
 



 



 

  

       

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
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 آموزش زبان و ادبیات فارسی
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 بازنگری برنامه درسی موضوع: 

 آموزش زبان و ادبیات فارسی عنوان برنامه درسی قبلی:

 22/22/2811تاریخ تصویب: 

 آموزش زبان و ادبیات فارسیعنوان بازنگری شده: 

 28/12/2831تاریخ بازنگری: 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیانمجری: 
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 فصل اول

کلیات برنامه   

 ادبیات فارسی آموزش زبان و معرفی بنیادین رشته 

 هجری خورشیدی 281۱در مهر ماه ی که همان دارالمعلین مرکز در دانشسرای عالی یا ،برنامة درسیِ رشته  ادبیات فارسی       
 ،دانشسرای عالی. آغازگردبد  ،خورشیدی نام آن به دانشسرای عالی تغییر یافت 2822تبدیل شد و سپس در  دارالمعلمین عالیبه 

 د، و معلمان ایرانی وو جغرافی( بوریاضیات، طبیعیات، فیزیک و شیمی( و ادبی )ادبیات، فلسفه، تاریخ  دارای دو محور: علمی )
 ، باملی رسیدسیس دانشگاه به تصویب مجلس شورای که قانون تأ 2828سال  درخرداد  کردند. فرانسوی در آن تدریس می

رسمی ومتمرکززبان وادبیات آموزش و تدریس ، دانشگاه تهران در بدیع الزمان فروزانفر اختصاص کرسی این رشته به دکتر
مدرسی  هر نداشت و وجودبرای آموزش زبان وادبیات فارسی  ، برنامة مدونیآن قبل ازچراکه شد.  آغازبه شکل علمی ترفارسی 

 جست.تعلیم شاگردان بهره می رایج زبان در آثار میراث ادبی و سلیقة خود، از به سیاق و

سالة تربیت  دو شاخة کاردانی )دوره دو ادبیات فارسی در پیروزی انقالب اسالمی، برنامه درسی رشتة زبان و از بعد
ادبیات فارسی، مخصوص وزارت علوم،  سالة دبیری زبان و چهار )دوره دورة کارشناسی پرورش( و معلم وزارت آموزش و

تألیف کتب  دفتر به همت کمیتة هماهنگی تربیت معلم در 2811سال  که دراین اجرا شده است. تا فناوری(، تهیه و تحقیقات و
دورة  د، که دربه اجرا درآم ناپیوسته، تهیه و های کارشناسی پیوسته وبرای دوره« ادبیات فارسی برنامة آموزش زبان و» درسی،

-منابع، نامتعارف توا وگستردگی مح محتوایی، جُنگوارگی و های ساختاری ویجمله: ناهماهنگ از ؛ساله با مشکالتیآزمایشی پنج

اغلب  منابع در تکرار پوشانی، تداخل وهای واحدهای تخصصی، هممحتوای سرفصل اطناب در و رسی، تکرارهای دبودن عنوان
ها، عدم محتوای سرفصل پراکندگی مضامین و لحاظ گستردگی وها بهاغلب سرفصل منابعِ مشخص در واحدهای تخصصی، نبود

باتوجه به (، 2831)أسیس دانشگاه فرهنگیاننهایت با ت های فراگیران و... مواجه شد. درتوجه به خالقیت و کسب شایستگی
و  برنامة درسی ملی تربیت معلم شده در های اتخاذگیریچنین جهتو همدانشگاه، طرح معماری کالن برنامة درسی،  اساسنامة

 کرد. پیدا  ضرورت ادبیات فارسی، ، بازنگری برنامة درسی رشتة آموزش زبان وسند تحول بنیادین

 منطق برنامة درسی
شه، گر فرهنگ، هنر، تمدن و میراث فکری اقوام گذشته؛ بازتاب دهنده اندیسال فارسی تجلّیادبیات غنی و کهن

های  در مسیر تاریخ پرنشیب و فرازشان است. زبان فارسی نیز با غنایِ واژگانی و دیرینگی و پشتوانههای ایرانیان  آرزوها و آرمان
کمی که با ادبیات دیرپای ن اقوام ایرانی را برعهده دارد. زبان فارسی با پیوند مستحبخشی میا فکری و فرهنگی خود، نقش وحدت

روِ حفظ زبان و هویت ملّی )فردی و اجتماعی( در گتوانسته با اقیانوس فرهنگ غنی مردم ایران درآمیزد. امروزه حفظ ما دارد، 
یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبان دوم جهان اسالم و عنوان ت و اصالت زبان فارسی بهحفظ قوّنی فارسی است. ادبیّات غ

های علمی و ادبی و ایجاد انس  انقالبی و پروردن زبانی مهذّب و رسا، برای بیان اندیشه حامل معارف و فرهنگ اسالمی، ایرانی و
گسترش حوزة قلمرو آن در  چنین رواج زبان و ادبیات فارسی وهای آینده؛ هم با مآثر و معارف تاریخی در نسل کنونی و نسل

ایجاد نشاط و بالندگی در زبان و ادب فارسی به تناسب  رود.شمار میداخل و خارج کشور، عنصر مهم قدرت فرهنگی ایرانیان به
های مقتضیّات زمان و زندگی و پیشرفت علوم و فنون بشری با حفظ اصالت آن، جایگاه و نقش زبان و ادبیات فارسی را در برنامه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
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اش )ایجاد ارتباط، سازماندهی اندیشه و حفظ روابط های برجسته زبان، با توجه به کارکرد .نمایدبسیار مهم و حیاتی می سی،در
ادبیات نیز، زمینة بیان اندیشه،  متعالی آن؛ یعنی و نوع فاخر دارد و نظام آموزشی ما فرد و بنیادین دربه اجتماعی(، جایگاه منحصر

انگیزاند؛ شور و هیجان و می کند. دل را برزک اندیشانه و هنرمندانه را بر بستر احساس و عاطفه فراهم میپیام رسانی نا هدف و
 آفریند.لذت می

این طریق به شکلی  ؛ تا ازکرده است را مهیا عرصة تربیت عمومی و تربیت تخصصی راهبردهای خود ، در دودانشگاه فرهنگیان
های فردی و جمعی، مراتب قابل توجهی  و خیرخواه تربیت کند که به لحاظ کسب شایستگی یافته، دلسوز متوازن، معلمانی رشد
 شکل گیری جامعة سالم اقدام کنند. کمک دیگران در وجود خویش تحقق بخشیده، بتوانند به هدایت و از حیات طیبه را در

گوناگون زبان  آشنا کردن دانشجویان با ابعادپی آن است که ضمن  رشتة آموزش زبان و ادبیات فارسی در دورة کارشناسی، در  
 ای وهای ادبی و زبانی، به تربیت حرفه های الزم برای آفرینشادبی و کسب توانایی نقد آثار و ادبیات فارسی و تقویت تفسیر و

 خوردار باشند.کسوت و طراز جمهوری اسالمی ایران بر های الزم برای معلمی در خالقانة معلمانی اقدام کند که از شایستگی
گویی به نیازهای جامعة امروزی، همسویی و هماهنگی با سندها و شایستگی محوری، تربیت محوری، روزآمدی، پاسخ 

های برنامه  و برجستگی هاجمله شاخص افزایی با فرایندهای دروس تربیتی و عمومی، ازهای راهبردی و آمیختگی و هم برنامه
 ادبیات فارسی است. رشتة آموزش زبان و درسی جدید

 یکدیگر است: بخش مرتبط با این برنامه شامل چهار
 (Gk) شایستگی عمومی .2
 (PK) شایستگی تربیتی .2
 (CK) شایستگی علمی .8
 (PCK) شایستگی تربیتی موضوعی .4

 این برنامة درسی در انتظار های مورد / شایستگی اهداف

 آموخته رشته آموزش زبان و ادبیات فارسی بتواند:  رود دانش انتظار می

های تربیتی، یتعهای اثربخشی را برای موقحلهای علمی، راهروش ها ویافته کارگیری اصول و مبانی تربیت اسالمی وبا به -2 
ارزیابی  را مورد خودای حرفه عملکرد بهبود نتایج آن در و ییشناسا دیگرهای یتعموق سطح کالس، مدرسه و ادبی در علمی و
  دهد. قرار

 دوم دبیرستان راهبردهایی را برای طرح و های موضوعی دوره اول وحوزه های تدریس درزمینة روش با کسب توانایی در -2
دگیری بهبود یا کارگیری راهبردها را درنتایج به و شناسایی کند ،شودو میربهتدریس با آن رو فرایند حلّ مسائل آموزشی که در

 دهد. ارزیابی قرار های روشن مورددانش آموزان به همراه مالک

را برای  متنوعیهای فرصت نقدکردن(، و دادن، گفتن، نوشتن، فکرکردنبا کسبت توانایی در شش حوزه زبانی )دیدن، گوش -8
 تدارک ببیند.انی به فراگیران بهای زآموزش مهارت

نیازهای دانش آموزان را  / هاشگردهای آموزشی، برای پاسخ به پرسش ها وشیوه با درک ابعاد هنری زبان، توانایی استفاده از -4
 کسب نماید.
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برای روان سازی های الزم شایستگی ارسی را کسب نموده،ادب فسالة  هزار نثر های نظم ومتن تحلیل قدرت درک، فهم و -1
 دست آورد. به دانش آموزان را به هاانتقال مناسب آن و

تأثیر گذاری ادبیات عرب بر این  عربی و ارسی وفارتباط میان زبان ادبیات عرب،  متون زبان و قواعد و مندی ازضمن بهره -6
 های هر یک را در انتقال میراث فرهنگی و ادبی ارائه نماید. زبان را مطالعه و ارزش

ای های حرفهتوسعه توانایی / تربیتی وآموزشی هایغنی سازی فرصت رای تسهیل، تسریع وارتباطات ب فناوری اطالعات و از -۱
 . استفاده نماید

 تعریف دوره
فناوری  های آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات ودوره ادبیات فارسی، یکی از زبان و رشتة آموزش دوره کارشناسی پیوسته

های های آموزشی و پرورشی دورهفعالیتهای الزم برای اشتغال به که واجد شایستگی استاست که هدف آن تربیت معلمانی 
 دوم دبیرستان است. اول و

 شرایط و ضوابط کلی پذیرش

ازدهم نظام آموزشی جاری همة دو فارغ التحصیالن سال و دانشگاهی نظام آموزشی سابقآموختگان دورة پیشدانش -2    
 اولویت هستند.( شرایط مساوی، در نی دردانش آموختگان رشتة علوم انسا یادآوری:)ها؛ رشته
 مصاحبة اختصاصی؛ آزمون ورودی و پذیرفته شدن در -2    
 زبان آوری و رسایی بیان؛ مندی ازبهره-8    
 فناوری اطالعات؛ اطالعات عمومی مناسب و مندی ازبهره-4    
 یتی مناسب برای معلمی؛شخص های جسمی و ویژگی مندی ازبهره-1    

 طول دوره 

 نامه آیین براساس سال نیم هر در واحدها وارائه باشد یم سال چهار زبان و ادبیات فارسی آموزش وستهیپ یکارشناس دوره طول
 هر یبرا ساعت، 26 ینظر یدرس واحد هر یبرا. است یآموزش هفته 26 شامل یلیتحص مسالین هر. بود خواهد مربوطه یآموزش
. است شده منظور ساعت 64 یکارورز واحد هر یبرا و ساعت 41 یکارگاه یدرس واحد هر یبرا ساعت، 82 یعمل یدرس واحد
واحد است که در جدول  211شمار واحدها،   .بود خواهد راهنما استاد صیتشخ به( پروژه) یمعلم یکارنما درس ساعت نیهمچن
 شده است. داده نشان 2
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آموزش زبان و ادبیات فارسی هدرسی دوره کارشناسی پیوستة رشت کل واحدهای -5جدول   

 تعداد واحد نوع درس

واحد 1 مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عمومی  

واحد 26 معارف اسالمی  

واحد 2 ویژه دانشگاه فرهنگیان  

واحد 2۱ تعلیم و تربیت اسالمی  

واحد 21 تربیتی  

واحد 13 تخصصی   

واحد 2 انتخابی  

 اضافه بر سقف واحد اختیاری 

 واحد 543 جمع
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 فصل دوم 

 جداول دروس

ول دروس عمومی مصوب وزارت علوم، اجداول دروس دورة کارشناسی پیوستة رشتة آموزش زبان وادبیات فارسی، مشتمل بر جد

تربیت اسالمی، دروس تربیتی، دروس تخصصی و تعلیم و تحقیقات وفناوری، دروس عمومی ویژة دانشگاه فرهنگیان، دروس 

 دروس انتخابی درطول دورة تحصیلی چهارساله می باشد.

 آموزش زبان و ادبیات فارسیدوره کارشناسی پیوسته رشته  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عمومیدروس  -3جدول 

 

 زبان و ادبیات فارسی دروس معارف اسالمی عمومی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش -2جدول 

                                                           
 باشند.دانشجویان رشته آموزش زبان و ادبیات فارسی ملزم به گذراندن درس زبان فارسی از مجموعه دروس عمومی نمی **

نوع 

 شایستگی

کد 

 درس

عنوان 

 درس

تعداد 

 واحد

پیش  ساعت

 کل پروژه کارورزی کارگاهی عملی نظری نیاز

ی 
عموم

 

  -    - - -  **زبان فارسی 

  41    - 41 8 زبان انگلیسی 

  82    82 - 2 2تربیت بدنی  

  82    82 - 2 2تربیت بدنی  

  553    44 44 1 جمع

نوع 
شایست
 گی

کد 
 درس

 عنوان درس گرایش
تعداد 

 واحد

 توضیحات ساعت
 2+24)تعداد  

 واحد الزامی(
 کل پروژه کارورزی کارگاهی عملی نظری

ی
 عموم

 

مبانی 

نظری 

 اسالم

اندیشه اسالمی 
 )مبدا و معاد( 2

2 82 -    82 

انتخاب دو درس 
واحد 4به ارزش   

اندیشه اسالمی 
)نبوت و  2

 امامت(

2 82 -    82 

 82    - 82 2 انسان در اسالم

حقوق اجتماعی 
و سیاسی در 

 اسالم

2 82 -    82 



00 

 
 

                                                           
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این درس جزو دروس اجباری گروه معارف اسالمی قرار دارد. 18/14/2816مورخ  ۱1۱8/2به استناد ابالغیه شماره  - 2

ها گروه سطح دانشگاهها و اجرای این درس در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مسئول تنظیم برنامه 21/16/2832مورخ  38۱2۱/2به استناد ابالغیه شماره  - 2
 معارف اسالمی است.

 
اخالق 

 اسالمی

فلسفه اخالق 
)با تکیه بر 

 مباحث تربیتی(

2 82 -    82 

انتخاب یک 
 2درس به ارزش 
 واحد

اخالق اسالمی 
)مبانی و 
 مفاهیم(

2 82 -    82 

آیین زندگی 
)اخالق 
 کاربردی(

2 82 -    82 

عرفان عملی 
 اسالمی

2 82 -    82 

 
ب انقال

 اسالمی

انقالب اسالمی 
 ایران

2 82 -    82 

انتخاب یک 
 2درس به ارزش 
 واحد

آشنایی با 
قانون اساسی 
جمهوری 

 اسالمی ایران

2 82 -    82 

اندیشه سیاسی 
امام خمینی 

 )ره(

2 82 -    82 

 

تاریخ و 

تمدن 

 اسالمی

تاریخ تحلیلی 
 صدر اسالم

انتخاب یک  82    - 82 2
 2درس به ارزش 
 82    - 82 2 تاریخ امامت واحد

 

یی آشنا

با منابع 

 اسالمی

تفسیر 
 موضوعی قرآن

2 82 -    82 
انتخاب یک 
 2درس به ارزش 
 واحد

تفسیر 
موضوعی نهج 

 البالغه

2 82 -    82 

 
خ فرهنگ و تمدن تاری

2اسالم و ایران
 

 الزامی 82    - 82 2

 الزامی 82    - 82 2 2دانش خانواده و جمعیت 

  314    - 314 54 جمع
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 آموزش زبان و ادبیات فارسیویژه دانشگاه فرهنگیان دوره کارشناسی پیوسته رشته  عمومیدروس  -4جدول 

 ادبیات فارسی آموزش زبان ودوره کارشناسی پیوسته رشته تربیت اسالمی تعلیم و دروس  -1جدول 

 

                                                           
 .باشندینم یعموم دروس مجموعه از نگارش خالق درس گذراندن به ملزم یفارس اتیادب و زبان آموزش رشته انیدانشجو **

 .باشندینم یعموم دروس مجموعه ازنگارش علمی  درس گذراندن به ملزم یفارس اتیادب و زبان آموزش رشته انیدانشجو **

 واحد در دروس تخصصی جایگزین این درس شده است.  2به ارزش « آشنایی با علوم قرآنی»درس  - 8

نوع 
 شایستگی

کد 
 درس

 عنوان درس
تعداد 
 واحد

 ساعت
پیش 

 کل پروژه کارورزی کارگاهی عملی نظری نیاز

عمومی
  

بهداشت و صیانت از سالمت / 
  محیط زیست

3 26 82    41  

 
**نگارش خالق  

 -        

 
**نگارش علمی

 -        

  44    23 54 3 جمع

نوع 
 شایستگی

 عنوان درس کد درس
تعداد 
 واحد

پیش  ساعت
 نیاز

 کل پروژه کارورزی کارگاهی عملی نظری

ی
الم

س
ت ا

تعلیم و تربی
 

 

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

8های تربیت(و ساحت
 

به استناد مصوبه شورای  زبان و ادبیات فارسیاین درس در رشته آموزش 
 با ییآشنا»شود و به جای آن درس برنامه ریزی درسی دانشگاه، ارائه نمی

 ( ارائه شده است.۱در مجموعه دروس تخصصی )جدول « یقرآن علوم

 

 

نظام تربیتی اسالم 
)براساس قرآن و روایات 
پیامبر )ص( و اهل بیت 

 )ع((

2 41     41  

  41     41 2 فلسفه  تربیت در ج.ا.ا 

 
فلسفه  تربیت رسمی و 

 عمومی  در ج.ا.ا
3 82     82  

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

3 82     82  

 

ای معلم )با اخالق حرفه
تاکید بر حقوق و تکالیف 

 اسالمی(

2 41     41  

 
و عمل  تاریخ اندیشه

 تربیتی در اسالم و ایران
3 82     82  

 
نقش اجتماعی معلم از 

 دیدگاه اسالم
3 82     82  

  313     313 51 جمع
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 آموزش زبان و ادبیات فارسیدوره کارشناسی پیوسته رشته  دروس تربیتی -4جدول 

 

 آموزش زبان و ادبیات فارسیدوره کارشناسی پیوسته رشته دروس تخصصی  -1جدول 

                                                           
4 Pedagogical Knowledge (PK) 

نوع 

 شایستگی

کد 

 درس
 عنوان درس

تعداد 

 واحد

پیش  ساعت

 کل پروژه کارورزی کارگاهی عملی نظری نیاز

ت
علم تربی

 
P

K
4

 

  82 - - - - 82 2 یتیترب یروانشناس 

  82 - - - - 82 2 ی تربیتیشناس جامعه 

نظریه های یادگیری و  

 آموزش
2 82 - - - - 82 

 

های اصول و روش 

 تدریس
2 26 82 - - - 41 

 

های اصول و روش 

 راهنمایی و مشاوره
2 26 82 - - - 41 

 

  41 - - - 82 26 2 ارزشیابی از یادگیری 

  82 - - - 82 - 2 کاربرد هنر در آموزش 

  82 - - - 82 - 2 کاربرد زبان در تربیت 

  82 - - - - 82 2 مدیریت آموزشگاهی 

آموزش و پرورش  

-تطبیقی با تاکید بر دوره

 های تحصیلی

2 82 -    82 

 

  244    540 304 54 جمع

نوع 
 شایستگی

کد 
 درس

 نام درس
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
نیازپیش  

زیکارور کارگاهی عملی نظری  کل پروژه 

ی
ضوع

 مو

 
قواعد متون عربی 

2 
3 82     82  

 
قواعد متون عربی 

2 
3 82     82 

قواعد متون 
 2عربی 

 
قواعد متون عربی 

8 
3 82     82 

متون قواعد 
 2عربی 

 
 )آثار 2متون نثر

دورة نخست  منثور
3 82     82  
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نیمة  تا فارسی نثر
 (پنجم قرن

 
)کلیله  2متون نثر

 دمنه( و
 2متون نثر  82     82 3

 
 8متون نثر

 )گلستان سعدی و
 پیروانش(

 2متون نثر  82     82 3

 

)کشف  4متون نثر
المحجوب، کشف 

و  االسرار
 مرصادالعباد(

 8متون نثر  82     82 3

 
 از) 1 متون نثر
انقالب  مشروطه تا
 (اسالمی

 4متون نثر  82     82 3

 

 2متووووون نظووووم
)متووووون نظووووم  
 حماسوووووی بوووووا
محوریووووووووووت 
شووووووووووواهنامه 

 فردوسی(

3 82     82  

 
 2متون نظم

ناصرخسرو  )قصاید
 سعد( و مسعود

 2متون نظم 82     82 3

 
 8 متون نظم

 )نظامی و خاقانی(
 2متون نظم 82     82 3

 
 4متون نظم

 )حدیقة سنایی و
 عطار( منطق الطیر

 8متون نظم 82     82 3

 
 1متون نظم
 )مثنوی معنوی(

 4متون نظم 82     82 3

 
 6متون نظم
 )بوستان سعدی(

 1متون نظم 82     82 3

 
 ۱متون نظم

 )حافظ(
 6متون نظم 82     82 3

 
 1متون نظم

 )غزلیات صائب و
 بیدل(

 ۱متون نظم 82     82 3

 1متون نظم 82     82 3 )شعر 3متون نظم 
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 معاصر و مشروطه
 (انقالب اسالمی تا

 
ادبیات انقالب 

 اسالمی
 3متون نظم 82     82 3

  41    82 26 (5+5) 2تاریخ ادبیات  

 41    82 26 (5+5) 2تاریخ ادبیات  
تاریخ 
 2ادبیات 

  82    82  5 2سبک شناسی  

 82    82  5 2سبک شناسی  
سبک 
 2شناسی 

 
دستور زبان فارسی 

2 
(5+5) 26 82    41 

مبانی زبان 
 شناسی

 
دستور زبان فارسی 

2 
(5+5) 26 82    41 

دستور زبان 
 2فارسی 

  41    82 26 (5+5) 2بالغت  

 2بالغت  41    82 26 (5+5) 2بالغت  

 
آیین نگارش و 

 ویرایش 
5  82    82  

  82    82  5 عروض و قافیه 

 
 مرجع شناسی و

 روش تحقیق
5  82    82 

آیین 
 نگارش

 
علوم  آشنایی با

 قرآنی
3 82     82  

  82    82  5 مبانی زبان شناسی 

 
جریان شناسی 
 شعر و نثر معاصر 

5  82    82  

 
مبانی نظری و 

های نقد نظریه
 ادبی

(5+5) 26 82    41  

 
ادبیات کودک 

 ونوجوان
5  82    82  

  82     82 3 زبان تخصصی  

  5544    440 113 43 جمع
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ی
ضوع

مو
- 

ی
تربیت

 

 
فلسفه معلمی 
آموزش زبان و 

 ادبیات فارسی

5  82    82  

 
برنامه ریزی درسی 
آموزش زبان و 

 ادبیات فارسی

3 26 82    41  

 
راهبردهای تدریس 
آموزش زبان و 

 فارسیادبیات 

5   41   41  

 

طراحووووووووووووی 
 در آموزشوووووووووی

آمووووزش زبوووان و 
 ادبیات فارسی

5   41   41  

 

واحوووود  طراحووووی
یادگیری در آموزش 
زبوووان و ادبیوووات  

 فارسی

5   41   41  

 

های  آزمون
آزمون  تحصیلی و

 سازی در آموزش
زبان و ادبیات 

 فارسی

3 26 82    41  

 

تحلیل محتوای 
 کتاب درسی 

 و زبان آموزش
 یفارس اتیادب

3 26 82    41  

 

کووواربرد فنووواوری  
اطالعوووووووووات و 
ارتباطووووووووات در  
آمووووزش زبوووان و 

 2ادبیات فارسی 

5   41   41  

 

کووواربرد فنووواوری  
اطالعوووووووووات و 
ارتباطووووووووات در  
آمووووزش زبوووان و 
ادبیوووات فارسوووی   

2 

5   41   41  

  41   41   5کووواربرد فنووواوری   
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اطالعوووووووووات و 
ارتباطووووووووات در  
آمووووزش زبوووان و 

فارسوووی ادبیوووات 
8 

 

هوای خواص    تجربه
ای در  حرفوووووووووه

آمووووزش زبوووان و 
 ادبیات فارسی

5 26     26  

 

پووووووووووژوهش و 
-توسوووعه حرفوووه 

: پووووووژوهش 2ای
 روایی

5   41   41  

 
پژوهش و توسعه 

اقدام  : 2ایحرفه
 پژوهی

5   41   41  

 

پووووووووووژوهش و 
-توسوووعه حرفوووه 

درس  : 8ای
 پژوهی

5   41   41  

 221  221    3 2 کارورزی 

شناسی  روان
تربیتی، 
اصول و 
های  روش

تدریس و 
پژوهش و 
توسعه 
: 2ایحرفه

پژوهش 
 روایی

 2کارورزی  221  221    3 2کارورزی  

 221  221    3 8کارورزی  

 2کارورزی 
و طراحی 
 آموزشی

 221  221    3 4کارورزی  

 8کارورزی 
طراحی  و 

واحد 
 یادگیری
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1فارسیآموزش زبان و ادبیات دوره کارشناسی پیوسته رشته دروس انتخابی  -4جدول 
 

 

  

                                                           
 واحد از جدول دروس انتخابی واحد درسی انتخاب نماید.  4دانشجو می تواند به میزان  - 5

 
معلمی کارنمای 
 )پروژه(

3     

به 
تشخیص 
استاد 
 راهنما

- 

پژوهش و 
توسعه 
:  2ایحرفه
کنش 
  -پژوهی

پژوهش و 

توسعه 

  : 3ایحرفه
درس 
 پژوهی

  5524 - 153 423 534 44 31 جمع

  3230 - 153 423 404 454 43 جمع کل 

نوع 
 شایستگی

کد 
 درس

 عنوان درس
تعداد 

 واحد

پیش  ساعت

 کل پروژه کارورزی کارگاهی عملی نظری نیاز

ی
ضوع
مو

 

 
  82     82 3 کارگاه شعر

 
  82     82 3 کارگاه داستان نویسی

 
  82     82 3 کارگاه نمایشنامه نویسی

 
  82     82 3 کارگاه مقاله نویسی

 
خاطره و سفرنامه کارگاه 
 نویسی

    3       - - 64   64 
 

  64   64 - -       3     کارگاه ویراستاری 

  64   64 - -       3     کارگاه روزنامه نگاری 

  82           82 3     ادبیات تطبیقی 

  82           82 3     ادبیات عامیانه 

  82           82 3     ادبیات داستانی 

  82     82 3     مبانی کالم و فلسفه 

  82     82 3     مبانی عرفان وتصوف 

 
  314     314 4 جمع
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 زبان و ادبیات فارسیدوره کارشناسی پیوسته آموزش  اختیاریدروس  -3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
های کاردانی و کارشناسی ین درس به صورت اختیاری برای کلیه دورهای، فناور و قاتیتحق علوم، وزارت 14/18/2831 مورخ 42318/22 شماره هیابالغ استناد به -6

 هایی که دروس اختیاری ندارند به عنوان مازاد بر سقف واحدهای درسی ارائه شود.ارائه و برای رشته

های کاردانی و کارشناسی ین درس به صورت اختیاری برای کلیه دورهای، فناور و قاتیتحق علوم، وزارت 21/18/2831 مورخ 12181/2 شماره هیابالغ استناد به -۱

 هایی که دروس اختیاری ندارند به عنوان مازاد بر سقف واحدهای درسی ارائه شود.ارائه و برای رشته

نوع 
 شایستگی

کد 
 درس

 نام درس
 تعداد
 واحد

پیش  ساعت
 کل پروژه کارورزی کارگاهی عملی نظری نیاز

ی
ضوع
 مو

 
-آشنایی با فرهنگ و  ارزش

 6های دفاع مقدس
3 82 

 
   

  

 
های زندگی مهارت

 ۱دانشجویی
3 82 

 
   

  

 44 4 جمع  
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 فصل سوم

 فصل دروس سر
 

 «سالمت، بهداشت و صیانت از محیط زیست»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن -5

نظر از این که یکی از حقوق اساسی هر انسانی است، شرط الزم برای یادگیری و رشد انسانی  سالمتی صرفبرخورداری از 

است؛ زیرا انسان سالم، محور توسعه پایدار است. ورود به فرایند یادگیری، ماندن در آن، تمرکز بر آن و پیامدهای آن پیوند 

« تحقق حیات طیبه»هدف غایی نظام آموزش و پرورش نیز  دارد.محکمی با سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی یادگیرنده 

گمان برخورداری از سالمتی برای دستیابی به آن ضرورت دارد. افزون بر آن معلمانی که از سالمت جسمانی و  است که بی

های درمانی و  هوری باالتری خواهند داشت و موجبات کاهش بار اقتصادی ناشی از هزین روانی بهتری برخوردار باشند بهره

یابی به چنین هدفی آن است که معلمان آینده، یعنی کسانی که در  ی دست ساعات غیبت کاری را فراهم سازند. الزمه

ی سالمت درآمیخته شوند. به سخنی  ی درسی با دانش آموز ارتباط برقرار خواهند کرد، با مقوله ترین سطح برنامه نزدیک

ها کند که سالم و تندرست باشند و در آینده بتوانند در راستای  ی مدرسه واهد معلمانی روانهی تربیت معلم بخ دیگر، اگر دوره

هایی باشد که منجر به افزایش سواد سالمت  ی برنامه ارتقای سالمت دانش آموزان گام بردارند، منطقی است که دربرگیرنده

بی به مباحث بهداشتی، درک، انتقال و کاربست آن و شوند. سواد سالمت معرف توانمندی فرد در دستیا دانشجو معلمان می

 گیری درست در برخورد با آن مباحث به منظور ارتقای سالمت خود و دیگران است.  همچنین تصمیم

ی سالمت جامعه که عبارتند: بیماری قلبی عروقی، سرطان، و  به این ترتیب، در این درس، با توجه به عوامل تهدید کننده

الکل و دخانیات و همچنین ارتقای تغذیه سالم، فعالیت بدنی، پرهیز از مصرف بر ارتقای سالمت از طریق  ایمنی و حوادث،

های یادگیری گوناگونی در اختیار  ها و فرصت فعالیتشود و بر این اساس  جسمانی، روانی و اجتماعی تاکید میسالمت 

با تکیه بر  شوند، بلکه نتقال صرف اطالعات بهداشتی محدود نمیها به ارائه و ا شود. این فرصت دانشجو معلمان قرار داده می

ای معنادار با  سازند تا دانشجو بتواند آنچه آموخته است را به گونه ای فراهم می زمینهتعریف ارائه شده برای سواد سالمت، 

ین فردی، تفکر انتقادی و های فردی، ب هایی مهارت بافت واقعی زندگی خود پیوند بزند. همچنین با انجام چنین فعالیت

چون در یک دیدگاه وسیعتر از سالمت بایستی حفظ محیط زیست سالم نیز مورد یابد. عالوه بر این،  خالق در او پرورش می

 گیرد، بخشی از این واحد درسی نیز به صیانت از محیط زیست اختصاص یافته است. توجه قرار 
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 مشخصات درس

 عملی -نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 عملی(-)نظری

 

 سالمت، بهداشت و صیانت از محیط زیستنام درس: 

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

 .منابع اطالعات بهداشتی معتبر را به دیگران به ویژه دانش آموزان ارائه دهد 

  برای ارتقای سالمت خود طراحی و اجرا نماید و نتایج آن را بر یک برنامه بلند مدت با اهداف روشن
 روی سالمت خود ارزشیابی کند.

 آموزان( طراحی و اجرا  آموز )دانش یک برنامه بلند مدت با اهداف روشن برای ارتقای سالمت دانش
 ها( ارزشیابی کند. نماید و نتایج آن را بر سالمت او )آن

 

 

 شایستگی اساسی

 2سطح  3سطح  5سطح  ها مالک

دریافت و انتقال 

 اطالعات سالمت

 

 

توانسته است از منابع متعدد و 

معتبر اطالعات کسب نماید 

تواند آن را به دیگران  اما نمی

 انتقال دهد.

توانسته است از منابع متعدد و 

معتبر اطالعات کسب نماید و تا 

حدودی آن را به دیگران انتقال 

 دهد.

منابع توانسته است از 

متعدد و معتبر اطالعات 

کسب نماید و به 

های کارآمد آن را  شیوه

 به دیگران انتقال دهد.

 برنامه سالمت
 

توانسته است یک برنامه 

سالمت برای خود یا 

آموزان طراحی، اجرا و  دانش

تواند  ارزشیابی کند اما نمی

اثربخشی آن را مشخص 

 سازد.

توانسته است یک برنامه سالمت 

اجرا و ارزشیابی نماید و تا طراحی، 

حدودی اثربخشی آن را مشخص 

 سازد.

توانسته است یک  

برنامه سالمت طراحی، 

اجرا و ارزشیابی نماید و 

ای روشن  به گونه

اثربخشی آن را 

 مشخص سازد. 

 

 فرصت یادگیری، محتوای درس و ساختار آن -3

 ای آن به شرح زیر سازمان یافته است: جلسهمحتوای مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده 

 مباحث فرعی موضوع اصلی نوبت

 بخش نخست: مبانی سالمت
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 اول

 (2+2) 

 ساعت

 

 

معارفه و آشنایی 

 با مفاهیم پایه

های مختلف مرتبط با سالمت؛  آشنایی با مدرس، دانشجویان و سرفصل درس؛ معرفی مفهوم

 همگانی و رویکردهای سالمت همگانی.آشنایی با تاریخ تحول علم سالمت 

 

 تکلیف عملی )در کالس(  

 شود را  ها ارزش محسوب می ای پنج الویت که برای آن از دانشجویان بخواهید روی برگه
ها جایی  یادداشت کنند و سپس همراه آنان بررسی کنید آیا سالمتی در میان این الویت

 دارد؟

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

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

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

 

: در پایان این جلسه، از دانشجویان بخواهید مصادیق اقدامات سالمت همگانی تکلیف عملی

 در پیرامون خود را شناسایی کنند و گزارشی از آن ارائه دهند.

 

 دوم

 (2+2) 

نجش نیازهای س

 سالمت

 های گوناگون سنجش نیازهای سالمت. تعریف نیاز؛ انواع نیازها؛ شیوه

 

در مدرسه محل کارورزی خود یک نیازسنجی در زمینه سالمت انجام دهید. تکلیف عملی: 

اید را  اید را مشخص سازید، انواع نیازهایی که تشخیص داده روشی که در آن استفاده کرده

تواند در  های خود را در قالب یک گزارش بیان نمایید )این کار می یافتهشناسایی کنید و  

 های سه نفره انجام شود(. گروه

 سوم

(2+2) 

معرفی 

   های نمایه پایگاه

 اطالعات سالمت

 ها های اطالعات سالمت و چگونگی استفاده از آن انواع پایگاه

 :4تکلیف عملی )در کالس(

ها را مشغول کرده  موضوعات سالمت که به تازگی ذهن آناز دانشجویان بخواهید یکی از 

                                                           
 . این جلسه باید در مکانی برگزار شود که امکان دسترسی به رایانه و اینترنت وجود دارد.8
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ها معرفی شده است پیرامون آن  است را انتخاب کنند و سپس در میان پایگاه مختلفی که به آن

 اند را در قالب گزارش به کالس ارائه دهند. گردش کنند. آنچه آموخته

 بخش دوم: عوامل تهدید کننده سالمت ایرانیان

 

 

 

 

 

 

 چهارم 

(2+2) 

و پنجم 

(2+2) 

 

 

 

 

 

 

 

های  بیماری 

 غیرواگیر

 

های غیرواگیر، میزان مرگ و میر ناشی از  ها بیماری های غیرواگیر )تعریف و ویژگی بیماری

های غیرواگیر در ایران، انواع عوامل خطر )قابل اصالح و غیر قابل اصالح(، شایعترین  بیماری

 های غیرواگیر بیماری

 

مروری بر سیستم گردش خون،  تعریف و علل پدیدآیی  عروقی:های قلبی و  بیماری

ها و چگونگی  تصلب شرایین، آنژین صدری، سکته قلبی و سکته مغزی و عالئم شایع آن

ها در بروز  های قلبی و مغزی؛ نقش چربی ها؛ چگونگی کاهش خطر  بروز سکته برخورد با آن

 ئم و تشخیص، پیشگیری(های قلبی عروقی؛ فشار خون باال )تعریف، عال بیماری

 

های پیشگیری کننده،  زا، عالئم هشدار دهنده، گام تعریف سرطان، عوامل سرطان سرطان:

 های شایع در ایران. اهمیت تشخیص زود هنگام، سرطان

 

تعریف مفاهیم خطر، آسیب، تصادف، ایمنی؛ شناسایی خطرات فیزیکی، : ایمنی و حوادث

ها.  انواع  ارگونومیکی موجود در محیط آموزشی؛ نحوه پیشگیری از آنشیمیایی، بیولوژیکی، و 

های احتمالی؛ چگونگی  سوءاستفاده )غفلت و نادیده گرفتن، فیزیکی، عاطفی، جنسی(؛ نشانه

 واکنش در هنگام روبرو شدن با موارد سوءاستفاده.

  

زندگی خود های کوچک، سبک  از دانشجویان بخواهید در گروهتکلیف عملی)در کالس(: 

های قلبی عروقی و سرطان بررسی کنند.  یا پدر و مادر خود را از نظر خطر ابتال به بیماری

 ریزی کنند. عوامل خطر را شناسایی کنند و برای کاهش این خطرات برنامه

 تکلیف عملی )در کالس(: 

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

  تکلیف عملی )در کالس(:

های کوچک خطرات مربوط به هر  اند در گروه از دانشجویان بخواهید با توجه به آنچه آموخته

 های زیر را شناسایی و راهکارهای پیشگیری از وقوع این خطرات را بیان نمایند.  یک از محیط

 در محیط کالس:

 در راهروها:

 در حیاط مدرسه:

 های بهداشتی: سرویس در

 ها: در دیگر مکان

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

ی ایمنی و پیشگیری از آسیب برای یکی از  اند دو  پیام آموزشی در زمینه مدرسه مشاهده کرده

 غیره( طراحی کنند.های مخاطب )دانش آموزان، پدران و مادران، معلمان و  گروه

 

 بخش سوم: ارتقای سالمت

 

 

 

 

 ششم

(2+2) 

و هفتم 

(2+2) 

 

 

 تغذیه سالم 

 فعالیت بدنی 

  سیگار و

 دخانیات

 

های رشد در سنین پنج تا نوزده  های غذایی؛ شاخص اصول تغذیه سالم و گروه تغذیه سالم:

سالگی: شاخص قد به وزن، شاخص نمایه توده بدنی )چگونگی محاسبه نمایه توده بدنی، 

چگونگی تنظیم برنامه غذایی مناسب برای خود(. دستورالعمل کشوری پایگاه تغذیه سالم )بوفه 

ای  ای نوجوانان(؛ نحوه تغییر الگوهای تغذیه )نیازهای تغذیهسابق(؛ تغذیه در دوران بلوغ 

آموز و فرایند یادگیری )کمبود  ها  و اثرات آن بر دانش آموزان؛ کمبود ریزمغذی نامناسب دانش

 (؛ نحوه خواندن و تحلیل بر چسب مواد غذایی Dید، آهن، کلسیم، روی، ویتامین 

های  تحرکی در ایجاد بیماری بندی آن؛ نقش بی تعریف فعالیت بدنی و  گروه فعالیت بدنی:

های بدنی در میان زنان و مردان ایرانی، اثرات سودمند فعالیت  مختلف، وضعیت میزان فعالیت
 بدنی بر بدن، میزان فعالیت بدنی توصیه شده برای گروه های سنی گوناگون، هرم فعالیت بدنی

ها؛ طبقه بندی انواع مواد، عالئم و  ه سیگار و مرگ و میر و بیماریرابط:الکل و دخانیات

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

یادداشت کنند و ی خود را ثبت و مقدار تقریبی آن را  موجود در پیوست، برنامه غذایی یک هفته

بیان شد دانشجویان بر « های غذایی اصول تغذیه سالم و گروه»به کالس بیاورند. پس از آنکه 

 های غذایی به تحلیل جدول برنامه غذایی خود بپردازند.  و گروه 3اساس واحد غذایی مورد نیاز

لیت بدنی : از دانشجویان بخواهید بر اساس هرم فعالیت بدنی، یک برنامه فعاتکلیف عملی

 برای یک هفته خود تنظیم کنند و به کالس آورند.

از دانشجویان بخواهید نمایه توده بدنی خود را محاسبه کنند. رقم به دست تکلیف عملی: 

گیرند  ای که در آن قرار می آمده را بر روی نمودار نمایه توده بدنی پیدا کنند و با توجه به طبقه

 بنویسند. یک برنامه غذایی مناسب برای خود

از دانشجویان بخواهید به پایگاه تغذیه سالم در یک مدرسه مراجعه  :5فعالیت پیشنهادی 

کنند و فهرست مواد غذایی موجود در آن را تهیه کنند و مواد غذایی مجاز و غیرمجاز را از هم 

در آموزان  تفکیک کنند. سپس راهکارهایی برای توجیه مسئوالن مدرسه، مسئول پایگاه و دانش

 خصوص تغییر موارد   غیرمجاز به مجاز پیشنهاد دهند.

آموز که در مرحله بلوغ است  ز دانشجویان بخواهید با یک دانش: ا3فعالیت پیشنهادی

های حاصل را با نیازهای  مصاحبه کنند و  برنامه غذایی یک روز او را بررسی کنند و داده

 خود را به صورت گزارش به کالس ارائه دهند.های  ای گروه سنی او مقایسه نمایند. یافته تغذیه

ز دانشجویان بخواهید برچسب دو ماده غذایی مورد عالقه خود را به : ا2فعالیت پیشنهادی 

 کالس آورند، آن را بخوانند و تحلیل کنند.

ز دانشجویان بخواهید برای ترویج تغذیه سالم در محیط خوابگاه دو ا :4فعالیت پیشنهادی 

 ریزی کنند. پیشنهاد کنند و برای عملیاتی ساختن آن برنامهراهکار جدید 

 

 بخش چهارم: سالمت جسمانی )بهداشت فردی(

 

 

 

 

مراقبت اهمیت بهداشت دست و پاها، آموزش شستشوی دست(؛ ) بهداشت دست و پاها

ساختمان و عملکرد پوست و مو، آشنایی و چگونگی برخورد با مشکالت ) و مو از پوست

ساختمان کره چشم، ) ها مراقبت از چشم شایع پوست و مو، اکنه، شوره سر، اگزما(،

                                                           
9
. Serving size 
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هشتم 

( و 2+2)

نهم 

(2+2) 

 

 

 

 

 

 

 

سالمت جسمانی 

)بهداشت فردی 

 ها( و بیماری

 ها مراقبت از گوشمشکالت متداول بینایی، چگونگی سنجش بینایی با چارت اسنلن(؛ 

گی سنجش شنوایی با آزمایش نجوا(؛ ساختمان گوش، مشکالت متداول شنوایی، چگون)

بهداشت هایی برای بهتر خوابیدن(.  اهمیت خواب و تاثیر آن بدن، گام) بهداشت خواب

های مختلف، عوامل های مختلف دندان، آشنایی با زمان رویش دندان )بخش دهان و دندان

معرض خطر  های شایع بروز پوسیدگی دندان، افراد در موثر بر ایجاد پوسیدگی دندان، محل

های پیشگیری از پوسیدگی دندان: مسواک زدن )آموزش مسواک زدن به  پوسیدگی دندان، راه

ساله(، استفاده از نخ دندان )آموزش استفاده از نخ دندان به کودکان(،  22تا  6کودکان 

دیدگی و شکستگی  فلورایدتراپی، فیشور سیالنت، رژیم غذایی؛ چگونگی برخورد با آسیب

بلوغ و ) بهداشت باروریتفاوت لثه سالم و ملتهب؛ علل بوی بد دهان(.  ها؛ دندان

های آن. }ویژه  های آن در هر یک از دو جنس، بهداشت بلوغ، خودارضایی و زیان دگرگونی

ها و  دانشجو معلمان دختر: ساختمان، عملکرد و بهداشت دستگاه تناسلی زنان، قاعدگی و نشانه

 :سندروم پیش از قاعدگی{.}ویژه دانشجو معلمان پسرحاالت طبیعی و غیرطبیعی آن، 

 ساختمان،  عملکرد و بهداشت دستگاه تناسلی مردان{.

 های واگیردار: بیماری

های اکسیور، راه انتقال، راه پیشگیری(؛  ویژگیهای انگلی: کرمک یا اکسیور ) عفونت

های ژیاردیا،  ویژگی) ژیاردیوزهای آسکاریس، راه انتقال، راه پیشگیری(؛  ویژگیآسکاریوز )

تعریف بیماری سالک، وضعیت سالک در ایران و جهان، سالک )راه انتقال، راه پیشگیری(؛ 

عواملی موثر در گسترش آن، انواع سالک و عالئم بیماری در هر نوع، راه انتقال، راه پیشگیری، 

شپش،  های ویژگی. پدیکلوزیس )شپش(: چگونگی برخورد با دانش آموز مبتال به سالک(

 های پیشگیری، چگونگی برخورد. های آلوده شدن، چگونگی تشخیص آلودگی، راه راه

چگونگی حمله ویروس اچ آی وی به بدن، تفاوت اچ آی وی و ایدز، اچ آی وی / ایدز ) 

 های تشخیص( های پیشگیری، راه های انتقال، عقاید غلط، راه راه

 

ائل مرتبط با بهداشت فردی در محیط از دانشجویان بخواهید یکی از مس تکلیف عملی:

ها را مشغول کرده است را شناسایی کنند و در قالب یک  پردیس )یا خوابگاه( که ذهن آن

 های نوین خود برای برطرف نمودن آن مساله را ارائه دهند. گزارش راه حل

ند و : از دانشجویان بخواهید کتاب خودآموز  بهداشت بلوغ و نوجوانی را بخوانتکلیف عملی
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 ای انتقادی از آن تهیه کنند. چکیده

از دانشجویان بخواهید یک پمفلت، یا بروشور طراحی کنند و از طریق آن  تکلیف عملی:

 آموزان را به رعایت یکی از موضوعات مرتبط با بهداشت فردی تشویق کنند. دانش

رند و تصور های کوچک قرار بگی : از دانشجویان بخواهید در گروهتکلیف عملی )در کالس(

ای به  ها باید از طریق نامه ها به شپش مبتال شده است و آن آموزی در کالس آن کنند دانش

ها با شپش این  ای خطاب به آن خانواده نوشته و ضمن آشنایی آن خانواده او اطالع دهند. نامه

 موضوع را به آنان اطالع دهند.

آموزان، پدر و  نند و از طریق آن دانش: از دانشجویان بخواهید پمفلتی طراحی کتکلیف عملی

های انگلی کرمک، آسکاریوز،  ژیاردیوز، یا سالک  مادرها، کارکنان مدرسه، و غیره را با بیماری

 آشنا سازند.

آموز  : از دانشجویان بخواهید مراحل آموزش شستشوی دست به دانش5فعالیت پیشنهادی 

 را در کالس به صورت عملی نمایش دهند.

: از دانشجویان بخواهید بازی مار و پله که سازمان یونیسف برای 3یشنهادی فعالیت پ

آموزان طراحی کرده است را با بافت خود متناسب کنند و  ها برای دانش آموزش شستن دست

 بازی جدید را به کالس عرضه کنند.

برای ی آنها مکانی  : از دانشجویان بخواهید که تصور کنند در مدرسه2فعالیت پیشنهادی 

شستن دست وجود ندارد. از آنها بخواهید راهکارهایی بیاندیشند که بر این محدودیت فائق آیند. 

 راهکارهای خود را به صورت نقاشی، عکاسی، گزارش کتبی و غیره به کالس ارائه دهند.

از دانشجویان بخواهید بررسی  : برای دانشجویان خوابگاهی:4فعالیت پیشنهادی 

 وابگاهی باید چه نکاتی را پیرامون بهداشت خواب بیاموزند؟ کنند دانشجویان خ

: موانعی که بر سر راه حفظ برای دانشجویان غیرخوابگاهی: 1فعالیت پیشنهادی 

بهداشت خواب شما وجود دارد را شناسایی کنید و سپس راهکارهایی برای از میان برداشتن 

 ها ارائه دهید. آن

 بخش پنجم: سالمت روان

 کننده؛ تهدید کننده و محافظت آن؛ عوامل بر موثر عوامل شناسایی روان و سالمت تعریف  
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دهم 

(2+2) 

 

 

سالمت روان و 

 مدرسه

های روانی در حوادث و بالیا؛  روان؛ حمایت سالمت ارتقای و آسیب کاهش راهبردهای

 اختالل توجه؛ کمبود و فعالی بیش یادگیری؛ اختالل اختالالت خودکشی؛ افسردگی؛ اضطراب؛

 لجبازی؛ صرع؛ و جویی  مقابله

  

های معتبر، حادثه  ها و سایت از دانشجویان بخواهید با مراجعه به آرشیو روزنامه تکلیف عملی:

یا رویدادی را بیابند که در محیط مدرسه )ترجیحا در ایران( رخ داده است و یکی از اختالالت 

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

توانست از وقوع  ه داشته است. آنچه که روی داده است و راهکارهایی که میرویداد نقش عمد

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

 

 بخش ششم: سالمت اجتماعی

 یازدهم

(2+2) 

 

سالمت اجتماعی 

 و مدرسه

اجتماعی؛ استرس در محیط کار و های  ایجاد و برقرار ارتباط موثر با دیگران؛ ارتباطات در شبکه

 حمایت اجتماعی.

هایی  های کارورزی خود، موقعیت از دانشجویان بخواهید به مراجعه به گزارشتکلیف عملی: 

آموزان، و یا کارکنان مدرسه نیاز به  را در آن شناسایی کنند که سالمت اجتماعی خود، دانش

د به منظور ارتقای سالمت اجتماعی چه ارتقا داشته است. اگر دوباره به آن موقعیت برگردن

 های خود را در قالب گزارشی کوتاه به کالس ارائه دهند. کاری انجام خواهند داد.؟ یافته

 بخش هفتم: سالمت در متن

 دوازدهم

(2+2) 

سواد سالمت، 

شناسنامه 

سالمت 

آموزی،  دانش

مدارس مروج 

 سالمت

آموزی و  معرفی شناسنامه سالمت دانشتعریف سواد سالمت و آشنایی با سطوح مختلف آن؛ 

 آشنایی با آن؛ آشنایی با مدارس مروج سالمت و وضعیت آن در ایران.

آموز را به کالس آورید و در اختیار دانشجویان  شناسنامه سالمت چند دانش تکلیف عملی:

ر اند چگونه د های کوچک مشخص کنند آنچه که در این درس آموخته قرار دهید تا در در گروه

 این شناسنامه مورد توجه قرار گرفته است؟ 

 بخش هشتم: صیانت از محیط زیست
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 سیزدهم

(2+2) 

 

 

شناخت محیط 

 زیست

 تعریف محیط زیست و انواع آن -2-2
 منابع مختلف محیط زیست )فیزیکی، زیستی، اجتماعی و اقتصادی( -2-2
 تعریف اکوسیستم )بوم سازگان( و انواع آن -2-8

 محیط زیست ایران -2-4

گفتگوهای گروهی درباره امکان و چگونگی معرفی محیط زیست در مدارس ایران و عملی: 

 برحسب پایه 

 نمایش فیلم یا اسالیدی از محیط زیست ایرانفعالیت خاص: 

از دانشجویان بخواهید که با یک گزارش تصویری، نمایی از محیط زیست محل تکلیف: 

 ارائه دهند. زندگی خود شامل نوع اکوسیستم و انواع منابع موجود

 * بهتر است که این گزارش بدون استفاده از کاغذ باشد

 

 

چهارده

 م

(2+2) 

 

شناخت انواع 

آلودگی ها و 

اثرات محیط 

 زیستی

 تعریف آلودگی و اثر -2-

 انواع آلودگی ها و اثرات محیط زیستی -2-2

 مدیریت پسماند و پساب و بازیافت -2-8

گفتگوهای گروهی درباره امکان و چگونگی آموزش انواع آلودگی ها و اثرات محیط عملی: 

 زیستی در مدارس ایران و برحسب پایه 

برای بازدید از یک کارخانه، تصفیه خانه، مرکز  تدارک سفری آموزشیفعالیت خاص: 

 بازیافت، تهیه کمپوست یا غیره

از دانشجویان بخواهید که در تدارک سفر همکاری کنند و در هنگام بازدید بدرستی تکلیف: 

 انواع آلودگی ها و اثرات را ارزیابی و به راهکارهای اصالحی اشاره  نمایند.

 

 پانزدهم

(2+2) 

 

شناخت حفاظت 

و حمایت از 

 محیط زیست

 تعریف حفاظت و حمایت از محیط زیست -

 حفاظتی و شیوه صحیح مصرفمعرفی انواع روش های  -8-2

 معرفی برخی از قوانین، ضوابط و کنوانسیون های محیط زیستی -8-8

گفتگوهای گروهی درباره امکان و چگونگی آموزش و بکارگیری انواع روش های عملی: 
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 حفاظتی و شیوه صحیح مصرف برحسب پایه 

 تینمایش فیلم یا اسالیدی در زمینه انواع شیوه های حفاظفعالیت 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 های خود و میزان همکاری 

 جامعه مخاطب را گزارش دهند.

 شانزدهم

(2+2) 

ارائه مبانی 

آموزش محیط 

زیست و شناخت 

 روش ها

 آموزش محیط زیستتعریف  -4-2

 معرفی انواع روش های آموزش محیط زیست با توجه به پایه مورد آموزش -4-2

 معرفی انواع رسانه ها و وسایل کمک آموزشی -4-8

گفتگوهای گروهی درباره امکان و چگونگی آموزش محیط زیست و انواع روش ها، عملی: 

 رسانه ها و وسایل کمک آموزشی مناسب برحسب پایه 

 نمایش اسالید یا وسایل مختلف انواع روش های آموزش محیط زیستفعالیت خاص: 

از دانشجویان بخواهید که به یک مدرسه برحسب انتخاب خود مراجعه کنند و پس از تکلیف: 

هماهنگی های الزم با مدرسه، برای دو یا سه ساعت بصورت فوق برنامه برحسب پایه، 

و روش های مناسب آموزش دهند. اینکار می تواند در  موضوعی از محیط زیست را با وسایل

ایران انجام شود. ارائه گزارش تصویری بصورت فیلم یا عکس  21روزهای تقویم محیط زیستی

  الزامی است.

 

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری-2

باید تالش گردد تا ساختار پذیرد.  معلمان صورت می در این درس، فرایند یادگیری با مشارکت همه جانبه مدرس و دانشجو
ی افراد در فرایند یادگیری مشارکت داشته باشند. باور بر این است که گفت و شنودی که در  ای باشد که همه ها به گونه جلسه

گیرد، تنها میان مدرس و دانشجویان نیست، بلکه میان خود دانشجویان با  نشست آموزشی به منظور وقوع یادگیری صورت می
ای فراهم شده است تا دانشجویان بتوانند در  های یادگیری زمینه ت. از این رو در این درس با طراحی فعالیتهم نیز هس

تواند توسط  ها می های مختلف، ترکیب این گروه های کوچک  )دو تا شش نفره( با هم کار کنند که با توجه به موقعیت  گروه

                                                           
21

 تقویم محیط زیستی در دفتر آموزش و مشارکت عمومی سازمان حفاظت محیط زیست موجود است. -  
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شود کارهایی که در خارج از کالس توسط دانشجو )دانشجویان(  اد میمدرس یا خود دانشجویان تعیین گردد. همچنین پیشنه
شود پیش از آن که به مدرس تحویل داده شود توسط دانشجو  گردد و به صورت گزارش به کالس ارائه می انجام می

ه در برخی از مباحث )دانشجویان( دیگر نیز خوانده شود و پس خوراند آن دانشجو بر روی آن کار آورده شود. الزم به ذکر است ک
اند و با توجه به موقعیتی که دانشجویان و مدرس در آن قرار دارند می  های یادگیری به صورت پیشنهادی نیزز مطرح شده فعالیت

 توانند تغییر یابند.
مرتبط با های گوناگونی نخست نیازها و منابع یادگیری  برای تسهیل در وقوع یادگیری، در آغاز هر نشست تالش شود به شیوه

ها و دانش پیشین دانشجویان نسبت به آن محتوا آشکار گردد. پس از آن  محتوایی که قرار است ارائه شود سنجش شود تا تجربه
ای فراهم گردد تا دانشجو بتواند با محتوای ارائه شده کاری انجام دهد و آن را به بافت  محتوای تازه ارائه گردد و سپس زمینه

 هایی که برای دانشجومعلمان پدید آمده است پاسخ داده شود. زد. در هر نشست تالش شود به تمام پرسشزندگی خود مرتبط سا
 

 منابع آموزشی-4

 باشد.در دست تالیف میمنبع اصلی: 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری -1

 : ارزشیابی پایانی از چند بخش تشکیل شده است:ارزشیابی پایانی

  آزمون پنجاه درصد است.آزمون پایانی: سهم این 
 ها و پیامهای طراحی شده  های یادگیری انجام شده توسط دانشجو و برنامه کار: تمام فعالیت ارزشیابی پوشه

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

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

 بیست درصد(.

های به  گیرد و یافته : این ارزشیابی در نشست هفتم و به صورت خود ارزشیابی دانشجو انجام میلارزشیابی ضمن نیم سا

 گیرد. دست آمده از آن در ارزشیابی پایانی مورد استفاده قرار می

 

 فرم پیشنهادی برای خود ارزشیابی

 های یادگیری  فعالیت
 اید؟................. ام دادهدر طول این نیم سال )تا این لحظه( چند فعالیت یادگیری انج 
 کنید؟ اید را چگونه ارزشیابی می هایی که انجام داده کیفیت فعالیت 

 عالی      خیلی خوب       خوب        نیازمند به تالش بیشتر       غیرقابل قبول

 اید؟ های یادگیری را چقدر رعایت فرموده  زمان مندی انجام فعالیت 

 زیاد           متوسط        کم           خیلی کم      بسیار زیاد    
 اید پیش از ارائه به مدرس توسط دوستان شما  نقد شده است؟ ای که انجام داده های یادگیری آیا فعالیت 

 بسیار زیاد       زیاد           متوسط        کم           خیلی کم   

 اید؟ یادگیری به چه میزان از راهکارهای خالقانه استفاده نمودههای  به نظرتان در انجام فعالیت 
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 بسیار زیاد       زیاد           متوسط        کم           خیلی کم   

 دهید؟ ای می های یادگیری خود نمره دهید چه نمره  در کل، اگر بخواهید از صفر تا بیست به فعالیت 
 سال  همکاری سازنده در طول نیم

 ای که برگزار شد حضور یافتید؟................. ا این لحظه، در چند جلسهت 
 ای به خود   های خود در جلسات آموزشی نمره دهید از صفر تا بیست چه نمره اگر بخواهید به پرسش پرسیدن

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

 دهید؟ .................... چه نمره ای می

 دهید؟............... ای به خود می ( چه نمره3ای در کالس انجام داده اید از صفر تا بیست ) اگر ارائه

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

 دهید...........

 یابی به اهداف دوره میزان دست

 اهداف این دوره از این قرار بود:

 در پایان این درس دانشجو معلم قادر خواهد بود:

  بهداشتی معتبر را به دیگران به ویژه دانش آموزان ارائه دهد.منابع اطالعات 

  یک برنامه بلند مدت با اهداف روشن برای ارتقای سالمت خود طراحی و اجرا نماید و نتایج آن را بر روی سالمت خود
 ارزشیابی کند.

 طراحی و اجرا نماید و نتایج آن را آموزان(  آموز )دانش یک برنامه بلند مدت با اهداف روشن برای ارتقای سالمت دانش
 ها( ارزشیابی کند. بر سالمت او )آن

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

 :2هدف 

 :2هدف 

 :8هدف 

 دو پرسش تاملی:

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

اگر بخواهید فعالیت دوستان خود را در کالس  ارزشیابی کنید، به باور شما کدام یک از افراد بیشترین 

 مشارکت و درگیر شدن در فرایند یادگیری را داشته اند؟ به ترتیب سه نفر را نام ببرید.

 

 دهید؟ ای می در مجموع به خود چه نمره
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 پیوست
 جدول الف:

 
 وعده غذایی

  نان، غالت، برنج، ماکارونی 
 سبزیجات 

 
 ها  میوه

 
 شیر، ماست، پنیر 

 قند چربی گوشت، مرغ، حبوبات، تخم مرغ، مغزها 

 
 شنبه

        صبحانه

 وسط روز

 ناهار

 عصرانه

 شام

 
 یکشنبه

        صبحانه

 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

 
 شنبه پنج

        صبحانه

 وسط روز

 ناهار

 عصرانه

 شام

 
 
 جمعه

        صبحانه

 

 جدول ب:

 شد از وقوع این حوادث پیشگیری کرد. میچگونه  حوادثی که برای من، خویشاوندان، دوستان و یا آشنایانم در مدرسه رخ داده است.
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 «نظام تربیتی اسالم )براساس قرآن و روایات پیامبر )ص( و اهل بیت )ع((»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:  .5
تعلیم و تربیت به عنوان نهادی اجتماعی، یکی از اجزا و عناصر مهم هر فرهنگ و تمدن است که یکی از وظوایفش انتقوال   

فرهنگ به نسل جدید و رشد و تعالی آن است. از آنجا که فرهنگ و تمدن کشور ما اسالمی است، وظیفوة تعلویم و تربیوت    

های اسالمی و در یک کالم، تربیت انسان مؤمن و مسلمان است و این مسوتلزم آشونایی    تربیت نسل جدید بر اساس آموزه

های تعلیم و تربیوت اسوالمی آشونا شوده و      د معلمان با عناصر و مؤلفهعمیق معلمان با نظام تربیتی اسالم است. در این واح

ها و اقودامات رایوج تربیتوی را بور      آموزان خود را تشخیص داده و فعالیت یابند وضعیت مطلوب تربیتی برای دانش توانایی می

 اساس معیارهای نظام تربیتی اسالم ارزیابی و نقد کنند.

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد نظری 2تعداد واحد: 

 ساعت 41زمان درس: 

 پیشنیاز:

 نحوه تدریس:

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

  

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

 اسالم را توصیف و تحلیل کند.های نظام تربیتی  ویژگیها، عناصر و مؤلفه
بر اساس نظام تربیتی اسالم، وضعیت موجود تربیتی را شناسایی و وضعیت مطلوب تربیتی را ترسیم و هر دو وضع را 

 تحلیل کند.
 ها و اقدامات تربیتی رایج را ارزیابی و نقد کند. بر اساس نظام تربیتی اسالم، فعالیت

 

 شایستگی اساسی:

Ck 2-2&  2-2 Pck& 2-

8&    Gk 2-4 

 2سطح  3سطح  5سطح  هامالک  

توصوووویف و تحلیوووول  
ویژگیهووووا، عناصوووور و 

 های نظام مؤلفه

ویژگیهوووا، عناصوووور و  

های نظام تربیتوی   مؤلفه

اسالم را بر اساس منبع 

معرفی شوده بوه زبوان    

 کند خود توصیف می

ربط و نسوبت هور یوک از     

هوای نظوام    عناصر و مؤلفوه 

تربیتی اسالم را با عناصور و  

های دیگور توصویف و    مؤلفه

 کند.  تحلیل می

ویژگیهوووووا، عناصووووور و  

هووای نظووام تربیتووی  مؤلفووه

اسوووالم را بوووا یکوووی از   

های تربیتی رایج غربی  نظام

مقایسووه و وجوووه تمووایز و  

 ها را به دست آورد تشابه آن
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شناسووووایی تحلیوووول و 

وضووووعیت موجووووود و  

 مطلوب

وضع موجود را شناسایی 

 کند.

دالیل خود را برای ترسویم   وضع مطلوب را ترسیم کند.

وضع مطلووب بوه تفصویل    

 بیان کند.

ارزیووووابی فعالیتهووووا و  

اقدامات رایج تربیتی بور  

اساس معیارهوای نظوام   

 تربیتی اسالم 

فعالیتها و اقدامات رایوج  

تربیتی در موقعیت خود 

)بووووورای مثوووووال در 

دبیرستان محل تحصیل 

خوووود( را شناسوووایی و 

 کند توصیف می

فعالیتهووا و اقوودامات رایووج   

تربیتوووی را بوووا معیارهوووای 

برگرفتووه از نظووام تربیتووی   

دهود و   اسالم را تطبیق موی 

 کند.  ارزیابی می

دالیل خوود را بورای نقواط    

قوووت و ضووعف شناسووایی  

 دهد. شده، توضیح می

 

 محتوای درس و ساختار آن های یادگیری،. فرصت3

 چیستی و ضرورت نظام تربیتی اسالم

 تعریف نظام، تعلیم و تربیت و نظام تعلیم و تربیت اسالمی 

 های نظام تعلیم و تربیت اسالمی عناصر و مؤلفه 

 ویژگیهای نظام تعلیم و تربیت اسالمی 

 ضرورت آشنایی با نظام تعلیم و تربیت اسالمی 

 فعالیت یادگیری:

  جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استادمطالعه و 

 مشارکت در بحث کالسی 

 

 :فعالیت عملکردی

 تهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره نظام تعلیم و تربیت اسالمی و انتخاب یک تعریف وارائه دلیل برای آن 

 

 مبانی تعلیم و تربیت اسالمی
 ر تربیت اسالمیچیستی مبانی د 

 جایگاه مبانی در تربیت اسالمی 

 انواع مبانی در تربیت اسالمی 

 شناختی تعلیم و تربیت اسالمی مبانی انسان 

 شناختی تعلیم و تربیت اسالم مبانی ارزش 
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 ... 

 فعالیت یادگیری:

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

  شناختی تعلیم و تربیت اسالمی با مراجعه به منابع اسالمی شناختی و ارزش ترین مبانی انسان مهمشناسایی 

 های تربیتی هر یک از مبانی شناسایی و بیان داللت 

 فعالیت عملکردی:

 های پژوهش را تبیین کند. های آموزش و روش شناختی ارائه داده و بر اساس آن روش یک تصویر کلی از مبانی انسان 

 های تربیتوی   های رایج مقایسه کرده، وجوه تمایز و تشابه داللت شناسی شناختی اسالمی را با یکی از انسان بانی انسانم
 آن دو را مشخص کند. )این دو عملکرد در بارة دیگر مبانی نیز قابل اجراست(

 اهداف تعلیم و تربیت اسالمی
 هدف غایی تعلیم و تربیت اسالمی 

 ربیت اسالمیاهداف واسطی تعلیم و ت 

 های یادگیری: فعالیت

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

 استخراج اهداف غایی و واسطی از منابع ومتون اسالمی 

 های عملکردی: فعالیت

 تربیت اسالمی را بررسوی   های معلمان خود در دورة دبیرستان را با اهداف غایی و واسطی تعلیم و میزان انطباق فعالیت
 کند.

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

 

 اصول تعلیم و تربیت اسالمی

 های اسالمی  اصل انطباق جریان تربیت با آموزه 

 اصل تدریج و تعالی مرتبتی 

 ..... 

 فعالیتهای یادگیری

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

 استخراج اصول تعلیم و تربیت اسالمی از منابع و متون اسالمی 

 

 فعالیتهای عملکردی
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 های معلم دینی خود در دورة دبیرستان را با اصول تعلیم و تربیت اسالمی بررسی کند. میزان انطباق فعالیت 

 اصول تعلیم و تربیت را در دورة ابتدایی به کار بست.توان  تحقیق کند و معلوم کند چگونه می 

 های تعلیم و تربیت اسالمی ساحت
 ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی 

 ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی 

 .... 

 های یادگیری: فعالیت

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

 و تربیت اسالمی و استخراج نظریاتی که در بارة ساحتها مطرح شده است. مطالعه منابع تعلیم 

 های عملکردی: فعالیت

- .... 

 مراحل، عوامل و موانع تعلیم و تربیت اسالمی 

 مراحل تعلیم و تربیت اسالمی 

 عوامل و موانع تعلیم و تربیت اسالمی 
 

 های یادگیری: فعالیت

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

 .مطالعه منابع تعلیم و تربیت اسالمی و استخراج نظریاتی که در بارة مراحل مطرح شده است 

 .مطالعه منابع تعلیم و تربیت اسالمی و استخراج نظریاتی که در بارة عوامل و موانع مطرح شده است 

 های عملکردی: فعالیت

 های تربیتی یک معلم در یک کالس را بررسی کرده و راهکارهایی برای رفع موانع ارئوه   عوامل و موانع مؤثر بر فعالیت
 کند.

 )از راهکارهای ارائه شده با ارائه دلیل دفاع کند. )این دو فعالیت عملکردی در بارة مراحل نیز قابل اجراست 

 معرفی کند. ها را های تربیتی مناسب با آن آموزان کالس، روش یا روش با بررسی وضعیت دانش 

 .دالیل انتخاب خود را بیان کند 

 های تعلیم و تربیت اسالمی روش

 اعطای بینش -

 الگوسازی -

 انذار و تبشیر -
 تشویق -
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 تنبیه -
 فراهم آوردن موقعیت مناسب -
- .... 

 های یادگیری: فعالیت

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

 و تربیت اسالمی و استخراج نظریاتی که در بارة هر یک از روشها مطرح شده است. مطالعه منابع تعلیم 

 های عملکردی: فعالیت

 .در بارة چگونگی کاربرد روشهای مطرح شده در موقعیت خاص، برای مثال در کالس چهارم ابتدایی، تحقیق کند 

 .در بارة شرایط کاربرد هر یک از روشها تحقیق کند 

 ر یک مدرسه را بررسی و نقد و ارزیابی کند. کاربرد این روشها د 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقوع الزم اسوتفاده از   

 روش بحث گروهی

گزارش پیش مطالعوه بوه کوالس و اسوتاد بوه      پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه 

 صورت مکتوب توسط دانشجو

های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کوالس وارائوه بوه اسوتاد بوه       انجام فعالیت

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

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 (. مبانی تربیت در قرآن. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.2811ی، محمد )بهشت

 (. نگاهی دوباره تربیت اسالمی، جلد اول، تهران: انتشارات مدرسه.2814باقری، خسرو )

 منابع فرعی:

رهنگوی مدرسوه   (. فلسفة تعلیم و تربیت اسالمی. بخوش سووم. تهوران: موسسوه ف    2832آیت اهلل مصباح یزدی و دیگران. )

 برهان )انتشارات مدرسه(.

 (. درآمدی بر فلسفة تعلیم و تربیت در جمهوری اسالمی، جلد اول. نشر علمی و فرهنگی2831باقری، خسرو )
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 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره 21ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره 1ها  یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت های ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت

 نمره 1ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

شوود. مبنوای    ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می

 ح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.ها و سطو ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 «فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .5

معلمان به عنوان مهم ترین عامل فرآیند تربیت در صورتی می توانندبه شکلی فکورانه، نوآورانه و متناسب با موقعیت خواص  2-2

زمانی ومکانی به نقش آفرینی موثر در این جریان بپردازند که با اتکا بر فلسفه تربیتی معین و معتبری ،مجموعه ای از مالک ها و 

نمایی تدابیر وعمل تربیتی خویش در شرایط وموقعیت های خاص وغیرقابل پیش بینی  مود نظور   معیارهای مشخص را جهت راه

 داشته باشند؛ 

از سوی دیگر  معلمان  در هر جامعه ارزش مدار و متعهد به یک نظام فکری وارزشی معین، الزم اسوت بوا مضوامین اصولی      2-2

بوه منزلوه عمول    -ذیرند تا به مثابه چهوارچوب راهنموای عمول تربیتوی    فلسفه تربیتی مقبول آن جامعه عمیقا آشنا شده و آن را بپ

از آن بهره مند شوند. لذا معلمان جامعه اسالمی  به منظور ابتنوای مجموعوه فعالیوت     -اجتماعی هدفمندو دارای آثار وابعاد جمعی

نظام تربیتی اسالم باید با فلسفه تربیت  های تربیتی خود بر اساس نظام معیار اسالمی و لوازم تربیتی آن، عالوه برآشنایی دقیق با

 اسالمی در قالب فلسفه تربیتی مقبول جامعه اسالمی خود آشنایی عمیق داشته  و نسبت به آن التزام عملی داشته باشند؛

ان به عنوان مصداقی از فلسفه تربیتی جامعوه اسوالمی ایوران در دور   « فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران»از آنجا که  2-8

معاصر طی سالیان اخیر  براساس تالشی روشمند و با استفاده بهینه از خرد جمعی  تدوین و تحت اشوراف شوورای عوالی انقوالب     

فرهنگی  اعتبار بخشی و تایید شده است ضروری است همه معلمان آینده جامعه اسوالمی ایوران ضومن دروس تربیتوی  برناموه      

ومحتوای این مجموعه نظری مدون را  به عنوان مهوم تورین سوند تربیتوی  کوالن      درسی تربیت معلم  مفاهیم اصلی، مضامین 

به لحاظ تعیین اهداف، اصول، سیاسوتها،   -جامعه بخوبی درک نمایندو بتوانند  داللت ها وپیامدهای آن را برای هدایت انواع تربیت

 های آینده شناسایی و پیگیری کنند.در نظام  جمهوری اسالمی ایران طی دهه-برنامه ها، محتوا، روشها و رویکردها

           

 

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد 2تعداد واحد: 

زموووووووووان درس: 

 ساعت44

پیشوووووونیاز: دروس 

و 2معارف اسوالمی  

و درس انسووووان  2

 فلسفه تربیت  در جمهوری اسالمی ایراننام درس:  

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

با درک مبانی و اصول فلسفه تربیت در جامعه اسالمی ایران نقوش آن درهودایت وسواماندهی امور تربیوت در      -2
 جامعه اسالمی ایران را تبیین نماید.

اسالمی ایوران بوا سوایر دیودگاههای      با مطالعه و مقایسه مفاهیم ومولفه های اصلی فلسفه تربیت در جمهوری-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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 شناسی  در اسالم

 نحوه تدریس: نظری 

 

 

شایستتتتتتتگی 

 اساسی:

اندیشه ورزی در باره 

چیسوووتی، چرایوووی  

وچگووونگی فرآینوود  

تربیووت )بووه منظووور 

هووودایت عمووول  و 

موقعیت تربیتی خود 

  و دیگران(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2سطح 3سطح 5سطح  هامالک 

مووی توانوود رابطووه میووان  مبانی و اصول
مبانی و اصول تربیوت را  
توضیح دهد اما قوادر بوه   
تبیین مسوتدل  آنهوا بوه    
عنوووان یووک مجموعووه  

 سازوار نیست. 

مووی توانوود رابطووه میووان  
مبانی و اصول را به عنوان 
یکمجموعه سازوار تبیوین  
کند و برای آن مثال های 

 تربیتی ارائه نماید. 
 

می تواند رابطه میان مبوانی و  
اصووول را بووه عنوووان یووک    
مجموعه نظوام منود بوا ارائوه     
استدالل منطقی تبیین نمووده  
و ونقووووش آن را در اتخوووواذ 
 ند.تصمیمات تربیتی تحلیل ک

مقایسه دیودگاه هوای   
 فلسفی 

 
 

در مقایسووه دیوودگاه هووا بووا 

مبوووانی و اصوووول تربیوووت 

اسالمی به برخوی شوباهت   

ها یا تفاوت ها اشاره کورده  

اسووت و نتوانسووته وجوووه   

متمایز کننده آن را عرصوه  

 عمل تربیت تبیین کند. 

موی توانوود پووس از توصوویف  

توانسووته نکووات مشووترک   

وتمایزسووایر دیوودگاه هووا بووا  

تربیووت اسووالمی را در مقووام 

عمل تربیتی تشخیص دهود،  

لیکن قادر به نقود وارزیوابی   

مبنایی و مستدل آن دیودگاه  

 نیست 

می تواند دیدگاهها را بوا فلسوفه   

تربیت اسالمی مقایسه نمووده و  

براساس –نقاط قوت وضعف  آن 

 -ن فلسفه تربیوت در ج.ا.ا مضامی

 در عرصه عمل تربیتی تبیین کند

می توانود ارتبواط اصوول و     فلسفه معلمی

مبانی تربیت اسوالمی را در  

عموول حرفووه ای خووود بووه 

صورت نمونه موورد بحوث   

ربیوت  توانایی تحلیل فلسفه ت

اسالمی و اتخواذ تصومیمات   

بوور اسوواس آن در موقعیووت  

های روشن و شناخته شده را 

قادر است فلسفه تربیتی شخصی 

خود را مبتنی بر مبوانی و اصوول   

فلسفه تربیت اسالمی تبیین کند 

و تأثیر تصمیمات تربیتی مبتنوی  
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قووورار دهووود اموووا نموووی  

تواندمتناسووب بووا تجووارب  

وموقعیووت خوواص فلسووفه  

 تربیتی خود را تبیین کند.

دارااست اما نمی تواند آن ها 

را در قالب فلسوفه شخصوی   

 خود تبیین کند. 

آن را با ذکر مثال ها و نمونوه   بر

 ها روشن نماید.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت3

 بخش اول: آشنایی با فلسفه تربیت و تاریخچه و جایگاه آن )چهار جلسه(
 فصل اول:تعریف فلسفه تربیت، قلمرو مباحث ، پیشینه و ضرورت مطالعه آن

 های کالسیک ومعاصر در فلسفه تربیت وبررسی آنهافصل دوم:آشنایی با برخی از دیدگاه 

 فصل سوم:رویکرد اسالمی به فلسفه تربیت واهم مشخصات آن  
 فعالیت یادگیری:

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

 مشارکت در بحث کالسی   
 فعالیت عملکردی:

 تعریف فلسفه تربیت وتبیین قلمرو مباحث آن-    

 تبیین و تشریح اهمیت وضرورت آشنایی با فلسفه تربیت بخصوص برای معلمان ومربیان-    

 توصیف  اجمالی برخی از دیدگاه های کالسیک ورایج  در فلسفه تربیت و بیان اهم نقاط قوت وضعف آنها-   

 سفه تربیت و بیان وجوه تمایز محتوایی آن از رویکردهای غربیتبیین مختصر رویکرد اسالمی به فل-   

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

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

 انی هستی شناختیمب 
 مبانی انسان شناختی 
 مبانی معرفت شناختی 

 مبانی ارزش شناختی 

 مبانی دین شناختی 

 باهم نگری مبانی اساسی تربیت 

 فصل هشتم: تبیین اهم مفاهیم کلیدی تربیت   
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 مفاهیم کلیدی دسته اول:حیات طیبه، نظام معیار اسالمی، هویت، جامعه صالح، -        

 مفاهیم کلیدی دسته دوم: فرآیند تعاملی، زمینه سازی،مربی ، متربی،  هدایت ، کسب شایستگی  -         
 فعالیت یادگیری: 

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

 فصل نهم:  تبیین چیستی تربیت  ومولفه های آن     
 زیده تربیتبیان تعریف برگ-      

 تبیین خصوصیات تعریف برگزیده وقلمرو آن-      
 فعالیت یادگیری: 

 مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده و مشارکت در بحث های کالسی 
 گی های تربیت با مبانی اساسی  تربیت   بحث در باره تناسب تعریف و ویژ 

 فعالیت عملکردی:

 با تعاریف دیگر تربیت )اعم از تعریف سایر مکاتب و یا دیگر متفکران مسلمان(  مقایسه  تعریف برگزیده تربیت 

 ژگی های تربیت. نقد و ارزیابی برنامه ها و  تجارب تربیتی خود یا دیگران  از منظر وی 
 

 فصل  دهم : تبیین چرایی تربیت

 بیان ضرورت تربیت وجایگاه آن )در مقایسه با دیگر فعالیت های اجتماعی (-
 تبیین غایت و نتیجه تربیت) نتایج مشترک واختصاصی(-

 تبیین اهداف ترییت)شایستگی های مشترک واختصاصی(   
 فعالیت های یادگیری:

 مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده  ومشارکت در بحث های کالسی 
 بحث و مقایسه اهداف تبیین شده با اهداف  سایردیدگاه های تربیتی  
 بررسی چگونگی ارتباط اهداف تبیین شده با مبانی اساسی تربیت  بحث و 

 فعالیت های عملکردی:

 تحلیل یک موقعیت تربیتی ) برنامه ها و طر حهای تربیتی( و بررسی آن از منظر اهداف تربیت  

 فصل یازدهم: تبیین چگونگی تربیت
 وساحت های شش گانه(تبیین انواع تربیت)رسمی/غیررسمی،عمومی /تخصصی،الزامی /اختیاری -
 بیان اصول عام حاکم بر جریان تربیت  
 بیان عوامل ونهادهای سهیم وموثر در فرآیند تربیت 
 تبیین ارکان تربیت  

 فعالیت های یادگیری:



45 

 
 

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

 برای بهبود  جریان تربیت)در گستره انواع تربیت(  شناسایی وبررسی داللت های فلسفه تربیت در ج.ا.ا 
 فعالیت های عملکردی:

 مشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه های آن از منظر اصول عام تربیت  

 تحلیل نقش عوامل ونهادهای موثر  در عملکرد یکی از انواع تربیت غیر رسمی 
 و عمومی و نقد آنها از منظر اصول عام تربیت بررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی  

 بخش چهارم: التزام  به  فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران؛ چرا وچگونه؟)دو تا سه جلسه (

 فصل دوازدهم : تدوین فلسفه تربیتی شخصی معلم فکور؛   

 معلم فکور وضرورت داشتن فلسفه تربیتی شخصی   -        

 ارتباط فلسفه تربیتی شخصی معلم فکور با فلسفه تربیتی مدرسه -        

 نسبت فلسفه تربیتی شخصی معلم با فلسفه تربیتی اجتماع -         

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

 
 فاد فلسفه تربیت در ج.ا.افصل سیزدهم:ساماندهی و هدایت انواع تربیت براساس م

 تعریف وظایف و ماموریت انواع نهادهای تربیتی جامعه اسالمی ایران  براساس مفاد  فلسفه تربیت در ج.ا.ا-    

 تنظیم سیاست ها وبرنامه های تربیتی در همه انواع تربیت براساس داللت های فلسفه تربیت در ج.ا.ا -    
ها وعوامل سهیم وموثر در جریان تربیت ) بخصوص ارکان تربیت( براساس مفاد فلسفه ایجاد هماهنگی میان  همه نهاد-   

 تربیت در ج.ا.ا 
 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقوع الزم اسوتفاده از   

 روش بحث گروهی

تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعوه بوه کوالس و اسوتاد بوه      پیش مطالعه و 

 صورت مکتوب توسط دانشجو

های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کوالس وارائوه بوه اسوتاد بوه       انجام فعالیت

 ر به موقع استاد درسروش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظ
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 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

(. وزارت آموزش 232(. مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی )بخش نخست تا صفحه 2831شورای عالی انقالب فرهنگی )

 و پرورش.

 منابع فرعی:

زاده، اوزمن،بهشتی، پواک  سرشوت، بواقری،و....(     کتب درسی فلسفه تعلیم وتربیت )نلر، شریعتمداری، شعاری نژاد، ابراهیم-

 ومقاالت مربوط به نقش فلسفه تربیت در بهبود سیاست وعمل تربیتی

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره  22ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  4ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها

 نمره  4ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنوای  

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

 . معرفی درس و منطق آن5

فهم  موقعیت است .  در واقع  عمل  اصیل تربیتی  عملی فکورانه و اندیشه ورزانه است عملی است که که مبتنی بر درک و 

یکی  از لوازم اصلی تحقق یک عمل اصیل تربیتی داشتن توانایی تحلیل درست از شرایط  و بستر موجود و مواجهه انتقادی با آن 

و تالش برای اصالح و بهبود موقعیت است . موقعیتی که عمل فکورانه معلم در ان بروز و ظهور می یابد ، نهادی است که نوع 

 صی از تربیت را که همان  تر بیت رسمی و عمومی  )قانون مند ، سازماندهی شده ، همگانی( را تمهید و ارائه می دهد.خا

این سخن بدان معنی است که همل تربیتی معلم بر روی چنین بستری تحقق می یابد از این رو معلم بیش از موضوع دیگری 

لف فلسفه تربیت رسمی و عمومی قادر به تحلیل و ارزیابی و اصالح عمل الزم است با کسب شناخت ابعاد و مولفه های مخت

 فردی و برنامه ها و طرحها باشد. 

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد 3تعداد واحد: 

 ساعت 23زمان درس: 

 شایستگی اساسی:

Ck 2-2&  2-2 Pck& 

2-8&    Gk 2-4 

 اسالمی ایراننام درس:  فلسفه تربیت رسمی و عمومی  در جمهوری 

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

موقعیت های تربیتی )عمل فردی و طرحها و برنامه ها و فعالیت های سازمانهای تربیتی ( را از منظور چیسوتی و   
 مقایسه می کند.چرایی و چگونگی فلسفه عمومی و  تربیت رسمی و عمومی و اسناد    تبیین و 

موقعیت های تربیتی )عمل فردی و طرحها و برنامه ها و فعالیت های سازمانهای تربیتی ( را از منظور چیسوتی و   
 چرایی و چگونگی فلسفه عمومی و  تربیت رسمی و عمومی و اسناد    ارزیابی و نقد  می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 2سطح 3سطح 5سطح  هامالک

ارزیتتتتتتتتابی  

موقعیتهتتتتتای  

تربیتی بر اساس 

چیستی و چرایی  

و چگتتتتتتونگی 

فلستتفه تربیتتت 

 رسمی

 

قووادر نیسووت موقعیتهووای  
مختلووف تربیتووی )عموول   
فردی و طرحها و برنامه ها 
و فعالیت های سوازمانهای  
تربیتی ( را از منظر چیستی 
و چرایی و چگونگی فلسفه 
عمومی و  تربیت رسمی و 
عمومی و اسناد    تبیوین)  
ه  دلیووول آوری( و مقایسووو

 کند.

با بررسی موقعیتهای تربیتی  
مختلف تربیتی )عمل فردی 
و طرحهووا و برنامووه هووا و   
فعالیووت هووای سووازمانهای  
تربیتووی ( آنهووا را  از منظوور  
چیستی و چرایی و چگونگی 
فلسووفه عمووومی و  تربیووت  

رسوومی و عمووومی و اسووناد     
 تبیین) دلیل آوری( کند.

 

بووا بررسووی موقعیتهووای   
ی تربیتووی مختلووف تربیتوو 

)عمل فوردی و طرحهوا و   
برنامه ها و فعالیوت هوای   
سازمانهای تربیتی ( آنها را  
از منظر تناسب با  چیستی 
و چرایی و چگونگی فلسفه 
عمومی و  تربیت رسمی و 
عمووومی و اسووناد مقایسووه 

 کند.
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ارزیابی ارزشها و 

اصتتول تربیتتت  

مبتنتتتتی بتتتتر 

چیستی، چرایتی   

و چگتتتتتتونگی 

فلستتفی تربیتتت 

 رسمی

ارزشها و اصوول  تربیوت    

مبتنی بر چیسوتی چرایوی   

فلسووفه تربیووت رسوومی و  

عموومی  عناصور و مولفوه    

های موقعیت های تربیتی 

)عمل فوردی و طرحهوا و   

برنامه ها و فعالیوت هوای   

سازمانهای تربیتی را صرفا 

 شناسایی می کند.

برای ضعف ها و قوت هوای  

) ارزشووها و اصووول تربیتووی  

مبتنووی بوور چیسووتی چرایووی 

لسوووفه تربیوووت رسووومی و ف

عمومی ( در  عناصر و مولفه 

های موقعیت هوای تربیتوی   

)عموول فووردی و طرحهووا و  

برنامووه هووا و فعالیووت هووای 

سازمانهای تربیتی( شناسایی 

شده )توجیهات مناسبی ارائه 

 می دهد.

دالیل و عوامول مووثر در   

ایجوواد ضووعف  و قوووت در  

عناصووور و مولفوووه هوووای 

موقعیووت هووای تربیتووی   

ی و طرحهوا و  )عمل فورد 

برنامه ها و فعالیوت هوای   

سازمانهای تربیتی( را بیان 

مووی کنوود و پیشوونهادهای 

مناسووب بوورای بهبووود آن  

 ارائه می دهد.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت3

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

o   تاریخچه تربیت رسمی و عمومی 

 فعالیت یادگیری:

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

 مشارکت در بحث کالسی   

 :فعالیت عملکردی

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

 

 بخش دوم: مبانی تربیت رسمی و عمومی در نظام جمهوری اسالمی ایران  

o  مبانی  سیاسی 

o  مبانی حقوقی 
o  مبانی جامعه شناختی 
o مبانی روان شناختی 

 فعالیت یادگیری:  

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

 نقد مبانی از منظر کفایت انها  و یا سازگاری درونی   

 چیستی تربیت ر سمی و عمومی در نظام جمهوری اسالمی ایران  فصل سوم: 
 

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

 فعالیت یادگیری:  

 مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده مشارکت در بحث های کالسی 
 گی های تربیت رسمی و عمومی با مبانی وفلسفه  تربیت   بحث در باره تناسب وی 

 فعالیت عملکردی:

 ژگی ها تربیت رسمی و عمومی با الگوهای دیگر  مقایسه وی 

 ژگی های تربیت رسمی و عمومی . فعالیت های موجود از منظر وینقد و ارزیابی برنامه ها و  

   چرایی تربیت  رسمی و عمومی 

 هدف تریت رسمی و عمومی  

 فعالیت های یادگیری:

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

 فعالیت های عملکردی:

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

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

 ویژگی های مدرسه مطلوب   
 ارکان تربیت رسمی و عمومی  

 چرخش های اساسی در تربیت رسمی و عمومی  

 فعالیت های یادگیری:

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

و طرح ها و مناسبات حواکم  گی های تربیت رسمی و عمومی در عمل فردی معلم و برنامه ها  بررسی نتایج اصول و وی 
 بر مدرسه 
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 بررسی نتایج چرخش های اساسی در عمل فردی و عمل نظام تربیت رسمی و عمومی  

 فعالیت های عملکردی:

 گیهای مدرسه  مشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه های آن از منظر اصول و وی 

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

  مشخصات و ویژگی های نظام تربیت ر سمی و عمومی 

 تعریف و قلمرو نظام تربیت ر سمی و عمومی 

 رهیافت نظام تربیت ر سمی و عمومی 
 رویکردهای اساسی نظام تربیت ر سمی و عمومی 

 ی دیگر روابط  نظام تربیت ر سمی و عمومی با ارکان  و نهادها 
 ساختار نظام تربیت ر سمی و عمومی 
 مولفه ها نظام تربیت ر سمی و عمومی 
 زیر نظام ها ی نظام تربیت ر سمی و عمومی 

 فعالیت های یادگیری:

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

 فعالیت های عملکردی:

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

 بررسی و نقد عملکرد یکی از زیر نظام های تربیت رسمی و عمومی از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی  
 بررسی و ارزیابی میزان روابط موجود نظام تربیت رسمی و عمومی با ارکان دیگر  

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

  بخش اول رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی 

 مشخصات کلی نظام تربیت رسمی و عمومی  

 الگوهای نظری زیر نظام های شش گانه  تربیت رسمی و عمومی  

 تحول آفرین در نظام  تربیت رسمی و عمومی چرخشهای اساسی و  

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد 
 تحلیل و بررسی چرخشهای اساسی   
 تحلیل و بررسی الگوهای نظری زیرنظام ها  

 مشارکت در بحث کالسی 

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

 عمومی 

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

 عمومی 

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

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

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

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 2

ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقوع الزم اسوتفاده از   

 روش بحث گروهی

پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعوه بوه کوالس و اسوتاد بوه      

 مکتوب توسط دانشجوصورت 

های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کوالس وارائوه بوه اسوتاد بوه       انجام فعالیت

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

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 238حول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی )بخش دوم صوفحه  (. مبانی نظری ت2831شورای عالی انقالب فرهنگی )

 (. وزارت آموزش و پرورش.444تا 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره  21ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  1ا ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ه

 نمره  1ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنوای  

  ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است.
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 «اسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش در جمهوری اسالمی ایران»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن -5
از جمله ویژگی هایی تربیت رسمی وعمومی قانون مند بودن است. سازو کارها اهداف و ابعاد دیگر این نوع تربیت مبتنی بر 

گذار تدوین وتصویب شده است. عمل تربیت در بستر تربیت رسمی و قوانین ومقرراتی است که توسط مراجع قانونگذار و تصمیم 

عمومی مبتنی  بر این قوانین و مقررات است . ازاین  رو معلم به عنوان کارگزاری که در این بستر به عمل تربیت اقدام می کند 

اسناد راهبردی ، قوانین و مقررات و  الزم است با این بستر وزمینه اگاهی و معرفت داشته باشد.  یعنی که شناخت و فهم عمیق از

سازمان این نهاد از لوازم و پیش نیاز های ضروری برای ایفای  نقشهای حرفه ای  معلمی است که  دانشجو معلمان باید به 

 .کسب آن نایل آیند

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد 3تعداد واحد: 

 ساعت23زمان درس: 

پیشنیاز: فلسفه تربیت رسمی و 

ی در جمهووری اسوالمی   عموم

 ایران 

 

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

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد  -5

 بود:
را از  (رسومی هوای تربیوت    های سوازمان  ها و فعالیت ها و برنامه های تربیتی )عمل فردی و طرح موقعیت

 منظر اسناد تحول بنیادین تبیین و مقایسه کند.
 

