگیري و ارتقاء سطح توانایی دانش آموزان اتخاذ کند و از نتایج آن براي
. شخصی استفاده نماید

پیشینۀ درس جغرافیا در نظام تعلیم و تربیت ایران

1230اگر آموزش هاي دوره دارالفنون را هم جزو آموزش هاي دانشگاهی قلمداد کنیم این قدمت آموزش جغرافیا در ایران سال 
اب و یا توام با درس توپخانه به عنوان درسی در اگر چه در این دوران جغرافیا به همراه درس حس.هجري شمسی می رسد 

خدمت آموزش هاي نظامی تدریس می شد اما بزودي جایگاه و اهمیت خود را به عنوان دانشی فراتر از آموزش هاي نظامی به 
که برگرفته از با توجه به ریشه لغوي این دانش .اثبات رساند و در جرگه علوم جدید در آمد و به سطوح پایین تر نیز تسري یافت 

. چهار سو شناخته می شدزبان یونان بود تا مدتها با عناوین مختلفی نظیر صوره االرض ، المسالک والممالک ، هفت اقلیم و
1297پیشینه برنامه درسی آموزش دانشگاهی جغرافیا در ایران  مربوط به تصویب قانون تأسیس دارالمعلمین مرکزي در سال 

در » دارالمعلمین مرکزي«با تأسیس مدرسه اي به نام .امل تحصیل در رشته تحصیلی، و علوم تربیتی بوداست برنامه این دوره ش
آموختگان در این مدرسه، جمعی از دانش. تربیت معلمانی براي مدارس ابتدایی و عالی را در دستور کار قرار گرفت. ش1297

مدیریت مدرسه را برعهده داشت تا اینکه با تصویب ) 1307-1297(فروغی به مدت ده سال . کردندقدیم و جدید تدریس می
در هر دو مدرسه مزبور رشته تاریخ وجغرافیااز . شد» دارالمعلمین مرکزي«جایگزین » دارالمعلمین عالی«شوراي عالی معارف، 

دها با تأسیس دانشگاه تبدیل شد و بع» دانشسراي عالی«دارالمعلمین عالی در ادامه  به . جمله نخستین رشته هاي تحصیلی بود
یکی از اصلی ترین رشته هاي »تاریخ و جغرافیا«در هر سه نهاد مزبور رشتۀ . تهران، دانشکده جاي دانشسراي عالی را گرفت

.بنابراین، می توان گفت سابقۀ آموزش تاریخ و جغرافیا در تعلیم و تربیت جدید به بیش از صد سال می رسد. تحصیلی بود
از یکدیگر تفکیک شد و هریک در نظام دانشگاهی به عنوان »تاریخ و جغرافیا«ه ادبیات، رشته آموزشی با تأسیس دانشکد

رشته هاي علمی بر اساس نظام شهادت . ش1342تا 1298در مرحله نخست یعنی از . رشته اي مستقل جایگاه خود را یافتند
هر درس با توجه به . دوره هنوز نظام واحدي معمول نبوددر این. هر عنوان درسی طی یک سال آموزش داده می شد. نامه بود
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در این مرحله دانشجویان بعد از گذراندن سه سال تحصیلی، با . حجم آن در هفته یک تا پنج ساعت را به خود اختصاص می داد
. نوشتن پایان نامه موفق به دریافت درجۀ لیسانس می شدند

در این سال دانشگاه تهران . شکل نظام آموزش عالی در ایران صورت گرفتمهمترین تغییر در 1342-43در سال تحصیلی 
درصدد برآمد تا شیوه برنامۀ درسی دانشکده ها را از صورت پراکنده درسی خارج کرده و درسها و مواد آموزشی را در یک جا جمع 

همانند امروز بر اساس گذراندن تأسیس شد و نظام آموزشی آن گروه مستقل آموزشی جغرافیادر پی این دگرگونی، . کند
در این نظام هر درس معادل چند واحد نظري و عملی ارزش تحصیلی پیدا کرد و دانشجو موظف . واحدهاي درسی تغییر یافت

.گفته شده است» نظام واحدي«بود در طول دورة لیسانس تعداد مشخصی از این واحدها را بگذراند، از این رو به آن 
. ش1352در سال . گاه، دانشسراها نیز در سطح مقدماتی و عالی کم و بیش به فعالیت  خود ادامه دادندبعد از تأسیس دانش

تشکیالت اداري و آموزشی جدید دانشسراي عالی شامل دانشکده تربیت معلم علوم، دانشکده تربیت معلم ادبیات و علوم انسانی، 
پس از انقالب . تغییر نام یافت» دانشگاه تربیت معلم«سراي عالی به دانش1353در 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 . رسیدرشته به تصویب12شوراي عالی آموزش و پرورش براي تربیت معلمان ابتدایی و راهنمایی در 

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

. گی پیدا می کردندآماد
مواد . بود1313اقدام دیگر در زمینه برنامه درسی معلمان ابتدایی تصویب  برنامه درسی دانشسراي مقدماتی در شهریور ماه 

درسی دانشسرا را دروس علوم پایه و علوم انسانی و همچنین کارهاي دستی و فالحتی، اصول تعلیم و تربیت و اصول علم 
جدول ساعات هفتگی مواد درسی دانشسراهاي مقدماتی بازنگري شد و 1348-49در سال تحصیلی . نداخالق تشکیل می داد
علوم تربیتی و روانشناسی، زبان و ادبیات فارسی و روش تدریس آن، علوم ریاضی و روش تدریس آن؛ : مواد درسی آن شامل

ی و اخالق و روش تدریس آن؛ زبان خارجه، علوم تجربی و روش تدریس آن، علوم اجتماعی و روش تدریس آن، علوم دین
، براي پذیرفته شدگان سوم متوسطه نظام قدیم 1358برنامه مزبور، تا سال . امورتربیتی و هنري، تربیت بدنی و تدریس عملی بود

. گردیداجرا می
ارت آموزش و پرورش در پس از پیروزي انقالب اسالمی تاکنون دو برنامه درسی یکی توسط مراکز تربیت معلم وابسته به وز

. در سطح کارشناسی در واحد هاي دانشگاهی اجرا شده است"جغرافیا "سطح کاردانی و برنامه درسی
جغرافیا تدوین و جهت اجرا به کلیه دانشکده هاي مجري ابالغ گردید، که مجموع واحد نیز برنامه کارشناسی1372در سال 

. واحد انتخابی است8دروس تخصصی و 50و ) پایه(دروس اصلی 61عمومی، دروس21: واحد و شامل142هاي درسی آن 
.مبناي پذیرش دانشجوتوسط مراکز آموزش عالی بوده است1392این برنامه ها  تا سال 

رات سال می گذرد و طبیعتاً تحوالت و یافته هاي علمی حوزه جغرافیا وعلوم تربیتی و نیز تغیی20ازعمر این برنامه ها بالغ بر 
که منجر به اتخاذ -در برنامه هاي درسی این دوره رخ داده 90و 80ناشی از برنامه هاي درسی جغرافیاي مدارس که طی دهه 
فاصله برنامه درسی تربیت معلم . در این برنامه ها اعمال نشده است-رویکرد ها و شکل گیري عناوین جدید درسی شده است

و نیز تحوالت علمی موجب خواهد شد تا دانشجویان پذیرفته شده این رشته طی سال هاي جغرافیا با نیاز هاي نظام آموزشی
در بدو ورود براي اجراي برنامه هاي درسی خود -که انتظار می رود با ورود خود روح جدیدي را در کالبد مدارس بدمند-مختلف

رو ضروري است در راستاي اساسنامه نامه از این. یندبازهم نیازمند آموزشهاي مختلف باشند و نتوانند تحوالت را دنبال نما
.این برنامه ها مورد بازنگري قرار گیرد» برنامه درسی ملی تربیت معلم«دانشگاه فرهنگیان و جهت گیري هاي اتخاذ شده در 
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منطق برنامه درسی 

موفقیت، به کسب دانش و مهارت هاي جدید امروزه استانداردهاي یادگیري در سطح جهانی ارتقا یافته و جوامع براي دستیابی به 
در چنین شرایطی، معلمان باید بتوانند همسو با تحوالت علمی و متناسب با نیاز هاي . در عرصه هاي مختلف نیازمندهستند

مهارت هاي عادات و کسب موقعیت هاي یادگیري متنوعی را براي جامعه، توانایی هاي دانشی و روشی خود را ارتقا داده و 
کسب این توانایی در دوران کودکی بیش از هر دوره دیگري داراي .از سوي دانش آموزان تدارك ببینند1العمردگیري مادامیا

بدیهی . اهمیت است؛ چرا که آنچه فرد در دوران نوجوانی و بزرگسالی انجام می دهد، تحت تأثیر تجربیات دوران کودکی است
فرایند باید به این . یفیت برنامه درسی جغرافیا و چگونگی آماده سازي آنان وابسته استاست که تحقق این امر تا حد زیادي به ک

را در خود تقویت کرده و با دنبال نمودن تحوالت علمی و بکارگیري آن در عرصه "فکور بودن"معلمان کمک کند تا عادت 
شناخت استعدادهاي دانش آموزان و هدایت آن ایفا اي و نیزعمل نقش خود را به عنوان یادگیرنده مادام العمر در توسعه حرفه

.کنند
ها و بـازتنظیم  بازمهندسی سیاست«جغرافیا در راستاي برنامه درسی  دوره کارشناسی پیوسته آموزش"با عنایت به ضرورت فوق 

لمـان در سـطح ملـی و    اي معهاي حرفـه درسی تربیت معلم با تأکید بر کارورزي و انطباق سطح شایستگیاصول حاکم بر برنامه
طراحـی و تـدوین   "سند ملی برنامه درسی تربیت معلم"و » 2.... جهانی با مقتضیات الگوي برنامه درسی در نظام تعلیم و تربیت 

کمک به بسط و توسعه ظرفیت هاي وجـودي  ... "در مبانی نظري سند تحول، نقش معلم در فرآیند تربیت از آنجا که. شده است
است، لذا  هدف کلی برنامـه درسـی   "3...کسب شایستگی هاي مورد نیاز براي دستیابی به مراتبی از حیات طیبهدانش آموزان و  

، که در آن امکان 4کارشناسی پیوسته آموزش جغرافیا، توسعه ظرفیت حرفه اي  مربیان به منظور خلق فرصت هاي یادگیري است
هایی کـه  دستیابی به دانش پایه، پرورش مهارت ها، باور ها و گرایشبکارگیري تجربیات شخصی و آزادي عمل یادگیرنده براي 

. کندزمینه ساز عمل و تداوم عمل یادگیرنده در دستیابی به شایستگی هاي مورد انتظار در نظام آموزشی است، را فراهم می

:هاي داوطلبان ورود به رشته آموزش جغرافیاشرایط و ویژگی
:شرایط-الف

تگان دورة پیش دانشگاهی نظام آموزشی سابق، وکالس دوازدهم نظام آموزشی جاري همۀ رشته ها؛دانش آموخ-1
پذیرفته شدن درآزمون ورودي و مصاحبۀ اختصاصی؛-2

.دانش آموختگان رشتۀ علوم انسانی درشرایط مساوي دراولویت هستند: یادآوري
:ویژگی ها-ب

عالقه به تحصیل در رشتۀ آموزش جغرافیا؛-1
القه به حرفۀ معلمی؛ع-2

سازي برنامه هاي درسی و تربیتی باید نقش مرجعیت معلم در هدایت تربیتی براي تقدم تزکیه بر تعلیم، غنی سازي محیط تربیتی و یادگیري، فعال (3-4اصل -1
اي و صالحیت هاي اعتقادي، اخالقی، حرفههمچنین زمینه ارتقاء. دانش آموزان در فرآیند یادگیري و تربیت پذیري و ترغیب آنان نسبت به یادگیري مستمر توجه نماید

برنامه هاي درسی و تربیتی باید زمینه کسب شایستگی ها و مهارت هاي الزم براي استمرار و معنادار شدن یادگیري و (3-9و اصل ) تخصصی معلم را فراهم سازد
10،1391ملی،  ص برنامه درسی ) پیوستگی تجارب یادگیري در زندگی را براي دانش آموزان تأمین کنند

)ب1390:38شورایعالی انقالب فرهنگی، (» سند تحول بنیادین آموزش و پرورش«11هدف عملیاتی -2
.106رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی در نظام جمهوري اسالمی ایران، الگوي زیر نظام تربیت معلم و منابع انسانی ص -3
معلم براي خلق فرصت هاي تربیتی و آموزشی مسئولیت تطبیق، تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی و تربیتی در (5بند رویکرد برنامه درسی ملی، نقش معلم،-4

.همان12، ص )سطح کالس درس را بر عهده دارد
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قدرت بیان و استدالل و رسایی کالم-3
بهره مندي ازاطالعات عمومی مناسب و فناوري اطالعات؛-4
؛جغرافیاهاي جسمی وشخصیتی مناسب براي حرفۀ معلمیبهره مندي از ویژگی-5

تعریف دوره
آن تربیـت معلمـانی اسـت کـه واجـد      دوره کارشناسی پیوسته آموزش جغرافیا، یکی از دوره هاي آموزش عالی است کـه هـدف   

.شایستگی هاي الزم جهت اشتغال به فعالیتهاي آموزشی، پرورشی باشند

شرایط و ضوابط کلی پذیرش
دیپلم دوره دوم متوسطه / دارا بودن مدرك تحصیلی دیپلم و گذراندن دوره پیش دانشگاهی-
قبولی در آزمون ورودي-

طول دوره 
وزش جغرافیا چهار سال می باشد وارائه واحدها در هر نـیم سـال براسـاس آیـین نامـه آموزشـی       طول دوره کارشناسی پیوسته آم

ساعت، بـراي هـر واحـد    16براي هر واحد درسی نظري . هفته آموزشی است16هر نیمسال تحصیلی شامل .مربوطه خواهد بود
. سـاعت منظـور شـده اسـت    64رورزي ساعت و براي هـر واحـد کـا   48ساعت، براي هر واحد درسی کارگاهی 32درسی عملی 

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

واحد هاي درسی
19واحـد دروس عمـومی،   27از این تعـداد  . استواحد150تعداد کل واحدهاي درسی دوره کارشناسی پیوسته آموزش جغرافیا 

.باشدمیواحد دروس تخصصی86وس تربیتی، واحد در18واحد دروس تربیت اسالمی، 

جغرافیای پیوسته رشته آموزش تعداد واحدهاي درسی دوره کارشناس-1جدول 

تعداد واحدنوع درس
واحد8مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوريعمومی

واحد16معارف اسالمی
واحد3ویژه دانشگاه فرهنگیان

واحد19تعلیم و تربیت اسالمی
واحد18تربیتی

واحد86تخصصی 
اضافه بر سقف واحداختیاري
واحد150جمع
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فصل دوم 
جداول دروس

جدول دروس عمومی مصوب وزارت علوم، تحقیقات وبرمشتمل جغرافیاکارشناسی پیوستۀ رشتۀ آموزش جداول دروس دوره
درطول دورة اسالمی، دروس تربیتی و دروس تخصصیبیت ترتعلیم و فناوري، دروس عمومی ویژة دانشگاه فرهنگیان، دروس 

.تحصیلی چهارساله می باشد

ایجغرافآموزشدروس عمومی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري دوره کارشناسی پیوسته رشته -2جدول 

ایجغرافآموزشدروس 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 
تعداد رسعنوان دگرایشدرس

واحد

توضیحاتساعت
2+14تعداد  (

)واحد الزامی کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

عمومی

مبانی 
نظري 
اسالم

اندیشه اسالمی 
32-232)مبدا و معاد(1

انتخاب دو درس 
واحد4به ارزش 

اندیشه اسالمی 
نبوت و (2

)امامت
232-32

32-232المانسان در اس
حقوق اجتماعی 
و سیاسی در 

اسالم
232-32

اخالق 
اسالمی

فلسفه اخالق 
با تکیه بر (

)مباحث تربیتی
232-32

انتخاب یک 
2درس به ارزش 

واحد
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.وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، این درس جزو دروس اجباري گروه معارف اسالمی قرار دارد03/04/1386مورخ 7073/2به استناد ابالغیه شماره -1
ها گروه درس در سطح دانشگاهها و اجراي این وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، مسئول تنظیم برنامه25/06/1392مورخ 93727/2به استناد ابالغیه شماره -2

.معارف اسالمی است

اخالق اسالمی 
مبانی و (

)مفاهیم
232-32

آیین زندگی 
اخالق (

)کاربردي
232-32

عرفان عملی 
32-232اسالمی

انقالب 
اسالمی

انقالب اسالمی 
32-232ایران

انتخاب یک 
2درس به ارزش 

واحد

آشنایی با 
قانون اساسی 

جمهوري 
اسالمی ایران

232-32

اندیشه سیاسی 
امام خمینی 

)ره(
232-32

تاریخ و 
تمدن 

اسالمی

تاریخ تحلیلی
انتخاب یک 32-232صدر اسالم

2درس به ارزش 
واحد 32-232تاریخ امامت

آشنایی 
با منابع 
اسالمی

تفسیر 
انتخاب یک 32-232موضوعی قرآن

2درس به ارزش 
واحد تفسیر 

موضوعی نهج 
البالغه

232-32

تاریخ فرهنگ و تمدن 
الزامی32-1232اسالم و ایران

الزامی32-2232دانش خانواده و جمعیت

256-16256جمع
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ایجغرافآموزشدروس عمومی ویژه دانشگاه فرهنگیان دوره کارشناسی پیوسته رشته -4جدول 

ایجغرافآموزشدروس تعلیم و تربیت اسالمی دوره کارشناسی پیوسته  رشته -5جدول 

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

نوع 
شایستگی

کد 
تعداد عنوان درسدرس

واحد

پیش ساعت
نیاز لکپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

عمومی

بهداشت و / سالمت
2163248صیانت از محیط زیست

--**1نگارش خالق
13232نگارش علمی

3166480جمع

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 تربیتی تاریخ اندیشه
23232در اسالم و ایران

نقش اجتماعی معلم از 
23232دیدگاه اسالم

19304304جمع
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جغرافیاآموزش دوره کارشناسی پیوسته رشته دروس تربیتی-5جدول 

رافیاجغی پیوسته رشته آموزش دروس تخصصی دوره کارشناس-6جدول 

1Pedagogical Knowledge (PK)
2Content Knowledge (CK)

نوع 
شایستگی

کد 
درس

تعداد عنوان درس
واحد

پیش ساعت
نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

ت
علم تربی
PK

1

32----232یتیتربیسروانشنا
32----232ی تربیتیشناسجامعه

32----232نظریه هاي یادگیري و آموزش
48---21632هاي تدریساصول و روش
هاي راهنمایی و اصول و روش

48---21632مشاوره

48---21632ارزشیابی از یادگیري
32---32-1رد هنر در آموزشکارب

32---32-1کاربرد زبان در تربیت
32----232مدیریت آموزشگاهی

آموزش و پرورش تطبیقی با 
32-232هاي تحصیلیتاکید بر دوره

18208160368جمع

نوع 
شایستگی

کد 
تعداد نام درسدرس

واحد
تعداد ساعت

نیازپیش
کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

موضوعی
C

K
2

مبانی علم 
32----232جغرافیا

32----232زمین در فضا
زمین شناسی 
48---11632+1براي جغرافیا

جغرافیاي 
ید جمعیت با تاک

بر ایران
232----32

کاربرد آمار در 
48---11632+1جغرافیا
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48---11632+1نقشه خوانی
اقلیم شناسی با 

32----232تاکید بر ایران

32----232جغرافیاي جهان
جغرافیاي 

شهري با تاکید 
بر ایران

232----32

جش مبانی سن
اصول و مبانی 48---11632+1از دور

نقشه خوانی

تاریخ علم 32----232فلسفه جغرافیا
جغرافیا

ژئومورفولوژي 
زمین شناسی 32----232با تاکید بر ایران

براي جغرافیا
جغرافیاي 

روستایی و 
عشایري ایران

232----32

جغرافیاي 
سیاسی با تاکید

بر ایران
232----32

و کارتوگرافی
تهیه نقشه هاي 

موضوعی
مبانی سنجش 48---1+11632

از دور

جغرافیاي خاکها 
32----232با تاکید بر ایران

ژئوتوریسم با 
32----232تاکید بر ایران

متون تخصصی 
32----232جغرافیا

ن روش ها و فنو
میدانی در 

جغرافیا
1-32---32

32----232جغرافیاي آبها
سیستم هاي 

اطالعات 
GISجغرافیایی

1+11632---48

32----232جغرافیاي ناحیه 
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 یه گزارش از بازدید و یافته هاي عملیات میدانی خاتمه یافته تلقی می شوندبا انجام بازدید علمی از ناحیه مورد بحث و اراستاره دار دروس.
1Pedagogical Content Knowledge (PCK)

خشک و (اي 
) نیمه خشک

ایران

32----232جغرافیاي توسعه
مسائل و منابع 
آب با تاکید بر 

رانای
232----32

جغرافیاي ناحیه 
کوهستانی (اي 

) و کوهپایه اي
*ایران

232----32

مبانی آمایش 
32----232سرزمین

مسایل محیطی 
جهان امروز از 
دیدگاه جغرافیا

232----32

جغرافیاي ناحیه 
) سواحل(اي 

*ایران
232----32

در روش تحقیق
48---11632+1جغرافیا

شناخت مشاهیر 
جغرافیدانان 
جهان اسالم

232-32

598162560001072جمع

موضوعی
 -

Pتربیتی
C

K
1

فلسفه معلمی 
-16----116جغرافیاآموزش 

برنامه ریزي 
درسی آموزش

جغرافیا
21632---48-

راهبرد هاي 
ریزي برنامه48--48--1وزش تدریس آم

آموزش درسی
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جغرافیاجغرافیا

طراحی آموزشی 
32---32-1جغرافیاآموزش 

ریزي برنامه
آموزش درسی

جغرافیا

طراحی واحد 
یادگیري
جغرافیاآموزش 

1-32---32
طراحی 
آموزشی
آموزش 
جغرافیا

هاي آزمون
تحصیلی و 

آزمون سازي 
رافیاجغآموزش 

21632---48-

تحلیل محتواي 
مواد آموزشی 

جغرافیا
21632---48

برنامه ریزي 
آموزش درسی 

جغرافیا
فناوري

اطالعات و 
ارتباطات
آموزش 
1جغرافیا

هاي مهارت48--48--1
هفتگانه

فناوري 
اطالعات و 

ارتباطات در 
آموزش 
2جغرافیا

1--48--48-

فناوري 
اطالعات و 

ارتباطات 
آموزش 
3جغرافیا

1--48--48-

هاي تجربه
اي خاص  حرفه

جغرافیاآموزش 
116----16-

پژوهش و
اي حرفهتوسعه

پژوهش : 1
روایی 

1--48--48

48--48--1پژوهش و 
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اي توسعه حرفه
اقدام پژوهی: 2

پژوهش و 
ي اتوسعه حرفه

درس پژوهی: 3
1--48--48

12128128کارورزي 

شناسی روان
تربیتی، اصول 

هاي و روش
تدریس و 
پژوهش و 

-توسعه حرفه
پژوهش : 1اي

روایی
1کارورزي 22128128کارورزي 

32128128کارورزي 
و 2کارورزي 
طراحی 
آموزشی

42128128کارورزي 
و 3ورزي کار

طراحی واحد 
یادگیري

کارنماي معلمی 
2)پروژه(

به 
تشخیص 

استاد 
راهنما

-

پژوهش و 
-توسعه حرفه

کنش :  2اي
- پژوهی

پژوهش و 
-توسعه حرفه

درس : 3اي
پژوهی

1088-2780160336512جمع

2160-86896416336512جمع کل
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جغرافیاه کارشناسی پیوسته آموزش دروس اختیاري دور-7جدول 

هاي کاردانی و کارشناسی ین درس به صورت اختیاري براي کلیه دورهاوزارت علوم، تحقیقات و فناوري، 04/03/1390مورخ 41903/21به استناد ابالغیه شماره -1
.هایی که دروس اختیاري ندارند به عنوان مازاد بر سقف واحدهاي درسی ارائه شوده و براي رشتهارائ
هاي کاردانی و کارشناسی ین درس به صورت اختیاري براي کلیه دورهاوزارت علوم، تحقیقات و فناوري، 18/03/1395مورخ 52530/2به استناد ابالغیه شماره -2

.دروس اختیاري ندارند به عنوان مازاد بر سقف واحدهاي درسی ارائه شودهایی کهارائه و براي رشته

نوع 
شایستگی

کد 
تعدادنام درسدرس

واحد
پیش ساعت

نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

موضوعی

هاي آشنایی با فرهنگ و  ارزش
1232دفاع مقدس

2232هاي زندگی دانشجوییمهارت

464جمع 
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)مسالین8(چهارسالهیلیتحصدورهطولدردروسيشنهادیپعیتوز-8جدول 

نوع 
درس

نیمسال تحصیلی

اول
تعداد واحد

دوم

تعداد واحد

سوم

تعداد واحد

چهارم

تعداد واحد

پنجم

تعداد واحد

ششم

تعداد واحد

هفتم

تعداد واحد

هشتم

تعداد واحد

معارف اسالمی عمومی

اندیشه 
انقالب اسالمی ن22اسالمی اندیشه ن12اسالمی 

ن2ایران
اخالق 

مبانی و (اسالمی
)مفاهیم

دانش خانواده و ن2
تفسیر ن2جمعیت

تاریخ فرهنگ و ن2موضوعی قرآن
-ن2تمدن اسالمی

تاریخ تحلیلی 
--------ن2صدر اسالم

عمومی 

-ن3ارجیزبان خن2زبان فارسیع21تربیت بدنی ع11تربیت بدنی
بهداش/سالمت

ت و صیانت از 
محیط زیست

ن1
 +
ع1

-ع1نگارش علمی

-----ع1نگارش خالق--
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ت اسالمی 
تربی

فلسفه تربیت 
ن3ا.ا.در  ج

فلسفه تربیت 
رسمی و عمومی  

ا.ا.در ج
ن2

اسناد، قوانین و 
سازمان آموزش و 

ا.ا.پرورش در ج
-ن2

هاوشهیاندخیتار
یتیتربملع

رانیاودراسالم
ن2

نظام تربیتی 
براساس (اسالم 

قرآن و روایات  
))ع(معصومین 

ن3
ي احرفهاخالق
با تاکید (معلم
حقوقبر

-)اسالمیفیوتکال
ن3

نقش اجتماعی 
معلم از دیدگاه 

اسالم
ن2

تربیتی

روانشناسی 
مدیریت ن2تربیتی

ارزشیابی از  -ن2آموزشگاهی
یادگیري

ن1
 +
ع1

آموزش و 
پرورش تطبیقی 

با تاکید بر 
هاي دوره

تحصیلی

درزبانکاربرد ن2
کاربرد هنر در ع1تربیت

ع1آموزش
- روشاصول و 

راهنمایی و هاي
مشاوره

ن1
+
ع1

نظریه هاي 
یادگیري و 

آموزش
اصول و روش ن2

هاي تدریس
ن1

 +
ع1

جامعه شناسی 12کارورزي--
42زيکارور32کارورزي ن2تربیتی

تخصصی تربیتی

فلسفه 
معلمی در 
آموزش 
جغرافیا

ن1
فناوري در حوزه 

فناوري در حوزه ك11آموزش جغرافیا
ك21آموزش جغرافیا

فناوري در حوزه 
ك31آموزش جغرافیا

طراحی واحد 
22کارورزيع1یادگیري

پژوهش و توسعه 
درس : 3اي حرفه

کارنماي معلمی ك1پژوهی
2)پروژه(

-
برنامه ریزي 

درسی در آموزش 
جغرافیا

ن 1
 +

ع1

راهبرد هاي 
تدریس در آموزش 

طراحی آموزشی ك1جغرافیا
ع1در آموزش جغرافیا

تحلیل محتواي 
مواد آموزشی

ن1
+1
ع

پژوهش و 
اي توسعه حرفه

ك1اقدام پژوهی: 2
آزمون هاي 

تحصیلی و آزمون 
سازي

ن1
+1
ع

تجربه هاي 
خاص 

داري کالس
ن1
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---
- توسعهپژوهش و
: 1اي حرفه

پژوهش روایی
----ك1

تخصصی

مبانی علم 
ن2جغرافیا

جغرافیاي جمعیت 
اقلیم شناسی با ن2با تاکید بر ایران

ن2تاکید بر ایران
ژئومورفولوژي با 

ن2تاکید بر ایران
جغرافیاي خاکها 
مبانی آمایش ن2جغرافیاي توسعهن2جغرافیاي آبهان2با تاکید بر ایران

ن2سرزمین

کاربرد آمار در ن2زمین در فضا
جغرافیا

ن1
 +

ع1
جغرافیاي روستایی ن2جغرافیاي جهان

ن2و عشایري ایران
ژئوتوریسم با 
ن2تاکید بر ایران

سیستم هاي 
اطالعات 
جغرافیایی

GIS

ن1
 +
ع1

مسائل و منابع آب 
ن2با تاکید بر ایران

ایل محیطی مس
جهان امروز از 
دیدگاه جغرافیا

ن2

زمین شناسی 
براي جغرافیا

ن1
 +

ع1
نقشه خوانی

ن1
 +

ع1
جغرافیاي شهري 
جغرافیاي  سیاسی ن2با تاکید بر ایران

ن2با تاکید بر ایران
متون تخصصی 

ن 2جغرافیا

جغرافیاي ناحیه 
خشک و ( اي

) نیمه خشک
ایران

ن2
( جغرافیایناحیهاي

وهستانی و ک
ایران) کوهپایه اي

ن2
جغرافیاي ناحیه 

) سواحل( اي
ن2ایران
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مبانی سنجش از --
دور

ن1
 +

ع1

کارتوگرافی و تهیه 
نقشه هاي 
موضوعی

ن 1
 +

ع1

روش ها و فنون 
میدانی در 

جغرافیا
روش تحقیق در ع1

جغرافیا
ن1

 +
ع1

--
-ن2فلسفه جغرافیا

شناخت مشاهیر 
یدانان جغراف

جهان اسالم
--ن2

جمع 
1918192020191817واحد

1712151515131111نظري

25233332عملی
کارگاه

-11-122-ي
کارورز

2222----ي

2-------پروژه
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فصل سوم
سرفصل دروس

»تسالمت، بهداشت و صیانت از محیط زیس«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

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

افزون بر آن معلمانی که از سالمت جسمانی و . گمان برخورداري از سالمتی براي دستیابی به آن ضرورت دارداست که بی
هاي درمانی و موجبات کاهش بار اقتصادي ناشی از هزینهوري باالتري خواهند داشت و روانی بهتري برخوردار باشند بهره

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

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

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

قلبی عروقی، سرطان، و بیماري: 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. شوداده میدانشجو معلمان قرار د

اي معنادار با سازند تا دانشجو بتواند آنچه آموخته است را به گونهاي فراهم میزمینهتعریف ارائه شده براي سواد سالمت، 
هاي فردي، بین فردي، تفکر انتقادي و هایی مهارتم چنین فعالیتهمچنین با انجا. 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 استتوجه قرار 
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مشخصات درس
عملی-نظري: نوع درس
2: تعداد واحد

)عملی- نظري(

سالمت، بهداشت و صیانت از محیط زیست: نام درس

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

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

.ندارزشیابی ک) هاآن(نماید و نتایج آن را بر سالمت او 

شایستگی اساسی
3سطح 2سطح 1سطح هامالك

دریافت و انتقال 
اطالعات سالمت

توانسته است از منابع 
متعدد و معتبر اطالعات 

تواند کسب نماید اما نمی
آن را به دیگران انتقال 

.دهد

توانسته است از منابع متعدد و 
معتبر اطالعات کسب نماید و 

ان تا حدودي آن را به دیگر
.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

سالمت براي خود یا 
آموزان طراحی، اجرا دانش

و ارزشیابی کند اما 
تواند اثربخشی آن را نمی

.مشخص سازد

ته است یک برنامه توانس
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
اثربخشی آن را 

. مشخص سازد

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

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت
مبانی سالمت: بخش نخست

اول

)1+2(
معارفه و آشنایی 

با مفاهیم پایه

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

)در کالس(تکلیف عملی 
شود را ها ارزش محسوب میاي پنج الویت که براي آناز دانشجویان بخواهید روي برگه
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ها جایی یادداشت کنند و سپس همراه آنان بررسی کنید آیا سالمتی در میان این الویتساعت
دارد؟

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

 در بخشی از این جلسه، از دانشجویان بخواهید با استفاده از گزارشِ خود شرح حال
را از این امیدها، انتظارات خود نیازها،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
.در پیرامون خود را شناسایی کنند و گزارشی از آن ارائه دهند

دوم
)1+2(

سنجش نیازهاي 
سالمت

.هاي گوناگون سنجش نیازهاي سالمتف نیاز؛ انواع نیازها؛ شیوهتعری

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

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

سوم
)1+2(

معرفی 
هاي نمایهپایگاه

اطالعات سالمت

هاهاي اطالعات سالمت و چگونگی استفاده از آنانواع پایگاه
:12)در کالس(تکلیف عملی 

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

.اند را در قالب گزارش به کالس ارائه دهندآنچه 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 )قابل اصالح و غیر قابل اصالح(هاي غیرواگیر در ایران، انواع عوامل خطر بیماري
هاي غیرواگیربیماري

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

ها در بروز هاي قلبی و مغزي؛ نقش چربیها؛ 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:طانسر

.این جلسه باید در مکانی برگزار شود که امکان دسترسی به رایانه و اینترنت وجود دارد. 12
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.هاي شایع در ایراناهمیت تشخیص زود هنگام، سرطان

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

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 کنندنظر خطر ابتال به بیماريیا پدر و مادر خود را از 

.ریزي کنندعوامل خطر را شناسایی کنند و براي کاهش این خطرات برنامه
): در کالس(تکلیف عملی 

موجود در ) ب(پیش از پرداختن به بحث ایمنی و حوادث از دانشجویان بخواهید که جدول 
.پیوست را پر کنند
):در کالس(تکلیف عملی 

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

:در محیط کالس
:در راهروها

:در حیاط مدرسه
:هاي بهداشتیدر سرویس

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

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

سالمتارتقاي: 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 ). یی مناسب براي خودچگونگی تنظیم برنامه غذا
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 )Dامین ید، آهن، کلسیم، روي، ویت

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
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اي گروه هاي سنی گوناگون، هرم فعالیت بدنیبدنی بر بدن، میزان فعالیت بدنی توصیه شده بر
ها؛ طبقه بندي انواع مواد، عالئم و رابطه سیگار و مرگ و میر و بیماري: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

ي خود را ثبت و مقدار تقریبی آن را یادداشت کنند و وست، برنامه غذایی یک هفتهموجود در پی
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 گروه13اساس واحد غذایی مورد نیاز
از دانشجویان بخواهید بر اساس هرم فعالیت بدنی، یک برنامه فعالیت بدنی :تکلیف عملی

.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 میبقهآمده را بر روي نمودار نمایه توده بدنی پیدا کنند و با توجه به ط
.یک برنامه غذایی مناسب براي خود بنویسند

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 

آموزان در ارهایی براي توجیه مسئوالن مدرسه، مسئول پایگاه و دانشسپس راهک. تفکیک کنند
.خصوص تغییر موارد   غیرمجاز به مجاز پیشنهاد دهند

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

.هاي خود را به صورت گزارش به کالس ارائه دهندیافته. 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
واهید براي ترویج تغذیه سالم در محیط خوابگاه دو ز دانشجویان بخا:4فعالیت پیشنهادي 

.ریزي کنندراهکار جدید پیشنهاد کنند و براي عملیاتی ساختن آن برنامه

)بهداشت فردي(سالمت جسمانی : بخش چهارم
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 (از پوست و مو
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
؛ )ساختمان گوش، مشکالت متداول شنوایی، چگونگی سنجش شنوایی با آزمایش نجوا(

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

13. Serving size
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هشتم 
و ) 1+2(

نهم 
)1+2(

سالمت جسمانی 
بهداشت فردي (

)هاو بیماري

هاي شایع بروز پوسیدگی دندان، افراد در معرض خطر اد پوسیدگی دندان، محلموثر بر ایج
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 رژیم غذایی؛ چگونگی برخورد با آسیبفلورایدتراپی، فیشور سیالنت،

بلوغ و (بهداشت باروري). ها؛ تفاوت لثه سالم و ملتهب؛ علل بوي بد دهاندندان
ویژه {. هاي آنهاي آن در هر یک از دو جنس، بهداشت بلوغ، خودارضایی و زیاندگرگونی

ها و ناسلی زنان، قاعدگی و نشانهساختمان، عملکرد و بهداشت دستگاه ت: دانشجو معلمان دختر
:ویژه دانشجو معلمان پسر{.}حاالت طبیعی و غیرطبیعی آن، سندروم پیش از قاعدگی

.}ساختمان،  عملکرد و بهداشت دستگاه تناسلی مردان
:هاي واگیرداربیماري
؛ )هاي اکسیور، راه انتقال، راه پیشگیريویژگی(کرمک یا اکسیور : هاي انگلیعفونت

هاي ژیاردیا، ویژگی(ژیاردیوز ؛ )هاي آسکاریس، راه انتقال، راه پیشگیريویژگی(ریوز آسکا
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، 
هاي شپش، ویژگی): شپش(پدیکلوزیس . )ورد با دانش آموز مبتال به سالکچگونگی برخ

.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 تشخیصراههاي پیشگیري،هاي 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
شجویان بخواهید کتاب خودآموز  بهداشت بلوغ و نوجوانی را بخوانند و از دان: 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 از دانشجویان بخواهید در گروه: )در کالس(ی تکلیف عمل
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
.اطالع دهندموضوع را به آنان 

آموزان، پدر و از دانشجویان بخواهید پمفلتی طراحی کنند و از طریق آن دانش: تکلیف عملی
هاي انگلی کرمک، آسکاریوز،  ژیاردیوز، یا سالک مادرها، کارکنان مدرسه، و غیره را با بیماري

.آشنا سازند
آموز ت به دانشاز دانشجویان بخواهید مراحل آموزش شستشوي دس: 1فعالیت پیشنهادي 
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.را در کالس به صورت عملی نمایش دهند
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 از دانشجویان بخواهید که تصور کنند در مدرسه: 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
از دانشجویان بخواهید بررسی :ویان خوابگاهیبراي دانشج: 4فعالیت پیشنهادي 

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

برداشتن بهداشت خواب شما وجود دارد را شناسایی کنید و سپس راهکارهایی براي از میان
.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؛کمبودوفعالیبیشیادگیري؛ اختاللاختالالتخودکشی؛افسردگی؛ اضطراب؛
لجبازي؛ صرع؛وجوییمقابله

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

مرتبط با سالمت روان که در این نشست آموزشی مورد بحث قرار گرفته است در پدیدآیی آن 
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

عیسالمت اجتما: بخش ششم
یازدهم

سالمت اجتماعی )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

آموزان، و یا کارکنان مدرسه نیاز به جتماعی خود، دانشرا در آن شناسایی کنند که سالمت ا
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(

واد سالمت، س
شناسنامه 

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
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سالمت 
آموزي، دانش

مدارس مروج 
سالمت

ر اختیار دانشجویان آموز را به کالس آورید و دشناسنامه 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
شناخت محیط )1+2(

زیست

تعریف محیط زیست و انواع آن-1-1
)زیکی، زیستی، اجتماعی و اقتصاديفی(منابع مختلف محیط زیست -1-2
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
که با یک گزارش تصویري، نمایی از محیط زیست محل از دانشجویان بخواهید : 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-
ها و اثرات محیط زیستیانواع آلودگی -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
یه کمپوست یا غیرهبازیافت، ته

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 

زمینه انواع شیوه هاي حفاظتینمایش فیلم یا اسالیدي در : 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
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شانزدهم
)1+2(

ارائه مبانی 
آموزش محیط 

اخت زیست و شن
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
اسب برحسب پایه رسانه ها و وسایل کمک آموزشی من

نمایش اسالید یا وسایل مختلف انواع روش هاي آموزش محیط زیست: فعالیت خاص
از دانشجویان بخواهید که به یک مدرسه برحسب انتخاب خود مراجعه کنند و پس از : تکلیف

هماهنگی هاي الزم با مدرسه، براي دو یا سه ساعت بصورت فوق برنامه برحسب پایه، 
اینکار می تواند در . زیست را با وسایل و روش هاي مناسب آموزش دهندموضوعی از محیط 

ارائه گزارش تصویري بصورت فیلم یا عکس . ایران انجام شود14روزهاي تقویم محیط زیستی
.الزامی است

راهبردهاي تدریس و یادگیري-3
باید تالش گردد تا ساختار . پذیردورت میمعلمان صدر 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
ن با گیرد، تنها میان مدرس و دانشجویان نیست، بلکه میان خود دانشجویانشست آموزشی به منظور وقوع یادگیري صورت می

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 گروهبا هم کار کنند که با توجه به موقعیت) 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 پیش از آن که به مدرس تحویل داده شود توسط دانشجو گردد و به صورت گزارش به کالس ارائه میانجام می

م به ذکر است که در برخی از مباحث الز. 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

.توانند تغییر یابند
منابع یادگیري مرتبط با هاي گوناگونی نخست نیازها و 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 محتواي تازه ارائه گردد و سپس زمینه

.هایی که براي دانشجومعلمان پدید آمده است پاسخ داده شوددر هر نشست تالش شود به تمام پرسش. ی خود مرتبط سازدزندگ

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

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري-5
:ارزشیابی پایانی از چند بخش تشکیل شده است: ارزشیابی پایانی

.تقویم محیط زیستی در دفتر آموزش و مشارکت عمومی سازمان حفاظت محیط زیست موجود است-14
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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 . گیرداي گرد آمده و در اختیار مدرس قرار میتوسط او در پوشه
پر آشکار است . گیرددانشجو و سپس توسط مدرس صورت میپاسخگویی به فرم خود ارزشیابی توسط خود

سهم این . که کیفیت خود ارزشیابی دانشجو نیز در تصمیم گیري مدرس در هنگام ارزشیابی نقش دارد
: سی درصد و خود پوشه کار به عنوان یک فراورده: فرایند تدوین پوشه کار(ارزشیابی نیز پنجاه درصد است 

).بیست درصد
هاي به گیرد و یافتهاین ارزشیابی در نشست هفتم و به صورت خود ارزشیابی دانشجو انجام می: ضمن نیم سالارزشیابی 

.گیرددست آمده از آن در ارزشیابی پایانی مورد استفاده قرار می

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

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

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

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

بسیار زیاد       زیاد           متوسط        کم           خیلی کم   
دهید؟اي میهاي یادگیري خود نمره دهید چه نمرهدر کل، اگر بخواهید از صفر تا بیست به فعالیت

سال مهمکاري سازنده در طول نی
اي که برگزار شد حضور یافتید؟تا این لحظه، در چند جلسه.................
اي به خود هاي خود در جلسات آموزشی نمره دهید از صفر تا بیست چه نمرهاگر بخواهید به پرسش پرسیدن

..........دهید؟می
 اید نمره دهید از صفر تا بیست ستان خود دادههایی که به گزارش هاي دو) پس خوراند(اگر بخواهید به کیفیت بازخورد

....................دهید؟ چه نمره اي می
...............دهید؟اي به خود میچه 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
یابی به اهداف دورهمیزان دست

:اهداف این دوره از این قرار بود
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:در پایان این درس دانشجو معلم قادر خواهد بود
طالعات بهداشتی معتبر را به دیگران به ویژه دانش آموزان ارائه دهدمنابع ا.
 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 نماید و نتایج آن را ) نآموزادانش(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؟

ه چه نیازهایی در شما پدیدار گشته است؟با گذراندن این دور

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

دهید؟اي میدر مجموع به خود چه نمره
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پیوست
: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

روزوسط
ناهار

عصرانه
شام

دوشنبه
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

سه شنبه
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

چهارشن
به

صبحانه
روزوسط 

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

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

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

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

مشخصات درس
عملی: نوع درس

1: تعداد واحد
32: درسزمان 
ساعت

ندارد: پیشنیاز

نگارش خالق: نام درس
:در پایان این واحد یادگیري دانشجو می تواند: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
.هاي علمی و تخصصی تجربه نمایداهمیت نگارش خالق را در کسب مهارت-
هاي غیر هنري و ادبی شناسـایی  تمایز نگارش خالق و هنرمندانه را با دیگر نگارش-

.کند
.اصول و قواعدکلی نگارش خالقانه را تبیین کند-
هاي هنـري، بـه   ها و قالبخالقیت و توانایی خود را در نوشتن برخی از انواع نوشته-

.کار گیرد
.با تجربه نوشتن خالق به نقد و زیباشناسی حداقلی متون هنري بپردازد- :شایستگی اساسی
3سطح2سطح1سطح هامالك

ش دانش نگار
خالقانه

دانشجو بتواند
معیارهـــاي زبـــان و 
بیــــان خالقانــــه و 
ــاموزد و  ــري را بی هن

هاي آن را انواع قالب
بشناسد

دانشجو بتواند
هـاي  بر اساس آموخته

نظري و قیاسی تفـاوت  
کلی دو مـتن خـالق و   
غیر خـالق را تبیـین و   

.تشریح کند

دانشجو بتواند
با رویکـرد اسـتقرایی   
ــک   ــه ی ــواملی را ک ع

را بـــه اثـــري مـــتن
ــدیل   ــه تبــ خالقانــ

کند در یک مـتن  می
مشــــخص هنــــري، 

.شناسایی کند
آفرینش متن 

خالقانه
بــــــر اســــــاس  

ــه ــه آموخت ــاي ارائ ه
میــزان خالقیــت مــتن 
نگاشته خود را ارزیابی 

بر اسـاس دو مرحلـه   
اشتۀ خـود  پیشین، نگ
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شده و توانایی بارش 
ذهنی، متنی خـالق  

هـاي  در یکی از قالب
.مربوط بیافریند

را با رویکرد هنـري و  .نماید
ــاالیش و   ــی پــ ادبــ

.ویرایش  نماید

گزارشــی تحلیلــی از نقد و تحلیل
یک نگاشـتۀ ادبـی و   
هنري مشخص ارائـه  

.کند

ــتن هنــري را نقــد    م
نماید و عوامل سـازنده  
و ناسازگار آن را تبیین 

.و تشریح کند

متن نقـد شـده را بـا    
ــان   ــون هم ــر مت دیگ
ــه و   ــب مقایســ قالــ

ماید و درباره ارزیابی ن
دیدگاه خود استدالل 

.کند

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

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

ی چند اثر ادبی یا هنـري و  معرف
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

اوت و تمــایز بــین تبیــین تفــسوم
زبان و گفتار و نوشتار

مشـــارکت در کــــار  - 
گروهی

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

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

تهیه گزارشی مکتـوب از تمـایز   دو متن ادبـی  خوانش - تشریح تفاوت زبـان ادبـی بـا    چهارم
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و علمی زبان علمی
بحث گروهـی دربـارة   - 

هـاي دو  تبیین تفاوت
متن

بــین دو مــتن ادبــی و علمــی و 
عناصر متمایز کنندة آن

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 ب ــات س ــی مشخص ــه ررس 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 ــمعرف ــی ک ه هــاي ادب
بیشترین کـاربرد را در نگـارش   

خالق دارند

بحث گروهی- 
ــی از -  ــوانش بخشـ خـ

چند متن
مشخص کردن قالـب  - 

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- 
نش یـک داسـتان   خوا- 

ــاه و  ــاه کوتـــ کوتـــ
مشخص کردن عناصر 

آن

تهیه نمایۀ جدولی از عناصر یک 
داستان کوتاه

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
لــب داســتان بلنــد و توضــیح قادهم 

رمان
بحث گروهی- 
هاپاسخ به پرسش- 

تهیه نمـاي جـدولی از داسـتان    
نویسان معاصـر و آثـار برجسـتۀ    

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
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معرفی ساختار حـدیث نفـس و   دهمدواز
نویسی، روزنگار و تفـاوت  خاطره

هاآن

بحث گروهی- 
هایی در خوانش متن- 

هاي خاطره، قالب
روزنگار، و حدیث 

نفس

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

خالقانه

نویسـی و  تشریح قالب سـفرنامه سیزدهم
مشخصات آن 

خوانش بخشی از یک - 
نامهسفر

تبیین و بحث دربـاره  - 
مشخصات آن

اي کوتــاه بــر نگاشــتن ســفرنامه
نویسیاساس ساختار سفرنامه

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

تان شـعر و داسـ  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  
ت و تشـریح  نامۀ خودنوشزندگی

تاثیرات فرهنگی و اجتماعی آن

هـاي ادبـی بحـث    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 دانشجوتجربهنگاري وقایع. 3.1
.هاي روزانهتهیه 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
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نش هنري و کاربرد هاي کوتاه در قالب و انواع ادبی آموخته در مباحث نظري با تکیه بر آفرینگاشتن متن. 3.4
.هاي ادبی در آنآرایه
.خوانش آثار ادبی و هنري ممتاز با تکیه بر خوانش صحیح و درك لذت هنري آن. 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. انتهر. چاپ چهارم. نگارش و ویرایش. سمیعی احمد-
و یقیطــبت( یائو اروپیارســفیادباتطــالحو اصــمیاهفمهامن؛ واژهفرهنــگ اصــطالحات ادبــی. امیداد ســ-

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

: منبع فرعی
.1385. آگه. تهران. چاپ هشتم. شناسینزبان و تفکر؛ مجموعه مقاالت زبا. باطنی محمدرضا-

.1378. ردوسف. رانهت. نقد ادبی. روسیا سسیمش-
:راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

. نمره10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
. نمره5ها فعالیتهاي یادگیري پیش بینی شده و مشارکت در عملکرد 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 
ن شده هاي یادگیري تعییها و سطوح پیامدمالك) یادگیري و عملکردي(مبناي ارزیابی تکالیف . انجام می شود

. است
:سایر نکات

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

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

و هاي یاد شده افق فرهنگی، ذوقی و هنري وي را نسـبت بـه نگـارش خـالق    اي که تجربهبخش نماید به گونهلذت
.تر سازدزیباشناسانه پرمایه
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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
واحد، ضروري و قابل پیگیري گیري نگارش علمیهاي 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: ع درسنو
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، پـی  -

.ببرد
ر انـواع نگـارش، شناسـایی و تحلیـل     تمایز نگارش علمی و تخصصی را با دیگ-

.کند
.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، گزارش، پیشنهاده -

.به کار گیرد... و 
:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

اي ایهدانش پ
نگارش علمی

ــد؛   ــجو بتوان دانش
معیارهاي زبـان و  
بیــــان نگــــارش 
علمی را آموخته و 

ــب ــاي قالـــ هـــ
نوشــتاري مربــوط 

.را بشناسد

دانشجو بتواند؛
بــــــر اســــــاس  

هاي نظـري و  آموخته
رویکرد قیاسی تفاوت 
کلی دو متن علمی و 
غیر علمی را تبیین و 

.تشریح نماید

دانشجو بتواند؛ 
ــتقرایی    ــد اس ــا دی ب

ــ ــل کتـ تـــک عوامـ
هـاي  سازنده و قالـب 

ــی را در   ــته علم نوش
یــک مــتن مشــخص 
تخصصی، شناسایی و 

.تبیین کند
نگارش متن 

علمی
ــاس   ــر اســـ بـــ

هــــاي آموختــــه
اي پیشین نگاشته

میزان توانایی نوشـتۀ  
علمی خـود را نقـد و   

.ارزیابی نماید

بر اسـاس دو مرحلـۀ   
پیشین نوشـتۀ خـود   
را ویرایش و پـاالیش  
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.نماید.علمی بنویسد

اي علمی از نوشتهنقد و تحلیل
ــی و   ــر ویژگ منظ
مراحل سـاختاري  

.تحلیل کند

نوشـــتۀ علمـــی را از 
ــان،   ــان، بی ــاظ زب لح
فنی و عناصر سـازگار  

.و ناساز تشریح کند

ــرات و   ــراي نظــ بــ
ــدگاه ــود، دی ــاي خ ه

.استدالل کند

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

بحث
محتواي درس

تکالیف یادگیري
تکالیف عملکردي

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

ــد  -  ــرکت در فراینـــ شـــ
یادگیري

هاپاسخ به پرسش- 

ــویه   ــی دوسـ ــه متنـ ارائـ
ــه  ( ــاري بـــ گفتـــ

از ) نوشـــــــــتاري
ــی   ــات آموزش تجربی

.دانشجو
آشنایی با مبـانی پـژوهش و   دوم

نگارش عمومی، دانشگاهی و 
.اخالق پژوهش

هیبحث گرو- 
هاپاسخ به پرسش- 
ــد -  ــارکت در فرآینــ مشــ

یادگیري

ــده از  ــه خالصــه چکی ارائ
چنــد مــتن علمــی و 
مشــــخص کــــردن 

.هاي آنویژگی
تشریح زبان و لحـن نگـارش   سوم

علمی، دستور خط فارسـی و  
.هاي نگارشینشانه

بحث گروهی- 
هـایی از  بحث دربارة نمونه- 

ــط و   ــازواري خـــ ناســـ
گذاري در چند متن نشانه

شدهعلمی ارائه

هایی از متون علمی ارائۀ بخش
که داراي سـازواري و ناسـازي   

.خط و نگارش علمی است

تبیین و توضیح سـاختار و  چهارم
پـاراگراف  (انواع بند نویسی

).نویسی

مشارکت در کار گروهی- 
هـاي  مشخص نمودن بنـد - 

نوشتۀ علمی؛ ارائـه شـده   
.در بحث

تهیـــه گزارشـــی مکتـــوب از 
ساختار بندنویسـی یـک مـتن   

.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 متن 
.مشخص علمی

انتخاب یک موضـوع علمـی و   
ــزاي ســاختاري    ــتن اج نگاش

.تشریح شدة بحث

تشــریح مرحلــۀ پیشــینه و ششم
.فی روش تحقیقمعر

بحث گروهی-
ها پاسخ به پرسش-

ــینه و روش  ــتن پیشــ نگاشــ
تحقیق در ارتبـاط بـا موضـوع    

.پیشین
ــارش هفتم ــا نگــ ــنایی بــ آشــ

.پیشنهادة پژوهش
بحث گروهی- 
هاپاسخ به پرسش- 

.نگاشتن پیشینۀ تحقیق

ــون  هشتم ــا فنـــ ــنایی بـــ آشـــ
ــت ــرداري و یادداشــــ بــــ

.بندي آنطبقه

بحث دربارة آسـیب نبـود   - 
بـرداري در سـیر   یادداشت

مطالعه و پژوهش

هــــــاي تهیــــــه فــــــیش
بنـدي  برداري و طبقهیادداشت

.آن
تبیـــین ســـاختار و اجـــزاي نهم

مقاالت علمی
ــل  -  ــخیص مراحـــ تشـــ

ساختاري یک متن علمی
تهیــۀ نمایــه جــدولی از انــواع 
الگوهـــاي مقـــاالت علمـــی و 

.تشریح آن 
توصــیف ســاختمان مقالــۀ   دهم

.پژوهشی و علمی
تهیــه چکیــده مقالــه علمــی و ر بحث گروهیشرکت د- 

.مشخص کردن ساختمان آن
شناسی توضیح اهمیت مرجعیازدهم 

در نگــارش علمــی و معرفــی  
.انواع آن

تهیه گزارش از نوشتۀ علمی و مشارکت در کار گروهی- 
تشریح و بررسـی نحـوة ارائـۀ    

.منابع آن
ــتناد در  دوازدهم ــت اس ــریح اهمی تش

ل و نگارش علمـی، انـواع نقـ   
.ارجاع نویسی

ارائۀ کنفرانس گروهـی دربـارة    هاپاسخ به پرسش- 
.هاي علمیسرقت

توضیح الگوهاي مستندسازي سیزدهم
نویســـی از متـــون و مرجــع 

فارســـی، عربـــی،  التـــین و 
.مجازي

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

نویسی از متون التین، فارسی،
. عربی و مجازي

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

نگـاري علمــی و  خـوانش یـک تـک   نگاري علمیآشنایی با تکپانزدهم
بحث دربارة آن

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

انـواع  سـازي در تشریح نمایهشانزدهم
ــریه ــی و نشــ ــاي علمــ هــ

.هاي استناديپایگاه

شرکت در بحث گروهی- 
ــیاهۀ    ــار و س ــۀ ک ــه پوش تهی

.هاي کالسفعالیت

:راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
.انتخاب موضوع براي تهیۀ مقاله یا گزارش علمی به وسیلۀ دانشجو.3.1
.حتواي نظري ارائه شدهاي ساختمان مقاله یا نوشتار علمی بر اساس منگارش 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 آنگزینش مقاالت مشخص و آسیب. 3.5

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

. کرمـان . نگارش علمی؛ راهنماي نگـارش گـزارش پـژوهش، پایـان نامـه، رسـاله و مقالـه       . ی پور، نعمت الهـ موس
.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. سینزاده حغالمحسین- 
. 1386. مرکز. تهران. هاي ویرایشنکته. جو علیصلح- 
.1393. ناهید. تهران. چاپ دوم. هاي ذهن و زبان؛ طنزي تازهکژتابی. الدینخرمشاهی 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

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 . ی شودانجام م

. 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

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

واران گنجینـه اي  از این روي، سیرة این بزرگ. علیهم السالم نیز همین وظیفۀ خطیر را پس از ایشان بر عهده داشته و دارند
است سرشار از آموزه هاي تربیتی در زمینه تربیت اسالمی که افزون بر کارایی و اثربخشی از باالترین اعتبـار نیـز برخـوردار    
است و رهنمودهاي عملی فراوانی براي معلمان دارد و چون چراغی فروزان راهنماي معلمان در فعالیتهـاي تعلـیم و تربیتـی    

حد معلمان با اصول و روشهاي تربیتی پیامبر صلی اهللا علیه و آله و اهـل بیـت علـیهم السـالم در سـه      در این وا. آنان است
یابنـد وضـعیت مطلـوب تربیتـی بـراي      ساحت تربیت اعتقادي، تربیت عبادي و تربیـت اخالقـی آشـنا شـده و توانـایی مـی      

ایج تربیتی را بر اساس معیارهاي به دست آمـده از  ها و اقدامات رآموزان خود را در این ساحتها تشخیص داده و فعالیتدانش
.سیرة تربیتی معصومان علیهم السالم ارزیابی و نقد کنند

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

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ دافاه
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
ل و روشهاي تربیتی معصومان علیهم السالم، وضعیت موجود تربیتـی در سـاحتهاي   بر اساس اصو

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
.ر زمینه تربیت اعتقادي، عبادي و اخالقی ارزیابی و نقد کندد

:شایستگی اساسی
Ck1-1&2-1Pck&

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

ــیهم ــالم در عل الس
ســــاحت تربیــــت 
اعتقــادي، عبــادي و 

اخالقی

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
اعتقــادي، عبــادي و 

نسبت اصـول و  ربط و 
ــت را در   ــهاي تربی روش
هر یک از ساحت ها بـا  
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 

ها را به دسـت  به آنتشا
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اخالقــی بــر اســاس 
منبع معرفی شده به 
زبان خـود توصـیف   

کندمی

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

مبر سیرة تربیتی پیـا 
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  

لیـه و  پیامبر صلی اهللا ع
آله و اهل بیـت علـیهم   

دهد و السالم تطبیق می
. 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

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

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

:فعالیت عملکردي
تهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره سیره تربیتی و انتخاب یک تعریف وارائه دلیل براي آن
تهیه فهرستی از نظریه هاي مختلف در باره اعتبار سیره و بحث در باره آنها
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آداب و روشهاي زمینه ساز در تربیت 
ساز پیش از تولدآداب و روشهاي زمینه
آداب و روشهاي زمینه ساز آغاز تولد
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

:يفعالیت عملکرد
  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
ایمان به امامتروشهاي پرورش شناخت و
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   نطباق فعالیتمیزان ا

.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

اي یادگیريفعالیته
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



۴۷

فعالیتهاي عملکردي
روشهاي تربیتی پیـامبر صـلی   هاي رایج در زمینه تربیت عبادي در دبستان محل زندگی خود را با میزان 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
آگاهی و بصیرت اخالقیروشهاي پرورش
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
ی مطالعه منابع تعلیم و تربیت اسالمی و استخراج اصول و روشهاي تربیت اخالق

: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

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      
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

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

).ره(آموزشی و پژوهشی امام خمینی 
:منابع فرعی

. ش1354یه، اسالم: طباطبایی، محمد حسین ، سنن النبی، ترجمه و تحقیق محمدهادي فقهی، تهران
انتشارات صدرا: تهران. سیري در سیرة نبوي). 1380(مرتضی، مطهري 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
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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 : پوشه کارارزیابی
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.1
تعلیم و تربیت به عنوان نهادي اجتماعی، یکی از اجزا و عناصر مهم هر فرهنگ و تمدن است که یکی از وظـایفش انتقـال   

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

ربیـت اسـالمی آشـنا شـده و     هاي تعلیم و تدر این واحد معلمان با عناصر و مؤلفه. عمیق معلمان با نظام تربیتی اسالم است
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

:نیازپیش
: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 کندویژگیها، عناصر و مؤلفه

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

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

:شایستگی اساسی
Ck1-1&2-1Pck&

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  وی ــا، عناصــ ژگیهــ
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

از نظــام تربیتــی برگرفتــه 
دهد و اسالم را تطبیق می

. کندارزیابی می

دالیل خود را براي نقـاط  
قوت و ضـعف شناسـایی   

.دهدشده، توضیح می

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
چیستی و ضرورت نظام تربیتی اسالم

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

: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
ه فهرستی از تعاریف مختلف در باره نظام تعلیم و تربیت اسالمی و انتخاب یک تعریف وارائه دلیل براي آنتهی

مبانی تعلیم و تربیت اسالمی
چیستی مبانی در تربیت اسالمی
جایگاه مبانی در تربیت اسالمی
انواع مبانی در تربیت اسالمی
شناختی تعلیم و تربیت اسالمیمبانی انسان
 شناختی تعلیم و تربیت اسالمارزشمبانی
...

: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 انسانشناسایی مهم
یک از مبانیهاي تربیتی هرشناسایی 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. (ندآن دو را مشخص ک
اهداف تعلیم و تربیت اسالمی

هدف غایی تعلیم و تربیت اسالمی
اهداف واسطی تعلیم و تربیت اسالمی

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

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

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

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

فعالیتهاي یادگیري
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
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 کندان انطباق فعالیتمیز.
توان اصول تعلیم و تربیت را در دورة ابتدایی به کار بستتحقیق کند و معلوم کند چگونه می.

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

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

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

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

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

.کند
 این دو فعالیت عملکردي در بارة مراحل نیز قابل اجراست. (کنداز راهکارهاي ارائه شده با ارائه دلیل دفاع(
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-
ردن موقعیت مناسبفراهم آو-
-....

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

:هاي عملکرديفعالیت
رح شده در موقعیت خاص، براي مثال در کالس چهارم ابتدایی، تحقیق کنددر بارة چگونگی کاربرد روشهاي مط.
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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ش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقـع الزم اسـتفاده از   ارائه محتواي مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیري رو
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

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

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

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

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

رهنگینشر علمی و ف. 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 فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند

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

.ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده استمالك) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایران«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1
به عنوان مهم ترین عامل فرآیند تربیت در صورتی می توانندبه شکلی فکورانه، نوآورانه و متناسب با موقعیت خـاص  معلمان1-1

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 
بیر وعمل تربیتی خویش در شرایط وموقعیت هاي خاص وغیرقابل پیش بینی  مـد نظـر   معیارهاي مشخص را جهت راهنمایی تدا

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

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

به عنوان مصداقی از فلسفه تربیتی جامعـه اسـالمی ایـران در دوران    » فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایران«از آنجا که 1-3
طی سالیان اخیر  براساس تالشی روشمند و با استفاده بهینه از خرد جمعی  تدوین و تحت اشـراف شـوراي عـالی انقـالب     معاصر 

فرهنگی  اعتبار بخشی و تایید شده است ضروري است همه معلمان آینده جامعه اسـالمی ایـران ضـمن دروس تربیتـی  برنامـه      
ین مجموعه نظري مدون را  به عنوان مهـم تـرین سـند تربیتـی  کـالن      درسی تربیت معلم  مفاهیم اصلی، مضامین ومحتواي ا

به لحاظ تعیین اهداف، اصول، سیاسـتها،   -جامعه بخوبی درك نمایندو بتوانند  داللت ها وپیامدهاي آن را براي هدایت انواع تربیت
.ه شناسایی و پیگیري کنندهاي آینددر 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

:ن این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بوددر پایا: پیامدهاي یادگیري/ 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
سـایر دیـدگاههاي   با مطالعه و مقایسه مفاهیم ومولفه هاي اصلی فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایـران بـا  -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 هاكمال

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 

. نمایدتربیتی ارائه 

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

.تصمیمات تربیتی تحلیل کند

مقایسه دیـدگاه هـاي   
فلسفی 

در مقایسه دیدگاه هـا بـا   
ــت   ــانی و اصــول تربی مب
اسالمی به برخی شباهت 

اوت هـا اشـاره   ها یـا تفـ  
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 

اند دیدگاهها را با فلسفه می تو
تربیت اسالمی مقایسه نمـوده  

–و نقــاط قــوت وضــعف  آن 
براســاس مضــامین فلســفه   

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    

واندمتناسب بـا تجـارب   ت
وموقعیت خـاص فلسـفه   

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  
قالب فلسفه شخصی خـود  

ــی    ــفه تربیت ــت فلس ــادر اس ق
ــر شخصــی خــود ر ــی ب ا 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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.روشن نماید. تبیین کند.تربیتی خود را تبیین کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
)چهار جلسه(آشنایی با فلسفه تربیت و تاریخچه و جایگاه آن : بخش اول
سفه تربیت، قلمرو مباحث ، پیشینه و ضرورت مطالعه آنتعریف فل: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

س وارائه آن به کالس و استاد مطالعه و جمع آوري مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کال-
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-
ت و بیان اهم نقاط قوت وضعف آنهاتوصیف  اجمالی برخی از دیدگاه هاي کالسیک ورایج  در فلسفه تربی-
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(سفه تربیتتبیین انواع فل:فصل پنجم
تدوین فلسفه تربیتی اجتماع متناسب با رویکرد اسالمی  براي جامعه اسالمی معاصر ایران ونقش آن: فصل ششم

)سهشش  تا هشت جل( توصیف و تبیین مضامین فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایران:  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: فصل هشتم
حیات طیبه، نظام معیار اسالمی، هویت، جامعه صالح، :لمفاهیم کلیدي دسته او-
فرآیند تعاملی، زمینه سازي،مربی ، متربی،  هدایت ، کسب شایستگی : مفاهیم کلیدي دسته دوم-

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

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

: فعالیت یادگیري
مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده و مشارکت در بحث هاي کالسی-
تربیت  گی هاي تربیت با مبانی اساسی  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 (ایگاه آن بیان ضرورت تربیت وج-
)نتایج مشترك واختصاصی( تبیین غایت و نتیجه تربیت-
) شایستگی هاي مشترك واختصاصی(تبیین اهداف ترییت-

:فعالیت هاي یادگیري
مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده  ومشارکت در بحث هاي کالسی-
تبیین شده با اهداف  سایردیدگاه هاي تربیتی بحث و مقایسه اهداف-
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(تربیتتبیین انواع-

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

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

:فعالیت هاي عملکردي
مشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه هاي آن از منظر اصول عام تربیت -
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 (التزام  به  فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایران؛ چرا وچگونه؟: بخش چهارم
تدوین فلسفه تربیتی شخصی معلم فکور؛: فصل دوازدهم 

رت داشتن فلسفه تربیتی شخصی معلم فکور وضرو-
ارتباط فلسفه تربیتی شخصی معلم فکور با فلسفه تربیتی مدرسه -
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نسبت فلسفه تربیتی شخصی معلم با فلسفه تربیتی اجتماع-
نسبت فلسفه تربیتی شخصی معلم فکور با تجارب و موقعیت تربیتی خود او  -

ا.ا.و هدایت انواع تربیت براساس مفاد فلسفه تربیت در جساماندهی :فصل سیزدهم
ا.ا.تعریف وظایف و ماموریت انواع نهادهاي تربیتی جامعه اسالمی ایران  براساس مفاد  فلسفه تربیت در ج-
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

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   

وش بحث گروهیر
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
هاي یادگیري مربوط به هر بحث به روش فردي یا گروهی در کالس یا خارج از کـالس وارائـه بـه اسـتاد بـه      انجام فعالیت

دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درسروش مکتوب توسط

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

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

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

ومقاالت مربوط به نقش فلسفه تربیت در بهبود سیاست وعمل تربیتی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 12آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 4ي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت هاعملکرد دانشجو 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

. سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده استمالك ها و ) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوري اسالمی ایران«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 

حقق یک عمل اصیل تربیتی داشتن توانایی تحلیل درست از شرایط  و بستر موجود و مواجهه انتقادي با آن یکی  از لوازم اصلی ت
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) نون مند ، سازماندهی شده ، همگانیقا(خاصی از تربیت را که همان  تر بیت رسمی و عمومی  
این سخن بدان معنی است که همل تربیتی معلم بر روي چنین بستري تحقق می یابد از این رو معلم بیش از موضوع دیگري 

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

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

:شایستگی اساسی
Ck1 -1&2 -1Pck&

1-3&Gk1-4

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

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

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

3سطح2سطح1سطح هامالك

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

میرس

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

فردي و طرحها و برنامه ها 
و فعالیت هاي سـازمانهاي  

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 
فردي عمل (مختلف تربیتی 

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

ــی  ــر ) تربیت ــا را  از منظ آنه
چیستی و چرایی و چگونگی 
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  ) ي تربیتی سازمانها
از منظر تناسب با  چیستی 
و چرایی و چگونگی فلسفه 
عمومی و  تربیت رسمی و 
عمــومی و اســناد مقایســه 

.کند

ارزیابی ارزشها 
و اصول تربیت 
مبتنـــی بـــر  

چیستی، چرایی  

ارزشها و اصول  تربیت 
مبتنی بر چیستی چرایی 
فلسفه تربیـت رسـمی و  

عمومی  عناصر و مولفه 
هــاي موقعیــت هــاي   

بــراي ضــعف هــا و قــوت 
ارزشــها و اصــول ( هــاي 

تربیتی مبتنی بـر چیسـتی   
چرایــی فلســفه تربیــت   

ــومی  ــمی و عمـ در  ) رسـ

دالیل و عوامل مـوثر در  
ایجاد ضعف  و قـوت در   
ــاي   ــه ه عناصــر و مولف
ــی  موقعیــت هــاي تربیت

عمل فردي و طرحها و (
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و چگـــــونگی 
فلسفی تربیـت  

رسمی

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

.می کند

عناصــر و مولفــه هــاي   
ــاي تر  ــت ه ــی موقعی بیت

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

توجیهـات  (شناسایی شده 
.مناسبی ارائه می دهد

برنامه ها و فعالیت هاي 
ــی  ــازمانهاي تربیت را ) س

مــــی کنــــد و بیــــان 
پیشـــنهادهاي مناســـب 
براي بهبود آن ارائه می 

.دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 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
جمع آوري مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد مطالعه و-
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
oانی حقوقی مب
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  -

المی ایران  چیستی تربیت ر سمی و عمومی در نظام جمهوري اس: 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
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: فعالیت یادگیري
مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده مشارکت در بحث هاي کالسی-
هاي تربیت رسمی و عمومی با مبانی وفلسفه  تربیت  گیبحث 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 -

:یت هاي یادگیريفعال
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 -
بحث و بررسی ارتباط هدف تبیین شده با مبانی فلسفه تربیت رسمی و عمومی -

:فعالیت هاي عملکردي
و بررسی آن از منظر هدف تربیت رسمی و عمومی ) نامه ها و طر حهايبر( 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
و پاسخ به پرسش هاي طرح شده مشارکت در بحث هاي کالسیمطالعه متون خواندنی -
گی هاي تربیت رسمی و عمومی در عمل فردي معلم و برنامه ها و طرح ها و مناسبات حاکم 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 ده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه هاي آن از منظر اصول و ویمشاه-
بررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آن از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی-

 مشخصات و 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 -
ساختار نظام تربیت ر سمی و عمومی-
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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 -
تربیت رسمی و عمومی بررسی و نقد عملکرد یکی از زیر نظام هاي تربیت رسمی و عمومی از منظر اصول -
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

تربیت رسمی و عمومی مشخصات کلی نظام-
الگوهاي نظري زیر نظام هاي شش گانه  تربیت رسمی و عمومی -
چرخشهاي اساسی و تحول آفرین در نظام  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-
اساسی تحلیل و بررسی چرخشهاي-
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 
نظري آنها در فلسفه تربیت رسمی و بررسی و تحلیل ارتباط مشخصات کلی نظام تربیت رسمی و عمومی با مبانی -

عمومی 
هاي اساسی در عمل فردي و عمل نظام تربیت رسمی و عمومیبررسی نتایج چرخش-
هاي آن از منظر چرخشهاي اساسیمشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه-
هاي اساسیبررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آن از منظر  چرخش -
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

حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعـه بـه کـالس و اسـتاد بـه      پیش مطالعه و تحقیق فردي براي
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
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درسروش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
193بخش دوم صـفحه  (مبانی نظري تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی ). 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 : فرآیندارزشیابی 

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

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

تربیت اقدام می کند ازاین  رو معلم به عنوان کارگزاري که در این بستر به عمل . عمومی مبتنی  بر این قوانین و مقررات است 
یعنی که شناخت و فهم عمیق از اسناد راهبردي ، قوانین و مقررات و .  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  دانشجو معلمان باید به 
.ل آیندکسب آن نای

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

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

را از )هـاي تربیـت رسـمی   هاي سـازمان ها و فعالیتها 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
.کندقررات  نقد قوانین وم

هماهنگی و تناسب سازمان و قوانین نظام تربیت رسمی وعمومی را با اسناد راهبردي و رهنامه  بررسـی  
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 الیــــــتفع

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  
ــ ــی مختل ــی تربیت ف تربیت

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

هاي تربیت رسمی 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
ي هـا هاي سـازمان فعالیت

را بــر اســاس  )  تربیتــی
قوانین و مقـررا ت  نظـام   
تربیــت رســمی شناســایی 
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

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

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 -
حث کالسیمشارکت در ب-

: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 -
نقد و بررسی سند تحول از منظر سازگاري درونی عناصر و مولفه ها و راهکارها-
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ه درسی موجود از منظر سند برنامه درسی ملی نقد و بررسی برنام-

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

:فعالیت یادگیري
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش-
آثار رویکرد برنامه درسی بر جریان یادگیري کالسیبحث در باره -
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 -
ادگیري در تناسب با مبانی نظري و اسنادباال دستی نقد هریک از حوزه هاي ی-

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 
ساختار اداري در سطحاستان و منطقه و مدرسه

: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 -
ـ - وزي، کـانون پـرورش   بحث در باره سازمانهاي وابسته مانند سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی ، نهضت سواد آم

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-
بررسی و ارائه گزارش از اهداف و ساختار اداري یکیاز سازمانه هاي وابسته -

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

)انقالب فرهنگی 
آیین نامه اجرایی مدارس -
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:فعالیت یادگیري
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثی و پاسخ به پرسشمطالعه متون خواندن-
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 -
یر تاریخی قوانین ومقررات نظام تربیت رسمی وعمومی بررسی وارزیابی س-
بررسی  چگونگی اجراي ایین نامه اجرایی در یک  مدرسه و شناسایی مشکالت ان -
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   
وش بحث گروهیر

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

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

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 

.ش و پرورشسند تحول بنیادین آموز). 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 هاي یادگیریپیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند

هنمر5مجموعه 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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» )میبا تاکید بر حقوق و تکالیف اسال(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

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

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

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

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

نظري: نوع درس
د  نظري واح3: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

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

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
ي هاي اخـالق حرفـه ا  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) حقوق و تکالیف(
در قا) 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

ــ ــاي ول و ارزشاص ه
ــی  ــوق و (اخالقـ حقـ
ــالیف ــرفاً ) تکـ را صـ

شناسایی کرده و براي 
ــل  تحلیــل خــود دالی

بــا کنــار هــم نهــادن    
هـــاي تربیتـــی موقعیــت 

عمل فردي معلـم   (مختلف
، ) هـاي تربیتـی  و سازمان

نقاط اخـتالف و اشـتراك   
هـــــا را از منظـــــر  آن

حقوق (هاي اخالقی ارزش
شناســــایی ) لیفو تکــــا

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

عمل (هاي تربیتیموقعیت
ــم  و  ــردي معلــــ فــــ

را )  هـاي تربیتـی  سازمان
از منظر اخالق حرفـه اي  

ارائـه  ) حقوق و تکـالیف (
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قانع کننـده اي ارائـه   
.دهدنمی

.دهدمیکندمی

هـــاي نقــد موقعیــت  
"عمل فردي (تربیتی 

هـاي  و سـازمان "معلم
اصول از منظر) 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 با ارزش)  تربیتی
اصول اخـالق حرفـه   

) حقوق و تکالیف(اي 
هــا و صــرفاً ضــعف 

هاي موجود را در قوت
ــایی و  آن شناســــــ

.نمایدفهرست می

هاي تها و قوبراي 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 ) اي تربیتیهسازمان
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  ازمانمعلم و سـ 
تعارض آمیـز  ) تربیتی

اخالقــی اصــول و ارز 
شهاي اخـالق حرفـه   

حقوق و (اي متعارض 
ــالیف ــرفاً ) تکـ را صـ

ــان  ــایی وبیــ شناســ
نماید اما قـادر بـه   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

)  هــاي تربیتــیو 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   

ل قابـل قبـولی   خود دالی
.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-
اخالق حرفه در تربیت-
)هاي تربیتیسازمان) حقوق و تکالیف(، اخالق معلمی) حقوق و تکالیف(اخالق (ابعاد اخالق حرفه اي تربیت -
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)حقوق و تکالیف(مسئولیت / دوگانه اخالقی حق-
: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
اره اخالق حرفه اي تربیت و انتخاب یک تعریف از اخـالق حرفـه اي تربیـت    تهیه فهرستی از تعاریف مختلف در ب-

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

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

:فعالیت یادگیري
هاي کالسیطرح شده مشارکت در بحثهاي مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش-

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

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

:الیت یادگیريفع
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 کالسدهاي هر یک از مسئولیتتشریح ارزش و اهمیت و پیام-

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

.مختلفهاي هاي 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 زمینمضامین تربیتی مانند فیلم ستاره
.ها با همموقعیت

:ي تربیتی در قبالهاسازمان) حقوق و تکالیف(اخالق 
معلم و کارکنان-
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دانش آموزان-
والدین دانش آموزان-
هاي تربیتی همجوارجامعه محلی و سازمان-
در قبال سطوح باالتر مدیریت-