هوای تربیتوی( را از منظور     هوای سوازمان   ها و فعالیت ها و برنامه های تربیتی )عمل فردی و طرح موقعیت
 کند. قوانین ومقررات  نقد 

 
هماهنگی و تناسب سازمان و قوانین نظام تربیت رسمی وعمومی را با اسناد راهبردی و رهنامه  بررسوی  

 و نقد نماید 
 
 

 PKشایستگی اساسی:

 

 2سطح  3سطح  5سطح  هامالک 
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تبیوووووین و مقایسوووووه 

هووای مختلووف  موقعیووت

تربیتی )عمول فوردی و   

هووا و  هووا و برنامووه طوورح

های  های سازمان فعالیت

تربیت رسمی و عمومی( 

 بر اساس اسناد تحولی 

 

 

 

های مختلف  موقعیت
تربیتی )عمل فوردی  

هوا   ها و برنامه و طرح
هووووای  و فعالیووووت

هوای تربیوت    سازمان
رسمی و عمومی ( را 
صوورفا بررسووی و از  
منظووور راهکارهوووا و 
راهبردهووا توصوویف   

 می کند. 

هوای   با بررسوی موقعیوت   
تربیتووی مختلووف تربیتووی  

هوا و   )عمل فردی و طورح 
هوای   هوا و فعالیوت   برنامه
تربیت رسمی های  سازمان

هوووا را از  و عموووومی( آن
منظور راهیردهوا و اصووول   
اسووناد تحووولی  تربیووت   
رسوومی و عمووومی تبیووین 

 )دلیل آوری( کند.

هوای   با بررسی موقعیوت 
تربیتی مختلوف تربیتوی   

ها و  )عمل فردی و طرح
هوای   ها و فعالیوت  برنامه

هووای تربیووت   سووازمان
ها  رسمی و عمومی ( آن

را از منظوور تناسووب بووا  
هووا و راهکارهووای راهبرد

اسوووناد تحوووولی نظوووام 
تربیت رسمی و مقایسوه  

 کند.

های تربیتی  نقد موقعیت

ها و  )عمل فردی و طرح

هوای   ها و فعالیوت  برنامه

های تربیتی( بور   سازمان

اساس قوانین ومقوررات  

نظووام تربیووت رسوومی و 

 عمومی 

قووووانین و مقوووررات  
موووووورتبط بووووووا   

های تربیتوی   موقعیت
)عموووول فووووردی و 

هوا و   و برنامهها  طرح
هوووووای  فعالیوووووت
های تربیتوی   سازمان

را صرفاً شناسوایی و  
 کند. تشریح می

هووای  هووا و قوووت ضووعف
موجووووود   درعناصوووور و 

هوای   های موقعیوت  مؤلفه
تربیتووی )عموول فووردی و  

هووا و  هووا و برنامووه  طوورح
هوای   های سوازمان  فعالیت

تربیتووی(  را بوور اسوواس   
قوانین و مقوررا ت  نظوام   
تربیووت رسوومی شناسووایی 
کرده و توجیهات مناسوبی  

 دهد. ارائه می

دالیل و عوامول موؤثر در   

ایجووواد ضوووعف و قووووت 

هووای  درعناصوور و مؤلفووه 

های تربیتی )عمل  موقعیت

ها  ها و برنامه فردی و طرح

های  های سازمان و فعالیت

کنود و   تربیتی( را بیان موی 

پیشنهادهای مناسب برای 

 دهد. بهبود آن ارائه می

بررسوووووی و نقووووود  
هموواهنگی و تناسووب  
سازمان و قوانین نظام 
تربیت رسمی وعمومی 
را با اسناد راهبوردی و  

 رهنامه  

قووووانین ومقوووررات و 

راهبردها وراهکارهوای  

اسووناد تحووولی نظووام  

تربیووووت رسوووومی و  

عمووووومی را صوووورفا 

 تشریح می نماید.

ناهماهنگی ها و عدم تناسب 

ها بین قووانین و مقوررات و   

هکارهوای اسوناد   راهبرد و را

تحووووولی را شناسووووایی  و 

 تشریح   می کند. 

دالیل ناهمواهنگی هوا و    

عدم تناسب ها بین قوانین 

و مقوووررات و راهبووورد و  

راهکارهای اسناد تحولی را 

 .شناسایی می کند

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 3
 : سند تحول بنیادین اولبخش  

 ضرورت وجود اسناد راهبردی  -

 چشم انداز و اهداف سند تحول -
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 راهبردهای کالن  -

 فعالیت یادگیری:

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

 بحث در باره اهداف کالن و راهبردهای اصلی سند تحول  

 مشارکت در بحث کالسی 

 :فعالیت عملکردی

 مقایسه سند تحول بنیادین با چهارچوبهای تعریف شده در برنامهریزی راهبردی) استراتژیک( 

 نقد وبررسی راهکارها ی سند تحول از منظر ارتباط با مبانی نظری  
 نقد و بررسی سند تحول از منظر سازگاری درونی عناصر و مولفه ها و راهکارها 
 نقد و بررسی برنامه درسی موجود از منظر سند برنامه درسی ملی  

 

 بخش دوم: سند برنامه درسی ملی 

 چشم انداز و اصول برنامه درسی ملی  -

 رویکرد برنامه درسی ملی  -

 حوزه های تربیت و یادگیری  -

 فعالیت یادگیری:

 کالسیهای  های طرح شده مشارکت در بحث مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش 
 بحث در باره آثار رویکرد برنامه درسی بر جریان یادگیری کالسی 

 بحث در باره حوزه های یادگیری و ارتباط آنها با همدیگر  

 فعالیت عملکردی:

 نقد وبررسی سند برنامه درسی ملی از منظر ارتباط با مبانی نظری  

 نقد و بررسی سند برنامه درسی ملی  از منظر سازگاری درونی  
 هریک از حوزه های یادگیری در تناسب با مبانی نظری و اسنادباال دستی نقد  

 بخش سوم: سازمان وتشکیالت  وزارت آموزش و پرورش 

 سازمان اداری گذشته و اکنون نظام تربیت رسمی و عمومی 

 ساختار و تشکیالت شورای عالی آموز ش و پرورش شورای عالی انقالب فرهنگی 

 سطحاستان و منطقه و مدرسهساختار اداری در 

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

 بحث در باره قوانین و مقررات ونقد آنها  

 بحث و بررسی ساختار اداری استانی منطقه ای  
زی آموزشی ، نهضت سواد آمووزی، کوانون پورورش    بحث در باره سازمانهای وابسته مانند سازمان پژوهش و برنامه ری 

 فکری  و سازمان نوسازی 

 بحث و بررسی ساختار اداری حوزه وزارتی   

 های عملکردی: فعالیت

 بررسی و ارائه گزارش از سازمان اداری  اداره کل یک استان یا یک منطقه 

 ه بررسی و ارائه گزارش از اهداف و ساختار اداری یکیاز سازمانه های وابست 

 

 قوانین و مقررات نظام تربیت رسمی و عمومی :  چهارمبخش 

 قوانین  مرتبط با نظام  تربیت رسمی و عمومی ) مصوبات مجلس( -

مقررات مهم و  اساسی نظام تربیت رسمی و عمومی ) مصوبات شورای عالی آموزش و پررورش و شوورای عوالی    -
 انقالب فرهنگی (

 آیین نامه اجرایی مدارس  -

 یادگیری:فعالیت 

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

 بحث در باره تناسب قوانین و مقررات موجود با همدیگر  
 بحث در باره دالیل تغییر در برخی قوانین و مقررات  

 فعالیت عملکردی:

 ن در جهان مقایسه  قوانین مهم و اسا سی نظام تربیت رسمی و عمومی  در ایرا 

 بررسی وارزیابی سیر تاریخی قوانین ومقررات نظام تربیت رسمی وعمومی   

 بررسی  چگونگی اجرای ایین نامه اجرایی در یک  مدرسه و شناسایی مشکالت ان  

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

در مواقوع الزم اسوتفاده از    ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و

 روش بحث گروهی

پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعوه بوه کوالس و اسوتاد بوه      

 صورت مکتوب توسط دانشجو

بوه اسوتاد بوه     های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کوالس وارائوه   انجام فعالیت

 روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس
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 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

(. مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی )بخش نخست 2831شورای عالی انقالب فرهنگی ) -

 (. وزارت آموزش و پرورش.232تا صفحه 

 (. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.2831)شورایعالی انقالب فرهنگی  -

 (. سند برنامه درسی ملی. وزارت آموزش و پرورش.  2831شورایعالی انقالب فرهنگی ) -
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 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره 21ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره 1ها  های یادگیریپیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت

 نمره 1زیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی ار

شوود. مبنوای    ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است. ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 « ای معلم )با تاکید بر حقوق و تکالیف اسالمی(اخالق حرفه»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 5

کند که تمامی عناصر و فرایندهای تربیت گوناگون از  تربیت ماهیتی اخالقی دارد. چنین نسبتی بین اخالق و تربیت ایجاب می

دهد.  باشد که در آن کنشی اخالقی رخ می اخالقی نیز میهای اخالقی متأثر باشد. در واقع هر موقعیت تربیتی یک موقعیت  ارزش

یعنی مبتنی بر حقوق و تکالیفی از منظر اخالقی است براین اساس معلم به مثابه عامل اصلی و هدایت کننده جریان تربیت در 

تربیتی به شناخت های  های تربیتی باید در باره چیستی و چگونگی اصول اخالقی )حقوق و تکالیف( حاکم بر موقعیت موقعیت

ها و اصول اخالقی نمود یابد. به عبارتی  ها حساسیت داشته باشد. تا در عرصه عمل تربیت ارزش وثیقی رسیده و نسبت به آن

های تربیتی برسند تا قادر باشند  های اخالقی )حقوق و تکالیف( حاکم بر موقعیت دانشجویان باید به درک عمیق از ارزش

در راستای تحقق اهداف از منظر اخالقی اصالح و بهبود بخشند. حاکمیت اصول اخالقی بر مناسبات های تربیتی را  موقعیت

جاری برموقعیت های تربیتی از یک سو موجب تسریع و ارتقا رشد اخالقی متربیان خواهد شد واز سویی دیگر موجب ایجاد فضا 

 هد گردید.های دیگر تربیت خوا و بستری مناسب برای تعالی متربیان در ساحت

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد  نظری  2تعداد واحد: 

 ساعت 44زمان درس: 

 

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

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

های اخوالق حرفوه ای    های آموزشی( را از منظر اصول و ارزش سازمانهای تربیتی )عمل فردی و  موقعیت
 نمایید. )حقوق و تکالیف( تحلیل و مقایسه می

های اخوالق حرفوه ای    های آموزشی( را از منظر اصول و ارزش های تربیتی )عمل فردی و سازمان موقعیت
 نمایید. )حقوق و تکالیف( نقد می

های تربیتی )فردی و سازمانی( قادر  ی )حقوق و تکالیف( در موقعیتدر شرایط تعارض آمیز اخالقی حرفه ا
 به تصمیم گیری است.

 
 PKشایستگی اساسی:

 

 هامالک  

 پیامدها

 2سطح  3سطح  5سطح 

شناسوووایی و تحلیووول 
هوای تربیتوی    موقعیت

)عمل فوردی معلوم و   
های تربیتی( از  سازمان

منظر اخالق حرفه ای 
 )حقوق و تکالیف(

های مختلف  در موقعیت

تربیتووی )عموول فووردی  

هووای  معلووم  و سووازمان

تربیتووووی( اصووووول و  

هوووای اخالقوووی   ارزش

)حقوووق و تکووالیف( را  

بوووا کنوووار هوووم نهوووادن   

هوووای تربیتوووی   موقعیوووت

مختلف)عمل فردی معلم  و 

های تربیتی( ، نقواط   سازمان

هوا را   اختالف و اشوتراک آن 

های اخالقوی   از منظر ارزش

تبیین )دلیل آوری( مناسبی 

برای چرایی وجوه اخوتالف  

هووای  و اشووتراک موقعیووت 

 تربیتی)عمل فردی معلم  و

های تربیتوی(  را از   سازمان

منظوور اخووالق حرفووه ای   
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صرفاً شناسایی کورده و  

برای تحلیل خود دالیل 

قووانع کننووده ای ارائووه  

 دهد. نمی

)حقوق و تکالیف( شناسوایی  

 کند می

)حقوووق و تکووالیف( ارائووه   

 دهد. می

هوووای  نقوود موقعیووت  
 "تربیتی )عمل فردی 

هوای   و سوازمان "معلم
تربیتی( از منظر اصول 

هووای اخووالق   و ارزش
حقوووق و  ای )حرفووه  
 تکالیف(

 

در مقایسوووه عناصووور و 

هووای موقعیووت   مؤلفووه

تربیتووی )عموول فووردی   

هووای  سووازمانمعلووم و 

هوا و   تربیتی(  بوا ارزش 

اصول اخالق حرفوه ای  

)حقووووق و تکوووالیف(   

هوووا و  صووورفاً ضوووعف

های موجوود را در   قوت

آن شناسایی و فهرسوت  

 نماید. می

هوای   ها و قووت  برای ضعف

شناسوووایی شوووده در یوووک 

موقعیووت تربیتووی  )عموول   

هوای   فردی  معلم و سازمان

هوووای  تربیتوووی( اسوووتدالل

سوبی  اخالقی )توجیهات( منا

هوای   از منظر اصول و ارزش

اخالقی )حقووق و تکوالیف(   

 دهد. ارائه می

دالیوول و عواموول مووؤثر در  

ایجاد ضعف و قوت در یک 

موقعیت تربیتی)عمل فردی  

های تربیتی(  معلم و سازمان

را از منظر اخالق حرفوه ای  

)حقوووق و تکووالیف( بیووان  

کنوود و پیشوونهادهای   مووی

مناسب برای بهبود آن ارائه 

 د.ده می

تصووومیم گیوووری در  
شوورایط تعووارض آمیووز 
اخالقووووووووووووی در 

هوای تربیتوی    موقعیت
)عمل فوردی  معلوم و   

 های تربیتی( سازمان
 
 
 

با تحلیل یک موقعیوت  

تربیتی)عمووول فوووردی  

هووای  معلووم و سووازمان

تربیتووی( تعووارض آمیووز 

اخالقوووی اصوووول و ارز 

شهای اخالق حرفه ای 

متعوووارض )حقووووق و  

تکووووالیف( را صوووورفاً  

نماید  وبیان میشناسایی 

اما قادر به تحلیل نتایج 

 ها نیست آن

بووا تحلیوول یووک موقعیووت  

تربیتی)عمل فردی  معلوم و  

های تربیتی( تعارض  سازمان

آمیوز اخالقووی نتوایج و آثووار   

های اخالقی  هریک از ارزش

حرفه ای )حقوق و تکوالیف(  

 نماید. را بررسی و تشریح می

بووا تحلیوول یووک موقعیووت  

معلم و تربیتی)عمل فردی  

های تربیتی(  یکوی   سازمان

هوووای  از اصوووول و ارزش

اخالقی )حقووق و تکوالیف(   

موجود در موقعیت تعوارض  

آمیز تربیتی را انتخاب کرده 

و بوورای انتخوواب و تصوومیم 

خود دالیل قابل قبولی ارائه 

 دهد. می

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 3

 تربیتبخش اول: چیستی اخالق حرفه ای در 

 حرفه و ابعاد آن 
 اخالق و تفاوت آن با هنجارهای اجتماعی دیگر 
 اخالق حرفه ای 

 اخالق حرفه در تربیت 
 های تربیتی( ابعاد اخالق حرفه ای تربیت )اخالق )حقوق و تکالیف( معلمی، اخالق )حقوق و تکالیف( سازمان 
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 دوگانه اخالقی حق/ مسئولیت )حقوق و تکالیف( 

 فعالیت یادگیری:

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

 :فعالیت عملکردی

تهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره اخالق حرفه ای تربیت و انتخاب یک تعریف از اخوالق حرفوه ای تربیوت     
 وارائه دلیل برای آن

 ضرورت اخالق حرفه ای تربیت بخش دوم: چرایی و

 نقش و جایگاه اخالق حرفه ای 

 های تربیتی آثار و نتایج اخالق حرفه ای در محیط 

 فعالیت یادگیری:

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

 فصل سوم: چگونگی اخالق حرفه ای تربیت

 زمینه:اخالق )حقوق و تکالیف( معلمی در 

 شیوه حضور در کالس درس 

 تدریس و آمادگی برای آن 
 ارزشیابی دانش آموزان 
 کالس داری نظم 
 ارتباط با همکاران 
 ارتباط با والدین دانش آموزان 
 ارتباط با جامعه محلی 

 فعالیت یادگیری:

 های کالسی های طرح شده مشارکت در بحث مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش 
 هر یک از وظایف در منابع ومتون اسالمی شناسایی مصادیق 
 ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخی شناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت 
 ها به صورت مکتوب و ارائه به کالس تشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئولیت 

 فعالیت عملکردی:

هوای دارای مضوامین    )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیول فویلم  تحلیل یک موقعیت یادگیری  
 های مختلف. های معلم در زمینه های روی زمین( و بررسی آن از منظر مسئولیت تربیتی مانند فیلم ستاره
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هوای دارای   های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریوق تحلیول فویلم    مقایسه موقعیت 
های معلم و شناسوایی اشوتراک و اختالفوات ایون      های روی زمین( از منظر مسئولیت مضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

 ها با هم. موقعیت

 های تربیتی در قبال: اخالق )حقوق و تکالیف( سازمان

 معلم و کارکنان 

 دانش آموزان 
 والدین دانش آموزان 
 همجوارهای تربیتی  جامعه محلی و سازمان 
 در قبال سطوح باالتر مدیریت 

 های یادگیری: فعالیت

 های کالسی های طرح شده مشارکت در بحث مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش 
 شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسالمی 
 برجسته تاریخی ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت شناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت 
 ها به صورت مکتوب و ارائه به کالس تشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئولیت 

 های عملکردی: فعالیت

هوای دارای مضوامین    تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیول فویلم   
 های مختلف. های معلم در زمینه سی آن از منظر مسئولیتهای روی زمین( و برر تربیتی مانند فیلم ستاره

هوای دارای   های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریوق تحلیول فویلم    مقایسه موقعیت 
های معلم و شناسوایی اشوتراک و اختالفوات ایون      های روی زمین( از منظر مسئولیت مضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

 ها با هم. یتموقع
 

 مسائل اخالق حرفه ای تربیت

 های تربیتی مفهوم شناسی تعارضات اخالقی در موقعیت 

 های تربیتی مانند: مصداق یابی تعارضات اخالقی در موقعیت 
 مسائل اخالقی در فرایندهای یاددهی یادگیری

 مسائل اخالقی در فرایند ارزشیابی تحصیلی دانش اموزان

 کالس مسائل اخالقی در مدیریت

 مسائل اخالقی در ارتباط با والدین

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

 و.......

 های تربیتی شیوه مواجهه با تعارضات اخالقی در موقعیت 

 های یادگیری: فعالیت

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

های برجسته تاریخی  شناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسائل اخالقی در تجارب زیسته معلمان و شخصیت 
 های متعارض در آن ها از نظر ارزش معلم )ایرانی، اسالمی و خارجی( و تحلیل موقعیت

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

 های عملکردی: فعالیت

هوای دارای مضوامین    تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیول فویلم   
هوای   ناخت ارزشهای روی زمین( و بررسی آن از منظر وجود تعوارض اخوالق حرفوه ای و شو     تربیتی مانند فیلم ستاره

 متعارض در آن

هوای دارای   های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریوق تحلیول فویلم    مقایسه موقعیت 
های معلم و شناسوایی اشوتراک و اختالفوات ایون      های روی زمین( از منظر مسئولیت مضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

 ها با هم. موقعیت

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

 برای راه حل پیشنهادی
 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

ای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقوع الزم اسوتفاده از   ارائه محتو

 روش بحث گروهی

پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعوه بوه کوالس و اسوتاد بوه      

 صورت مکتوب توسط دانشجو

ری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کوالس وارائوه بوه اسوتاد بوه      های یادگی انجام فعالیت

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

 . منابع آموزشی4
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 منابع اصلی:

تهران: موسسه خیریه شهید ای در مدرسه.  (، اخالق حرفه2831فرامرز قراملکی، احد؛ برخورداری، زینب و موحدی، فائزه )

 مهدوی.

 (، آداب تعلیم و تربیت در اسالم، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران.2816حجتی، سیدمحمدباقر )

 (، اخالق تدریس در آیینه آیات و روایات، دفتر نشر معارف، قم.2818امیدوار، آ. ف. )

 منابع فرعی:

شناسی و علوم  اخالق تدریس بر اساس فلسفه اخالق اسالمی، روان(، مبانی و اصول 281۱بیرونی، راضیه و باقری، خسرو )

 .221، ص 8تربیتی، سال سی و هشتم، ش 

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره 21ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره 1ها  لیتهای یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعا ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت

 نمره 1ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

شوود. مبنوای    ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است. ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 «ها و عمل تربیتی در اسالم و ایرانتاریخ اندیشه» سرفصل  درس

 . معرفی درس و منطق آن:5

تعلیم و تربیت امروز ایران هنوز بشدت به تقلید و مصرف دانش ت.ت تولیدی جهان غرب متکی است،  به همین دلیل با وجود 

تعلیمی و گستردگی منابع در مراکز آموزش عالی کشور، کماکان معلمان مشکل شکاف میان  –تعدد دیدگاه های تربیتی 

بومی در مدرسه برجای خود باقی است.  برای رفع این شکاف آشنایی با اندیشه  –تجویزات  این دیدگاه ها با اقتضائات فرهنگی 

نی است، می تواند دانشجو معلمان را با تولیدات بومی ایرا -های تربیتی و تجربیات عملی بومی که برخاسته از فرهنگ اسالمی

فرهنگی جامعه شان در حوزه ی تعلیم و تربیت آشنا سازد.  و این آشنایی در ایجاد هویت معلمی هم از حیث فکری و هم از  –

رتری دانش تعلیم و حیث آشنایی با الگوهای قابل تامل و قابل استفاده، ایفای نقش می کند. سوم آن که پیش فرض ناخودآگاه ب

تربیت مدرن را که حدود یک قرن است بر اندیشه ی دست اندرکاران این عرصه سیطره دارد، دچار خدشه می سازد. و باالخره 

می تواند به حل مشکل گسست میان حال و گذشته ی تعلیم و تربیت ما که به واسطه ی مدرنیزاسیون ایجاد شده است، کمک 

س عدم سنخیت مسایل تعلیم و تربیت امروز  و گذشته ی پیش مدرن ایران که ما نیازمند بازگشت کند.  مشکل جدایی و احسا

به آن هستیم، به جز آشنایی با اندیشه ها و تجربیات مربیان و اندیشمندان مسلمان و  ایرانی به عنوان یک قدم اولیه و ضروری 

 میسر نخواهد بود.

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد 3تعداد واحد: 

 ساعت23زمان درس: 

 پیشنیاز: 

 

 ها و عمل تربیتی در اسالم و ایراننام درس: تاریخ اندیشه

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد  -3

 بود:

  تصویری کالن و کل گرایانه درباره ی روند عمل و اندیشه ی تربیت در طول هر دوره های

 ترسیم کند.تاریخی را 

  نسبت جایگاه کنونی اقدامات تربیتی را در بستر تالش های انجام شده تاکنون توصیف و

 تحلیل کند.

 .هویت معلمی را از منظر تاریخی تربیتی تبیین کند 

 .شایستگی اساسی: الگو یا الگوهایی معین یا تلفیقی برای معلمی و تدریس گزینش کرده و ارائه دهدPK 

 

 2سطح  3سطح  5سطح  هامالک  
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ترسیم تصویری کالن و 

کل گرایانه درباره ی 

روند عمل و اندیشه ی 

 تربیت

 

با اندیشه ها و اقدامات 

تربیتی در هر دوره بوه  

طووور جزئووی آشناسووت 

ولووی  مبووانی شووکل   

گیری و تداوم اندیشوه  

ها و اعموال تربیتوی را   

 نمی داند. 

زمینه هوا و مبوانی مختلوف    

تداوم اندیشوه  شکل گیری و 

ها و اعموال تربیتوی در هور    

دوره تاریخی را می شناسد و 

 تحلیل می کند.

نگاهی تحلیلوی و تبیینوی   

به اندیشوه هوا و اقودامات    

تربیتووی در هوور دوره، بووا   

توجه به نسوبت آن هوا بوا    

مبووانی ایجووابی و نگوواهی 

برآیندی در قالوب تصوویر   

محصوووالت تربیتووی هوور  

 دوره ی تاریخی دارد. 

و تحلیل جایگاه توصیف 

کنونی اقدامات تربیتی 

در بستر تالش های 

 انجام شده تاکنون

 

اندیشه هوا و اقودامات   

تربیتوووووی در دوره ی 

معاصر)حال( به عنوان 

آخرین دوره ی بررسی 

شوووده در طوووول دروه 

های چهارگانه تاریخی 

 را توصیف می کند. 

بووه مقایسووه ی وضووعیت    

موجود اندیشوه هوا و عمول    

د متنواظر در  تربیتی بوا مووار  

دوره هووای گذشووته ویووافتن 

مشووابهت هووا، تفوواوت هووا و 

علت آنها با توجه بوه مبوانی   

 آنها. می پردازد. 

به تبیین نسوبت وضوعیت   

موجود)اندیشووووه هووووا و  

اقدامات ( گذشته و اموروز  

وتعیووین میووزان سوونخیت  

تووالش هووای امووروز بووا    

اندوختووه هووای تربیتووی    

 گذشته می پردازد. 

از تبیین هویت معلمی 

 منظر تاریخی تربیتی

می داند که معلمی در  

هوور دوره ی توواریخی  

چه تعریف و جایگاهی 

دارد، چه ویژگی هوایی  

دارد و چگونووه ایفووای  

نقوووش موووی کنووود و 

معلمووان بووزرگ چووه   

 کسانی بودند. 

می دانود کوه اندیشوه هوا و     

عمل تربیتی در هور دوره بوا   

هویت معلمی در هر دوره ی 

تاریخی چه نسبت وسنخیتی 

 ارد. د

قووادر اسووت بووه تحلیوول و 

تبیووین هویووت معلمووی در 

گذشته و مقایسه ی آن بوا  

هویت معلموی در دروه ی  

معاصر بپردازد و می توانود  

تحلیل کنود کوه سونخیت    

هویووت معلمووی امووروز و   

 گذشته چگونه است. 

گزینش الگو برای  

 معلمی

الگوهایی را  برخاسوته  

از اندیشه ها و اقدامات 

تربیتوووی در هووور دوره 

پشنهاد و به مقایسه ی 

الگوهای پیشنهادی بوا  

یکوودیگر مووی پووردازد. 

بوووودون ایوووون کووووه 

معیارهای شناسوایی و  

انتخاب دقیقی را ارائوه  

 دهد. 

قوادر بووه انتخوواب الگوهووای  

مناسب هور دوره و ارائوه ی   

دالیل انتخاب ها در گزینش 

 ی معلمی می باشد. الگو

قادر به سنجش الگوهوای  

مناسب انتخوابی دوره هوا   

باتوجوووه بوووه اقتضوووائات 

تدریس در دوره ی معاصر 

و الگوهووای پیشوونهادی و  

گزینش شده ی ایون دوره  

است و می تواند  الگوهای 

 مناسب نهایی ارائه دهد.
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  های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت3

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

 اسالمی شده، در دوره ی ایران مدرن شده و دوره ی جمهوری اسالمی ایران 

لزوما رابطه ی ضروری علت و معلولی  توضیح دو: ارائه ی اندیشه های تربیتی و عمل تربیت در طول تاریخ تعلیم و تربیت،

نداشته اند. در واقع اندیشه های تربیتی همواره اعم از عمل تربیت بوده است؛ زیرا هر چند بی تردید در پشت هر عمل تربیتی ، 

پیش فرض هایی وجود دارد، اما اندیشه های تربیتی که در واقع تفکرات تصریح شده یا ضمنی یک متفکر یا صاحب نظر یا 

شخصیت برجسته است، ممکن است مبنای اقدامات تربیتی قرار گرفته باشد، یا خیر! در مقابل عمل تربیت، گاه بر چنین اندیشه 

 هایی استوار بوده است و گاه خیر و گاه حتی دور از آنها بوده است.  

محصوالت این اقدامات و نسبت آنها با به این ترتیب، در اینجا اندیشه های تربیتی و آبشخور آنها،  عمل و اقدامات تربیتی، 

 اندیشه های تربیتی در هر دوره ی زمانی مورد بررسی قرار می گیرد.  

توضیح سه: عمل تربیت در سطوح مختلفی قابل بررسی است. اما سه سطح شاخص آن را می توان به عنوان اقدامات تربیتی در 

وجوانی)هفت سال دوم(، و در دوره ی نوجوانی و جوانی)هفت سال دوره ی خردسالی)هفت سال اول(، در دوره ی کودکی تا ن

سوم( معرفی کرد. دوره ی اول، اقدامات تربیتی در خانه و توسط والدین، دوره ی دوم اقدامات تربیتی در مدرسه و توسط معلم، و 

 دوره ی سوم به اقدامات تربیتی در مدارس علوم دینی و توسط استاد اختصاص می یابد.

چهار: میزان اطالعات و منابع مناسب برای بررسی این دوره ها یکسان نیست. بدیهی است که هر چه دوره ای تاریخی توضیح 

تر باشد، یافتن اطالعات جزئی تر و دقیق تر درباره ی آن دشوارتر می باشد. نیز گزارش های تاریخی از اندیشه ها بیش از 

 گزارش اقدامات تربیتی هر دوره است. 

نجم: سهم دوره های تاریخی در بررسی با توجه به حجم اطالعات در دسترس و نیز اهمیت آنها در فهم شرایط موجود توضیح پ

 تعیین می شود. 

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

 -جلسه ( 2دوره ی باستان)

 تعریف دوره ی باستان و ویژگی های آن -

 تعلیم و تربیت در دوره ی باستانروش و منابع پزوهش درباره ی  -

 توصیفی از عمل تربیت در دوره ی باستان -

 منابع دستیابی به نحوه ی عمل تربیتی در دوره ی باستان -
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 مولفه های عمل و اقدامات تربیتی در دوره ی باستان -

 محصوالت تعلیم و تربیت دوره ی باستان -

 منابع اندیشه های تربیتی در دوره ی باستان -

 آموزه های اوستا متون دینی و -

 پندنامک ها  -

 گزارش های مورخین دوره ی باستان درباره ی تربیت در ایران -

گزارش های تاریخی درباره ی تالش های اصالح گران دوره ی باستان)مانی و مزدک( و جنبه های تربیتی  -

 آن ها

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

 اندیشه ها و اقدامات تربییتی در دوره ی باستان توصیف مبانی -

 تکالیف یادگیری

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

ایر دانشجویان را درباره ی آن در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و س 22دانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار

 دریافت کنند(: 

 تهیه ی گزارش توصیفی از ویژگی های دوره  ی باستان -

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

 توصیف فرآیند اقدامات تربیتی در دوره ی باستان -

 تکالیف عملکردی

ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شود. نکته ی بسیار مهم آن است که با 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 ی آن 

 :دریافت کنند

 تحلیل محتوای پندنامک ها  -

 ی  مانی ، مزدک و مبانی آنهاتبیین اندیشه های تربیت -

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

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

 استنتاج ویژگی های محصوالت تربیتی دوره ی باستان)تکلیف تمام دانشجویان برای ارائه به استاد( -

                                                           
یین پانزده با توجه به ضرورت ارائه ی گزارش های دانشجویی در کالس و جمعیت دانشجویان هر کالس، استفاده از روش ارائه ی مقاالت در همایش ها و تع 22

 دقیقه ارائه و پنج دقیقه پرسش و پاسخ برای هر یک، می تواند به تعداد بیشتری از دانشجویان فرصت ارائه ی گزارش را فراهم کند.
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 کلی تربیت در دوره ی باستان)تکلیف تمام دانشجویان برای ارائه به استاد( ارائه ی تصویر -

ارائه ی دریافت های شهودی توسط دانشجویان درباره ی مطالعات و محتوای مطروحه در موضوع معلم، مدرسه،  -

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

 جلسه(  1دوره ی اسالمی)

 وره ی اسالمی و ویژگی های آنتعریف د -

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

 توصیفی از عمل تربیت در دوره ی اسالمی و زیر دوره های آن. -

 منابع دستیابی به نحوه ی عمل تربیتی در دوره ی اسالمی -

 ر دوره ی اسالمی و زیردوره های آنمولفه های اقدامات و عمل تربیتی د -

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

 منابع اندیشه های تربیتی در دوره ی اسالمی -

 قرآن، حدیث و سنت -

 ادبیات و شعر -

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

 دوره ی اسالمی:نظریه پردازان تربیتی در  -

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

 متون دینی: نهج البالغه -

 فیلسوفان: بوعلی و خواجه نصیرالدین ، مالصدرا -

 متکلمین: غزالی -

 شعرا: سعدی، قابوس بن وشمگیر -

 اهل حدیث و فقها: شیخ طوسی، مجلسی،  -

 عرفا و متصوفه: موالنا -

 اجتماعی و سیاسی: خواجه نظام الملک، ابن خلدوناندیشمندان  -

 تکالیف یادگیری

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

ر دانشجویان را درباره ی آن دانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سای

 :دریافت کنند

 انتخاب و تهیه ی گزارش از آرای تربیتی اندیشمندان) گروه های مختلف( و مبانی آن ها -
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 جستجو و گزارش اقدامات تربیتی از  آثار)کتاب های( مختلف تاریخی دوره ی اسالمی  -

 تکالیف عملکردی

کر شده میان دانشجویان توزیع می شود. نکته ی مهم آن است که با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذ

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

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

 دیشه های تربیتی در دوره ی اسالمی دسته بندی انواع ان -

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

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

 استنتاج ویژگی های محصوالت تربیتی دوره ی اسالمی)تکلیف تمام دانشجویان( -

 رائه ی تصویر کلی تربیت در دوره ی اسالمی)تکلیف تمام دانشجویان(ا -

ارائه ی دریافت های شهودی توسط دانشجویان درباره ی مطالعات و محتوای مطروحه در موضوع معلم، مدرسه،  -

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

 دوره ی پیشینمقایسه ی ویژگی ها و تصویر تربیت با  -

 جلسه(  4دوره ی مدرن شدگی )

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

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

 توصیفی از عمل تربیت در دوره ی مدرن شدگی و تمایز های آن با دوره های قبل -

 نحوه ی عمل تربیتی در دوره ی مدرن شدگیمنابع دستیابی به  -

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

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

 تعلیمی، محصوالت تربیتی عصر قاجار ، 

 

یری فعالیت های تربیتی، محتوای فعالیت های تربیتی، انواع فعالیت های عصر پهلوی : جهت گ -

 تربیتی، محصوالت تربیتی عصر پهلوی، 

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

 اندیشه های تربیتی و نظریه پردازان تربیتی -

 یوجود طیف در انواع اندیشه های تربیتی و اندیشمندان تربیت -

 جریان های تربیتی شکل گرفته در عصر پهلوی)تالش گران عرصه ی تعلیم و تربیت( -
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 منابع اندیشه های تربیتی -

 اندیشه ها ی جهان مدرن و آثار اندیشمندان جهان غرب -

 خاطرات نگارش یافته ی عصر قاجار -

 متون دینی و  متون بازخوانی شده ی دینی -

 سیاسی -اجتماعی   -یاجتماعی اندیشه ورزان فرهنگ –آثار فرهنگی  -

 اندیشه های تربیتی و اندیشه ورزان تربیتی در عصر پهلوی -

 )آیا عصر پهلوی نظریه پرداز تربیتی داشته است؟(

 تکالیف یادگیری

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

د تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان را درباره ی آن دانشجویان بای

 :دریافت کنند

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

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

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

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

 تکالیف عملکردی

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

است که دانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان 

 :را درباره ی آن دریافت کنند

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

 دسته بندی انواع اندیشه های تربیتی در دوره ی مدرن شدگی  -

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

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

 گ دوره ی مدرن شدگی تحلیل فعالی های مربیان بزر -

 استنتاج ویژگی های محصوالت تربیتی دوره ی مدرن شدگی)تکلیف تمام دانشجویان( -

 ارائه ی تصویر کلی تربیت در دوره ی مدرن شدگی)تکلیف تمام دانشجویان( -
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ارائه ی دریافت های شهودی توسط دانشجویان درباره ی مطالعات و محتوای مطروحه در موضوع معلم، مدرسه،  -

 ی، متربی یا دانش آموز ، ماهیت تعلیم  و تربیت و محصوالت آنمرب

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

 

 -جلسه( 4دوره ی جمهوری اسالمی ایران )

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

وع آموزش و پرورش و تالش برای نیل به یک تحول بنیادین به سوی تعلیم مطالبات نظام جمهوری اسالمی در موض -

 و تربیت اسالمی

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

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

انواع اقدامات تربیتی،  گستره ی عمل تربیتی، محصوالت تربیتی در دوره ی جهت گیری های عمل تربیت،  -

 جمهوری اسالمی.

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

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

 متربیاندوره ی انفعال و پذیرش در  -دهه ی شصت و هفتاد -

 دوره ی انفعال والدین، مربیان و اولیای مدرسه  -دهه ی هشتاد و نود -

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

 دشواری های گسترش جهان مجازی برای فرآیند عمل تربیت  -

 اندیشه ها و اندیشه ورزان تربیتی  -

 منابع اندیشه های تربیتی -

 ح گسترده ای تالیف و ارائه شده است.منابع تربیت اسالمی که در سط -

 تجربه های نگارش یافته ی فعاالن تعلیم و تربیت عصر پهلوی -

 اندیشه ها و نظریات جهان تعلیم و تربیت غرب -

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

 تکالیف یادگیری

جه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شود. نکته ی بسیار مهم آن است که با تو

دانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان را درباره ی آن 

 :دریافت کنند
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بیانات  –اسناد  دهه های پس از انقالب اسالمی در خصوص مطالبات از  نظام آموزشی انتخاب و تهیه ی گزارش از  -

 رهبران انقالب در باره ی نظام آموزشی،  دیدگاه صاحب نظران

مسجد،   -تهیه ی گزارش از  جریان های تربیتی شکل گرفته پس از انقالب اسالمی)جریان های غیر دولتی و دولتی -

 خاص و ....( موسسه های فرهنگی، مدارس 

 تهیه ی گزارش از جایگاه و ویژگی های معلم و نقش آن)مصاحبه و مراجعه به اسناد( و مبانی آن ها -

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

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

 تکالیف عملکردی)تمامی گزارش ها باید در کالس درس ارائه شوند.(:

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

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

 :دریافت کنند

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

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

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

 تحلیل فعالیت های مربیان بزرگ دوره ی مدرن شدگی  -

 استنتاج ویژگی های محصوالت تربیتی دوره ی جمهوری اسالمی)تکلیف تمام دانشجویان( -

 تمام دانشجویان(ارائه ی تصویر کلی تربیت در دوره ی جمهوری اسالمی)تکلیف  -

ارائه ی دریافت های شهودی توسط دانشجویان درباره ی مطالعات و محتوای مطروحه در موضوع معلم، مدرسه،  -

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

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

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

جه به ماهیت تاریخی درس، مطالعه ی مباحث بر اساس طرح درس بورای دانشوجویان ضوروری اسوت. بودین وسویله       با تو

 اطالعات اولیه دانشجویان برای مشارکت و گفتگو و تحلیل مباحث در کالس درس فراهم می شود. 

آموزشی استاد در کالس شورط   تدریس به هیچوجه نمی تواند به روش سخنرانی ارائه گردد. و فعالیت دانشجویان و رهبری

 توفیق درس می باشد.

 . منابع آموزشی4
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 منابع اصلی:

 این درس دارای منبع اصلی نیست.

 منابع فرعی:

 منابع تاریخ عمومی هر دوره 

 آثار اندیشمندان در هر دوره 

 آثار تربیتی هر دوره 

 آثار ادبیات و فرهنگ هر دوره 

  کتاب های تاریخ تعلیم و تربیت 

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 1

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

 ارزشیابی پایانی: آزمون کتبی

 ارزشیابی فرآیند: مطالعات آمادگی در هر جلسه، میزان مشارکت دانشجو در کالس در هنگام طرح مباحث

 : گزارش تکالیف یادگیری و عملکردی دانشجویانارزیابی پوشه کار
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 «نقش اجتماعی معلم از دیدگاه اسالم»سرفصل درس 

 :معرفی درس و منطق آن .2

تربیتی معلم می تواند، دانشجویان معلمی را نسبت به وظیفه و -ارائه بینش، بحث و اندیشه ورزی پیرامون نقش اجتماعی 

رسالت خویش حساس کند و برخی چالش های نظری معطوف به بازتعریف این نقش در جامعه امروز را از پیش پای وی 

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

 جایگاه معلم در حرکت اصالحی اجتماعی و آمادگی برای ایفای این نقش در این عصر است.  

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد نظری 3تعداد واحد: 

 ساعت 23زمان درس: 

 پیشنیاز: 

 نحوه تدریس: 

 گاه اسالمنام درس: نقش اجتماعی معلم از دید

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

 تصویری روشن و واقع بینانه از مختصات عصر حاضر داشته باشد. (1
معیارهای نوع مطلوب رابطه با دانش آموزان در این عصر را بشناسود و بتوانود رابطوه خوود بوا        (2

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

 کالس گرفته تا جامعه بیابد.
ویژگیهای اصالح گری را بداند و قادر باشد مبتنی بر این ویژگیها و به اقتضای مختصات عصر   (4

 حاضر، کنش اجتماعی فعاالنه و موفقیت آمیز داشته باشد.

 PKشایستگی اساسی:

 

 2سطح 3سطح 5سطح  هامالک 

داشوووتن تصوووویری  
روشن و واقع بینانه از 
 مختصات عصر حاضر

مختصات و ویژگیهوای  

عصر حاضر را می دانود  

و می توانود بورای هور    

یک نمونه فرضی ذکور  

 کند .

می تواند با قرار گورفتن در   

یوووک موقعیوووت واقعوووی،   

مختصاتی از عصر حاضر که 

در آن بارز است را شناسایی 

کند و با بیان شواهد، توضیح 

 دهد. 

می تواند راه حول هوایی را   

برای عبور یا تعدیل چوالش  

دهود  های عصر حاضر ارائه 

و در موقعیت تربیتوی بکوار   

 گیرد. 

شناخت معیارهای نووع  

مطلوب رابطه با دانوش  

آموووزان در ایوون عصوور  

 وتوان تنظیم رابطه 

معیارهای نووع مطلووب   

رابطه با دانوش آمووزان   

در این عصر را بدانود و  

بتواند و در یک مصداق، 

حالت مطلوب و حواالت  

 نامطلوب را نشان دهد.

تربیتی، ابعاد در یک موقعیت 

رابطه تربیتی ممکن و مطرح 

را شناسووایی کنوود و حالووت  

مطلووووب را در هووور بعووود، 

 مشخص نماید.

بتوانوود در موقعیووت تربیتووی 

واقعوووی، ابعووواد تربیتوووی را 

بشناسد و حالت مطلوب آن 

 بعد را عمال محقق کند.
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شناخت و یافتن جایگاه 

وامکانهای مختلف خود 

در مقوووام اصوووالحگر  

 اجتماعی 

قادر باشد تا مشکالت و 

معضالت اجتماع هوای  

تربیتوووی را بشناسووود و 

 تشریح کند.

قادر به تشخیص مؤلفه های 

مختلف بروز مشکالت باشد 

و فرضوویه هووایی در بوورون  

 رفت از آنها داشته باشد. 

قادر باشد در یوک موقعیوت   

واقعووی، دسووت بووه اصووالح 

موقعیت و محیط اجتمواعی  

 بزند.

فهم ویژگیهای اصوالح   

گووری و قوودرت انجووام  

 کنش اجتماعی فعال  

ویژگیهوووای مقتضوووای 

اصالح گوری در عصور   

حاضر را می داند و موی  

تواند آنها را در موقعیت 

های مختلف بوازتعریف  

 کند.

-قادر است در زندگی مصلح

معلمان، ویژگیهوای اصوالح   

گووری را بازشناسووی کنوود و  

متناظر آنها را در زمان حوال  

 م نماید. معلو

قوووادر اسوووت، ویژگیهوووای 

اصالح گری را بوه صوورت   

واقعووووی در موقعیتهووووای  

اجتموواعی مختلووف محقووق 

 سازد.

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 3

 بخش نخست: ویژگیهای عصر حاضر

 فروریختن ساختارهای فیزیکی و مفهومی در عصر ارتباطات -

 رویارویی اطالعات با دانش -

 سرعت با تامل در تصمیمرویارویی  -

 رویارویی سنت با مدرنیته -

 رویارویی عاملیت انسان با قدرت ساختارهای اجتماعی -

 چالش معنا -

 چالش هویت -

 تکالیف یادگیری:

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

 بازشناسی عاملیت انسانی در فضای مجازیمطالعه و مرور فصل سوم از  -

 تکالیف عملکردی:

 مصداق یابی ویژگیهای عصر حاضر با یکی از این موارد:

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

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

 

 خش دوم: رابطه معلم و شاگرد  ب
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 مقبولیت: در میانه هیبت و هم سطحی -

 الگوپردازی: در میانه مریدپروری و تک روی -

 هدایت گری: در میانه اقتدارگرایی و تسهیل گری -

 همراهی: در میانه نظاره گری و همپایی -

 حقیقت گرایی: در میانه نفوذناپذیری و نسبی گرایی -

 توجهپایش: در میانه تفتیش تا عدم  -

 تکالیف یادگیری:

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 رسالتهای معلم در تربیت

 تکالیف عملکردی:

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

 بهینه در یک موقعیت تربیتییافتن و تشریح نقاط  -

 بخش سوم: رسالتهای اجتماعی معلم

 واقع بینی: در میانه واقع زدگی و واقع گریزی -

 اصالحگری: در میانه انفعال و مقابله -

 تبیین گری: در میانه شنوندگی و گویندگی -

 ترسیم افق: در میانه اقتضا و توهم -

 تکالیف یادگیری:

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

 تکالیف عملکردی:

یافتن مصادیق رسالتهای اجتماعی معلم در زندگی و کنش معلمان مبرّزی چون میرزا حسون رشودیه، بهمون بیگوی،      -
 مرحوم کرباسچیان، معلم کالوی بندر دیّر، و ...

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

 فراهم سازی موقعیت های انتخاب -

 فراخوانی عوامل زیرساز انتخاب و تامل بر آنها -

 بازخوانی و بازتعریف معیارها -

 نقادی و گزینشگری -

 افق نگری و معنا بخشی -

 کنشگری مسووالنه -

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

   تکالیف عملکردی:

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

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

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

این درس باید به توجه به مسائل عملی و واقعی عصر حاضر و توجه به تمرین عملی یافته های نظری دانشجویان تودریس  

شود. از این رو، مطالعه منظم دانشجویان، اندیشه ورزی و فرضیه پروری معطوف به مطالب نظوری، داشوتن مباحثوه هوای     

ی خاص آنها در عصر حاضر و نیز حضور در موقعیت هوای واقعوی و   گروهی، ارتباط با دانش آموزان حاضر و تحلیل ویژگیها

 تالش برای تحقق اصالح گری اجتماعی باید مد نظر قرار گیرد. 

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 (. نگاهی دوباره تربیت اسالمی، جلد دوم، تهران: انتشارات مدرسه.2814باقری، خسرو ) 

 بیت دینی، قم: انشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.(. نقش معلم در تر2831داوودی، محمد )

 منابع فرعی:

 (. فرهنگهای برنامه درسی. ترجمه مهرمحمدی و همکاران، تهران: انتشارات سمت.2813ژوزف، پامال بلوتین و دیگران )

ه راهنمایی نرگس (. تحلیل عاملیت انسانی در مواجهه با فضای مجازی. پایان نامه کارشناسی ارشد، ب2832بیگی، سمیرا )

 سجادیه، تهران: دانشگاه تهران.

 (. برنامه درسی انتقادی، دانشنامه برنامه درسی.  2838سجادیه، نرگس )

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری 

فعالیوت هوا و نیوز ارزشویابی از     ارزشیابی تکوینی: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در 

 تکالیف عملکردی دانشجو در طول ترم
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 «روانشناسی تربیتی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن5

تدریس فعالیت هدفمندی است که نیل به آن در گرو آگاهی معلمان از اصول تدریس اثر بخش است. چرا که در شرایط فعلی 

جدیدی روبرو می بییند و نیازمند آن هستند تا با مسئله ها و موقعیت های پیش بینی معلمای همواره خود را با این پرسش های 

شنده ای که دانش آموزان با خود به کالس درس می آوردند/ روبرو هستند به شیوه خالقانه ای برخورد نمایند. آن ها به طور 

هند: چه اهدافی برای یادگیری دارای بیشترین ای خود پاسخ د مداوم باید به پرسش هایی از این دست در فرآیند عمل حرفه

ارزش است؟ دانش آموزان از چه توانمندی ها و ظرفیت هایی برخوردارند؟ نقش آنان در خلق موقعیت های یادگیری اثر بخش 

تربیتی  چیست؟ چگونه می توانند از موفقیت ها و خطا های خود برای اتخاذ تصمیمات در آینده بهره بگیرند؟ مطالعه روانشناسی

به دانشجو معلمان کمک خواهد کرد تا از یافته های علمی پژوهشی برای پاسخ به مسئله ها یا  پرسش هایی که با آن روبرو می 

 شوند استفاده نموده و بتواند با تعمق در آن به توسعه ظرفیت ها و نیز متراکم شدن تجربیات خود در آینده کمک کنند. 

 شخصات درس

 نوع درس:  نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 82زمان درس: 

 -پیشنیاز: 

 نام درس: روانشناسی تربیتی

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

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

 ا تحلیل و گزارش نماید.در سطح کالس درس/ مدرسه ر

 شایستگی اساسی:

 ck&Pk 5-5کد& 

3-5&5-3&3-3  

&2 -3 

 2سطح 3سطح 5سطح  هامالک 

یافته های 

 علمی

-در بررسی منابع علمی

پژوهشی  توانسته است 

اطالعات معتبری را جمع 

آوری کند اما، آن را در 

قالب یک مقاله منسجم 

 -علمیدر بررسی منابع 

پژوهشی توانسته است 

اطالعات معتبری را جمع 

آوری کرده و آن را در 

قالب یک مقاله منسجم 

 -در بررسی منابع علمی

پژوهشی توانسته است 

اطالعات به روز و معتبری 

را جمع آوری کرده و آن را 

در قالب یک مقاله منسجم 
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 هابه همراه پیشنهاد ارائه کند. ارائه نکرده است. 

 کاربردی ارائه کند.

 تدریس

 اثر بخش

در بررسی عملکرد معلم 

در کالس درس توانسته 

است برخی از مالک 

های تدریس اثر بخش را 

شناسایی کند اما 

نتوانسته ارتباط میان آن 

ها را برای تأثیر گذاری 

بر یادگیری دانش آموزان 

 تحلیل نماید. 

در بررسی عملکرد معلم در 

کالس درس توانسته است 

مالک های تدریس اثر 

را شناسایی نموده و بخش 

رابطه میان آن ها به جهت 

تأثیر بر یادگیری دانش 

 آموزان تحلیل نماید.

در بررسی عملکرد معلم در 

کالس درس توانسته است 

مالک های تدریس اثر 

بخش را شناسایی نموده و 

رابطه میان آن ها به جهت 

تأثیر بر یادگیری دانش 

آموزان تحلیل نماید و 

حاظ پیشنهاداتی برای ل

نمودن ویژگی ها و 

موقعیت های فردی دانش 

 آموزان ارائه کند. 

کاربرد 

 یافته ها

در بررسی موقعیت 

آموزشی و تربیتی در 

سطح مدرسه میزان تأثیر 

پذیری تصمیمات از 

نظریه های را بدون 

مستند نمودن کاربرد ها 

به پژوهش های رشدی 

)نظریه های رشد( تحلیل 

 کرده است. 

در بررسی موقعیت آموزشی 

و تربیتی در سطح مدرسه 

میزان تأثیر پذیری 

تصمیمات از نظریه های 

رشدی را با استناد به 

کاربرد نظریه ها در 

پژوهش های تربیتی 

 تحلیل کرده است. 

در بررسی موقعیت آموزشی 

و تربیتی در سطح مدرسه 

میزان تأثیر پذیری 

تصمیمات از نظریه های 

ستناد به تربیتی را با ا

کاربرد نظریه ها در 

پژوهش های مختلف 

بررسی و با توجه به 

فرهنگی   موقعیت و بافت

اجتماعی/ تفاوت های 

فردی پیشنهاداتی ارائه 

 کند.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت3

 کلیات فصل اول: 
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 تعریف روانشناسی -

  موضوعات و گرایشهای روانشناسی -

 در آموزشکاربرد روانشناسی  -

 تکلیف یادگیری: 

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

 ارائه نماید. 

 فصل دوم: روانشناسی تربیتی

 تعریف روانشناسی تربیتی -

 روانشناسی تربیتی و تدریس اثر بخش -

 معلمان کارآمد -

 در روانشناسی تربیتی روشهای پژوهش -

 تکالیف یادگیری:

مقاالت علمی پژوهشی در خصوص تدریس اثر بخش و ویژگی های آن/ روش های پژوهش در روانشناسی تربیتی را مطالعه و 

 یافته های خود را در گزارشی مبنی بر چگونگی استفاده از یافته ها یا راهکار ها ارائه نماید. 

 فصل سوم: رشد

 رشد انسان -

 چیست؟رشد  -

 رشد شناختی -

 رشد اجتماعی و عاطفی -

 رشد اخالقی -

 تکالیف یادگیری:

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

 نماید. 

 فصل چهارم: تفاوت های فردی

 عوامل مؤثر بر رفتار -
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 احساس و ادراک -

 هوش -

o سئله طبیعت و تربیتهوش و م 

o  هوش و رشد شناختی 

o دید گاه های مختلف درباره هوش 

 شیوه های یادگیری و سبک تفکر -

 شخصیت و خلق و خو -

 انگیزش ، آموزش و یادگیری -

 تفاوت های فرهنگی و جنسیتی -

 تکالیف یادگیری:

پژوهش های انجام شده در زمینه تفاوت های فردی را در حوزه های مختلف را مطالعه و چگونگی استفاده از داللت های این 

 یافته ها برای تدریس اثر بخش را شناسایی و گزارش کند. 

 تکلیف عملکردی: 

 مطالعه و تأثیرات آن تحلیل نماید.با مشاهده یک موقعیت آموزشی تصمیمات معلم/ مربی را در مواجهه با تفاوت های فردی 

 فصل پنجم: فرآیند های شناختی

 سطوح پایین فرایند های شناختی -

 فرآیند های شناختی پیچیده -

 درک مفهوم -

 تفکر -

 حل مسئله -

 خالقیت -

 تکلیف یادگیری: 

ایی و چگونگی روش های بکارگیری فرآیند های شناختی را در کتاب های درسی برسی و نمونه ای از این مهارت ها را شناس

 آموزش آن را مورد نقد و برسی قرار دهد. 

 روش های پروش خالقیت در آموزش موضوعات درسی مختلف را مطالعه و یافته های خود را به کالس گزارش نماید. 

 فصل ششم: مدیریت کالس درس
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 اصول کلی مدیریت کالس -

 شیوه های مدیریت کالس -

 فضای مطلوب برای یادگیری -

 الت رفتاریپیشگیری از مشک -

 مداخله های خاص برای تغییر رفتار  -

o قرار داد گروهی 

o  قرارداد فردی 

o بازی رفتار خوب 

o دوری موقت 

 تکلیف عملکردی: 

یک کالس درس/ موقعیت تربیتی در سطح مدرسه را مشاهده، و گزارشی از روش های مدیریت بکارگرفته شده تهیه و نتایج را 

 به همراه نقد و بررسی و مبتنی بر یافته های علمی گزارش نماید. 

 فصل هفتم: کودکان با نیاز های ویژه

 دانش آموزان مبتال به ناتوانی -

 اختالالت حسی -

 میاختالالت جس -

 کم توان ذهنی -

 اختالالت زبانی و گفتاری -

 ناتوانی های یادگیری -

 اختالالت رفتاری و عاطفی -

 کودکان تیزهوش -

 کودکان سرآمد  -

 تکلیف یادگیری: 

از یک مدرسه دانش آموزان با نیاز های ویژه بازدید نموده و نحوه آموزش و نوع خدمات ارائه شده به این گروه از دانش 

 ارش نماید. آموزان را برسی و گز

با مراجعه به منابع علمی روش های ارائه خدمات به دانش آموزان با نیاز های ویژه را در سایر کشور ها مطالعه و یافته ها را 

 در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند. 
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 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

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

موقعیت های آموزشس/تربیتی، بکارگیری راهبرد های شناختی برای مطالعه ویژگی های رشدی/تفاوت های فردی در 

موقعیت های آموزشی/ تربیتی )کالس درس و مدرسه(، تحلیل و ارائه پیشنهاداتی برای ارتقاء سطح اثر بخشی تصمیمات 

 الس درس/ مدرسه.معلم/ مربی در ک

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 (. روانشناسی کاربردی برای معلمان، مترجم رابعه موحد. انتشارات ارجمند.2832بنتهام ، سوزان)

 (. روان شناسی تربیتی. ترجمه سعیدی شاهده وهمکاران. نشر موسسه خدامات فرهنگی رسا.2832سانتراک، جان دبلیو )

  منابع فرعی:

 (. روانشناسی پرورشی )روانشناسی یادگیری و آموزش ( انتشارات آگاه.2811اکبر ) سیف، علی

 (. روانشناسی کاربردی برای معلمان ،ترجمه مهشید فروغان. انتشارات ارجمند.2813فونتانا ، دیوید )

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره  22ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  1ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 

 ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 

 

 

 

 

 



81 

 
 

 «جامعه شناسی تربیتی» سرفصل درس

 . معرفی درس و منطق آن5
تعلیم و تربیت امری اجتماعی است. تعلیم و تربیت با متن و زمینه جامعه در هم تنیده است و نمی توان جدا از مقوله اجتماعی 

تلزم تجزیه و تحلیل بودن، به مطالعه در مسائل تعلیم و تربیت پرداخت. به بیان دیگر،  شناخت واقعی مسائل تعلیم و تربیت مس
مسائل اجتماعی و فرهنگی محیط اجتماعی است. بنابراین درک دانشجویان نسبت به جامعه شناسی تربیت، این امکان را پدید 
می آورد تا با چشم انداز جامعه شناختی، نگاهی واقع بینانه به تعلیم و تربیت داشته باشد ودرس جامعه شناسی آموزش و پرورش، 

سب برای انتخاب آگاهانه راه حلهای تربیتی با توجه به مسائل عام جامعه و یا خاص منطقه خدمت دانشجویان فراهم زمینه ای منا
 می کند. 

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری 

  2تعداد واحد: 

 82زمان درس: 

 ساعت

  

 نام درس:  جامعه شناسی تربیتی

            

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

آموزش و پرورش( تحوالت این رشته را بررسی کرده و ارتباط این ) با مطالعه رویکردهای کالن و نظری جامعه شناختی تربیت- 
 رویکردها را  با مسائل کنونی تعلیم و تربیت گزارش دهد.

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

-2شایستگی اساسی:

 2PK-8و 2-2و 2

 8سطح 2سطح 2سطح  هامالک 

نظریه های جامعه 

 شناختی تربیت

نظریه های جامعه شناختی 

تربیت را به طور سطحی می 

شناسد و  نمی تواند ویژگیهای 

اصلی نظریه ها و کاربردهای 

 عملی انها را تشخیص دهد.

نظریه ها را با توجه به 

ویژگیهای اساسی آنها در تعلیم 

و تربیت می شناسد، کاربردهای 

عملی نظریه ها را در حل 

مسائل جهانی اموزش و پرورش 

ان می کند، اما قادر نیست از بی

نظریه ها در حل مسائل خاص 

 منطقه خود بهره گیرد.

عالوه بر درک عمیق نظریه های 

مختلف جامعه شناختی تربیت، 

قادر به تفسیر روابط عام و کلی با 

توجه به نظریه هاست و می تواند 

علت پدیدایی مسائل را با توجه 

 به نظریه ای تبیین کند.

تعاملی به رویکرد 

جامعه شناسی 

 تربیت

تکنیکهای مشاهده )گروههای 

کوچک( را فرا گرفته است، قادر 

به ارائه گزارش پدیده های 

مختلف است، اما نمی تواند 

روابط بین پدیده ها و افراد را 

عالوه بر ارائه گزارش های 

مبنی بر مشاهده و مصاحبه، 

روابط بین پدیده ها و افراد را 

 می تواند شناسایی و تبیین کند.

عالوه بر بهره گیری از ابزار 

تحقیق و شناسایی و تحلیل روابط 

بین پدیده ها و افراد، می تواند به 

تبیین و پیش بینی وقایع آموزشی 

 با توجه به نظریه ها بپردازد.
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 شناسایی کند.

طراحی برنامه حل 

مسئله تربیتی )با 

 تاکید بر جامعه

 شناسی(

قادر به شناسایی یک مسئله 

تربیتی است ، برای حل مسئله 

یک طرح پیشنهادی نیز ارائه 

می دهد، ولی طرح پیشنهادی او 

فاقد توجه به رویکردهای جامعه 

 شناختی است. 

قادر به شناسایی یک مسئله 

تربیتی، و ارائه راه حل با توجه 

به رویکردهای جامعه شناختی 

است اما نسبت به پیچیدگی و 

شبکه ای بودن مسائل بی توجه 

 است. 

می تواند برنامه حل مسئله تربیتی 

را با توجه به رویکردهای جامعه 

شناختی  به طور سیستمی و 

 شبکه ای  طراحی و ارزیابی کند.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت3

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

 تربیتی و جامعه شناسی تعلیم و تربیت جامعه شناسی

 خاستگاه و تکامل جامعه شناختی تربیت

 قلمرو جامعه شناختی تربیت

: مطالعه و مرور یکی از کتابهای جامعه شناسی تربیت یا جامعه شناسی آموزش و پرورش و ارائه نقشه تکالیف یادگیری

 مفهومی در رابطه با قلمرو جامعه شناسی تربیت

 :  ارائه یک تعریف جامع از جامعه شناسی تربیت توسط دانشجویادگیریتکالیف 

 فصل دوم: رویکردهای نظری در جامعه شناختی تربیت) دو جلسه(

 نظریه کارکرد گرایی) امیل دورکیم(

 نابرابری اجتماعی) کریستوفر جنکز(

 پارادایم انتقادی) نظریه آموزش و پرورش و کنش فرهنگی، فریره، ایوان ایلیچ(

 نظریه تفسیری ) مایکل یانگ(

 : طبقه بندی نظریه های جامعه شناختی تربیت و بیان ویژگیهای اصلی این نظریات در یک جدولتکالیف یادگیری

 : انتخاب حداقل یکی از نظریه ها و مطالعه منابع بیشتر برای مطالعهتکالیف یادگیری

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

 روشهای تحقیق کیفی) قوم نگاری، مردم نگاری، روان شناسی اجتماعی، کنش متقابل نمادین، تحقیق در گروههای کوچک(

 : مطالعه کتاب کندوکاوها و پنداشته ها، فرامرز رفیع پورتکالیف یادگیری

ئه گزارش ان به کالس با  تاکید بر روش شناسی : مطالعه یک مقاله مربوط به جامعه شناختی تربیت و اراتکالیف یادگیری

 تحقیق

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

 فصل چهارم: مدرسه و جامعه) یک جلسه(

 مدرسه به مثابه جامعه

 نگاهی تاریخی  به سازمان اجتماعی مدرسه

 شناخت سازمان مدرسه و روابط انسانی در آن

 ه و نابرابریهای اجتماعیمدرس

 خانواده و مدرسه

 : تهیه یک چک لیست از مسائل عمده مدرسه از نظر معلمان و دانش آموزانتکالیف یادگیری

 : تحلیل مسائل مدرسه با توجه به یکی از نظریه های جامعه شناختی تربیتتکالیف عملکردی

 فصل پنجم: فرایند های مربوط به مدرسه) یک جلسه(

 دانش آموزان و عملکرد تحصیلیفرهنگ 

 جو مدرسه 

 انتظار از مدرسه

 انگیزه پیشرفت) نظریه اتکینسون، نظریه مک کلند(

 انتظارات معلم از دانش آموز

 فرهنگ و روابط معلمان
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 کافی: مشاهده روابط موجود در یک مدرسه ارائه گزارش درباره آن و تعیین جو مدرسه با استناد به شواهد تکالیف یادگیری

 فصل ششم: جامعه شناسی کالس درس) دو جلسه(

 گروههای دانش آموزی

 پویایی گروه

 دانش آموزان و تغییرات اجتماعی

 دانش آموزان و آسیبهای اجتماعی

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

 ان  و ارائه گزارش آن به کالس) تکنیک مشاهده بیلز پیشنهاد می شود(رسمی در بین دانش آموز

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

 فصل هفتم: جامعه شناسی برنامه درسی) یک جلسه(

 جامعه شناسی کتابهای درسی

 جامعه شناسی فضا

 برنامه درسی پنهان

 : مشاهده و ارائه گزارش در رابطه با  فضا و کتابهای درسی تکلیف یادگیری

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

 فصل هشتم: جامعه شناختی تربیت و مسائل تربیتی) سه جلسه(

 چگونگی اولویت بندی مسائل تربیتی مدرسه 

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

 ارزیابی طرح برنامه  فوق توسط هم کالسیها تکالیف عملکردی:

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2
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عمل انجام می شود. کاربرد عملی دانش نظری و تحلیل مشاهدات از زاویه  در این درس، آموزش با توجه به پیوند نظریه با

نظریه های جامعه شناسی تربیت توسط دانشجو مورد تأکید قرار می گیرد. بنابراین، عالوه بر مطالعه منظم دانشجویان، 

ل گزارشهای دانشجویان توجه به جنبه های کاربردی این درس مورد توجه  است.  بهتر است زمینه پرسش و پاسخ و تحلی

 و بهره گیری از روشهای مشارکتی در آموزش فراهم شود.  

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 (. مرکز نشر دانشگاهی تهران.281۱موریش، ایور. درآمدی به جامعه شناسی تعلیم و تربیت، ترجمه غالمعلی سرمد)

 تهران انتشارات روان.(. جامعه شناسی اموزش و پرورش. 281۱عالقه بند، علی )

 (. جامعه شناسی آموزش و پرورش. تهران. انتشارات سمت.2832شارع پور، محمود )

 منابع فرعی:

 (. جامعه شناسی آموزش و پرورش. تهران: انتشارات آوای نور2832منادی، مرتضی)

پنداشته ها(. تهران انتشارات  (. تکنیکهای خاص تحقیق در علوم اجتماعی) جلد دوم کندوکاوها و2831رفیع پور، فرامرز)

 شرکت سهامی انتشار.

 سلی، پ. جامعه شناسی مدرن، ترجمه حسن پویان. 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره 1ارزشیابی تکوینی: تکالیف یادگیری و تکالیف عملکردی و شرکت در مباحث کالس 

 نمره 22ارزشیابی پایانی: آزمون کتبی از مباحث انجام شده در کالس، 

 سایر نکات

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

های مختلف درسی هم پوشانی داشته باشد، تاکید می شود بر روشهای تحقیق کمی اشاره ای اجمالی شود و بیشتر بر روشهای 

 تقابل نمادین و گروههای کوچک تاکید شود.  تحقیق قوم نگاری، کیفی کنش م
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 «های یادگیری و آموزشنظریه»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن5

های باشد، چنین درکی شامل دانش مربوط به نظریهتدریس اثربخش مستلزم درکی فزاینده از یادگیری و شیوه وقوع آن می
کسب آن می تواند معلمان را در کاربرد آگاهانه و مقتضی که یادگیری و آموزش و کاربرد هر یک از آنها در فرایند تدریس است 

های مختلف تربیتی، های تدریس در موقعیتاصول مربوط به هریک از نظریه ها یاری رساند. این درس ضمن هدایت روش
 های تدریس به کار گرفته شده نیز آشنا می سازد.ی بودن روشدانشجومعلمان را با سودمندی و کاربرد

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 82زمان درس: 

 های یادگیری و آموزشنظریهنام درس:  

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

های مختلوف تربیتوی   ، شرایط حصول و عدم حصول یادگیری را در موقعیتآموزشهای یادگیری و ضمن درک انواع نظریه
 تحلیل نماید و بر آن اساس راهبردهای تدریس متناسبی بکار برد.

 شایستگی اساسی:

PK 2-2  &2-2 کد 

& 2-8 

 PCK   4-8کد 

 2سطح 3سطح 5سطح  هامالک

نظریتتتته هتتتتای 

 یادگیری و آموزش

یادگیری و آموزش  های نظریه

شناسد و قادراست بدون را می

ارائه تحلیل حاصل از مقایسه 

دیدگاه ها آنها  را طبقه بندی 

 نماید.

هووای ضوومن مقایسووه نظریووه 

یوادگیری و آمووزش بوه ارائووه    

ها های هریک از دیدگاهداللت

پردازد اما قوادر بوه کواربرد    می

نظریووه هووا در حوول مسووائل   

 باشد.تربیتی نمی

قاط ضعف و قووت  با درک ن

هووا در هوور یووک از نظریووه 

های مختلف تربیتی، موقعیت

قادر به کاربرد نظریه هوا در  

 باشد.حل مسائل تربیتی می

دانشووجو قووادر اسووت انووواع    های آموزشروش

های آموزش را شناسایی روش

 و طبقه بندی نماید. 

ضوومن مقایسووه هوور یووک از   

هووای آموووزش قووادر بووه روش

عودم   تحلیل شرایط حصوول و 

-حصول یادگیری در موقعیوت 

 های مختلف تربیتی است.

با ارزیوابی موقعیوت تربیتوی    

قووووادر بووووه اسووووتفاده از  

راهبردهای تدریس  متناسب 

 است.

مسئله تربیتی را شناسایی  حل مسائل تربیتی

کند و برای حل آن طرح می

پیشنهادی ارائه می دهد، اما 

طرح پیشنهادی او فاقد توجه 

به نظریات یادگیری و آموزش 

 است. 

با در نظرگرفتن اصول هر یک 

از نظریات یادگیری و آموزش 

-قادر به حل مسئله تربیتی می

باشد اما نسبت به پیچیدگی و 

شبکه ای بودن مسائل بی 

 توجه است. 

نامه حل مسئله قادر است بر

تربیتی را با توجه به 

راهبردها و اصول هر یک از 

نظریات یادگیری و آموزش 

به طور سیستمی و شبکه 

 ای  طراحی و ارزیابی نماید.
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت3

 هفته اول: ارائه طرح درس و اعالم نحوه ارزشیابی و معرفی منابع

 بیان ضرورت و جایگاه نظریه در علم -

 مکاتب تجربه گرا -

 مکاتب خرد گرا -

 نظریه های جدید در یادگیری-

 فصل دوم: تعریف مفاهیم )نظریه، نظریه علمی، یادگیری، آموزش(

 تعریف یادگیری و ویژگی های آن -

 ویژگی های نظریه یادگیری جامع  -

 مقایسه یادگیری با آموزش-

 مربوط به نظریات یادگیریارائه چارت -

 تکالیف عملکردی:

 از دانشجویان خواسته شود با مراجعه به منایع متعدد تعاریف مختلفی گردآوری و در قالب جدولی ارائه نمایند.

 های رفتاری یادگیریفصل سوم: نظریه

 تکالیف یادگیری:

 ل مربوطه  بحث و تبادل نظر شود.های آموزش رفتارگرایان در کالس مطرح و درخصوص اصونمونه هایی از روش

 های شناختی یادگیریفصل چهارم: نظریه

 تکالیف یادگیری:

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

 های خبرپردازی یادگیری نظریه فصل پنجم:
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 تکالیف یادگیری:

 یادگیری در نظریه خبرپردازی. ارزیابی نقاط ضعف و قوت اصول

 های سازندگی یادگیریفصل ششم: نظریه

 تکالیف عملکردی:

مشاهده یک موقعیت آموزشی و تربیتی در کالس درس و تحلیل میزان تأثیر پذیری تصمیمات آموزشی/ تربیتی از 

 نظریه های یادگیری و کاربرد های آن.

 نظریه نورو فیزیولوژیکی فصل هفتم:

 عملکردی:تکالیف 

مقاالت و پژوهش های منتشر شده در زمینه مطالعات مربوط به مغز و ارتباط آن با آموزش و یادگیری را مطالعه 

 نموده و یافته های خود را در قالب یک مقاله کوتاه ارائه نماید. 

 کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش  فصل هشتم:

 کاربردرویکرد رفتاری

 کاربرد رویکرد شناختی

 کاربرد نظریه سازندگی یادگیری

 کاربرد نظریه نوروفیزیولوژیکی

 تکالیف عملکردی:

با استفاده از نظریه های مطالعه شده یک موقعیت آموزشی/ تربیتی را با استفاده از نظریه های مطالعه شده تحلیل و 

 تصمیمات آموزشی/ تربیتی خود را به همراه مستندات پژوهشی یا علمی ارائه نماید.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

شود ضمن ارائوه  باشد، پیشنهاد میهای مختلف میبا توجه به اینکه درک عمیق دانش نظری مستلزم کاربرد آن در موقعیت

مباحث نظری به شیوه مشارکتی، بر انجام فعالیت های عملی و بکارگیری دانش نظری در موقعیوت هوای واقعوی تودریس     
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رشد راهبردهای  تواند زمینهبراین تدارک فرصت های یادگیری غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی میتاکید شود. عالوه 

 فراشناختی دانشجویان را فراهم سازد.

 . منابع آموزشی4  

 :  منبع اصلی

 : دوران.اکبر سیف، تهران های یادگیری، ترجمه علی ای بر نظریه (. مقدمه2811اولسون، متیو.اچ و هرگنهان، بی.آر ) -

 (. روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش. انتشارات دوران.2831سیف، علی اکبر ) -

 

 منبع فرعی: 

 های آموزشی و پرورشی. تهران: سمت. جلد اول و دوم. (. مهارت2818شعبانی، حسن )-    

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره( 4ارزشیابی مستمر) 1-5

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

 نمره 4عملکرد دانشجو در مجموعه تکالیف عملکردی  -

 نمره( 53ارزشیابی پایانی ) 1-3

 گیرد. به صورت آزمون مکتوب در پایان ترم صورت می های یادگیری و آموزشارزشیابی پایانی درس نظریه
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 «های تدریساصول و روش»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن5

های آموزش و برنامه درسی، عرصه اصلی اختیارات معلم است؛ و همین اختیارات است که مسئولیت معلم تدریس در تمامی نظام

موثر آن بر بنیاد دانش و فعالیتی موقعیتی است که شکل « تدریس»کند. های تدریس الزامی میرا برای بکارگیری موثر روش

کردن فقط با شود. چنین دانشی را معلمان آینده برای هرگونه عمل خود نیاز دارند؛ اما عمل معلمیهای علمی دنبال مییافته

کند، کسب دانش تدریس های تدریس آماده میشود. آنچه دانشجومعلمان را برای بکارگیری روشکسب این دانش ممکن نمی

-ای از دانش و هنر که میهای شخصی است؛ مجموعه تلفیق شدههای ساخت دانش تدریسی بر اساس تجربهیتبه همراه قابل

های الزم و عمومی را برای تواند شایستگی تدریس نامیده شود. اصول و روش های تدریس در پی آن است که زمینه

های تدریس شوند. در این درس، یری روشدانشجومعلمان در سطحی عام فراهم کند تا آنان قادر به ادراک و بکارگ

شوند از فنون آن در عمل بهره بگیرند. برای تحقق شوند و قادر میدانشجومعلمان با مبانی، اصول و مراحل تدریس آشنا می

یسی های تدرهایی از تدریس و با برخی از اعمال و فعالیتدستاوردی، ضروری است معلمان با منابع این حوزه علمی، با نمونه

تواند به آنان کمک هایی داشته باشند. چنین شرایطی میمعلمان پیشین در عرصه واقعی آشنا شوند و برای اقدام به آن، تمرین

کند تا معلمان آینده در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیری و 

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

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری و عملی

  5+5تعداد واحد: 

 ساعت 23+54زمان درس:

 پیشنیاز: روانشناسی تربیتی

 انفرادی نحوه آموزش:

 های تدریساصول و روشنام درس: 

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

ای اقدام کند که در آن نقش معلم به عنوان کارگزار اصلی آن عرصه به روشنی تشریح به ارائه تصویری 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 

مه خود دفاع نماید. همچنین، دانشجومعلم در پایان این واحد یادگیری با اصول عام و خاص تدریس آشنایی دارد و برنا

شناسد و از منابع معتبر تدریس آگاه های متفاوت میهای بکارگیری آنها در موقعیتهای تدریس را با قابلیتبرخی روش

 ه پیگیری دستاوردهای علمی جدید حوزه تدریس، متعهد است.  تر را دارد و باست و امکان شناسایی منابع مناسب

 2سطح  3سطح  5سطح  هامالک

 شایستگی اساسی:

PK  2-3 & 3-3کد 

PCK  4-2 & 2-2کد 

ت فهم اصول و 

های روش

 تدریس

 

توانسته است به بیان تعاریفی 

-از تدریس و اصول و روش

 های آن اقدام کند. 

ای بر به تبیین تدریس مدرسه

اساس متغییرهای مختلف 

متمایزکننده آن مبتنی بر 

کند و منابع علمی اقدام می

تشریحی به زبان خاص خود 

 نماید.ارائه می

های به شناسایی اصول و روش

های مختلف تدریس در موقعیت

کند و تبیینی ای اقدام میمدرسه

مدلل از بکارگیری هر یک از 

های تدریس توسط اصول و روش

-عیت خاص ارائه میمعلم در موق

 نماید. 
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ایفای نقش 

معلمی در 

تدریس 

 ایمدرسه

توانسته است به شرح آنچه 

در منابع و مباحث درس در 

ارتباط با موضوع آمده است، 

 اقدام کند. 

های به زوایایی از نقش

دهد و به آن معلمان توجه می

کند که در منابع عمل می

درس بر آنها تاکید نشده است 

منابع این حوزه ولی در 

 موجود است.

توانسته است خود را در نقش 

معلم متصور شود و بر آن اساس 

های گیری در موقعیتبه تصمیم

واقعی یا فرضی اقدام و به عنوان 

 ای کند.معلم ایفای نقش حرفه

هایی ارائه کرده که پاسخ انجام تکالیف

حاصل جستجوی در منابع در 

دسترس و بازخوانی محدود 

 تجربه شخصی است. 

های ارائه شده قواعد در پاسخ

کلی پاسخگویی پژوهشی 

رعایت شده و سطحی عمیق 

-از بازخوانی تجربه دیده می

 شود که قابل پذیرش است. 

های ارائه شده دارای بنیاد پاسخ

 پژوهشی دقیقی است و ضمن

بکارگیری زبان مناسب ارائه، از 

سازماندهی و حتی محتوای بدیع 

 برخوردار است. 

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت3

 ای آن به شرح ذیل سازمان یافته است: محتوای مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

 مباحث فرعی موضوع اصلی نوبت 

جایگاه موضوع و ایجاد طرح ضرورت و  اول

انگیزه جهت پیگیری درس و ارزشویابی  

 تشخیصی و اعالم برنامه درس

معرفوی برناموه و    شناسایی انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربوط،

سرفصوول درس، تشووریح منطووق درس و کاربردهووای آن بوورای معلمووان، معرفووی تکووالیف 

 دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد.  عملکردی و چگونگی ارزیابی از عملکرد

ای خود را یوادآوری و آن را  هر دانشجو یکی از تجربیات تدریس معلمان مدرسه: 5تکلیف 

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

فویلم و بحوث و بررسوی دربواره تجربیوات      هایی از تدریس معلموان بوه صوورت    ارائه نمونه هاها و یادآوری تجربهارائه نمونه دوم

های متعددی در تدریس مطرح ای که نشان داده شود اصول و روشدانشجومعلمان به گونه

  است.

شناسی و شرح گستره موضوعی تدریس )به عنوان یک علم(، تشریح اصوول و انوواع   مفهوم تشریح چیستی تدریس سوم

هوای گوزارش   تدریس )با اسوتناد تجربوه  های تدریس و معرفی وضعیت ایران از حیث روش

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

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

 تشریح وضعیت ایران.  

 فیلم تدریسی ضرورت دارد.عملی: در این ارتباط، نمایش یک 
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-های تدریس آگاه باشوند و چگونوه موی   : چرا معلمان نیاز دارند از اصول و روش3تکلیف 

 توانند چنین کنند؟

-تشریح مراحل تدریس به عنوان عمل واقعی معلم در کالس درس مشوتمل بور مخاطوب    ای: قسمت اولمراحل تدریس مدرسه پنجم

-علمی، تعیین اهداف درس، انتخاب محتوا و فرصتیابی برای یک مبحث شناسی و منطق

 های یادگیری.دهی محتوا و فرصتهای یادگیری، سازمان

 عملی: نقد و بررسی منطق مراحل ذکر شده.

گیری در باره زمان درس، های یادگیری، تصمیمانتخاب روش تدریس محتوا و ارائه فرصت ای: قسمت دوممراحل تدریس مدرسه ششم

 )فضا و روابط( درس و چگونگی ارزشیابی یادگیری مخاطبان.تنظیم مکان 

 عملی: نقد و بررسی مراحل ذکر شده.

اجزای طرح درس سالیانه و اصول تهیه آن، تدوین طرح درس سوالیانه در کوالس و نقود و     ریزی تدریس: طرح درس سالیانهبرنامه هفتم

 های ارائه شده در کالس.بررسی نمونه

 کنند.های کوچک به تدوین طرح درس سالیانه اقدام میگروه عملی: دانشجویان در

هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه برای موضوع مورد نظر خوود   :2تکلیف 

 تهیه و با مدرس درس ارائه کند.

در کوالس و نقود و    اجزای طرح درس روزانه و اصول تهیه آن، تدوین طورح درس روزانوه   ریزی تدریس: طرح درس روزانهبرنامه هشتم

 های ارائه شده در کالس.بررسی نمونه

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

هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه برای موضوع مورد نظر خوود   :4تکلیف 

 تهیه و با مدرس درس ارائه کند.

داری، فرهنگ کالس درس، مقررات کالس درس، جوو کوالس   های کالسو روشالگوها  مدیریت کالس درس نهم

 درس و رفتار در کالس درس.

-هوایی موی  های مودیریت کوالس  های کوچک به بررسی روشعملی: دانشجویان در گروه

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

محوور و  هوای تودریس معلوم   بندی آنها بوه دو طبقوه: روش  بقههای تدریس و طانواع روش های تدریسروش دهم

 های تدریس شاگردمحور و معرفی مشروح هر یک برای بکارگیری.روش

 اند؟بندی کردههای تدریس را طبقههای دیگر به چه شکلی روشبندیطبقه :1تکلیف 

محوور در کوالس   های تدریس معلمبکارگیری روشیادآوری کوتاه منطق، اصول و مراحل  محورهای تدریس معلمروش یازدهم
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 درس.

های کوچک به طراحی تدریس بر اساس این روش اقودام و بوه   عملی: دانشجویان در گروه

 پردازند.تدریس می

محور در کوالس  های تدریس شاگردیادآوری کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیری روش های تدریس شاگردمحورروش دوازدهم

 درس.

های کوچک به طراحی تدریس بر اساس این روش اقودام و بوه   : دانشجویان در گروهعملی

 پردازند.تدریس می

های توضیح در ارتباط با موضوعات درسی، اثوربخش  های توضیح دادن، قابلیت روشروش توضیح دادن در کالس درس سیزدهم

 های تدریس.ساختن توضیحات در هر یک از روش

هوای تجربوی یوا    های مووثر توضویح در موقعیوت   ان در باره روشعملی: گفتگوی دانشجوی

 فرضی.

 های تدریسگیری از آن در هر یک از روشها و چگونگی بهرهانواع پرسش کردن معلم در کالس پرسش چهاردهم

های تجربی یا های موثر پرسش کردن در موقعیتعملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش

 فرضی.

هوای کالسوی   معلم بوا پرسوش  مواجهه  پانزدهم

 شاگردان

-های پرسش کردن شاگردان، چگونگی مواجهه با پرسشهای شاگردان، انگیزهانواع پرسش

 های تدریسهای شاگردان در هر یک از انواع روش

های ها در موقعیتهای موثر پاسخگویی به پرسشعملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش

 تجربی یا فرضی.

هوا و مزایوا و   های آزمون و سنجش پیشرفت تحصیلی در کالس درس، انوواع آزموون  روش ش یادگیری شاگردانسنج شانزدهم

هوای  معایب آنها برای بکارگیری در کالس درس، اهداف سونجش در کوالس درس، روش  

 های تدریس.اعالم نتایج به شاگردان در کالس درس در هر یک از روش

هوای  هوای مووثر سونجش یوادگیری در موقعیوت     شعملی: گفتگوی دانشجویان در باره رو

 تجربی یا فرضی.

 

 . راهبردهای آموزش و یادگیری2

شوود. دانشوجوی ایون درس     جانبه آموزشگر و دانشوجو انجوام موی    های کالس درس با مشارکت همه در این درس، آموزش

شرکت نماید. همچنین، دانشجویان حوق دارنود   موظف است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع نیز بپردازند و در مباحث 

دقیقوه در   21ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقوت قبلوی، توا    به طرح پرسش بپردازند و برای ارائه دیدگاه
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رد گردد و به صوورت عملوی موو   کالس درس به ارائه نظر بپردازند. در همه جلسات درس، یک مبحث به صورت نظری ارائه می

شود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست  هایی مطرح  حال، در جلسات درس ممکن است پرسشگیرد. درعینتمرین قرار می

تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می

ند برای همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعوداد آنهوا از   تواها میشود. این قبیل پرسش 

 درصد تجاوز نکند. 11

 

 . منابع آموزشی 4

در این درس استفاده از منبع مکتوب الزامی است. استفاده از منابع مکتووب منتشور نشوده پوس از داوری و تاییود شوورای گوروه        

 در همان رشته بالمانع است.آموزشی برای مدت مقرر 

 شود، عبارتند از:برای استفاده در این درس پیشنهاد می 2831منابعی که تا پایان سال 

 منابع اصلی:

 ها و فنون تدریس. تهران: سمت.های آموزشی: روش(. مهارت2832شعبانی، حسن. ) -

 معلم. تهران: مدرسه. (. بازاندیشی فرایند یاددهی و یادگیری و تربیت2816مهرمحمدی، محمود. ) -

 منابع فرعی:

(. نیم قرن تدریس و تبلیغ حجت االسالم و المسلمین قرائتی. تهران: مرکوز فرهنگوی   2831صنعت پور امیری، حسین ) -
 درسهایی از قرآن.

(. هنر و علم تودریس )چوارچوبی جوامع بورای آمووزش اثوربخش(. مترجموان: نوازیال کریموی و          211۱مارزانو، رابرت. ) -
 (. تهران: موسسه فرهنگی منادی تربیت.2834یم نوه ابراهیم )عبدالرح

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

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

منابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس ها و تجارب خود از کار عملی، مطالعه در آن دانشجویان یادگیری

 کنند. های آموزشگر، ارائه میپرسش

شود و از سوی های بخش عملی درس را شامل میارزشیابی ضمن نیمسال: ارزشیابی ضمن نیمسال از سویی تمام فعالیت

جهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته  گیرد و دستاورد هر دو قسمتدیگر برای اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیری انجام می

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

 دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهای او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کنند. مصلحت بداند، اجازه می

 شود: موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می سهم هر یک از

 درصد امتیاز  21و پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس: 

 درصد امتیاز  41و آزمون ضمن نیمسال: 

 درصد امتیاز  81و آزمون پایانی: 

 سایر نکات: 

 مواردی که توجه به آن در این درس مهم است:

 آمادگی مدام برای فعالیت عملی.  .5
 رکت جدی و موثر در مباحث کالس. مشا .3

 رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس.  .2

 رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی. .4

 مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید. .1

 شود.ظرافت و زیبائی ظاهری تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می .4
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 «های راهنمایی و مشاورهاصول و روش»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:5

راهنمایی مجموعه فعالیت های منظم و سازمان یافته ای است که به منظور حوداکثر اسوتفاده از توانوایی هوای بوالقوه در طوول       

زندگی درباره فرد اعمال می شود. مشاوره رابطه رویاروی بین مراجع و مشاور است که بدان وسیله به مراجع کمک می شوود توا   

اذ نماید،از طریق مشاوره مراجع می آموزد که چگونه یک زندگی سالم و سوازنده را  پس از شناخت خویش تصمیمات مناسبی اتخ

 طرح ریزی کند و بدان ادامه دهد. 

راهنمایی و مشاوره همواره به عنوان تسهیل کننده فرایند تعلیم و تربیت دانش آموزان برای معلمان مطرح بوده اسوت. از طریوق   

وانایی ها و محدودیت های دانوش آمووزان پوی برد،یکوی از وظوایف اساسوی معلموان        خدمات راهنمایی و مشاوره می توان به ت

راهنمایی و هدایت دانش آموزان می باشد به طور مسلم ارایه خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش آموزان بدون آگاهی معلمان از 

دانشجو معلموان در دوران تحصویل خوود بوا      مبانی،اصول و روش های راهنمایی و مشاوره میسور نمی باشد، بنابراین الزم است

مبانی، اصول و روشهای راهنمایی و مشاوره آشنا شده تا بتوانند درآینده به عنوان معلم مدرسه نقش راهنمایی و مشاوره ای خوود  

محسوب موی  را به خوبی ایفا نمایند. همچنین این درس به عنوان یکی از دروس پایه برای دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره 

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

   می باشد.

 مشخصات درس

نوووع درس: نظووری و 

 عملی

 ( 2+2)2تعداد واحد: 

 ساعت41زمان درس: 

 

 های راهنمایی و مشاورهاصول و روشنام درس: 

 

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

با مطالعه درس مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره، با مفاهیم اساسی راهنمایی و مشاوره آشنا شده، در فرایند آموزش از مبانی و 
پرورش پی ببرد و با نقش مشاوره ای معلموان  اصول مشاوره بهره کافی ببرد، به جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و 

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

خواهد بود از اصول مشاوره در موقعیت های واقعی مدرسه بهره برده و با شوناختی کوه   دانشجوپس از گذراندن این درس قادر 
شوغلی و   -در زمینوه هوای تحصویلی   ازتفاوت های فردی، ویژگی ها و مسایل و مشکالت دانش آموزان پیدا می کنود بتوانود   

 سازشی به آنها کمک نماید.
 شایستگی اساسی:

Ck&pck  کتتتد

3-5& 2-2& 

4-2& 

 2سطح 3سطح 5سطح  هامالک

دانتتتتش محتتتتتوایی و  

موضتتتتوعی راهنمتتتتایی 

 ومشاوره و انواع آن

در موردمباحوووث اساسوووی 

راهنموووووووووووووووایی و 

مشوووووواوره،فنون و روش 

هوووای مشووواوره صووورفاً  

موضوعات اساسی راهنمایی 

مشاوره و انواع آن را مورد و 

مقایسووه قوورار داده و یافتووه  

های خوود را در قالوب یوک    

مباحث اساسی راهنموایی و  

مشوواوره وانووواع آن، تفوواوت 

وتشابه مفاهیم ورابطه آنهوا  

با یکدیگررا مورد مقایسوه و  
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اطالعووات ارایووه شووده را  

جمع آوری و بودون ارایوه   

تحلیل حاصول از مقایسوه   

آنهووووا، آن را گووووزارش  

 نموده است.  

گزارش منسجم ارایه نمووده  

 است

ارزیووابی قوورارداده و دالیوول 

خود را در قالب یافته ها بوه  

یک گزارش منسجم  صورت

 ارایه نموده است.

نقش و وظتایف کارکنتان   

مدرسه در رابطه با فرایند 

راهنمایی و مشاوره دانش 

 آموزان

دربوواره نقووش و وظووایف   

کارکنان مدرسه  در موورد  

راهنمایی و مشاوره دانوش  

آموووزان صوورفاً اطالعووات  

ارایه شده را جموع آوری و  

بدون ارایه تحلیل حاصول  

، آن را از مقایسوووه آنهوووا 

 گزارش نموده است.  

نقووش و وظووایف کارکنووان  

مدرسه را در فرایند راهنمایی 

و مشاوره دانش آموزان مورد 

مقایسووه قوورار داده و یافتووه  

های ناشی از این مقایسه را 

در قالوووب یوووک گوووزارش  

 منسجم ارایه نموده است

نقووش و وظووایف کارکنووان  

مدرسوووووه را در فراینووووود 

راهنمایی و مشواوره دانوش   

زان وتفاوت وتشابه آنهوا  آمو

با یکودیگررا موورد مقایسوه    

وتجزیه و تحلیل قرارداده و 

یافته های خود را به صورت 

 مکتوب گزارش نموده است.

رویکردهتتتای اساستتتی  

مشاوره و روان درمتانی و  

 کاربردهای آنها 

درباره رویکردهوای اصولی   

مشووواوره و روان درموووانی 

صرفاً اطالعات ارایه شوده  

را جمع آوری و بدون ارایه 

تحلیل حاصول از مقایسوه   

آنها، آن را گزارش نمووده  

 است.  

مفاهیم اساسی رویکردهوای  

اصلی مشاوره و روان درمانی 

را مورد مقایسوه قورار داده و   

یافته های خوود را در قالوب   

سوجم ارایوه   یک گزارش من

 نموده است

مباحووث مهووم رویکردهووای 

اصلی مشاوره وروان درمانی 

وتفوواوت وتشووابه آنهووا بووا   

یکوودیگررا مووورد مقایسووه و 

ارزیووابی قوورارداده و دالیوول 

خود را در قالب یافته ها بوه  

صورت یک گزارش منسجم 

 ارایه نموده است.

برنامتته هتتای راهنمتتایی و  

مشاوره در نظام آموزش و 

 پرورش 

دربووواره برناموووه هوووای   

راهنموووایی و مشووواوره در 

نظووام آموووزش و پوورورش 

جهوووان وایوووران صووورفاً  

اطالعووات ارایووه شووده را  

جمع آوری و بودون ارایوه   

تحلیل حاصول از مقایسوه   

آنها، آن را گزارش نمووده  

 است.  

برنامووه هووای راهنمووایی و   

مشاوره در آموزش و پرورش 

ایران را با سایر کشورهامورد 

داده و دالیول   مقایسوه قورار  

خود را در قالب یک گزارش 

 منسجم ارایه نموده است

برنامووه هووای راهنمووایی و  

مشوووواوره در آموووووزش و  

پووورورش ایوووران وتفووواوت 

وتشابه آن بوا برناموه هوای    

مشاوره درسوایر کشوورها را   

مووورد مقایسووه و ارزیووابی   

قرارداده ویافته های خود را 

به صورت مکتوب ودر قالب 

ایوه  یک گزارش منسوجم ار 

 نموده است.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت3
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 :مباحث اساسیفصل اول

 اهمیت و ضرورت راهنمایی و مشاوره -

 فلسفه و اهمیت راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش -

 تاریخچه راهنمایی و مشاوره در جهان و ایران -

 راهنمایی و مشاوره در اسالم -

 تعریف راهنماییمفهوم و  -

 اصول و اهداف راهنمایی  -

 خدمات راهنمایی   -

 مفهوم و تعریف مشاوره -

 اصول و اهداف مشاوره  -

 خدمات مشاوره -

 مفهوم و تعریف مشورت -

 تعریف روان درمانی-

 تفاوت بین مشورت،راهنمایی ، مشاوره و روان درمانی  -

 :فعالیت یادگیری

 مطالعه مطالب فصل از منابع معرفی شده  -2

 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2

 مقایسه مفاهیم راهنمایی، مشاوره و روان درمانی و بیان تفاوت های آنها -8

 :  فعالیت عملکردی

 آن در کالس درستحلیل و مقایسه اهداف و خدمات راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش  -

 رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانی: فصل دوم
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 مشاور و انتخاب نوع رویکرد درمانی -

 رویکردهای درمانی متمرکز بر زمینه -

 رویکردهای درمانی متمرکز بر هیجانات -

 رویکردهای درمانی متمرکز بر تفکر و باور -

 رویکردهای درمانی متمرکز برعمل و رفتار -

 دهای درمانی یکپارچه نگر و التقاطیرویکر -

 :فعالیت یادگیری

 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -

 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2

 مقایسه رویکردهای درمانی مختلف و بیان تفاوت های آنها -8

 :  فعالیت عملکردی

 مشاوره و روان درمانی و ارایه گزارش آن در کالس درس تحلیل و مقایسه رویکردهای اساسی -2

تحلیل کاربرد رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانی در محیط واقعی مدرسه توسط دانشوجویان رشوته مشواوره و ارایوه      -2

 گزارش کتبی آن به مدرس

 

 انواع راهنمایی و مشاوره و الگوهای آن: فصل سوم

 موضوعانواع راهنمایی از نظر  -

 انواع راهنمایی از نظر شیوه اجرا -

 انواع مشاوره از نظرموضوع -

 انواع مشاوره از نظر شیوه اجرا -

 الگوهای رایج راهنمایی -

 :فعالیت یادگیری
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 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -2

 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2

 راهنمایی و مشاوره از نظر موضوع و شیوه اجرا و بیان تفاوت های آنها مقایسه انواع -8

 مقایسه الگوهای  راهنمایی وبیان شباهت ها و تفاوت های آنها -4

 :  فعالیت عملکردی

 تحلیل و مقایسه الگوهای راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درس -2

 وره و بیان کاربرد هریک از آنها درمحیط واقعی مدرسه تهیه جدول مقایسه انواع راهنمایی و مشا -2

 

 روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره: هارمچفصل چ

 تعریف روش و فن -

 روش های راهنمایی و مشاوره-

فنون راهنمایی)مشاهده،مصاحبه،پرسشنامه،شرح حوال نویسوی،واقعه نویسوی،مقیاس درجوه بنودی رفتوار،گروه سونجی،مطالعه         -

 پرونده تحصیلی،سیاهه رفتار،آزمون های روانی( موردی،مطالعه

فنون مشاوره)گوش دادن،تشویق کردن، برخورد با مقاومت، برخورد با سکوت، سازمان دادن، انعکاس احساس و محتوا، قرارداد  -

آرام بخشوی،  بستن، تعیین تکلیف، پایان دادن به جلسه، همدلی، مواجهه سازی، تفسیر و بینش، رهبری، ایفای نقش، تسکین یوا  

 ارجاع(

 مهارت های مشاوره  -

 :فعالیت یادگیری

 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -2

 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2

 مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره با یکدیگر و بیان تفاوت های آنها -8

 خصصان )مستقیم/ فیلم( و تحلیل مشاهدات به صورت مکتوبمشاهده اجرای فنون مشاوره توسط مت -4
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 :  فعالیت عملکردی

 تحلیل و مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درس -2

 -8طراحی و اجرای یک نمونه از هر کدام از فنون راهنمایی نظیر مشاهده، مصاحبه و ....، و ارایه گزارشی ازآنها بوه مودرس     -2

 بیان کاربرد هریک از فنون راهنمایی و مشاوره درمحیط واقعی مدرسه در قالب گزارش کتبی

اجرای فنون مشاوره توسط دانشجویان رشته مشاوره با توجه به مشاهدات خود )مستقیم/ فیلم (در موورد یوک نفور از دانوش      -4

 تصویری و کتبی آن به مدرس -آموزان و ارایه گزارش صوتی

 و وظایف کارکنان مدرسه در برنامه راهنمایی و مشاوره دانش آموزاننقش : فصل پنجم

 نقش و وظایف مدیرمدرسه -

 نقش و وظایف معلم مدرسه -

 نقش و وظایف مشاورمدرسه -

 نقش و وظایف مربی پرورشی مدرسه -

 نقش سایر متخصصان در فرایند راهنمایی و مشاوره  -

 هنقش خانواده در فرایند راهنمایی و مشاور -

 نقش دانش آموز در فرایند راهنمایی و مشاوره -

 :فعالیت یادگیری

 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -

 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2

مدرسه و بیان تفاوت مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی پرورشی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشاوره  -8

 های آنها

 :  فعالیت عملکردی

تحلیل و مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی پرورشی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشواوره مدرسوه  و    -2

 ارایه گزارش آن در کالس درس

 : جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورشفصل ششم  
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 نمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطهبرنامه های راه -

 نقش و عمل مشاور در دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه -

 ساختار و تشکیالت راهنمایی ومشاوره در آموزش و پرورش ایران  -

 خدمات و وظایف مراکز مشاوره دانش آموزی وخانواده در مناطق آموزش و پرورش -

 کز مشاوره دانشجویی در دانشگاههاخدمات و وظایف مرا -

 مشاوره در موسسات و مراکز بهداشت روانی -

 تفاوت های فردی در بین دانش آموزان مدرسه - 

 در نظر گرفتن تفاوت های فردی در راهنمایی و مشاوره با دانش آموزان -

 :فعالیت یادگیری

 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -

 کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرسمشارکت در بحث های  -2

 مقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره درمدارس ابتدایی و متوسطه و بیان تفاوت های آنها -8

 مقایسه دانش آموزان از نظر تفاوت های فردی در ابعاد مختلف -4

 :  فعالیت عملکردی

 مدارس ابتدایی و متوسطه و ارایه گزارش آن در کالس درس تحلیل و مقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره در -2

تحلیل و مقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره در مراکز مشاوره دانش آموزی، خانواده و دانشجویی و ارایوه گوزارش کتبوی     -2

 آن به مدرس

ره و ارایوه گوزارش کتبوی آن بوه     مقایسه تفاوت های فردی دونفر از دانش آموزان یک مدرسه توسط دانشجویان رشته مشاو -8

 مدرس

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظری به 

میان آموخته های همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. برقراری ارتباط 
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کالسی و الزامات محیط آموزشی، بهره گیری از فرصتهای یادگیری خارج از محویط آموزشوی،برقراری پیونود میوان نظور و      

عمل در محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی دانشجویان در انجام فعالیوت هوای عملکوردی توسوط مودرس از      

به درک عمیق تر مطالب وبکارگیری دانوش نظوری راهنموایی و مشواوره     راهبردهای تدریس این درس می باشد که منجر 

توسط دانشجو معلمان در موقعیت های واقعی مدرسه خواهد شد.یادگیری غیر مستقیم نیوز مسوتلزم مطالعوه فوردی و درک     

 شناختی فرد در موقعیت های مختلف محیط آموزشی می باشد.

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

ر؛ همت، نورعلی و نبوی، سید صادق )زیر چاپ(. مبوانی و اصوول راهنموایی و مشواوره، تهوران، انتشوارات       قدمی، سید امی -

 دانشگاه فرهنگیان

 (. اصول ومبانی مشاوره. ترجمه مهدی گنجی، تهران، نشر ساواالن.2831گالدینگ، ساموئل .تی) - 

 انتشارات رشد. (. مقدمات راهنمایی ومشاوره. تهران،2831شفیع آبادی، عبداهلل ) -

 منابع فرعی:

 (. کلیات راهنمایی و مشاوره، مشهد، نشرتمرین2832اصغری پور، حمید) - 

 (. زمینه مشاوره و راهنمایی، ترجمه باقر ثنایی و همکاران،انتشارات رشد 2816گیبسون، رابرت و میشل، ماریان) - 

 ، تهران، انتشارات رشد (. راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی28۱3صافی ، احمد) - 

 (. فنون مشاوره و روان درمانی، تهران، نشر دانژه 2832تمدنی، مجتبی و بهمنی، بهمن ) - 

 (. اصول و روش های راهنمایی و مشاوره،تهران،انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی 28۱2حسینی بیرجندی، سید مهدی )-

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره 21پایانی: آزمون مباحث نظری)باز پاسخ،بسته پاسخ، چندگزینه ای و یا ترکیبی( به میزان ارزشیابی 

 نمره2ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری پیش بینی شده کالسی

 نمره 1ارزشیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف)فعالیت( عملکردی

ادگیری در طول نیمسال،تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمسال انجام موی شوود.   ارزشیابی از یادگیرنده براساس تکالیف ی

 مبنای ارزیابی تکالیف)یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.
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 «ارزشیابی از یادگیری»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:5

حوزه تخصصی در بردارنده دروس متعددی چوون آموار، روش تحقیوق و انودازه     درس ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان یک 

گیری می باشد. در واقع این درس کمک میکند تا بتوان میزان تحقق اهداف کلی از آموزش را موورد ارزیوابی قورار داده، سوطح     

. اسوتفاده و بکوارگیری الگوهوای متعودد     کیفی آموزش را ارتقا بخشیده و بطور نظامند اثرات آنرا مورد بازبینی و واکاوی قورار داد 

ارزشیابی برای قضاوت درخصوص برنامه های درسی به معلمان کمک می کنود توا نیازهوای آموزشوی را شناسوایی نماینود و در       

 سازماندهی مطالب و محتوای درسی انتقال دانش، نگرش و باالبردن سطح مهارتها را بهبود بخشند.

 مشخصات درس

 ینوع درس: نظری/ عمل

 2تعداد واحد: 

 ساعت41زمان درس: 

 پیشنیاز:

 نام درس:  ارزشیابی از یادگیری

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

انواع آزمونها و الگوهوای ارزشویابی را پیواده سوازی     با کسب مهارت در حوزه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قادر باشد 
، نحوه محاسوبه ضوریب   محاسبه ضریب دشواری آزموننماید و در خصوص اهداف ارزشیابی، آزمونهای عملکردی، 
 پایایی و آزمونهای ارزیابی عملکرد گزارشی را ارائه نماید.

 شایستگی اساسی:

CK 5-5& 3-5 

& 

PK 3-3&2-3 

 2سطح 3سطح 5سطح  هامالک

دانشجو قادر است انواع  رویکرد ارزشیابی

الگوهای ارزشیابی را نام 

 ببرد. 

 

دانشجو قادر است در طبقوه  

بندی از نقاط قوت و ضوعف  

الگوهای ارزشیابی ارائه دهد 

و بر همین اساس الگوهوا را  

 درجه بندی نماید. 

دانشجو قوادر اسوت الگوهوا    

ارزشوویابی را مووورد تحلیوول 

قرار داده و کاربرد هور یوک   

را در نمونه ای عینی موورد  

 نقد و بررسی قرار دهد. 

دانشجو قادر است انواع  آزمونهای عملکردی

آزمونهای عملکوردی را  

 طبقه بندی نماید . 

دانشووجو قووادر اسووت انووواع 

آزمونها را مقایسوه نمووده و   

برای هریوک نقواط قووت و    

 ضعف را مشخص نماید. 

دانشووجو قووادر اسووت انووواع 

آزمونهووا عملکووردی را بووه  

لحاظ کاربردی مورد نفود و  

 تحلیل قرار دهد. 

محاسبه ضریب 

 پایایی و روایی

دانشجو قوادر اسوت در   

حوووزه تعیووین پایووایی و 

را ارائووه روایوی تعریفوی   

 دهد

دانشجو قادر است محاسبات 

مربوووط بووه تعیووین روایووی و 

پایووایی آزمونهووای پیشوورفت 

 تحصیلی را انجام دهد. 

دانشجو قادر اسوت ضوریب   

پایوووایی و روایوووی انوووواع  

آزمونهای پیشرفت تحصیلی 

را محاسبه نماید و مورد نفد 

 و بررسی قرار دهد. 
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 ساختار آنهای یادگیری، محتوای درس و . فرصت3

 

 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس نوبت بحث

گیوری،  تعاریف و اصطالحات: آزمون، اندازه اول

 ارزشیابی، مقیاسها و انواع آن،

باذکر تعاریف و مثالهای گوناگون تعاریف 

مشخص و نقاط تفاوت و تشابه شناسایی 

 و تحلیل گردد.

بوه  از دانشجویان خواسته شود بوا مراجعوه   

منایع متعدد تعاریف مختلفی گورآوری و در  

 قالب جدولی ارائه نمایند.

نمونه هایی از آزمونها در کالس مطرح و  انواع آزمونها و ویژگی آنها دوم

بر چگونگی و نحوه ساخت آنها بحوث و  

 تبادل نظر شود.

از دانشجویان خواسته شود نمونوه هوایی از   

ژگیهای آزمونها را در پژوهشها یافته و با وی

 آنها تطابق بدهند.

بحث و تبادل نظر در خصوص ارزشویابی   رویکردهای مطرح در ارزشیابی سوم

و دیدگاه مقایسه ای با توجه بوه اهوداف   

مطرح شود و با ذکر مثال های گوناگون 

الگوووی متناسووب بووا هوور سوواختار مووورد 

 بررسی قرار گیرد

 

مراحل ارزشیابی آموزشی، تحلیل موقعیت،  چهارم

 اهداف و مولفه های ارزشیابی آموزشی

در این جلسوه بوا نموایش فویلم مرحلوه      

تحلیل موقعیت مورد بررسی قرار گرفتوه  

و هدفها و پیش نیازها با بحث و گفتگوو  

 مورد واکاوی قرار بگیرد.

از دانشووجویان خواسووته شووود کووه فوویلم را 

مجووددا بررسووی و نکووات مطوورح شووده در 

زبینی خصوص اهداف و پویش نیازهوا را بوا   

 مجدد و گزارش جدید ارائه نمایند.

تعریف، اهوداف، مراحول، روشوها و طبقوه      پنجم

 بندیهای طرح ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

با ارائه نمونه هایی از انوواع طورح هوای    

ارشیابی پشویرفت تحصویلی، ویژگیهوا و    

سطوح طبقه بندی طرحها مورد تحلیل و 

 بررسی قرار گیرد.

شود که بوا انتخواب   از دانشجویان خواسته 

یک درس مشوخص یوک نمونوه از طورح     

ارزشوویابی پیشوورفت تحصوویلی آموواده و در 

 کالس ارائه نمایند.

انواع آزمونها و کاربرد آنها و قواعود هور    ششم
 یک

با طورح نمونوه هوای متفواوتی از انوواع      

آزمون ها در کالس نقاط قوت و ضوعف  

هوور یووک از آزمونهووا بووه نقوود و بررسووی 

 گذاشته شود.

از دانشجویان خواسته شود با طراحی یوک  

نمونه ترکیبی از انواع آزمونها ویژگیهای هر 

 یک از آزمونها را مورد ارزیابی قرار دهند.

نمونه های متعددی از طورح هوا توسوط     طرح نمونه های عملی در کالس هفتم

دانشووجویان شناسووایی و نمونووه هووای   

طراحی شده توسوط ایشوان را در گوروه    

 و بررسی نمایند. )کالس( نقد

از دانشجویان خواسوته شوود نمونوه هوای     

طراحی شده و بررسی شده را مورد بازبینی 

 قرار دهند.
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تعریف آزمونهوای عملکوردی و انوواع آن،     هشتم

مراحل تهیوه آزمونهوای عملکوردی، روش    

 واقعه نگاری ، چگونگی تهیه چک لیست

بووا ارائووه یووک نمونووه کووار آزمونهووای   

مقیاس بندی انهوا  عملکردی و چگونگی 

در کالس به صورت عملی تهیه و نمونه 

طراحی انجام شده در جلسه قبل در این 

 قالب اجرای مجدد گردد.

از دانشجویان خواسته شوود یوک نمونوه از    

روشهای سنجش مشاهده ای را انتخواب و  

بووا اسووتفاده از روش واقعووه نگوواری یووک  

 گزارش ارائه نمایند.

وه نموره گوذاری،   شرایط اجرای آزمون، نح نهم

نحوه تفسویر اطالعوات، محاسوبه ضوریب     

 دشواری آزمون

یوک نمونوه از آزمونهوای اجورا شوده در      

کالس ارائه و موارد و مباحث کالس بوا  

 نمونه تطبیق و واکاوی گردد.

از دانشووجویان خواسووته شووود یووک نمونووه 

آزمون را مورد تحلیل و بررسوی قورار داده،   

اری اطالعوات انورا تفسوویر و ضوریب دشووو   

 آزمون را محاسبه نمایند.

نقش و کاربرد آمار توصیفی در تفسویر داده   دهم

هووا، شاخصووهای مرکووزی و شاخصووهای   

 پراکندگی

به ذکر دالیلی اهمیوت بکوارگیری آموار    

توصیفی در تحلیل آزمونها پرداخته شوود  

و شاخصهای مرکزی و پراکندگی با ذکر 

 مثال حل و تمرین شود.

شووود در بخووش  از دانشووجویان خواسووته  

شاخصهای مرکزی از میانگین و در بخوش  

شاخصهای پراکنودگی واریوانس و ضوریب    

همبستگی مثالها و نمونوه هوایی تمورین و    

 نمرات آزمونهای قبلی محاسبه گردد.

در نمونه های آزمونهای قبلی محاسابات  تعیین روایی، اهمیت  و انواع آن یازدهم

روایی در کالس درس بطور عملی انجام 

انووواع آن مووورد بحووث و گفتگووو قوورار  و

گرفته و ترجیحا برای هر مورد نمونه ای 

 انجام شود.

از دانشووجویان خواسووته شووود در موووارد    

آزمونهای قبلی روایوی آزمونهوا محاسوبه و    

 گزارش گردد.
 دوازدهم

تعریووف پایووایی، روشووهای پایووایی، نحوووه   سیزدهم

 محاسبه ضریب پایایی

نمونه ذکر شوده  روش محاسبه پایایی در 

 محاسبه و موارد دیگر نیز طرح شود.

از دانشجویان خواسته شود نحووه محاسوبه   

پایایی را در چند کار پژوهشی مورد بررسی 

 قرار دهند.

هدفهای ارزشیابی، تعریف ارزشیابی ، انواع  چهاردهم

 ارزشیابی

موارد و رئوس درس در کالس به بحوث  

از و گفتگو گذاشته شوود و نمونوه هوایی    

 انواع ارزشیابی بررسی گردد.

از دانشجویان خواسته شود در یک جودول  

انووواع، تفاوتهووا و شووباهتهای ارزشوویابی را  

 ترسیم نمایند.

روشووهای مشوواهده موقعیووت، مصوواحبه،    پانزدهم

 نظرخواهی

روشهای ارزشیابی مورد تحلیل و بررسی 

قرار گرفته و محاسب و معایوب هریوک   

 گیرد.مورد نقد و بررسی قرار 

از دانشجویان خواسته شود در یوک نمونوه   

نفری روشهای  1عملی و در جامعه کوچک 

 این جلسه را اجرا و گزارشی ارائه دهند.

آزمونهای ارزیابی عملکورد آموزشوی، خوود     شانزدهم

 سنجی، ارزیابی همکاران

رئوس مطرح در این جلسه مورد بحث و 

گفتگو قرار گیرد و محاسن و معایب هور  

از دانشووجویان خواسووته شووود ارزشوویابی   

پیشوورفت تحصوویلی را در طرحووی جووامع و 

بطور یکپارچه در قالب یک کوار پژوهشوی   
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طی یک هفته توا زموان برگوزاری آزموون      و نقد و ارزیابی گردد. یک طرح

 پایان ترم ارائه نمایند.

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

به صورت حل مسئله و پروژه ای انجام شود و بیشوتر مفواهیم بوه صوورت     این درس به دلیل ماهیت عملی پیشنهاد میشود که 

 تحلیلی و با ارائه نمونه های مشابه تدریس شود.

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:  

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

 منبع فرعی:

 سمت.ارزشیابی آموزشی، دکتر عباس بازرگان، ناشر 

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

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

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

 نمره آزمون کتبی 24ارزشیابی پایانی: 
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 «آموزش در هنر کاربرد»سرفصل درس 

 درس و منطق آنمعرفی  .5
معلمان باید با  -کاربرد هنر در آموزش به حوزه پیوند بین نظریه و عمل در برنامه درسی هنر می پردازد. از این رو دانشجو    

حوزه های کاربردی هنر آشنا شده و  بتوانند به صورت عملیاتی، فرصت های یادگیری هنر را کسب کنند تا بتوانند در حوزه 

موزان مدارس به عنوان معلمانی توانمند در حوزه هنر ایفای نقش کنند. این درس توجه دانشجویان به برنامه آموزش به دانش آ

 درسی هنر به صورت  تلفیقی جلب کرده و تجارب نوین هنر را به آنها معرفی می کند.  

 مشخصات درس 

 نوع درس: تربیتی

 واحد عملی 2تعداد واحد:  

 ساعت  82زمان درس:  

 -پیشنیاز: 

 کاربرد هنر در آموزشنام درس:  

 

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

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

 شایستگی اساسی:

 CK -  کدهای 

 2-2و  2-2 

 PCK- کدهای 
 8-2 ،8-2 ،8-8 ،8-4 

 2سطح 3سطح 5سطح  هامالک 

به خلق اثر هنری  تولید هنری 

ساده با استفاده از الگو 

 بپردازد. 

خلق اثر هنری به 

 متفاوت از الگو بپردازد.

آثار هنری جدیدی بدون 

استفاده از الگو و منحصر 

 به فرد تولید کند.

به مشاهده آثار تاربخی  تاریخ هنری

پیرامون خود واکنش 

 نشان بدهد.

نسبت به آثار تاریخی و 

رابطه هنر و فرهنگ 

 حس مثبتی داشته باشد.

رابطه هنر و فرهنگ و 

درستی درک  تاریخ را به

کرده و به تحلیل عمیق 

 بپردازد.
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حساسیت بصری  نقد هنری 

نسبت به پدیده های 

 هنری داشته باشد. 

های  ها و کیفیت ویژگی

پیچیده و ظریف مستتر 

در آثار هنری و محیط 

پیرامون خود را درک 

 کند

های  ها و کیفیت ویژگی

پیچیده و ظریف مستتر در 

آثار هنری و محیط 

پیرامون خود را درک کرده 

 و تفسیر و نقد کند. 

 

زیبایی 

 شناسی 

در گفتگوی دائمی 

دربارة ماهیت هنر 

 شرکت کند. 

های  بر اساس مالک

دقیق به قضاوت دربارة 

 هنر  بپردازد.

های دقیق  بر اساس مالک

نر  و  به قضاوت دربارة ه

 بپردازد.  دفاع از آن

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن . فرصت3

 کلیات و اهمیت کاربرد هنر در آموزش  -فصل اول

 هنر و بازاندیشی مفهوم سواد  -

 پیامدهای تربیت هنری -

 هنر و تربیت چندفرهنگی -

  تکلیف یادگیری:

 دانشجویان به شرح پیامدهای تربیت هنری در تعلیم و تربیت بپردازند. 

 تولید آثار هنری  -فصل دوم

 آموزان یاری رساند.  گرایی مورد نیاز برای عملکرد هنری با کیفیت باال به دانش ها و توسعة تخیل برای کسب مهارت -

 ی توسعه تخیل گرایی آنها فراهم شود. هایی برا را طراحی کنند که مهارت  دانشجویان باید برنامة درسی -

دانشجویان با دامنه وسیعی از رسانه ها، ابزارها، تجهیزات و فنونی که توسط هنرمندان به کار گرفته می شوند، آشنا می  -
شوند. همچنین  سوژه ها، موضوعات درسی، نهادها و سایر ابزارهایی که تولید هنری را رشد و شکل می دهد، را می 

 شناسند.

دانشجویان می توانند مهارت ها و سنت های هنروری و هنرمندی را یاد بگیرند. مهارت هایی نظیر کاربرد رسانه ها،  -
 وسایل مختلف و به کارگیری ظرفیت ها و قابلیت های آنان. 

ای دانشجویان می توانند افکار، ارزش ها و احساسات مختلف خود را در یک شکل تجسمی از طریق دستیابی به راه ه -
 پاسخگو و فعالیت هایی که هنرمندان انجام می دهند، بیان کنند. 

 تکلیف عملکردی:
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های فنی مورد نیاز برای انجام کار  شان را پرورش دهند و مهارت گرایی دانشجویان باید احساساتشان را توسعه دهند، تخیل -
 صحیح با مواد آموزشی را کسب کنند. 

های الزم برای دستیابی به این  آثار تجسمی را تجربه کنند و فرصت کسب مهارتدانشجویان باید لذت ناشی از خلق  -
 بخش را داشته باشند. تجربة لذت

 به صورت پوشه کار ارائه شود.  -

 تاریخ هنری -فصل سوم

دانشجویان بر که هنر در آن پدید آمده، می پردازند.    در برنامة تربیت هنری دانشجویان به درک زمینة تاریخی و فرهنگی

اساس آثار مختلف تاریخی، هنری، فرهنگی به حوزه تاریخ هنر ایران آگاهی یافته و آن را به صورت کاربردی مورد توجه قرار می 

 دهند.

: مثل تاریخ تولد و مرگ، سوابق و تجارب اولیه، اطالعوات در موورد آثوار هنوری     اطالعات واقعی در مورد هنرمندان -

 وعی و شرایط. مثل توصیف فیزیکی، موض

، یعنی توصیف کردن و تحلیل کردن حلقه های ارتباطی در یک اثر هنوری )رنوگ، فضوا و...(    تحلیل صوری اثر هنری -

به عنوان مبنایی برای فهم این که چگونه اثر هنری متناسب با خصوصیات یک هنرمند و یا هماهنگ با یوک جنوبش یوا    
 سنت هنری است. 

ی دربارة وسایل و مواد مورد استفاده، ابزارها و روش های به کار برده شوده و تغییورات   : شامل اطالعاتتحلیل اثر هنری -

 حاصله در اثر هنری که ناشی از گذر زمان یا سایر تأثیرهای محیطی است. 

: یعنی بررسی ارتباط میان آثار هنری و محیط اجتماعی، سیاسی و فرهنگوی و شوناخت   روابط مربوط به زمینه )بستر( -

 بر آثار مورد نظر. تأثیر آن

 تکلیف عملکردی:

دانشجویان باید رابطة میان هنر و فرهنگ را دریابند؛ مثالً اینکه فناوری و ایدئولوژی در یک مقطع خاص چه تأثیری در آثار  -
 هنری هنرمندان گذاشته است.  

 ردازند. به تحلیل صوری، واقعی و روابط زمینه ها در یک یا چند اثر هنری ملی یا بین المللی بپ -

 به صورت پوشه کار ارائه شود.  -

 نقد هنری -فصل چهارم

های هنری را بیاموزند. نگریستن شکلی از پیشرفت شناختی  دانشجویان باید چگونگی دیدن و صحبت کردن دربارة کیفیت -
 است. بنابراین دانشجویان با نگاهی متفاوت به آثار و پدیده های هنری می نگرند و تکنیک های نقد آثار هنری را می آموزند. 

متفکرانه و هوشمندانه و صحبت کردن درباره هنر است که از طریق آن فرد می نقادی هنری شامل کاربرد زبان، نگارش  -
 تواند به نحوی بهتر و پربارتر نقش و جایگاه هنر را در فرهنگ و جامعه درک کند و برای آن ارزش قائل شود.

 دانشجویان مراحل چهارگانه نقادی هنری را باید بیاموزند:  -
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ی تأکید دارد که ما از طریق آنها به درک کلی امور می رسیم اما می تواند بحث اگرچه مرحله توصیف بر ابعاد توصیف: .2

های عمیقی را پدید آورد. گاهی ممکن است فردی رنگی را قرمز ببیند اما فرد دیگری آن را نارنجی ببیند و یا یک نفر شکلی را 
 یف است که می توان زبان را دقیق تر نشان داد.مربع ببینند ولی فرد دیگر آن را چند ضلعی ببیند. به هر حال از طریق توص

اگرچه تحلیل یک مبنای ادراکی دارد اما از مرحله توصیف یک گام فراتر می رود و فراگیر را وادار می کند تا  تحلیل: .2

ای هنری را ساختار یا ترکیب یک اثر هنری را تحلیل کند. فراگیر باید بتواند بین تقارن و نامتقارن تفاوت قائل شود، رسانه ه
 تشخیص دهند، نسبت به کیفیت های رنگ و خط حساس باشد. آیا دانشجویان می توانند از زبان طراحی استفاده کنند یا خیر؟

در مرحله تفسیر، دانشجویان به سطوح تخیلی تر قدم می گذارد و از او خواسته می شود تا درباره معنای مستتر در  تفسیر: .8

ذهن هنرمند تأمل کند. برای انجام این کار از دانشجو خواسته می شود تا بین ساختار موجود در  اثر هنری و یا هدف موجود در
اثر هنری و جهتی که هنرمند فراگیر را به آن سمت می کشاند، ارتباط برقرار کند. در این مرحله درباره اثر هنری سوال های 

 هستند و پاسخ درست یا غلط ندارند.مختلفی مطرح می شود و ویژگی آنها، این است که سواالت باز 

فرایند نقد به طور طبیعی با قضاوت خاتمه می یابد. این قضاوت نتیجه ای است که بیانگر موفقیت یا شکست اثر   قضاوت:   .4

هنری است و جایگاه آن در مقایسه با سایرآثار هنری نشان می دهد. قضاوت های شکل گرفته در این حالت به بحث گذاشته 
 ند زیرا این وظیفه نقادان و خبرگان حرفه ای تر است نه معلمان دوره ابتدایی. نمی شو

 تکلیف عملکردی

های پیچیده و ظریف مستتر  حساسیت بصری باید در دانشجویان پرورش یابد تا به اتکای آن بتوانند خصوصیات و کیفیت -
 در آثار هنری و محیط پیرامون خود را درک و توصیف کنند.

 جلسه در مورد یک اثر هنری ملی بکار بگیرند.  4مراحل چهارگانه نقد هنری را در طول  -

 به صورت پوشه کار ارائه شود.  -

 زیبایی شناسی  -فصل پنجم

 کنند.  هایی است که هنرها  ایجاد می هدف دیگر تربیت هنری مربوط به ارزش -
توجه دانشجویان به فرایند آفرینش هنرمندانه، پدیده هنری، تفسیر و شناخت، ارزشویابی انتقوادی،  زمینوه فرهنگوی و      -

 اجتماعی آن معطوف شود. 
زیبایی شناسی به دانشجویان یاد می دهد که به طور فلسفی بیندیشند، پرسش ها و پاسخ هوای ممکون کوه بوه طوور       -

 سی تاریخی هنر به وجود می آید را مورد بررسی قرار دهند. طبیعی در مسیر ساختن، نقادی و برر

 

 تکلیف عملکردی: 

 دانشجویان باید  گفتگوی دائمی دربارة ماهیت هنر شرکت کنند. -
 براساس مالک های زیباشناسانه به قضاوت دربارة هنر و دفاع از آن بپردازند.  -

 هنر و برنامه درسی تلفیقی -فصل ششم

شود. برنامة درسی  های درسی هنری و غیرهنری تلفیق می این دیدگاه به آن برنامة درسی هنر اشاره دارد که با دیگر برنامه

 شود:  تلفیقی هنر عموماً در یکی از چهار نوع ساختار برنامة درسی سازماندهی می
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یا فرهنگی خاص را بشناسند؛ مثل مطالعة شود تا به فراگیران کمک کند تا دورة خاص تاریخی  گاهی از هنر استفاده می -
 های ماتئو برادی، و یا موسیقی و معماری آن دوره و طرز پوشش افراد طبقات اجتماعی.  جنگ داخلی در کنار عکس

ها میان هنرها را بشناسند. مانند  ها و تفاوت شود تا شباهت دومین شکل تلفیق حالتی است که در آن به فراگیران کمک می -
 نای ریتم در موسیقی با معنای ریتم در هنرهای تجسمی. تفاوت مع

 ها قابل شناسایی است.  سومین شکل تلفیق، شناسایی ایدة اصلی است که در هنر در دستِ انجام و یا در دیگر حوزه -

کنند  ای را تعریف یا بیان توان از دانشجویان خواست که مسئله مسئله است. می چهارمین نوع تلفیق مربوط به تمرین حل -
آموزان دبیرستانی خواسته شود که برای  های مختلف است؛ مثالَ اگر از دانش که مستلزم در نظر گرفتن دیسیپلین

های فیزیکی مواد  ها باید مالحظات طراحی، رشد کودک، ویژگی دبستانی یک بازی طراحی کنند، آن آموزان پیش دانش
ر نظر بگیرند. این امر را می توان به صورت عملی با دانشجویان شناسی را د آموزشی، ترکیب این موارد و مسائل زیبا

 تمرین کرد.

 تکلیف عملکردی: 

دانشجویان با استفاده از فعالیت های هنری مختلف برای یک درس مانند علوم، ریاضی، فارسی و ... به صورت تلفیقی یک  -
 ی تلفیقی را اجرا کند. برنامه درسی طراحی کند و متناسب با آن به صورت عملی آن برنامه درس

 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 درک می کنند. 

همچنین برخی مجامع بین المللی در حوزه آموزش هنر به صورت الکترونیکی و کتابخانه ای به دانشجویان معرفی می شود  -
 تا در حوزه های هنری مورد عالقه خود به کسب دانش و مهارت های حرفه ای بپردازند. 

 برنامه های آموزش هنر عبارتند از: 

 کنفرانس جهانی آموزش هنر  -

 ( TETACپروژه تتاک ) -

 پروژه رامبرانت         -

 آشنایی با مجامع تخصصی، سایت های اینترنتی و نشریات آموزش هنر  -

 تکلیف عملکردی

دانشجویان با مراجعه به سایت ها و منابع الکترونیکی به معرفی فعالیت های مجامع بین المللی در حوزه آموزش هنر  -
 بپردازند.

 زش هنر به دانش آموزان را جستجو و معرفی کنند. نمونه کارهای هنری مختلف در حوزه آمو -
 به صورت پوشه کار ارائه شود.  -
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 . راهبردهای تدریس و یادگیری 2

 استفاده از راهبرد مستقیم در تدریس مفاهیم  و کلیات با استفاده از ابزارهای رایانه ای مناسب. -
 شیوه های تدریس مشارکتی و گروهی، بازدید از مراکز هنری و موزه ها و گالری ها، روش ایفای نقش.  -
 راهبرد غیر مستقیم برای طراحی فرصت های یادگیری بر اساس ابعاد نقد هنری، تاریخ هنری و زیبایی شناسی.  -

 

 منابع آموزشی .1
 شود، عبارتند ازپیشنهاد می برای استفاده در این درس 2831منابعی که تا پایان سال   

 منبع اصلی -

 برای بخش نظری:     

 (.  برنامه درسی و آموزش هنر در آموزش و پرورش، تهران: سمت. 2838مهرمحمدی، محمود؛ کیان، مرجان ) -

 برای بخش عملی:    

 سایر منابع آموزشی معتبر که شیوه های تولید محصوالت هنری را آموزش داده اند.  -

 منابع فرعی:  -

 :مجامع معتبر بین المللی مرتبط با آموزش هنر مانند    

- National Art Education Association  

- Getty Institute for Education in Art  

- International Society for Education through Art  

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره  6ارزشیابی پایانی: آزمون پایان ترم=   -

 نمره  1ارزیابی پوشه کار بر اساس تولیدهنری، تاریخ هنری، نقد هنری =  -
اطالع رسانی توسط دانشجویان در طول ترم مانند معرفی کتاب، سایت، اخبار، گزارش های علمی، همایش ها و ... مرتبط با  -

 نمره 8آموزش هنر= 

 نمره  8آثار هنری، تاریخی، فرهنگی ملی و بین المللی توسط دانشجویان در طول ترم=  معرفی، نقد و تحلیل  -
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 «کاربرد زبان در تربیت »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن5
رابطه زبان و تربیت، ریشه در وجوه مشترک آنها دارد: اندیشه و ارتباط. اندیشه از یک طرف با زبان آمیخته است و از طرف دیگر 
تربیت، به ویژه به معنای متعالی آن بر اندیشه استوار می گردد. اندیشه، از یک سو، محور تربیت و عمل تربیتی است، و از سووی  

ای ناگسستنی دارند. این رابطه و پیوستگی چنان است، که برخی از فیلسوفان و دانشمندان، اندیشه و  دیگر، زبان و اندیشه، رابطه
. زبان را یکی دانسته اند

ارتباط، محور دیگر رابطه تربیت و زبان است. ارتباط جنبه عینی و قابل مشاهده رابطه زبان و تربیوت  اسوت. ارتبواط، موضووعی     
مهم در مباحث مربوط به زبان است؛ به طوری که، برخی از زبان شناسان، ارتباط را مهم ترین کارکرد زبان دانسته اند؛ و تربیوت  

است، و بدون برقراری ارتباط، میان مربی و تربیت شونده، تربیت، ممکن نمی گردد. بخش مهمی از ارتباط نیز، فرایندی ارتباطی 
گیرد. آیا زبان و ارتباط از طریق زبان، می تواند اهداف تربیت را محقوق سوازد؟    تربیتی/آموزشی از طریق ارتباط کالمی شکل می

ارد؟ با شناخت ویژگی هوای زبوان و چگوونگی بوه کوارگیری زبوان و       چه مالحظات و چه محدودیت هایی در این مسیر وجود د
برقراری ارتباط زبانی مناسب در فرایند تربیت/آموزش ضمن جستجوی پاسخ این پرسوش هوا، امکوان فعالیوت تربیتی/آموزشوی      

 شود. موثرتری برای معلمان فراهم می

 مشخصات درس

 نوع درس: عملی

  2تعداد واحد: 

 ساعت 82زمان درس: 

 پیشنیاز: ندارد

 

 کاربرد زبان در تربیت نام درس:

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

های ارتباطی در  ها و فعالیت با توجه به انواع ارتباط زبانی)کالمی( در  ابعاد مختلف حیطه -2

تربیت/آموزش، رابطه زبان و تربیت را بفهمد و با توجه به وظایف تربیتی/آموزشی یک معلم به حضور 

 و  نقش زبان در ابعاد مختلف تربیت/آموزش )تعلیم و تربیت( آگاه و حساس شود. 

 آفرین بفهمد. واع ویژگی های زبان را بشناسد و زبان را به عنوان یک مجموعه زنده و نقشان -2

های( زبان را در ابعاد مختلف  های حضور و نقش)ویژگی بر اساس ویژگی های زبان، مصداق-8

 تربیت/آموزش و بافت های مختلف نظام آموزش و پرورش شناسایی کند. 

های زبان،  عمیق از مفهوم تربیت و با توجه به ویژگی از طریق بازشناسی و درک و فهم -4

 های کاربرد زبان در تربیت را بشناسد. محدودیت

شناختی زبان و واژگان آموزش از طریق زبان و واژگان آشنا را اجرا  های معنی با توجه به ویژگی -1

 کند.

 شایستگی اساسی:

 CK -  کدهای 

 2-2و  2-2 

 PCK- کدهای 

 8-2 ،8-2 ،8-8 ،8-4 

 2سطح 3سطح 5سطح  مالک

آثار مثبت و منفی انواع با توجه به انوواع ارتبواط   انواع ارتباط و رابطه زبان و 
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رخدادهای ارتباطی  تربیت

زبانی)کالمی( در 

تربیت/آموزش را 

 بشناسد.

 

زبانی در تربیت/آموزش و 

هووووای  نیووووز فعالیووووت

تربیتی/آموزشوووی یوووک 

های حضور  معلم، مصداق

در  آفرینوی زبوان   و  نقش

ابعوووووواد مختلووووووف  

تربیووووووت/آموزش و در  

هوووای  انوووواع ارتبووواط 

تربیتی/آموزشووی معرفووی 

 کند.

کاربرد زبوان در ارتبواط   

تربیتی/آموزشووووووی را 

جستجو کند و برخوی از  

 آنها را معرفی کند.

شناخت کلی 

 زبان

های زبوان   انواع ویژگی

از آوا تووا معنووا را بووه   

 صورت کلی بشناسد. 

زبان را بوه عنووان یوک    

مجموعوووووه زنوووووده و 

آفوورین در انووواع   نقووش

های ارتباطی، بوه   فعالیت

ویووژه در فراینوود تربیووت  

 بفهمد.

های زبان در  آثار ویژگی

انووووووواع ارتبوووووواط  

تربیتی/آموزشووووووی را 

 مشاهده و گزارش کند.

شناخت جزئی 

 تر زبان

های زبوان   انواع ویژگی

را از آوا تووا معنووا و در  

واحووودهای مختلوووف  

زبان)از واژه توا موتن(   

 بشناسد.

هووای حضووور و  مصووداق

های(  آفرینی)ویژگی نقش

زبووووان را در آموووووزش 

زبان)فارسووووووووی( و در 

آموووووووووووزش دروس 

دیگر)آموووزش از طریووق 

 بشناسد. زبان(

بووور اسووواس شوووناخت 

ویژگووی هووای زبووان،   

در تغییوووووورات الزم را 

نمونووه ای از توودریس  

خووود نمووایش دهوود و  

درباره تفواوت تودریس   

بوووودون توجووووه بووووه 

هوای زبوان و بوا     ویژگی

 توجه به آن بحث کند.

شناخت 

های  محدودیت

 کاربرد زبان

از طریوق بازشناسوی و   

درک و فهم عمیوق از  

مفهوم تربیت، الزامات 

تربیوووووووت/آموزش و 

بووور اسووواس الزاموووات  

تربیووت/آموزش و ارتبوواط 

تربیتی/آموزشوووی و بوووا  

هووای  توجووه بووه ویژگووی

بوووووا توجوووووه بوووووه 

هوای کواربرد    محدودیت

زبان در تحقق بخشیدن 

بوووه اهوووداف کلوووی   
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ارتباط تربیتی/آموزشی 

 را بشناسد.

 

هووای  زبووان، محوودودیت

کاربرد زبان را در تحقوق  

اهوووووووداف کلوووووووی 

 تربیت/آموزش بشناسد. 

تربیووت/آموزش، دربوواره 

آثوووار کووواربرد بووودون 

ان در محووودودیت زبووو 

تربیووت/آموزش بحووث  

 کند. 

 آموزش

از طریق 

زبان)واژگان( 

 آشنا

های  با توجه به ویژگی

شووناختی زبووان،  معنووی

اهمیوووت و چگوووونگی 

کاربرد زبان آشونا را در  

تربیووت/آموزش)دروس 

 مختلف( بفهمد.

هوای   با توجه بوه ویژگوی  

شووناختی زبووان و   معنووی

واژگان، آموزش از طریق 

هوووای آشووونا را در   واژه

سوووادآموزی بووه ویووژه   

 آموزش واژگان اجرا کند.

هوای   با توجه به ویژگی

شووناختی زبووان و  معنووی

واژگوووان، آمووووزش از  

های آشونا را   طریق واژه

در آموزش دروس دیگر 

 اجرا کند.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت3

نوبت 

 بحث
 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس موضوع

 و زبان رابطه دوم اول و

 تیترب

( 1( و )4منتتتتتابع:)-

 (30و)

ضرورت آگاهی معلمان از -

رابطووه زبووان و تربیووت و   

هوووای زبوووان و   ویژگوووی

 آفرینی آن در تربیت نقش

ارتبوواط و مفوواهیم اصوولی -

 ارتباط

هوووای  برقوووراری   روش-

 ارتباط و ارتباط موثر

 و ارتبواط  انواعشناسایی  -

 یزبوان  یارتبواط  یرخدادها

مطالعه منابع مربووط بوه    -

ضرورت آگاهی معلموان از  

رابطووه زبووان و تربیووت و   

هوووای زبوووان و   ویژگوووی

 آفرینی آن در تربیت نقش

مطالعه منوابع مربووط بوه    -

ارتبواط و درک اجوزاء یووک   

های  فرایند ارتباطی و روش

 برقراری ارتباط موثر 

 یهووا مصووداقمعرفووی  -

 زبوان  ینیآفر نقش و حضور

 مختلووووووف ابعوووووواد در

 انوواع  در و آمووزش /تربیت

هوای حضوور و کواربرد     مصداق-

زبان در کار یوک معلوم را بیوان    

 کند.

 کواربرد  انواع یمنف و مثبت آثار-

 یآموزشو / یتیترب ارتباط در زبان

 را آنهوا  از یبرخ و کند جستجو را

 .کند گزارش
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/ تیووووترب در( یکالموووو)

 یهوا  تیو فعال زین وآموزش 

  معلم، کی یآموزش/ یتیترب

/ یتووویترب یهوووا ارتبووواط

 یهوا  تیفعال زین و یآموزش

 معلم کی یآموزش/ یتیترب

 سوم

 و چهارم

 یکل شناخت

 زبان

(و 3(یتتتا)1منتتتابع:)-

(50) 

 از زبوان  یها ویژگی انواع-

 یکل صورت به معنا تا آوا

 عنووان  بوه  زبوان معرفوی  -

 و زنوووده مجموعوووه کیووو

 انوووواع در نیآفووور نقوووش

 یارتباط یها تیفعال

ساختمان و نقش و منشا  -

 زبان

نظامداری و سواختمندی و  

 مندی و ... قاعده

منشا زبان: الهی و طبیعی و 

اجتموووواعی و جسوووومی و 

 ابزاری و ژنی و ...

زبان انسان و زبان حیووان:  

زبان حیوانات و نخستیها و 

...... 

مطالعووه منووابع و مباحووث   

 انووواعنظووری مربوووط بووه  

 توا  آوا از زبوان  یها ویژگی

  معنا

 کیو  عنووان  بوه  را زبان -

 نیآفر نقش و زنده مجموعه

 یهوووا تیوووفعال انوووواع در

 تیووترب نوودیفرا یارتبوواط

 .بفهمد

 یهوووا مصوووداقمعرفوووی -

 زبوان ی نیآفر نقش و حضور

، به ویوژه در  ارتباط انواع در

 زیو نفرایند تربیت/آموزش و 

 کیو  ارتبواطی  یها تیفعال

 در مدرسه معلم

 انووواع در زبووان آثووارحضووور و -

 را یآموزشووو/ یتووویترب ارتبووواط

 .کند گزارش و مشاهده

با تغییر دادن برخی از ویژگوی   -

های زبوانی در جریوان برقوراری    

ارتباط کالمی، تغییر نتایج ارتباط 

 را مشاهده، تحلیل و گزارش کند.

 یجزئ شناخت پنجم

: زبان

 -آواشناسی

 واجشناسی

 (54( و )1منابع:)-

ی هوووا ویژگوووی انوووواع-

 در را زبوووان آواجشناسوووی

  زبان مختلف یواحدها

(: آواشناسی) زبان آواهای -

مطالعه منابع معرفی شوده  -

 و یادگیری موارد زیر:

ی هوووا ویژگوووی انوووواع-

 در را زبوووان آواجشناسوووی

  زبان مختلف یواحدها

بوووا تغییووور دادن برخوووی از    -

های آواجشناسی زبوان در   ویژگی

برقراری ارتبواط کالموی،   جریان 

تغییر نتوایج ارتبواط را مشواهده،    

 تحلیل و گزارش کند.
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 واکوداری  و شناسیهمخوان

 و واجراهووی و واجگوواهی و

 ..... و شناسی کهوا

 زبووووان آوایوووی  نظوووام -

 و واج(: واجشناسووووووووی)

 و کمینووه زوج و واجگونووه

 و هجوووووا و راییآواجووووو

 همبرتولیدی

(: آواشناسوی ) زبوان  آواهای

 واکوداری  و شناسیهمخوان

 و واجراهووی و واجگوواهی و

 ..... و شناسی کهوا

 زبووووان آوایووووی نظووووام-

 و واج(: واجشناسووووووووی)

 و کمینووه زوج و واجگونووه

 و هجوووووا و راییآواجووووو

 همبرتولیدی

 یجزئ شناخت ششم

نقش : زبان

 -آواشناسی

 واجشناسی

در سواد آموزی و 

 آموزش 

( و 54( و )1منتتتابع:)-

 (51( و )51)

ماهیووت سوووادآموزی و   -

چگوووووونگی آمووووووزش  

 های زبانی مهارت

 و حضووور هووای مصووداق -

( هوای  ویژگی) ینیآفر نقش

 در زبووووان آواجشناسووووی

هوووای  مهوووارت آمووووزش

 زبووان چهارگانووه زبووانی ) 

 آموووووزش در و( یفارسوووو

 از آموووزش) گوورید دروس

 زبان قیطر

آگووووواهی فرازبوووووانی  -

واجشناختی و کاربرد آن در 

آموزش، به ویژه خوانودن و  

 نوشتن 

مطالعه منوابع و مطالوب    -

-مربوط به بحث آواشناسی

 واجشناسی  

مربوط به مطالعه مباحث  -

سووووادآموزی و آمووووزش  

 های زبانی مهارت

شناسووووایی و معرفووووی  -

 و حضوووور هوووای مصوووداق

( هوای  ویژگوی ) ینیآفر نقش

 در زبووووان آواجشناسووووی

مهارتهای چهارگانه  آموزش

 در و( یفارسو  زبوان زبانی )

 گوووورید دروس آموووووزش

 ( زبان قیطر از آموزش)

 

 یهووایژگیو شووناخت اسوواس بوور

و آگووواهی  زبوووان آواجشناسوووی

 راتییووتغ ،فرازبووانی واجشووناختی

 سیتوودر از یا نمونووه در را الزم

 تفواوت  درباره و دهد شینما خود

 بوووه توجوووه بووودون سیتووودر

 و زبوان  آواجشناسوی  یها یژگیو

 .کند بحث هاآن به توجه با

 های مصداقشناسایی و معرفی  -

 ینوووویآفر نقووووش و حضووووور

 در زبان آواجشناسی (های ویژگی)

چهارگانه زبانی  مهارتهای آموزش

 (یفارس زبان)

مطالعه منوابع و مطالوب    -( و 51( و )1منتتتابع:)- یجزئ شناخت هفتم

ی ها ویژگی انواعمربوط به 

ی هوا یژگیو شوناخت  اسواس  بر-

 فرازبوانی  آگواهی و  زبوان  صرفی
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 صرف؛ :زبان

نقش صرف در 

سوادآموزی و 

آموزش به طور 

 کلی

(51) 

 ی صورفی ها ویژگی انواع-

 مختلوف  یواحدها در زبان

، سووووووازی واژه :زبووووووان

 هووای راه، شناسووی ریشووه

 و ابوووووداع ،سوووووازی واژه

 ... و وامگیری

 ،صووورف/ تکواژشناسوووی-

 ... و تکواژگونه ،تکواژ

روش جسووتجو  و یووافتن -

 هوای  ویژگوی  هوای  مصداق

 آموووزش در زبووان صوورفی

مهارتهای چهارگانه زبوانی  

 آموزش در و (یفارس زبان)

 از آموووزش) گوورید دروس

 ( زبان قیطر

 را صورفی  فرازبانی آگاهی-

 در را کوواربردش و بشناسوود

 .بداند و نوشتن خواندن

 یواحودها  در زبوان  صرفی

، سوازی  واژه :زبوان  مختلف

 هووای  راه، شناسووی  ریشووه 

 و ابوووووداع ،سوووووازی واژه

/ تکواژشناسووی، وامگیووری

 و تکواژگونوه  ،تکواژ ،صرف

... 

 ی صورفی هوا  ویژگوی  انواع

 یواحوووودها در را زبووووان

 :بشناسوود زبووان مختلووف

، شناسووی ریشووه، سووازی واژه

 و ابوداع  ،سازی واژه راههای

 ... و وامگیری

 ،تکواژ ،صرف/ تکواژشناسی

 ... و تکواژگونه

 و حضوووور هوووای مصوووداق

 (هوای  ویژگوی ) ینیآفر نقش

 آمووزش  در را زبوان  صرفی

مهارتهای چهارگانوه زبوانی   

 آموزش در و (یفارس زبان)

 از آموووزش) گوورید دروس

 .بشناسد( زبان قیطر

 را صورفی  فرازبوانی  آگاهی

 در را کوواربردش و بشناسوود

 .بداند و نوشتن خواندن

 نمونه در را الزم راتییتغ صرفی،

 و دهد شینما خود سیتدر از یا

 توجه بدون سیتدر تفاوت درباره

 بوا  و زبوان صرفی  یها یژگیو به

 .کند بحث هاآن به توجه

 های مصداقشناسایی و معرفی  -

 ینوووویآفر نقووووش و حضووووور

 در زبووان صوورفی (هووای ویژگووی)

مهارتهای چهارگانه زبانی  آموزش

 (  یفارس زبان)

کاربرد آگاهی فرازبوانی صورفی   -

در خوانووودن و نوشوووتن خوووود و 

 گزارش نتیجه اقدام

 

 یجزئ شناخت هشتم

 : زبان

 یجزئ شناخت

( و 51( و )1منتتتابع:)-

(51) 

 نحووی  یهوا  ویژگی انواع-

مطالعه منوابع و مطالوب    -

ی ها ویژگی انواعمربوط به 

 مختلف یواحدها در نحوی

ی هوا یژگیو شوناخت  اسواس  بر-

 فرازبوانی  آگواهی و  زبوان  نحوی

 نمونوه  در را الزم راتییتغ ،نحوی

 و دهد شینما خود سیتدر از یا
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 نحو؛ :زبان

نقش نحو در 

سوادآموزی و 

آموزش به طور 

 کلی

  زبان مختلف یواحدها در

 و حضووور هووای مصووداق-

( هوای  ویژگی) ینیآفر نقش

 آموووزش در زبووان نحوووی

 زبوانی  چهارگانه مهارتهای

 آموزش در و( یفارس زبان)

 از آموووزش) گوورید دروس

 ( زبان قیطر

 و نحووی  فرازبانی آگاهی-

 درک درآن کووووووووواربرد

  نوشتندر  واری خواند

 زبان

 نحووی  یهوا  ویژگی انواع-

 یواحوووودها در را زبووووان

 .بشناسد زبان مختلف

 را نحووی  فرازبانی آگاهی-

 در را کوواربردش و بشناسوود

 نوشتندر  واری خواند درک

 .بداند

 و حضوور از  ییهوا  مصداق-

( هوای  ویژگوی ) ینیآفر نقش

 آمووزش  در را زبوان  نحوی

 زبانی چهارگانه های مهارت

 آموزش در و( یفارس زبان)

 از آموووزش) گوورید دروس

شناسووایی و ( زبووان قیووطر

 معرفی کند.

 توجه بدون سیتدر تفاوت درباره

 بوا  و زبوان  ی نحویها یژگیو به

  .کند بحث هاآن به توجه

کاربرد آگاهی فرازبوانی نحووی   -

در خواندن متون درسوی خوود و   

هنگام نوشتن نوشته های خود و 

 و تحلیل و گزارش نتیجه اقدام

 

 

 نهم و دهم

 

شناخت جزئی 

زبان: 

 معناشناسی

 

و نقش 

های  ویژگی

معناشناختی زبان 

در 

 تربیت/آموزش

( و 1( و )4منتتتتابع:)-

 (3( و )4)

 یهوووا ویژگوووی انوووواع-

 در معناشناسووووی زبووووان 

 ؛زبووان مختلووف یواحوودها

 مختصوووات، معناشناسوووی

، معنوایی  نقشوهای ، معنایی

 و ییآهمو  و معنوایی  روابط

....... 

 و حضوووور هووای  مصووداق 

( هوای  ویژگی) ینیآفر نقش

 در را معناشناسوووی زبوووان 

مطالعه منوابع و مطالوب    -

ی ها ویژگی انواعمربوط به 

 یواحوودها در معناشووناختی

؛ از جملووه زبووان مختلووف

مطالووووب مربوووووط بووووه 

 مختصوووات، معناشناسوووی

، معنوایی  نقشوهای ، معنایی

 ، چند معنوایی معنایی روابط

 ....... و ییآهم و

 و حضووور هووای مصووداق -

( هوای  ویژگوی ) ینیآفر نقش

 در را ی زبوووانختمعناشووونا

 هوووای مهوووارت آمووووزش

 یهوا  یژگو یو شناخت اساس بر-

 آگووواهی زبوووان و معناشوووناختی

 را الزم راتییو تغ ،معنایی فرازبانی

 خووود سیتوودر از یا نمونووه در

 تفوواوت دربوواره و دهوود شینمووا

 بوووه توجوووه بووودون سیتووودر

 بوا  و زبوان  معنوایی  یهوا  یژگیو

 .کند بحث آنها به توجه

در متون درسی مختلوف مثول    -

علوم تجربی، معناهوای ممکنوی   

که از جمله ها ممکون اسوت بوه    

ذهون کودکووان دبسوتانی متبووادر   

شود را مشاهده و ضمن گوزارش  
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 هوووای مهوووارت آمووووزش

 زبووان ) زبووانی  چهارگانووه

 آموووووزش در و( یفارسوووو

 از آموووزش) گوورید دروس

 ( زبان قیطر

 فرازبووووووانی آگوووووواهی

 آن  کوواربرد و معناشووناختی

  نوشتن ون خواند در

 زبوووان)زبوووانی چهارگانوووه

 (یفارس

 و حضووور هووای مصووداق -

( هوای  ویژگوی ) ینیآفر نقش

 در ی زبووووانختمعناشوووونا

 گوووورید دروس آموووووزش

را ( زبوان  قیطر از آموزش)

 معرفی کند.

 معناشناختی فرازبانی آگاهی

 در را کاربردش و بشناسد را

 .بداند نوشتن ون خواند

 درباره آنها بحث کند. 

هوای   فهم دانوش آمووزان پایوه   -

حات و مختلف را از معنی اصوطال 

واژه های به کار رفتوه در متوون   

درسی آنان از جمله کتاب دینوی؛  

اجتماعی و ریاضوی و ... بپرسود،   

ثبت و گزارش کند.) این تکلیوف  

 تا هفته سیزدهم انجام شود.(

 

 یجزئ شناخت یازدهم

: زبان

کاربردشناسی و 

 گفتمانشناسی

( و 1( و )4منتتتتابع:)-

(4) 

 یهوووا ویژگوووی انوووواع-

کاربردشناسووووووووووووی و 

 در زبوووان گفتمانشناسوووی

: زبووان مختلووف یواحوودها

 و بافوووتو  کاربردشناسوووی

 ادب و گفتهوا  کنش و ارجاع

 ... و

/ گفتموووووان تحلیووووول-

 و تعبیووورو  گفتمانشناسوووی

 و انسووووجام و اسووووتنباط

 دیالوگ/ گفتگو و پیوستگی

 و گرایس همیاری اصول و

 پیشازمینه و پسازمینه

 فرازبوووووانی آگووووواهی -

 و کاربردشناسووووووووووووی

مطالعه منوابع و مطالوب    -

 یها ویژگی انواعمربوط به 

کاربردشناسووووووووووووی و 

 در را زبووان گفتمانشناسووی

 زبووان مختلووف یواحوودها

و  کاربردشناسووی: بشناسوود

 کنشوگفتها  و ارجاع و بافت

 ... و ادب و

و نیز مطالعه منابع دربواره  -

 تحلیوووووووووووووووووووول

و  شناسوی  گفتموان /گفتمان

 و انسجام و استنباط و تعبیر

 دیالوگ/ گفتگو و پیوستگی

 و گرایس همیاری اصول و

 پیشازمینه و پسازمینه

 و حضووور هووای مصووداق-

( هوای  ویژگوی ) ینیآفر نقش

 و کاربردشناسووووووووووووی

 یهووایژگیو شووناخت اسوواس بوور

 شناسوی  کاربردشناسی و گفتموان 

 فرازبووووانی آگوووواهی و زبووووان

 ،شناسوی  گفتمانکاربردشناسی و 

 از یا نمونووه در را الزم راتییووتغ

 درباره و دهد شینما خود سیتدر

 بوه  توجوه  بودون  سیتودر  تفاوت

کاربردشناسووی و  یهووا یژگوویو

 به توجه با و زبان شناسی گفتمان

 .کند بحث آنها

هووای  آموووزان پایوه  فهوم دانوش  -

مختلف را از معنی اصوطالحات و  

های به کوار رفتوه در متوون     واژه

آنان از جمله کتاب دینوی؛  درسی 

اجتماعی و ریاضوی و ... بپرسود،   

ثبت و گزارش کند.)ا این تکلیوف  

 تا هفته سیزدهم انجام شود.(
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 کوواربرد و را گفتمانشناسووی

  نوشتن ون خواند در آن

 در را گفتمانشناسووی زبووان 

 چهارگانه مهارتهای آموزش

معرفی ( یفارس زبان) زبانی

 کند.

 و حضوور  هوای  مصداقو -

 هوای  ویژگوی  ینو یآفر نقش

 و یختکاربردشووووووووووونا

 در را شناسوی زبوان   گفتمان

 گوووورید دروس آموووووزش

 .بشناسد

 فرازبوووووانی  آگووووواهی -

 و کاربردشناسووووووووووووی

 و بشناسود  گفتمانشناسی را

 ون خوانوود در را کوواربردش

 .بداند نوشتن

 

 یجزئ شناخت دوازدهم

: زبان

 شناسی گونه

( و 52( و )4منتتتابع:)-

 (3( و )4)

 یهوووا ویژگوووی انوووواع-

 در زبوووانشناسوووی  گونوووه

: زبووان مختلووف یواحوودها

و  زبووان تحووول و توواریخ

 تطبیقوی  و درخت و خانواده

 درزموانی مفاهیم  و تاریخ و

 .... و همزمانی و

 هوووای گونوووه و زبوووان-

 گونووهو  زبووانی جغرافیووایی

 و گویش و لهجه و استانده

 و دوزبانگونگی و دوزبانگی

مطالعووه منووابع و مطالووب -

 یها ویژگی انواعمربوط به 

 در زبوووانشناسوووی  گونوووه

: زبووان مختلووف یواحوودها

و  زبووان تحووول و توواریخ

 تطبیقوی  و درخت و خانواده

 و درزمووووانی و توووواریخ و

 .... و همزمانی

 جغرافیایی های گونه و زبان

 و اسووتانده گونووهو  زبووانی

 دوزبانگی و گویش و لهجه

 زبوووان و دوزبوووانگونگی و

 .... و آمیخته

 اجتمواعی  های گونه و زبان

 یهووایژگیو شووناخت اسوواس بوور

 آگوواهی و زبووان شناسووی گونووه

 راتییو تغ ،شناسوی  گونوه  فرازبانی

 سیتوودر از یا نمونووه در را الزم

 تفواوت  درباره و دهد شینما خود

 بوووه توجوووه بووودون سیتووودر

 و زبوان  شناسوی  گونه یها یژگیو

 .کند بحث آنها به توجه با

هوای   آمووزان پایوه  فهم دانوش  -

مختلف را از معنی اصوطالحات و  

واژه های به کار رفتوه در متوون   

درسی آنان از جمله کتاب دینوی؛  

اجتماعی و ریاضوی و ... بپرسود،   

ثبت و گزارش کند.) این تکلیوف  
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 .... و آمیخته زبان

 اجتماعی های گونه و زبان-

 زبوان  شناسی جامعهو  زبانی

 اعتبوار  و زبوانی  سبکهای و

 هوای  گونه و زبان اجتماعی

  و جنسی و سنی و شغلی

 نسوبیت و  فرهنوگ  و زبان

 و فرهنگی مقوالت و زبانی

 و جنسووویتی و اجتمووواعی

 و ایدیولوژی و جهانشناختی

 ....حاکمیتی

 و حضووور هووای مصووداق-

( هوای  ویژگی) ینیآفر نقش

 در زبوووان شوووناختی گونوووه

 هوووای مهوووارت آمووووزش

 زبووان ) زبووانی  چهارگانووه

 (  یفارس

 دروس آموووزش درنیووز  و-

  گرید

 فرازبوووووانی آگووووواهی-

 در آن کاربردو  شناسی گونه

 ای   آموزش مدرسه

 زبوان  شناسی جامعهو  زبانی

 اعتبوار  و زبوانی  سبکهای و

 هوای  گونه و زبان اجتماعی

  و جنسی و سنی و شغلی

 نسوبیت و  فرهنوگ  و زبان

 و فرهنگی مقوالت و زبانی

 و جنسووویتی و اجتمووواعی

 و ایدیولوژی و جهانشناختی

 ....حاکمیتی

 و حضووور هووای مصووداق-

( هوای  ویژگوی ) ینیآفر نقش

 در را زبووان شووناختی گونووه

 چهارگانه مهارتهای آموزش

 (  یفارس زبان) زبانی

 گرید دروس آموزش در و-

( زبووان قیووطر از آموووزش)

 معرفی کند.

 فرازبوانی  آگواهی  کاربرد -

آموووزش  در شووناختی گونووه

ای را با مثال معرفی  مدرسه

 کند.

 تا هفته سیزدهم انجام شود.(

هوای زبوانی و    میزان تنوع گونه-

مشکالت ناشی از آن را با توجوه  

یل خود به عنووان  به تجربه تحص

دانش آموز و دانشجو، به صوورت  

مکتوووب و شووفاهی ارائووه کنوود و 

 درباره آن بحث کند.

 شناخت سیزدهم

 یها تیمحدود

 زبان کاربرد

 (5منابع: )-

محدودیت کواربرد زبوان    -

در تربیت: محدودیت ناشی 

 از ویژگی تربیت

محدودیت کواربرد زبوان    -

مطالعه منوابع مربووط بوه    -

 درس

الزامات ناشوی از مفهووم    -

 تربیت را معرفی کند.

هوووم بووا توجووه بووه مف   -

هوای   فهم دانش آمووزان پایوه   -

مختلف را از معنی اصوطالحات و  

توون  واژه های به کار رفتوه در م 

درسی آنان از جمله کتاب دینوی؛  

اجتماعی و ریاضوی و ... بپرسود،   

ثبت و گزارش کند.) این تکلیوف  
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در تربیت: محدودیت ناشی 

 زبان از ویژگی های

بیان تجربه های مودرس  -

هوایی کوه در    از محدودیت

تدریس خود از طریق کالم 

و کتاب داشته است؛ در چه 

شرایطی نتوانسوته اسوت از   

طریوووق سوووخن، موجوووب 

یوووادگیری شووواگردان یوووا 

 فرزندان خود شود.

تربیوووت/آموزش بگویووود و 

بنویسد که چه نوع اهوداف  

توان  تربیتی/آموزشی را نمی

 به صورت کالمی آموخت.

بووا توجووه بووه شووناخت    -

ویژگوووی هوووای زبوووان،   

های کاربرد زبان  محدودیت

 در تربیت را معرفی کند.

 تا هفته سیزدهم انجام شود.(

با توجه به تجربه های خود بوه  -

عنوان یادگیرنده، بنویسد که چوه  

موضوعاتی را از طریوق کتواب و   

کالم نتوانسوته اسوت بیواموزد و    

 چرا؟

دریس در صورتی که تجربوه تو  -

به هر شکلی داشوته اسوت بیوان    

کند که در چه شرایطی نتوانسوته  

اسووت از طریووق سووخن، موجووب 

یادگیری شواگرد شوود.)مکتوب و   

 ارائه در کالس و بحث(

 قیطر از آموزش چهاردهم

( واژگان) زبان

 آشنا

 (3( و )4منابع:)-

 

هوووای  معرفوووی ویژگوووی-

 واژگان پایه

هوای معناشوناختی    ویژگی-

 واژگان پایه

 یچگووووونگ و تیووو اهم -

/ تیترب در آشنا زبان کاربرد

 بوووه توجوووه آمووووزش بوووا

 یشوناخت  یمعنو  یها یژگیو

 ، با مثال واژگان پایهزبان

مطالعووه منووابع از جملووه  -

 کتاب واژگان پایه

هوووای  معرفوووی ویژگوووی-

 معناشناختی واژگان پایه

 یهوا  یژگو یو به توجه با- 

 تیو اهم زبان، یشناخت یمعن

 زبووان کوواربرد یچگووونگ و

 آمووزش / تیترب در را آشنا

 .بفهمد

 یهوووا یژگووویو بوووه توجوووه بوووا

 یچگووونگ زبووان، یشووناخت یمعنوو

/ تیو ترب در را آشونا  زبوان  کاربرد

 گزارش کند. آموزش

یووک کتوواب درسووی را انتخوواب -

کند، بخشوی از آن را بوه دانوش    

آموزان بدهد تا بخواننود، سوپس   

میزان فهوم آنوان را بسونجد؛ در    

مرحلووه بعوود در همووان مووتن بووا  

اسوووتفاده از واژه هوووای کتووواب 

واژگوووان پایوووه، واژه هوووایی را  

جایگزین کنود، سوپس از دانوش    

آموووزان بخواهوود مووتن جدیوود را 

بخوانند و فهوم آنوان ارز معنوای    

متن را مجددا بسونجد. فراینود و   

نتیجه کوار را بوه صوورت کتبوی     

گزارش کند و در کوالس دربواره   
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 آن بحث شود.

 قیطر از آموزش پانزدهم

( واژگان) زبان

 آشنا

 (3( و )4منابع:)-

 یهوا  یژگو یو بوه  توجوه  با

 تیاهم زبان، یشناخت یمعن

 زبووان کوواربرد یچگووونگ و

سووووادآموزی  در را آشووونا

 .بفهمد

 یهووا یژگو یو بووه توجوه  بوا 

 تیو اهم زبان، یشناخت یمعن

 زبووان کوواربرد یچگووونگ و

سووووادآموزی  در را آشووونا

 .بفهمد

 یهوووا یژگووویو بوووه توجوووه بوووا

 واژگووان، و زبووان یشووناخت یمعنوو

 را آشنا یها واژه طریق از آموزش

 .کند اجرا یسوادآموز در

 قیطر از آموزش شانزدهم

( واژگان) زبان

 آشنا

 (3( و )4منابع:)-

 یهوا  یژگو یو بوه  توجوه  با

 تیاهم زبان، یشناخت یمعن

 زبووان کوواربرد یچگووونگ و

 مختلووف دروس در را آشوونا

 .بفهمد

 یهووا یژگو یو بووه توجوه  بوا 

 تیو اهم زبان، یشناخت یمعن

 زبووان کوواربرد یچگووونگ و

 مختلووف دروس در را آشوونا

 .بفهمد

 یهوووا یژگووویو بوووه توجوووه بوووا

 واژگووان، و زبووان یشووناخت یمعنوو

 را آشنا یها واژه طریق از آموزش

 .کند اجرا گرید دروس آموزش در

مروری بور اهوداف اصولی     جمع بندی هفدهم

 درس

تحقووق اهووداف یووادگیری  

درس، مطابق با سطوح سه 

 گانه

گزارشی مکتوب دربواره تحقوق   -

اهووداف پوونج گانووه درس هوور    

دانشجو ارائه دهود و بوه صوورت    

 گروهی بحث کنند.

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

 آماده سازی درس ها در قالب اسالیدهای آماده شده ویژه هر جلسه توسط مدرس؛ -

ین و در پایان جمع بندی و معرفی منابع درس جلسوه بعود   موضوع اسالیدها شامل طرح درس، محتوا، معرفی منابع و پرسش و تمر -

 است.  

 پرسش از دانشجویان درباره موضوع جلسه قبل و گفتگو درباره مطالعات انجام شده -

دانشجویان و مدرسان درباره مطالب مورد مطالعه به طور مختصر فهم خود را می نویسند)در پوشه کار قرار می دهنود( و در جلسوه    -

 شود. )انجام تکالیف توسط مدرس همچون دانشجو، ضروری است(   یقه صرف بیان فهم خود درباره مطالب مورد مطالعه میدق 21بعد 
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 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 های عملی بحث را در محیط زندگی و محیط تحصیلی خود ارائه می کنند.  -

 معرفی منابع اصلی و فرعی برای مطالعه ویژه هر جلسه توسط مدرس -

 مطالعه منابع معرفی شده برای هر جلسه  قبل از حضور در کالس توسط دانشجویان -

 . منابع آموزشی:4

 منابع اصلی: 

ن، (. زبوان، مسواله ای معرفتوی و تربیتوی در آراء فیلسووفان و مربیوا      2816میرعبدالحسوین. ) ، نقیوب زاده  ، محمد ودادرس -2

 22۱-31(، 8)8.تیندیشه های نوین تربیا فصلنامه

-88 (2۱)۱،فصلنامه مطالعات برنامه درسی، چندگانه موضوعی واژگان پایه فارسوی  بندی طبقه( 2832)محمد دادرس -2

66. 

، پژوهش در حیطه کودکان استتننایی ،  آگاهی واج شناختی چیست؟، 2811دستجردی کاظمی مهدی, سلیمانی زهرا. -8

 314-4،382، شماره 6سال 

 منابع فرعی: 

 ؛ تهران: انتشارات همشهری.شناسی کاربردی معنی؛ 2812صفوی, ک.  -2

 . تهران: سروشارتباط شناسی  2814 ، مهدی.راد انیمحسن -2

واژگتان پایته فارستی از    . (2831)محرم ،منصوری زادهو  زاده شهین, دادرس محمد, دستجردی کاظمی مهدینعمت  -8

 تهران: مدرسه برهان ،زبان کودکان ایرانی

 ، ترجمه نسرین حیدری، تهران: سمت.نگاهی به زبان، )یک بررسی زبانشناختی(( 28۱3یول، جرج. ) -4

1- Fillmore, L.W., & Snow, C. E. (2112). What teachers need to know about 

language. Washington, DC: ERIC Clearinghouse of Languages and Linguistics. 
6- Yule, G. 2336. The Study of Language. Cambridge, UK: Cambridge University 

Press 

 تهران. آگه.شناسی. چاپ هشتم.  ( زبان و تفکر؛ مجموعه مقاالت زبان2811باطنی محمدرضا ) -۱

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری:1

شامل: انجام تکالیف مطالعوه و جوز آن+    نمره 1به میزان  ارزیابی حضور فعال دانشجو در کالس ارزشیابی فرآیند: -
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های کالس از جمله طرح پرسش ؛ این نموره بور    های شفاهی مربوط به درس جلسه قبل+ شرکت در بحث پاسخ به پرسش
 ( بتدریج داده می شود.portfolioاساس فعالیت های هرجلسه و نیز بر اساس کار پوشه)

عالیت هایی که دانشجو در جهت اهداف کالس انجام داده است شامل کلیه ف نمره 1ارزیابی از مجموعه کار پوشه: -

 و گزارش مکتوب یا چند رسانه ای آن در کار پوشه موجود است؛ از جمله انجام تکالیف عملکردی.

ها از فهم دانشجو  ؛ شیوه اجرا کتاب باز خواهد بود و پرسشنمره 4میزان آزمون مباحث نظری به  ارزشیابی پایانی: -

 نه حفظیات.خواهد بود و 

؛ در جلساتی به صورت کتبی کوئیزهای کوچکی اجرات خواهد شد. در آغاز دوره به نمره 3کوئیزهای اعالم نشده:  -

 دانشجویان باید اطالع داده شود که گاهی به صورت ناگهانی کوئیز خواهند داشت و باید همواره آماده باشند.

-  

ارپوشه شخصی باید داشته باشد و گزارش مطالعات و نتایج هر مدرس برای این درس یک ک ارزیابی از خود مدرس: -

 پژوهش را در آن قرار می دهد. این کارپوشه در بازه های زمانی مناسب مبنای خود ارزیابی مدرس خواهد بود.

 

 سایر نکات:

حصیلی زبانشناسی بهتر است تدریس این درس به وسیله مدرسانی انجام شود که در عین داشتن تجربه معلمی، دارای مدرک ت -2

 باشند )ارشد یا دکتری زبانشناسی(.

 شماره منابع ضروری برای مطالعه و تدریس در کنار محتوا ذکر شده است. -2

 مطالعه منابع فرعی می تواند کمک قابل مالحظه ای به مدرسان در تدریس مطلوب این درس باشد.-8

 دستجردی تهیه شده است.یادآوری: این سرفصل با همکاری جناب آقای دکتر مهدی 
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 «مدیریت آموزشگاهی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:1

مدیریت آموزشی اجرای یادگیری از طریق ارتباط درونی شاگرد با استعدادهای خود و استفاده از ظرفیت ذاتی و خالقانه برای 

او در تمام مراحل و جریان یادگیری است که در کالس درس تولید و بازتولید دانش با حضور دائم، فعال و مشارکت جویانه 

امکان پذیر می شود. عادت ورزی به یادگیری از طریق تولید دانش و بهره مندی از دانش یادگرفته در حل مسایل زندگی 

 ناسب است.مستلزم پشتیبانی معلمان و مدیران حرفه ای در فراهم آوردن ساختار منسجم و مرکب از عناصر مرتبط و محیط م

مدیریت آموزشی پشتیبان تحقق آموزش و پرورش در جهت پرورش انسان کامل به لحاظ مهارت های شناختی و پردازش  

اطالعات، به لحاظ مهارت های اجتماعی در پیوند انسان ها برای تقویت مهارت های تولید دانش و توسعه شناخت، به لحاظ 

ارهای منبعث از ارزش ها و موضع های منطقی و جایافته در ساختار شناختی فرد و مهارت های رفتاری برای عادت ورزی به رفت

باالخره خویشتن شناسی فرد در کمک به توسعه دانش بشری است. بدیهی است که یکی از اهداف آموزش و پرورش ایجاد 

ردید، تغییرات بنیادین معنی دار در تغییرات به هنگام و مفید جهت توسعه پایدار و رویارویی با سیاست های جهانی است و بی ت

سیستم آموزشی می تواند منشاء اثر در توسعه سایر عرصه ها باشد و از این منظر نقش مدیریت آموزشی کلیدی و انکار ناپذیر 

 است.

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 82زمان درس: 

  

 نام درس:  به فارسی: مدیریت آموزشگاهی

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

با مطالعه و تشریح زمینه سازی برای شناخت علمی مدیریت و رهبری در آموزش و پرورش و بوا تحلیول مفواهیم،     
ی مدرسه و اصول، نظریه ها و یافته های علمی در مدیریت آموزشی قادر خواهد بود آن را در بهسازی محیط سازمان

 مدیریت و رهبری کالس درس بکار گرفته و اجرا نماید. 

 شایستگی اساسی:

PCK 5-2&4-2  & 

PK 3-3 

 2سطح 3سطح 5سطح  هامالک

 

 مدیریت آموزشی

توانسته اسوت بوا بیوان    

تعووواریفی از مووودیریت  

آموزشی به فهرسوتی از  

نظریووووات موووودیریت  

 آموزشی اقدام نماید.

هوور یووک از دیوودگاههای   

موودیریتی را تبووین نموووده و 

تفاوتها و شباهتهای موجوود  

 را تحلیل نموده است.

توانسته است در نقش یوک  

معلوووم و مووودیر آموزشوووی 

ساختاری منسجم و مرکوب  

از عناصر آموزشی را تجزیه، 

 تحلیل و تبیین نماید.

توانسووووووته اسووووووت  

فرآینووودهای مووودیریت 

مدیریت آموزشوی و جایگواه   

آن را در آمووزش و پورورش   

نقووش و ضوورورت موودیریت 

آموزشووووی را در تغییوووور و 
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 مدیریت

 آموزشگاهی

آموزشووی را در محوویط  

فهرسوت  های آموزشی 

 نماید

بهسوازی مودارس تفسویر و     تجزیه و تحلیل نماید.

 تبیین نماید.

 

 مدیریت

 کالس درس

توانسته است شیوه های 

برقراری تعامل وارتبواط  

در کوووالس درس را در 

 فهرستی بیان کند.

های برقراری تعامل و شیوه 

ارتبوواط در یووک موقعیووت   

یادگیری را تفسیر و در یوک  

 کالس درس تبیین نماید.

با تحلیل و تفسویر موقعیوت   

یوووووک کوووووالس درس، 

سووواماندهی صوووحیح را در 

 کالس بکار میگیرد.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت3

 فصل اول: مدرسه بعنوان یک سیستم اجتماعی

 و تشکیالت آموزش و پرورش . ساختار2

 . ارتباطات درون و بیرون مدرسه ای2

 . راه حل های رفع معضالت آموزش و پرورش8

 فعالیت یادگیری:  

 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده

 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه مدرسه و ساختار آموزش و پرورش

 سازمان های آموزشی، روابط بین اداره کل آموزش و پرورش و مدرسه را تبیین نمایدضمن تشریح و تفسیر وظایف 

 فعالیت عملکردی:  

 یک نمونه عمودی زنجیره فرمان در اداره کل آموزش و پرورش در شهر خود را به نمایش می گذارد

 فصل دوم: آشنایی با نظریات مدیریت

 .نظریات سازمانی در مدیریت 2

 مدیریت کالسیک -

 تایلور  -
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 فایول -

 بوروکراسی -

 .نظریات انسانی در مدیریت2

 مدیریت نئوکالسیک -

 مایو -

 مک گریگور -

 هرزبرگ  -

 .نظریه های جدید در مدیریت8

 اقتضایی -

 سازمان های یادگیرنده  -

 فعالیت یادگیری: 

 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده

 در زمینه نظریه های مدیریت مطالعه منابع معرفی شده 

 معرفی انواع الگوها و نظریات مدیریت آموزشی و اصول حاکم بر هر یک از آنها

 فعالیت عملکردی:  

 طراحی یک مدل سازمانی و سیستم اداری با توجه به درک رفتار سازمانی و مدیریتی مورد نیاز آموزش و پرورش امروز

 فصل سوم: اصول و مبانی مدیریت آموزشی

 مدرسه اثربخش-

 رهبری در مدرسه یادگیری محور-

 پیوند مدرسه با خانواده و جامعه-

 فرهنگ آموزش و یادگیری در مدرسه )جو و فرهنگ(-
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 نظام پایش و ارزشیابی کیفیت در مدرسه-

 فعالیت یادگیری: 

 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده

 مدیریت آموزشی مطالعه منابع معرفی شده در زمینه

 ضمن تحلیل و تفسیر ماهیت و تعریف اثر بخشی سازمان ، مشخصات مدارس اثربخش را تشریح و تبیین کند.

 فعالیت عملکردی:  

 فصل چهارم: مدیریت کالس درس

 .مدیریت کالس درس و راهنمای یادگیری2

 .رویکرد سیستمی2

 .انضباط و معانی آن8

 فعالیت یادگیری: 

 ی کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شدهمشارکت در بحث ها

 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه مدیریت کالس درس

 یک سیستم یادگیری را در موقعیت آموزشی تجزیه و تحلیل کند و روابط حاکم بر آن را توضیح دهند

 فعالیت عملکردی:  

 ارائه دهدمدیریت کالس درس را در یک موقعیت آموزشی اجرا کرده و بصورت گزارشی 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائوه مسوتقیم مباحوث نظوری بوه      

همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است . در این درس، آمووزش هوای کوالس    

یت آموزشگر انجام می شود؛ هر چند که در هر جلسه درس دانشجویان مشارکت دارند و آنها موظف اند بر اسواس  درس با محور

برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازند و در مباحث شرکت نمایند . انجام فعالیت های عملکردی برای درک عمیق، یوادگیری  

 شی نیز، مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشد. بهتر و بکارگیری آموخته ها در موقعیت های آموز
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 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 (: مدیریت آموزشی )تئوری، تحقیق و کاربرد(. تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.2832شیرازی، علی)

 (: مدیریت آموزشی و آموزشگاهی. تهران: نشر کمال تربیت.2832بهرنگی، محمدرضا)

 نابع فرعی:م

 (: هنر تدریس )الگوها، روش ها، فنون و راهبردهای تدریس(. تهران: نشر روان.2811مهرداد، حسین)

 (:رهبری در مدرسه یادگیری محور.تهران: سازمان آموزش و پرورش شهر تهران.2811ساکی، رضا )

 (: مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی. تهران: نشر روان2832عالقه بند، علی)

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1     

 نمره به ارزشیابی کتبی پایان ترم اختصاص خواهد داشت  21ارزشیابی پایانی:

 نمره به فعالیت های دانشجو در جریان آموزش ها در طول ترم داده می شود  2ارزشیابی فرآیند: 

 تاد تعیین کرده است تعلق می گیرد .نمره به ارائه گزارش از تمرین یا فعالیتی که اس 8ارزیابی پوشه کار: 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شوود. مبنوای   

 ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است.
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 «ی لیتحص یهادوره بر دیتاک با یقیتطب پرورش و آموزش »سرفصل درس 

  

 متعاقبا اعالم می شود.
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 «قواعد و متون عربی  »درس  فصل سر

 معرفی درس و منطق آن: .5

پوردازد.  ثیر و نقش و کارکرد کلمات در جمله میبه بررسی ساخت کلمه و شناخت و تأ صرف و نحو عربی علومی هستند که
گیورد و آمووزش ایون    ه را یاد موی های مختلف را از یک ماده و نقش هر واژه در جملدو علم، دانشجو ساخت صیغهیق این از طر
الزم برای تعیین نقش و کارکرد کلمه در جمله و در  هایتا در فرایند آموزش فهم متن، دانشجو توانمندی ،کندکمک می هادرس

ای درک و فهوم دقیوق   علم نحو با کمک علم صرف و معانی، زمینه الزم را بردست آورد. هنتیجه فهم و ترجمه درست جمله را ب
کند و دریافت معانی دقیق متون فراهم میرا ن کریم و شاهکارهای ادب فارسی ویژه قرآهای متون دینی و ادبی بهجمله و زیبایی

 آید.یجز با این علوم فراهم نم ،عربی در فارسی و ابیات عربی یا ملمع در اشعار فارسی

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

 2تعداد واحد: 
 ساعت 82زمان درس: 

 نیاز:پیش
 نحوه تدریس:

 2قواعد و متون عربی نام درس:  

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

های مختلف اسم و فعل را صیغهو  عنوان اجزای تشکیل دهنده جمله بشناسدکلمه و انواع آن را به
ها و عبارات را در متون مختلف ترجمه و متناسب با چنین جملههم ؛ها را دریابدبسازد و معانی آن

 های متون دینی و ادبی از جمله قرآن کریم را درک کند.های نحوی، زیباییآموخته
 شایستگی اساسی:

 2 سطح 3 سطح 5سطح  هامالک 

کارکرد 

 کلمه

کارکرد کلمه در 
مشخص  را جمله

تواند کرده ولی نمی
متن را با استفاه از 
نقش کلمات باز 
 نویسی کند. 