:هاي یادگیريفعالیت
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش-
بع ومتون اسالمیشناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منا-
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-

:هاي عملکرديفعالیت
هـاي داراي مضـامین   یا بررسی تاریخی از طریق تحلیـل فـیلم  واقعی از طریق مشاهده (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 زمینتی مانند فیلم ستارهمضامین تربی
.ها با همموقعیت

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

یندهاي یاددهی یادگیريمسائل اخالقی در فرا
مسائل اخالقی در فرایند ارزشیابی تحصیلی دانش اموزان

مسائل اخالقی در مدیریت کالس
مسائل اخالقی در ارتباط با والدین

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

.......و
هاي تربیتیقی در موقعیتشیوه مواجهه با تعارضات اخال-

:هاي یادگیريفعالیت
هاي کالسیهاي 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 ارزشقعیتو تحلیل مو) ایرانی، اسالمی و خارجی(معلم 
هاي تعارض آمیز اخالقـی مطـرح شـده در کـالس و اقامـه دلیـل بـراي        ارائه راه حل اخالقی براي هریک از موقعیت-

انتخاب خود
:هاي عملکرديفعالیت
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مضـامین  هـاي داراي  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) زمینهاي رويمضامین تربیتی مانند فیلم ستاره
.ها با همموقعیت

هاي تاریخی یا تحلیـل  واقعی از طریق مشاهده یا بررسی روایت(هاي متعارض در یک موقعیت یادگیري شناخت ارزش-
موقعیت تعارض آمیز و اقامه دلیـل  و ارائه راه حل مناسب اخالقی براي برون رفت از ) هاي داراي مضامین تربیتیفیلم

براي راه حل پیشنهادي

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
سی و ارائه گزارش پیش مطالعـه بـه کـالس و اسـتاد بـه      پیش مطالعه و تحقیق فردي براي حضور فعال تر در مباحث کال

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

:اصلیمنابع
موسسه خیریه شهید : 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 

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

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

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره10ن آزمون مباحث نظري به میزا: ارزشیابی پایانی
نمره5ها هاي یادگیري پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت: 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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»ها و عمل تربیتی در اسالم و ایرانتاریخ اندیشه«سرفصل  درس
:معرفی درس و منطق آن. 1

ست،  به همین دلیل با وجود ت تولیدي جهان غرب متکی ا.تعلیم و تربیت امروز ایران هنوز بشدت به تقلید و مصرف دانش ت
تعلیمی و گستردگی منابع در مراکز آموزش عالی کشور، کماکان معلمان مشکل شکاف میان –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 
ایرانی است، می تواند دانشجو معلمان را با تولیدات بومی -تجربیات عملی بومی که برخاسته از فرهنگ اسالمیهاي تربیتی و 

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 . ه، ایفاي نقش می کندحیث آشنایی با الگوهاي قابل تامل و قابل استفاد

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

مشکل جدایی و احساس عدم سنخیت مسایل تعلیم و تربیت امروز  و گذشته ي پیش مدرن ایران که ما نیازمند بازگشت .  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 

.نخواهد بودمیسر 
مشخصات درس

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

: پیشنیاز

ها و عمل تربیتی در اسالم و ایرانتاریخ اندیشه: نام درس

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

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

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

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

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

ا نمی اعمال تربیتی ر
. داند

زمینه ها و مبانی مختلـف  
شــکل گیــري و تــداوم   
اندیشه ها و اعمال تربیتی 
در هر دوره تاریخی را می 

.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

ســه ي وضــعیت بــه مقای
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

اي امروز با  اندوختـه هـ  
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   

ویـت معلمـی در هـر    با ه
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   
امروز و گذشـته چگونـه   

. است
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گزینش الگو براي 
معلمی

الگوهـــــــــایی را  
رخاسته از اندیشه ها ب

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 

. دباش

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
رش را در چهار دوره ي زمانی در بر می گیرد؛ در دوره ي باستان ایران، در دوره ي ایران این عنوان آموزش و پرو: توضیح یک 

اسالمی شده، در دوره ي ایران مدرن شده و دوره ي جمهوري اسالمی ایران 
ی ارائه ي اندیشه هاي تربیتی و عمل تربیت در طول تاریخ تعلیم و تربیت، لزوما رابطه ي ضروري علت و معلول: 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

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

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

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

هفت سال (نوجوانی و جوانی، و در دوره ي)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

.دوره ي سوم به اقدامات تربیتی در مدارس علوم دینی و توسط استاد اختصاص می یابد
بدیهی است که هر چه دوره اي تاریخی . ب براي بررسی این دوره ها یکسان نیستمیزان اطالعات و منابع مناس: توضیح چهار

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

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

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

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-
وصیفی از عمل تربیت در دوره ي باستانت-

منابع دستیابی به نحوه ي عمل تربیتی در دوره ي باستان-
مولفه هاي عمل و اقدامات تربیتی در دوره ي باستان-
محصوالت تعلیم و تربیت دوره ي باستان-

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

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

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 15دانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار
): افت کننددری

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-
توصیف فرآیند اقدامات تربیتی در دوره ي باستان-

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

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

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

پانزده دقیقه 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 تعیینبا15
.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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)تکلیف تمام دانشجویان براي ارائه به استاد(استنتاج ویژگی هاي محصوالت تربیتی دوره ي باستان-
)ف تمام دانشجویان براي ارائه به استادتکلی(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، -

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

) جلسه5(دوره ي اسالمی
تعریف دوره ي اسالمی و ویژگی هاي آن-
و منابع پژوهش در باره ي تعلیم و تربیت در دوره ي اسالمی و تمایز هاي آن با دوره ي قبلروش -
.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:  آثار اندیشمندان مسلمان-

:نظریه پردازان تربیتی در دوره ي اسالمی-
بستر نظریه پردازي تربیتی در دوره ي اسالمیقرآن و متون دینی -
نهج البالغه: متون دینی-
بوعلی و خواجه نصیرالدین ، مالصدرا: فیلسوفان-
غزالی: متکلمین-
سعدي، قابوس بن وشمگیر: شعرا-
شیخ طوسی، مجلسی، : اهل حدیث و فقها-
موالنا: عرفا و متصوفه-
بن خلدونخواجه نظام الملک، ا: 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 
:نددریافت کن

و مبانی آن ها) گروه هاي مختلف( انتخاب و تهیه ي گزارش از آراي تربیتی اندیشمندان-
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مختلف تاریخی دوره ي اسالمی) 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
مقایسه ي انواع دیدگاه ها و اندیشه هاي تربیتی ارائه شده و بررسی نسبت آنها-
دسته بندي انواع اندیشه هاي تربیتی در دوره ي اسالمی -
ته بندي اقدامات تربیتی در دوره ي اسالمی  و نسبت و سنخیت آنها با اندیشه هاي تاریخی این دورهدس-
تبیین جایگاه ، ویژگی ها و نحوه ي عمل معلم در دوره ي اسالمی-
)تکلیف تمام دانشجویان(استنتاج ویژگی هاي محصوالت تربیتی دوره ي اسالمی-
)تکلیف تمام دانشجویان(میارائه ي تصویر کلی تربیت در دوره ي اسال-
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
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-
توصیفی از عمل تربیت در دوره ي مدرن شدگی و تمایز هاي آن با دوره هاي قبل-

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

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

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

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

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

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

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

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

انتخاب و تهیه ي گزارش از حوادث و آراي تربیتی طیف اندیشمندان دوره ي مدرن شدگی و مبانی آن ها-
جستجو و گزارش اقدامات تربیتی و تحوالت آن در  دوره ي مدرن شدگی-
ل تربیتی مربیان دوره ي مدرن شدگیتهیه ي گزارش از  نظریات و عم-
کتاب ها و مجله ها–تهیه ي گزارش از آثار تربیتی دوره ي مدرن شدگی -

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

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

مقایسه ي انواع دیدگاه ها و اندیشه هاي تربیتی ارائه شده و بررسی نسبت آنها با دوره ي پیش مدرن-
دسته بندي انواع اندیشه هاي تربیتی در دوره ي مدرن شدگی -
ت تربیتی در دوره ي مدرن شدگی  و نسبت و سنخیت آنها با اندیشه هاي تربیتی این دورهدسته بندي اقداما-
تبیین جایگاه ، ویژگی ها و نحوه ي عمل معلم در دوره ي اسالمی-
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-
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
ا دوره هاي پیشینمقایسه ي ویژگی ها و تصویر تربیت ب-
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-)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
مل تربیت و جوانب آن در دوره ي جمهوري اسالمی و تمایزهاي آن با دوره هاي پیشینتوصیفی از ع-

منابع دستیابی به نحوه ي عمل تربیتی در دوره ي جمهوري اسالمی ایران-
جهت گیري هاي عمل تربیت، انواع اقدامات تربیتی،  گستره ي عمل تربیتی، محصوالت تربیتی در دوره ي -

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

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

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

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

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

تکالیف یادگیري
هم آن است که نکته ي بسیار م. 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

بیانات –انتخاب و تهیه ي گزارش از اسناد  دهه هاي پس از انقالب اسالمی در خصوص مطالبات از  نظام آموزشی -
ر باره ي نظام آموزشی،  دیدگاه صاحب نظرانرهبران انقالب د

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 

بانی آن هاو م) مصاحبه و مراجعه به اسناد(تهیه ي گزارش از جایگاه و ویژگی هاي معلم و نقش آن-
تهیه ي گزارش از  معلمان تالش گر و تاثیر گذار و تحلیل دیدگاه ها و اقدامات تربیتی ایشان و مبانی آن ها-
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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 . ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شودبا توجه به محدودیت ناشی از

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

هوري اسالمی دسته بندي انواع اندیشه هاي تربیتی در دوره ي جم-
دسته بندي اقدامات تربیتی در دوره ي جمهوري اسالمی  و نسبت و سنخیت آنها با اندیشه هاي تربیتی این دوره-
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 -
)تکلیف تمام دانشجویان(الت تربیتی دوره ي جمهوري اسالمیاستنتاج ویژگی هاي محصو-
)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، -

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

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

. ث در کالس درس فراهم می شوداطالعات اولیه دانشجویان براي مشارکت و گفتگو و تحلیل مباح
و فعالیت دانشجویان و رهبري آموزشی استاد در کالس شـرط  . تدریس به هیچوجه نمی تواند به روش سخنرانی ارائه گردد

.توفیق درس می باشد
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
.این درس داراي منبع اصلی نیست

:منابع فرعی
منابع تاریخ عمومی هر دوره
دیشمندان در هر دورهآثار ان
آثار تربیتی هر دوره
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
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آزمون کتبی: ارزشیابی پایانی
مطالعات آمادگی در هر جلسه، میزان مشارکت دانشجو در کالس در هنگام طرح مباحث: ابی فرآیندارزشی

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 -بحث و اندیشه ورزي پیرامون نقش اجتماعیارائه بینش، 
رسالت خویش حساس کند و برخی چالش هاي نظري معطوف به بازتعریف این نقش در جامعه امروز را از پیش پاي وي 

نسل جدید در آن، داشتن انگاره اي صحیح از این امر مستلزم شناخت دقیق مختصات عصر حاضر و مسائل خاص . 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

نقش اجتماعی معلم از دیدگاه اسالم: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ هدافا
.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
ویژگیهاي اصالح گري را بداند و قادر باشد مبتنی بر این ویژگیها و به اقتضاي مختصات عصر )4

.حاضر، کنش اجتماعی فعاالنه و موفقیت آمیز داشته باشد PK:گی اساسیشایست

3سطح2سطح1سطح هامالك

داشـــتن تصـــویري  
روشن و واقع بینانه از 
مختصات عصر حاضر

مختصات و ویژگیهاي 
عصــر حاضــر را مــی 
داند و می تواند بـراي  
هر یک نمونه فرضـی  

.ذکر کند 

می تواند با قـرار گـرفتن   
در یــک موقعیــت واقعــی، 
مختصاتی از عصر حاضـر  

ــت   ــارز اس ــه در آن ب را 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 
آموزان رابطه با دانش

در این عصر را بداند و 
بتوانــــد و در یــــک 
ــت   ــداق، حالــ مصــ
ــاالت   ــوب و حـ مطلـ
ــان  ــامطلوب را نشـ نـ

.دهد

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

لـت مطلـوب   بشناسد و حا
آن بعــد را عمــال محقــق 

.کند
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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 

. ه باشدداشت

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
یختن ساختارهاي فیزیکی و مفهومی در عصر ارتباطاتفرور-
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
. قرن بیست و یکم، نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، جلد دوممطالعه و مرور مقاله چالش هاي تربیت اسالمی در -
مطالعه و مرور فصل سوم از بازشناسی عاملیت انسانی در فضاي مجازي-

:تکالیف عملکردي
:مصداق یابی ویژگیهاي عصر حاضر با یکی از این موارد

ر زندگیحضور در یک شبکه اجتماعی، دسته بندي تجربیات شخصی از تاثیرات این شبکه ها ب-
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-
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در میانه مریدپروري و تک روي: الگوپردازي-
در میانه اقتدارگرایی و تسهیل گري: هدایت گري-
مپاییدر میانه نظاره گري و ه: همراهی-
در میانه نفوذناپذیري و نسبی گرایی: حقیقت گرایی-
در میانه تفتیش تا عدم توجه: پایش-

:تکالیف یادگیري
مطالعه فصل هایی از دو کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسالمی جلد دوم و نقش معلم در تربیت دینی مرتبط با آسیب و -

سالمت در تربیت دینی و رسالتهاي معلم در تربیت
:یف عملکرديتکال

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-
در میانه انفعال و مقابله: اصالحگري-
در میانه شنوندگی و گویندگی: تبیین گري-
در میانه اقتضا و توهم: رسیم افقت-

:تکالیف یادگیري
مطالعه فصل هشتم از کتاب فرهنگهاي برنامه درسی و استخراج وظایف اجتماعی معلم از آن-

:تکالیف عملکردي
یافتن مصادیق رسالتهاي اجتماعی معلم در زندگی و کنش معلمان مبرّزي چون میـرزا حسـن رشـدیه، بهمـن بیگـی،      -

...معلم کالوي بندر دیر، و مرحوم کرباسچیان،
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-
نقادي و گزینشگري-
افق نگري و معنا بخشی-
کنشگري مسووالنه-

:دگیريتکالیف یا
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
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گفتگو درباره قطب ها و بررسی نقاط قوت و ضعف هر قطب-
سه مؤلفه از رسالتهاي جدید اجتماعی معلم در یک موضوع اجتماعی و ارائـه  تالش عملی براي محقق ساختن حداقل -

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  

اندیشه ورزي و فرضیه پروري معطوف به مطالب نظـري، داشـتن مباحثـه هـاي     از این رو، مطالعه منظم دانشجویان،. شود
گروهی، ارتباط با دانش آموزان حاضر و تحلیل ویژگیهاي خاص آنها در عصر حاضر و نیز حضور در موقعیت هـاي واقعـی و   

. 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: نقش معلم در تربیت دینی، قم). 1390(داوودي، محمد 

:منابع فرعی
.انتشارات سمت: تهرانترجمه مهرمحمدي و همکاران،. فرهنگهاي برنامه درسی). 1389(ژوزف، پامال بلوتین و دیگران 

پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی نرگس . 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
عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیـت هـا و نیـز ارزشـیابی از     : 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 . مندي است که نیل به آن در گرو آگاهی معلمان از اصول تدریس اثر بخش استتدریس فعالیت هدف
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/شنده اي که دانش آموزان با خود به کالس درس می آوردند
چه اهدافی براي یادگیري داراي بیشترین : اي خود پاسخ دهندمداوم باید به پرسش هایی از این دست در فرآیند عمل حرفه

هاي یادگیري اثر بخش ارزش است؟ دانش آموزان از چه توانمندي ها و ظرفیت هایی برخوردارند؟ نقش آنان در خلق موقعیت
چیست؟ چگونه می توانند از موفقیت ها و خطا هاي خود براي اتخاذ تصمیمات در آینده بهره بگیرند؟ مطالعه روانشناسی تربیتی 
به دانشجو معلمان کمک خواهد کرد تا از یافته هاي علمی پژوهشی براي پاسخ به مسئله ها یا  پرسش هایی که با آن روبرو می 

. فاده نموده و بتواند با تعمق در آن به توسعه ظرفیت ها و نیز متراکم شدن تجربیات خود در آینده کمک کنندشوند است

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

-: پیشنیاز

روانشناسی تربیتی: نام درس

:قادر خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجو : 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

-علمیدر بررسی منابع
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

-در بررسی منابع علمی
ته است پژوهشی توانس

اطالعات به روز و معتبري 
را جمع آوري کرده و آن را 
در قالب یک مقاله منسجم 

هابه همراه پیشنهاد
.کاربردي ارائه کند

در بررسی عملکرد معلم در در بررسی عملکرد معلم در در بررسی عملکرد معلم تدریس 
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در کالس درس توانسته اثر بخش
است برخی از مالك 
هاي تدریس اثر بخش را 
شناسایی کند اما 
نتوانسته ارتباط میان آن 

ا براي تأثیر گذاري ها ر
بر یادگیري دانش آموزان 

. تحلیل نماید

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

کالس درس توانسته است 
ك هاي تدریس اثر مال

بخش را شناسایی نموده و 
رابطه میان آن ها به جهت 
تأثیر بر یادگیري دانش 
آموزان تحلیل نماید و 
پیشنهاداتی براي لحاظ 
نمودن ویژگی ها و 
موقعیت هاي فردي دانش 

. آموزان ارائه کند
کاربرد 

یافته ها
در بررسی موقعیت 
آموزشی و تربیتی در 

ثیر سطح مدرسه میزان تأ
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 

. یل کرده استتحل

در بررسی موقعیت آموزشی 
و تربیتی در سطح مدرسه 
میزان تأثیر پذیري 
تصمیمات از نظریه هاي 
تربیتی را با استناد به 
کاربرد نظریه ها در 
پژوهش هاي مختلف 
بررسی و با توجه به 

فرهنگی موقعیت و بافت
تفاوت هاي / اجتماعی

فردي پیشنهاداتی ارائه 
.کند

یادگیري، محتواي درس و ساختار آنهايفرصت. 2
کلیات : فصل اول

تعریف روانشناسی-
موضوعات و گرایشهاي روانشناسی-
کاربرد روانشناسی در آموزش-

: 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 
. دارائه نمای

روانشناسی تربیتی: فصل دوم
تعریف روانشناسی تربیتی-
روانشناسی تربیتی و تدریس اثر بخش-
معلمان کارآمد-
روشهاي پژوهش در روانشناسی تربیتی-

:تکالیف یادگیري
روش هاي پژوهش در روانشناسی تربیتی را مطالعه و / مقاالت علمی پژوهشی در خصوص تدریس اثر بخش و ویژگی هاي آن

. ه هاي خود را در گزارشی مبنی بر چگونگی استفاده از یافته ها یا راهکار ها ارائه نمایدیافت
رشد: فصل سوم

رشد انسان-
رشد چیست؟-
رشد شناختی-
رشد اجتماعی و عاطفی-
رشد اخالقی-

:تکالیف یادگیري
ها و تفات هاي دیدگاه ها را گزارش دید گاه هاي مختلف در زمینه ابعاد رشد را مطالعه و در قالب یک جدل مقایسه اي شباهت 

. 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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ي فرهنگی و جنسیتیتفاوت ها-

: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

.ی را در مواجهه با تفاوت هاي فردي مطالعه و تأثیرات آن تحلیل نمایدمرب/ 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
نمونه اي از این مهارت ها را شناسایی و چگونگی روش هاي بکارگیري فرآیند هاي شناختی را در کتاب هاي درسی برسی و

. 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

مدیریت کالس درس: فصل ششم
اصول کلی مدیریت کالس-
شیوه هاي مدیریت کالس-
مطلوب براي یادگیريفضاي -
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
. ه همراه نقد و بررسی و مبتنی بر یافته هاي علمی گزارش نمایدب

کودکان با نیاز هاي ویژه: فصل هفتم
دانش آموزان مبتال به ناتوانی-
اختالالت حسی-
اختالالت جسمی-
کم توان ذهنی-
اختالالت زبانی و گفتاري-
ناتوانی هاي یادگیري-
اختالالت رفتاري و عاطفی-
کودکان تیزهوش-
د کودکان سرآم-

: 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 

. آموزان را برسی و گزارش نماید
العه و یافته ها را با مراجعه به منابع علمی روش هاي ارائه خدمات به دانش آموزان با نیاز هاي ویژه را در سایر کشور ها مط

. در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

فردي از طریق مطالعه نظریه هاي علمی در زمینه تدریس و کاربرد آن در / استفاده از فرصت هاي یادگیري مستقیم
تفاوت هاي فردي در /اي رشديتربیتی، بکارگیري راهبرد هاي شناختی براي مطالعه ویژگی ه/موقعیت هاي آموزشس
، تحلیل و ارائه پیشنهاداتی براي ارتقاء سطح اثر بخشی تصمیمات )کالس درس و مدرسه(تربیتی / موقعیت هاي آموزشی

.مدرسه/ مربی در کالس درس/ معلم
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
.انتشارات ارجمند. حدروانشناسی کاربردي براي معلمان، مترجم رابعه مو). 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(سیف، علی اکبر 
.انتشارات ارجمند. ربردي براي معلمان ،ترجمه مهشید فروغانروانشناسی کا). 1389(فونتانا ، دیوید 
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 12آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی

نمره 8مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
مبناي . ي و آزمون پایان ترم انجام می شودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکرد

. 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

با متن و زمینه جامعه در هم تنیده است و نمی توان جدا از مقوله اجتماعی بودن، تعلیم و تربیت . تعلیم و تربیت امري اجتماعی است
به بیان دیگر،  شناخت واقعی مسائل تعلیم و تربیت مستلزم تجزیه و تحلیل مسائل . به مطالعه در مسائل تعلیم و تربیت پرداخت

جامعه شناسی تربیت، این امکان را پدید می آورد تا با بنابراین درك دانشجویان نسبت به . اجتماعی و فرهنگی محیط اجتماعی است
چشم انداز جامعه شناختی، نگاهی واقع بینانه به تعلیم و تربیت داشته باشد ودرس جامعه شناسی آموزش و پرورش، زمینه اي 

. جویان فراهم می کندمناسب براي انتخاب آگاهانه راه حلهاي تربیتی با توجه به مسائل عام جامعه و یا خاص منطقه خدمت دانش
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 ) زش و پرورشآمو(با مطالعه رویکردهاي کالن و نظري جامعه شناختی تربیت-
.رویکردها را  با مسائل کنونی تعلیم و تربیت گزارش دهد

با رویکرد تعاملی و نگاهی خردنگر و با استفاده از روشهاي تحقیق در جامعه شناختی تربیت، سازمان مدرسه، کالس درس و روابط -
.ناسبی براي مطالعه و بررسی این روابط پیشنهاد دهددر مدرسه را شناسایی کند و شیوه م

-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 
شناسد و  نمی تواند ویژگیهاي 
اصلی نظریه ها و کاربردهاي 

.ص دهدعملی انها را تشخی

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 

.منطقه خود بهره گیرد

عالوه بر درك عمیق نظریه هاي 
تی تربیت، مختلف جامعه شناخ

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 
را فرا گرفته است، قادر ) کوچک

به ارائه گزارش پدیده هاي 
نمی تواند مختلف است، اما 

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 
تحقیق و شناسایی و تحلیل روابط 
بین پدیده ها و افراد، می تواند به 

بیین و پیش بینی وقایع آموزشی ت
.با توجه به نظریه ها بپردازد

طراحی برنامه حل 
با (مسئله تربیتی 

تاکید بر جامعه
)شناسی

قادر به شناسایی یک مسئله 
تربیتی است ، براي حل مسئله 
یک طرح پیشنهادي نیز ارائه 
می دهد، ولی طرح پیشنهادي او 
فاقد توجه به رویکردهاي جامعه 

. استشناختی

قادر به شناسایی یک مسئله 
تربیتی، و ارائه راه حل با توجه 
به رویکردهاي جامعه شناختی 
است اما نسبت به پیچیدگی و 
شبکه اي بودن مسائل بی توجه 

. است

می تواند برنامه حل مسئله تربیتی 
را با توجه به رویکردهاي جامعه 
شناختی  به طور سیستمی و 

.بی کندشبکه اي  طراحی و ارزیا
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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
خاستگاه و تکامل جامعه شناختی تربیت

قلمرو جامعه شناختی تربیت
جامعه شناسی تربیت یا جامعه شناسی آموزش و پرورش و ارائه نقشه مطالعه و مرور یکی از کتابهاي : تکالیف یادگیري

مفهومی در رابطه با قلمرو جامعه شناسی تربیت
ارائه یک تعریف جامع از جامعه شناسی تربیت توسط دانشجو:  تکالیف یادگیري

)دو جلسه( رویکردهاي نظري در جامعه شناختی تربیت: فصل دوم
)رکیمامیل دو( نظریه کارکرد گرایی

)کریستوفر جنکز( نابرابري اجتماعی
)نظریه آموزش و پرورش و کنش فرهنگی، فریره، ایوان ایلیچ( پارادایم انتقادي
)مایکل یانگ( نظریه تفسیري 

طبقه بندي نظریه هاي جامعه شناختی تربیت و بیان ویژگیهاي اصلی این نظریات در یک جدول: تکالیف یادگیري
اب حداقل یکی از نظریه ها و مطالعه منابع بیشتر براي مطالعهانتخ: تکالیف یادگیري

)دو جلسه( روشهاي تحقیق در جامعه شناسی تربیت:  فصل سوم
روشهاي تحقیق کمی
)قوم نگاري، مردم نگاري، روان شناسی اجتماعی، کنش متقابل نمادین، تحقیق در گروههاي کوچک( روشهاي تحقیق کیفی

کتاب کندوکاوها و پنداشته ها، فرامرز رفیع پورمطالعه : 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: تکالیف عملکردي

)جلسهیک( 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
ل مدرسه با توجه به یکی از نظریه هاي جامعه شناختی تربیتتحلیل مسائ: تکالیف عملکردي

)یک جلسه( فرایند هاي مربوط به مدرسه: فصل پنجم
فرهنگ دانش آموزان و عملکرد تحصیلی

جو مدرسه 
انتظار از مدرسه
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)نظریه اتکینسون، نظریه مک کلند( انگیزه پیشرفت
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: کالیف یادگیريت

)دو جلسه( جامعه شناسی کالس درس: فصل ششم
گروههاي دانش آموزي

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

)تکنیک مشاهده بیلز پیشنهاد می شود( رسمی در بین دانش آموزان  و ارائه گزارش آن به کالس
یمطالعه گزارشهاي فوق در گروههاي دانشجویی و تحلیل پویایی و آسیب هاي اجتماع:تکالیف عملکردي

)یک جلسه( جامعه شناسی برنامه درسی: فصل هفتم
جامعه شناسی کتابهاي درسی

جامعه شناسی فضا
برنامه درسی پنهان
مشاهده و ارائه گزارش در رابطه با  فضا و کتابهاي درسی : تکلیف یادگیري

در مدرسه مورد نظربررسی و تحلیل همه گزارشهاي قبل و کاوش و جستجو در  برنامه درسی پنهان: تکلیف عملکردي
)سه جلسه( جامعه شناختی تربیت و مسائل تربیتی: فصل هشتم

چگونگی اولویت بندي مسائل تربیتی مدرسه 
طراحی یک برنامه موثر براي حل یک مسئله تربیتی با توجه به یک نظریه پشتیبان: 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 .  به هاي کاربردي این درس مورد توجه  استتوجه به جن

.  و بهره گیري از روشهاي مشارکتی در آموزش فراهم شود

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

.شر دانشگاهی تهرانمرکز ن). 1387(درآمدي به جامعه شناسی تعلیم و تربیت، ترجمه غالمعلی سرمد. موریش، ایور
.تهران انتشارات روان. جامعه شناسی اموزش و پرورش). 1387(عالقه بند، علی 

.انتشارات سمت. تهران. جامعه شناسی آموزش و پرورش). 1392(شارع پور، محمود 
:منابع فرعی
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انتشارات آواي نور: تهران. جامعه شناسی آموزش و پرورش). 1392(منادي، مرتضی
تهران انتشارات ). جلد دوم کندوکاوها و پنداشته ها( تکنیکهاي خاص تحقیق در علوم اجتماعی). 1390(فرامرزرفیع پور، 

.شرکت سهامی انتشار
. جامعه شناسی مدرن، ترجمه حسن پویان. سلی، پ

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره8کالس تکالیف یادگیري و تکالیف عملکردي و شرکت در مباحث : 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 

کمی اشاره اي اجمالی شود و بیشتر بر روشهاي هاي مختلف درسی هم پوشانی داشته باشد، تاکید می شود بر روشهاي تحقیق 
.  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 باشد، چنین درکی شامل دانش مربوط به نظریهمیتدریس اثربخش مستلزم درکی فزاینده از یادگیري و شیوه وقوع آن
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 

ف تربیتی، هاي مختلهاي 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 سازددانشجومعلمان را با سودمندي و کاربردي بودن روش

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

هاي یادگیري و آموزشنظریه:  نام درس

:قادر خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجو : 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

هاي یادگیري و آموزش  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

ــا د  ــه ه ــائل  نظری ــل مس ر ح
.باشدتربیتی نمی

با درك نقاط ضعف و قـوت  
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

تحلیل شرایط حصـول و عـدم   
-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 
پیشنهادي او فاقد توجه طرح 

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

قادر است برنامه حل مسئله 
تربیتی را با توجه به 

ر یک از راهبردها و اصول ه
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

بیان ضرورت و جایگاه نظریه در علم - 
مکاتب تجربه گرا- 
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مکاتب خرد گرا- 
ریه هاي جدید در یادگیرينظ- 

)نظریه، نظریه علمی، یادگیري، آموزش(تعریف مفاهیم : فصل دوم
تعریف یادگیري و ویژگی هاي آن- 
ویژگی هاي نظریه یادگیري جامع - 
مقایسه یادگیري با آموزش- 
ارائه چارت مربوط به نظریات یادگیري- 

:تکالیف عملکردي
.به منایع متعدد تعاریف مختلفی گردآوري و در قالب جدولی ارائه نماینداز دانشجویان خواسته شود با مراجعه 

هاي رفتاري یادگیرينظریه: فصل سوم
:تکالیف یادگیري

.هاي آموزش رفتارگرایان در کالس مطرح و درخصوص اصول مربوطه  بحث و تبادل نظر شودنمونه هایی از روش
هاي شناختی یادگیرينظریه: فصل چهارم

:یادگیريتکالیف 
.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

.ارزیابی نقاط ضعف و قوت اصول یادگیري در نظریه خبرپردازي
هاي سازندگی یادگیرينظریه: فصل ششم
:کرديتکالیف عمل

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
:تکالیف عملکردي

ن با آموزش و یادگیري را مطالعه مقاالت و پژوهش هاي منتشر شده در زمینه مطالعات مربوط به مغز و ارتباط آ
. 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

کاربرد نظریه نوروفیزیولوژیکی
:تکالیف عملکردي
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تربیتی را با استفاده از نظریه هاي مطالعه شده تحلیل و / استفاده از نظریه هاي مطالعه شده یک موقعیت آموزشیبا 
.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 میآن در موقعیتبا توجه به اینکه درك عمیق دانش نظري مستلزم کاربرد

مباحث نظري به شیوه مشارکتی، بر انجام فعالیت هاي عملی و بکارگیري دانش نظري در موقعیـت هـاي واقعـی تـدریس     
راهبردهاي رشدتواند زمینهعالوه براین تدارك فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی می. 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 -
نمره4دانشجو در مجموعه تکالیف عملکردي عملکرد-
)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

آموزش و برنامه درسی، عرصه اصلی اختیارات معلم است؛ و همین اختیارات است که مسئولیت معلم هايتدریس در تمامی نظام
فعالیتی موقعیتی است که شکل موثر آن بر بنیاد دانش و » تدریس«. کندهاي تدریس الزامی میرا براي بکارگیري موثر روش

کردن فقط با ي هرگونه عمل خود نیاز دارند؛ اما عمل معلمیچنین دانشی را معلمان آینده برا. شودهاي علمی دنبال مییافته
کند، کسب دانش تدریس هاي تدریس آماده میآنچه دانشجومعلمان را براي بکارگیري روش. شودکسب این دانش ممکن نمی

-نر که میاي از دانش و ههاي شخصی است؛ مجموعه تلفیق شدههاي ساخت دانش تدریسی بر اساس تجربهبه همراه قابلیت
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 شونددانشجومعلمان در سطحی عام فراهم کند تا آنان قادر به ادراك و بکارگیري روش
براي تحقق . شوند از فنون آن در عمل بهره بگیرندشوند و قادر میمیدانشجومعلمان با مبانی، اصول و مراحل تدریس آشنا 

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

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

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
ند که در آن نقش معلم به عنوان کارگزار اصلی آن عرصه به روشنی تشریح اي اقدام کبه 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 
تدریس آشنایی دارد و همچنین، دانشجومعلم در پایان این واحد یادگیري با اصول عام و خاص . برنامه خود دفاع نماید

شناسد و از منابع معتبر تدریس آگاه هاي متفاوت میهاي بکارگیري آنها در موقعیتهاي تدریس را با قابلیتبرخی روش
.  تر را دارد و به پیگیري دستاوردهاي علمی جدید حوزه تدریس، متعهد استاست 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
بان خاص خود تشریحی به ز

.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
- معلم در موقعیت خاص ارائه می

. نماید

ایفاي نقش 
معلمی در 

تدریس 

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

. اقدام کند

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

کند که در منابع عمل می
درس بر آنها تاکید نشده است 

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

هاي گیري در موقعیتمیمبه تص
واقعی یا فرضی اقدام و به عنوان 
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ولی در منابع این حوزه ايمدرسه
.موجود است

.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 

- ز بازخوانی تجربه دیده میا
. 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 استرچوب زمان شانزده جلسهمحتواي مورد استفاده این درس در چا

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 
طرح ضرورت و جایگاه موضوع و ایجاد 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 

. را مدلل تشریح کندروایت و مقبول یا نامقبول بودن آن
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(رح گستره موضوعی تدریس شناسی و شمفهومتشریح 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 مدرسهن و ضرورتهاي تدریسی معلماتبیین 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: ايمراحل تدریس مدرسهپنجم
-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: يامراحل تدریس مدرسهششم
.درس و چگونگی ارزشیابی یادگیري مخاطبان) فضا و روابط(تنظیم مکان 

.نقد و بررسی مراحل ذکر شده: عملی
تهیه آن، تدوین طرح درس سـالیانه در کـالس و نقـد و    اجزاي طرح درس سالیانه و اصولطرح 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 
.ندتهیه و با مدرس درس ارائه ک
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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 طرح درس سالیانه براي موضوع مورد نظر خـود  هر یک از دانشجومعلمان :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
-یهـایی مـ  هاي مـدیریت کـالس  هاي 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 کردهاي تدریس را طبقهههاي دیگر به چه شکلی روشبنديطبقه: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 روشیس شاگردمحورهاي تدرروشدوازدهم

.درس
هاي کوچک به طراحی تدریس بر اساس این روش اقـدام و بـه   دانشجویان در گروه: عملی

.پردازندتدریس می
ح در ارتباط با موضوعات درسی، اثـربخش  هاي توضیهاي توضیح دادن، قابلیت روشروشتوضیح 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 تدریسگیري از آن در هر یک از روشها و چگونگی بهرهانواع پرسشکردن معلم در کالس پرسشچهاردهم
هاي تجربی یا هاي موثر پرسش کردن در موقعیتگفتگوي دانشجویان در باره روش: لیعم

.فرضی
هـاي کالسـی   مواجهه معلم بـا پرسـش  پانزدهم

شاگردان
-هاي پرسش کردن شاگردان، چگونگی مواجهه با پرسشهاي شاگردان، انگیزهانواع پرسش

هاي تدریسهاي شاگردان در هر یک از انواع روش
هاي ها در موقعیتهاي موثر پاسخگویی به پرسشتگوي دانشجویان در باره روشگف: عملی

.تجربی یا فرضی
هـا و مزایـا و   هاي آزمون و سنجش پیشرفت تحصیلی در کالس درس، انـواع آزمـون  روشسنجش یادگیري شاگردانشانزدهم

ي هـا معایب آنها براي بکارگیري در کالس درس، اهداف سـنجش در کـالس درس، روش  
.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 یجانبه آموزشگر ـ دانشـجو انجـام مـ    هاي 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
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دقیقـه در  15ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقـت قبلـی، تـا    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. درس به ارائه نظر بپردازندکالس 

شود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست هایی مطرح حال، در جلسات درس ممکن است پرسشدرعین. گیردتمرین قرار می
ورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه تواند به صدانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می

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        . زامی استدر این درس استفاده از منبع مکتوب ال

.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 - 

.درسهایی از قرآن
نـازیال کریمـی و   : مترجمـان ). چـارچوبی جـامع بـراي آمـوزش اثـربخش     (هنر و علم تـدریس  ). 2007. (رابرتمارزانو، - 

.موسسه فرهنگی منادي تربیت: تهران). 1394(عبدالرحیم نوه ابراهیم 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
گیرد که زمون مکتوب پایانی صورت میهاي تدریس در قالب یک آارزشیابی پایانی در درس اصول و روش: 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 میهاي بخش عملی درس را شاملارزشیابی ضمن نیمسال از سویی تمام فعالیت: ارزشیابی ضمن نیمسال
گیرد و دستاورد هر دو قسمت جهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته دیگر براي اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیري انجام می

.شودمی
آموزشگر در مواردي که . 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 کنندمیمصلحت بداند، اجازه 
: 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

تیاز درصد ام35: ـ آزمون پایانی
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: 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
.و سایر منابع مفیدمطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر.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

ور حـداکثر اسـتفاده از توانـایی هـاي بـالقوه در طـول       راهنمایی مجموعه فعالیت هاي منظم و سازمان یافته اي است که به منظ
مشاوره رابطه رویاروي بین مراجع و مشاور است که بدان وسیله به مراجع کمک می شـود تـا   . زندگی درباره فرد اعمال می شود

سـازنده را  پس از شناخت خویش تصمیمات مناسبی اتخاذ نماید،از طریق مشاوره مراجع می آموزد که چگونه یک زندگی سالم و
. 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 
علمـان  خدمات راهنمایی و مشاوره می توان به توانایی ها و محدودیت هاي دانـش آمـوزان پـی برد،یکـی از وظـایف اساسـی م      

راهنمایی و هدایت دانش آموزان می باشد به طور مسلم ارایه خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش آموزان بدون آگاهی معلمان از 
مبانی،اصول و روش هاي راهنمایی و مشاوره میسور نمی باشد، بنابراین الزم است دانشجو معلمـان در دوران تحصـیل خـود بـا     

ایی و مشاوره آشنا شده تا بتوانند درآینده به عنوان معلم مدرسه نقش راهنمایی و مشاوره اي خـود  مبانی، اصول و روشهاي راهنم
همچنین این درس به عنوان یکی از دروس پایه براي دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره محسوب مـی  . را به خوبی ایفا نمایند

حرفه اي فراهم نموده وزمینه ساز ورود به دروس تخصصی مشـاوره  هاي الزم در آنها براي کسب مهارتهاي پایه 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 
اصول مشاوره بهره کافی ببرد، به جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش پی ببرد و با نقش مشاوره اي معلمـان  

همچنین از فنون و روش هاي شناخت دانش آموزان و رویکردهاي اساسی مشاوره .آشنا شوددر فرایند تدریس و کالس درس
.و روان درمانی اطالعات کافی کسب نموده و بتواند در موقعیت واقعی مدرسه بکار ببرد

شـناختی کـه   دانشجوپس از گذراندن این درس قادر خواهد بود از اصول مشاوره در موقعیت هاي واقعی مدرسه بهره برده و با 
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
Ck&pck 2کد-

1&3-3&4-
3سطح2سطح1سطح هامالك&3

ــوایی و   ــش محتــ دانــ
موضــــوعی راهنمــــایی 

نومشاوره و انواع آ

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  

.  نموده است

موضوعات اساسی راهنمایی 
و مشاوره و انواع آن را مورد 
ــه   ــرار داده و یافت مقایســه ق

یـک  هاي خـود را در قالـب  
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  
صورت یک گزارش منسجم 

.ارایه نموده است
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نقش و وظـایف کارکنـان   
با فرایند مدرسه در رابطه

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
نمایی مدرسه را در فرایند راه

و مشاوره دانش آموزان مورد 
ــه   ــرار داده و یافت مقایســه 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    

ه و وتجزیه و تحلیل قرارداد
یافته هاي خود را به صورت 

.مکتوب گزارش نموده است

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

هیم اساسی رویکردهـاي  مفا
اصلی مشاوره و روان درمانی 
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 

لب یافته ها بـه  خود را در قا
صورت یک گزارش منسجم 

.ارایه نموده است

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   

ا گزارش نمـوده  آنها، آن ر
.  است

ــایی و    ــاي راهنم ــه ه 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    

درسـایر کشـورها را   مشاوره 
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-
ر نظام آموزش و پرورشفلسفه و اهمیت راهنمایی و مشاوره د-
تاریخچه راهنمایی و مشاوره در جهان و ایران-
راهنمایی و مشاوره در اسالم-
مفهوم و تعریف راهنمایی-
اصول و اهداف راهنمایی -
خدمات راهنمایی -
مفهوم و تعریف مشاوره-
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اصول و اهداف مشاوره -
خدمات مشاوره-
مفهوم و تعریف مشورت-
درمانیتعریف روان-
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

: ت عملکرديفعالی
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-
رمانی متمرکز بر تفکر و باوررویکردهاي د-
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
لف و بیان تفاوت هاي آنهامقایسه رویکردهاي درمانی مخت-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-
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
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در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرسمشارکت -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
ه و ارایه گزارش آن در کالس درستحلیل و مقایسه الگوهاي راهنمایی و مشاور-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: هارمچفصل چ
تعریف روش و فن-
روش هاي راهنمایی و مشاوره-
ل نویسـی،واقعه نویسـی،مقیاس درجـه بنـدي رفتـار،گروه سـنجی،مطالعه       مشاهده،مصاحبه،پرسشنامه،شرح حـا (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-

به جلسه، همدلی، مواجهه سازي، تفسیر و بینش، رهبري، ایفاي نقش، تسکین یـا آرام بخشـی،   بستن، تعیین تکلیف، پایان دادن
)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
اوره با یکدیگر و بیان تفاوت هاي آنهامقایسه فنون راهنمایی و مش-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    ....اهنمایی نظیر مشاهده، مصاحبه و طراحی و اجراي یک نمونه از هر کدام از فنون ر-2

بیان کاربرد هریک از فنون راهنمایی و مشاوره درمحیط واقعی مدرسه در قالب گزارش کتبی
انـش  در مـورد یـک نفـر از د   )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

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-
ن در فرایند راهنمایی و مشاوره نقش سایر متخصصا-
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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
معلم،مدیر،مشاور،مربی پرورشی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشاوره مدرسه و بیان تفاوت مقایسه نقش و وظایف -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: صل ششمف
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-
ز مشاوره دانش آموزي وخانواده در مناطق آموزش و پرورشخدمات و وظایف مراک-
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-

:یت یادگیريفعال
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
فمقایسه دانش آموزان از نظر تفاوت هاي فردي در ابعاد مختل-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
فاوت هاي فردي دونفر از دانش آموزان یک مدرسه توسط دانشجویان رشته مشاوره و ارایـه گـزارش کتبـی آن بـه     مقایسه ت-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 . یان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده استهمراه مشارکت دانشجو
کالسی و الزامات محیط آموزشی، بهره گیري از فرصتهاي یادگیري خارج از محـیط آموزشـی،برقراري پیونـد میـان نظـر و      
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یـت هـاي عملکـردي توسـط مـدرس از      عمل در محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی دانشجویان در انجام فعال
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 دانشجو معلمان در موقعیت هاي واقعی مدرسه خواهد شد
.تلف محیط آموزشی می باشدشناختی فرد در موقعیت هاي مخ

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

.واالنترجمه مهدي گنجی، تهران، نشر سا. 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-
ارات رشد زمینه مشاوره و راهنمایی، ترجمه باقر ثنایی و همکاران،انتش). 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 -
لمی دانشگاه آزاد اسالمی اصول و روش هاي راهنمایی و مشاوره،تهران،انتشارات ع). 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
نمره2عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی: ارزشیابی فرآیند

نمره8عملکردي) فعالیت(الیفمجموعه تک: 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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»یادگیريارزشیابی از «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     
در واقع این درس کمک میکند تا بتوان میزان تحقق اهداف کلی از آموزش را مـورد ارزیـابی قـرار داده، سـطح     . گیري می باشد

اسـتفاده و بکـارگیري الگوهـاي متعـدد     . را ارتقا بخشیده و بطور نظامند اثرات آنرا مورد بازبینی و واکاوي قـرار داد کیفی آموزش
ارزشیابی براي قضاوت درخصوص برنامه هاي درسی به معلمان کمک می کنـد تـا نیازهـاي آموزشـی را شناسـایی نماینـد و در       

.گرش و باالبردن سطح مهارتها را بهبود بخشندسازماندهی مطالب و محتواي درسی انتقال دانش، ن
مشخصات درس

عملی/ نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

:پیشنیاز

ارزشیابی از یادگیري:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
انواع آزمونها و الگوهـاي ارزشـیابی را پیـاده سـازي     تحصیلی قادر باشد با کسب مهارت در حوزه ارزشیابی پیشرفت

، نحوه محاسـبه ضـریب   محاسبه ضریب دشواري آزموننماید و در خصوص اهداف ارزشیابی، آزمونهاي عملکردي، 
.پایایی و آزمونهاي ارزیابی عملکرد گزارشی را ارائه نماید :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    
ــورد ت ــل ارزشــیابی را م حلی

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

در اســت انــواع دانشــجو قــا
ــه   ــردي را ب ــا عملک آزمونه
لحاظ کاربردي مورد نفـد و  

. تحلیل قرار دهد
محاسبه ضریب 
پایایی و روایی

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 

. دهدتحصیلی را انجام

دانشجو قادر اسـت ضـریب   
ــواع   ــی انـ ــایی و روایـ پایـ
آزمونهاي پیشرفت تحصیلی 
را محاسبه نماید و مورد نفد 

. و بررسی قرار دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسنوبت بحث



۱۱۲

ي، گیـر آزمون، اندازه: تعاریف و اصطالحاتاول
ارزشیابی، مقیاسها و انواع آن،

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

.و تحلیل گردد
از دانشجویان خواسته شود بـا مراجعـه بـه    
منایع متعدد تعاریف مختلفی گـرآوري و در  

.قالب جدولی ارائه نمایند

هایی از آزمونها در کالس مطرح و نمونهانواع آزمونها و ویژگی آنهادوم
بر چگونگی و نحوه ساخت آنها بحـث و  

.تبادل نظر شود

از دانشجویان خواسته شود نمونـه هـایی از   
آزمونها را در پژوهشها یافته و با ویژگیهاي 

.آنها تطابق بدهند
بحث و تبادل نظر در خصوص ارزشـیابی  رویکردهاي مطرح در ارزشیابیسوم

سه اي با توجه بـه اهـداف   و دیدگاه مقای
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  

ها و پیش نیازها با بحث و گفتگـو  و هدف
.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

تحصیلیبندیهاي طرح ارزشیابی پیشرفت 
با ارائه نمونه هایی از انـواع طـرح هـاي    
ارشیابی پشـیرفت تحصـیلی، ویژگیهـا و    
سطوح طبقه بندي طرحها مورد تحلیل و 

.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
آزمونها و کاربرد آنها و قواعـد هـر   انواعششم

یک
با طـرح نمونـه هـاي متفـاوتی از انـواع      
آزمون ها در کالس نقاط قوت و ضـعف  
هــر یــک از آزمونهــا بــه نقــد و بررســی 

.گذاشته شود

از دانشجویان خواسته شود با طراحی یـک  
نمونه ترکیبی از انواع آزمونها ویژگیهاي هر 

.رار دهندیک از آزمونها را مورد ارزیابی ق

نمونه هاي متعددي از طـرح هـا توسـط    طرح نمونه هاي عملی در کالسهفتم
ــاي    ــه ه ــایی و نمون ــجویان شناس دانش
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

یف آزمونهـاي عملکـردي و انـواع آن،    تعرهشتم
مراحل تهیـه آزمونهـاي عملکـردي، روش    

ــاي   واقعه نگاري ، چگونگی تهیه چک لیست 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

دانشجویان خواسته شـود یـک نمونـه از    از
روشهاي سنجش مشاهده اي را انتخـاب و  
ــک   ــاري ی ــه نگ ــتفاده از روش واقع ــا اس ب

.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      
رد و مباحث کالس بـا  کالس ارائه و موا

.نمونه تطبیق و واکاوي گردد

از دانشــجویان خواســته شــود یــک نمونــه 
آزمون را مورد تحلیل و بررسـی قـرار داده،   
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 شاخصهاي مرکزي و پراکندگی با ذکر 

.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    

و همبستگی مثالها و نمونـه هـایی تمـرین    
.نمرات آزمونهاي قبلی محاسبه گردد

در نمونه هاي آزمونهاي قبلی محاسابات 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

ــوار    ــود در م ــته ش ــجویان خواس د از دانش
آزمونهاي قبلی روایـی آزمونهـا محاسـبه و    

.گزارش گردد دوازدهم

ــایی، نحــوه  سیزدهم ــایی، روشــهاي پای تعریــف پای
محاسبه ضریب پایایی

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

از دانشجویان خواسته شود نحـوه محاسـبه   
مورد بررسی پایایی را در چند کار پژوهشی 

.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

.یندترسیم نما
ــاحبه،   پانزدهم ــت، مص ــاهده موقعی ــهاي مش روش

نظرخواهی
روشهاي ارزشیابی مورد تحلیل و بررسی 
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 

ر پژوهشـی  بطور یکپارچه در قالب یک کـا 
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
آموزشیمنابع . 4

: منبع اصلی
.روشهاي اندازه گیري و ارزشیابی آموزشی، دکتر علی اکبر سیف، نشر دوران

:منبع فرعی
.ارزشیابی آموزشی، دکتر عباس بازرگان، ناشر سمت
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.دانشگاه پیام نور: روشهاي ارزشیابی آموزشی، دکتر علیرضا کیامنش، ناشر
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
.کارعملی که در جلسه آخر براي دانشجویان تعیین گردیده استنمره ارزیابی6

نمره آزمون کتبی14: ارزشیابی پایانی
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»آموزشدرهنرکاربرد«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

معلمان باید با -از این رو دانشجو. دازدکاربرد هنر در آموزش به حوزه پیوند بین نظریه و عمل در برنامه درسی هنر می پر
حوزه هاي کاربردي هنر آشنا شده و  بتوانند به صورت عملیاتی، فرصت هاي یادگیري هنر را کسب کنند تا بتوانند در حوزه 

رنامه این درس توجه دانشجویان به ب. آموزش به دانش آموزان مدارس به عنوان معلمانی توانمند در حوزه هنر ایفاي نقش کنند
.  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

:شجو قادر خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري دان: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

.مفهوم هنر و رابطه آن با مفهوم سواد را شناسایی کند-
.ابعاد چهارگانه هنر در آموزش را به روشنی درك کند-
.رابطه هنر و تلفیق با سایر دروس را درك کرده و بکار بگیرد-
.برنامه درسی و آموزش هنر را در نگاه جهانی به همراه تجارب نوآورانه بشناسد- :گی اساسیشایست

CK -کدهاي
2-1و 1-1
PCK -کدهاي
3-1 ،3-2 ،3-3 ،3-4

3سطح2سطح1سطح هامالك
به خلق اثر هنري تولید هنري 

ساده با استفاده از الگو 
. بپردازد

به خلق اثر هنري 
.متفاوت 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 را به درستی درك 
کرده و به تحلیل عمیق 

.بپردازد
حساسیت بصري نقد هنري 

نسبت 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
زیبایی 

شناسی 
در گفتگوي دائمی 
دربارة ماهیت هنر 

. شرکت کند

هاي ساس مالكبر ا
دقیق به قضاوت دربارة 

.هنر  بپردازد

هاي دقیق بر اساس مالك
به قضاوت دربارة هنر  و  

.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-
و تربیت چندفرهنگیهنر-

: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-
. هایی براي توسعه تخیل گرایی آنها فراهم شودرا طراحی کنند که مهارتسیدانشجویان باید برنامۀ در-
دانشجویان با دامنه وسیعی از رسانه ها، ابزارها، تجهیزات و فنونی که توسط هنرمندان به کار گرفته می شوند، آشنا می -

را رشد و شکل می دهد، را می همچنین  سوژه ها، موضوعات درسی، نهادها و سایر ابزارهایی که تولید هنري . 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

شکل تجسمی از طریق دستیابی به راه هاي دانشجویان می توانند افکار، ارزش ها و احساسات مختلف خود را در یک-
. 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 دانشجویان باید لذت ناشی از خلق آثار تجسمی را تجربه کنند و فرصت کسب مهارت-

.بخش را داشته باشندتجربۀ لذت
. به صورت پوشه کار ارائه شود-

تاریخ هنري-فصل سوم
دانشجویان بر . ن پدید آمده، می پردازندکه هنر در آدر 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

نـري  مثل تاریخ تولد و مرگ، سوابق و تجارب اولیه، اطالعـات در مـورد آثـار ه   : اطالعات واقعی در مورد هنرمندان-
. مثل توصیف فیزیکی، موضوعی و شرایط
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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
شامل اطالعاتی دربارة وسایل و مواد مورد استفاده، ابزارها و روش هاي به کار برده شـده و تغییـرات   : یل اثر هنريتحل-

. حاصله در اثر هنري که ناشی از گذر زمان یا سایر تأثیرهاي محیطی است
و فرهنگـی و شـناخت   یعنی بررسی ارتباط میان آثار هنري و محیط اجتماعی، سیاسی : )بستر(روابط مربوط به زمینه -

.تأثیر آن بر آثار مورد نظر

: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
. هنري ملی یا بین المللی بپردازندبه تحلیل صوري، واقعی و روابط زمینه ها در یک یا چند اثر-

. 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-
. نگرند و تکنیک هاي نقد آثار هنري را می آموزندبنابراین دانشجویان با نگاهی متفاوت به آثار و پدیده هاي هنري می . است
نقادي هنري شامل کاربرد زبان، نگارش متفکرانه و هوشمندانه و صحبت کردن درباره هنر است که از طریق آن فرد می -

.تواند به نحوي بهتر و پربارتر نقش و جایگاه هنر را در فرهنگ و جامعه درك کند و براي آن ارزش قائل شود
: یان مراحل چهارگانه نقادي هنري را باید بیاموزنددانشجو-
اگرچه مرحله توصیف بر ابعادي تأکید دارد که ما از طریق آنها به درك کلی امور می رسیم اما می تواند بحث :توصیف.1

ک نفر شکلی را گاهی ممکن است فردي رنگی را قرمز ببیند اما فرد دیگري آن را نارنجی ببیند و یا ی. هاي عمیقی را پدید آورد
.به هر حال از طریق توصیف است که می توان زبان را دقیق تر نشان داد. مربع ببینند ولی فرد دیگر آن را چند ضلعی ببیند

اگرچه تحلیل یک مبناي ادراکی دارد اما از مرحله توصیف یک گام فراتر می رود و فراگیر را وادار می کند تا :تحلیل.2
فراگیر باید بتواند بین تقارن و نامتقارن تفاوت قائل شود، رسانه هاي هنري را . هنري را تحلیل کندساختار یا ترکیب یک اثر 

آیا دانشجویان می توانند از زبان طراحی استفاده کنند یا خیر؟. تشخیص دهند، نسبت به کیفیت هاي رنگ و خط حساس باشد
می گذارد و از او خواسته می شود تا درباره معناي مستتر در در مرحله تفسیر، دانشجویان به سطوح تخیلی تر قدم :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
ه درباره اثر هنري سوال هاي در این مرحل. اثر هنري و جهتی که هنرمند فراگیر را به آن سمت می کشاند، ارتباط برقرار کند

.مختلفی مطرح می شود و ویژگی آنها، این است که سواالت باز هستند و پاسخ درست یا غلط ندارند
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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
قضاوت هاي شکل گرفته در این حالت به بحث گذاشته . با سایرآثار هنري نشان می دهدهنري است و جایگاه آن در مقایسه 

. نمی شوند زیرا این وظیفه نقادان و خبرگان حرفه اي تر است نه معلمان دوره ابتدایی
تکلیف عملکردي

چیده و ظریف مستتر هاي پیحساسیت بصري باید در دانشجویان پرورش یابد تا به اتکاي آن بتوانند خصوصیات و کیفیت-
.در آثار هنري و محیط پیرامون خود را درك و توصیف کنند

. 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
. کنندایجاد میهایی است که هنرها  هدف 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      -

. ختن، نقادي و بررسی تاریخی هنر به وجود می آید را مورد بررسی قرار دهندطبیعی در مسیر سا

: 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 مییدگاه به آن برنامۀ درسی هنر اشاره دارد که با دیگر برنامهاین د

: شودتلفیقی هنر عموماً در یکی از چهار نوع ساختار برنامۀ درسی سازماندهی می
هنگی خاص را بشناسند؛ مثل مطالعۀ شود تا به فراگیران کمک کند تا دورة خاص تاریخی یا فرگاهی 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-

. یتم در موسیقی با معناي ریتم در هنرهاي تجسمیتفاوت معناي ر
. 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 کنندتوان 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 دانشکه مستلزم در نظر گرفتن دیسیپلین
هاي فیزیکی مواد ها باید مالحظات طراحی، رشد کودك، ویژگیدبستانی یک بازي طراحی کنند، آنآموزان پیشدانش

این امر را می توان به صورت عملی با دانشجویان . بگیرندشناسی را در نظرآموزشی، ترکیب این موارد و مسائل زیبا
.تمرین کرد

: تکلیف عملکردي
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به صورت تلفیقی یک ... دانشجویان با استفاده از فعالیت هاي هنري مختلف براي یک درس مانند علوم، ریاضی، فارسی و -
. یقی را اجرا کندبرنامه درسی طراحی کند و متناسب با آن به صورت عملی آن برنامه درسی تلف

. 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

ه صورت الکترونیکی و کتابخانه اي به دانشجویان معرفی می شود همچنین برخی مجامع بین المللی در حوزه آموزش هنر ب-
. 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        -
صصی، سایت هاي اینترنتی و نشریات آموزش هنر آشنایی با مجامع تخ-

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-

. صورت پوشه کار ارائه شودبه -

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-
. براي طراحی فرصت هاي یادگیري بر اساس ابعاد نقد هنري، تاریخ هنري و زیبایی شناسیراهبرد غیر مستقیم-

منابع آموزشی.5
شود، عبارتند ازبراي استفاده در این درس پیشنهاد می1398منابعی که تا پایان سال 

منبع اصلی-
: براي بخش نظري

. سمت: ی و آموزش هنر در آموزش و پرورش، تهرانبرنامه درس).  1393(مهرمحمدي، محمود؛ کیان، مرجان -
: براي بخش عملی

. سایر منابع آموزشی معتبر که شیوه هاي تولید محصوالت هنري را آموزش داده اند-
: منابع فرعی-
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: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

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 6=  آزمون پایان ترم: ارزشیابی پایانی-
نمره 8= ارزیابی پوشه کار بر اساس تولیدهنري، تاریخ هنري، نقد هنري -
مرتبط با ... انند معرفی کتاب، سایت، اخبار، گزارش هاي علمی، همایش ها و اطالع رسانی توسط دانشجویان در طول ترم م-

نمره3= آموزش هنر
نمره 3=  معرفی، نقد و تحلیل آثار هنري، تاریخی، فرهنگی ملی و بین المللی توسط دانشجویان در طول ترم-
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»کاربرد زبان در تربیت«سرفصل درس 
س و منطق آنمعرفی در. 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 دارندو اندیشه، رابطهدیگر، زبان 
. 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
ث مربوط به زبان است؛ به طوري که، برخی از زبان شناسان، ارتباط را مهم ترین کارکرد زبان دانسته اند؛ و تربیـت  مهم در مباح

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؟   . گیردکل میآموزشی از طریق ارتباط کالمی ش/تربیتی

چه مالحظات و چه محدودیت هایی در این مسیر وجود دارد؟ با شناخت ویژگی هـاي زبـان و چگـونگی بـه کـارگیري زبـان و       
آموزشـی  /هـا، امکـان فعالیـت تربیتـی    آموزش ضمن جستجوي پاسخ این پرسش /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
هاي ارتباطی در ها و فعالیتدر  ابعاد مختلف حیطه) کالمی(به انواع ارتباط زبانیبا توجه -1

آموزشی یک معلم به حضور /آموزش، رابطه زبان و تربیت را بفهمد و با توجه به وظایف تربیتی/تربیت
. آگاه و حساس شود) تعلیم و تربیت(آموزش /و  نقش زبان در ابعاد مختلف تربیت

.آفرین بفهمداي زبان را بشناسد و زبان را به عنوان یک مجموعه زنده و نقشانواع ویژگی ه-2
زبان را در ابعاد مختلف ) هايویژگی(هاي حضور و نقشبر اساس ویژگی هاي زبان، مصداق-3

. آموزش و بافت هاي مختلف نظام آموزش و پرورش شناسایی کند/تربیت
هاي زبان، هوم تربیت و با توجه به ویژگیاز طریق بازشناسی و درك و فهم عمیق از مف-4

.هاي کاربرد زبان در تربیت را بشناسدمحدودیت
شناختی زبان و واژگان آموزش از طریق زبان و واژگان آشنا را اجرا هاي معنیبا توجه به ویژگی-5

.کند

:شایستگی اساسی
CK -کدهاي
2-1و 1-1
PCK -کدهاي

3-1 ،3-2 ،3-3 ،3-4
3سطح2سطح1سطح مالك

رابطه زبان و 
تربیت

انواع ارتباط و 
رخدادهاي ارتباطی 

در ) کالمی(زبانی
آموزش را /تربیت

.بشناسد

با توجه به انـواع ارتبـاط   
آموزش و /زبانی در تربیت

هــــاي نیــــز فعالیــــت
ــی ــک  /تربیت ــی ی آموزش

هاي حضور معلم، مصداق
آفرینـی زبـان در   و  نقش

آثار مثبت و منفی انواع 
کاربرد زبـان در ارتبـاط   

ــی ــی را /تربیتـ آموزشـ
جستجو کند و برخـی از  

.آنها را معرفی کند
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ابعــــــاد مختلــــــف  
ــت ــوزش/تربیـ و در  آمـ

هـــاي انـــواع ارتبـــاط 
آموزشـی معرفـی   /تربیتی

.کند
شناخت کلی 

زبان
هاي زبـان  انواع ویژگی

ــه    ــا را ب ــا معن از آوا ت
. صورت کلی بشناسد

زبان را بـه عنـوان یـک    
ــ ــه زنـــ ده و مجموعـــ

آفــرین در انــواع  نقــش
هاي ارتباطی، بـه  فعالیت

ــت   ــد تربی ــژه در فراین وی
.بفهمد

هاي زبان در آثار ویژگی
ــاط   ــواع ارتبــــ انــــ

ــی ــی را /تربیتـ آموزشـ
.مشاهده و گزارش کند

شناخت جزئی 
تر زبان

هاي زبـان  انواع ویژگی
ــا و در   ــا معن را از آوا ت
ــف   ــدهاي مختلـ واحـ

) از واژه تـا مـتن  (زبان
.بشناسد

ــداق ــور و مص ــاي حض ه
) هايویژگی(آفرینینقش

ــوزش  ــان را در آمــ زبــ
ــان ــی(زبــ و در ) فارســ

ــوزش دروس  آمــــــــ
آمـوزش از طریـق   (دیگر
.بشناسد)زبان

بـــر اســـاس شـــناخت 
ــاي زبــان،    ــی ه ویژگ

در تغییــــــرات الزم را 
نمونــه اي از تــدریس  
ــد و   ــایش ده ــود نم خ
درباره تفـاوت تـدریس   
بــــدون توجــــه بــــه 

هـاي زبـان و بـا    ویژگی
.به آن بحث کندتوجه

شناخت 
هاي محدودیت

کاربرد زبان

از طریـق بازشناسـی و   
درك و فهم عمیـق از  
مفهوم تربیت، الزامات 

آمــــوزش و /تربیــــت
آموزشی /ارتباط تربیتی

.را بشناسد

ــات   ــاس الزامـ ــر اسـ بـ
آمـوزش و ارتبـاط   /تربیت

ــی ــا  /تربیت ــی و ب آموزش
ــه ویژگــی هــاي توجــه ب
ــدودیت ــان، مح ــاي زب ه

را در تحقـق  کاربرد زبان
ــی  ــداف کلـــــ اهـــــ

. آموزش بشناسد/تربیت

بـــــا توجـــــه بـــــه 
هـاي کـاربرد   محدودیت

زبان در تحقق بخشیدن 
بـــه اهـــداف کلـــی   

آمـوزش، دربـاره   /تربیت
ــدون  ــاربرد بـ ــار کـ آثـ
ــان در   ــدودیت زبـ محـ

آمــوزش بحــث /تربیــت
. کند

آموزش
از طریق 

) واژگان(زبان
آشنا

هاي با توجه به ویژگی
ــان، معنــی شــناختی زب

میـــت و چگـــونگی اه
کاربرد زبان آشـنا را در  

دروس (آمـوزش /تربیت
.بفهمد) مختلف

هـاي  با توجه بـه ویژگـی  
ــی ــان و  معن ــناختی زب ش

واژگان، آموزش از طریق 
هـــاي آشـــنا را در  واژه

ســوادآموزي بــه ویــژه   
.آموزش واژگان اجرا کند

هـاي  با توجه به ویژگی
شــناختی زبــان و معنــی

ــوزش از   ــان، آمـ واژگـ
هاي آشـنا را  طریق واژه

در آموزش دروس دیگر 
.اجرا کند
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
نوبت 
تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسموضوعبحث

وزبانرابطهاول و دوم
تیترب

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
وارتبـاط انواعشناسایی -

یزبـان یارتبـاط يرخدادها
ــ( ــتربدر) یکالمــ / تیــ

ـ فعالزینوآموزش يهـا تی
معلم،کییآموزش/ یتیترب

مطالعه منابع مربـوط بـه   -
ضرورت آگاهی معلمـان از  

طــه زبــان و تربیــت و   راب
ــی ــان و  ویژگـ ــاي زبـ هـ

آفرینی آن در تربیتنقش
مطالعه منـابع مربـوط بـه    -

ارتبـاط و درك اجـزاء یــک   
هاي فرایند ارتباطی و روش

برقراري ارتباط موثر 
ــی - ــداقمعرف ــامص يه

زبـان ینیآفرنقشوحضور
ــاددر ــفابعــــ مختلــــ

انـواع دروآمـوزش /تربیت
ــاط ــاارتبـ ــیتربيهـ / یتـ

يهـا تیفعالزینویآموزش
معلمکییآموزش/ یتیترب

هـاي حضـور و کـاربرد    مصداق-
زبان در کار یـک معلـم را بیـان    

.کند
کـاربرد انواعیمنفومثبتآثار-

یآموزشـ / یتیتربارتباطدرزبان
راآنهـا ازیبرخوکندجستجورا

.کندگزارش

سوم
و چهارم

یکلشناخت
زبان

ــابع- ــا)7:(منـ و )9(یـ
)10(
اززبـان يهاویژگیانواع-
یکلصورتبهمعناتاآوا
عنـوان بـه زبـان معرفـی  -

وزنـــدهمجموعـــهکیـــ
ــش ــرنقـ ــواعدرنیآفـ انـ

یارتباطيهاتیفعال
ساختمان و نقش و منشا -

زبان
نظامداري و سـاختمندي و  

...مندي و قاعده
الهی و طبیعی و : منشا زبان

اجتمــــاعی و جســــمی و 
...ابزاري و ژنی و 

ــث    ــابع و مباح ــه من مطالع
ــه   ــوط ب ــري مرب ــواعنظ ان

تـا آوااززبـان يهاویژگی
معنا

ـ عنـوان بـه رازبان- کی
نیآفرنقشوزندهمجموعه

ــواعدر ــفعالانـ ــاتیـ يهـ
تیــتربنــدیفرایارتبــاط

.بفهمد
يهـــامصـــداقمعرفـــی -

زبـان ی نیآفرنقشوحضور
، به ویـژه در  ارتباطانواعدر

ـ نآموزش و /فرایند تربیت زی
ـ ارتبـاطی يهاتیفعال کی

در مدرسهمعلم

ــارحضــور و - ــانآث ــواعدرزب ان
ــاط ــیتربارتبـ ــ/ یتـ رایآموزشـ
.کندگزارشومشاهده

با تغییر دادن برخی از ویژگـی  -
هاي زبـانی در جریـان برقـراري    
ارتباط کالمی، تغییر نتایج ارتباط 

.ده، تحلیل و گزارش کندرا مشاه
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: ن و زبان حیـوان زبان انسا
زبان حیوانات و نخستیها و 

......
یجزئشناختپنجم

: زبان
-آواشناسی

واجشناسی

)14(و ) 7:(منابع-
ــواع- يهـــاویژگـــیانـ

ــی ــانآواجشناسـ دررازبـ
زبانمختلفيواحدها

): آواشناسی(زبانآواهاي-
واکـداري وشناسیهمخوان

ــاهیو ــیوواجگ وواجراه
.....وشناسیکهوا
زبــــانآوایـــی نظـــام -
ــی( وواج): واجشناســــــ

ــه ــهزوجوواجگون وکمین
ــ ــاوراییآواجـــ وهجـــ

همبرتولیدي

مطالعه منابع معرفی شـده  -
:و یادگیري موارد زیر

يهـــاویژگـــیانـــواع-
ــی ــانآواجشناسـ دررازبـ

زبانمختلفيواحدها
): آواشناسـی (زبـان آواهاي
واکـداري وشناسیهمخوان

ــاهیو ــیوواجگ وواجراه
.....وشناسیکهوا
زبــــانوایــــیآنظــــام-
ــی( وواج): واجشناســــــ

وکمینــهزوجوواجگونــه
ــ ــاوراییآواجـــ وهجـــ

همبرتولیدي

بـــا تغییـــر دادن برخـــی از   -
هاي آواجشناسی زبـان در  ویژگی

جریان برقراري ارتبـاط کالمـی،   
تغییر نتـایج ارتبـاط را مشـاهده،    

.تحلیل و گزارش کند

یجزئشناختششم
نقش : زبان

-آواشناسی
واجشناسی

واد آموزي و در س
آموزش 

و ) 14(و ) 7:(منـــابع-
)17(و ) 15(
ماهیــت ســوادآموزي و  -

ــوزش   ــونگی آمـــ چگـــ
هاي زبانیمهارت

وحضــورهــايمصــداق-
) هـاي ویژگی(ینیآفرنقش

ــی ــانآواجشناســ درزبــ
ــوزش ــارتآمـ ــاي مهـ هـ

زبــان (چهارگانــه زبــانی  
آمــــوزشدرو) یفارســــ
ــریددروس ــوزش(گ ازآم

زبانقیطر
بـــــانی آگـــــاهی فراز-

واجشناختی و کاربرد آن در 
آموزش، به ویژه خوانـدن و  

نوشتن 

مطالعه منـابع و مطالـب   -
-مربوط به بحث آواشناسی

واجشناسی 
مطالعه مباحث مربوط به -

ســـوادآموزي و آمـــوزش  
هاي زبانیمهارت

ــایی و معرفــــی - شناســ
وحضـــورهـــايمصـــداق

) هـاي ویژگـی (ینیآفرنقش
ــی ــانآواجشناســ درزبــ

مهارتهاي چهارگانه آموزش
درو) یفارسـ زبـان (زبانی 

ــوزش ــریددروسآمــ گــ
) زبانقیطرازآموزش(

ــر ــایژگیوشــناختاســاسب يه
ــی ــانآواجشناسـ ــاهی و زبـ آگـ

ــانی واجشــناختی ــتغ،فرازب راتیی
سیتــدرازيانمونــهدرراالزم
تفـاوت دربارهودهدشینماخود

ــدر ــدونسیتـ ــهبـ ــهتوجـ بـ
وزبـان آواجشناسـی يهایژگیو
.کندبحثهاآنبهتوجهبا
هايمصداقشناسایی و معرفی -

ینــــیآفرنقــــشوحضــــور
درزبانآواجشناسی)هايویژگی(

مهارتهاي چهارگانه زبانی آموزش
)یفارسزبان(

ي هـا یژگیوشـناخت اسـاس بر-مطالعه منـابع و مطالـب   -و ) 15(و ) 7:(منـــابع-یجزئشناختهفتم
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صرف؛:زبان
نقش صرف در 
سوادآموزي و 

آموزش به طور 
کلی

)17(
صـرفی يهاویژگیانواع-

مختلـف يواحدهادرزبان
، ســــــازيواژه:زبــــــان

هــايراه، شناســیریشــه
ــازيواژه ــداع،ســـ وابـــ

...ووامگیري
ــی- ــرف/ تکواژشناسـ ،صـ

...وتکواژگونه،تکواژ
ــافتن - ــتجو  و ی روش جس

هـاي ویژگـی هـاي مصداق
ــرفی ــانص ــوزشدرزب آم

مهارتهاي چهارگانه زبـانی  
آموزشدرو)یفارسزبان(

ــریددروس ــوزش(گ ازآم
) زبانقیطر
راصـرفی فرازبانیآگاهی-

درراکــاربردشوبشناســد
.بداندو نوشتنخواندن

ي هاویژگیانواعمربوط به 
يواحـدها درزبـان صرفی
، سـازي واژه:زبـان مختلف
هــاي راه، شناســی ریشــه 

ــازيواژه ــداع،ســـ وابـــ
ــري ــی، وامگی / تکواژشناس

وکواژگونـه ت،تکواژ،صرف
...