 ضمن بررسی کارکرد
جمله نقش  کلمه در
 در یا کلمات را نیز کلمه

 .کندجمله، تعیین 

 یاکارکرد کلمه در جمله 
مشخص کرده و  را جمالت
ن را با استفاه از تواند متمی

 نویسی کند. نقش کلمات باز

زیبایی 

 شناسی

با مقایسه چند ترجمه 
از یک متن به برخی 

های زیبایی از جنبه
شناسی  در متون 
 ترجمه شده اشاره

 کند.

ای هبه سطحی از جنبه
شناسی  ترجمه زیبایی
 اشعار های ادبی ومتن
 .شود مسلط عربی 

 

از یک  با مقایسه چند ترجمه
شناسی  های زیباییجنبه ،متن
را شناسایی و گزارش متون 
 .کند
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت3

 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس نوبت بحث

تعریف و جایگاه علم صرف، هدف و موضوع علم صرف،  اول
 فرق علم صرف با علم نحو

متناسب با قواعد هر درس 
شود که متنی طراحی می

 ژگی داشته باشد:دو وی

متنووووووووووع و  -2
متناسووووب بووووا 
مخاطبووووووووان 

 باشد

شووواهد قواعوود   -2
صوووووووورفی و 
نحوووووووووی در 
موووووتن بوووووه  
فراوانووی یافووت  

 .شود

های کاربرد شیوه
مأثورات عربی را در 

 سعدی گلستان
-طبقه مشخص و 

 بندی کند.

 _های اسم  و حرف(  عالمتقسام کلمه )اسم، فعل ا دوم
 های فعلعالمت

 (2) نواع آناسم و ا سوم
 نواع جمعامفرد و مثنی و جمع و 
 نثمذکر و مؤ

 (2) نواع آناسم و ا چهارم
 جامد و مشتق و انواع مشتقات

 (8) نواع آناسم و ا پنجم
 معرفه و نکره و انواع معارف

های کاربرد شیوه
مأثورات عربی را در 
تاریخ بیهقی مشخص 

 بندی کند.و طبقه

 موصولاسم موصول و انواع آن، صله  ششم

 (4نواع آن )ا اسم و هفتم
 ممدود و صحیح اآلخر منقوص، مقصور،

 (1) نواع آناسم و ا هشتم
  منصرف و غیر منصرف

 فعل و انواع امر( و ماضی، مضارع) نواع فعلا نهم

فعل ثالثی مجرد، ثالثی مزید ابواب افعال و تفعیل و  دهم
 مفاعله.

 

   مزید ابواب دیگر ثالثی یازدهم

   فعل معلوم و فعل مجهول دوازدهم

   )فعل معتل )مثال و اجوف سیزدهم

 فعل معتل) ناقص و لفیف( چهاردهم

 نواع آنحرف و ا پانزدهم  

 غیر عامل حروف عامل و شانزدهم
 انواع حروف عامل

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2
از طریق متون مختلف و آموزش مفاهیم نحو در قالب  ،فضای آموزشیهای یادگیری در آموزش قواعد و فراهم آوردن فرصت
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   های آموزشی.بسترهای طبیعی متن
توان موقعیت نحو را در برای سودمند واقع شدن آموزش نحو و عملیاتی شدن یادگیری، تنها در فراگیری متون مختلف می

 آموزش درک کرد.
 

 . منابع آموزشی4

   منبع اصلی:

 .لیف شودفرهنگیان ضرورت دارد کتاب جدید تأمتناسب با نیاز دانشگاه 
 .کتاب مستقلی توسط دانشگاه فرهنگیان تألیف خواهد شد ،که آموزش متون و قواعد تلفیقی دیده شده استبا توجه به این

 منبع فرعی:

 : مصطفی غالیینی؛جامع الدروس العربیه .2

 .خسرو فرشیدورد :عربی در فارسی .2

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 1
 ارزشیابی پایانی:
 ارزشیابی فرآیند:

 

 نمره 1ارزشیابی فرایندی: 
 نمره 8:  پژوهش

های پژوهشی، دانشجویان را در چارچوب مباحث علم صرف و کاربرد آن در متوون  رود استاد برای توانمندسازی مهارت)انتظار می
 (ن کریم، نهج البالغه، متون ادعیه ارجاع دهد.به منابع فرعی و نیز متون ادبی از قبیل قرا

 نمره 22ارزشیابی پایانی: 
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 «3قواعد و متون عربی »فصل درس سر

 معرفی درس و منطق آن: .5

پردازد. از طریق این علم دانشجو نقش کلموه در  ثیر و نقش و کارکرد کلمات در جمله میلم نحو علمی است که به شناخت و تأع
کند تا در فرایند فهم متن، توانمندی الزم برای تعیین نقش و کارکرد کلمه در گیرد. فراگیری این درس کمک میمی جمله را یاد

هوای  الزم را برای درک و فهم دقیق جمله و زیبایی دست آورد. علم نحو زمینةهجمله و در نتیجه فهم و ترجمه درست جمله را ب
کند. دریافت معانی دقیوق متوون عربوی در فارسوی و     شاهکارهای ادب فارسی فراهم مین کریم و ویژه قرآمتون دینی و ادبی به

 آید.ابیات عربی یا ملمع در اشعار فارسی جز با این علم فراهم نمی اشعار و
 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

 2تعداد واحد: 
 82زموووووان درس: 

 ساعت
 و قواعد نیاز:پیش

 2متون عربی
 نحوه تدریس:

 2قواعد و متون عربی به فارسی: نام درس 

 / پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود: اهداف
ها و عبارات را در متون مختلوف  جملهها در جمله، تشخیص داده، به نقش آن اعراب کلمات را با توجه

ن متون دینوی و ادبوی از جملوه قورآ    های های نحوی، زیباییترجمه و درک نماید و متناسب با آموخته
 کریم را درک کند.

شایستتتتتتتگی 

 اساسی:

 

 2 سطح 3 سطح 5سطح  هامالک

نقتش   کارکرد و

 کلمه

ارکرد کلموه در  نقش و کو 
 .جمله را مشخص کند

های مختلف کلمه نقش
را در جمله متناسوب بوا   
کارکردهوای متنووع آن   

 .توضیح دهد

نقش و کارکرد کلمه را 
دهد  در جمله تشخیص

 یوا را بیوان   و علت آن
 .کندگزارش 

 شناستی زیبایی

 متن

شناسوی  های زیبوایی جنبه
 را بداند.های عربی متن

ای هبه سطحی از جنبه
ترجموه  شناسوی  زیبایی
مسولط   های عربیمتن
 .شود

با مقایسه چند ترجموه  
قدرت تحلیل درستی از 

-هووای زیبووایی جنبووه

 های عربیشناسی متن
 کسب کند.

 

 محتوای درس و ساختار آن ،های یادگیری. فرصت3

نوبت 

 بحث
 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس

تعریف علم نحو، ضرورت آموزش نحو، شویوه   اول
 آموزش نحو

متناسوب بوا قواعود هور     
درس متنوووی طراحوووی 

های کاربرد مأثورات عربی را شیوه
نامووه هووایی از مرزبوواندر بخووش
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ژگوی  شود کوه دو وی می 
 داشته باشد:

متنوع و متناسوب بوا    .2
 ؛مخاطبان باشد

صورفی  شواهد قواعد  .2
و نحوووی در مووتن بووه  

 .فراوانی یافت شود

 بندی کند.مشخص و طبقه

 )اصلی و فرعی( انواع اعراب دوم
 اعراب نیابی

 انواع اعراب ) اعراب محلی و تقدیری( سوم

 جمله فعلیه و ارکان آن، فعل و فاعل چهارم
 فاعلانواع 

 جمله فعلیه و ارکان آن، فعل و فاعل و مفعول پنجم
-ثیر قرآن و حدیث را در بخوش تأ انواع مفعول

هایی از کتاب مرصادالعباد بررسی 
 کند.

 فعل مجهول و نائب فاعل ششم

 متنوع جمله فعلیههای تمرین هفتم

 جمله اسمیه و ارکان آن، مبتدا و خبر هشتم

دمنوه را از نظور   ده بیت از کلیه و 
 .نحوی بررسی کنند

 جمله. شبه جمله( )مفرد. انواع خبر نهم

 متنوع جمله اسمیه هایتمرین دهم

های کاربرد مأثورات عربی را شیوه  نواسخ، انواع نواسخ، افعال ناقصه یازدهم
هووایی از جهانگشووای  در بخووش

بنوودی جوووینی مشووخص و طبقووه
 کنند.

 لیسحروف شبیه به  دوازدهم

-ثیر قرآن و حدیث را در بخشتأ  بالفعل حروف مشبهه سیزدهم
هووایی از دیوووان خاقووانی بررسووی 

 کنند.

متنوووع افعووال ناقصووه و حووروف هووای رینتموو چهاردهم
 مشبهه بالفعل

 
عوات سوعدی را از   ده بیت از  ملمّ

 الی نفی جنس پانزدهم .نظر نحوی بررسی کنند
 جمع بندی نواسخ

 شانزدهم

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:2
م نحوو در قالوب   های یادگیری در فضای آموزشی از طریق متون مختلف و آمووزش مفواهی  آموزش قواعد و فراهم آوردن فرصت

 های آموزشی.بسترهای طبیعی متن

عیوت نحوو را در   تووان موق برای سودمند واقع شدن آموزش نحو و عملیاتی شدن یادگیری، تنها در فراگیری متوون مختلوف موی   
 .آموزش درک کرد
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 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:

 .لیف شودارد کتاب جدید تأمتناسب با نیاز دانشگاه فرهنگیان ضرورت د 
 .که آموزش متون و قواعد تلفیقی دیده شده است کتاب مستقلی توسط دانشگاه فرهنگیان تألیف خواهد شدبا توجه به این

 منبع فرعی:

 ، منشورات المکتبه الشرقیه بیروت، لبنان.(3جلدیه )مبادی العربرشید، شرتونی،  -

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
 ارزشیابی پایانی:
 ارزشیابی فرآیند:

 
 نمره 1ارزشیابی فرایندی: 

 نمره 8: پژوهش
به منابع فرعی و  های پژوهشی، دانشجویان را در چارچوب مباحث علم نحورود استاد برای توانمندسازی مهارت)انتظار می

 .) گو ارجاع دهدگو و تازیپارسیهای شعر شاعران نیز متون ادبی از قبیل قران کریم، نهج البالغه، متون ادعیه و دیوان
 نمره 22ارزشیابی پایانی: 
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 «2قواعد و متون عربی»سر فصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: .5
و نقش و کارکرد کلمات در جمله می پردازد. از طریق ایون علوم دانشوجو نقوش هور       ثیرأعلم نحو علمی است که به شناخت و ت

کند تا در فرایند فهوم موتن، توانمنودی الزم بورای تعیوین نقوش و       گیرد و فراگیری این درس کمک میکلمه در جمله را یاد می
ای درک و فهوم دقیوق   الزم را بور  و زمینة. علم نحدست آورده درست جمله را ب در نتیجه فهم و ترجمة کارکرد کلمه در جمله و

کند. دریافت معوانی دقیوق متوون    فراهم می ین کریم و شاهکارهای ادب فارسویژه قرآهای متون دینی و ادبی بهجمله و زیبایی
 آید.ابیات عربی یا ملمع در اشعار فارسی جز با این علم فراهم نمی عربی در فارسی و اشعار و

 

 مشخصات درس
 نظرینوع درس: 
  2تعداد واحد: 

 82زموووووووان درس: 
 ساعت
 نیاز: پیش

 نحوه تدریس: 

 8قواعد و متون عربی نام درس: 

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

هوا و عبوارات را در متوون    ها در جمله، تشخیص دهود و جملوه  اعراب کلمات را با توجه به نقش آن
ثیرگوذار در جموالت عربوی را تشوخیص داده و در     های تأ، ترجمه و درک نماید و بتواند قیدمختلف

های متون دینی های نحوی، زیبایی. آنگاه متناسب با آموختهکار بردترجمه و فهم متنی بشناسد و به
 ن کریم را درک کند.  و ادبی از جمله قرآ

شایستتتتتتتتگی 

 اساسی:

 

  2 سطح 3 سطح 5سطح  هامالک

 کتتتارکرد و 

 نقش کلمه

ارکرد کلمه اعراب و نقش و ک
 .  در جمله را مشخص کند

اعووووراب و نقووووش و  
کارکردهووای مختلووف  
کلمووووه را در جملووووه 

هوای  متناسب بوا شویوه  
 متنوع آن گزارش دهد. 

اعووووراب و نقووووش و 
کوووارکرد کلموووه را در 
جمله تشخیص دهود و  

 .درا بیان کن علت آن

-زیبتتتتایی

شناستتتتی 

 متن

شناسووی  هووای زیبوواییجنبووه
 ترجمه متون دینی را بداند. 

ای هبه سطحی از جنبه
ترجموه   شناسوی زیبایی
  .مسلط شود متون

با مقایسه چند ترجموه  
قدرت تحلیل درستی از 

-هووای زیبووایی جنبووه

کسووب متووون  شناسووی
 کند.
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نوبتتتتت 

 بحث
 یادگیریتکالیف  محتوای درس

اعراب فعل مضوارع، فعول مضوارع     اول
 مرفوع

متناسب با قواعد هر درس متنوی  
ژگوی  شوود کوه دو وی  طراحی می
 باشد:داشته 
. متنوع و متناسب با مخاطبوان  2

 باشد.

. شواهد قواعد صرفی و نحووی  2
 در متن به فراوانی یافت شود.

 فعل مضارع منصوب دوم

اعراب فعل مضارع، فعول مضوارع     سوم
 مجزوم

اعراب فعل مضوارع، فعول مضوارع     چهارم
 مجزوم به اداوت شرط

های متنووع از اعوراب فعول    تمرین پنجم
 مضارع

 مفعول مطلق ششم

 مفعول فیه   هفتم

 معه -مفعول له2 هشتم

 حال )انواع حال و صاحب حال( نهم

 حال )عامل حال( دهم 

  تمییز یازدهم

  تمییز، عدد و کنایات دوازدهم    

  (2منادا ) سیزدهم

  (2منادا ) چهاردهم

  استثنا پانزدهم

  های متنوع از منصوباتتمرین شانزدهم

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2
نحوو در قالوب   های یادگیری در فضای آموزشی از طریق متون مختلف و آمووزش مفواهیم   آموزش قواعد و فراهم آوردن فرصت

 های آموزشی. بسترهای طبیعی متن

تووان موقعیوت نحوو را در    برای سودمند واقع شدن آموزش نحو و عملیاتی شدن یادگیری، تنها در فراگیری متوون مختلوف موی   
 آموزش درک کرد.

 

 . منابع آموزشی4
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   منبع اصلی:

 .لیف شودضرورت دارد کتاب جدید تأ متناسب با نیاز دانشگاه فرهنگیان
 .که آموزش متون و قواعد تلفیقی دیده شده است کتاب مستقلی توسط دانشگاه فرهنگیان تألیف خواهد شدبا توجه به این

 منبع فرعی: 

 منشورات المکتبه الشرقیه بیروت، لبنان. ،(3)جلد مبادی العربیهشرتونی، رشید،  -

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
 ارزشیابی پایانی: 
 ارزشیابی فرآیند: 

  نمره 1یندی: آارزشیابی فر
 نمره  8: پژوهش

های پژوهشی، دانشجویان را در چارچوب مباحث علم نحو به منابع فرعی و رود استاد برای توانمندسازی مهارت)انتظار می
  گو ارجاع دهد.(و تازی گوعران پارسیهای شعر شانیز متون ادبی از قبیل قران کریم، نهج البالغه، متون ادعیه و دیوان

 نمره 22ارزشیابی پایانی: 
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 «نامه، سفرنامة ناصرخسرو و تاریخ بیهقی(نامه، سیاست)قابوس 5متون ننر »فصل درس  سر

 . معرفی درس و منطق آن:5

توانوایی   در پورورش  ،با نثر این دوره برگیرندة آثار منثور دورة نخست نثر فارسی )آغاز تا نیمة قرن پنجم( است. آشنایی این درس در

بررسوی، نقود و   آثار نویسندگان برجستة نثر فارسی و  جویان، بسیار موثّر است. مطالعةذهنی و زبانی و تقویت مهارت نویسندگی دانش
 زند.  تر با نثر  فارسی پیوند می را به شکل عمیقها، دانشجویان  تحلیل سبکی آن

 

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری
 2تعداد واحد: 
 ساعت 82زمان درس: 

 -نیاز: پیش
 -نحوووه توودریس: نظووری 

 کارگاهی

 5ننر  متوننام درس: 

یادگیری، دانشجو قتادر خواهتد   / پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد  اهداف

 بود:
های نثر کهون  های مختلف شناسایی و آن را بر اساس شاخصتحوالت تاریخی و ادبی را در دوره

 جدید فارسی بررسی/ تحلیل کند.و 

 

 شایستگی اساسی:
 CK& PCK 2 سطح       3 سطح 5سطح  هامالک 

متون نثور را بوا رعایوت     خوانش متن
، اصوووول روان خووووانی
بخوانووود و اطالعوووات  

گوزارش  آشکار متن را  
 کند.
 

متون نثر را با تمرکوز و  
روان بخوانوود و پووس از 
کار درک اطالعووات آشوو

شوکافی   متن به کالبود 
هووای دیگوور مووتن الیووه

 و برخوووی از بپوووردازد
هووای نثوور ایوون ویژگووی
 .کند بیان دوره را

متون نثر را بوا رعایوت   
اصووول روان خوووانی و  
لحووون متناسوووب بوووا  
موضووووع  بخوانووود و  
اطالعات حاصول از آن  
 را تحلیل و تفسیر کند. 

 نقد و تحلیل

 متن

با تحلیل متون دورة 
گزارشی از اول 
های  زیباییها و  اندیشه
را کار رفته در این آثار به

 ارائه دهد.

عضی ب به مقایسة
هایی با نمونه هاقسمت

امروزی مبادرت  نثر از
 نموده وجوه تشابه و

یک را گزارش  تمایز هر
 .کند

 این دوره، با تحلیل آثار
 ر اساس بها را آن

های  ها و زیبایی اندیشه
، کار رفته در این آثاربه

 گزارش و بندی طبقه
 ند.ک

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت3

شماره 

 جلسات
 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس
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 های نثر فارسیمعرفی دوره اول
 ی درسی نثر  ضرورت و اهمیت برنامه

 و تاریخچه نثر فارسی

 بحث گروهی

 هاپاسخ فردی به پرسش

 مشارکت در فرایند یادگیری

بواره نثور   آثاری در مطالعة
دورة نخسووت و گووزارش  

 ای از آنچکیده

 نامهای از نثر سیاستبررسی نمونه دوم

 نامههای زبان نثر سیاستشناسایی و استخراج ویژگی
 هاپاسخ به پرسش

توجووه بووه خوووانش صووحیح 
 متن

گزارش فردی یا گروهوی  
 ن دربارة موضوعدانشجویا

 نامهای از نثر سیاستبررسی نمونه سوم
 نامههای زبان نثر سیاستشناسایی و استخراج ویژگی

 مشارکت در کار گروهی

    خوانش متن با رعایت پواره 
 های خوانداریمهارت

پووژوهش دربووارة مسووائل 
 نامه زبانی سیاست

 نامهای از نثر سیاستبررسی نمونه چهارم
 نامههای زبان نثر سیاستشناسایی و استخراج ویژگی

واژگووان دشوووار و اسووتخراج 
  هابیان معنی آن

 نامهای از نثر قابوسبررسی نمونه پنجم

 نامههای زبان نثر قابوساسایی و استخراج ویژگیشن

 تک خوانی 

 

 

 نامهای از نثر قابوسبررسی نمونه ششم
 نامههای زبان نثر قابوسشناسایی و استخراج ویژگی

 تهیة پوشة کار بحث گروهی

 نامهنمونة دیگری از نثر قابوسبررسی  هفت
   نامههای زبان نثر قابوسشناسایی و استخراج ویژگی

 ای از نثر تاریخ بلعمیبررسی نمونه هشتم
 های زبان نثر تاریخ بلعمیشناسایی و استخراج ویژگی

 

 مشارکت در کار گروهی

 

 ای از نثر تاریخ بلعمیبررسی نمونه نهم
 های زبان نثر تاریخ بلعمیشناسایی و استخراج ویژگی

 نامة ناصرخسروبررسی نمونة دیگری از نثر سفر دهم 
 نامةهای زبان نثر سوفر شناسایی و استخراج ویژگی

 ناصرخسرو

تهیووة طوورح درس بوورای  
 یک واحد درسی

 ای از نثر سفرنامة ناصرخسروبررسی نمونه یازدهم 

نامة های زبان نثر سفرشناسایی و استخراج ویژگی
 ناصرخسرو

تدوین جغرافیای تواریخی   
 زبان فارسی در سفرنامه

 دوازدهم
 ای از نثر تاریخ بیهقیبررسی نمونه

 های زبان نثر تاریخ بیهقیشناسایی و استخراج ویژگی

بحث گروهی دربارة 
 های سبکی بیهقی ویژگی

 

 

ایووت بووازآفرینی یووک حکخوانش متن با رعایت لحن  ای از نثر تاریخ بیهقیبررسی نمونه سیزدهم
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تاریخی در قالب داسوتان   مناسب متن زبان نثر تاریخ بیهقیهای شناسایی و استخراج ویژگی
 کوتاه

 ای از نثر تاریخ بیهقیبررسی نمونه چهاردهم
  های زبان نثر تاریخ بیهقیشناسایی و استخراج ویژگی

 

 

 

 ای از نثر تاریخ بیهقیبررسی نمونه پانزدهم
 های زبان نثر تاریخ بیهقیاستخراج ویژگیشناسایی و 

هوای   وارهبحث دربارة جملوه 
 یشعری در بیهق

تهیووة گزارشووی مکتوووب  
 دربارة تاریخ بیهقی

 شانزدهم
 ای از نثر تاریخ بیهقیبررسی نمونه

 های زبان نثر تاریخ بیهقیشناسایی و استخراج ویژگی

تهیة سیاهة رفتوار کوار    - 
 در کالس

 

 :تدریس و یادگیری. راهبردهای 2

 ؛گیری از راهبرد یادگیری مستقیمبهره  -

 ؛گیری از راهبرد یادگیری غیرمستقیمبهره -
 ؛های عملی مشارکتیگیری از راهبرد یادگیری کارگروهی و فعالیتبهره -
  ؛گیری از راهبرد یادگیری فردیبهره -
 ؛پرسش و پاسخ -
 حضوری و ارائه مستقیم. )کنفرانس( گزارش -

های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمنود اسوتفاده از شویوة ارائوة مسوتقیم در مباحوث نظوری بوا         فراهم کردن فرصت
تر  و رسویدن  های عملی برای درک عمیق. در شیوة مشارکتی، انجام فعالیتهاستنشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسشمشارکت دا

های یوادگیری  گیری از فرصتای واقعی تدریس، ضروری است. بهرههکارگیری آن در موقعیتر متن و بهبه استنباط و تلفیق و تفسی
 کارگیری راهبردهای شناختی است.های مطالعة فردی و  بهاستفاده از شیوه آموزشی، نیازمند مستقیم و خارج از محیطغیر

 

 . منابع آموزشی4

 استاد خواهد بود.  ذکور بر عهدةاز آثار م  گزینش متنتا تألیف کتاب جدید  منبع اصلی:

 ؛شرکت انتشارات علمی فرهنگی: تهران دارک، هیوبرت، اهتمام: نظام الملک، به، خواجه نامه )سیر الملوک(سیاست -

 رهنگی؛انتشارات علمی و ف :تهران ،کاووس بن وشمگیر، تصحیح غالمحسین یوسفی، عنصرالمعالی کینامه قابوس -

 ؛دانشکدة ادبیات وعلوم انسانی مشهد: ابوالفضل بیهقی، به تصحیح علی اکبرفیاض،، تاریخ بیهقی -

 دبیرسیاقی، تهران: انتشارات زوار؛ ، به تصحیح محمدسفرنامة ناصرخسرو -

 وشی خیام.فرکتاب تهران: مشکور، ابوعلی بلعمی، به اهتمام محمدجواد حمد بن جریر طبری، ترجمةم، تاریخ بلعمی -

  منبع فرعی:

 ؛تهران: انتشارات میترا ،شناسی ننر سبک، (28۱6) شمیسا، سیروس .2

 ؛، امیرکبیر)سه جلد( شناسی سبک، (288۱) بهار، محمدتقی .2
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 ؛چاپ اولانتشارات زوار، تهران:  ،ادب فارسی در فن ننر، (2866) خطیبی، حسین .8

 اول.چاپ انتشارات سمت،  تهران: ،فارسی انواع ننر، (2812) فسایی، منصور رستگار .4

 .فرهنگی انتشارات علمی و تهران: ،هزار سال ننر فارسیکشاورز، کریم،  .1

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
شوود.  سوال انجوام موی   سال، تکالیف عملکردی و آزمون پایان نویم ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول نیم

 های یادگیری تعیین شده است. ها و سطوح پیامدمالکتکالیف )یادگیری و عملکردی( مبنای ارزیابی 

هوای کالسوی و بورون    شوارکت در فعالیوت  بینی شده و مهای یادگیری  پیشعملکرد دانشجو در فعالیت ارزشیابی فرآیندی:

 کالسی.
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 «)کلیله و دمنه( 3متون ننر»فصل درس  سر

 . معرفی درس و منطق آن5
شناخت علمی دانشجویان بوه آثوار نویسوندگان توانوا و صواحب سوبک       ، در ی دوم زبان فارسی )کلیله و دمنه(دورهآشنایی با نثر 

درک مناسوب   ررسی و تحلیل خواهد شد تا زمینوة هایی از نثر کلیله و دمنه، بفارسی کهن، بسیار موثّر است. در این درس، بخش
 های متن برای دانشجویان فراهم گردد.الیه

ای کارا و اثرگذار در یادگیری  های متن، شیوههای نوشتاری، بررسی، نقد و تحلیل برای درک الیهدانشجویان در فعالیتمشارکت 

-هوای علموی و فرهنگوی، بورای بوه     گیری از ظرفیتهای یادگیری موثّر برای بهرهفرصت،  شناخت عمیق این درس است تا با

 آموزان فراهم آید.  کارگیری در محیط زندگی و انتقال آن به دانش

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری
 2تعداد واحد: 
 ساعت 82زمان درس: 

 2نیاز: نثرپیش
 نحوه تدریس: 

 کارگاهی -نظری

 3ننر  نام درس:

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

های ویژگیضمن برشمردن  را تبیین و  دورهپیشینة تحوالت تاریخی و ادبی نثر فارسی در این 
 .این اثر را نقد و تحلیل کند هایی از نمونهها آن سبکی

 

شایستتتتتتتتگی 

 اساسی:

 CK& PCK 
 2 سطح    3 سطح 5سطح  هامالک

کلیله و دمنه را با رعایوت    خوانش متن
تمرکوووز خوانوووداری، روان 
بخواند و اطالعات آشوکار  
موووتن را درک و گوووزارش 

 کند.

 

پس از درک اطالعات  
آشکار موتن بوه کالبود    
شوووکافی و اسوووتنباط  

یگور موتن   هوای د الیه
برخوووی از  و بپوووردازد
-هوا و شواخص  ویژگی

هووای نثوور ایوون دوره را 
 .شناسایی کند

 اطالعووات حاصوول از  
را  خوووانش ایوون اثوور  
 تحلیل و تفسیر کند.

هووا و  گزارشووی از اندیشووه نقد و تحلیل
کار رفتوه در  های به زیبایی

 کلیله و دمنه ارائه دهد.

بعضوووی  بوووه مقایسوووة
هایی با نمونه هاقسمت

امروزی مبوادرت   نثر از
 نموووده وجوووه تشووابه و

بیووان  تمووایز هریووک را
 کند

بووه مبووانی فکووری و   
نظوووری نویسوووندگان  
دست یابد و تفاوت آن 

با سایر آثوار مشوابه    را
 تحلیل کند.  و نقد
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 ساختار آنهای یادگیری، محتوای درس و . فرصت3 

شماره 

 جلسات
 محتوای درس

 تکالیف یادگیری
 ملکردیتکالیف ع

معرفووی و ضوورورت و اهمیووت نثوور   - اول
 فارسی

 تبیین تاریخچة نثر داستانی -

 پرسش و پاسخ -
 های فردیمشارکت در فعالیت -
 بیان اهمیت این درس -

 تهیة نقشة سیر نثرفارسی -

 دوم های نثر دورة ویژگی دوم
هوای   هوا و شواخص   تفاوت و بازشناسی

 نثر دورة نخست با دورة دوم

مشوواهده کووالس درس )مسووتقیم/  
 فیلم(

 هاپاسخ به پرسش

بحثی در نحوة خواندن متن با توجه به  سوم
 های خوانداریمهارتپاره

خوووانش مووتن بووا رعایووت لحوون  - 
 مناسب

 ای از نثر کلیله بررسی نمونه  چهارم
هووای شناسووایی و اسووتخراج ویژگووی 

 زبان نثر کلیله

 های کالسیمشارکت در بحث-
 روان خوانی  -
 هاپاسخ به پرسش -

 بررسی نمونة دیگری از نثر کلیله  پنجم
های شناسایی و استخراج ویژگی 

ای تهیوووه جووودول مقایسوووه  زبان نثر کلیله
ها در زمینه رشد نثور و  نظریه
 های آنگونه

  بررسی نمونه ای از نثر کلیله ششم

های زبان شناسایی و استخراج ویژگی هفتم
 نثر کلیله

  ایفای نقش  -  ای از نثر کلیلهبررسی نمونه هشتم
هوای  مشارکت در پاسخ به فعالیت -

 کالسی

طراحی یوک نمونوه فعالیوت    
-برای آموزش یکی از مهارت

 ها در برنامه درسی نثر فارسی 
شناسایی و استخراج ویژگی های زبان  نهم

 نثر کلیله

بررسی رابطوه میوان مفواهیم      بررسی نمونة دیگری از نثر کلیله دهم 
ایووون درس بوووا رفتارهوووای  

هوووای اجتمووواعی و مهوووارت
 زندگی

های شناسایی و استخراج ویژگی  یازدهم 
 زبان نثر کلیله و دمنه

  

نمونه نثرهای خوانده  کارگاهی مقایسة دوازدهم
   شده  

مورد  نقد و بررسی کارگاهی نثرهای  سیزدهم
 مطالعه در این دوره

مشووارکت در کووارگروهی بررسووی   
 ساختار کتاب درسی

 

بررسی کلیله و دمنه از منظر ادبیات  چهاردهم
 

تحلیل یک واحد یوادگیری و  
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شناسوووایی میوووزان ارتبووواط   داستانی
-ها و مفاهیم با مهارتارزش

 های تدبیر زندگی

 پانزدهم
نقد و تحلیل یک بخش از کلیله و 

عناصر داستانی و ساختار استخراج 
 روایی

 

طراحی یک موقعیت یادگیری 
 با رویکرد تلفیقی

 شانزدهم
   ها بندی و پاسخ به پرسشجمع

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2
ارائه مستقیم در مباحث نظوری   ط آموزشی نیازمند استفاده از شیوةهای یادگیری مستقیم در داخل محیتدارک دیدن فرصت

هوای عملوی   مشارکتی و انجام فعالیت های طرح شده و نیز شیوةخ به پرسشبه همراه مشارکت دانشجویان در تحلیل و پاس
های یادگیری غیر مستقیم و گیری از فرصتهای واقعی تدریس است. بهرهکارگیری آن در موقعیتهتر و ببرای درک عمیق

 های شناختی است.کارگیری راهبردههای مطالعه فردی و  باستفاه از شیوه زشی نیازمندیط آموخارج از مح
 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:

 ؛انتشارات امیرکبیر، تهران تهران: به کوشش مجتبی مینوی، نصراهلل منشی، ،کلیله و دمنه -

 ؛تهران: انتشارات صفی علیشاه سعدالدین وراوینی، به کوشش دکتر خطیب رهبر، ،نامهمرزبان -    

 .انتشارات هرمس تهران: ، عطاملک جوینی، به تحصیح عالمة قزوینی،تاریخ جهانگشای جوینی -    

 منبع فرعی: 

  ؛تهران: انتشارات میترا ،ناسی ننرش سبکشمیسا، سیروس، 

  ؛چاپ اول انتشارات زوار، تهران: ،ادب فارسی در فن ننرخطیبی، حسین، 

 ؛تهران: انتشارات سمت، چاپ اول ،یفارس انواع ننررستگارفسایی، منصور، 

 ؛، چاپ اولانتشارات سمت ، تهران:وط سلطنتمشروطیت تا سق فارسی از ننر ادواررحیمیان، هرمز، 

 ؛فرهنگی انتشارات علمی و تهران: ،هزار سال ننر فارسیکشاورز، کریم،  - 

 انتشارات علمی. تهران: ،قلمدیدار با اهل یوسفی، غالمحسین، -   

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
 ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری  
 ها  بینی شده و مشارکت در فعالیتپیشهای یادگیری ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت 
 ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی  
شوود.  سال انجام میسال، تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمتکالیف یادگیری در طول نیمارزشیابی از یادگیرنده بر اساس  

 های یادگیری تعیین شده است. ها و سطوح پیامدمبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 «(دی و پیروان او)گلستان سع 2 تون ننرم»سر فصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .5
ای حضور داشت و سپس در آموزش ها در آموزش مکتبخانهترین آثار نثر فارسی است که سالیکی از برجستهگلستان سعدی 

ها و مفاهیم اخالقی و آداب زندگی  . گلستان، با نثر شیوا و رسا، مخاطبان را با آموزهآمدشمار رسمی کشور نیز از متون درسی به
ترین مسائل اخالقی و  توانند پس از خوانش درست و درک محتوای عمیق آن، مهم میکند. دانشجویان میدر قالب حکایت، آشنا 

آثار پیروان  سعدی آشنا شوند. همچنین با مطالعةنگری  احوال، سبک نثر و جهان اجتماعی سدة هفتم را بشناسند و با زندگانی،
 .مقلدان وی آشنا شوندبا  سبک نثرنویسی او الزم است جایگاه وی را در میان نویسندگان، تبیین کنند و

 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 
 82زمووووووان درس: 

 ساعت
 2نیاز: نثرپیش

 نحوه تدریس: 

 :)گلستان سعدی و پیروانش( 8 متون نثر نام درس به فارسی(

 تواند:/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو می اهداف
های سبکی  ضمن برشمردن ویژگی را تبیین و  تاریخی و ادبی نثر فارسی در این دورهپیشینة تحوالت 

 این آثار را نقد و تحلیل کند. هایی از ها نمونهآن

شایستتتتتتتگی 

 اساسی:

CK& PCK 

 2 سطح  3 سطح 5سطح  هامالک

 مووتن گلسووتان و خوانش متن
پیووروانش را بووا  
رعایووت اصووول  
روان خووووووانی، 
بخوانوووووووود و 
اطالعات آشوکار  
متن را  گوزارش  

 کند.
 

پووس از درک اطالعووات 
آشووکار مووتن بووه کالبوود  
-شکافی و استنباط الیوه 

های دیگر متن بپوردازد.  
هووا و برخووی از ویژگووی و

ر ایوون هووای نثووشوواخص
 و دوره را شناسوووووووایی

 .کند بندیدسته

خوانش این آثار   اطالعات حاصل از
 را تحلیل و تفسیر کند.

 نقد و تحلیل

 متن

گزارشوووووووی از 
هوووا و  اندیشوووه
کار های به زیبایی
گلسوتان   رفته در

ارائوه  پیروانش  و
 دهد.

بوووه مقایسوووة بعضوووی  
 هایی ازها با نمونهقسمت
امووروزی مبووادرت   نثوور

 نموووده وجوووه تشووابه و 
بیوان   یوک را  تمایز هور 

 کند.

بوووه مبوووانی فکوووری و نظوووری  
نویسندگان این آثوار دسوت یابود و    

 مشابه نقدبا سایر آثار  تفاوت آن را
 تحلیل کند. و

 



051 

 
 

 محتوای درس و ساختار آن های یادگیری. فرصت3

نوبت 

 بحث
 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس

 سیاسی، شرایط با آشنایی - اول

 روزگار فرهنگی و اجتماعی

 ؛سعدی

 سخن سبک با آشنایی -

 .سعدی

 بحث گروهی -

-پاسخ فردی به پرسش -

 ها

مشوووارکت در فراینووود   -
 یادگیری

بوواره سووبک مطالعووة آثوواری در
ای از سعدی و گوزارش چکیوده  

 آن

بررسی  سیر سجع نویسی و  - دوم
 مقامه نگاری؛

تبیووین جایگوواه سووعدی در    -
 میان نویسندگان ایرانی؛

معرفووی مقلوودان سووعدی در  -
 گلستان.

هووا سووشپاسووخ بووه پر -
دربووارة اندیشووه و نفوووذ 

 سعدی؛

توجه به خوانش صحیح  -
 .متن

گووزارش فووردی یووا گروهووی   
 دانشجویان دربارة موضوع.

 

چووة : خوووانش نیمووة اول دیبا الووف سوم
 ؛گلستان با تکیه بر خوانش صحیح

ب:  بررسووی زبووانی و ادبووی مووتن   
 .خوانده شده

مشووووارکت در کووووار   -
 ؛گروهی

خوانش متن بوا رعایوت    -
هوووای مهوووارتپووواره
 .خوانداری

بووازگردانی عبووارات و ابیووات   
دیباچه گلستان به نثور سواده و   

با تکیه بر توضیح  روان امروزی
 و تشریح واژگان دشوار.

خوانش نیمة دوم دیباچوة گلسوتان و    چهارم
بررسی محتوایی و زیبوایی شوناختی   

 آن

استخراج واژگان دشووار   -
 ؛هابیان معنی آن و

هوایی  بر کردن بخش از -
 از دیباچه.

طراحووی جوودولی بوورای نشووان 
کوار  های بوه دادن فراوانی آرایه
 .رفته در متن دیباچه

ای از بواب   خوانش و بررسوی گزیوده   پنجم
 اول گلستان

نامه از لغات تهیة نرم افزار لغت خوانش متن با لحن مناسب  -
 .دشوار پارسی گلستان

ای از بواب   خوانش و بررسوی گزیوده   ششم
 دوم گلستان

 پوشة کار تهیة بحث گروهی

ای از باب سوم  خوانش و بررسی گزیده هفتم
 گلستان

  

ای از بوواب  بررسووی گزیووده خوووانش و هشتم
 چهارم گلستان

از لغات عربوی   یتهیة نرم افزار 
 .آیات قرآنی گلستان و

  گروهی مشارکت در کارای از بوواب  خوووانش و بررسووی گزیووده نهم 
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 گلستان پنجم

ای از  بوواب  خوووانش و بررسووی گزیووده دهم 
 ششم گلستان

تهیووة طوورح درس بوورای یووک  های دشوار استخراج واژه
 درسیواحد 

ای از  بوواب  خوووانش و بررسووی گزیووده یازدهم
 هفتم گلستان

  

ای از  بوواب  خوووانش و بررسووی گزیووده دوازدهم
 هشتم گلستان

ها به  اجرای یکی از حکایت
 صورت نمایش در کالس

ایت گلسوتان  بازآفرینی یک حک
 در قالب داستان کوتاه

ای از   خوووووانش و بررسووووی گزیووووده سیزدهم
 بهارستان 

  

ای از  روضوة   خوانش و بررسی گزیوده  چهاردهم
 خلد 

هوووا و  بحوووث دربوووارة شوووباهت 
 های گلستان و روضة خلد تفاوت

 

 

ای از  منشوآت   خوانش و بررسی گزیده پانزدهم
 قائم مقام

بحووث و ارائووة نظوور و قضوواوت  
دانشجویان دربارة برداشت چند 
 وجهی دربارة سعدی و گلستان

تهیووة سوویاهة رفتووار کووار در     مقلدانش گلستان با نثر مقایسة نثر شانزدهم
 کالس

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:2
 ها؛اشکاالت زبانی و بیانی خوانش خوانش متن حکایات به وسیلة دانشجویان و رفع .2-8
 توسط ایشان؛کنفرانس وسیلة دانشجویان و ارائة چکیده  دربارة گلستان و سعدی به ی. مطالعة مقاالت2-8

 جهت) «.علی الخصوص که دیباچه همایوش/ به نام سعد ابوبکر سعدبن زنگی است» :دیباچة گلستان؛ از ابتدا تا بیت. حفظ 8-8
 تقویت زبانی و بیانی دانشجویان.(

 یت توانایی ایجازگویی دانشجویان.() برای تقو .. بازنویسی عبارات نغز و هنری گلستان در سه واژه4-8
ثار ادبی در خلق جهت فهم ارزش آ) .کوتاه کوتاههای برخی حکایات بدیع گلستان در قالب داستان. بازنویسی یا بازآفرینی 1-8

 آثار هنری جدید.(
با هدف تقویت روحیة نقد ادبی و هنری ) .بهارستان جامی و پریشان قاآنی .  نقد تطبیقی دیباچه و چند حکایت گلستان با6-8

 (.دانشجویان
یری کالم و زبان در زنج های اجزای زبرظرافت )جهت آشنایی با .به سبک اجرای رادیویی غز گلستان. خوانش حکایات ن۱-8

 خوانی.(روایت
 

 . منابع آموزشی:4

 منبع اصلی: 
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 ؛2814خوارزمی، ح و توضیح غالمحسین یوسفی، تهران:، به تصحیگلستان الدین،سعدی مصلح -      

 ؛2838، )به نشر( انتشارات آستان قدس رضوی تهران:  هادی اکبرزاده، ، به کوشش دکتربهارستان، عبدالرحمان، جامی -

 ؛انتشارات سخن تهران: عباسعلی وفایی، ، به تصحیح دکترروضة خلدخوافی، مجد،  -

 ؛انتشارات سروش تهران: ، به تصحیح اسماعیل حاکمی،منشآتفراهانی، قائم مقام،  -

 ؛281۱علیشاه، صفی رهبر، تهران:ح و توضیح خلیل خطیب، به تصحیگلستان -     

 ؛نشر بدرقة جاویدان ، تهران:(2812) صحیح و توضیح محمد خزائلی، به تگلستان -     

 ؛، مشهدایران در ادبیات فرانسه، (28۱6) جواد ،حدیدی -     

 ؛علمی، تهران: با کاروان حلهدر(  ) سعدی؛  شیخ شیراز، (281۱) کوب عبدالحسینزرین -     

 ؛2832، تهران، سخن، حدیث خوش سعدی، (2832) وووووووووووووووووووو -     

** شماره  84-82، صص 2841، شهریور 18، هنر و مردم، شماره «مقام سعدی در ادبیات فرانسه»جالل،  ،ستاری -     

 ؛21-22، صص2843، 31** شماره  21-21، صص 2843، خرداد 32** شمارة  6۱-62، صص 2841، مهر 14

 ؛، نشر مرکزسعدی شاعر عشق و زندگی، (2811) محمدعلی ،کاتوزیان -      

 ؛122-122، صص ، گوهر، سال اول، شماره اولگیری سعدی از شاعران عربمضمون، (2812) مؤید شیرازی -      

 ؛41-2، صص21شماره یهان فرهنگی، سال اول، ، کسعدی و زبان عربی در آینة گلستان، (2868) رضا ،زادههادی -      

 ؛نشرعلمی تهران:، دیداری با اهل قلم، )در( پادشاه سخن، (2816) غالمحسین ،یوسفی -      

 ؛، تهران، نشر علمیچشمه روشن، )در( بزرگواری، (2816) وووووووووووووووووو  -      

به مناسبت بزرگداشت هشتصدمین ؛ مجموعه مقاالت و اشعار ذکر جمیل سعدی، (28۱6) )سازمان جهانی( یونسکو -      

 .سالگرد تولد شیخ اجل سعدی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری:1
 نمره  21ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره  1ها  مشارکت در فعالیتبینی شده و های یادگیری پیش ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت

 نمره  1ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
شود. سال انجام میسال، تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول نیم

 دگیری تعیین شده است. های یا ها و سطوح پیامد مبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 «وب، کشف االسرار و مرصاد العباد()کشف المحج 4 متون ننر»سر فصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: .5

روند. شمار میادبیات فارسی به زبان و عرفانی پهنة برجستة متون نثر آثار از ،کشف االسرار و مرصاد العباد کشف المحجوب،
بلکه گنجینة با ارزشی از واژگان فارسی را در دل خوود دارنود. از    ؛نمونة نثر پیراستة فارسی هستند این آثار نه تنها از بهترین

های زبانی، ادبوی و  اند. آشنایی با ویژگیهای واالی انسانیدید محتوایی سرشار از تعالیم معرفتی و نمایانگر بسیاری از ارزش
خوگیری دانشجویان با زبان  متون عرفانی باشد؛ بنابراین درک دیگر و تواند دست مایة فهماصطالحات عرفانی این آثار، می

سوازد، بوه   عرفان آشونا موی   که آنان را با مظاهر معرفتی فرهنگ، ادب وو جانمایة این متون ارجمند ادب فارسی، ضمن این
 کند.یزکمک میها و آداب تعلیم و تربیت، نبُعد معرفت شناختی و مهارت ای آنان درهای حرفهکسب شایستگی

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 
 82زموووان درس: 

 ساعت
 8نیاز: نثرپیش

 نحوه تدریس: 

 (مرصادالعباد کشف المحجوب، کشف االسرار و) 4نام درس: متون نثر

 / پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو خواهد توانست: اهداف
هوای  ضومن برشومردن ویژگوی    را تبیین کند و اثر و ادبی نثر فارسی در این دوپیشینة تحوالت تاریخی 

 این آثار را نقد و تحلیل کند. هایی از ها نمونهسبکی آن

 شایستگی اساسی:

CK& PCK 
  2 سطح   3 سطح 5سطح  هامالک

کشووف المحجوووب،  مووتن  خوانش متن
 و راالسووووووراکشووووووف 

مرصووادالعباد را بووا رعایووت  
خوانی، بخوانود  اصول روان 

را  هاو اطالعات آشکار متن
 گزارش کند.

 

پووس از درک اطالعووات  
آشووکار مووتن بووه کالبوود   
-شکافی و اسوتنباط الیوه  

 یگر متن بپردازد. وهای د
هوووا و برخووی از ویژگوووی 

 های نثور ایون دو  شاخص
 اثر را شناسایی کند.

 اطالعووات حاصوول از 
را  خوووانش ایوون آثووار
 تحلیل و تفسیر کند.

هوا و   گزارشی از اندیشوه  تحلیلنقد و 
کوار رفتوه   های به زیبایی
کشووف المحجووووب،   در

 و کشوووووف االسووووورار
 مرصادالعباد ارائه دهد.

-به مقایسة بعضی قسمت

 نثور  هوایی از بوا نمونوه   ها
امووروزی مبووادرت نموووده 

 تموایز هور   وجوه تشوابه و 
 بیان کند. یک را

 

بووه مبووانی فکووری و  
نظووری نویسووندگان  
دسوت یابود و تفواوت    

بووا سووایر آثووار   آن را
تحلیول   و مشابه نقود 

 کند.
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 محتوای درس و ساختار آن: های یادگیریفرصت .3

نوبتتتتت 

 بحث
 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس

 و اجتماعی سیاسی، شرایط با آشنایی اول
نجم رازی و  هجویری، روزگار فرهنگی
 میبدی

 بحث گروهی -

پاسووخ فووردی بووه  -
 هاپرسش

فرایند مشارکت در  -
 یادگیری

سیاسی  مطالعة آثاری دربارة اوضاع
در  اجتموواعی و فرهنگووی ایووران -

و گووزارش  هدورة توواریخی مربوطوو
 ای از آنچکیده

 ؛بررسی  سیر نثر عرفانی - دوم
میووان  تبیووین جایگوواه هجووویری در  -

 نویسندگان ایرانی؛
 عرفی کشف االسرار و مرصاد العباد.م -

ربوارة  ها دپاسخ به پرسش -
 ؛ .اندیشه و نفوذ هجویری و..

توجه به خووانش صوحیح    -
 .متن

گوووزارش فوووردی یوووا گروهوووی  
 دانشجویان دربارة موضوع.

 

ف کشو ن: بررسی نمونة اول از موت الف سوم
 المحجوب با تکیه بر خوانش صحیح؛

ب:  بررسوی زبووانی، ادبووی و عرفووانی   
 .متن خوانده شده

مشووارکت در کووار  -
 گروهی

خوووانش مووتن بووا  -
-پووواره رعایوووت 

هووووای مهووووارت
 خوانداری

بازگردانی عبارات و ابیوات دیباچوه   
گلسووتان بووه نثوور سوواده و روان    
امروزی با تکیه بر توضیح و تشریح 

 واژگان دشوار.

از مووتن کشووف  بررسووی نمونووة دوم   چهارم
های مناسب المحجوب و بررسی شیوه

هووای عرفووانی و شوورح خوووانش مووتن
 آن. قسمتی از

اسووتخراج واژگووان  -
بیان معنی  دشوار و
 ؛هاآن

مووتن  قسوومتی از -
انتخاب شده را بوا  
خوانشووی مناسووب، 

 .بخوانند

طراحی جدولی بورای نشوان دادن   
کوار  فراوانی اصطالحات عرفانی به
 .هارفته در متن و شرح دادن آن

ف : بررسی نمونة سوم از متن کشو الف پنجم
 المحجوب با تکیه بر خوانش صحیح؛

  .متنشرح و تبیین مفاهیم عرفانی  ب:

  ؛تک خوانی -

اسوووتخراج اصوووطالحات   -
 .دشوار متن

لغوات   ناموه از تهیة نرم افوزار لغوت  
 .کشف المحجوب دشوار پارسی در

ف خوانش نمونة چهوارم از موتن کشو    ششم
های مناسب المحجوب و بررسی شیوه

 بحث گروهی -

 پاسخ به پرسش -

 تهیة پوشة کار
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هووای عرفووانی و شوورح خوووانش مووتن
 آن. قسمتی از

ف : بررسی نمونة اول از متن کشو الف هفتم
 االسرار با تکیه بر خوانش صحیح؛

ب:  بررسی زبانی، ادبی و عرفانی موتن   
 .خوانده شده

مشووارکت در کووار  -
 ؛گروهی

خوانش متن  -
 مهارترعایت پاره

 .های خوانداری

بازگردانی عبارات متن به نثر ساده 
و روان امروزی با تکیه بر توضویح  

 ار.و تشریح واژگان دشو

از مووتن کشووف  خوووانش نمونووة دوم   هشتم
هوای مناسوب   االسرار و بررسی شویوه 

هووای عرفووانی و شوورح خوووانش مووتن
 آن. قسمتی از

ناموه از لغوات   تهیة نرم افوزار لغوت   
آیات و عبارات عربی  دشوار عربی،
 کشف االسرار.

ف : بررسی نمونة سوم از متن کشو الف نهم 
 االسرار با تکیه بر خوانش صحیح؛

ب:  بررسی زبانی، ادبی و عرفانی موتن   
 .خوانده شده

 مشارکت در کار گروهی

 

: بررسووی نمونووة چهووارم از مووتن الووف دهم 
ف االسورار بوا تکیوه بور خووانش      کش

 صحیح؛
ب:  بررسی زبانی، ادبی و عرفانی موتن   

 خوانده شده.

تهیة طرح درس برای یوک واحود    
 درسی

 مرصواد : بررسی نمونة اول از متن الف یازدهم
 العباد با تکیه بر خوانش صحیح؛

ب:  بررسی زبانی، ادبی و عرفانی موتن   
 .خوانده شده

  

 : بررسی نمونة دوم از متن مرصواد الف دوازدهم
 العباد با تکیه بر خوانش صحیح؛

 ب:  بررسی زبانی، ادبی و عرفانی متن. 

شناسایی اصطالحات  -
 عرفانی و گزارش فردی

 
 

 نمونة سوم از متن مرصاد: بررسی الف سیزدهم
 العباد با تکیه بر خوانش صحیح؛

 .ب:  بررسی زبانی، ادبی و عرفانی متن 

تشووخیص درسووت  -
های سوبکی  نشانه
 متن

آفرینی بخشی از متون خوانوده   باز
 شده به زبان معیار نوشتاری

چهووارم از مووتن  : بررسووی نمونووةالووف چهاردهم
العبوواد بووا تکیووه بوور خوووانش   مرصوواد
 صحیح؛

 .متن ب:  بررسی زبانی، ادبی و عرفانی 

 ؛خوانش مناسب -

اسووووووووووتخراج  -
 .اصطالحات

 
 



059 

 
 

 ی نثر این آثار از دید:مقایسه پانزدهم

 ؛زبانی -

 ؛ادبی -

 .فکری -

بحث و ارائة مکتوب نظر و قضاوت  
 دربارة مقایسة این آثار

بنوودی و نقوود و تحلیوول پایووانی از  جمووع شانزدهم
 محتوای متون بررسی شده

 رفتار کار در کالس سیاهةتهیة  

 
 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:  2
آموزش « ارائه مستقیم»و «روش توضیحی، ایفای نقش، دریافت مفهوم» متنوع مثل: های مختلف وتوان با شیوهاین درس را می

 داد.
 

 منابع آموزشی:  .2

 منابع اصلی:  

 ؛محمود عابدی، انتشارات سروش، تصحیح کشف المحجوب، هجویری، ابوالحسن علی بن عثمان -

 ؛، چاپ دومابن سینا تهران: علی اصغرحکمت، چاپ دوم،به اهتمام  ، کشف االسرار ،(2844) ابوالفضل، میبدی، - 

 ، چاپ اول.ترجمه کتاب بنگاه نشر و ، تهران:، به اهتمام محمد امین ریاحیعبادال مرصاد، (2812) دایه، نجم الدین، - 

 منابع فرعی: 

  ؛، چاپ دومطهوری تهران: ،فرهنگ اصطالحات عرفانی ،(2861) جعفر سجادی، -     

 مترجمان ایران؛ لفان وؤشرکت م تهران، چاپ دوم، ،فرهنگ معارف اسالمی ،(2866) جعفر سجادی،

 ؛چاپ سوم تهران: ،فرهنگ اصطالحات تصوف ،(28۱2) جواد نوربخش، -

 ؛، چاپ اولفردوسی جلد دوم، تهران: ،ایران درتاریخ ادبیات صفا، ذبیح اهلل،  -

 تهران: فردوسی، چاپ دوم؛ ،فرهنگ تلمیحات، (28۱2) سیروس شمیسا، -

 ؛، چاپ پنجمانتشارات امیرکبیر ، تهران:سبک شناسی ،(2863) محمدتقی بهار، -

 ؛تهران: چاپ دوم ،خ تصوف در اسالمتاری ،(2881قاسم ) غنی،-

 امیرکبیر؛ تهران: ،در تصوف جستجو ،(2862) زرین کوب عبدالحسین،-    

    ؛امیرکبیر تهران: ،در تصوف دنباله جستجو ،(2862) زرین کوب عبدالحسین، -

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری: .4

 نمره  21ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره  1ها  و مشارکت در فعالیت بینی شدههای یادگیری پیش ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت

 نمره  1ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
شود. سال انجام میسال، تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول نیم

 یادگیری تعیین شده است.  های ها و سطوح پیامد مبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 «انقالب اسالمی( دورة مشروطه تا )از 1ننر »سر فصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن5
آثار  آشنایی سازندة دانشجویان باای در ، نقش تعیین کننده1در قالب درس نثر معاصر  مطالعه و بررسی متون نثر داستانی فارسی

 ها دارد. نقد و تحلیل آن و های نوشتاری، بررسیدر فعالیتپذیری آنان مشارکتنویسندگان معاصر و 
 و ایی رمان و داستان کوتاهمعاصر فارسی و آشنایی با چگونگی پید این درس با هدف، شناخت دانشجویان نسبت به سیر تطور نثر

 طراحی شده است.آفرینان معاصر،  داستان نویسان و نثر آشنایی با نیز
 و های یادگیرنودگان را کسوب نمووده   نیازدرسی و تطبیق آن با مدرسان، توانایی تحلیل برنامهاست که تحقق این امر در گرو آن 

هوای محویط   گیری از ظرفیتهای یادگیری تلفیقی را با بهرهفرصت 1 ق نسبت به برنامه درسی نثر معاصرشناخت عمی بتوانند با
 نمایند.  عملیاتی  وزندگی طراحی 

 مشخصات درس
 نظرینوع درس: 

 2تعداد واحد:  
 82زمووووان درس: 

 ساعت
 4 نیاز: نثرپیش

 نحوه تدریس: 
 کارگاهی -نظری

 1به فارسی: نثر معاصر  

 / پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری، دانشجو قادر خواهد بود: اهداف
های سوبکی   ویژگی ضمن برشمردن را تبیین و  پیشینة تحوالت تاریخی و ادبی نثر فارسی در این دوره 
 این آثار را نقد و تحلیل کند. هایی از ها نمونهآن

 شایستگی اساسی:

 CK& PCK 2 سطح 3 سطح 5سطح  هامالک 

دورة  هووای آثووار مووتن خوانش متن
معاصوور را بووا رعایووت   
اصوووول روان خووووانی، 
بخوانووود و اطالعوووات  

را   هووواآشوووکار موووتن 
 گزارش کند.

 

پس از درک اطالعوات  
موتن بوه کالبود    آشکار 

شوووکافی و اسوووتنباط  
یگور موتن   هوای د الیه

برخوووی از  و بپوووردازد
-هوا و شواخص  ویژگی

اثور را   های نثر این دو
 شناسایی کند.

 اطالعوووات حاصووول از
خوانش آثار  ایون دوره   
 را تحلیل و تفسیر کند.

هوا و   گزارشی از اندیشه متن نقد و تحلیل
کار رفتوه  های به زیبایی
دوره،   ایون  منثور آثار در

 ارائه دهد.

بعضوووی  بوووه مقایسوووة
هایی ها با نمونهقسمت

 فارسووی کهوون نثوور از
وجووه   ،مبادرت نمووده 

یوک   تمایز هر تشابه و
 بیان کند. را

بووه مبووانی فکووری و   
نظری نویسندگان ایون  
دوره دسوووت یابووود و  

بووا سووایر  تفوواوت آن را
 و گذشووته، نقوود  آثووار

 تحلیل کند.
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 درس و ساختار آنمحتوای  ،های یادگیری. فرصت3

شماره 

 جلسات
 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس

 ؛معرفی نثر معاصر و دامنة آن - اول

ی درسوی   ضرورت و اهمیت برناموه  -
 ؛نثر معاصر

 .تاریخچه نثر معاصر -

 مباحث کالس شرکت فعال در

نتخوووواب یووووک   -
راستای  پژوهش در
 ؛موضوع

استراج کاربردهوای   -
 نثور  زبان عامیانه از

تدوین برابرهوای   و
 .زبان معیار آن در

معاصر فارسوی و   سیر نثربررسی تطور تاریخی  دوم
هوای  ها و قالبگونه بندیها و طبقهتبیین دوره

نثر معاصور فارسوی و ارتبواط آن بوا تحووالت      
 اجتماعی

 پاسخ پرسش و

 گفتگو بحث و هنگان ساده نویسیاپیش سوم

 عامیانه در نثردهخدا پیشرو به کار زبان  - چهارم
 هایی از چرند و پرندبررسی بخش  -

 های هدفدارپاسخ به پرسش

یکوی بوود   »زاده و بررسوی  معرفی جمال  -    پنجم
 .«یکی نبود

 گفتگو بحث و
-نقد و تحلیل یکی از داستان

 زادههای جمال

 معرفی صادق هدایت؛  ششم
   ؛بررسی برخی از آثار داستانی هدایت 

 ؛علوی و صادق چوبک معرفی بزرگ  هفتم
 .ای از آثار آناننقد و بررسی نمونه 

 نظریه پردازی
-داستان بررسی یکی از و نقد

 های بزرگ علوی

 ؛معرفی جالل آل احمد - هشتم
 .نقد و بررسی برخی از آثار داستانی او -

 هاپاسخ به پرسش
-داستان بررسی یکی از و نقد

 آل احمد های جالل

 ؛دانشورمعرفی سیمین  - نهم
  .نقد و بررسی برخی از آثار داستانی او -

-داستان بررسی یکی از و نقد

 های سیمین دانشور

 ؛معرفی محمود دولت آبادی - دهم 
 .نقد و بررسی برخی از آثار داستانی او -

 گفتگو بحث و
 

 ؛/ هوشنگ گلشیری معرفی احمد محمود - یازدهم 
 .نقد و بررسی برخی از آثار داستانی او -

  

 ؛معرفی نادر ابراهیمی - دوازدهم
 .نقد و بررسی برخی از آثار داستانی او -

 گفتگو بحث و
 

-داستان بررسی یکی از و نقد  ؛معرفی هوشنگ مرادی کرمانی - سیزدهم
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 های مرادی کرمانی .نقد و بررسی برخی از آثار داستانی او -

 ؛معرفی مصطفی مستور - چهاردهم
  .از آثار داستانی اونقد و بررسی برخی  -

 

 ؛عبدالحسین زرین کوبمعرفی  - پانزدهم
  .دانشگاهی نثر و وا بررسی آثار و نقد -

 های شوفاهی و پاسخ به پرسش
  کتبی

 شانزدهم
 ؛معرفی رضا  امیرخانی -
  .نقد و بررسی برخی از آثار داستانی او -

وضووعیت  ارزیووابی مکتوووب از
 ایون واحود   در تدریس اسوتاد 

 درسی

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 8

های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم در مباحث نظوری  تدارک دیدن فرصت
هوای عملوی   های طرح شده و نیز شیوه مشارکتی و انجام فعالیتبه همراه مشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش

های یادگیری غیر مستقیم و گیری از فرصتهای واقعی تدریس است. بهرهکارگیری آن در موقعیتهو ب تربرای درک عمیق
 های شناختی است.کارگیری راهبردههای مطالعه فردی و  باستفاه از شیوه خارج از محیط آموزشی نیازمند

 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:  

 ؛تهران: انتشارات چشمه صد سال داستان نویسی، میرعابدینی، حسن، 

 ؛تهران: انتشارات شفا ادبیات داستانی، میرصادقی، جمال،  

انقوالب   اسوناد  مرکز، تهران: درآمدی بر ادبیات داستانی پس از پیروزی انقالب اسالمی اکبری شلدره، فریدون، 

 اسالمی؛

 انتشارات پیام آزادی.تهران:  ،منظری از ادبیات داستانی بعد از انقالب اسالمی سرشار، محمدرضا، 

 منبع فرعی: 

 ؛، رنه ولک و آستین وارن )ترجمه ضیا موحد و پرویز مهاجر(، تهران: نشرنیلوفرنظریه ادبیات -

 زوّار؛ تهران: ،از صبا تا نیما و از نیما تا روزگار ما ،(28۱4) آرین پور، یحیی  -     

 ؛(و نسرین خطاط ترجمه مهوش قویمی) ، کریستف باالیییدایش رمان فارسیپ -

 تهوران:   ،(ترجمه احمد کریمی حکواک کریستف باالیی و میشل کویی پرس ) ،های داستان کوتاه فارسیسرچشمه -

 ؛وسانتشارات پاپیر

 ، تهران: انتشارات جامی.چون سبوی تشنهمحمدجعفر،  یاحقی، -

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
  نمره 21ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری

 نمره  1ها بینی شده و مشارکت در فعالیتپیشیری های یادگارزشیابی فرآیندی: عملکرد دانشجو در فعالیت
 نمره  1ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
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 «)شاهنامه( 5 متون نظم»سر فصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: .5
فرهنوگ   که بازتاب دهندة فرهنگ و تاریخ ایران باستان و حلقة اتصال فرهنگ دیوروز بوا   کی از آثار بزرگ حماسی ایران استشاهنامه ی

-موی  تاریخ و هویت ملی را پیودا  هنر، بدیل، ضمن این که فرصت آشنایی با مظاهر فرهنگ،امروز است. دانشجویان با شناخت این اثر بی

های لهکسب تجربیات و مطالعة مسأ همچنین با بخشند؛ تعمیق می یزدر بعد آموزش ن ای خودهای حرفهیستگیکه به تجربیات و شا کنند
هوای علموی، خوود را بورای تودریس متوون       و ارائة پوژوهش  تربیتی در فرایند آموزشی این درس و تلفیق مبانی نظری با عمل -آموزشی

 کنند.حماسی آماده می

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 
 82زموووووووان درس: 

 ساعت
 نیاز: پیش

 نحوه تدریس: 

 )شاهنامه( 2نام درس: متون نظم
  

 / پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو: اهداف
هوای سوبکی شواهنامه،    ویژگوی ضومن برشومردن    را تبیوین و   پیشینة تحوالت تاریخی و ادبوی ایون دوره  

 این اثر را نقد و تحلیل کند. هایی از نمونه

شایستتتتتتتتگی 

 اساسی:
CK& PCK 

 2 سطح  3 سطح 5سطح  هامالک

 شووواهنامه و اشوووعار متن خوانش  
حماسوی را   آثار دیگر

با رعایت اصول روان 
خووووانی، بخوانووود و 
اطالعوووات آشوووکار 

را  گووزارش  هوا موتن 
 کند.

 

پووس از درک اطالعووات آشووکار 
ن به کالبد شکافی و اسوتنباط  مت
 و های دیگور موتن بپوردازد   الیه

و شوواخص  هووابرخووی از ویژگووی
 آثووار دیگوور هووای شوواهنامه و 

 حماسی را شناسایی کند.

 اطالعوووات حاصووول از 
 دیگور  و اثر این خوانش
را تحلیل و حماسی  آثار

 تفسیر کند.

ها  گزارشی از اندیشه نقد و تحلیل متن
کوار  های به و زیبایی
 شوواهنامه و رفتووه در
حماسووی  آثووار دیگوور

ایوون دوره را،  ارائووه  
 دهد.

هوای  بعضوی قسومت   به مقایسة
 هووایی ازایوون اثوور بووا نمونووه   

اشعارحماسووی امووروزی مبووادرت 
 تموایز هور   نموده، وجوه تشابه و

 بیان کند. یک را

. 

بووه مبووانی فکوووری و   
نظری سرایندة شاهنامه 

حماسی این  آثار دیگر و
دوره دسووووت یابوووود و 

بوووا  هوووا راتفووواوت آن
تحلیول   و یکدیگر، نقود 

 کند.

 درس و ساختار آن:های یادگیری، محتوای فرصت .3

 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درسنوبت 
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 بحث

های آن و معرفی شاهنامه و داستان  اول
 مقایسه با آثار حماسی  قبل و بعد از خود

  

 ؛خالصه داستان رستم و سهراب  دوم
 و ادبی هاینکته به توجه با خوانش درست 

 .، تحلیل داستانحماسی جنبة

درونی  بیرونی وشناسایی رابطة 
زیبوایی   تصویرپردازی و عناصر

 سازی متن

 شناسایی عناصر بررسی متن و
 رستم و»داستان  داستانی در
 «سهراب.

هوا و  گفتگوو دربواره شخصویت    سوم
داسووتان  هووای آنوان در ویژگوی 
 سهراب رستم و

/ تهیة گزارشوی   پوشه کار تهیة
هوای مشوابه داسوتان    داستان از
ادبیووات  در «رسووتم وسووهراب»

 جهان. ایران و

 چهارم

 پنجم

 ؛خالصه داستان سیاووش و سودابه  ششم
 و ادبی هاینکته به باتوجه درستخوانش  

 تحلیل داستان و حماسی جنبة

مایووة کشووف درون شناسووایی و
 داستان

مقایسه داستان سیاووش و 
زلیخای  یوسف و سودابه با

 ها واهتجامی و بیان شب
های اصلی های شخصیتتفاوت

 دو داستان

 هفتم

 هشتم

 ؛خالصه داستان رستم و اسفندیار  نهم
 و ادبی هاینکته به توجه با خوانش درست 

 .تحلیل داستان و حماسی جنبة

 داسووتان دیگووری را از دانشووجو 
ضومن   و شاهنامه انتخاب نماید
داسووتانی بووه  شناسوایی عناصوور 

 بررسووی بافووت ادبووی آن نیووز  
شکلِ گزارش مبادرت نموده، به 

 درسی، به استاد ارائه نماید.

مایوة  بحث گروهی درباره درون دهم
 داستان

دیگور   متنی دیگوری از  دانشجو
های شاهنامه را انتخاب داستان
بووا لحوون حماسووی  کنوود و مووی
 .خواند می

 مایوووة داسوووتان/کشوووف درون  یازدهم 
 روان سازی آن. بررسی متن و

-پردازی ین تصویرتبی بررسی و  دوازدهم

درونووی  هووا و رابطووة بیرونووی و
شناسی متن رستم زیبایی عناصر

 .اسفندیار و

 معرفووی عناصوور  شناسووایی و سیزدهم
 داسووتانی رسووتم و اسووفندیار  
)شخصیت پردازی، فضاسوازی،  
گفتگووو، جوودال، اوج داسووتان،  

یوووک بررسوووی   در دانشوووجو
داستان رسوتم   دو ای درمقایسه

 اسووفندیار ورسووتم  سووهراب و
هوووای تفووواوت هوووا وشوووباهت

 چهاردهم

 پانزدهم

 شانزدهم
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 هوا های اصلی داستانشخصیت صحنه، زمان، مکان و...(
 را مکتوب گزارش دهد.

  
ایفای »، «اکتشافی روش توضیحی و» متنوع مثل: های مختلف وتوان با شیوه این درس را می . راهبردهای تدریس و یادگیری:2

 و... تدریس کرد.« ارائة مستقیم»، داستانی(های بعضی قسمت )در «نقش
 

 . منابع آموزشی:4

 منبع اصلی:   

 ؛شارات قطرهانت تهران: ی. ا. برتلس، به کوشش سعیدحمیدیان، نظر ، چاپ مسکو، زیرشاهنامهفردوسی،  -2

 ؛تهران: انتشارات روزبهان، چاپ اول ،چاپ جالل خالقی مطلق ،شاهنامهفردوسی،  -2

 ؛چاپ دوم تحقیقات فرهنگی، مؤسسه مطالعات وتهران: ، سهراب رستم وداستان مینوی، مجتبی،  -8

 ؛تحقیقات فرهنگی مؤسسه مطالعات و تهران: ،داستان سیاوشمینوی، مجتبی،  -4

 تهران: نشرجامی. ،اسفندیار حماسه رستم ورستگارفسایی، منصور،  -1

 منبع فرعی: 

 چاپ اول؛انتشارات امیرکبیر،  تهران: ،ایران حماسه سرایی درصفا، ذبیح اهلل،  -2

 ؛، چاپ اولناشر نشر تهران:، سهراب غمنامه رستم و، شعار، جعفر و حسن انوری -2

 ؛ی، چاپ اولنشرجامتهران:  ،سهراب حماسه رستم وفسایی، منصور،  رستگار -8

 ؛فرهنگی انتشارات علمی و تهران: ،رنج خار رنگ گل تا ازسرامی، قدمعلی،  -4

 ؛، چاپ دومانتشارات یزدانتهران:  ،شاهنامه مرگ پهلوانان در زندگی واسالمی ندوشن، محمدعلی،  -1

 ؛تهران: انتشارات جامی، چاپ اول ،(ترجمه بزرگ علوی) حماسه ملی ایراننولدکه، تئودور،  -6

 ؛چاپ دومانتشارات خوارزمی، تهران: ، شویاوسوگ سمسکوب، شاهرخ،  -۱

 ؛ملی، چاپ اول انتشارات انجمن آثار تهران: ،هاداستان داستاناسالمی ندوشن، محمدعلی،  -1

 تهران: انتشارات جامی، چاپ دوم؛ ،جام جهان بین، ووووووووووووو -3

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
تهیه طرح 
 درس

های پژوهش
 موردی

 ارزشیابی پایانی  پوشه کار  ترمآزمون میان

2         8 4 2 21 
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 «(ناصر خسرو و مسعود سعد سلمان)  3 متون نظم»فصل درس سر 

 معرفی درس و منطق آن: .5
ترین شاعرانی هستند که با استفاده از قالب از مهمو ناصر خسرو و مسعود سعد سلمان دو تن از شاعران بزرگ و صاحب سبک 

آشنا کنند. دانشجویان با تسلط بر این متون  فلسفی و اخالقی ها و مفاهیم حکمی، اند مخاطبان خود را با آموزهقصیده کوشیده
ششم را  پنجم و سدة اجتماعی و فرهنگی سیاسی، تها، موقعیایی با محتوای عمیق آنتوانند پس از خوانش درست و آشن می

 میان در ها راآن جایگاه شاعری و شیوة سبکی، خصایص این دو شاعر،  آثار و احوال و دریابند و ضمن آشنایی با زندگانی

 تحول سبک خراسانی به عراقی، نشان دهند و با مضامین شعری فارسی همچون حبسیه نیز آشنا شوند. دوره وشاعران هم

 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 
 82زموووووان درس: 

 ساعت
نیاز: متون نظم پیش
(2) 

 نحوه تدریس: 

 ) قصاید ناصر خسرو و مسعود سعد( 2متون نظم نام درس: 

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

 هوای سوبکی اشوعار   ضومن برشومردن ویژگوی    را تبیوین و   پیشینة تحوالت تاریخی و ادبی ایون دوره 
 این آثار را نقد و تحلیل کند. هایی از سلمان، نمونه سعد مسعود ناصرخسرو و

شایستتتتتتتگی 

 اساسی:

CK& PCK 

 2 سطح 3 سطح 5سطح  هامالک

 ناصرخسرو و قصاید خوانش متن
سووعد را بووا  مسووعود

رعایت اصوول روان  
خوووانی، بخوانوود و  
اطالعوووات آشوووکار 

را   هوووواآن اشووووعار
 گزارش کند.

 

پس از درک اطالعوات  
اشعار، بوه کالبود    آشکار

شوووکافی و اسوووتنباط  
 اشوعار هوای دیگور   الیه

 و دازدبپور این شواعران  
هووا و برخووی از ویژگووی

-آن اشعارهای شاخص

 را شناسایی کند. ها

 اطالعووات حاصوول از  
اثور را   خوانش ایون دو 

 تحلیل و تفسیر کند.

ها  گزارشی از اندیشه متن نقد و تحلیل
کوار  های به و زیبایی
 قصووواید رفتوووه در
 مسعود ناصرخسرو و

 ارائه دهد. را،سعد 

هوای  قسمت به مقایسة
 ناصرخسورو و  قصاید از

-بوا نمونوه  سعد  مسعود

اموروزی   اشعار ازهایی 
مبوادرت نمووده، وجووه    

یوک   تمایز هر تشابه و
 بیان کند. را

بووه مبووانی فکووری و   
 شوواعر  ایوون دونظووری 

دسووت یابوود و تفوواوت  
 با یکدیگر، نقد ها راآن
 تحلیل کند. و
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 محتوای درس و ساختار آن ،های یادگیری. فرصت3

نوبتتتتت 

 بحث
 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس

تاریخچوووة پیووودایش و گسوووترش  اول
اسووماعیلیه؛ محورهووای اعتقووادی  

 اسماعیلیه

 های  مطالعة کتاب

تتتاریخ و عقایتتد   فرهوواد، ،دفتووری .2

علمووی و  انتشووارات ، تهووران:استتماعیلیه

 فرهنگی؛

ناصتتر ، یوووگنی ادواردویووچ . بوورتلس، 2

یحیوی   )ترجموه  خسرو و استماعیلیان 

انتشارات بنیواد فرهنوگ   تهران:  ،(آرین پور
 ایران.

 پژوهشووی دربووارة عقایوود 
 اسماعیلیه

شرح احووال و آثوار ناصور خسورو؛      دوم
تأثیر ناصر خسرو در تحول مضمون 

 قصیده.

مطالعة مقدموة گزیوده هوای اشوعار ناصور      
 خسرو.

ای از ناصر بررسی قصیده خوانش و سوم
 خسرو

 

ای از ناصر بررسی قصیده خوانش و چهارم
 خسرو

قصویده   21در هشت جلسه نخست از ترم، 
از ناصر خسرو باید تدریس شود که بخشی 

شوود و   از این قصاید در کالس خوانده موی 
 .برخی دیگر خود خوان خواهند بود

ای از ناصر بررسی قصیده خوانش و پنجم
ای دربوواره مطالعووة مقالووه خسرو

ناصرخسرو و گوزارش آن  
 کالس در

 ناصر خسروتدریس قصیده ای از  ششم

ای از ناصر بررسی قصیده خوانش و هفتم
 خسرو

ای از ناصر بررسی قصیده خوانش و هشتم
 خسرو

-رعایت مهوارت  متن با خوانش قسمتی از

 های خوانداری

 تهیووه گزارشووی علمووی در
خصوص سبک خراسوانی  

 در جایگوواه ناصرخسوورو و
 این سبک

آشنایی با شعر سوبک خراسوانی در    نهم
 غزنویاندوره 

 

شرح احوال مسعود سعد و آشونایی   دهم 
بووا سووبک قصوواید وی و آگوواهی از 
 سیر حبسیه سرایی در زبان فارسی

ه مطالعة یک کتاب یا مقال هاپاسخ به پرسش
 و سووعد دربووارة مسووعود 
 کالس گزارش آن در

نهم تا آخور تورم   از جلسه  کالس گروهی در بحث فردی وای از  بررسووی قصوویده  خوووانش و یازدهم 
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قصیده از قصاید موفق  21 مسعود سعد
مسعود سعد خوانوده شوود   
که بخشی از ایون قصواید   
بووه صووورت خووود خوووان  

 خواهد بود.

ای از  بررسووی قصوویده  خوووانش و دوازدهم
 مسعود سعد

ای از  بررسووی قصوویده  خوووانش و سیزدهم
 مسعود سعد

-رعایت مهوارت  متن با خوانش قسمتی از

 های خوانداری.

مطالعووه حبسوویه در ادب  
فارسی )بخش مربوط بوه  
سووده آغووازین فارسووی تووا 

 سده هفت(  

ای از  بررسووی قصوویده  خوووانش و چهاردهم
 مسعود سعد

  گفتگو بحث و
ای از  بررسووی قصوویده  خوووانش و پانزدهم

 مسعود سعد

ای از  بررسووی قصوویده  خوووانش و شانزدهم
 مسعود سعد

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2
 تر دانشجویان تکالیف زیر را برای آنان معین کند: تواند برای مشارکت بیشاستاد می

 ؛«تاریخ و عقاید اسماعیلیه»و « انناصر خسرو و اسماعیلی»های تلخیص کتاب .2
 )یک قصیده از هر شاعر(  .. نقد لغوی، بالغی و سبکی یکی از قصاید ناصر خسرو و مسعود سعد2

 . منابع آموزشی4

 اصلی:   منبع

 ی مینوی، انتشارات دانشگاه تهران؛، به تصحیح مهدی محقق و مجتبدیوان ناصر خسرو .2

 اه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛، به تصحیح محمد مهیار، انتشارات پژوهشگدیوان مسعود سعد سلمان .2

 منبع فرعی: 

انتشوارات بنیواد فرهنوگ    ، تهوران:  (یحیی آرین پوور  )ترجمه و اسماعیلیانناصر خسرو  ،یوگنی ادواردویچبرتلس،  .2

 ایران؛

 ، تهران: دانشگاه تهران؛ناصر خسروتحلیل اشعار  محقق، مهدی، .2

 ، تهران: جامی؛سی قصیدة ناصر خسرو غالمرضایی، محمد، .8

 ، تهران: طالیه؛سعود سعدگزیدة اشعار م احمد نژاد، کامل و دیگران، .4

 تهران: سخن؛ ده اشعار مسعود سعد(،)گزی زندانی نای شمیسا، سیروس، .1

 ، تهران: امیرکبیر؛تا پایان زندیهحبسیه در ادب فارسی از آغاز شعر فارسی  ظفری، ولی اهلل، .6

 برگزیده مسعود سعد(، تهران: جامی؛)اشعار  فریاداز کوهسار بی نوریان، مهدی، .۱
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 ، تهران: علمی و فرهنگی.تاریخ و عقاید اسماعیلیه د،دفتری، فرها .1

 یادگیری. راهبردهای ارزشیابی 1
 نمره(  24نمره( و کتبی ) 6ارزشیابی پایانی:  آزمون شفاهی )

کنود،   ای که استاد تدریس موی  ارزشیابی فرآیند: در هر جلسه از چند دانشجو خواسته شود که هر یک سه چهار بیت از قصیده
 بخوانند و معنی کنند سپس استاد نظر خود را بیان کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



071 

 
 

 «و نظامی( خاقانی) 2 متون نظم»سر فصل درس 

 : معرفی و منطق درس  .2

با استفاده از قالب قصیده  ترین آثار غنایی و تعلیمی ادبیات فارسی است که خاقانیخاقانی و مخزن االسرار نظامی از مهم اشعار دیوان
فلسفی آشنا کنند. دانشجویان با تسلط بر  و اخالقی ها و مفاهیم حکمی، اند مخاطبان خود را با آموزهو نظامی با مثنوی کوشیده و غزل

ششم را  سدة اجتماعی و فرهنگی سیاسی، ها، موقعیتتوانند پس از خوانش درست و آشنایی با محتوای عمیق آن این متون می
-آن جایگاه شاعری و شیوة سبکی، ضمن نشان دادن خصایص همچنین د؛این دو شاعر آشنا شون آثار و احوال و دریابند و با زندگانی

 های خود به دانش آموزان را کسب کنند.های الزم برای انتقال آموزهآذربایجانی، مهارت شاعران دیگر میان ها در

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 
 82زمان درس: 

 ساعت
 2 نیاز: نظمپیش

 نحوه تدریس: 

 و نظامی نام درس: خاقانی

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

 خاقانی و های سبکی اشعارضمن برشمردن ویژگی را تبیین و  پیشینة تحوالت تاریخی و ادبی این دوره 
 این آثار را نقد و تحلیل کند. هایی از نظامی، نمونه

 شایستگی اساسی:

CK& PCK 2 سطح 3 سطح 5سطح  هامالک 

 خاقوووانی و قصووواید خوانش متن
نظووامی را بووا  اشووعار

رعایت اصوول روان  
خووووانی، بخوانووود و 
اطالعوووات آشوووکار 

را   هوووواآن اشووووعار
 گزارش کند.

 

پووس از درک اطالعووات 
اشوعار، بوه کالبود     آشکار

-شکافی و استنباط الیه

ایون   های دیگور اشوعار  
برخوی   شاعران بپردازد و

-ها و شواخص از ویژگی

 هووا راآن هووای اشووعار 
 شناسایی کند.

 اطالعووات حاصوول از 
اثور را   خوانش این دو

 تحلیل و تفسیر کند.

ها  گزارشی از اندیشه متن نقد و تحلیل
کوار  های به و زیبایی

 رفتوووه در قصووواید 
 اشوووعار خاقوووانی و
را،  ارائوووه  نظوووامی
 دهد.

 ازهای به مقایسة قسمت
 اشوعار  خاقوانی و  قصاید
 هوایی از با نمونوه  نظامی
اموروزی مبوادرت   اشعار 

 نموووده، وجوووه تشووابه و
بیوان   یوک را  تمایز هور 

 کند.

 

بووه مبووانی فکووری و  
شواعر    نظری ایون دو 

دسووت یابوود و تفوواوت 
بووا یکوودیگر،  هووا راآن
 تحلیل کند. و نقد
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 محتوای درس و ساختار آن های یادگیری. فرصت3

نوبت 

 بحث
 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس

 و اجتماعی سیاسی، موقعیت با آشنایی  اول
 خاقانی؛ روزگار فرهنگی

 شاعران سخن سبک با آشنایی 

 آذربایجانی؛

 روزگار تا پردازیقصیده سیر بررسی 

 خاقانی؛

 قصیده میان در خاقانی جایگاه تبیین 

 پردازان؛

 معرفی خاقانی و آثار وی؛ 

 .معرفی منابع تحقیقاتی در مورد خاقانی 

بحث گروهی درباره جایگاه 
 خاقانی

 

 پژوهش دربارة منابع خاقانی
 شناسی

 :حبسیه قصیده شرح و تحلیل دوم
 (...حدم چون کله بندد آه دود آسای منصب)

 تصوووووویرپردازی و بررسوووووی های کالسیمشارکت در بحث
 شناسوووی درزیبوووایی عناصووور

 یک قصیدة خاقانی

 :قصیده ایوان مداین شرح و تحلیل سوم
 (هان ای دل عبرت بین...)

  

 چهارم
 

 :قصیده ترنم المصاب شرح و تحلیل
 (صبحگاهی سر خوناب جگر بگشایید...)

  

 :قصیده مرآت الصفا شرح و تحلیل پنجم
 (مرا دل پیر تعلیم است و...)

بررسی دو مقاله علمی پژوهشی 
  خاقانی در کالس دربارة

به کتاب مرآت الصفا با مراجعه 
قبال کنندگان فهرستی از است

 .تهیه کنداین قصیده 

  :قصیده ترسائیه شرح و تحلیل ششم
 (تر است از خط ترسا....رو فلک کژ)

ترسائیه  قصیدة معرفی شرح 
 .مینورسکی

 :رخسار صبح قصیده شرح و تحلیل هفتم
 (رخسار صبح پرده به عمدا برافکند...)

  خاقانی از غزل 1 و قرائت شرح و تحلیل هشتم

 و اجتماعی سیاسی، موقعیت با آشنایی  نهم
 نظامی؛ روزگار فرهنگی

 روزگار تا پردازیمثنوی سیر بررسی 

 نظامی؛

منظومه  میان نظامی در جایگاه تبیین 
 پردازان؛

 معرفی نظامی و مخزن االسرار وی؛ 
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 .معرفی منابع تحقیقاتی در مورد نظامی 

  2 - 13قرائت و تحلیل ابیات  دهم

مشارکت دانشجویان در بحث  211تا 13قرائت و تحلیل ابیات  یازدهم
 گروهی

پژوهش دربارة حکایات مخزن 
 االسرار 

 822 تا 211قرائت و تحلیل ابیات  دوازدهم
  

شرح   مقایسة دو بررسی و 
ارائة گزارش  و مخزن االسرار

 کالس آن در

   418 تا 822قرائت و تحلیل ابیات  سیزدهم

       681تا  414قرائت و تحلیل ابیات  چهاردهم
  

 بررسوووووی تصوووووویرپردازی و 
 شناسوووی درزیبوووایی عناصووور

مخوووزن  نمونوووه منتخوووب از 
 االسرار

 ۱11تا  686قرائت و تحلیل ابیات  پانزدهم
 

مشارکت در بحث گروهی با 
 موضوع درس

 

 1۱6تا  ۱11قرائت و تحلیل ابیات  شانزدهم
 

نحوة تدریس این  ارزیابی از 
 درسی واحد

 یادگیری. راهبردهای تدریس و 8
های آموزش له، کار گروهی، کارهای نمایشی، آموزش توأمان شیوهل مسأپردازی، ح استفاده از الگوهای مناسب تدریس مثل بدیعه -

 ؛ نگار و...س مانند: رایانه، پردههای آموزشی مناسب در کالو کاربرد، استفاده از ابزار و فناوری
 تکیه بر تمرین در کالس به شیوة کارگاهی. -

 منابع آموزشی  .2

 منبع اصلی: 

 هران: انتشارات سمت؛، تسراچه آوا و رنگجالل الدین،  کزازی،

 ، تهران: علمی فرهنگی.گزیده مخزن االسرارپورنامداریان، تقی و مصطفی موسوی، 

 منبع فرعی: 

 تهران: زوار؛ ،سجادی ضیاءالدین تصحیح ، بهخاقانیدیوان   -

 ؛دانشگاهی نشر تهران: مرکز ،خاقانی دنیای به نگاهیمعصومه،  معدنکن،و  

 ؛دانشگاهی نشر مرکز تهران: ،عروس دیرینه بزم ووووووووووووووو، - 

 ؛مرکز نشر: تهران، خاقانی هایدشواری گزارش جالل الدین. کزازی،  -

 ؛سروش ر:، تبری(بزرین کو دکتر ترجمة) ترسائیه قصیدة شرح ر،والدیمی مینورسکی، - 

 ؛، تهران: دانشگاه پیام نورگزیده مخزن االسرارنژاد، رضا، انزابی -

 ؛سخن: تهران، نظامی اندیشه و آثار زندگی، درباره :آباد ناکجا جستجوی در گنجه پیر ،عبدالحسین زرین کوب،

 ؛امیرکبیر: تهران، تروتیان بهروز تصحیح به ،نظامی خمسهگنجوی،  نظامی - 

 :تهران ،نظامی پیکر هفتو  شیرین و خسرو مجنون، و لیلی مخزن االسرار، توضیح و گزیده د،عبدالحمی آیتی، - 



071 

 
 

 ؛فرهنگی و علمی

 ؛امیرکبیر: تهران ،نظامی آثار در حکمت گنجینة، منصور ثروت،

 .آیدین: تهران، یاگنجه نظامی هایاندیشه ؛بهروز ثروتیان،  -

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری:. 1
 نمره  21ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره  2ها  ینی شده و مشارکت در فعالیت  های یادگیری  پیش ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت

 نمره  8ارزیابی پوشة کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
شود. مبنای  سال انجام می، تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمسالاساس تکالیف یادگیری در طول نیم ارزشیابی از یادگیرنده بر

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است. ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 «عطار( الطیر و منطق سنایی حدیقه ) 4 متون نظم»سر فصل درس 

 الطیر معرفی و منطق درس حدیقه و منطق  .5
انود در   هوا،  کوشویده  الطیر دو مثنوی برجستة عرفانی در ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی و اسالمی هستند که سورایندگان آن   حدیقه و منطق
و موتن   دو نا کنند. دانشجویان با تسولط بور ایو   آشن یتعالیم انسان های عرفان اسالمی و های تمثیلی، مخاطبان خود را با آموزه قالب داستان

تعلیمی شعر فارسی، آمادگی الزم را برای فهم دیگر متون اصلی ادبیات و عرفان  -های تمثیلی ها، افزون بر قرائت متنبا محتوای آن آشنایی
 گیری از این آثار راهنمایی و راهبری کنند.  آموزان را نیز به بهره جمله آثار مولوی، کسب کنند و  دانش اسالمی، از

 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 
 82زمان درس: 

 ساعت
 8 نیاز: نظمپیش

 نحوه تدریس: 

 الطیر حدیقه و منطقنام درس: 

 / پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود: اهداف
 سنایی و های سبکی اشعارضمن برشمردن ویژگی را تبیین و  پیشینة تحوالت تاریخی و ادبی این دوره

 این آثار را نقد و تحلیل کند. هایی از عطار، نمونه

 شایستگی اساسی:

CK& PCK 2 سطح 3 سطح 5سطح  هامالک   

 سووونایی و  قصووواید خوانش متن
عطووار را بووا   اشووعار

رعایووت اصووول روان 
خووووانی، بخوانووود و 
اطالعوووات آشوووکار  

را   هوووواآن اشووووعار
 گزارش کند.

 

 پس از درک اطالعوات آشوکار  
کالبوود شووکافی و   اشووعار، بووه 
 های دیگور اشوعار  استنباط الیه

برخوی از   این شاعران بپردازد و
 های اشوعار ها و شاخصویژگی
 ها را شناسایی کند.آن

اطالعووووات حاصوووول   
اثوور را  ازخوووانش ایوون دو
 تحلیل و تفسیر کند.

 نقد و تحلیل

 متن

هوا   گزارشی از اندیشه
کوار  های بوه  و زیبایی

 رفتووووه در قصوووواید
عطوار   اشعار سنایی و

 را،  ارائه دهد.