ي صـرفی هـا ویژگـی انواع
ــان ــدهادررازبــ يواحــ

:بشناســدزبــانمختلــف
، شناســیریشــه، ســازيواژه

وابـداع ،سازيواژهراههاي
...ووامگیري

،تکواژ،صرف/ تکواژشناسی
...وتکواژگونه
وحضـــورهـــايمصـــداق

)هـاي ویژگـی (ینیآفرنقش
آمـوزش دررازبـان صرفی

زبـانی  مهارتهاي چهارگانـه 
آموزشدرو)یفارسزبان(

ازآمــوزش(گــریددروس
.بشناسد) زبانقیطر

راصـرفی فرازبـانی آگاهی
درراکــاربردشوبشناســد
.بداندو نوشتنخواندن

فرازبـانی آگـاهی و زبـان صرفی
نمونهدرراالزمراتییتغصرفی،

ودهدشینماخودسیتدرازيا
توجهبدونسیتدرفاوتتدرباره

بـا وزبـان صرفی يهایژگیوبه
.کندبحثهاآنبهتوجه

هايمصداقشناسایی و معرفی -
ینــــیآفرنقــــشوحضــــور

درزبــانصــرفی)هــايویژگــی(
مهارتهاي چهارگانه زبانی آموزش

) یفارسزبان(
کاربرد آگاهی فرازبـانی صـرفی   -

در خوانـــدن و نوشـــتن خـــود و 
گزارش نتیجه اقدام

یجزئشناختهشتم
: زبان

یجزئشناخت
نحو؛:زبان

نقش نحو در 
سوادآموزي و 

آموزش به طور 
کلی

و ) 15(و ) 7:(منـــابع-
)17(
نحـوي يهـا ویژگیانواع-
زبانمختلفيواحدهادر
ــداق- ــايمص ــوره وحض

) هـاي ویژگی(ینیآفرنقش
ــوي ــاننح ــوزشدرزب آم

زبـانی چهارگانهمهارتهاي
آموزشدرو) یفارسزبان(

مطالعه منـابع و مطالـب   -
ي هاویژگیانواعمربوط به 

مختلفيواحدهادرنحوي
زبان

نحـوي يهـا ویژگیانواع-
ــان ــدهادررازبــ يواحــ
.بشناسدزبانمختلف

رانحـوي فرازبانیآگاهی-
درراکــاربردشوبشناســد

ي هـا یژگیوشـناخت اسـاس بر-
فرازبـانی آگـاهی و بـان زنحوي
نمونـه درراالزمراتییتغ،نحوي

ودهدشینماخودسیتدرازيا
توجهبدونسیتدرتفاوتدرباره

بـا وزبـان ي نحويهایژگیوبه
.کندبحثهاآنبهتوجه

کاربرد آگاهی فرازبـانی نحـوي   -
در خواندن متون درسـی خـود و   



۱۲۶

ــریددروس ــوزش(گ ازآم
) زبانقیطر
ونحـوي فرازبانیآگاهی-

ــاربرد دركدرآن کـــــــ
نوشتندر واري خواند

نوشتندر واري خوانددرك
.بداند

وحضـور از ییهـا مصداق-
) هـاي ویژگـی (ینیآفرنقش

آمـوزش دررازبـان نحوي
زبانیچهارگانههايمهارت

آموزشدرو) یفارسزبان(
ازآمــوزش(گــریددروس

ــطر ــانقی شناســایی و ) زب
.معرفی کند

هنگام نوشتن نوشته هاي خود و 
ش نتیجه اقدامو تحلیل و گزار

شناخت جزئی نهم و دهم
: زبان

معناشناسی

و نقش 
هاي ویژگی

معناشناختی زبان 
در 

آموزش/تربیت

ــابع- و ) 5(و ) 8:(منــ
)2(و ) 6(
ــواع- يهـــاویژگـــیانـ

ــان  ــی زبــ درمعناشناســ
ــفيواحــدها ــانمختل ؛زب

ــی ــات، معناشناسـ مختصـ
، معنـایی نقشـهاي ، معنایی
وییآهمـ ومعنـایی روابط

.......
وحضـــورهــاي مصــداق 

) هـاي ویژگی(ینیآفرنقش
ــان  ــی زبـ دررامعناشناسـ

ــوزش ــارتآمـ ــايمهـ هـ
زبــان (زبــانی چهارگانــه

آمــــوزشدرو) یفارســــ
ــریددروس ــوزش(گ ازآم

) زبانقیطر
ــاهی ــانیآگــــ فرازبــــ
ــناختی ــاربردومعناش آن ک

نوشتنون خوانددر

مطالعه منـابع و مطالـب   -
يهاویژگیانواعمربوط به 

ــناختی ــدهادرمعناش يواح
؛ از جملــه زبــانمختلــف

ــه  مطالــــب مربــــوط بــ
ــی ــات، معناشناسـ مختصـ

، معنـایی نقشـهاي ، معنایی
، چند معنـایی معناییروابط

.......وییآهمو
ــايمصــداق- وحضــوره

) هـاي ویژگـی (ینیآفرنقش
ــنا ــانختمعناشـ دررای زبـ
ــوزش ــارتآمـ ــايمهـ هـ

ــه ــانیچهارگانـ ــان(زبـ زبـ
)یفارس

ــايمصــداق- وحضــوره
) هـاي ویژگـی (ینیآفرنقش

ــنا ــانختمعناشــ دری زبــ
ــوزش ــریددروسآمــ گــ

را ) زبـان قیطرازآموزش(
.معرفی کند

معناشناختیفرازبانیآگاهی
درراکاربردشوبشناسدرا

.بداندنوشتنون خواند

يهـا یژگـ یوشناختاساسبر-
ــناختی ــان ومعناشـ ــاهیزبـ آگـ

ـ تغ،معناییفرازبانی رامالزراتیی
ــهدر ــدرازيانمون ــودسیت خ

ــا ــدشینم ــارهوده ــاوتدرب تف
ــدر ــدونسیتـ ــهبـ ــهتوجـ بـ

بـا وزبـان معنـایی يهـا یژگیو
.کندبحثآنهابهتوجه

در متون درسی مختلـف مثـل   -
علوم تجربی، معناهـاي ممکنـی   
که از جمله ها ممکـن اسـت بـه    
ذهـن کودکــان دبسـتانی متبــادر   
شود را مشاهده و ضمن گـزارش  

. ره آنها بحث کنددربا
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

ــابع-یجزئشناختیازدهم ــرمطالعه منـابع و مطالـب   -و ) 5(و ) 8:(منــ ــایژگیوشــناختاســاسب يه
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: زبان
کاربردشناسی و 

تمانشناسیگف

)6(
ــواع- يهـــاویژگـــیانـ

کاربردشناســــــــــــی و 
ــی ــانگفتمانشناسـ درزبـ

ــفيواحــدها ــانمختل : زب
وبافـــتو کاربردشناســـی

ادبوگفتهـا کنشوارجاع
...و
ــل- ــانتحلیـــ / گفتمـــ

وتعبیـــرو گفتمانشناســـی
ــتنباط ــجامواســ وانســ

دیالوگ/ گفتگووپیوستگی
وگرایسهمیارياصولو

پیشازمینهوپسازمینه
ــاهی- ــانیآگـــ فرازبـــ

وکاربردشناســــــــــــی
کــاربردوگفتمانشناســی را

نوشتنون خوانددرآن

يهاویژگیانواعمربوط به 
کاربردشناســــــــــــی و 

ــی ــانگفتمانشناس دررازب
ــدها ــفيواح ــانمختل زب
ــد ــی: بشناس و کاربردشناس

کنشـگفتها وارجاعوبافت
...وادبو
و نیز مطالعه منابع دربـاره  -

ــل تحلیــــــــــــــــــ
و شناسـی گفتمـان /گفتمان

وانسجامواستنباطوتعبیر
دیالوگ/ گفتگووپیوستگی

وگرایسهمیارياصولو
پیشازمینهوپسازمینه

ــداق- ــايمص ــوره وحض
) هـاي ویژگـی (ینیآفرنقش

وکاربردشناســــــــــــی
ــان  ــی زب درراگفتمانشناس

چهارگانهمهارتهايآموزش
معرفی ) یفارسزبان(زبانی
.کند

وحضـور هـاي مصداقو -
ـ یآفرنقش هـاي ویژگـی ین

ــنا ویختکاربردشـــــــــ
درراشناسـی زبـان  گفتمان

ــوزش ــریددروسآمــ گــ
.بشناسد

فرازبـــــانی آگـــــاهی -
وکاربردشناســــــــــــی

وبشناسـد گفتمانشناسی را
ــددرراکــاربردش ون خوان

.بداندنوشتن

شناسـی سی و گفتمـان کاربردشنا
ــان ــاهیوزبــ ــانیآگــ فرازبــ

،شناسـی کاربردشناسی و گفتمان
ــتغ ــهدرراالزمراتیی ازيانمون

دربارهودهدشینماخودسیتدر
بـه توجـه بـدون سیتـدر تفاوت

کاربردشناســی و يهــایژگــیو
بهتوجهباوزبانشناسیگفتمان

.کندبحثآنها
هــاي آمــوزان پایـه فهـم دانـش  -

از معنی اصـطالحات و  مختلف را
هاي به کـار رفتـه در متـون    واژه

درسی آنان از جمله کتاب دینـی؛  
بپرسـد،  ... اجتماعی و ریاضـی و  

ا این تکلیـف  .(ثبت و گزارش کند
.)تا هفته سیزدهم انجام شود

یجزئشناختدوازدهم
: زبان
شناسیگونه

و )13(و ) 8:(منـــابع-
)2(و ) 6(
ــواع- يهـــاویژگـــیانـ

ــابع و مطالــب - مطالعــه من
يهاویژگیانواعمربوط به 

ــه ــی گونـ ــانشناسـ درزبـ

ــر ــایژگیوشــناختاســاسب يه
ــه ــیگون ــانشناس ــاهیوزب آگ

ـ تغ،شناسـی گونـه فرازبانی راتیی
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ــانســـی شناگونـــه درزبـ
ــفيواحــدها ــانمختل : زب
و زبــانتحــولوتــاریخ
تطبیقـی ودرختوخانواده

درزمـانی مفاهیم وتاریخو
....وهمزمانیو
هـــايگونـــهوزبـــان-

ــایی ــانیجغرافی ــهو زب گون
وگویشولهجهواستانده

ودوزبانگونگیودوزبانگی
....وآمیختهزبان

اجتماعیهايگونهوزبان-
زبـان شناسیجامعهو زبانی

اعتبـار وزبـانی سبکهايو
هـاي گونهوزباناجتماعی

وجنسیوسنیوشغلی
نسـبیت و فرهنـگ وزبان
وفرهنگیمقوالتوزبانی

ــاعی ــیتیواجتمـ وجنسـ
وایدیولوژيوجهانشناختی

....حاکمیتی
ــداق- ــايمص ــوره وحض

) هـاي ویژگی(ینیآفرنقش
درزبـــانشـــناختیگونـــه

ــوزش ــارتآمـ ــايمهـ هـ
زبــان (زبــانی چهارگانــه

) یفارس
دروسآمــوزشدرنیــز و-
گرید
فرازبـــــانیآگـــــاهی-

درآنکاربردو شناسیگونه
اي آموزش مدرسه

ــدها ــفيواح ــانمختل : زب
و زبــانتحــولوتــاریخ
تطبیقـی ودرختوخانواده

ــاریخو ــانیوتــ ودرزمــ
....وهمزمانی

جغرافیاییهايگونهوزبان
ــانی ــهو زب ــتاندهگون واس
دوزبانگیوگویشولهجه

ــانگونگیو ــانودوزبـ زبـ
....وآمیخته

اجتمـاعی هايگونهوزبان
زبـان شناسیجامعهو زبانی

اعتبـار وزبـانی سبکهايو
هـاي گونهوزباناجتماعی

وجنسیوسنیوشغلی
نسـبیت و فرهنـگ وزبان
وفرهنگیمقوالتوزبانی

ــاعی ــیتیواجتمـ وجنسـ
وایدیولوژيوجهانشناختی

....حاکمیتی
ــداق- ــايمص ــوره وحض

) هـاي ویژگـی (ینیآفرنقش
ــه ــناختیگون ــانش دررازب

چهارگانهمهارتهايآموزش
) یفارسزبان(زبانی

گریددروسآموزشدرو-
ــوزش( ــطرازآم ــانقی ) زب

.رفی کندمع
فرازبـانی آگـاهی کاربرد-

ــه آمــوزش درشــناختیگون
اي را با مثال معرفی مدرسه

.کند

ــهدرراالزم ــدرازيانمون سیت
تفـاوت دربارهودهدشینماخود

ــدر ــدونسیتـ ــهبـ ــهتوجـ بـ
وزبـان سـی شناگونهيهایژگیو
.کندبحثآنهابهتوجهبا
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
ی و هـاي زبـان  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

شناختسیزدهم
يهاتیمحدود
زبانکاربرد

)1: (منابع-
محدودیت کـاربرد زبـان   -

محدودیت ناشی : در تربیت

مطالعه منـابع مربـوط بـه    -
درس

از مفهـوم  الزامات ناشـی -

هـاي  فهم دانش آمـوزان پایـه  -
از معنی اصـطالحات و  مختلف را

واژه هاي به کار رفتـه در متـون   
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از ویژگی تربیت
ربرد زبـان  محدودیت کـا -

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

.تربیت را معرفی کند
ــوم    - ــه مفه ــه ب ــا توج ب

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

درسی آنان از جمله کتاب دینـی؛  
بپرسـد،  ... اجتماعی و ریاضـی و  

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   

انسـته اسـت بیـاموزد و    کالم نتو
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

قیطرازآموزشچهاردهم
) واژگان(زبان
آشنا

)2(و ) 6:(منابع-

هـــاي معرفـــی ویژگـــی-
ان پایهواژگ

هـاي معناشـناختی   ویژگی-
واژگان پایه

یچگــــونگوتیـــ اهم-
/ تیتربدرآشنازبانکاربرد

بـــهتوجـــهآمـــوزش بـــا
یشـناخت یمعنـ يهایژگیو

، با مثال واژگان پایهزبان

ــه  - ــابع از جمل ــه من مطالع
کتاب واژگان پایه

ــی ویژگـــی- ــاي معرفـ هـ
معناشناختی واژگان پایه

يهـا یژگـ یوبهتوجهبا-
ـ اهمزبان،یشناختیمعن تی

ــونگو ــاربردیچگ ــانک زب
آمـوزش / تیتربدرراآشنا

.بفهمد

يهـــایژگـــیوبـــهتوجـــهبـــا
یچگــونگزبــان،یشــناختیمعنــ

ـ تربدرراآشـنا زبـان کاربرد / تی
.گزارش کندآموزش

یــک کتــاب درســی را انتخــاب -
کند، بخشـی از آن را بـه دانـش    
آموزان بدهد تا بخواننـد، سـپس   

نـان را بسـنجد؛ در   میزان فهـم آ 
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
بخوانند و فهـم آنـان ارز معنـاي    

فراینـد و  . متن را مجددا بسـنجد 
نتیجه کـار را بـه صـورت کتبـی     
گزارش کند و در کـالس دربـاره   

.ن بحث شودآ
قیطرازآموزشپانزدهم

) واژگان(زبان
)2(و ) 6:(منابع-
يهـا یژگـ یوبـه توجـه با

يهــایژگـ یوبــهتوجـه بـا 
ـ اهمزبان،یشناختیمعن تی

يهـــایژگـــیوبـــهتوجـــهبـــا
واژگــان،وزبــانیشــناختیمعنــ
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تیاهمزبان،یشناختیمعنآشنا
ــونگو ــاربردیچگ ــانک زب

ــنا ــوادآموزي درراآشـ سـ
.بفهمد

ــونگو ــاربردیچگ ــانک زب
ــنا ــوادآموزي درراآشـ سـ
.بفهمد

راآشنايهاواژهطریقازآموزش
.کنداجرايسوادآموزدر

قیطرازآموزششانزدهم
) واژگان(زبان
آشنا

)2(و ) 6:(منابع-
يهـا یژگـ یوبـه توجـه با

تیاهمزبان،یشناختیمعن
ــونگو ــاربردیچگ ــانک زب

مختلــفدروسدرراآشــنا
.بفهمد

يهــایژگـ یوبــهتوجـه بـا 
ـ اهمزبان،یشناختیمعن تی

ــونگو ــاربردیچگ ــانک زب
مختلــفدروسدرراآشــنا
.بفهمد

يهـــایژگـــیوبـــهتوجـــهبـــا
واژگــان،وزبــانیشــناختیمعنــ

راآشنايهاواژهطریقازآموزش
.کنداجراگریددروسآموزشدر

مروري بـر اهـداف اصـلی    جمع بنديهفدهم
درس

ــداف   ــق اه ــادگیري تحق ی
درس، مطابق با سطوح سه 

گانه

گزارشی مکتوب دربـاره تحقـق   -
ــداف پــنج گانــه درس هــر     اه
دانشجو ارائه دهـد و بـه صـورت    

.گروهی بحث کنند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
آماده سازي درس ها در قالب اسالیدهاي آماده شده ویژه هر جلسه توسط مدرس؛-
رس، محتوا، معرفی منابع و پرسش و تمرین و در پایان جمع بندي و معرفی منابع درس جلسـه بعـد   موضوع اسالیدها شامل طرح د-

. است
پرسش از دانشجویان درباره موضوع جلسه قبل و گفتگو درباره مطالعات انجام شده-
و در جلسـه  ) ر قرار می دهنـد در پوشه کا(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 
ارائه درس به صورت سخنرانی همراه با طرح پرسش و گفتگو یک سوم وقت کالس-
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-
مطالعه منابع معرفی شده براي هر جلسه  قبل از حضور در کالس توسط دانشجویان-

:منابع آموزشی. 4
: یمنابع اصل

ن، زبـان، مسـاله اي معرفتـی و تربیتـی در آراء فیلسـوفان و مربیـا      ). 1386. (میرعبدالحسـین ، نقیـب زاده ، محمد ودادرس- 1
117-95، )3(3.تیندیشه هاي نوین تربیافصلنامه

-33)27(7،فصلنامه مطالعات برنامه درسی، چندگانه موضوعی واژگان پایه فارسـی بنديطبقه) 1391(محمددادرس- 2
66.
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، پژوهش در حیطه کودکان اسـتثنایی ، آگاهی واج شناختی چیست؟، 1385.سلیمانی زهرا, ستجردي کاظمی مهديد- 3
954-4،931، شماره 6سال 

: منابع فرعی
.انتشارات همشهري: ؛ تهرانشناسی کاربرديمعنی؛ 1382. ك, صفوي- 1
سروش: تهران. ارتباط شناسی1384.، مهديرادانیمحسن- 2
واژگـان پایـه فارسـی از    . )1390(محرم،منصوري زادهو دستجردي کاظمی مهدي, دادرس محمد, نعمت زاده شهین- 3

مدرسه برهان: تهران،زبان کودکان ایرانی
.سمت: ، ترجمه نسرین حیدري، تهران)یک بررسی زبانشناختی(نگاهی به زبان، ) 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(نیز بر اساس کار پوشهاساس فعالیت هاي هرجلسه و 

شامل کلیه فعالیت هایی که دانشجو در جهت اهداف کالس انجام داده است نمره5:ارزیابی از مجموعه کار پوشه-
.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 مون مباحث نظري به آز:ارزشیابی پایانی-
.خواهد بود و نه حفظیات

در آغاز دوره به . ؛ در جلساتی به صورت کتبی کوئیزهاي کوچکی اجرات خواهد شدنمره2: کوئیزهاي اعالم نشده-
.هانی کوئیز خواهند داشت و باید همواره آماده باشنددانشجویان باید اطالع داده شود که گاهی به صورت ناگ

-
هر مدرس براي این درس یک کارپوشه شخصی باید داشته باشد و گزارش مطالعات و نتایج :ارزیابی از خود مدرس-

.این کارپوشه در بازه هاي زمانی مناسب مبناي خود ارزیابی مدرس خواهد بود. پژوهش را در آن قرار می دهد
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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 
است که در کالس درس تولید و بازتولید دانش با حضور دائم، فعال و مشارکت جویانه او در تمام مراحل و جریان یادگیري 

عادت ورزي به یادگیري از طریق تولید دانش و بهره مندي از دانش یادگرفته در حل مسایل زندگی . امکان پذیر می شود
.مستلزم پشتیبانی معلمان و مدیران حرفه اي در فراهم آوردن ساختار منسجم و مرکب از عناصر مرتبط و محیط مناسب است

تحقق آموزش و پرورش در جهت پرورش انسان کامل به لحاظ مهارت هاي شناختی و پردازش مدیریت آموزشی پشتیبان 
اطالعات، به لحاظ مهارت هاي اجتماعی در پیوند انسان ها براي تقویت مهارت هاي تولید دانش و توسعه شناخت، به لحاظ 

منطقی و جایافته در ساختار شناختی فرد و مهارت هاي رفتاري براي عادت ورزي به رفتارهاي منبعث از ارزش ها و موضع هاي
بدیهی است که یکی از اهداف آموزش و پرورش ایجاد . باالخره خویشتن شناسی فرد در کمک به توسعه دانش بشري است

تغییرات به هنگام و مفید جهت توسعه پایدار و رویارویی با سیاست هاي جهانی است و بی تردید، تغییرات بنیادین معنی دار در
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

مدیریت آموزشگاهی: به فارسی:  نام درس

:احد یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این و: 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 

. بکار گرفته و اجرا نمایدمدیریت و رهبري کالس درس
:شایستگی اساسی

PCK1-3&4-3&
PK2-23سطح2سطح1سطح 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

اهتهاي موجـود  تفاوتها و شب
.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   
ن را در آمـوزش و پـرورش   آ

.تجزیه و تحلیل نماید

نقــش و ضــرورت مــدیریت 
آموزشــــی را در تغییــــر و 
بهسـازي مـدارس تفسـیر و    

.تبیین نماید

مدیریت
کالس درس

توانسته است شیوه هاي 
برقراري تعامل وارتبـاط  
ــالس درس را در  در کـ

شیوه هاي برقراري تعامل و 
یــت ارتبــاط در یــک موقع 

یادگیري را تفسیر و در یـک  

با تحلیل و تفسـیر موقعیـت   
ــالس درس،  ــک کـــ یـــ
ســـاماندهی صـــحیح را در 
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.کالس بکار میگیرد.کالس درس تبیین نماید.فهرستی بیان کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
مدرسه بعنوان یک سیستم اجتماعی: فصل اول

ساختار و تشکیالت آموزش و پرورش. 1
درون و بیرون مدرسه ايارتباطات . 2
راه حل هاي رفع معضالت آموزش و پرورش. 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
وزش و پرورش و مدرسه را تبیین نمایدضمن تشریح و تفسیر وظایف سازمان هاي آموزشی، روابط بین اداره کل آم

: 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-
سانی در مدیریتنظریات ان.2
مدیریت نئوکالسیک-
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 
لگوها و نظریات مدیریت آموزشی و اصول حاکم بر هر یک از آنهامعرفی انواع ا

: 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



۱۳۴

مدرسه اثربخش-
ررهبري در مدرسه یادگیري محو-
پیوند مدرسه با خانواده و جامعه-
)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
.تعریف اثر بخشی سازمان ، مشخصات مدارس اثربخش را تشریح و تبیین کندضمن تحلیل و تفسیر ماهیت و

: 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

عه منابع معرفی شده در زمینه مدیریت کالس درسمطال
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
ك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائـه مسـتقیم مباحـث نظـري بـه      تدار

در این درس، آمـوزش هـاي کـالس    . همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است 
سه درس دانشجویان مشارکت دارند و آنها موظف اند بر اسـاس  درس با محوریت آموزشگر انجام می شود؛ هر چند که در هر جل

انجام فعالیت هاي عملکردي براي درك عمیق، یـادگیري  . برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازند و در مباحث شرکت نمایند 
. ین فعالیت ها می باشدبهتر و بکارگیري آموخته ها در موقعیت هاي آموزشی نیز، مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان در ا

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
.نشر روان: تهران). لگوها، روش ها، فنون و راهبردهاي تدریسا(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
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نمره به ارزشیابی کتبی پایان ترم اختصاص خواهد داشت 15:پایانیارزشیابی 
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  . ز یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شـود ارزشیابی ا

.مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»ی لیتحصيهادورهبردیتاکبایقیتطبپرورشوآموزش«سرفصل درس 

.متعاقبا اعالم می شود
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»مبانی علم جغرافیا«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

این درس به بررسی قوانین حاکم بر روابط انسان و محیط می پردازد و تاثیرات متقابل انسان و طبیعت و نظـم حـاکم بـر پدیـده     
عمر جغرافیا با عمر انسان ساکن بر سـیاره  . سیر تحوالت و تالش جغرافیدانان را در شناخت آن مطرح می کندهاي جغرافیایی و
در علم جغرافیا ابتدا با پدیده هاي طبیعی و سپس با پدیده هاي حاصل از نتیجه روابط متقابل انسان و طبیعـت  . زمین برابر است 

انسان وابسته به طبیعت است و علم جغرافیا در طول زمان و بخصوص دردوره . ستسروکار داریم و این دو از هم تفکیک پذیر نی
تربیت معلمان و دانش آموزان آگاه با عوامل فرهنگی اسـت کـه بـا    . تمدن اسالمی و سپس توسط جغرافیدانان گسترش پیدا کرد

به . انداز هاي فرهنگی را ایجاد می نمایدویژگی هاي فرهنگ انسانی اثر خود را بر محیط ها ي جغرافیایی گذاشته و نهایتا چشم
منظور این است که توانایی و آگاهی  فرهنگی جوامع انسانی را در چشم انـداز هـاي   ... عنوان مثال اشکال شهرها ، ساختمانها و 

.فرهنگی آنها می توان مشاهده کرد
مشخصات درس

نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

مبانی علم جغرافیا: نام درس

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

با مطالعه و فراگیري عناصر اصلی علم جغرافیا ، ضمن بررسی روند تکاملی این علم ، با  چگونگی تغییـرات چهـره   
.  هاي جغرافیایی را تحلیل و تفسیر نمایدزمین ، روند تغییراتی جمعیتی آشنا شده ، بتواند مهمترین دیدگاه

با مفاهیم و اصطالحاتی که جغرافیدانان در بررسی زمین بکار می برند آشنا شده  و ارکان علم جغرافیـا واقـف مـی    
شوند 

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح مالك ها

ــطالحات و  اصــــ
مفاهیم پایه 

اصطالحات و مفاهیم 
بیان پایه جغرافیایی را 

نماید 

اهمیت و اثرگذاري مفاهیم 
پایه جغرافیا را در توسعه علم 

جغرافیا توضیح دهد 

اصطالحات و مفاهیم پایه را 
در موقعیت جدید به کار  

بندد 

دیدگاهها ي مربوط 
به سیر تکاملی علم 

جغرافیا

ســــیرتکاملی علــــم  
جغرافیایی را بیـان مـی   

کند

چگـونگی و شـرایط تکامــل   
ــا ــل علــم جغرافی ــا دالی را ب

.اجتماعی گزارش میکند

تـاثیرات سـیر تکامـل علـم     
جغرافیــــایی را در ایجــــاد 
ــاي   ــه ه ــدگاهها و نظری دی
ــه و   ــاعی تجزی ــد اجتم جدی

.تحلیل می کند

جغرافیـــــــا و 
ــوزش آن در  آمـ
ــاز   ــران از آغ ای

تاکنون

سیر آمـوزش جغرافیـا   
در ایران را بیـان مـی   

کند

ــا را در   ــوزش جغرافیـ آمـ
می کندایران دوره بندي

ــوزش  ــده آمـ ــراي اینـ بـ
ــران   ــا در ایـــ جغرافیـــ
ــه مــی  پیشــنهادهایی ارائ

کند
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فرصت هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن. 2
فصل اول

تعاریف جغرافیا در مکاتب گوناگون -
)روابط متقابل–فضا –محیط –مکان –انسان (عناصر و مفاهیم اساسی در جغرافیا -
جغرافیا، علمی میان رشته اي ) ساخت هاي مکانی فضائی –ارتباط –محیط -انسانی (قلمرو جغرافیا -

.تعاریف علم جغرافیا در مکاتب مختلف را باهم مقایسه کند: فعالیت یادگیري
.ارتباط و تاثیر عناصر مختلف جغرافیا را با نمونه هایی تحلیل کند: فعالیت عملکردي

فصل دوم
)اندیشه شناسی جغرافیا در گذر زمان (ا کنون سیر تکاملی جغرافیا از آغاز ت-
ناپایداریها و پایداري ها در محیط زمین-
نقش انسان در تغییر چهره زمین -
منابع طبیعی شکل گیري نواحی جغرافیایی: ساخت نواحی جغرافیایی جهان -

اندیشه هاي جغرافیایی در طول تاریخ را بحث کند: فعالیت یادگیري
نقش انسان را در تغییر چهره زمین تجزیه و تحلیل نماید : يفعالیت عملکرد
فصل سوم 

وضعیت جغرافیا و آموزش آن در ایران از آغاز تاکنون-
جغرافیاي آینده وآینده جغرافیا-

.وضعیت آموزش جغرافیا را در طول زمان تحلیل کند: فعالیت یادگیري
.ه و تحلیل و گزارش کندوضعیت جغرافیا را در آینده تجزی: فعالیت عملکردي

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
پیشنهاد می شود براي ایجاد انگیزه و آمادگی در دانشجویان از آنان خواسته شود تحقیق و جستجویی دربـاره تعـاریف علـم    

س سـپس مـدرس از طریـق بحـث گروهـی در کـالس در      . جغرافیا در مکاتب گوناگون انجام داده و به کالس ارائـه کننـد  
.دانشجویان را به سمت کسب و دریافت مفاهیم جغرافیایی هدایت و راهنمایی می کند

منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

.م جغرافیا ، ترجمه جالل تبریزي تاریخ عل. یانسن -1
: منبع فرعی

ان قدس رضويانتشارات آست–جغرافیا در ایران از دارالفنون تا انقالب اسالمی ) 1368(گنجی ، محمد حسن . 1
.انتشارات محقق: جغرافیا چیست؟ ترجمه سیروس سهامی ، مشهد )1377(شبلینگ ،ژاك -2
.دانشگاه آزاد اهر: شناخت شناسی و مبانی جغرافیاي انسانی ، اهر )1379(فرید،یداله -3
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

صاص خواهد داشت نمره با ارزشیابی کتبی پایان ترم اخت15: ارزشیابی پایانی
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نمره به فعالیت هاي دانشجو در جریان آموزش ها در طول نرم داده می شود 2: ارزشیابی فرآیند
.ردنمره به ارائه گزارش از تمرین یا فعالیتی که استاد تعیین کرده است تعلق می گی3: ارزیابی پوشه کار
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»فضازمین در«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

همچنـین بـه فرضـیه هـاي     . این درس به بررسی سیاره زمین در فضا، علم نجوم،کهکشانها و کهکشان راه شیري مـی پـردازد   
پیدایش جهان ، منظومه شمسی ، خورشید و سیارات و تاثیرات حرکات زمین در تشکیل فصول و غیره را مـورد بحـث و بررسـی    

آگـاهی  . درس نقش انسان در فضا و دستیابی انسـان بـه تواناییهـاي فضـایی را مـورد تاکیـد قـرار مـی دهـد         این. قرار می دهد
آگاهی دانشـجویان از کـره زمـین ، منظومـه شمسـی ، خورشـید ،       . دانشجویان به تواناییهاي فضایی را مورد تاکید قرار می دهد

ظم حاکم برجهان در آنها شده و انگیزه آنها بـراي تـالش بیشـتر    سیارات ، ستارگان و غیره باعث تفکر به وجود خالق هستی و ن
.همت آنها را براي دستیابی به وراي زمین افزایش می دهد و ار تباط همه جانبه را بین اجزاي مختلف خلقت دریافت میکند

مشخصات درس

2نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

: پیشنیاز

:نحوه تدریس

زمین در فضا: به فارسی:نام درس

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

با بیان اهمیت مطالعه زمین در فضا ، حرکات زمین و تـاثیرات آن را مـورد بحـث قـرار داده و نقـش انسـان در       
. مطالعات فضایی را تحلیل کند

.و منظومه شمسی ، ویژگیهاي منظومه شمسی را تشریح نمایدضمن فراگیري چگونگی پیدایش جهان 

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

نظریه هاي مربوط 
بــه پیــدایش کــره 

زمین

نظریات و فرضیه هاي 
چگـــونگی پیـــدایش  
منظومه شمسی را بیان 

.میکند

ــا   ــیه هـ ــات و فرضـ نظریـ
چگونگی پیدایش منظومـه  

.شمسی را تحلیل می کند

نظریـــات و فرضـــیه هـــا 
چگونگی پیدایش منظومـه  
شمسی را با دالیلی معـین  

.تفسیر میکند

انواع حرکت کره زمین کره زمین
را با رسم شکل نشـان  

دهد

اثرات حرکـات کـره زمـین    
ــلها را    ــکیل فص ــراي تش ب

ــد  ــریح کنـ ــث و تشـ و بحـ
چگونگی تولید یـک تقـویم   

را بیان کند

حرکــات کــره زمــین را بــا 
ــر م ــیارات دیگ قایســه و س

ارتباط آنها با حرکات جهان 
هستی را تجزیـه و تحلیـل   

کند

ــاي   ــوانین جغرافی ق
ریاضی

ــلی  ــوانین اصــ قــ
جغرافیاي ریاضی را 

توضیح دهد

اثرات قوانین جغرافیاي 
ریاضــی را بــر حرکــات 

زمین تشریح کند

قــــوانین جغرافیــــاي 
را تجزیــه و ریاضــی

تحلیل کند
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و ساختار آنفرصت هاي یادگیري، محتواي درس. 2

فصل اول
مقدمه -
اهمیت مطالعه زمین در فضا-
کهکشان راه شیري–انواع کهکشان ها –کیهان ، کهکشان –تعریف و مفاهیم نجوم -

.کیهان و کهکشان راه شیري را باکهشکان هاي دیگر مقایسه کند: فعالیت یادگیري
.ق کرده و به کالس گزارش می دهدچگونگی پیشرفت و تکامل نجوم را تحقی: فعالیت عملکردي

: فصل دوم
فرضیه هایی در پیدایش جهان و منظومه شمسی-
)خارجی–اسالمی –ایرانی (نظرات دانشمندان -

.چکونگی تشکیل منظومه شمسی را تحلیل می کند: فعالیت یادگیري
.دنظرات دانشمندان اسالمی و دیگران را تجزیه و تحلیل می کن: فعالیت عملکردي

فصل سوم 
بررسی منظومه شمسی -
)ساختمان ، ویژگیها(خورشید -
)انواع ، ویژگیها(سیارات -
)شهاب سنگها–شهاب ها –ستارگان دنباله دار –سیارك ها –صورتهاي فلکی -
تلسکوپ و انواع آن-

.دبا رسم شکل ساختمان خورشید و بخشهاي مختلف آن را تفسیر می کن: فعالیت یادگیري
.یک نمونه تلسکوپ را ساخته و مورد استفاده قرار می دهد: فعالیت عملکردي

فصل چهارم
.....)قوانین حرکت(آشنایی با قوانین جغرافیاي ریاضی -
اختالف ساعت  –محور زمین –نصف النهارات –مدارات –طول و عرض جغرافیایی (اصطالحات جغرافیایی ریاضی -
....)جهت –انواع (حرکا ت زمین در فضا-
....)جزر و مد -فصول  (اثرات حرکات زمین -
زمان و تقویم -
انسان و فضا-

.با رسم شکل چگونگی تشکیل فصول  را بحث می کند: فعالیت یادگیري
.با استفاده از یک افالك نما تشکیل فصول را براي همکالسیهاي خود شرح  می دهد: فعالیت عملکردي
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تدریس و یادگیريراهبردهاي. 3
پیشنهاد می شود در آموزش این درس از  نمایش فیلم هاي آموزشی استفاده شود و تحقیق و جستجو براي مباحث مختلف 

.و ارائه آن در کالس درس می تواند مفید باشد
حضور . ا افزایش دهداستفاده از روش هاي فعال تدریس که در آن از ماکت ها و مدلها و تصاویر می تواند انگیزه فراگیران ر

دانشجویان در رصد خانه براي آشنایی با تلسکوپها در یادگیري آنها موثر خواهد بود 

منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

.انتشارات دانشگاه شهید بهشتی : ، زمین در فضا ، تهران )1380(دالکی،احمد -

: منبع فرعی
انتشـارات دانشـگاه آزاد   : ، تهـران  )زمـین و فضـا   (و جغرافیاي ریاضـی  ، مبانی نجوم ) 1375(مستوفی الممالکی ، رضا -1

.اسالمی 
.انتشارات گفتمان : ،تهران )زمین در فضا (،مقدمه اي بر جغرافیاي ریاضی )1379(قنواتی ، عزت اله -2
ـ  : ، مشـهد  )زمـین در فضـا   (اصول و مبانی جغرافیاي ریاضی )1374(عدالتی ،تقی و خرخی ، حسن -3 ژوهش هـاي  بنیـاد پ

.اسالمی استان قدس رضوي 
انتشارات سازمان جغرافیاي نیروهاي مسلح: ،زمین در فضا ، تهران)1378(گنجی ،محمد حسن و دیگران -4

:راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره با ارزشیابی کتبی پایان ترم اختصاص خواهد داشت 15: ارزشیابی پایانی
عالیت هاي دانشجو در جریان آموزش ها در طول نرم داده می شود نمره به ف2: ارزشیابی فرآیند

.نمره به ارائه گزارش از تمرین یا فعالیتی که استاد تعیین کرده است تعلق می گیرد 3: ارزیابی پوشه کار
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»زمین شناسی براي جغرافیا«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

لم مطالعه زمین به ساختمان زمین ، مواد ،  فرآیند ها و زمان زمین شناسـی را مـورد بحـث و    در آ موزش علم زمین شناسی یا ع
بررسی قرار می گیرد که دانش آموزان با کسب دانستنی هاي علمی ، مهارتها و نگرش هاي ضروري آن می توانند در مواجه بـا  

جهت نیل بـه ایـن هـدف    . تصمیم مناسب را اتخاذ نمایندپدیده هاي طبیعی و زمین شناسی از اطالعات و تفکر استفاده نموده و 
.نیازمند تربیت معلمانی شایسته هستیم تا زمینه کسب مفاهیم و بکارگیري آن در موقعیت هاي جدید را فراهم نمایند

مشخصات درس

1عملی-1نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت48: زمان درس

: پیشنیاز

: نحوه تدریس

مین شناسیمبانی ز:نام درس

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

اهمیت و کاربرد علم زمین شناسی را بیان کرده و راههاي مطالعه ساختمان زمین و الیه هـاي زمـین را از نظـر    
.فیزیکی و شیمیایی توضیح دهند

.، کانیها و سنگ ها را از هم شناسایی کنندضمن تشریح کانیها و سنگ ها و کاربرد هاي آنها
زیر سا خت ورقه اي ، زمین لرزه  ، آتش فشان ، چگونگی تشـکیل کوههـا و   (پدیده هاي مختلف زمین شناسی 

.را مورد بحث قرار دهند...) 
.مختصري درباره زمین شناسی ایران و چگونگی تغییرات آن تشریح و تفسیر نمایند

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

الیه هاي تشـکیل  
دهنـــده زمـــین و 
تـــاثیرات آن بـــر 

زندگی انسان

ــکیل    ــاي تش ــه ه الی
دهنده کره زمـین را بـا   
رســم شــکل نشــان    

میدهد

ــا ي    ــه ه ــیات الی خصوص
تشکیل دهنده کره زمین را 

.با دالیل مطرح می کند

ــره    ــاختمان ک ــاثیرات س ت
زمین بر ثبات زندگی انسان 

.یل می کندتجزیه و تحل

پدیده هاي زمـین  
شناسی

ــکیل - ــونگی تشـ چگـ
زمین لرزه و آتشفشـان  

را بیان کند

اصــول دســته بنــدي -
سنگها را بیان کند

اثرات زمین لرزه و آتشفشان 
را با توجه به محیط زیستی 

خود تفسیر کند

ســنگهاي چگــونگی ایجاد-
تشریح مختلف را از یکدیگر 

کند

چگونگی مواجـه بـا پدیـده    
مـــین شناســـی و هـــاي ز

ــه   ــاي الزم را ارائ راهکاره
کند

ــف را از - ــنگهاي مختل س
یکدیگر بازشناسد

زمین ساخت ورقه 

ــین   ــه زم ــوم نظری مفه
ساخت ورقـه اي را بـا   

و رسم شکل کره زمین 

اشکال و پدیدهاي حاصل از 
زمــین ســاخت ورقــه اي را 

ــین    ــات زم ــاثیرات حرک ت
رقه اي را بر کشور ساخت و

ایران از نظر زمین شناسـی  
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نشـان  یا تولیـد ماکـت   اي
دهد

تجزیه و تحلیل کندتفسیر کند

فرصتهاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن. 2
فصل اول

)شاخه هاي علم زمین شناسی–تاریخچه (مقدمه -
اهمیت علم زمین شناسی-
کاربرد هاي علم زمین شناسی-
چگونگی یا راههاي مطالعه ساختمان زمین-
یل دهنده زمین از نظر فیزیکی و شیمیاییالیه هاي تشک-

رسم تحلیل نمودار مربوط چگونگی مطالعه غیر مستقیم ساختمان درونی زمین :  فعالیتهاي یادگیري 
ساخت و تهیه ماکتی از کره زمین با توجه به ویژگیهاي الیه هاي تشکیل دهنده ساختمان زمین : فعالیت عملکردي 

فصل دوم
کانی و انواع آن-
)انواع سنگ هاي آزرین و خصوصیات آنها–تبلور ماگما –طرز تشکیل ماگما –سنگ هاي آذرین -
پلوتونیسم و لکانیسم-
)منابع ارزشمند انرژي موجود در سنگ هاي رسوبی–سنگ هاي رسوبی و انواع آنها -
)تغییرات بافتی و کانی شناسی –عوامل دگرگونی –سنگ هاي دگرگونی و انواع آنها -
پراکندگی انواع سنگ ها در ایران-

شناسایی کانیها و سنگ ها و طبقه بندي آنها: فعالیتهاي یادگیري 
تعیین پراکندگی سنگ ها و کانیها ي ایران بر روي نقشه ایران: فعالیت هاي عملکردي 

فصل سوم 
تشکیل کوه ها–زمین ساخت ورقه اي -
)پوسته قاره اي –وسی پوسته اقیان) دورانها (زمان در زمین شناسی -
)واحد اندازه گیري زمین لرزه–امواج زمین لرزه –زمین لرزه -
مختصري درباره زمین شناسی ایران-

رسم و تحلیل انواع حرکت ورقه هاي تشکیل دهنده زمین  : فعالیتهاي یادگیري 
بررسی زمین لرزه هاي ایران و ارائه گزارش به کالس : فعالیت هاي عملکردي 

بررسی تغییرات پوسته زمین شناسی ایران در طول زمان      
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

در آموزش این درس براي فصل اول .پیشنهاد می شود این دریس توسط استاد جغرافیا در گرایش هاي طبیعی تدریس شود 
ده شود و براي فصل دوم از نمونه هاي مختلف کانیها و سنگها  استفاده نمایش فیلم هاي آموزشی براي یادگیري بهتر استفا

براي فصـل سـوم از روش تلفیقـی    . شود که فراگیران با استفاده از مهارت هاي مختلف آنها را شناسایی و طبقه بندي کنند 
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گیري و تجربـه مسـتقیم   در صورت امکان بازدید میدانی جهـت یـاد  .... )پوسترهاي و غیره–سخنرانی –مثل نمایش فیلم 
.دانشجویان بسیار مفید و توام با یادگیري عمیق و پایدار خواهد بود

منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

وزارت آموزش و پرورش  انتشارات : مبانی زمین شناسی ، ترجمه رسول اخروي ، تهران) 1372(ف . تاربوك ، ج و لوتگن -
.مدرسه

: منبع فرعی
انتشارات  خوارزمی: مبانی شناسی ، ترجمه عبدالکریم قریب ، تهران،) 1368(اویرچف -
زمین شناسی براي جغرافیا انتشارات قومس ، تهران -)1391(عالئی طالقانی ، محمود -

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره10آزمون مباحث نظري به میزان   : ارزشیابی پایانی
یست سیاهه رفتار دانشجو براي تعیین میزان مشارکت در بحث هاي گروهی تکمیل ل-نمره3: ارزشیابی فرآیند

ارزشیابی آزمایشگاهی و عملی در پایان تر م -جمع آوري نمونه هاي کانی و سنگ نمره شامل 7:پوشه کار 
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»جغرافیاي جمعیت با تاکید بر ایران«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

ویژگی هاي جمعیتی به عنوان یکی از ابزارهاي مهم در امر برنامه ریـزي هـاي اقتصـادي ، اجتمـاعی ، آموزشـی      شناخت 
محسوب می شود، از آن جایی که جغرافیاي جمعیت گروه هاي انسانی را از لحاظ پراکندگی ، حرکت و اثري که در محیط 

همچنـین  .دانشجویان جغرافیا ضروري به نظـر مـی رسـد    خود می گذاردرا مطالعه می کند ، شناسایی این ویژگی ها براي
آگاهی دانشجویان  از میزان رشد و حرکات جمعیت در ایران و تاثیرات آن بر شرایط اجتماعی و افتصـادي باعـث شـناخت    

.بهترآنها  از محیط زندگی خود می شود 
مشخصات درس

نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

: پیش نیاز

:نحوه تدریس

جغرافیاي جمعیت با تاکید بر ایران: به فارسی:  نام درس

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

با مطالعه و شناخت شاخص هاي جمعیتی ، ساختمان جمعیت و ویژگی هاي آن را بیان نموده و حرکات جمعیت 
.هد و انواع آن را توضیح د

اقتصادي و فرهنگی جامعه بشري نتایج سرشماري هاي ایران –با تبیین تاثیر جمعیت بر ویژگی هاي اجتماعی 
را در دهه هاي گذشته با هم مقایسه کند  

مکانی  جمعیت ایران را شناسایی و انواع –بتواند توزیع فضایی ضمن ترسیم هرم سنی و جنسی جمعیت ایران 
.رجی در ایران را با یکدیگر مقایسه کند مهاجرت هاي داخلی و خا :شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

ساختمان جمعیـت  
و ویژگیهاي آن 

ــاختمان   ــاي س ویژگیه
.جمعیت را بیان کند 

ــاختمان    ــاي س ــی ه ویژگ
ــران را توضــیح  جمعیــت ای

.دهد 

ــاختمان   ــاي س ــی ه ویژگ
جمعیت ایـران را بـا سـایر    

ــورهاي  ــهکش ــا مقایس دنی
.کند

ــماري  سرشماري جمعیت ــوم سرشـ مفهـ
ــدف از   ــت وهـ جمعیـ
.اجراي آن را بیان کند 

نتایج سرشماري هاي ایران 
در دهه هاي گذشـته را بـا   

.هم مقایسه کند 

ــاي    ــماري ه ــایج سرش نت
ایـــران رادر دهـــه هـــاي 

.گذشته تحلیل کند 

هرم سنی و جنسی 
جمعیت 

هــرم ســنی و جنســی 
جمعیت ایران را ترسیم 

.کند 

هرم سنی و جنسی جمعیت 
ایران را در سالهاي متفاوت 

.با یکدیگر مقایسه کند 

تغییرات جمعیتی در ایـران  
را باکمـــک هـــرم ســـنی 
جمعیــت در ســالهاي آتــی 

.تحلیل کند 
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
کلیات ماهیت و قلمرو جغرافیاي جمعیت:فصل اول

مفهوم جغرافیا ي جمعیت-
جمعیت در فضاهاي جغرافیاییتوزیعاصول حاکم بر-
پراکندگی جهانی جمعیت -
الگو هاي پخش جمعیت -
رابطه پخش جمعیت با توسعه-
مطالعه کلیات ومفاهیم جغرافیاي جمعیت ، شناسایی مبانی پخش جمعیت در فضاهاي جغرافیایی نحوه :فعالیت هاي یادگیري -

برقراري ارتباط پخش جمعیت با توسعه .الگوهاي آن پراکندگی جهانی جمعیت و انواع 
.مشاهده و یافتن مناطق پرجمعیت جهان و کم جمعیت جهان در سطح نقشه اطلس جهان : فعالیت هاي عملکردي -

حرکات جمعیت :فصل دوم 
ساختمان جمعیت -
...)زادو ولد،مرگ ومیر ، مهاجرت ، رشدجمعیت ، (الگو هاي ترکیب جمعیت -

روستا : داخلی ) (اختیاري و اجباري : بین المللی ( شناسایی انواع حرکات جمعیت شامل انواع مهاجرت : الیت هاي یادگیري فع-
زادو (،بررسی خصوصیات ساختمان جمعیت از نظر جنس و سن ، شناخت عوامل چهارگانه جمعیت )  به شهر ، روزانه و فصلی 

)...ولد،مرگ ومیر ، مهاجرت ، رشدجمعیت ، 

ترسیم جدول با توجه به انواع مهاجرت هاي داخلی و بین المللی و نمونه هاي آن ،مشاهده و تحلیل : فعالیت هاي عملکردي -
.جمعیت ایران از نظر زادو ولد،مرگ ومیر ، مهاجرت و رشدجمعیت و سن وجنس در سالهاي اخیر  

پیشینه تاریخی و گذشته نگري جمعیت ایران-:فصل سوم 
اري ها در ایران سرشم-
تعدا د و الگو  هاي توزیع جمعیت در ایران -
مکانی جمعیت ایران –توزیع فضایی -
)هرم سنی و ترسیم آن(ترکیب جنسیتی و سنی جمعیت ایران -

مطالعه سر شماري هاي نفوس و مسکن در دهه هاي گذشته ،شناخت انواع الگوهاي توزیع جمعیت : فعالیت هاي یادگیري  -
مکانی جمعیت ایران آشنایی با ترکیب جنسیتی و سنی جمعیت ایران و نحوه ترسیم هرم –ر ایران ،مطالعه  توزیع فضایی د

.سنی آن 

تعیین نقاط پرجمعیت و کم جمعیت در نقشه ایران و بیان علل آن  ، تهیه جداولی از سرشماري هاي : فعالیت هاي عملکردي -
.و ترسیم هرم سنی و جنسی جمعیت ایران در سال هاي مختلف مختلف و مقایسه آنها با یکدیگر
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ترکیب و وضع سواد و آموزش در ایران :فصل چهارم
)جمعیت شهري ، روستایی و عشایري(ترکیب جمعیت فعال و نیروي انسانی در ایران -
رشد جمعیت فعال و نیروي انسانی در ایران  -
ی در ایران مهاجرت هاي خارج–مهاجرت هاي داخلی -

بررسی وضعیت سواد و آموزش در ایران در دهه هاي گذشته  ومقایسـه آن بـا شـرایط موجـود ،بررسـی      : فعالیت هاي یادگیري 
جمعیت فعال و نیروي انسانی در مناطق شهري ، روستایی و عشایري ،مقایسه  رشد جمعیت فعال در سال هاي اخیـر و بررسـی   

. ران مهاجرت هاي داخلی و خارجی در ای

تهیه جدول مقایسه اي وضعیت سواد و آموزش در ایران در دهه هاي گذشته  : فعالیت هاي عملکردي 
رسم نمودار براي روند افزایش جمعیت فعال و نیروي انسانی در مناطق شهري ، روستایی و عشایري

.ومقایسه مهاجرت هاي داخلی و خارجی قبل و بعد از انقالب 

س و یادگیريراهبردهاي تدری. 3
با توجه به اهمیت ویژگی هاي جمعیت در جهان امـروز،  . این درس توسط استاد متخصص جغرافیاي جمعیت  تدریس می شود 

سعی کنید در کالس درس با  استفاده از شیوه ارائه مباحث ومشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طـرح شـده    
طرح مسائلی مانند بررسی توزیع جمعیت جهان  ، توزیع جغرافیـایی جمعیـت در ایـران    .کنید  ایشان را به فعالیت  بیشتر تشویق 

.در سه دوره سرشماري و مقایسه آن ها با یکدیگر از این موارد است )جنسی و سنی (،ترسیم هرم جمعیتی 

منابع آموزشی. 4
: منابع اصلی : 

رات دانشگاه تبریزانتشا. تبریز: جغرافیاي جمعیت). 1374(فرید، ید اله.1

انتشارات سمت: ترجمه فیروز جمالی. مقدمه اي بر جغرافیاي جمعیت). 1370(زیلنیسکی، ویلبر.2

:منابع فرعی
جهاد دانشگاهی مشهد. مشهد: جغرافیاي جمعیت  جوان).1380(جوان، جعفر.1

دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد: جمعیت  ایران و بستر جغرافیایی آن). 1367(جوان، جعفر.2

دفتر مطالعات و تحقیقات شهر سازي. تهران: جمعیت و شهر نشینی در ایران).  1370(نجانی، حبیب اهللاز.3

قومس .تهران:اصول و مبانی جغرافیاي جمعیت). 1373(مهدوي حاجیلویی، مسعود.4

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
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نمره 15آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 2عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها: یندارزشیابی فرآ

نمره 3مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
.ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود 
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»در جغرافیارکاربرد آما«سرفصل درس 

: معرفی درس و منطق آن.1

علم آمار علمی است که با جمع آوري ، سازماندهی ، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده هاي عددي که از مشاهده یا تجربه 
معلول در پدیده بدست می ایند ، سروکار دارد و از آنجایی که در کلیه پژوهش هاي علمی براي تعیین روابط علت و 

هاي مختلف از اصول این علم استفاده می شود از این رو دانستن روش هاي مقدماتی و اشنایی با مفاهیم آمار براي 
همه دانشجویان علوم مختلف به خصوص علم جغرافیا ضروري است 

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

افیا کاربرد آمار در جغر: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
ضمن توضیح رابطه جغرافیا و آمار ،مفاهیم اساسی آمار را معرفی نماید و روش هاي نمونه گیري را وعلت انتخاب 

.نمونه در مطالعات جغرافیایی را در قالب یک نمونه کار عملی ارائه نماید
. نرم افزار هاي آماري و نحوه ي کار با یکی از آنها را  توضیح دهد

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

اصطالحات آماري را مبانی آمار
بیان نماید 

با مثالی ساده از مفاهیم 
اولیه اماري یک مساله را 

طرح نماید 

محاسبات آماري براي یک 
ا تحلیل مطالعه جغرافیایی ر

نماید
ارتباط آمار با 

جغرافیا
رابطه و اهمیت علم 
آمار را در مطالعات 

جغرافیایی توضیح دهد

انواع مدلهاي نمونه گیري 
در مطالعات جغرافیایی را 

تشریح کند

نرم افزارهاي آماري را 
معرفی و تفاوت آنها در 

کاربرد مطالعات جغرافیایی 
تفسیر کند

کاربرد آمار در 
اجغرافی

یک مطالعه جغرافیایی 
را از طریق مدلهاي 

آماري انجام دهد

نقش و اهمیت کاربرد آمار 
را در یک مطالعه جغرافیایی 

تشریح نموده و نتایج یک 
مطالعه توصیفی را با آن 

مقایسه نماید

نتایج بدست آمده از یک 
مطالعه آماري در محیط 

واقعی رادر گزارشی  ارائه 
نماید
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دگیري، محتواي درس و ساختار آنهاي یافرصت. 2
: فصل اول

رابطه جغرافیا و آمار ، مراحل تحقیق در آمار -1

.داده هاي آماري ، پارامتر و آمار ، متغیر هاي جامعه ، متغیر هاي کمی و کیفی : مفاهیم اساسی آمار -2

----: فعالیت یادگیري
داده و آنها را از هم متمایز نماید تمرینی با استفاده از داده هاي فرضی انجام :فعالیت عملکردي

: فصل دوم
اهمیت و کار برد میانگین ها ،نما،شاخص هاي پراکندگی همبستگی و رگرسیون در مطالعات جغرافیایی-1

روش هاي نمونه گیري وعلت انتخاب نمونه در مطالعات جغرافیایی-2

روشهاي نمونه گیري را توضیح دهد : فعالیت یادگیري
برروي تمرین قبلی میانگین و نما را اندازه گیري نموده ، همبستگی را تعیین نماید : فعالیت عملکردي

: فصل سوم
توزیع نرمال و کاربرد منحنی نرمال در پیش بینی توزیعها و پراکندگی هاي زمانی و مکانی -1

محاسبه ویژگی هاي آماري جمعیت -2

ویژگی هاي آماري جمعیت را بیان نماید :فعالیت یادگیري
نتایج تمرین قبلی را روي منحنی نرمال نمایش دهد : عالیت عملکرديف

:  فصل چهارم
تخمین ویژگی هاي جمعیت از روي نمونه -1

آزمون تفاوت و تشابه بین دو ناحیه یا گروه با استفاده از آزمون اختالف میانگین ها ، اختالف نسبت ها و -2
اختالف در صد ها 

------:فعالیت یادگیري
نتایج تمرینهاي قبلی با استفاده از جدول آزمونها کنترل نماید : ملکرديفعالیت ع

:راهبردهاي تدریس و یادگیري.1

این درس توسط استاد متخصص جغرافیاآشنا با آمار و یا متخصص ریاضیات و آمار آشنا با موضوعات علوم زمین  
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ي مرسوم در تدریس ، از روش هاي فعال و براي اطمینان از تحقق اهداف آن عالوه بر شیوه ها. تدریس می شود 
بخشی از آموخته هاي این درس توسط دانشجو پیگیري می شود و فعالیت . امکانات فناوري می بایست استفاده شود 

در . هاي عملی در قالب انجام یک نمونه کار بر روي یک منطقه یا ناحیه مورد ارزیابی استاد قرار خواهد گرفت 
ایست ضمن بیان اصول آمار و نقش آن در مطالعات جغرافیایی  مثال هاي آن را از موضوعات تدریس این درس می ب

ملموس براي دانشجویان رشته جغرافیا ارایه نماید

منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

، آمار و احتمال در جغرافیا جلد اول ، انتشارات دانشگاه پیام نور ، تهران )1379(وحیدي اصل ، محمد قاسم 
: منبع فرعی

آمار و روشهاي تجزیه تحلیل داده ها در جغرافیا ، انتشارات قومس ، تهران ) 1373(مهدوي ، مسعود .1

کاربرد آمار در جغرافیا ، انتشارات قومس ، تهران) 1384(طاهر خانی ، مهدي و مهدوي مسعود .2

، انتشارات کبیر ، اصفهان ، مقدمه اي بر اصول و روشهاي آمار در جغرافیا )1378(مهدي نژاد ، محمود .3

آمار و کاربرد ان در مدیریت ، جلد اول ، انتشارات سمت ،تهران ) 1381(آذر ، عادل و مومنی منصور .4

: راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره15: ارزشیابی پایانی
نمره2: ارزشیابی فرآیند

نمره3: ارزیابی پوشه کار
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»نقشه خوانی«سرفصل درس 
:درس و منطق آنمعرفی.1

و .استفاده از نقشه به منظور پی بردن به ویژگی هاي سطح زمین که در آن مـنعکس شـده اسـت   : نقشه خوانی عبارت است از 
دانـش  .براي آن که به ویژگی هاي مورد اشاره پی ببریم ابتدا باید بدانیم که در یک نقشه چه چیزهـایی قابـل مشـاهده اسـت    

یایی تولید شده اطمینان بدون داشتن این سواد نمی توان از اطالعات جغراف.سواد نقشه می شناسند جغرافیا را معموال به عنوان
.حاصل کرد

مشخصات درس

1عملی1نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت 48: زمان درس

نقشه خوانی : نام درس

:بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

انواع نقشه هاي جغرافیایی را بخواند و تفسیر نماید و چگونگی انجام محاسبات را روي نقشه انجام داده و  نیمرخ 
.توپوگرافی را رسم و تفسیر نماید

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــاي   اصول نقشه خوانی ــتم ه ــواع سیس ان
ــی  ــویري را معرفـ تصـ

نماید

در حاشـیه  اطالعات مندرج
نقشه ها را توضیح دهد 

تمرینی از جستحوي یـک  
ــه   ــک نقشـ ــان در یـ مکـ

توپوگرافی را انجام دهد 

تمرین مربوط به تبدیل محاسبات نقشه اي
مقیاس را انجام دهد

فاصله دو نقطه ، ارتفاع یک 
ــک   ــاحت یـ ــه ، مسـ نقطـ
محدوده و شیب یک دامنـه  

را روي نقشه انجام دهد

ــروژه    ــک پ ــه ی روي نقش
العه جغرافیایی را انجـام  مط

دهد

ــه  ــاي نقش مهارته
خوانی

نیمرخ توپوگرافی یـک  
برش را رسم نماید

نیمرخ توپوگرافی رسم شده 
را تشریح کند

مطالعه جغرافیـایی منطقـه   
معــین شــده را بــه وســیله 
ــوانی   ــه خ ــاي نقش مهارته

گزارش نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
: فصل اول
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عریف و انواع نقشه  ، فنون تهیه نقشه ت-1

اطالعات حاشیه اي نقشه و عالیم قراردادي -2

)جهات جغرافیایی(انواع شمال در نقشه -3

فنون تهیه نقشه را بیان نماید : فعالیت یادگیري
اطالعات حاشیه اي یک نقشه را بر روي یک نقطه در نقشه توپوگرافی گویانماید :فعالیت عملکردي

: فصل دوم
مختصات جغرافیایی و شبکه بندي قائم الزاویه-1

مقیاس نقشه و انواع آن -2

بررسی و تفسیر نقشه هاي توپوگرافیک-3

رابطه بین مختصات جغرافیایی و شبکه قائم الزاویه را بیان نماید : فعالیت یادگیري
حل نماید 1:250000یک تمرین بر اساس مقیاس نقشه : فعالیت عملکردي

: فصل سوم
ارتفاعات روي نقشه توپوگرافی و تهیه نیمرخ هاي توپوگرافیک نمایش-1

چگونگی تهیه بلوك دیاگرام و تفسیر آن -2

چگونگی نمایس انواع عوارض توپوگرافیک روي نقشه -3

چگونگی تهیه بلوك دیاگرام را شرح دهد :فعالیت یادگیري
یک نیمرخ توپوگرافی از  روي نقشه ترسیم نماید : فعالیت عملکردي

:  ل چهارمفص
چگونگی تهیه نقشه شیب و نحوه ي محاسبه آن -1

اندازه گیري طول و مساحت روي نقشه هاي توپوگرافی -2

چگونگی اندازه گیري شیب روي نقشه هاي توپوگرافی را توضیح دهد:فعالیت یادگیري
مساحت یک محدوده مشخص شده بر روي یک نقشه توپوگرافی را محاسبه نماید : فعالیت عملکردي

:راهبردهاي تدریس و یادگیري.2
براي اطمینان از تحقق اهداف آن عالوه بر شـیوه  . این درس توسط استاد متخصص جغرافیاآشنا با نقشه خوانی تدریس می شود 
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بخشی از آموخته هاي این درس توسط . هاي مرسوم در تدریس ، از روش هاي فعال و امکانات فناوري می بایست استفاده شود 
یگیري می شود و فعالیت هاي عملی در قالب انجام یک نمونه کارعملی بر روي نقشه یک منطقه یا ناحیه مورد ارزیابی دانشجو پ

در تدریس این درس می بایست ضمن بیان اصول نقشه خوانی مثال هاي آن را از موضوعات ملمـوس  . استاد قرار خواهد گرفت 
.ارایه نماید

منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

مبانی نقشه خوانی ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران ) 1386(نی مجتبی یما
: منبع فرعی

نقشه خوانی ، اصفهان ، انتشارات گلهاي محمدي ، اصفهان ) 1380(مهدي نژاد ، محمد 

: راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره10: ارزشیابی پایانی
نمره3: ارزشیابی فرآیند

نمره7: ارزیابی پوشه کار
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»اقلیم شناسی با تاکید بر ایران« سرفصل درس 

:معرفی درس و منطق آن.1

از این رو جغرافیدانان همواره به عنوان یکی از اجزاء اصـلی چشـم انـداز    . یکی از عوامل مهم در زندگی انسان آب و هوا ست
ورت یک علم دقیق وجهه همت خویش قرار داده اند تا جایی کـه  جغرافیایی بدان نگریسته و مطالعه ویژگی هاي آن را به ص

از سوي دیگر ،آن بخش از علوم زمین را کـه  .امروزه آب و هوا شناسی به صورت یک رشته کامال محرز علمی در آمده است 
ب و هوا شناسی شاخص ترین این علوم هواشناسی و آ.می نامند"علوم آتمسفري "به مطالعه آتمسفر سیاره زمین می پردازد 

زیرا مطالعهآتمسفر در مقیاسهاي زمـانی و مکـانی متفـاوت    . عمده ترین عامل تفکیک این دو علم مقیاس زمانی است. است 
.انجام می شود  به طوري که اقیلم شناسی را می توان هوا شناسی در درازمدت و درمقیاس بزرگ در نظر گرفت

مشخصات درس

2نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

32: زمان درس

: پیشنیاز

:نحوه تدریس

اقلیم شناسی  با تاکید بر ایران: رسنام د

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

ضمن ارایه تعریف آب و هوا شناسی ، رابطه آب و هوا شناسی را با علم جغرافیا تبیین نماید و  
.عناصر آب و هوا را شناسایی  و تابش ، دما ، رطوبت و بارش را توصیف و تبیین  نماید ساختار آتمسفر و

پراکندگی فضایی عناصر اقلیمی را در سطح جهانی و همچنین پراکنـدگی فضـایی انـواع آب و هـوا در ایـران را      
تحلیل نماید 

و سطوح باالي آتمسـفر را توضـیح و   فشار هوا و پراکندگی آن را شناسایی کند و الگو هاي فشار در سطح زمین 
. تفسیر نماید 

ضمن معرفی آب و هواي ایران ، عوامل موثر بر آب و هواي ایران را تحلیل و تبیین نماید 
:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

تعــاریف و قــوانین
آب و هوا

تعــاریف مربـــوط بـــه  
اصــطالحات و مفــاهیم 

ث آب و هوا را مورد بح
قرار دهند 

قوانین حاکم بر فرایند هاي 
آب و هــوا شناســی را درك 

نمایند

تفاوت ها و تشابهات آب و 
هوا یی در جهـان را مـورد   

توجه قرار دهند 

عناصر و عوامل آب 
وهوا

عناصر و عوامـل آب و  
هوا را شناخته و از هـم  

تفکیک نماید

همبستگی بین  فشار هوا با 
نماید انواع بارشها را تفسیر 

نقش الگوهاي فشـار را در  
تفاوتهـــاي آب وهـــواي د 

رجهان توضیح دهد 

انواع آب و هواي ایران آب و هواي ایران
را شناسایی نماید

عوامل موثر بر آب و هواي 
ایران را تفسیر نماید

تاثیر آب و هـواي منـاطق   
مختلف ایران را بر معیشت 



۱۵۷

.ساکنین آن توضیح دهد

ري، محتواي درس و ساختار آنهاي یادگیفرصت. 2

:فصل اول
اب و هوا  و رابطه آن با جغرافیا، جو زمین به منزله جایگاه تغییرات آب و هوایی ، ساختار جو ,تعریف هوا .1

تابش ، عوامل موثر یعنی زاویه تابش ، جو زمین ، تغییرات زمانی و مکانی تابش ، دما ، : عناصر آب و هوایی شامل .2

انند ارتفاع ، تابش و غیره ، نوسان دما ، پراکندگی مکانی دما ، رطوبت ، معیار هاي اندازه گیري ، حالت عوامل موثر م.3
سه گانه رطوبت در جو ، فرایند هاي تبخیر ، تعرق، ذوب و انجماد ، 

کم مانندمهو اشباع و راههاي اشباع از طریق سرد کردن هوا یا تزریق بخار آب ، تراکم ، هسته هاي تراکم ، اشکال ترا.4
ابر 

تفاوت عناصر وعوامل آب و هوایی را در جدولی ارائه نماید : فعالیت یادگیري
یک نمونه اشباع از طریق آزمایش را به کالس ارائه نماید : فعالیت عملکردي

:فصل دوم
صعود هوا به طریق آدیاباتیک ، . فشار هوا ، مراکز کم فشار و پر فشار باد : فشار .1

محلی ، منطقه اي ، ( نیروي شیب فشار ، نیروي کوریولیس ، نیروي اصطکاك انواع بادها : وثر در باد نیرو هاي م.2
) .سیاره اي 

باد هاي سیاره زمین یا گردش عمومی جو ، مدلهاي گردش عمومی جو، باد هاي غربی ، وزش موجی باد هاي غربی ، .3
باد هاي موسمی ، بادهاي سامان ، 

.ین ، کمربندهاي فشار پراکندگی فشار روي زم.4

نقش فشار هوا در تولید بادهاي سیاره زمین را توضیح دهد: فعالیت یادگیري
نمودار جریان بادهاي غربی یا گردش عمومی جو را ترسیم نماید:  فعالیت عملکردي

:فصل سوم
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هاي شرقی، طوفانهاي حاره موجهاي بادهاي غربی ، رودباد ، توده هاي هوا ، سیکلونها ، موج: سیستم هاي سینوپتیک .1
اي ، توفند ، تندر ، 

موج کوتاه ، سیکلونی ، (، دینامیک ) معمولی ، وزشی، دامنه اي (مکانیسم هاي صعود ، کوهستانی ، همرفتی : بارش .2
در هریم از سرفصل هاي فوق (منابع رطوبت ، اشکال بارش ، شدت بارش ، پراکندگی بارش بر روي زمین ) جبهه اي 

)آب و هواي ایران ارائه می شود مثال از

ویژگی هاي استثنایی آب و هواي ایران ، .3

موقعیت نسبی ایران بین سرزمین هاي مجاور مانند سیبري ، اقیانوس هند ، بیابانهاي افریقا ، عربستان و دریاي .4
مدیترانه ، 

پراکندگی بارشها در نواحی مختلف ایران را بیان نماید : فعالیت یادگیري
.نمونه اي از تند باد ها و طوفانها را به شکل سه بعدي تهیه نماید :  لیت عملکرديفعا

: فصل چهارم
پراکندگی عناصر اقلیمی ایران .2

عوامل موثر بر اقلیم ایران .3

طبقه بندي آب و هوایی ایران .4

عوامل موثر در بارش هاي ایران را توضیح دهد:فعالیت یادگیري
.ترسیم نماید -بر اساس یکی از مدلهاي طبقه بندي –طبقه بندي ایران را نقشهیک : فعالیت عملکردي

:راهبردهاي تدریس و یادگیري.3

قـق اهـداف آن   ازتحاطمینـان بـراي . میشـود تدریسشناسیاقلیمجغرافیادرگرایشاستادمتخصصتوسطدرساین
بخشـی از  . اوري می بایسـت اسـتفاده شـود    عالوه بر شیوه هاي مرسوم در تدریس ، از روش هاي فعال و امکانات فن

آموخته هاي این درس توسط دانشجو پیگیري می شود و فعالیت هاي عملی در قالب انجام یـک نمونـه کـار بـر روي     
در تدریس این درس می بایست ضمن بیان اصول و مبانی . یک منطقه یا ناحیه مورد ارزیابی استاد قرار خواهد گرفت 

اي آن را از شرایط ملموس نظیر آب و هوا ایران و کشور هاي همسایه ارایه نمایدآب و هوا شاسی مثال ه

منابع آموزشی. 4
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: منبع اصلی
.انتشارات سمت : مبانی آب و هواشناسی ). 1386(علیجانی، بهلول و کاویانی ، محمدرضا 

:منبع فرعی
م نور ، تهران، آب و هواي ایران ، انتشارات دانشگاه پیا)1386(علیجانی ، بهلول 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره با ارزشیابی کتبی پایان ترم اختصاص خواهد داشت 15: ارزشیابی پایانی
نمره به فعالیت هاي دانشجو در جریان آموزش ها در طول نرم داده می شود 2: ارزشیابی فرآیند

.عالیتی که استاد تعیین کرده است تعلق می گیرد نمره به ارائه گزارش از تمرین یا ف3: ارزیابی پوشه کار
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»جغرافیاي جهان«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن.1

درك بـزرگ مقیاسـی از موقعیـت انسـان در کـره زمـین      کسـب  ربه خاطست که در آن جغرافیاي جهان بخشی از جغرافیا
چگونگی پراکندگی قاره هـا  . ا و مناطق جغرافیایی جهان پرداخته می شود به ویژگی هاي قاره ه)جهانی–مقیاس انسانی (

با توجه به گذشت زمان و موقعیت یابی کنونی آنها ، اندازه و ابعاد قاره ها و ویژگی هاي جغرافیایی طبیعی و انسانی آنهـا از  
هـاي مهـم و خصوصـیات انهـا ،     تقسیم بندي قاره ها به منـاطق جغرافیـایی و ذکـر کشـور     .مباحث جغرافیاي جهان است 

از جمله مواردي است جغرافیادانان در بیان ویژگی هاي دنیـاي کنـونی بـه آنهـا مـی      .... ارتباطات جهانی کشور با یکدیگر و
دانشجویان با مطالعه این درس قادر به درك صحیح تقسیمات جغرافیایی و سیاسی جهـان امـروز شـده و قـادر بـه      .پردازند 

.ره ها و کشور ها به دانش آموزان خواهند بودتدریس جغرافیاي قا

مشخصات درس

2نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32:زمان درس

: پیشنیاز

: نحوه تدریس

جغرافیاي جهان:  نام درس

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

هان ، از هر قاره حداقل یک کشور را بتواند  به طـور مفصـل معرفـی کـرده و     با مطالعه قاره ها و کشور هاي ج-
.سپس گزارش نماید 

درك نسبتا گسترده اي از کره زمین که در آن زندگی می کند را به دست آورد و پیوستگی مسایل جغرا فیـایی  -
.را در مقیاس وسیع دریابد

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

تعداد و موقعیـت قـاره   یات قاره هاکل
ها، خشکی ها و آبها را 

به درستی تعیین نماید

ویژگی هاي طبیعی قاره ها 
را مقایسه نماید 

ویژگی هاي علل تفاوتها در 
بیان کندانسانی قاره ها را 

و شناخت قـاره هـا  
مسایل جعرافیـایی  

آنها

وضـــعیت طبیعـــی و  
عوامل موثر در هر قاره 

بیان نماید

یر عوامل متعدد طبیعـی  تاث
را در سکونت یابی هر قاره 

را بیان نماید

پیوستگی مسایل جغرافیایی،
اقتصادي،اجتماعی قاره هـا  

مختلفرا با توجه به عوامل 
تحلیل نماید
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شـــناخت برخـــی 
کشورها

موقعیـــت کشـــورهاي 
ــا   ــران را ب ــایه ای همس
رســـــم نقشـــــه اي 

مشخص نماید

ــات   ــاره اطالعـ ــر قـ از هـ
کشـــور جغرافیــایی یــک   

برجسته را توضیح و تشریح 
کند

نقش عوامـل جغرافیـایی و   
شکل کشورها را در توسـعه  

یافتگی آنها تفسیر نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
: فصل اول

قاره ها و کشور ها جغرافیاي جهان وضرورت آشنایی .1

کلیات قاره ها .2

کشور ها را بیان نماید فیاي جهان وجغراضرورت آشنایی با : فعالیت یادگیري
ارائه نماید ...) نقشه ، عکس و( یکی از قاره ها را به شکل مستند :فعالیت عملکردي

: فصل دوم
آشنایی با ویژگی هاي قاره آسیا.1

آشنایی با همسایگان ایران .2

آشنایی با برخی از کشورهاي آسیایی .3

ره آسیا را توضیح دهد جایگاه ایران در منطقه و قا: فعالیت یادگیري
نقشه کشور هاي همسایه را ترسیم نماید : فعالیت عملکردي

: فصل سوم
آشنایی با ویژگی هاي قاره افریقا.1

آشنایی با برخی از کشورهاي افریقایی.2

آشنایی با ویژگی هاي قاره اروپا.3

آشنایی با برخی از کشورهاي اروپایی.4

یقا که آن را از سایر قاره ها متمایز می نماید بیان نماید ویژگی هاي بارز قاره افر:فعالیت یادگیري
یک کشور از قاره افریقا یا اروپا را با اطالعات اضافه به کالس ارائه نماید : فعالیت عملکردي

: فصل چهارم
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آشنایی با ویژگی هاي قاره امریکا.1

)شمالی و جنوبی(آشنایی با برخی از کشورهاي امریکایی .2

ی هاي قاره استرالیا و اقیانوسیه آشنایی با ویژگ.3

آشنایی با برخی از کشورهاي اقیانوسیه .4

آشنایی با ویژگی هاي قاره قطب جنوب.5

آشنایی با ایستگاههاي تحقیقاتی در قطب جنوب.6

موقعیت جغرافیایی کشور هاي امریکاي جنوبی یا اقیانوسیه را روي نقشه گنگ توضیح دهد :فعالیت یادگیري
در چند دهه اخیر تشریح کندقطب جنوب را علل توجه جهانی به :فعالیت عملکردي

راهبردهاي تدریس و یادگیري.3

براي اطمینان از تحقق اهداف آن عالوه بر شیوه هاي مرسـوم  . این درس توسط استاد متخصص جغرافیا تدریس می شود 
بخشـی از آموختـه هـاي ایـن درس توسـط      .در تدریس ، از روش هاي فعال و امکانات فناوري می بایست اسـتفاده شـود   

دانشجو پیگیري می شود و فعالیت هادر قالب انجام یک نمونه کارپژوهشی بر روي یک کشـور مـورد ارزیـابی اسـتاد قـرار      
.در تدریس این درس می بایست ضمن بیان کلیات قاره ها بر روي تفاوت ها و تشابهات کشور ها تاکید شود. خواهد گرفت

موزشیمنابع آ. 4
: منبع اصلی

، انتشارات مدرسه  تهران 2و1، جغرافیاي جهان 1393سیاوش شایان و دیگران ، 
: منبع فرعی

مراکز تربیت معلم 2و1جغرافیاي جهان :منابع فرعی .1

هر گونه منبعی با عنوان عمومی شناخت قاره هاو کشور ها .2

: راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
مره ن15: ارزشیابی پایانی
نمره 2: ارزشیابی فرآیند

نمره 3: ارزیابی پوشه کار
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»جغرافیاي شهري با تاکید بر ایران« سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

گیري شهرهاي جهان عوامل متعدد در شکل. هاي متعدد تاریخی شکل گرفته استپیدایش شهرها در نتیجه تحوالت دوره
هاي شهري، علل پراکندگی مکانوجغرافیاي شهري روي نظام فضایی و موقع شهر تأکید دارد . نداطبیعی و انسانی نقش داشته

نظام داخلی شهرها و همچنین .کنداقتصادي میان آنها را در ارتباط با شرایط مکانی مطالعه می-تشابهات و تناقضات اجتماعی
در این واحد درسی تعاریف مفاهیم و .کندبررسی میراهاهاي اجتماعی در شهرماهیت الگوها به ویژه کاربري زمین و حوزه

همچنین . گیرداصول جغرافیاي شهري و عوامل جغرافیایی در استقرار و مورفولوژي و ساختار فضایی شهرها مورد بررسی قرار می
. گیرده قرار میهاي گذشته تاکنون مورد توجهاي شهر و شهرنشینی ایران در دورهچگونگی پیدایش شهرهاي ایران ویژگی

مشخصات درس

2نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

: پیشنیاز

: نحوه تدریس

جغرافیاي شهري با تاکید بر ایران:درسنام

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

شهري را تشریح نماید تاثیر نظریه هاي جدید بر توسعه جغرافیاي 

هاي تاریخی بررسی و گیري شهرها و کیفیت زندگی در آنها را در دورهگذار طبیعی و انسانی بر شکلدالیل اثر
. تحلیل نماید

.نشینی در ایران را در دورهاي تاریخی تحلیل و تفسیر کندروند تحوالت شهر

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

جغرافیاي شـهري  
نظریه اي  

نظریه هـاي مطـرح در   
جغرافیاي شهري و سیر 
تکامل آن را بیان نماید 

تاثیرات نظریه هاي مختلف 
بر توسعه جغرافیاي شـهري  

را مقایسه نماید 

ــا و چــالش هــاي    تنگناه
حاکم برتوسـعه جغرافیـاي   
شهري را با توجه به نظریه 
هاي موجود تجزیه وتحلیل 

نماید 

ي شـهر  شکل گیر
ها 

عوامل موثر بـر شـکل   
گیـــري شـــهر هـــا را 

فهرست نماید 

نقش فعالیت هاي انسان در 
تشکیل و توسـعه  شـهر را   

توضیح دهد 

راهکارهایی براي توسعه 
شهر ها ارائه دهد 
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رونــد شــهر نشــینی در شهر نشینی
ایران را توضیح دهد 

نقش اقتصـاد بـر تحـوالت    
ــاط   ــینی را در نق ــهر نش ش

ان بررسی نماید مختلف ایر

ــی    ــده محیط ــایل عم مس
ــونی را  ــهرهاي درکنـ شـ

توضـیخ داده و  کشور عمده 
براي آنها راهکار ارائه کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

:فصل اول

)تعاریف ، اصطالحات و قلمرو جغرافیاي شهري( مقدمه .1

محیط طبیعی و جغرافیاي شهري.2

ريسیر تکوینی جغرافیاي شه.3

نظریه هاي پیدایش شهرها.4

موقع جغرافیاي شهرها.5

:فعالیت یادگیري

سیر تکوینی شهر دانشگاه محل تحصیل خود را بررسی و مطالعه نماید 

:فعالیت عملکردي

هاي پیدایش شهرها مطابقت نمایدنحوه پیدایش شهر محل تحصیل دانشگاه با نظریه.1

را تهیه نمایدجدول مقایسه اي نظریه ها در زمینه پیدایش شهر.2

:فصل دوم

شناخت شهر بر اساس کارکرد.1

.....)مفهوم مادر شهر ، مگاالپلیس ، اگروپلیس ، (آشنایی با انواع شهرها .2

شهر و مهاجرت.3

)رومی؛ رنسانس و ماقبل صنعتی ، دوره انقالب صنعتی (مورفولوژي شهرها و کیفیت زندگی در دوره هاي تاریخی .4

ساخت قطاعی؛ ستاره اي؛ چند هسته اي؛ دوایرمتحدالمرکز عمومی ( ع الگوهاي شهري ساخت اکولوژیک شهرها و انوا.5
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.....)و طبیعی شهر ،

عوامل موثر در ساخت منطقه مسکونی شهر.6

:فعالیت یادگیري

شهرها را به لحاظ مفهوم مورد مقایسه قرار دهد _

:فعالیت عملکردي

. به محل زندگی خود را مورد بررسی قرار دهدگیري شهر محل زندگی یا نزدیک عوامل موثر در شکل-
:فصل سوم

تاریخچه شهر و شهرنشینی در ایران.1

تحوالت و ویژگی هاي اقتصادي واجتماعی شهرهاي ایران.2

ویژگیهاي کالبدي شهرهاوپراکندگی؛ اندازه و شبکه شهرهاي ایران.3

ادي و فرهنگی و تاثیرات آن بر شهرها اقتص–نظام اجتماعی (تحوالت شهر و شهر نشینی در دوره جمهوري اسالمی .4
)قوانین و مقررات قانونی و فقهی و تاثیر آن بر شهرها -

:فعالیت یادگیري

هاي اقتصادي و اجتماعی شهرهاي ایران را  تحلیل کند نکات ارائه شده در کالس در ارتباط با ویژگی

:فعالیت عملکردي

ترش شهرها در ایران را ارائه نماید گیري و نحوي گسهاي فرهنگی موثر بر شکلنمونه

:فصل چهارم

)حوزه نفوذ شهر ( روابط شهر و پیرامون .1

آلودگیها ، محدودیت منابع ، تمرکز ساکنان در حاشیه شهرها، دشواریهاي ( محیطی کنونی شهرهاي عمده ایرانمسائل .2
... )رفت آمد ، مشاغل غیر رسمی ، بحران آب و

:عالیت یادگیريف.3

را فهرست نماید هاي اخیرها درشهرها در دههکالت محلهمسائل و مش
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آلودگیها ، محدودیت منابع ، تمرکز ساکنان ( جدولی از مسائل محیطی کنونی شهرهاي عمده ایران:فعالیت عملکردي.1
ارائه کند... )در حاشیه شهرها، دشواریهاي رفت آمد ، مشاغل غیر رسمی ، بحران آب و

را  ارائه نماید )حوزه نفوذ( عضالت شهرهاي بزرگ ایران مدل مفهومی از مشکالت و م

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

هاي فعالی که براي تحقق اهداف درس، استفاده از روش.این درس توسط استاد جغرافیا در گرایش هاي انسانی تدریس می شود 
گیري از وسایل  و امکانات فناوري  تجارب یادگیري بهره. کند مناسب استهاي چالش برانگیز روبرو میدانشجویان را با موقعیت

اي توجه به مشارکت دانشجویان در ارائه مطالب درسی براي دسـتیابی بـه مفـاهیم پایـه    . سازدرا با زندگی دانشجویان مرتبط می
مطالـب پیشـنهاد   هـا بـراي درك عمیـق   هاي پیگیر و ارائه مطالب با تحلیل سـوال و جـواب  گیري از  پرسشبهره. مناسب است

.شودمی

منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی 

هاي نو در جغرافیاي شهري؛ سمت؛ دیدگاه)1375( شکویی حسین-1

:منابع فرعی 

جغرافیا و شهرشناسی، تبریز، دانشگاه تبریز) 1380( فرید، یداله-1

ریزي شهرهاي جدید، سمتبرنامه) 1386( الهزیاري، کرامت-2

جغرافیاي شهرهاي ایران، انتشارات پیام نور) 1375( نظریان، اصغر-3

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره ارزشیابی کتبی پایان ترم15: ارزشیابی پایانی

نمره شرکت در فعالیت کالسی 2:ارزشیابی فرایند

هاي تعیین شده در کالسنمره ارائه گزارش ناشی از فعالیت3: ارزیابی از پوشه کار
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»مبانی سنجش از دور«فصل درس سر

:معرفی درس و منطق آن.1

میگـرددرا انجـام ازتصاویروابزارشناساییبااستفادهدورکهدرفاصلهواشیاءواقععوارضوتشخیصبازیابی،شناساییعمل
بـه کـه اسـت علـومی جغرافیاازجملههزارکیلومترمتغیرباشدرشتهمیتواندازچندمترتاچندینفاصلهاین.نامندازدورمیسنجش

.دلیل ماهیت آن نیاز مند این ابزار و اطالعات فراهم شده از طریق سنجش از دور می باشد

مشخصات درس

1عملی 1نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

48: زمان درس

نقشه خوانی: پیشنیاز

: نحوه تدریس

مبانی سنجش از دور : نام درس

:یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این واحد : پیامدهاي یادگیري/ اهداف

ویژگی هاي طیف الکترومغناطیسی ،واکنش طیفی پدیـده هـا و   ، با مطالعه مفاهیم و اصطالحات سنجش از دور 
قوانین حاکم بر آن را تبیین نماید 

افیـایی  چگونگی تولید و تفسیر تصاویر ماهواره اي را توضیح دهد و کاربرد تصاویر ماهواره اي را در مطالعات جغر
در قالب یک کار عملی ارائه نماید

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

مبانی سـنجش از  
دور 

اصـــطالحات اساســـی 
سنجش از دور را بیـان  

نماید

انواع سنجنده ها و انواع داده 
هــاي مــاهواره اي را دســته 

بندي نماید 

تفاوت داده  هاي مـاهواره  
ـ  ل اي مختلف را با ذکر دلی

توضیح دهد

عوامــل مــوثر در  
کیفیــت تصــاویر  

ماهواره اي 

سابقه تهیـه داده هـاي   
ــان  ــاهواره اي را بیـ مـ
نموده و ابزار این شاخه 

را معرفی نماید 

ویژگــــی هــــاي طیــــف 
الکترومغناطیسی را توضـیح  

دهد 

قوانین حـاکم بـر واکـنش    
طیفی پدیده ها را توضـیح  

دهد 

کــــاربرد هــــاي 
سنجش از دور 

دن سـنجش از  موثر بـو 
دور را در مطالعـــــات 

جغرافیایی بیان نماید 

کاربرد سـنجش از دور را در  
بررسی هاي محیط طبیعـی  

شرح دهد 

کاربرد سنجش از دور را در 
مطالعات جغرافیاي انسـانی  

تفسیر نماید 
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2

: فصل اول
تعاریف و مفاهیم پایه سنجش از دور -1

بیین ویژگی هاي طیف الکترومغناطیسی و قوانین حاکم بر آن ت-2

بررسی واکنش طیفی پدیده ها در مقابل طیف الکترومغناطیسی-3

مفاهیم پایه وویژگی هاي طیف الکترومغناطیسی و واکنش پدیده هاي سطح زمین را نسبت به آن بیان نماید : فعالیت یادگیري
ش انرژي در طیف الکترومغناطیسی و انواع طیف ها را روي نمودار تشریح نماید نمودار توزیع و پراکن: فعالیت عملکردي

: فصل دوم
انواع سکو ها و سنجنده هاي سنجش از دور -1

تبیین ویژگی هاي عکس هاي هوایی از نظر برجسته بینی ،مقیاس و اندازه گیري عرض و طول و ارتفاع و حجم از -2
روي عکس هاي هوایی  

صاویر ماهواره اي از نظر چگونگی تهیه و مخابره بررسی ویژگی هاي ت-3

فنون آشکار سازي  و تفسیر داده هاي سنجش از دور -4

انواع سکو ها و سنجنده ها را از یکدیگر باز شناخته وویژگی هاي عکس هاي هوایی را توضیح دهد : فعالیت یادگیري
یل همراه با داده هاي ماهواره اي تشریح نماید اطالعات حاشیه عکس هاي هوایی را بخواند و فا:  فعالیت عملکردي

: فصل سوم
تصاویر ماهواره لندست و اسپات -1

تصاویر رادار-2

حرارت سنجی و حرارت نگاري -3

تصاویر رنگی کاذب -4

تفاوت ها و اشتراك هاي داه هاي ماهواره ها را از نظر طیف ، پیکسل و اندازه ها توضیح دهد : فعالیت یادگیري
یک تصویر راداري را از تصاویر غیر فعال تشخیص داده و اطالعات روي آنها را بخواند و توضیح دهد : ديفعالیت عملکر

:  فصل چهارم
تهیه نقشه هاي حرارتی و شناسایی آلودگی هاي حرارتی محیط-1
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مروري بر کاربردهاي سنجش از دور در مسایل مختلف جغرافیایی -2

طیف هاي مختلف مطالعه نماید و نقشه هاي حرارتی را توضیحدهد نقشه هاي آلودگی را در:فعالیت یادگیري
یک دسته بندي عملی از موضوعاتی که سنجش از دور در جغرافیا مورد بهره برداري قرار می دهد ارائه نماید : فعالیت عملکردي

: راهبردهاي تدریس و یادگیري.3

اي اطمینان از تحقق اهداف آن عالوه بر شـیوه هـاي   بر. این درس توسط استاد متخصص سنجش از دور تدریس می شود 
بخشی از آموخته هاي این درس توسط . مرسوم در تدریس ، از روش هاي فعال و امکانات فناوري می بایست استفاده شود 

ستاد دانشجو پیگیري می شود و فعالیت هاي عملی در قالب انجام یک نمونه کار بر روي یک منطقه یا ناحیه مورد ارزیابی ا
در تدریس این درس می بایست ضمن بیان اصول و سنجش از دور  مثال هاي آن را از شرایط ملموس . قرار خواهد گرفت 

نظیر وضعیت سنجش از دور ایران ارایه نماید

منابع آموزشی. 4
:منبع اصلی

نتشارات سمت ، تهران ، پردازش کامپیوتري سنجش از راه دور ، ترجمه محمد نجفی دیسفانی ،ا)1377(میدز ، پل 
: منبع فرعی

انتشارات سمت ، تهران ) اصول و کاربرد (سنجش از راه دور )1374(علیزاده ربیعی ، حسن .1

، اصول سنجش از دور ، ترجمه رضا حائز ،مرکز سنجش از دور ، تهران )1373(کوران ،پل .2

ربرد در منابع طبیعی ، انتشارات دانشگاه آشنایی با فن سنجش از دور و کا) 1383(زبیري ، محمود و مجد علیرضا .3
تهران ، تهران 

اصول و مبانی سنجش از دور ،ترجمه و تدوین حمید مالمیران ، سازمان جغرافیایی نیرو ) 1379(لیلسلند ، کی فر .4
هاي مسلح ، تهران 

: راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره10: ارزشیابی پایانی
نمره3: ارزشیابی فرآیند

نمره7: یابی پوشه کارارز
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 
در کارگاه رایانه اي دانشگاه ، نا تمام تلقی می شـود و دانشـگاه موظـف    این درس بدون گذراندن واحد عملی:سایر نکات 

.است امکانات الزم را براي آموزش بخش عملی از نظر سخت افزاري و نرم افزاري فراهم نماید
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»فلسفه جغرافیا«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

زمین و پراکندگی پدیده هاي گوناگون سطح زمین اعم از طبیعی مشخصات مناطق و نواحی مختلفرا علم شناساییجغرافیا اگر 
و انسانی و باالخره از روابط انسان و محیط که خود باعث بوجود آمدن پدیده هاي انسانی است و نیز از روابط متقابل پدیده هاي 

جدیدهايفلسفی علم جغرافیا، نظریهجغرافیایی، اصولمکاتبهاوبدانیم در درس فلسفه جغرافیا به مطالعه و بررسی دیدگاهفوق 
. شودجغرافیا پرداخته میدرقلمرو

مشخصات درس

2نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

: پیشنیاز

: نحوه تدریس

فلسفه جغرافیا: به فارسی:  نام درس

:وددر پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد ب: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

هاي جغرافیایی را در طول زمان بررسی کرده و نقاط مشترك بین آنها را تعیین و گزارش ها و دیدگاهاندیشهتغییر
.نماید

.کندهاي علم جغرافیا را نسبت به سایر علوم مقایسه جایگاه نظریه

3سطح2سطح1سطح مالك ها

دیدگاهها ي مربوط به 
سیر تکاملی اندیشه 

هاي جغرافیا

سیرتکاملی اندیشه هاي 
جغرافیایی را بیان می 

کند

چگونگی و شرایط 
تکامل اندیشه ها را با 

دالیل اجتماعی گزارش 
.میکند

تاثیرات سیر تکامل 
اندیشه هاي جغرافیایی را 

در ایجاد دیدگاهها و 
نظریه هاي جدید 

اجتماعی تجزیه و تحلیل 
.می کند

نظریــه هــاي جدیــد در 
جغرافیا

ــاي  ــه ه ــد در نظری جدی
جغرافیا را فهرست کند

محدودیت ها و مزایاي 
نظریه ها را نسـبت بـه   
هم مقایسـه و تشـریح   

نماید

با توجه به نظریـه هـاي   
جدید تنگناها و چالشهاي 

م جغرافیا را تجزیـه و  لع
تحلیل کند

:شایستگی اساسی

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

:فصل اول

اهیم جغرافیاییجغرافیا و مف.1

جغرافیا از نظرگاه جغرافیدانان تحول تعاریف .2



۱۷۱

)هاي مختلفها و پارادایمتعریف از نظر مکتب( تبیین فلسفی موضوع درس.3

ايتعیین قلمرو جغرافیا به عنوان یک علم بین رشته.4

:فعالیت یادگیري

دیدگاه غالب جغرافیایی در فضاي علم جغرافیاي کنونی  را بررسی نماید

:لیت عملکرديفعا

جایگاه علم جغرافیا را به عنوان یک علم بین رشته اي در میان رشته هاي مجاور تعیین نماید  

:فصل دوم

)علیت، تعمیم، رابطه، عاملیت، فاعل انسانی، اجتماع نقیضین( اصول فلسفی علم جغرافیا.1

مفهوم فرهنگ در جغرافیا.2

:فعالیت یادگیري

ا توضیح دهد مفاهیم اساسی فلسفی جغرافیا ر

:فعالیت عملکردي

زمینه هاي مشترك فرهنگی نواحی مختلف را مورد مقایسه قرار دهد 

:فصل سوم

مفاهیم جغرافیاي ناحیه اي .1

سهم عوامل محیط طبیعی و فرهنگ انسانی  در علم جغرافیا.2

:فعالیت یادگیري

عوامل تعیین مرزهاي یک ناحیه را بیان نماید 

:فعالیت عملکردي

عوامل محیط طبیعی و فرهنگ انسانی  درتمایز  نواحی مختلف را توضیح دهد تاثیر
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راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

اي درس جغرافیـا در ایـن واحـد    براي درك مفاهیم پایـه . این درس توسط استاد جغرافیا در گرایش هاي انسانی تدریس می شود 
باتوجه به ماهیـت ایـن   . گیرندبه منظور نیل به اهداف آموزشی بهره) لفیقیت( شود که از چندین روشدرسی به اساتید پیشنهاد می

. شود مفاهیم بطور مستقیم ارائه شود باید تالش شود که دانشجویان را  با مطالب ارائه داده شده درگیـر نمـود  درس که موجب می
. تجستجو و مطالعه منابع مختلف و کسب اطالعات جدید از مبانی ارائه شده ضروري اس

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی

هاي نو در فلسفه جغرافیا، جلد اول، تهران گیتاشناسیاندیشه) 1372( شکویی، حسین-1

:منابع فرعی

نژاد، انتشارات دانشگاه تهراندگر اندیشی در فلسفه جغرافیا، ترجمه حسین حاتمی) 1388( بالنت، آلیسون و ویلس، جین-1

فلسفه و قلمرو جغرافیا، انتشارات دانشگاه تهران) 1386( پوراحمد، احمد-2

جغرافیا چیست؟ ترجمه سیروس سهامی، مشهد، انتشارات محقق) 1377( شبلینگ، ژاك-3

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره ارزشیابی کتبی پایان ترم15: ارزشیابی پایانی

نمره شرکت در فعالیت کالسی 2: ارزشیابی فرایند

هاي حاصل از جستجوهاي دانشجویاننمره ارائه گزارش3:ز پوشه کارارزیابی ا
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»ژئومورفولوژي با تاکید بر ایران« سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

تحوالت چهره خارجی زمین اسـت کـه اسـاس آن را بررسـی زمـین شـکلها       تکوین ژئو مورفولوژي علم مطالعه نحوه تشکیل و 
دانش ژئو مورفولوژِي ، داده هاي اولیه مورد نیاز خود را از علومی مانند زمین شناسی ، اقلیم شناسـی  . یل می دهدتشک) لندفرمها(

،هیدرولوژي و منابع طبیعی دریافت کرده و آن را بر اساس دیدگاههاي ژئو مورفولوژیک با یکدیگر ترکیب می کنـد تـا سـازوکار    
آشنایی با مبانی این علم ، دانشجویان را توانا . سیر کند و آینده آنها را پیش بینی نماید لندفرمها و نحوه و نرخ تحوالت آنها را تف

مطالعـات  . توسـطه را تـدریس کننـد    می کند تا ناهمواریها را تفسیر کرده و بخش هاي ناهمواریهاي کتب درسـی جغرافیـاي م  
و محیط زیست یاري می دهـد و زمینـه ر   .....)جنگل وخاك ، (چگونگی حفظ منابع طبیعی درك ژئومورفولوژي دانشجویان را در 

.رشد و آگاهی آنها را براي فعالیت در این رشته ایجاد می نماید

مشخصات درس

2نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

: پیشنیاز

: نحوه تدریس

ژئومورفولوژي با تاکید بر ایران: نام درس

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

با بیان اهمیت و کاربرد علم ژئومورفولوژي ، رابطه علم ژئومورفولوژي را با سایر علوم تبیین و 
.را تشریح کندزمینیحفظ منابع را درآن کاربردتاثیر

.فرآیند هاي بیرونی و داخلی تغییر دهنده سطح زمین را توضیح دهد
ر پدیده هاي ژئومورفولوژي را بر محیط زیست بیـان نمـوده و واحـدهاي ژئومورفولـوژي     تاثی

.ایران و اثر انسان را توضیح و گزارش دهد
.تاثیر حرکت آب بر سطح زمین را با نمونه هاي مشخص تبیین نماید :شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

ژئومورفولـــوژي و 
اثرات آن بر محیط 

زیست

ــوژي و  ــم ژئومورفول عل
اهمیت آن را بیان مـی  

.کند

رابطه ژئومورفولـوژي را بـا   
.سایر علوم بحث میکند

ــوژي را  ــاثیرات ژئومورفول ت
بر محیط زیست بـا دالیـل   

.تجزیه و تحلیل می کند

ــر  فرآینــدهاي تغیی
دهنده

انواع فراینـدهاي تغییـر   
دهنده سـطح زمـین را   

توضیح دهد

ها را با چگونگی تاثیر فرایند
نمونه هایی در کشور بحث 

کند

چگونگی تاثیر این فرایندها 
ــاي   ــیط و راهکاره ــر مح ب
مواجه با آنها را تحلیل کند
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ــدهاي  واحـــــــ
ــوزي  ژئومورفولـــ

ایران

واحــــــــــــــدهاي 
زئومورفولوزي ایـران را  
ــران   ــه ای ــر روي نقش ب

نشان دهد

ــدهاي  ــوزي ژواح ئومورفول
ایران را با هم مقایسه کنـد  

اهتها را بیان و تفاوتها و شب
کند

ــوان محیطــی واحــدهاي  ت
ــران را   ــک ای ژئومورفولوژی

تحلیل نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
فصل اول

)تعریف ، قلمرو و کاربرد(مقدمه .1

علم ژئومورفولوژيو کاربرهاي اهمیت .2

رابطه ژئومورفولوژي با علوم دیگر.3

)هه هاي تشکیل دهندیال(ساختمان زمین .4

...)خط راس –دامنه –تالوگ –لیتولوژي –شفرسای–استنوسفر -لیتوسفر(مفاهیم .5

ترسیم نمودار چگونگی ارتباط ژئومورفولوژي با علوم دیگر : فعالیت یادگیري
و ارائه گزارش امور توسعه اي محیطژئومورفولوژي کاربردهاي بررسی :فعالیت عملکردي

فصل دوم 
–انواع چین هـا  –چین خردگیها –اروژنیک –اپیر و ژنتیک –کوهزایی (ییر دهنده سطح زمین فرایند هاي داخلی تغ.1

روراندگی ها –گسل ها –اشکال حاصل از نفوذ ماده مذاب در داخل زمین –ماده مذاب –آتش فشان ها 

...گسل ها و غیره–آتشفشانها –تولید و ساخت ماکت هایی از چین ها : فعالیت یادگیري 
تحقیق  و مطالعه درباره گسل ها و روراندگی هاي ایران و تاثیرات آنها : فعالیتهاي عملکردي

فصل سوم 
–تشـکیل خـاك   –بیولـوژیکی  –فیزیکـی و شـیمیایی   –هـوا زدگـی   (بیرونی تغییر دهنده سطح زمـین  هاي فرایند.1

....)کارست–بیابان (ناهمواریهاي حاصل از اقلیم –دگرگونی 

بحث و بررسی چگونگی تشکیل غارهاي کشور : گیريفعالیت یاد
مقایسه دامنه هاي جنوبی و شمالی البرز از نظر فرآیندهاي بیرونی تغییر دهنده سطح زمین و ارائه گزارش : فعالیت عملکردي

فصل چهارم
رکزي ، جلکه ها ، البز ، زاگرس ، لوت ، کوههاي منفرد مرکزي و کوههاي م(کلیاتی از واحدهاي ژئومورفولوژي ایران .1
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....)دشت ها ، 

زاگرسباالبرز کایسه واحد ژئومورفولوژیقم: فعالیت یادیگري
واحدهاي ژئومورفولوژي ایرانبررسی توان هاي محیطی :  فعالیت عملکردي 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
دا نشـجویان منجـر بـه مشـارکت و     پیشنهاد می شود تدارك دیدن بازدید میدانی جهت تجربه مسـتقیم در طبیعـت بـراي    

استفاده از فیلم و ماکت هاي آموزشی بـه همـراه روش تلفیقـی تـدریس جهـت کسـب       . یادگیري عمیق و پایدار خواهد شد
دانستنیها و مهارت ها با تاکید بر روش هاي فعال تدریس از ضروریات بکارگیري راهبردهـاي شـناختی و فراشـناختی مـی     

.باشد

منابع آموزشی. 4
: نبع اصلیم

انتشارات نیما: ، ژئومورفولوژي اقلیمی و دینامیک خارجی ، ترجمه مقصود خیام ، تبریز )1370(دریو،ماکس 
: منبع فرعی

انتشارات دانشگاه پیام نور: ژئومورفولوژي ساختمانی ، تهران) 1376(محمودي ، ف -
.انتشارات دانشگاه تهران: تهران . 1، ژئومورفولوژي کاربردي ، فرسایس آبی ، جلد )1378(احمدي ، ح -
،ژئومورفولوژي ایران ، انتشارات قومس)1385(عالیی طالقانی ، محمود -

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره با ارزشیابی کتبی پایان ترم اختصاص خواهد داشت 15: ارزشیابی پایانی
آموزش ها در طول نرم داده می شود نمره به فعالیت هاي دانشجو در جریان 2: ارزشیابی فرآیند

.نمره به ارائه گزارش از تمرین یا فعالیتی که استاد تعیین کرده است تعلق می گیرد 3: ارزیابی پوشه کار
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»جغرافیاي روستایی و عشایري ایران«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

هاي ایـن واحـد سیاسـی و جمعیـت آن،     ها و شناسایی ویژگیسیاسی سرزمینمطالعه و شناخت روستا به عنوان کوچکترین واحد
هاي کالبدي، اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادي و دستیابی به شناخت عمیق مسائل و تنگناهاي حاکم بر آن ضـروري  شامل ویژگی

ي روستاهاي ایران و نقـش عوامـل   هااي جغرافیاي روستایی به شناخت و درك از ویژگیدر این واحد درسی با مفاهیم پایه. است
همچنین در این واحد درسی بـه منشـا، پراکنـدگی و سـیر تحـول      . شودهاي آنها پرداخته میگیري و پراکندگیتاریخی در شکل

.زندگی عشایري  در ایران توجه میشود

مشخصات درس

2نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

: پیشنیاز

: نحوه تدریس

جغرافیاي روستایی و عشایري با تاکید بر ایران: م درسنا

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

دالیل اهمیت مطالعه جغرافیاي روستایی را بیان کرده و مدلی مفهومی از عوامل اثرگذار 
.  دهدبرتغییرات اقتصادي و اجتماعی روستاهاي ایران ارائه

سیر تغییرات کوچ و زندگی عشایري را بررسی و با استناد به این مطالعه آینده این نوع 
.بینی کرده و پیشنهادهایی براي حفظ نقش آن در اقتصاد کشور ارائه دهدجامعه را پیش

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

جغرافیاي روستایی 

اهمیـــــت مطالعـــــه 
را ســتایی جغرافیــاي رو

بیان نماید 

تاثیرات محیط جغرافیاي بر 
–رونــد زنــدگی اقتصــادي 

اجتمـــاعی روســـتائیان را  
تفسیر نماید 

مدل مفهومی از عوامل اثر 
گذار بر تغییرات اقتصادي و 
اجتماعی روستا ارائه نماید 

مفهوم کـوج و زنـدگی   زندگی عشایري 
عشایري را بیان کـرده  
و منــاطق کــوچروي را 

ــر روي نقشــه نشــان ب
دهد 

اثرات زندگی عشـایري بـر   
معیشـت روســتایی توضــیح  

دهد 

راهکار هایی بـراي بهبـود   
زندگی عشایري و تـاثیرات  
بیشتر آن بر اقتصاد کشـور  

ارائه دهد 

ــط آن  روســتا و رواب
با شهر

ارتباط زندگی احتماهی 
ــا  و اقتصــادي روســتا ب

شهر را بیان کند

عوانل تـاثیر گـدار بـرروابط    
ا با شهر راتوضیح دهدروست

ــتا را    ــهر و روس ــط ش رواب
ــهر و   ــک شـ ــب یـ درقالـ
روســتادر محــل زنــدگی   
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بررسی و تحلیل کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

:فصل اول

)مفاهیم ، اصطالحات و قلمرو جغرافیاي روستایی( مقدمه .1

دامنه و هدف هاي جغرافیاي روستایی, شالوده.2

روش بررسی در جغرافیاي روستاییاهمیت مطالعات و.3

)موقعیت و عوامل موثر در نحوه استقرار سکونت گاه هاي روستایی (جغرافیاي روستاها .4

بحث در مورد یک  فیلم یا یک مقاله  در مورد  نحوه استقرار سکونت گاه هاي روستایی:فعالیت یادگیري

بر استقرار سکونت گاه هاي روستایی )فناوري هاي نوین یا ارتباطات (گذار تهیه گزارشی از عوامل جدید و تاثیر:فعالیت عملکردي
در محیط نزدیک 

:فصل دوم

نقش عوامل جغرافیایی ، تاریخی و اقتصادي درپراگندگی و شکل یابی روستاهاي ایران.1

اقتصادي روستاها-ویژگی هاي اجتماعی.2

دگرگونی هاي بنیادي مالکیتی در روستاهاي کشور.3

بع آب و اثرات آن در جامعه روستایی دگرگونی در منا.4

اهمیت کشاورزي و اثرات آن در اقتصاد روستا.5

:فعالیت یادگیري

گیري روستاهاي ایران با عوامل خالی از سکنه شدن آنها را مورد مطالعه و مقایسه قرار دهد عوامل شکل

:فعالیت عملکردي

ماید شبکه مفهومی از تاثیر آب  بر دوام زندگی روستایی تهیه ن



۱۷۸

:فصل سوم

انقالب اسالمی و تاثیر آن بر جامعه روستایی ایران.1

تعاریف و مفاهیم کوچ و کوچندگی و انواع آن.2

منشا و سیر تحوالت کوچندگی در ایران و جهان.3

عوامل جغرافیایی و معیشت کوچندگی در ایران وجهان.4

روابط شهر ، روستا و عشایر.5

چ و زندگی عشایري در جمهوري اسالمی ایرانبررسی دیدگاه ها و سیاستها در زمینه کو.6

:فعالیت یادگیري

هاي عشایري در اقتصاد کشور  رابررسی و آن  رابا شرایط کنونی مقایسه نمایدنقش فعالیت

------:فعالیت عملکردي

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

هـاي فعـال  و   حقق اهداف درس استفاده از روشبراي ت.این درس توسط استاد جغرافیا در گرایش هاي انسانی تدریس می شود 
اسـتفاده  . اي مناسب استمشارکت دانشجویان در ارائه مطالب درسی براي دستیابی به مفاهیم پایه. امکانات فناوري مناسب است

ش توسـط  ارائـه گـزار  . شـود ها براي درك عمیق مطالب پیشنهاد میهاي پیگیر و ارائه مطالب با تحلیل سوال و جواباز پرسش
.شودهاي اخیر سبب تعمیق مطالب میگاه روستایی در دههدانشجویان از نحوه استقرار یکسکونت

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی

؛ مقدمه اي بر جغرافیاي روستایی ایران؛ سمت)1380( مهدوي، مسعود-1

:منابع فرعی

ن، انتشارات دانشگاه اصفهانمدخلی بر جغرافیاي روستایی ایرا) 1380( ابري، سیدحسنحسینی-1

؛ مبانی جغرافیاي روستایی؛ سمت)1377( سعیدي، عباس-2
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جغرافیاي روستایی، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد) 1378( فشارکی، پریدخت-3

جغرافیاي کوچ نشینی؛ سمت ) 1387( مشیري، رحیم-4

کتابکوچ نشینی در ایران؛ نشر ) 1360( امان الهی بهاروند، سکندر-5

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره ارزشیابی کتبی پایان ترم15: ارزشیابی پایانی

نمره شرکت در فعالیت کالسی 2:ارزشیابی فرایند

هاي تعیین شده در کالسنمره ارائه گزارش ناشی از فعالیت3: ارزیابی از پوشه کار
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»تاکید بر ایرانجغرافیاي سیاسی با«سرفصل درس 
: معرفی درس و منطق آن .1

جغرافیاي سیاسی  شاخه اي از علم جغرافیاست که تاثیر پذیري و تاثیر گذاري سیاست و قدرت در محیط جغرافیـایی و بـه   
آگاهی دانشـجویان بـه ایـن    . بیان دیگر تاثیر تصمیمات سیاسی در محیط جغرافیایی را مورد کاوش وبررسی قرار می دهد 

.م و علی الخصوص موقعیت مهم و با ارزش ایران در جنوب غربی آسیا دیدگاه نوین علمی براي آنها ایجاد می کند مفاهی

مشخصات درس

نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

: پیشنیاز

: نحوه تدریس

ایرانبا تاکید برجغرافیاي سیاسی : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: دگیريپیامدهاي یا/ اهداف

ماهیت و قلمرو جغرافیاي سیاسی ، شکل ، وسعت ، موقع جغرافیایی ، ناهمواري و منابع استراتژیک را با مطالعه
.را تفکیک نماید ) خشکی و آبها : (به عنوان ویژگی سیاسی کشورها  تحلیل نمایدوانواع مرزهاي سیاسی 

.اههاي ژئوپلتیکی را تشریح و تفاوت جغرافیاي سیاسی را با ژئوپلتیک را بیان نماید دیدگ

ضمن مقایسه  تاریخی نقشه هاي سیاسی ایران علت وجودي ایران به صورت یک دولت مدرن و واحد را 
.گزارش نماید و عوامل وحدت بخش و تفرقه انداز ملی رادر ایران  بررسی نماید 

راتفسیر و مبانی جغرافیایی ) با تاکید بر رودهاي مرزي ( کی و دریایی ایران با همسایگانشاختالفات مرزي خش
.سیاست خارجی ایرانی را تبین نماید 

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــدگاهها و  دیـــــ
نظریات ژئوپلتیکی 
ــاي  و جغرافیـــــ

سیاسی 

انــــواع دیــــدگاهها و 
ــوپلتیکی و  ــات ژئ نظری

ــاي ــی را جغرافی سیاس
.بیان کند 

تفـــاوت بـــین جغرافیـــاي 
ــک را   ــی و ژئوپلتیـ سیاسـ

. توضیح دهد 

کار آمدي و کار آیی یکـی  
ــوپلتیکی را   ــات ژئ از نظری

.استدالل نماید 

ویژگــــی هــــاي 
سیاسی کشورها 

ویژگی هاي سیاسی 
.کشورها  را بیان کند 

کشورها را با توجه به شکل  
ــایی  وســعت ،موقــع جغرافی

ــاهمواري  ــابع ،نـــ و منـــ
.استراتژیک شناسایی کند  

ــا   ــورها را ب ــی از کش بعض
توجــه بــه شــکل  وســعت 
،موقـــــع جغرافیـــــایی  
،نـــــاهمواري و منـــــابع 
ــدیگر    ــا یک ــتراتژیک ب اس

.مقایسه کند 
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نقشه هاي سیاسی 
ایران 

ویــژ گــی هــاي نقشــه 
هاي سیاسـی ایـران را   
در قرون مختلف  بیان 

.کند 

نقشه هاي سیاسی ایران را 
مختلف با یکدیگر در قرون 

.مقایسه کند 

یکی از نقشه هاي سیاسی 
ایران را باتوجه به حـوادث  
سیاسی زمان تحلیـل کنـد   

مانند تغییر نقشه سیاسـی  .(
ــه   ــد از عهــد نام ــران بع ای
ترکمانچــاي و گلســتان در 

)زمان قاجاریه 

ــرزي   ــات م اختالف
ــران و  ایــــــــ

همسایگانش 

مرزهاي سیاسی ایـران  
ــایگانش را  و همســــ

.ی کند شناسای

علت اختالفات ایران بر سر 
ــی بـــا    ــاي سیاسـ مرزهـ
همســـایگانش را توضـــیح 

.دهد

راهکارهایی براي حل این 
.مناقشات پیشنهاد نماید 

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

: فصل اول
کلیات ماهیت و قلمرو جغرافیاي سیاسی 

:ریخت شناسی سیاسی کشورها - 

شکل- 

وسعت - 

جغرافیایی موقع - 

ناهمواري - 

منابع استراتژیک - 

مطالعه کلیات ومفاهیم جغرافیاي سیاسی ، شناسایی کشورها با توجه به شکل  وسعت ،موقع جغرافیایی :فعالیت هاي یادگیري 
.،ناهمواري و منابع استراتژیک 

.سطح نقشه اطلس جهان مشاهده و یافتن کشورهاي مختلف با توجه به ویژگیهاي آنان در : فعالیت هاي عملکردي 

:فصل دوم 
پیدایش نظام دولت به معناي امروزي 

:ساختار درونی دولت -
خصوصیات سرزمین  ) الف 
خصوصیات ملی ) ب
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واحدهاي اداري داخلی -
ا شناسایی خصوصیات سرزمینی وملی یک کشور ،بررسی تقسیمات کشوري و یا واحدهاي اداري داخلی ب: فعالیت هاي یادگیري 
. توجه به ویژگیهاي آن 
: ...........فعالیت هاي عملکردي 

: فصل سوم 
مرزها 

تعریف مرز - 

انواع مرزهاي خشکی - 

......... )دریاي سرزمینی ، خط تالوگ ، خط منصف ( انواع مرزهاي آبی - 

بین کشورهاي جهان مطالعه مفاهیم مرز و انواع آن ، پیدا کردن مصادیق انواع مرز در : فعالیت هاي یادگیري  
.تعیین انواع مرزها در نقشه اطلس جهان ، تهیه جداولی از کشورها و نوع مرزبندي آنها : فعالیت هاي عملکردي 

: فصل چهارم 
ژئوپلتیک 

:دیدگاههاي ژئوپلتیکی -
مکیندر -
هاوس هوفر-
آلفرد ماهان -
اسپایکمن -

تفاوت جغرافیاي سیاسی و ژئوپلتیک  

طراحی یک نمونه فعالیت بر اساس یکـی از دیـدگاه هـاي ژئـوپلتیکی در سـطح جهـان ، بیـان تفـاوت          : هاي یادگیري فعالیت 
جغرافیاي سیاسی و ژئوپلتیک  و پیدا کردن مصادیق آن در جهان و ایران 

از وقـایع جهـانی بـا    تهیه جدول مقایسه اي نظریه ها در زمینه مسائل ژئوپلتیک جهان ، بررسی یکـی  : فعالیت هاي عملکردي 
. توجه به دو نظر از دیدگاه هاي ژئوپلتیک 

: فصل پنجم 
:جغرافیاي سیاسی ایران 

علت وجودي ایران به صورت یک دولت مدرن و واحد -
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بررسی تاریخی نقشه سیاسی ایران -
پایتخت ، واحدهاي سیاسی داخلی ، مناطق فرهنگی :ساختار درونی -

رسی عوامل وحدت بخش و تفرقه انداز ملی بر: ساختار ملی -

مطالعه علل وجودي ایران به عنوان یک دولت مدرن ، بررسی عوامل درونی ساختار ، و عوامل وحدت :فعالیت هاي یادگیري 
.بخش در ایران 

. مقایسه نقشه هاي سیاسی  ایران در طول تاریخ :فعالیت هاي عملکردي 

:  فصل ششم 
یاست خارجی ایرانیمبانی جغرافیایی س

)با تاکید بر رودهاي مرزي ( مرزهاي سیاسی ، اختالفات مرزي خشکی و دریایی با همسایگان-
)خلیج فارس ، دریاي عمان ، دریاي خزر ( مرزهاي دریایی ایران -
مبانی جغرافیایی سیاست خارجی ایرانی -

به عنوان یک مناقشه سیاسی ، اهمیت دریاي سرزمینی و تاثیر بررسی و مطالعه مسیر عبور یک رودخانه : فعالیت هاي یادگیري 
.آن بر روابط ایران با کشورهاي همسایه اش ، بررسی مبانی جغرافیایی سیاست خارجی ایرانی 

با توجه به نقشه ایران اختالف بین کشورمان با یکی از کشورهاي همسایه بر سر یک رودخانه مرزي : فعالیت هاي عملکردي 
.ن کند را تبیی

راهبردهاي تدریس و یادگیري.3

با توجه به اهمیت مسائل سیاسی خاورمیانه .این درس توسط استاد متخصص جغرافیاي سیاسی تدریس می شود 
مشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شده  در کالس و نیز شیوه مشارکتی در  انجام فعالیت هاي عملی 

در این درس ضمن بیان دیدگاهها و برسی اطلـس سیاسـی جهـان ، بـا مثـال هـایی از       .ري می باشد براي درك عمیق ترضرو
مناقشات قرن معاصر و بررسی جنگهاي اخیر ایران بر سر اختالفات مرزي رودخانه ها شرایط ملموسی را بـراي تـدریس بوجـود    

.آورید 

منابع آموزشی.4

:منبع اصلی
.انتشارات پیام نور.تهران:جغرافیاي سیاسیاصول و مبانی ).1365(میر حیدر، دره

:منابع فرعی 
.سمت.تهران: جغرافیاي سیاسی و سیاست جغرافیایی). 1381(مجتهد زاده ،پیروز.1
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سمت .تهران:جغرافیاي سیاسی ایران). 1381(حافظ نیا ، محمد رضا.2

انتشارات سمت : ژئوپلتیک در قرن بیست و یک).1380(عزتی، عزت اهللا-3

دهاي ارزشیابی یادگیريراهبر. 5
نمره 15آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 2عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها : ارزشیابی فرآیند

نمره 3مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
.یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف 
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»و تهیه نقشه هاي موضوعیکارتوگرافی«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن.1

فتوگرامتريوزمینیبرداشتازبعدمراحل.شودمیگفتهکارتوگرافییانگارينقشهزمین،هاينقشهترسیمهنروعلمبه
فعالیتگروهدوشاملمنطقهیکازنقشهتهیهدرواقع.میگوینداست،کارتوگرافینقشهچاپوترسیمهمانکهرا

کهاطالعاتآنبراساسنقشهترسیمدیگريوبردارنقشهمهندسینتوسطاطالعاتآوريجمعیکی.مجزاست
کارتوگرافاینونیستاستفادهقابلهمهبرايگرددمیگردآوريبرداراننقشهتوسطکهاطالعاتی.استکارکارتوگراف

ظیمتشاملکارکارتوگراف.میکندتبدیلمطلوبوگویاهاییقشهنبهومیپروراندراخامهايدادهاینکهاست
نگیهماهها،نوشتهوعالیمتعیینشبکه،انتخابمربوطه،مداركهاونقشهازاطالعات،استفادهپیشنویس،ترکیب

.میشودآنتکثیروچاپوترسیمروشانتخابنقشه،حاشیهاطالعاتطراحینقشه،درموجوداطالعات
مشخصات درس

1عملی1نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت48: زمان درس

نقشه خوانی : پیشنیاز

: نحوه تدریس

کارتوگرافی و تهیه نقشه هاي موضوعی: نام درس 

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: دگیريپیامدهاي یا/ اهداف

با شناخت اصول حاکم بر تهیه نقشه هاي مختلف ، سیستم هاي بنیادین تهیه نقشه را تحلیل 
.و تبیین نماید

.نقشه یک منطقه جغرافیایی را با توجه به نقشه هاي پایه ، تغییر مقیاس داده و ترسیم نماید

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

اصـطالحات نقشـه   
کشی

ابزارهاي نقشه کشی را 
فهرست نماید

نحوه اسـتفاده از ابزارهـا را   
توضیح دهد

شـبکه قـائم   (خطوط ساده 
بـراي یـک نقشـه    ) الزاویه

جغرافیایی ترسیم نماید

ــاي  ــون و ابزاره فن
نقشه کشی

سابقه تاریخی و اهمیت 
نقشه در جغرافیا را بیان 

یدنما

کاربرد نقشه هاي موضوعی 
و انواع نمودارها و گراف ها 
ــایی  ــات جغرافی را در مطالع

تفسیر و تشریح نماید

ــوگرافی را  ــک نقشــه توپ ی
از تبدیل مقیـاس نمـوده و   

آن یــک نقشــه موضــوعی 
نمایدتهیه

ــاي   ــتم هـ سیسـ
تصویري در نقشه

سیستم هاي تصـویري   
ــا را فهرســت  نقشــه ه

نماید 

را سیستم هـاي تصـویري   
با یکدیگر مقایسـه کـرده و   
مزایــاي هــر یــک را بیــان 

نماید

براي نقشه ي تغییر مقیاس 
ــه ترســیمی ، سیســتم  یافت

تصویري تعیین نماید
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2

: فصل اول
تعاریف و مفاهیم پایه نقشه و کیفیت آن از دیدگاه کارتوگرافی 

کار توگرافی و تاریخچه کارتوگرافی طبقه بندي نقشه ها از نظر 
انواع نقشه هاي جغرافیایی را معرفی نماید : فعالیت یادگیري

از بین نقشه هاي موجود یک نقشه توپوگرافی انتخاب نماید  :فعالیت عملکردي

: فصل دوم
مقیاس ، سیستم تصویر ، تعمیم و گویا کردن نقشه : اصول بنیادین کارتوگرافی شامل

حی و تهیه نقشه اصول طرا
سیستم هاي تصویري را معرفی نماید : فعالیت یادگیري

اصول تغییر مقیاس بر روي نقشه انتخابی را اجرا نماید : فعالیت عملکردي

: فصل سوم
لوازم و ابزار ترسیم نقشه

ترتیب و تکنیک در ترسیم نقشه 
ابزار ترسیم را معرفی نماید :فعالیت یادگیري

تکنیک هاي ترسیم را در تبدیل مقیاس نقشه انتخابی اجرا نماید:فعالیت عملکردي

:  فصل چهارم
نوشتن اسامی و تکنیک آن 
انواع نقشه هاي جغرافیایی

....)سورفر ، اتوکد،(آشنایی با نرم افزار هاي کارتوگرافی 
طرز کار برخی از نرم افزار هاي کارتوگرافی را توضیح دهد :فعالیت یادگیري

یک نقشه موضوعی تهیه کرده و آن را تشریح کند: ملکرديفعالیت ع

راهبردهاي تدریس و یادگیري.3

بـراي اطمینـان از   . این درس توسط استاد متخصص کارتوگرافی یا جغرافیدان مسلط به این فن  تـدریس مـی شـود    
گاه جغرافیـا اجـرا مـی    تحقق اهداف آن شیوه تدریس این درس تماما روش فعال بوده ودر صورت وجود امکان در کار

بخشی از آموخته هاي این درس توسط دانشجو پیگیري می شود و فعالیت هادر قالب انجام یک نمونـه اجـراي   . شود
در تدریس این درس می بایست ضمن بیان مبانی نظـري  . عملی ترسیم نقشه  مورد ارزیابی استاد قرار خواهد گرفت 

تاکید شودبه ارزشهاي این مهارت در آموزش جغرافیا 
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منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

، کارتوگرافی ، تهران ، انتشارات سمت ) 1381(زاهدي ، مجید 
: منبع فرعی

، کارتوگرافی، تهران ، سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح )1370( دانشور ، هوشنگ -1

ا شناسی، کارتوگرافی ، تهران ، انتشارات گیت)1370(مقیمی ، سید جعفر و همراه ،مجید -2

: راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره10:  ارزشیابی پایانی
نمره3: ارزشیابی فرآیند

نمره7: ارزیابی پوشه کار
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»ها با تاکید بر ایرانجغرافیاي خاك« سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

با توجه به اینکه خاك به عنوان . ه بندي خاك ها پرداخته شده استدر این درس به چگونگی تشکیل خاك و فرسایش آن و طبق
مهمترین منابع طبیعی نقش به سزائی در تولید مواد غذایی موجودات زنده دارد و تشکیل یک سانتیمتر خاك نیازمند صدها سـال  

.زمان می باشد از اهمیت خاصی برخوردار است
ا می کند انسان از طریق کشاورزي نامناسب، شخم بی رویه ، چراي مفـرط دام،  انسان در تغییر و تکامل خاك نقش مهمی را ایف

به همین دلیل تربیت معلمان و دانـش  . حاصطخیزي خاك را مخاطره انداخته است.... قطع درختان ، فشار بیش از حد به خاك و
از فرسایش بی رویه خاك و حفظ خـاك بـه   آموزان آگاه به اهمیت خاك و تاثیر آن در زندگی روزمره و توسعه پایدار و جلوگیري 

.عنوان یک منبع طبیعی حیاتی نیاز به این واحد درسی را اجتناب ناپذیر می نماید

مشخصات درس

2نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

: پیشنیاز

: نحوه تدریس

جغرافیا ي خاك ها با تاکید بر ایران: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: یادگیريپیامدهاي / اهداف

ضمن تشریح چگونگی تشکیل خاك ، افق هاي خاك و خصوصیات آنهـا را بـا رسـم شـکل     
.نمایش دهد و چگونگی ارزیابی فرسایش خاك را از طریق مدلهاي  مختلف تشریح نماید

ایران و ویژگی ها و پراکنـدگی  با بیان طبقه بندي خاك ها بر اساس  سیستم ها ، خاك هاي
.آنها را موردبحث قراردهد

.مسائل و موضوعات چگونگی حفاظت از خاك را تجزیه و تحلیل کند

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

افق هـاي خـاك و   
ویژگیهاي آن

ــف   ــا ي مختل ــق ه اف
خــاك هــا را بــا رســم 

شکل نشان می دهد

چگونگی تشکیل افق ها ي 
ــا ــاي آن را خـ ك ویژگیهـ

.تفسیر می کند

ــا ي   ــاك ه ــا ي خ ویژگیه
ـــران و  ــاطق ایـــــ منـــ
تاثیــرات بـر     و ضـعیت   
افتصادي ایـرا ن را تفسـیر   

.کند

راههاي حفاظت خـاك  حفاظت خاك
را بیان کند

چگونگی اسـتفاده بهینـه از   
خاکها را بحث کند

چگونگی حفظ خـاك را در  
نقاط مختلـف ایـران را بـا    

ارهایی تجزیـه و  ارائه راهک
تحلیل کند

انواع خاکها را بر اساس طبقه بندي خاکها
یک معیار معیین طبقه 

بندي کند

خاکها را از نظر حاصلخیزي 
با هم مقایسه کند

از نقشه هاي قابایت اراضی 
کنطقه خـود دسـته بنـدي    
ــد و   ــی کن ــا را بررس خاکه

توضیح دهد
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آنهاي یادگیري، محتواي درس و ساختارفرصت. 2
فصل اول 

تعاریف ، مفاهیم و اصطالحات در جغرافیاي خاك.1

افق هاي خاك.2

مواد تشکیل دهنده.3

خواص فیزیک و شیمیایی خاك ها.4

)فرایندهاي خاك ساز (چگونگی تشکیل خاك ها.5

.با رسم شکل افق هاي مختلف  خاك را نشان دهد: فعالیت یادگیري 
.را تحلیل کند) منطقه خشک و مرطوب (شور چگونگی تشکیل خاك در مناطق ک: فعالیت عملکردي

فصل دوم
تغییرات و فرسایش خاك .1

....)و FAOمدل امپسیاك، پسیاك ، ( آشنایی با مدلهاي ارزیابی فرسایش خاك .2

USPAطبقه بندي خاك در سیستم .3

CSCSطبقه بندي خاك ها در سیستم .4

.خاك را بحث کندچگونگی فرسایش خاك و عوامل موثر بر فرسایش : فعالیت یادگیري
.چگونگی ارزیابی فرسایش خاك با مدل ام پسیاك را تجزیه و تحلیل کند: فعالیت  عملکردي

فصل سوم
پراکندگی خاك هاي جهان .1

خاکهـاي  –خاکهـاي منـاطق کوهسـتانی    –خاك هاي مناطق خشـک و نیمـه خشـک    ( پراکندگی خاك هاي ایران .2
)سواحل شمال و جنوب

رداري از خاك هاي ایرانمسائل مربوط به بهره ب.3

روشهاي حفاظت و بهره برداري منابع خاك .4
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.ویژگی خاك هاي مناطق مختلف ایران را با هم مقایسه کند: فعالیت یادگیري 
.مسائل و چالش بهره برداري از خاك هاي ایران را تجزیه و تحلیل کند و راهکارهاي راهبردي ارائه دهد: فعالیت عملکردي

ریس و یادگیريراهبردهاي تد. 3
نمایش پوستر و نمایش فیلم در تدریس ایـن درس  .این درس توسط استاد جغرافیا در گرایش هاي طبیعی تدریس می شود 

همچنین بازدیدهاي میدانی از مناطق مختلف مثل دامنه هاي جنوبی البرز و دامنه هاي . می تواند به یادگیري آن کمک کند
همچنین استفاده از نقشه هاي خاك می تواند در  درك تـاثیرات  .د خاك بسیار مهم استشمالی البرز در فهم چگونگی فراین

.عوامل آب و هوایی در تشکیل خاك را براي دانشجویان قابل استفاده باشد

منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

:منابع اصلی
صفهانانتشارات دانشگاه ا: ، جغرافیاي خاکها ،اصفان ) 1383(رامشت ، محمد حسین -1

: منبع فرعی
انتشارات دانشگاه تهران: ، جغرافیاي خاکها ، تهران )1382(کردوانی ،پرویز.1

وزارت جهاد کشاورزي : خاك هاي ایران ،تهران) 1383(بنایی ، محمد حسن، مومنی ،عزیز و بردي ، باي .2

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
ان ترم اختصاص خواهد داشت نمره با ارزشیابی کتبی پای15: ارزشیابی پایانی
نمره به فعالیت هاي دانشجو در جریان آموزش ها در طول نرم داده می شود 2: ارزشیابی فرآیند

.نمره به ارائه گزارش از تمرین یا فعالیتی که استاد تعیین کرده است تعلق میگیرد 3: ارزیابی پوشه کار
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»ر ایرانژئوتوریسم با تاکید ب«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن.1

مثـل یـک   (با توجه به اینکه ویژه بودن یک مکـان  . گیرد، مقولۀ توریسم از دید جغرافیا مورد بررسی قرار میدرسدر این
، به موقعیت جغرافیاي آن مکان مربـوط اسـت، ارتبـاط مهمـی بـین جغرافیـا و       )پلکانیساحل شنی آفتابی، آبشار، روستاي

توانـد بـه   جغرافیا و توریسم به دو طریق با هم در ارتباط هستند، اول اینکه ویژه بودن یک محـل، مـی  . ردتوریسم وجود دا
جلب توریست کمک کند و هدف مطالعات جغرافیایی تالش براي درك علل ویژگی محل است؛ دوم اینکه توریسـم، خـود   

ویژه بودن یک مکـان و یـک متغیـر مهـم در     به عنوان یک عامل تغییر، در حال تبدیل شدن به یک عنصر پر اهمیت در
آشنایی دانشجویان با مفاهیم توریسم منجر به شناخت پتانسـیل هـاي موجـود در کشـور شـده ،      .مطالعات جغرافیایی است

جدید و هاياندازد چشمنتواناملی که میوع.وموجب می شود که حراست از این عوامل را جزء وظایف و تعهداتشان بدانند 
.دنایجاد کنکشوررهنگی، سیاسی، اقتصادي در متفاوت ف

مشخصات درس

نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

: پیش نیاز

: نحوه تدریس

ژئوتوریسم با تاکید بر ایران:  نام درس

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

با فراگیري مفاهیم ، دیدگا هها و اهمیت گردشگري ، اهمیت گردشگري در بهره دانشجویان 
وري هاي اقتصادي و توسعه منطقه اي را تبیین خواهند نمود و با شناخت پتانسیل هاي 

فضایی ، فضاهاي جغرافیایی را تحلیل و گزارش –گردشگري با توجه به ویژگی هاي مکانی 
. می نمایند

مناطق شهري و روستایی و جریانهاي عرضه و تقاضا به ارائه روشها و با شناخت جاذبه هاي
. مدلهایی براي توسعه گردشگري خواهند پرداخت

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

اهمیت گردشگري 
در بهــــــره وري 
اقتصادي و توسعه 

.منطقه اي 

تاثیرات مثبت و منفـی  
گردشگري را بـر یـک   

.کند منطقه بیان می

تــاثیرات مثبــت و منفــی   
گردشگري رادر یک منطقه 

.مقایسه می کند 

ــراي  ــایی بـــ راهکارهـــ
تاثیرگذاري مثبـت فعالیـت   
گردشگري در یک منطقـه  

.پیشنهاد می کند 

ــاي  ــه هــ جاذبــ
گردشگري منـاطق  
شهري و روستایی 

جاذبه هاي گردشگري 
منــــاطق شــــهري و 
روستایی ایران را بیـان  

.می کند 

ــ ــدودیتهاي پتانس یلها و مح
گردشگري مناطق شهري و 
روستایی ایران را شناسـایی  

.می کند 

براي منطقه زنـدگی خـود   
جاذبه هاي گردشـگري را  

استخراج و فهرست کند
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ایران

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
: فصل اول

مقدمه 
.ر جهان و ایران تاریخچه گردشگري د،ژئوتوریسمکلیات ماهیت مفاهیم  و قلمرو -

. گردي و جهانگردي در ایران و جهان اي گردشگري ، برسی تاریخچه ایرانمطالعه کلیات ومفاهیم جغرافی:فعالیت هاي یادگیري 
فرهنگی ، مذهبی ، طبیعی ، باستان شناختی از : تهیه فهرستی از جاذبه هاي گردشگري بر حسب : فعالیت هاي عملکردي 

.منطقه زندگی دانشجو

:فصل دوم 
ژئوتوریسمعوامل موثر در 

نقش در آمد خانوار در رشد گردشگري - 

گذران اوقات فراغت و رشد گردشگري - 

نقش ارتباطات و حمل ونقل در رشد گردشگري - 

ژئوتوریسم نقش زیر ساختهاي منطقه اي در در رشد - 

فراغت در ایران ، بررسی نقش ارتباطات ، حمل ونقل شناسایی در آمد خانواده ها و نوع گذراندن اوقات: فعالیت هاي یادگیري -
. و زیر ساختها در رشد گردشگري

ترسیم جدول اختصاص هزینه خانوار به اوقات فراغت در سبد خانوار ،بررسی انواع گذران اوقات : فعالیت هاي عملکردي -
فراغت در بین خانواده هاي ایرانی ، 

: فصل سوم 
ذبه ها انواع گردشگري بر اساس جا

طبیعت گردي -
فرهنگی -
تفریحی و ورزشی -
علمی و درمانی -
مطالعه انواع گردشگري براساس جاذبه ها و مفاهیم و انواع آن ، پیدا کردن مصادیق انواع گردشگري : فعالیت هاي یادگیري  -

. در ایران 
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.ر مناطق مختلف گردشگري ترسیم جدول بر اساس انواع گردشگري و مصادیق آن د: فعالیت هاي عملکردي -

: فصل چهارم 
اقتصاد گردشگري 

سرمایه گذاري ورشد گردشگري -
اشتغال ودر آمد فضایی و رشد گردشگري -

.بررسی سرمایه گذاري در بخش گردشگري و باز تاب آن در منطقه مورد نظر : فعالیت هاي یادگیري 
.تحلیل و بررسی اشتغال و در آمد بر رشد گردشگري 

تهیه جدول مقایسه اي در آمدهاي گردشگري در سال هاي متفاوت در ایران ، بررسی موردي  اشتغال : فعالیت هاي عملکردي 
. و در آمد در یکی از مناطق فعال گردشگري در ایران 

: فصل پنجم 
اثرات گردشگري 

اثرات اقتصادي گردشگري بر مکان هاي گردشگري -
امعه میزبان اثرات فرهنگی گردشگري بر ج-
اثرات مثبت گردشگري بر جامعه میزبان و مهمان -
اثرات منفی گردشگري بر جامعه میزبان و مهمان-
-
مطالعه  اثرات اقتصادي و فرهنگی گردشگري بر مکان هاي گردشگري و جوامع میزبان ، بررسی اثرات :فعالیت هاي یادگیري -

مان مثبت و منفی گردشگري بر جامعه میزبان و مه
تحلیل و مطالعه موردي اثرات اقتصادي و فرهنگی گردشگري بر مکـان هـاي گردشـگري ، طراحـی و     :فعالیت هاي عملکردي 

بررسی اثرات مثبت و منفی گردشگري بر جامعه میزبان و مهمان

: فصل ششم 
ژئوتوریسم محیط زیست و 

محیط زیست بررسی تاثیرات مثبت و منفی گردشگري در : فعالیت هاي یادگیري 
تحلیل اثرات مثبت و منفی گردشگري درمحیط زیست یک منطقه خاص : فعالیت هاي عملکردي 

:فصل هفتم 
در نواحی شهري و روستایی ایران ژئوتوریسم آینده نگري و برنامه ریزي براي رشد

روستایی ایرانمطالعه و طراحی یک برنامه براي رشد گردشگري در نواحی شهري و : فعالیت هاي یادگیري 
مطالعه موردي و طراحی یک برنامه گردشگري در یک ناحیه شهري یا روستایی ایران :فعالیت هاي عملکردي 
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راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم در مباحث نظـري بـه   

رکت دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شده و نیز شیوه مشارکتی در  انجام فعالیت هاي عملی براي همراه مشا
در ایران است که مشاهده آن هـا مـی توانـد در درك بهتـر     ژئوتوریستیدرك عمیق تراست یکی ازاین موارد تنوع جاذبه هاي

سمعی و بصري و استفاده از وسایل کمـک آموزشـی بـراي ارائـه فـیلم ،      مفاهیم درس تاثیر گذار باشد لذا ارائه درس به صورت 
.از فضاهاي متنوع گردشگري ایران ، در آموزش مطلوب درس موثر خواهد بود power pointاسالید و 

.نواحی گردشگري ایران می باشد یکی ازکار پژوهشی میدانی در گزارش سفروروز سفر علمی همراه با 5تا 3این درس داراي 

منابع آموزشی. 4
:منبع اصلی

سمت . تهران):ماهیت ،مفاهیم (گردشگري ). 1385(پاپلی یزدي،  محمد حسین؛  سقایی، مهدي
پیک کوثر . تهران:گردشگري....ماهیت گردشگري ابعاد اقتصادي ، فرهنگی ). 1385(معصومی ،مسعود

:منابع فرعی 
دانشگاه آزادنجف آباد: و مهمانپذیريمقدمه اي بر توسعه گردشگري).1386(قره نژاد، حسن

پیام نور . تهران: جغرافیا و صنعت توریسم).1379(رضوانی، علی اصغر

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 15آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 2ت در فعالیت ها عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارک: ارزشیابی فرآیند

نمره 3روزه از یکی از نقاط گردشگري ایران  5تا3ارزیابی حضور وارائه  گزارش  کامل از برنامه بازدید علمی
.و آزمون پایان ترم انجام می شودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي 
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»ون تخصصی جغرافیامت«سرفصل درس 
: معرفی درس و منطق آن.1

تبدیل به وسیله ارتباط مردمانی از زبان انگلیسی طی سالیان اخیر به دالیل مختلف علمی، سیاسی، اقتصادي و فرهنگی، 
درفعالیتهاي مالی، تجاري، آموزشی، پژوهشی وعلمی زبان انگلیسی امروزه . فرهنگها و ملیت هاي متفاوت شده است

ان به عنوان ابزار اصلی انتقال مفاهیم به کارگرفته می شود، سراسر جه
برایتان یک زبان انگلیسی تحصیل کنید یا مدیري موفق باشید، دانستن اي رشته هر در دنیاي امروز، اگر بخواهید در

سهیم شوید و در تجربیاتی که دیگرمردم دنیا بدست آورده اندضرورت به شمار می آید چرا که در آن صورت می توانید در
.ارتباطی تنگاتنگ با آنان، دانش خود را به روز نگه دارید

باعث می شود که بتوانند در پژوهش ها و زبان انگلیسیآگاهی دانشجویان  از اصطالحات و مفاهیم جغرافیایی به
بان علم است و آموزش زبان انگلیسی، زتحقیقات علمی خود از مرجع به زبان اصلی استفاده کرده  ،و از آن جایی که

در فراگیري سایر دروس هم به آنها کمک هاي مختلف در سطوح عالی و تولیدعلم به زبان انگلیسی صورت می گیردرشته
جغرافیاي طبیعی و انسانی به زبان اصلی در نظر گرفته شده است میکند زیرا در سرفصل هاي این درس هر دو گرایش 

.انگلیسی یکی از توانمندیهاي آنان محسوب می گرددتربیت معلمانی ، آشنا با  زبان.
مشخصات درس

نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

: پیش نیاز

: نحوه تدریس

متون تخصصی به زبان انگلیسی: به فارسی:  نام درس

Geographic  Texts in English:به انگلیسی

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

با مطالعه لغات و اصطالحات جغرافیاي طبیعی بتواند یک متن انگلیسی جغرافیاي طبیعی را به زبان روان ترجمه 
.کند

غرافیاي انسانی را به زبـان  با مطالعه لغات و اصطالحات جغرافیاي انسانی بتواند یک متن انگلیسی تخصصی ج
.روان ترجمه کند

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح مالك

اصــــــطالحات و 
مفاهیم جغرافیـاي  

طبیعی 

کلمــات و اصــطالحات 
جغرافیــاي طبیعــی را  

.ترجمه کند 

کاربرد هـر کلمـه اي را در   
جمله بشناسد 

مفهوم کلی کلمـات  را در  
.جمله تحلیل کند 

اصــــــطالحات و 
مفاهیم جغرافیـاي  

کلمــات و اصــطالحات 
جغرافیــاي انســانی را  

کاربرد هـر کلمـه اي را در   
.جمله بشناسد 

مفهوم کلـی کلمـات را در   
.جمله تحلیل کند 
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.ترجمه کند انسانی

-هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت-2
:فصل اول 

جغرافیاي طبیعی 
ون موقع زمین در فضا ،اشکال عمده سطح زمین،فرسایش ،انرژي خورشید و حرارت اصطالحات و لغات مربط به مفاهیمی چ

.رطوبت و بارش ، خاك و پوشش گیاهی وآلودگی هاي محیط زیست 
دسته بندي مفاهیم و آموزش اصطالحات و لغات اختصاصی آن به زبان انگلیسی : فعالیت هاي یادگیري 
توسط )مرتبط با مفاهیم تدریس شده(روان آن جغرافیاي طبیعی و ترجمه تهیه متن هاي مختلف :فعالیت هاي عملکردي

.دانشجویان
:فصل دوم 

جغرافیاي انسانی 
اصطالحات و لغات مربط به مفاهیمی چون توزیع جمعیت در جهان ،حرکات مهاجرتی در دنیا ،جغرافیاي کشاورزي ،جغرافیاي 

.رونی شهر وجغرافیاي گردشگري صنعتی ،جغرافیاي روستایی ،جغرافیا شهري ،ساختار د

دسته بندي مفاهیم و آموزش اصطالحات و لغات اختصاصی آن به زبان انگلیسی : فعالیت هاي یادگیري 

توسط )مرتبط با مفاهیم تدریس شده ( تهیه متن هاي مختلف جغرافیاي انسانی و ترجمه روان آن :فعالیت هاي عملکردي
دانشجویان 

س و یادگیريراهبردهاي تدری. 3
براي جلب توجه دانشجویان سـعی  .این درس توسط استاد متخصص جغرافیا در گرایش هاي طبیعی یا انسانی تدریس می شود 

شود متون جذابی انتخاب گردد و دانشجویان در فعالیت هاي عملی  متون کاربردي در ارتباط با رشته تحصـیلی اشـان را بـراي    
.ترجمه انتخاب کنند 

موزشیمنابع آ. 4
:منبع اصلی

-
:منبع فرعی

جغرافیاي راهنماي انگلیسی براي دانشجویان . ترجمه توحیدي، فرهاد). 1388(مینو، عسجدي، شاپور؛گودرزي نژاد)1
.نشر آذربایجان غربی .ارومیه:طبیعی

چاپ یازدهم. انتشارات دانشگاه پیام:متون جغرافیاي انسانی به زبان انگلیسی).1390(مینو،عسجدي)2
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره 15آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 2عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها : ارزشیابی فرآیند

یتی که استاد تعیین کرده است تعلق می گیردنمره به ارائه گزارش از تمرین یا فعال3: ارزیابی پوشه کار
ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

»روش ها و فنون میدانی در جغرافیا«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن.1

یشگاه است که قوانین و نظزیه هاي جغرافیایی شـکل مـی گیرنـد و    در این ازما.زمین و طبیعت آزمایشگاه جغرافیاست 
مشاهده مستقیم ، به عنوان یک منبع عمده اطالعات در تاریخ علم جغرافیا ریشـه اي عمیـق دارد از   .آزموده می شوند 

تکـی اسـت   طرف دیگر بعضی از مسائل تحقیقاتی جغرافیا تماما و یا بعضا به اطالعات تهیه شده در مطالعات میدانی م
وظیفـه محقـق   .زیرا یا اطالعات مورد نیاز مکتوب نیست ویا از نظر مقیاس و زمان با اهداف پژوهش ها تناسب نـدارد  

جغرافیاست که این مسائل را شناسایی کند و براي سواالتش پاسخ بیابد این مهم در مرحله اول به مهـارت در فعالیـت   
ه هاي صحیح و دقیق نیازمند است هاي میدانی و در مراحل بعد به جمع آوري داد

مشخصات درس

1عملی: نوع درس

1: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

: پیشنیاز

: نحوه تدریس

روش ها و فنون میدانی در جغرافیا: نام درس

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

انی را در مطالعات جغرافیایی توضیح و تشریح نمایدضرورت انجام فعالیت هاي مید

مهارت هاي الزم براي برگزاري فعالیت هاي میدانی اعم از نحوه ي اجرا تـا گـردآوري داده   
هاي اولیه را تهیه وگزارش نماید

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

ضــرورت انجــام   
فعالیت هاي میدانی 

در جغرافیا 

ــت م ــاهده اهمیــ شــ
مستقیم را توضیح دهد

اولویت ها در اجـراي یـک   
فعالیت میـدانی را فهرسـت   

نماید

ــودن   ــراهم نم چگــونگی ف
مقدمات انجام یک فعالیت 
میدانی را توضیح و تفسـیر  

کند
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ــرایط  ــا و ش ابزاره
اجـــراي فعالیـــت 

میدانی در جغرافیا

ــوازم   ــزار و ل ــت اب لیس
اجراي فعالیـت میـدانی   

را تهیه نماید

تفاده و کاربرد هـر  نحوه اس
ــا را توضــیح  یــک از ابزاره

دهد

طرح انجـام یـک فعالیـت    
میدانی را با همـه جزییـات   

تهیه نماید

ــاي   ــاثیر فعالیته ت
میدانی در یادگیري 

جغرافیا

عوامل مزاحم در اجراي 
ــاي میــدانی را   فعالیته

بیان نماید

چگونگی رفع عوامل مزاحم 
در اجراي فعالیتهاي میدانی 

کندرا پیش بینی

یک گزارش فعالیت میدانی 
انجام شده را نقد، تجزیه و 

تحلیل و گزارش دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
: فصل اول

ماهیت،ابعاد، اهداف ، روشها و مهارتهاي میدانی جغرافیا.1

هاي پایه در کارهاي میدانی و تهیه کروکی نقشه.2

کار با قطب ، پیدا (اي میدانیهایی از تمرینهنمونهآشنایی با .3

برداري با میز ترازنقشهآشنایی با چگونگی .4

ارزشهاي فعالیت میدانی در آموزش جغرافیا را بیان نماید : فعالیت یادگیري
یک کروکی از محل بازدید میداتی تهیه نماید : فعالیت عملکردي

: فصل دوم
لیست منابع درجه دوم و سومآشنایی با .1

جدول اعداد تصادفیآشنایی با .2

بندي کاربري زمینیروشهاي طبقهآشنایی با .3

----: فعالیت یادگیري
----: فعالیت عملکردي

: فصل سوم

آشنایی با چگونگی اجراي یک اردوي آموزشی .1

آشنایی با وسایل مورد نیاز در یک مطالعه میدانی .2
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برداريگیري، ابزار و مهارتهاي نقشهروشهاي اندازه.3

عات درباره ویژگیهاي نامرئیتهیه اطال.4

برداري مناسب براي مطالعه میدانی جغرافیاروشهاي نمونه.5

وسایل مورد نیاز یک بازدید میدانی را معرفی نماید : فعالیت یادگیري
در بازدید میدانی انجام شده یک روش نمونه برداري را اجرا کند : فعالیت عملکردي

:  فصل چهارم
طرح تحقیق میدانی.1

)تعیین مکان و پیش بینی هاي الزمه (رین برگزاري یک اردوي آموزشی تم.2

ارائه یک گزارش از فعالیت میدانی .3

طرح یک بازدید میدانی را تهیه نماید : فعالیت یادگیري
گزارش بازدید اجرا شده را به استاد ارائه نماید : فعالیت عملکردي

:راهبردهاي تدریس و یادگیري.4

براي اطمینان از تحقـق اهـداف آن   شـیوه تـدریس ایـن      . د متخصص جغرافیا تدریس می شود این درس توسط استا
بخشی از آموخته هـاي ایـن   . درس تماما روش فعال بوده ودر صورت وجود امکان خارج از فضاي کالس اجرا می شود

ت میدانی مورد ارزیـابی  درس توسط دانشجو پیگیري می شود و فعالیت هادر قالب انجام یک نمونه اجراي عملی فعالی
در تدریس این درس می بایست ضمن بیان مبانی نظري بـه ارزشـهاي ایـن فعالیـت هـا در      . استاد قرار خواهد گرفت 

آموزش جغرافیا  تاکید شود 

منابع آموزشی . 4
: منبع اصلی

ه دکتر بهلول علیجانی ، انتشارات سمت آلدریچ ،درآمدي بر روشها و فنون میدانی جغرافیا ،ترحم. لونسبري ، فرانک تی. جان اف
تهران1392،چاپ ششم 

: منبع فرعی
، تهران1390سال 6چاپ -،دانشگاه پیام نور ) روش تحقیق عملی(بهلول ،پژوهش میدانی در جغرافیا علیجانی.1
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ر جغرافیا ؛ هاي تحقیق علمی در علوم انسانی با تاکید بشناسی و تکنیکآسایش، حسین ؛ مشیري، سیدرحیم ،روش.2
1391سال 5چاپ --انتشارات قومس –فر منصور بدري:ویراستار

: راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره7: ارزشیابی پایانی
نمره3: ارزشیابی فرآیند

نمره 10: ارزیابی پوشه کار
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»هاجغرافیاي آب«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

کشـور  . نوان مظهر زندگی ، مهمترین ماده ایست که در طبیعت وجود د ارد و سطح وسیعی از سطح زمین را پوشانده است آب بع
میلی متر می باشد 240ما با موقعیت جغرافیایی خود داراي اقلیم خشک و نیمه خشک بوده و میانگین بارش ساالنه آن در حدود 

بـه همـین   . از اینرو آب در کشور ما از اهمیتی فوق العاده برخوردار می باشـد . است که تقریبا یک چهارم متوسط بارندگی جهان 
دلیل با افزایش جمعیت کشور تربیت معلمان و دانش آموزانی که با کسب شایستگی هاي الزم درحفـظ محـیط زیسـت و منـابع     

.عهد اتشان بدانندمختلف آن از جمله آب و توسعه فرهنگ صرفه جویی حمایت از منابع خدادادي را جزء ت

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

: پیشنیاز
:نحوه تدریس

جغرافیاي آبها: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
آن در نقاط مختلف جهانبا مطالعه اهمیت و کاربرد آب در بخشهاي مختلف و پراکندگی

هیدرولوژي و حوضه هاي آبریز را با ویژگیهاي آن شرح دهد و آبهاي زیر زمینـی و اهمیـت و   
. ارزش آن را براي کشور گزارش نماید

ضمن تفسیر بیالن آب کشور و حوضههاي آبریز کشـور ، محـدودیت آب و مسـائل آن را در    
.کشور تحلیل و بحث کند

:شایستگی اساسی
pckCk& 3&1-2کـــــد-

3&4-3
3سطح2سطح1سطح مالکها

چرخه هیدرولوژي 
و پارامترهاي آن 

چرخه هیدرولوژي را با 
پارامترهاي مربوط به 

آن کامل رسم کند

چرخه هیدرولوژي را با 
پارمترهاي مربوطه تفسیر 

.کند

وضعیت هیدرولوژي در 
حوضه هاي آبریز ایران را 

به همراه راهبردها و 
هبود محدودیت چگونگی ب

آب در آن حوضه را گزارش 
.می کند

ــاي  آبهاي زیر زمینی ــه هـ ــواع الیـ انـ
آبدار،چاهها و قنات هـا  
را با رسم شکل نشـان  

میدهد

الیه هاي ابـدار و قناتهـا را   
ــران  در منــاطق مختلــف ای

مقایسه کند

اهمیت آبهاي زیرزمینـی و  
ارزشها و چگونگی اسـتفاده  
بهینــه از آنهــا را ضــمن   

،گزارش میکندتحلیل
ــیالن آب بیالن آب ــعیت بـ وضـ

کشور را با نمودار نشان 
میدهد

وضعیت بیالن آب کشور را 
ــه   ــر مقایس ــه اخی در دو ده

میکند

با توجه به وضـعیت بـیالن   
ــور  ــنهادي در اب کش ،پیش

بهره بـرداري مناسـب   باره
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دالیل در این زمینه ارائه و
گزارش کندخود را 

تواي درس و ساختار آنهاي یادگیري، محفرصت. 2
فصل اول

) پراکندگی جغرافیایی آبها–بیالن آب دنیا –کاربرد –اهمیت (–مقدمه .1

....)ناهمواري هاي میان اقیانوسی ، انواع دریاچه ها ، تاالب ها ، مانداب ، جزایر مرجانی ، (مفاهیم و اصطالحات .2

و تفسیر آن ....) شیرین ، شور و (وي سطح زمین رسم نمودار مربوط به درصد آبهاي ر: فعالیتهاي یادگیري 
مقایسه دریاچه ها و تقسیم بندي آنها  و ارائه در یک جدول : فعالیت هاي عملکردي 

فصل دوم
چرخه هیدرولوژي–پارامترهاي هیدرولوژیکی –تعریف هیدرولوژي –منشاء آب .1

)طغبان–پیش بینی –سیل –دبی (مبانی فیزیوگرافی حوضه –وِیژگیهاي حوضه آبریز .2

رسم چرخه هیدرولوژي آب و تفسیر آن: فعالیتهاي یادگیري 
...... )کارون –کرج (تحقیق و ارائه گزارش درباره یکی از حوضه هاي آبریز ایران : فعالیت هاي عملکردي 

فصل سوم
چاه –ت قنا–چشمه –اهمیت آبها زیرزمینی –انواع سفرهاي آب زیرزمینی –آبهاي زیر زمینی .1

ارائه انواع سفره هاي آب زیرزمینی از طریق رسم شکل: فعالیتهاي یادگیري
تحقیق درباره قنات هاي کشور و ارائه گزارش به کالس درس : فعالیت هاي عملکردي

:فصل چهارم
بیالن آب کشور و حوضه هاي آبریز ایران-1
مصارف آب و آلودگی آبهاي سطحی و زیرزمینی در ایران-2
سد سازي ، کانال کشی و مهار سیالبها-3
محدودیت منابع آب ایران و جهان و مسائل ناشی از آن-4

بررسی بیالن آب کشور بصورت نمودار و تفسیر آن: فعالیتهاي یادگیري 
چگونگی آلودگی آبهاي سطحی ایران و راهکارهاي پیشنهادي جهت جلوگیري از آبهاي سطحی کشور: فعالیت هاي عملکردي 
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راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
پیشنهاد می شود که استفاده از روش هاي فعال تدریس که در آن دانشجویان مشارکت داشته باشند بسیار موثر است بحـث  

همچنین انجام تحقیـق و ارائـه آن در کـالس در بـاره آبهـاي      . گروهی درباره اهمیت آب و چگونگی استفاده صحیح از آن 
مثال  آیا سد سازي مفید است یا مضر و غیره .که بصورت واگرا فکر کنند . جر  به تفکر در آنها خواهد شدزیرزمینی ایران من

.که بتوانند دالیل مفید بودن و مضر بودن را باهم ببینند

منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

.انتشارات گیتا شناسی: ،  فلسفه جغرافیا ،  تهران ) 1375(شکویی، حسین -1
: فرعیمنبع

، سیر اندیشه هاي نو در فلسفه جغرافیا ، جلد اول ، تهران ، گیتا شناسی)1375(شکویی، حسین. 1
، مکتب هاي جغرافیایی و جغرافیاي کاربردي، انتشارات آستان قدس رضوي، مشهد(      )شکویی، حسین. 2
انتشارات دانشگاه : ترجمه حسین حاتمی نژاد ، تهران، دگراندیشی در فلسفه جغرافیا ،) 1386(بالنث ،آلیسون و ویلس ، جین -3

.تهران
.انتشارات دانشگاه تهران : فلسفه و قملرو جغرافیا ، تهران ) 1386(پور احمد ، احمد -4
.انتشارات محقق: جغرافیا چیست؟ ترجمه سیروس سهامی ، مشهد )1377(شبلینگ ،ژاك -5
.دانشگاه آزاد اهر: جغرافیاي انسانی ، اهر شناخت شناسی و مبانی )1379(فرید،یداله -6
.انتشارات گیتاشناسی : ،فلسفه هاي محیطی و مکتب هاي جغرافیایی ، تهران )1382(شکویی،حسین -7

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره با ارزشیابی کتبی پایان ترم اختصاص خواهد داشت 15: ارزشیابی پایانی
ه به فعالیت هاي دانشجو در جریان آموزش ها در طول نرم داده می شود نمر2: ارزشیابی فرآیند

.نمره به ارائه گزارش از تمرین یا فعالیتی که استاد تعیین کرده است تعلق می گیرد 3: ارزیابی پوشه کار
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»GISمبانی سیستم هاي اطالعات جغرافیایی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

براى مدیریت رایانه ايیک سیستم GISیا ) Geographic Information Systems(ت جغرافیایىسیستم اطالعا
را ) مکـانى (و تجزیه و تحلیل اطالعات مکانى بوده که قابلیت جمع آورى، ذخیره، تجزیه وتحلیل و نمایش اطالعات جغرافیـایى  

. دارد
.داده مى شوندشان نشان جغرافیایی بر اساس موقعیت) GIS(داده هادریک 

با جمع آورى و تلفیق اطالعات پایگاه داده هاى معمولى، به وسیله تصویر سازى و استفاده از آنالیز هاى جغرافیایى، GISفناوري
این اطالعات به منظور واضح تر جلوه دادن رویدادها ، پیش بینى نتایج و تهیـه  . اطالعاتى را براى تهیه نقشه ها فراهم مى سازد

.به کار گرفته مى شوندنقشه ها 
عبـارت اسـت از موقعیـت موضـوع هـاى داده هـا،       ) Geographic(دریک سیستم اطالعات جغرافیایى واژه جغرافیایى یـا 

بـراى  GISیا اطالعات نشان مى دهد که داده ها در ) Information(واژه ).   طول و عرض(برحسب مختصات جغرافیایى 
به صورت نقشه ها و تصاویر رنگى بلکه بصورت گرافیـک هـاى آمـارى، جـداول و پاسـخ هـاى       ارائه دانسته هاى مفید، نه تنها

یا سیستم نیز نشان دهنده این است کـه  ) System(واژه.   نمایشى متنوعى به منظور جستجوهاى عملى سازماندهى مى شوند
GIS شده استاز چندین قسمت متصل و وابسته به یکدیگر براى کارکرد هاى گوناگون، ساخته .