 ازهووای بووه مقایسووة قسوومت 
بوا  عطوار   اشعار قصایدسنایی و

اشوعار امووروزی   هوایی از نمونوه 
 مبادرت نمووده وجووه تشوابه و   

 بیان کند. یک را تمایز هر

 

به مبانی فکری و نظوری  
شاعر  دست یابود   این دو

بوووا  هوووا راو تفووواوت آن
تحلیوول  و یکوودیگر، نقوود

 کند.

 
 

 محتوای درس و ساختار آن ،های یادگیری. فرصت3
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نوبت 

 بحث
 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس

معرفوووووی سووووونایی و آثوووووار وی و    اول
مووووورد اسووووتفادة  معرفووووی منووووابع
 سرایندة این اثر؛

معرفووی منووابع تحقیقوواتی در مووورد      
سووووووونایی و نقوووووووش وی در ورود 

 .مباحث عرفانی به شعر فارسی

  

  در توحید و معرفت صص حدیقه، باب اول:  دوم
22 - 2 

 بیت( 68 ابیات: )قرائت و تحلیل

های حدیقه  پژوهش دربارة شرح های کالسی مشارکت در بحث
 هاو تهیة گزارش از آن

 حدیقه، باب اول: در تنزیه تا در مجاهده سوم
 22 - 22صص 

 بیت( 16 )قرائت و تحلیل ابیات:

  

نیازی از حق تا پایان  در بی :حدیقه، باب اول چهارم
   28 - 81در شکر، صص 

 بیت( 1۱ :)قرائت و تحلیل ابیات

های کالمی سنایی  بررسی دیدگاه
علمی چاپ با استفاده از مقاالت 

افت از شده در مجالت معتبر، دری
تارنمای 

ir.noormagswww.  و 
www.sid.ir  

 

 حدیقه، باب سوم: در نعت پیامبر )ص( تا  پنجم
 ۱1-1۱در مذمت علما، صص 
 بیت( ۱4 :)قرائت و تحلیل ابیات

بحوووووث گروهوووووی دربوووووارة 
گریزی سونایی و مقایسوة    تعصب

 آن با دیدگاه مولوی در این زمینه

 

دنیا تا ها: در نکوهش  حدیقه، پندها و حکمت ششم
 پایان در صفت نفس و احوال او، صص

 261 - 241   
 بیت( 22۱ :)قرائت و تحلیل ابیات

هووای  پووژوهش دربووارة دیوودگاه  
تربیتووی سوونایی بووا سووعدی در   

 .گلستان

 هفتم
 

 261-2۱۱ها و حکایات: صص  حدیقه، تمثیل
هوای پیول در    )قرائت و تحلیل ابیاتِ داستان 

شهر کوران، دعوی غافل، خزینة هوو، ابلوه و   
اشتر، احول خودبین، سوتم بوه خوود، عمور و     

 بیت( 16 :کودک، و توکل زن حاتم اصم

پژوهش دربارة علوم و عمول در    
فرهنووگ اسووالمی و قرآنووی و   

 .مقایسة آن با دیدگاه سنایی

http://www.noormags.ir/
http://www.noormags.ir/
http://www.sid.ir/
http://www.sid.ir/


076 

 
 

 هشتم
 

 ها و حکایات:  حدیقه، تمثیل 
   211 - 231صص

های نماز علی  )قرائت و تحلیل ابیاتِ داستان
)ع(، گفتگوی ابراهیم با جبرئل، مناجات 

ستد خردمند،  و موسی، زگی و آینه، داد
خوبان چو پرده برگیرند، بدرود مرغ از ماهی، 
عاشق بغدادی، عاشق منافق، باران خواستن 

، شومی فاش مردعیسی، جامة پاک، جبة 
 (بیت 212  کدن راز، زره علی )ع(:

اجوورای چنوود داسووتان بووه شووکل 
 نمایش در کالس

بازنویسی ده حکایت دیگر قرائت 
نشده در کالس برای کودکوان و  

 نوجوانان

الطیر و  معرفی عطار و آثار وی، تحلیل منطق نهم
معرفی منابع مورد استفادة سرایندة این اثر،  

تحقیقاتی در مورد عطار و نقش معرفی منابع 
 وی عرفان اسالمی و ایرانی

پژوهش دربوارة سواختار داسوتان     
الطیر و تفاوت آن با سوایر   منطق
 های عطار منظومه

 دهم

 

   32 - 34الطیر: مقدمه، صص  منطق
 بیت( 2 - 32)قرائت و تحلیل ابیات 

بحث گروهوی دربوارة تحمیدیوة    
با سونایی در   الطیر منطق عطار در
 حدیقه

 

 226 - 222الطیر: آغاز کتاب صص  منطق یازدهم
بیوت، در   624 - ۱41 :)قرائت و تحلیل ابیات

بیت و ترسیم خطوط کلی داسوتان   282جمع 
 تا انتها(

الطیر بوه   بازنویسی داستان منظق 
زبوووان اموووروزی بوووا حوووذف   

 ها خردداستان

 241الطیر: داستان شیخ صنعان، صص  منطق دوازدهم
- 211 

بیوت.   2218 – 2116 :)قرائت و تحلیل ابیات
 بیت( 418در جمع  بیت، 284هر جلسه 

  

 سیزدهم

 چهاردهم

 

گانة سولوک، بوا    های هفت الطیر: وادی منطق 
 ؟های خرد مندرج در آن، صص حذف داستان

 پانزدهم

 

های مربوط  الطیر: قرائت و تحلیل بیت منطق
های  داستان خرد حذفهای سلوک با  به وادی

  22۱ - 211 مندرج در آن، صص

 )قرائت و تحلیل ابیات
، با حذف 8223 - 8362    

های  ابیات مربوط به حکایت
بیت( 221مندرج در آن، جمع   
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الطیر: قرائت چند داستان کوتاه، صص  منطق شانزدهم
213 - 212 

 :جمع .4112 – 4۱12)قرائت و تحلیل ابیات 
 بیت( 243

دربارة تأثیر اندیشة عطار پژوهش 
در هفت وادی بر سهراب سپهری 

 «نشانی»شعر  در

بحث گروهی در کالس دربارة 
پردازی سنایی، عطار و  داستان

ها و  مولوی و بیان شباهت
.هاهای آن تفاوت  

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری8
 گروهی، کارهای نمایشی؛ پردازی، حل مسأله، کار ب تدریس مثل بدیعهاستفاده از الگوهای مناس -
 های آموزش و کاربرد؛توأمان شیوه آموزش -
 و... ؛نگار های آموزشی مناسب در کالس مانند: رایانه، پردهاستفاده از ابزار و فناوری -
 ر تمرین در کالس به شیوة کارگاهی.تکیه ب -

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی: 

 ی امیر بانوی کریمی؛ تهران: زوار؛به سع ،ابیاتخالصة حدیقة حکیم سنایی غزنوی با شرح  -

 تر تقی پورنامداریان؛ تهران: سمت.تصحیح و توضیح دکتر محمود عابدی و دک ،الطیر عطار نیشابوری منطق -

 منبع فرعی: 

 ؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران؛تصحیح و تحشیه مدرس رضوی ،الطریقه الحقیقه و شریعه حدیقهسنایی غزنوی؛  -

 تهران: علمی؛ ،الحقیقه تعلیقات حدیقه مدرس رضوی، محمدتقی، -

 تهران: زوار؛ ،الحقیقه سنایی هایی از حدیقه شرح دشواری دری، زهرا، -

 ؛محمدرضا شفیعی کدکنی؛ تهران: سخندکتر  ،مقدمه، شرح، تعلیقات ،الطیر منطق عطار نیشابوری، -

هران: انجمن آثار و مفاخر ؛ تثار فریدالدین عطار نیشابوریتحلیل آشرح احوال و نقد و  الزمان، فروزانفر، بدیع -

 فرهنگی؛

 تهران: الهدی؛ اب خویی و دکتر مهرآفاق بایبوردی(،ترجمة دکتر عباس زری) دریای جانریتر، هلموت؛  -

 ؛، چاپ سوماه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران: پژوهشگدیدار با سیمرغ پورنامداریان، تقی، -

 ارومیه: انتشارات حسینی اصل؛ ،الطیر عطار نیشابوری گزیدة منطق ،مرغ در آیینة سیمرغسی مدرسی، فاطمه، -

 ن: مرکز نشر دانشگاهی؛تهرا، غزنوی شناسی توصیفی سنایی کتاب سالمیان، غالمرضا، -

 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.؛  وری اب ش ی طار ن ع  ن دی دال ری ف  خ ی ش  ی اس ن شاب ت ک میرانصاری، علی، -

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری:1
 نمره  21ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره  2ها  ینی شده و مشارکت در فعالیت  های یادگیری  پیش ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت

 نمره  8ارزیابی پوشة کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
شود. مبنای  سال انجام میسال، تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیماساس تکالیف یادگیری در طول نیم ارزشیابی از یادگیرنده بر

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است. ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 «مننوی() 1 متون نظم»سر فصل درس 

 درس مننویمعرفی و منطق  .5
ترین اثر عرفانی ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی و اسالمی است که سرایندة آن، کوشیده است در قالب  مثنوی معنوی برجسته

بینی الهی  های عرفان اسالمی، مبتنی بر جهان های مندرج در آن، مخاطبان خود را با عصارة آموزه شش دفتر و با استفاده از حکایت
توانند پس از آشنایی با محتوای عمیق آن، افزون بر خواندن متنی فاخر از شعر فارسی،  ان با تسلط بر این متن میآشنا کند. دانشجوی

 نظیر برانگیزانند.  گیری از این اثر بی آموزان را نیز به بهره زندگی معنوی خود را با آن هماهنگ کرده، دانش
 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 
 82درس: زمان 
 ساعت
  4 نظم نیاز:پیش

 نحوه تدریس: 

 مثنوینام درس: 

 / پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود: اهداف
های سبکی مثنوی مولوی، ضمن برشمردن ویژگی را تبیین و  پیشینة تحوالت تاریخی و ادبی این دوره

 تحلیل کند.این اثر را نقد و  هایی از نمونه

 شایستگی اساسی:

CK& PCK 2 سطح 3 سطح 5سطح  هامالک 

را مثنوی مولووی   اشعار خوانش متن
با رعایوت اصوول روان   
خوووووانی، بخوانوووود و 
را   اطالعات آشوکار آن 

 گزارش کند.
 

پس از درک اطالعوات  
اشعار، بوه کالبود    آشکار

شوووکافی و اسوووتنباط  
 های دیگور اشوعار  الیه
برخی  بپردازد و اثر این

-ها و شاخصاز ویژگی

را شناسووایی  آنهووای 
 کند.

خووانش   اطالعات حاصول از  
 این اثر را تحلیل و تفسیر کند.

 نقد و تحلیل

 متن

هوا و   گزارشی از اندیشه
کار رفتوه  های به زیبایی
را،  مثنوووی معنوووی  در

 ارائه دهد.

هوای  به مقایسة قسمت
بووا  مثنوووی معنوووی از

-مثنووی  ازهایی نمونه

اموروزی مبوادرت    های
 نموده، وجووه تشوابه و  

بیوان   یوک را  تمایز هر
 کند.

 

 بووه مبووانی فکووری و نظووری  
-آن و دست یابد این اثر شاعر

 تحلیل کند. و ، نقدرا ها
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 محتوای درس و ساختار آن ،های یادگیریفرصت. 2

نوبت 

 بحث
 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس

 مولوی و آثار وی؛معرفی   اول
بع تحلیوول مثنوووی و معرفووی منووا   

مووورد اسووتفادة سوورایندة ایوون اثوور  
معرفوووی منوووابع تحقیقووواتی در    و

 .مورد مولوی

بحووووث گروهووووی دربوووواره جایگوووواه 
مولووووووی در فرهنوووووگ و ادبیوووووات 

 .ایران و اسالم

منووووابع  پووووژوهش دربوووواره 
فکوووری مولووووی در  عرفوووان 

 .پیش از مولوی

 .2 - 84های  بیتدیباچه:  دوم
 )قرائت و تحلیل ابیات(

پژوهش دربارة نیایش در  های کالسیمشارکت در بحث
نامه  مثنوی و نیایشی بودن نی

با مراجعه به منابع مربوط در 
 .این زمینه

 81 - 246های  دفتر اول: بیت سوم
پادشاه و   )قرائت و تحلیل ابیات داستان

ع وجممبیت، در 211کنیزک، هر جلسه 
 بیت( 222

نمونووه تحلیوول داسووتان  ارائووة  
  .پادشاه و کنیزک

 چهارم
 

 .24۱-828های  بیت: دفتر اول پنجم
مرد بقال و   ستانا)قرائت و تحلیل ابیاتِ د

 بیت( ۱6در مجموع  طوطی،

بررسووی دو مقالووه علمووی پژوهشووی در  
پردازی مولووی بوا     داستانه کالس دربار

اسووتفاده از نظریووات جدیوود نقوود ادبووی  
 ( www.sid.irافت از تارنمای دری)

هووای  روایووت هپووژوهش دربووار
 داستان

 .311 - 2813 های  بیتدفتر اول:  ششم
)قرائت و تحلیل ابیاتِ داستان نجیوران و  

های کوتاه دیگر منودرج در   شیر و حکایت
بیت، در 211این داستان، هر جلسه حدود 

 بیت( 413ع وجمم

های کوتاه منودرج   اجرای یکی از داستان
 .در داستان اصلی به صورت نمایش

توکول در قورآن    هپژوهش دربار
 هفتم .کریم و دیدگاه مولوی

 هشتم

 نهم

 دهم

 .2328 - 2248های  دفتر اول: بیت  یازدهم
)قرائت و تحلیل ابیاتِ داستان پیر چنگی 

های کوتاه دیگر مندرج در این  و حکایت
بیت، در 221داستان، هر جلسه حدود 

 بیت( 881 مجموع

حکایات نیایشی  پژوهش درباره مشارکت دانشجویان در بحث گروهی
مثنوووی بووا مراجعووه بووه منووابع  
مربوط در این زمینوه و بررسوی   

هووای عرفووانی و اخالقووی پیووام
 داستان. 

 

 دوازدهم

 سیزدهم

چهارده
 م

   2384 - 8122های  بیتدفتر اول: 
در صوفت پیور،   »)قرائت و تحلیل ابیواتِ  

و  وصیت پیامبر )ص( بور اموام علوی )ع(   

پووژوهش در اصووطالح ولووی و   
 .والیت در مثنوی

http://www.sid.ir/
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 مجموعدر   داستان کبودی زدن قزوینی،
 بیت( ۱1

 پانزدهم
 

 
 .8۱22 - 4118 های بیتدفتر اول: 

و  )قرائووت و تحلیوول ابیوواتِ داسووتان خوود
انداختن خصم بر روی امیرالمؤمین علوی  

 212ع وجممبیت، در  242)ع(، هر جلسه 
 بیت(

 
مشارکت در بحوث گروهوی بوا موضووع     
شخصوویت امووام علووی )ع( در دیوودگاه   

 مولوی

 
 

 شانزدهم پژوهش در اخالص عمل

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2
های آموزش له، کار گروهی، کارهای نمایشی، آموزش توأمان شیوهپردازی، حل مسأ ب تدریس مثل بدیعهاستفاده از الگوهای مناس -

 نگار و...؛س مانند: رایانه، پردههای آموزشی مناسب در کالو کاربرد، استفاده از ابزار و فناوری
 تکیه بر تمرین در کالس به شیوة کارگاهی. -

 موزشی. منابع آ4

 منبع اصلی: 

 .2816تهران: اطالعات،  ،)دفتر اول( شرح جامع مننوی ،کریمزمانی، 

 منبع فرعی: 

 تهران: علمی و فرهنگی؛ ،شرح مننوی معنوی شهیدی، سیدجعفر، -

 تهران: نشر انتشار؛ ،تفسیر و نقد و تحلیل مننوی جعفری، محمدتقی، -

  علمی و فرهنگی؛ انتشارات تهران: ،سن الهوتی(ترجمه و تعلیق ح) شرح مننوی معنوی نیکلسون، رینولد الین، -

 ؛ تهران: زوار؛دکتر محمد استعالمیها  مقدمه، تصحیح، تعلیقات و فهرست ،مننوی الدین محمد، مولوی، جالل -

 ؛انتشارات علمی و فرهنگی، تهران: سر نی ،کوب، عبدالحسین زرین -

 ؛انتشارات علمی و فرهنگیهران: ، تبحر در کوزه کوب، عبدالحسین، زرین -

دکتر توفیق وضیحات ترجمه و ت ،هاای از آن موالناجالالدین زندگانی، فلسفه، آثار و گزیده ،گولپینارلی، عبدالباقی -

 تهران: پارسه؛ سبحانی،

 تهران: نشر علم؛ ،دعا در مننوی خدایار، ابراهیم، -

 (،" وی ن ث م  الت ی ث م و ت  ص ص ذ ق خمأ" وی ن ث م  ث ادی اح"  اب ت از دو ک  ی ق ی ف ل ت)  وی ن ن م  ص ص قو   ث ادی حاالزمان،   ع دی ر، ب ف زانرو ف -

 تهران: امیرکبیر؛ ، داودی  ن ی س دد دکتر ح ج م  م ظی ن و ت  ل ام ک  ة م رج ت

 مروارید؛ تهران: ،بوطیقای روایت در مننوی یاهای در از اشارت  توکلی، حمیدرضا، -

قم:  پژوهی؛ های مولوی ترین کتاب قدیمیشامل جدیدترین تحقیقات و  ،شناسی توصیفی موالنا کتاب عالمی، محمدعلم، -

 دانشگاه قم.

 تهران: سخن. ، به تصحیح عباسعلی وفایی،مفتاح االسرار در شرح مننویخوارزمی، آدینه محمد، -

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری:. 1
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 نمره  21ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره  2ها  ینی شده و مشارکت در فعالیت  های یادگیری  پیش ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت

 نمره  8ارزیابی پوشة کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
شود. مبنای  سال انجام می، تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمسالاساس تکالیف یادگیری در طول نیم ارزشیابی از یادگیرنده بر

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است. ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 «بوستان( ) 4 متون نظم»سر فصل درس 

 . معرفی و منطق درس بوستان5
های اخالقی ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی است که سعدی کوشیده است در قالب ده  مثنویترین  بوستان سعدی یکی از برجسته

بینوی توحیودی آشونا کنود.      شهر مبتنی بر جهوان های مندرج در آن، مخاطبان خود را با آرمان بیت( و با استفاده از داستان 4122باب )
وای عمیق آن، افزون بر قرائوت موتن تعلیموی شوعر فارسوی، زنودگی       توانند پس از آشنایی با محت دانشجویان با تسلط بر این متن می

 گیری از این اثر ترغیب کنند.  آموزان را نیز به آشنایی و بهره معنوی خود را با آن همسان ساخته، دانش
 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 
 82زمان درس: 

 ساعت
    1 نیاز: نظمپیش

 نحوه تدریس: 

 بوستان نام درس:

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
های سبکی بوستان سعدی، ضمن برشمردن ویژگی را تبیین و  پیشینة تحوالت تاریخی و ادبی این دوره

 این اثر را نقد و تحلیل کند. هایی از نمونه

 شایستگی اساسی:

CK& PCK 2 سطح 3 سطح 5سطح  هامالک  

بوسووتان را بووا  اشووعار خوانش متن
رعایووت اصووول روان 
خووووانی، بخوانووود و 
 اطالعوات آشوکار آن  

 را  گزارش کند.
 

پووس از درک اطالعووات  
اشوعار، بوه کالبود     آشکار

-شکافی و استنباط الیوه 

این اثور   های دیگر اشعار
برخووووی از  بپووووردازد و

هوای  ها و شاخصویژگی
 را شناسایی کند. آن

اطالعووات حاصوول ازخوووانش  
 این اثر را تحلیل و تفسیر کند.

 نقد و تحلیل

 متن

هوا   گزارشی از اندیشه
کوار  های بوه  و زیبایی
بوسووتان را،   رفتووه در
 ارائه دهد.

 ازهای به مقایسة قسمت
 هوایی از با نمونوه بوستان 
هووای امووروزی  مثنوووی

مبووادرت نموووده، وجوووه  
 یوک را  تمایز هر تشابه و
 بیان کند.

 

بووه مبووانی فکووری و نظووری   
این اثور  دسوت یابود و     شاعر
 تحلیل کند. و ها را، نقدآن

 

 محتوای درس و ساختار آن ،های یادگیری. فرصت2
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نوبت 

 بحث
 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس

 معرفی سعدی و آثار وی؛  اول
ان اثووور  تحلیووول بوسوووتان و بیووو   

 های اسالمی این اثر؛پذیری
منووووابع تحقیقوووواتی در  معرفووووی  

 .مورد سعدی
 

بحث گروهی درباره جایگاه سعدی در 
 .فرهنگ و ادبیات ایران

 

 

 2 - 3۱های  بیتدیباچه:  دوم
 )قرائت و تحلیل ابیات(

های  پژوهش دربارة تحمیدیه .های کالسیمشارکت در بحث
 .ادب فارسی

 221 - 2224های  باب اول: بیت سوم
ها، هر  )قرائت و تحلیل ابیات و داستان

 811ع مجموبیت، در 211جلسه حدود 
 بیت(

اجرای چند داستان به شکل نمایش در 
 .کالس

برگردان چند داستان به نثور  
 چهارم .روان امروزی

 پنجم

 2221 - 2622های  بیتباب دوم:  ششم
ها، هر  )قرائت و تحلیل ابیات و داستان

 811ع وجممبیت، در 211جلسه حدود 
 بیت(

بررسووی دو مقالووه علمووی پژوهشووی در 
هوای سوعدی بوا     کالس دربارة داسوتان 

اده از نظریووات جدیوود نقوود ادبووی، اسوتف 
افووووووووووت از تارنمووووووووووای  دری
ir.noormagswww.  و 

www.sid.ir 

 

 هفتم

 هشتم

  23۱3 - 2628های  بیتباب سوم:  نهم
هووا،  )قرائووت و تحلیوول ابیووات و داسووتان  

 بیت(211

پژوهش دربارة عشق مجازی  
و محبت روحوانی از دیودگاه   

 .سعدی

 2111 - 2311های  باب چهارم: بیت دهم
ها،  داستان)قرائت و تحلیل ابیات و 

 بیت(211

  مشارکت دانشجویان در بحث گروهی

 های بیتباب پنجم و ششم:  یازدهم 
 21۱8 - 2112 

هووا،  )قرائووت و تحلیوول ابیووات و داسووتان  
 بیت(211

پژوهش دربارة رضا و قناعت  
 .در احادیث اسالمی

 دوازدهم
 

   21۱4 - 8821های  بیتباب هفتم: 
هوا، هور    )قرائت و تحلیل ابیوات و داسوتان  

 211ع وجموومبیووت، در 211جلسووه حوودود 
 بیت(

مشارکت در بحث گروهی بوا موضووع   
هوای دیودگاه    ها و شوباهت  بیان تفاوت

سوعدی در مووورد تریبوت در بوسووتان و   
 .گلستان

شوهر  پژوهش دربوارة آرموان  
 .سعدی

 سیزدهم

http://www.noormags.ir/
http://www.noormags.ir/
http://www.sid.ir/
http://www.sid.ir/
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 8822- 81۱1 های بیت باب هشتم: چهاردهم
ها،  )قرائت و تحلیل ابیات و داستان

 بیت(211

پووژوهش دربووارة تووأثیر آثووار  
 .سعدی در ادبیات جهان

 .81۱6 - 8312 های بیت باب نهم: پانزدهم
هووا،  )قرائووت و تحلیوول ابیووات و داسووتان  

 بیت(211

بحث گروهی دربارة حضور آثار سوعدی  
در نظووام آموزشووی کشووورهای حوووزة  

)کشوورهای   .تمدنی مشترک بوا ایوران  
 آسیای مرکزی، قفقاز و افغانستان(

 

 .8318 - 4122های  باب دهم: بیت شانزدهم
 )قرائت و تحلیل ابیات(

نقد سه کتاب در کوالس در   
 .شناسی زمینة سعدی

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:2
های آموزش مان شیوهگروهی، کارهای نمایشی، آموزش توأ له، کاربدیعه پردازی، حل مسأ استفاده از الگوهای مناسب تدریس مثل -

 نگار و...؛س مانند: رایانه، پردههای آموزشی مناسب در کالو کاربرد، استفاده از ابزار و فناوری
 تکیه بر تمرین در کالس به شیوة کارگاهی. -
 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی: 

 چاپ پنجم. ، تهران: خوارزمی،(28۱1) یوسفیح و توضیح دکتر غالمحسین تصحی بوستان سعدی

 منبع فرعی: 

ران: وزارت فرهنگ و ارشاد ته زرگداشت هشتصدمین سال تولد سعدی(،)مجموعه مقاالت کنگرة ب ذکر جمیل سعدی -

 اسالمی؛

 شناسی؛ شیراز: بنیاد فارس ،پژوهی فرهنگ سعدیلی، کاووس،  حسن -

 تهران: طرح نو.، سعدی ،موحد، ضیا -

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری:. 1
 نمره  21ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره  2ها  ینی شده و مشارکت در فعالیت  های یادگیری  پیش ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت

 نمره  8ارزیابی پوشة کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
شود. مبنای  سال انجام میسال، تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمتکالیف یادگیری در طول نیماساس  ارزشیابی از یادگیرنده بر

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.  ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 «)حافظ( 1 متون نظم»سر فصل درس 

 معرفی و منطق درس حافظ .5
مخاطبان خود  ترین آثار غنایی و عرفانی ادبیات فارسی است که حافظ کوشیده است با استفاده از قالب غزل، دیوان حافظ از مهم       

توانند پس از خوانش درست و آشنایی با  آشنا کند. دانشجویان با تسلط بر این متن می و مفاهیم عرفانی و عاشقانه ها را با آموزه
وی آشنا شوند.  افکار و احوال هشتم را دریابند و با زندگانی، سدة اجتماعی و فرهنگی  سیاسی،  فضای  محتوای عمیق عرفانی آن، 

 سبک عراقی و پس آن نشان دهند.  سرایان و شاعران غزل میان در وی را جایگاه حافظ  و شاعری و شیوة سبکی خصایص چنینهم
 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 
 ساعت 82زمان درس: 

  6 نیاز: نظمپیش
 نحوه تدریس: 

 حافظنام درس: 

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

 بود:
غزلیات  های سبکیضمن برشمردن ویژگی را تبیین و  پیشینة تحوالت تاریخی و ادبی این دوره

 این اثر را نقد و تحلیل کند. هایی از ، نمونهحافظ

 اساسی: شایستگی
CK& PCK 2 سطح 3 سطح 5سطح  هامالک 

غزلیووات حووافظ را بووا    خوانش متن 
رعایوووت اصوووول روان 
خوووووانی، بخوانوووود و  
را   اطالعووات آشووکار آن

 گزارش کند.
 

پوووووووووس از درک 
 اطالعوووات آشوووکار 
اشوووعار، بوووه کالبووود 
شووکافی و اسووتنباط  

 های دیگر اشعارالیه
 ایوون اثوور بپووردازد و 

هوا و  برخی از ویژگی
را  هووای آنشوواخص

 شناسایی کند.

 اطالعووات حاصوول از 
خوووانش ایوون اثوور را  
 تحلیل و تفسیر کند.

هوا و   گزارشی از اندیشه متنتحلیل  و نقد
کار رفتوه  های به زیبایی
غزلیوووات حوووافظ را،   در

 ارائه دهد.

-به مقایسوة قسومت  

هووای ازغووزلهووای 
هوایی  با نمونوه حافظ 
های اموروزی  غزل از

مبادرت نموده، وجوه 
 تمووایز هوور تشووابه و
 بیان کند. یک را

 

بووه مبووانی فکووری و  
شوواعراین اثوور   نظووری

هوا را،  دست یابد و آن
 تحلیل کند. و نقد

 

 محتوای درس و ساختار آن ،های یادگیری. فرصت2
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نوبت 

 بحث
 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس

سیر آن با معرفی تعریف غزل و بررسی   اول
 های معروف؛شخصیت

 .معرفی حافظ  و سبک شعری او -   

ظ منابع حاف تهیة جدولی از .بحث گروهی
اساس اهمیت برای  شناسی بر
 .های موردیپژوهش

ها و خوانش و بررسی چند غزل و بیان اندیشه دوم
 .هنرهای زبانی حافظ

های کالمی و تحلیل زیبایی
 .محتوایی غزل درکالس

 

 .پژوهش موردی  .خوانش و تحلیل چند غزل از دیوان حافظ    سوم

های متنوع توسط خوانش غزل .خوانش و تحلیل  چند غزل از دیوان حافظ چهارم
 .دانشجویان

 

از  هابررسی آن وانش و تحلیل  چند غزل وخ پنجم
 .های کالمینظر وزن عروضی و آرایه

  .های هدفدارپاسخ به پرسش

  .بحث گروهی . و تحلیل چند غزلخوانش  ششم

ها از نظر خوانش و  چند غزل و مقایسه آن هفتم
  .محتوا

 حافظ با قایسه یک غزل ازم .بحث گروهی
 .های سعدیغزل یکی از

خوانش و تشریح  چند غزل از دیوان حافظ از  هشتم
 .نظر تأثیر گذاری آن بر دیگران

  

  .پاسخ پرسش و .هاآننش و  چند غزل و تفسیر یکی از خوا نهم

میزان تأثیر پذیری حافظ از  .بحث گروهی .های متنوع توسط دانشجویانخوانش غزل دهم 
 را خواجوی کرمانی و سعدی

 .پژوهش کنند

تفاوت های عینی نمونه ذکر با .پاسخ پرسش و .خوانش چند غزل از دیوان حافظ یازدهم 
 .مثنوی نشان دهند غزل و

تحلیل  چند غزل از نظر موضوع و خوانش و  دوازدهم
 .محتوا

 خوانش غنایی یا عرفانی چند
 .حافظ غزل از

های کالمی و تحلیل زیبایی
 .محتوایی غزل

     .حافظ غزل از تحلیل چند خوانش و سیزدهم

چهارده
 م

 بررسی یک غزل از و نقد   .حافظ خوانش چند غزل از
 .حافظ

   .حافظ خوانش چند غزل از پانزدهم

 دانشوووجویان از نظووور اظهوووار .بندی مطالبجمع شانزدهم
 .وضعیت آموزشی این درس

 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2
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های آموزش توأمان شیوه له، کار گروهی، کارهای نمایشی، آموزشأپردازی، حل مس استفاده از الگوهای مناسب تدریس مثل بدیعه  -
 ؛ نگار و...س مانند: رایانه، پردهآموزشی مناسب در کالهای استفاده از ابزار و فناوری و کاربرد

 تکیه بر تمرین در کالس به شیوة کارگاهی. -
 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی: 

  .انتشارات زوار  :نتهراقزوینی،  ، به تصحیح غنیحافظ            اصلی:دیوان

 منبع فرعی: 

 ؛: چاپ اولتهران انتشارات علمی و فرهنگی،  ، حافظ نامه بهاءالدین،  خرمشاهی،  -2

 ، تهران: قطره؛شرح شوق، (2832) یان، سعیدحمید -2

 ؛: چاپ دومتهران نشر توس،  ، مکتب حافظ منوچهر،  مرتضوی،  -8

 ؛چاپ اول نشر زوار،  تهران: ، تاریخ عصر حافظ قاسم،  غنی،  -4

 معین، چاپ اول؛نشر  تهران:   ، حافظ شیرین سخن محمد،  معین،  -1

 ؛تهران  چاپ دوم انتشارات نشر فرهنگ،  تهران:  ،حافظ و موسیقی حسینعلی،  مالح،  -6

 نشر زوار، چاپ دوم؛ تهران:  ، جستجوی حافظ در رحیم،  ذوالنور،  -۱

 نشر یزدان، چاپ دوم؛ تهران:   ، ناپذیر حافظماجرای پایان محمدعلی،  اسالمی ندوشن،  -1

 نشر مرکز، چاپ دوم؛ تهران:  ، عرفان و رندی در شعر حافظ داریوش،  آشوری،  -3

 ؛چاپ سوم نشر خوارزمی،  ، بانگ جرس ، (2861) پرتو علوی،  -21

 ؛چاپ سی و دوم انتشارات صفی علیشاه،  تهران: ،دیوان حافظ ، (28۱6) خلیل خطیب رهبر،  -22

 چاپ ششم. انتشارات علمی،  تهران:   ،فرهنگ اشعار حافظ احمد علی،  رجایی بخارایی،  -22

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری:1
 نمره  21ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره  2ها  نی شده و مشارکت در فعالیتبی  های یادگیری  پیش ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت

 نمره  8ارزیابی پوشة کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
شود. مبنای  سال انجام میسال، تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیماساس تکالیف یادگیری در طول نیم ارزشیابی از یادگیرنده بر

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است. ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 «(بیدل )صائب و 4 متون نظم»سر فصل درس 

 معرفی و منطق درس صائب و بیدل .5
اند با استفاده از قالب حوزة سبک هندی است که این شاعران کوشیده ترین آثار غنایی ادبیات فارسی دربیدل از مهم صائب ودیوان       

توانند پس از خوانش  آشنا کنند. دانشجویان با تسلط بر این دو متن میغنایی  و اخالقی ها و مفاهیم حکمی، غزل، مخاطبان خود را با آموزه
 صائب و آثار و احوال و یازدهم را دریابند و با زندگانی سدة اجتماعی و فرهنگی ادبی، ها، موقعیتدرست و آشنایی با محتوای عمیق آن

 به سبک هندی نشان دهند و پردازان و شاعرانغزل یانم در ها راآن جایگاه و شاعری شیوة سبکی، خصایص همچنین ؛بیدل آشنا شوند
 .کنند پیدا وقوف قاره شبه در فارسی ادب و زبان گسترش اهمیت
 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 
 82زمان درس: 

 ساعت
  ۱ نیاز: نظمپیش

 نحوه تدریس: 

 بیدل نام درس: صائب و

 واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود: / پیامدهای یادگیری: در پایان این اهداف
بیدل،  صائب و های اشعارضمن برشمردن ویژگی را تبیین و  پیشینة تحوالت تاریخی و ادبی این دوره

 این آثار را نقد و تحلیل کند. هایی از نمونه

 شایستگی اساسی:

CK& PCK 2 سطح  3 سطح 5سطح  هامالک 

 غزلیوووات صوووائب و خوانش متن
بیوودل را بووا   اشووعار

رعایووت اصووول روان 
خووووانی، بخوانووود و 
  اطالعوات آشوکار آن  

 را  گزارش کند.
 

پوووس از درک اطالعوووات 
اشووعار، بووه کالبوود   آشووکار

های شکافی و استنباط الیه
اثوور  ایوون دو دیگوور اشووعار
ها برخی از ویژگی بپردازد و
را  هوواهووای آنو شوواخص
 شناسایی کند.

خووانش   اطالعات حاصل از 
اثر را تحلیل و تفسویر  این دو 
 کند.

 نقد و تحلیل

 متن

هوا   گزارشی از اندیشه
کوار  های بوه  و زیبایی
غزلیوووات  رفتوووه در
بیودل   اشعار صائب و

 ارائه دهد.را، 

 ازهوای  به مقایسة قسومت 
 اشوعار  هوای صوائب و  غزل
-غزل هایی ازبا نمونهبیدل 

هووای امووروزی مبووادرت   
تموایز   نموده، وجوه تشابه و

 بیان کند. یک را هر

 

 بووه مبووانی فکووری و نظووری 
دست یابد  شاعران این دو اثر

 تحلیل کند. و ها را، نقدو آن
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نوبت 

 بحث
 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس

 و هندی سبک ادبیات باب در مقدماتی  اول
 قاره؛ شبه به مهاجر شاعران

 و اجتماعی سیاسی، موقعیت با آشنایی 
 بیدل؛ صائب و روزگار فرهنگی

 هندی؛ شاعران سخن سبک با آشنایی 

 بیدل؛ صائب ومعرفی  

اشعار معرفی منابع تحقیقاتی در مورد  
 .بیدل صائب و

  

های دیوان  پژوهش دربارة شرح های کالسی مشارکت در بحث غزل صائب 4قرائت و تحلیل   دوم
 هاآن صائب و تهیة گزارش از

   غزل صائب 4قرائت و تحلیل  سوم

   صائبهای  بررسی دیدگاه غزل صائب 4 قرائت و تحلیل  چهارم

تورین  بحث گروهی دربوارة مهوم   غزل صائب 4قرائت و تحلیل  پنجم
 تصاویر شعر صائب

 

هووای  دیوودگاهپووژوهش دربووارة    غزل صائب 4قرائت و تحلیل  ششم
 تربیتی و اخالقی صائب

 غزل صائب 4قرائت و تحلیل  هفتم
 

اسووتخراج ده اسوولوب معادلووه در  
 شعر صائب

 هشتم
 

 هایانتخاب بیت بررسی و  غزل صائب 4قرائت و تحلیل 
 شده صائبمثل 

هوای  پژوهش دربارة ساختار غزل  غزل بیدل  4قرائت و تحلیل  نهم
 بیدل

 دهم
 

ثیر صوائب  بحث گروهی دربارة تأ غزل بیدل 4قرائت و تحلیل 
 بر دیگران

 

اسووتخراج ده مضوومون از اشووعار   غزل بیدل 4قرائت و تحلیل  یازدهم
 بیدل

 مقایسه شعر بیدل با صائب  غزل بیدل  4قرائت و تحلیل  دوازدهم

  غزل بیدل 4قرائت و تحلیل  سیزدهم

چهارده
 م
 

  غزل بیدل  4قرائت و تحلیل 

http://www.sid.ir/
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 پانزدهم
 

پووژوهش دربووارة تووأثیر شوواعران   غزل بیدل 4قرائت و تحلیل 
 سبک هندی بر شاعران معاصر

بحث گروهی در کوالس دربوارة    غزل بیدل 4 قرائت و تحلیل شانزدهم
 های بیدل تمثیل

 

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 8

 گروهی، کارهای نمایشی؛پردازی، حل مسأله، کار  ب تدریس مثل بدیعهاستفاده از الگوهای مناس -
 د؛های آموزش و کاربرآموزش توأمان شیوه -
 ؛ نگار و...س مانند: رایانه، پردههای آموزشی مناسب در کالاستفاده از ابزار و فناوری -
 ر تمرین در کالس به شیوة کارگاهی.تکیه ب -
 

 :. منابع آموزشی4

 منبع اصلی: 

 .تسم ن:، تهراهندی سبک معروف شعرای دیگر و صائب اشعار برگزیدهمحمد،  قهرمان، 

 منبع فرعی: 

 ؛سخن: تهران، صائب اشعار برگزیدهمجموعه رنگین کل،  محمد، قهرمان، - 

 فرهنگی؛ و علمی ن:، تهراقهرمان محمد کوشش به، تبریزی صائب دیوان - 

 ؛آگه: تهران، هاآینه شاعر، محمدرضا کدکنی، شفیعی - 

 مرکز اسناد دانشگاه تهران؛ ة مرکزی ونخا، کتابسبک هندی صائب ورسول،  دریاگشت، محمد - 

 .بانتشارات فرتا تهران: ،شعرصائب حکمت عامیانه درزندی، حاتم،  - 

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری:1
 نمره  21ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره  2ها  ینی شده و مشارکت در فعالیتب  یادگیری  پیشهای  ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت

 نمره  8ارزیابی پوشة کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
شود. مبنای  سال انجام میسال، تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیماساس تکالیف یادگیری در طول نیم ارزشیابی از یادگیرنده بر

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است. مالکارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( 
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 «(انقالب اسالمی تا معاصر ومشروطه  دورة )شعر  3متون نظم »سر فصل درس 

 معرفی و منطق درس:  .5
 معاصر در عصر مشروطه و فارسی نثر و نظم هایبه عنوان درسی که از یک سو دانشجو را با ویژگی مشروطه و معاصر شعر       

هایی عالی دهد، بسیار مهم است. در این درس هم نمونهکند و از سویی دیگر رابطة این دوره ادبی را با ادوار گذشته نشان میآشنا می
مند دانشجو هم خود از این ادبیات بهره ها تا شاعران این دو دوره به خوبی شناخته شوند.آید هم تحلیل آناز ادبیات این دو دوره می

 کند.می های شعری این دو دوره آشناویژگیآموزان را به هم دانششود و می
 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 
 82زمان درس: 

 ساعت
 3 نیاز: نظمپیش

 نحوه تدریس: 

 انقالب اسالمی دورة مشروطه تا شعرنام درس: 

 خواهد بود: / پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر اهداف
این دوره،  های اشعارضمن برشمردن ویژگی را تبیین و  پیشینة تحوالت تاریخی و ادبی این دوره

 این عصر را نقد و تحلیل کند. آثار هایی از نمونه

 شایستگی اساسی:
CK& PCK 2 سطح 3 سطح 5سطح  هامالک 

گونوواگون ایوون  اشووعار خوانش متن
را با رعایت اصول  دوره

روان خوانی، بخوانود و  
 هوا اطالعات آشکار آن
 را  گزارش کند.

 

پوووس از درک اطالعوووات 
اشووعار، بووه کالبوود   آشووکار

های شکافی و استنباط الیه
ایووون دوره  اشوووعاردیگووور 
ها برخی از ویژگی بپردازد و
را  هوواهووای آنو شوواخص
 شناسایی کند.

خوانش  اطالعات حاصل از 
را تحلیول و   دورهاین  اشعار

 تفسیر کند.

 نقد و تحلیل

 متن

هوا و   گزارشی از اندیشه
کار رفتوه  های به زیبایی

را،  ایوون دوره  اشووعار رد
 ارائه دهد.

 ازهوای  به مقایسة قسومت 
-بوا نمونوه  این دوره  اشعار

 اشعار کهن فارسی هایی از
مبادرت نموده، وجوه تشابه 

بیووان  یووک را تمووایز هوور و
 کند.

 

 به مبوانی فکوری و نظوری    
دسووت   شوواعران ایوون دوره

تحلیل  و ها را، نقدیابد و آن
 کند.

 

 محتوای درس و ساختار آن ،های یادگیریفرصت. 2

 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درسنوبت 
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 بحث

   مشروطه  دورةمعرفی و بررسی شعر  :کلیات اول

نسیم شمال،  شعر از هاییگزیده نقد و بررسی دوم
 .فرخی یزدیو  میرزاده عشقی

تهیه فهرستی از مضامین شعر  های کالسیمشارکت در بحث
 مشروطه

دهخدا،  شعر از هاییگزیده نقد و بررسی سوم
 .ادیب الممالک فراهانى و الهوتی

 پژوهش دربارة منابع 

 چهارم
 

ملک الشعرا  شعر از هاییگزیده نقد و بررسی
 .عارف قزوینى و بهار، ایرج میرزا

 شاعران از : معرفی و بررسی اشعارکلیات پنجم
 .اسالمی مشروطه تا انقالب

بررسی دو مقاله علمی 
شعر پژوهشی در کالس دربارة 

 مشروطه 

 

 اخوان شعر نیما و از هاییگزیده نقد و بررسی ششم
 .ثالث

 معرفی دو شاعر این دوره 

فروغ  ،شاملوشعر  از هاییگزیده نقد و بررسی هفتم
 سپهری فرخزاد و سهراب

 شعر پروین از هاییگزیده نقد و بررسی هشتم
  شهریار و اعتصامی

ترین تهیه جدولی از مهم از شاعران یقرائت اشعار دیگر
 مضامین این دوره

سایه و شفیعی شعر  از هاییگزیده نقد و بررسی نهم
 کدکنی 

هوشنگ ابتهاج  شعر از هاییگزیده نقد و بررسی دهم
 ریرهی معی و

فریدون  هایی از شعربررسی و نقد گزیده یازدهم
 مشیری و سیاوش کسرایی

مشارکت دانشجویان در بحث 
 گروهی

 مقایسه دو شاعر این دوره
 

 و یداهلل رویایی هایی از شعربررسی و نقد گزیده دوازدهم
 فریدون توللی

سیمین بهبهانی  هایی از شعربررسی و نقد گزیده سیزدهم
 پورنادر نادر و

 خانلری و هایی از شعربررسی و نقد گزیده چهاردهم
 فخرالدین مزارعی

 مقایسه دو شاعر این دوره در 
 سبک شعری حوزة مختصات و

 

 پانزدهم
 

حمیدی شیرازی هایی از شعربررسی و نقد گزیده
 لطفعلی صورتگر و

مشارکت در بحث گروهی با 
 موضوع درس

 

گلچین  احمد هایی از شعربررسی و نقد گزیده شانزدهم
 مهدی سهیلی گیالنی و

 مقایسه دو شاعر این دوره در 
 سبک شعری حوزة مختصات و
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 :. راهبردهای تدریس و یادگیری2

های آموزش شیوهله، کار گروهی، کارهای نمایشی، آموزش توأمان پردازی، حل مسأ استفاده از الگوهای مناسب تدریس مثل بدیعه -
 ، نگار و...های آموزشی مناسب در کالس مانند: رایانه، پردهو کاربرد، استفاده از ابزار و فناوری

 تکیه بر تمرین در کالس به شیوة کارگاهی.
 

 . منابع آموزشی4
 منبع اصلی: 

  ؛زوار ، تهران:ا نیمااز صبا ت، (28۱4) آرین پور، یحیی

 ؛زوّار ، تهران:روزگار مااز نیما تا  وووووووووووو،

 منبع فرعی: 

 ؛سخن: نتهرا، سلطنت سقوط تا مشروطه از فارسی شعر ادوار ا،محمدرض کدکنی، شفیعی

 ؛روزگار ادبیات معاصر ایران )شعر(، (،2812) روزبه، محمدرضا

 ؛مرکز، چاپ دوم جلد(، 2) نوتاریخ تحلیلی شعر ( 28۱1) لنگرودی شمس

 ؛، توسانداز شعر نو فارسی چشم ،(2811)کوب، حمید  زرین

 ؛ناشر: مؤلف جلد(، 2طال در مس، ) (،28۱2براهنی، رضا )

 ؛پرورش تألیف کتب درسی آموزش و ریزی وبرنامه دفتر تهران: ،ادبیات معاصر (،28۱3سنگری، محمدرضا )

  ؛تهران: انتشارات فرتاب دیگران(، و)ترجمة حاتم زندی  معاصر فارسی مباحنی پیرامون شعر (،2816دیع جمعه، محمد )ب

 .، تهران: قوحرفی از جنس زمانمیرجعفری، اکبر، 

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری:1
 نمره  21ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره  2ها  نی شده و مشارکت در فعالیتبی  های یادگیری  پیش ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت

 نمره  8ارزیابی پوشة کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
شود. مبنای  سال انجام میسال، تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیماساس تکالیف یادگیری در طول نیم ارزشیابی از یادگیرنده بر

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است. ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 «ادبیات انقالب اسالمی»سرفصل درس 

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 82زمان درس: 

 1-2ونثر3-2پیشنیاز: نظم

 نحوه تدریس: 

 نام درس:ادبیات انقالب اسالمی

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو می تواند:

های سبکی را تبیین وضمن برشمردن ویژگی این دورهپیشینة تحوالت تاریخی و ادبی 
هایی ازآثارشاعران ونویسندگان این دوره را نقد و تحلیل شعرونثرادبیات انقالب اسالمی، نمونه

 کند.

 شایستگی اساسی:

 8سطح 2سطح 2سطح  هامالک 

اشعارونوشته های  خوانش متن
گوناگون این دوره 
را با رعایت اصول 

خوانی، بخواند روان 
و اطالعات آشکار 

هارا  گزارش  آن
 کند.

 

پس از درک اطالعات 
آشکاراشعارونوشته ها، 
به کالبد شکافی و 

های دیگر استنباط الیه
متون ادبی این دوره 
بپردازد وبرخی از 

ها و شاخص ویژگی
هارا شناسایی  های آن
 کند.

اطالعات حاصل  
ازخوانش متون ادبی 
این دوره را تحلیل و 

 تفسیر کند.

گزارشی از  متن نقد و تحلیل
ها و  اندیشه
های به کار  زیبایی

رفته دراشعارونوشته 
های این دوره را،  

 ارائه دهد.

های به مقایسة قسمت
ازاشعارونوشته های این 

هایی با نمونهدوره 
ازاشعارونوشته های  
کهن فارسی مبادرت 
نموده، وجوه تشابه 
وتمایز هریک رابیان 

 کند.

به مبانی فکری و 
نظری  شاعران 
ونویسندگان این دوره  

ها را، دست یابد و آن
 نقدوتحلیل کند.
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس نوبت بحث

 ادبیات انقالب اسالمیتعریف  اول
 وپیشینه

توانایی تعریف ادبیات انقالب 
 اسالمی

تطبیق 
تعارف 
ونتیجه 
 گیری

 توانایی تبدیل مبانی به طرح هندسی توانایی بیان ویژگی ها ویژگی کلّی ادبیات انقالب اسالمی دوم

 "   " "    " و ویژگی ها انقالب اسالمی شعر سوم

 "   " "    " انقالب اسالمی قلمروهای شعر چهارم

 پنجم
ادبیات انقالب قلمروهای شعر 

 اسالمی و نمونه ها

"    " "   " 

 "   " "    " ادبیات داستانی انقالب اسالمی ششم

 هفتم
"    " 

"    " "   " 

 هشتم
 ادبیات انقالب اسالمی خاطره در

"    " "   " 

 نهم
"    " 

"    " "   " 

 "   " "    " انقالب اسالمیادبیات نمایشی در  دهم

ادبیات نثر و قطعه ی ادبی در  یازدهم

 انقالب اسالمی

"    " "   " 

 "   " "    " زندگی نامه ی داستانی دوازدهم

 "   " "    " وصیت نامه، ابعاد و ویژگی های آن سیزدهم

ادبیات فضای مجازی رایانامه ها،  چهاردهم
 و...

"    " "   " 

 "   " "    " نامه ها) جبهه، آزادگان و....( پانزدهم

 "   " "    " کوتاهه نگاری ها شانزدهم

 
 . راهبردهای تدریس و یادگیری8
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های ¬پردازی، حل مسئله، کار گروهی، کارهای نمایشی، آموزش توأمان شیوه استفاده از الگوهای مناسب تدریس مثل بدیعه
 ،...نگار و¬های آموزشی مناسب در کالس مانند: رایانه، پرده¬استفاده از ابزار و فناوریآموزش و کاربرد، 

 .تکیه بر تمرین در کالس به شیوة کارگاهی
 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی: 

 2838ادبیات انقالب اسالمی و دفاع مقدّس، غالمرضا کافی، مجتمع فرهنگی عاشورا)دوجلدی(، -

 منبع فرعی: 

 ساحت های مطالعاتی ادبیات انقالب اسالمی...، محمدرضا سنگری،  -
 ادبیات دفاع مقدس، محمدرضا سنگری،  -

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری -1

  نمره 21ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
  نمره 8ها  ر فعالیتینی شده و مشارکت د  های یادگیری  پیش ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت

  نمره 8ارزیابی پوشة کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
شود. مبنای  ارزشیابی از یادگیرنده براساس تکالیف یادگیری در طول نیمسال، تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمسال انجام می

 شده است.ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین  ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک

 نمره8نگارش مقاله در باره ی ادبیات انقالب اسالمی،  -

سایر نکات: نگارش مقاله در باره ی یکی از حوزه های ادبیات انقالب اسالمی با تکیه بر کتاب ساحت های مطالعاتی، نوشته 
 دکترمحمدرضا سنگری، موردنظراست.
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 «(5تاریخ ادبیات )»سر فصل درس 

 آن:. معرفی درس و منطق 5
. در ایون حووزه از آثوار ادبوی و  سرگذشوت      فکر میراث مکتوب فرهنگ فارسی اسوت تاریخ ادبیات بررسی تحوّل و تطوّر ذوق و 

رود که در ایجاد و تحوول ایون نووع آثوار و     های اجتماعی، تاریخی، دینی، سیاسی سخن میسخنوران، شاعران و عوامل و زمینه
هوای ادبوی، افکوار و عقایود شواعران و      نظر داشتن اوضاع و احوال خاص هر دوره، نهضوت در اند. در این درس باؤثّر بودهافکار م

های مناسب را برای آمووزش دیگور واحودهای    تسلط دانشجویان به این درس، زمینه شود. آشنایی ونویسندگان نقد و بررسی می
هوای زبوانی و ادبوی    شنایی با این درس مهارتآورد. دانشجویان پس از آادبیات فارسی فراهم می تخصصی رشتة آموزش زبان و

 گیرند. ها بهره میکنند و در بررسی و نقد و تحلیل آثار از این تواناییخود را تقویت می

مشخصتتتتات 

 درس
نوووووووووع درس: 

 عملی-نظری
 2+2تعداد واحد: 
 زمان درس: 

 ساعت( 26+82)
 نیاز: نداردپیش

 نحوه تدریس: ؟؟

 (2نام درس: تاریخ ادبیات )

 اهداف / پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو:
با مطالعة تاریخ ادبیات، اوضواع اجتمواعی، سیاسوی، فرهنگوی، دینوی و ادبوی دوره موورد مطالعوه را           -2

 کند. شناسایی و عوامل مؤثر در تغییر، تکامل و انحطاط تاریخ ادبیات فارسی را بررسی می
های ها و  شباهتها و تفاوتافکار، اندیشه و آثار شاعران و نویسندگان این دورهباکسب بینش ادبی،  -2

 کند.  میگذاری هر یک را، نقد و ارزش
 

شایستتتتتگی 

 اساسی:

CK 

& 

PCK 

 2 سطح   3 سطح 5سطح   هامالک

ارتباط میان برخوی    تحوالت
هوووای از ویژگوووی

اجتماعی، سیاسوی،  
ادبووی هوور یووک از 

هووای قبوول و  دوره
بعد از اسوالم را بوا   
آثووار نویسووندگان و 
ها شاعران این دوره

 .گزارش کند

 خصوصووویات شوووعر 
 نثوووور شوووواعران و

 نویسوووووووووندگان و
 هووا ازتأثیرپووذیری آن

تحوووالت اجتموواعی،  
علمی  سیاسی، ادبی و

-دسووته بررسووی ورا، 

 بندی کند.

هووووای ویژگووووی
اجتماعی، سیاسوی،  
ادبووی هوور یووک از  

های قبل و بعد دوره
از اسوووووووووالم را 
شناسایی و تأثیر آن 
را بوووووور آثووووووار 
نویسوووووووندگان و 
ها شاعران این دوره

تحلیوول و گووزارش  
 .کند

با مطالعوه زنودگی      و ارزیابی نقد
شووووووووواعران و  
نویسندگان در یک 

بررسووی زنوودگی   بووا
 شوووووووووووواعران و
نویسووووووووووندگان، 

زنودگی   با مطالعوة  
ان و شوووووووووواعر

نویسندگان در یوک  
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دوره تاریخی  تأثیر 
این آثار بر افکوار و  

هووا را بوور  اندیشووه
 جامعه بررسی کند.

 و تأثیرپوووووووووذیری
 و تأثیرگووذاری  افکووار

اندیشووه شوواعران را   
بنودی  ارزیابی و طبقه

 کند.

دوره تاریخی دالیل 
-تأثیر پذیری/ عدم

از آنان  تأثیر پذیری
شوورایط اجتموواعی،  
سیاسی  و انعکواس  

هووا بوور افکووار و  آن
 را جامعووه اندیشووه

 تحلیل کند.

 

 محتوای درس و ساختار آن یادگیریهای . فرصت3

نوبت 

 بحث
 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس

تی دربارة تواریخ ادبیوات و   بیان کلیا اول
 ، ضرورت و اهمیّت آننظریات

فوردی   تبادل نظرگروهی و بحث و
 دربارة اهمیّت تاریخ ادبیات

 

بررسووی پیشووینة توواریخ ادبیووات و   دوم
بررسی مختصر معرفی منابع معتبر/ 

)سیاسی، اجتمواعی،   اوضاع عمومی
هوای  دوره علمی( دینی، فرهنگی و

 معرفی برخوی آثوار   اسالم و قبل از
 این دوره

 / مشارکت فعال در مباحث کالس
 های هدفدارپاسخ به پرسش

خصووص پیشوینة    افزار درتهیة نرم
 کالس ارائة آن در تاریخ ادبیات و

 بررسی و تحلیل اوضاع عموومی،  سوم
ادبووی و معرفووی آثووار شوواعران و 
نویسندگان، از آغاز عهد اسوالمی  

 تا پایان قرن سوم

شناخت شاعران و نویسندگان ایون  
هووا بووه شوویوة  دوره و معرفووی آن

 توضیحی

)کنفورانس( دربوارة    اجرای مستقل
یکی از شاعران یا نثرنویسوان ایون   

 دوره

 بررسی  و تحلیل اوضاع عموومی  چهارم
 دینوووی و)سیاسوووی، اجتمووواعی، 
نیمة اول  فرهنگی( قرن چهارم و

 قرن پنجم

 های مرتبط با موضوعمطالعة کتاب
 / هووا تحلیوول برخووی نظریووه    /

 بررسی بحث و مشارکت در

 هوای موجوود و  بررسی کتاب و نقد
 .مرتبط با موضوع این دوره

 تحلیل وضعیت ادبوی و  بررسی و پنجم
آن  لحوت و تغییر در عوامل مؤثر

نیموة اول قورن    قرن چهارم و در
 پنجم

 های مرتبط با موضوعمطالعة کتاب
مشارکت  / ها/ تحلیل برخی نظریه

 بررسی بحث و در

مورتبط بوا    مناسب و تهیة نرم افزار
 موضوع
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تحلیوول افکووار، اشووعار،  معرفووی و ششم
 زندگی برخی شواعران و  سبک و
نیموه   در قرن چهوارم و  هاآن آثار

 .اول قرن پنجم

شواعر ایون   معرفی چنود   شناخت و
های ویژگی دوره / مقایسة سبک و

 .شعر شاعران

بوه طریوق    یک شاعر معرفی و نقد
 )پروژة کار(. پژوهش موردی

تحلیل افکار، اشعار، سبک  معرفی و هفتم
 آثوار  زندگی برخی نویسوندگان و  و
نیموه اول   قورن چهوارم و   ها درآن

 .قرن پنجم

نوویس   معرفی چند نثور  شناخت و
 سوووبک و ایووون دوره / مقایسوووة

 .خصوصیات نثر نویسندگان

یووک نویسوونده بووه  معرفووی و نقوود
 )کنفرانس(. طریق اجرای مستقل

 تحلیل اوضواع عموومی و   بررسی و هشتم
اوایول   ادبی نیمه دوم قرن پنجم توا 

 .قرن هفتم

هووای مربوووط بووه  مطالعووة کتوواب
 .بندی موضوعات/ دسته موضوع

هوای موجوود و   نقد و بررسی مقاله
 .موضوعمرتبط با این 

معرفی و تحلیل افکار، اشعار، سبک  نهم 
ها آن آثار و زندگی برخی شاعران و

در نیمه دوم قورن پونجم توا اوایول     
 .قرن هفتم

شناخت و معرفی چنود شواعر ایون    
های دوره / مقایسة سبک و ویژگی

 .شعر شاعران با یکدیگر

بوه طریوق    یک شاعر معرفی و نقد
 )پروژة کار(. پژوهش موردی

تحلیل افکار، اشعار، سبک  معرفی و دهم 
 هاآن آثار زندگی برخی شاعران و و

اوایول   در نیمه دوم قورن پونجم توا   
 .قرن هفتم

 نفوور از معرفووی چنوود  شووناخت و
شاعران این دوره / مقایسة سوبک  

 بووا نهووای شووعر شوواعراویژگووی و
 .یکدیگر

..................................................... 

تحلیل افکار، اشعار، سبک  معرفی و یازدهم
 آثوار  زندگی برخی نویسوندگان و  و
 در نیموه دوم قورن پونجم توا     هاآن

 .اوایل قرن هفتم

معرفوی چنود نثرنوویس     شناخت و
 / مقایسوووة سوووبک و ایووون دوره

 .خصوصیات نثر نویسندگان

 بررسوی و  انتخاب یک نویسونده و 
انجوام آن بوه    او و آثار احوال و نقد

 )کنفرانس( . مستقلطریق اجرای 

 تحلیل اوضواع عموومی و   بررسی و سیزدهم
پایوان   اوایل قرن هفوتم توا   ادبی از

 .قرن هشتم

 بررسی اوضاع عمومی این دوره در
هووای توواریخ ادبیووات کتوواب دیگوور
 فارسی   

 

................................................ 

تحلیل افکار، اشعار، سبک  معرفی و دوازدهم
 هاآن آثار زندگی برخی شاعران و و
پایوان قورن    اوایل قرن هفتم توا  از

  .هشتم

معرفی چنود شواعر ایون     شناخت و
های ویژگی دوره / مقایسة سبک و

پاسخ بوه   / یکدیگر شعر شاعران با
 .هاپرسش

بوه طریوق    یک شاعر معرفی و نقد
 )پروژة کار(. پژوهش موردی

سبک تحلیل افکار، اشعار،  معرفی و سیزدهم
 هاآن آثار زندگی برخی شاعران و و
پایوان قورن    اوایل قرن هفتم توا  از

 .هشتم

معرفی چنود شواعر ایون     شناخت و
های ویژگی دوره / مقایسة سبک و

پاسخ بوه   / یکدیگر شعر شاعران با

م بوه وسویله نور    معرفی یک شاعر
آن  نقود  و بازار افزارهای موجود در

 .نرم افزار
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 هاپرسش

تحلیل افکار، اشعار، سبک  ومعرفی  چهاردهم
 هاآن آثار زندگی برخی شاعران و و
اوایل قورن هفوتم تاپایوان قورن      از

 .هشتم

معرفی چنود شواعر ایون     شناخت و
های ویژگی دوره / مقایسة سبک و

پاسخ بوه   / یکدیگر شعر شاعران با
 .هاپرسش

 

تحلیل افکار، اشعار، سبک  معرفی و پازدهم
 آثوار  وزندگی برخی نویسوندگان   و
پایوان   اوایل قرن هفوتم توا   از هاآن

 .قرن هشتم

معرفی چند نویسنده این  شناخت و
های ویژگی دوره / مقایسة سبک و

پاسوخ   یکودیگر/  نویسندگان با نثر
 .هابه پرسش

 

تحلیل افکار، اشعار، سبک  معرفی و شانزدهم
 آثوار  زندگی برخی نویسوندگان و  و
 پایوان  اوایل قرن هفوتم توا   از هاآن

 .قرن هشتم

معرفی چند نویسنده این  شناخت و
های ویژگی دوره/ مقایسة سبک و

پاسوخ   یکودیگر/  نویسندگان با نثر
 .هابه پرسش

ارزیابی گروهوی یوا انفورادی     نقد و
نحوة ارائه این واحود   دانشجویان از

 .کارهای مناسبارائة راه و

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:2
)ارائه مستقیم(، بحث گروهی )پرسش و پاسوخ(،   های جدید آموزشی، به شیوة توضیحیاستفاده از فناوریتوان با این درس را می

 گردش علمی تدریس کرد.  و مشارکتی )تعامل استاد و دانشجو(، اجرای مستقل )کنفرانس(، ایفای نقش
 

 . منابع آموزشی:4

 منبع اصلی:  

 ؛، انتشارات فردوس(5-3-2)جلدهای  تاریخ ادبیات در ایران، ذبیح اهلل صفا،  

   ؛تشارات سمت، ان(5و3تاریخ ادبیات ایران )جلد (، 2811اصغر و دیگران )فرد، علیمیر باقری 

 .موزگار، تهران: انتشارات سخنبه کوشش ژاله آ، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم تفضلی، احمد، 

 منبع فرعی: 

  ؛تهران: انتشارات سخن، ادبیاتنظریه تاریخ  (،281۱فتوحی، محمود ) 

 ؛تهران: انتشارات سخن، تاریخ ادبی ایران و قلمر فارسیزرقانی، سید مهدی،  

  ؛معی از نویسندگان، انتشارات سمت، ج(2814) درباره تاریخ ادبیات 

  ؛، دانشگاه شهید بهشتی تهراننامه تاریخ ادبیاتمقاالت فصل 

 .تهران: انتشارات ابن سینا جلد، 4 در دیگران( پاشا صالح وترجمة علی)، ادوارد براون، تاریخ ادبیات ایران 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره  22ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان  
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 نمره  4ها  بینی شده و مشارکت در فعالیتهای یادگیری  پیش ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت

 نمره  4ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
شود. سال انجام میسال، تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول نیم

 های یادگیری تعیین شده است. ها و سطوح پیامد مبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 «( 3تاریخ ادبیات )»سر فصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:5
. در ایون حووزه از آثوار ادبوی و  سرگذشوت      فکر میراث مکتوب فرهنگ فارسی اسوت تاریخ ادبیات بررسی تحوّل و تطوّر ذوق و 

رود که در ایجاد و تحوول ایون نووع آثوار و     های اجتماعی، تاریخی، دینی، سیاسی سخن میسخنوران، شاعران و عوامل و زمینه
هوای ادبوی، افکوار و عقایود شواعران و      اند. در این درس با در نظر داشتن اوضاع و احوال خاص هر دوره، نهضتافکار مؤثّر بوده

حودهای  های مناسب را برای آمووزش دیگور وا  تسلط دانشجویان به این درس، زمینه شود. آشنایی ونویسندگان نقد و بررسی می
هوای زبوانی و ادبوی    آورد. دانشجویان پس از آشنایی با این درس مهارتادبیات فارسی فراهم می تخصصی رشتة آموزش زبان و

 گیرند.ها بهره میکنند و در بررسی و نقد و تحلیل آثار از این تواناییخود را تقویت می
. 

 مشخصات درس
-نوووع درس: نظووری

 عملی
 2+2تعداد واحد: 
 82+26زمووان درس: 

 ساعت
ریخ نیووواز: تووواپووویش
 (2ادبیات )

 نحوه تدریس:

 (2نام درس: تاریخ ادبیات )

 / پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود: اهداف
رد مطالعوه را   با مطالعة تاریخ ادبیات، اوضاع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دینوی و ادبوی دوره موو    -2

 کند. تغییر، تکامل و انحطاط تاریخ ادبیات فارسی را بررسی می ثر درشناسایی و عوامل مؤ
هوا و   هوا و تفواوت  نویسوندگان ایون دوره   آثوار شواعران و   اندیشوه و  کسب بینش ادبی، افکار، با -2

 کند. گذاری یک را، نقد و ارزش های هرشباهت
 

شایستتتتتتتتگی 

 اساسی:

CK& PCK 

 2 سطح 3 سطح 5سطح  هامالک

ارتبوواط میووان برخووی از    تحوالت
هووای اجتموواعی، ویژگووی

سیاسی، ادبی هر یوک از  
هووای قبوول و بعوود از دوره

اسووووالم را بووووا آثووووار  
نویسندگان و شاعران این 

 .ها گزارش کنددوره

 شاعران و خصوصیات شعر
 نویسوووووندگان و نثووووور

 هووووا ازتأثیرپووووذیری آن
تحوووووالت اجتموووواعی،  

را، علموی   سیاسی، ادبی و
 بندی کند.دسته

هووای اجتموواعی، ویژگووی
سیاسی، ادبی هر یک از 

های قبول و بعود از   دوره
اسوووالم را شناسوووایی و 
توووأثیر آن را بووور آثوووار 
نویسووندگان و شوواعران  

هووا تحلیوول و ایوون دوره
 .گزارش کند

و  نقتتتتتتد

 ارزیابی

با مطالعه زندگی شاعران  
و نویسووندگان، در یوووک  
دوره توواریخی تووأثیر ایوون 
آثووار بوور افکووار و اندیشووة 
مووردم جامعووه را بررسووی 

 بررسی زندگی شاعران و با
 نویسندگان، تأثیرپوذیری و 
 و تأثیرگووووذاری  افکووووار

اندیشه شاعران را ارزیوابی  
 بندی کند.و طبقه

بوووا مطالعوووة زنووودگی   
نویسندگان در ان و شاعر

یک دوره تاریخی دالیل 
توأثیر  تأثیر پذیری/ عودم 

پووذیری آنووان از شوورایط 
و  مووواعی، سیاسوووی اجت
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ها بر افکار و انعکاس آن کند.
اندیشه جامعه را تحلیول  

 کند.

 محتوای درس و ساختار آن های یادگیری. فرصت3

نوبتتتتت 

 بحث

 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس

 برقرارکوردن بوا   / پیوند معرفی منابع اول
بیان اهمیت تواریخ    / 2تاریخ ادبیات

 آن گسترة و 2ادبیات

انتخووواب موضووووعاتی بووورای   فردی گروهی و نظرتبادل بحث و
 های موردیپژوهش

 بررسی مختصری از اوضاع عموومی  دوم
 )سیاسی، اجتماعی، دینی، فرهنگی و

ابتودای   قرن نهوم توا   آغاز از علمی(
 قرن دهم

 / مباحث کوالس  ل درمشارکت فعا
 .های هدفدارپاسخ به پرسش

تهیة یک چارت مناسب موضووع  
بوورای تسووهیل و روان سووازی   

 یادگیری

تحلیل اوضواع  ادبوی ایون     بررسی و سوم
ابتودای   قورن نهوم توا    آغاز )از. دوره

 قرن دهم(

هووای موورتبط بووا  مطالعووة کتوواب 
 / هوا موضوع/ تحلیل برخی نظریوه 

 بحث مشارکت در

 
.............................................. 

تحلیوول افکووار، اشووعار،   معرفووی و چهارم
 زندگی برخوی شواعران و   سبک و

ابتوودای  )از. ایوون دوره آثارشووان در
 قرن دهم( آغاز قرن نهم تا

معرفی چنود شواعر ایون     شناخت و
های ویژگی دوره / مقایسة سبک و

 شعر شاعران

 انتخاب یوک موضووع مورتبط و   
ارائووة آن بووه طریووق پووژوهش   

 )پروژة کار(. موردی

تحلیوول افکووار، اشووعار،   معرفووی و پنجم
زندگی برخی نویسوندگان   سبک و

ابتودای   )از. این دوره آثارشان در و
 (قرن دهم آغاز قرن نهم تا

معرفی چنود شواعر ایون     شناخت و
های ویژگی دوره / مقایسة سبک و

 .شعر شاعران

 آمواده در  نرم افوزار  انتخاب چند
 و نقود  مرتبط با موضوع و و بازار

 .هابررسی آن

بررسوووی مختصوووری از اوضووواع   ششم
)سیاسی، اجتماعی، دینی، . عمومی

قوورن  آغوواز از علمووی( فرهنگووی و
پایووان نیمووه اول قوورن  ا دهووم توو
 .(دوازدهم

هووای موورتبط بووا  مطالعووة کتوواب 
 / هوا موضوع/ تحلیل برخی نظریوه 

 بحث مشارکت در

مناسوب   نرم افزارتهیة  طراحی و
 .موضوع

تحلیل اوضاع  ادبی ایون   بررسی و هفتم
قورن دهوم تاپایوان     آغاز )از. دوره
 (.اول قرن دوازدهم نیمة

هووای مربوووط بووه  مطالعووة کتوواب
 بندی موضوعات/ دسته موضوع

 
............................................ 

تحلیل افکار، اشعار، سوبک   معرفی و هشتم
 آثارشان در برخی شاعران وزندگی  و

 ابتودای قورن دهوم توا     )از. این دوره

معرفی چنود شواعر ایون     شناخت و
های ویژگی / مقایسة سبک و دوره

 .شعر شاعران

هوای مورتبط   بررسی مقاله و نقد
ارائة آن بوه طریوق    موضوع و با

 )کنفرانس(. اجرای مستقل
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 (.پایان نیمة اول قرن دوازدهم

افکار، اشعار، سوبک  تحلیل  معرفی و نهم
 آثارشان در زندگی برخی شاعران و و

 ابتدای قورن دهوم توا    از ). این دوره
 (.پایان نیمة اول قرن دوازدهم

معرفی چنود شواعر ایون     شناخت و
های ویژگی دوره / مقایسة سبک و

 .شعر شاعران

یک شاعر به طریق  نقد معرفی و
 کار( )پروژة ارائة پژوهش موردی

تحلیل افکار، اشعار، سوبک   معرفی و دهم
 آثارشان در زندگی برخی شاعران و و

ابتوودای قوورن دهووم   )از. ایوون دوره
 (.تاپایان نیمة اول قرن دوازدهم

معرفی چنود شواعر ایون     شناخت و
های ویژگی دوره / مقایسة سبک و

 .شعر شاعران

یک شاعر به طریق  نقد معرفی و
 )کنفرانس(. مستقل ارائة

 یل افکار، آثار، سوبک و تحل معرفی و یازدهم
ایوون  زنوودگی برخووی نویسووندگان در

 پایان نیمة قرن دهم تا آغاز )از. دوره
 (.اول قرن دوازدهم

معرفی چند نویسنده ایون   شناخت و
های ویژگی دوره / مقایسة سبک و

پاسوخ   / یکودیگر  نویسندگان با نثر
 هابه پرسش

یوک نویسونده بوه     نقد معرفی و
 )کنفرانس(. مستقل طریق ارائة

 تحلیل افکار، آثار، سوبک و  معرفی و دوازدهم
ایوون  زنوودگی برخووی نویسووندگان در

 پایان نیمة قرن دهم تا آغاز )از. دوره
 (.اول قرن دوازدهم

معرفی چند نویسنده ایون   شناخت و
هوای  دوره / مقایسة سبک وویژگی

پاسخ به  / یکدیگر نثرنویسندگان با
 هاپرسش

نویسندگان  یکی از نقد معرفی و
ایوون دوره بووه طریووق پووژوهش  

 )پروژه کار(. موردی

آشنایی مختصری با اوضاع  بررسی و سیزدهم
هوای، افشواریه،   ادبی دوره عمومی و

)دورة بازگشووت . زندیووه و قاجاریووه 
 ادبی(

 بررسی اوضاع عمومی این دوره در
 های تاریخ ادبیات فارسیدیگرکتاب

هوای مربووط بوه    مطالعة کتواب   /
 .بندی موضوعاتدسته / موضوع

مناسوب   نرم افزار تولید طراحی و
 .برای موضوعات این قسمت

تحلیل افکار، اشعار، سوبک   معرفی و چهاردهم
 هوا آن آثار زندگی برخی شاعران و و
هوووای افشووواریه، زندیوووه و  دوره در

 )دورة بازگشت ادبی(. قاجاریه

معرفی چنود شواعر ایون     شناخت و
های ویژگی دوره / مقایسة سبک و

پاسخ بوه   / یکدیگر شعر شاعران با
 هاپرسش

 بررسووی یووک مقالووة موورتبط بووا
 گزارش خالصة آن موضوع و

تحلیل افکار، اشعار، سوبک   معرفی و پانزدهم
 هوا آن آثار زندگی برخی شاعران و و
هوووای افشووواریه، زندیوووه و  دوره در

 )دورة بازگشت ادبی(. قاجاریه

معرفی چنود شواعر ایون     شناخت و
های ویژگی مقایسة سبک ودوره / 

پاسخ بوه   / یکدیگر شعر شاعران با
 هاپرسش

تحلیل نمونة نثر یکوی   بررسی و
 .از نویسندگان این دوره

 تحلیل افکار، آثار، سوبک و  معرفی و شانزدهم
-زندگی برخوی نویسوندگان در دوره  

)دورة . های افشاریه، زندیه و قاجاریه
 بازگشت ادبی(

معرفی چند نثرنویس این  شناخت و
خصوصیات  / مقایسة سبک ودوره 

 .نثر نویسندگان

ارزیابی گروهی یا انفورادی   نقد و
نحوووة ارائووه ایوون  دانشووجویان از

کارهوای  بیوان راه  درسوی و  واحد
 .مناسب

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:2
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)ارائه مستقیم(، بحث گروهی )پرسش و پاسوخ(،   توضیحی های جدید آموزشی، به شیوةتوان با استفاده از فناوریاین درس را می
 مشارکتی )تعامل استاد و دانشجو (، اجرای مستقل )کنفرانس(، ایفای نقش وگردش علمی تدریس کرد.

 . منابع آموزشی:4

 منابع اصلی:

 ؛، تهران: انتشارات امیر کبیر(4 و 1 تاریخ ادبیات ایران، )جلدهایصفا، ذبیح اهلل،  

 ؛تشارات سمتان ،(2 و 4تاریخ ادبیات ایران )جلد ، (2811دیگران )غر و علی اصرد، فمیر باقری 

 ؛نشر بهارستان تهران: ،پژوهش در سبک هندی و دوره اول بازگشت ادبی ،خاتمی، احمد 

 .مرکز نشر تهران: ،مکتب بازگشت، (28۱1) شمس لنگرودی، محمد 

 منابع فرعی:

 ؛، تهران: انتشارات سخنادبیاتنظریه تاریخ ، (281۱) فتوحی، محمود 

 ؛، تهران: انتشارات سخنتاریخ ادبی ایران و قلمر فارسیزرقانی، سید مهدی،  

 (، جمعی از نویسندگان، انتشارات سمت؛ 2814)درباره تاریخ ادبیات  

 تهران: انتشارات علمی؛ ،چشمه روشن، غالمحسین، وسفیی 

 انتشارات علمی، چاپ دوم؛ تهران:، داری با اهل قلمدی ،وووووووووووووووووو 

 ؛جلدی، تهران: انتشارات؟ چاپ اول ، مجموعة دوسال ادب فارسی(211)تاریخ  نیما از صبا تا (،2811آرین پور، یحیی ) 

 .، دانشگاه شهید بهشتی تهراننامه تاریخ ادبیاتفصلمقاالت  

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
 نمره 22میزان ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به 

 نمره 4ها  بینی شده و مشارکت در فعالیتهای یادگیری  پیش ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت
 نمره 4ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

شود. نجام میسال اسال، تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول نیم
 های یادگیری تعیین شده است. ها و سطوح پیامد مبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 «)نظم( 5سبک شناسی»سر فصل درس 

  . معرفی درس و منطق آن:5ههم

بوردن بوه   های مهوم پوی   شناسی یکی از دانش سبکشناسی است. ای پیدا کرده، سبک از جمله علوم ادبی که امروزه اهمیت ویژه
هوا   شناختی آثار آننویسنده( و محکی برای تحلیل سبک یا های هنری هنرمند )شاعر های اثر، معیاری برای شناخت روشویژگی

این دانش، قوة تشخیص درسوت و نیوروی سوخن سونجی دانشوجویان را       بر پایة سه سطح زبانی، ادبی و فکری است. احاطه بر
 کند.تر و بهتر از متون نظم فراهم میهای الزم را برای درک و فهم عمیق فزون و از این طریق زمینها
 . 

 مشخصات درس
 عملینوع درس: 
    2 تعداد واحد:
 82زمان درس: 

 نیاز:پیش
 نحوه تدریس:  

 )نظم( 2نام درس: سبک شناسی

 دانشجو:/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری  اهداف
و در  آن را بشناسد ها و مختصات سبکی نظم فارسی از آغاز تاکنون و سیر تحول و تطور ویژگی

 قالب پژوهشی علمی ثبت و ارائه کند.

 شایستگی اساسی:

CK& PCK 2 سطح 3 سطح 5سطح  هامالک 

هووا، مبووانی و   ویژگووی هاویژگی
اصووول سووبکی شووعر  

هووای مختلووف را   دوره
 مشخص کند.

مبانی و اصول سبکی  
 های مختلوف  شعر دوره
بندی و تفکیک  را دسته
 کند.

شناسووایی مبووانی و  بووا
و اصوول سوبکی شووعر   
تغییوور و تحووول آن در 

  هوووای مختلوووف  دوره
هووای متمووایز  ویژگووی

کننوووده هووور یوووک را 
شناسوووایی و گوووزارش 

 .کند

مقایسه  و نقد

  هادیدگاه

هووای مختلووف  نظریووه
شناسووی را بوور   سووبک
 شوواخصچنوود اسوواس 
بررسوی   شناسانهسبک
 کند.

هووای مختلووف  نظریووه
شناسی در حووزة   سبک
را دسووته  فارسووی شووعر

 .کند بندی

بنودی  با تحلیل و طبقه
بر  ،های مختلفدیدگاه

هووای اسوواس شوواخص
تموایز و   شناسوی سبک

گوزارش   ها راتشابه آن
 نماید.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت3
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نوبتتتتتت 

 بحث

 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری درسمحتوای 

ها، معرفی  فصل معرفی برنامه و  سر کلیات: اول

پژوهشی(، شناسوایی تکوالیف    منابع )اصلی و
عملکووردی، مشووخص کووردن    یووادگیری و
 هوای مووردی و پوژوهش نهوایی در    پژوهش

 حوزة نظم.

دربوواره  بحووث و تبووادل نظوور
 .اهمیت درس سبک شناسی

انتخووواب یوووک پوووژوهش  
 راستای موضوع. درموردی 

 شناسی با تکیوه بور   های مختلف سبک تعریف دوم
 سه اصل: نگرش خواص، گوزینش واژگوان و   

 و یووک آسوویب شناسوی هوور  هنجوارگریزی و 
ای، )شخصوی، دوره  شناسایی مفواهیم سوبک  

 حوزة نظم. سبک ادبی( در

های هدفودار/  پاسخ به پرسش
 .بحث گروهی مشارکت در

 

     شناسوی سوبک  هوای بررسی مکتب معرفی و سوم
زبان شوناختی،  توصویفی،  تکووینی،      ادبی و)

گرا، تأثری، فرمالیسم روسی(  گرا، ساخت نقش
 حوزة نظم. در

-باحثة گروهی دربارة مکتبم

-ارزش شناسوی و های سوبک 

 یک. گذاری هر

مطالعة یوک کتواب معرفوی    
 شده دربارة موضوع.

 

 شناسووی درسووبک بررسووی پیشووینة سووبک و چهارم
-موتن  شناسوی در روش بررسی سبکایران، 

پایوة سوه سوطح: زبوانی،      بور  نثر های نظم و
 حوزة نظم. ادبی، فکری در

هوای مربووط   پاسخ به پرسش
-گانوة سوبک  به سوطوح سوه  

 شناسی.

 چند بررسی سطح زبانی، در
 دورة اول.  اشعار نمونه از

 فارسوی در  مختصوات شوعر   بررسی سبکی و پنجم
صوفاریان،  دورة طاهریوان،   سوبک خراسوانی:  

بررسوی سوبک شوعر شواعرانی      سامانیان؛ بوا 
و  بلخووی دقیقووی، کسووایی، شووهید   چووون:
 فردوسی.

گو دربوارة عوامول   گفت بحث و
هووای تغییرسووبک یووا و بووروز
 ادبی.

 چنود  بررسی سطح ادبوی در 
دقیقوووی،  اشوووعار نمونوووه از
 فردوسی. کسایی و

 مختصوات شعرفارسوی در   بررسی سوبکی و   ششم
بررسوی   غزنویوان؛ بوا  دورة  سبک خراسوانی: 

 و شاعرانی چون: عنصری، فرخوی  سبک شعر
 منوچهری.

-دربارة شباهت گفتگو و بحث

 های سبکی اشوعار تفاوت ها و
 غزنوی. دورة سامانی با

 چند بررسی سطح فکری در
عنصووری،  اشووعار ازمونووه ن

 فرخی، منوچهری.

 فارسوی در  مختصوات شوعر   بررسی سبکی و هفتم
بررسوی   سولجوقی؛ بوا   عصر سبک خراسانی:

ابوووالخیر،  سووبک شوواعرانی چووون: ابوسووعید 
گرگوانی، باباطواهر، اسودی     اسوعد  فخرالدین
 ناصرخسرو. و توسی

-دربارة شباهت گفتگو بحث و

 های سبکی اشوعار تفاوت ها و
 سلجوقی. دورة غزنوی با

 بررسووی سووبکی شووعری از 
مقایسوه   ابووالخیر و  ابوسعید

 ناصرخسرو. آن با شعری از
 

 بررسووی سووبکی اشووعاری از/ بحوث   هوا پاسخ بوه پرسوش  /  سوبک خراسوانی   بررسی علول تغییور    نهم هشتم و
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قورن   بررسی وقوع سه مکتب شعری در
 )آذربایجانی و...(   ؛ششم

 بررسی چگونگی ایجاد سبک بینابین در 
قوورن ششووم و مختصووات آن و معرفووی 

 شاعران این سبک.

دربووارة عواموول پیوودایش سووه 
 .مکتب شعری

 سعدسلمان. مسعود

سبک عراقی/ بررسی  بررسی چگونگی ایجاد دهم 
سوبک   فارسوی در  مختصوات شوعر   سبکی و
 افول قصیده. بررسی رواج غزل و / عراقی

-گفتگو دربارة شباهت وبحث 

هوای مختصوات   تفواوت  ها و
 عراقی. سبکی خراسانی و

مختصوات   بررسی سوبکی و 
 حوافظ و  سبکی اشوعاری از 
 اشووعاری از مقایسووه آن بووا

 سعدی.

بررسی سوبکی   معرفی شاعران گروه تلفیق و یازدهم 
فقیوه،   )خواجو، عماد. هاآن مختصات اشعار و

 سلمان ساوجی، حافظ(  

/ گفتگووی   هاپاسخ به پرسش
 گروهووی دربووارة شوواعران و  

 خصوصیات گروه تلفیق.

مختصوات   بررسی سوبکی و 
 خواجوو و  سبکی اشوعاری از 

 مقایسووه آن بووا اشووعاری از 
 حافظ.

قورن   بررسی چگونگی وقوع سبک بینابین در دوازدهم
بررسی  / دهم )مکتب وقوع، مکتب واسوخت(

شوواعران ایوون  و مختصووات اشووعار سووبکی و
 مکتب.

بابا  بررسی سبکی اشعاری از 
 .فغانی و وحشی بافقی

بررسی چگونگی وقوع سبک هندی/ بررسوی   سیزدهم
شوواعران ایوون دوره  مختصووات سووبکی شووعر

نظیووری نیشووابوری، صووائب )کلوویم کاشووانی، 
 تبریزی، بیدل دهلوی و...(

 بررسی مختصات سوبکی در  های هدفدار.پاسخ به پرسش
شوواعران  نمونووه اشووعاری از

 سبک هندی.

پیودایش سوبک دورة    در بررسی عوامل مؤثر چهاردهم
 / بررسووی مختصووات سووبکی شووعر بازگشووت

)هاتف اصفهانی، مشوتاق،   .شاعران این دوره
 و...( صبا، قاآنی سروش،

ها درباره آسیب گفتگو بحث و
 هوووای سوووبک دورة ارزش و

 بازگشت.

 بررسی مختصات سوبکی در 
شوواعران  نمونووه اشووعاری از
 سبک دورة بازگشت.

 پانزدهم و
 شانزدهم

 بررسی عوامل مؤثر در پیودایش سوبک شوعر   
شاعران این  نو/ بررسی مختصات سبکی شعر

)شاعران پیرو سوبک سونتی، شواعران    . دوره
 و...( نوپرداز

های هدفودار/  پاسخ به پرسش
 بحث گروهی. مشارکت در

 بررسی مختصات سوبکی در 
شوواعران  نمونووه اشووعاری از
 سبک دورة معاصر.

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:2

آموزشی های له،  کار گروهی،  استفاده از ابزار و فناوریأاستفاده از الگوهای مناسب تدریس مثل بدیعه پردازی، حل مس 
 مناسب در کالس، تکیه بر تمرین و بررسی متن در کالس به شیوه فردی، گروهی و کارگاهی.

  . منابع آموزشی:4

 منبع اصلی:  
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 ؛، تهران: انتشارات میتراکلیات سبک شناسی ،(2816) شمیسا، سیروس

 ؛تهران: انتشارات فردوس ،سبک شناسی شعر (،28۱4) وووووووووووووو 

 منبع فرعی: 

 ؛تهران: سازمان تربیت معلم ،فارسی شعر سبک خراسانی در، (2841) محجوب، محمدجعفر

 ، امیرکبیر؛)سه جلد( سبک شناسی، (288۱) بهار، محمدتقی

 ؛، انتشارات نیلفارسی شعر صورخیال در، (2811) شفیعی کدکنی، محمدرضا

 .تهران:  انتشارات جامی، رودکی تا شاملو فارسی از سبک شناسی شعر، (28۱۱) غالمرضایی، محمد

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
 نمره  21ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان  

 نمره  1ها شده و مشارکت در فعالیتبینیهای یادگیری  پیشارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت
 نمره  1ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

شود. سال انجام میسال، تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول نیم
 های یادگیری تعیین شده است. ها و سطوح پیامدمبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 «)ننر( 3شناسی سبک»سر فصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: .5

بردن های مهم پی دانش شناسی یکی از شناسی است. سبکای پیدا کرده، سبکاز جمله علوم ادبی که امروزه اهمیت ویژه
شناختی نویسنده( و محکی برای تحلیل سبک یا های هنری هنرمند )شاعر های اثر، معیاری برای شناخت روشبه ویژگی

نیروی سخن سنجی  این دانش، قوة تشخیص درست و زبانی، ادبی و فکری است. احاطه برها بر پایة سه سطح  آن رآثا

 .کندبهتر از متون نثر، فراهم می تر وفهم عمیق برای درک و را های الزم این طریق زمینه از دانشجویان را افزون و

مشخصتتتتتات .

 درس
 عملینوع درس:
 2تعداد واحد: 
 82زمان درس: 

 نیاز:پیش
 نحوه تدریس:

 :)نثر( 2شناسی  نام درس: سبک

 / پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود: اهداف
و در قالوب   آن را بشناسود  ها و مختصات سبکی نثر فارسی از آغاز تاکنون و سیر تحول و تطوور  ویژگی

 پژوهشی علمی ثبت و ارائه کند.

شایستتتتتتگی 

 اساسی:
CK& PCK 

 2 سطح  3 سطح 5سطح  هامالک

هووا، مبووانی و   ویژگووی هاویژگی
اصووول سووبکی نثوور   

هووای مختلووف را   دوره
 مشخص کند.

مبانی و اصوول سوبکی    
های مختلوف را   دوره نثر

بنوودی و تفکیووک  دسووته
 کند.

با شناسوایی مبوانی و اصوول    
سبکی نثر و تغییور و تحوول   

هوووای مختلوووف    آن در دوره
های متمایز کننده هر ویژگی
را شناسووایی و گووزارش یووک 

 .کند

مقایسه  و نقد

 ها دیدگاه

هووای مختلووف  نظریووه
شناسووی را بوور   سووبک

اسوواس چنوود شوواخص 
سبک شناسانه  بررسی 

 کند.

هووای مختلووف   نظریووه
شناسووی در حوووزة  سووبک
بنودی  فارسی را دسته نثر

 .کند

بنوودی بووا تحلیوول و طبقووه  
هووای مختلووف، بوور  دیوودگاه

هوای سوبک   اساس شواخص 
هوا  تمایز و تشوابه آن  شناسی

 را گزارش نماید.

 

 محتوای درس و ساختار آن ،های یادگیری. فرصت3

نوبتتتتت 

 بحث

 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس

انتخووواب موضووووع بووورای نظور دربواره اهمیوت    بحث و تبوادل هوا،   فصول  معرفی برنامه و سور  کلیات: اول
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معرفووی منووابع )اصوولی و پژوهشووی(،    
شناسایی تکالیف یادگیری و عملکوردی،  

مووردی و  هوای   مشخص کردن پژوهش
 پژوهش نهایی.

پژوهش موردی و پوژوهش   .شناسیدرس سبک
 نهایی.

شناسی با تکیه  های مختلف سبک تعریف دوم
سه اصول: نگورش خواص، گوزینش      بر

شناسوی   واژگان و هنجارگریزی و آسویب 
شناسووایی مفوواهیم سووبک   یووک و هوور

حوزة  ادبی( درای، سبک  )شخصی، دوره
 نثر.

/  هووای هدفوودار پاسووخ بووه پرسووش
 مشارکت در بحث گروهی.

 شناسی بر تهیة جدول سبک
 ای. اساس سبک دوره

هوووای   معرفوووی و بررسوووی مکتوووب   سوم
شناسوی )ادبوی و زبوان شوناختی،      سبک

گورا،   گرا، سواخت  کوینی، نقشتوصیفی، ت
 حوزة نثر. فرمالیسم روسی( در تأثری و

هوا   پرسش بحث گروهی / پاسخ به
 دربارة موضوع.

 مطالعوووة یوووک کتووواب در
راستای موضووع و ارائوة آن   

 در کالس.
 

بررسووووی پیشووووینة سووووبک و     چهارم
 ایران؛ شناسی در سبک

شناسووی در  روش بررسووی سووبک  
پایة سوه سوطح:    های منثور بر متن

 حوزة نثر. فکری در و زبانی، ادبی

وگو دربارة سه سوطح   بحث و  گفت
هوای   آسویب شناسی/ مزایوا و   سبک
 آن.

بررسووی سووطح زبووانی در   
توواریخ  هووایی از نثوور نمونووه
 بلعمی.

 ،بررسی مختصات زبوانی فارسوی کهون    پنجم
 هنودی( در  و )سبک خراسوانی، عراقوی  

 .حوزة نثر

پیش طورح   های از پاسخ به پرسش
 شده.

 بررسوووی سوووطح ادبوووی در
شواهنامه   هایی از نثور  نمونه

 ابومنصوری.

هوای مختلوف    در دوره بررسی انواع نثور  ششم
)مرسل، بینابین، فنی، مصنوع، سادة قرن 

 قوائم مقووام و  نهوم، سووادة معیووب، نثوور  
رمان  دورة مشرطه، نثر تجدیدحیات، نثر

 دانشگاهی( و

خصوص انواع نثر  در گفتگو بحث و
هووا و  هووای نثوور و تفوواوت / سووبک
 ها. شباهت

 مقایسه مختصات سبکی نثر
و مصونوع در د  فنی بوا نثور  
 متن مشخص.

هوای   نمونوه  مرسول و  بررسی سبکی نثر هفتم
/  هووای: سووامانی و غزنوووی  دوره آن در

بررسی مختصات زبانی، ادبوی و فکوری   
 این دوره. مرسل در آثار نثر

مباحثه دربارة مختصوات   وگو و گفت
سوووامانی و غزنووووی/  عصووور نثوور 
 ها. ها و شباهت تفاوت

 
 

بینوابین و مختصوات    بررسی سبکی نثور  هشتم
سوه اثور: تواریخ     ادبی، فکوری در زبانی، 

 نامه.قابوس و نامهبیهقی، سیاست

بررسووی سووطوح سووه گانووة  ها پاسخ به پرسش
 نمونه نثرهوایی از  سبکی در

-کتاب تاریخ بیهقی، قابوس

 نامه.سیاست نامه و
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مختصوات   مووزون و  بررسی سبکی نثور  نهم
 خواجوه عبوداهلل و   آثوار  ادبوی در  زبانی و
 نسفی. تفسیر

پیش تعیوین   های از پرسشپاسخ به 
 شده دربارة سبک خواجه عبداهلل.

 بررسی مختصات سوبکی در 
 آثووار هووایی از نمونووه مووتن
 خواجه عبداهلل.

مختصووات  فنووی و بررسووی سووبکی نثوور دهم
های عهود   زبانی، ادبی و فکری در کتاب

دمنوه، التوسول الوی     )کلیلوه و . سلجوقی
 الترسوول، منشووآت خاقووانی، منشووآت و  

 حمیدی، راحه الصدور(طواط، مقامات 

 گفتگو دربارة موضوع موورد  بحث و
 نظر.

بررسی مختصات سوبکی در  
مقایسه آن با  کلیله ودمنه و

هایی از موتن مقاموات    نمونه
 حمیدی.

 بینووابین و سوواده و بررسووی سووبکی نثوور یازدهم
)مجموول . مختصووات آن در قوورن ششووم

عین  غزالی، آثار القصص، آثار التواریخ و
التوحیود،   سوهروردی، اسورار   القضاه، آثار

توواریخ  مقالووه و تووذکره االولیووا، چهووار 
 طبرستان(

هووای کتبووی یووا  پاسووخ بووه پرسووش
 شفاهی.

 شناسوانه چون  مقایسه سبک
دنمونه متن تذکره االولیا بوا  

 مقاله. چهار

مختصوات آن   فنوی و  بررسی سبکی نثر دوازدهم
)نفثوه المصودور، تواریخ    . قرن هفوتم  در

/ بررسی سبکی  جهانگشا، تاریخ وصاف(
 ون،اخوتالط بوین مووز    و مختصات نثور 

 )مرصادالعباد. قرن هفتم فنی در مرسل و
 گلستان( و

 دربووارة سووبک آثووار بحوث وگفتگووو 
 موردنظر.

 شناسوانة چنود  مقایسه سبک
نمونه متن تذکره االولیوا بوا   
 تاریخ جهانگشای جوینی.

 هوای تواریخی و   بررسی سبکی نثر کتاب سیزدهم
)جووامع  .هشووتم قوورن مختصووات آن در

التواریخ، تجارب السولف، تواریخ گزیوده،    
/ بررسوی   تاریخ بناکتی، مجمع االنساب(

سبکی کتب ادبی و عرفانی قرن هشوتم  
خلد، انیس یک )روضه ال مختصات هر و

، مناقب العوارفین  العشاق، مصباح الهدایه
 نزهه الرواح( و

 بررسی سبک شناسانه چنود  های هدفدار. پاسخ به پرسش
مووتن مربوووط بووه   نمونووه 
 موضوع.

تاریخی و ادبوی و   بررسی سبکی نثر آثار چهاردهم
قرن نهم )تذکره الشعرا،  مختصات آن در

/ بررسوی   واعظ کاشوفی(  جامی، آثار آثار
 ادبوی و  های تواریخی و  سبکی نثر کتاب
 صووفویه )عیووار عصوور مختصووات آن در

 / بررسی سبکی نثر دانش، حبیب السیر(
نویسی، کتوب   تذکره نویسی، فرهنگ در

نسوخ   و هوا  مذهبی، رمان نویسی، ترجمه

 مراجعوووه بوووه کتابخانوووه و پاسخ. / پرسش و بحث و گفتگو
، ناموه فرهنوگ  بررسی چنود 
تهیوه   نسخ خطی و تذکره و

تفواوت   تشوابه و  گزارشی از
 ها. آن
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 خطی.

 هوای تواریخی و   بررسی سبکی نثر کتاب پانزدهم
 قاجار. عصر مختصات آن در ادبی و

/  هووای هدفوودار پرسووشپاسووخ بووه 
 بحث گروهی. مشارکت در

 

 هوای تواریخی و   بررسی سبکی نثر کتاب شانزدهم
 دورة معاصر. ادبی مختصات آن در

دربارة مختصوات   نظربحث و تبادل
 سبکی نثر معاصر.

ارزیابی نحوة تودریس   نقد و
یوک   و مطالب ارائة شده در

 سال.نیم

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:2

 پاسخ، بدیعه پردازی، حل مسأله، کار گروهی؛ استفاده از الگوهای مناسب تدریس مثل ارائة مستقیم، پرسش و  -
 ؛های آموزشی مناسب در کالساستفاده از ابزار و فناوری  -
 .تکیه بر تمرین و بررسی متن در کالس به شیوه فردی، گروهی و کارگاهی  -
 

 . منابع آموزشی:4

 منبع اصلی:

 ؛تهران: انتشارات میترا ،شناسی ننر سبک، (28۱6)سیروسشمیسا، 

 ؛، امیرکبیر)سه جلد( شناسی سبک، (288۱) بهار، محمدتقی

 منبع فرعی:

 ، تهران: انتشارات میترا؛شناسی کلیات سبک، (2816) شمیسا، سیروس

 ؛2832 تهران: سخن، ،شناسی سبک، (2832) فتوحی، محمود

 ؛چاپ اول، تهران: انتشارات زوار، چاپ اول ،ادب فارسی در فن ننر (،2866خطیبی، حسین )

 ؛    ، چاپ اول، انتشارات سمت، تهرانفارسی انواع ننر، (2812) رستگارفسایی، منصور

 ؛چاپ اول انتشارات سمت، تهران: ،مشروطیت تا سقوط سلطنت فارسی از ننر ادوار، (2812)رحیمیان، هرمز

 .انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی تهران: ،صوفیانهشناسی ننرهای  سبکغالمرضایی، محمد، 

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره 21ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره 1ها  بینی شده و مشارکت در فعالیتهای یادگیری پیش ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت

 نمره 1عملکردی ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف 
شود. سال انجام میسال، تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول نیم

 های یادگیری تعیین شده است. ها و سطوح پیامد مبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 «( 5ستور زبان فارسی )د»سر فصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: .5
دست آورد. بوا دانوش دسوتور    سازد تا درک درستی از زبان فارسی به ها و ساختار زبان فارسی دانشجو را قادر می شناخت ظرفیت 

شود. دانشوجویان بوه کموک    های صرفی و نحوی زبان فارسی و توصیف و خصایص زبانی متون فارسی بررسی می زبان، ویژگی
های فارسوی را   اهند بود نوشتهخو شوند و قادرتر می شناسی و نقد ادبی آگاه زبانی متون، به مسائل سبکاین دانش ضمن توصیف 

 د.نآموزان نیز انتقال ده شناسی نمایند و ضمن اصالح کالم خود، آن را به دانشهنجاری و ناهنجاری باز از حیث به
 

 مشخصات درس
 عملی-نوع درس: نظری

 (2+2)تعداد واحد:
 82+26زموووووووان درس: 

 ساعت
 نیاز: نداردپیش

 نحوه تدریس: 

 2نام درس: دستور زبان فارسی 

/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهتد   اهداف

 بود:
 نثری سخته و پرداخته بنگارد. ،متنانواع  درهای ساختی و نحوی  ظرفیت با شناسایی

 شایستگی اساسی:
CK& PCK 2 سطح 3 سطح 5سطح  هامالک 

بررستتتتتتی 

 ساختار

دسووتوری  سوواختار
از نظوور را  هووامووتن

صوورفی و نحوووی  
 کند.  بررسی 

صوورفی و نحوووی  سوواختار
 را بووا یکوودیگر  هوواجملووه

 مقایسه کند.

متووون مختلووف را بوور  
/  اساس ساختار صورف 

نحو تحلیول و تموایز و   
ه هووا را در بووتشووابه آن

ها کارگیری این ساختار
 گزارش کند.  

متنی را با اسوتفاده   تولید
 ساختاراز یک نوع 

  تولید کند.  ،زبانی

متووون فارسووی را از حیووث 
ارتباط زبان و نووع ادبوی و   

ام واژگوان متناسوب   استخد
 .بندی کندبا موضوع طبقه

گیوری    متنی را با بهوره 
های مختلوف  از ساختار

 دستوری تولید کند. 

 

 محتوای درس و ساختار آن های یادگیری،فرصت. 2

نوبت 

 بحث

 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس

تعریوف زبوان، تواریخ زبوان فارسوی،       کلیات: اول

هووای هنوود و ایرانووی، اهمیووت   خووانواده زبووان
تاریخی و امروزین زبان فارسی در میان دیگور  

بواره تواریخ زبوان    حث و گفتگو درب
   .فارسی

- 
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 .هازبان

نویسی در  دستور زبان، تاریخچه دستورتعریف  دوم
نویسان مشهور فارسوی،   جهان و ایران، دستور

بررسووی دسووتورهای سوونتی و جدیوود در زبووان 
 .بیان تفاوت هر یک فارسی و

 تمرین در متون  دربارة موضوع بحث و گفتگو

 - گفتگو دربارة شبه جمله واحد زبانی جمله در زبان فارسی سوم

گروه و بررسی اقسام آن در زبان واحد زبانی  چهارم
 فارسی

 تمرین در متون  

 ( 2واحد زبانی واژه ) پنجم
 های آن در زبان فارسی اسم و ویژگی

 تمرین در متون  های مشتق باره اسمگفتگو در

 ( 2واحد زبانی واژه ) ششم
 فعل و اقسام آن

 تمرین در متون  مان افعالسیر ساخت بحت در

 (8)  واژهواحد زبانی  هفتم
 بررسی ضمیر و اقسام آن 

  
 تمرین در متون

 (4واحد زبانی واژه ) هشتم
 بررسی صفت و اقسام آن 

های دخیل غیور  باره صفتگفتگو در
 فارسی  

 تمرین در متون

 (1واحد زبانی واژه ) نهم
 بررسی قید و اقسام آن 

های دربووارة قیوود بحووث و گفتگووو 
 مشترک

 تمرین در متون

 (6زبانی واژه )واحد  دهم 
 بررسی حرف و اقسام آن 

 تمرین در متون گفتگو در معانی حروف 

 (2) واحد زبانی واج یازدهم 
 بررسی اقسام واج در زبان فارسی 

 تمرین در متون 

 (2واحد زبانی واج ) دوازدهم
 بررسی تکیه، آهنگ، امتداد 

 تمرین در متون 

هووای اصوولی گووروه اسوومی در جملووه و  نقووش سیزدهم
 بررسی اقسام آن

 تمرین در متون بحت در اقسام نهاد در فارسی 

هووای فرعووی گووروه اسوومی در جملووه و  نقووش چهاردهم
 بررسی اقسام آن

 تمرین در متون اقسام اضافه در فارسی 

ها در زبان فارسوی و   تغییر مقوله دستوری واژه پانزدهم
 ها.بررسی ساخت و نقش نحوی آن

 تمرین در متون 

هوا  ارزیوابی آن  جدید و د دستورهای سنتی ونق شانزدهم
 .با توجه به مطالعات دستوری

 تمرین در متون 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:8

   ب تدریس مثل بدیعه پردازی، حل مسأله و کار گروهی؛استفاده از الگوهای مناس 
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 ؛های ارزشیابی و تصحیح متنمان شیوهآموزش توأ 
 ؛بینی درس پژوهی دستورپیش 
 ؛... نگار ورایانه، کارت، پردههای آموزشی مناسب در کالس مانند: استفاده از ابزار و فناوری 
 .تکیه بر تمرین و تولید متن در کالس به شیوة کارگاهی 
 

 منبع اصلی:  

 ؛انتشارات سخن تهران: ،دستور توصیفی، (2832) وفایی، عباسعلی  -2

 انتشارات احیا کتاب. تهران: ،زبان فارسیساخت زاده، خسرو، غالمعلی  -2

 منبع فرعی: 

 تهران: انتشارات سخن؛، ستور مفصل امروزدفرشیدورد، خسرو،  -2

 ؛چاپ اول، انتشارات امیرکبیر ، تهران:ن در زبان فارسیجمله و تحول آفرشیدورد، خسرو،  -2

 سمت؛ تهران: ،ساخت زبان فارسیتا، افراشی، آزی -8

 ؛تهران: سخن ،دستور تطبیقی ،(2831) وفائی، عباسعلی -4

 ؛تهران: آگاه ،ه دستور زبان فارسینگاهی تازه بباطنی، محمدرضا،  -1

 .، فاطمی، ویرایش چهارمدستور زبان فارسی، حسن احمدی گیوین و انوری، حس -6

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری 1

  نمره 21ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
  نمره 1ها شده و مشارکت در فعالیتبینیهای یادگیری  پیشدر فعالیت ارزشیابی فرایند: عملکرد دانشجو

  نمره 1ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
شود. سال انجام میسال، تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول نیم

 های یادگیری تعیین شده است.ها و سطوح پیامدو عملکردی( مالک مبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری
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 «(3) دستور زبان فارسی»سر فصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: .5
دانشِ دستوری، علم توصیف زبان است که از آن طریق آگاهی از تحوالت تاریخی واژه و جملة زبان فارسی را ممکن و دانشوجو  

بنودی   های دسوتوری طبقوه   سازد که درک علمی از این تحوالت داشته باشد و مسائل تاریخی زبان فارسی را در مقوله میرا قادر 
 کار گیرد.های معیار فارسی به های جدید و جمله کند، با روزگار خود بسنجد و آن دانش را در ساخت واژه

 مشخصات درس
-نوووع درس: نظووری

 عملی
 (2+2)تعداد واحد: 
 82+26زمووان درس: 

 ساعت
 نیاز: نداردپیش

 نحوه تدریس:

 2نام درس: دستور زبان فارسی 

 / پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود: اهداف
دهود و   واحدهای زبوانی فارسوی را تشوخیص    یابد و تحول در حوالت تاریخی زبان فارسی آگاهی به ت

 ها را توصیف کند.ها و جمله سیر تحول ساخت واژه زمانی مقایسه ورا با هم ؟زمانیدر زبان فارسی 

 شایستگی اساسی:

CK& PCK 2 سطح  3 سطح 5سطح  هامالک 

زبوان   تطوور  تحول و بررسی ساختار
 فارسوووووووووی را در
 در»محوووووووووووور

هووووم »و«زمووووانی
 بررسی  کند. « زمانی

زبووان  تحووول و تطووور 
هووای فارسووی را دردوره

-دسته مقایسه و مختلف

 بندی کند.

تحول متون مختلف را بور  
/ نحو  اساس ساختار صرف

-تحلیل و تمایز و تشابه آن

 ها را گزارش کند.  

متنی را با استفاده از  تحلیل و تولید
 یووک نوووع سوواختار 
 زبانی، تولید کند.  

متون فارسی را از حیوث  
ارتباط زبان و نوع ادبی و 
استخدام واژگان متناسب 

بنودی  موضووع طبقوه  با 
 کند.

گیوری از  متنی را بوا بهوره  
های مختلووووف سوووواختار
 تولید کند.  ،دستوری

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت3

نوبتتتتت 

 بحث

 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس

تحووول زبووان و اقسووام آن و بررسووی   اول
 ها دیدگاه

 - بحث و گفتگو در موضوع

 تمرین در متونبحث و گفتگوو دربوارة زبوان فارسوی      زبان فارسیادوار  دوم
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 معاصر

 -  صفت و ضمیر در ایران باستان اسم، سوم

 تمرین در متون  قید و حرف در ایران باستان فعل، چهارم

 تمرین در متون  میانة غربی اسم و صفت در ایران پنجم

 متونتمرین در   میانة غربی ضمیر و قید در ایران ،فعل ششم

هوا و جغرافیووای   فارسوی دری؛ ویژگووی  هفتم
 تاریخی

بواره فارسوی تاجیکسوتان و    گفتگو در
 افغانستان

 تمرین در متون

بررسی تاریخی واحود زبوانی جملوه در     هشتم
 فارسی دری

 تمرین در متون بحث در شبه جمله

 (2واحد زبانی واژه ) نهم
 بررسی تاریخی اسم

 تمرین در متون 

 (2واژه )واحد زبانی  دهم
 بررسی تاریخ فعل

 تمرین در متون هاپاسخ به پرسش

 (8واحد زبانی واژه ) یازدهم
 بررسی تاریخی صفت

 تمرین در متون ختمان صفتساباره گفتگو در

 (4واحد زبانی واژه ) دوازدهم
 بررسی تاریخی قید و ضمیر

های دخیل عربی در گفتگو درباره قید
 فارسی

 تمرین در متون

 (1واحد زبانی واژه ) سیزدهم
 بررسی تاریخی حرف

 تمرین در متون 

 تمرین در متون های مردهبحث در تکواژ بررس تاریخی واحد زبانی تکواژ چهاردهم

 تمرین در متون هاگفتگو دربارة صامت های زبان فارسی بررسی تاریخی واج پانزدهم

 در متونتمرین  هاپاسخ به پرسش واژهای زبان فارسی وام شانزدهم

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری:. 8

 بدیعه پردازی، حل مسأله، کار گروهی؛ استفاده از الگوهای مناسب تدریس مثل 

 ؛های ارزشیابی و تصحیح متنمان شیوهأآموزش تو 

 ؛بینی درس پژوهی دستورپیش 

 ؛ ...نگار ورایانه، کارت، پرده :های آموزشی مناسب در کالس ماننداستفاده از ابزار و فناوری 

 تکیه بر تمرین و تولید متن در کالس به شیوة کارگاهی. 
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 منبع اصلی:

 انتشارات سمت؛ ، تهران:زبان فارسیتاریخ ابوالقاسمی، محسن،  -2

 انتشارات قطره. ، تهران:تاریخ زبان فارسیباقری، مهری،  -2

 

 منبع فرعی:

 ؟ :، تهرانفرهنگ و زبان عربی جاهلی های نفوذ فارسی درراهآذرنوش، آذرتاش،  .2

 طهوری؛ تهران: ،مختصر زبان فارسی تاریخابوالقاسمی، محسن،  .2

 ؛تهران: هیرمند ،ارسی و سرگذشت آنزبان فابوالقاسمی، محسن،  .8

 انتشارات سمت؛ تهران: ،زبان فارسیدستور ابوالقاسمی، محسن،  .4

 ؛: انتشارات سخن، تهرانش از اسالمتاریخ ادبیات ایران پیتفضلی، احمد،  .1

 ؛تهران: نشر نو ،تاریخ زبان فارسیخانلری، پرویز،  .6

 )مجموعه مقاالت(؛ سیل تاریخی زبان فارمسائصادقی، علی اشرف،  .۱

 .تهران: نشر مرکز ،نگاهی به پیشینه زبان فارسیصفوی، کورش،  .1

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
 نمره 21ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره 1ها شده و مشارکت در فعالیتبینیپیش های یادگیریارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت

 نمره 1ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
د. شوسال انجام میسال، تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول نیم

 های یادگیری تعیین شده است.ها و سطوح پیامدمبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 «(بدیع و بیان) 5بالغت»سر فصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: .5
انشجو با . دشوددرس بالغت  ممکن میهای ادبی و کالمی است که با  ، درک زیباییاهیم و لذت بردن از کالم ادیبانهدرک مف   های  یکی از راه
-یایدر کارکرد ادبی خود توان، از آن لذت روحی و روانی برده و بر شناخت بهتر متون نتحقیق و مطالعه در آثار ادبی،  افزو با       گذراندن این

  مضاعف کسب خواهد کرد.های 
 

 مشخصات درس 
 نوع درس: نظری

 (2+2)تعداد واحد: 
زمووووووووان درس: 

 ساعت 26+82
 نیاز: نداردپیش

 نحوه تدریس:

 (بیان و بدیع) 2بالغتنام درس: 

 / پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود: اهداف
با  ها را  کسب کند و بندی و تشخیص آنتوان دسته یک متن، معنوی در های لفظی و آرایهشناسایی  با

 اثر ادبی بیافریند.یک کسب این فنون بتواند 

 شایستگی اساسی:

CK& PCK 2 سطح   3 سطح 5سطح  هامالک 

 ساختار 

 هنری جمله

ها ساختار هنری متن
های آرایه را از نظر
بیانی  بدیعی و

 بررسی کند.

بیانی  های بدیعی وآرایه
 بندی ورا دسته هامتن
 .گذاری کندارزش

پس از شناخت و تشخیص آرایه 
های  تفاوت آرایهدر متون،  

لفظی و معنوی را گزارش 
 کند. می

تحلیل و 

 تولید

متنی را با استفاده از 
یک نوع آرایة ادبوی،  

 تولید کند.   

هووای متووون بررسووی در
هنوووری بوووه   ادبوووی و

-تشخیص سوریع آرایوه  

بیووانی  هووای بوودیعی و 
 دست یابد.

-آرایوه  از گیوری متنی را با بهره

های متعدد و متنوع ادبی، تولیود  
 کند. 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت3

نوبتتتتت 

 بحث

 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس

هدف  بندی آن،ها و تقسیم تعریف آرایه اول
 و جایگاه و اهمیت آن در سخن

ها و تحلیل  دقت در یافته
 محتوای متون

دارای آرایه های متون ادبی  تفاوت
 و بدون آن را در دو متن بیابد.

های مختلف  این آرایه را در مثالدرک صحیح و توان تشخیص اهمیت جایگاه آن و انواع  علم بیان، دوم
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 پیدا کند. تشبیه  ها صور خیال: تشبیه و انواع آن

استعاره و انواع آن و رابطه استعاره و  سوم
 تشخیص

شناخت دقیق استعاره  و 
 آن در متون تشخیص

 

مجاز همراه با قرینه و عالقه و رابطه  چهارم
 مجاز با استعاره

تشخیص مجاز در متون مختلف 
 های آن و یافتن عالقه

ها در متون را بررسی  کاربرد آرایه
 کند.

تشخیص کنایه و تفاوت آن با  تعریف و تدریس کنایه و اقسام آن پنجم
 استعاره

عملکرد دانشجویان با تشخیص 
 ها در متون آرایه

واج آرایی یا نغمه حروف، سجع و انواع  ششم
 آن

 ها در متون ادبی تشخیص آرایه ها یادگیری کامل آرایه

ها و علت  یادگیری کامل آرایه موازنه و ترصیع، جناس و انواع آن هفتم
 ها گذاری آننام

ها  ها و تشخیص آن تمرین آرایه
 در متون

در  ؟تدقیق ها و یادگیری آرایه اشتقاق، تکرار و تصدیر، عکس و قلب  هشتم
 متون

 ها در متون ادبی تشخیص آرایه

مراعات نظیر، تلمیح )اشاره(، تضمین و  نهم
 اقتباس و درج

ها و رابطه بین  درک کامل آرایه
 ها و کالم ادیب آن

ها در  تمرین و تشخیص آرایه
 متون

 )پارادوکس( نمامتناقضتضاد و طباق،  دهم 
 آمیزیو حس

 های مختلف یافتن نمونه ها درک کامل آرایه

ها در  تمرین و تشخیص آرایه ها یادگیری کامل آرایه ایهام و انواع آن یازدهم
 متون ادبی

لف و نشر و انواع آن، اغراق و غلو و  دوازدهم
 مبالغه

ها و مرور  تمرین و تشخیص آرایه یادگیری کامل
 های قبلی  آرایه

حسن تعلیل و اسلوب معادله و تمثیل  سیزدهم
 ها و ارتباط آن

های ادبی همراه با  یافتن نمونه ها درک کامل آرایه
 ها آرایه

 پانزدهم 
 وشانزدهم

براعت استهالل، مدح شبیه ذم و ذم 
 شبیه به مدح

 تمرین و تشخیص در متون ها یادگیری کامل آرایه

تشخیص کنایه و تفاوت آن با  و اقسام آنتعریف و تدریس کنایه  پنجم
 استعاره

عملکرد دانشجویان با تشخیص 
 ها در متون آرایه

واج آرایی یا نغمه حروف، سجع و انواع  ششم
 آن

 ها در متون ادبی تشخیص آرایه ها یادگیری کامل آرایه

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری:. 8

 ری و عملی ارائه گردد؛این درس بهتر است نظ 

 ؛های جذاب و قابل استناداستفاده از الگوی مناسب تدریس به صورت نوآوری در کالس با بیان نمونه  
 ؛ارائه درس همراه با شرکت دانشجویان و کارگروهی و تحقیق آنان 
  .هاها و تعریفی بودن آرایهتکیه کامل بر تمرین و ممارست و پرهیز از حفظ کردن نمونه 
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 منبع اصلی:

 ؛تهران، نشر هما، چاپ ششم ،فنون بالغت و صناعات ادبی، (2861) الدینهمایی، جالل  -2

 ؛تهران: نشر فردوس، چاپ پنجم ،بیان، (28۱4) شمیسا، سیروس -2

 تهران: نشر فردوس.، نگاهی تازه به بدیع شمیسا، سیروس، -8

 منبع فرعی:

 ؛تهران: نشر آگاه، چاپ هفتم ،صور خیال در شعر فارسی، (28۱1)شفیعی کدکنی، محمدرضا -2

 تهران: نشر امیرکبیر، چاپ اول؛ ،فن بیان در آفرینش خیال، (2818) ثروتیان، بهروز -2

 ؛تهران: نشر شریف ،بیان و بدیع، (2831) بیغمی، مهران  -8

 ؛چاپ اولنشر بنیاد قرآن،  تهران: ،معانی و بیانآهنی، غالمحسین،  -4

 تهران، نشر هما، چاپ اول؛، معانی و بیانهمایی، جالل الدین،  -1

 ؛ تهران: نشر طهوری ،حدایق السحرفی دقایق الشعر، (2862) وطواط، رشیدالدین -6

 ؛تهران: نشر خاور ،معاییر اشعار العجم المعجم فیقیس رازی، شمس،  -۱

 ؛، تهران: نشر الزهرااصول علم بالغت در زبان فارسیرضا نژاد، غالمحسین،  -1

 ؛چاپ اول انتشارات مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران:، پهنه ادب فارسیجناس در ، (2861) تجلیل، جلیل -3

 چاپ ششم؛ نشر کتاب ماد،  تهران: )زیبا شناسی سخن پارسی(، بدیع، (281۱) کزازی، میرجالل الدین -21

 ؛، تهران: سمتنقد بدیعمحمد،  فشارکی،  -22

 ؛سمت تهران: ،شناسی بدیع از دیدگاه زبانوحیدیان کامیار، تقی،  -22

 .سخن تهران: ،شعر فنی و فن شعر، (2832) وفایی، عباسعلی -28

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
 نمره 21ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره 1ها شده و مشارکت در فعالیتبینیهای یادگیری  پیشارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت

 نمره 1کار: مجموعه تکالیف عملکردی ارزیابی پوشه 
شود. سال انجام میسال، تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول نیم

 های یادگیری تعیین شده است.ها و سطوح پیامدمبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 «)معانی( 3بالغت »سر فصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: .5
بالغت، علم شناخت میزان رسانش سخن به مخاطب و  بررسی احوال گوینده و شنونده در بافت سخن است.  موضوع این علوم،  

توانود ضومن اصوالح کوالم      های ضمنی جمله در بافت سخن است. به کمک این درس دانشجو می تحلیل معانی ثانویه و داللت
 آموزان انتقال دهد. های الزم را برای یادگیری دروس تخصصی و نقد سخن رسا و فصیح بیاموزد و آن را به دانش زمینهخود، 
 

 مشخصات درس
-نوع درس: نظوری 

 عملی
 (2+2)تعداد واحد: 

زمووووووووان درس: 
 ساعت 26+82
 نیاز: نداردپیش

 نحوه تدریس:

 )معانی( 2نام درس:  بالغت 

 دانشجو قادر خواهد بود: ،یادگیری: در پایان این واحد یادگیری/ پیامدهای  اهداف
روابط انسجامی ارکان جمله را در القای معوانی ثوانوی   سخن در سطح جمله آشنا شده،  با معانی ثانوی

 با کسب این فنون بتواند یک اثر ادبی بیافریند. و تحلیل کند درک و

 شایستگی اساسی:

CK& PCK 2 سطح  3 سطح 5سطح  هامالک  

هنری  ساختار

 جمله

ها را ساختار هنری متن
های معنایی آرایه از نظر

 بررسی کند.

را  هاهای معنایی متنآرایه
گذاری ارزش بندی ودسته
 .کند

شناخت و پس از 
تشخیص آرایه در 

های  تفاوت آرایهمتون، 
لفظی و معنوی را 

 کند. گزارش می

تحلیل و 

 تولید

استفاده از یک متنی را با 
)معوانی(،   نوع آرایة ادبی
 تولید کند.   

 های متون ادبوی و بررسی در
هنری بوه تشوخیص سوریع    

 های معنایی دست یابد.آرایه

گیوری    متنی را با بهوره 
هوای متعوودد و  آرایوه  از

 متنوع ادبی، تولید کند. 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت3

نوبت 

 بحث

 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس

تاریخچوه   درباره بحث و گفتگو کلیات و تعاریف. اول
 بالغت

- 

تمرین در متون بورای شوناخت    دربارة موضوع بحث و گفتگو شناخت عوامل فصاحت یا عدم آن. دوم
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 عوامل مخل فصاحت

تعریف بالغت، شناخت بالغوت کوالم و    سوم
 متکلم و شنونده.

مختلف درباره های  طرح دیدگاه
 بالغت

 
- 

 های خبری بررسی جمله چهارم
 

دربوارة شوناخت    بحث و گفتگو
 اسناد و خبر و انواع آن

تمرین در متون بورای شوناخت   
 انواع خبر

مباحثه دربارة صدق و کوذب در   پنجم
خبوور، شووناخت منوواط صوودق و 

 کذب خبر

تمرین در متون بورای شوناخت   
 انواع خبر

 مسندالیهبررسی  احوال  ششم
 

 تمرین در متون گفتگو دربارة حذف مسندالیه

 دربووارة ذکوور  بحووث و گفتگووو  هفتم
مسوووندالیه، شوووناخت انوووواع   

شووناخت تقوودیم و  مسووندالیه و
 تأخیر مسندالیه

 
 تمرین در متون

 بررسی احوال مسند هشتم
 

حوذف و   بوارة در بحث و گفتگو
خیر و ذکوور مسووند، تقوودیم و تووأ

 تعریف و تنکیر مسند

 در متون تمرین

دربارة قید آوردن  بحث و گفتگو نهم
 برای مسند

 تمرین در متون

 هوایی دربوارة  پاسخ بوه پرشوس   بررسی حصر و قصر دهم
شناخت انواع حصور و قصور بوه    

 اعتبار حال گوینده

 تمرین در متون

شوناخت حصور و    بحث دربوارة  بررسی حصر و قصر یازدهم
 قصر به اعتبار حال شنونده

 تمرین در متون

 هوایی دربوارة  پاسخ بوه پرشوس   بررسی فصل و وصل دوازدهم
شناخت انواع فصول و وصول و   

 یک های هر ویژگی

 تمرین در متون

 بررسی انشا و تعاریف آن سیزدهم
 

 هوایی دربوارة  پاسخ بوه پرشوس  
 ندا و شناخت امر، نهی

 تمرین در متون
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ال و ؤگفتگووو دربووارة انووواع سوو  چهاردهم
 تمنّی

 تمرین در متون

گفتگوو دربووارة اهمیوت و انووواع    بررسی ایجاز پانزدهم
 ایجاز

 تمرین در متون

هوایی دربوارة   پاسخ بوه پرسوش   بررسی اطناب و مساوات شانزدهم
 انواع اطناب و مساوات

 تمرین در متون

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری:. 8

 بهتر است نظری و عملی ارائه گردد؛این درس  
 ؛های جذاب و قابل استنادتدریس به صورت نوآوری در کالس با بیان نمونهاستفاده از الگوی مناسب  
 ؛ارائه درس همراه با شرکت دانشجویان و کارگروهی و تحقیق آنان 
  .هاها و تعریفی بودن آرایهتکیه کامل بر تمرین و ممارست و پرهیز از حفظ کردن نمونه 

 منبع اصلی:

 ؛چاپ دوم میترا،نشر تهران: ، عانیمشمیسا، سیروس،  .2

 تهران: نشر بنیاد قرآن، چاپ اول؛، معانی و بیانآهنی، غالمحسین،  .2

 تهران: نشر هما، چاپ اول؛، معانی و بیانهمایی، جالل الدین،  .8

 تهران: سمت، چاپ اول؛، نمعانی و بیا، زاده محمد و رضا اشرفعلوی مقدم، سید .4

 منبع فرعی:

 تهران: نشر الزهرا، چاپ اول؛، زبان فارسیاصول علم بالغت در رضا نژاد، غالمحسین،  .2

 ؛چاپ اول را،انتشارات فرهنگس تهران:، هنجارگفتار، تقوی، سید نصراهلل .2

 ؛چاپ دوممرکز نشر دانشگاهی،  تهران: ،معانی و بیانتجلیل، جلیل،  .8

 ؛چاپ اولانتشارات اطالعات،  تهران:، فرهنگ اصطالحات علوم بالغیرادفر، ابوالقاسم،  .4

 ؛چاپ اولانتشارات سوره مهر،  تهران:، درآمدی بر معنی شناسیصفوی، کوروش،  .1

 .چاپ چهارمانتشارات کتاب ماه،  تهران:، (ترجمه کورش صفوی) نگاهی تازه به معنی شناسیپالمر فرانک،  .6

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4
 نمره 21ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره 1ها شده و مشارکت در فعالیتبینیپیشهای یادگیری فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیتارزشیابی 
 نمره 1ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

شود. سال انجام میسال، تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول نیم
 های یادگیری تعیین شده است.ها و سطوح پیامدبی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالکمبنای ارزیا
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 «آیین نگارش و ویرایش»سر فصل درس 

 :معرفی و منطق درس .5

« زبان نوشتار»استفادة مکتوب از زبان را از انواع ارتباط، ارتباط نوشتاری است. یکى از کارکردهاى زبان، نقش ارتباطى آن است. 
یک از  های گوناگون دارد. هرهایى چون ادارى، مطبوعاتى، آموزشى، علمى، کودکانه و ادبى و در قالب نامند که انواع و گونه مى
هاى زبان نوشتار هنجارها، آداب و شیوة نگارش مخصوص خود را دارد. جز ساختار و چگونگی زبان نگارش و آیین آن،  گونه
یادگیری این درس برای نویسی و رعایت اسلوب فارسی و دوری از خطاهای رایج نگارشی از اهداف این درس است. درست

هایی های ادبی یکی از مهارتدانشجوبان این رشته هم به عنوان کاربر و استفاده کننده از زبان و هم مدرس آن ضرورت دارد. قالب
این درس به دلیل ماهیت عملی، بیشتر مبتنی ی باید بر آن مسلط و با آن آشنا باشند. است که دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارس

را در خود  های نگارشی و ویرایشیرود دانشجویان با فراگیری محتوای این درس بتوانند شیوهبر تمرین و تکرار است. انتظار می
 آموزان انتقال دهند.نهادینه کرده و به درستی به دانش

 مشخصات درس
 عملینوع درس: 
  2تعداد واحد: 

 82زمان درس: 
 ساعت
نیاز: دستور پیش
 زبان

 نحوه تدریس: 

 نام درس: آیین نگارش و ویرایش

 / پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود: اهداف
یک، بتواند  های نگارش هرها و شیوهکسب انواع مهارتهای نگارشی و شناخت قالببا  -2

 های مختلف زبانی و ادبی تولید کند. متن
 های تولیدی خود را تقویت کند.بتواند متن ،های پرورش معانیباکمک راه -2

های تولیدی خود و دیگران را ها و متنترین خطاهای زبانی را بشناسد و بتواند نوشتهمهم -8
 .ها به لحاظ فنی و زبانی ویرایش کنددر تمامی قالب

 

 شایستگی اساسی:

CK& PCK 2 سطح 3 سطح 5سطح  هامالک 

ها ها و مهارتانواع قالب ویرایش
های نگارشی را و شیوه

نام ببرد و  مشکالت فنی 
مشخص ها را و زبانی آن

 کند

و  هامهارتا، هقالب 
از  های نگارشی راشیوه

هم تفکیک کند و  
مشکالت فنی و زبانی 

 .ها را اصالح کندآن

-ها و شیوهمهارت انواع

برای های نگارشی را 
 .گیرد کارهب  ویرایش

با تولید ساده و ابتدایی  تولید
ها ها و مهارتانواع قالب
های نگارشی و شیوه
های فنی و زبانی آسیب
 .را مشخص کندها آن

با درک عمیق از نحوه 
ها و انواع قالبنگارش 
های ها و شیوهمهارت

های نگارشی و آسیب
تواند ها بفنی و زبانی آن

های قابل قبولی نوشته

بتواند در سطح پیشرفته 
 هاها و نوشتهانواع قالب
 را تولید کند.
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 .تولید کند

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 2

نوبت 

 بحث
 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس

 :کلیات اول
انسجام/ های نوشته: نظم و  ویژگی

تنوع و گیرایی / منطق و استدالل/ 
سادگی وضوح / خالقیت و نوآوری/ 

نویسی، صمیمیت، ساده صداقت،
ایجاز و اختصار/ رعایت سالست، تنوع، 
نویسی/ هماهنگی اندیشه،  قواعد درست

 موضوع و محتوا

بحث گروهی درباره اهمیت 
 نگارش

 

 ؟نبازهایبیان خاطرات از 
 نگارشی
 

 نگارشانواع  دوم
زبان: نگارش علمی، ادبی، از نظر 
 یک هرهای  و تفاوت عادی عامیانه و

تحلیلی،  های نگارش:از نظر روش
 . ...تشریحی و ،توصیفی

: نامه، مقاله، گزارش، هااز نظر قالب
 . داستان و...

 های کالسیمشارکت در بحث
 

های  تفاوتتهیه جدولی از 
 نگارش علمی، ادبی، عامیانه

 ،نگارینامه (:2های نگارشی)قالب سوم
انواع مکاتبات  اهمیت مکاتبات اداری و

 .اداری
 . رسمیغیر و انواع نامه: رسمی

سطح، : نظر ازهای اداری  اقسام نامه
. ی امنیتی درجهو  مایه و محتوا درون

مکاتبات  های اداری و اجزای نامه
 المللی بین

-شناخت و معرفی انواع و شیوه

 ارائه نمونههای نامه نگاری با 

 نگارش یک نامه اداری

نویسی، گزارش (:2نگارشی) هایقالب چهارم
، کارکردهای گزارش، تعریف گزارش
و  گزارش انواع  و نویسی اهداف گزارش
 مراحل آن

 خواندن چند نمونه گزارش
 هاتحلیل نمونه گزارش

نوشتن یک گزارش کوتاه در 
 گروه

 پنجم
(: 8نگارشی) هایقالب 

  ی.نویس خاطرهنویسی و  نامه زندگی

نمونوه از زنودگی    قایسه چنود م
 خودنوشت و دیگرنوشت

 نگارش یک روز از زندگی
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های نگارش  نامه: شیوه زندگی
نامه  انواع زندگی نامه، زندگی

و  دیگرنوشت( )خودنوشت،
 .نویسی خاطره

 مقاله (:4های نگارشی)قالب ششم
مقاله، زبان مقاله، حجم مقاله، موضوع 

اع لحن و بیان مقاله، نگارش مقاله، انو
/ توصیفی و های پژوهشی مقاله

 تشریحی / تحلیلی
و  های مقاله، اجزای مقاله ویژگی

 مراحل آن

بررسووی چنوود مقالووه علمووی    
پژوهشی در کوالس بوه لحواظ    

 نگارش

نقد و بررسی نمونوه مقواالت   
 نوشته شده توسط دانشجویان

 :نویسی ساده هفتم

نویسووووی:  هووووای سوووواده  مووووالک
اسوووووتفاده از جموووووالت کوتووووواه / 

هوووا / پرهیوووز از  کوتووواهی پووواراگراف
 ابهوووام / رعایوووت انسوووجام / انوووواع  
انسوووجام/ دقوووت در انتخووواب واژه /  
توجووه بووه ظوواهر نوشووته/ تفکوور /     
صووووداقت و صوووومیمیت / اسووووتفاده 

 از زبان گفتار 

 باره ساده نویسیگفتگو در
 کار گروهی

ه خوانوودن چنوود نمونووه سوواد 
 نویسی

 هشتم
هووای نگووارش   طنزپووردازی و شوویوه 

گیوووووری از زبوووووان و   بهوووووره آن:
گیووووری  عناصوووور زبووووانی/ بهووووره 

کلموووووات عامیانوووووه / توصووووویف  
بوووازی بوووا   هنرمندانوووه حووواالت / 

سووووووازی و  / تیوووووو  کلمووووووات
نموووایی/  پوووروری/ کوووودن شخصووویت
گیووووووری از حیوانووووووات/  بهووووووره
پووووردازی/ حاشوووویه روی/   نقیضووووه

 اشووووتباه و آمیخووووتن دو مطلووووب / 
گووووویی/ خووووراب کووووردن  طویوووول
نویسووی/ طوورف   هووا / حاشوویه  سوومبل

مسووائل سوواده بووه    گفتگووو / تبوودیل 
 پیچیده / حاضرجوابی

ز و یوافتن  هوای طنو  ارائه نمونه
 هاشگردهای آن در گروه

مقایسه چند نمونه طنز قودیم  
 هاو جدید از منظر ویژگی



119 

 
 

 های پرورش معانی: تعریف،راه نهم
 . توصیف، تشریح، مقایسه و...

نگووار بوورای اسووتفاده از  پوورده
 تشریح و تبیین هر مورد

هوا  استفاده از هر یک از شیوه
 در یک متن مشخص

 چکیده نگاری  دهم 
 :نویسی انواع خالصه 
 خالصه با حفظ سبک نویسنده 
 خالصه بدون حفظ سبک نویسنده 

بیوووووان رعایوووووت نکوووووات 
نویسوووی در خوووالل  خالصوووه
 تدریس

 چکیده نگاری
هووای یووک مووتن بووا مقیوواس
 مختلف به دو روش

ارائوووه یکوووت موووتن صوووحیح  گذارى : نشانه ویرایش فنّى یازدهم 
گذارى شده و بیوان علول    انهنش

 ههر نشان

اصوالح نشووانه گوذاری یووک   
 متن انتخابی

 خووط  شوویوهبررسووی کوواربرد  بحث گروهی فارسى خط  : شیوه ویرایش فنّى دوازدهم
 فارسى در مطبوعات

مشارکت دانشجویان در بحوث   : امالى درست واژگان    ویرایش فنّى سیزدهم
 گروهی

هوای  تهیه چک لیست غلوط 
 امالیی مشهور و پرکاربرد

ویرایش زبانى: کاربردهاى نادرست  چهاردهم
 واژگانى، تعبیرى و اصطالحى   

آموزش از طریق الگوی بدیعوه  
 پردازی

تهیوووه جووودولی از انوووواع   
واژگانى، کاربردهای نادرست 
 تعبیرى و اصطالحى    

کاربردهوواى نادرسووت  ویوورایش زبووانى: پانزدهم
 )درازنویسى و ابهام(. دستورى و نحوی

آمووووزش از طریوووق الگووووی  
 مقایسه جمالت

های دراز  و مبهم یافتن جمله
در نثرهای آموزشی یوا اداری  

 هاو اصالح آن

انى: کاربردهاى نادرست ویرایش زب شانزدهم
 حرففعل، اسم و 

 لهاستفاده از الگوی حل مسأ
 

اصووالح جمووالت از منظوور   
کاربردهوواى نادرسووت فعوول،  

 حرف اسم و

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری8

 کار گروهی؛ له،ب تدریس مثل بدیعه پردازی، حل مسأاستفاده از الگوهای مناس   

 ؛های ارزشیابی و تصحیح انشا و نگارشمان شیوهآموزش توأ 

 ؛پژوهی انشا و نگارشبینی درس پیش 

 ؛ نگار و...:  رایانه، کارت، پردهمانند های آموزشی مناسب در کالساستفاده از ابزار و فناوری 

 تکیه بر تمرین و تولید متن در کالس به شیوه کارگاهی. 
 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی: 

 ؛چاپ هشتم اساطیر، ، تهران:جلد( 2کتاب کار انشا و نگارش )، (2832) ذوالفقاری، حسن

 .چاپ سوم علم، ، تهران:راهنمای ویراستاری و درست نویسی (،2832) ذوالفقاری، حسن

 منبع فرعی: 
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 ؛، تهران: رسامآیین نگارش پیشرفته، (2866) انوری، حسن

 ؛، مشهد: ترانهنویسیراهنمای پژوهش و اصول علمی مقاله، (28۱8) توسی، بهرام

 ؛، تهران: آگاهنویسی برای کودکانفارسی، (2816) ابراهیمی، نادر

 ؛، تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایرانهانویسی، مفاهیم، روشچکیده، (2866) مهدوی، محمد نقی

 ؛رخچتهران:  ،های اداریفرهنگواره نامه، (2832) ذوالفقاری، حسن

 ؛، تهران: دانشگاه تربیت مدرستربیت مدرسنامه ویرایش دانشگاه شیوه، (2832) خدایار، ابراهیم و حسن ذوالفقاری

 ؛چاپ سیزدهمرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران: ، مکاتبات اداری، (2841) امینی ،کاظم

 ، تهران: اساطیر؛نویسیگزارش، (28۱1) ماحوزی، مهدی

 .، تهران: سمتنگارش و ویرایش، (28۱4) سمیعی، احمد

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 1

 نمره  1ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره  1ها شده و مشارکت در فعالیتبینیهای یادگیری  پیشارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت

 نمره  1ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
شود. سال انجام میتکالیف عملکردی و آزمون پایان نیم سال،ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول نیم

 های یادگیری تعیین شده است. ها و سطوح پیامدمبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 «عروض و قافیه»سر فصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:5
ها در شعر فارسی تا دانشجو بتواند از آن طریق به شناخت بندی آنعروض و قافیه علمی است برای شناخت وزن و قافیه و طبقه

-گیری از این دانش آن را  به دانشموسیقی شعر دست یابد و روابط ناپیدای محتوا و موسیقی مناسب آن را دریابد تا ضمن بهره

 آموزان انتقال دهد.
 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت3

نوبتتتتت 

 بحث
 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس

هایی که اختیوار  های و مصراعیافتن بیت حفظ تعریفات و نکات آشنایی با عروض اول

 مشخصات درس
 نوع درس:عملی
 2تعداد واحد:

 82زموووووان درس: 
 ساعت
 نیاز:پیش

 نحوه تدریس:

 عروض و قافیهنام درس:  

 اهداف / پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری، دانشجو قادر خواهد بود:
ضمن فراگیری اصطالحات عروض و قافیه، اجزای پدید آورنده آن را در شعر نشان دهد. شعر را تقطیع 

های قافیه را تشخیص دهود و بتوانود نقود    و عیبو بحر آن را بیان کند، اختالالت وزنی را نشان دهد 
 مناسبی از اشعار داشته باشد.

شایستتتتتتتگی 

 اساسی:

CK& PCK 

 2سطح  3سطح  5سطح  هامالک

اصطالحات عروض و  تشخیص وزن
 شناسد. قافیه را می

هوا  پس از شناخت، آن
را در مووتن تشووخیص 

 دهد.می

پووووس از تشووووخیص اوزان، 
 یابد.اختالفات وزنی را در می

اشوووعار فارسوووی را از  تحلیل و تولید
حیووووث معیارهووووای 
عووووروض و قافیووووه  

 کند. ارزیابی می

بووه درک مناسووبی از  
حیث ارتباط موسویقی  
و معنا در شعر فارسوی  

 رسد.می

بر اساس معیارهای فراگرفته، 
اشعار فارسی را اصالح و 

تواند آن کند و میتحلیل می
را در قالب یک پژوهش ارائه 

 دهد.



111 

 
 

شاعری ندارند، تقطیع هجایی و مقایسوه   کلمات و تعیین نوع هجاهاتقطیع  وزن و اجزای آن دوم
 هجاها و تعیین ارکان.

های بدون اختیوار  تقطیع هجایی مصراع تقطیع هجایی سوم
 شاعری

تقطیوووع بوووه ارکوووان   چهارم
 عروضی

 حفظ ارکان عروضی

 حفظ انواع اختیار اختیارات شاعری پنجم

هایی  از یوک شواعر تقطیوع    انتخاب بیت
 هجایی و نشان دادن اختیارات

 ارکان فرعی رایج حفظ زحافات یا ارکان فرعی ششم

 حفظ نام بحرها و شناخت انواع بحرهای عروضی هفتم

 بحرهای متحد االرکان هشتم
 

هووای یووافتن نمونووه اشووعار بوورای وزن   های متقارب و هزجوزن
 های بحر رمل و رجزوزن نهم بحرهای متحد االرکان

بحرهوووای متنووواوب و  دهم
 مختلف االرکان

 های بحر متناوب و مختلفوزن

---------- 
هوای  های شعری بورای وزن یافتن نمونه

 بحرهای متناوب و مختلف االرکان
 یازدهم

 دوازدهم

یافتن اشعاری که پایوان رکون در پایوان     های وزنی پر کاربردحفظ گروه های پرکاربردوزن سیزدهم
 کلمات باشد.

 تعیین قافیه به روش جدید و قدیم قافیه، ردیف و حاجب چهاردهم

های زیبا از شعر سنتی و نو انتخاب نمونه
-و تحلیل قافیه و انواع آن و یافتن نمونه

 هایی برای قافیه هنری

 تعیین حرکات قافیه حرکات و عیوب قافیه پانزدهم

قافیه بودیعی، هنوری و    شانزدهم
 قافیه شعر نو

 قافیه شعر نو

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

  مناسب تدریس مثل بدیعه پردازی، حل مسأله، کار گروهی؛استفاده از الگوهای 

 های ارزشیابی و تصحیح متن؛آموزش توأمان شیوه 

 بینی درس پژوهی عروض و قافیه؛پیش 

 ؛ ...نگار وهای آموزشی مناسب در کالس مانند: رایانه، کارت، پردهاستفاده از ابزار و فناوری 

 وة کارگاهی.تکیه بر تمرین و تولید متن در کالس به شی 
 

 . منابع آموزشی4
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 منبع اصلی:  

 ، تهران: انتشارات سمت.آموزش عروض و قافیه از دریچه پرسش(، 2832. هادی، روح اهلل )2

 

 منبع فرعی:

، تهران: انتشوارات  عروض و قافیه )برگرفته از کتاب المعجم شمس قیس رازی((، 28۱8فشارکی، محمد ) .2

 جامی؛

 ، تهران: انتشارات فردوس؛با عروض و قافیه آشنایی(، 2812شمیسا، سیروس ) .2

 ، انتشارات دانشگاه اهواز؛عروض و قافیهوحیدیان کامیار، تقی،  .8

 ، تهران: انتشارات امیرکبیر.بحنی پیرامون زحافات رایج درشعر فارسیعبداللهی، رضا،  .4

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
 ارزشیابی پایانی:

های مختلف که دارای حداقل یک اختیار زبوانی یوا   بیت از شاعران مختلف در وزن 1نتخاب نمره: ا 21. امتحان پایان ترم 2
 وزنی باشند:

 نمره 2دهی در هر بیت چنین است: نام وزن: نظام نمره
 /. نمره1نام بحر: 
 /. نمره(21/. نمره )حداقل دو زحاف ذکر شود هر زحاف 1نام زحاف: 

 های کتاب تا پایان درس هفتم با تکیه بر شناخت اختیارات و بحرها.وختهنمره: بر اساس آم 1ارزشیابی میان ترم  .2
 نمره از نام بحرها( 1/2نمره از اختیارات /  2نمره از تقطیع هجایی و تقطیع به ارکان /  1/2دهی: )نظام نمره

 های یادگیرینمره: بر اساس فعالیت دانشجو در طول ترم و شرکت در فعالیت 4ارزشیابی مستمر  .2
 های پژوهشینمره: بر اساس تکالیف عملکردی و نوآوری 2های موردی پژوهش .8

 ارزشیابی فرآیند:؟

خوانی شعر توجه شود؛ چرا کوه اسواس آمووزش عوروض بور      در آموزش عروض باید بیش از هر چیز به درستسایر نکات: 

و دانشوجو از   دای بلنود خوانوده شوود   درست خواندن و درست شنیدن شعر است. برای رسیدن به این توانایی باید شعر بوا صو  
 خوانی بپرهیزد.صامت
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 «شناسی و روش تحقیقمرجع» سر فصل درس

 . معرفی و منطق درس: 5

های خاص و عام پژوهش و ابزارهای آن است. یکى از روش آگاهی برزبان و ادبیات فارسی،  ةیکی از دروس مهم و پایه در رشت
شود و اشتیاق مردم به در روزگار ما علوم، گسترش یافته و  مواد نوشتاری گوناگون تولید میابزارهای تحقیق، منابع و مراجع آن است. 

طور دقیق و ته تا پژوهشگران بههای علمی نیز توسعه یافهای مرجع در رشتهرو کتابتر شده است؛ از ایندانش و کسب آگاهی بیش
تواند این امکان را برای دانشجویان فراهم ترین زمان، امکان دسترسی به منابع را داشته باشند. این درس میمنظم و با صرف کوتاه

 آموزان انتقال دهند.ها و منابع آشنا شوند و هم آن را به دانشکند که هم خود با آخرین روش
 

 مشخصات درس
 درس:عملینوع 

  2تعداد واحد:
 82زمان درس: 

 ساعت
 نیاز: پیش

 نحوه تدریس: 

 شناسی و روش تحقیقمرجعنام درس: 

 اهداف / پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری، دانشجو قادر خواهد بود:
منابع و مراجع شناخت انواع و آخرین  های استفاده از منابع را بشناسد و باها و شیوهترین روشمهم 

های تولیدی خود را در تمامی ها و متنها در جهت تحقیقات خود بهره ببرد و بتواند نوشتهتحقیق از آن
 .های نگارشی مستند کندقالب

 شایستگی اساسی:

CK& PCK 2سطح   3سطح  5سطح  هامالک 

اصول مرجع 

 شناسی

ها و ترین روشمهم
های استفاده از شیوه

 شناسد. میمنابع را 

ها و ترین روشمهم
های استفاده از شیوه

منابع را بشناسد و 
ها را تفاوت و تشابه آن

 بیان کند. 

با شناخت انواع منابع و مراجع 
ها در جهت تحقیق از آن

تحقیقات خود بهره ببرد و بتواند 
های تولیدی خود ها و متننوشته

های نگارشی را در تمامی قالب
 .مستند کند

    
تحلیل و 

 تولید

قواعد نقد و داوری 
های ها و شیوهروش

استفاده از منابع را بداند و 
بتواند در سطح مقدماتی 
گزارشی مستندی تهیه 

 کند.

با درک عمیق از 
های ها و شیوهروش

استفاده از منابع بتواند 
های قابل پژوهش

 قبولی ارائه دهد.

بتواند با تهیة یک مقالة علمی، 
ها و  روشدر سطح پیشرفته از 

های تحقیق، به خوبی  شیوه
 استفاده کند.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت3
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نوبت 

 بحث
 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس

ها و  خانه، ضرورتکتاب و کتاب کلیات، اول
آشنایی با اصول نگاری،  اهداف مرجع
استفاده از مراجع کتابی و کلی روش 
 الکترونیک

بحث گروهی دربارة اهمیت 
 نگاری مرجع

 

تفاوت مراجع کتابی و 
 الکترونیک را بنویسد.

های  نامه های لغت و اصطالحفرهنگ دوم
 عمومی و اختصاصی

 های کالسی مشارکت در بحث

 

های  فرهنگتهیة جدولی از 
های  نامه لغت و اصطالح

 عمومی و اختصاصی

های عمومی و اختصاصی  نامهدانش سوم
 فارسی و غیرفارسی قدیم و جدید

های عمومی و  نامهدانشمعرفی انواع 
اختصاصی فارسی و غیرفارسی در 

 کالس

های  نامهدانشمعرفی یک 
 عمومی یا اختصاصی

 چهارم

 پنجم

یافتن مقاالت علمی پژوهشی در یک  هاشناسیکتاب ششم
 موضوع 

 شناسی کتاب نقد و بررسی یک

  کار گروهی منابع غیرکتابی هفتم

منابع و مراجع الکترونیک اینترنتی و  هشتم
غیراینترنتی فارسی و غیرفارسی و 

 هاروش استفاده از آن

منابع و مراجع الکترونیک مقایسه 
 اینترنتی و غیراینترنتی

وجو در مآخذ یک تحقیق جست
منابع و مراجع  از دو طریق

الکترونیک اینترنتی و 
 غیراینترنتی

هدف و  های تحقیق،کلیات روش نهم
های تحقیق  فلسفه تحقیق، ویژگی

 علمی و فرایند تحقیق علمی

نگار برای تشریح و استفاده از پرده
 تبیین هر مورد

های  استفاده از هریک از شیوه
 تحقیق در یک متن مشخص

دانشگاهی های  انواع پژوهش  دهم 
 ای( )بنیادی ،کاربردی و توسعه

ها )استداللی، تعریفی  انواع روش 
ای، علت و  مقایسه، تطبیقی –

معلولی، کمی و آماری، کیفی، 
 توصیفی، تفسیری(

اصطالحات رایج در روش تحقیق: 
آزمون، ابطال، ارزیابی، استناد،  

نگارش یک مقاله با استفاده از  ها در کالسنقد انواع روش
 هایکی از روش
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استشهاد، مرور و بررسی، بحث، تجزیه 
تقابل، توجیه، و تحلیل، تعریف، تفسیر، 
بندی، سرفصل،  توصیف، توضیح، رده
 .مقایسه و بازتاب

ها در حوزة زبان و ادبیات انواع پژوهش یازدهم 
پژوهی، تاریخ نگاری و فارسی. )نسخه

های انتقادی، نویسی، پژوهششرح
 و...(مطالعات تطبیقی 

وگوی کالسی در زمینة هر نوع گفت
 پژوهش

 های برتر هر حوزهمعرفی نمونه

 فرایند تحقیق - دوازدهم

انتخاب موضوع تعریف و بیان مسأله  -
تحقیق، تدوین فرضیه، ابزار سنجش و 

 گردآوری اطالعات 

ها و ابزار گردآوری اطالعات و  روش -
ای، میدانی و خانه)کتابها  داده

 آزمایشگاهی(

بندی تدوین و تجزیه و تحلیل  طبقه -
 ها  داده

تنظیم و تدوین نهایی گزارش  -
 تحقیق

 مشارکت دانشجویان در بحث گروهی

 

 گیری از چند نمونه عملیبهره

 سیزدهم

 چهاردهم

ی مستندسازى و  شیوها  پانزدهم
 کالبدشناسی متن   

ها، پانوشت  قول مستندسازى، نقل 
  نوشت و پى )پاورقى(

برون و   درون متنى) دهى  ارجاع 
 متنى(

تهیه فهرستی از انواع مجالت  بررسی ارجاعات چند مقاله و کتاب
 های گوناگونبا شیوه

  استفاده از روش حل مسأله های پژوهشیمهارت شانزدهم

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

  استفاده از الگوهای مناسب تدریس مثل بدیعه پردازی، حل مسأله، کار گروهی؛ 

 های آموزش و کاربرد؛آموزش توأمان شیوه 

 بینی درس پژوهی؛پیش 
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 نگار و... ؛های آموزشی مناسب در کالس مانند: رایانه، کارت، پردهاستفاده از ابزار و فناوری 

  کارگاهی.تکیه بر تمرین و تولید در کالس به شیوه 
 
 
 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی: 

 ، تهران: فاطمی؛مرجع شناسی در ادبیات فارسی(، 2838رضی؛ احمد ) .2

 منبع فرعی: 

 ، تهران: سمت؛شناسی و روش تحقیق در ادب فارسیمرجع(، 28۱8ستوده، غالمرضا ) .2

مؤسسه مطالعات و تحقیقات  ، تهران:نگاریشناسی و فرهنگکاربرد کامپیوتر در زبان(،  28۱2عاصی، مصطفی ) .2

 فرهنگی؛

آشنایی با منابع و مراجع چاپی و الکترونیکی در ادبیات (، 2832زاده، غالمحسین و احمد رضی )غالمحسین .8

 ، تهران: سمت؛فارسی

، تهران: شناسی توصیفی زبان و ادبیات فارسیکتاب، (2838)ذوالفقاری، حسن، خدیجه حاجیان و ابراهیم خدایار  .4

 علم؛

 ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ ارشاد اسالمی؛ آشنایی با مرجع شناسی، (28۱3)فر، محمدرضا  محمدی .1

 ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ ارشاد اسالمی؛شناسی فرهنگ جامع مرجع،  (2838)فر، محمدرضا  محمدی .6

 ، تهران: فرهنگ معاصر؛عهای مرج شناخت خدمات و کتابشناسی،  ، مرجع(2838)مرادی، نوراهلل  .۱

 .های فرهنگی، چاپ اول، اهران: دفتر پژوهشهای ایرانی نامهدانش(، 2814مقدسی، مهناز ) .1

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
 نمره  1ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره  1ها مشارکت در فعالیتبینی شده و های یادگیری  پیشارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت

 نمره  1ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
شود. مبنای سال انجام میسال، تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول نیم

 گیری تعیین شده است. ها و سطوح پیامدهای یادارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 «آشنایی با علوم قرآنی»سر فصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: .5
شود که گسترة عظیمی از علومی چون تفسیر، تجوید، های مرتبط با قرآن گفته میدرس آشنایی با علوم قرآنی به مجموعه دانش

گیرد. این علوم در طول چهارده قورن از جهوات مختلوف، بور     قرائات قرآنی، شأن نزول آیات قرآن، دانش بالغت و... را در بر می
هوا و  هوای آن، سوروده  گاهحیات فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، تأثیر آشکار و پنهان نهاده است که یکی از بارزترین تجلی

م ادبیوات فارسوی را   هوای پهنوة عظوی   های ابیات و عبارتهای شاعران و نویسندگان فارسی زبان است. بسیاری از ظرفیتنوشته
دهد؛ بنابراین دانشوجویان  های گوناگون این کتاب مبین تشکیل میاشاره، تلمیح، اقتباس، تضمین، تحلیل آیات، قصص و تمثیل
توانند به درک درستی از شعر شاعران و نثر نویسندگان نائول آینود.   بدون آشنایی همه جانبه و فهم عمیق از قرآن و علوم آن نمی

توانند در تربیت دانش آموزان متعهد به معارف قرآنی موفوق  های مرتبط با قرآن کریم میدانشجویان با کسب دانش بدین ترتیب
 شوند. 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 
 82زموووووان درس: 

 ساعت
 نیاز: پیش

 نحوه تدریس: 

 آشنایی با علوم قرآنینام درس:  

 پایان این واحد یادگیری، دانشجو قادر خواهد بود:اهداف / پیامدهای یادگیری: در 
فهم عمیقی نسبت به مباحث علوم قرآنی به دست آورد و قادر باشد در خصوص اعجاز قرآن و شأن 

 تحلیلی ارائه کند.  -نزول آن گزارشی تشریحی

شایستتتتتتتگی 

 اساسی:

CK 

& 

PCK 

  2سطح  3سطح  5سطح  هامالک

هتتتای شتتتیوه

 شناخت 

ابعوووواد قوووورآن و 
-گوناگون آن را می

 شناسد.

امتیازات برجسته قورآن   
 کند.بندی میرا دسته

بووه تبیووین ابعوواد و امتیووازات  
قرآن پرداخته، سپس در قالب 
یک گزارش مکتووب علموی   

 دهد.ها را ارائه میآن

-علوم قرآنی را می  تحلیل  

تواند شناسد؛ اما نمی
آن را در قالب یوک  
گزارش سواده ارائوه   

 دهد.

علوم قرآنی را در قالوب  
یووک گووزارش مکتوووب 

دهوود؛ امووا  ارائووه مووی 
مستندسوووازی نکووورده  

 است.

فهم خود را از علوم قرآنی در 
قالووب یووک گووزارش علمووی  
-مکتوب و مستند ارائوه موی  

 دهد.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت3

نوبت 

 بحث

 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس
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قووورآن از نظووور لغووووی و    - اول
 اصطالحی

قووورآن از نظووور شوووکلی و    -
 محتوایی

 علوم قرآنی و تاریخچه آن -
 مباحث علوم قرآنی به اجمال -

قوورآن از نظوور شووکلی و محتوووایی و   
مباحث علوم قرآنی مورد پرسش واقوع  

 شود.

 تحقیق در شکل و محتوای قرآن
 
 
 

 شناخت شناسی عمومی - دوم
 شناخت شناسی وحیانی -
انووووواع وحووووی )لغوووووی و  -

 اصطالحی(
 وحی و الهامات -

پرسش از جایگاه وحیانی در میان انواع 
 شناسیشناخت

شناسی وحیانی با مقایسه ساخت
 انواع دیگر

 
 
 
 های آسمانیقرآن و کتاب - سوم 

هووای قوورآن مهوویمن کتوواب  -
 پیشین

هوای  جایگاه قورآن نسوبت بوه کتواب    
 آسمانی پرسیده شود.

 و تنزیلنزول  - چهارم
 نزول، انزال و تنزیل -
نووزول دفعووی و توودریجی و    -

 کیفیت نزول
 

در رابطه با سوه مبحوث مهوم نوزول:     
شووکل قوورآن، اعجوواز و جمووع قوورآن  
جداگانووه سووؤاالتی طوورح شووود و از   

هوا پاسوخ   دانشجو خواسته شود بوه آن 
 دهد.

مقایسه قرآن از نظر شکل و محتوا 
های دیگر آسمانی و رابطه با کتاب
 هاآن

 مباحث شکلی قرآن - پنجم
معنی سووره، اقسوام سووره و     -

 ترتیب سوره
هووا، معنووی آیووه، شووماره آیووه -

 نخستین آیه و آخرین آیه 

 تحقیق در انواع اعجاز در قرآن

 اعجاز قرآن - ششم
 اعجاز لغوی و اصطالحی -
 ضرورت اعجاز -
 اعجاز زبانی و ادبی -
اعجوواز محتوووایی )علمووی،    -

 فقهی و...(عقلی، حقوقی، 

 جمع آوری قرآن - هفتم
جریان جموع آوری قورآن در    -

 زمان پیامبر اکرم
بعود   جریان جمع آوری قورآن  -

از پیامبر: الف( توسوط علوی)ع(   
 ب( توسط خلفا
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 شأن نزول: هشتم
 معنی شأن نزول -
 شأن نزول و حصر مصداقی -
 شأن نزول و تعیین مصداقی -
 شأن نزول و تفسیر مفهومی -

تفسیر، تحریوف قورآن، قرائوت قورآن،     
هوای بیوان، انوواع آیوات؛     تأویل، شیوه

عالوه بور طورح سوؤاالت از دانشوجو     
خواسته شود در این موارد اظهوار نظور   

 نماید.

 

 تفسیر: نهم
تفسووویر از نظووور لغووووی و    -

 اصطالحی
 تفسیر حقیقی، مفسر حقیقی -
 تفسیر به رأی -

 تحریف قرآن: دهم 
 اصطالح تحریف در لغت و -
انوووواع تحریوووف )لفظوووی و   -

 معنایی(
 دالیل عدم تحریف -

  

 قرائت قرآن: یازدهم 
 اختالف قرائت، انواع قرائت -
 معیار قرائت صحیح -

دانشجو دربارة هرمنوتیک و تأویل  
 تحقیق کند.

 تأویل: دوازدهم
تأویووول از نظووور لغووووی و    -

 اصطالحی
 فرق تأویل و تفسیر -
 حقیقیتأویل حقیقی، موّول  -
 راسخین فی العلم -

 حدیث و روایت: سیزدهم
 معنی حدیث روایت -
 انواع حدیث، منابع حدیثی -

  

 های بیان قرآن:شیوه چهاردهم
 قالب برهانی و علمی -
 روش تمثیلی و داستانی -

از دانشجو خواسته شود انوواع آیوات را   
بندی کند و برای هر کدام جدای دسته
هوایی را در  مثوال های کتواب،  از مثال

هوای ارائوة   در رابطه با انواع روش
مطالووب و مقایسووه آن بووا قوورآن   

 تحقیق و بررسی شود. 
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 :2انواع آیات قرآن  پانزدهم
 مفهوم محکم و متشابه -
 فرق محکم و متشابه -
 مفهوم ناسخ و منسوخ -
ناسووخ و منسوووخ در ادیووان    -

 گذشته

 قرآن پیدا و در کالس مطرح کند.

 :2انواع آیات  شانزدهم
 مطلق و مقیّد -
 مجمل و مفصّل  -
 مکّی و مدنی -
هووای تعیووین مکّووی و مووالک -

 مدنی
 ضرورت آیات مکّی و مدنی -

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری:   .3
باشد؛ لذا در این درس سعی بر آن اسوت  های مؤثر در درک این درس میبحث و گفتگو به شیوه تحلیلی و تفسیری از روش

تا به شیوه استنادی و پرسش و پاسخ بتوان دانشجویان را به فهم و درک بهتوری سووق داد و بوا تبوادل نظور و اطالعوات       
 پیرامونی بتوان اهداف درس را محقق ساخت.  

 
 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:

 تحقیقات و نشر معارف اهل البیت؛مؤسسه : قم ،علوم قرآنی معرفت، محمد هادی، 

 انتشارات سمت.: تهران، تاریخ قرآنمعرفت، محمد هادی،  

 منبع فرعی:  

 ، تهران: انتشارات اسوه.سیری در علوم قرآنجعفری، یعقوب،  

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
ویوژه متنوی از آثوار    ارزیابی صورت گیرد. بوه ارزشیابی پایانی: بهتر است سؤاالت ارزشیابی پایانی از سطح یادگیری، تحلیل و 

 متصوفه انتخاب و از دانشجو خواسته شود آن را ارزیابی نماید. 
 ارزشیابی فرآیند: در ارزشیابی فرایند سعی شود آزمون مرحله به مرحله از سطح یادگیری شروع شده به مرحله ارزیابی برسد.

 نمره  21ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری
 نمره  1ها شده و مشارکت در فعالیتبینیهای یادگیری پیششیابی فرآیندی: عملکرد دانشجو در فعالیتارز

 نمره  1ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
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 «شناسیمبانی زبان»سر فصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: .5
معلمان  -پردازد. این درس دانشجو بررسی و مطالعه زبان میشناشی دانشی است که در سه سطح نحوی، آوایی و معنایی به زبان

هوای مختلوف آن   ها و گونهها را برای درک بهتر ساختار زبان فارسی و نقششناسی نوین آشنا کرده و آنرا با مباحث علمی زبان
هوای الزم را  هوا و مهوارت  ایسوتگی ها، شآماده خواهد کرد؛ تا از این طریق دانشجویان ضمن استفاده از این دانش زبانی، توانایی

 برای انتقال آن به دانش آموزان کسب کنند.

 

 مشخصات درس
 نوع درس: عملی

 2تعداد واحد:
 82زموووووووان درس: 

 ساعت
 نیاز:پیش

 نحوه تدریس:

 شناسیزباننام درس:  

 

 اهداف / پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
و سواخت آوایوی و واجوی زبوان را      های گوناگون آن بحث و گفتگو نمایدماهیت زبان و نقشدربارة 

چنین دربوارة سواخت واژه )صورف( سواخت جملوه      توضیح دهد و قواعد حاکم بر آن را بیان کند؛ هم
های فراتر از جمله )متن( و قواعد حاکم بور متوون علموی، اداری و    )نحو( توضیح دهد. دربارة ساخت

خصووص خوط   هوای نوشوتاری و بوه   زبان روزمره )مکالمه(، ساخت معنایی زبان و انواع نظامادبی و 
شایستتتتتتتتگی  فارسی، اطالعاتی کسب کند.

 اساسی:

 

 2سطح  3سطح  5سطح  هامالک

بررسی 

زبان 

شناسانة 

 متن

هووا، مبووانی و   ویژگووی
سووطوح زبووانی )آوایووی، 
نحووووی و معنوووایی( را 

 بشناسد.

پوووس از شناسوووایی  
هووا، مبووانی و  ویژگووی

سطوح زبوانی )آوایوی،   
ها نحوی و معنایی( آن

بنوووودی و  را طبقووووه
 تفکیک کند.

هوا،   پس از شناسوایی ویژگوی  
مبانی و سطوح زبانی )آوایوی،  

بنودی و   نحوی، معنایی( دسته
 ها را تبیین کند.تفکیک، آن

ها، مبانی  عناصر، ویژگی نقد و تحلیل
و سطوح زبانی )آوایوی،  
را از نحوووی و معنووایی( 

 یک متن استخراج کند.

پوووس از اسووووتخراج  
هووا، مبووانی و  ویژگووی

سطوح زبوانی )آوایوی،   
-نحوی و معنایی(، آن

صوووورت هوووا را بوووه
منوووود بووووا   نظووووام
هووای پیشووین  آموختووه

 ترکیب کند.

پس از استخراج و ترکیوب بوا   
رعایووت اصووول علمووی، بووین 

هووا،  اجووزای مختلووف ویژگووی
مبانی و سطوح زبانی )آوایوی،  

یی(  ارتبوواط نحوووی و معنووا 
برقرار نموده، متون را از منظر 

 شناسی نقد و تحلیل کند.زبان
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نوبتتتتت 

 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس بحث

 بحث گروهی دربارة اهمیت زبان ماهیت زبان اول

 

 

های زبان تهیه جدولی از نقش های کالسیمشارکت در بحث های زباننقش دوم
 نگارش یک نامه اداری

های زبانی بوا ارائوة   شناخت و معرفی مهارت های زبانیمهارت سوم
 نمونه

 خواندن چند نمونه گزارش ساخت آوایی زبان چهارم

 هاتحلیل نمونه گزارش

نوشتن یک گزارش کوتواه دربوارة   
 ساخت آوایی زبان

   قواعد واجی زبان پنجم

واژه در بررسی چند نوشوته دربوارة سواخت    ساخت واژه ششم
 کالس به لحاظ نگارش

نقد و بررسی نمونه مقاالت نوشوته  
 شده توسط دانشجویان

 گفتگو دربارة نحو نحو هفتم

 کار گروهی

 

های طنز و یوافتن کارکردهوای   ارائه نمونه معناشناسی هشتم
 های مختلفمعناشناسی آن در بافت

موتن قودیم و   مقایسه چنود نمونوه   
 جدید از منظر معناشناسی

هایی از متون زبانی از بررسی نمونه  شناسی متنزبان نهم
 شناسی متنزبانمنظر 

های نوشتاری و نظام دهم
 خط فارسی

هوای نوشوتاری و خوط    بحث درباره نظوام 
 فارسی در کالس

هوای  تهیه فهرستی ار نواهمخوانی 
 خط و زبان

بررسی یوک موتن از منظور زبوان       شناسی اجتماعیزبان یازدهم
 شناسی اجتماعی

  بحث گروهی دوازدهم

بررسووی یووک مووتن از منظوور روان  مشارکت دانشجویان در بحث گروهی شناسی زبانروان سیزدهم
 شناسی زبان
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شناسووووی و زبووووان چهاردهم
 آموزش زبان فارسی

  

دو زبانگی و مسوائل   پانزدهم
 آن در ایران

استفاده از واژگان محلوی و تعیوین    زبانهبحث دربارة مناطق دو 
 برابرهای آن در زبان فارسی معیار

هایی از فرهنگ محلوی  تدوین مثل استفاده از الگوی حل مسأله شانزدهم
 هایی از آنو تعیین معادل

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2
کوتاه مدرس، ارائوه پاورپوینوت از طورف دانشوجویان،     های با مشارکت دانشجو بر اساس رویکرد سازنده گرایی؛ شامل: سخنرانی

سازی کالس با کارگاه آموزشی، پژوهش درباره مقاالت منتشر شده اداره کالس بر اساس بحث و گفتگو و در صورت امکان شبیه
 های برون کالسی.در خصوص مطالب درس به عنوان فعالیت

 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:

 ، انتشارات نیلوفر؛شناسیزبانمبانی نجفی، ابوالحسن،  .2

 ، انتشارات سمت.زبان آموزیزندی، بهمن،  .2

 منبع فرعی:

 ، انتشارات سمت؛زبان آموزیزندی، بهمن،  .2

 ، انتشارات سمت؛روش تدریس زبان فارسیزندی، بهمن،  .2

 ، مرکز نشر دانشگاهی؛آواشناسی فارسیثمره، یداهلل،  .8

 علوم انسانی؛ ، نشر پژوهشگاهجامعه شناسی زبانمدرسی، یحیی،  .4

 ، انتشارات آگاه؛محمد، آواشناسیحق شناس، علی  .1

 ، انتشارات توس؛شناسیزبان و زبانناتل خانلری، پرویز،  .6

 ، انتشارات سمت.ساخت آوایی زبانافراشی، آزیتا،  .۱

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
 نمره امتحان کتبی 21ارزشیابی پایانی: 

 نمره تکلیف پژوهشی 6
 نمره برای مشارکت فعال در مباحث و گفتگوهای کالسی 4فرآیند: ارزشیابی 
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 «شناسی شعر و ننر معاصرجریان»سر فصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:5
کنود.  های ادبوی دوره معاصور را تحلیول و تبیوین موی     هایی است که جریانشناسی شعر و نثر معاصر فارسی یکی از درسجریان

هوای ادبوی در دلِ   جا که جریوان های شعری و نثری دورة معاصر هدف اصلی این درس است. از آنجریانآشنایی دانشجویان با 
ی، سیاسی، عقیدتی و اقتصادی اند، برخی مباحث نیز باید معطوف به شناساندن اوضاع اجتماعی، تاریخبافت اجتماعی شکل گرفته

شووند. دانشوجویان بوا    ت که دانشجویان در این درس با آن آشنا میهایی اسچنین شیوة مواجهه با متن از دیگر مهارتهم باشد؛
هوای شواخص و آثوار     چهره ،های شعری و نثری شاخص دورة معاصر، قادر خواهند بودهای الزم و تسلط بر جریانکسب مهارت
طور همزمان در ایون   این بهبنابر درس به دانش آموزان انتقال دهند؛ هایها را در کالسساز هر جریان را بشناسند و آن سرنوشت

عوه  توانود جام های درون متنی. مبنای نظری برای بخش نخست میدرس هم باید به عوامل برون متنی توجه شود و هم به سازه
های متفاوت تحلیل متن از رویکردهوای فرمالیسوتی، سواختارگرایی توا     و برای بخش دوم، شیوه شناسی ادبیات یا تحلیل گفتمان

 شناسی و مواردی از این دست باشد.عه شناسی، روانهای جامشیوه
 

 مشخصات درس
 عملینوع درس: 
 2تعداد واحد: 

 82زموووووان درس: 
 ساعت
 نیاز: نداردپیش

 نحوه تدریس: نظری

 شناسی شعر و ننرجریاننام درس:  

 دانشجو قادر خواهد بود: ،/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری اهداف
ها بتواند، عوامل های شعری و نثری شاخص دورة معاصر و تعمّق در آنجریانبا مطالعه 

با کسب  و های ادبی را شناسایی کندی جریانگیرگیری و جهتبرون متنی مؤثّر بر شکل
های شاخص و های شعری و نثری و چهرههای بوطیقایی جریانهای الزم، ویژگیمهارت

 تفسیر و تحلیل نماید.  یک را ساز هرآثار سرنوشت

شایستتتتتتتگی 

 اساسی:

CK& PCK 

 2 سطح  3 سطح 5سطح  هامالک

 شناسی شتعر  جریان

 ننر /

شوعری  های جریان
و دوره  و نثری یک
را نام بازه زمانی آن 

 برد.می

های نجریا هایویژگی
شووووعری و نثووووری را 

بنودی  دسته مشخص و
 .کندمی

دالیوول تووأثیر گووذاری  
 بووازه یووک جریووان در

زمانی خاصی را تحلیل 
و دالیل آن را بوا ذکور   
شووووواهدی از آثووووار  

 کند.  گزارش می

 نقد و تحلیل جریان

های شعری و ننری 

 معاصر

نقاط قوت و ضوعف  
ها را گزارش جریان
 دهد.می

هووای مشووابه و جریووان
بنوودی و متفوواوت را رده
 کند.تحلیل می

-سیر تحوولی و علوی  
هووا را معلووولی جریووان

 کند.تحلیل میتبیین و 
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نوبت 

 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس بحث

تعریف اصطالحات و ارائوة تصوویر    اول
های ادبیات معاصور و  کلی از تفاوت
 کالسیک

یووووادگیری اصووووطالحات و درک 
هووای ادبووی تفوواوت کلووی جریووان
 معاصر و کالسیک

عنوووان پژوهشووی انتخوواب یووک 
 موضوع مرتبط با

تفکیوووک ادوار شوووعر معاصووور و    دوم
مشخص کوردن آغواز و پایوان هور     

هوای  دوره و بررسی وضعیت جریان
 شعری اواخر دورة قاجاری

هووای شووعری و یووادگیری جریووان
 نثری در در هر دورة تاریخی

 این زمینه مطالعة مقاالتی در

بررسووی اوضوواع شووعر مشووروطه و   سوم
بوه   ،های شوعری دوره تبیین جریان

همووراه اشوواره بووه شووعر شوواعران   
 شاخص این دوره

های شاخص در هر تشخیص چهره
 جریان و در هر دوره

 

های شعری بررسی اوضاع جریان چهارم
رضاخان و مشخص کوردن   دورة
های شاخص هور جریوان و   چهره

 تحلیل یک شعر

آشناشدن بوه عوامول و متغیرهوای    
گیوری و  متنوی کوه در شوکل   برون
های ادبی توأثیر  گیری جریانجهت
 دارند.

کردن یک مقاله خالصه مطالعة و
 این موضوع در

-سال بررسی اوضاع شعری بین پنجم

مشخص  و 2821تا  2882 های
های شعری و کردن جریان

های شاخص هر جریان و چهره
 تحلیل یک شعر

 

 

بررسی اوضاع شعری و مشوخص   ششم
هووای هووا و چهوورهکووردن جریووان

 2882های بوین  در سالشاخص 
 و تحلیل یک شعر 2842تا 

 ارائوة آن در  مطالعة یک کتواب و  
 کالس

بررسی اوضاع شعری و مشوخص   هفتم
هووای هووا و چهوورهکووردن جریووان
توا   2842هوای  شاخص در سوال 

 و تحلیل یک شعر 281۱

مرور کلی جلسات گذشته و پرسش  هشتم
تحلیل شعر و دست یافتن به قدرت  هاو پاسخ پیرامون آن

 داستان
 

بررسی انتقال نثر کالسیک به دوره  نهم
موودرن در عصوور قاجوواری و بیووان  
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 های بنیادینتفاوت

بررسی فرآینود تحوول نثور در دوره     دهم
مشوووروطه و مشوووخص کوووردن   

 پیشگامان نثر نوین فارسی

هووای بنیووادین  تشووخیص تفوواوت 
 شاعری در دورة کالسیک و مدرن

 مراجعوووه بوووه آثوووار شووواعران و
بنوودی و نویسووندگان بوورای رده 

-ر در قالوب جریوان  بندی آثاطبقه

 های شعری و نثری

هوای نثوری در دوره   بررسی جریان یازدهم
هوا  رضاخان و مشخص کردن چهره

 و آثار شاخص

هوای هور   بندی چهرهاقدام به رده 
جریوووان بووور اسووواس میوووزان   

 تأثیرگذاری
 دوازدهم

  هووای نثووری در    بررسووی جریووان  سیزدهم
تووووا  2821هووووای بووووین سووووال

و   2882کودتووووووا در سووووووال  
هوووا و مشوووخص کوووردن چهوووره 
 آثار اثرگذار و جریان ساز

  

هووای نثووری در       بررسووی جریووان  چهاردهم
و  2882توووا  2842هوووای سوووال

هووا و آثووار مشووخص کووردن چهووره
 برجسته

 
شناسایی وجوه شاخص شعر و نثر 

 سازهای جریانهر کدام از چهره

ثووری در     هووای نجریووان بررسووی پانزدهم
و  281۱توووا  2842هوووای سوووال

هوووا و مشوووخص کوووردن چهوووره 
 آثار شاخص

 

 

 شانزدهم

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2
پاسخ، گردش علمی، حلّ  )مناظرة گروهی(، ارائة مستقیم، پرسش و شیوه ارائة گروهی امروزی با نمونه نثر نو و تحلیل اشعار
 . های تلفیقیمسأله و شیوه

 منابع آموزشی-2 

 منبع اصلی:

، شناسی شعر ایران در قترن بیستتم(   چشم انداز شعر معاصر ایران )جریان(، 2832زرقانی، سید مهدی )( 2

 ؛، چاپ چهارم )چاپ اول از تحریر دوم(تهران: ثالث

 تهران: انتشارات سمت. ،ادوار ننر فارسی از مشروطیت تا انقالب اسالمی( رحیمیان، هرمز، 2

 منبع فرعی:

  ؛چاپ اولناشرجیبی،  فرانکلین: ،از صبا تا نیما و از نیما تا روزگار ماآرین پور، یحیی،  (2

 ؛، تهران: نشر مرکزتاریخ تحلیلی شعر نولنگرودی، شمس،  (2

 تهران: انتشارات نگاه؛ چاپ دوم.، نویسندگان پیشرو ایرانسپانلو، محمد علی،  (8
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چواپ  انتشارات امیر کبیور،  تهران: ، انقالب مشروطیت تا انقالب اسالمیادبیات نوین ایران از آزند، یعقوب،  (4

 ؛اول

 تهران: انتشارات تندر، چاپ اول؛، صد سال داستان نویسیعابدینی، حسن،  (1

 تهران: انتشارات جامی، چاپ اول.، هاجویبار لحظهیاحقی، محمد جعفر،  (6

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
توان از دانشجویان خواست که مطالب مورد بحوث در جلسوة بعودی را مطالعوه کننود و بوا       ه میارزشیابی پایانی: در هر جلس

شناسی شعر برگزار شود و در پایوان  شود در نیمة ترم آزمونی برای جریانها اظهار نظر کنند. پیشنهاد میدیدگاه انتقادی دربارة آن
 8/ پوژوهش   نموره  2 هوای عملکوردی  فعالیت / نمره 8 ترمارزشیابی میان / نمره22ارزشیابی پایانی  شناسی نثر.ترم برای جریان

 نمره
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 «ادبی های نقد نظریه مبانی و» فصل درس سر

 . معرفی درس و ضرورت آن:5
باسوتان و   معاصر، ادبیات عرب، یونانا دورة دانشجویان در این درس با مفاهیم نقد ادبی، در ایران باستان از آغاز عصر اسالمی ت

های نقد ادبی شامل متن شناختی، روان شناختی، تاریخی و رویکردهوای دیگور    سپس به مطالعة شیوه ؛شوندمغرب زمین آشنا می
گرا، ساختگرایی، رتای، صونقد اسطوره :تر نقد مانندهای جدید ای در رویکردها و نظریهپردازند و در ادامه این مباحث مطالعهمی

های عملی در این رویکردها را مطالعه خواهنود کورد    هرمنوتیکی و فمنیسیتی خواهند داشت و در هر مورد، نمونهشکنی، ندساخت
 آموزان انتقال دهد.دانشها را به گذاری بهتری از متون داشته باشد و هم آنتا بتواند هم خود خوانش و ارزش

 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

 2+2 واحد: تعداد
 82 +26زمان درس:

 نیاز:پیش
 نحوه تدریس:

 ادبی های نقد نظریه نام درس: مبانی و

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

 عوامول  ادبوی،  بتوانود   های نقود مطالعة شیوه ومختلف دورة  های شعری و نثری شاخص دربا مطالعه جریان 
یک را تفسویر و تحلیول    های ادبی را شناسایی کند و هرگیری جریانگیری و جهتبرون متنی مؤثّر بر شکل

 نماید.

شایستتتتتتتتتگی 

 اساسی:

CK& PCK 

 2 سطح 3 سطح 5سطح  هامالک

ادبوی   هوای نقود  شیوه های نقدشیوه
هوای  دوره شعر و نثور  
شناسووایی  مختلووف را

 کند.

 هوای هور  شیوه و هاویژگی
 های ادبی  رااز جریانیک 
 کند. بندیدسته

 و گوووذاری دالیووول توووأثیر 
 جریان ازیک  تأثیرپذیری هر

ا را تحلیل و دالیل آن ر ادبی
بووا ذکوور شووواهدی از آثووار   

 کند.  گزارش 

-ارزش تحلیل و

 گذاری

اشووعار و متووون ادبووی  
فارسوووی را از حیوووث  
معیارهای نقود نظریوة   

 کند. ادبی ارزیابی می

را از حیووث  اشووعار فارسووی 
معیارهووای نقوود و نظریووة  

 کند. ادبی تحلیل می

رفته، بر اساس معیارهای فراگ
-یک اثر ادبی را نقد و ارزش

 کند.می گذاری

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت3
نوبت 

 بحث

 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس

   ها و مفهوم شناسی نقد ادبی. تعریف اول

طرح مباحث کلوی دربوارة ضورورت و     دوم
 نسبی بود نقد ادبی

بووارة ضوورورت و بحووث گروهووی در
 نقد ادبی ننسبی بود

هایی درباره نسبی بودن نقد  ارائة نمونه
 ادبی 
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بررسووی پیشووینة نقوود ادبووی در ایووران   سوم
 باستان.