دانشجویان این رشته درتدریس بخش سیستمهاي اطالعات جغرافیایی کتب متوسطه و در انجام پژوهشهاي بنیـادي وکـاربردي   
.جغرافیایی، می توانند از آموخته هاي این واحد درسی بهره مند شوند

مشخصات درس

1نظري: نوع درس

1:عملی 

)1+1(2: تعداد واحد

ساعت48: زمان درس

مبانی سنجش از دور: ازپیشنی

ــدریس  ــوه ت ــه  : نح ــدریس ب ت
صورت تئـوري و عملـی انجـام    
می شـود و الزم اسـت مـدرس    

تئوریهــا  دریــک پــس از بیــان 
کارگاه رایانه اي ، با اسـتفاده از  

/ آرك ( نرم افزارهـاي مـرتبط   
بــه طــور  ...) اس و. جــی آي 

عملی کار با سیستم و دستورات 
آن را بــه شــکل عملــی بــه    

.دانشجویان آموزش دهد

)GIS(مبانی سیستم اطالعات جغرافیایی: به فارسی:  نام درس

:ان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پای: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

را ساختار مدلهاي مکانی در سیستم اطالعات جغرافیایی، مفاهیم پایه سیستم اطالعات جغرافیاییبا مطالعه 
.توضیح دهند

را تحلیل کرده و بتواند روشهاي مختلف وارد کردن داده ها به سیستم ، GISانواع ورودي ها به ضمن یادگیري 
.را گزارش نمایدو روشهاي جلوگیري از آنهادر یک سیستم اطالعات جغرافیایی را تبیین کرده ع ورود خطامناب

نقشه، سیستم هاي مناسب براي نمایش در سیستم اطالعات جغرافیایی را سیستم هاي تصویربا آشنایی با 
تعیین و تحلیل ري و رستريتحلیل هاي مکانی محیط هاي برداتوضیح دهند و کاربردهاي جی اي اس را در 

.کنند

را در بررسی هاي زمینی تشریح کنند وبرخی کاربردهاي آن،مدلهاي رقومی زمینبا آموختنچگونگی تولید 
فهرست کرده و نمونه هایی را بیان و جغرافیاییگوناگون در مطالعات ی راکاربردهاي سیستم اطالعات جغرافیای

.به کالس ارائه کنند
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:اسیشایستگی اس

3سطح2سطح1سطح هامالك

مفاهیم پایه در 
GIS

GISاصطالحات عمده 
را بیان نماید

انواع ورودي ها را در یـک  
GISفهرست نماید

منابع ورود خطا و روشهاي 
GISجلوگیري از آنها را در 
توضیح و تشریح کند

GIS  سیستم هاي تصـویري
GISو مختصات را در 

بیان نماید

مـدلهاي رقـومی   طرز تهیه 
ــین را در  ــیح GISزم توض

دهد

ــومی   ــدلهاي رق ــاربرد م ک
ــات  ــین را در مطالعــ زمــ
جغرافیایی توضیح ، تفسـی  

و ارائه نماید

ــاربرد GISکاربرد در GISکــــــ
مطالعات جغرافیـایی را  

فهرست نماید

را در مطالعات GISکاربرد 
محیط زیستی مقایسه نماید

نمونه اي از یک مطالعه بر 
انجام دهدGISمبناي 

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
: فصل اول

سیستم اطالعات جغرافیاییدر مفاهیم پایه -1

ساختار مدلهاي مکانی در سیستم اطالعات جغرافیایی-2

GISانواع ورودي ها به -3

.مفاهیم پایه و ساختار یک مدل مکانی را تعریف نماید: فعالیت یادگیري
.در یک نمودار ترسیمی انواع ورودي ها به یک سیستم را نشان دهد:عملکرديفعالیت

: فصل دوم
تبیین روشهاي مختلف وارد کردن داده ها به سیستم .1

منابع ورود خطا و روشهاي جلوگیري از آنها.2

.اطالعات جغرافیایی را شرح دهدسیستم یکروشهاي مختلف وارد کردن داده ها به: فعالیت یادگیري
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منابع ورود خطا به سیستم را فهرست کرده و راههاي جلوگیري از آنها را توضیح دهد:  فعالیت عملکردي

: فصل سوم
سیستم هاي تصویر و مختصات .1

تحلیل هاي مکانی در محیط هاي برداري و رستري.2

.سیستمهاي تصویري را دسته بندي و معرفی کند: فعالیت یادگیري
.صویري مناسب براي کار ویژه پزوهشی را تشخیص داده و انتخاب کندسیستم ت: فعالیت عملکردي

: فصل چهارم
مدلهاي رقومی زمین و کاربردهاي آن.1

.مروري بر کاربردهاي سیستم اطالعات جغرافیاي در مطالعات جغرافیایی.2

.چگونگی ایجاد یک مدل رقومی زمین را بیان کند: فعالیت یادگیري
عات جغرافیایی را دانشجو از هم تشخیص داده و مراحل انجام یک پـژوهش مـرتبط را بیـان    بخشهاي مختلف یک سیستم اطال

.کند
.یک پژوهش اولیه و تمرینی جی آي اس را با راهنمایی استاد خود انجام دهد: فعالیت عملکردي

رسانه هاي گروهی فهرسـت کـرده و   کاربردهاي سیستم اطالعات جغرافیایی را با استفاده از اخبار و گزارشهاي
.دسته بندي نماید

راهبردهاي تدریس و یادگیري.2

تدریس توسط متخصص جغرافیا آشنا به سیستم هاي اطالعات جغرافیایی ،به صورت تئوري و عملی انجام می شـود و  
. جـی آي  / آرك ( مـرتبط  الزم است مدرس پس از بیان تئوریها  دریک کارگاه رایانه اي ، با استفاده از نرم افزارهاي

به طور عملی کار با سیستم و دستورات آن را به شکل عملی به دانشجویان آموزش دهد...) اس و

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی 

انتشارات سازمان نقشه برداري:، سیستم اطالعات جغرافیایی، ترجمه سازمان نقشه برداري کشور، تهران )1375(استان، آرنوف-

:فرعی منابع

.، سیستم اطالعات جغرافیایی، ترجمه حسن طاهر کیا، تهران، انتشارات سمت )1376(اي . بارو، ي-
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ی، ترجمه گیتی تجویديی، مقدمه اي بر سیستم اطالعات جغرافیا)1381(هایوودیان، کورنلیوس سارا و کارور، استیو-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
ه از یافته هاي تئوریک درسنمر10: ارزشیابی پایانی
نمره از شرکت در کارگاه آموزشی و کار با سیستم 3: ارزشیابی فرآیند

نمره براي انجام یک پژوهش اولیه و تمرینی جی آي اس 7: ارزیابی پوشه کار

دانشـگاه موظـف   این درس بدون گذراندن واحد عملی در کارگاه رایانه اي دانشگاه ، نا تمام تلقی مـی شـود و   :سایر نکات 
.است امکانات الزم را براي آموزش بخش عملی از نظر سخت افزاري و نرم افزاري فراهم نماید
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»ایران) خشک و نیمه خشک(جغرافیاي ناحیه اي «سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

کمبود شدید بارش، گرما و تبخیر زیـاد و فقـر خـاك دارد از    اي از نواحی خشک و نیمه خشک با پوشش گیاهی محدود که نشانه
هاي خلیج فارس و دریاي عمان محـدود  هاي شرقی زاگرس و از جنوب به کرانههاي جنوبی البرز، از غرب به دامنهشمال با دامنه

طب بزرگ اقتصـادي کشـور   هاي موجود در آن شناخت این ناحیه به عنوان یک قبا توجه به وسعت این ناحیه و پتانسیل. شودمی
کند تا شناخت صحیحی از نواحی خشک و نیمـه خشـک کشـور    آموزش این واحد درسی به دانشجویان کمک می. ضروري است

.   ایران کسب کنند و در صورت نیاز تصمیمات صحیحی براي این نواحی در بگیرند

مشخصات درس

2نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32زمان درس

:زپیشنیا

: نحوه تدریس

ایران) نواحی خشک و نیمه خشک(اي جغرافیاي ناحیه: نام درس

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

با مطالعه کامل و جامع وضعیت جغرافیاي نواحی خشک و نیمه خشک اطالعات کافی را 
. موجود در ناحیه مذکور تهیه و در کالس گزارش نمایدهايکسب کرده و لیستی از پتانسیل

هاي نو و پاك را در این نواحی تحلیل کند ونقش منابع و نقش و اهمیت استفاده از انرژي
.معادن موجود در این نواحی را در اقتصاد کالن کشور بررسی نماید

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــک و   ــواحی خش ن
ه خشک نیم

ــواحی   ــاي ن ــی ه ویژگ
خشک و نیمه خشک را 

فهرست نماید 

توانمنــدي هــاي نــواحی   
خشک ونیمه خشک ایـران  

را تشریح نماید 

ــی در   ــرات عوامــل طبیع اث
نـــواحی خشـــک و نیمـــه 
خشک بر معیشـت  مـردم   
آن نـــواحی را تجزیـــه و  

تحلیل نماید 

مفهوم انرژي هاي نو و انرژي هاي نو 
ماید انواع آن را بیان ن

تاثیرات و نقـش اسـتفاده از   
انرژي هاي نو را بر محـیط  

زیست بررسی نماید 

راهکار هایی بـراي توسـعه   
استفاده از انرژي هـاي نـو   
در نــواحی خشــک و نیمــه 

خشک  ارائه نماید 

منـــابع و معـــادن 

منابع و معـادن نـواحی   
خشک و نیمـه خشـک   

ــا ــرداري از  ت ــره ب ثیرات به
منابع نواحی خشـک ونیمـه   

تــاثیرات اســتفاده از منــابع 
نـــواحی خشـــک و نیمـــه 
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ــک و   ــواحی خش ن
نیمه خشک 

ــر روي نقشــه نشــان  ب
دهد 

خشــک را بــر اقتصــاد ایــن 
نواحی تفسیر نماید 

خشک را بر رشد اقتصادي 
کشور تبیین نماید 

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

:فصل اول

خشک و نیمه خشک تعاریف، مفاهیم و اهمیت مطالعات نواحی .1

...)نقش ناهمواري ،شیب و اقلیم(خشک و نیمه خشک  نقش عوامل طبیعی در تقسیمات ناحیه.2

.....)جمعیت ، معیشت و(خشک و نیمه خشک نقش عوامل انسانی در تقسیمات ناحیه.3

)کو ژئومورفولوژیختیزمین شنااز دیدگاه هاي ( چگونگی  تشکیل نواحی خشک و نیمه خشک  ایران.4

:فعالیت یادگیري

گیري ارتفاعات ایران و بوجود آمدن نواحی خشکبررسی رابطه میان شکل

-----:فعالیت عملکردي

:فصل دوم

هاي ایرانبررسی نقشه ناهمواري.1

نقش ناهمواري ها در تقسیم بندي  نواحی خشک و نیمه خشک  .2

هاي آب و هوایی و توپوگرافیکویژگینواحی جغرافیایی خشک و نیمه خشک  ایران و تقسیمات آن با توجه به.3

:فعالیت یادگیري

هاي ایران ، دالیل شرایط اقلیمی خاص این نواحی را استدالل نماید با مرور نقشه ناهمواري

: فعالیت عملکردي

ارائه نماید با ارائه مثالهایی در سطح مقیاس محلی ، نقش موانع در جابجایی توده هاي هوا و اثرات آن در یک خرده ناحیه را 
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:فصل سوم

ژئومورفولوژي ، آب و هوا ، منابع آب ، خاك ، پوشش گیاهی (ویژگی هاي طبیعی نواحی خشک و نیمه خشک  ایران .1
....)وزندگی جانوري 

...)جمعیت ، معیشت ، سکونتگاهها و(ویژگی هاي انسانی نواحی خشک و نیمه خشک  ایران .2

شک  ایران جغرافیاي اقتصادي نواحی خشک و نیمه خ.3

بررسی تغییرات طبیعی و انسانی در  نواحی خشک و نیمه خشک .4

:فعالیت یادگیري

مطالعاتی در زمینه منابع نواحی خشک و نیمه خشک انجام دهد

:فعالیت عملکردي

ماید خشک گزارشی ارائه نازنظرتغییر وسعت نواحی خشک و نیمه) ساله50دوره ( هاي اقلیمی  ها و نقشهبا بررسی آمار

: فصل چهارم

تحول در معیشت  نواحی خشک و نیمه خشک  .1

.......)انرژي هاي نو و (هاي جدید براي بهبود شرایط زیست نواحی خشک و نیمه خشک  شیوه.2

اکوتوریسم در نواحی خشک و نیمه خشک .3

اي خشک و نیمه خشک  ایرانهاي مطالعه جغرافیاي ناحیهتکنیک.4

:فعالیت یادگیري

گردشگري خرده  نواحی خشک و نیمه خشک  را بررسی نماید توانهاي  

:فعالیت عملکردي

هاي گردشگري موجود در آن مـورد مقایسـه   خشک ایران با امکان جذب گردشگر با توجه به جاذبهمناطق مختلف خشک و نیمه
.قرار دهد

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
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هـاي فعـال و   براي تحقق اهداف درس اسـتفاده از روش .انی تدریس می شود این درس توسط استاد جغرافیا در گرایش هاي انس
تـري  خشک ایران درك فضایی مناسببکارگیري نقشه و نمایش فیلم از نواحی خشک و نیمه. مشارکت دانشجویان مناسب است

زارش از بازدید فـوق در پایـان   طراحی بازدید میدانی و تهیه گزارش توسط دانشجویان و ارائه گ. آوردبراي دانشجویان فراهم می
شودترم توسط استاد درس مربوطه پیشنهاد می

منابع آموزشی. 4

: منبع اصلی 

، توان هاي محیطی ایران ، تهران مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازي و معماري) 1384( رهنمایی ، محمد تقی -1

:منابع فرعی 

هاي درسی ، تهران وزارت ریزي و تالیف کتابده ،زهرا و دیگران ، دفتر برنامهحجازي زا) 1384(جغرافیاي ناحیه اي ایران -1
آموزش و پرورش

ترجمه شهریار خالدي، تهران، نشر قومس ) ها ها و استپبیابان( جغرافیاي نواحی خشک ) 1373( درش، ژان-3

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.5

رمنمره ارزشیابی کتبی پایان ت15: ارزشیابی پایانی

هاي دانشجو در کالس درسنمره شرکت در فعالیت میدانی و فعالیت2: ارزشیابی فرایند

هاي تعیین شده در کالسنمره ارائه گزارش ناشی از فعالیت3: ارزیابی از پوشه کار

و حداکثر روز2استاد و دانشجویان بایستی حداقل به مدت .کامل می شودسفر علمی با انجام یک این درس: سایر نکات
.ها قرار دهندقانونی، وسائل و ابزار الزم در اختیار گروهاتها بایستی امکانپردیس. روز به یکی از مناطق ایران سفر نمایند5
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»جغرافیاي توسعه«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

توسعه فر آیند متغیري اسـت کـه   . مین می پردازد جغرافیاي توسعه به بررسی زندگی وکیفیت زندگی انسانهاي ساکن بر سطح ز
کشور ما جزء کشورهاي در حال توسعه است و آشنایی  معلمان و دانش آموزان با . زندگی مردم را تحت تاثیر خود قرار می دهد 

مـدهاي آن در  مفاهیم ، نظریه ها و مدل هاي رایج توسعه از منظر نگرش فلسفی ، جهان بینی و ایدئولوژي هاي گوناگون و پیا
.پیدایش چشم اندازهاي جغرافیایی و همچنین برنامه هاي توسعه جمهوري اسالمی ایران ضروري به نظر می رسد 

مشخصات درس

نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

: پیش نیاز

:نحوه تدریس

جغرافیاي توسعه: نام درس

:واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

ضمن فراگیري مفهوم توسعه و انواع نظریه هاي توسعه ، مدل ها و الگوهاي رایج را 
. شناسایی کرده و مفهوم شاخص هاي کمی و کیفی را بیان کند 

با تبیین چشم انداز بیست ساله توسعه جمهوري اسالمی ایران ، مدلی براي توسعه ارائه 
نماید :شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

توسعه و نظریه ها 
ي مربوط به آن 

مفهوم توسعه و نظریـه  
ها ي مربوط بـه آن را  

.بیان کند 

دیدگاه هاي مختلف توسعه 
.را با هم مقایسه کند 

با استفاده از یکی از نظریه 
ها و یا مدل ها مدلی براي 

.توسعه ارائه کند 

کمی شاخص هاي
و کیفی توسعه 

شاخص هـاي کمـی و   
کیفـی توسـعه را بیــان   

.کند 

شاخص هاي کمی و کیفی 
توســـعه را در کشـــورهاي 

.مختلف مقایسه کند 

با توجـه بـه شـاخص هـا     
مدلی براي یک کشـور در  

.حال توسعه ارائه کند 

برنامه چشم انداز 
بیست ساله توسعه 

جمهوري اسالمی 

برنامــه چشــم انــداز   
ــعه  بی ــاله توس ــت س س

ــالمی   ــوري اسـ جمهـ
ایران را بیان کند 

ــن   ــدهاي ای ــداف و پیام اه
.برنامه را توضیح دهد 

با توجه بـه برنامـه چشـم    
انداز بیسـت سـاله توسـعه    
جمهــوري اســالمی ایــران 
مدلی بـراي توسـعه ارائـه    
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.نماید ایران 

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
: فصل اول

مقدمه 
یت و قلمرو توسعه کلیات ماه

مفهوم توسعه  -
نظریه هاي توسعه -
)سیاسی ، اقتصادي و فرهنگی (انواع زمینه هاي توسعه -

مطالعه کلیات ومفاهیم توسعه ، بررسی نظریه هاي توسعه و انواع زمینه هاي آن:فعالیت هاي یادگیري -
.کند در جدولی نظریات متفاوت توسعه را تبیین:فعالیت هاي عملکردي  -
.

:فصل دوم 
جغرافیایی –مدل ها و الگوهاي رایج توسعه فضایی 

قطبی -
خوشه اي -
خطی -
صنعت محور -
کشاورزي محور -
تجارت محور -

توسعه متوازن 
توسعه پایدار -
توسعه دانایی محور -

..شناسایی انواع مدلهاي مذکور و نحوه اجرایی شدن آن : فعالیت هاي یادگیري -
.اجرایی کردن یکی از مدل ها ي رایج در یکی از مناطق ایران : فعالیت هاي عملکردي -

:فصل سوم 
ویژگی ها و ساختار کشورها از نظر توسعه-
مثلث توسعه آمریکا ، اروپا و جنوب شرق آسیا - 

کشورهاي در حال توسعه - 
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کشورهاي فقیر -- 

.گی ها و ساختار کشورها از نظر توسعهمطالعه و بررسی ویژ: فعالیت هاي یادگیري  -

.بررسی ویژگی ها و ساختار یک کشور از نظر توسعه به عنوان نمونه : فعالیت هاي عملکردي -

:فصل چهارم 
مفهوم و شاخص هاي کمی و کیفی توسعه انسانی 

مدل مناسب توسعه براي کشورهاي جهان سوم -

میزان سواد ، مرگ و میر کودکان ، در آمد ملی اشتغال ( و کیفی توسعه انسانی تعیین شاخص هاي کمی:فعالیت هاي یادگیري 
.. ارائه مدل مناسب توسعه براي کشورهاي جهان سوم .........) زنان ، رشد جمعیت و

.مقایسه شاخص هاي کمی و کیفی توسعه انسانی حداقل در سه کشور : فعالیت هاي عملکردي 

:فصل پنجم 
یدئولوژي و توسعه جهان بینی ، ا

شاخص هاي توسعه پایدار بر اساس فرهنگ و اندیشه اسالمی -
مالحظات فرهنگی در برنامه ریزي هاي توسعه ملی و ناحیه اي -
محتوا و اهداف و پیامدهاي برنامه پنج ساله توسعه ایران پس از انقالب اسالمی -

ز بیست ساله توسعه جمهوري اسالمی ایرانبررسی چارچوب و مبانی فرهنگی برنامه چشم اندا-

بررسی شاخص هاي توسعه پایدار بر اساس فرهنگ و اندیشه اسالمی، تبیین محتوا و اهداف و پیامدهاي :فعالیت هاي یادگیري 
المی برنامه پنج ساله توسعه ایران پس از انقالب اسالمی و بررسی چارچوب و برنامه چشم انداز بیست ساله توسعه جمهوري اس

.ایران 
---: فعالیت هاي عملکردي

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
مشارکت دانشجویان در تحلیـل و  . این درس توسط استاد متخصص در  یکی از رشته هاي جغرافیاي انسانی   تدریس می شود

هـاي عملـی بـراي درك    پاسخ به پرسش هاي مطرح شده در کالس و آوردن نمونه هاي ملموس و مشارکت در  انجام فعالیت 
بررسی  شاخص هاي کمـی و کیفـی در کشـورهاي در حـال     :عمیق ترکمک بزرگی در تدریس  این درس است به عنوان مثال 

و بررسـی چـارچوب و مبـانی    .توسعه و توسعه یافته ، مفاهیم و مصداق هاي توسعه پایدار، ارائه مدلهایی  براي توسعه کشـورها  
.ت ساله توسعه جمهوري اسالمی ایران فرهنگی برنامه چشم انداز بیس
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منابع آموزشی. 4
: منابع اصلی :

انتشارات دانشگاه پیام نور: ویژگیهاي جغرافیایی کشورهاي توسعه یافته).1375(نظري، علی اصغر–
تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی :نظریه هاي توسعه یافتگی).1369(ازکیا،  مصطفی-

:منابع فرعی 
انتشارات تعاونی کار آفرینان : نظریه هاو قانونمندیهاي توسعه).1386(خلیلسعیدي، 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی . تهران.:فرهنگ و توسعه).1376(فاضلی، نعمت اهللا

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 15آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 2در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها عملکرد دانشجو: ارزشیابی فرآیند

نمره 3مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
.ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود 
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»ع آب ایران و بهره برداري از آنهامناب«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن

تغییرات محیطی طی نیم قرن اخیر باعث محدودیت بیشتر منـابع  . منابع آب در ایران و جهان با محدودیتهایی روبه روست 
یز و منابع به همین جهت آشنایی با حوضه هاي آبر. آب شده و نیاز به مدیریت صحیح منابع آب را محسوس تر کرده است 

دانشجویان بـا  . آب کشور و مسایل و محدودیتهایی که در بهره برداري از آنها ایجاد شده از اولویت ویژه اي برخوردار است 
یادگیري این درس متوجه محدودیت منابع آب کشور شده و ضمن مطالعه مباحث نظري و جمع آوري داده هاي مـرتبط بـا   

اهیت منابع آب پی برده و درخواهند یافت که بهره برداري از این منبـع حیـاتی نیازمنـد    آب به شیوه جغرافیایی به ارزش و م
با یادگیري این درس ، دانشجویان قادر خواهند شد مبحث منابع آب را که در . برنامه ریزي و مدیریت منابع موجود می باشد

.ه شیوه اي فعال و موثر بیاموزندکتابهاي درسی فصل جداگانه اي را به خود اختصاص داده به دانش آموزان ب

مشخصات درس
نظري: نوع درس

2: تعداد واحد
ــان درس : زمــــــ

ساعت32
جغرافیــاي : پیشــنیاز

آبها
ــدریس  ــوه تـ : نحـ

روشهاي فعال

منابع آب ایران و بهره برداري از آنها: نام درس

:خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

دانشجویان ضمن فراگیري تقسیمات حوضه هاي آبریز ایران ، منابع آبهاي سطحی و زیر زمینی و روشهاي 
بهره برداري از آنها را شناسایی کرده و پراکندگی استفاده از منـابع آبهـاي ایـران را در بخشـهاي مختلـف      

فعالیتها ي اقتصادي توضیح می دهند
بع آب و چگونگی بهره برداري پایدار از منابع آب ، شیوه هـاي مـدیریت آنهـا را    با علم به محدودیتهاي منا

تحلیل می کنند و شیوه هاي مختلف بهره برداري از منابع آب و جلوگیري از هرز روي آن را گزارش مـی  
.کنند

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

حوضه هاي 
آبریز ایران

حوضه هاي آبریز 
را بـر روي  ایران

یک نقشه معرفی 
نماید

تفاوتهــاي داخلــی یــا 
خارجی بودن حوضـه  
هاي آبریز را توضـیح  

دهد

ــک از   ــر ی ــش ه نق
حوضه هاي آبریـز را  
در وضعیت منابع آب 

کشور توضیح دهد
آبهــــــــاي 

زیرزمینی 
تاریخچه و انـواع  
ــاي آب  ــفره ه س
ــی را  زیرزمینــــ

معرفی نماید

وضعیت آبدهی سفره 
ـ   ا هاي زیرزمینـی را ب
یکدیگر مقایسه کند

بهترین راه استفاده از 
آبهــاي زیرزمینــی را 

تحلیل و تفسیر کند

مدیریت منابع 
آبها

راهکارهـــــــاي 
ــابع   ــترش من گس
آب را در ایـــران 

توضیح دهد

راهکارهاي گسـترش  
منابع آب را در ایـران  
ــداري و  ــر پایـ از نظـ
ــا  هزینــه نگهــداري ب

مزایــا و معایــب هــر 
ــ ــک از روشـ هاي یـ

گسترش منابع آب را 
تشریح نماید
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هم مقایسه کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

: فصل اول
آشنایی با حوضه هاي آبریز ایران.1

آبهاي سطحی ایران، دریاها، دریاچه ها، رودها.2

منابع آبهاي زیر زمینی ایران، قناتها، چاهها، چشمه ها و سفره هاي آبدار .3

از آبهاي سطحی و زیر زمینی در ایرانروش هاي بهره برداري .4

دانشجویان به ارزش منابع آب و شیوه هاي بهره برداري بهینه از آنها پی می برند و راهکارهایی ارائه مـی  : فعالیت یادگیري
کنند

.دانشجویان می توانند حوضه هاي آبریز ایران را در نقشه ایران مشخص نمایند: فعالیت عملکردي

:.فصل دوم
)در کشاورزي، صنعت، مصارف شهري و روستایی( گی استفاده از آبهاي سطحی و زیر زمینیچگون.1

محدودیت هاي بهره برداري از منابع آب در ایران.2

مدیریت، تولید، توزیع و مصرف آب .3

ریک از آن دانشجویان می توانند حوضه هاي آبریز ایران را دسته بندي کرده و محدودیت بهره برداري ازه: فعالیت یادگیري
ها را ذکر کنند

.دانشجویان می توانند نمودارهاي مرتبط با موضوع منابع آب را بخوانند و ترسیم کنند: فعالیت عملکردي

: فصل سوم

تقسیم بندي مدیریت منابع آب در حوضه هاي آبی کشور.1

پایداري منابع آب و مالحظات زیست محیطی و اجتماعی.2
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بع آب و پیامدهاي زیست محیطی آن بهره برداري بیش از حد از منا.3

دانشجویان پیامدهاي زیست محیطی  بهـره بـرداري نامناسـب از آب را در یافتـه و بـراي بهبـود شـرایط        : فعالیت یادگیري
.محیطی راهکار ارائه می کنند

.ندي کننددانشجویان می توانند راهکارهاي بهره گیري از منابع آب را فهرست کرده و اولویت ب: فعالیت عملکردي

:  فصل چهارم
آبهاي مجازي و مالحظات آن در بهره برداري بهینه از منابع آبی کشور.1

روشهاي توسعه منابع آب، کاربري نامناسب و پیامدهاي زیست محیطی، اقتصادي و اجتماعی آن .2

روشهاي جلوگیري از هرز روي و آلودگی منابع آب.3

:فعالیت یادگیري
ب با توجه به آب مجازي پی برده و آب مجازي مـورد نیـاز بـراي تولیـد محصـوالت مختلـف       دانشجویان به ارزش منابع آ

.کشاورزي و صنعتی را با هم مقایسه می کنند
دانشجویان با توجه به مسله آب مجازي می توانند محصوالت کشاورزي و صتعتی متناسب بـا منـابع آب   : فعالیت عملکردي

.ا تحصیل خود فهرست کرده ،انتخاب نموده و توصیه کنندمحل زندگی ی/ را در منطقه مورد بررسی
:راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

این درس توسط استاد متخصص جغرافیا در گرایش هاي طبیعی تـدریس مـی   : تدریس با شیوه هاي فعال زیر صورت گیرد
ش هاي فعال و امکانات فناوري مـی  براي اطمینان از تحقق اهداف آن عالوه بر شیوه هاي مرسوم در تدریس ، از رو. شود 

بخشی از آموخته هاي این درس توسط دانشجو پیگیري می شود و فعالیت هاي عملی در قالب انجام . بایست استفاده شود 
در تدریس این درس می بایسـت ضـمن   . یک نمونه کار بر روي یک منطقه یا ناحیه مورد ارزیابی استاد قرار خواهد گرفت 

نابع  آب ،مثال هاي آن را از شرایط ملموس نظیر وضعیت منابع آب در محیط هاي نزدیک ارایه نمایدبیان پراکندگی م

بهره برداري از نقشه ها و عکسها -
بررسی هاي میدانی توسط خود دانشجویان در مورد شیوه هاي مصرف آب در یکی از بخشهاي فعالیتهاي اقتصادي-
غرافیایی در نمایش یافته هاي تحقیق و تدریسبهره گیري از نمودارها و مهارتهاي ج-

منابع آموزشی. 4
:منبع اصلی

، منابع و مسایل آب در ایران، انتشارات دانشگاه تهران)1388(کردوانی، پرویز 
:منابع فرعی 

، برنامه ریزي محیطی براي توسعه زمین )1381(بحرینی، سید حسن و کریمی ، کیوان -
سـازمان مـدیریت و برنامـه    : ، تحلیل اقتصادي پیامدهاي محیط زیسـت، تهـران  )1384(غر، فرزام صالح، علیرضا ، پور اص-

ریزي
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بررسی روزنامه ها و اخبار رسانه هاي گروهی و پیگیري اخبار مرتبط با منابع آب و محدودیتها و مسایل بهـره بـرداري از   -
.آنها

:راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
ه با ارزشیابی کتبی پایان ترم اختصاص خواهد داشت نمر15:ارزشیابی پایانی
نمره به فعالیت هاي دانشجو در جریان آموزش ها در طول نرم 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  . بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شودارزشیابی از یادگیرنده 

. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»ایران) کوهستانی و کوهپایه اي(جغرافیاي ناحیه اي «سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

ناحیه کوهستانی ایران بر خالف ناحیه گرم و خشک و ناحیه ساحلی که بـر  . بیش از نیمی از وسعت کشور ایران کوهستانی است
باشد و به طور اخص هر جا اند تابع عرض جغرافیایی به طور اعم نمیاساس موقعیت جغرافیایی و شرایط ناشی از آن شکل گرفته

آموزش این واحـد درسـی بـه دانشـجویان کمـک      . دهدجود داشته باشد، شرایط اقلیمی حاکم راتعدیل کرده یا تغییر میارتفاع  و
کند تا شناخت صحیحی از نواحی کوهستانی ایران کسب کنند و در صورت نیـاز تصـمیمات صـحیحی بـراي ایـن نـواحی در       می

.   بگیرند

مشخصات درس
2نظري: نوع درس
2: تعداد واحد

ساعت32: مان درسز
: پیشنیاز

: نحوه تدریس

ایران) کوهستانی(اي جغرافیاي ناحیه: نام درس

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

با مطالعه کامل و جامع وضعیت جغرافیاي ناحیه کوهستانی اطالعات کافی را کسب کرده و 
. هاي موجود در ناحیه مذکور تهیه کندللیستی از پتانسی

.نقش و اهمیت اقتصادي این ناحیه در اقتصاد کالن کشور تحلیل و تفسیر نماید
کارهاي جدید براي بهبود شرایط زیسـت و حفـظ محـیط زیسـت ناحیـه کوهسـتانی را       راه

.پیشنهاد دهد

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

نواحی کوهستانی ایران نواحی کوهستانی
را بر روي نقشه نمایش 

دهد 

نواحی کوهسـتانی ایـران را   
با یکدیگر مقایسه نماید 

تاثیرات نواحی کوهسـتانی  
بر وضعیت آب و هـوایی و  

تجزیه وتحلیـل  ...معیشت و
نماید 

نقــش و اهمیـــت  
ــواحی  ــادي ن اقتص

کوهستانی 

ــاي  ــش ه برخــی از نق
ــواحی   ــادي نــ اقتصــ

سـت  کوهستانی را فهر
نماید 

نقــش اقتصــادي نــواحی   
کوهســتانی را بــر وضــعیت 
اقتصـادي کشــوررا بررســی  

نماید 

تــاثیر اقتصــادي نــواحی   
ــر رشـــد    ــتانی بـ کوهسـ
اقتصادي کشور را تجزیه و 

تحلیل نماید 
نقـــش محــــیط  
زیســـتی نـــواحی 

کوهستانی 

اثــرات محــیط زیســتی 
ــتانی را   ــواحی کوهس ن

بیان کند 

تاثیرات نـواحی کوهسـتانی   
حیط زیسـت و توسـعه   بر م

پایدار را بررسی نماید 

ــت    ــایی در جه ــار ه راهک
بهبود شرایط محیط زیست 
نواحی کوهستانی ارائه دهد
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

:فصل اول

کوهستانیتعاریف، مفاهیم و اهمیت مطالعات ناحیه.1

...)ناهمواري ،شیب و اقلیمنقش (کوهستانینقش عوامل طبیعی در تقسیمات ناحیه.2

.....)جمعیت ، معیشت و(کوهستانینقش عوامل انسانی در تقسیمات ناحیه.3

هاي ایرانبررسی نقشه ناهمواري.4

:فعالیت یادگیري

هاي کالسیهاي ایران و شرکت فعال در بحثبررسی موقعیت و وسعت ناحیه کوهستانی ایران بر روي نقشه ناهمواري

:فعالیت عملکردي

.اي از خرده نواحی کوهستانی ایران تهیه کرده به کالس ارائه دهندا توجه به نقش ارتفاع در ناحیه کوهستانی دانشجویان نقشهب

:فصل دوم

)زمین شناسی و ژئومورفولوژي ( چگونگی  تشکیل نواحی کوهستانی ایران.1

بندي  نواحی کوهستانی ها در تقسیمنقش ناهمواري.2

هاي توپوگرافیکتانی ایران و تقسیمات آن با توجه به ویژگینواحی جغرافیایی کوهس.3

:فعالیت یادگیري

شناسی در گزارشی ارائه  نماید هاي زمینهاي ایران در طی دورانتغییرات ناهمواري-

نقشه واحد هاي ژئومورفولوژي را با ناحیه مورد مطالعه تطبیق دهد : فعالیت عملکردي

:فصل سوم

ژئومورفولوژي ، آب و هوا ، منابع آب ، خاك ، پوشش گیاهی وزندگی (حی کوهستانی ایران ویژگی هاي طبیعی نوا.1
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....)جانوري 

...)جمعیت ، معیشت ، سکونتگاهها و(ویژگی هاي انسانی نواحی کوهستانی ایران .2

جغرافیاي اقتصادي نواحی کوهستانی ایران .3

بررسی تغییرات طبیعی و انسانی در  نواحی کوهستانی.4

:یت یادگیريفعال

مطالعه و بررسی نقش انسان در تغییرات بوجود آمده در ناحیه کوهستانی همراه با ارائه گزارش به کالس-

:فعالیت عملکردي

.....)بریده روزنامه، تصویر، آمار و ارقام و( ارائه مستنداتی از تغییرات بوجود آمده در ناحیه کوهستانی

:فصل چهارم

ستانیتحول در معیشت  نواحی کوه.1

.....)انرژي هاي نو و(هاي جدید براي بهبود شرایط زیست نواحی کوهستانیشیوه.2

اکوتوریسم در نواحی کوهستان.3

اي کوهستانی ایرانهاي مطالعه جغرافیاي ناحیهتکنیک.4

.وضعیت معیشت ساکنین دامنه و کوهپایه اي را مورد مقایسه قرار دهد:فعالیت یادگیري

احد هاي کوهستانی ایران را با یکی از تکنیک هاي مطالعه ناحیه اي گزارش نماید یکی از و:فعالیت عملکردي

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

هـاي فعـال و   براي تحقق اهداف درس اسـتفاده از روش .این درس توسط استاد جغرافیا در گرایش هاي انسانی تدریس می شود 
تـري بـراي   مایش فیلم از ناحیه کوهسـتانی ایـران درك فضـایی مناسـب    بکارگیري نقشه و ن. مشارکت دانشجویان مناسب است

طراحی بازدید میدانی و تهیه گزارش توسط دانشجویان و ارائه گزارش از بازدیـد فـوق در پایـان تـرم     . آورددانشجویان فراهم می
شودتوسط استاد درس مربوطه پیشنهاد می

منابع آموزشی. 4
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: منبع اصلی

، توان هاي محیطی ایران ، تهران مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازي و معماري) 1384( قی رهنمایی ، محمد ت-

:منابع فرعی 

هاي درسی ، تهران وزارت ریزي و تالیف کتابحجازي زاده ،زهرا و دیگران ، دفتر برنامه) 1384(اي ایران جغرافیاي ناحیه-1
آموزش و پرورش

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره ارزشیابی کتبی پایان ترم15: ارزشیابی پایانی

هاي دانشجو در کالس درسنمره شرکت در فعالیت میدانی و فعالیت2: ارزشیابی فرایند

هاي تعیین شده در کالسنمره ارائه گزارش ناشی از فعالیت3: ارزیابی از پوشه کار

5روز و حـداکثر  2استاد و دانشجویان بایستی حداقل به مدت .این درس با انجام یک  سفر علمی کامل می شود: سایر نکات
.ها قرار دهندها بایستی امکانات قانونی، وسائل و ابزار الزم در اختیار گروهپردیس. روز به یکی از مناطق ایران سفر نمایند
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»اصول و روش هاي آمایش سرزمین«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن.1

دنیاي امروز اگر به ساخت و بنا و به همان نسبت به محـیط ، فضـا، سـاختار فضـایی توزیـع فضـایی و بسـیاري از        در 
اصطالحات مکانی فضایی توجه نماییم در همه آنها بحث استاندارد ها از مهمترین موارد بنا در یک مجموعه محیطـی  

فقر و ثروت ، توزیع نامتناسب عـدالت اجتمـاعی ،   حتی مسئله . و در قالبی هماهنگ و همساز با محیط شکل می گیرد
در اثر توسعه ناموزون بر محیط زیسـت  …نامتناسب بودن امکانات و ساختارهاي زیر بنایی آلودگی ، بالیاي طبیعی و 

زیرا بستر و بناي همه فعالیتهاي انسانی در اثر رفتـار هـاي ناهنجـار انسـانی ممکـن اسـت       . طبیعی شکل گرفته است 
از این روز بشر . آسیبی بر آن وارد شود ، که دیگر راهی براي اصالح و بهبود شرایط حاصله وجود نداشته باشد آنچنان 

امروز به یک تفکر مثبت و نو اندیش رسیده است که اگر خواهان بقاي طـوالنی بـر روي زمـین اسـت ، مـی بایسـت       
هت آماییدن و توان سنجی اسـتعداد هـاي محـیط    اندیشه سازگاري و همگامی با محیط را در خود تقویت کرده و در ج

چرا . بنابراین تفکر امروز به نوعی عدالت محوري در جهت محیط زیست و نحوه استفاده از آن رسیده است . گام بردارد
که اگر خواهان مساوات طلبی و عدالت محوري در جامعه باشیم باید به نقش محیط در توسعه فضایی یک ناحیه توجه 

و با ارائه یک مدل مناسب توان سنجی و استعداد شناسـی در جهـت رفـع بنیانهـاي نـامطلوب و ارتقـاي       خاص نموده
در ایـن درس  . مبناي این روشها و مدلها نقطه آغازین مطالعـات آمـایش سـرزمین اسـت    .روشهاي کارآمد گام برداریم 

با گذراندن این درس توانایی تـدریس  مبانی و اصول آمایش سرزمین مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و دانشجویان 
بخش توسعه پایدار را در کتب متوسطه کسب کرده و می توانند در بررسی هاي جغرافیاي خود ، یافته هاي درس را به 

.کارگیرند

مشخصات درس

2نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

32: زمان درس

: پیشنیاز

: نحوه تدریس

ي آمایش سرزمیناصول و روشها: به فارسی:  نام درس

Spatial Planning: Fundamentals and Methods:به انگلیسی

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

و ایران ، سابقه آمایش سرزمین در جهان، ضمن بیان مفاهیم و تعاریف مربوط به آمایش سرزمینبا مطالعه 
راکات و تفاوتهاي زمانی ، مفهومی آنها را در فهرستی ارایه کند و نقات ضعف و قوت طرح هاي ارائه شده در اشت

ایران و جهان را گزارش نماید

، آنها را در برنامه ریزیهاي آتی مورد بهره برداري قرار دهد و بتواند با استفاده از اصول آمایش سرزمینبا دریافت 
.توانایی هاي هر یک را براي کاربرد در برنامه ریزیها فهرست نمایدمایش سرزمینمطالعات در آهاي روش

یک پژوهش اولیه را بر اساس دیدگاه اکولوژیک و محیطی با هدایت استاد در زمینه آمایش سرزمین انجام 
.دهد

:شایستگی اساسی
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3سطح2سطح1سطح هامالك

ــاهیم و  مفـــــــ
آمایش اصطالحات 

سرزمین

ف و اصــطالحات تعــاری
آمایش سـرزمین عمده 

را فهرست نماید

در آمـایش سـرزمین  سابقه 
ایران و جهان را بیان نماید

ضــرورت انجــام مطالعــات 
را تشـریح  آمایش سرزمین

نماید

ابعـــاد ســـرزمینی 
و آمایش سـرزمین 

روشهاي آن

عناصر طبیعی دخیل در 
ــرزمین  ــایش سـ را آمـ

تشریح نماید

روشــهاي انجــام مطالعــات 
را توضـیح  یش سرزمینآما

دهد

ــوژیکی  ــاي روش اکول مزای
را آمایش سرزمینمطالعات 

ــها   ــایر روش ــه س ــبت ب نس
مقایسه کند

ــتراتژیها و  اســــ
آمایش کاربردهاي 

سرزمین

ــتگذاري   ــل سیاس عوام
ــل در  ــایش دخیــ آمــ

را توضیح دهدسرزمین

عوامل اقتصادي ، اجتماعی 
را آمایش سرزمیندخیل در 

تشریح نماید

موثر در آمایش بین عوامل
سرزمین مقایسـه نمـوده و   

نتیجه را گزارش نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
: فصل اول

مفاهیم و تعاریف مربوط به آمایش سرزمین -.1

اصول و مبانی آمایش سرزمین .2

سابقه آمایش سرزمین در جهان.3

ین را تشریح نماید مفاهیم و تعاریف پایه آمایش سرزم: فعالیت یادگیري
اصول آمایش سرزمین رادر جدولی  فهرست نماید :فعالیت عملکردي

: فصل دوم
سابقه آمایش سرزمین در ایران .1

نقاط ضعف و قوت طرح هاي آمایش سرزمین در ایران را تحلیل نماید : فعالیت یادگیري
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----: فعالیت عملکردي

: فصل سوم
:روش مطالعات در آمایش سرزمین )1

a( بررسی هاي اکولوژیکی و محیطی منطقه

b( بررسی توزیع جمعیت و نظام فعالیت ها

c( تحلیل نظام شهري منطقه

d(تحلیل نظام استقرار سکونتگاه ها

e(تحلیل پیوندهاي اصلی میان سکونتگاه ها

روش هاي گوناگون انجام مطالعات آمایش سرزمین را توضیح داده از هم تفکیک نماید :فعالیت یادگیري
-------: عالیت عملکرديف

: فصل چهارم
تهدیدهاي اجتماعی و اقتصادي سیاسی و فرهنگی منطقه .1

.تبیین استراتژي هاي توسعه بر مبانی آمایش سرزمین.2

اجزاي روش توان اکولوژیک و داده  هاي جغرافیایی آن را تشریح نماید :فعالیت یادگیري
.ا روش اکولوژیک انجام داده و به استاد ارائه می کننددانشجویان یک پژوهش تمرینی ب: فعالیت عملکردي

:راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
تدریس توسط متخصص جغرافیا آشنا به آمایش سرزمین  ،به صورت تئوري و عملی انجام مـی شـود ایـن درس  بـه     

. نهاد مـی شـود   روش فعال ،بحث و مذاکره ، حضور یک کارشناس آمایش در کالس درس و گفت و گو بـا وي پیشـ  
.همچنین دانشجویان یک پژوهش تمرینی با روش اکولوژیک انجام داده و به استاد ارائه می کنند

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی 

.سمت:، جغرافیاي کاربردي و آمایش سرزمین،تهران)1385(سرور، رحیم-
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:منابع فرعی 

.انتشارات دانشگاه تهران، شالوده آمایش سرزمین ، تهران، )1380(مخدوم،مجید-

.انتشارات دانشگاه یزد:، اصول و روش هاي برنامه ریزي منطقه اي ، یزد)1386(زیاري، کرامت اله-

دانشگاه یزد:، مکتبها، نظریه ها و مدلهاي برنامه ریزي منطقه اي، یزد )1384(زیاري ، کرامت اله-

:راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره از یافته هاي تئوریک درس15: ارزشیابی پایانی
نمره از شرکت در مباحث و جمع آوري اسناد و مدارك مورد نیاز براي یک برنامه آمایش سرزمین2: ارزشیابی فرآیند

نمره براي انجام یک پژوهش اولیه و تمرینی آمایش سرزمین با هدایت استاد3: ارزیابی پوشه کار
مبنـاي  . ف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالی

. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
سایر نکات
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»مسایل محیطی جهان امروز از دیدگاه جغرافیا«سرفصل درس 

:رس و منطق آنمعرفی د. 1

جهان امروز با مسایل گوناگون زیست محیطی روبه روست که برخی از آنها زاده محیط طبیعی و فعالیت مداوم آن است و فعالیت 
درك سازو کارهاي طبیعی زمین و انطباق فعالیت هاي بهره برداري انسـان از  . هاي ناسنجیده انسان آغازگر برخی دیگر بوده اند 

فتار صحیح به هنگام دخالت در ژئوسیستم ها کلید اصلی فائق آمدن بر مشکالت کنونی در مقیاسـهاي جهـانی ،   منابع زمینی و ر
در این درس ضمن ارائه دیدگاه هاي زیست محیطی مختلف ، عوامـل بـروز تغییـرات محیطـی دسـته      .منطقه اي و محلی است 

.ه راهکارهایی از سوي داشجویان مشخص می گرددبندي می شوند و نقش برنامه ریزي محیطی و مدیریت محیط با ارائ

مشخصات درس

2نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

32: زمان درس

: پیشنیاز

: نحوه تدریس

مسایل محیطی جهان امروز از دیدگاه جغرافیایی: به فارسی:  نام درس

Global Environmental Issues , Geographic View:به انگلیسی

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ افاهد

را توضیح دیدگاه جغرافیایی نسبت به محیط زیست، دیدگاههاي محیط زیستی در مکاتب مختلفبا مطالعه 
.را فهرست کرده و گزارش کنندمسایل محیط زیستی ناشی از تغییر طبیعت زمیندهند و 

بهره برداري بی رویه از ،بیابان زایی،آلودگی ها(ستی ناشی از بهره برداري بی رویه انسانمسایل محیطی زی
تنوع زیستی، منابع جنگلی و ( را محدودیت منابع آب و مدیریت غلط در بهره برداري از آنها و .. ) ومنابع خاك

.تحلیل و تبیین نماید) انقراض گونه ها

بهره برداري بی رویه را تحلیل و نتایج نی و پیامدهاي محیط زیستی آنهاگسترش بی رویه شهرنشیپیامدها ي
.را تشریح نمایند....)سوخت هاي فسیلی ، منابع معدنی و(از منابع فناپذیر و پیامدهاي آنها 

سیاست، تکنولوژي را دسته بندي کرده و ضمن توضیح علل و راهکارهاي تعدیل آنها، نقش مخاطرات محیطی 
. را در بروز مسایل محیطی تحلیل نماید و بتواند راهکارهاي مدیریتی براي آنها را ارائه نمایدستو محیط زی

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــدگاهها و  دیـــــ
نظریــات محــیط  

زیستی

انواع دیدگاههاي عمده 
محیط زیسـتی را بیـان   

نماید

دیـــدگاههاي مـــرتبط بـــا 
را جغرافیا مثل نظریـه گایـا   

توضیح دهد

کارایی و کارآمدي هر یک 
ــات عمــده محــیط  از نظری

زیستی را استدالل نماید 

فهرست مسایل عمـده  مسایل و مشکالت 
محیط زیستی را از نظر 

مسایل محیط زیستی انسان 
ســاخت را توضــیح داده و  

راهکارهایی بـراي مسـایل   
ســـتی انســـان محـــیط زی
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ــانی  محیط زیستی ــی و انســ طبیعــ
توضیح دهد

ساخت پیشنهاد نماید فهرست نماید

سیاستها و برنامـه  
ــایل  ــزي در مس ری

محیط زیستی

انواع سیاستها و برنامـه  
هاي دخیل در مسـایل  
ــتی را  ــیط زیســ محــ

توضیح دهد

نقش سیاسـتها و مـدیریت   
برنامه ریزي محیط زیسـتی  
در موضوع منابع فناپـذیر و  

تجدید شونده بیان نماید

شیوه هاي مدیریت مسایل 
ط زیستی را توضـیح و  محی

تفسیر نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
: فصل اول

محیط زیستی در مکاتب مختلف ودیدگاه جغرافیایی .1

نظریه گایا ومحیط زیست انسان امروز.2

ناشی از تغییر طبیعت زمین و نقش انسان در کاهش آن)تنوع زیستی (مسایل محیط زیستی .3

)...گرمایش جهانی و(تغییرات اقلیمی علل و نتایج .4

بیان وجوه تفاوت و اشتراك دیدگاههاي محیط زیستی و مقایسه آن با جغرافیایی: فعالیت یادگیري
---:فعالیت عملکردي

: فصل دوم
مسایل محیطی زیستی ناشی از بهره برداري بی رویه انسان.1

)آب ، هوا، خاك ، صدا( آلودگی ها .2

برداري بی رویه از منابع خاك بیابان زایی و بهره .3

محدودیت منابع آب و مدیریت غلط در بهره برداري از آنها .4

دسته بندي مسایل زیست محیطی ناشی از بهره برداري انسان و تعاریف پایه آن را بیان نماید : فعالیت یادگیري
.ارائه نماید یک جدول ار منابع آب ایران و روش هاي گوناگون توسعه آن را: فعالیت عملکردي

: فصل سوم
کاهش منابع جنگلی و علل انسانی آن.1

انقراض گونه هاي جانوري و نقش انسان.2
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گسترش بی رویه شهرنشینی و پیامدهاي محیط زیستی آنها.3

....)سوخت هاي فسیلی ، منابع معدنی و(بهره برداري بی رویه از منابع فناپذیر و پیامدهاي آنها .4

.نوسط انسان را توضیح دهد ) جنگلی و گونه هاي گیاهی و جانوري ( ار بر منابع زیستی علل فش:فعالیت یادگیري
جدولی از بهره برداري منابع فنا پذیر ارائه کرده و پیامد هاي آتی بهره برداري غلـط آنهـا را تجزیـه و تحلیـل     : فعالیت عملکردي

نماید 

:  فصل چهارم
مخاطرات محیطی .1

زیستسیاست، تکنولوژي و محیط .2

.برنامه ریزي و مدیریت محیطی.3

.تاثیر فن آوري و سیاست را بر چگونگی بهره برداري از منابع طبیعی و ایجاد دشوار هاي محیطی توضیح دهد:فعالیت یادگیري
طرح یا الگویی براي تعدیل تاثیر فن آوري و سیاست بر مسائل زیست محیطی تهیه و به کالس ارائه دهد : فعالیت عملکردي

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
براي اطمینان از تحقق اهداف آن . این درس توسط استاد متخصص جغرافیا در گرایش هاي طبیعی  تدریس می شود 

بخشـی از  . عالوه بر شیوه هاي مرسوم در تدریس ، از روش هاي فعال و امکانات فناوري می بایسـت اسـتفاده شـود    
پیگیري می شود و فعالیت هاي عملی در قالب انجام یـک نمونـه کـار بـر روي     آموخته هاي این درس توسط دانشجو 

در تدریس این درس می بایست ضـمن بیـان دیـدگاههاي    . یک منطقه یا ناحیه مورد ارزیابی استاد قرار خواهد گرفت 
دجغرافیایی و زیست محیطی مثال هاي آن را از شرایط ملموس نظیر وضعیت محیط زیست ایران ارایه نمای

منابع آموزشی. 4
:منبع اصلی 

1378انتشارات مدرسه، : ، تهران )جغرافیاي کالن (شایان، سیاوش ،مسایل جهان امروز از دیدگاه جغرافیا -

:منابع فرعی 

، زیستن در محیط زیست، ترجه مجید مخدوم ،تهران، انتشارات دانشگاه تهران)1371(میلر، جی، تی -

محیط زیست، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، مبانی )1372(وات، کنت -
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:راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره با ارزشیابی کتبی پایان ترم اختصاص خواهد داشت 15: ارزشیابی پایانی
نمره به فعالیت هاي دانشجو در جریان آموزش ها در طول نرم 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  . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

. طوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده استمالك ها و س) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»ایران) سواحل(جغرافیاي ناحیه اي «سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

شناخت نواحی گوناگون ایران که در نتیجه عملکرد شرایط ویژه طبیعی، انسانی، فرهنگی، اقتصـادي و تـاریخی مختلفـی شـکل     
تـوان بـه   بنـدي نـواحی مـی   از انـواع تقسـیم  . ریزان در جهـت توسـعه پایـدار دارد   اي براي برنامهیین کنندهگرفته است، نقش تع

. شـود براساس این ناحیه بندي ایران به سه ناحیه بزرگ آب و هوایی تقسـیم مـی  . بندي بر مبناي آب و هوا آب اشاره کردتقسیم
کنـد  آموزش این واحد درسی به دانشجویان کمک می. گیردات قرار مینواحی ساحلی شمال و جنوب ایران در یکی از این تقسیم

تا شناخت صحیحی از نواحی ساحلی شمال و جنوب ایران و همچنین جزایر متعلق به آنها کسب کنندو در صورت نیاز تصـمیمات  
.   صحیحی براي نواحی ساحلی در نظر بگیرند

مشخصات درس

2نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32:درسزمان 

-: پیشنیاز

: نحوه تدریس

ایران) سواحل ( ايجغرافیاي ناحیه: به فارسی:  نام درس

Regional Geography of Iran,( Coastal plains):به انگلیسی

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

وضعیت جغرافیاي نواحی ساحلی شمال و جنـوب اطالعـات کـافی را    با مطالعه کامل و جامع 
. هاي موجود در ناحیه مذکور تهیه کندکسب کرده و لیستی از پتانسیل

نقش و اهمیت اقتصادي، سیاسی و فرهنگی این نواحی را تحلیل کند و  
.ناحیه ساحلی شمال و جنوب را از لحاظ استراتژیکی مقایسه نماید

:یشایستگی اساس

3سطح2سطح1سطح هامالك

نواحی جغرافیـایی  
ساحلی  

نــــواحی جغرافیــــایی 
ساحلی ایران را بر روي 
نقشه جغرافیایی نشـان  

دهد 

نــواحی جغرافیــایی ســاحلی  
ــه   ــم مقایس ــا ه ــران را ب ای
نمـوده تفاوتهــا و تشــابهات  

آنها را توضیح دهد 

تاثیرات ، مزایا و محدودیت 
هاي نواحی سـاحلی را بـر  
زندگی انسان گزارش نماید 

نقش ها و اهمیـت  
نواحی ساحلی 

ــش اقتصـــادي   –نقـ
سیاسی سواحل ایران را 

فهرست نماید 

سیاسـی  –تاثیر اقتصـادي  
ــران را    ــاحلی ای ــواحی س ن

مقایسه نماید 

نقش نواحی ساحلی بر رشد 
اقتصادي و سیاسی کشـور  

را تجزیه و تحلیل نماید 
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ــعیت  وضــــــــ
اســــــتراتژیکی 

سواحل 

ــتراتژیکی  ــوم اسـ مفهـ
نواحی سـاحلی را بیـان   

نماید 

اهمیت اسـتراتژیکی ناحیـه   
ــوب   ــمال و جن ــاحلی ش س
ایران را با یکد یگر مقایسه 

نماید 

اهمیــت جهــانی نــواحی   
ساحلی ایـران را تجزیـه و   

تحلیل نماید 

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

:فصل اول

ساحلی ات ناحیهتعاریف، مفاهیم و اهمیت مطالع.1

)نقش عوامل طبیعی ، توپوگرافی، اقلیم، پوشش گیاهی، در شکل بندي نواحی( اي ایران مبانی تقسیمات ناحیه.2

هاي ایرانبررسی نقشه ناهمواري.3

:فعالیت یادگیري

سیهاي کالهاي ایران و مشارکت در بحثبررسی موقعیت نواحی ساحلی و دریایی ایران بر روي نقشه ناهمواري-

:فعالیت عملکردي

اي از دهنـده نـواحی دانشـجویان نقشـه    با توجه به نقش عوامل طبیعی و انسانی با استناد به یک عامل از عوامل شکل-
.بندي ایران به کالس ارائه داده و وضعیت نواحی شمالی و جنوبی ایران را در آن مشخص کنندناحیه

:فصل دوم
....)زمین شناسی ،ژئومورفولوژي،(چگونگی تشکیل جلگه هاي شمالی ایران .1

آب و هوا، منابع آب، منابع خاك، پوشش گیاهی و زندگی ( ویژگی هاي  طبیعی ناحیه جلگه هاي شمالی ایران .2
)جانوري 

جمعیت، شهر،  روستا، فعالیتهاي اقتصادي، توریسم( ویژگی هاي  انسانی ناحیه جلگه هاي شمالی ایران .3

ریاي شمالی ایرانجغرافیاي اقتصادي سواحل و د.4

:فعالیت یادگیري
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مطالعه منابع مختلف در زمینه نواحی ساحلی و دریایی ایران-

تهیه فهرستی از تفاوتهاي جغرافیایی نواحی ساحلی ایران : فعالیت عملکردي

:فصل سوم
...)زمین شناسی، ژئومورفولوژي،(چگونگی  تشکیل جلگه هاي  جنوبی ایران -
)آب و هوا، منابع آب، منابع خاك، پوشش گیاهی و زندگی جانوري ( احیه جلگه هاي جنوبی ایران ویژگی هاي  طبیعی ن-
)جمعیت، شهر،  روستا، فعالیتهاي اقتصادي،( ویژگی هاي  انسانی ناحیه جلگه جنوبی ایران -
جغرافیاي اقتصادي سواحل  و دریاهاي جنوبی ایران -
سی واستراتژیکی اهمیت سواحل جنوب از نظر مسائل سیا-

هاي مناطق ساحلی در اقتصاد ملیبررسی تغییر نقش برخی از بخش:فعالیت یادگیري

تهیه گزارش از خبرهاي جاري در نواحی ساحلی و دریایی -: فعالیت عملکردي

:فصل چهارم
مناطق آزاد تجاري در نواحی ساحلی شمالی و جنوبی-
اکوتوریسم در نواحی ساحلی ایران -
ايهاي مطالعه جغرافیاي ناحیهکتکنی-

سواحل شمالی و جنوبی ایران رابر مبناي تفاوتها و تشابهات ناحیه اي مقایسه نماید : فعالیت یادگیري

و آنچه بطـور مسـتقیم در بازدیـد    )مباحث ارائه شده در کالس ( هاي قبلیبرقراري ارتباط مناسب بین دانسته:  فعالیت عملکردي
.ودشمیدانی مشاهده می

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

هـاي فعـال و   براي تحقق اهداف درس اسـتفاده از روش .این درس توسط استاد جغرافیا در گرایش هاي انسانی تدریس می شود 
بکـارگیري نقشـه و نمـایش فـیلم از نـواحی سـاحلی شـمال و جنـوب ایـران درك فضـایی           . مشارکت دانشجویان مناسب است

طراحی بازدید میدانی و تهیه گزارش توسط دانشجویان و ارائه گزارش از بازدید فوق . آوردشجویان فراهم میتري براي دانمناسب
.شوددر پایان ترم توسط استاد درس مربوطه پیشنهاد می

منابع آموزشی. 4

: منبع اصلی

سازي و معماريهاي محیطی ایران، تهران مرکز مطالعات و تحقیقاتشهرتوان) 1384( رهنمایی، محمد تقی
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: منبع فرعی

ریزي و تالیف کتب درسـی، تهـران وزارت   زاده، زهرا و همکاران، دفتر برنامهحجازي) 1384( اي ایرانجغرافیاي ناحیه
آموزش و پرورش

سواحل ایران، تهران مرکز تحقیقات خاك و آبخیزداري وزارت جهاد سازندگی) 1383( خانیکی، محمد

یادگیريراهبردهاي ارزشیابی. 5

نمره ارزشیابی کتبی پایان ترم15: ارزشیابی پایانی

هاي دانشجو در کالس درسنمره شرکت در فعالیت میدانی و فعالیت2: ارزشیابی فرایند

هاي تعیین شده در کالسنمره ارائه گزارش ناشی از فعالیت3: ارزیابی از پوشه کار

5روز و حـداکثر  2استاد و دانشجویان بایستی حداقل به مدت . مل می شوداین درس با انجام یک  سفر علمی کا: سایر نکات
.ها قرار دهندها بایستی امکانات قانونی، وسائل و ابزار الزم در اختیار گروهپردیس. روز به یکی از مناطق ایران سفر نمایند
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»روش تحقیق در جغرافیا«سرفصل درس 
: آنمعرفی درس و منطق. 1

تحقیق به معنی پژوهش،ثابت کردن،رسیدگی وارسی کردن به مطلب رسیدن است ومنظورازآن تالش درجهت شناخت وپی بردن 
.بررسی ویا اثبات صحت ثقم وفرضیه استو واقعیت ها 

به بیان دیگرتحقیق عبارت ازمجموعه اقدامات است که به کمک مشاهدات درجهان ظاهري براي کشف قسمت ازمشخصات 
در زبان هاي اروپائی بکار رفته است این کلمه از ریشه Methodکلمه روش تحقیق معادل میتود .جهان حقیقی انجام میگیرد

به معناي بعد، راه، طریق، روش، شیوه، اخذ شده است و در اصل Meta and odosکه مرکب Methodosیونانی 
.میباشد.... ار، طریقه انجام ک"پیگیري ورسیده گی"جستجو تحقیق 

روش را مجموعه شیوه هاي تدابیري دانسته اند که براي شناخت حقیقت و بر کناري از خطا بکار برده میشود و در تعریف دیگر 
روش به معناي جستجو، طریقه انجام کاري و ترتیب وتنظیم کار فکري است ومقصود از آن عبارت است از : از روش آمده است

.بیر که براي شناخت حقیقت وبر کناري از خطا بکار رودمجموعه شیوه ها وتدا

این درس یکی از دروس بنیادي براي رشته هاي مختلف علم و از جمله جغرافیاست که در آن سازماندهی علمی  ذهن پژوهشگر 
اي بنیادي، جغرافیایی مورد نظر بوده و دانشجویان پس از آموختن آن می توانند به پژوهشه-براي انجام یک پژوهش علمی

.توسعه اي و یا کاربردي در علم جغرافیا بپردازند

مشخصات درس

ــوع درس ــري و  1: ن ــد نظ واح
)1+1(واحد عملی1

2: تعداد واحد

ساعت48: زمان درس

: پیشنیاز

: نحوه تدریس

روش تحقیق: به فارسی:  نام درس

Research Methods:به انگلیسی

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

انواع تحقیقات و را شناسایی و فلسفه و قواعد پژوهش علمی ضمن درك مفاهیم پایه در تحقیق علمی ، 
.را از یکدیگر تمییز دهند) بر اساس ماهیت و روش–بر اساس هدف (پژوهش هاي علمی 

الگوها و و گزارش تحقیقیک تنظیم و تدوین را تشریح نموده وچگونگی فرایند پژوهش علمی ومراحل انجام
. در انتهاي تحقیق را دریافته و تمرین و اجرا نمایندروشهاي ارجاع دهی 

و نمونه گیري مورد نیاز براي تحقیق را درك نموده جامعه آماري ، تدوین فرضیهبا تشریح بنیادهاي ارئه و 
.را در یک تحقیق فرضی بیان کنند)، روش و برآورد حجم نمونهانواع(

را از یکدیگر تمییز داده و انجام میدهند ، فرایند )میدانی –کتابخانه اي (گردآوري اطالعات هايروشضمن اینکه
را توضیح دهنده ها یتجزیه و تحلیل اطالعات و داده ها و ارزیابی فرض

طرح تحقیقرا دریافته و یک اري و گرافیکی در تبیین و تنظیم گزارش تحقیقتکنیکها و نرم افزارهاي آمبرخی 

:شایستگی اساسی
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به استاد خود ارائه نمایند

3سطح2سطح1سطح هامالك

مفــاهیم پایــه در   
روش تحقیــــــق 

جغرافیا

مفــاهیم پایــه در روش 
تحقیق جغرافیا را بیـان  

نماید

انواع تحقیقات جغرافیایی را 
وده و قواعد آن را معرفی نم
بیان نماید

کاربردهاي هر یک از انواع 
ــات   ــات را در مطالع تحقیق

جغرافیایی را مقایسه نماید

ــژوهش   ــد پ فرآین
جغرافیا

یک مسـاله جغرافیـایی   
ــوده و  ــزینش نمـ را گـ
فرضیاتی براي آن بیان 

نماید

جامعه آماري و نمونه گیري 
ــده را   ــین ش ــاله تعی در مس

مشخص نماید

دآوري و روشــــهاي گــــر
اصالح خطاها را توضـیح و  

تفسیر کند

ــژوهش   ــاربرد پ ک
هاي جغرافیایی

الگوریتمی براي انجـام  
یک پژوهش  پیشـنهاد  

نماید

طرح پژوهشـی بـر مبنـاي    
الگوریتم پیشـنهادي تهیـه   

نماید

نتایج تحقیق مـورد نظـر را   
توضیح، تفسـیر و گـزارش   

نماید

ر آنهاي یادگیري، محتواي درس و ساختافرصت. 2
: فصل اول

فلسفه و قواعد پژوهش علمی .1

)علم، نظریه، قانون علمی، استدالل، متغیر و انواع آن (تعریف مفاهیم پایه .2

) براساسماهیتوروش–بر اساس هدف (انواع تحقیقات و پژوهش هاي علمی .3

.مفاهیم اولیه و انواع پژوهش و مراحل آن را بشناسد و توضیح دهد: فعالیت یادگیري
از یک تحقیق انجام شده موارد فوق الذکر را جدا و فهرست نماید :لیت عملکرديفعا

: فصل دوم
)پنج مرحله ( فرایند پژوهش علمی .1

گزینش و تشریح مسئله پژوهش .2
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تدوین فرضیه.3

.براي یک تحقیق جغرافیایی ،جامعه آماري را بشناسد ومعرفی نماید : فعالیت یادگیري
.ه فرایند پژوهش را در یک تحقیق جغرافیایی از یکدیگر تفکیک کندپنج مرحل: فعالیت عملکردي

: فصل سوم

)انواع، روش و برآورد حجم نمونه(جامعه آماري و نمونه گیري .1

)میدانی–کتابخانه اي (روش گردآوري اطالعات .2

تجزیه و تحلیل اطالعات و داده ها و ارزیابی فرضه ها .3

تنظیم و تدوین گزارش تحقیق .4

روش ها و فرایند تجزیه و تحلیل اطالعات در ارزیابی فرضیه هارا توضیح دهد :ت یادگیريفعالی
حلیـل داده هـا را دسـته    مراحل تجزیـه و ت وحجم متناسب یک جامعه آماري براي یک تحقیق معرفی نماید: فعالیت عملکردي

.بندي نماید
:  فصل چهارم

روش تهیه طرح تحقیق.1

الگوها و روشهاي ارجاع دهی.2

کاربرد تکنیکها و نرم افزارهاي آماري و گرافیکی در تبیین و تنظیم گزارش تحقیق.3

چگونگی آزمون فرضیه ها را تشریح نماید :فعالیت یادگیري
تمرینی را که نشانه تسلط نسبی آنها به روش تحقیق اسـت  / دانشجویان در پایان درس یک تحقیق سردستی: فعالیت عملکردي

دهندبه استاد تحویل می 

راهبردهاي تدریس و یادگیري.3

گرچه این درس بیشتر جنبه تئوریک دارد اما استاد می توانـد بـا ذکـر مثالهـایی از مسـایل جغرافیـایی محـل زنـدگی         
دانشجویان ، آنان را به مشاهده دقیق تر محیط پیرامون عالقه مند ساخته و آنان را به انجام یـک تحقیـق جغرافیـاي    

.مستدل تشویق نماید
تمرینی را که نشانه تسلط نسبی آنها به روش تحقیق است به استاد / دانشجویان در پایان درس، یک تحقیق سردستی

بهتر است مسئله مورد تحقیق از جلسات اولیه براي دانشجو مشخص گردد تـا بـر روي آنهـا تمرکـز     .تحویل می دهند
.بیشتري شود و داده ها ،اسناد و مدارك الزم جمع آوري شوند



۲۳۹

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی 

، مقدمه اي بر روش تحقیق در علوم انسانی ،تهران ، سمت )1386(حافظ نیا، محمد رضا -

:منابع فرعی 

مرکز تحقیقات علمی کشور با همکاري کانون : ، روش تحقیق با رویکردي به پایان نامه نویسی، تهران)1378(خاکی، غالمرضا-
.فرهنگی انتشارات درایت 

، روش شناسی و تکنیکهاي تحقیق علمی در علوم انسانی با تاکید بر جغرافیا، )1381(آسایش، حسین، مشیري، سید رحیم -
.تهران، نشر قومس

:راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره از یافته هاي تئوریک درس15: ارزشیابی پایانی
ي مدارك دست اول و دست دوم براي انجام یک تحقیقنمره از شرکت در مباحث و جمع آور2: ارزشیابی فرآیند

نمره براي انجام یک پژوهش اولیه و تمرینی مرتبط با مسایل جغرافیایی محل زندگی دانشجو3: ارزیابی پوشه کار
 .

دانشجو یک پژوهش اولیه و تمرینی مرتبط با مسایل جغرافیایی محـل زنـدگی خـود را انجـام داده و بـه      : سایر نکات
.تحویل دهداستاد
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»شناخت مشاهیر جغرافیدانان جهان اسالم «سرفصل درس 

:معرفی درس و منطق آن
وظیفه علم جغرافیا بررسی پدیده هاي طبیعی و انسانی در چار چوب روابط متقابل انسان و طبیعت است ، این علم در طول زمـان و  

آموزش و منطق این درس آگاهی و تربیت معلمان و دانش آموزان  بـه   .بخصوص در دوره تمدن اسالمی  گسترش زیادي پیدا کرد
دالیل توجه و اهمیت به  جغرافیا در اسالم ، روند تغییرات در طول زمان ،آشنایی با نقش جغرافیـدانان ایرانـی ومسـلمان در توسـعه     

.دانش جغرافیا است 
مشخصات درس

نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

: پیش نیاز

: نحوه تدریس

مشاهیر جغرافیدانان جهان اسالم شناخت: به فارسی:  نام درس

Understanding  familiar   Muslim  Geographers:به انگلیسی

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

مدرسه (ماهیت جغرافیا و مکتب ها یا مدارس جغرافیایی جهان اسالم، به  جغرافیا در اسالمبا بیان دالیل توجه و اهمیت 
.راتحلیل و تبیین نماید)اسالمی، مدرسه  عربی، مدرسه یونانی، مدرسه  نورمانی و سیسیل

.را گزارش نمایدبا بررسی روند تغییرات علم جغرافیا در طول زمان ، نقش جغرافیدانان ایرانی در توسعه دانش جغرافیا 

با شناسایی مشاهیر جغرافیدانان جهان اسالم ، متون جغرافیایی آنان را شناسایی کند وطبقه بندي زمانی سفر نامه هاي 
.نگاشته شده  توسط جغرافیدانان اسالمی را  بررسی و تشریح نماید 

و قوانین جغرافیایی یا فهم ویژگیهاي دستاوردهاي جعرافیدانان جهان اسالم و ایران را که به درك صحیحی از اصول -
.جغرافیایی مکانها انجامبده است دسته بندي و تشریح کند

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــه و   ــل توجـ دالیـ
اهمیت به جغرافیـا  

در اسالم 

دالیل توجـه و اهمیـت   
به جغرافیـا در اسـالم را   

.بیان کند 

دالیــل توجــه و اهمیــت بــه 
ا در اسالم را تحلیل و جغرافی

.برسی کند 

این دالیل را در قرون مختلـف  
.با یکدیگر مقایسه کند 

ــاي   ــفرنامه هـ سـ
جغرافیدان مسلمان 

سفرنامه هاي جغرافیدان 
مسلمان را فهرست کند 

.

ــدان   ــاي جغرافی ــفرنامه ه س
ــانی   ــر زم ــلمان را از نظ مس

.طبقه بندي کند 

بتواند چند سفر نامـه را تحلیـل   
.کند 

دســــــتاوردهاي 
جغرافیــدان جهــان 

اسالم

نام مشـاهیر جغرافیـدان   
مسلمان را فهرست کند 

.

ابتکارات و یافته هاي خاص 
ــلمان را در   ــدانان مس جغرافی
مقایسه با سایر جغرافیـدانان  

.زمان خود بیان کند 

نقش جغرافیدانان مسلمان را در 
ــا و درك   ــم جغرافی ــعه عل توس

.مکانها تحلیل کند 
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-اي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنهفرصت. 2

:فصل اول 
مقدمه 

دالیل توجه و اهمیت به  جغرافیا در اسالم 
مبانی و سرچشمه هاي جغرافیاي جهان اسالم

قبله یابی ، شناسایی ماه هاي قمري به مناسبت هاي (شناسایی دالیل توجه و اهمیت به جغرافیا در اسالم :فعالیت هاي یادگیري 
.........)سفر یه مناطق توسعه یافته اسالم براي دریافت مالیات و.ی ، اجراي مناسک حج و سفرهاي زیارتی  مذهب

:...........................فعالیت هاي عملکردي 

:فصل دوم 
نحوه انتقال جغرافیاي دوران باستان و یونان و روم به جهان اسالم 

انتقال آن به جغرافیدانا ن ایرانی قرون اولیه اسالمی جغرافیاي ایران پیش از از اسالم و -
مدرسه اسالمی، مدرسه  عربی، مدرسه یونانی، مدرسه  نورمانی و (ماهیت جغرافیا و مکتب ها یا مدارس جغرافیایی جهان اسالم-

)سیسیل

هان اسالم و بررسی جغرافیاي ایران پیش نحوه انتقال جغرافیاي دوران باستان و یونان و روم به جآشنایی با :فعالیت هاي یادگیري 
.از از اسالم ، انتقال آن به جغرافیدانا ن ایرانی قرون اولیه اسالمی وبررسی مکاتب یا مدارس جغرافیایی جهان اسالم 

. تحقیق عملی در باره یکی از مکاتب یا مدارس  جغرافیاي جهان اسالم : فعالیت هاي عملکردي 

:فصل سوم 
افیدانان جهان اسالم و متون جغرافیایی آنان مشاهیر جغر-
برداشت جغرافیایی ، روشها ، انگیزه ها و تقسیمات جغرافیا -
تقسیم بندي مطالب جغرافیایی و محتواي آن نزد هر یک از مشاهیر جغرافیدانان جهان اسالم -
.و رومیهاي باستان ابتکارات مشاهیر جغرافیدانا ن جهان اسالم درمقایسه با جغرافیدانان یونانی -

شناسایی مشاهیر جغرافیدانان جهان اسالم و متون جغرافیایی آنان ،:فعالیت هاي یادگیري 
فهرست کردن ابتکارات مشاهیر جغرافیدانا ن جهان اسالم در برابر جغرافیدانان یونانی و رومیهاي باستان

جغرافیدانا ن جهان اسالم درمقایسه با جغرافیدانان یونانی و تهیه جدول مقایسه اي ابتکارات مشاهیر :فعالیت هاي عملکردي  
.رومیهاي باستان و تهیه فهرستی از یافته هاي علمی مشاهیر جغرافیدانان جهان اسالم و متون جغرافیایی آنان 

:فصل چهارم 
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:موارد پیشنهادي جهت بررسی مشاهیر جغرافیدانان اسالمی –
از صدر اسالم تا قرن چهارم-
قرن چهارم  تا قرن هفتماز-
از قرن هفتم تا سیزدهم -

.بررسی نظریات مشاهیر جغرافیدانان اسالمی از صدر اسالم تا قرن سیزدهم :فعالیت هاي یادگیري 
.تهیه فهرستی از یافته هاي علمی مشاهیر جغرافیدانان جهان اسالم و متون جغرافیایی آنان در این دوره : فعالیت هاي عملکردي  

:صل پنجم ف
طبقه بندي زمانی سفر نامه هاي نگاشتهشده  توسط جغرافیدانان اسالمی-
نقش جغرافیدانان ایرانی در توسعه دانش جغرافیا-
ابراهیم –ابن فقیه -ابوریحان بیرونی-ابن خرداد–بررسی آثار و تاثیرات برخی از جغرافیدانان برجسته اسالمی نظیر خوارزمی -

....-مقدسی–اصطخري 

بررسی زمانی سفر نامه هاي نگاشته شده توسط جغرافیدانان اسالمی ،تبیین نقش جغرافیدانان ایرانی در :فعالیت هاي یادگیري 
توسعه دانش جغرافیا و بررسی آثار جغرافیدانان برجسته اسالمی 

هاي جغرافیایی در بررسی آثار جغرافیدانان تحلیل چند سفرنامه معتبر ، تهیه جدول مقایسه اي دستاورد:فعالیت هاي عملکردي  
.برجسته اسالمی 

راهبردهاي تدریس و یادگیري.3

.این درس توسط استاد متخصص در  یکی از رشته هاي جغرافیاي انسانی   تدریس می شود
مباحث نظري به همراه تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم در

مشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شده و نیز شیوه مشارکتی در  انجام فعالیـت هـاي عملـی بـراي درك     
مانند بررسی سفر نامه هاي جغرافیـدانان مسـلمان ،برشـمردن دالیـل توجـه دیـن اسـالم  بـه علـم جغرافیـا نقـش            .عمیق تراست 

.سلمان در توسعه علم جغرافیا  جغرافیدانان ایرانی و م

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی

انتشارات  آستان قدس رضوي:ترجمه حسن الهوتی.خدمات مسلمانان به جغرافیا).1367(نفیس، احمد-1

ان اختراع ،میراث مسلمانان در جهان ما، دانشمند1001، 1392، ترجمه سیاوش شایان و همکاران ، )1390.( الحسینی ، سلیم-2
مسلمان ، نشر طالیی
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منابع فرعی

.انتشارات پیام نور: تاریخ علم جغرافیا). 1381(نظري،علی اصغر-1

انتشارات آستان قدس رضوي:جغرافیا از دارالفنون تا انقالب اسالمی).1367(گنجی، محمد حسن-2

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 15ث نظري به میزان آزمون مباح: ارزشیابی پایانی
نمره 2عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها : ارزشیابی فرآیند

نمره به ارائه گزارش از تمرین یا فعالیتی که استاد تعیین کرده است تعلق می گیرد3: ارزیابی پوشه کار
.یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف 
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»جغرافیادر آموزش فلسفه معلمی« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

توان شخصی را کردن، زمینه الزم براي احساس تعهد و تالش براي توسعه از چیستی معلمی و چرایی معلمیجغرافیاآگاهی معلم
کمک کند تا از سویی به ادراك ارتباطات درونی جغرافیاتواند به دانشجومعلم این آگاهی در فرایند تربیت معلم می. کندفراهم می

ست یابد و از سوي دیگر فهمی از نواقص آموزش معلمان آینده در فرایندهاي جاري تربیت دجغرافیارشته هاي درسی برنامه
هاي هاي درسی و ترمیم و تکمیل آموزشتر موضوعات برنامههایی او را براي فهم عمیقد؛ که چنین شناختدست آوره معلم ب

اي در اي مناسب براي خودارزیابی جهت ایفاي نقش حرفهتواند زمینههمچنین، این نوع شناخت می. گر خواهد بودرسمی، هدایت
فلسفه معلمی در واقع تشریح شغل و . تر به عرصه اشتغال مدد رسانداهانهشغل معلمی ایجاد کند و دانشجومعلم را براي ورود آگ

هاي حرفه در این درس دانشجومعلم هم بر رسالت. حرفه معلمی به عنوان یک مسئولیت سازمانی و یک تعهد اجتماعی است
دیده معلمی، انتخاب چنین سطحی از درك پ. شودیابد و هم از وضعیت اجتماعی شغل معلمی باخبر میمعلمی آگاهی می

. تر شغل آینده را نیز درپی خواهد داشتآگاهانه

مشخصات درس
عملی: نوع درس

1: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

ندارد: پیشنیاز
و با (انفرادي :نحوه آموزش

حضور معلمان سرآمد داراي 
)تجربه خاص

جغرافیاآموزشفلسفه معلمی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: یريپیامدهاي یادگ/ اهداف
همچنین، تصویري قابل . و توجیهاتی منطقی براي ورود به این حرفه و شغل ارائه کند» کردنمعلمی«تبیینی مدلل از 

دگیري کنونی خود را تواند برخی از نیازهاي اساسی یاکردن دارد و به استناد آن میاي معلمیدفاع از آینده شغلی و حرفه
- شوند و خود بارقههاي معلمی گذشتگان آشنا میبا منابع مربوط به تجربهجغرافیادر این درس، دانشجومعلمان. اعالم کند

. دهندهایی از عالقه به تدوین تجارب خود را نشان می

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 3-2&2-2، 1-2کد

PCK 3-3، 2-3، 1-3کد
&3-4

ـ شناخت 
حرفه و شغل 

معلمی 

بیان مجددتوانسته است به 
آنچه در درس مطرح شده یا 

. در منابع آمده، اقدام کند

کردن در به تبیینی از معلمی
دست شغل سازمانیسطح 

یافته که داراي توجیهات، 
شواهد و استدالل است و 

. تواند مقبول قلمداد شودمی

عنوان می به براي ورود به معل
حرفه سازمانی و تعهد اجتماعی
دالیل و توجیهات ویژه شناسایی 
و ارائه کرده و ضمن قضاوت در 
باره توان خود و نیازهاي آموزشی 

کردن، از تجارب دیگران و معلمی
. منابع دیگر بهره گرفته است

ارزیابی خود و 
ارزیابی 
ها آموزش

براي کسب 
آمادگی معلمی 

شکلی توانسته است به
سطحی به قضاوت و انتخاب 

. اقدام کند

هاي بر اساس موقعیت
عمومی عمل معلمان و به 
استناد وضعیت معلم در 

آموزش و پرورش و سازمان
متغییرهاي عام زندگی 
اجتماعی توانسته است تبیینی 
براي معلمی کردن به عنوان 

توانسته خود را در نقش معلم 
شغل سازمانی و اي اي دارحرفه

متصور شود و بر تعهد اجتماعی
اي آن اساس نیازهاي حرفه

هاي واقعی را شناسایی و موقعیت
در باره توان خود براب ایفاي 

اي قضاوتی مدلل کند نقش حرفه
که از عمق و پوشش مناسبی 
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.برخوردار است. فراهم کندشغلیک 

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 خود و 

. شوددیگري دیده می

هاي ارائه شده داراي بنیاد پاسخ
پژوهشی دقیقی است و ضمن 
بکارگیري زبان مناسب ارائه، از 

تواي بدیع سازماندهی و حتی مح
. 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 

طرح ضرورت و جایگاه موضوع و ایجاد اول
بی انگیزه جهت پیگیري درس و ارزشـیا 

تشخیصی و اعالم برنامه درس

معرفی برنامـه و  سنجش نوع نگرش و سطح دانـش مربـوط،  شناسایی انتظارات دانشجویان، 
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

بـراي معرفـی شـغل و    » معلم«شرح معلمی کردن در شرایط امروز ایران و گستره مفهومی کردن یح معلمیتشردوم
.حرفه

در نهادهـاي  » کردنمعلمی«اي همه دانشجومعلمان موظفند به بررسی مقایسه:1تکلیف 
.مختلف جامعه اقدام و نتیجه را در جلسه آینده به کالس ارائه کنند

بـه عنـوان شـغل    کـردن تشریح معلمیسوم
سازمانی

وضعیت کنونی وظایف : تشریح و تبیین معلمی کردن و منطق آن بر اساس مقررات سازمانی
. و اختیارات معلم و سوابق تحولی آن

کـردن بـه عنـوان تعهـد     تشریح معلمیچهارم
اجتماعی

: تشریح و تبیین معلمی کردن و منطق آن بر اساس واقعیات و ضـروریات حیـات اجتمـاعی   
. هاي اجتماعی معلم و تحوالت آن در ایرانضعیت کنونی نقشو

.کننددانشجویان به شناسایی یک فیلم معرف نقش معلم در جامعه اقدام می: 2تکلیف 

.ها و اقدامات و اخالق معلمی و جایگاه اجتماعی معلمانتشریح نقشکردن در کشورهاي غربیسابقه معلمیپنجم
.کننداسایی یک فیلم معرف نقش معلم در جامعه اقدام میدانشجویان به شن: 2تکلیف 

.ها و اقدامات و اخالق معلمی و جایگاه اجتماعی معلمانتشریح نقشکردن در کشورهاي شرقیسابقه معلمیششم
.کننددانشجویان به شناسایی یک فیلم معرف نقش معلم در جامعه اقدام می: 3تکلیف 

و جغرافیـا معلمان در رشته... اي و اي، اجتماعی، فرهنگی، مشاورههاي مدرسهتشریح نقشجغرافیامنطق معلمی در هفتم
از واقعیت تا آرمان: ها در مدارس ایرانچگونگی ایفاي آن نقش

هـاي  معرفی درس پروژه پایانی دوره و تشریح چگونگی ساماندهی تجربه: فعالیت خاص
.کسب شده دوره تحصیلی براي تنظیم آن پروژه

هـا و  سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسـب تجربـه، روش  1: معلمان سرآمداستاتید و هشتم
.کردنالگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمی
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عمل سه تن از معلمان سرآمد را در ارتبـاط بـا معلمـی    دانشجو معلم باید آموزه:4تکلیف 
.و گزارش مکتوب را به مدرس ارائه کندکردن خود تشریح نماید 

در )گذشـته (معلمـان سـرآمد   استاتید و نهم
2جغرافیا: حوزه

هـا و  سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسـب تجربـه، روش  
.کردنالگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمی

: حـوزه ) گذشته(معلمان سرآمد اساتید و دهم
3غرافیا ج

هـا و  سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسـب تجربـه، روش  
.کردنالگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمی

: حـوزه ) گذشته(معلمان سرآمد اساتید و یازدهم
4جغرافیا

هـا و  سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسـب تجربـه، روش  
.کردنلگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیا

حـوزه  ) کنـونی (معلمان سرآمد اساتید و دوازدهم
5: جغرافیا

هـا و  سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسـب تجربـه، روش  
.کردنالگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمی

حـوزه  ) کنـونی (سرآمد معلماناساتید و سیزدهم
6: جغرافیا

هـا و  سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسـب تجربـه، روش  
.کردنالگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمی

حـوزه  ) کنـونی (معلمان سرآمد اساتید و چهاردهم
7: جغرافیا

هـا و  کسـب تجربـه، روش  سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط 
.کردنالگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمی

نظرسنجی و بررسی مقایسـه اي عمـل   پانزدهم
ــط   ــرآمد توسـ ــان سـ ــاتید و معلمـ اسـ

8: جغرافیادانشجومعلمان 

هـا و  سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسـب تجربـه، روش  
.کردنربه و دستاوردهاي خاص معلمیالگوهاي عمل، نوآوري، تج

اسـاتید و  اي عمـل  هاي مقایسـه بررسیشانزدهم
توسط استادمعلمان سرآمد

بررسی عمل معلمی معلمان سرآمد و مقایسه آنان براي تشریح آنچه توفیـق آنـان را سـبب    
.هاي آن براي معلمان آیندهشده و آموزه

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
. شـود جانبه دانشـجومعلمان انجـام مـی   هاي کالس درس با محوریت آموزشگر و البته با مشارکت همهآموزشدر این درس،

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  رصت آشنایی دانشجومعلمان و معلمان سرآمد را فـراهم مـی  دیگر از درس با شناسایی و دعوت از معلمان سرآمد کنونی، ف

به تشخیص آموزشگر و با اتخاذ تدابیر هدایتی، واگذاري معرفـی معلمـان   . کندفرصت گفتگوي آنان را ایجاد و آن را مدیریت می
مه اعالم شـده بـه مطالعـه    دانشجوي این درس موظف است بر اساس برنا. تواند به دانشجومعلمان واگذار شودسرآمد گذشته می

همچنین، دانشجویان حق دارند بـه طـرح پرسـش بپردازنـد و     . منابع بپردازند و در گفتگوهاي هر جلسه با آمادگی مشارکت نماید
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 حال، در جلسات درس ممکن است پرسشدرعین. ارائه نظر کنندسازمان یافته 
تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایـان نیمسـال   درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می

همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروط بـه آنکـه   تواند برايها میاین قبیل پرسش. شودانجام و ارائه 
.درصد تکالیف مقرر درس تجاوز نکند50تعداد آنها از 
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منابع آموزشی . 4
الزامی نیسـت؛ امـا آموزشـگر تـالش خواهـد کـرد منـابع مفیـد را         1398در این درس استفاده از منبع مکتوب تا سال -

اده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوري و تایید شوراي گروه آموزشـی بـراي مـدت    استف. 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، آموزشگر این درس موظف است به جستجوي اجتماعات تخصصی همچنی. 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

معلمان تاالر گفتگوي«اند تمامی دانشجومعلمان را براي عضویت در به بعد موظف1394آموزشگران این درس از سال 
.در پورتال دانشگاه هدایت کنند و خود نیز در آن مشارکت نمایند» آینده

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

گیرد که در آن ارزشیابی پایانی در درس فلسفه معلمی در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت می: ارزشیابی پایانی
س، گفتگوهاي کالسی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس ها و تجارب خود از گفتارهاي دردانشجویان 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

. بازخوردهاي او به کار پژوهشی، به اصالح آن اقدام کننددهد تا دانشجویان بر اساسمصلحت 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

. دگی مدام براي گفتگوهاي کالسآما
. 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
.شودمکتوب به آموزشگر تحویل میظرافت و زیبائی ظاهري تکالیفی که به صورت 

.حتما اجرا گردد16و 15در صورت کاهش تعداد جلسات آموزشی در آن نیمسال الزم است که موضوع جلسات 
دعوت می جغرافیاصورت گرفته و از اساتید و معلمان سرآمد جغرافیابا توجه به اینکه تعداد زیادي از جلسات در حوزه

.باشدجغرافیاا دربر دارد، بهتر است اجراي درس به عهده استاد گروهشود و یا شناسایی آنها ر
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»جغرافیاآموزشریزي 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. آن است که با اتخاذ تدابیر قبلی همراه شودگسترده، نیازمند

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 برنامهمعلم حتی در نظام. ضروري معلم استهاي این 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 یزي درسی یا آشنائی با دانش آکادمیک برنامهردانستن 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
متمرکز هم معلم هاي آموزشیشود 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) به شکل فردي یا جمعی(
تبدیل ) برنامه درسی پوچ(» پوچ«تواند به یک پدیده برنامه درسی در دستان معلم می. کننده آن ظاهر شودمقوم برنامه و تقویت

تواند آنچه در مرحله تولید به درستی تدوین شده است، را از دستور کار خارج کند یا به صورت غیر موثر علم مییعنی م. 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 آندر قوت دارد که ضعیفزنجیر، همانق«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 . ند و بتوانند از فنون آن در عمل بهره بگیرندریزي درسی آشنا شوشرایطی 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

ریزي درسی آشنا نامههاي برهاي 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 
. موزشی و تربیتی مبتنی بر یافته هاي علمی و پژوهشی باشندپیچیده آ

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

جغرافیاآموزشدرریزي درسی برنامه: نام درس
:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

ریزي درسی هاي درسی مصوب، به برنامهریزي درسی اقدام کند و با تحلیل برنامهمراحل برنامهبه تشریح مبانی، اصول و
درسی هاي درسی حادث در مدرسه، قادر خواهد بود برنامهاجرایی دروس اقدام کند و ضمن تشخیص و تبیین انواع برنامه

همچنین، دانشجومعلم .  تبر از برنامه خود دفاع نمایدخود براي اداره یک درس را تولید و ارائه کند و به استناد دانش مع
ریزي درسی، قادر است به شیوه مناسبی دانش خود را در این موضوع به روز ضمن آشنایی با برخی منابع معتبر حوزه برنامه

.کند

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
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:شایستگی اساسی
PK 3-2&2-2کد

PCK 2-3کد

ـ فهم برنامه 
ریزي مهو برنا
درسی

توانسته است به بیان تعاریفی 
ریزي از برنامه درسی و برنامه

. درسی 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 انواع 
هاي قعیتهاي درسی در موبرنامه

اي اقدام کند و مختلف مدرسه
گیري هر عوامل موثر بر شکل

یک از انواع برنامه درسی را 
تشریح و پیامدهاي آنها را آشکار 

. نماید

نقش معلمان 
ریزي در برنامه

درسی

توانسته است به شرح آنچه 
در منابع درس در ارتباط با 

. موضوع آمده است، اقدام کند

ایایی از توانسته است به زو
هاي معلمان توجه دهد نقش

که در منابع درس بر آنها 
تاکید نشده است و حاصل 

.مطالعه بیشتر است

توانسته است خود را در نقش 
معلم متصور شود و بر آن اساس 
به تبیین نیازهاي یادگیري 
دانشجومعلم براي ایفاي نقش 

.اي اقدام کندحرفه
که هایی ارائه شده پاسخانجام تکالیف

حاصل جستجوي در منابع در 
دسترس و بازخوانی محدود 

. تجربه شخصی است

هاي ارائه شده عالوه در پاسخ
بر رعایت قواعد کلی 
پاسخگویی پژوهشی، سطحی 
عمیق از بازخوانی تجربه دیده 

شود و بیان نهایی داراي می
. قابلیت پذیرش است

هاي ارائه شده داراي بنیاد پاسخ
و ضمن پژوهشی دقیقی است

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 
رت و جایگاه موضـوع و ایجـاد   طرح ضرواول

انگیزه جهـت پیگیـري درس و ارزشـیابی    
تشخیصی و اعالم برنامه درس

معرفی برنامه و سرفصل درس، تشریح انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربوط،
منطق درس و کاربردهاي آن براي معلمان، معرفی تکالیف عملکردي و چگونگی ارزیـابی از عملکـرد   

. شجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرددان
ریـزي، مطالعـه و اعـالم    دانشجویان درباره مفهوم، ضرورت، انواع، و عوامل مؤثر بر برنامه: 1تکلیف 

.کنندنظر مکتوب می
، تشـریح  )یک علـم به عنوان (جغرافیاریزي درسی شناسی و شرح گستره موضوعی حوزه برنامهمفهومجغرافیاریزي درسیتشریح برنامهدوم

مشـتمل  (جغرافیـا ریزي درسی هاي درسی و معرفی وضعیت ایران از حیث برنامهسطوح و انواع برنامه
و تشریح وضـعیت چنـد کشـور از حیـث     ) ریزي درسی، منابع معتبر و اشخاص مهمبر نهادهاي برنامه

.جغرافیاریزي درسیجایگاه برنامه
شـان  که دانشجویان در مدرسه تجربه کرده یـا همتایـان  جغرافیاهاي درسی هایی از برنامهارائه نمونههاها و یادآوري تجربهارائه نمونهسوم

. کنند، و بحث در باره آنها بر اساس تجربه دانشجویانتجربه می
اي را از دانشجو خواسته شود تا یکی از تجربیات مواجهه خـود بـا برنامـه درسـی مدرسـه     :2تکلیف 

روایت و تحلیل کند و بر اساس آن تحلیل به معرفی انواع برنامه درسی در تجربه خود یادآوري و آن را
.اقدام نماید

-تبیین نقش معلم در تحقق انواع برنامـه چهارم
جغرافیاهاي درسی

ریـزي  برنامه) کارگزاران(هاي آموزشی و معرفی عوامل هاي درسی در نظامتبیین سطوح و انواع برنامه
هـاي متفـاوت برنامـه درسـی بـا تشـریح       هاي گوناگون معلمان در ظهور شکلو نقشجغرافیادرسی 

.وضعیت ایران
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-نقش فعال داشته باشند و چگونه میجغرافیاریزي درسیچرا معلمان ایران باید در برنامه: 3تکلیف 
توانند چنین کنند؟

شناسـی  ن عمل تولید برنامه درسی آشکار مشتمل بر موقعیتریزي درسی به عنواتشریح مراحل برنامهریزي درسیمراحل برنامهپنجم
دهـی  هاي یادگیري، سازمانو تعیین منطق تولید برنامه درسی، تعیین اهداف، انتخاب محتوا و فرصت

هاي یادگیري، زمان برنامه درسی، مکان هاي ارائه محتوا و فرصتهاي یادگیري، شیوهمحتوا و فرصت
.و ارزشیابی یادگیري مخاطبانجغرافیابرنامه درسی) فضا و روابط(

یابی بـراي تولیـد   شناسی و منطقموقعیتششم
جغرافیابرنامه درسی

ابعاد (، شناخت جامعه )ابعاد مختلف حیات یادگیرنده(مخاطب شناسی مشتمل بر شناختموقعیت
روشی مورد هاي محتوایی وجنبه(جغرافیا، شناخت علم ...)مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادي و 

) زندگی در کره خاکی و الزامات آن(جغرافیایی-محیطیو شناخت زیست) تاکید است
هایی مطرح شود تا دانشجو به مطالعه مقاالت یا منابع علمی در زمینه موضوع پرسش: 4تکلیف 

.منبع درس ارائه شده، اقدام کند و نتیجه را مکتوب عرضه کند) هاي(بیش از آنچه در کتاب 
آزمون و شرح نسبت آن با اهداف برنامـه  تمهف

درسی
. آیداز تمام دروس قبلی به طور کتبی یا شفاهی آزمون به عمل می: آزمون

با اهداف ارتباط دارد، به طور عملی ) برنامه درسی آزمون شده(همزمان، تشریح اینکه چگونه آزمون 
.شودتبیین می

اعم از مراحل، منابع، انواع و (جغرافیادرسیگی تعیین اهداف در هنگام تولید برنامهتشریح چگونتعیین اهداف برنامه درسیهشتم
ها و نقش آنها در فرایند معرفی انواع الگوهاي انتخاب اهداف، معرفی انواع هدف: ، مشتمل بر)اصول
سب هاي درسی به تناریزي درسی، شرح اصول انتخاب اهداف و معرفی برخی از اهداف برنامهبرنامه

. رشته تحصیلی دانشجویان
هاي یک درس بر اساس اصول تدوین تحلیل یک نمونه از اهداف و تبدیل آنها به هدف:5تکلیف 

.اهداف و ارائه کتبی آن است
-صتهاي یادگیري؛ تشریح انواع تجارب و فرها و اصول انتخاب محتوا و فرصتتبیین ضرورت، روشهاي یادگیريانتخاب محتوا و فرصتنهم

.هاي یادگیري و نقش هر یک در یادگیري شاگردان
شناسایی یک فرصت یادگیري الزم براي یک هدف و بازسازي آن در قالبی دیگـر جهـت   :6تکلیف 

.استفاده شاگردان
ــازماندهم ــت س ــوا و فرص ــی محت ــاي ده ه

یادگیري
هـاي آن  و روش) لوحدت، مداومت، توالی و تعاد(دهی و معرفی انواع، اصول تشریح ضرورت سازمان

.هاي یادگیري در سطح کالن و خردجهت سازماندهی فرصت
.بر اساس اصول سازماندهی محتواجغرافیاتحلیل و ارزیابی سازماندهی یک درس واقعی :7تکلیف 

و اصول حاکم بـر هـر   ) يسپهر(هاي ارائه محتوا در فضاي واقعی و فضاي مجازي معرفی انواع روشهاي یادگیري ارائه محتوا و فرصتیازدهم
.یک و آثار آنها بر مخاطبان برنامه درسی

و اهمیت توجه به آن و تشریح انواع زمان در برنامـه  جغرافیاتبیین زمان به عنوان عنصر برنامه درسی زمان برنامه درسیدوازدهم
رسـی گیـري از زمـان برنامـه د   هاي درسی و چگونگی بهـره درسی و اصول تخصیص زمان به برنامه

.جغرافیا
را تحلیـل  ) همـین درس (ریـزي درسـی   هاي مورد انتظار درس برنامهنسبت زمان و هدف:8تکلیف 

.کنید
تحلیـل  ،ابعاد مقیاسـی در جغرافیـا  ، )فضاي فیزیکی، عوامل فعالیت و روابط بین آنها(شرح ابعاد مکان مکان برنامه درسیسیزدهم

هاي مربوط به فهم نسبت مکان درسی و شاگردان و ضرورتبر برنامه جغرافیاییچگونگی تاثیر مکان
.و برنامه درسییی جغرافیا

هـاي آزمـون و   برنامه درسی آزمون شده و نقش آن در یادگیري و تحقق برنامه درسـی آَشـکار، روش  ارزشیابی یادگیري شاگردانچهاردهم
تبـاط بـا اهـداف برنامـه درسـی     ها و مزایا و معایب آنهـا در ار سنجش پیشرفت تحصیلی، انواع آزمون

.جغرافیا
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در نظام هاي جغرافیااجراي برنامه درسی پانزدهم
آموزشی

هاي اجرا، عوامل موثر بر اجرا، مقاومت، فرهنگ سازمانی، مجریان، اقدامات اساسی براي اجراي نظریه
هـدایت و  شناخت وضعیت، آماده سازي عمومی و اختصاصـی، تـدارك نیـروي انسـانی،     : برنامه شامل

.نظارت
هـایی ممکـن   هایی و با چه شکلمقاومت معلم در برابر تغییرات برنامه درسی به چه علت:9تکلیف 

است ظهور یابد؟
مفهوم ارزشیابی برنامه، ضرورت ارزشیابی برنامه، روش هاي ارزشیابی برنامه، مراحل ارزشیابی برنامـه  ارزشیابی برنامه هاي آموزشی و درسیشانزدهم

.نظام آموزشی، بازنگري در برنامه هادر 

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،  . ت نماینـد اند بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعـه منـابع بپردازنـد و در مباحـث شـرک     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 
تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها میتشخیص آموزشگر

تواند براي همه یا برخی از دانشجویان جـایگزین تکـالیف درس   ها میاین قبیل پرسش. شودکتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه 
.جاوز نکنددرصد ت50گردد؛ مشروط به آنکه تعداد آنها از 

منابع آموزشی . 4
مجموعه مقاالت منتشر شده مرتبط با برنامه ریزي درسی جغرافیا، فصلنامه رشد آموزش جغرافیا، دفتر انتشارات کمک -

آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی
از داوري و تاییـد شـوراي   استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس . در این درس استفاده از منبع مکتوب الزامی است-

.گروه آموزشی براي مدت مقرر در همان رشته بالمانع است
:شود، عبارتند ازبراي استفاده در این درس پیشنهاد می1395منابعی که تا پایان سال -

. به نشر: مشهد. ریزي آموزش متوسطهمبانی برنامه): 1393. (اهللاپور، نعمتموسی
.سمت: تهران. ریزي درسیبرنامهمقدمات): 1387. (ملکی، حسن

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
گیرد که در آن ریزي درسی در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میارزشیابی پایانی در درس برنامه: ارزشیابی پایانی

. کنندي آموزشگر، ارائه میهاها و تجارب خود از مطالعه منابع و مباحثات کالس درس را بر اساس پرسشدانشجویان یادگیري
شود و دستاورد آن جهت ارزشیابی ضمن نیمسال براي اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیري انجام می: ارزشیابی ضمن نیمسال

.شودارزشیابی نهایی بکارگرفته می
وزشگر در مواردي که آم. 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
: شودسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می

درصد امتیاز 25: ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس
رصد امیتاز د25: ـ آزمون ضمن نیمسال
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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

.طالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفیدم

.شودظرافت و زیبائی ظاهري تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می
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»جغرافیاتدریس در آموزش راهبردهاي «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

اي بر کم هاي معلم حرفهاي است که دراختیار معلم است و شایستگیو برنامه درسی، عرصههاي آموزش آموزش در تمامی نظام
شود تا معلمان به بدیل معلم در آموزش و اختیارات ناشی از آن سبب میفهم و پذیرش این نقش بی. گذاردو کیف آن تاثیر می

ا راهبردهاي آموزش در رشته تخصصی، یکی از ابزارهاي آشنایی معلم ب. مجهز شوند» قابلیت اجتهاد در موقعیت تربیتی«سالح 
مسئولیت معلم براي موثرساختن آموزش، موضوعی . الزم و ضروري براي دستیابی به شایستگی اجتهاد در موقعیت آموزشی است

ع و متغییر هاي متنواست که در دیدگاههاي مختلف و متعارض آموزش مطرح است و چنین مسئولیتی را معلمان باید در موقعیت
هاي هاي علمی و از سوي دیگر نیازمند انطباق یافتهآموزشی 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 ، ضروريهاي آموزشیموقعیت

هاي تبدیل دانش آموزش به کند، کسب دانش در باره راهبردهاي آموزش در رشته تخصصی به همراه قابلیتموثربودن کمک می
در این درس، دانشجومعلمان . هاي شخصی و توان هنري استبههاي واقعی بر اساس تجرهاي تدریس متناسب با موقعیتروش

شوند و هاي عملی آنها آشنا میبا انواع راهبردهاي آموزش با تشریح مبانی، اصول، مراحل و شرایط بکارگیري راهبردها و نمونه
. کنندتوان و تعهد الزم براي فهم و بکارگیري آن دانش را کسب می

مشخصات درس
اهیکارگ: 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
بردهاي آموزش در رشته تخصصی خود ارائه کند و چگونگی تدریس بر بنیاد یک فهمی مدلل و داراي شواهدتجربی از راه

. هاي خود براي عمل در آن موقعیت دفاع کنداي را طراحی نماید و از ایدهراهبرد آموزش در یک موقعیت خاص رشته
شناسد و ضمن ا میهمچنین، دانشجومعلم در پایان این واحد یادگیري برخی از راهبردهاي آموزش رشته تخصصی خود ر

هاي جستجوي دانش در این حوزه، دانش خود را روزآمد شناخت برخی منابع معتبر، قادر و متعهد است با بکارگیري روش
. کند

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 3-2&2-2کد

PCK 4-3&3-3کد

ـ شناخت 
راهبردهاي 

آموزش 

ی توانسته است به بیان تعاریف
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 آموزش 
اي بر اساس مدرسه

متغییرهاي مختلف 
متمایزکننده آن مبتنی بر 

کند و منابع علمی اقدام می
تشریحی به زبان خاص خود 

.مایدنارائه می

به توسعه دانش مربوط به 
راهبردهاي آموزش با مراجعه به 

کند و بر منابع دیگر اقدام می
بندي اساس تامالت خود، طبقه

دیگري از راهبردها در رشته 
تخصصی خود تنظیم و از آن دفاع 

.کندمی
تولید روش بر 

- بنیاد آموزه
هاي راهبرد 

آموزش

توانسته است براي عمل در 
یک راهبرد را یک موقعیت، 

معرفی کند و براي دفاع از 
آن، شرح آنچه در منابع و 
مباحث درس در ارتباط با 
موضوع آمده است، مورد 

بر اساس یک موقعیت خاص 
معلم رشتهبه استناد نقش

تخصصی و متغییرهاي واقعی 
موقعیت توانسته یک راهبرد 
متناسب را معرفی کند و از 

منابع آن با استناد به

توانسته است خود را در نقش 
معلم تخصصی متصور شود و بر 

گیري در آن اساس به تصمیم
هاي واقعی یا فرضی اقدام موقعیت

و به عنوان معلم ایفاي نقش 
اي که اي کند به گونهحرفه
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مخصوصا منابع خارج از (. استناد است
و استدالل شخصی ) درس

. دفاع نماید

فرد راهبردها را به طور منحصربه
ي موقعیت خاص تخصصی برا

.بکار گرفته است
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
:فته استاي آن به شرح ذیل سازمان یامحتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 
طرح ضرورت و جایگاه موضوع و ایجاد اول

انگیزه جهت پیگیري درس و ارزشـیابی  
تشخیصی و اعالم برنامه درس

معرفی برنامـه و  شناسایی انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح دانـش مربـوط،  
لمــان، معرفــی تکــالیف سرفصــل درس، تشــریح منطــق درس و کاربردهــاي آن بــراي مع

. عملکردي و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد

هـا و تمایزهـاي   تاکید بر ارتباط(شناسی و شرح گستره موضوعی راهبردهاي آموزش مفهومتشریح چیستی و چرایی راهبرد آموزشدوم
اي، هـاي مدرسـه  هاي آمـوزش در فعالیـت  ، تبیین کارکرد راهبرد)راهبرد آموزش با تدریس

هاي راهبردهاي آموزش، تشریح چارچوب معرفی راهبردهاي آموزش بنديمعرفی انواع طبقه
. در این درس

اي راهبردهـایی کـه در کـالس    همه دانشجومعلمان موظفند به بررسی مقایسه:1تکلیف 
و جلسـه  ) نج راهبرد دسـته اول براي پ(شود اقدام نمایند و نتیجه را در جلسه هشتم ارائه می

همـه  (بـه صـورت شـفاهی و در جلسـه شـانزدهم      ) براي پنج راهبرد دسـته دوم (چهاردهم 
.به صورت کتبی ارائه کنند) گانهراهبردهاي یازده

مبتنـی بـر سـخنرانی    (آموزش مسـتقیم  سوم
)بهبودیافته

هـا و  ی اصول، زمینـه گذاران، شرح مبانی نظري، معرفتشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیان
شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایـران و  

.جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر اسـاس   : عملی

.مطالعات قبلی
کنند و آن ا اقدام میدانشجویان به شناسایی یک فیلم مرتبط با یکی از راهبرده: 2تکلیف 

.دهندرا در جلسه پنجم نمایش می
هـا و  گذاران، شرح مبانی نظري، معرفی اصول، زمینـه تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیان)گفتگویی(آموزش مباحثه محور چهارم

شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایـران و  
.جهان

گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر اسـاس   : لیعم
.مطالعات قبلی

هـا و  گذاران، شرح مبانی نظري، معرفی اصول، زمینـه تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانآموزش گروه محورپنجم
برد در ایـران و  شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راه

.جهان
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گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر اسـاس   : عملی
.مطالعات قبلی

نمایش فیلم: فعالیت خاص
مند از فناوري اطالعـات و  آموزش بهرهششم

ارتباطات
هـا و  نـه گذاران، شرح مبانی نظري، معرفی اصول، زمیتشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیان

شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایـران و  
.جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر اسـاس   : عملی

.مطالعات قبلی
آورید؟هاي را به عمل شما براي بکارگیري این راهبرد تصمیم دارید چه کوشش:3تکلیف 

هـا و  گذاران، شرح مبانی نظري، معرفی اصول، زمینـه تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانآموزش متکی به ظرفیت انتقاديهفتم
شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایـران و  

.جهان
گیري در مدارس ایران بـر اسـاس   گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکار: عملی

.مطالعات قبلی
اي آزمـون یــادگیري و بررسـی مقایســه  هشتم

راهبردهاي آموزش
.برگزاري یک آزمون از مباحث جلسات گذشته به روش مورد نظر مدرس

ایجاد فرصت براي گفتگوي جمعی جهت مقایسه راهبردهاي مورد بحث بر اساس تکـالیف  
.انجام شده

هـا و  گذاران، شرح مبانی نظري، معرفی اصول، زمینـه تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانه محورآموزش مشاورنهم
شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایـران و  

.جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر اسـاس   : عملی
.ت قبلیمطالعا

کننـد و آن را در جلسـه   دانشجویان به شناسایی یـک فـیلم مـرتبط اقـدام مـی     : 4تکلیف 
.دهنددوازدهم نمایش می

.گزارش نتایج آزمون و اعالم بازخورد مدرس: فعالیت خاص
و هـا گذاران، شرح مبانی نظري، معرفی اصول، زمینـه تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانآموزش شبکه محوردهم

شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایـران و  
.جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر اسـاس   : عملی

. مطالعات قبلی
هـا و  ان، شرح مبانی نظري، معرفی اصول، زمینـه گذارتشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانگیري کالسیآموزش مبتنی بر رايیازدهم

شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایـران و  
.جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر اسـاس   : عملی

.مطالعات قبلی
هـا و  گذاران، شرح مبانی نظري، معرفی اصول، زمینـه تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانههاي کوتاآموزش مبتنی بر بازيدوازدهم

شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایـران و  
.جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر اسـاس   : عملی

.یمطالعات قبل
نمایش فیلم: فعالیت خاص
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هـا و  گذاران، شرح مبانی نظري، معرفی اصول، زمینـه تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانآموزش مبتنی بر یادداشت تحلیلیسیزدهم
شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایـران و  

.جهان
اره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر اسـاس   گفتگوهاي گروهی در ب: عملی

.مطالعات قبلی
اي آزمـون یــادگیري و بررسـی مقایســه  چهاردهم

راهبردهاي آموزش
.برگزاري یک آزمون از مباحث جلسات گذشته به روش مورد نظر مدرس

گانـه بـر اسـاس تکـالیف     ایجاد فرصت براي گفتگوي جمعی جهت مقایسه راهبردهاي پنج
.نجام شدها

آموزش با واگذاري مسئولیت تدریس به پانزدهم
شاگردان 

هـا و  گذاران، شرح مبانی نظري، معرفی اصول، زمینـه تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیان
شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایـران و  

.جهان
ه امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر اسـاس   گفتگوهاي گروهی در بار: عملی

.مطالعات قبلی
.گزارش نتایج آزمون و اعالم بازخورد مدرس: فعالیت خاص

اي راهبردهاي آموزش بر اساس مبانی نظري، شـواهد پژوهشـی و الزامـات    بررسی مقایسهاي راهبردهاي آموزشبررسی مقایسهشانزدهم
.ها در مدارس ایراناجرایی و ارزیابی وضعیت آن

ارائه گـزارش کتبـی مقایسـه راهبردهـاي آمـوزش توسـط       : فعالیت خاص
.دانشجویان

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
آموزشـگر در قالـب   . شـود جانبـه آموزشـگر ـ دانشـجو انجـام مـی      هاي کالس درس با مشارکت همـه در این درس، آموزش
کند و دانشجوي این درس موظـف اسـت بـر اسـاس     هر یک از راهبردها اقدام میهاي مقرر به معرفی گفتارهاي درسی در نوبت

همچنین، دانشجویان حـق دارنـد   . برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازند و در گفتگوهاي هر جلسه با آمادگی مشارکت نماید
دقیقـه در  10درخواست تعیین وقـت قبلـی، تـا    ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود بابه 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. شوداي ایران، بحث و گفتگو میبکارگیري آن در نظام مدرسه

تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها میشود که به 
تواند براي همـه یـا برخـی از دانشـجویان جـایگزین      ها میاین قبیل پرسش. شودبه صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه 
.درصد تکالیف مقرر درس تجاوز نکند50از تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعداد آنها

منابع آموزشی .4
جغرافیا، فصلنامه رشد آموزش جغرافیا، دفتر انتشارات کمک راهبردهاي آموزشمجموعه مقاالت منتشر شده مرتبط با .5

آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی

منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوري و تاییـد شـوراي   استفاده از. در این درس استفاده از منبع مکتوب الزامی است-
.گروه آموزشی براي مدت مقرر در همان رشته بالمانع است

:شود، عبارتند ازبراي استفاده در این درس پیشنهاد می1398منابعی که تا پایان سال -
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، ترجمه محمود مهرمحمدي و تدریسابزارهایی براي : 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 ارزشیابی پایانی در درس راهبردهاي آموزش در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت می: ارزشیابی پایانی

-ها و تجارب خود از کار عملی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس پرسشدانشجویان یادگیري
. کنندمیهاي آموزشگر، ارائه

شود و از سوي هاي بخش عملی درس را شامل میارزشیابی ضمن نیمسال از سویی تمام فعالیت: 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 . شودارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می: رزشیابی تکالیفا

. دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کنندمصلحت بداند، اجازه می
: دشوسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می

درصد امتیاز 30: ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس
درصد امیتاز 40: 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
. نظم حضور و حساسیت به زمان درسرعایت

.رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی
.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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»غرافیاجآموزش طراحی آموزشی« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

مندي را طراحی کنند که تفاوت هاي بایدبتوانند در راستاي اهداف نظام آموزشی فرصت هاي یادگیري نظامجغرافیا معلمان 
فردي، عالیق و روش هاي یادگیري دانش آموزان، و نیز تأثیرات بافت و زمینه اجتماعی بر یادگیري را مد نظر قرار داده وبتواند

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 شناسایی مسئله تا ارزیابی در یک موقعیت هاي واقعی تجربه نمایند

ز پیش تعیین شده، خود به خلق موقعیتهاي یادگیري دستخواهند زد و طرحهاي اثربخشی را جاي اجراي طرح هاي امعلمان به
. براي پاسخ به نیاز یادگیرندگان در موقعیت هاي منحصر بفرد تولید خواهند نمود

مشخصات درس
عملی-نظري:  نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

برنامه ریزي درسی در :پیشنیاز
رافیاجغآموزش 

طراحی آموزشی: نام درس

: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 دهدجغرافیادر آموزش 

:یستگی اساسیشا
ck&pk&pck 1-2کد&
2-2&1-3&2-3&4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك

مسئله تبیین شده است، تبیین مساله 
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 

سنجی و تحلیل طریق نیاز 
آن از تبیین مسئله پشتیبانی 

.می کند

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
شناسایی و تبیین فرایندطراحی

مشکل را تا / مسئله
تعیین تکالیف یادگیري 
عملیاتی نموده اما میان 
مراحل مختلف طراحی 
ارتباط نظام مندي وجود 

.   ندارد

فرایند شناسایی و تبیین 
مشکل را تا تعیین / مسئله

تکالیف یادگیري عملیاتی 
نموده و میان مراحل و مؤلفه 
هاي طراحی ارتباط نظام 

.د داردمندي وجو

فرایند طراحی آموزشی را در 
تمامی مراحل  به صورت 
نظام مند عملیاتی شده و 

مشکل، روش نیاز / مسئله
سنجی، اهداف آماج، محتوا و 
تکالیف یادگیري با توجه به 
تفاوت هاي فردي از یکدیگر 

. پشتیبانی می نمایند
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
ات طراحی آموزشیکلی: فصل اول

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
.ژوهشی در زمینه مباحث مطرح شده، تلخیص در قالب مقاله کوتاه و ارائه در کالسپ-مطالعه حداقل سه منبع علمی 

)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
یازهاي مربوط به یادگیرندگانتحلیل ن

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 

. دهدمسئله ارائه/ 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
محتواي آموزشی
تکالیف یادگیري

:تکالیف عملکردي
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
به انواع سبک با توجه به اهداف آموزشی تدوین شده، محتواي اصلی و تکمیلی و تکالیف یادگیري با توجه را با توجه .2

.هاي یادگیري تعیین نماید
)راهبرد(فرایند طراحی آموزشی : فصل چهارم
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بهره گیري از راهبرد در طراحی آموزشی
راهبردهاي طراحی آموزشی بر اساس نوع محتوا) الف

عیین طرح ت/ ارزشیابی تکوینی/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 / ارزشیابی تکوینی/ 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
تعیین طرح / ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( درك ارتباط مفهومی ) 5طراحی آموزشی 

)ت آموزشیمدیری
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 

)آموزشی
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( آموزشی مبتنی بر یکی از راهبردهادو طرح

.  تهیه نماید
)ارزشیابی(فرایند طراحی آموزشی :فصل پنجم

)چرا؟ چه موقع؟ به منظور چه هدفی؟ چگونه( منطق ارزشیابی طرح آموزشی
بازنگري توسط متخصص

تکوینیارزشیابی 
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
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طراحی تعاملی پیام: فصل ششم
زشتعامل در آمو

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

س و یادگیريراهبردهاي تدری. 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 . ئله شناسایی شده استبراي طراحی و حل مس
. استفاده می شود

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمت. راهبردها و فنون طراحی آموزشی،). 1390(لشین، پوالك و رایگلوث 

ل طراحی آموزشی، ترجمه خدیجه علی آبادي، نشر دانااصو). 1391(گانیه، بریگز و ویگر 

:منابع فرعی
رمی زفسکی، ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمت: طراحی نظامهاي آموزشی، نویسنده

. هاشم فردانش و مرتضی کرمی: ، نویسندگاننعتیشناسایی الگوي طراحی آموزشی مطلوب براي آموزش هاي ص: مقاله
8، شماره 1387سال . نشریه مطالعات برنامه درسی

i.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره5آزمون مباحث نظري : ارزشیابی پایانی
در فعالیت هاي عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري و فعالیت هاي عملکردي پیش بینی شده و مشارکت: ارزشیابی فرآیند

نمره 5گروهی 
نمره 10مجموعه 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
.دگیري تعیین شده استمالك ها و سطوح پیامد هاي یا) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»جغرافیادر آموزش طراحی واحد یادگیري«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

بتوانند در راستاي اهداف نظام آموزشی فرصت هاي یادگیري نظامندي را طراحی کنند که تفاوت هاي فردي، معلمان باید 
بتواند و زمینه اجتماعی بر یادگیري را مد نظر قرار داده وبافت ، 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 . ه نمایندبشناسند و بتوانند فرآیند آن را از مرحله شناساي مسئله تا ارزیابی در یک موقعیت هاي واقعی تجرب

معلمان بجاي اجراي طرح هاي از پیش تعیین شده، خود به خلق موقعیت دست خواهند زد و طرحهاي اثربخشی را براي پاسخ به 
. نیاز یادگیرندگان در موقعیت هاي منحصر بفرد تولید خواهند کرد

مشخصات درس
عملی:  نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

طراحی آموزشی: شنیازپی
جغرافیادر آموزش 

در جغرافیاطراحی واحد یادگیري: نام درس

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

ساس نتایج استاندارد هاي محتوا در یک حوزه یادگیري یک واحد یادگیري طراحی، تدوین، اجرا و و بر ا/ با تحلیل برنامه درسی
. ارزیابی آن را مورد بازنگري قرار دهد

:شایستگی اساسی
ck&pk&pck کد
2-1&2-2&1 -3

&2-3&4-3
3سطح2سطح1سطح هامالك

منطق و 
اهداف و 

محتوا

در تبیین چیستی، چرایی و چگونگی 
منطق واحد یادگیري ارتباط آن ها را با 
یکدیگر براي مشخص نمودن ماهیت 

محتواي واحد یادگیري تعیین اهداف و 
.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 

ه واحد یادگیري تعیین تکلیف نمود
. است

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

.پشتیبانی نمی کند

واحد یادگیري طراحی شده 
شامل کلیه مؤلفه ها است 
و  عناصر داراي انسجام و 

.هماهنگی است

واحد یادگیري طراحی شده شامل 
ت و  عناصر کلیه مؤلفه ها اس

داراي انسجام و هماهنگی است 
به گونه اي که منطق واحد 
یادگیري در هر یک از عناصر 

. انعکاس یافته است
گزارش اجراي و ارزیابی واحد یادگیري نقد و ارزیابی 

منعکس کننده برخی از نقاط قوت و 
ضعف برجسته واحد یادگیري است و 

بهبود / پیشنهادات منجر به اصالح
.یادگیري نمی شودواحد 

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

.یادگیري شده است

گزارش اجراي و ارزیابی واحد 
یادگیري منعکس کننده نقاط قوت 
و ضعف واحد یادگیري است و 

ه ایجاد انسجام پیشنهادات منجر ب
و تأثیر گذاري بیشتر بر نتایج 

.یادگیري دانش آموزان است
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
کلیات طراحی واحد یادگیري: فصل اول

و ارتباط آن ساختار واحد یادگیري جغرافیارویکرد برنامه درسی 
ارتباط واحد هاي یادگیري در ساختار یک موضوع درس

مدل و عناصر واحد یادگیري/رتباط ساختارا
)چرایی(منطق واحد یادگیري 

)چیستی(پیامد هاي یادگیري / اهداف
وسعت و توالی واحد یاگیري

)چگونگی(فرصت هاي یادگیري 
: تکلیف یادگیري

ه به منطق آن بررسی و چند نمونه واحد هاي یادگیري را از منطر منطق واحدیادگیري و ارتباط اجزاء آن را با یکدیگر با توج
.تحلیل و نقش آن را در هماهنگی عناصر واحد یادگري گزارش نماید

: تکلیف عملکردي
. متن منطق آن را با توجه به چیستی، چراي و چگونگی تدوین نمایدجغرافیابراي یک واحد یادگیري 

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

تعیین سطح توانایی دانش آموزان 
بازتعریف پیامد هاي یادگیري

: تکلیف عملکردي
مهارت اساسی مرتبط با / یک ایده کلیدي مفاهیمجغرافیاداف در برنامه درسی براي آموزشاه/ با تحلیل استاندارد هاي محتوا

نمودار مهارت ها را ترسیم و ارتباط حقایق و اطالعات جزئی را با / آن در برنامه درسی یکی از موضوعات درسی نقشه مفهومی
.آن به نمایش بگذارد

سازمان دهنده ها: فصل سوم
ي یادگیريطبقه بندي پیامد ها

پایه/ دهنده مرکزيسازمان
وابسته به دنیا

وابسته به مفهوم
وابسته به کاوشگري
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وابسته به یادگیري
وابست به کاربرد ها

) ایده کلیدي(سازمان دهنده آموزشی 
)انعطاف، قابلیت، تناسب(معیار ها 
شناسایی عنوان ها 
: تکلیف عملکردي

. دار مهارت ها روش سازمان دهنده را براي تولید واحد یادگیري مشخص و آن را تبیین نمایدنمو/ 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

رت هاي فراشناختمها
تکالیف یادگیري 

نظم منطقی فرصت هاي یادگیري
: تکلیف عملکردي

با توجه به سازمان دهنده هاي مشخص شده فرصت هاي یادگیري را با در نظر گرفتن انتظارات عملکردي، سبک هاي 
.طراحی و تولید نماید... یادگیري، مهارت هاي فراشناختی و

ارزشیابی: فصل پنجم
ي یادگیري و مالك هاي سنجشپیامد ها

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
. رسمی تدوین نمایدپیامد هاي یادگیري واحد یادگیري طراحی شده را در قالب راهبرد هاي رسمی و غیر .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
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راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
علمی براي طراحی واحد یادگیري، و از روش حل مسئله براي از روش مستقیم براي مطالعه و تحلیل برنامه درسی و سایر منابع 

. طراحی، تولید و ارزیابی یک نمونه واحد یادگیري می شود
منابع آموزشی. 4

-:منبع اصلی
مجموعه مقاالت منتشر شده مرتبط با واحد یادگیري در آموزش جغرافیا، فصلنامه رشد آموزش جغرافیا، دفتر : منبع فرعی

موزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشیانتشارات کمک آ

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
.... آزمون مباحث نظري : ارزشیابی پایانی
- عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري و فعالیت هاي عملکردي پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت: ارزشیابی فرآیند

نمره 6هاي گروهی 
نمره 14لیف عملکردي فردي و گروهی مجموعه تکا: 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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»جغرافیادر آموزش سازيهاي تحصیلی و آزمونآزمون« سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن. 1

سنجش در برنامه درسی فعالیتی مستمر و برنامه ریزي شده است که نتایج آن، نه تنها انعکاس دهند سطح توانایی هـاي کسـب   
، فرصت هاي یـادگیري و  جغرافیابرنامه درسیشده از سوي دانش آموزان است بلکه، باید بتواند اطالعات الزم را براي ارزیابی

توانایی دانشجویان در تهیه طرح سنجش متناسب با اهداف یـادگیري و سـطوح آن،   . اي از سوي معلم تدارك ببیندقضاوت حرفه
اید تا متناسب شیوه تهیه انواع آزمون و بررسی پایایی و اعتبار آن، و نحوه استفاده از آزمون هاي هنجار شده به آنان کمک می نم

، موقعیت آموزشی و ویژگی یادگیرندگان از انواع آزمون ها براي ارزیابی سطح توانایی هاي کسب جغرافیابا اهداف برنامه درسی
.شده از سوي دانش آموزان استفاده نموده و براي ارتقاء آن برنامه ریزي نمایند

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

ساعت48: درسزمان 
-:پیشنیاز

در آموزش جغرافیاسازيهاي تحصیلی و آزمونآزمون: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
تدوین نموده و متناسب با ي یک درس جغرافیا محتوا / براي یک موضوع درسی جدول دوبعدي را بر اساس اهداف

. هاي موضوع درسی از انواع ازمون ها براي سنجش عملکرد دانش آموزان در سطوح مختلف استفاده نمایدظرفیت
آزمون هاي اجرا شده را به جهت پایایی و روایی بررسی و میزان اعتبار یافته ها را با توجه به روش / یافته هاي پژوهشی

.هاي بکارگرفته شده گزارش کند

:شایستگی اساسی
ck&pck2&1-1د ک -
1&1-3&3-3&4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك
جدول دو 

بعدي
در جدول دو بعدي تهیه 

انواع / شده سطوح اهداف
محتوا مورد توجه قرار 

/ گرفته اما رابطه نوع آزمون
/ سئواالت با سطوح اهداف

انواع محتوا در نظر گرفته 
. نشده است

در جدول دو بعدي تهیه شده 
اع محتوا انو/ سطوح اهداف

مورد توجه قرار گرفته اما 
سئواالت / رابطه نوع آزمون

انواع محتوا / با سطوح اهداف
در نظر گرفته شده است و در 

/ این رابطه ماهیت هدف
محتوا مورد توجه قرار گرفته 

.است

در جدول دو بعدي تهیه شده 
انواع محتوا مورد / سطوح اهداف

توجه قرار گرفته اما رابطه نوع 
/ سئواالت با سطوح اهداف/ آزمون

انواع محتوا در نظر گرفته شده 
سئواالت با توجه به /است و آزمون
محتوا از تنوع / ماهیت هدف

برخوردار است و امکان پاسخ به 
تفاوت هاي فردي را فراهم می 

.کند
تجزیه و 

تحلیل آزمون
در تجزیه و تحلیل گزارش 
هاي پژوهشی پایایی و 
روایی آزمون ها را با 

در تجزیه و تحلیل گزارش 
هاي پژوهشی پایایی و روایی 
آزمون ها را با یکدیگر 

در تجزیه و تحلیل گزارش هاي 
پژوهشی پایایی و روایی آزمون 

ورد استفاده را با توجه به هاي م
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کدیگر مقایسه نموده اما ی
ارتباط آن را با نتایج 
پژوهش گزارش نکرده 

است 

مقایسه نموده وارتباط آن را 
با نتایج پژوهش گزارش کرده 

است

نتایج پژوهش گزارش نموده و 
پیشنهادات اصالحی براي استفاده 
از آزمون ها یا باال بردن میزان 
پایایی و روایی را نیز ارائه نموده 

. است
آزمون 

عملکردي
طراحی آزمون عملکردي 
با رعایت ویژگی ها صورت 
گرفته است اما براي تفسیر 

مالك نتایج نتوانسته است 
ها و سطوح عملکرد را به 
صورت واضح تبیین و نتایج 
را بر اساس آن تفسیر 

. نماید

طراحی آزمون عملکردي با 
رعایت ویژگی ها صورت 
گرفته است و در تفسیر نتایج 
مالك ها و سطوح عملکرد را 
به صورت واضح تبیین و 
نتایج را بر اساس آن تفسیر 

.نموده است

رعایت طراحی آزمون عملکردي با 
ویژگی ها صورت گرفته است و 
براي تفسیر نتایج مالك ها و 
سطوح عملکرد را به صورت واضح 
تبیین نموده و تفسیر نتایج نشان 
دهنده لحاظ نمودن تفاوت هاي 
فردي در سطح بندي عملکرد 

.دانش آموزان است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
هادسته بندي آزمون: فصل اول

مفاهیم پایه 
: انواع آزمون ها از نظر

)معلم ساخته–استاندارد (ساخت 
)قبل، ابتدا، حین و پایان تدریس: تشخیصی، تکوینی و پایانی یا دسته بندي( ، زمان اجرا)گروهی-فردي(اجرا 

) قدرت-سرعت(، هدف ...)پیشرفت تحصیلی، استعداد، هوش، شخصیت، رغبت و (کاربرد 
)طبقه بندي اهداف(ف پوشش اهدا

)ذهنی-عینی(تصحیح 
)وابسته و ناوابسته(وابستگی به فرهنگ 

)کاغذي، عملی-شفاهی، مداد(فعالیت آزمودنی 
: تکالیف یادگیري

چند مقاله علمی پژوهشی در خصوص انواع آزمون ها را مطالعه و نقاط قوت و ضعف هر یک را در قالب یک مقاله کوتاه به 
. شخصی ارائه نمایدهمراه نقد و نظر

طرح ریزي آزمون: فصل دوم
:بودجه بندي محتواي آموزشی

برپایه اهداف 
سرفصل ها 

آزمون ها / ساخت جدول دو بعدي اهداف و سئواالت
آزمون ها / ساخت جدول دو بعدي سرفصل ها و سئواالت

براي سنجش نگرش ها ) ویژگی ها(صفات / تهیه جدول مشخصات
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:تکالیف عملکردي
دو نمونه جدول بودجه بندي یکی بر اساس اهداف و دیگري بر اساس سرفصل ها را براي یک موضوع درسی تهیه و مشخص 

کالس بر روي موضوعات و درس : توصیه. سئواالتی براي ارزشیابی اهداف و محتوا استفاده می کند/نماید از چه نوع آزمون هایی
. هاي مختلف جدول دو بعدي را تهیه کنند

تجزیه و تحلیل آزمون ها: ل سومفص
انواع اعتبار، انواع روایی

محاسبه شاخص هاي مرکزي و پراکندگی
 برپایه نظریه کالسیک (بررسی سطح دشواري و تمیز پرسش ها و کل آزمونT=X-E(
 محاسبه اعتبار آزمون
 محاسبه روایی آزمون
ساخت بانک پرسش

:تکالیف یادگیري
د گزارش هاي علمی در زمینه محاسبه شاخص هاي آماري، روش هاي محاسبه پایایی و روایی را مطالعه و با مقایسه نتایج چن

روش هاي بکارگرفته شده در خصوص میزان اعتبار و پایایی آزمون هاي بکارگرفته شده و نتایج گزارش شده با ساستفاده از 
. شواهد علمی اظهار نظر کند

: تکلیف عملکردي
یج یک آزمون برگزار شده در سطح کالس درس را از جهت روایی و پایایی نتایج مورد بررسی قرار داده و نتایج آن را به همراه نتا

.پیشنهادات گزارش کند
تهیه یک نمونه آزمون براي سنجش یادگیري دانش آموزان در یکی از مباحث درسی، اجرا بررسی میزان پایایی و اعتبار آن 

وش ها و ابزار هاي جدید در سنجشر: فصل چهارم
آزمون کتبی عملکردي
آزمون شناسایی
آزمون موقعیت شبیه سازي شده
نمونه کار
فهرست وارسی
مقیاس درجه بندي
 واقعه نگاري
سنجش رفتار
 پوشه کار
ابزار هاي فوق/ روش تعیین روایی و اعتبار روش ها

:تکالیف یادگیري
ا تحلیل و نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی و با استفاده از روش هاي ارائه شده در منابع یک نمونه پوشه کار دانش آموزي ر

. علمی پوشه کار را حاشیه نویسی و ارائه نماید
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. بر اساس جدول دوبعدي تهیه شده در فصل دوم یک نمونه آزمون عملکردي طراحی، اجرا و نتایج آن را گزارش کند
آزمون هاي هنجار شده: فصل ششم
)نورم(مفهوم هنجار

بخشی9ملی؛ محلی، سنی، کالسی، درصدي، نمره تراز شده، نمره ( انواع نورم 
انتحاب گروه، مراحل ساخت یک آزمون استاندارد هنجار شده

.انواع نیمرخ ها، بایدها و نبایدهاي استفاده از آزمون هاي هنجار شده
... چون استعداد، هوش، خالقیت، رغبت، مهارت هاي زبانی، ریاضی: هآشنایی و به کار بستن یک یا چند ابزار هنجار شد

اشنایی با آزمون هاي زبان، ریاضی، علوم در سطح بین المللی
: تکلیف یادگیري

نتایج اجراي آزمون هاي هنجار شده در سطح ملی یا بین المللی را با مراجعه به مقاالت ارائه شده در این زمینه مطالعه و یافته 
. آن را همراه با اظهار نظر شخصی ارائه کندهاي 

. نمونه اي از آزمون هاي هنجار شده را بر روي یکی گروه از دانش آموزان اجرا و نتایج آن را تحلیل و گزارش کند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
از روش حل . آزمون/ اي پژوهشروش مطالعه مستقیم و فردي در مطالعه گزارش هاي پژوهشی و بررسی میزان اعتبار یافته ه

. مسئله براي طراحی، اجرا و تفسیر آزمون عملکردي و از پروژه براي تولید جدول دوبعدي استفاده می شود

منابع آموزشی. 4
.، نشر دوران1389سنجش فرآیند و فرآورده یادگیري، روش هاي قدیم و جدید، علی اکبر سیف، 

. ، نشر دوران1385ی، علی اکبر سیف، اندازه گیري، سنجش و ارزشیابی آموزش
مجموعه مقاالت منتشر شده مرتبط با آزمون سازي در آموزش جغرافیا، فصلنامه رشد آموزش جغرافیا، دفتر انتشارات کمک 

آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی

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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»جغرافیاآموزش تحلیل محتواي مواد آموزشی «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

اس آن مورد ارزیابی قرار می گیرد این امکان را فراهم می درك دانشجویان نسبت به مالك هایی که کیفیت مواد آموزشی بر اس
کند تا آنان نقاط قوت و کاستی هاي مواد آموزشی را شناسایی کنند و آن را با اقتضائات محیط یادگیري و نیاز دانش آموزان  

ی را آینده افزایش می دهد و کسب تجربه در زمینه تحلیل مواد آموزشی زمینه مشارکت در فرایند تولید مواد آموزش. 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-نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

برنامه ریزي درسی : پیشنیاز
جغرافیادر آموزش 

: نحوه تدریس

آموزش جغرافیاتحلیل محتواي مواد آموزشی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
سازگاري مواد آموزشی تدوین شده با برنامه درسی را /با تحلیل ساختار برنامه درسی، میزان همخوانی

.  زارش نمایدشناسایی و گ

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

رتباط میان ساختار میزان ا
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

صرفاً از روش هاي کمی 
براي تحلیل مواد آموزشی 
استفاده کرده و این تحلیل 

از روش هاي کمی و کیفی 
براي تحلیل مواد آموزشی 
استفاده کرده و نشان داده 

از روش هاي کمی و کیفی 
در تحلیل مواد آموزشی 

کرده و رابطه روش استفاده
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را بیشتر بر ویژگی هاي 
موزشی ظاهري مواد آ
.متمرکز نموده است

است که ارتباط روش و نوع 
محتوا را مش شناسد اما 
تحلیل خود برخی از مالك 
ها در هر یک از دو بعد را 

.متمرکز نموده است

هاي تحلیل محتوا را با نوع 
محتوا و مالك ها در هر یک 
از دو بعد مد نظر قرار داده 

.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 

. نیستیادگیري دارد آگاه 

تحلیل انجام شده نشان می 
دهد که از مالك هاي تحلیل 
محتوا و تأثیر آن در شکل 
دهی مواد آموزشی که از 
یادگیري عمیق پشتیبانی 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

درسی جغرافیاساختار 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

:دگیريتکلیف یا
و پژوهش هاي انجام شده در زمینه تحلیل محتواي کتاب هاي درسی و ) مقاالت کتاب ها(مطالعه منابع برنامه ریزي درسی 

مطالعه مشارکت . نقاط قوت و ضعف در یادگیري دانش آموزان دوره متوسه اول و دوم/ تهیه گزارشی از نقش  مواد آموزشی
. در سایر کشور هامعلمان در طراحی و تدوین مواد آموزشی

:تکلیف عملکردي
.ساختار برنامه درسی  زیست شناسی را به جهت نقش هر یک از عناصر در سازماندهی مواد آموزشی بررسی و گزارش کند

روش هاي تحلیل محتوا: فصل دوم
هاي تحلیل محتوامفاهیم، اصول و تکنیک-
روش هاي کمی در تحلیل محتوا-
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مراحل روش تحلیل کمی-
ر یافته هااعتبا-
روش هاي کیفی در تحلیل محتوا-
مراحل روش تحلیل کیفی-
اعتبار یافته ها-

:تکلیف یادگیري
کره اطلس نقشه ها ،کتاب،(جغرافیا مطالعه حداقل دو گزارش پژوهشی در زمینه تحلیل محتواي مواد آموزشی .1

و کیفی در تحلیل مطالعه و نظر خود را در و نحوه استفاده از روش هاي کمی ..) فیلم، مقاله نرم افزار وجغرافیایی ، 
. مورد یافته هاي هر یک از این دو روش در شناسایی نقاط قوت و ضعف محتوا به همراه پیشنهادات ارائه کند

با .2
:تکلیف عملکردي

یافته ها را گزارش را انتخاب و با استفاده از روش هاي کمی و کیفی آن را تحلیل و جغرافیا یک نمونه از مواد آموزشی مربوط به 
. نماید

تحلیل محتواي مواد آموزشی: فصل سوم
. در دو بعد ظاهري و سازماندهی محتواجغرافیاتحلیل یکی از موضوعات درسی 

: مقوله هاي مورد بررسی در بعد ظاهري-
صفحه آرایی-
قلم و فونت-
تصاویر گرافیکی و پویا نمایی-
جداول و نمودار ها-
ویژگی هاي فنی-

: ي مورد بررسی در بعد سازماندهی محتوامقوله ها-
توالی-
اعتبار-
تعادل -
پوشش اهداف-
فرصت ها و تکالیف یادگیري-
راهبرد هاي آموزش -
راهبرد هاي ارزشیابی-
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:تکلیف عملکردي
گونگی را انتخاب کند و در مرحله اول ارتباط مواد آموزشی با عناصر برنامه درسی و چجغرافیادانشجو می تواند یکی از دروس 

در مرحله دوم نیز هر یک از مواد آموزشی را بر اساس مالك ها درهر یک از دو بعد . 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

. ه صورت گروهی مورد نقد و بررسی قرار می گیردو کیفی و مالك هاي هر یک از دو روش ب
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

روش هاي بکارگرفته شده در / مطالعه فردي و تهیه خالصه نظام مند از منابع علمی در زمینه روش هاي تحلیل محتوا
تفاده از شیوه مشارکتی در اس. پژوهش هاي تحلیل محتوا و ارائه آن در سمینار هاي کالسی یا در سطح واحد آموزشی

/ شرکت در سمینار هایی که در محیط آموزشی. ارزیابی فعالیت هاي فردي و گروهی بر اساس مالك هاي تحلیل محتوا
.مراکز علمی و اظهار نظر در مورد گزارش هاي ارائه شده

منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

تحلیل محتوا در علوم ). 1380(آر-هولستی، ال......... یزي درسی،اصول و مبانی برنامه ر). 1388(کوروش فتحی واجارگاه، 
. تهران چاپ دوم. انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی. ترجمه نادر ساالر زاده امیر. اجتماعی و اسانی

: بع فرعیامن
.اولچاپ . انتشارات آموزش امیر. راهنماي عمل تحلیل محتواي رسانه هاي آموزشی). 1381(نوریان، محمد 

مجموعه مقاالت منتشر شده مرتبط با مواد آموزشی در آموزش جغرافیا، فصلنامه رشد آموزش جغرافیا، دفتر انتشارات کمک -
آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی

/ سیمقاالت فصل نامه برنامه درسی و نوآوري هاي آموزشی در زمینه تحلیل محتواي برنامه هاي درسی و کتاب هاي در-
.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 . ادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شودارزشیابی از ی

. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»1ایجغرافآموزشدرکاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات «درس  سرفصل

درس و منطق آنمعرفی.1

اي با فناوري اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداري از ابعاد گوناگونی از سواد از جمله سواد اطالعاتی، زندگی بشر در عصر کنونی به گونه
اطالعات و فناوريضرورت توجه به.گرددسواد رسانه اي، سواد رایانه، سواد فناوري، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب می

آموزان امروز مندي از این بعد سواد یکی از نیازهاي دانشلذا آشنایی و بهره. هاي رسمی وارد گرددارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزش
عرصه زندگی دارند، خود نیز باید ضمن برخورداري از آموزان را براي ورود بهرو معلمان که وظیفه آماده سازي دانشاز این. وشهروندان فردا است

هاي هاي خود بهره گیرند و با تلفیق این فناوري در فرصتي فناوري اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزشها و سواد الزم در حوزهشایستگی
آموزان را آموزش دهند که چگونه خود را براي استفاده صحیح از گیري از افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانشیادگیري عالوه بر بهره-یاددهی
. آمده بواسطه این فناوري در زندگی آماده کنندهاي پیشفرصت

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
واحد1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

مهارت هاي هفتگانه: پیشنیاز

1جغرافیا کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات آموزش : نام درس

: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
برنامه درسی -2در آموزش ، ICTدرك -1مولفه  6ها دانشجو معلمان در جدول شایستگی

یادگیري -6سازمان بندي و مدیریت  و - 5هاي فاوا ، مهارت-4پداگوژي ، -3و ارزشیابی ، 
.باشدبه شرح جدول زیر می16حرفه اي معلم  در سواد فناوري

)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 ملیهی از سیاستبا آگا
را عملیاتی تعدادي راهکار و روشِ

هاي براي تطابق و حمایت  فعالیت
هاي کالسی رشته خود از سیاست

.فوق، پیشنهاد نماید

هاي ملی،  با آگاهی از سیاست
فهرستی از راهکارها و 

را هاي عملیاتی ماهرانهروش
براي تطابق و حمایت  

هاي کالسی رشته خود فعالیت
هاي فوق، پیشنهاد از سیاست

.نماید
ابزارهاي پایههاي فاوامهارت

3سطح 2سطح 1سطح 

استفاده از فاوا  براي یادگیري کارآتر و موثرتر: واد فناوري س16
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تعدادي از سخت عملکرد و نحوه کار 
، نرم افزارها و نرم افزارهاي پایه

افزارهاي کاربردي تولیدي، 
مرورگرهاي وب، نرم افزارهاي 
ارتباطی، نرم افزارهاي ارائه و 

ت را به هاي کاربردي مدیریبرنامه
.همتایان خود نمایش دهد

ضمن اگاهی از عملکرد و نحوه کار 
سخت افزارها و نرم افزارهاي پایه، 
نرم افزارهاي کاربردي تولیدي، 
مرورگرهاي وب، نرم افزارهاي 
ارتباطی، نرم افزارهاي ارائه و 

سه هاي کاربردي مدیریت، برنامه
آموزشی مبتنی بر استفاده از فعالیت

.راحی نمایدها را طآن

هاي آموزشی طراحی شدهفعالیت
افزارها و مبتنی بر استفاده از نرم

در سخت افزارهاي کاربردي را 
و حضور گروه همتا تشریح نموده

ها،  ي آنازریابانهبا کسب نظرات 
.طراحی خود را اصالح نماید

برنامه درسی و 
ارزشیابی

دانش پایه
3سطح 2سطح 1سطح 

ر مورد استانداردهاي با آگاهی د
برنامه درسی رشته درسی خود و 

سه راهبردهاي استاندارد ارزشیابی، 
براي  تلفیق فاوا در برنامه روش

درسی رشته خود را ارائه نماید

با آگاهی در مورد استانداردهاي 
برنامه درسی رشته درسی خود و 

پنج راهبردهاي استاندارد ارزشیابی، 
ا در برنامه براي  تلفیق فاوروش

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، باچه 
و ) چه زمانی نه(کسانی، چه زمانی 

تواند فاوا را براي فعالیت چگونه می
هاي کالسی و ارائه هاي خود بکار 

از این موارد را حداقل سه موردگیرد، 
هاي یادگیري خاص در موقعیت
.پیشنهاد نماید

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه 
و ) چه زمانی نه(نی کسانی، چه زما

تواند فاوا را براي فعالیت چگونه می
هاي کالسی و ارائه هاي خود بکار 

از این موارد را مورد5حداقل گیرد، 
هاي یادگیري خاص در موقعیت
.پیشنهاد نماید

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، 
چه (باچه کسانی، چه زمانی 

تواند فاوا و چگونه می) زمانی نه
عالیت هاي کالسی و را براي ف

ارائه هاي خود بکار گیرد، 
را در فهرستی از این موارد

هاي یادگیري خاص موقعیت
.تهیه نماید

سازمان بندي و 
مدیریت

کالس استاندارد
3سطح 2سطح 1سطح 

را براي یک فعالیتبا استفاده از فاوا 
کالس در قالب یک (کل کالس 
اي سازمان به گونه)گروه بزرگ

آموزان به ندي نماید که همه دانشب
طور  عادالنه به تجهیزات فراهم 

.شده دسترسی داشته باشند

را یک فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي به گونههاي کوچک کالسیگروه

سازمان بندي نماید که همه 
آموزان به طور  عادالنه به دانش

تجهیزات فراهم شده دسترسی 
.داشته باشند

را چندین فعالیتز فاوا با استفاده ا
اي به گونهبه صورت  فردي

سازمان بندي نماید که همه 
آموزان به طور  عادالنه به دانش

تجهیزات فراهم شده دسترسی 
.داشته باشند
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یادگیري 
اي معلمحرفه

سواد دیجیتال
3سطح 2سطح 1سطح 
هاي فناورانه و با استفاده از مهارت

منبع وبحداقل پنج دانش 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 و با استفاده از مهارت
حداقل ده منبع وبدانش کافی، 

مورد نیاز را براي بدست آوردن 
و دانش موضوعات درسی اضافی

پداگوژیکی در جهت یادگیري 
اي خود شناسایی نموده و حرفه

.ها تهیه نمایدفهرستی از آن

هاي فناورانه و با استفاده از مهارت
منابع وب مورد نیاز دانش کافی، 

را براي بدست آوردن متعددي
موضوعات درسی اضافی و دانش 
پداگوژیکی در جهت یادگیري 

ه و اي خود شناسایی نمودحرفه
و به ها تهیه نماید فهرستی از آن

.گروه همتا 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 نمایدشته خود  از این سیاستر

،  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 براي تطابق و حمایت  فعالیترا
هاي فوق، کالسی رشته خود از سیاست

.پیشنهاد نماید
17هاي 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
هاي ملی فاوا  هاي کالسی در جهت اجراي سیاستهاي فعالیتري ویژگیچگونگی بکارگی

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  هاي کالسی را که بتواند در عمل  از سیاستهاي فعالیتاینترنتی ویژگیبا جستجو در منابع مکتوب و

.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

.به اسناد باالدستی مراجعه شود17
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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

و نحوه کار سخت ضمن اگاهی از عملکرد 
افزارها و نرم افزارهاي پایه، نرم افزارهاي 
کاربردي تولیدي، مرورگرهاي وب، نرم 
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 ستفاده از نرما

تشریح کاربردي را در حضور گروه همتا 
ها،  ي آنو با کسب نظرات ازریابانهنموده

.طراحی خود را اصالح نماید

افزارهاي رایجافزارها و نرمسخت
تشریح و نمایش ضمن معرفی(افزارهاي متداول معرفی سخت(
  18برداريو یادداشت) وارد کردن ، ویرایش ، قالب بندي  و چاپ: نمایش مانندتشریح و (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

.)ده گرددمدرس در کالس استفا
 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
19ایمیل و مکاتبات الکترونیکی پایدار باز کردن حساب کاربري

20رون خطسازهاي برخط و بذخیره

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.
 برداري نمایدنوت از موارد مورد نیاز یادداشتاز وانبا استفاده.
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.
فاده از منابع دیجیتال مربوط به رشته خود یک ارائه تهیه و در کالس اجرا نمایند و بهبود آن توسط گروه همتا مورد به انتخاب و با است

.ارزیابی قرار گیرد

18 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 صندوق١٩

ذخیره ... ه، راست، میان و چپ چین نمودن، امضاء، ایجاد زمینه، الصاق فایل، ایجاد گروه، مسدود کردن اپسم یا ایمیل هاي ناخواسته وتعیین قلم و انداز
.هاي صندوق پست الکترونیکها و الصاقیات در پوشهنامه

20 Online and Offline
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یک نمایش ترسیمی  ایجاد نموده و به اشتراك بگذارند.
با استفاده از یک مرورگر به یک سایت مردمی دسترسی یابند .
 نمایش داده ، در مورد کلید واژهاي یک جستجوي ساده بحث شود و یک نمونه جستجو انجام و نتایج نشان بکارگیري موتور جستجو را

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

روه بحث نمایند استفاده با گ
 چگونگی ایجاد و بکارگیري حساب کاربردي ایمیل نمایش داده و یک حساب کاربري ایمیل ایجاد و تعدادي پیغام هاي ایمیلی را به

.همتایان خود در کالس ارسال نمایند
ایدسند متنی ایجاد شده در فعالیت قبلی را به صورت برخط و برون خط در ذخیره سازهاي مربوطه ذخیره نم.

هاي آموزشیعاملافزارهاي و سیستمسخت افزارها، نرم
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
22)در صورت وجود در رشته مورد نظر معرفی گردد(آموزشی 21ونه سیستم عامل متن بازمعرفی چند نم

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 .
 افزارهاي آموزشی جدیدي را شناسایی و به کالس معرفی نماینداز طریق جستجو در اینترنت سخت.
هاي متنوعی از  نرم افزارهاي آموزش، تمرین و تکلیف در رشته مربوطه را شناسایی و در کالس معرفی و نحوه کار را نمایش دهندبسته.
 توضیح داده شده و در کالس بحث شودتوضیح و بحث کالسی در مورد چگونگی  کاربرد نرم افزارها براي یک موضوع خاص دانشی.
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
هاي آن نمایش داده شودییک نمونه سیستم عامل آموزشی متنایب با رشته درس خود را در کالس معرفی، نصب و ویژگ.

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

) زانآموي دانشاستانداردهاي برنامه درسی و تطابق با نیازهاي خاص و ویژه
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان 
ها، نرم افزارهاي مناسب براي تهیه ها و کاتالوگبا جستجو در وب سایتLO23هاي  رشته خود را شناسایی نموده
در مورد انطباق استانداردهاي برنامه درسی با نرم افزارهاي آموزشی رشته مورد نظر بحث نمایند.

21 Open source

، Edubuntu  ،UKnow4Kids ،OLPC  ،Qimo 4 Kids ،Uberstudent: ابتدایی به عنوان نمونه در آموزش ٢٢

Edu-OpenSuse ،Edu-Guadalinux ،Fedora Education Spin ،Edu-Debian ،Ubermix ،Sugar  ،

DoudouLinux

23 Learning Object



۲۷۹

ري از نظر صحت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرندافزابسته 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.