  

شعر و نثر  های نقد ادبی از آغازدیدگاه چهارم
 فارسی تا دورة معاصر 

هایی از نگرش انتقوادی در   ارائة نمونه 
شاعران و نویسوندگان  آثار هر یک از 
 کهن و معاصر 

های تازة ادیبان معاصور ایرانوی    دیدگاه پنجم
 در نقد ادبی

هووای تووازة  بحووث گروهووی دیوودگاه
 ادیبان معاصر

 

نقوود ادبووی عوورب از عصوور جوواهلی تووا  ششم
 معاصر

  

بوی در یونوان باسوتان و مغورب     نقد اد هفتم
 زمین 

  

   شناختی و لوازم و شرایط آند متننق هشتم

بحووث گروهوووی نقووود اخالقوووی و   های آن  نقد اخالقی و محدودیت نهم
 های آن  محدودیت

 

نقوود اسووطوره شووناختی و آشوونایی بووا   دهم
 ی آن های عمل نمونه

 ارائه تکلیفی در نقد اسطوره شوناختی،  
 بر اساس یکی از آثار ادبی فارسی

هوای آن   گرایوی و قابلیوت  نقد صوورت  یازدهم
 ای عملی همراه با نمونه

گرایی ارائة کاری عملی در نقد صورت 
هوای معاصور    بر اساس یکی از سروده

 فارسی

گرایی، حووزه و کوارکرد آن   نقد ساخت دوازدهم
 ای عملی همراه با نمونه

گرایی یکی ساختارائه تکلیفی در نقد  
 های معاصر فارسی از قصه

شکنی همراه با معرفی یوک  نقد ساخت سیزدهم
 مورد عملی از آن

شکنی یکی از انجام تکلیفی در ساخت بحث گروهی
 های کوتاه مثنوی یا شاهنامه  داستان

حلیل ن در تنقد هرمنوتیکی و کارکرد آ چهاردهم
 آثار ادبی

  

هووای  دیوودگاه نقوود فمینیسووتی، سوویر و پانزدهم
 متعارض در آن 

  

یووک از  بررسووی حوودود کووارکرد هوور  شانزدهم
هوای نقود ادبوی بورای نقوادی و       شیوه

-تحلیل آثار مختلف و میزان توفیق آن

 ها

  

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:2

 ازی، حل مسأله و کار گروهی؛استفاده از الگوهای مناسب تدریس مثل بدیعه پرد 

 ؛های ارزشیابی و تصحیح متنمان شیوهآموزش توأ 

 ؛بینی درس پژوهی نقد ادبیپیش 

 ؛ ...نگار ورایانه، کارت، پرده :های آموزشی مناسب در کالس ماننداستفاده از ابزار و فناوری 
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 تکیه بر تمرین و تولید متن در کالس به شیوة کارگاهی. 
 

 . منابع آموزشی:4

 منبع اصلی:

 ؛جامیتهران: انتشارات  ،های نقد ادبی روشمبانی و ، (2838) امامی، نصراهلل .2

 ؛انتشارات میترا تهران:، نقد ادبی، (2838) شمیساسیروس،  .2

 .انتشارات نگاه :تهران ،های ادبیمکتب، (28۱2) سید حسینی، رضا .8

 منبع فرعی:

  ؛تهران: نشر قطره ،باره نقد ادبیدر، (28۱6) فرزاد، عبدالحسین .2

 ؛انتشارات نیلوفر تهران: ،گفتمان نقد، (2831) پاینده، حسین .2

 ؛انتشارات نیلوفر تهران: ،نقد ادبی و دموکراسی، (2811) پاینده، حسین .8

 ؛انتشارات سخن تهران: ،پیشگامان نقد ادبی در ایران، (2811) دهقانی، محمد .4

 ؛امیر کبیر تهران: ،نقد شعر در ایران،  (28۱۱) درگاهی، محمود .1

 ؛، دانشگاه مشهدادبی معاصر عربیآشنایی با نقد ، (28۱1) رجائی، نجمه .6

شاپور  )ترجمه علی معصومی و، درآمدی تاریخی بر نظریه ادبی از افالطون تا بارت ،(2811) هارلند، ریچارد .۱

 ؛تهران: نشر چشمه ،(جورکش

تهوران:  ، ن در شتعر فارستی  آملی در فرمالیسم و کاربرد گری تأآیین صورت، (28۱۱) طاووسی، سهراب .1

 نشر ققنوس؛

 ؛تهران: انتشارات مینوی خرد ه کورش صفوی(ترجم، )گرابوطیقای ساخت  ،(28۱۱) جاناتان کالر، .3

 ؛نشر مرکز تهران: ، )ترجمه عباس مخبر(،درآمدی بر نظریه ادبی پیش (،2811تری ایگلتون ) .21

 ؛نشر رسش اهواز:، درآمدی بر هرمنوتیک در ادبیات، (2811) نصراهلل، امامی .22

 ؛نشر رسش :اهواز، شکنی در فرایند تحلیل ادبیساخت ، نصراهلل، امامی .22

 ؛(سرور السادات جواهریان ترجمهویل )، جان پک و مارتین کروش مطالعه ادبیات و نقد نویسی.  .28

 تهران: انتشارات سروش.، روش شناسی نقد ادبیات کودکان (،28۱1) هادی محمد  محمدی، .24

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری: .4
 اساس آزمون کتبی و کار عملی دانشجویان خواهد بود.ارزشیابی این درس بر 
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 «ادبیات کودک ونوجوان»سر فصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: 

هوای ذهنوی و روانوی     های تصویری است که متناسب باتوانمنودی  های ادبی وخالقیت دبیات کودک ونوجوان، آفرینشا

های اثرگذاردرتعلیم و تربیت، عرصة وسویع   ترین و فراگیرترین حوزهشود. یکی از اثربخشکودکان ونوجوانان آفریده می
ادبیات کودک ونوجوان است؛ بنابراین، این درس به شوناخت دقیوق شوعر و ادبیوات کوودک ونوجووان کموک و بورای         

کند. همچنین به کموک ایون درس   تربیتی فراهم می-های آموزشی های مناسبی را در مسئله حلهای مختلف، راه رشته
 وآموزه های مناسب وکارآمد رابرای آموزش وتربیت کودک ونوجوان، کسب می کند.  انشجوزمینهد
 

 مشخصات درس

 عملینوع درس: 

 5تعداد واحد: 

 23زمان درس: 

 پیشنیاز: 

 نحوه تدریس: 

 : ادبیات کودک ونوجواننام درس

 : اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو می تواند

هوای تصوویری آن را بشناسود و بوا آگواهی از        های ادبی و خالقیوت  ادبیات کودک ونوجوان و  آفرینش

مهوارت هوای مناسوب    های ذهنی، عاطفی و روانی کودکان ونوجوانان بتواند ،آمووزه هواو    توانمندی
آموزش وتربیت کودکان ونوجوانان فکور، کسب شناخت دقیق شعر و ادبیات ووکارآمد رابرای 

 کند.

 

 شایستگی اساسی:

 

 2سطح 3سطح 5سطح  هامالک

بررستتی اصتتول  

 ومبانی

ها، مبتانی   ویژگی

واصتتول ادبیتتات 

کودک ونوجتوان  

 رانام می برد.

پتتس ازشناستتایی  

هتتا، مبتتانی  ویژگتتی

واصتتتول  ادبیتتتات  

کودک ونوجوان، بته  

دسته بندی وتفکیک 

هریتتک ازآنهتتا متتی 

 پردازد

پتتس ازشناستتایی  

هتتا، مبتتانی  ویژگتتی

واصتتتول ادبیتتتات  

کتتودک ونوجتتوان، و 

دسته بندی وتفکیک 

ها، به سطح بندی  آن

هریک  مبادرت متی  

 کند.
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موضتتوعی را بتته  و نقد  تحلیل

مسئله تبدیل وآن 

را به شکل روایی 

 گزارش می کند

موضوع متوردنظر را  

درقالب یک گزارش 

علمتتی ارائتته  و بتته  

صتتورت نظامنتتد بتته 

کمک برخی شواهد و 

می  مستندات مکتوب

 کند.

بارعایتتتت اصتتتول 

علمی ، بین اجتزای  

هتتا،  مختلتتف )فصتتل

هتا وعنتاوین    بخش

(ارتباط برقرارنموده، 

یک گتزارش جتامع   

پژوهشی تولید متی.  

 کند.

 

 درس و ساختار آن محتوایهای یادگیری، . فرصت3
نوبتتتتتت 

 بحث

 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس

 بررسی کلیات اول
  

نظردربواره اهمیوت   بحث و تبادل 
 درس ادبیات کودک ونوجوان

................................................... 

-2شناسوووایی کوووودک ونوجووووان:   دوم 
رواشناسی کودک ونوجوان مثل:رفتار، 

هووای بوودنی،  مسووائل رشوود، ویژگووی 
اجتماعی، هیجانی، عاطفی وشوناختی  

هوای   درپنج دورة)پیش دبسوتان، دوره 
هوووای اول  ابتووودایی ودورهاول ودوم 

های  شناخت رغبت-2ودوم دبیرستان(
 کودک ونوجوان درهردوره

هوای هدفودار/    پاسخ بوه پرسوش  
 مشارکت دربحث گروهی/

با مراجعوه بوه منوابع دیگریوک پوژوهش      
موووردی درموضوووع روانشناسووی کووودک  

 یانوجوان رامکتوب می کنند
 سوم

شناسایی مبانی واصول ادبیات کودک  چهارم
ونوجوووان / تعریووف ادبیووات کووودک  

های ادبیوات کوودک    ونوجوان / هدف
ونوجوان)شناخت:خود، خلوق، خلقوت،   

 خالق(

بیان اصول ومبانی ازمنابع دیگور/  
هوای ادبیوات    بحث دربواره هودف  

کوووودک ونوجوان)خوووود، خلوووق، 
 خلقت، خدا(

 

یووک گووروه ازدانشووجویان موضوووعی را   بحووث دربووارة تفوواوت وتشووابه    های مخصوص نثرروایی  بررسی قالب پنجم
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درادبیات کوودک ونوجووان/ بررسوی     ششم 
هووا درجهووان  پیشووینة هریووک ازقالووب

وایران / بررسی عنصرهای قالب سازو 
 ها درون مایه ساز هریک ازقالب

اسوووووووووطوره، افسوووووووووانه  
و....بایکدیگر/پاسووووووخ بووووووه  

 هایی درباره عناصرداستانی پرسش

هوای نثرروایوی ادبیوات     درخصوص قالوب 
ب، وبووه شووکل اجوورای  کودکووان انتخووا 

 مستقل)کنفرانس( ارائه می دهند

معرفووی وخوووانش ونقوود وتحلیوول     هفتم
هووای  هووایی ازآثارمنثوردرقالووب نمونووه

افسانه، قصه، حکایت و داستان کوتاه 
 ازآغازتاعصرحاضر  

هوا   مشارکت درخوانش نمونه متن
هوای کالموی،    با رعایوت مهوارت  
 غیرکالمی وفرزبانی

ازدانشوجویان یوک اثرمنتخوب را    هرگروه 
نقد وارزیابی نمووده، بوه شوکل پوژوهش     

 موردی یا ارائه مستقل اجرا می کنند
 

هووای نثرغیرروایووی   بررسووی قالووب  هشتم
درادبیووات کووودک ونوجوان)مقالووه،   
گوووزارش، زنووودگی ناموووه، خووواطره، 
سفرنامه(/ بررسوی عنصورهای قالوب    
 ها ساز و درون مایه سازهریک ازقالب

ومنوواظره گروهووی دربوواره بحووث 
مقالووه، زنوودگی نامووه و.../ بحووث  
دربوووواره تفوووواوت نثرروایووووی   

 ونثرغیرروایی

 

هووووای نظووووم   بررسووووی قالووووب  نهم
هووای منظوم(درادبیووات   روایی)قصووه

کووودک ونوجوووان/ معرفووی، خوووانش 
هوای   هایی ازقصوه  ونقدوتحلیل نمونه

 منظوم 

خوانش مناسب وبحث دربارة یک 
 نمونه قصه

رمنظوم را نقدوارزیابی می چندنمونه ازاشعا
 کنند.

معرفووی و بررسووی نظووم غیرروایووی/   دهم 
هوای بوازی و    های مهمول، نظوم   نظم

های  های عامیانه، نظم سرگرمی/ نظم
هوووای  آموزشووی غیررسووومی/ نظوووم 

 آموزشی رسمی

هووای  بحووث وگفتگودربوواره نظووم
 غیرروایی رسمی وغیررسمی 

 

بررسی عنصرهای شعرکودک/ بررسی  یازدهم  
 های شعرکودک. قالب

های ازپیش تعیین  پاسخ به پرسش
شووده دربوواره عنصوورهای شووعر و 

 های شعرکودک قالب

هردانشجو، باانتخاب یک نمنه شعرمنظوم، 
عاطفه، تخیل، ودرون مایة آن را بررسوی  

 وارزیابی می کند.

بررسوووی درون مایوووة شوووعرکودک/   دوازدهم
هوای   هوای شوعرکودک/ آرایوه    ویژگی

 لفظی درشعرکودک
 

هوای   ها باهم درباره ویژگوی  گروه
شعرکودک بوه بحوث وگفتگوومی    

 پردازند.

هوای لفظوی  و    بررسی درون مایوه، آرایوه  
 های چندنمونه شعرکودک ونوجوان ویژگی
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معرفی و خوانش نمونه آثارمنظوم غیر  سیزدهم
روایووی/ سوواده نویسووی، بازنویسووی،   
بازآفرینی ونظیره سازی برای کودکان 

 ونوجوانان

وگفتگوی گروهی تفواوت  دربحث 
بازنویسی و بازآفرینی راتشوخیص  

 می دهند

بازنویسوووی یوووک نمونوووه شوووعرکودک/ 
 بازآفرینی یک نمونه شعرکودک

تصویر و تصویرگری درادبیات کودک  چهاردهم  
ونوجوووان/ عنصوورهای تصووویرگری   
کارکردابزارهوووووووووووووووووووووووا  
ومواددرتصویرگری/تصوووویرگری بوووا 

هوای گونواگون چواپ/     استفاده ازفون 
هووای  هووای تصویرگری/سووبک روش

 تصویرگری.

بررسووی وتحلیوول تصووویرپردازی  
چنووداثرمنثور و منظوووم ادبیووات   

 کودکان درکالس

نقدوبررسی تصویر و تصوویرپردازی یوک   
 نمونه کتاب کودک

 پانزدهم 

های قصوه خووانی وشوعرخوانی     شیوه شانزدهم
برای کودکان ونوجوانان)قصوه گوو و   

های قصوه   هایش، بایدها ونباید ویژگی
هوا وشوگردهای اجورای     گویی، شویوه 

 قصه(

هوای هدفودار/    پاسخ بوه پرسوش  
خوانش یوک قصوه باشوگردهای    
مناسوب / خووانش یوک شوعر بووا     

 های مناسب شیوه

جمع بندی ونقود وبررسوی واحود درسوی     
 هاوشگردهای تدریس استاد وارزیابی شیوه

 

  . راهبردهای تدریس و یادگیری:2

 استفاده از الگوهای مناسب تدریس مثل ارائة مستقیم، پرسش وپاسخ، بدیعه پردازی، حل مسئله،  کار گروهی و روش تلفیقی. 
 های ارزشیابی  ادبیات کودک ونوجوانآموزش توامان شیوه

 پیش بینی درس پژوهی ادبیات کودک ونوجوان
 نگار و...ند : نرم افزارهای رایانه ای، کارت، پردههای آموزشی مناسب در کالس ماناستفاده از ابزار و فناوری

 تکیه بر تمرین، تحلیل وتولید متن در کالس به شیوه کارگاهی

 . منابع آموزشی:4
 منبع اصلی:

، اتشارات دفترتألیف  6121، فرامرزنعمت اللهی وگروه مؤلفان دفتربرنامه ریزی آموزش وپرورش، کدادبیات کودکان ونوجوانان

 2816رسی، تهران،های د کتاب

های درسی آموزش وپرورش، تهران،  ، انتشارات دفترتألیف کتاب6121، ، کدادبیات کودکان ونوجوانانمصطفی،  رحمان دوست،

28۱3 

 منبع فرعی: 
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 28۱4، انتشارات مؤسسة اطالعات،تهران، ادبیات کودکانشعاری، علی اکبر، 

 2812انتشارات چاپ و نشر وزارت فرهنگ وارشاداسالمی، تهران،  شعرکودک ازآغازتاامروز،گرمارودی، مصطفی، 

(، نشرکانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان، های نقدشعرکودک ونوجوان ازاین باغ شرقی)نظریهسالجقه، پروین، 

 2811تهران،

 28۱1، ، انتشارات فردوس، تهران، آشنایی با ادبیات کودکان منوچهر،، علی پور

 286۱، انتشارات آگاه، تهران، مصورسازی گتاب کودکابراهیمی، نادر، 

 2812، انتشارات مؤسسة فرهنگی بشیرعلم وادب، تهران، شعردرآیینة کودکنیک طلب، پوپک، 

 2812، انتشارات چیستا، تهران، تاریخ ادبیات کودک و نوجوانانمحمدی، محمدهادی، 

 2811آیندگان، چاپ چهارم، تهران، ، انتشارات ادبیات کودک و نوجواناناکبری شلدره، فریدون، 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره  21ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره  1ها  های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت

 ه نمر 1ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول نیمسال، تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمسال انجام می شود. مبنای 

 .های یادگیری تعیین شده است ها و سطوح پیامد ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
  

 سایر نکات
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 (ی دانشجویان زبان و ادبیات فارسیبرا« )زبان تخصصی» سر فصل درس

 معرفی درس و منطق آن: .5

های مختلف علمی و ادبی مرتبط با هر رشته توسط معلمان برای دستیابی بوه منوابع   در دنیای امروز توانایی خواندن و درک متن
رو، معلموان  ایون  خواندن اسوت. از های الزم در مهارت راهبردکارگیری دست اول، یک ضرورت است. فهم این متون، مستلزم به

ای بایست عالوه بر کسب توانایی مطالعه متون تخصصی رشته خود، در مواجهه بوا مسوائل حرفوه   رشته زبان و ادبیات فارسی می
، حل پیدا کنند و با کاربرد این راهبردها، متون مختلف مرتبط با رشته را از منوابع متنووع اعوم از کتواب، مجلوه، روزناموه      خود راه
 های اینترنتی بخوانند و بسته به سطح دشواری متون، درک قابل قبولی را داشته باشند.ها و سایتپایگاه

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

  2 تعداد واحد:

 82 زمتتتان درس:

 ساعت

زبووان نیتتاز: پتتیش

 عمومی

 زبان تخصصی برای دانشجویان زبان و ادبیات فارسی  نام درس:

 

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

کارگیری انواع راهبردهای خواندن و درک مطلب و بوا اسوتفاده از دامنوه واژگوان و اصوطالحات      با به
ادبی، متون مرتبط با رشته اعم از نثر و نظم را مطالعه کند، راهبردهای متناسوب بوا درک موتن را بوا     

های کوتاه کتبی یا گزارش آن انتخاب نموده و دریافت خود را در قالب یادداشتتوجه به نوع و سبک 
کنود توا   کارگیری این راهبردها به دانشجو کمک موی شفاهی، ترجیحاً به زبان انگلیسی، ارائه دهد. به

در حرفوه خوود از   راحتی بخواند و درک کنود و  بتواند متون متنوع و مختلف مرتبط با رشته خود را به
 ها استفاده نماید.نآ

 

شایستتتتتتتتگی 

 اساسی:

  2 سطح 3 سطح 5سطح   هامالک

راهبردهای 

 خواندن 

توانووود از انوووواع  موووی
راهبردهوووای خوانووودن  
اسووتفاده کنوود تووا متووون 

ارایه شده  مرتبط با رشته،
در کوووالس را مطالعوووه  
کرده و برداشوت ذهنوی   
خود را از هر پاراگراف یا 
بخوووش، ترجیحووواً بوووه  
انگلیسووی بووازگویی یووا   
-بازنویسی کند. ولی نمی

توانوود ایوون راهبردهووا را  
 برای درک متوون جدیود  

(unseenبه ).کار ببرد 

توانووود از انوووواع موووی
راهبردهووای خوانوودن  
استفاده کند توا متوون   

خوود را   رشته مرتبط با
مطالعووه نموووده و درک 
یووا برداشووت ذهنووی از 
ایده اصلی موتن را بوه   
صورت کتبی یا شفاهی 
ترجیحوواً بووه انگلیسووی 

 ارایه دهد.

انوواع   توانود بوا اسوتفاده از   می
راهبردهای فراگرفتوه در ایون   

-خواندنی با گونه درس، متون

 ( متنووووع وGenreهوووای )
های مختلف را مطالعوه  سبک

د را در قالوب  کند و درک خوو 
خالصووه، گووزارش، مباحثووه و 

طووور کتبووی یووا اسووتدالل بووه
شفاهی ترجیحاً بوه انگلیسوی   

 ارایه دهد.
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دامنتتتتته 

واژگتتان و 

اصطالحات 

 ادبی 

تواند معنای واژگان و می
 اصووطالحات جدیوود را در
متون حدس بزند و موتن  

-ولی نموی  را درک کند؛

توانووود مشوووتقات ایووون 
بسوووازد و در واژگوووان را 

های کتبی یا شفاهی هارائ
 کار برد. خود به

توانوود مشووتقات  مووی
دیود  مختلف واژگوان ج 

را  بسازد و در جمالت 
و یا نوشوتاری   گفتاری

 خود استفاده کند.

توانوود معنووای واژگووان و  مووی
اصووطالحات آموختووه شووده و 

هووا را در متووون مشووتقات آن
-هووای )مختلووف بووا گونووه  

Genre) های متنوع و سبک
ایوون مختلووف درک کنوود و  

واژگووان و اصووطالحات را در  
هووای گفتوواری  و یووا   هارائوو

 نوشتاری خود استفاده کند.

متون ننر و  

 نظم 

تواند متون نثر و نظم می
انگلیسوی بووا موضوووعات  
عمومی را مطالعه کرده و 

، ترجیحاً بوه  به زبان خود
ولی  انگلیسی، بازگو کند؛

توانوود متووون نثوور و نمووی
نظم عمومی با ژانرهوای  

را درک کنود یوا   مختلف 
 به زبان خود بازگو نماید.

تواند متوون متنووع   می
نثر و نظم با موضوعات 
عینوووی و انتزاعوووی را 
مطالعه کرده و خالصه 
یا برداشت ذهنی خوود  
را به صورت کتبوی یوا   
شووفاهی، ترجیحوواً بووه  
زبووان انگلیسووی بیووان  

 کند.

توانووود متوووون اصووویل موووی
(authentic  نثر و نظم بوا )

-ا گونوه موضوعات عمومی بو 

مختلووف را  (Genre)هووای 
-مجالت، مقواالت، کتواب   در

های درسی، قطعات برگزیوده  
اینترنوت مطالعوه    ها واز کتاب

کوورده و ایووده اصوولی را درک 
-کند و خالصه یا نقدی از آن

هووا را ترجیحوواً بووه انگلیسووی  
 بنویسد. 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت
یادگرفتوه   نثر و نظمشود تا دانشجویان راهبردهای الزم را در خواندن و درک انواع متون فراهم میهایی در طی این دوره فرصت

 و به کار گیرند:

 

Introducing the course, the book, the tasks and activities, and 

assessment procedures 
 جلسه اول: 

 Introducing prose, fiction and nonfiction texts 

 Previewing, scanning, skimming, and predicting fiction and 

non fiction text samples 

 جلسه دوم: 

 Finding context clues in fiction and non fiction text 

samples             
 جلسه سوم: 

 Identifying main idea and supporting sentences in fiction 

and non fiction text samples               
 جلسه چهارم:

 Understanding author’s purpose in fiction and non fiction 

text samples 
 جلسه پنجم:

 Distinguishing fact from opinion in fiction and non fiction :جلسه ششم 
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text samples   
  Recognizing simile & metaphor in fiction text samples  :جلسه هفتم 

 Identifying references in fiction and non fiction text 

samples   
 جلسه هشتم: 

 Making inferences in fiction and non fiction text samples   :جلسه نهم 

 Paraphrasing in fiction and non fiction text samples   :جلسه دهم 

 Introducing poetry and major types of poetry e.g., lyric, 

narrative, concrete, etc. 
 جلسه یازدهم: 

 Introducing major elements of poetry e.g., figurative 

language, rhythm, stanza breaks, etc. 
جلسه 

  دوازدهم:

 Reading sample poems and identifying their types and 

elements 
جلسه 

 سیزدهم:

 Reading sample poems and identifying their types and 

elements 
جلستتتتتتته 

 :چهاردهم

 Reading sample poems and comparing their types and 

elements 
جلستتتتتتته 

 پانزدهم: 

 Reading sample poems and comparing their types and 

elements 
جلستتتتتتته 

 شانزدهم: 

 

 تکالیف یادگیری:

ها بورای درک  یادگیری آنها شامل راهبردهایی است که فتد که این فعالیتت یادگیری در سه مرحله اتفاق میدر این درس فعالی
 :ها عبارتند ازمتن بسیار ضروری است. این فعالیت

  ؛و راهبردهای مرتبط با آن(  Pre reading Activitiesهای پیش از خواندن )فعالیت (2

 ؛( و راهبردهای مرتبط با آن whilst reading Activitiesهای حین خواندن )فعالیت (2

  ؛و راهبردهای مرتبط با آن (Post reading Activities)های پس از خواندن فعالیت (8

 :تکالیف عملکردی

 ؛های ارایه شده در کالسانجام کاربرگ (2
 ؛ها و تکالیف مربوط به درک مطلب متون نثر و نظمانجام فعالیت (2
 ؛یادداشت برداری یا ارایه برداشت ذهنی خود از متن )ترجیحاً به انگلیسی( در کالس (8
 ؛)ترجیحاً به انگلیسی( به صورت شفاهی یا کتبیارایه خالصه متن  (4
  ؛ها و تکالیف مربوط به تشخیص اجزا، عناصر و انواع نظمانجام فعالیت (1
  .ها به استاد در طول ترمنهای آموزشی و ارایه آهای مربوط به سایتانجام فعالیت (6

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری
های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند اسوتفاده از رویکورد ارتبواطی و یوادگیری مشوارکتی      تدارک دیدن فرصت
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(TBLT, Cooperative / Collaborative Learning, etc در تحلیل و پاسخ به پرسش )    های طورح شوده و نیوز
 های واقعی تدریس است.  موقعیت کارگیری آن درهتر و بهای عملی برای درک عمیقشیوه مشارکتی و انجام فعالیت

 منابع آموزشی
فصل استفاده  توانند عالوه بر منابع زیر از منابع دیگر متناسب با سرجنبه پیشنهادی دارد و استادان محترم می این منابع صرفاً

 کنند.
 

 : منابع پیشنهادی اصلی
  

 Discovering Fiction, by Judith Kay and Rosemary Gelshenen, Cambridge 

University Press (book 2 or 2) 
 Studying Poetry An Introduction, by R.T. Jones, انتشارات رهنما 

 : الکترونیکی پیشنهادی منابع
http://www.education.com/reference/article/reading-poetry-practice-questions/  

http://www.funtrivia.com/html1/index.cfm?qid=222216 
http://www.funtrivia.com/quizzes/literature/index.html 

http://www.funtrivia.com/quizzes/literature/poetry.html 

http://highered.mheducation.com/sites/1113222821/student_view1/chapter۱/ged_practice

_quiz.html 

http://highered.mheducation.com/sites/1113222821/student_view1/ged_practice_test.htm

l 

http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=basic-elements-poetry 

http://www.proprofs.com/quiz-school/topic/poetry 

https://www.teachervision.com/poetry/printable/11212.html?detoured=2 
 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری
گیرد که در آن دانشجویان باید های یادگیری صورت میآزمون پایانی: این آزمون به شکل کتبی بر اساس فرصت (2

 کار ببرند.  ( بهunseen) مطالب آموخته شده در طی دوره را به شکل عملی در متون جدید
و و عملکرد او در تکالیف های ارایه شده دانشجارزشیابی فرایند: این ارزشیابی بر اساس بازخوردهای داده شده به نوشته (2

 گیرد.ها در طول ترم  صورت میبینی شده و مشارکت در فعالیتپیش یادگیری
های انجام شده در ردهای داده شده، فعالیتهای نوشته شده به همراه بازخوارزیابی پوشه کار یا پروژه: کلیه متن (8

ریزی ای دانشجو ضبط و مبنای برنامههای ارایه شده در پوشه توسعه حرفهها، و خالصههای آموزشی، کاربرگسایت
 گیرد. ای در پایان دوره قرار میهای حرفههای بعدی و نیز ارزیابی از تواناییبرای اموزش

 

 

 

http://www.education.com/reference/article/reading-poetry-practice-questions/
http://www.funtrivia.com/html5/index.cfm?qid=211286
http://www.funtrivia.com/quizzes/literature/index.html
http://www.funtrivia.com/quizzes/literature/poetry.html
http://highered.mheducation.com/sites/0809222310/student_view0/chapter7/ged_practice_quiz.html
http://highered.mheducation.com/sites/0809222310/student_view0/chapter7/ged_practice_quiz.html
http://highered.mheducation.com/sites/0809222310/student_view0/ged_practice_test.html
http://highered.mheducation.com/sites/0809222310/student_view0/ged_practice_test.html
http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=basic-elements-poetry
http://www.proprofs.com/quiz-school/topic/poetry
https://www.teachervision.com/poetry/printable/55182.html?detoured=1
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 « یفارس اتیادب و زبان آموزش  در معلمیفلسفه » سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 2

کردن، زمینه الزم برای احساس تعهد و تالش برای توسعه توان شخصی را فراهم آگاهی معلم از چیستی معلمی و چرایی معلمی

های ادراک ارتباطات درونی برنامهتواند به دانشجومعلم کمک کند تا از سویی به کند. این آگاهی در فرایند تربیت معلم میمی

درسی رشته دست یابد و از سوی دیگر فهمی از نواقص آموزش معلمان آینده در فرایندهای جاری تربیت معلم به دست آورد؛ که 

گر خواهد های رسمی، هدایتهای درسی و ترمیم و تکمیل آموزشتر موضوعات برنامههایی او را برای فهم عمیقچنین شناخت

ای در شغل معلمی ایجاد کند و ای مناسب برای خودارزیابی جهت ایفای نقش حرفهتواند زمینه. همچنین، این نوع شناخت میبود

تر به عرصه اشتغال مدد رساند. فلسفه معلمی در واقع تشریح شغل و حرفه معلمی به عنوان دانشجومعلم را برای ورود آگاهانه

یابد و های حرفه معلمی آگاهی میماعی است. در این درس دانشجومعلم هم بر رسالتیک مسئولیت سازمانی و یک تعهد اجت

تر شغل آینده را نیز شود. چنین سطحی از درک پدیده معلمی، انتخاب آگاهانههم از وضعیت اجتماعی شغل معلمی باخبر می

 درپی خواهد داشت. 

 مشخصات درس

 نوع درس: عملی

 5تعداد واحد: 

 عتسا 23زمان درس: 

 پیشنیاز: ندارد

انفرادی )و با  نحوه آموزش:

حضور معلمان سرآمد دارای 

 تجربه خاص(

 فلسفه معلمی نام درس: 

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

ارائه کند. همچنین، تصویری و توجیهاتی منطقی برای ورود به این حرفه و شغل « کردنمعلمی»تبیینی مدلل از 

تواند برخی از نیازهای اساسی یادگیری کردن دارد و به استناد آن میای معلمیقابل دفاع از آینده شغلی و حرفه

-های معلمی گذشتگان آشنا میکنونی خود را اعالم کند. در این درس، دانشجومعلمان با منابع مربوط به تجربه

 دهند. قه به تدوین تجارب خود را نشان میهایی از عالشوند و خود بارقه

 

 2سطح  3سطح  5سطح  هامالک

 شایستگی اساسی:

PK  3 &3-3، 5-3کد-

2 

PCK  2، 3-2، 5-2کد-

ت شناخت 

حرفه و شغل 

 معلمی 

 بیان مجددتوانسته است به 

آنچه در درس مطرح شده 

 یا در منابع آمده، اقدام کند. 

کردن به تبیینی از معلمی

 شغل سازمانیدر سطح 

دست یافته که دارای 

توجیهات، شواهد و 

تواند استدالل است و می

 مقبول قلمداد شود. 

عنوان برای ورود به معلمی به 

 حرفه سازمانی و تعهد اجتماعی

دالیل و توجیهات ویژه 

شناسایی و ارائه کرده و ضمن 

قضاوت در باره توان خود و 

، کردننیازهای آموزشی معلمی

از تجارب دیگران و منابع دیگر 
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 بهره گرفته است.  2-4 & 2

ارزیابی خود 

و ارزیابی 

ها آموزش

برای کسب 

آمادگی 

 معلمی 

توانسته است به شکلی 

سطحی به قضاوت و 

 انتخاب اقدام کند. 

های بر اساس موقعیت

عمومی عمل معلمان و به 

استناد وضعیت معلم در 

آموزش و پرورش  سازمان

و متغییرهای عام زندگی 

اجتماعی توانسته است 

تبیینی برای معلمی کردن 

فراهم  شغلبه عنوان یک 

 کند. 

توانسته خود را در نقش معلم 

شغل سازمانی و ای دارای حرفه

متصور شود و بر  تعهد اجتماعی

ای آن اساس نیازهای حرفه

های واقعی را شناسایی موقعیت

ن خود براب ایفای و در باره توا

ای قضاوتی مدلل نقش حرفه

کند که از عمق و پوشش 

 مناسبی برخوردار است.

انجام 

 تکالیف

هایی ارائه کرده که پاسخ

حاصل جستجوی در منابع 

در دسترس و بازخوانی 

محدود تجربه شخصی 

 است. 

های ارائه شده در پاسخ

قواعد کلی پاسخگویی 

پژوهشی رعایت شده و 

از بازخوانی سطحی عمیق 

تجربه خود و دیگری دیده 

 شود. می

های ارائه شده دارای بنیاد پاسخ

پژوهشی دقیقی است و ضمن 

بکارگیری زبان مناسب ارائه، از 

سازماندهی و حتی محتوای 

 بدیع برخوردار است. 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت3

 ای آن به شرح ذیل سازمان یافته است: زمان شانزده جلسهمحتوای مورد استفاده این درس در چارچوب 

 مباحث فرعی موضوع اصلی نوبت 

طرح ضورورت و جایگواه موضووع و     اول

ایجاد انگیزه جهت پیگیوری درس و  

ارزشیابی تشخیصی و اعوالم برناموه   

 درس

معرفی سنجش نوع نگرش و سوطح دانوش مربووط،   شناسایی انتظارات دانشجویان، 

برنامه و سرفصل درس، تشریح منطق درس و کاربردهای آن برای معلمان، معرفوی  

تکالیف عملکردی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشوجویان بور اسواس پیامودها و     

 سطوح عملکرد. 

بورای معرفوی   « معلوم »شرح معلمی کردن در شرایط امروز ایران و گستره مفهومی  کردن  تشریح معلمی دوم
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 حرفه. شغل و

در « کوردن معلموی »ای همه دانشجومعلمان موظفند به بررسی مقایسوه  :5تکلیف 

 نهادهای مختلف جامعه اقدام و نتیجه را در جلسه آینده به کالس ارائه کنند.

کردن به عنوان شوغل  تشریح معلمی سوم

 سازمانی

تشریح و تبیین معلمی کردن و منطق آن بر اساس مقررات سازمانی: وضعیت کنونی 

 وظایف و اختیارات معلم و سوابق تحولی آن. 

کردن به عنوان تعهود  تشریح معلمی چهارم

 اجتماعی

تشریح و تبیین معلمی کردن و منطق آن بور اسواس واقعیوات و ضوروریات حیوات      

 ماعی معلم و تحوالت آن در ایران. های اجتاجتماعی: وضعیت کنونی نقش

-: دانشجویان به شناسایی یک فیلم معرف نقش معلم در جامعه اقدام می3تکلیف 

 کنند.

کووردن در کشووورهای سوابقه معلمووی  پنجم

 غربی

 ها و اقدامات و اخالق معلمی و جایگاه اجتماعی معلمان.تشریح نقش

-معلم در جامعه اقدام می : دانشجویان به شناسایی یک فیلم معرف نقش3تکلیف 

 کنند.

کووردن در کشووورهای سوابقه معلمووی  ششم

 شرقی

 ها و اقدامات و اخالق معلمی و جایگاه اجتماعی معلمان.تشریح نقش

-: دانشجویان به شناسایی یک فیلم معرف نقش معلم در جامعه اقدام می2تکلیف 

 کنند.

ای و ... معلمان در رشوته و  فرهنگی، مشاوره ای، اجتماعی،های مدرسهتشریح نقش منطق معلمی  هفتم

 ها در مدارس ایران: از واقعیت تا آرمانچگونگی ایفای آن نقش

معرفی درس پوروژه پایوانی دوره و تشوریح چگوونگی سواماندهی      فعالیت خاص: 

 های کسب شده دوره تحصیلی برای تنظیم آن پروژه.تجربه

ی، تحصیالت، مدت خودمت، محول خودمت، شورایط کسوب تجربوه،       سوابق شخص 2استاتید و معلمان سرآمد:  هشتم

 کردن.ها و الگوهای عمل، نوآوری، تجربه و دستاوردهای خاص معلمیروش

عمل سه تن از معلمان سورآمد را در ارتبواط بوا     دانشجو معلم باید آموزه :4تکلیف 

 معلمی کردن خود تشریح نماید و گزارش مکتوب را به مدرس ارائه کند.

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خودمت، محول خودمت، شورایط کسوب تجربوه،        استاتید و معلمان سرآمد )گذشته(  نهم

 کردن.ها و الگوهای عمل، نوآوری، تجربه و دستاوردهای خاص معلمیروش
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سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خودمت، محول خودمت، شورایط کسوب تجربوه،        اساتید و معلمان سرآمد )گذشته(  دهم

 کردن.و الگوهای عمل، نوآوری، تجربه و دستاوردهای خاص معلمی هاروش

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خودمت، محول خودمت، شورایط کسوب تجربوه،        اساتید و معلمان سرآمد )گذشته(  یازدهم

 کردن.ها و الگوهای عمل، نوآوری، تجربه و دستاوردهای خاص معلمیروش

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خودمت، محول خودمت، شورایط کسوب تجربوه،        نی( اساتید و معلمان سرآمد )کنو دوازدهم

 کردن.ها و الگوهای عمل، نوآوری، تجربه و دستاوردهای خاص معلمیروش

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خودمت، محول خودمت، شورایط کسوب تجربوه،        اساتید و معلمان سرآمد )کنونی(  سیزدهم

 کردن.تجربه و دستاوردهای خاص معلمیها و الگوهای عمل، نوآوری، روش

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خودمت، محول خودمت، شورایط کسوب تجربوه،        اساتید و معلمان سرآمد )کنونی( چهاردهم

 کردن.ها و الگوهای عمل، نوآوری، تجربه و دستاوردهای خاص معلمیروش

نظرسوونجی و بررسووی مقایسووه ای   پانزدهم

سرآمد توسوط  عمل اساتید و معلمان 

 1دانشجومعلمان: 

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خودمت، محول خودمت، شورایط کسوب تجربوه،       

 کردن.ها و الگوهای عمل، نوآوری، تجربه و دستاوردهای خاص معلمیروش

ای عمل اساتید و های مقایسهبررسی شانزدهم

 معلمان سرآمد توسط استاد

آنان برای تشریح آنچه توفیق آنوان را  بررسی عمل معلمی معلمان سرآمد و مقایسه 

 های آن برای معلمان آینده.سبب شده و آموزه

 

 . راهبردهای آموزش و یادگیری2

شوود.   جانبه دانشوجومعلمان انجوام موی   های کالس درس با محوریت آموزشگر و البته با مشارکت همه در این درس، آموزش

کنود و بخشوی   های مقرر به معرفی هر یک از موضوعات اقدام میی در نوبتآموزشگر در بخشی از درس بر بنیاد گفتارهای درس

کنود و  دیگر از درس با شناسایی و دعوت از معلمان سرآمد کنونی، فرصت آشنایی دانشجومعلمان و معلمان سرآمد را فوراهم موی  

بیر هدایتی، واگذاری معرفوی معلموان   کند. به تشخیص آموزشگر و با اتخاذ تدافرصت گفتگوی آنان را ایجاد و آن را مدیریت می

تواند به دانشجومعلمان واگذار شود. دانشجوی این درس موظف است بر اساس برنامه اعالم شوده بوه مطالعوه    سرآمد گذشته می

منابع بپردازند و در گفتگوهای هر جلسه با آمادگی مشارکت نماید. همچنین، دانشجویان حق دارند بوه طورح پرسوش بپردازنود و     

دقیقوه در کوالس درس بوه صوورت      21ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقت قبلوی، توا   ی ارائه دیدگاهبرا

شود که به تشخیص آموزشگر یوا بوه    هایی مطرح  حال، در جلسات درس ممکن است پرسشسازمان یافته ارائه نظر کنند. درعین

تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایوان نیمسوال   ا میدرخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنه

تواند برای همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروط بوه آنکوه   ها میشود. این قبیل پرسش انجام و ارائه 

 درصد تکالیف مقرر درس تجاوز نکند. 11تعداد آنها از 
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 منابع آموزشی . 4

الزامی نیسوت؛ اموا آموزشوگر توالش خواهود کورد منوابع مفیود را          2831این درس استفاده از منبع مکتوب تا سال در  -
شناسایی و معرفی کند. استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوری و تایید شورای گروه آموزشوی بورای مودت    

 مقرر، در همان رشته بالمانع است.
هوای  به دانشجومعلمان معرفی نمایند و نشوانی سوایت  « معلمان سرآمد»و مستنداتی از  همه آموزشگران موظفند منابع -

مفید برای دریافت اطالعات را ارائه کنند. همچنین، آموزشگر این درس موظف است به جستجوی اجتماعات تخصصی 
برای مشوارکت، تشوویق    معلمان مخصوصا در فضای مجازی اقدام کند و موارد مفید را به دانشجویان معرفی و آنان را

 کند. 
تاالر گفتگوی معلمان »اند تمامی دانشجومعلمان را برای عضویت در به بعد موظف 2834آموزشگران این درس از سال 

 در پورتال دانشگاه هدایت کنند و خود نیز در آن مشارکت نمایند.« آینده

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

گیرد که در آن نی در درس فلسفه معلمی در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایا

ها و تجارب خود از گفتارهای درس، گفتگوهای کالسی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس دانشجویان یادگیری

 کنند. های آموزشگر، ارائه میدرس را بر اساس پرسش

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

 دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهای او به کار پژوهشی، به اصالح آن اقدام کنند. مصلحت بداند، اجازه می

 شود: سهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می

 درصد امتیاز  11کت فعال در کالس: و پاسخگویی به تکالیف و شر

 درصد امتیاز  11و آزمون پایانی: 

 سایر نکات: 

 مواردی که توجه به آن در این درس مهم است:

 آمادگی مدام برای گفتگوهای کالس.  

 مشارکت جدی و موثر در مباحث کالس.  

 رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس.  

 و در فعالیت عملی. رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف 

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

 شود.ظرافت و زیبائی ظاهری تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می 
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 حتما اجرا گردد. 26و  21در صورت کاهش تعداد جلسات آموزشی در آن نیمسال الزم است که موضوع جلسات  

 

 

 

 « یفارس اتیادب و زبان آموزش  درریزی درسی برنامه»درس سرفصل 

 . معرفی درس و منطق آن5

مند و های اساسی در آموزش و پرورش نوین است. آموزش نظام، یکی از فعالیت«فرایند»ریزی درسی به عنوان یک برنامه

های عامالن فرایند تربیتی را هدایت توانند فعالیتمیگسترده، نیازمند آن است که با اتخاذ تدابیر قبلی همراه شود. چنین تدابیری 

ریزی درسی با شود. برنامهریزی درسی نامیده میهای معلم و متعلم در موقعیت تربیتی، برنامهگر فعالیتکند. اتخاذ تدابیر هدایت

-ریز درسی بهرهبرنامه»درسی هم ریزی های متمرکز برنامههای ضروری معلم است. معلم حتی در نظاماین معنا، یکی از فعالیت

شود یادگیری استفاده از این پدیده مهم است. چنین تکلیف و البته چنین اختیاری سبب می« ریز درسی اجراییبرنامه»یا « گیر

 ریزی درسی برایریزی درسی یا آشنائی با دانش آکادمیک برنامهحیات آموزشی برای معلمان ضروری گردد. دانستن زبان برنامه

ای در تولید ندارد و مصرف کننده صرف است، ضرورت شود معلم نقش عمدهمعلمان حتی در یک سیستم متمرکز که تصور می

های آموزشی متمرکز هم معلم شود و در بسیاری از این سطوح در نظامتعریف می« سطوح مختلف»دارد؛ زیرا برنامه درسی در 

به جای آنکه به حلقه سست زنجیره تعلیم و تربیت بدل شود، باید اتفاقا در نقش )به شکل فردی یا جمعی( نقش دارد. پس معلم 

)برنامه درسی پوچ( تبدیل « پوچ»تواند به یک پدیده کننده آن ظاهر شود. برنامه درسی در دستان معلم میمقوم برنامه و تقویت

را از دستور کار خارج کند یا به صورت غیر موثر  تواند آنچه در مرحله تولید به درستی تدوین شده است،شود. یعنی معلم می

ترین حلقه زنجیره نظام آموزشی تواند به ضعیفای معلم است. معلم میآموزش دهد. پرهیز از این دام، یکی از لوازم عمل حرفه

دیگران نیاز به همّت  هایبه بار نشستن تالش«. ترین حلقه آنزنجیر، همانقدر قوت دارد که ضعیف»اند بدل شود و چنانکه گفته

و دقت معلم دارد تا محرومیت ناشی از حذف آنچه باید آموزش داده شود، بر شاگردان تحمیل نشود. معلمان آینده به دلیل چنین 

ریزی درسی آشنا شوند و بتوانند از فنون آن در عمل بهره بگیرند. کسب این شرایطی نیاز دارند با مبانی، اصول و مراحل برنامه

ای معلم در موقعیت مدرسه است. برای تحقق دستاوردی، ضروری است ت به همراه فهم برنامه درسی، الزمه عمل حرفهمهار

ریزی درسی آشنا های برنامههای 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 داشته باشند. چنین شرایطی می هاییشوند و برای اقدام به آن، تمرین

آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیری و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت های 

 پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته های علمی و پژوهشی باشند. 

 ریزی درسی برنامهنام درس:  مشخصات درس
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 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 82زمان درس: 

 نحوه آموزش: انفرادی

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

ریزی درسی های درسی مصوب، به برنامهریزی درسی اقدام کند و با تحلیل برنامهبه تشریح مبانی، اصول و مراحل برنامه

درسی  های درسی حادث در مدرسه، قادر خواهد بود برنامهاجرایی دروس اقدام کند و ضمن تشخیص و تبیین انواع برنامه

خود برای اداره یک درس را تولید و ارائه کند و به استناد دانش معتبر از برنامه خود دفاع نماید.  همچنین، دانشجومعلم 

ریزی درسی، قادر است به شیوه مناسبی دانش خود را در این موضوع به روز ن آشنایی با برخی منابع معتبر حوزه برنامهضم

 کند.

 2سطح  3سطح  5سطح  هامالک

 شایستگی اساسی:

PK  2-3 & 3-3کد 

PCK    3-2کد 

ت فهم برنامه 

ریزی و برنامه

 درسی

 

توانسته است به بیان تعاریفی 

ریزی درسی و برنامه از برنامه

 درسی اقدام کند. 

توانسته است به تبیین برنامه 

درسی بر اساس متغییرهای 

مختلف متمایزکننده آن اقدام 

کند و تشریحی به زبان 

 خاص خود ارائه کند.

توانسته است به شناسایی انواع 

های های درسی در موقعیتبرنامه

ای اقدام کند و مختلف مدرسه

گیری هر کلعوامل موثر بر ش

یک از انواع برنامه درسی را 

تشریح و پیامدهای آنها را آشکار 

 نماید. 

نقش معلمان 

ریزی در برنامه

 درسی

توانسته است به شرح آنچه 

در منابع درس در ارتباط با 

 موضوع آمده است، اقدام کند. 

توانسته است به زوایایی از 

های معلمان توجه دهد نقش

آنها  که در منابع درس بر

تاکید نشده است و حاصل 

 مطالعه بیشتر است.

توانسته است خود را در نقش 

معلم متصور شود و بر آن اساس 

به تبیین نیازهای یادگیری 

دانشجومعلم برای ایفای نقش 

 ای اقدام کند.حرفه

هایی ارائه شده که پاسخ انجام تکالیف

حاصل جستجوی در منابع در 

دسترس و بازخوانی محدود 

 تجربه شخصی است. 

های ارائه شده عالوه در پاسخ

بر رعایت قواعد کلی 

پاسخگویی پژوهشی، سطحی 

عمیق از بازخوانی تجربه دیده 

شود و بیان نهایی دارای می

 قابلیت پذیرش است. 

های ارائه شده دارای بنیاد پاسخ

ژوهشی دقیقی است و ضمن پ

بکارگیری زبان مناسب ارائه، از 

سازماندهی و حتی محتوای بدیع 

 برخوردار است. 

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت3

 ای آن به شرح ذیل سازمان یافته است: محتوای مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

 فرعیمباحث  موضوع اصلی نوبت 
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طوورح ضوورورت و جایگوواه موضوووع و  اول

ایجاد انگیوزه جهوت پیگیوری درس و    

ارزشیابی تشخیصوی و اعوالم برناموه    

 درس

معرفوی برناموه و سرفصول     انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربووط، 

درس، تشریح منطوق درس و کاربردهوای آن بورای معلموان، معرفوی تکوالیف عملکوردی و        

 چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد. 

ریزی، مطالعوه و  : دانشجویان درباره مفهوم، ضرورت، انواع، و عوامل مؤثر بر برنامه5تکلیف 

 کنند.توب میاعالم نظر مک

ریزی درسی )به عنوان یک علم(، تشوریح  شناسی و شرح گستره موضوعی حوزه برنامهمفهوم ریزی درسیتشریح برنامه دوم

ریزی درسی )مشوتمل  های درسی و معرفی وضعیت ایران از حیث برنامهسطوح و انواع برنامه

شریح وضعیت چنود کشوور از   ریزی درسی، منابع معتبر و اشخاص مهم( و تبر نهادهای برنامه

 ریزی درسی.حیث جایگاه برنامه

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

 کنند، و بحث در باره آنها بر اساس تجربه دانشجویان. تجربه می

ای استه شود تا یکی از تجربیات مواجهه خود با برنامه درسی مدرسهاز دانشجو خو :3تکلیف 

را یادآوری و آن را روایت و تحلیل کند و بر اساس آن تحلیل به معرفی انواع برنامه درسی در 

 تجربه خود اقدام نماید.

تبیووین نقووش معلووم در تحقووق انووواع  چهارم

 های درسیبرنامه

های آموزشوی و معرفوی عوامول )کوارگزاران(     ی در نظامهای درستبیین سطوح و انواع برنامه

های متفاوت برنامه درسوی بوا   های گوناگون معلمان در ظهور شکلریزی درسی و نقشبرنامه

 تشریح وضعیت ایران.

-ریزی درسی نقش فعال داشته باشند و چگونه می: چرا معلمان ایران باید در برنامه2تکلیف 

 توانند چنین کنند؟

ریزی درسی به عنووان عمول تولیود برناموه درسوی آشوکار مشوتمل بور         تشریح مراحل برنامه ریزی درسیمراحل برنامه پنجم

های شناسی و تعیین منطق تولید برنامه درسی، تعیین اهداف، انتخاب محتوا و فرصتموقعیت

ی هوا های ارائوه محتووا و فرصوت   های یادگیری، شیوهدهی محتوا و فرصتیادگیری، سازمان

یادگیری، زمان برنامه درسوی، مکوان )فضوا و روابوط( برناموه درسوی و ارزشویابی یوادگیری         

 مخاطبان.

یوابی بورای   شناسوی و منطوق  موقعیت ششم

 تولید برنامه درسی

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

های محتوایی و روشی ...(، شناخت علم )جنبه)ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و 

 محیطی )زندگی در کره خاکی و الزامات آن( مورد تاکید است( و شناخت زیست

هایی مطرح شود تا دانشجو به مطالعه مقاالت یا منابع علمی در زمینه پرسش: 4تکلیف 
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ه را مکتوب موضوع بیش از آنچه در کتاب )های( منبع درس ارائه شده، اقدام کند و نتیج

 عرضه کند.

آزمون و شورح نسوبت آن بوا اهوداف      هفتم

 برنامه درسی

 آید. آزمون: از تمام دروس قبلی به طور کتبی یا شفاهی آزمون به عمل می

همزمان، تشریح اینکه چگونه آزمون )برنامه درسی آزمون شده( با اهداف ارتباط دارد، به طور 

 شود.عملی تبیین می

درسی )اعم از مراحل، منابع، انواع و  تشریح چگونگی تعیین اهداف در هنگام تولید برنامه اهداف برنامه درسیتعیین  هشتم

ها و نقش آنها در اصول(، مشتمل بر: معرفی انواع الگوهای انتخاب اهداف، معرفی انواع هدف

های نامهریزی درسی، شرح اصول انتخاب اهداف و معرفی برخی از اهداف برفرایند برنامه

 درسی به تناسب رشته تحصیلی دانشجویان. 

های یک درس بر اساس اصول تحلیل یک نمونه از اهداف و تبدیل آنها به هدف :1تکلیف 

 تدوین اهداف و ارائه کتبی آن است.

ریح انواع تجارب و های یادگیری؛ تشها و اصول انتخاب محتوا و فرصتتبیین ضرورت، روش های یادگیریانتخاب محتوا و فرصت نهم

 های یادگیری و نقش هر یک در یادگیری شاگردان.فرصت

شناسایی یک فرصت یادگیری الزم برای یک هدف و بازسازی آن در قالبی دیگر  :4تکلیف 

 جهت استفاده شاگردان.

هووای دهووی محتووا و فرصووت سوازمان  دهم

 یادگیری

-مداومت، توالی و تعادل( و روشدهی و معرفی انواع، اصول )وحدت، تشریح ضرورت سازمان

 های یادگیری در سطح کالن و خرد.های آن جهت سازماندهی فرصت

 تحلیل و ارزیابی سازماندهی یک درس واقعی بر اساس اصول سازماندهی محتوا. :1تکلیف 

مجازی )سپهری( و اصول حاکم  های ارائه محتوا در فضای واقعی و فضایمعرفی انواع روش های یادگیری ارائه محتوا و فرصت یازدهم

 بر هر یک و آثار آنها بر مخاطبان برنامه درسی.

تبیین زمان به عنوان عنصر برنامه درسی و اهمیت توجه به آن و تشریح انواع زمان در برنامه  زمان برنامه درسی دوازدهم

موه  گیوری از زموان برنا  های درسی و چگونگی بهوره درسی و اصول تخصیص زمان به برنامه

 درسی.

ریوزی درسوی )هموین درس( را    های مورد انتظار درس برنامهنسبت زمان و هدف :4تکلیف 

 تحلیل کنید.

شرح ابعاد مکان )فضای فیزیکی، عوامل فعالیت و روابط بوین آنهوا(، تحلیول چگوونگی تواثیر       مکان برنامه درسی سیزدهم
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 نسبت مکان و برنامه درسی. های مربوط به فهممکان بر برنامه درسی و شاگردان و ضرورت

هوای  برنامه درسی آزمون شده و نقش آن در یادگیری و تحقق برناموه درسوی آَشوکار، روش    ارزشیابی یادگیری شاگردان چهاردهم

ها و مزایا و معایب آنها در ارتبواط بوا اهوداف    آزمون و سنجش پیشرفت تحصیلی، انواع آزمون

 برنامه درسی.

 

درسوی در نظوام هوای    اجرای برناموه   پانزدهم

 آموزشی

های اجرا، عوامل موثر بر اجرا، مقاومت، فرهنگ سوازمانی، مجریوان، اقودامات اساسوی     نظریه

برای اجرای برنامه شامل: شناخت وضعیت، آماده سازی عمومی و اختصاصی، تودارک نیوروی   

 انسانی، هدایت و نظارت.

هوایی  هایی و با چه شکله چه علتمقاومت معلم در برابر تغییرات برنامه درسی ب :3تکلیف 

 ممکن است ظهور یابد؟

مفهوم ارزشیابی برنامه، ضرورت ارزشیابی برنامه، روش های ارزشیابی برنامه، مراحل ارزشیابی  ارزشیابی برنامه های آموزشی و درسی شانزدهم

 برنامه در نظام آموزشی، بازنگری در برنامه ها.

 

 . راهبردهای آموزش و یادگیری2

شوود؛ هرچنود کوه در هور جلسوه درس دانشوجویان        های کالس درس با محوریت آموزشگر انجام می در این درس، آموزش

اند بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعوه منوابع بپردازنود و در مباحوث شورکت نماینود. همچنوین،         مشارکت دارند و آنها موظف

ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود بوا درخواسوت تعیوین وقوت     رائه دیدگاهدانشجویان حق دارند به طرح پرسش بپردازند و برای ا

شود که به  هایی مطرح  حال، در جلسات درس ممکن است پرسشدقیقه در کالس درس به ارائه نظر بپردازند. درعین 21قبلی، تا 

ت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت تواند به صورتشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می

تواند برای همه یا برخی از دانشجویان جوایگزین تکوالیف درس   ها میشود. این قبیل پرسش کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه 

 درصد تجاوز نکند. 11گردد؛ مشروط به آنکه تعداد آنها از 

 منابع آموزشی . 4

ی است. استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوری و تاییود شوورای   در این درس استفاده از منبع مکتوب الزام -
 گروه آموزشی برای مدت مقرر در همان رشته بالمانع است.

 شود، عبارتند از:برای استفاده در این درس پیشنهاد می 2831منابعی که تا پایان سال  -

 . مشهد: به نشر. متوسطهریزی آموزش  مبانی برنامه(: 2838اهلل. ) پور، نعمت موسی

 . تهران: سمت.ریزی درسیمقدمات برنامه(: 281۱ملکی، حسن. )
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 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

گیرد که در آن ریزی درسی در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس برنامه

 کنند. های آموزشگر، ارائه میمطالعه منابع و مباحثات کالس درس را بر اساس پرسشها و تجارب خود از دانشجویان یادگیری

شود و دستاورد آن جهت ارزشیابی ضمن نیمسال: ارزشیابی ضمن نیمسال برای اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیری انجام می

 شود.ارزشیابی نهایی بکارگرفته می

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

 دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهای او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کنند. مصلحت بداند، اجازه می

 شود: سهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می

 درصد امتیاز  21در کالس:  و پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال

 درصد امتیاز  21و آزمون ضمن نیمسال: 

 درصد امتیاز  11و آزمون پایانی: 

 سایر نکات: 

 مواردی که توجه به آن در این درس مهم است:

 آمادگی مدام برای گفتگوهای کالس.  
 مشارکت جدی و موثر در مباحث کالس.  

 رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس.  

 ت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی.رعای 

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

 شود.ظرافت و زیبائی ظاهری تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می 
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 «در  آموزش زبان و ادبیات فارسی  راهبردهای تدریس»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 5

ای بر کم های معلم حرفهای است که دراختیار معلم است و شایستگیهای آموزش و برنامه درسی، عرصهآموزش در تمامی نظام

شود تا معلمان به بدیل معلم در آموزش و اختیارات ناشی از آن سبب میگذارد. فهم و پذیرش این نقش بیو کیف آن تاثیر می

مجهز شوند. آشنایی معلم با راهبردهای آموزش در رشته تخصصی، یکی از ابزارهای « اجتهاد در موقعیت تربیتی قابلیت»سالح 

الزم و ضروری برای دستیابی به شایستگی اجتهاد در موقعیت آموزشی است. مسئولیت معلم برای موثرساختن آموزش، موضوعی 

های متنوع و متغییر و چنین مسئولیتی را معلمان باید در موقعیت است که در دیدگاههای مختلف و متعارض آموزش مطرح است

های های علمی و از سوی دیگر نیازمند انطباق یافتهآموزشی به انجام رسانند که از سویی نیازمند عمل بر بنیاد دانش و یافته

توانایی تبدیل این دانش به عمل در های خاص تربیتی است. به همین علت، دانش در باره راهبردهای آموزش و علمی با موقعیت

معلمان آینده برای هرگونه فعالیت موثر و موفق است. آنچه دانشجومعلمان را برای « ابزار»ترین های آموزشی، ضروریموقعیت

های تبدیل دانش آموزش به کند، کسب دانش در باره راهبردهای آموزش در رشته تخصصی به همراه قابلیتموثربودن کمک می

های شخصی و توان هنری است. در این درس، دانشجومعلمان های واقعی بر اساس تجربههای تدریس متناسب با موقعیتشرو

شوند و های عملی آنها آشنا میبا انواع راهبردهای آموزش با تشریح مبانی، اصول، مراحل و شرایط بکارگیری راهبردها و نمونه

 کنند. آن دانش را کسب می توان و تعهد الزم برای فهم و بکارگیری

 مشخصات درس

 نوع درس: کارگاهی

 2تعداد واحد: 

 ساعت 41زمان درس: 

های پیشنیاز: اصول و  روش

 تدریس

 نحوه آموزش: انفرادی

 راهبردهای تدریس نام درس: 

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

تجربی از راهبردهای آموزش در رشته تخصصی خود ارائه کند و چگونگی تدریس بر بنیاد  دارای شواهدفهمی مدلل و 

های خود برای عمل در آن موقعیت دفاع کند. ای را طراحی نماید و از ایدهیک راهبرد آموزش در یک موقعیت خاص رشته

شناسد و ضمن ی آموزش رشته تخصصی خود را میهمچنین، دانشجومعلم در پایان این واحد یادگیری برخی از راهبردها

های جستجوی دانش در این حوزه، دانش خود را روزآمد شناخت برخی منابع معتبر، قادر و متعهد است با بکارگیری روش

 کند. 

 

 2سطح  3سطح  5سطح  هامالک
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 شایستگی اساسی:

PK  2-3 & 3-3کد 

PCK  4-2 & 2-2کد 

ت شناخت 

راهبردهای 

 آموزش 

توانسته است به بیان تعاریفی 

از راهبرد آموزش و معرفی 

انواع آن اقدام کند و شرحی 

از هر راهبرد به استناد منابع 

درس و گفتارهای کالس 

 ارائه نماید. 

به تبیین راهبردهای آموزش 

ای بر اساس مدرسه

متغییرهای مختلف 

متمایزکننده آن مبتنی بر 

کند و منابع علمی اقدام می

به زبان خاص خود تشریحی 

 نماید.ارائه می

به توسعه دانش مربوط به 

راهبردهای آموزش با مراجعه به 

کند و بر منابع دیگر اقدام می

بندی اساس تامالت خود، طبقه

دیگری از راهبردها در رشته 

تخصصی خود تنظیم و از آن دفاع 

 کند.می

تولید روش بر 

-بنیاد آموزه

های راهبرد 

 آموزش

توانسته است برای عمل در 

یک موقعیت، یک راهبرد را 

معرفی کند و برای دفاع از 

آن، شرح آنچه در منابع و 

مباحث درس در ارتباط با 

موضوع آمده است، مورد 

 استناد است. 

بر اساس یک موقعیت خاص 

 معلم رشته به استناد نقش

تخصصی و متغییرهای واقعی 

موقعیت توانسته یک راهبرد 

ب را معرفی کند و از متناس

آن با استناد به منابع 

)مخصوصا منابع خارج از 

درس( و استدالل شخصی 

 دفاع نماید. 

توانسته است خود را در نقش 

معلم تخصصی متصور شود و بر 

گیری در آن اساس به تصمیم

های واقعی یا فرضی اقدام موقعیت

و به عنوان معلم ایفای نقش 

 ای کهای کند به گونهحرفه

فرد راهبردها را به طور منحصربه

برای موقعیت خاص تخصصی 

 بکار گرفته است.

هایی ارائه کرده که پاسخ انجام تکالیف

حاصل جستجوی در منابع در 

دسترس و بازخوانی محدود 

 تجربه شخصی است. 

های ارائه شده قواعد در پاسخ

کلی پاسخگویی پژوهشی 

رعایت شده و سطحی عمیق 

-تجربه دیده میاز بازخوانی 

 شود که قابل پذیرش است. 

های ارائه شده دارای بنیاد پاسخ

پژوهشی دقیقی است و ضمن 

بکارگیری زبان مناسب ارائه، از 

سازماندهی و حتی محتوای بدیع 

 برخوردار است. 

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت3

 ای آن به شرح ذیل سازمان یافته است: شانزده جلسهمحتوای مورد استفاده این درس در چارچوب زمان 

 مباحث فرعی موضوع اصلی نوبت 

طرح ضورورت و جایگواه موضووع و     اول

ایجاد انگیزه جهت پیگیوری درس و  

ارزشیابی تشخیصی و اعوالم برناموه   

 درس

معرفوی   شناسایی انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح دانوش مربووط،  

برنامه و سرفصل درس، تشریح منطق درس و کاربردهای آن برای معلمان، معرفوی  

تکالیف عملکردی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشوجویان بور اسواس پیامودها و     

 سطوح عملکرد. 
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تشووریح چیسووتی و چرایووی راهبوورد   دوم

 آموزش

هوا و  رتبواط شناسی و شرح گستره موضوعی راهبردهای آمووزش )تاکیود بور ا   مفهوم

-تمایزهای راهبرد آموزش با تدریس(، تبیین کارکرد راهبردهای آمووزش در فعالیوت  

های راهبردهای آموزش، تشوریح چوارچوب   بندیای، معرفی انواع طبقههای مدرسه

 معرفی راهبردهای آموزش در این درس. 

 ای راهبردهوایی کوه در  همه دانشجومعلمان موظفند به بررسی مقایسوه  :5تکلیف 

شود اقدام نمایند و نتیجه را در جلسه هشتم )برای پنج راهبرد دسته کالس ارائه می

اول( و جلسه چهاردهم )برای پنج راهبرد دسته دوم( به صورت شوفاهی و در جلسوه   

 گانه( به صورت کتبی ارائه کنند.شانزدهم )همه راهبردهای یازده

آموزش مستقیم )مبتنی بر سوخنرانی   سوم

 بهبودیافته(

گذاران، شرح مبوانی نظوری، معرفوی اصوول،     تشریح سابقه بکارگیری، معرفی بنیان

ها و شرایط بکارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگواه  زمینه

 راهبرد در ایران و جهان.

عملی: گفتگوهای گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیری در مدارس ایران بور  

 .اساس مطالعات قبلی

-: دانشجویان به شناسایی یک فیلم مرتبط با یکی از راهبردها اقدام موی 3تکلیف 

 دهند.کنند و آن را در جلسه پنجم نمایش می

گذاران، شرح مبوانی نظوری، معرفوی اصوول،     تشریح سابقه بکارگیری، معرفی بنیان آموزش مباحثه محور )گفتگویی( چهارم

فعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگواه  ها و شرایط بکارگیری، معرفی مدازمینه

 راهبرد در ایران و جهان.

عملی: گفتگوهای گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیری در مدارس ایران بور  

 اساس مطالعات قبلی.

گذاران، شرح مبوانی نظوری، معرفوی اصوول،     تشریح سابقه بکارگیری، معرفی بنیان آموزش گروه محور پنجم

شرایط بکارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگواه  ها و زمینه

 راهبرد در ایران و جهان.

عملی: گفتگوهای گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیری در مدارس ایران بور  

 اساس مطالعات قبلی.

 فعالیت خاص: نمایش فیلم

مند از فناوری اطالعات آموزش بهره ششم

 و ارتباطات

گذاران، شرح مبوانی نظوری، معرفوی اصوول،     سابقه بکارگیری، معرفی بنیانتشریح 

ها و شرایط بکارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگواه  زمینه
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 راهبرد در ایران و جهان.

عملی: گفتگوهای گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیری در مدارس ایران بور  

 اساس مطالعات قبلی.

هوای را بوه   شما برای بکارگیری این راهبرد تصمیم دارید چوه کوشوش   :2 تکلیف

 عمل آورید؟

گذاران، شرح مبوانی نظوری، معرفوی اصوول،     تشریح سابقه بکارگیری، معرفی بنیان آموزش متکی به ظرفیت انتقادی هفتم

ها و شرایط بکارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگواه  زمینه

 د در ایران و جهان.راهبر

عملی: گفتگوهای گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیری در مدارس ایران بور  

 اساس مطالعات قبلی.

ای آزمون یادگیری و بررسی مقایسوه  هشتم

 راهبردهای آموزش

 برگزاری یک آزمون از مباحث جلسات گذشته به روش مورد نظر مدرس.

مقایسه راهبردهای مورد بحث بور اسواس   ایجاد فرصت برای گفتگوی جمعی جهت 

 تکالیف انجام شده.

گذاران، شرح مبوانی نظوری، معرفوی اصوول،     تشریح سابقه بکارگیری، معرفی بنیان آموزش مشاوره محور نهم

ها و شرایط بکارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگواه  زمینه

 راهبرد در ایران و جهان.

گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیری در مدارس ایران بور   عملی: گفتگوهای

 اساس مطالعات قبلی.

کنند و آن را در جلسه : دانشجویان به شناسایی یک فیلم مرتبط اقدام می4تکلیف 

 دهند.دوازدهم نمایش می

 فعالیت خاص: گزارش نتایج آزمون و اعالم بازخورد مدرس.

گذاران، شرح مبوانی نظوری، معرفوی اصوول،     ه بکارگیری، معرفی بنیانتشریح سابق آموزش شبکه محور دهم

ها و شرایط بکارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگواه  زمینه

 راهبرد در ایران و جهان.

عملی: گفتگوهای گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیری در مدارس ایران بور  

 اساس مطالعات قبلی. 
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گذاران، شرح مبوانی نظوری، معرفوی اصوول،     تشریح سابقه بکارگیری، معرفی بنیان گیری کالسیآموزش مبتنی بر رای یازدهم

ها و شرایط بکارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگواه  زمینه

 راهبرد در ایران و جهان.

مدارس ایران بور  عملی: گفتگوهای گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیری در 

 اساس مطالعات قبلی.

گذاران، شرح مبوانی نظوری، معرفوی اصوول،     تشریح سابقه بکارگیری، معرفی بنیان های کوتاهآموزش مبتنی بر بازی دوازدهم

ها و شرایط بکارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگواه  زمینه

 راهبرد در ایران و جهان.

گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیری در مدارس ایران بور  عملی: گفتگوهای 

 اساس مطالعات قبلی.

 فعالیت خاص: نمایش فیلم

گذاران، شرح مبوانی نظوری، معرفوی اصوول،     تشریح سابقه بکارگیری، معرفی بنیان آموزش مبتنی بر یادداشت تحلیلی سیزدهم

ریح وضعیت کنونی جایگواه  ها و شرایط بکارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشزمینه

 راهبرد در ایران و جهان.

عملی: گفتگوهای گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیری در مدارس ایران بور  

 اساس مطالعات قبلی.

ای آزمون یادگیری و بررسی مقایسوه  چهاردهم

 راهبردهای آموزش

 برگزاری یک آزمون از مباحث جلسات گذشته به روش مورد نظر مدرس.

گانوه بور اسواس    ایجاد فرصت برای گفتگوی جمعی جهت مقایسه راهبردهوای پونج  

 تکالیف انجام شده.

آموزش با واگذاری مسئولیت تدریس  پانزدهم

 به شاگردان 

گذاران، شرح مبوانی نظوری، معرفوی اصوول،     تشریح سابقه بکارگیری، معرفی بنیان

ریح وضعیت کنونی جایگواه  ها و شرایط بکارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشزمینه

 راهبرد در ایران و جهان.

عملی: گفتگوهای گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیری در مدارس ایران بور  

 اساس مطالعات قبلی.

 فعالیت خاص: گزارش نتایج آزمون و اعالم بازخورد مدرس.

ای راهبردهوووای بررسوووی مقایسوووه شانزدهم

 آموزش

ای راهبردهای آموزش بر اساس مبوانی نظوری، شوواهد پژوهشوی و     بررسی مقایسه

 الزامات اجرایی و ارزیابی وضعیت آنها در مدارس ایران.
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فعالیت خاص: ارائه گزارش کتبی مقایسه راهبردهای آموزش توستط  

 دانشجویان.

 

 . راهبردهای آموزش و یادگیری2

شوود. آموزشوگر در قالوب     آموزشوگر و دانشوجو انجوام موی     جانبوه  های کالس درس با مشارکت هموه  در این درس، آموزش

کند و دانشجوی این درس موظوف اسوت بور اسواس     های مقرر به معرفی هر یک از راهبردها اقدام میگفتارهای درسی در نوبت

ان حوق دارنود   برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازند و در گفتگوهای هر جلسه با آمادگی مشارکت نماید. همچنین، دانشجوی

دقیقوه در   21ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقوت قبلوی، توا    به طرح پرسش بپردازند و برای ارائه دیدگاه

گوردد و بوه صوورت عملوی در بواره      کالس درس ارائه نظر کنند. در همه جلسات درس، یک مبحث به صورت نظری ارائوه موی  

هوایی مطورح    حال، در جلسات درس ممکن اسوت پرسوش  شود. درعینایران، بحث و گفتگو می ایبکارگیری آن در نظام مدرسه

تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا شود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می 

تواند برای هموه یوا برخوی از دانشوجویان جوایگزین      یها مشود. این قبیل پرسش به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه 

 درصد تکالیف مقرر درس تجاوز نکند. 11تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعداد آنها از 

 

 . منابع آموزشی 4

در این درس استفاده از منبع مکتوب الزامی است. استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوری و تاییود شوورای    -
 آموزشی برای مدت مقرر در همان رشته بالمانع است.گروه 

 شود، عبارتند از:برای استفاده در این درس پیشنهاد می 2831منابعی که تا پایان سال  -

، ترجمه محمود مهرمحمدی و الگوهای یادگیری: ابزارهایی برای تدریس(: 2832جویس، ب؛ کالهون، ا. و هاپکینز، د. )

  لطفعلی عابدی. تهران: سمت.

 . تهران: مهرویستا.رویکردهای تدریس(: 2831فنسترمیچر، گ. و سولتیس، ج. )

 منبع تکمیلی:

، ترجمه محمدرضوا سورکارآرانی،   الفبای مدیریت کالس درس: راهبردهایی برای آموزش اثربخش(: 28۱3تابر، ر. ت. )

 تهران: مدرسه.

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
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گیرد که در آن یانی در درس راهبردهای آموزش در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میارزشیابی پایانی: ارزشیابی پا

-ها و تجارب خود از کار عملی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس پرسشدانشجویان یادگیری

 کنند. های آموزشگر، ارائه می

شود و از سوی های بخش عملی درس را شامل میویی تمام فعالیتارزشیابی ضمن نیمسال: ارزشیابی ضمن نیمسال از س

گیرد و دستاورد هر دو قسمت بندی اعالم شده انجام میدیگر برای اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیری بر اساس زمان

 شود.جهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته می

شود. آموزشگر در مواردی که در مباحث با هم لحاظ میارزشیابی تکالیف: ارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت 

 دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهای او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کنند. مصلحت بداند، اجازه می

 شود: سهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می

 تیاز درصد ام 81و پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس: 

 درصد امتیاز  41و آزمون ضمن نیمسال: 

 درصد امتیاز  81و آزمون پایانی: 

 سایر نکات: 

 مواردی که توجه به آن در این درس مهم است:

 آمادگی مدام برای گفتگوهای کالس.  
 مشارکت جدی و موثر در مباحث کالس.  

 رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس.  

 انجام تکالیف و در فعالیت عملی.رعایت اخالق پژوهش در  

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

 شود.ظرافت و زیبائی ظاهری تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می 
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 «در  آموزش زبان و ادبیات فارسی طراحی آموزشی » سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن5

مندی را طراحی کنند که تفاوت های فردی، معلمان بایدبتوانند در راستای اهداف نظام آموزشی فرصت های یادگیری نظام

عالیق و روش های یادگیری دانش آموزان، و نیز تأثیرات بافت و زمینه اجتماعی بر یادگیری را مد نظر قرار داده وبتواند موفقیت 

امر مستلزم آن است که معلمان طراحی آموزشی را به عنوان یک رویکرد سیستمی بشناسند و  یادگیرندگان را تضمین نماید. این

-بتوانند فرآیند آن را از مرحله شناسایی مسئله تا ارزیابی در یک موقعیت های واقعی تجربه نمایند. در چنین شرایطی معلمان به

خواهند زد و طرحهای اثربخشی را برای  یادگیری دستهای  جای اجرای طرح های از پیش تعیین شده، خود به خلق موقعیت

 پاسخ به نیاز یادگیرندگان در موقعیت های منحصر بفرد تولید خواهند نمود. 

 مشخصات درس

 عملی -نوع درس:  نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 41زمان درس: 

پیشنیاز: نظریه های یادگیری و 

 آموزش/ برنامه ریزی درسی 

  آموزشیطراحی نام درس: 

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

مؤلفه های طراحی آموزشی را به صورت نظام مند برای شناسایی، تحلیل، تصمیم گیری، و ارزیابی حل مسئله یادگیری 
 مورد استفاده قرار می دهد.

 

 شایستگی اساسی:

ck&pk&pck  5-3کد& 

3-3&5-2 &3-2&4-2 

 2سطح 3سطح 5سطح  هامالک 
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مسئله تبیین شده است،  تبیین مساله 

اما اطالعات جمع آوری 

شده از طریق نیاز سنجی 

و تحلیل آن از تبیین 

مسئله پشتیبانی نمی 

 کند. 

مسئله تبیین شده است، و 

اطالعات جمع آوری شده از 

طریق نیاز سنجی و تحلیل 

 آن از تبیین مسئله پشتیبانی

 می کند.

مسئله تبیین شده است، و 

اطالعات جمع آوری شده از 

طریق نیاز سنجی و تحلیل 

آن از تبیین مسئله پشتیبانی 

نموده و نشان می دهد که 

چگونه موقعیت ها و نیاز 

های متفاوت یادگیرندگان را 

 مورد توجه قرار داده است.

فرایند شناسایی و تبیین  طراحی

مسئله/ مشکل را تا 

تعیین تکالیف یادگیری 

عملیاتی نموده اما میان 

مراحل مختلف طراحی 

ارتباط نظام مندی وجود 

 ندارد.   

فرایند شناسایی و تبیین 

مسئله/ مشکل را تا تعیین 

تکالیف یادگیری عملیاتی 

نموده و میان مراحل و مؤلفه 

های طراحی ارتباط نظام 

 دی وجود دارد.من

فرایند طراحی آموزشی را در 

تمامی مراحل  به صورت 

نظام مند عملیاتی شده و 

مسئله/ مشکل، روش نیاز 

سنجی، اهداف آماج، محتوا و 

تکالیف یادگیری با توجه به 

تفاوت های فردی از یکدیگر 

 پشتیبانی می نمایند. 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت3

 اول: کلیات طراحی آموزشیفصل 

 تعریف ضرورت و منطق طراحی آموزشی

 مراحل طراحی آموزشی) تحلیل،تصمیم گیری، راهبرد، ارزشیابی(

 گستره طراحی آموزشی

 ارتباط تکنولوژی آموزشی با طراحی آموزشی

 ارتباط نظریه های آموزش/ یادگیری با طراحی آموزشی

 تکالیف یادگیری: 

 پژوهشی در زمینه مباحث مطرح شده، تلخیص در قالب مقاله کوتاه و ارائه در کالس. -علمی مطالعه حداقل سه منبع 

 فصل دوم: فرایند طراحی آموزشی )تحلیل(
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 تعریف مسئله/ مشکل

 شناسایی و تجزیه و تحلیل منبع مسئله/ مشکل 

 تجزیه و تحلیل نیازها

 روشهای نیازسنجی) الگوی ساندرز، الگوی هوتون، الگوی هناس(

 تحلیل نیازهای مربوط به یادگیرندگان 

 تحلیل نیازهای مربوط به موقعیت 

 تعیین راه حلهای ممکن 

 تکالیف یادگیری: 

با بکارگیری یکی از روشهای نیازسنجی، نیازهای یکی از گروه ها ) معلمان، دانش آموزان، کارکنان، اولیاء( را شناسایی و با 

 له ارائه دهد. تحلیل آن راه حل هایی برای مشکل/ مسئ

 فصل سوم: فرایند طراحی آموزشی )تصمیم گیری(

 تدوین اهداف آماج

 بازنگری در اهداف و تعیین اولویت دست یابی به اهداف آماج

 مقایسه تحلیل نیازها و اهداف آماج

 تبدیل اهداف آماج به اهداف و پیامدهای یادگیری

 اهداف آموزشی

 محتوای آموزشی

 تکالیف یادگیری

 عملکردی:تکالیف 

با استفاده از گزارش تکلیف عملکردی فصل دوم) تحلیل نیازها و تعیین راه حل مشکل یا مساله( اهداف آماج را اولویت   .2
 بندی نموده و آنها را به پیامدهای یادگیری تبدیل نماید. 

با توجه به انواع سبک با توجه به اهداف آموزشی تدوین شده، محتوای اصلی و تکمیلی و تکالیف یادگیری با توجه را  .2
 های یادگیری تعیین نماید.
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 فصل چهارم: فرایند طراحی آموزشی )راهبرد(

 بهره گیری از راهبرد در طراحی آموزشی

 الف( راهبردهای طراحی آموزشی بر اساس نوع محتوا

کوینی/ تعیین طرح ( به خاطر سپردن اطالعات) طراحی/ تعیین رسانه/ نوشتن تمرین و پرسش/ارزشیابی ت2طراحی آموزشی 

 مدیریت آموزشی(

( به کار گیری مهارت طبقه بندی مفاهیم ) طراحی/ تعیین رسانه/ نوشتن تمرین و پرسش/ ارزشیابی تکوینی/ 2طراحی آموزشی 

 تعیین طرح مدیریت آموزشی(

ی تکوینی/ تعیین طرح ( به کارگیری مهارت روش کار) طراحی/ تعیین رسانه/ نوشتن تمرین و پرسش/ ارزشیاب8طراحی آموزشی 

 مدیریت آموزشی(

( به کار گیری مهارت اصل) طراحی/ تعیین رسانه/ نوشتن تمرین و پرسش/ ارزشیابی تکوینی/ تعیین طرح 4طراحی آموزشی 

 مدیریت آموزشی(

طرح ( درک ارتباط مفهومی ) طراحی/ تعیین رسانه/ نوشتن تمرین و پرسش/ ارزشیابی تکوینی/ تعیین 1طراحی آموزشی 

 مدیریت آموزشی(

( درک ارتباط علت و معلولی ) طراحی/ تعیین رسانه/ نوشتن تمرین و پرسش/ ارزشیابی تکوینی/  تعیین طرح 6طراحی آموزشی 

 مدیریت آموزشی(

( مهارتهای تفکر برتر) طراحی/ تعیین رسانه/ نوشتن تمرین و پرسش/ ارزشیابی تکوینی/ تعیین طرح مدیریت ۱طراحی آموزشی 

 وزشی(آم

 راهبردهای طراحی آموزشی بر اساس نیازهای یادگیرندگانب( 

 ( ویژه دانش آموزان فراگیر2

 ( ویژه دانش آموزان تیزهوش2

 (ویژه دانش آموزان با مشکالت عاطفی شدید8

 ج( راهبردهای طراحی آموزشی بر اساس موقعیت

 ( ویژه کالسهای چند پایه2
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 (ویژه مسائل بومی خاص2

 : تکالیف عملکردی

دو طرح آموزشی مبتنی بر یکی از راهبردها) محتوا، نیازهای یادگیرندگان و موقعیت( و با در نظر گرفتن مراحل طراحی آموزشی، 

 تهیه نماید.  

 فصل پنجم:فرایند طراحی آموزشی )ارزشیابی(

 منطق ارزشیابی طرح آموزشی) چرا؟ چه موقع؟ به منظور چه هدفی؟ چگونه(

 بازنگری توسط متخصص

 ارزشیابی تکوینی

 ارزشیابی نهایی

 ارزشیابی از طرح آموزشی

 تکالیف عملکردی

 تهیه مالک ها و سطوح کیفیت طرحهای آموزشی و روش بازنگری طرحهای آموزشی فصل چهارم 

 ارزیابی نقاط ضعف و قوت طرحهای تهیه شده در کالس و ارائه بازخورد برای اصالح آن.

 فصل ششم: طراحی تعاملی پیام

 مل در آموزشتعا

 نظامهای تعامل متکی بر انسان

 نظامهای تعامل متکی بر چاپ

 شنیداری -نظامهای تعامل متکی بر وسایل دیداری

 نظامهای تعامل متکی بر رایانه

 تکالیف یادگیری:

 یک نمونه از گزارش مشاهدات کارورزی را بازنگری کند و  آن را بر اساس نظامهای تعامل تحلیل نماید.
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 راهبردهای تدریس و یادگیری. 2

روش مطالعه غیر مستقیم در قالب مطالعه موقعیت و تحلیل نقاد برای شناسایی و تبیین مسئله، تعیین نیاز یادگیرندگان و موقعیت 

یادگیری، روش مستقیم در مرور منابع علمی در زمینه نظریه های یادگیری، مدل های نیاز سنجی، و مدل های طراحی آموزشی 

طراحی و حل مسئله شناسایی شده است. برای طراحی، تولید و ارزیابی یک نمونه طراحی آموزشی از روش حل مسئله  برای

 استفاده می شود. 

 . منابع آموزشی4

 کتاب ها:

 راهبردها و فنون طراحی آموزشی، لشین، پوالک و رایگلوث. ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمت .5
 نویسندگان: گانیه، بریگز و ویگر، ترجمه خدیجه علی آبادی، نشر دانااصول طراحی آموزشی،  .3
 طراحی نظامهای آموزشی، نویسنده: رمی زفسکی، ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمت .2
 نیازسنجی برنامه ریزی درسی مدرسه محور، نویسندگان: فتحی واجارگاه، آقازاده و ابوالقاسمی. انتشارات بال .4

 مقاالت:

، نویسندگان: هاشم فردانش و مرتضی کرمی. نشریه شناسایی الگوی طراحی آموزشی مطلوب برای آموزش های صنعتیمقاله:  .1
 1، شماره 281۱مطالعات برنامه درسی. سال 

، نویسنده: هاشم فردانش، نشریه علوم طراحی آموزشی از منظر رویکردهای رفتارگرایی، شناخت گرایی و ساخت گراییمقاله:  .4
 28۱۱و بهار  28۱6انسانی دانشگاه الزهرا، زمستان 

، نویسنده هاشم فردانش، نشریه مدرس  نقد و بررسی دو دیدگاه سیستمی و ساخت گرایی در طراحی آموزشیمقاله:  .1
 28۱1علوم انسانی . پاییز 

i. Disigning Effective Hnstruction , Morroson, Ross & Kemp                

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره 1پایانی: آزمون مباحث نظری  ارزشیابی

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

 نمره  1گروهی 

 نمره  21کارتولیدی: مجموعه تکالیف عملکردی فردی و گروهی 

در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای  ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری

 ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است.

 

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/388046
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/45156
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/50110
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 «در  آموزش زبان و ادبیات فارسی طراحی واحد یادگیری»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن5

بتوانند در راستای اهداف نظام آموزشی فرصت های یادگیری نظامندی را طراحی کنند که تفاوت های فردی، معلمان باید 

بتواند  بافت و زمینه اجتماعی بر یادگیری را مد نظر قرار داده و، و نیز تأثیرات دانش آموزان عالیق و روش های یادگیری

آن است که معلمان طراحی آموزشی را به عنوان یک رویکرد سیستمی این امر مستلزم  موفقیت یادگیرندگان را تضمین نماید.

بشناسند و بتوانند فرآیند آن را از مرحله شناسای مسئله تا ارزیابی در یک موقعیت های واقعی تجربه نمایند. در چنین شرایطی 

های اثربخشی را برای پاسخ به معلمان بجای اجرای طرح های از پیش تعیین شده، خود به خلق موقعیت دست خواهند زد و طرح

 نیاز یادگیرندگان در موقعیت های منحصر بفرد تولید خواهند کرد. 

 مشخصات درس

 نوع درس:  عملی

  2تعداد واحد: 

 ساعت 82زمان درس: 

 پیشنیاز: طراحی آموزشی 

 طراحی واحد یادگیری نام درس: 

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

با تحلیل برنامه درسی/ استاندارد های محتوا در یک حوزه یادگیری یک واحد یادگیری طراحی، تدوین، اجرا و و بر 
 اساس نتایج ارزیابی آن را مورد بازنگری قرار دهد. 

 شایستگی اساسی:

ck&pk& pck 
 &3-3 &5-3کد 

5-2 & 3-2&4-
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2 

 2سطح 3سطح 5سطح  هامالک 

منطق و 

اهداف و 

 محتوا

در تبیین چیستی، چرایی و 

چگونگی منطق واحد یادگیری 

ارتباط آن ها را با یکدیگر برای 

مشخص نمودن ماهیت اهداف و 

محتوای واحد یادگیری تعیین 

 تکلیف نکرده است.

در تبیین چیستی، چرایی 

و چگونگی منطق واحد 

یادگیری ارتباط میان 

اهداف و محتوای واحد 

یری مشخص شده یادگ

 است.

چیستی، چرایی و چگونگی 

تبیین شده در منطق واحد 

یادگیری به وضوح برای اهداف 

و محتوای واحد یادگیری تعیین 

 تکلیف نموده است. 

واحد یادگیری طراحی شده شامل  طراحی

کلیه مؤلفه ها است اما عناصر آن 

به صورت نظام مند و هماهنگ از 

 یکدیگر پشتیبانی نمی کند.

واحد یادگیری طراحی 

شده شامل کلیه مؤلفه ها 

است و  عناصر دارای 

انسجام و هماهنگی 

 است.

واحد یادگیری طراحی شده 

شامل کلیه مؤلفه ها است و  

عناصر دارای انسجام و 

هماهنگی است به گونه ای که 

منطق واحد یادگیری در هر 

یک از عناصر انعکاس یافته 

 است. 

نقد و 

 ارزیابی 

ش اجرای و ارزیابی واحد گزار

یادگیری منعکس کننده برخی از 

نقاط قوت و ضعف برجسته واحد 

یادگیری است و پیشنهادات منجر 

به اصالح/ بهبود واحد یادگیری 

 نمی شود.

گزارش اجرای و ارزیابی 

واحد یادگیری منعکس 

کننده نقاط قوت و ضعف 

واحد یادگیری است و 

پیشنهادات منجر به 

و بیشتر  ایجاد انسجام

 واحد یادگیری شده است.

گزارش اجرای و ارزیابی واحد 

یادگیری منعکس کننده نقاط 

قوت و ضعف واحد یادگیری 

است و پیشنهادات منجر به 

ایجاد انسجام و تأثیر گذاری 

بیشتر بر نتایج یادگیری دانش 

 آموزان است.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت3

 طراحی واحد یادگیری فصل اول: کلیات

 رویکرد برنامه درسی و ارتباط آن ساختار واحد یادگیری 

 ارتباط واحد های یادگیری در ساختار یک موضوع درس
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 ارتباط ساختار/مدل و عناصر واحد یادگیری

 منطق واحد یادگیری )چرایی(

 اهداف/ پیامد های یادگیری )چیستی(

 وسعت و توالی واحد یاگیری

 یادگیری )چگونگی(فرصت های 

 تکلیف یادگیری: 

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

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

 تکلیف عملکردی: 

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

 فصل دوم: استاندارد های محتوا و سازماندهی آن

 ایده کلیدی 

 مفاهیم اساسی 

 ترسیم نقشه مفهومی 

 حقایق و اطالعات جزئی

 مهارت های اساسی

 ترسیم نمودار مهارت ها

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

 تعیین سطح توانایی دانش آموزان 

 بازتعریف پیامد های یادگیری

 تکلیف عملکردی: 
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با تحلیل استاندارد های محتوا/ اهداف در برنامه درسی برای آموزش یک ایده کلیدی مفاهیم/ مهارت اساسی مرتبط با آن در 

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

 نمایش بگذارد.