برنامه درسی و ارزشیابی: 3فصل 
یستگیشا

دانش پایه
3سطح 2سطح 1سطح 

با آگاهی در مورد استانداردهاي برنامه درسی 
 رشته درسی خود و راهبردهاي استاندارد

در براي  تلفیق فاواحداقل سه روشارزشیابی، 
برنامه درسی رشته خود را ارائه نماید

با آگاهی در مورد استانداردهاي برنامه درسی 
بردهاي استاندارد رشته درسی خود و راه

در برنامه براي  تلفیق فاواپنج روشارزشیابی، 
درسی رشته خود را ارائه نماید

با آگاهی در مورد استانداردهاي برنامه 
درسی رشته درسی خود و راهبردهاي 

هاي ها و راهروشاستاندارد ارزشیابی، 
در گوناگون و متنوعی براي  تلفیق فاوا

را ارائه نمایدبرنامه درسی رشته خود
هاي کاربردي با استانداردهاي برنامه درسی رشته مربوطهافزارها و برنامهمتناسب سازي نرم

هاي درسی رشته علمی مربوطه استانداردهاي برنامه
هاي کاربرديسط برنامهحمایت استانداردها تو(ي آن رشته هاي کاربردي ویژهافزاري و برنامههاي نرمچگونگی 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 ی را که با این بسته نرمهاي نرم افزاري ویژه رشته درسی خود را انتخاب نموده و استانداردهاي برنامه درسی رشته علمتعداي 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 نماینددر مورد چگونگی و معیارهاي حمایت این استانداردها توسط برنامه.

24پداگوژي: 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 ، حداقل سه موردبکار گیرد
.پیشنهاد نمایدهاي یادگیري خاص موقعیت

اهی در مورد اینکه  کجا، باچه کسانی، چه با آگ
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 نمایدهاي یادگیري خاص عیتموق

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه 
و ) زمانی نهچه(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 

٢٤ -
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مروري بر رویکردهاي یادگیري چهره به چهره، برخط و ترکیبی و موارد کاربرد در رشته درسی
25یادگیري در رشته درسی-بود و تکمیل راهبردهاي یاددهیفاوا و به

براي توسعه و بهبود یادگیري دانش موضوع درسی(هاي فاوا با طرح درس سازي فعالیتمتناسب(
 پشتیبانی از آموزش با نرم افزارهاي ارائه و منابع دیجیتال

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 یتدر مورد مزایا و محدود
.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
.و توسط گروه همتایان ارزیابی گردددر کالس درس اجرا  نموده 

 ،یک نمونه طرح درس ترکیبی که نرم افزارهاي آموزشی، تمرین و تکلیف در آن جاي داده  شده باشد و یک نمونه طرح درس برخط
.طراحی گردد و موارد کاربرد هر کدام در کالس توضیح داده شود

شته و پیشنهادات ارائه شده جهت بهبودآن طراحی را دریافت و اعمال نمایندهاي مربوطه را بین گروه همتایان به اشتراك گذاطرح درس.
طرح درس بهبود یافته با استفاده از نرم افزارهاي ارائه را در کالس ارائه دهند.
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 موقعیتتنوعی از ارائههاي منمونه.

سازمان بندي و مدیریت: 5فصل 
شایستگی

کالس استاندارد
3سطح 2سطح 1سطح 

را براي کل یک فعالیتبا استفاده از فاوا 
به )کالس در قالب یک گروه بزرگ(کالس 

ي نماید که همه اي سازمان بندگونه
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 نماید که همه دانش
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 ري و روشهاي مدوام یادگیتلفیق 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 که می) اي از لپ تاپ هاي کالسییا مجموعه( هاي مختلف آزمایشگاه رایانه نمونه هایی از روش

٢٥
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ي آزمایشگاه رایانه است را هاهایی که شامل استفاده از فعالیتها بحث نماید و طرح درساستفاده قرار گیرند، طراحی نموده و در مورد آن
.نمایندطراحی

توانند به صورت فردي، دو نفري یا گروهی براي تکمیل فرآیند آموزش هاي متنوع که منابع فاواي محدود کالسی میهایی از روشمثال
هایی را  که شامل استفاده از فاوا براي تکمیل فرآیند آموزش کالسیمورد 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(بررسی قرارگیري و چینش اجتماعی
)آموزانبزرگ متناسب با رشته و سن دانش

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

آموزان  براي کاربردهاي آموزشی هاي متناسب دانشهاي 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
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 داقل ده منبع وب حکافی، 

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، 

اضافی و بدست آوردن موضوعات درسی
دانش پداگوژیکی در جهت یادگیري 

اي خود شناسایی نموده و فهرستی از حرفه
.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 (مورد هایی در ایناي 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(فاوا منبعی براي کسب دانش موضوعی و دانش پداگوژي

)دانش پداگوژي
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
شود تهیه نمایندها میارهاي مختلف معلمی که منابع فاوا موجب افزایش راندمان باالتر آنفهرستی از وظایف و ک
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 میزایش کارایی آنها و سایر ابزارهاي ارتباطی کمک به افو ویکی
ها براي افزایش دانش موضوعات درسی و دانش پداگوژي استفاده نمایند بحث نمایندتوانند از آندر مورد منابع گوناگون فاوا که می .
اوا براي نیل به اهداف خود اي شخصی خود را شناسایی و تعیین نمایند و طرحی براي استفاده از ابزارهاي متنوع فاهداف 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
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ئل حفظ حریم خصوصی و دزدي ، انجمن هاي ارتباطی، مسا26هاي سابیريزورگویی: شناسایی و مدیریت مسائل امنیتی اینترنت شامل
شهروندي دیجیتال؛ . حقوق مالکیت معنوي، کپی رایت، محتواهاي نامناسب. اطالعات، ویروس ها، کالهبرداري،  اسپم، کوکی ها،  پاپ آپ

افزارها و نرممسائل مربوط به رمز عبور، به روز رسانی . محرمانه بودن اطالعات شخصی. الزامات قانونی. اخالق. قوانین و مقررات ایمیل
هاعاملهاي کاربردي و سیستمبرنامه

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

هایی در مورد هر یک از موارد باال تهیه و در کالس ارائه و به بحث بگذارندگزارش
ی از  این راهبردها را به صورت عملی هایی براي شناسایی، مدیریت و مقابله با مسائل امنیتی را معرفی و بکارگیري یکراهبردها 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 قانونسرقت(گیري از منابع فاوا مروري بر معیارهاي اخالقی در بهرهCopy Right(

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/در مورد پیامدهاي منفی ومثبت رعایت

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
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

26 cyber bullying مانند  Ransom waresا
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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 ( سترس قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشد هاي رایج و قابل دچند 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 رشتهعاملفزارها و سیستماافزارها، سختنرم
تواند مواردي چون هاي مخصوص کودکان استثنایی میعاملبراي نرم افزارها و سیستمVinu27x, Deaf Apps28 (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
ینه کاربرد سخت افزار هاي آموزشیفیلم و کلیپ هاي نمونه در زم
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
متناسب با رشتهافزارهاي شبیه ساز نرم
افزارهاي نرمLMS ،CMS ،LCMS

منابع آموزشی. 4
.، تدوین سیاست هاي راهبردي فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش)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(ي داود، احدیان، محمد، رمضانی، عمران محمد.3

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 میسطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارتفاوا براي تعیین 

27 http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux
28 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en نرم افزارهاي مخصوص ناشنوایان در (
)گوگل پلی
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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- 3ن ارزشیابی را تشکیل دهند و بخشی از ای

و مدرس باشد 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 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 شبکهراتب ایجاد شبکه و مولفهسلسه م
cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS Server,

Mail Server
Wi-Fi, Bluetooth, cableبا استفاده از امکانات موجود، ) دو یا سه کاربر( ایجاد یک شبکه کوچک 

هاي اجتماعی شبکه

يآموزسیستم 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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»2ایجغرافآموزشدرکاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات «درس  سرفصل

معرفی درس و منطق آن.1
واد از جمله سواد اطالعاتی، اي با فناوري اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداري از ابعاد گوناگونی از سزندگی بشر در عصر کنونی به گونه

اطالعات و فناوريضرورت توجه به. گرددسواد رسانه اي، سواد رایانه، سواد فناوري، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب می
آموزان امروز ین بعد سواد یکی از نیازهاي دانشمندي از الذا آشنایی و بهره. هاي رسمی وارد گرددارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزش

آموزان را براي ورود به عرصه زندگی دارند، خود نیز باید ضمن برخورداري از رو معلمان که وظیفه آماده سازي دانشاز این. وشهروندان فردا است
هاي هاي خود بهره گیرند و با تلفیق این فناوري در فرصتوزشي فناوري اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آمها و سواد الزم در حوزهشایستگی

آموزان را آموزش دهند که چگونه خود را براي استفاده صحیح از گیري از افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانشیادگیري عالوه بر بهره-یاددهی
. آمده بواسطه این فناوري در زندگی آماده کنندهاي پیشفرصت

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
واحد کارگاهی1: تعداد واحد
48هر واحد : زمان درس

فناوري اطالعات کاربرد : پیشنیاز
1و ارتباطات 

2کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات آموزش جغرافیا : نام درس

: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
برنامه درسی و -2زش ، در آموICTدرك -1مولفه  6ها دانشجو معلمان در جدول شایستگی

یادگیري حرفه اي -6سازمان بندي و مدیریت  و -ICT ،5-4پداگوژي ، -3ارزشیابی ، 
.باشدبه شرح جدول زیر می29معلم  در سواد فناوري

)تولید دانش(3سطح )تعمیق دانش(2سطح )سواد فناوري(1سطح مالك ها
ICTدرك 

در آموزش
هادرك سیاست

3سطح 2طح س1سطح 
هاي با داشتن دانش عمیق از سیاست

ملی و اولویت هاي اجتماعی، درجهت 
3حداقل ها، حمایت از این سیاست

مبتنی (هایی کالسینمونه فعالیت
.را طراحی نماید) بر فاوا

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

3حداقلها، حمایت از این سیاست
مبتنی (هایی کالسی نمونه فعالیت

را طراحی و سپس با ) بر فاوا
توجه ارزیابی گروه همتا  و خود 
طراحی مورد نظر را مورد اصالح 

.قرار دهد

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

چندین ها، حمایت از این سیاست
) مبتنی بر فاوا(فعالیت کالسی 

راحی، اصالح، و پیاده را ط
.سازي نماید

هاي مهارت
فاوا

ابزارهاي پیچیده

3سطح 2سطح 1سطح 

ه از فاوا  براي یادگیري کارآتر و موثرتراستفاد: سواد فناوري 29
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ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 
هاي کاربردي ویژه  موضوع برنامه

مسئله یک موقعیتدرسی خود، 
محور  را طراحی نمایند که در آن با 

ي فاوا از جمله ي منعطفانهاستفاده
ه به دانش آموزان در جهت منابع شبک

دسترسی به اطالعات و برقراري ارتباط 
با کارشناسان خارج از مدرسه براي 
تجزیه و تحلیل مسئله انتخاب شده 

.کمک نماید

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 
هاي کاربردي ویژه  موضوع درسی برنامه
هاي مسئله محور یک موقعیتخود، 

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

از جمله منابع (ي فاوا ي منعطفانهاستفاده
شبکه در جهت کمک به همکاري 

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

هاي فردي و گروهی پروژه)  انتخاب شده
سازي نموده و بر  پیادهآموزي را دانش

.ها نظارت نمایدآن

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 
هاي کاربردي ویژه  موضوع درسی برنامه
هاي متنوع مسئله و موقعیتخود، 

را طراحی نمایند که پروژه محوري
ي ي منعطفانهها با استفادهبتوانند در آن

از جمله منابع شبکه در جهت کمک (فاوا 
آموزان، دسترسی به کاري دانشبه هم

اطالعات و برقراري ارتباط با کارشناسان 
خارج از مدرسه براي تجزیه و تحلیل 

هاي فردي و پروژه) مسائل انتخاب شده
سازي نموده و آموزي پیادهگروهی دانش

.ها نظارت نمایدبر  آن

برنامه 
درسی و 
ارزشیابی

کاربرد دانش
3سطح 2سطح 1سطح 

رخورداري از دانش عمیق در ضمن ب
مورد موضوع رشته خود و توانایی 

ي آن در بکارگیري منعطفانه
هاي گوناگون، با استفاده از موقعیت

در یک مسئله پیچیدهفاوا، حداقل 
آموزان طراحی رشته درسی براي دانش

هاي ارائه شده راه حلنماید و 
آموزان را در پاسخ توسط دانش

رزیابی قرار به این مسئله مورد ا
.دهد

ضمن برخورداري از دانش عمیق در مورد 
موضوع رشته خود و توانایی بکارگیري 

هاي گوناگون، ي آن در موقعیتمنعطفانه
یک مسئله پیچیدهبا استفاده از فاوا،  

آموزان را بهرشته درسی براي دانشدر
راه حل اي طراحی نماید که گونه

، ارائه شده براي مسائل) هاي(
آموزان از مسئله را درك دانش

.گیري قرار دهدمورد اندازه

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

ي آن در بکارگیري منعطفانه
هاي گوناگون، با استفاده از موقعیت
در رشته اي مسائل پیچیدهفاوا،  

اي گونهآموزان بهدرسی را براي دانش
هاي ارائه راه حلد که طراحی نمای

شده براي مسائل، درك 
آموزان از مسائل را مورد دانش
.گیري قرار دهداندازه

حل مسائل پیچیدهپداگوژي
3سطح 2سطح 1سطح 

آموزش (دو  تکلیف مسئله محور
ي گروهی و پروژه) آموز محوردانش

دانش آموزي مبتنی بر فاوا را تعریف و 
ح مسائل و ضمن طرطراحی نماید 

در گروه همتا با استفاده از 
ها، طراحی نظرات ارزیابانه آن

.خود را مورد اصالح قرار دهد

آموزش (دو تکلیف مسئله محور
ي گروهی و پروژه) آموز محوردانش

دانش آموزي مبتنی بر فاوا را تعریف و 
ضمن اصالح طرح طراحی نموده و 

سازي طرح را خود، مراحل پیاده
.تشریح نماید

آموزش (چندین تکلیف مسئله محور
ي گروهی دانش و پروژه) آموز محوردانش

آموزي مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی 
سازي و مراحل طراحی، پیادهنماید و 

ها توسط و ارائه راه حل
آموزان در تکالیف مسئله دانش

هاي گروهی را مورد محور و پروژه
.نظارت و ارزیابی قرار دهد

هاي مشارکتیگروهسازمان 
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بندي و 
مدیریت

3سطح 2سطح 1سطح 
انعطاف پذیري یک محیط یادگیري

را در کالس درس طراحی نمایدکه در 
هاي به تلفیق فعالیتآن قادر 

و بکارگیري آموز محوردانش
منعطفانه  فناوري براي حمایت از این 

.باشدفعالیت

انعطاف پذیري را یک محیط یادگیري
س درس خلق نمایدکه در آن قادر در کال

آموز هاي دانشتلفیق فعالیتبه 
و بکارگیري منعطفانه  فناوري محور

و همکاري براي حمایت از این فعالیت
.باشدگروهی

انعطاف پذیري محیط هاي یادگیري
را در کالس درس خلق نمایدکه در آن 

آموز هاي دانشفعالیتقادر به تلفیق 
نعطفانه  محور  و بکارگیري م

فناوري براي حمایت از این 
.باشدها و همکاري گروهی فعالیت

یادگیري 
اي حرفه
معلم

مدیریت و راهنمایی
3سطح 2سطح 1سطح 

یک با استفاده از مهارت و دانش الزم  
در راستاي یادگیريپروژه پیچیده

ها  اي را طراحی نماید که در آنحرفه
استفاده از همکاري با سایر معلمان، و

شبکه ها براي دستیابی به اطالعات 
همکاران و کارشناسان خارج مدنظر 

.قرار گرفته شده باشد

دو با استفاده از مهارت و دانش الزم  
را در راستاي یادگیريپروژه پیچیده

اي  ایجاد و مدیریت نماید که در حرفه
ها  همکاري با سایر معلمان، و استفاده آن

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

.گرفته شده باشد

ب با استفاده از مهارت و دانش الزم  
را در راستاي ايپروژه هاي پیچیده

اي  ایجاد و مدیریت نماید حرفهیادگیري
ها  همکاري با سایر معلمان، و که در آن

استفاده از شبکه ها براي دستیابی به
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
هادرك سیاست

3سطح 2سطح 1سطح 
هاي ملی و با داشتن دانش عمیق از سیاست

ماعی، درجهت حمایت از اولویت هاي اجت
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

هاي ملی و با 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

لکردي و یادگیريتکالیف عم
:دانشجو معلمان

هاي متفاوت کار معلمان هاي فاوا را تجزیه و تحلیل نموده و تاثیرات بالقوه آن را بر یادگیرنده و جنبهیک نمونه از اسناد مربوط به سیاست
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تعیین کنند
 تحلیل قرار دهند در مورد اصول بکارگیري فاوا در آموزش و پرورش توضیح داده و این اصول را مورد و تجزیه و
در مورد چگونگی جاي دادن این اصول در فرآیند آموزش پیشنهاداتی ارائه گردد
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

ارهاي پیچیدهابز
3سطح 2سطح 1سطح 

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

ي فاوا ي منعطفانهنمایند که در آن با استفاده
از جمله منابع شبکه به دانش آموزان در 
جهت دسترسی به اطالعات و برقراري 

تباط با کارشناسان خارج از مدرسه براي ار
تجزیه و تحلیل مسئله انتخاب شده کمک 

.نماید

هاي ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و برنامه
یک کاربردي ویژه  موضوع درسی خود، 

هاي مسئله محور و یک موقعیت پروژه موقعیت
ها با را طراحی نمایند که بتوانند در آنمحور

از جمله منابع شبکه (ي فاوا انهي منعطفاستفاده
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  آموزي را پیادهگروهی دانش

.ها نظارت نمایدآن

هاي ر مورد انواع ابزارها و برنامهضمن آگاهی د
هاي موقعیتکاربردي ویژه  موضوع درسی خود، 

را طراحی نمایند متنوع مسئله و پروژه محوري
ي فاوا ي منعطفانهها با استفادهکه بتوانند در آن

از جمله منابع شبکه در جهت کمک به همکاري (
آموزان، دسترسی به اطالعات و برقراري دانش

ا کارشناسان خارج از مدرسه براي تجزیه ارتباط ب
هاي فردي و پروژه) و تحلیل مسائل انتخاب شده

ها سازي نموده و بر  آنآموزي پیادهگروهی دانش
.نظارت نماید

آموزانکاربرد  فاوا در طراحی و مدیریت یادگیري مشارکتی و پروژه محور دانش
ا رشته خود و نرم افزارهاي تولید محتواهاي نرم افزاري متن باز متناسب بمعرفی 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  30طراحی مواد آموزشی با استفاده از محیط نوشتاري
هاي گوناگون دانش آموزي معرفی شبکه یا نرم افزار مناسب براي مدیریت، نظارت، اریابی پیشرفت پروژه
آموزانوزان، همتایان، والدین و جوامع بزرگتر در جهت پرورش یادگیري دانشآمنقش فاوا در ارتباط و همکاري با دانش.
آموزان داخل و خارج از کالس درسشبکه و پشتیبانی از همکاري دانش
هاي مشتركهاي داده بر خط و ایمیل منابعی براي یافتن افراد و منابع براي پروژموتورهاي 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

30 authoring environment مجموعه ابزارهایی براي تولید محتواي دیجیتال یا ساخت نرم افزار



۲۸۹

هاي هر کدام از منابع آموزشی در مورد ویژگیI ،IIهاي تعاملی و مشارکتی بحث ها براي طراحی فعالیتهاي آنتو معنایی مزایا و مدودی
.و گفتگو نمایند

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

ها و کاتالوگ ها نرم افزارهاي مناسب براي یادگیري مسئله محور و پروژه محور در موضوع  زمینه تخصصی خود را جستجو ایتدر وب  س
هاي خود براي موثر بودن در جهت اهداف خاص آموزشی قصد شده معیارهاي و دستورالعمل هاي ارزیابی را توسعه داده و انتخاب. نماید

.توجیه نماید
به صورت گروهی دانشجویان یک واحد مطالعه  در رشته مربوطه را به . ز محیط نوشتاري یا ابزارهاي آن را به نمایش در آوردطرز استفاده ا

.صورت بر خط طراحی نمایند
هاي پروژه آموزي را به نمایش درآورد  و داده اي پروژه براي  مدیریت، نظارت و ارزیابی پروژه دانشچگونگی 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 رد و نمونهمحیط هاي مذکور یک الگ را براي خود تهیه نموده، ونتایج چاپی خود را در آن به اشتراك بگذا
.نمایش دهد

کند آموزان را در انجام پروژه هاي مشترك کاري و یادگیري پشتیبانی میهاي  ارتباطی و همکاري برخط که دانشدر مورد مزایاي محیط
و  تعامالت برخط دانش آموزان را نمایش معلمان یک الگ را براي خود تهیه نموده، ونتایج چاپی خود را به اشتراك گذاشته. 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

نمایند، تجربیات خود را در آن جا جستجوهاي خود را در راستاي پروژه رشته خود هدایت نمایند، در پروژه مشترك بر خط شرکت و تعامل 
.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 

را در پاسخ به این مسئله مورد ارزیابی قرار 
.دهد

ضمن برخورداري از دانش عمیق در مورد 
ود و توانایی بکارگیري موضوع رشته خ

هاي گوناگون، با ي آن در موقعیتمنعطفانه
رشته دریک مسئله پیچیدهاستفاده از فاوا،  
اي طراحی گونهآموزان را بهدرسی براي دانش

ارائه شده براي مسائل، ) هاي(راه حل نماید که 
گیري آموزان از مسئله را مورد اندازهدرك دانش

.قرار دهد

ورداري از دانش عمیق در مورد ضمن برخ
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 

ا مورد آموزان از مسائل رمسائل، 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 محیطدي با بکارگیري بستههاي کلیآموزان از مفاهیم و فرآیندچگونگی افزایش درك دانش

)هاي یادگیريفاوا در نظریه(
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آموزان از مفاهیم و فرآیندهاي کلید برنامه درسیهاي مبتنی بر فاوا در ارزشیابی براي ارزیابی درك دانشدستورالعمل
تکالیف عملکردي و یادگیري

دانشجومعلمان
فاوا باید منجر به درك . (توانند بوسیله فاوا آموزش داده شوند انتخاب شوددرسی داده شده، مفاهیم و فرآیندهایی که میدر بخشی از برنامه

)عمیقتر از مفاهیم گردد
 توانند با فاوا آموزش داده شوند، شناسایی نمایندداده شده، مفاهیم و فرآیندهایی که می) متناسب با رشته(براي متن آموزشی.
هاي نرم افزاري رشته درسی خود را شناسایی و در کالس به نمایش در آورندد متنوعی از بستهتعدا.
در مورد دستیابی به اهداف برنامه درسی و ارزشیابی از طریق فاوا،  با یک کارشناس به صورت برخط در کالس تعامل و گفتگو ترتیب دهند.
الس ترتیب دهندهاي مرتبط با رشته خود بازدید برخط در کاز موزه .
آموزان از مفاهیم کلیدي 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 اوا در یکی از نظریهاز طریق جستجو در اینترنت در مورد ف

.بحث و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد
افزاري ویژه موضوعات درسی رشته خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و توضیح دهند که چگونه این بسته ها مفاهیم و هاي نرمبسته

.کنندده در محیط یادگیرنده محور را حمایت میحل مسائل پیچی
هاي استفاده از محصوالت فاوا در برنامه درسیدستورالعمل

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

دي و یادگیريتکالیف عملکر
: دانشجو معلمان

ي سن و موضوع درسی هاي مختلف آموزش و کیفیت  و ویژگی محصوالت فاوا ویژهآموزان 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 آنعملدستورال.

 هاي مبتنی بر فاوا  طراحی کنندداده شده، دستورالعمل) متناسب با رشته(براي متن آموزشی و اهداف ارزشیابی.
هاي العملی براي ارائه گزارشبه عنوان نمونه دستور.  (رندهایی را تهیه نموده و در فرآیند آموزش بکار گیبراي محصوالت فاوا دستورالعمل

)آموزي از نتایح آزمایش شیمیدانش
ارزشیابی مبتنی بر فاوا

 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
. یم کلیدي مناسب هستند مورد تجزیه و تحلیل قرار دهدو درك بنیادي از مفاه..)حل مسئله، تفکر انتقادي، و 

 داده شده، یک ابزار مناسب را شناسایی نمایند) متناسب با رشته(براي متن آموزشی و اهداف مهارت ارزشیابی.
وزان از مفاهیم و براي موضوعی در برنامه درسی دستورالعمل هاي مبتنی بر فاوا براي ارزشیابی را طراحی نماید که در آن درك دانش آم- 
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.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 در مورد دیدگاه- 

.و تحلیل قرار دهند
ع در رشته خود طراحی نموده و آن را در کالس ارائه نموده تا مورد ارزیابی قرار گیرد و یک نمونه آزمون برخط و برون خط براي یک موضو- 

.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

آموزي ي گروهی دانش و پروژه) محور
و مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی نماید 

ضمن طرح مسائل در گروه همتا با استفاده از 
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

اصالح ضمن 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

ي گروهی را هادر تکالیف مسئله محور و پروژه
.مورد نظارت و ارزیابی قرار دهد

هاي یادگیري مشارکتی و پروژه محور مبتنی بر فاوا با تمرکز بر مسائل واقعی زندگی  سازي فعالیتطراحی و پیاده
یري مفاهیم و فرآیندها و آموزان از طریق بکارگمحور مبتنی بر فاوا و ایجاد در توسعه تعامالت اجتماعی و تفکر در دانشنقش یادگیري پروژه

هاي کلیدي در حل مسائل واقعیمهارت
 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
ی بر فاوا هاي طراحی، واحد طرح درس مشارکتی و پروژه محور مبتنویژگی
هاي کاربردي موضوعات ویژه براي فعالیت هاي کالسی که قدرت استدالل، گفتگو، مشارکت و حل معرفی ابزارهاي متن باز و برنامه

.نمایدآموزان تقویت میمسائل پیچیده را در دانش
هاي گروهی  سئله محور و پروژهسازي تکالیف مهاي مناسب براي پیادههاي دیجیتال و شبیه سازي یکی از روشداستان و بازي

تکالیف عملکردي و یادگیري
: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 

تواند مورد حمایت شود شرح داده شودیري پروژه محور میها یادگهایی 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
طریق ارتباط و گفتگو برخط کالسی با کارشناسان مربوطه همکاري نماینداز.
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 دانشهاي مناسب مبتنی بر فاوا براي معرفی آنمسائل واقعی زندگی منتخب، روشبراي.
هاي یادگیري مورد استفاده قرار می گیرند، توصیف نموده و توضیح دهند که فاوا یادگیري گوناگون را که در فعالیت-راهبردهاي یاددهی
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.ها تلفیق گرددتواند در آنچگونه می
محور، هاي پروژهسازي  براي حل مسائل پیچیده و واقعی زندگی و یا فعالیتطراحی و یا شناسایی یک داستان و بازي دیجیتال و یا شبیه

ارائه سناریو در کالس و نقد و ارزیابی  آن

سازمان بندي و مدیریت: 5فصل

شایستگی
هاي مشارکتیگروه

3سطح 2سطح 1سطح 
انعطاف پذیري را در ريیک محیط یادگی

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 

بکارگیري وآموز 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 ،Blutooth31در کالس درس .) ..و

هاي مبتنی بر فناوريهاي یادگیري پروژه محور دانش آموزان در محیطچگونگی مدیریت فعالیت
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
مالت ها شرکت و تعایک 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 نمایندژه محور دانشهاي مدیریت فعالیت هاي کالسی پرودر 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 از مهارت و دانش الزم  با استفاده
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 

ژه دو پروبا استفاده از مهارت و دانش الزم  
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 

پروژه هاي ب با استفاده از مهارت و دانش الزم  
اي  ایجاد حرفهراستاي یادگیريرا درايپیچیده

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 

.به پیوست مراجعه شود31
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.قرار گرفته شده باشد.قرار گرفته شده باشد.مدنظر قرار گرفته شده باشد
اياستفاده از منابع دیجیتال و همکاري برخط براي یادگیري حرفه

:ا دربررسی نقش فاو
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 مدیریت، تجزیه تحلیل، تلفیق و ارزیابی اطالعات به منظورحمایت از یادگیري حرفه

لیف عملکردي و یادگیريتکا
:دانشجو معلمان

اي را حمایت نمایند بحث نمایندتوانند یادگیري حرفهدر مورد منابع اطالعاتی برخط گوناگون و  استفاده از سایر منابعی که می .
نمایندکند هدایتاي آنان را حمایت میجستجوهاي 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 . سان و جوامعی باشندخود براي یافتن چنین کارشنا
.هاي خود در این زمینه را به اشتراك بگذارندفعالیت

ها خود غالیتها در فهاي مدیریت دانش مربوطه در جهت تجزیه و تحلیل منابع بر خط بحث نمایند و آندر 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
آزمایشگاه
 پروژه
 فردي و گروهی) آزمایشگاه+ ريکاوشک(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
 صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمنددیتا پروژکتور ،
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
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دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي دانشجویانتلفن(هاي عامل با انواع سیستمهاي همراهتلفن(
 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 +ADSL، از 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 میملعابراي نرم افزارها و سیستمVinu32x, Deaf Apps33 (for chat) را

.پیشنهاد نمود
 نرم افزارهاي

Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept mapping or mind
mapping, Simulators

ه شاملامکانات الزم براي راه اندازي شبک:
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 گروهو سیستم عاملنرم افزارهاي
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
.دارس راهبرد تحول وزارت آموزش و پرورش در توسعه فاواسازي مهوشمند

.، تدوین سیاست هاي راهبردي فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش)1383(مهرمحمدي، محمود و نفیسی، عبدالحسین 
مقدمات تکنولوژي آموزشی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور) 1390(آبادي، خدیجه علی

اي ارزشیابی یادگیريراهبرده. 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

بی تکوینی که در حین فرآیند ارزشیا-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

٣٢http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux
٣٣https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en) نرم افزارهاي مخصوص ناشنوایان در

)گوگل پلی
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نمره به 10هایی به ارزشیابی تکوینی و نمره از نمره ن10گردد 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 

.نمایداي دانشجو معلم تعیین میهمربوطه موضوع آن را با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرف

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.....ر، انواع چارت، اسالیدها، نمودار، معرفی پوست ،
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 و ،photo shop

معرفی برخی از محتواها
LO34 ،اشیاء یادگیري
 کارآموزي مبتنی برشبکه
خودآموزي،  مطالعه راهنمایی شده  ناهمزمان
یادگیري همزمان (35پیشامدها با هدایت مربی (
 همکاري گروه کوچک

: فرآیند طراحی تولید محتواي یادگیري الکترونیکی 
 هاي یادگیري و راهبردهاي آموزشی مربوطه یادگیري براساس نظریه)یا موضوع ( واحد طراحی آموزشی
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
اییتنظیم جدول ارائه محتواي نه

) 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

هوشمندکالس:

34 Learning Object
35 Instructor – led Events



۲۹۶

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
  کالس ...)محتوا ، گروه با گروه ، کالس باخارج کالس وارتباط استاد با شاگرد ، استاد بامحتوا ، محتوا با( طراحی مدل ارتباطی

..) تجهیزات الکترونیکی و(هوشمند براساس نیازها وامکانات 
اجراي و ارزشیابی آموزشی کالس هوشمند  

 ازطریق ( ثبت نام از شاگردانLMS(
از ...) تی ، نیاز سنجی وآزمون رفتار ورودي ، پیش آزمون ، آزمون تشخیصی سبک هاي شناخ( اجراي ارزشیابی ورودي

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
 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

LMSوLCMSارزشیابی ،گروه ارزشیابی از طریق 
 از طریق) نواع آزمون هاي الکترونیکیا( 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
دالیل شبکه سازي، مزایا و محاسن ایجاد شبکه
تاریخچه شبکه
 معرفی بزرگترین شبکه
 هاي شبکهایجاد شبکه و مولفهسلسه مراتب
cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS Server,

Mail Server
Wi-Fi, Bluetooth, cableبا استفاده از امکانات موجود، ) دو یا سه کاربر( ایجاد یک شبکه کوچک 

هاي اجتماعی شبکه

لید محتواي الکترونیکی و انتشار  الکترونیکی محتواهایی از نرم افزارهاي تونمونه
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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»3ایجغرافآموزشدرکاربرد 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 جمله سواد اطالعاتی، صر کنونی به گونهزندگی بشر در ع

ت و اطالعافناوريضرورت توجه به. گرددسواد رسانه اي، سواد رایانه، سواد فناوري، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب می
آموزان امروز مندي از این بعد سواد یکی از نیازهاي دانشلذا آشنایی و بهره. هاي رسمی وارد گرددارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزش

ید ضمن برخورداري از آموزان را براي ورود به عرصه زندگی دارند، خود نیز بارو معلمان که وظیفه آماده سازي دانشاز این. وشهروندان فردا است
هاي هاي خود بهره گیرند و با تلفیق این فناوري در فرصتي فناوري اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزشها و سواد الزم در حوزهشایستگی

خود را براي استفاده صحیح از آموزان را آموزش دهند که چگونهگیري از افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانشیادگیري عالوه بر بهره-یاددهی
. آمده بواسطه این فناوري در زندگی آماده کنندهاي پیشفرصت

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
واحد کارگاهی1: تعداد واحد
48هر واحد : زمان درس

فناوري اطالعات کاربرد : پیشنیاز
2و ارتباطات 

3جغرافیا کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات آموزش : نام درس

: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
برنامه درسی و -2در آموزش ، ICTدرك -1مولفه  6ها دانشجو معلمان در جدول شایستگی

یادگیري حرفه اي -6سازمان بندي و مدیریت  و -ICT ،5-4پداگوژي ، -3ارزشیابی ، 
.باشدبه شرح جدول زیر می36معلم  در سواد فناوري

)تولید دانش(3سطح )تعمیق دانش(2سطح )سواد فناوري(1ح سطمالك ها
ICTدرك 

در آموزش
هانوآوري در سیاست

ضمن درك مقاصد و اهداف 
هاي ملی در جلساتی که به سیاست

هاي آموزش و منظور اصالح سیاست
گردد پرورش در مورد فاوا تشکیل می

.مشتاقانه و داوطلبانه شرکت نماید

هاي صد و اهداف سیاستضمن درك مقا
ملی در جلساتی که به منظور اصالح 

هاي آموزش و پرورش در مورد سیاست
شرکت نموده و در گردد فاوا تشکیل می

هاي مرتبط، پیشنهاداتی ها و گفتگوبحث
.ارائه دهد

ضمن درك مقاصد و اهداف 
هاي ملی در جلساتی که به سیاست

هاي آموزش و منظور اصالح سیاست
در مورد فاوا تشکیل پرورش 

شرکت نموده، و عالوه بر گردد می
ها، ها و گفتگوشرکت در  بحث

اي در خصوص نظرات ارزیابانه
، کاربست و بازبینی طراحی
هاي در نظر گرفته شده براي برنامه

.ها ارائه دهداجراي این سیاست
هاي مهارت
فاوا

ابزارهاي فراگیر

در راستاي حمایت از توسعه در راستاي حمایت از توسعه در راستاي حمایت از توسعه 

ارآتر و موثرتراستفاده از فاوا  براي یادگیري ک: سواد فناوري 36
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هاي خالقیت، یادگیري رتمها
حداقل یک جامعه دائمی و انعکاسی 

مبتنی بر فاوا را طراحیدانشی
.نماید

هاي خالقیت و یادگیري دائم و مهارت
جامعه 3الی 2بازتابی دانش آموزان، 

.مبتنی بر فاوا را طراحی نمایددانشی

ي خالقیت و یادگیري دائم هامهارت
چندین و بازتابی دانش آموزان، 

متفاوت مبتنی بر فاوا جامعه دانشی
.را طراحی نماید

برنامه درسی 
و ارزشیابی

مهارت هاي جامعه دانشی
با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 

رشد شناختی، عاطفی و جسمی و (
آگاهی از چگونگی ایجاد شرایط بهتر 

و با ) براي دانش آموزانیادگیري 
مناسب هاي راه حلاستفاده از فاوا  

آموزي براي مشکالت احتمالی دانش
هاي و با برخورداري از مهارتبینیپیش

طرحی براي پیچیده در این مورد 
هاي عملیاتی نمودن یکی از راه حل

.مورد نظر ارائه نمایند

رشد (با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
ختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از شنا

چگونگی ایجاد شرایط بهتر یادگیري براي 
راه و با استفاده از فاوا  ) دانش آموزان

مناسب براي یکی از مشکالت هاي حل
و با بینیآموزي پیشواقعی دانش

هاي پیچیده در این برخورداري از مهارت
طرحی براي عملیاتی نمودن یکی از مورد 

.د نظر ارائه نمایندهاي مورراه حل

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 با استفاده از فاوا  راه حل

یکی از مشکالت مناسب براي 
بینی و با آموزي پیشواقعی دانش

ي پیچیده در هابرخورداري از مهارت
این مورد طرحی براي عملیاتی 

هاي مورد نظر نمودن یکی از راه حل
ارائه نمایند و راه حل موردنظر را در 

سازي نماید و نتایج حاصله را پیاده
.مورد ارزیابی قررا دهد

خود مدیریتیپداگوژي
مشابهدو موقعیتبا استفاده از فاوا، 

ا  هاز فرآیند یادگیري را که در آن
دانش آموزان قادر به اجرا و 

هاي توسعه یافته بکارگیري مهارت
سازي طراحی و پیادهخود باشند 

.نماید

دو موقعیت متفاوتبا استفاده از فاوا، 
ها  از فرآیند یادگیري را که در آن

دانش آموزان قادر به اجرا و بکارگیري 
هاي توسعه یافته خود باشند مهارت

.نمایدسازي طراحی و پیاده

چندین موقعیتبا استفاده از فاوا، 
از فرآیند یادگیري را که در گوناگون

ها  دانش آموزان قادر به اجرا و آن
هاي توسعه یافته بکارگیري مهارت

سازي طراحی و پیادهخود باشند 
.نماید

سازمان 
بندي و 
مدیریت

هاي یادگیريسازمان
ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و 

ئه پشتیبانی پیگیرانه از همکاران،  ارا
یک برنامه مبتنی بر فاوا را طراحی و 

مدرسه به که در طی آن اجرا نمایند
عنوان جامعه مبتنی بر نوآوري با استفاده 

.نقش نماینداز فاوا  ایفاي 

ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و 
یک ارائه پشتیبانی پیگیرانه از همکاران، 

وا را طراحی و اجرا برنامه مبتنی بر فا
مدرسه به عنوان که در طی آن نمایند

جامعه مبتنی بر نوآوري و یادگیري دائم با 
.استفاده از فاوا  ایفاي نقش نمایند

ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و 
ارائه پشتیبانی پیگیرانه از همکاران،  

هاي متنوعی مبتنی بر فاوا را برنامه
طی آن که درطراحی و اجرا نمایند

مدرسه به عنوان جامعه مبتنی بر 
نوآوري و یادگیري دائم با استفاده از  

.فاوا  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 

براي آزمودن،  دائما درحال همتایان

با استفاده از فناوري اطالعات و 
ارتباطات و برخورداري باال از توانایی، 
انگیزه، تمایل و تشویق و حمایت همتایان 

دگیري براي آزمودن،  دائما درحال یا

با استفاده از فناوري اطالعات و 
ارتباطات و برخورداري باال از توانایی، 
انگیزه، تمایل و تشویق و حمایت 
همتایان براي آزمودن،  دائما درحال 
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اي باشد و به این منظور یادگیري حرفه
اي را با هدف یک جامعه آموزشی حرفه
.خلق دانش طراحی نماید

یک جامعه آموزشی اي باشد و حرفه
اي را با هدف خلق دانش طراحی و حرفه

.سپس ایجاد نماید

جوامع آموزشاي باشد و یادگیري حرفه
اي را با هدف خلق دانش طراحی حرفه

.و سپس ایجاد نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
3کاربرد فاوا در رشته علمی 

.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
هادر سیاستنوآوري 

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 د فاوا تشکیل میآموزش و پرورش در مور
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

ت ها، نظراها و گفتگوشرکت در  بحث
، کاربست و اي در خصوص طراحیارزیابانه

هاي در نظر گرفته شده براي بازبینی برنامه
.ها ارائه دهداجراي این سیاست

برنامه (هاي نظام آموزشی  در مورد فاوا سازي سیاستاي براي پیادههاي اصالحی آموزشی مدرسهطراحی و اجراي برنامه
)تحول بنیادین آموزش و پرورشدرسی ملی جمهوري اسالمی ایران و سند

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)  وابا تاکید بر فا(هاي اصالحی نظام آموزش ملی بحث کالسی در مورد قصد سیاست

..هاي مدرسه گرددها در سطح برنامهسیاست
سازي هاي اصالحی را پیادههاي سیاستتواند مولفهاي در سطح مدرسه را که میهاي کاري که در آن دانشجومعلمان برنامهتشکیل گروه

.نماید، طراحی نمایند
شده در فاز ابتدایی طراحیي 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 هارتدر راستاي حمایت از توسعه مهاي در راستاي حمایت از توسعه مهارتهاي سعه مهارتدر راستاي حمایت از تو
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خالقیت، یادگیري دائمی و انعکاسی 
مبتنی بر فاوا را حداقل یک جامعه دانشی

.نمایدطراحی

خالقیت و یادگیري دائم و بازتابی دانش 
مبتنی بر فاوا جامعه دانشی3الی 2آموزان، 

.را طراحی نماید

خالقیت و یادگیري دائم و بازتابی دانش 
متفاوت چندین جامعه دانشیآموزان، 

.مبتنی بر فاوا را طراحی نماید

آموزاننرم افزارهاي تولید محتوا و منابع آموزشی براي ایجاد خالقیت و نوآوري در دانش
افزارهاي تولید اي و تجهیزات و نرمضبط چند رسانه( شی مبتنی بر فاوا عملکرد و اهداف ابزارهاي تولید محتواي الکترونیکی و منابع آموز

37و نرم افزارهاي انتشار محتواي الکترونیکی...) افزارهاي چاپ، ابزارهاي طراحی وب ومحتواي الکترونیکی تولید، ابزارهاي ویرایش، نرم

آموزانر دانشدر جهت ایجاد نوآوري و خالقیت د38فرآیند 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 مینافزاري و منابع تولید دیجیتال را نمایش داده و در مورد اینکه آهاي نرمتعداد متنوعی از بسته
.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 میدانشتوانند خلق دانش می

آموزان افزارهاي مربوطه براي ایجاد خالقیت و نوآوري در دانشبا توجه به رشته علمی، طرح درسی طراحی نموده که در آن از ابزارها و نرم
اند در کالس واقعی اجرا گردد و این طرح درس می تو. 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 محتواهاي الکترونیکی تولید شده را به منظور استفاده دانش

.استفاده نمایندهااحتمالی در جهت اصالح برنامه

برنامه درسی و ارزشیابی: 3فصل 
شایستگی

مهارت هاي جامعه دانشی

.به پیوست مراجعه شود37
.به پیوست مراجعه شود38
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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 حتمالی دانشمناسب براي مشکالت ا

هاي و با برخورداري از مهارتبینیپیش
طرحی براي عملیاتی پیچیده 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 ) آموزانایجاد شرایط بهتر یادگیري براي دانش 
مناسب براي یکی هاي راه حلبا استفاده از فاوا  

و با بینیآموزي پیشاز 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 
عاطفی و جسمی و آگاهی از شناختی، 

چگونگی ایجاد شرایط بهتر یادگیري براي 
و با استفاده از فاوا  راه ) 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 

ارائه نمایند و راه حل هاي مورد نظرراه حل
سازي نماید و نتایج موردنظر را در پیاده

.حاصله را مورد ارزیابی قررا دهد
هاي پیچیده شناختی با استفاده از فاواپرورش مهارت

دیریت اطالعات، از جمله م(آموزان با استفاده از فاوا ها در دانشهاي پیچیده شناختی و چگونگی آموزش و بروز  این مهارتمعرفی مهارت
)39حل مسئله، همکاري و تفکر انتقادي

 آموزان هاي جستجو، مدیریت و تجزیه و تحلیل و بکارگیري اطالعات  در دانشایجاد مهارتمعرفی راهبردهایی براي
به منظور ایجاد و توسعه هاي فاوا هاي کالسی در رشته مربوطه  با استفاده از ابزارها و دستگاهفرآیند طراحی واحدهاي مطالعه و فعالیت

، ساخت دانش و برقراري ارتباط 40ریزي ، یادگیري انعکاسیهاي استدالل، برنامهمهارت
هاي ارتباطات و همکاري آموزان براي بکارگیري فاوا در جهت بهبود مهارتراهبردهاي تشویق دانش
زیابی دانشی و عملکردي مبتنی بر فاوا در موضوعات درسی آموزان براي توسعه و استفاده از خود و دیگر ارراهبردهاي تشویق دانش

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

هاي پیچیده شناختی ارائه کالسی در مورد مهارت
اموزاننشها توسط داي و بروز آنکارهایی براي  چگونگی کسب و توسعههاي فرایندهاي پیچیده شناختی و پیشنهاد و ارائه راهارائه ویژگی
اي که کسب منجر به بروز یک یا چند مهارت پیچیده شناختی توسط 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
.نموده و پیشنهادات اصالحی دریافتی را اعمال نمایندهمتایان بررسی

هاي یادگیري مبتنی بر فاوا هاي فعالیتهاي جستجو و مدیریت اطالعات بحث و گفتگو نمایند و در مورد ویژگیهاي مهارتدر مورد ویژگی
.ا تهیه ودر کالس درس ارائه و ارزیابی گرددهمونه 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  فعالیتهاي استدالل، برنامهدر مورد مهارت
بط با رشته،  تولید و در میان گروه ها در واحدهاي مطالعه مرتهایی از این فعالیتها را ایجاد و توسعه دهند،  بحث شود و مثالمهارت

ئه همتایان به اشتراك گذاشته شود و سپس واحدهاي مطالعه تولیدي را مورد ارزیابی و نقادي قرار داده و پیشنهادهایی براي منابع اضافی ارا

.در کارورزي اجرا گردد39
40Reflective 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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.دهند
ها را مورد حمایت می تواند این مهارتهاي ارتباطی و همکاري و اینکه چگونه فعالیت هاي یادگیري فاوا محور هاي مهارتدر مورد ویژگی

. ها را تولید نمایندهایی از این فعالیتقرار دهد در کالس بحث وگفتگو نموده و نمونه
اي مجازي یک نمونه مدل پیشنهاد و ارائه دهنددر مورد ارتباط و همکاري موثر از طریق شرکت در مجامع یادگیري حرفه.
هاي مبتنی بر دانش و عملکرد که براي انعکاس ارزیابی روي متایان بحث شود همچنین  دستورالعملدر مورد مشخصات ارزیابی خود و ه

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

هاي کلیدي موضوع درسی و فاوا را از طریق تلفیق فناوري هاي محوري را که انتظارات یادگیري مهارتهاي دانش و عملکرددستورالعمل
.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
به اجرا و بکارگیري آموزان قادر

طراحی هاي توسعه یافته خود باشند مهارت
.سازي نمایدو 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 موقعیتاز فاوا، با استفاده 
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
هاي معلم در ضمن تدریس به عنوان الگویی براي استدالل، حل مسئله و تولید دانشویژگی
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 فعالیتهاي پروژهان براي ایجاد طرحآموزمعرفی 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 دي انتشار پروژه هاي دانشهاي کاربربرنامه
. و همتایان شود

42هاي یادگیري انعکاسیو مدل41بررسی تئوري ها(هاي خود اموزان در انعکاس آموختهارائه راهبردهایی براي راهنمایی و هدایت دانش(

41
Dewey, J. (1933). How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process. Boston:

D.C. Heath and Company.

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=318
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عملکردي و یادگیريتکالیف
دانشجو معلمان:
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
اد درسی برخط که دانش آموزان را در طراحی و برنامه ریزي فعالیت هاي یادگیري خود شان پشتیبانی می کند، هاي مودر 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
.قیقات و خلق اثر به صورت برخط به عنوان الگو و نمونه باشنداي خود در حل مسائل مشارکتی یا تححرفه

کند بحث نمایند هاي یادگیري خود را پشتیبانی میریزي فعالیتآموزان را در طراحی و برنامههاي معلم که دانشهاي فعالیتدر مورد ویژگی
.و نتیجه را مورد ارزیابی قرار دهندو نمونه هاي از این فعالیت ها را تولید نمایند و در کالس درس اجرا نمایند

 در مورد ویژگی هاي فعالیت هاي معلم که دانش آموزان را در بکارگیري  فناوري هاي مختلف در فعالیت هاي یادگیریشان پشتیبانی
.ارزیابی قرار دهندها تولید نمایند و در کالس درس اجرا نمایند و نتیجه را موردکند، 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 فناورينمونه
.اي بر خط به نمایش بگذارندیادگیري حرفه

نماید، در کالس بحث نمایند و آموزان را تقویت و حمایت میهاي معلم که یادگیري انعکاسی دانش هاي 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 بانی پیگیرانه از همکاران، پشتی

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،  

نوعی مبتنی بر فاوا را طراحی و اجرا نمایندمت
مدرسه به عنوان جامعه مبتنی که در طی آن 

بر نوآوري و یادگیري دائم با استفاده از  فاوا  
.ایفاي نقش نمایند

مدرسه، جامعه اي مبتنی بر نوآوري و یادگیري دائم
ش دانش و درك موضوعات برنامه درسی و توسعه جوامع براي افزای43هاي 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 برنامه44ریزيمعرفی، عملکرد ابزارهاي فکري وبرنامه

42 Reflective learning

صري تجربیات عینی، مشاهده و انعکاس ، خلق مفاهیم ذهنی، آزمودن در موقعیت هاي جدید در تئوري کلبعن4از جمله مدل 

43 knowledge-building با مدل هاي ارائه شده در این مورد آشنا شوند از جمله نمونه زیر :
ve knowledge building(2010) Designing collaboratiHeng-TohLengHwee,SeahHoonLay,SoJeong-Hyo

54,Volume,Education&Computersenvironments accessible to all learners: Impacts and design challenges,
490–, February 2010, Pages 4792Issue
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آموزان انعکاسی دانش
  ،کالس و مدرسه هوشمندLMS ،CMS وLCMS)45)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 میدرسیهایی خاص از منابعی را که در موضوع کنند و نمونهحمایت می

هاي یادگیري کارایی محیط. دهند توضیح دهدآموزان را مورد پشتیبانی قرار میها چگونه جوامع یادگیري دانشمورد این که این محیط
. اند را نشان دهداي 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
نمونه هایی خاص از این ابزارها در موضوع درسی خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و از این . آموزان حمایت نمایندیادگیري دانش

ها در واحد مطالعه طراحی شده استفاده نموده، واحد مطالعاتی را در کالس درس اجرا نماید نتایج را  بر اساس میزان حصول به اهداف ابزار
.مورد ارزیابی قرار دهد

 پیشنهاداتی براي بهبود عملکرد نرم افزارهايLMS،LCMS ،CMSآموزان ارائه دهنددر جهت توسعه نوآوري و خالقیت دانش.
اي که عالوه بر دستیابی به اهداف برنامه درسی، موجب تقویت و توسعه کالس هوشمند را طراحی، اجرا، و ارزشیابی نمایند به گونهیک

.اموزان گرددروحیه نوآوري و خالقیت در دانش

اي معلمیادگیري حرفه: 6فصل 
شایستگی

معلم به عنوان مدل یادگیرنده
ات و ارتباطات و با استفاده از فناوري اطالع

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 
از توانایی، انگیزه، تمایل و برخورداري باال

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

با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و 
برخورداري باال از توانایی، انگیزه، تمایل و 

ویق و حمایت همتایان براي آزمودن،  دائما تش
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
رنامه درسی و تمرین هاي کالسی ایفاي نقش رهبري در ایجاد چشم اندازي مناسب براي مدرسه با  با تلفیق فاوا در ب
ایفاي نقش رهبري در میان همکاران در حمایت از نوآوري در مدرسه و ارتقاء یادگیري مداوم مبتنی بر فاوا
اي مبتنی بر فاوااي خود براي ارتقاء نوآوري و بهبود حرفههاي حرفهخود ارزیابی دائم و انعکاس فعالیت
ها معرفی انجمن(ها در آموزش رشته علمیاي ، شرکت و بحث در مورد بهترین تمرینکت در مجامع حرفهگیري از منابع فاوا براي شربهره

)معلمان در رشته علمی.. و مجامع مجازي و
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
ق نمایند بحث نمایندتوانند فاوا را در برنامه درسی و کالس درس خود تلفیمیمدارسهاي مختلفی که در مورد راه.

44 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 شود45
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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
هکارهایی براي ها و ارائه راپیش بینی چالش( ها در نظر بگیرند طراحی نمایند و سپس مواردي را براي چگونگی اجراي این  پیشرفت 

) 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

ران و همکاران طراحی نموده و به برنامه عملیاتی مبتنی بر فاوا براي ایجاد محیط حمایتی و خالقانه با همکاري مدی. هستند، بحث نمایند
.   اشتراك بگذارند و راهبردهایی براي بکارگیر ابزارها و منابع خالقانه در مدرسه خود ارائه دهد

هایی از تجربیات خود را بیان نمایندنمونه. ي فاوا بحث نماینداي نوآورانه خود در حوزههاي حرفهدر مورد فعالیت.
تواند مورد استفاده قرار گیرد اي میهاي یادگیري حرفهع فاوا براي حمایت دائم نوآوري و توسعه از طریق انجمندر مورد اینکه چگونه مناب

. هایی از تجربیات مبتنی بر فاواي خود را ارائه نمایندنمونه.  بحث نماید

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
نمایشی- سخنرانی
آزمایشگاه
 پروژه
 فردي و گروهی) ایشگاهآزم+ کاوشکري(کشفی
حل مسئله
حل خالق مسئله
هاي هدایت شده و مباحثهها و پاسخپرسش
طوفان مغزي
و..................

حداقل امکانات سخت و نرم افزاري
منابع اطالعاتی مکتوب یا برخط
 مجهز به اینترنت پرسرعت) آزمایشگاه رایانه(شبکه آزمایشگاهی
یش، رایانه، تخته هوشمنددیتا پروژکتور ، صفحه نما
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 سیستمهاي همراه با انواع تلفن(
 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، )  wirelessیاlanصورت به+ADSLاز طرق دایال آپ، (تلفن 
حداقل یک پردازشگر موجود در بازار
سخت افزارهاي داخلی و خارجی و جانبی رایانه
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تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، لپOTG
هاي آموزشی مربوط به رشتهعاملافزارها و سیستمافزارها، سختنرم
تواند مواردي چون وص کودکان استثنایی میهاي مخصعاملبراي نرم افزارها و سیستمVinu46x, Deaf Apps47 (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
فیلم و کلیپ هاي نمونه در زمینه کاربرد سخت افزار هاي آموزشی
افزارهابروشورهاي معرفی سخت
هاي مربوطه به انتخاب گروههاي آموزشی گروهاملنرم افزارهاي و سیستم ع
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 :هران نشر، تمحمدرضا اصغرزادهمترجم مرجع کامل سیستم عامل مکینتاش، )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
/http://www.projectlooksharp.orgمحتواهاي 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

ارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند -2گیرد، ها صورت میبهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارتفاوا براي تعیین سطح کالس و استفاده 
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- 3دهند و بخشی از این ارزشیابی را تشکیل
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 میآن را با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفهمربوطه موضوع

٤٦http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux
٤٧/play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=enhttps:/) نرم افزارهاي مخصوص ناشنوایان در

)گوگل پلی
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هاپیوست. 6
تولید محتواي الکترونیکی:

استانداردهاي تولید محتواي الکترونیکی 
 آشنایی با استانداردهايSCORM وAICCترونیکیدر تولید محتواي الکترونیکی و آموزش الک

تولید محتواي الکترونیکی 
هاي الکترونیکی دیداريرسانه

 ،کاربرد ، مزایا و محدودیت ها.....معرفی پوستر، انواع چارت، اسالیدها، نمودار ،
هاي الکترونیکی دیداري در آموزشفرآیند انتخاب رسانه
س، نوشته، شکل، عک(هاي الکترونیکی دیداري هاي آموزشی رسانهطراحی پیام(..
افزارهاي الکترونیکی دیداري از طریق نرمتولید رسانه هايpower point ،publisher و ،photo shop

معرفی برخی از محتواها
LO48 ،اشیاء یادگیري
 کارآموزي مبتنی برشبکه
خودآموزي،  مطالعه راهنمایی شده  ناهمزمان
یادگیري همزمان (49پیشامدها با هدایت مربی (
 گروه کوچک همکاري

: 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
ب با هرفعالیت یادگیري فرآیند انتخاب رسانه مناس

 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
شیطراحی فرصت هاي یادگیري ، فعالیت هاي یادگیري و راهبردهاي ارزشیابی براساس مدل هاي نوین آموز
  کالس ...)ارتباط استاد با شاگرد ، استاد بامحتوا ، محتوا بامحتوا ، گروه با گروه ، کالس باخارج کالس و( طراحی مدل ارتباطی

..) تجهیزات الکترونیکی و(هوشمند براساس نیازها وامکانات 

48 Learning Object
49 Instructor – led Events
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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( رزشیابی ورودياجراي ا

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
 اشتراك گذاري و ارسال محتواها وفعالیت هاي یادگیري براي هر گروه از طریق بهLCMS
 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

LMSوLCMS،گروه ارزشیابی از طریق ارزشیابی
 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
cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS Server,

Mail Server
Wi-Fi, Bluetooth, cableبا استفاده از امکانات موجود،) دو یا سه کاربر( ایجاد یک شبکه کوچک 

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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»جغرافیادر آموزش اي هاي 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

اعتماد اول آشنایی با تجربه خاص و دوم کسب انگیزه و : 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 قالبنده دانشهاي خاص دربردارتجربه

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

مشخصات درس
نظري: ع درسنو

1: تعداد واحد
ساعت16: زمان درس

ندارد: پیشنیاز
و با (انفرادي : نحوه آموزش

حضور معلمان سرآمد داراي 
)تجربه خاص

جغرافیادر آموزش ايهاي خاص حرفهتجربه: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
اي اقدام کند و برخی از معلمان داراي تجربه هاي تحقق یک تجربه خاص، اشاره و به تحلیل چنین زمینهردي از زمینهبه موا

دار حرفه هاي مسالههمچنین، داراي احساس مثبت به عمل ابتکاري در موقعیت. خاص در رشته تخصصی خود را بشناسد
.داندمعلمی است و خود را آماده براي چنین عملی می

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
:شایستگی اساسی

PK 2&2-2، 1-2کد-
3

PCK 3، 2- 3، 1-3کد-
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 می

تبیین شناسد و قادر است به 
عمل ابتکاري معلمان داراي 

. تجربه خاص اقدام کند

هاي خاص معلمان نه تنها تجربه
- رشته تخصصی خود را تبیین می

کند، که بر بنیاد موارد 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 می

کدیگر پیوند کند و آنان را با ی
دهد و خود در اجتماعی می

.کندیادگیري آنان مشارکت می
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 

ود و از بازخوانی تجربه خ
. شوددیگري دیده می

هاي ارائه شده داراي بنیاد پاسخ
پژوهشی دقیقی است و ضمن 
بکارگیري زبان مناسب ارائه، از 
سازماندهی و حتی محتواي بدیع 

. برخوردار است
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:ن به شرح ذیل سازمان یافته استاي آمحتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 
طرح ضرورت و جایگاه موضوع و اول

ایجاد انگیزه جهت پیگیري درس 
و ارزشـیابی تشخیصــی و اعــالم  

برنامه درس

معرفی برنامه و سرفصل سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربوط،شناسایی انتظارات دانشجویان، 
و کاربردهاي آن براي معلمان، معرفی تکـالیف عملکـردي و چگـونگی    درس، تشریح منطق درس

. ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد

گیـري  هـاي شـکل  هـا و زمینـه  هاي متنوع کالس درس و ضرورتتشریح شرایط معمول و مسالهتبیین تجربه خاص معلم دوم
.گیري آنها در اعتالي آموزشهاي خاص معلمی و اهمیت بکارتجربه

.هاي خاص معلمانمطالعه دست کم یک کتاب و یک مقاله از تجربه: 1تکلیف 
. ایجاد فرصت براي ارائه تجربه خاص براي معلمان و گفتگوي در باره تجربه گزارش شدههاي خاصارائه تجربهسوم تا هشتم

تجربـه  «هاي ممکن براي شناسایی یتهمه دانشجومعلمان موظفند به بررسی در موقع:2تکلیف 
.اقدام و نتیجه را در جلسه آینده به کالس ارائه کنند» ايخاص حرفه

. تشریح منطق روش کار توسط مدرس و گفتگوي در باره چگونگی ادامه کارنقد و ارزیابی فرایند کار کالسنهم
هایی از خاص کنند و نمونهمیدانشجویان به بازخوانی تجربه آموزش معلمان خود اقدام : 3تکلیف 

. کنندبودن ان را آشکار می
ــا   ــم تــ دهــ

پانزدهم
. ایجاد فرصت براي ارائه تجربه خاص براي معلمان و گفتگوي در باره تجربه گزارش شدههاي خاص معلمانارائه تجربه

. باره چگونگی ادامه کارتشریح منطق روش کار توسط مدرس و گفتگوي درنقد و ارزیابی فرایند کار کالسشانزدهم
کننـد و آن را نقـد و   دانشجویان به بازخوانی تجربه آموزش همین درس خود اقدام می: 4تکلیف 

. کنندبررسی می

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
. ودشـ جانبه دانشـجومعلمان انجـام مـی   هاي کالس درس با محوریت آموزشگر و البته با مشارکت همهدر 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
هـاي  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       . کندن را ایجاد و آن را مدیریت میکند و فرصت گفتگوي آناتخصصی را فراهم می
دانشجوي این درس موظف است بر اساس . تواند به دانشجومعلمان واگذار شودهدایتی، واگذاري معرفی تجربه خاص معلمان می

همچنین، . جلسه با آمادگی مشارکت نمایدبرنامه اعالم شده به مطالعه منابع و جستجوي در واقعیات بپردازند و در گفتگوهاي هر
ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود بـا درخواسـت تعیـین وقـت     دانشجویان حق دارند به طرح پرسش بپردازند و براي ارائه دیدگاه

حـال، در جلسـات درس ممکـن اسـت     درعـین . دقیقه در کالس درس به صـورت سـازمان یافتـه ارائـه نظـر کننـد      10قبلی، تا 
توانـد بـه صـورت    شود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها میهایی مطرح پرسش

تواند براي همـه یـا برخـی از    ها میاین قبیل پرسش. شودشفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه 
.درصد تکالیف مقرر درس تجاوز نکند50وط به آنکه تعداد آنها از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشر

منابع آموزشی . 4
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الزامی نیسـت؛ امـا آموزشـگر تـالش خواهـد کـرد منـابع مفیـد را         1398در این درس استفاده از منبع مکتوب تا سال -
ي گروه آموزشـی بـراي مـدت    استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوري و تایید شورا. 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 -

همچنین، آموزشگر این درس موظف است به جستجوي اجتماعات تخصصی . مفید براي دریافت اطالعات را ارائه کنند
علمان مخصوصا در فضاي مجازي اقدام کند و موارد مفید را به دانشجویان معرفی و آنان را براي مشـارکت، تشـویق   م

. کند
تـاالر گفتگـوي   «اند تمـامی دانشـجومعلمان را بـراي عضـویت در     به بعد موظف1394آموزشگران این درس از سال -

.در آن مشارکت نماینددر پورتال دانشگاه هدایت کنند و خود نیز » معلمان آینده

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
-در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میايهاي خاص حرفهتجربهارزشیابی پایانی در درس : ارزشیابی پایانی

ها و تجارب خود از گفتارهاي درس، گفتگوهاي کالسی، مطالعه منابع و مشارکت درگیرد 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
. قدام کننددهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی، به اصالح آن امصلحت 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

. موثر در مباحث کالسمشارکت جدي و
. 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

.شودظرافت و زیبائی ظاهري تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می
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»پژوهش روایی: 1ايحرفهتوسعهوپژوهش« درس سرفصل
معرفی درس و منطق آن.1

هاي تربیت معلم امروزه با آن روبرو هستند، خلق فرصت هاي یادگیري است که بر توانایی یکی از چالش هایی که مؤسسات و دانشگاه
اي دانشجو درصورتی که در طول برنامه آموزش حرفه. آموزشی تأثیرگذار باشد/ معلمان جهت رویارویی مؤثر با موقعیت هاي واقعی تربیتی

ورند هاي نامعلومی که در آن غوطهمعلمان فرصت پژوهش در تجربه را بدست آورند، به توانایی هاي مورد نیاز براي مواجهه با موقعیت
که، روایت هاي شخصی که حاصل تأمالت از آنجا.آموزان خود منتقل کننددست خواهند یافت و قادر خواهند بود این توانایی را به دانش

کند، لذا آموزش پژوهش روایی به عنوان از تجربه را ممکن میهاي واقعی کالس درس است فرصت یادگیريدانشجو معلمان در موقعیت
ه و در آینده بتوانند از پیش نیاز برنامه کارورزي این امکان را فراهم می کند تا دانشجویان به شیوة روایی به مطالعه تجربیات خود پرداخت

اي خویش این توانایی براي تأمل بر عمل خود، بهبود شرایط آموزشی و تربیتی، سهیم نمودن دیگران در تجربیات خود و نیز توسعه حرفه
. بهره بگیرند

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/ دافاه
/ 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 روایتروایت تجربه
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 قالب داستانی با جزئیات
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 / ودتفکر خ
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واکنشها، و رفتارها، 
فراد حاضر هاي ادیدگاه

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 / علمی
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 

ري آن را تحلیل ساختا
.  نماید

توانسته است داده هاي 
جمع آوري شده را تحلیل و 
تفسیر کند و یافته هاي 
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
یوند می زنند؟چگونه روایت ها بین دانش آشکار و دانش ضمنی پ

اهداف پژوهش روایی و کاربردهاي آن 
انواع پژوهش روایی

: تکلیف عملکردي
اي در قالب یک با مطالعه داستان زندگی معلمان و مقاالت علمی در زمینه پژوهش روایی تأثیر این شیوه مطالعه را در بهبود عملکرد حرفه

.مقاله کوتاه ارائه نماید
البته قالب مذکور قبالً باید ). (ها و مراحلش ارائه کندورت خالصه یا در قالب یک مقالۀ مروري با ذکر ویژگییک پژوهش روایی را به ص

.توسط استاد توضیح داده شود
ابزار هاي گردآوري اطالعات: فصل دوم

ماهیت اطالعات در پژوهش روایی
ابزار هاي گردآوري اطالعات در پژوهش روایی

جربه هاي مشتركیادداشتهاي میدانی از ت-
دفترچه یادداشت هاي روزانه-
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مصاحبه ها-
داستان گویی-
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-
ناي کالن ها و تفسیر معبازنمایی 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 در یک نمونه
. در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند/ جدول به نمایش بگذارد

یک 
ستفاده از شیوه پژوهش روایی تهیه شده است را از منظر فرایند تحلیل اطالعات مطالعه و یافته هاي خود را مقاالت علمی پژوهشی که با ا

. گزارش نماید
کد گذاري: فصل سوم

انواع کدگذاري 
50کد گذاري اولیه-

51مرور کد هاي اولیه-

52کد گذاري محوري-

مرور کد ها و طبقه بندي داده ها-
مفاهیم/ مضامین-
اي ایجاد ارتباطعمق و بینش بر-

: تکلیف عملکردي
/ فرایند کدگذاري و طبقه بندي را تا مرحله شناسایی و تبیین مضامین بر روي تجربیات شخصی خود از دوران تحصیل اجرا و یافته ها

. بینش حاصل از واکاوي تجربیات را با دیگران به مشارکت بگذارد
تحلیل ساختاري: فصل چهارم

فرآیند تحلیل ساختاري

50 - Initial/Open coding
51 - Selective coding
52 - Axial coding
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ي حذفقاعده-
حذف شدید-
تعمیم-
ساختن-
قاعده صفر-

: تحلیل سه بعدي
داشتن سایر افراد ها، و خلق و خو هم چنین تعامل اجتماعی براي دربرتعامل شخصی بر اساس احساسات، امیدها، واکنش: تعامل-

هاي آنان و قصد، اهداف، فرضیات، و دیدگاه
به تجربه اتفاقات مرتبط است؛ و آینده، مشتاقانه منتظر تجربیات احتمالی استبررسی گذشته که به خاطر آمده است؛ حال: تداوم-
-هاي متفاوت شخصیتاطالعات در مورد شرایط، زمان، و مکان در موقعیت فیزیکی، با حدود و قصد، اهداف، و دیدگاه: موقعیت-

ها 
: تکلیف عملکردي

را تحلیل و ) معلمان/ همکالسی ها(تجربیات سایرین/ موعه تجربیات شخصیتحلیل سه بعدي مج/ با استفاده از فرایند تحلیل ساختاري
. 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

روایی محدودیت ها و مخاطرات پژوهش
استفاده از نظریه ها و یافته هاي علمی

چگونه یافته هاي پژوهش روایی را ارزیابی می کنیم؟
: تکلیف عملکردي

یافته هاي علمی / همکاري با شرکت کنندگان/ یافته هاي حاصل از تکلیف عملکردي در فصل چهار را با استفاده از شیوه مثلث سازي
. پژوهشی اعتبار بخشی نماید

اهبردهاي تدریس و یادگیرير. 3
مطالعۀ منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهیدن در زمینۀ پژوهش روایی، برگزاري کارگاه آموزشی براي آموزش پژوهش روایی با 

استفاده از راهبردهاي مشارکتی، براي به . استفاده از رویکرد توسعه فردي و به کمک واکاوي تجربیات شخصی صورت می گیرد
.شتن تجربیات و ارائه یافته به تحقق اهداف این درس و نیز تنوع بخشیدن به تجربیات کمک می کنداشتراك گذا

منابع آموزشی. 4
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:منابع اصلی
)در دست تألیف(پژوهش روایی دکتر عطاران 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
ت، لذا در ارزشیابی خود ارزیابی دانشجو بر اساس از آنجایی که هدف این درس یادگیري از و به کمک تجربه اس: ارزشیابی پایانی

ارزیابی استاد بر اساس . و تفسیر تجربیات حاصل از فعالیت ها در طول ترم بر اساس مستندات داراي اهمیت است) توصیف(تحلیل 
اشتن تجربیات نیز به اشتراك گذ/ مجموعه تکالیف عملکردي دانشجو در طول و شرکت در سمینار هاي کالسی براي ارائه یافته ها

. بخش دیگر از ارزشیابی دانشجو را تشکیل می دهد
اي بر اساس مستندات ارائه شده در گزارش عملکرد پایانی تفسیر دانشجو از تجربیات شخصی و نقش آن در توسعه توانایی هاي حرفه

نمره10
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

هاي پژوهشی تولید شده توسط دیگران پذیرش نقش پژوهشی از سوي معلم در کنار دو وظیفۀ مهم دیگر او مبنی بر وظیفۀ استفاده از یافته
این امر بدان معناست که . سازدنا و توانا کردن آنها در حوزه اقدام پژوهی را روشن میضرورت داآموزان، و وظیفۀ  آموزش پژوهش به دانش

به نحوي که با بینشی پیش برود، 54فاصله گرفته و به سوي تدریس و عمل فکورانه53معلم باید ازتدریس و عمل تربیتی عادي شده
ها و اخذ بازخورد مداوم ها، کاربرد بالفصل یافتهحلیشی به یافتن راهاندپژوهشی 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
خاصی براي بهبود آن است که منجر به ارتقاء توانایی خاص آموزشی، تدریس، و یادگیري دانش آموزان و متعاقباً بکارگیري روش هاي

. 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: زمان درس

پژوهش و توسعه : پیشنیاز
2، کارورزي 1اي حرفه

کنش پژوهی: 2اي پژوهش و توسعه حرفه: درسنام

: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 / رفت و برگشت میان مسئله و موقعیت آموزشییک مسئله را با استفاده از فرآیند 
بازتاب هاي حاصل از این فرآیند را براي بهبود عملکرد در موقعیت هاي بعدي طراحی، اجرا و گزارش 

نماید 
:شایستگی اساسی

Ck&pck 1-2کد&

3سطح2سطح1سطح هامالك&4-3&3-3

دام یافته هاي اقتحلیل یافته ها
پژوهی را از نظر تأثیر 

آن بر فرآیند یادگیري   
تحلیل وتفسیر کرده 
اما به محدودیت ها و 
فرصت هایی که این 
مطالعه براي اقدامات 
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 

رصت هایی که این ف
مطالعه براي اقدامات 
بعدي ایجاد نموده را 

.گزارش کرده است

یافته هاي اقدام پژوهی را 
از نظر تأثیر آن بر فرآیند 
یادگیري   تحلیل و 
تفسیر کرده و به 
محدودیت ها و فرصت 
هایی که این مطالعه 
براي اقدامات بعدي ایجاد 
نموده و نحوه بهره گیري 

عمل از این نتایج در
اي خود را گزارش حرفه

.کرده است

53-routinized
54 - 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 

.استرعایت شده

فرآیند کار نشان می دهد 
که در پژوهش انجام شده 
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 

مل بر نشان دهنده تأ
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 
یمات اتخاذ عمل و تصم

.شده است

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 براي قرار گرفتن در 
چرخه پژوهش و عمل  

اي شده استحرفه

ي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنهافرصت. 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-
رفه اي معلمعمل پژوهی و رشد ح-

: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
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: فعالیت عملکردي
. عملکرد بتواند نقات قوت و ضعف آن ها را شناسایی و گزارش نمایدبا مطالعه نمونه گزارش هاي اقدام پژوهی در سطوح متفاوت -

:بخش دوم 
)تعریف، ابعاد، گستره،ماهیت،( چیستی عمل پژوهی در آموزش و پرورش -

)ضرورت و اهمیتاهداف ، پیامدها،( چرایی عمل پژوهی در آموزش و پرورش-
تاریخچه و خاستگاه هاي عمل پژوهی-
هاي موجود در زمینه اقدام پژوهیدیدگاهها ونظریه-

:فعالیت یادگیري
. مشارکت در نقد و ارزیابی گزارش هاي ارائه شده در کالس در زمینه اقدام پژوهی هی ارائه شده-

: فعالیت عملکردي
وزش و پرورش و ارائه آن در تهیه یک نوشته انتقادي در مورد باورها و عقاید شخصی خود در مورد چیستی و ضرورت اقدام پژوهی در آم-

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-
هیباز اندیشی در باره داده ها و شواهد و اصالح فرایند اقدام پژو-

نقش مشورت و مشارکت در اقدام پژوهی-
نقادي و اعتباریابی در اقدام پژوهیارزشیابی ،-

چگونگی بازخورد ،اصالح و کاربرد نتایج در اقدام پژوهی
چگونگی مستند سازي، ثبت و ضبط مراحل و تهیه گزارش نهایی و اطالع رسانی و  اشاعه دستاوردهاي اقدام پژوهی-

)هاگزارش حاصل از فعالیت عملکردي گروه(الب گزارش شده در کالس مشارکت در نقد مط
: 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

:بخش چهارم 
انجام مراحل اقدام پژوهیتدوین طرح و -

:فعالیت یادگیري
مشارکت در ارزشیابی و نقد طرح اقدام پژوهی دانشجو معلمان و یکایک مراحل اجرایی آن در خالل جلسات متناظر با روند پیشرفت -

زشیابی و نقد دیگران در هر مرحله ازتدوین طرح و اجراي آن، دانشجویان گزارش الزم را به کالس ارائه و از مشورت، ار( 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-
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تدوین طرح -
انتخاب روش و تدوین مراحل -
و ساختن یا یافتن ابزار گردآوري داده ها مشخص کردن شواهد مهم-
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 ،-
اخذ بازخورد، اصالح و کاربرد نتایج در حل مسئله یا بهبود امر مورد پژوهش-
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 ( ي اقدام پژوهی به تحلیل و نقادي گزارش هاي مطالعات اقدام پژوهی معلمان اصول، روش و مراحل اجرابیان فلسفه، مبانی،

.شودو آشنا سازي دانشجو معلمان با تجارب معلمان پژوهنده پرداخته می) رشته آموزشی دانشجو معلمان  
آموزشی خود و تدوین پیشنهاده هاي مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشتهدانشجو 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 
. کنندکالس ارائه داده و از نقد و مشارکت سایر دانشجو معلمان استفاده می

منابع آموزشی. 4
- :منبع

رزشیابی یادگیريراهبردهاي ا. 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 می55کارکه 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

55 -portfolio
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»درس پژوهی: 3اي پژوهش و توسعه حرفه« سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

گر در تدوین طرح درس پژوهشی ، اجرا و اعتبار یابی آن درس پژوهی یک رویکرد براي توسعه حرفه اي است که  در ، آن معلمان با یکدی
این رویکرد ظرفیت شگرفی براي تحقق اهداف مدرسه بعنوان سازمان یادگیرنده و بستري براي گفتگوهاي حرفه اي . همکاري می کنند 

موزشی محتوا را در معلمان توسعه درس پژوهی، دانش آ. گیري در مدرسه فراهم می سازد–در باره آموزش ، تدریس و فرایندهاي یاددهی 
به این . یادگیري توسعه می بخشد –بخشیده و با سازوکارهاي خود ، قدرت و شایستگی معلمان را براي مواجهه با مسایل فراروي یاددهی

توان تخصصی اي بطور همزمانترتیب دانشجو معلمان با گذراندن این درس، ضمن کار گروهی و درك اهمیت هم افزایی در توسعه حرفه
.خود در حوزه دانش تربیتی، دانش موضوعی، دانش فناوري آموزشی توسعه می دهد

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

هـاي  اصـول و روش : پیشنیاز
تدریس

درس پژوهی:3اي پژوهش و توسعه حرفه:  نام درس

:این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایان: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

اي در توسعه ظرفیت ها و توانایی هاي شخصی، و تأثیر آن در شکل با درك نقش مشارکت حرفه
گیري سازمان یادگیرنده یک برنامه درس پژوهی را با مشارکت یک گروه همکار طراحی و اجرا 

..نماید

:شایستگی اساسی
Ck&pck 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 

. می پذیردگروه میشود را 

در فرآیند کار جمعی براي 
پذیرش وظایف و 
مسئولیت ها براي حل 
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 حسط

در فرآیند مطالعه بافت و 
مسئله / زمینه نیاز

شناسایی شده و ترسیم 
مدرسه چشم انداز در سطح

مشارکت نموده و نتایج 

در فرآیند مطالعه بافت و 
مسئله / زمینه نیاز

شناسایی شده و ترسیم 
چشم انداز در 

مدرسه مشارکت سطح
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نموده اما تحلیل نتایج 
یادگیري دانش 
آموزان نشان دهنده 
تأثیر عملکرد او بر 
شکل گیري یک 

اي براي گروه حرفه
ادامه مشارکت 

.  اي نیستحرفه

یري دانش آموزان یادگ
نشان دهنده تأثیر عملکرد 
او بر بهبود عملکرد 

.مدرسه است

نموده و نتایج یادگیري 
دانش آموزان نشان 
دهنده تأثیر عملکرد او بر 
مشارکت براي توسعه 

بود عملکرد اي و بهحرفه
.مدرسه است

گزارش با استفاده از 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، بر کنشتأمل

هاي و رفتارها، دیدگاه
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، 
رگیر در هاي افراد ددیدگاه

موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات اتخاذ 
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
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همچنین سواالتی را براي شرح . و نقش آن در تولید دانش بومی تدریس می پردازد با مشارکت در بحث به ضرورت و اهمیت درس پژوهی
.همچنین سواالتی را براي شرح بیشتر موضوعات مطرح می نماید . بیشتر موضوع مطرح می نماید 

: فعالیت عملکردي
س پژوهی در حرفـه معلمـی و تهیـه گـزارش     هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در تحلیل جایگاه و نقش درتشکیل کارگروه

براي ارائه به کالس،
: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-
ضوع تعریف مساله و انتخاب مو-
روش هاي نیاز سنجی-
پیش بینی شرایط و نیازمندیهاي اجراي درس پژوهی-

: فعالیت یادگیري
همچنین سواالتی را براي شرح بیشتر موضوعات مطرح مـی  . با مشارکت در بحث موضوعاتی را براي فعالیت درس پژوهی مطرح می کند 

.نماید 
: فعالیت عملکردي

.زمینه پژوهشی را تعریف و مساله و موضوع مرتبط با آن را مشخص می کند در قالب کارگروههاي دانشجویی ، یک
: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-
عیین تجارب و فعالیتهاي یادگیريت-
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-

: الیت یادگیريفع
.و دالیل و اهمیت هر یک از مولفه ها را بر می شمارد. در باره چارچوب طرح درس پژوهشی  بحث می کند 
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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

واهد و مستندات مورد نظر گروهتعیین ش-
تعیین روش و چگونگی مشاهده طرح درس-
تقسیم وظایف اعضاي گروه در حین مشاهده-
طراحی فرمهاي گردآوري اطالعات و مستند سازي مشاهده-

: فعالیت یادگیري
.می سازند در باره  چگونگی اجراي طرح درس پژوهشی  بحث می کنند و نکات جدیدي را براي اجراي بهینه آن مطرح

: 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
زشتحلیل انگی

تحلیل رفتار اجتماعی دانش آموزان
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
ر ایـن زمینـه مطـرح  مـی     در باره چگونگی نقد مناسب تر نحوه اجراي طرح درس پژوهشی در کالس بحث می کنند و نکات جدیدي را د

.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 

ل انگیزش، تحلیل نتایج یادگیري، تحلی(نحوه تحلیل  نتایج مربوط به یادگیري  و رشد دانش آموزان)الف 
،)تحلیل رفتار اجتماعی دانش آموزان

.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

.لیت گروه خود بر یادگیري دانش آموزان و رشد حرفه اي خود می پردازند با ارایه مستندات الزم به جمع بندي از تاثیر فعا
تهیه گزارش نهایی و اشاعه دستاوردهاي گروه درس پژوهی:  فصل ششم 
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ضرورت اشاعه نتایج درس پژوهی-
روش هاي اشاعه و انتشار دستاوردهاي گروه-
نحوه تدوین گزارش نهایی درس پژوهی-

: فعالیت یادگیري
.ورت اشاعه نتایج درس پژوهی بحث می کنند در باره ضر

: فعالیت عملکردي
.گزارش کار گروه خود را تدوین و ارایه می نمایند 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

در کالس  در فرایند . حل مساله، نقادي و پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی استهاي اصلی شامل پرسش و پاسخ،راهبرد-
و آشنا سازي دانشجو معلمان با ) به تناسب رشته آموزشی دانشجومعلمان( و نقادي گزارش هاي مطالعات درس پژوهی تدریس به تحلیل

.شودتجارب معلمان درس پژوه پرداخته می
هاي مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین برنامه دانشجو معلمان در قالب گروهدر بخش عملی،-

)  مشابه سازي شرایط  کالس درس ( یا نمونه اي ) درصورت دسترسی به کالس و مدرسه(وهی و اجراي آن در محیط واقعی درس پژ
. کنندپردازند و گزارش کار خود در هر مرحله را به کالس ارائه داده و از نقد و مشارکت سایر دانشجو معلمان استفاده میمی
-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 4
هاي با یکدیگر همکاري شخص دانشجو و سایر همکالسفرایندي مبتنی بر مشارکت است که در آن استاد،یابی در این درس،ارزش

این ارزشیابی به صورت . شوداي میهاي کیفی تأکید و توجه ویژههاي کمی بر جنبهدر این ارزشیابی عالوه بر جنبه. و مشارکت دارند
گیرد و بر ارزیابی صورت می- شوداو گردآوري می56کارکه در پوشه–انجام شده توسط دانشجو مداوم و بر اساس فعالیت هاي 

. شوداي میتوسط خود دانشجو تأکید ویژه
نمره 8نمره به  کار عملی در حوزه درس پژوهی و 8نمره به ارزشیابی دانشجو به صورت تکوینی طی نیمسال ، 4در این ارزشیابی،

.  ی اختصاص می یابد به آزمون پایان
منابع آموزشی. 5

. انتشارات جهاد دانشگاهیدرس پژوهی ، مبانی ، اصول و روش اجرا ، ) 1392(رضا ، ساکی
درس پژوهی راهنمایی عملی براي مدیران و معلمان ، ترجمه دکتر رضا ساکی و داریوش مدنی ، ) 1389( استیپانک و همکاران 
انتشارات حکمت علوي

اتسایر نک
.انجام می شود 4تدریس درس پژوهی پس از تدریس کنش پژوهی و قبل از اجراي کارورزي 

56  -portfolio
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»1کارورزي «سرفصل درس 
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 
ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت هاي پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته هاي علمی و پژوهشی مطالعه، تصمیم گیري و 

تربیتی و   عمق -برنامه کارورزي فرصت برقرار ساختن پیوند میان آموخته هاي نظري با محیط هاي واقعی آموزشی. باشند
اي و دست یابی به ظرفیت غایی کنش عملی در کالس بخشیدن به تجربه هاي پیشین در جهت توسعه شایستگی هاي حرفه 

واکاوي تجربیات به عنوان این برنامه در دانشگاه فرهنگیان، با تأکید بر مشاهده تأملی، روایت  نگاري و .درس را فراهم می کند
وایتی به عنوان روش ؛ و  نیز ابزارهاي سه گانه  اقدام پژوهی، درس پژوهی و پژوهش رشکل 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

وردهاي ارائه شده از سوي آنان باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت هاي واقعی، براي شده از سوي استادان و بازخ
تکنیک ها و فنون / بهره گیري از مبانی نظري. تربیتی تدارك ببیند/ یافتن راه حلهاي قابل دفاع و پاسخ به مسئله هاي آموزشی

گاه همه جانبه و غنا بخشیدن به تصمیمات اتخاذ شده در ابعاد برنامه در برنامه کارورزي به منظور دستیابی دانشجو به یک ن
در طول برنامه کارورزي دانشجو  فرصت کسب . ریزي، اجرا و ارزیابی براي حمایت از یادگیري دانش آموزان ضروري است

. داي را کسب می نمایتجربه براي درك عمل اثربخش، تأمل بر روي آن به منظور پذیرش مسئولیت حرفه
در کارورزي یک دانشجو با کسب مهارت در به کارگیري روش ها و فنون مشاهده تأملی، موقعیت هاي آموزشی و تربیتی در 
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/ مدرسه و کالس درس می تواند همراه با عکس و فیلماین یافته ها از موقعیت. ارائه می نماید
روایت هاي دانشجو از موقعیت هاي مختلف مورد واکاوي . تکمیل شود)  با هماهنگی مدرسه(دانش آموزان/ اولیاء/ معلم راهنما

.گزارش می گرددقرار گرفته و مسئله هاي شناسایی شده با استفاده از شواهد و مستندات علمی

مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

شناسی تربیتی، روان: نیازپیش
هاي تدریس و اصول و روش

: 1ايپژوهش و توسعه حرفه
پژوهش روایی
مشترك: نحوه آموزش

1کارورزي : نام درس

:دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
تربیتی در سطح کالس درس و مدرسه را شناسایی و با استفاده از شواهد / هاي آموزشیبا مشاهده تأملی مسئله

. و مستندات علمی آن را تبیین نماید
. هاي تجربی حاصل از واکاوي روایت ها را ثبت و گزارش نمایدمشاهدات تأملی و یافته

:شایستگی اساسی
&pkCkP 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 / شیآموز

کالس درس و مدرسه را با 
آوري اطالعات به جمع

مند توصیف صورت نظام
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

کمک شواهد توصیف نموده و با
مستندات علمی و پژوهشی / معتبر

.یافته هاي خود را ارائه نماید

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 

ی و یافته ها را سازمانده
. گزارش کند

-هاي توصیفی جمعگزارش
آوري شده از مطالعه موقعیت 
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
عیت فیزیکی، شده از مطالعه موق

عاطفی، آموزشی، تربیتی را به 
صورت روایت نقل و کدگذاري 

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 

یسی رعایت شده اما نو
شواهد و مستندات کافی 

ها ارائه نشده 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 
ا و عناوین ذیل فصل ها فصل ه

رعایت شده و یافته ها مبتنی بر 
شواهد و مستندات تجربی و علمی 

.گزارش شده است 

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:هفته اول

أکید بر مشاهده ارائه یک تصویر کلی از برنامه کارورزي در طی چهار ترم و انتظارات از دانشجو، معرفی برنامه کاروزي یک با ت
، تکالیف عملکردي در طول ترم، برنامه زمان بندي سمینارها در )ماهیت روایت ها و چگونگی نگارش آن(تأملی و روایت نویسی 

واحد آموزشی، و تبیین فرم هاي ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد، / سطح مدرسه و پردیس
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هماهنگی با مناطق آموزشی و سازماندهی دانشجویان در مدارس باید قبل از شروع ترم و با (رس توزیع دانشجویان در مدا
تعامل از نزدیک میان استاد و دانشجو از طریق مطالعه گزارش ها و ارائه ). تشکیل ستاد کارورزي در سطح استان صورت گیرد

مون تجربیات حاصل از حضور در موقعیت هاي واقعی از بازخورد به موقع و سازنده، و نیز تشکیل جلسات بحث و گفتگو پیرا
تشکیل سمینار در کلیه هفته ها براي بحث و بررسی پیرامون عملکرد دانشجو و گفتگو . 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/ موقعیتی در سطح کالس درس/ مشاهده فیلم تدریس: تکلیف یادگیري
)یز کنندهبیان ویژگی ها و مشخصه هاي متما(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/ به گونه دیگر دیدن(بازنگري : ج

در یافتن نقطه کانونی... تفکر، اسکمپر
از آنجایی که آموزش این (ی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات جمع آوري شده تبیین مسئله با استفاده از استدالل قیاس: د

بخش نیازمند آن است که دانشجو گزارشی از مطالعه موقعیت بر اساس محور هاي چهارگانه تهیه کرده باشد، لذا آموزش این 
). بخش در جلسه ششم ارائه می شود

:هفته سوم
مشاهده آزاد 

)جلسه آشنایی با مدرسه، مدیر و معلم راهنما(مدارس حضور دانشجویان در
از دانشجو خواسته شود تا اولین تجربیات خود را از اولین روز کارورزي . تجربه اولین روز کارورزي من در مدرسه: تکلیف یادگیري

دانشجو . نه ثبت و ارائه نمایداز زمان آماده شدن براي رفتن به مدرسه تا زمان برگشتن در قالب داستان یا خاطره یادداشت روزا
این موارد می . در اولین روز کارورزي مشاهده آزاد دارد و آنچه را مشاهده می کند بدون هیچ محدودیتی ثبت و ضبط خواهد نمود

ر تواند شامل رخ داد ها در مسیر رفت و آمد به مدرسه؛ فضا و موقعیت مدرسه؛ احساسات، تصورات و انتظارات؛ نحوه برخورد کاد
. 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 همقطارانگروه هاي حرفهتشکیل. مورد نقد و بررسی قرار می گیرد

محور هایی که گزارش ها . اي تقویت می کندگروه همساالن امکان به مشارکت گذاشتن تجربیات را به عنوان یک مهارت حرفه
: بر اساس آن مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت

)یژگی ها و مشخصه هاي متمایز کنندهبیان و(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/ به گونه دیگر دیدن(بازنگري : ج

.تفکر و اسکمپر
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طرح / آوري شده براي دستیابی به درك عمیق تر و همه جانبه تر نسبت به موقعیتبازبینی شواهد جمع(تعیین نقطه کانونی : د
).مسئله

: هفته پنجم
مطالعه موقعیت

در این جلسه دانشجو با توجه به بازخورد هاي . شواهد بیشتر براي بیان مسئله/ حضور در مدرسه و تکمیل اطالعات مورد نیاز
شواهد / پرداخته و با جمع آوري اطالعات) مدرسه(ا استاد به مطالعه مجدد موقعیتهمقطاران ی/ ارائه شده از سوي همساالن

. بیشتر گزارش خود را براي یادگیري روش تبیین مسئله تکمیل می نماید
:هفته ششم

مطالعه موقعیت
آوري شده از هد جمعگفتگو در این جلسه پیرامون روش ها و فنون مشاهده تأملی ادامه می یابد و دانشجو با استفاده از شوا

. مرور محور ها در جلسه دوم و آموزش نکات مربوط به تبیین مسئله. 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 گرددهمراه بازخوردهاي ارائه شده در محورهاي مختلف تبیین مسئله در پرونده توسعه حرفه

پورتفولیو -کیل شود؟ آیا به دنبال پرونده الکترونیکی یا همان ايپوشه کار است؟  پرونده توسعه حرفه اي با چه فرمتی باید تش
.بوده ایم ؟ باید به سمتی برویم که دانشجو خود متکفل این امر شود

: 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 : گزارش از موقعیت فیزیکی مدرسه شاملتهیه : تکلیف عملکردي
( نور، جریان هوا، وضعیت بهداشت، امکانات و تجهیزات ....) کتابخانه، زمین ورزش، آبخوري، سرویس ها، کالس ها، راهرو ها(

) فرآیند مسئله شناسی و تبیین مسئله رعایت شود(تبیین مسئله شناسایی و ......) کارگاهی، آزمایشگاهی، شبکه مجازي، سایت و
اي از توصیف نمونه. تنظیم شود) فرم پیوست(این گزارش در قالب روایت نگاري . پردیس/ ارائه یافته ها در سمینار مدرسه

بازخوردها از سوي استاد موقعیت فیزیکی و تحلیل تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد و بررسی قرار گرفته و 
.به منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد

گزارش دانشجو به همراه بازخوردهاي ارائه شده توسط استاد به منظور درك موقعیت فیزیکی و تأثیر آن بر یادگیري : پوشه کار
. دانش آموزان در پوشه کار ضبط گردد

: هفته هشتم
پردیس/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح مدرسه/ تار و سازمان مدرسهمشاهده تأملی و مسئله شناسی ساخ

تهیه گزارش از ساختار سازمانی، روش هاي بکارگرفته شده در اداره مدرسه، ساختار سازمانی، نحوه گردش کار : تکلیف عملکردي
فرم (آن در قالب روایت نویسی . درسه و تدویندر سطح مدرسه، تعامالت میان مدیر، معلمان،کارکنان و نحوه تعامل با اولیاء م
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اي از توصیف ساختار و سازمان مدرسه و تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد و نمونه. تنظیم شود) پیوست
.بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوي استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد

و به همراه بازخوردهاي ارائه شده توسط استاد به منظور درك ساختار و سازمان مدرسه و تأثیر آن بر گزارش دانشج: پوشه کار
. یادگیري دانش آموزان در پوشه کار ضبط گردد

:هفته نهم
بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح / تعامالت در سطح مدرسه/ مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت عاطفی روانی

مدرسه/ سپردی
درك حاالت (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(این گزارش در قالب روایت نویسی . پردیس
مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوي استاد به مدرسه و تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزي / کالس درس

.منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد
گزارش دانشجو به همراه بازخورد هاي ارائه شده توسط استاد به منظور درك روابط عاطفی و تعامالت در سطح : پوشه کار

.پوشه کار ضبط گرددکالس درس و مدرسه و تأثیر آن بر یادگیري دانش آموزان در
: هفته دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم

مدرسه /  بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیس/ مشاهده تأملی کالس درس و مسئله شناسی فرآیند آموزش
اي آموزش، جو و فضاي عاطفی و روانی، طراحی آموزشی، راهبرد ه: تهیه گزارش از موقعیت آموزشی شامل: تکلیف عملکردي

سازماندهی تکالیف یادگیري، تعامالت میان معلم و دانش آموزان و دانش آموزان با یکدیگر، وضوح و شفاف بودن مباحث، میزان 
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(ت نگاري گزارش در قالب روای
تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخود ها از سوي استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد 

.ارائه گردد
. ارائه شده استاد در پوشه کار ضبط گرددگزارش دانشجو به همراه بازخورد هاي: 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
ر آموزش حرفه اي مراحل تحلیل ساختاري روایت ها استاد مورد بررسی قرار گیرد و با تبیین نقش روایت نویسی و واکاوي آن د

.  مدرسه آموزش داده شود/ بر روي گزارش هاي تهیه شده از سطح کالس درس) بند الف و ب(
تعریف و کاربرد پژوهش روایتی در کارورزي

تحلیل ساختاري روایت ها
کدگذاري باز)1
کدگذاري محوري و انتخاب مضامین )2
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قرار نشد از این تعبیر استفاده نکنیم؟ در یکی از ... الت یا منابع علمی در زمینه پژوهش روایتیمطالعه مقا: تکلیف یادگیري
. محورهاي فوق و جمع بندي یافته ها براي ارائه به کالس

:تکلیف عملکردي
تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده به صورت گروهی: الف
کالس درس و  کدگذاري آن ها براي یافتن مضامین/ هیه شده از مدرسهتحلیل و واکاوي گزارش هاي ت: 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(ري بر روي روایت هاي تهیه شده استاد مورد بررسی قرار گیرد و مراحل تحلیل ساختا

.  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
ز سطح کالس درس و مدرسه به منظور یافتن ارتباط میان مضامین و تبیین مسئلهتحلیل و واکاوي گزارش تهیه شده ا: ب

/ بررسی گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس فرآیند شناسایی و تبیین مسئله در سطح مدرسه(سمینار : جلسه شانزدهم
)پردیس

در قالب مسئله هاي تبیین شده به همراه در این نشست دانشجویان یافته هاي خود از مطالعه موقعیت مدرسه و کالس درس را
. 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

شجو باید در این گزارش دان. دانشجویان گزارش یافته هاي خود را در طول ترم را زیر نظر استاد تنظیم نمایند: 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 ارائه شیوه مشاهده تأملی، بهراهبردهاي مستقیم، غیر مستقیم، در قالب
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(ملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور راهنماي ع). 1394(احمدي، آمنه -

.فرهنگیان
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
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ارزشیابی پایانی در درس کارورزي یک در قالب سمینار پایانی صورت می گیرد که در آن دانشجویان باید یافته : ارزشیابی پایانی
مطالعه شده در دروس (موقعیت هاي تربیتی و آموزشی را ارائه و با استناد به یافته هاي علمی پژوهشی هاي خود از مطالعه 

.شوداین جلسه با حضور معلم راهنما تشکیل می. از آن دفاع نمایند) نظري
و سمینارهاي سطح ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد هاي داده شده به گزارش هاي ارائه شده در طول ترم: 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
کلیه گزارش ها به همراه بازخورد هاي داده شده در پوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط و مبناي برنامه ریزي : ارزیابی پوشه کار

یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و . اي در پایان دوره قرار می گیردش هاي بعدي و نیز دفاع از توانایی هاي حرفهبراي آموز
. یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد

که از بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردي است): 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:  ـ تدوین و ارائه گزارش پایانی

: 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
ارایه نمودارها و عوامل دیداري و هنري مکمل.13
هاراه حل ها و پیشنهادهاي برخاسته از یافتهارائه .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 57هاي علمی، شهودگیري از یافتهعهدانه بدانیم که نیازمند بهرهیافته، اخالقی و مترا فرایندي سازمانتدریس اگر 
فرد است، در آن صورت برنامه کارورزي به جاي تمرکز انحصاري بر آموزش فنون، بدیل و منحصر بههاي بیخالقیت در موقعیت

و به آنان کمک کند تا با به هاي واقعی در سطح کالس درس روبرو شود نه با موقعیتفعاالنیازمند آن است که دانشجومعلم 
اندوختهپرداخته و با آگاهی انتقادي نسبت به تجربیاتهاي یادگیريموقعیتمنطقی به بررسی / هاي استداللیکارگیري روش

که به آنان در اتخاذ تصمیمات اثربخش و ارزیابی نتایج حاصل از ردازندیی بپهاوارهبه آفرینش الگوهاي ذهنی و طرحه دش
.ریزي کمک کندجهت برنامهتصمیمات

انجام مکان و زمان خاصچه او در یک و آنهاي شخصی معلم ویژگیاست و باوابسته به موقعیت، تدریس عملی
دانشجومعلم را در ، به دنبال آن است تا 2هاي یادگیري تدارك دیده شده در کارورزي از این رو فرصت. دهد مرتبط استمی

است قرار داده، به آنان )61، فراشناختی60، موقعیتی59اي، رویه58بیانی(رکیبی از انواع مختلف دانش که تدانش کاربرديمعرض 
. بپردازندهاي تربیتیتأمل در باره موقعیتکمک کند تا به 

بازاندیشی در خصوص و بررسی نتایج، کسب تجربیات مستقیمامکان هاي یادگیريطراحی فعالیتدر این برنامه از طریق 
، 62تکالیف اصیل، دانشجو با قرار گرفتن در معرض 2در برنامه کارورزي . را به دست آورندهاي خوددریافتو هاي مختلفهدیدگا

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 در سطح کالسهاي یادگیرياجراي مستقل فعالیت
به شناخت فرآیند 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

رسمشخصات د
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

1کارورزي : پیشنیاز
مشترك: نحوه آموزش

2کارورزي : نام درس
:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: 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 مشارکت در فرآیند آموزشاز تجربیات خود. 2

:شایستگی اساسی
هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنصتفر. 2

57- Intuition
58  -Declarative knowledge
59- Procedural knowledge
60 - Conditional knowledge
61 - Metacognitive Knowledge
62-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 عات به صورت نظامآوري اطالجمع

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 
مسئله شناسایی شده در یکی از / نیاز

) فردي، گروه کوچک، جمعی(انواع 
است، اما گزارش اجرا و ارزیابی نشان 

رفع / مشکلدهنده تأثیر گذاري بر حل
.نیاز نیست

فعالیت یادگیري طراحی شده از انسجام 
برخوردار است و گام هاي اجراي آن به 

ارزیابی از . وضوح مشخص شده است
دهنده تأثیرگذاري بر اجراي فعالیت نشان

فردي، گروه (رفع نیاز در انواع / مسئلهحل
.است) جمعی/ کوچک

فعالیت یادگیري طراحی شده، امکان 
نعطاف و اتخاذ تصمیمات آگاهانه ایجاد ا

یادگیري را / ناظر به موقعیت آموزش
فراهم نموده و نتایج ارزیابی از اجراي نیز 

هاي به حلکننده تأثیر راهمنعکس
رفع نیاز در / مسئلهکارگرفته شده در حل

.است) جمعی/ کوچکفردي، گروه(انواع 

توسعه 
ايحرفه

هاي گزارش عملکرد شامل فعالیت
سال است، اما ام شده در طول نیمانج

دهنده اي که انعکاسها به گونهیافته
ها، توانایی/ دالیل موفقیت

اي خود و هاي حرفهمحدودیت
هایی براي توسعه آن ارائه نشده راه

.است

هاي انجام گزارش عملکرد شامل فعالیت
ها سال است و یافتهشده در طول نیم

ها، اناییتو/ دهنده دالیل موفقیتانعکاس
اي است اما هاي حرفهمحدودیت

اي ارائه راهکارهایی براي توسعه حرفه
.نشده است

هاي انجام گزارش عملکرد شامل فعالیت
ها سال است و یافتهشده در طول نیم

ها، توانایی/ دهنده دالیل موفقیتانعکاس
اي است و هاي حرفهمحدودیت

اي راهکارهاي عملی براي توسعه حرفه
.ه شده استارائ

تدوین و 
ارائه 

گزارش

هاي در گزارش ارائه شده از موقعیت
بندي یادگیري کد گذاري، و طبقه

ها در قالب مضامین و ساختار گزاره
پژوهش روایتی انجام شده،اما شواهد و 

ها ارائه مستندات کافی براي یافته
.نشده است

هاي در گزارش ارائه شده از موقعیت
ها بندي گزارهو طبقهیادگیري کدگذاري، 

در قالب مضامین و ساختار پژوهش روایتی 
رعایت شده و شواهد و مستندات کافی 

.ها ارائه شده استبراي یافته

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 

.مبتنی بر مستندات تجربی و علمی است 

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن فرصت. 2
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: جلسه اول
بندي ها، برنامه زمانهاي یادگیري، شیوه تنظیم روایتمعرفی برنامه کارورزي و تکالیف عملکردي، نحوه طراحی فعالیت

. از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکردسمینارها در سطح مدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی
:جلسه دوم تا شانزدهم

تواند در سطح مدرسه یا جلسات دانشجو در مدرسه حضور خواهد داشت و جلسات بحث کارورزي برحسب مورد میدر طول این
هاي یادگیري که در سطح رد در فعالیت، دانشجو در مقیاس خ2جایی که در برنامه کارورزي از آن. واحد آموزشی تشکیل شود
کند و از این طریق به تجربیات دست اول در زمینه یادگیري دست خواهد یافت لذا، ضروري است کالس درس مشارکت می

آموزان را در سطح نیازهاي تأثیرگذار بر یادگیري دانش/ هاسال اول، مسئلهدانشجویان بر اساس گزارش پایانی ارائه شده در نیم
هاي یادگیري طراحی و تدوین نموده و با هدایت ها 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 عاطفییازها مین/ هااین مسئله. نیازها اجرا نماید
اي که منجر دانشجو قبل و بعد از اجرا در ارتباط با طرح طراحی شده، و فرآیند اجراي فعالیت باید در فضایی امن و راحت به گونه

هاي گفتگو قبل و پس از اجراي فرم(بهبود آن باشد/ ارتقاءبه یک خود ارزیابی و شناسایی نقاط قوت و ضعف و راهکارهاي
).فعالیت ضمیمه است

توان هاي شناسایی شده از سوي دانشجویان از عمق و پیچیدگی متفاوتی برخوردار است لذا، میبا توجه به این که مسئله: توصیه
. ت فردي، گروه کوچک، جمعی اقدام نمودهاي یادگیري به صورهاي 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/ هاترك میان معلم راهنما، استاد کارورزي و دانشجو نسبت به شناسایی مسئلهنشست مش
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/ ز یک تا چهار هفته نسبت به تهیهبا در نظر گرفتن یک برنامه ترمیمی ا
نامه آموزشی ناتمام اعالم بدیهی است که نمره این گروه از دانشجویان بر اساس آیین. عرصه با نظر استاد راهنما اقدام نمایند

. گرددمی
: هاي کالسیتکالیف عملکردي براي مشارکت در فعالیت

.ها با هماهنگی معلم راهنماهاي یادگیري و اجراي مستقل فعالیتهیه طرح براي مشارکت در فعالیتت.1
حل مسئله به صورت فردي و مشارکت در اجراي آن زیر نظر معلم راهنما، تهیه / طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.2

ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت بینیپیشگزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن 
.یادگیري بعدي

حل مسئله به براي گروه کوچک و مشارکت در اجراي آن زیر نظر معلم راهنما، / طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.3
نهادها براي طراحی ها و ارائه پیشبینیتهیه گزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

.موقعیت یادگیري بعدي
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کالس درس و مشارکت در اجراي آن زیر نظر معلم / 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

.وقعیت یادگیري بعديطراحی م
تکالیف عملکردي براي اجرا توسط دانشجو

حل مسئله به صورت فردي زیر نظر معلم راهنما، تهیه گزارش از اجراي فرآیند / طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.1
.ي بعديها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت یادگیربینیاجراي 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 بینیگزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

.یادگیري بعدي
درس به صورت فردي زیر نظر معلم راهنما، کالس/ حل مسئله در سطح جمعی/ اي رفع نیازطراحی فعالیت یادگیري بر.3

ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی بینیتهیه گزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش
.موقعیت یادگیري بعدي

هاي الزامیمحور طراحی فعالیت
آموزانبراي درگیر نمودن دانشطراحی فعالیت یادگیري - 
طراحی فعالیت یادگیري براي مرور مباحث - 
هاي کار مشارکتیطراحی فعالیت یادگیري براي آموزش مهارت- 
هاي تفکرطراحی فعالیت براي پرورش مهارت- 
طراحی تکلیف یادگیري براي یکی از موضوعات درسی- 
آموزان هاي دانشطراحی فعالیت رفع بدفهمی- 
هاي تحصیلی یت براي رفع عقب ماندگیطراحی فعال- 
)نظمی، عدم رعایت قوانینمثل بی(بهبود عملکردهاي عاطفی / طراحی فعالیت براي تقویت- 
هاطراحی فعالیت یادگیري براي سنجش آموخته- 
ها به تشخیص معلم راهنماسایر فعالیت- 

: ساختار طراحی فعالیت ها
پیامد/ هدف- 
هاي اجراي فعالیتگام/مراحل- 

-.....
-....
-....
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-.....
منابع آموزشی مورد نیاز/ مواد- 
آموزان در فرایند اجراروش بازخورد دادن به دانش- 
سنجش عملکرد/ هاسنجش آموخته- 

تهیه گزارش از اجرا
...........

سمینارها
:شودسمینارها در دو شکل اجرا می

بینی شده با مشارکت معلم ها و بر اساس طرح پیشاي فعالیتدر سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجر: الف
.ریزيراهنما براي کمک به دانشجو در ارزیابی عملکرد خود و برنامه

تر از ها و دستیابی به درك عمیقدر سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی براي به مشارکت گذاشتن تجربیات و یافته: 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(نظر به صورت ماهیانه و الزامیها و تجربیات و تبادلسمینارهاي جمعی براي انتقال یافته
)مدرس

)است دانشجویاناختیاري و با درخو(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترك 
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

هاي یاگیري با رویکرد شناختی، و به کارگیري راهبردهاي شناختی براي برگزاري 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 کوچکبه صورت فردي، گروهدرسکالس
.بحث گذاشتن تجربیات و ارائه یافته

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
ارزشیابی پایانی در درس کارورزي دو بر اساس تهیه طرح فعالیت در سطح کالس، مشارکت با معلم :ارزشیابی پایانی

، شرکت هابینیهاي 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 یافتهمطالعه موقعیت
. از آن دفاع نمایند
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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. گیردسمینارهاي سطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می

... بازخوردهاي داده شده و
ها به همراه بازخوردهاي داده شده در پوشه توسعه ها از اجراي فعالیتشده و کلیه گزارشطرح تهیه: کارارزیابی پوشه

اي در پایان دوره قرار هاي حرفههاي بعدي و نیز دفاع از تواناییریزي براي آموزشاي دانشجو ضبط و مبناي برنامهحرفه
. گرددموزشی ثبت و ضبط مییک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آ. 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(عال در جلسات کالسیـ شرکت ف

امتیاز30:   هاي ذکر شدهـ نظر معلم راهنما در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالك
هايها با توجه به سطح عملکرد دانشجو براساس مالكنظر 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
: پایانینکات اساسی در تنظیم گزارش

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
هاتهها و پیشنهادهاي برخاسته از یافحلارائه 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/ هاعلم راهنما، استاد کارورزي و دانشجو نسبت به شناسایی مسئلهیک نشست مشترك میان م

توانند اند میدانشجویانی که بنا به دالیلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده. یادگیري بر اساس آن طراحی، اجرا و ارزیابی شود
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ها براي ورود به ها و شناسایی مسئلهتکمیل گزارش/ ار هفته نسبت به تهیهبا در نظر گرفتن یک برنامه ترمیمی از یک تا چه
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

: شودسبه میو به شرح زیر محا100امتیاز 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 انشجو براساس مالكها با توجه به سطح عملکرد دنظر 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
T7)/7,8صص/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
63هاي علمی ارائه شده در برنامه درسیمهارت/ اي که آموزش در آن جاري است، طرح یادگیري را براي آموزش مفاهیمو زمینه

آموزان حساس بوده و عمیقاً با هایی باشد  که نسبت به یادگیري دانشي فرصتچنین طرحی باید دربرگیرنده. نمایدتدوین می
دگیري نیز بینی شده در طرح یاماهیت 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
تواند به دانشهایی که در بافت و زمینه یادگیري وجود دارد و میهایی در خصوص ظرفیتریزي دانشجو با طرح پرسشبرنامه

هایی براي کارگیري دانش و تجربه پیشین و عالیق شخصی آنان کمک نماید آغاز شده و با تدارك دیدن فرصتآموزان در به
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/ها، در موقعیت واقعیرفع بدفهمی/تردرك عمیق
. شودبراي استحکام بیشتر یادگیري به  اشتراك گذاشته می-هاي متفاوتی را دارا هستندفرضیه/ یادگیرندگان امکان طرح پرسش

ده از راهبردهاي یادگیري در شرایط جدید به کار آموزان فرصت خواهند داشت تا دانش کسب شده را با استفادر 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

هدایت این ها بصیرت بیشتري نسبت به اثربخشی طرح یادگیري وهاي 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 مسئلهوقعیتدانشجو را براي مطالعه م

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 زمینهر فرآیند توسعه حرفهساز عمل جدید بوده و دانشجو را دزمینهشود 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
.ده استاي خود در موقعیتی است که در آن دست به عمل زسازي درك و فهم، و اصالح عملکرد حرفهعمل، به

مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

و طراحی 2کارورزي : نیازپیش
آموزشی

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، سی مفاهیم و مهارتکتاب در/ 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

یشی را با تکیه بر عقالنیت عملی در قالب نتایج تجربیات خود از فرآیند طراحی، اجرا و ارزیابی و بازبینی و بازاند

).ی توان از کتاب درسی لستفاده نمودبا توجه به این که سند برنامه درسی معموالً در اختیار معلمان قرار ندارد م(کتاب درسی / برنامه درسی-63
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:شایستگی اساسی
Ck &pkP 3&2-2کد-

2&1-3

. پژوهی فردي گزارش کندکنش

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

در طرح یادگیري مفاهیم طراحی
هاي اساسی و مهارت

برنامه شناسایی شده اما 
تکالیف یادگیري و 

بینی شده عملکردي پیش
ا و امکانات هبا محدودیت

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
اي طراحی قرار داده مبن

.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 تفاوت64خاص

آموزان مورد توجه هاي فردي دانش
.قرار داده است

هدایت 
فرآیند 

یادگیري

فرآیند یادگیري در 
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 
و تکالیف یادگیري 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

جاد اقتضائات محیط واقعی، نیازهاي ای
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 

چرخه فرآیندعمل از مرحله 
شناسایی مسئله تا 
بازتعریف آن دنبال شده 
است و گزارش ارائه شده 
مستند به تجربیات کسب 
شده به همراه پیشنهادات 

چرخه فرآیندعمل از مرحله شناسایی 
مسئله تا بازتعریف آن دنبال شده است 

به تجربیات و گزارش ارائه شده مستند
حاصل از عمل تأملی در فرآیند کنش 
پژوهی فردي است و منعکس کننده 

سازي در عمل، بهبود درك و مسیر به

٦٤- /
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پیشنهادات عملی براي 
بعدي هاي موقعیت

.نیست

عملی براي اقدام بعدي 
.است

فهم و اصالح عملکرد خود در موقعیتی 
است که دانشجو در آن دست به عمل 

.زده است

تدوین و 
ارائه گزارش 

در گزارش ارائه شده 
ساختار کلی گزارش 

یل و رعایت شده اما تحل
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 
. تیبانی شده استپش

در گزارش ارائه شده ساختار کار به 
مند حاصل ثبت و واکاوي صورت نظام

ها و متکی بر عقالنیت عملی روایت
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 
.عتبر شده است تجربی و علمی م

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 برنامه زمانتجربیات و واکاوي آن در هر یک از مراحل کنش پژوهی، ساختار گزارش کنش پژوهی، 

. ها  و سطوح موفقیتمدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدهاي یادگیري و مالك
:جلسه دوم تا شانزدهم

کتاب (درسیهاي یادگیري براي بر عهده گرفتن مسئولیت تدریس در سطح کالس درس مبتنی بر محتواي برنامهتهیه طرح
براي (استاد راهنما . ها به موقعیت جدید استآموزان 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
فرآیند تهیه طرح کنش پژوهی فردي و اجراي آن تا مرحله تهیه گزارش نظارت داشته باشد و باید بر) موضوعات درسی

فرآیند تحلیل محتواي برنامه. اي ثبت و ضبط گرددحرفهبازخوردهاي ارائه شده به منظور ارزیابی عملکرد دانشجو در پوشه توسعه
گیري و تولید مواد و منابع آموزشی مورد نیاز نیز زیر نظر استاد هاي اساسی براي تهیه طرح یاددرسی 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 . را گزارش نمایدبینی شده را اجرا و نتایج آنپژوهی فردي پیشاي صورت گیرد که دانشجو بتواند طرح کنشگونه

در قالب سمینارها بر ... جلسات حضور دانشجو در مدرسه ضروري است و جلسات بررسی براي بازخورد دادن، انتقال تجربیات و
معلم راهنما قبل و پس / گفتگو میان استاد65فرم پیشنهادي. (تواند در سطح مدرسه یا واحد آموزشی تشکیل شودحسب مورد می

).ي طرح یادگیري ضمیمه استاز اجرا

.تواند با توجه به شرایط و اقتضائات مورد بازنگري قرار گیردها میفرم-65
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هاي شناسایی شده براي شروع کنش پژوهی فردي از اهمیت زیادي با 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

فرآیند رفت و برگشت براي . آمیز آن از سوي دانشجویان بنمایندبراي تهیه طرح کنش پژوهی فردي و اجراي موفقیتبه دانشجو 
. هاي متعدد باشدحل مسئله ممکن است نیازمند طراحی

متمایز درس هاي رایج آموزشی در سطح مدرسه و کالسهاي یادگیري تهیه شده احتماالً با روشبا توجه به این که ماهیت طرح
باشد لذا، هماهنگی با معلم راهنما و مدیریت مدرسه فضاي 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
.تاد راهنما از سوي واحد آموزشی الزامی استشرط تأیید استهیه آن به

: تکالیف عملکردي
طراحی و اجراي طرح کنش پژوهی فردي: الف

تهیه طرح کنش پژوهی و تأیید آن توسط استاد راهنما بر مبناي چرخه کنش پژوهی فردي)1
)نبال دستیابی به آن استاي که در فرایند کنش پژوهی فردي به دتعیین 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
67ت از فرآیند طراحی و اجراو جمع آوري اطالعا66اجراي طرح یادگیري)6

)به صورت رفت و برگشت تا حل مسئله(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 دانش، کاربرگو گفتگو با استاد و معلم راهنما
هاتحلیل و تفسیر یافته)9

ها و سطوح طرح شده و مالك... ها بر اساس فرضیه؟ سئوال یابندي اطالعات،  تحلیل و تفسیر یافتهکد گذاري و طبقه)10
عملکرد

تهیه گزارش کنش پژوهی فردي )1
طرح یادگیري: ب

ي طرح یادگیر
براي تهیه ) زمینه یادگیري/ جمعی در بافت/هاي فرديظرفیت(هاي آن مطالعه موقعیت یادگیري و شناسایی ظرفیت

طرح یادگیري

.در صفحه ي بعد این طرح و ساختار آن به طور کامل توضیح داده شده است. 66
در چرخه کنش پژوهی .... سؤاالت یا / هاب، ج و د پیوست براي پاسخ به فرضیههاي الف،حد اقل طرح یادگیري را بر اساس فرم6دانشجو باید -67

.فردي اجرا  نماید
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ها ، شناسایی مفاهیم و مهارت)درسیکتاب(درسی تدوین طرح یادگیري بر اساس تحلیل برنامه
ی شدهبینطراحی تکالیف یادگیري و عملکردي براي مراحل یادگیري پیش
تولید مواد آموزشی مورد نیاز براي اجراي طرح یادگیري
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/حلمرا

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 گیرندهیادبررسی باشد، به / آزمایش/ قابل تجربهفرصت یادگیري تدارك دیده شده (کردن تجربه-
از / هاي نو بیاندیشدهها 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 شودسط دانشکارگیري آن تو
)حل مسئله یا پژوهش انجام شده/ اي در ارتباط با مسئلهآوردن یک تصور حرفه

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 آنتی قرار دهد تا براي انجام پژوهش یا جمعموقعی
)افزایی کندایجاد هم/ مطالعه موضوع از زوایاي مختلف کند/ ها و عرضه ان در قالبی جدیدیافته

ها به موقعیت ط آموختههاي جدیدي براي به کارگیري و بسفرصت(ها  به موقعیت جدید انتقال آموخته-
) جدید فراهم شود

تدارك دیدن فضاي یادگیري/ منابع آموزشی موردنیاز/ مواد
آموزان در فرایند یادگیريروش بازخورد دادن به دانش
سنجش عملکرد/ هاسنجش آموخته

ايتأمل و واکاوي تجربیات حرفه
هاي ممکن موقعیت یادگیري ترم اول و دوم ظرفیتبا مطالعه مجدد تجربیات واکاوي شده در (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
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ها و چگونگی مدیریت آن در فرایند آموزشتعیین موانع و محدودیت-
...) نیازهاي یادگیري و/ تطبیق با شرایط(غییرات طرح در فرآیند اجرا بررسی علل ت-
بررسی نتایج یادگیري و چگونگی دستیابی به آن-
اي و تجربیات کسب شدهواکاوي فرایند عمل حرفه- 
گیري از آن در موقعیت بعدي آموزشهاي خود براي بهرهشناسایی نقاط قوت و ظرفیت- 
ي تجربیات در موقعیت بعدي اتخاذ تصمیمات براي به کارگیر- 

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 دستر سطح کالس و مقاصد حرفهنحوه هدایت یادگیري د

.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 . در هر یک از مراحل آموزش، تحلیل و تفسیر را به همراه داشته باشدطرح یادگیري، بازخوردهاي ارائه شده 
گیري از آن در موقعیت بعدي به اي خود و چگونگی بهرههاي حرفهتري نسبت به ظرفیتدانشجو کمک کند تا تصویر روشن

.شودپذیر میه شده از سوي استاد امکانارائ) 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 عمیقشارکتی براي به اشتراك گذاشتن تجربیات و یافتهدر سطح مرکز یا پردیس به صورت م:ب
شود برگزاري پژوهی فردي دنبال میهاي دانشجویان در قالب کنشبا توجه به این که در این ترم فعالیت. تجربیات کسب شده

به درك انتظارات و انتقال تجربیات کمک میسمینارها در هر یک از مراحل قبل و پس از اجراي هر مرحله به شیوه مشارکتی
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(ها و تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الزامیي انتقال یافتهسمینارهاي گروهی برا

)استاد
)دانشجویان/ اختیاري و با درخواست استاد(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترك 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
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هاي ب ارائه شیوه مشاهده تأملی، به کارگیري راهبردهاي شناختی در تحلیل موقعیتراهبردهاي مستقیم، غیرمستقیم، در قال
واقعی، تحلیل نقادانه براي شناسایی و تبیین مسئله، راهبردهاي مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینارهاي گروهی و فردي 

. گرددارائه می
منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی

دانشگاه : تهران). 1(برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور راهنماي عملی). 1394(احمدي، آمنه -
.فرهنگیان

:منبع فرعی
)شودمتعاقبا اعالم می(

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
باید گیرد که در آن دانشجویاندر قالب سمینار پایانی صورت می3ارزشیابی پایانی در درس کارورزي :ارزشیابی پایانی

تواند با حضور معلمان راهنما تشکیل این جلسه می. هاي خود از نتایج کنش پژوهی فردي ارائه و از آن دفاع نمایندیافته
.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 یافتهمیزان مشارکت در بحث. گیردصورت میسطح مدرسه و واحد آموزشی 

... 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 حرفهي و نیز دفاع از تواناییهاي بعدریزي 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
واندن سطوح باالي تفکر فراخ
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 
. 68گردداز سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می

: شودبه شرح زیر محاسبه میو 100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 
امتیاز 20:  ـ شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه

. در فرم ارزیابی ارائه خواهد شد- 68
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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 - 
: نکاتسایر 

: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی
بنديتنظیم فهرست و فصل.27
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
هاها و پیشنهادهاي برخاسته از یافتهلحارائه 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 (69ریز 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 71طراحی معکوس مبتنی بر درك اصیل. تدوین می شود70برنامه 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 ) 72تحلیل 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 می73یادگیري 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 / 74ایده 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"75اساسی

"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

یق، مسئولیت تطب]معلم [براي خلق فرصت هاي تربیتی و آموزش« 12صفحه ( نقش معلم در برنامه درسی ملی - سند تحول بنیادین11هدف عملیاتی -69
).»تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه هاي درسی و تربیتی در سطح کالس درس را بر عهده دارد

70 - backward design
71 - Genuine understanding

. درصورتی که سند برنامه درسی در اختیار دانشجویان قرارنداشته باشد-72
. »یادگیري و تربیت پذیري و توسعۀ شایستگی هاي خویش به لحاظ ذاتی نقش فعال دارد-یاددهیدر فرآیند «12برنامه درسی ملی نقش دانش آموز صفحه -73

م با شناخت و بسط ظرفیت هاي وجودي دانش آموزان و خلق فرصت هاي تربیتی و آموزشی زمینه درك و انگیزه اصالح مداوم موقعیت آنان را  فراه« نقش معلم 
. »سازد

74 - Key idea
دربرگیرنده مفاهیم و مهارت هاي اساسی و ایده هاي کلیدي مبتنی بر شایستگی هاي مورد انتظار از دانش ]محتوا[(بند دو محتوا 13سی ملی صفحه برنامه در-75

.»آموزان است
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مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2:تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

طراحی و 3کارورزي : پیشنیاز
واحد یادگیري
مشترك: نحوه آموزش

4کارورزي : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
انتظار در برنامه کتاب درسی واحد یادگیري براي کسب شایستگی هاي مورد / 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 با ثبت و واکاوي تجربیات در فرایند درس پژوهی، یافته هاي حاصل از عملکرد حرفه
.گزارش نماید

:سیشایستگی اسا
Ck &pkP 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 

ي اقرار دهد، به گونه
که ایده ارائه شدهه 
منجر به مشارکت 
معلمان در فرآیند درس 

. پژوهی شود

در طراحی و تولید واحد 
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 

را فرصت هاي یادگیري
این ایده . فراهم نموده است

به دلیل تأثیر گذاري بر 
یادگیري دانش آموزان از 

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 
مکان تلفیق میان طریق ا

موضوعات در درون و بیرون 
حوزه یادگیري را براي خلق 
فرصت هاي یادگیري فراهم 

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
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هدایت فرآیند 
یادگیري

یند یادگیري هدایت فرآ
متمرکز بر پرسش 

مسئله نیست و / اساسی
فرصت هاي یادگیري 
طراحی شده امکان 
طرح تجربیات دانش 
آموزان را براي پاسخ به 
پرسش هاي برخاسته از 
موقعیت فراهم نمی 

.کند

مسئله طرح / پرسش اساسی
شده امکان طرح تجربیات 
دانش آموزان را حول ایده 
کلیدي فراهم نموده است و 

سخ دانش آموزان به پا
عملکردي / تکالیف یادگیري

پیش بینی شده  نشان 
دهنده درك عمیق آنان 
نسبت مفاهیم و مهارت 
هاي اساسی در درون حوزه 

یادگیري است  

هدایت فرآیند یادگیري متمرکز 
مسئله طرح / بر پرسش اساسی

اي است که شده است به گونه
امکان به مشارکت گذاشتن 

زان حول تجربیات دانش آمو
ایده کلیدي و درك عمیق 
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 

. دوره و پایه نیز برخوردار است

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 
طول طراحی، تولید، اجرا در

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 

. اي خود اتخاذ کندحرفه

ربیات در بررسی و واکاوي تج
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 76حاصل خویشتن کاوي
اي با معلمان  گفتگوي حرفه

است را براي بازتعریف سبک 
. تدریس خود اتخاذ نموده است

76- Self- reflection inquiry
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دوین و ارائه ت
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 

د یادگیري را بر اجراي واح
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
فرآیند درس پژوهی گزارش 

. کرده است

در گزارش پایانی مجموعه داده 
ده را  براي هاي گردآوري ش

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 
خود و تأثیر آن بر یادگیري 

/ معلمان/ دانش آموزان
درس همقطاران در فرآیند 

. 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، .1
بدست آورده اند و می توانند تصمیمات ... چالش ها ونحوه برخورد با موقعیت هاي واقعی کالس درس، نحوه کنار آمدن با 

لذا . همقطاران به مرحله اجرا بگذارند/ خود را در فرایند طراحی، تولید و اجراي واحد هاي یادگیري با مشارکت سایر معلمان
نتایج آن را با ضروري است اساتید در آغاز کار فرآیند درس پژوهی، فرآیند تهیه طرح واحد یادگیري، اجرا و ارزیابی از

همقطاران در سطح / شیوه ثبت تجربیات و واکاوي آن در هر یک از مراحل درس پژوهی، نحوه تعامل با معلمان: تمرکز بر
مدرسه در فرآیند طراحی، تدوین، اجرا  و ارزشیابی از نتایج واحد یادگیري، ساختار گزارش درس پژوهی، برنامه زمان بندي 

واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس مالك ها  و سطوح موفقیت سمینارها در سطح مدرسه و
توصیه می شود در این نشست نسبت به نحوه . بر اساس پیامد هاي یادگیري را در یک نشست جمعی به بحث بگذارند

. واحد هاي یادگیري اقدام شودگروه بندي دانشجویان به عنوان تیم درس پژوهی براي طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی
روش مشارکت . براي تشکیل تیم درس پژوهی سازمان داد) حد اکثر(نفر4می توان دانشجویان را در گروه هاي دو تا .2

: دانشجویان در فرآیند طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی به شرح زیر است
اساسی و سازمان دادن آن ذیل ایده کلیدي، تولید واحد استخراج مفاهیم و مهارت هاي ) کتاب درسی(مطالعه برنامه درسی .3

. این فعالیت توسط تیم دانشجویان زیر نظر استاد تربیتی و تخصصی  انجام می شود. یاگیري
اجراي واحد یادگیري در کالس درس توسط یکی از اعضا و مشاهده و ثبت عملکرد توسط سایر اعضاء تیم به طور همزمان و .4

)همقطاران/ معلمان(روه به تفکیک هر عضو گ
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) دیدن فرآیند آموزش از زوایاي مختلف(جمع آوري اطالعات از فرآیند تدریس توسط کلیه اعضاء براي ارائه در جلسه گروهی .5
این جلسات به طور مستمر . غیر رسمی/ به همراه نتایج ارزشیابی از یادگیري دانش آموزان با استفاده از روش هاي رسمی

همقطاران براي بهبود / عد از هر جلسه تشکیل و بر روي نتایج بازخورد هاي ارائه شده از سوي همکاراندر طول اجرا و ب
کل مذاکرات در این جلسات ثبت و ضبط شده و در نشست پایانی به منظور . عملکرد در جلسه بعد تصمیم گیري می شود

بند (و نتایج حاصله مورد بررسی مجدد قرار می گیردشناسایی نقاط قوت و ضعف و تأثیر گروه در عملکرد هر یک از اعضاء 
). 6، 5و 4

بررسی گزارش مشاهدات و اطالعات جمع اوري شده در گروه  و نقد و ارزیابی نتایج یادگیري دانش آموزان و تنظیم آن در .6
)دانشجویان(قالب گزارش پایانی کل گروه 

بهبود آن براي دستیابی دانش آموزان به / پیشنهادات براي اصالحاجرا و ارائه / محدودیت ها در طراحی/ تعیین نقاط کور.7
سطح باالتر یادگیري

اي و صورت بندي مجدد هویت تحلیل عملکرد گروه، شناسایی یافته ها و تأثیر گفتگو ها در درك و پذیرش مسئولیت حرفه.8
...)اي واي حرفهمیزان تأثیر گذاري بر عملکرد گروه، یادگیري ه(اي توسط هر یک از اعضاء حرفه

تشکیل نظام مند این نشست ها براي بررسی نتایج یادگیري دانش آموزان و تصمیم گیري در خصوص روش هایی که منجر .9
تأمل فردي و تأمل گروهی، انعکاس یادگیري روش ها، . به بهبود یادگیري همه دانش آموزان می شود، داراي اهیمت است

، چگونه تفکر آن ها تحت تأثیر فرایند عمل مشارکتی قرارگرفته است، ایده ...است واصولی که در کار از آن تبعیت شده 
.هایی که آن ها از این بحث ها به کالس هاي درس خود خواهند برد

روایت نویسی از مجموعه ایده پردازي ها براي طراحی،تولید، و اجرا، یاداشت هاي شخصی قبل، حین و پس از اجرا، نشست .10
.....یند اجراها گروهی، فرا

. هماهنگی با معلم راهنما و مدیر مدرسه به منظور تشکیل جلسات درس پژوهی در سطح مدرسه بر عهده استاد راهنما است.11
/ درصورتی که امکان شکل گیري تیم درس پژوهی در سطح مدرسه وجود نداشته باشد می توان تیم را در سطح پردیس

. الیت هاي فوق بر عهده این تیم در سطح مدرسه خواهد بودمسئولیت انجام کلیه فع. مرکز تشکیل داد
:جلسه دوم تا شانزدهم.12

بخش /حد اقل یک فصل(در این ترم دانشجو مسئولیت تدریس در سطح کالس درس را بر اساس تهیه طرح واحد یادگیري .13
( دهنده محتواي برنامه درسیرا بر عهده دارد و باید واحد یادگیري خود را حول یک ایده کلیدي که پوشش ) کتاب درسی

نفره 4تا 2طرح تهیه شده پس از بررسی در گروه . است طراحی نماید) در کتاب درسی... مفاهیم  و مهارت هاي اساسی و
پایه تهیه و در سطح مدرسه با حضور استاد راهنما از / مرکز به همراه دفاعیه آن در شوراي معلمان دوره/ در سطح پرددیس

پایه اجرا و نتایج اجراي آن به شیوه / نظرات معلمان بر روي طرح اعمال و طرح با مشارکت معلمان دوره. دآن دفاع می شو
ها مسیري که دانشجو پاسخ به این پرسشدر گفتگو استاد راهنما و . درس پژوهی مورد تحلیل و تفسیر قرار می گیرد

هاي کلیدي، ایده: ح در جلسه معلمان کمک می کنددانشجو قصد طی نمودن آن را دارد روشن شده و به دفاع از طر
مفاهیم اساسی، مهارت هاي اساسی که یادگیرندگان باید به آن دست یابند، کدام اند؟ چه مدارك و شواهدي بیانگر آن 



۳۵۳

هاي هاي مورد انتظار تحقق یافته و دانش آموزان به راستی مطالب را فرا گرفته اند و می توانند آموختهاست که شایستگی
هاي جدید به کار گیرند؟ مالك ها و سطوح ارزیابی شایستگی ها چیست؟ چه خود را به نحوي معنادار و موثر در موقعیت

به یادگیرندگان کمک خواهد کرد تا خود، مفاهیم را ) هاي یادگیري، تکالیف عملکرديفعالیت(راهبردها و راهکارهایی 
در زمینه اي خاص تبدیل شوند؟بسازند و به افرادي صاحب دانش و توانمندي

براي دوره ابتدایی استاد تربیتی و مشاوره -براي دوره متوسطه مشارکت استاد راهنماي تربیتی و تخصصی(استاد راهنما .14
باید بر فرآیند تهیه طرحِ واحد یادگیري و فرآیند درس پژوهی و اجراي آن تا ) تخصصی بر حسب نیاز موضوعات درسی 

اي ش نهایی نظارت داشته باشد و بازخورد هاي ارائه شده به منظور ارزیابی عملکرد دانشجو در پوشه حرفهمرحله تهیه گزار
فرآیند تحلیل محتواي برنامه درسی و تعیین ایده کلیدي براي تهیه واحد یادگیري و تولید مواد و . او ثبت و ضبط گردد

از نظر زمانی تنظیم جلسات . مشارکت معلم راهنما صورت می گیردمنابع آموزشی مورد نیاز نیز زیر نظر استاد راهنما و با
اي صورت گیرد که دانشجو بتواند طرح درس پژوهی پیش بینی شده را با براي بررسی طرح و تولیدات دانشجو باید به گونه

ه براي تعامل با در طول ترم حضور دانشجو در مدرس. مشارکت معلمان در سطح مدرسه اجرا و نتایج آن را گزارش نماید
کادر مدرسه ضروري است و جلسات گفتگو براي بررسی عملکرد دانشجو در مدرسه و رفع محدودیت ها یا تدارك / معلمان

در قالب سمینار ها بر حسب مورد می تواند در سطح ... شرایط براي اجراي واحد یادگیري، بازخورد دادن، انتقال تجربیات و
. شودمدرسه یا واحد آموزشی تشکیل

نیاز هاي شناسایی شده براي شروع فرآیند درس پژوهی از اهمیت زیادي /  مسئله ها/ با توجه به این که سئوال: توصیه.15
نیاز ها باید از بستر مدرسه و کالس درس برخاسته باشد لذا، مشارکت کادر مدرسه / مسئله ها/ برخوردار است و این سئوال

3و 2، 1توصیه می شود استاد راهنما با مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزي . 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 دانشجویان برنامه

ا حد اقل یک واحد یادگیري تعداد واحد هاي یادگیري تهیه شده و اجراي آن وابسته به طرح درس پژوهی است ام. بنمایند
. است) بخش در کتاب درسی/ یک فصل(

شرط تأیید استاد راهنما الزامی امکانات به/ همکاري پردیس ها و واحد هاي تابعه با دانشجو و مدرسه براي تأمین منابع.16
.است

: تکالیف عملکردي.17
پژوهیتهیه طرح درس پژوهی و تأیید آن توسط استاد راهنما بر مبناي چرخه درس .18
با مشارکت معلمان) نیاز/ مسئله/ تعریف روشن سئوال(تعیین هدف .19
طراحی واحد یادگیري .20
نیاز تعریف شده با مشارکت معلمان/ ارزیابی میزان اثر بخشی واحد یادگیري بر اساس مسئله.21
اجراي واحد یادگیري با مشارکت معلمان و ثبت آن در فرآیند اجرا.22
اي با آنانفرآیند اجرا، تأمل و گفتگوي حرفهتبیین و جلب مشارکت معلمان در.23
اي در فرآیند طراحی، تولید و اجرا بازبینی و بازاندیشی در مورد تصمیمات اتخاذ شده بر اساس گفتگو هاي حرفه.24
ثبت و واکاوي تجربیات در طول ترم توسط دانشجو.25
تکالیف عملکردي .26
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تهیه طرح واحد یادگیريمطالعه موقعیت یادگیري و شناسایی ظرفیت هاي آن براي.27
مفاهیم و مهارت هاي / ، شناسایی ایده کلیدي)کتاب درسی(تهیه طرح واحد یادگیري بر اساس تحلیل برنامه درسی .28

..... اساسی
تدوین شایستگی .29
طراحی تکالیف یادگیري و عملکردي.30
تولید مواد آموزشی مورد نیاز براي اجراي طرح واحد یادگیري.31
مدرسه/ ي در سطح کالس درسهدایت فرآیند یادگیر.32
. ارزیابی از شایستگی هاي کسب شده توسط دانش آموزان بر اساس مالك ها و سطوح عملکرد.33

: ساختار طراحی واحد یادگیري.34
منطق واحد یادگیري .35
شایستگی هاي مورد انتظار.36

ایده کلیدي که واحد یادگیري حول آن سازماندهی می شود )1
....)و/ هاخرده مهارت/ خرده مفاهیم/ اصول/ انینقو(مفاهیم و مهارت هاي اساسی )2
طرح پرسش هاي اساسی )3
)تکالیف عملکردي(مالك هاي سنجش و سطوح عملکرد دانش آموزان )4
تعیین شواهدي براي ارزیابی عملکردي و معیار هاي ارزیابی تولیدات یادگیرندگان )5
)3راحل یادگیري در کارورزيبراساس م-سازماندهی فعالیت هاي یادگیري( فرصت هاي یادگیري )6
و مورد نیاز یادگیرندگان براي انجام فعالیت هاي یادگیري و تکالیف ) پایه (تعیین اطالعات و مهارت هاي مستقیم)7

عملکردي
تجربیات خارج از کالس درس براي انتقال آموخته ها به موقعیت واقعی تعیین محدوده ي)8
ت هاي یادگیري و تکالیف عملکردي و نحوه ارزیابی آنتعیین تولیدات یادگیرندگان در جریان فعالی)9

تکالیف یادگیري، (روش تفسیر، سطح دستیابی یادگیرندگان به شایستگی ها و راهبرد بازخورد دادن به دانش آموزان )10
)جبرانی، تکمیلی، توسعه اي

انواع راهکار هاي سنجش )11
راهکار هایی براي بررسی بدفهی هاي یادگیرندگان)12

اياوي تجربیات حرفهتأمل و واک
تعیین هدف-
هابررسی پیش بینی-
روشن نمودن موانع و محدودیت ها و راه حل ها-
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طراحی و تولید واحد یادگیري-
تأمالت و تعدیل ها در فرآیند اجرا-
تحلیل و تفسیر نتایج یادگیري دانش آموزان-
تحلیل و تفسیر نتایج کسب شده در گروه معلمان-
همقطاران/ اي با معلمانی و تجربیات حاصل از نشست ها و فرآیند گفتگوي حرفهواکاوي یادداشت هاي تأمل- 
اياتخاذ تصمیمات براي آینده حرفه- 

سمینارها
:سمینار ها در دو شکل اجرا می شود

زخورد در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجراي برنامه پیش بینی شده با هماهنگی معلم راهنما و ارائه با: الف
براي ادامه کار 

در سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی براي به مشارکت گذاشتن تجربیات و یافته ها و دستیابی به درك عمیق تر از : ب
با توجه به این که در این ترم فعالیت هاي دانشجویان در قالب درس پژوهی دنبال می شود برگزاري . تجربیات کسب شده

مراحل قبل و پس از اجراي هر مرحله به شیوه مشارکتی در گروه هاي پیش بینی شده به دانشجویان در سمینار ها در هر یک از
. 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 (ها و تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الزامیسمینار هاي گروهی براي انتقال یافته
)سوي مدرس

)اختیاري و با درخواست دانشجویان(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترك 
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

ملی، بکارگیري راهبرد هاي شناختی در تحلیل موقعیت راهبردهاي مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأ
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(گاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور راهنماي عملی برنامه کارورزي دانش). 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
ر آن دانشجویان باید یافته هاي خود از نتایج عملکرد خود و تجربیات کسب شده در تعامل با صورت می گیرد، که د
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همقطاران را به منظور تعیین میزان اثر بخشی عملکرد خود و تأثیر آن بر یادگیري دانش آمزان ارائه و از آن دفاع / معلمان
. شودتشکیل میاساتید گروه کارورزي/ این جلسه با حضور معلمان راهنما. نمایند

ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد هاي داده شده به نشست هاي گروهی در مرحله طراحی و تولید :ارزشیابی فرآیند
همقطاران و نیز سمینار هاي درس / واحد یادگیري، گزارش نشست ها در سطح مدرسه و واحد آموزشی با مشارکت معلمان

یان باید از طرح تهیه شده در جمع معلمان دفاع و یافته هاي خود از نتایج درس پژوهی در سطح مدرسه که در آن دانشجو
این جلسه می تواند با حضور معلمان . همقطاران درنتایج کسب شده را گزارش نماید/ پژوهی و نتایج مشارکت معلمان

.شودکادر مدرسه تشکیل می/ راهنما
راحل مختلف درس پژوهی به همراه بازخورد هاي داده شده در کلیه روایت هاي نوشته شده در م: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 . گرددیک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می. پایان دوره قرار می گیرد

اي کار می تواند شامل ضبط جلسات دانشجو با معلمان در سطح مدرسه و نیز سایر مستنداتی که براي دفاع از عملکرد حرفه
. تدارك دیده شده باشد

بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردي است که ): مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 
. وي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردداز س

: 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
امتیاز20ـ دفاع در جلسه پایانی 

: 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
بر اساس پرسش هاي پژوهش رواییارائه یافته ها.41
ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها.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،ش حرفهدر آموز
. دانش کاربردي براي  شناسایی، صورتبندي و حل مسائل و ارائه خدمات اثربخش در حوزه  عمل تخصصی خود تجسـم بخشـد  

امکان به تصویر کشیدن )77از نوع خودکاوي روایتی(پژوهش روایتی ر انجام پروژه پایانی در برنامه تربیت معلم با تکیه ب
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"

امات معلمـی، قـوت هـا و ضـعف     ها و ابههاي 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

ریزي براي  نیل به آینده حرفه اي متامالنه، پویا و بالنده  ممکـن مـی   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

کارنماي معلمی : نام درس
)پروژه(

3:  تعداد واحد
به تشخیص :  زمان درس

اداست
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  ره آمـوزش حرفـه  دانشجویان با واکاوي، تحلیل و تفسیر تجربه هاي روایت شده در طول دو
، 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
CK& PCK3سطح 2سطح 1سطح هامالك

77 - narrative self-study
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:د ک
2-1&1-2&3-3

&4-3

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
ــنجش،   ــدریس، سـ تـ

ــالس و ــدیریت ک ...) م
.به تصویر بکشد

توانسته اسـت تجربیـات   
خود را در ابعـاد مختلـف   
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 
به تصویر کشیده اسـت  یافته

اي که تـأثیر و تـأثیر   به گونه
متقابـل ابعــاد بــر یکــدیگر و  
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
د را که بـر  شخصی خو

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

ــیر  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

توانسته قابلیت هاي خود بـه  
ــده،  ــوان یـــک یادگیرنـ عنـ
آموزشگر و عضـوي از یـک   

اي را تبیین کنـد،  گروه حرفه
ش هاي فرا روي خود و پرس

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  

در متن پژوهشی درکـی  
ــا   ــاط آن ب ــل و ارتب از ک
ــل   ــراي قاب ــات را ب جزئی
دریافـت نمـودن حرکــت   

در مــتن پژوهشــی درکــی از 
کل و ارتباط آن با جزئیات را 
براي قابـل دریافـت نمـودن    
حرکت خواننده میان گذشته، 
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یان گذشـته،  خواننده م
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  
هــاي پــژوهش نشــده 

.است

ــان گذشــته،  ــده می خوانن
حــال و آینــده، و ارتبــاط 

کان و من هاي زمان و م
ــایش  ــه نم ــف، را ب مختل
گذارد و به پرسش هـاي  

.پژوهش پاسخ دهد

حال و آینده، و ارتباط زمـان  
و مکان و من هاي مختلـف  
را بـــه نمـــایش گذاشـــته و 

یی توانسته بـه کمـک بـازگو   
ساختن صحنه (دوباره روایت 

ــگ ــه  ) و پیرن ــخ ب ــا پاس و ب
پرســـش هـــاي پـــژوهش، 
بصیرت حرفه اي خـود را بـا   
صورت بندي جدید در قالـب  
دانش کـاربردي بـه نمـایش    

.بگذارد

ارائه و دفاع
از اعتماد به نفس براي 
ــاي   ــه ه ــاع از یافت دف
ــوردار   ــژوهش برخـ پـ
نیست و نظـم منطقـی   
میان معرفـی ایـده هـا    

ــظ را ــت و حف ــه عل بط
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  
میان ایده هـا و پرسـش   
ــرار    ــژوهش برق ــاي پ ه
نماید و پاسخ به پرسـش  
هـــاي طـــرح شـــده در 
جریان دفـاع متکـی بـر    

ته هاي پژوهش است یاف
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
آموزشـی و تجربیـات پیشـین    ماهیت درس پروژه از نوع خودکاوي روایتـی و متکـی بـر مجموعـه تجربیـات کسـب شـده در طـول دوره        

دانشجومعلم و فرصت هاي یادگیري مبتنی بر آموزش هاي ارائه شده در سرفصل درس پژوهش روایتی است، دانشـجو بایـد بـا توجـه بـه      
نسـبت بـه تنظـیم طـرح     ) تجربیات پیشین، دوره کارورزي و سایر تجربیات کسب شـده در طـول دوره تحصـیلی   (مجموعه تجربیات خود 
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، شناسایی منابع اطالعاتی، جمع آوري اطالعات و تحلیل و تفسیر اطالعات، آزمون اعتبار یافته ها اقدام کند و )دکاوي روایتیخو(پژوهشی 
این طرح زیر نظر استاد راهنما اجرا و نتایج . نسبت به ارائه گزارش خود در قالب گزارش پژوهش روایتی از نوع خودکاوي روایتی اقدام نماید

. در جلسه پایان دوره آماده می گرددآن براي دفاع 

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

در فرایند عمل، اقداماتی به شـرح زیـر بـه انجـام     . اربردي ارائه نمایدهاي حاصل از تجربیات خود را صورتبندي نموده و در قالب دانش ک
:رسدمی

تهیه فهرستی از کلیه تجربیات، گزارش ها، دست نوشته ها، یادداشت هاي شخصی، خاطرات، تصاویر، فـیلم هـاي تـدریس، تولیـدات     . 1
و ترسـیم آن در قالـب نقشـه    ) ت مدرسه اي نیـز باشـد  این مطالب می تواند مربوط به دوره تحصیال(در طول دوره تحصیلی ... فیزیکی و

).mind map(ذهنی 
ایجاد شرایط براي آنکه دستاوردها و تجارب دانشجومعلم بر اساس یک روال منطقی مثل روند زمانی، چالش ها و پرسـش هـایی کـه    . 2

.شودتنظیم ... دانشجومعلم با آن روبرو بوده است یا ذهن او را به خود مشغول کرده است و
سازي براي مرور و مرور دوباره تمام داده هاي جمع آوري شده از تجربیـات و حاشـیه نویسـی بـر آن بـر اسـاس دریافـت هـا،         فرصت. 3

یادداشت هایی که در این مرحله نوشته می شود، در مرحله تحلیل و تفسیر به دانشجومعلم . (توسط دانشجومعلم... احساسات، قضاوت ها و
).ه می شود این کار با فاصله زمانی دست کم یک روز انجام گیردتوصی. کمک می کند

، معلمان راهنماي دروس کارورزي، آموزشگران دروس دوره تحصیلی و حتی دوره )دانشجومعلمان(درخواست مراجعه مجدد به همتایان . 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 باشندتر از من حرفهاي و یافتن تصویري شفافکشیدن من حرفه

گفتگو به صورتی توصیه می شود فضاي . یادداشت هاي شخصی دانشجومعلم یا پرسش ها و چالش هایی باشد که با آن روبرو شده است
یکبـار قبـل از تحلیـل و    : این گفتگوها بهتر است در دو مرحله صـورت بگیـرد  ). 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    ش هایی براي به تصویر کشیدن من حرفهکمک به مشخص نمودن پرس. 5

دادن آینـده  نشـان (کند و مسیر آینده او را به تصـویر مـی کشـد    را مهیا می) مبتنی بر تجربیات کسب شده(هویت حرفه اي دانشجومعلم 
).حرفه ايممکن، آینده محتمل و آینده مطلوب و نحوه حرکت در این مسیر

سازي براي آنکه دانشجومعلم بتواند هر نوع تحلیل ممکن قابل دفاع و یا با طی فرآیند کدگذاري و تحلیل و تفسـیر یافتـه هـاي    زمینه. 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              ایجاد فرصت براي بازخوانی.  7

از حال به آینده حرفه اي در طول ایـن  حرکت رفت و برگشتی از گذشته به حال و. دانشجومعلمان و فرصت دادن براي بازتدوین گزارش
. ها الزم استها و نقاديبازبینی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري–4



۳۶۱

در این درس، مردودي . استاد درس، مسئول ارزشیابی عملکرد دانشجومعلم است. فرایندي مبتنی بر مشارکت استارزشیابی در این درس،
ارائه گـزارش در جلسـات   . اس اصول باید به انجام رسد و استاد درس کیفیت آن را تایید نمایدمطرح نیست اما نتظیم گزارش نهایی بر اس

استاد درس بـر  . شودکم یک نوبت توسط سایر دانشجومعلمان انجام میگیرد و نقادي هر گزارش دستگروهی دانشجومعلمان صورت می
.کند، نظارت میشوددر اصالح گزارش نهایی بکار گرفته ي گروهیهااین نقادياینکه 

)گزارشی از نوع خودکاوي روایتی(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

با (استاد راهنما و زمان پذیرش گزارش توسط استاد راهنما دوره تحصیلی، نام و نام خانوادگی دانشجومعلم، نام و نام خانوادگی
). 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
)لمدر صورت تشخیص دانشجومع(پیشگفتار .5
کلمات «و در زیر آن » عنوان«در باالي چکیده، . 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 . شودضافه میها هم اپیوست
.قرار گرفته است به صورت پیوست در پایان گزارش و بعد از منابع قرار می گیرد

در این . اي اصلی گزارش استهآنچه مطرح است، وجود مولفه. متن گزارش نیازمند ساختار خاصی نیست:متن اصلی گزارش.8
:توانند ساختاري را شکل دهندهاي زیر وجود داشته باشند؛ که اگر به همین ترتیب دنبال شوند میگزارش الزم است مولفه

تواند خود داراي این قسمت می. آوري به کار معلمی به زبانی برانگیزاننده براي شروعساز رويشرحی از تجربیات زمینه: مقدمات
هاي ورود و تجارب مربوط به آنچه مطرح است ارائه شرحی از انگیزه. تواند به صورت یک متن پیوسته ارائه شودوینی باشد یا میعنا

.  کردن دیگران استمعلمی
در (دهد که بر دانشجومعلم در دوره تربیت معلم این 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) نگیاندانشگاه فره
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 «از ، شرحی »اعمالی که به انجام رسانده
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 / گه هاي فعالیت یادگیريهاي ارزیابی عملکرد دانشجو، طرح هاي یادگیري، برکاربرگ
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. 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: آیندهکردن خود درتشریح معلمی
چه باورهایی درباره «اول اینکه : کند داراي چهار وجه اساسی استاینکه او چگونه معلمی می» بناست او چگونه معلمی کند؟«کند 

چه «سوم آنکه . »داندکردن متعهد میهایی در معلمیلی یا چه نظریهخود را به رعایت چه اصو«دوم آنکه . »یادگیري و آموزش دارد
هایی مواجه هاي واقعی با چه چالشعمل معلمی را در موقعیت«و چهارم آنکه . »کردن خود لحاظ کرده استهایی را براي معلمیآرمان

. ، موضوع ارزشمندي است»شودها مواجه میاو چگونه با چالش«شرح اینکه . »بیندمی

اما معلمی کردن نیازمند . 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«ازي مستمر خود برگزیده است و چگونه به عنوان یک چه طریقی را براي بهس
.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، ر ارتباط با این گزارش است و به فهم یا اعتبار آن کمک میآنچه د:هاپیوست.10
.گیرددر پیوست قرار می

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«گزارش، تحت یک هر-2
.شودنگارش گزارش با رعایت قواعد نگارشی و ویرایشی زبان فارسی، انجام می-3
.گرددها رعایت میبینی شده گزارش، در تمام گزارشحجم پیش-4
براي عناوین » برجسته«تن و از همان خط به صورت براي م14با اندازه » بی نازنین«ها از خط در همه گزارش-5

.شوداستفاده می
.گردد، تایپ می»تایپ«متن گزارش با رعایت اصول -6
.شوداصول زیبایی در تنظیم متن نهایی، رعایت می-7
.شودهاي اجتماعی و دینی لحاظ و رعایت میدر نگارش متن، اصول اخالقی و ارزش-8
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.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 بارگذاري گزارش نهایی در پورتال دانشگاه، توسط دانشجومعلم انجام می-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

ن پذیرش گزارش ، دوره تحصیلی، نام و نام خانوادگی دانشجومعلم، نام و نام خانوادگی استاد راهنما و زما»گزارش
). با ذکر روز، ماه و سال(توسط استاد راهنما 

بسم اهللا الرحمن الرحیم
صفحه تاییدیه استاد راهنما و تعهد دانشجومعلم
درصورت لزوم(نامه تقدیم(
 در صورت لزوم(پیشگفتار(
کلمه 250-200مشتمل بر : هاچکیده و کلیدواژه
ها ها، فهرست پیوسترست نمودارها و شکلفهرست مطالب، فهرست جداول، فه: 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«
» )ارائه شدهدانش (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 عملاجهه با چالشچگونگی مو«

اي دانشجومعلمتعهدات حرفه:
منابع 

هاپیوست
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دوره مشخصات تدوین کنندگان برنامه درسی-1پیوست
کارشناسی پیوسته رشته آموزش جغرافیا

ایجغرافآموزشرشتهوستهیپیکارشناسدورهیدرسبرنامهيبازنگر: موضوع

و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیانمعاونت آموزشی: مجري

انیشااوشیسدکتريآقاجناب: کارگروهسیرئ

):الفبابیترتبه(دروسسرفصلکنندگاننیتدوويبازنگرکارگروهياعضا

میمرخانمسرکاران،یشااوشیسدکتريآقاجنابنه،یچوبيمهددکتريآقاجنابراد،يانصارزیپرودکتريآقاجناب
.ينادرمیمردکترخانموسرکاريمحمودملکاینازخانمرکارس،یقاسم

: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
ادق زاده قمصري، جناب آقاي دکتر محمد حسنی، سرکار خانم دکتر شهین ایروانی، سرکار جناب آقاي دکتر علیرضا ص

.محمود نوذري و سرکار خانم منصوره مهدوي هزاوهخانم دکتر نرگس سجادیه، جناب آقاي دکتر

:محتوایی-و تربیتیتدوین کنندگان سرفصل دروس تربیتی
آمنه احمدي، سرکار خانم منصوره مهدوي هزاوه، سرکار خانم عاطفه جناب آقاي دکتر نعمت اله موسی پور، سرکار خانم

عطاران، سرکار خانم نگار الهامیان، سرکار خانم مریم قاسمی، سرکار خانم دکتر مرجان کیان، جناب آقاي دکتر محمد 
.دادرس و جناب آقاي صادق نبوي

23/11/1372: قبلیتاریخ تصویب برنامه 

20/02/1395: تاریخ بازنگري
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