 فصل سوم: سازمان دهنده ها

 طبقه بندی پیامد های یادگیری

 دهنده مرکزی/ پایه سازمان 

 وابسته به دنیا 

 وابسته به مفهوم 

 وابسته به کاوشگری 

 وابسته به یادگیری 

 به کاربرد ها وابست 

 سازمان دهنده آموزشی )ایده کلیدی( 

 معیار ها )انعطاف، قابلیت، تناسب( 

 شناسایی عنوان ها 

 تکلیف عملکردی: 

 با توجه به نقشه مفهومی/ نمودار مهارت ها روش سازمان دهنده را برای تولید واحد یادگیری مشخص و آن را تبیین نماید. 

 فصل چهارم: فرصت های یادگیری 

 انتخاب راهبرد آموزشی اصلی/ کلی

 انتظارات عملکردی

 پرسش های اساسی

 بافت و زمینه فرهنگی/ اجتماعی

 دانش و تجربیات پیشین 
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 برانگیختن

 سبک های یادگیری

 مهارت های فراشناخت

 تکالیف یادگیری 

 نظم منطقی فرصت های یادگیری

 تکلیف عملکردی: 

فرصت های یادگیری را با در نظر گرفتن انتظارات عملکردی، سبک های با توجه به سازمان دهنده های مشخص شده 

 یادگیری، مهارت های فراشناختی و... طراحی و تولید نماید.

 فصل پنجم: ارزشیابی

 پیامد های یادگیری و مالک های سنجش

 راهبرد های سنجش

 رسمی 

 غیر رسمی 

 خود ارزیابی

 ارزشیابی توسط همساالن

 ارزشیابی توسط معلم

 رزشیابی از واحد یادگیریا

 چگونه یادگیری  را بهبود دهیم؟

 تکلیف عملکردی: 

 پیامد های یادگیری واحد یادگیری طراحی شده را در قالب راهبرد های رسمی و غیر رسمی تدوین نماید.  .2
واحد یادگیری طراحی شده را در یک موقعیت آموزشی اجرا و نتایج ارزشیابی از عملکرد یادگیرندگان را برای اصالح/  .2

 ارتقاء واحد یادگیری مورد استفاده قرار دهد. 
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 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

از روش مستقیم برای مطالعه و تحلیل برنامه درسی و سایر منابع علمی برای طراحی واحد یادگیری، و از روش حل مسئله برای 

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

 . منابع آموزشی4

 -منبع اصلی:

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 ی .... ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظر

-ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری و فعالیت های عملکردی پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت

 نمره  6های گروهی 

 نمره  24کارتولیدی: مجموعه تکالیف عملکردی فردی و گروهی 

دی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکر

 ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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 «در  آموزش زبان و ادبیات فارسیسازی های تحصیلی و آزمونآزمون»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 5

سنجش در برنامه درسی فعالیتی مستمر و برنامه ریزی شده است که نتایج آن، نه تنها انعکاس دهند سطح توانایی های کسب شوده از  
ای از  ، فرصت هوای یوادگیری و قضواوت حرفوه     سوی دانش آموزان است بلکه، باید بتواند اطالعات الزم را برای ارزیابی برنامه درسی

معلم تدارک ببیند. توانایی دانشجویان در تهیه طرح سنجش متناسب با اهداف یادگیری و سطوح آن، شیوه تهیوه انوواع آزموون و     سوی
،  بررسی پایایی و اعتبار آن، و نحوه استفاده از آزمون های هنجار شده به آنان کمک می نمایود توا متناسوب بوا اهوداف برناموه درسوی       

گیرندگان از انواع آزمون ها برای ارزیابی سطح توانایی های کسب شده از سووی دانوش آمووزان اسوتفاده     موقعیت آموزشی و ویژگی یاد
 نموده و برای ارتقاء آن برنامه ریزی نمایند.

 مشخصات درس

 عملی -نوع درس:  نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 41زمان درس: 

 -پیشنیاز:

 یفارس اتیادب و زبانسازی در آموزش های تحصیلی و آزمونآزموننام درس: 

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

برای یک موضوع درسی جدول دوبعدی را بر اساس اهداف/ محتوا ی یک درس تدوین نموده و متناسب با ظرفیت 
 های موضوع درسی از انواع ازمون ها برای سنجش عملکرد دانش آموزان در سطوح مختلف استفاده نماید. 

میزان اعتبار یافته ها را با توجه به روش یافته های پژوهشی/ آزمون های اجرا شده را به جهت پایایی و روایی بررسی و 
 های بکارگرفته شده گزارش کند.

 شایستگی اساسی:

ck&pck  3 &5-5کد-

5&5-2 &2-2&4-2 

 2سطح 3سطح 5سطح  هامالک 

جدول دو 

 بعدی

در جدول دو بعدی تهیه 

شده سطوح اهداف/ انواع 

محتوا مورد توجه قرار 

گرفته اما رابطه نوع آزمون/ 

سئواالت با سطوح اهداف/ 

انواع محتوا در نظر گرفته 

 نشده است. 

در جدول دو بعدی تهیه شده 

سطوح اهداف/ انواع محتوا 

مورد توجه قرار گرفته اما 

رابطه نوع آزمون/ سئواالت 

اهداف/ انواع محتوا  با سطوح

در نظر گرفته شده است و در 

این رابطه ماهیت هدف/ 

محتوا مورد توجه قرار گرفته 

 است.

در جدول دو بعدی تهیه شده 

سطوح اهداف/ انواع محتوا مورد 

توجه قرار گرفته اما رابطه نوع 

آزمون/ سئواالت با سطوح اهداف/ 

انواع محتوا در نظر گرفته شده 

واالت با توجه به است و آزمون/سئ

ماهیت هدف/ محتوا از تنوع 

برخوردار است و امکان پاسخ به 

تفاوت های فردی را فراهم می 

 کند.
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تجزیه و 

 تحلیل آزمون

در تجزیه و تحلیل گزارش 

های پژوهشی پایایی و 

روایی آزمون ها را با 

یکدیگر مقایسه نموده اما 

ارتباط آن را با نتایج 

پژوهش گزارش نکرده 

 است 

در تجزیه و تحلیل گزارش 

های پژوهشی پایایی و روایی 

آزمون ها را با یکدیگر 

مقایسه نموده وارتباط آن را 

 با نتایج پژوهش گزارش کرده

 است

در تجزیه و تحلیل گزارش های 

پژوهشی پایایی و روایی آزمون 

های مورد استفاده را با توجه به 

نتایج پژوهش گزارش نموده و 

پیشنهادات اصالحی برای استفاده 

از آزمون ها یا باال بردن میزان 

پایایی و روایی را نیز ارائه نموده 

 است. 

آزمون 

 عملکردی

طراحی آزمون عملکردی 

با رعایت ویژگی ها صورت 

گرفته است اما برای تفسیر 

نتایج نتوانسته است مالک 

ها و سطوح عملکرد را به 

صورت واضح تبیین و نتایج 

را بر اساس آن تفسیر 

 نماید. 

طراحی آزمون عملکردی با 

رعایت ویژگی ها صورت 

گرفته است و در تفسیر نتایج 

رد را مالک ها و سطوح عملک

به صورت واضح تبیین و 

نتایج را بر اساس آن تفسیر 

 نموده است.

طراحی آزمون عملکردی با رعایت 

ویژگی ها صورت گرفته است و 

برای تفسیر نتایج مالک ها و 

سطوح عملکرد را به صورت واضح 

تبیین نموده و تفسیر نتایج نشان 

دهنده لحاظ نمودن تفاوت های 

فردی در سطح بندی عملکرد 

 دانش آموزان است.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت3

 فصل اول: دسته بندی آزمون ها

 مفاهیم پایه 

 انواع آزمون ها از نظر: 
 معلم ساخته( –ساخت )استاندارد  

 تدریس(گروهی(، زمان اجرا) تشخیصی، تکوینی و پایانی یا دسته بندی: قبل، ابتدا، حین و پایان  -اجرا )فردی
 قدرت(  -کاربرد )پیشرفت تحصیلی، استعداد، هوش، شخصیت، رغبت و ...(، هدف )سرعت

 پوشش اهداف )طبقه بندی اهداف(
 ذهنی( -تصحیح )عینی

 وابستگی به فرهنگ )وابسته و ناوابسته(
 کاغذی، عملی(-فعالیت آزمودنی )شفاهی، مداد

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

 نظر شخصی ارائه نماید. 

 فصل دوم: طرح ریزی آزمون

 بودجه بندی محتوای آموزشی:

 برپایه اهداف  

 سرفصل ها 
 ن ها ساخت جدول دو بعدی اهداف و سئواالت/ آزمو

 ساخت جدول دو بعدی سرفصل ها و سئواالت/ آزمون ها 
 تهیه جدول مشخصات/ صفات )ویژگی ها( برای سنجش نگرش ها 

 تکالیف عملکردی:

دو نمونه جدول بودجه بندی یکی بر اساس اهداف و دیگری بر اساس سرفصل ها را برای یک موضوع درسی تهیه و مشخص نماید از 

التی برای ارزشیابی اهداف و محتوا استفاده می کند. توصیه: کالس بر روی موضوعات و درس های مختلف چه نوع آزمون هایی/سئوا

 جدول دو بعدی را تهیه کنند. 

 فصل سوم: تجزیه و تحلیل آزمون ها

 انواع اعتبار، انواع روایی
 محاسبه شاخص های مرکزی و پراکندگی  
 (T=X-Eبررسی سطح دشواری و تمیز پرسش ها و کل آزمون )برپایه نظریه کالسیک   
 محاسبه اعتبار آزمون   
 محاسبه روایی آزمون   
 ساخت بانک پرسش   

 تکالیف یادگیری:

قایسه روش نتایج چند گزارش های علمی در زمینه محاسبه شاخص های آماری، روش های محاسبه پایایی و روایی را مطالعه و با م

های بکارگرفته شده در خصوص میزان اعتبار و پایایی آزمون های بکارگرفته شده و نتایج گزارش شده با ساستفاده از شواهد علمی 

 اظهار نظر کند. 

 تکلیف عملکردی: 

نتایج آن را به همراه نتایج یک آزمون برگزار شده در سطح کالس درس را از جهت روایی و پایایی نتایج مورد بررسی قرار داده و 

 پیشنهادات گزارش کند.
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 تهیه یک نمونه آزمون برای سنجش یادگیری دانش آموزان در یکی از مباحث درسی، اجرا بررسی میزان پایایی و اعتبار آن 

 فصل چهارم: روش ها و ابزار های جدید در سنجش

 آزمون کتبی عملکردی 

 آزمون شناسایی 

 آزمون موقعیت شبیه سازی شده 

 ونه کارنم 

 فهرست وارسی 

 مقیاس درجه بندی 

  واقعه نگاری 

 سنجش رفتار 

  پوشه کار 

 روش تعیین روایی و اعتبار روش ها/ ابزار های فوق 

 تکالیف یادگیری:

یک نمونه پوشه کار دانش آموزی را تحلیل و نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی و با استفاده از روش های ارائه شده در منابع علمی 

 پوشه کار را حاشیه نویسی و ارائه نماید. 

  بر اساس جدول دوبعدی تهیه شده در فصل دوم یک نمونه آزمون عملکردی طراحی، اجرا و نتایج آن را گزارش کند.

 فصل ششم: آزمون های هنجار شده

 مفهوم هنجار)نورم(
 بخشی 3انواع نورم ) ملی؛ محلی، سنی، کالسی، درصدی، نمره تراز شده، نمره  
 انتحاب گروه، مراحل ساخت یک آزمون استاندارد هنجار شده 
 انواع نیمرخ ها، بایدها و نبایدهای استفاده از آزمون های هنجار شده. 

 بستن یک یا چند ابزار هنجار شده: چون استعداد، هوش، خالقیت، رغبت، مهارت های زبانی، ریاضی...  آشنایی و به کار
 اشنایی با آزمون های زبان، ریاضی، علوم در سطح بین المللی

 تکلیف یادگیری: 

نتایج اجرای آزمون های هنجار شده در سطح ملی یا بین المللی را با مراجعه به مقاالت ارائه شده در این زمینه مطالعه و یافته های آن 

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

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

روش مطالعه مستقیم و فردی در مطالعه گزارش های پژوهشی و بررسی میزان اعتبار یافته های پژوهش/ آزمون. از روش حل مسئله 

 برای طراحی، اجرا و تفسیر آزمون عملکردی و از پروژه برای تولید جدول دوبعدی استفاده می شود. 

 آموزشی. منابع 4

 ، نشر دوران.2813سنجش فرآیند و فرآورده یادگیری، روش های قدیم و جدید، علی اکبر سیف، 

 ، نشر دوران. 2811اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی، علی اکبر سیف، 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره 1ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری 

نشجو در فعالیت های یادگیری و فعالیت های عملکردی پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت های ارزشیابی فرآیند: عملکرد دا

 نمره  1گروهی 

 نمره  21کارتولیدی: مجموعه تکالیف عملکردی فردی و گروهی 

مبنای ارزیابی  ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود.

 تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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 «آموزش زبان و ادبیات فارسی تحلیل محتوای کتاب درسی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن5

درک دانشجویان نسبت به مالک هایی که کیفیت مواد آموزشی بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می گیرد این امکان را فراهم می کند 

تا آنان نقاط قوت و کاستی های مواد آموزشی را شناسایی نموده و آن را با اقتضائات محیط یادگیری و نیاز دانش آموزان  تطبیق دهند. 

ه تحلیل مواد آموزشی زمینه مشارکت در فرآیند تولید مواد آموزشی را آینده افزایش داده و منجر به شکل گیری کسب تجربه در زمین

ظرفیت در سطح مدارس و مناطق آموزشی برای فاصله گرفتن از سیستم متمرکز فعلی در نظام آموزشی و رفتن به سمت کاهش تمرکز 

 می شود. 

 مشخصات درس

 عملی -نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 41زمان درس: 

 پیشنیاز: برنامه ریزی درسی 

 تحلیل محتوای کتاب درسینام درس:  

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

با تحلیل ساختار برنامه درسی، میزان همخوانی/سازگاری مواد آموزشی تدوین شده با برنامه درسی را شناسایی و گزارش 
 نماید.  

با استفاده از روش های کمی و کیفی تحلیل محتوا، موادآموزشی را به جهت تبعیت از مالک های در دو بعد ظاهری و 
 . سازماندهی محتوا مورد ارزیابی قرار دهد

 شایستگی اساسی:

pck  2-3 &2-5کد& 

4-2 

 

 

 

 

 

 

 

 2سطح 3سطح 5سطح  هامالک

تحلیل 

برنامه 

 درسی

میزان ارتباط میان ساختار برنامه 

درسی و مواد آموزشی را بدون 

تحلیل عناصر برنامه درسی و 

تأثیر آن در سازماندهی مواد 

 آموزشی گزارش نموده است.

 ارتباط میان ساختار برنامه

درسی و مواد آموزشی را با 

تحلیل عناصر برنامه درسی و 

تأثیر آن در سازماندهی مواد 

 آموزشی گزارش نموده است.

ارتباط میان ساختار برنامه درسی 

و مواد آموزشی را با توجه به 

سازگاری این عناصر با مواد 

آموزشی و نقش  آن در یادگیری 

 گزارش نموده است.

روش های 

 تحلیل محتوا

صرفاً از روش های کمی برای 

تحلیل مواد آموزشی استفاده 

کرده و این تحلیل را بیشتر بر 

ویژگی های ظاهری مواد 

 آموزشی متمرکز نموده است.

از روش های کمی و کیفی 

برای تحلیل مواد آموزشی 

استفاده کرده و نشان داده است 

که ارتباط روش و نوع محتوا را 

مش شناسد اما تحلیل خود 

از روش های کمی و کیفی در 

تحلیل مواد آموزشی استفاده کرده 

و رابطه روش های تحلیل محتوا 

را با نوع محتوا و مالک ها در هر 

یک از دو بعد مد نظر قرار داده 
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ی از مالک ها در هر یک از برخ

 دو بعد را متمرکز نموده است.

 است.

مالک های 

 تحلیل

تحلیل انجام شده نشان می 

به مالک های  دهد که نسبت

تحلیل محتوا و نقش آن در 

شکل دادن مواد آموزشی که 

تأثیر تعیین کننده ای بر 

 یادگیری دارد آگاه نیست. 

تحلیل انجام شده نشان می 

دهد که از مالک های تحلیل 

محتوا و تأثیر آن در شکل دهی 

مواد آموزشی که از یادگیری 

عمیق پشتیبانی می کند آگاه 

 است. 

شده نشان می دهد  تحلیل انجام

که  از مالک های تحلیل محتوا 

و تأثیر آن در سازماندهی مواد 

آموزشی بر اساس  جهت گیری 

 های برنامه درسی آگاه است.

 

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت3

  های درسی فصل اول: ساختار برنامه

 درسی  رویکرد برنامه -2

  اهداف برنامه -2
 برانتخاب و سازماندهی محتوااصول حاکم  -8
 یادگیری –های یاددهی  روش -4

 یابی روش های ارزش -1

 مواد آموزشی در برنامه درسی -6

  تکلیف یادگیری:

مطالعه منابع برنامه ریزی درسی )مقاالت کتاب ها( و پژوهش های انجام شده در زمینه تحلیل محتوای کتاب های درسی و تهیه 

. مطالعه مشارکت معلمان در طراحی و تدوین مواد ضعف در یادگیری دانش آموزان نقاط قوت وگزارشی از نقش  مواد آموزشی/ 

 آموزشی در سایر کشور ها. 

  تکلیف عملکردی:

 ساختار یک نمونه برنامه درسی را به جهت نقش هر یک از عناصر در سازماندهی مواد آموزشی بررسی نماید و گزارش نماید.

 حتوافصل دوم: روش های تحلیل م

 های تحلیل محتوا مفاهیم، اصول و تکنیک 

 روش های کمی در تحلیل محتوا 
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 مراحل روش تحلیل کمی 

 اعتبار یافته ها 

 روش های کیفی در تحلیل محتوا 

 مراحل روش تحلیل کیفی 

 اعتبار یافته ها 

  تکلیف یادگیری:

فیلم، مقاله نرم افزار و..( و نحوه استفاده از مطالعه حداقل دو گزارش پژوهشی در زمینه تحلیل محتوای مواد آموزشی )کتاب،  .2
روش های کمی و کیفی در تحلیل مطالعه و نظر خود را در مورد یافته های هر یک از این دو روش در شناسایی نقاط قوت و 

 ضعف محتوا به همراه پیشنهادات ارائه کند. 

  تکلیف عملکردی:

 از روش های کمی و کیفی آن را تحلیل و یافته ها را گزارش نماید.  یک نمونه از مواد آموزشی را انتخاب و با استفاده

 فصل سوم: تحلیل محتوای مواد آموزشی

 تحلیل یکی از موضوعات درسی در دو بعد ظاهری و سازماندهی محتوا. 

 مقوله های مورد بررسی در بعد ظاهری:  

 صفحه آرایی 

 قلم و فونت 

 تصاویر گرافیکی و پویا نمایی 

 نمودار هاجداول و  

 ویژگی های فنی 

 مقوله های مورد بررسی در بعد سازماندهی محتوا:  

 توالی 

 اعتبار 
 تعادل  

 پوشش اهداف 

 فرصت ها و تکالیف یادگیری 

 راهبرد های آموزش  

 راهبرد های ارزشیابی 

 تکلیف عملکردی:
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دانشجو می تواند یکی از موضوعات درسی را انتخاب نموده و در مرحله اول ارتباط مواد آموزشی با عناصر برنامه درسی و چگونگی 

تحقق آن را مورد بررسی قرار دهد. در مرحله دوم نیز هر یک از مواد آموزشی را بر اساس مالک ها درهر یک از دو بعد سازماندهی 

مورد بررسی قرار می دهد. تحلیل های انجام شده به جهت استفاده از روش های کمی و کیفی و مالک  محتوا و ویژگی های ظاهری

 های هر یک از دو روش به صورت گروهی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری 2

محتوا/ روش های بکارگرفته شده در پژوهش مطالعه فردی و تهیه خالصه نظام مند از منابع علمی در زمینه روش های تحلیل 

های تحلیل محتوا و ارائه آن در سمینار های کالسی یا در سطح واحد آموزشی. استفاده از شیوه مشارکتی در ارزیابی فعالیت های 

ظر در فردی و گروهی بر اساس مالک های تحلیل محتوا. شرکت در سمینار هایی که در محیط آموزشی/ مراکز علمی و اظهار ن

 مورد گزارش های ارائه شده.

 . منابع آموزشی4

(. تحلیل محتوا در علوم 2811آر)-(. اصول و مبانی برنامه ریزی درسی، هولستی، ال2811منبع اصلی: کوروش فتحی واجارگاه، )

 اجتماعی و اسانی. ترجمه نادر ساالر زاده امیر. انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی. تهران چاپ دوم. 

(. راهنمای عمل تحلیل محتوای رسانه های آموزشی. انتشارات آموزش امیر. چاپ اول.مقاالت 2812منبع فرعی: نوریان، محمد )

 .فصل نامه برنامه درسی و نوآوری های آموزشی در زمینه تحلیل محتوای برنامه های درسی و کتاب های درسی/ مواد آموزشی

 نمره 1میزان  ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به

 نمره  1ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 

 نمره  21ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

می شود. مبنای ارزیابی ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام 

 تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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 «5 آموزش زبان و ادبیات  فارسیدر کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات »درس    سرفصل

 .معرفی درس و منطق آن5

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

 گردد. ضرورت توجه به اطالعاتی، سواد رسانه ای، سواد رایانه، سواد فناوری، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب می

مندی از این بعد سواد یکی از  های رسمی وارد گردد. لذا آشنایی و بهره ن در آموزشاطالعات و ارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ا  فناوری

آموزان را برای ورود به عرصه زندگی دارند، خود نیز  رو معلمان که وظیفه آماده سازی دانش آموزان امروز وشهروندان فردا است. از این نیازهای دانش

های خود بهره گیرند و با تلفیق  ی فناوری اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزش زم در حوزهها و سواد ال باید ضمن برخورداری از شایستگی

آموزان را آموزش دهند که چگونه خود را  گیری از افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانش یادگیری عالوه بر بهره-های یاددهی این فناوری در فرصت

 آمده بواسطه این فناوری در زندگی آماده کنند.  شهای پی برای استفاده صحیح از فرصت

 مشخصات درس

 نوع درس: کارگاهی

 واحد 2تعداد واحد: 

 ساعت 41زمان درس: 

 پیشنیاز: مهارت های هفتگانه

 5 یفارس  اتیادب و زبان آموزش درکاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات نام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: 

 -3در آموزش ،  ICTدرک  -5مولفه    4ها دانشجو معلمان در  جدول شایستگی

سازمان بندی و -1های فاوا ،  مهارت -4پداگوژی ،  -2برنامه درسی و ارزشیابی ، 

به شرح جدول زیر  53یادگیری حرفه ای معلم  در سواد فناوری -4مدیریت  و 

 باشد. می

 

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

در  ICTدرک 

 آموزش

 

 ها آگاهی از سیاست

 2سطح  3سطح  5سطح 

های ملی،  با آگاهی از سیاست

را برای    تعدادی راهکار و روش

های کالسی رشته  حمایت فعالیت

ها، پیشنهاد  خود  از این سیاست

 نماید.

،  های ملی با آگاهی از سیاست

را عملیاتی   تعدادی راهکار و روشِ

های  برای تطابق و حمایت  فعالیت

های  کالسی رشته خود از سیاست

 فوق، پیشنهاد نماید.

های ملی،   با آگاهی از سیاست

فهرستی از راهکارها و 

را  های عملیاتی ماهرانه روش

برای تطابق و حمایت  

های کالسی رشته خود  فعالیت

های فوق، پیشنهاد  از سیاست
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 نماید.

 ابزارهای پایه های فاوا مهارت

 2سطح  3سطح  5سطح  

تعدادی از سخت عملکرد و نحوه کار  

، نرم افزارها و نرم افزارهای پایه

افزارهای کاربردی تولیدی، 

مرورگرهای وب، نرم افزارهای 

ارتباطی، نرم افزارهای ارائه و 

های کاربردی مدیریت را به  برنامه

 همتایان خود نمایش دهد.

ضمن اگاهی از عملکرد و نحوه کار 

سخت افزارها و نرم افزارهای پایه، 

نرم افزارهای کاربردی تولیدی، 

زارهای مرورگرهای وب، نرم اف

ارتباطی، نرم افزارهای ارائه و 

سه های کاربردی مدیریت،  برنامه

آموزشی مبتنی بر استفاده از   فعالیت

 ها را طراحی نماید. آن

 

 های آموزشی طراحی شده فعالیت
افزارها و  مبتنی بر استفاده از نرم

در سخت افزارهای کاربردی را 
و  حضور گروه همتا تشریح نموده

ها،   ی آن ازریابانهبا کسب نظرات 
 طراحی خود را اصالح نماید.

برنامه درسی و 

 ارزشیابی

 دانش پایه

 2سطح  3سطح  5سطح 

با آگاهی در مورد استانداردهای 

برنامه درسی رشته درسی خود و 

سه راهبردهای استانداردِ ارزشیابی، 

برای  تلفیق فاوا در برنامه   روش

 درسی رشته خود را ارائه نماید

با آگاهی در مورد استانداردهای 
برنامه درسی رشته درسی خود و 
پنج راهبردهای استانداردِ ارزشیابی، 

برای  تلفیق فاوا در برنامه   روش
 درسی رشته خود را ارائه نماید

با آگاهی در مورد استانداردهای 

برنامه درسی رشته درسی خود 

و راهبردهای استانداردِ 

های  ها و راه روشارزشیابی، 

برای  تلفیق فاوا در  گوناگونی

برنامه درسی رشته خود را ارائه 

 نماید

 تلفیق فناوری پداگوژی

 2سطح  3سطح  5سطح 

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه 

کسانی، چه زمانی )چه زمانی نه( و 

تواند فاوا را برای فعالیت  چگونه می

های کالسی و ارائه های خود بکار 

از این موارد را  سه مورد حداقلگیرد، 

های یادگیری خاص  در موقعیت

 پیشنهاد نماید.

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه 

کسانی، چه زمانی )چه زمانی نه( و 

تواند فاوا را برای فعالیت  چگونه می

های کالسی و ارائه های خود بکار 

از این موارد را  مورد 1حداقل گیرد، 

اص های یادگیری خ در موقعیت

 پیشنهاد نماید.

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، 

باچه کسانی، چه زمانی )چه 

تواند فاوا  زمانی نه( و چگونه می

را برای فعالیت های کالسی و 

ارائه های خود بکار گیرد، 

را در  فهرستی از این موارد

های یادگیری خاص  موقعیت

 تهیه نماید.
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سازمان بندی و 

 مدیریت

 کالس استاندارد

 2سطح  3سطح  5سطح 

را برای   یک فعالیتبا استفاده از فاوا 

کل کالس )کالس در قالب یک 

ای سازمان  به گونه گروه بزرگ(

آموزان به  بندی نماید که همه دانش

طور  عادالنه به تجهیزات فراهم 

 شده دسترسی داشته باشند.

را   یک فعالیتبا استفاده از فاوا 

ای  به گونه های کوچک کالسی گروه

سازمان بندی نماید که همه 

آموزان به طور  عادالنه به  دانش

تجهیزات فراهم شده دسترسی 

 داشته باشند.

را   چندین فعالیتبا استفاده از فاوا 

ای  به گونه به صورت  فردی

سازمان بندی نماید که همه 

آموزان به طور  عادالنه به  دانش

تجهیزات فراهم شده دسترسی 

 داشته باشند.

یادگیری 

 ای معلم حرفه

 سواد دیجیتال

 2سطح  3سطح  5سطح 

های فناورانه و  با استفاده از مهارت

 حداقل پنج منبع وبدانش کافی، 

مورد نیاز را برای بدست آوردن 

موضوعات درسی اضافی و دانش 

پداگوژیکی در جهت یادگیری 

ای خود شناسایی نموده و  حرفه

 ها تهیه نماید. فهرستی از آن

های فناورانه و  با استفاده از مهارت  

 حداقل ده منبع وبدانش کافی، 

مورد نیاز را برای بدست آوردن 

 موضوعات درسی اضافی و دانش

پداگوژیکی در جهت یادگیری 

ای خود شناسایی نموده و  حرفه

 ها تهیه نماید. فهرستی از آن

های فناورانه و  با استفاده از مهارت

منابع وب مورد نیاز دانش کافی، 

را برای بدست آوردن   متعددی

موضوعات درسی اضافی و دانش 

پداگوژیکی در جهت یادگیری 

ای خود شناسایی نموده و  حرفه

و به ها تهیه نماید  ستی از آنفهر

 گروه همتا ارائه دهد.
 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن.فرصت3

 :  درک فاوا در آموزش5فصل

 شایستگی

 ها آگاهی از سیاست

 8سطح  2سطح  2سطح 

های ملی، تعدادی  با آگاهی از سیاست

های  را برای حمایت فعالیت   راهکار و روش

ها،  از این سیاست  کالسی رشته خود

 پیشنهاد نماید.

،  تعدادی های ملی با آگاهی از سیاست

را برای تطابق و  عملیاتی  راهکار و روشِ

های کالسی رشته خود از  حمایت  فعالیت

 های فوق، پیشنهاد نماید. سیاست

های ملی،   با آگاهی از سیاست

های  فهرستی از راهکارها و روش

طابق و را برای ت عملیاتی ماهرانه

های کالسی رشته  حمایت  فعالیت

های فوق، پیشنهاد  خود از سیاست
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 نماید.
 

 28های ملی نظام آموزشی های کالسی مبتنی با فاوا با سیاست همسوسازی فعالیت 

 های نظام آموزشی در مورد فاوا  سیاست 

 های کالسی در رشته درسی مربوطه های کلیدی فعالیت ویژگی 
 های ملی فاوا   های کالسی در جهت اجرای سیاست های فعالیت چگونگی بکارگیری ویژگی 

 تکالیف یادگیری و عملکردی 

 دانشجو معلمان: 

 های ملی فاوا بحث نمایند  در مورد سیاست 
 های کالسی رشته علمی بحث کالسی داشته باشند. در مورد شیوه های متداول فعالیت ها و تمرین 
  های ملی حمایت کند، شناسایی نموده  و به  های کالسی را که بتواند در عمل  از سیاست های فعالیت منابع مکتوب و اینترنتی ویژگیبا جستجو در

 ها را در رشته درسی خود ارائه نماید. ها را مورد تحلیل قرار دهد و فهرستی از این فعالیت صورت دیجیتال در کالس ارائه و آن

 

 

 فاواهای  : مهارت3فصل 

 شایستگی

 ابزارهای پایه

 2سطح  3سطح  5سطح 

از سخت  عملکرد و نحوه کار تعدادی

افزارها و نرم افزارهای پایه، نرم افزارهای 

کاربردی تولیدی، مرورگرهای وب، نرم 

افزارهای ارتباطی، نرم افزارهای ارائه و 

به همتایان های کاربردی مدیریت را  برنامه

 خود نمایش دهد.

ضمن اگاهی از عملکرد و نحوه کار سخت 

افزارها و نرم افزارهای پایه، نرم افزارهای 

کاربردی تولیدی، مرورگرهای وب، نرم 

افزارهای ارتباطی، نرم افزارهای ارائه و 

  سه فعالیتهای کاربردی مدیریت،  برنامه

ها را  مبتنی بر استفاده از آنآموزشی 

 طراحی نماید.

 

مبتنی  طراحی شدههای آموزشی  فعالیت
افزارها و سخت  بر استفاده از نرم

افزارهای کاربردی را در حضور گروه 
و با کسب نظرات  تشریح نمودههمتا 
ها،  طراحی خود را اصالح  ی آن ازریابانه
 .نماید

 

                                                           
28

 به اسناد باالدستی مراجعه شود.  
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 افزارهای رایج افزارها و نرم سخت

 افزارهای متداول )تشریح و نمایش ضمن معرفی( معرفی سخت 

  54برداری پردازشگر لغات  )تشریح و نمایش مانند: وارد کردن ، ویرایش ، قالب بندی  و چاپ( و یادداشتمعرفی 

  افزارهای ارائه و دیگر منابع دیجیتال. معرفی  نرم 
 ها )یک بسته نرم افزار ترسیم برای ایجاد یک نمایش ترسیمی  افزارهای گرافیگی و ترسیمی و عملکرد اساسی آن معرفی نرم

 توسط مدرس در کالس استفاده گردد.( ساده
  اینترنت و دنیای گسترده وبWWW مرورگرها و ،URL  و دسترسی به یک وب سایت 

 ها و کلید واژهای جستجوی در رشته علمی از آن  موتورهای جستجو ،کلید واژهای جستجوی و راهبردهای استفاده 

  51کاربریایمیل و مکاتبات الکترونیکی پایدار باز کردن حساب
 

 54سازهای برخط و برون خط ذخیره
 

 تکالیف عملکردی و یادگیری

 دانشجو معلمان:

 ها  های دستی را نمایش داده و در مورد آن عملکرد اساسی انواع سخت افزارها از قبیل رایانه، ل  تاپ، پرینتر، اسکنر، و دستگاه
 بحث و گفتگو نمایند.

  و توضیح داده شود.وظایف اصلی پردازشگر کلمات در کالس نمایش 
 برداری نماید. نوت از موارد مورد نیاز یادداشت با استفاده از وان 
  .نمایش چگونگی بکارگیری پردازشگر کلمات درفرآیند آموزش بکار گرفته و نمایش داده شود 
 نشان دهد. تولید سند متنی با استفاده از پردازشگر کلمات که در آن وظایف پردازشگر لغات را برای تولید یک سند 

  به انتخاب و با استفاده از منابع دیجیتال مربوط به رشته خود یک ارائه تهیه و در کالس اجرا نمایند و بهبود آن توسط گروه همتا
 مورد ارزیابی قرار گیرد.

 .یک نمایش ترسیمی  ایجاد نموده و به اشتراک بگذارند 
  .با استفاده از یک مرورگر به یک سایت مردمی دسترسی یابند 
  بکارگیری موتور جستجو را نمایش داده ، در مورد کلید واژهای یک جستجوی ساده بحث شود و یک نمونه جستجو انجام و

 نتایج نشان داده شود نمایش داده شود
 ها را جستجو نمایند و در مورد راهبردهای انتخاب  کلید  ایتبا استفاده از کلید واژگان رشته خود برای موضوع مورد نظر  وب س

 واژگان مورد استفاده با گروه بحث نمایند 

  چگونگی ایجاد و بکارگیری حساب کاربردی ایمیل نمایش داده و یک حساب کاربری ایمیل ایجاد و تعدادی پیغام های ایمیلی
 را به همتایان خود در کالس ارسال نمایند.

 جاد شده در فعالیت قبلی را به صورت برخط و برون خط در ذخیره سازهای مربوطه ذخیره نماید.سند متنی ای 
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 Onenote 
05

ها و ابزارهای صندوق پست الکترونیک مانند، تعیین  آشنایی با توانایی، های پست الکترونیک برخط ) مانند یاهو(  و برون خط )آت لوک و تاندر برد( صندوق 
ها و  نامه دازه، راست، میان و چ  چین نمودن، امضاء، ایجاد زمینه، الصاق فایل، ایجاد گروه، مسدود کردن اپسم یا ایمیل های ناخواسته و... ذخیرهقلم و ان

 های صندوق پست الکترونیک. الصاقیات در پوشه
16 Online and Offline  
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 های آموزشی عامل افزارهای و سیستم سخت افزارها، نرم

 معرفی سخت افزارهای آموزشی و سخت افزارهای خاص رشته 

 و تشریح  اهداف در راستای کسب دانش  معرفی نرم افزارهای آموزش، تمرین و تکلیف ، نمایش عملکرد مخصوص رشته درسی
 آموزان از موضوعات درسی توسط دانش

 54آموزشی )در صورت وجود در رشته مورد نظر معرفی گردد( 51معرفی چند نمونه سیستم عامل متن باز
 

 تکالیف عملکردی و یادگیری

 دانشجو معلمان:

 های آن در کالس بحث نمایند.  کار با سخت افزارهای آموزشی و سخت افزارهای خاص رشته را نمایش دهند و در مورد قابلیت 
  .از طریق جستجو در اینترنت سخت افزارهای آموزشی جدیدی را شناسایی و به کالس معرفی نمایند 

 ته مربوطه را شناسایی و در کالس معرفی و نحوه کار را های متنوعی از  نرم افزارهای آموزش، تمرین و تکلیف در رش بسته
 نمایش دهند.

  توضیح و بحث کالسی در مورد چگونگی  کاربرد نرم افزارها برای یک موضوع خاص دانشی توضیح داده شده و در کالس بحث
 شود.

 ع خاص مورد  تجزیه و تحلیل های نرم افزاری رشته  و تشریح چگونگی  استفاده  در  جهت کسب دانش در رشته و موضو بسته
 قرار گیرند و مورد قضاوت قرار گیرند.

 های آن نمایش داده شود. یک نمونه سیستم عامل آموزشی متنایب با رشته درس خود را در کالس معرفی، نصب و ویژگی 

 افزارهای آموزشی در برنامه درسی کاربرد نرم

 ها  های نرم افزاری آموزشی و منابع مبتنی بر فاوا در برنامه درسی رشته، )ارزیابی صحت و قرار گیری آن تعیین جایگاه بسته
 آموزان(  ی دانش مطابق با استانداردهای برنامه درسی و تطابق با نیازهای خاص و ویژه

 تکالیف عملکردی و یادگیری

 دانشجو معلمان :

 ها، نرم افزارهای مناسب برای تهیه  ها و کاتالوگ با جستجو در وب سایتLO
 های  رشته خود را شناسایی نموده 23

 .در مورد انطباق استانداردهای برنامه درسی با نرم افزارهای آموزشی رشته مورد نظر بحث نمایند 

  افزاری از نظر صحت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. بسته های نرم 
 های آموزش الکترونیکی در برنامه درسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. افزارها و بسته چگونگی ورود نرم 

 افزارهای آموزشی ارائه دهند. معیارهای مناسبی برای تجزیه و تحلیل و ارزیابی نرم 

 

                                                           
17 Open source

 

 
، Edubuntu  ،Kids4UKnow ،OLPC  ،Kids 4Qimo  ،Uberstudentابتدایی : به عنوان نمونه در آموزش  18

OpenSuseEdu- ،Edu-Guadalinux ،Fedora Education Spin ،Edu-Debian ،Ubermix ،Sugar  ،

DoudouLinux 

 
19 Learning Object 

http://www.edubuntu.org/
http://one.laptop.org/
http://www.qimo4kids.com/
http://uberstudent.org/
http://en.opensuse.org/Portal:Education
http://en.opensuse.org/Portal:Education
http://www.guadalinexedu.org/
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 : برنامه درسی و ارزشیابی2فصل 

 شایستگی

 دانش پایه

 2سطح  3سطح  5سطح 

با آگاهی در مورد استانداردهای برنامه 

درسی رشته درسی خود و راهبردهای 

برای    حداقل سه روشاستانداردِ ارزشیابی، 

در برنامه درسی رشته خود را  تلفیق فاوا

 ارائه نماید

با آگاهی در مورد استانداردهای برنامه 
درسی رشته درسی خود و راهبردهای 

برای  تلفیق   پنج روشاستانداردِ ارزشیابی، 
در برنامه درسی رشته خود را ارائه  فاوا
 نماید

با آگاهی در مورد استانداردهای برنامه 

درسی رشته درسی خود و راهبردهای 

های  ها و راه روشاستانداردِ ارزشیابی، 

 گوناگون و متنوعی برای  تلفیق فاوا

در برنامه درسی رشته خود را ارائه 

 نماید
 

 های کاربردی با استانداردهای برنامه درسی رشته مربوطه افزارها و برنامه نرممتناسب سازی 

 های درسی رشته علمی مربوطه  استانداردهای برنامه 

 های  ی آن رشته )حمایت استانداردها توسط برنامه های کاربردی ویژه افزاری و برنامه های نرم چگونگی تطابق استانداردها با بسته
 کاربردی(

 های کاربردی( در برنامه درسی رشته مربوطه های تلفیق فاوا )نرم افزارها و برنامه و روش راهبردها 

 تکالیف عملکردی و یادگیری

 دانشجو معلمان: 

 های نرم افزاری ویژه رشته درسی خود را انتخاب نموده و استانداردهای برنامه درسی رشته علمی را که با این بسته  تعدای از بسته
 مطابقت دارد، را شناسایی نمودهافزاری  نرم

 افزاری متفاوت در برنامه درسی مربوطه ارائه دهد. های نرم راهبردهایی را برای تلفیق بسته 
 های کاربردی در کالس بحث نمایند. در مورد چگونگی و معیارهای حمایت این استانداردها توسط برنامه 

 

21: پداگوژی 4فصل 
 

 شایستگی

 تلفیق فناوری

 2سطح  3سطح  5سطح 

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه کسانی، 

تواند  چه زمانی )چه زمانی نه( و چگونه می

فاوا را برای فعالیت های کالسی و ارائه 

از  ، حداقل سه موردهای خود بکار گیرد

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه کسانی، 

تواند  چه زمانی )چه زمانی نه( و چگونه می

فاوا را برای فعالیت های کالسی و ارائه 

از این  مورد 1حداقل های خود بکار گیرد، 

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه 

کسانی، چه زمانی )چه زمانی نه( و 

تواند فاوا را برای فعالیت  چگونه می

های کالسی و ارائه های خود بکار 

                                                           
11

 یادگیری است-پیش نیاز این بخش آگاهی از راهبردهای یاددهی  
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های یادگیری  موقعیتاین موارد را در 

 پیشنهاد نماید.خاص 

های یادگیری خاص  عیتموارد را در موق

 پیشنهاد نماید.

را در  فهرستی از این مواردگیرد، 

تهیه  های یادگیری خاص موقعیت

 نماید.
 

 فاوا در آموزش 

  چهره، برخط و ترکیبی و موارد کاربرد در رشته درسیمروری بر رویکردهای یادگیری چهره به 

 35یادگیری در رشته درسی -فاوا و بهبود و تکمیل راهبردهای یاددهی 

 های فاوا با طرح درس )برای توسعه و بهبود یادگیری دانش موضوع درسی( سازی فعالیت متناسب 
   پشتیبانی از آموزش با نرم افزارهای ارائه و منابع دیجیتال 

 تکالیف عملکردی و یادگیری

 دانشجو معلمان:

 های رویکردهای یادگیری چهره به چهره و برخط در کالس بحث شود و نتایج بدست آمده با رویکرد ترکیبی  در مورد مزایا و محدودیت
 مقایسه گردد.

 نماید، طراحی  درس را تکمیل میهای  ها کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات فرآیند تدریس در کالس یک نمونه فعالیت که در آن
 نموده و در کالس درس اجرا  نموده و توسط گروه همتایان ارزیابی گردد.

  ،یک نمونه طرح درس ترکیبی که نرم افزارهای آموزشی، تمرین و تکلیف در آن جای داده  شده باشد و یک نمونه طرح درس برخط
 اده شود.طراحی گردد و موارد کاربرد هر کدام در کالس توضیح د

 های مربوطه را بین گروه همتایان به اشتراک گذاشته و پیشنهادات ارائه شده جهت بهبودآن طراحی را دریافت و اعمال  طرح درس
 نمایند.

 .طرح درس بهبود یافته با استفاده از نرم افزارهای ارائه را در کالس ارائه دهند 
 ای دیجیتال در پشتیبانی از روش سخنرانی نمایش دهند.چگونگی بکارگیری نرم افزارهای ارائه و سایر رسانه ه 
 های یادگیری خاص تهیه نمایند. های آموزشی تقویت شده با فاوا را برای موقعیت های متنوعی از ارائه نمونه 

 

 : سازمان بندی و مدیریت1فصل 

 شایستگی

 کالس استاندارد

 2سطح  3سطح  5سطح 

برای کل را   یک فعالیتبا استفاده از فاوا 

 کالس )کالس در قالب یک گروه بزرگ(

ای سازمان بندی نماید که همه  به گونه

را برای   یک فعالیتبا استفاده از فاوا 

ای  به گونههای کوچک کالسی  گروه

آموزان  سازمان بندی نماید که همه دانش

های را به  چندین فعالیتبا استفاده از فاوا 

ای سازمان بندی  به گونهصورت فردی 

آموزان به طور   نماید که همه دانش

                                                           
تواند به معلمان کمک نماید یادگیری دانش رشته درسی در  که چگونه بکارگیری فاوا و انواع خاص نرم افزار می توضیحات مدرس در مورد این 10

 آموزان را بهبود دهند.. دانش
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آموزان به طور  عادالنه به تجهیزات و  دانش

 امکانات فراهم شده، دسترسی داشته باشند.

به طور  عادالنه به تجهیزات و امکانات 

 فراهم شده، دسترسی داشته باشند.

هم عادالنه به تجهیزات و امکانات فرا

 شده، دسترسی داشته باشند.
 

 مدیریت فاوا در کالس درس

 های کالسی متناسب  های مختلف آزمایشگاه رایانه )برای تکمیل آموزش های مدوام یادگیری و روش تلفیق آزمایشگاه رایانه در فعالیت
 با رشته درسی(

 های کوچک دانش آموزی در کالس درس بدون ایجاد اختالل در سایر  چگونگی مدیریت منابع مکمل فاوا )به صورت فردی و یا گروه
 های کالسی(  فعالیت

 تکالیف عملکردی و یادگیری

 دانشجو معلمان:

 توانند برای تکمیل آموزش کالسی  میای از ل  تاپ های کالسی( که  های مختلف آزمایشگاه رایانه ) یا مجموعه نمونه هایی از روش
ی آزمایشگاه رایانه  ها هایی که شامل استفاده از فعالیت ها بحث نماید و طرح درس مورد استفاده قرار گیرند، طراحی نموده و در مورد آن

 است را طراحی نمایند.
 دو نفری یا گروهی برای تکمیل فرآیند توانند به صورت فردی های متنوع که منابع فاوای محدود کالسی می هایی از روش مثال ،

هایی را  که شامل استفاده از فاوا برای تکمیل فرآیند  آموزش مورد استفاده قرار گیرند را ارائه و در مورد آن بحث نماید و طرح درس
 آموزش کالسی است، طراحی و تهیه نمایند.

 سازمان بندی تجهیزات در کالس درس

  های کوچک و یا  )فردی، دو نفره ، گروههای گوناگون  مناسب و نامناسب(  برای بکارگیری فناوری (اجتماعیبررسی قرارگیری و چینش
 آموزان( بزرگ متناسب با رشته و سن دانش

 

 تکالیف عملکردی و یادگیری

 دانشجو معلمان:

 آموزان  برای کاربردهای  متناسب دانشهای  های نرم افزاری و سخت افزاری گوناگون را شناسایی نموده و در مورد چینش فناوری
 های بزرگ( در رشته بحث نمایند. آموزشی )فردی، دو نفره ، گروه های کوچک و گروه

  

 ای معلم :  یادگیری حرفه4فصل

 شایستگی

 سواد دیجیتال

 2سطح  3سطح  5سطح 

های فناورانه و دانش  با استفاده از مهارت

مورد نیاز را  حداقل پنج منبع وبکافی، 

برای بدست آوردن موضوعات درسی 

اضافی و دانش پداگوژیکی در جهت 

ای خود شناسایی نموده و  یادگیری حرفه

های فناورانه و دانش  با استفاده از مهارت  

مورد نیاز را برای حداقل ده منبع وب کافی، 

بدست آوردن موضوعات درسی اضافی و 

پداگوژیکی در جهت یادگیری  دانش

ای خود شناسایی نموده و فهرستی از  حرفه

های فناورانه و دانش  با استفاده از مهارت

را   منابع وب مورد نیاز متعددیکافی، 

برای بدست آوردن موضوعات درسی 

اضافی و دانش پداگوژیکی در جهت 

ای خود شناسایی نموده و  یادگیری حرفه
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به گروه ها تهیه نماید و  ستی از آنفهر ها تهیه نماید. آن ها تهیه نماید. فهرستی از آن

 همتا ارائه دهد.
 

 توسعه دانش موضوعی و پداگوژی با استفاده از منابع فاوا

 هایی در این مورد )بیان چند نمونه اقدام پژوهی یا مقاله و تجربه  ای با استفاده از منابع فاوا و ارائه مثال وری حرفه چگونگی افزایش بهره
 در این مورد(

  هایی در این مورد مانند موضوعات دانشی جدید و تحوالت جدید در  منبعی برای کسب دانش موضوعی و دانش پداگوژی )ارائه مثالفاوا
 دانش پداگوژی(

 تکالیف عملکردی و یادگیری

 دانشجو معلمان:

 ود تهیه نمایندش ها می فهرستی از وظایف و کارهای مختلف معلمی که منابع فاوا موجب افزایش راندمان باالتر آن 
 های دستی و قابل حمل  و نرم افزارهایی مانند پردازشگر لغات،  چند نمونه از وظایف کالسی که استفاده از رایانه، ل  تاپ و دستگاه

 گردد نمایش دهند. ها می ها و سایر ابزارهای ارتباطی کمک به افزایش کارایی آن ها و ویکی بالگ

 ها برای افزایش دانش موضوعات درسی و دانش پداگوژی استفاده نمایند بحث نمایند.  توانند از آن در مورد منابع گوناگون فاوا که می 
 ای شخصی خود را شناسایی و تعیین نمایند و طرحی برای استفاده از ابزارهای متنوع فاوا برای نیل به اهداف خود  اهداف یادگیری حرفه

 های ارتباطی( و طرح را در کالس به همتایان خود ارائه دهد. )مانند مرورگرهای وب، فناوری ایجاد نمایند

 ی معلمی مسائل امنیتی در بکارگیری فاوا و حرفه

 انجمن های ارتباطی، مسائل حفظ حریم خصوصی و دزدی 33های سابیری شناسایی و مدیریت مسائل امنیتی اینترنت شامل: زورگویی ،

س ها، کالهبرداری،  اسپم، کوکی ها،  پاپ آپ. حقوق مالکیت معنوی، کپی رایت، محتواهای نامناسب. شهروندی اطالعات، ویرو
دیجیتال؛ قوانین و مقررات ایمیل. اخالق. الزامات قانونی. محرمانه بودن اطالعات شخصی. مسائل مربوط به رمز عبور، به روز رسانی 

 ها عامل تمهای کاربردی و سیس افزارها و برنامه نرم

 تکالیف عملکردی و یادگیری

 دانشجو معلمان:

 هایی در مورد هر یک از موارد باال تهیه و در کالس ارائه و به بحث بگذارندگزارش 
  هایی برای شناسایی، مدیریت و مقابله با مسائل امنیتی را معرفی و بکارگیری یکی از  این راهبردها را به صورت  راهبردها و روش

 عملی نمایش دهند.

 ی معلمی مسائل اخالقی و قانونی در بکارگیری فاوا و حرفه

  آشنایی با مسائل قانونی در دسترسی و استفاده از اطالعات 

 سرقت عیارهای اخالقی در بهرهمروری بر م( علمی، قانون مالکیت معنوی و فکری، و قانون   گیری از منابع فاواCopy Right) 

 تکالیف عملکردی و یادگیری

 دانشجو معلمان:

 ای در کالس ارائه گردد. با جستجو در اینترنت،  شواهدی در مورد پیامدهای عدم رعایت قوانین رایانه 

  آموزان بحث شود منفی ومثبت رعایت /عدم رعایت اخالق در استفاده از منابع فاوا توسط معلم بر دانشدر مورد پیامدهای  

                                                           
22

 cyber bullying  مانند Ransom waresا 
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 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

 نمایشی-سخنرانی 

 آزمایشگاه 

  پروژه 

 کشفی )کاوشکری+ آزمایشگاه( فردی و گروهی 

 حل مسئله 

 حل خالق مسئله 

 مباحثههای هدایت شده و ها و پاسخ پرسش 

 طوفان مغزی 

 ................و 

 

 حداقل امکانات سخت و نرم افزاری

 منابع اطالعاتی مکتوب یا برخط 

 شبکه آزمایشگاهی )آزمایشگاه رایانه( مجهز به اینترنت پرسرعت 

 دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند 

 های قابل در دسترس انواع رسانه 

  رسانه آموزشی مورد نظر مدرسامکانات الزم برای تهیه 

 های جدید )ترجیحا اصلی(نرم افزار بسته آفیس، ورژن 

 های عاملرایانه با انواع سیستم 

 دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند 

 های دانشجویان(های عامل )تلفنهای همراه با انواع سیستمتلفن 

  نرم افزارهایwindows, Mac, Linux 

 های برون خطیره کنندهانواع ذخ 

 های رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشد ) با خط تلفن )از چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه
ADSLطرق دایال آپ، 

 Wimax(  کارت دیتا،   wirelessیا  lanبه صورت  +

 حداقل یک پردازشگر موجود در بازار 

 خت افزارهای داخلی و خارجی و جانبی رایانهس 

  تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، لOTG 

 های آموزشی مربوط به رشته عامل افزارها و سیستم افزارها، سخت نرم 

 تواند مواردی چون  های مخصوص کودکان استثنایی می عامل برای نرم افزارها و سیستمVinu
28
x, Deaf Apps

24
 (for chat) اد را پیشنه

 نمود.

  نرم افزارهای 

                                                           
11

 http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux 
14

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en مخصوص ناشنوایان در گوگل  )نرم افزارهای 
 پلی(

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en
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Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept mapping or mind mapping, 

Simulators   

 :امکانات الزم برای راه اندازی شبکه شامل 

Cross cable, Wi-Fi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall 

  در مورد ل  تاپ 2حداقل( ها مجهز به رایانه و یا ل  تاپ Bluetoothبرای هر گروه ) 

 فیلم و کلی  های نمونه در زمینه کاربرد سخت افزار های آموزشی 

 افزارها بروشورهای معرفی سخت 

 های مربوطه به انتخاب گروه های آموزشی گروه نرم افزارهای و سیستم عامل 

 افزارهای مربوطه راهنمای نرم 

 افزارها و  نرم افزارهای الزم برای ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتال سخت 

 افزارهای شبیه ساز متناسب با رشته نرم 

 افزارهای  نرمLMS ،CMS ،LCMS 

 . منابع آموزشی4

 آموزش و پرورش.(، تدوین سیاست های راهبردی فناوری اطالعات و ارتباطات در 2818مهرمحمدی، محمود و نفیسی، عبدالحسین ) .2

 ( مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور2831آبادی، خدیجه ) علی .2

 ( مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران، آییژ.2831محمدی داود، احدیان، محمد، رمضانی، عمران )  .8

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

که در بخش مهارت های اساسی فاوا برای  2ارزشیابی ورودی یا تشخیصی در فاوا  -2یابی انجام خواهد شد. در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزش

ارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند آموزش و در طول  -2گیرد،  ها صورت می تعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارت

توانند بخشی از این ارزشیابی را  های عملکردی و یادگیری پیشنهاد شده که می در هر بخش مواردی به عنوان پیشنهاد در فعالیتگیرد که  کالس انجام می

در  نمره به پروژه پایانی اختصاص یابد که 21نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و  21گردد  ارزشیابی نهایی یا پایانی که پیشنهاد می -8تشکیل دهند و 

باشد و مدرس مربوطه موضوع آن را با توجه به سال  ( می8الی  2اجرای آن دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی )فاوا 

 نماید. ای دانشجو معلم تعیین می تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفه

 ها . پیوست4

 شبکه 
 شبکه و شبکه سازی 

 تعریف شبکه 

 دالیل شبکه سازی، مزایا و محاسن ایجاد شبکه 

 تاریخچه شبکه 

   معرفی بزرگترین شبکه 

 های شبکهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مولفه  
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 cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS Server, Mail 

Server 
 Wi-Fi, Bluetooth, cableدو یا سه کاربر( با استفاده از امکانات موجود، ایجاد یک شبکه کوچک ) 

 های اجتماعی  شبکه

 

 آموزی سیستم عامل های دانش 

 اند. به 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 

http://www.edubuntu.org/
http://www.edubuntu.org/
http://one.laptop.org/
http://one.laptop.org/
http://www.qimo4kids.com/
http://www.qimo4kids.com/
http://uberstudent.org/
http://uberstudent.org/
http://en.opensuse.org/Portal:Education
http://en.opensuse.org/Portal:Education
http://en.opensuse.org/Portal:Education
http://www.guadalinexedu.org/
http://www.guadalinexedu.org/
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 «3 فارسیآموزش زبان و ادبیات  در کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات »درس    سرفصل

 .معرفی درس و منطق آن5

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

 گردد. ضرورت توجه به زندگی محسوب میاطالعاتی، سواد رسانه ای، سواد رایانه، سواد فناوری، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در 

مندی از این بعد سواد یکی از  های رسمی وارد گردد. لذا آشنایی و بهره اطالعات و ارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزش  فناوری

وزان را برای ورود به عرصه زندگی دارند، خود نیز آم رو معلمان که وظیفه آماده سازی دانش آموزان امروز وشهروندان فردا است. از این نیازهای دانش

های خود بهره گیرند و با تلفیق  ی فناوری اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزش ها و سواد الزم در حوزه باید ضمن برخورداری از شایستگی

آموزان را آموزش دهند که چگونه خود را  کارآیی آموزش ، دانشگیری از افزایش و بهبود  یادگیری عالوه بر بهره-های یاددهی این فناوری در فرصت

 آمده بواسطه این فناوری در زندگی آماده کنند.  های پیش برای استفاده صحیح از فرصت

 مشخصات درس

 نوع درس: کارگاهی

 واحد کارگاهی 2تعداد واحد: 

  41زمان درس: هر واحد 

پیشنیاز: کاربرد فناوری 

 2اطالعات و ارتباطات 

 3 آموزش زبان و ادبیات  فارسیدر کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات نام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: 

برنامه درسی  -3در آموزش ،  ICTدرک  -5مولفه    6ها دانشجو معلمان در  جدول شایستگی

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

 باشد. به شرح جدول زیر می 21حرفه ای معلم  در سواد فناوری

 

 )تولید دانش( 2سطح  )تعمیق دانش(  3سطح  )سواد فناوری( 5سطح  مالک ها

 ICTدرک 

 در آموزش

 

 ها درک سیاست

 2سطح  3سطح  5سطح 

با داشتن دانش عمیق از 

های ملی و اولویت های  سیاست

اجتماعی، درجهت حمایت از این 

نمونه  2حداقل ها،  سیاست

)مبتنی بر  هایی کالسی فعالیت

 را طراحی نماید.فاوا( 

های  با داشتن دانش عمیق از سیاست

ملی و اولویت های اجتماعی، درجهت 

 2حداقل ها،  حمایت از این سیاست

هایی کالسی  یتنمونه فعال

)مبتنی بر فاوا( را طراحی و 

سپس با توجه ارزیابی گروه 

همتا  و خود طراحی مورد نظر 

با داشتن دانش عمیق از 

های ملی و اولویت های  سیاست

اجتماعی، درجهت حمایت از این 

چندین فعالیت ها،  سیاست

کالسی )مبتنی بر فاوا( را 

و پیاده طراحی، اصالح، 

 سازی نماید.

                                                           
 سواد فناوری : استفاده از فاوا  برای یادگیری کارآتر و موثرتر 21
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 را مورد اصالح قرار دهد.

های  مهارت

 فاوا

 ابزارهای پیچیده

 2سطح  3سطح  5سطح  

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و  

های کاربردی ویژه  موضوع  برنامه

مسئله   یک موقعیتدرسی خود، 

محور  را طراحی نمایند که در آن 

ی فاوا از  ی منعطفانه با استفاده

آموزان جمله منابع شبکه به دانش 

در جهت دسترسی به اطالعات و 

برقراری ارتباط با کارشناسان خارج 

از مدرسه برای تجزیه و تحلیل 

 مسئله انتخاب شده کمک نماید.

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 

های کاربردی ویژه  موضوع  برنامه

های  یک موقعیتدرسی خود، 

مسئله محور و یک موقعیت 

را طراحی نمایند که  پروژه محور

ی  ها با استفاده بتوانند در آن

ی فاوا )از جمله منابع شبکه  منعطفانه

در جهت کمک به همکاری 

آموزان، دسترسی به اطالعات و  دانش

برقراری ارتباط با کارشناسان خارج از 

مدرسه برای تجزیه و تحلیل مسائل 

های فردی و  انتخاب شده(  پروژه

سازی  پیاده آموزی را گروهی دانش

 ها نظارت نماید. نموده و بر  آن

 

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 

های کاربردی ویژه  موضوع  برنامه

های متنوع  موقعیتدرسی خود، 

را طراحی  مسئله و پروژه محوری

ی  ها با استفاده نمایند که بتوانند در آن

ی فاوا )از جمله منابع شبکه  منعطفانه

مکاری در جهت کمک به ه

آموزان، دسترسی به اطالعات و  دانش

برقراری ارتباط با کارشناسان خارج از 

مدرسه برای تجزیه و تحلیل مسائل 

های فردی و  انتخاب شده( پروژه

سازی نموده  آموزی پیاده گروهی دانش

 ها نظارت نماید. و بر  آن

برنامه 

درسی و 

 ارزشیابی

 کاربرد دانش

 2سطح  3سطح  5سطح 

ضمن برخورداری از دانش عمیق در 

مورد موضوع رشته خود و توانایی 

ی آن در   بکارگیری منعطفانه

های گوناگون، با استفاده از  موقعیت

 یک مسئله پیچیدهفاوا، حداقل 

آموزان  در رشته درسی برای دانش

های ارائه  راه حلطراحی نماید و 

آموزان را  شده توسط دانش

ورد در پاسخ به این مسئله م

 ارزیابی قرار دهد.

ضمن برخورداری از دانش عمیق در 

مورد موضوع رشته خود و توانایی 

ی آن در   بکارگیری منعطفانه

های گوناگون، با استفاده از  موقعیت

رشته  در  یک مسئله پیچیدهفاوا،  

ای  گونه  آموزان را به درسی برای دانش

های(  راه حل )طراحی نماید که 

مسائل، درک ارائه شده برای 

آموزان از مسئله را مورد  دانش

 گیری قرار دهد. اندازه

ضمن برخورداری از دانش عمیق 

در مورد موضوع رشته خود و 

ی آن   توانایی بکارگیری منعطفانه

های گوناگون، با استفاده  در موقعیت

در ای  مسائل پیچیدهاز فاوا،  

آموزان  رشته درسی را برای دانش

راه نماید که  ای طراحی گونه  به

های ارائه شده برای  حل

آموزان از  مسائل، درک دانش

گیری  مسائل را مورد اندازه
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 قرار دهد.

 حل مسائل پیچیده پداگوژی

 2سطح  3سطح  5سطح 

 دو  تکلیف مسئله محور

آموز محور( و  )آموزش دانش

ی گروهی دانش آموزی  پروژه

مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی 

ضمن طرح مسائل در و نماید 

گروه همتا با استفاده از 

ها،  نظرات ارزیابانه آن

طراحی خود را مورد اصالح 

 قرار دهد.

)آموزش  دو تکلیف مسئله محور

ی گروهی  آموز محور( و پروژه دانش

دانش آموزی مبتنی بر فاوا را تعریف و 

ضمن اصالح طراحی نموده و 

سازی  طرح خود، مراحل پیاده

 نماید.طرح را تشریح 

 چندین تکلیف مسئله محور

ی  آموز محور( و پروژه )آموزش دانش

گروهی دانش آموزی مبتنی بر فاوا را 

مراحل تعریف و طراحی نماید و 

سازی و و ارائه راه  طراحی، پیاده

آموزان در  ها توسط دانش حل

تکالیف مسئله محور و 

های گروهی را مورد  پروژه

 نظارت و ارزیابی قرار دهد.

 

سازمان 

بندی و 

 مدیریت

 های مشارکتی گروه

 2سطح  3سطح  5سطح 

انعطاف  یک محیط یادگیری

پذیری را در کالس درس طراحی 

به تلفیق نمایدکه در آن قادر 

  آموز محور های دانش فعالیت

و بکارگیری منعطفانه  فناوری برای 

 باشد.  حمایت از این فعالیت

انعطاف  یک محیط یادگیری

پذیری را در کالس درس خلق 

تلفیق نمایدکه در آن قادر به 

و   آموز محور های دانش فعالیت

بکارگیری منعطفانه  فناوری برای 

و همکاری   حمایت از این فعالیت

 باشد. گروهی

انعطاف  محیط های یادگیری

پذیری را در کالس درس خلق 

نمایدکه در آن قادر به تلفیق 

آموز محور  و  های دانش فعالیت

بکارگیری منعطفانه  فناوری 

ها و  برای حمایت از این فعالیت

 باشد.همکاری گروهی 

یادگیری 

ای  حرفه

 معلم

 مدیریت و راهنمایی

 2سطح  3سطح  5سطح 

با استفاده از مهارت و دانش الزم  

در راستای   یک پروژه پیچیده

ای را طراحی نماید  حرفه  یادگیری

ها  همکاری با سایر  که در آن

معلمان، و استفاده از شبکه ها برای 

دستیابی به اطالعات همکاران و 

با استفاده از مهارت و دانش الزم    

را در راستای   دو پروژه پیچیده

ی  ایجاد و مدیریت ا حرفه  یادگیری

ها  همکاری با سایر  نماید که در آن

معلمان، و استفاده از شبکه ها برای 

دستیابی به اطالعات همکاران و 

ب با استفاده از مهارت و دانش الزم  

را در  ای پروژه های پیچیده

ای  ایجاد و  حرفه  راستای یادگیری

ها  همکاری  ت نماید که در آنمدیری

با سایر معلمان، و استفاده از شبکه ها 

برای دستیابی به اطالعات همکاران و 
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کارشناسان خارج مدنظر قرار گرفته 

 شده باشد.

کارشناسان خارج مدنظر قرار گرفته 

 شده باشد.

کارشناسان خارج مدنظر قرار گرفته 

 شده باشد.
 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن.فرصت3

 

 3کاربرد فاوا در رشته علمی 

 :  در ک فاوا در آموزش 5فصل

 شایستگی

 ها سیاستدرک 

 2سطح  3سطح  5سطح 

های  با داشتن دانش عمیق از سیاست

ملی و اولویت های اجتماعی، درجهت 

نمونه  8حداقل ها،  حمایت از این سیاست

را )مبتنی بر فاوا(  هایی کالسی فعالیت

 طراحی نماید.

های ملی و  با داشتن دانش عمیق از سیاست

اولویت های اجتماعی، درجهت حمایت از 

هایی  نمونه فعالیت 8حداقل ها،  این سیاست

کالسی )مبتنی بر فاوا( را طراحی و سپس با 

توجه ارزیابی گروه همتا  و خود طراحی 

 مورد نظر را مورد اصالح قرار دهد.

های  با داشتن دانش عمیق از سیاست

ی و اولویت های اجتماعی، درجهت مل

چندین فعالیت ها،  حمایت از این سیاست

کالسی )مبتنی بر فاوا( را طراحی، 

 اصالح، و پیاده سازی نماید.

 

 ی فاوا در تدریس های آموزشی در باره درک سیاست

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

 تکالیف عملکردی و یادگیری

 دانشجو معلمان:

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

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

 ارائه دهند.

 

 های فاوا : مهارت3فصل

 شایستگی

 ابزارهای پیچیده

 2سطح  3سطح  5سطح 

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 

های کاربردی ویژه  موضوع درسی  برنامه

مسئله محور  را   یک موقعیتخود، 

ی  طراحی نمایند که در آن با استفاده

ی فاوا از جمله منابع شبکه به  منعطفانه

دانش آموزان در جهت دسترسی به 

اطالعات و برقراری ارتباط با کارشناسان 

رای تجزیه و تحلیل خارج از مدرسه ب

 مسئله انتخاب شده کمک نماید.

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 

های کاربردی ویژه  موضوع درسی  برنامه

های مسئله محور و یک  یک موقعیتخود، 

را طراحی نمایند که  موقعیت پروژه محور

ی فاوا  ی منعطفانه ها با استفاده بتوانند در آن

)از جمله منابع شبکه در جهت کمک به 

آموزان، دسترسی به  همکاری دانش

اطالعات و برقراری ارتباط با کارشناسان 

خارج از مدرسه برای تجزیه و تحلیل 

های فردی و  مسائل انتخاب شده(  پروژه

سازی نموده و  پیاده آموزی را گروهی دانش

 ها نظارت نماید. بر  آن

 

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 

های کاربردی ویژه  موضوع درسی  برنامه

های متنوع مسئله و پروژه  موقعیتخود، 

ها  را طراحی نمایند که بتوانند در آن محوری

ی فاوا )از جمله منابع  ی منعطفانه با استفاده

مکاری شبکه در جهت کمک به ه

آموزان، دسترسی به اطالعات و  دانش

برقراری ارتباط با کارشناسان خارج از مدرسه 

برای تجزیه و تحلیل مسائل انتخاب شده( 

آموزی  های فردی و گروهی دانش پروژه

 ها نظارت نماید. سازی نموده و بر  آن پیاده

 

 آموزان دانش کاربرد  فاوا در طراحی و مدیریت یادگیری مشارکتی و پروژه محور

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

 های مسئله محور و پروژه محور  مبتنی بر یکی از انواع وب طراحی فعالیت 

 یا ابزار های خاص برخط   34طراحی مواد آموزشی با استفاده از محیط نوشتاری 

                                                           
26

 authoring environment  مجموعه ابزارهایی برای تولید محتوای دیجیتال یا ساخت نرم افزار 
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 های گوناگون دانش آموزی  روژهمعرفی شبکه یا نرم افزار مناسب برای مدیریت، نظارت، اریابی پیشرفت پ 

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

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

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

 تکالیف عملکردی و یادگیری

 دانشجو معلمان:

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

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

  ارائه و 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
 با استفاده از نظرات ارزیابانه آن طراحی را اصالح نمایند.

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

 قصد شده توجیه نماید.

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

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

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

 آموزان را در انجام پروژه های مشترک کاری و یادگیری پشتیبانی  های  ارتباطی و همکاری برخط که دانش در مورد مزایای محیط
علمان یک الگ را برای خود تهیه نموده، ونتایج چاپی خود را به اشتراک گذاشته و  تعامالت برخط دانش آموزان کند بحث نمایند. م می

 را نمایش دهند.
 های مشترک بحث نمایند،   های داده برخط و ایمیل برای یافتن افراد و منابع برای پروژه در مورد استفاده از موتورهای جستجو، پایگاه

ر راستای پروژه رشته خود هدایت نمایند، در پروژه مشترک بر خط شرکت و تعامل نمایند، تجربیات خود را در آن جستجوهای خود را د
 ها بحث نمایند. ها را با افراد دیگر به اشتراک گذاشته و در مورد آن جا منعکس نمایند و آن

 

 :  برنامه درسی و ارزشیابی2فصل

 شایستگی
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 کاربرد دانش

 2سطح  3سطح  5سطح 

ضمن برخورداری از دانش عمیق در مورد 

موضوع رشته خود و توانایی بکارگیری 

های گوناگون،  ی آن در موقعیت  منعطفانه

یک مسئله با استفاده از فاوا، حداقل 

آموزان  در رشته درسی برای دانش پیچیده

های ارائه شده  راه حلطراحی نماید و 

آموزان را در پاسخ به این  توسط دانش

 مسئله مورد ارزیابی قرار دهد.

ضمن برخورداری از دانش عمیق در مورد 

موضوع رشته خود و توانایی بکارگیری 

های گوناگون، با  ی آن در موقعیت  منعطفانه

رشته  در  یک مسئله پیچیدهاستفاده از فاوا،  

ای  گونه  آموزان را به درسی برای دانش

شده های( ارائه  راه حل )طراحی نماید که 

آموزان از مسئله را  برای مسائل، درک دانش

 گیری قرار دهد. مورد اندازه

ضمن برخورداری از دانش عمیق در مورد 

موضوع رشته خود و توانایی بکارگیری 

های گوناگون،  ی آن در موقعیت  منعطفانه

در ای  مسائل پیچیدهبا استفاده از فاوا،  

  آموزان به رشته درسی را برای دانش

های  راه حلای طراحی نماید که  گونه

آموزان  ارائه شده برای مسائل، درک دانش

 گیری قرار دهد. از مسائل را مورد اندازه

 

 درسی و ارزشیابی از طریق فاوا دستیابی به اهداف برنامه

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

 های یادگیری( کالس )فاوا در نظریه

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

 تکالیف عملکردی و یادگیری

 دانشجومعلمان

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

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

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

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

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

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

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

 های استفاده از محصوالت فاوا در برنامه درسی دستورالعمل

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

 تکالیف عملکردی و یادگیری

 دانشجو معلمان: 

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

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

  های مبتنی بر فاوا  طراحی کنند. اهداف ارزشیابی )متناسب با رشته( داده شده، دستورالعملبرای متن آموزشی و 
 العملی برای ارائه  هایی را تهیه نموده و در فرآیند آموزش بکار گیرند.  )به عنوان نمونه دستور برای محصوالت فاوا دستورالعمل

 آموزی از نتایح آزمایش شیمی( های دانش گزارش

 مبتنی بر فاواارزشیابی 

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

 تکالیف عملکردی و یادگیری

 دانشجومعلمان

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

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

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

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

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

 

 : پداگوژی4فصل
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 شایستگی

 حل مسائل پیچیده

 2سطح  3سطح  5سطح 

)آموزش  دو  تکلیف مسئله محور

ی گروهی  آموز محور( و پروژه دانش

دانش آموزی مبتنی بر فاوا را تعریف و 

و ضمن طرح مسائل در طراحی نماید 

استفاده از نظرات ارزیابانه گروه همتا با 

ها، طراحی خود را مورد اصالح قرار  آن

 دهد.

آموز  )آموزش دانش دو تکلیف مسئله محور

ی گروهی دانش آموزی  محور( و پروژه

مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی نموده و 

سازی  ضمن اصالح طرح خود، مراحل پیاده

 طرح را تشریح نماید.

)آموزش  چندین تکلیف مسئله محور

ی گروهی دانش  آموز محور( و پروژه دانش

آموزی مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی 

سازی و و ارائه  مراحل طراحی، پیادهنماید و 

آموزان در تکالیف  ها توسط دانش راه حل

های گروهی را مورد  مسئله محور و پروژه

 نظارت و ارزیابی قرار دهد.

 

 

 های یادگیری مشارکتی و پروژه محور مبتنی بر فاوا با تمرکز بر مسائل واقعی زندگی   سازی فعالیت طراحی و پیاده

 آموزان از طریق بکارگیری مفاهیم و  محور مبتنی بر فاوا و ایجاد در توسعه تعامالت اجتماعی و تفکر در دانش نقش یادگیری پروژه
 مسائل واقعیهای کلیدی در حل  فرآیندها و مهارت

  های  چگونگی طراحی مسائل پیچیده و مسائل زندگی واقعی )که با کمک موضوعات کلیدی درسی قابل حل هستند(  در پروژه
 آموزی با استفاده از منابع فاوا دانش

  های طراحی، واحد طرح درس مشارکتی و پروژه محور مبتنی بر فاوا  ویژگی 

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

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

 و یادگیریتکالیف عملکردی 

 دانشجو معلمان:

 آموزان و بکارگیری علمی دانش رشته مربوطه را  تواند درک دانش در مورد چگونگی بکارگیری فاوا و انواع ویژه نرم افزارهایی که می
 حمایت کند بحث نموده 

  تواند مورد حمایت شود شرح داده شود.  ها یادگیری پروژه محور می هایی که در آن در یک ارائه کالسی راه 
 ها در کالس بحث شود )به عنوان نمونه  آن  ی ها در کالس در باره های مختلفی در این خصوص تولید نموده و پس از ارائه نمونه نمونه

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

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

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

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

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

 

 : سازمان بندی و مدیریت 1فصل

  

 شایستگی

 های مشارکتی گروه

 2سطح  3سطح  5سطح 

انعطاف پذیری را در  یک محیط یادگیری

کالس درس طراحی نمایدکه در آن قادر 

و   آموز محور های دانش به تلفیق فعالیت

بکارگیری منعطفانه  فناوری برای 

 باشد.  حمایت از این فعالیت

انعطاف پذیری را در  یک محیط یادگیری

کالس درس خلق نمایدکه در آن قادر به 

و   آموز محور های دانش تلفیق فعالیت

بکارگیری منعطفانه  فناوری برای حمایت از 

 باشد. و همکاری گروهی  این فعالیت

انعطاف پذیری را در  محیط های یادگیری

کالس درس خلق نمایدکه در آن قادر به 

آموز محور  و  های دانش فعالیتتلفیق 

بکارگیری منعطفانه  فناوری برای حمایت از 

 باشد.ها و همکاری گروهی  این فعالیت

 

 بندی منابع فیزیکی، انسانی و زمان برای تلفیق فاوا در محیط یادگیری مدیریت و سازمان

 های یادگیری و تعامالت  ها یا سایر منابع دیجیتال در کالس درس )به منظور پشتیبانی و تقویت فعالیت  سازمان بندی رایانه
 اجتماعی( 

 از طریق کابل،  شبکه و شبکه( سازیWifi ،Blutooth  در کالس درس )...31و 

 ی مبتنی بر فناوریها های یادگیری پروژه محور دانش آموزان در محیط چگونگی مدیریت فعالیت 

 تکالیف عملکردی و یادگیری

 دانشجو معلمان:

 ها شرکت و  یک از آن که هر کدام  های متفاوت رایانه و سایر منابع دیجیتال را برحسب این به طور عملی در یک کالس چینش
طراحی نموده و در مورد منطق خود نماید را بیازماید.   یک نوع چینش را  می اموزان را حمایت نموده یا ممانعت تعامالت دانش

                                                           
2۱

 به پیوست مراجعه شود.  
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 برای این طراحی بحث نماید.

  .با استفاده از امکانات موجود در کالس یک آزمایشگاه فاوا در کالس ایجاد کنند 
 آموزی درضمن انجام یک پرورژه بحث نمایند. درمورد طرح  های مدیریت فعالیت های کالسی پروژه محور دانش در مورد روش

 های گوناگون رایانه و منابع دیجیتال بحث نمایند. مدیریت کالسی با تمرکز روی مزایا و معایب چینشدرس خود بر حسب 

 

 ای معلم : یادگیری حرفه4فصل

 شایستگی

 مدیریت و راهنمایی

 2سطح  3سطح  5سطح 

یک با استفاده از مهارت و دانش الزم  

  در راستای یادگیری  پروژه پیچیده

ها   ای را طراحی نماید که در آن حرفه

همکاری با سایر معلمان، و استفاده از 

شبکه ها برای دستیابی به اطالعات 

همکاران و کارشناسان خارج مدنظر قرار 

 گرفته شده باشد.

دو با استفاده از مهارت و دانش الزم    

  را در راستای یادگیری  پروژه پیچیده

ها   ای  ایجاد و مدیریت نماید که در آن حرفه

همکاری با سایر معلمان، و استفاده از شبکه 

ها برای دستیابی به اطالعات همکاران و 

کارشناسان خارج مدنظر قرار گرفته شده 

 باشد.

پروژه ب با استفاده از مهارت و دانش الزم  

  دگیریرا در راستای یا ای های پیچیده

ها   ای  ایجاد و مدیریت نماید که در آن حرفه

همکاری با سایر معلمان، و استفاده از شبکه 

ها برای دستیابی به اطالعات همکاران و 

کارشناسان خارج مدنظر قرار گرفته شده 

 باشد.

 

 ای استفاده از منابع دیجیتال و همکاری برخط برای یادگیری حرفه

 بررسی نقش فاوا در:

 ای  ها و یادگیری حرفه اشتراک منابع برای پشتیبانی از فعالیت 
 ای خود  ها و یادگیری حرفه دسترسی به کارشناسان بیرون از محیط کار و جوامع یادگیری به منظور پشتیبانی از فعالیت 
 ای  مدیریت، تجزیه تحلیل، تلفیق و ارزیابی اطالعات به منظورحمایت از یادگیری حرفه 

 عملکردی و یادگیریتکالیف 

 دانشجو معلمان:

 ای را حمایت نمایند بحث نمایند.  توانند یادگیری حرفه در مورد منابع اطالعاتی برخط گوناگون و  استفاده از سایر منابعی که می 

 نمایندکند هدایت  ای آنان را حمایت می جستجوهای بر خط خود را برای مواد آموزشی  در جهتی که اهداف یادگیری حرفه 

  .نتایج این جستجو را به اشتراک گذاشته و در مورد آن بحث نمایند و برای اجرای ان برنامه ریزی نمایند 

 ای را حمایت کنند بحث نمایند. ملزم به انجام  تواند یادگری حرفه در مورد منابع گوناگون کارشناسی برخط و جوامعی که می
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ان و جوامعی باشند. با کارشناسان ارتباط برقرار نموده و در این جوامع شرکت تحقیقات برخط خود برای یافتن چنین کارشناس
 های خود در این زمینه را به اشتراک بگذارند. نموده و سپس مباحثات و نتایج فعالیت

 ها  الیتها در فغ های مدیریت دانش مربوطه در جهت تجزیه و تحلیل منابع بر خط بحث نمایند و آن در مورد اهمیت توسعه مهارت
های خود را در این مورد توصیف  ها را مورد اریابی قرار داده. دانشجو معلمان نمونه هایی از فعالیت خود تلفیق نمایند  و کیفیت آن

 نموده و به نمایش در آورده و در مورد آن بحث نمایند.

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

 نمایشی-سخنرانی 

 آزمایشگاه 

  پروژه 

  کاوشکری+ آزمایشگاه( فردی و گروهیکشفی( 

 حل مسئله 

 حل خالق مسئله 

 های هدایت شده و مباحثهها و پاسخ پرسش 

 طوفان مغزی 

 ...................... 

 

 حداقل امکانات سخت و نرم افزاری

 منابع اطالعاتی مکتوب یا برخط 

 شبکه آزمایشگاهی )آزمایشگاه رایانه( مجهز به اینترنت پرسرعت 

 ژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمنددیتا پرو 

 های قابل در دسترس انواع رسانه 

 امکانات الزم برای تهیه رسانه آموزشی مورد نظر مدرس 

 های جدید )ترجیحا اصلی(نرم افزار بسته آفیس، ورژن 

 های عاملرایانه با انواع سیستم 

 دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند 

 های دانشجویان(های عامل )تلفنهمراه با انواع سیستم هایتلفن 

  نرم افزارهایwindows, Mac, Linux 

 های برون خطانواع ذخیره کننده 

 های رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشد ) با چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه
ADSLخط تلفن )از طرق دایال آپ، 

 Wimax(  کارت دیتا،   wirelessیا  lanبه صورت  +

 حداقل یک پردازشگر موجود در بازار 

 سخت افزارهای داخلی و خارجی و جانبی رایانه 
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  تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، لOTG 

 های آموزشی مربوط به رشته عامل افزارها و سیستم افزارها، سخت رمن 

 تواند مواردی چون  های مخصوص کودکان استثنایی می عامل برای نرم افزارها و سیستمVinu
21

x, Deaf Apps
23

 (for chat) 
 را پیشنهاد نمود.

  نرم افزارهای 

Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept mapping or mind 

mapping, Simulators   

 :امکانات الزم برای راه اندازی شبکه شامل 
Cross cable, Wi-Fi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall 

  در مورد ل  تاپ 2حداقل( ها مجهز به رایانه و یا ل  تاپ Bluetoothبرای هر گروه ) 

 های نمونه در زمینه کاربرد سخت افزار های آموزشیفیلم و کلی   

 افزارها بروشورهای معرفی سخت 

 های مربوطه به انتخاب گروه های آموزشی گروه نرم افزارهای و سیستم عامل 

 افزارهای مربوطه راهنمای نرم 

 سخت افزارها و  نرم افزارهای الزم برای ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتال 

 فزارهای شبیه ساز متناسب با رشتها نرم 

 افزارهای  نرمLMS ،CMS ،LCMS 

 . منابع آموزشی4

 سازی مدارس راهبرد تحول وزارت آموزش و پرورش در توسعه فاوا. هوشمند
 (، تدوین سیاست های راهبردی فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش.2818مهرمحمدی، محمود و نفیسی، عبدالحسین )

 ( مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور2831آبادی، خدیجه ) علی

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1 
که در بخش مهارت های  2ارزشیابی ورودی یا تشخیصی در فاوا  -2در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد. 

ارزشیابی تکوینی که در  -2گیرد،  ها صورت می ن سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارتاساسی فاوا برای تعیی

های عملکردی و یادگیری پیشنهاد شده  گیرد که در هر بخش مواردی به عنوان پیشنهاد در فعالیت حین فرآیند آموزش و در طول کالس انجام می

نمره از نمره نهایی به ارزشیابی  21گردد  ارزشیابی نهایی یا پایانی که پیشنهاد می -8این ارزشیابی را تشکیل دهند و توانند بخشی از  که می

نمره به پروژه پایانی اختصاص یابد که در اجرای آن دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی )فاوا  21تکوینی و 

ای دانشجو معلم  د و مدرس مربوطه موضوع آن را با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفهباش ( می8الی  2

 نماید. تعیین می

                                                           
18

 http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux 
19

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en  نرم افزارهای مخصوص ناشنوایان در گوگل(
 پلی(

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en
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 ها . پیوست4

 :تولید محتوای الکترونیکی 

 استانداردهای تولید محتوای الکترونیکی 

  آشنایی با استانداردهایSCORM  وAICC در تولید محتوای الکترونیکی و آموزش الکترونیکی 

 تولید محتوای الکترونیکی 

  های الکترونیکی دیداری رسانه

 معرفی پوستر، انواع چارت، اسالیدها، نمودار، .....، کاربرد ، مزایا و محدودیت ها 

 های الکترونیکی دیداری در آموزش فرآیند انتخاب رسانه 

 های الکترونیکی دیداری )نوشته، شکل، عکس، ..( رسانههای آموزشی  طراحی پیام 

 افزارهای  الکترونیکی دیداری از طریق نرم  تولید رسانه هایpower point ،publisher و ،photo shop 

 معرفی برخی از محتواها

 LO
 اشیاء یادگیری،  81

  کارآموزی مبتنی برشبکه 

 خودآموزی،  مطالعه راهنمایی شده  ناهمزمان 

 یادگیری همزمان (  82پیشامدها با هدایت مربی( 

  همکاری گروه کوچک 

 فرآیند طراحی تولید محتوای یادگیری الکترونیکی : 

 های یادگیری و راهبردهای آموزشی مربوطه  طراحی آموزشی واحد ) یا موضوع (یادگیری براساس نظریه 

 انتخاب مدل آموزشی مربوطه 

 طراحی فرصت های یادگیری 

  انتخاب و طراحی فعالیت های یادگیری 
 فرآیند انتخاب رسانه مناسب با هرفعالیت یادگیری 

  طراحی پیام های آموزشی 

 تنظیم جدول ارائه محتوای نهایی 
 افزارهای تولید محتوای الکترونیکی ) برخط و برون خط(  معرفی نرم

                                                           
30 Learning Object 
31 Instructor – led Events 
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 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe 

Flash, Camtasia Studio, advanced power point (off line) 

 power point , hyper studio  , flash , mu. Builder 

 

 

 :کالس هوشمند 

 طراحی آموزشی کالس هوشمند 

 طراحی محیط یادگیری الکترونیکی براساس راهبردهای آموزشی مناسب 

  ، فعالیت های یادگیری و راهبردهای ارزشیابی براساس مدل های نوین آموزشیطراحی فرصت های یادگیری 

  طراحی مدل ارتباطی  ) ارتباط استاد با شاگرد ، استاد بامحتوا ، محتوا بامحتوا ، گروه با گروه ، کالس باخارج کالس
 و...(کالس هوشمند براساس نیازها وامکانات )تجهیزات الکترونیکی و..( 

 بی آموزشی کالس هوشمند  اجرای و ارزشیا

  ازطریق ( ثبت نام از شاگردانLMS) 

  اجرای ارزشیابی ورودی) آزمون رفتار ورودی ، پیش آزمون ، آزمون تشخیصی سبک های شناختی ، نیاز سنجی و...( از
 وثبت گزارشات آزمون ها  LMSطریق 

 گروه بندی شاگردان براساس نتایج وگزارشات آزمون ها از طریقLMS 

 انتخاب مدل آموزشی ، محتوا وفعالیت های یادگیری مناسب برای هر گروه 

  به اشتراک گذاری و ارسال محتواها وفعالیت های یادگیری برای هر گروه از طریقLCMS 

 )ارائه تکالیف تکمیلی وبازخورد آن به روش برخط )همزمان و ناهمزمان 

  فی با استفاده از روش های ارزشیابی معلم ، خود ارزشیابی ، دگر ارائه بازخورد مناسب ، اجرای ارزشیابی مستمر وتوصی
 LMSو LCMSارزشیابی ،گروه ارزشیابی از طریق 

 اجرای ارزشیابی پایانی به شکل متنوع ) انواع آزمون های الکترونیکی( از طریقLMS 

 ثبت نتایج وگزارشات آزمون 

 اجرای پس آزمون و اصالح برنامه براساس گزارشات آزمون 

 ظیم وثبت پوشه کارتن 
 

 شبکه 
 شبکه و شبکه سازی 

 تعریف شبکه 

 دالیل شبکه سازی، مزایا و محاسن ایجاد شبکه 

 تاریخچه شبکه 
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   معرفی بزرگترین شبکه 

 های شبکهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مولفه  

 cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS Server, 

Mail Server 
 Wi-Fi, Bluetooth, cableایجاد یک شبکه کوچک ) دو یا سه کاربر( با استفاده از امکانات موجود، 

 های اجتماعی  شبکه

 

 هایی از نرم افزارهای تولید محتوای الکترونیکی و انتشار  الکترونیکی محتوا نمونه 

 تولید

 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe Flash, 

Camtasia Studio, advanced power point (off line) 
 power point , hyper studio  , flash , mu. Builder 

 انتشار

 Forums, networks, Atutor, Moodle, emails, Educreatiosn, snagit, blendspace, bayanbox, 

net support school, softgozar, aparat, googlesite, electa, kelas,…(on line 
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 «2 آموزش زبان و ادبیات  فارسیکاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در » درس   سرفصل

 

 .معرفی درس و منطق آن5

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

 گردد. ضرورت توجه به اطالعاتی، سواد رسانه ای، سواد رایانه، سواد فناوری، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب می

از این بعد سواد یکی از مندی  های رسمی وارد گردد. لذا آشنایی و بهره اطالعات و ارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزش  فناوری

آموزان را برای ورود به عرصه زندگی دارند، خود نیز  رو معلمان که وظیفه آماده سازی دانش آموزان امروز وشهروندان فردا است. از این نیازهای دانش

های خود بهره گیرند و با تلفیق  ر آموزشی فناوری اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت د ها و سواد الزم در حوزه باید ضمن برخورداری از شایستگی

آموزان را آموزش دهند که چگونه خود را  گیری از افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانش یادگیری عالوه بر بهره-های یاددهی این فناوری در فرصت

 آمده بواسطه این فناوری در زندگی آماده کنند.  های پیش برای استفاده صحیح از فرصت

 درسمشخصات 

 نوع درس: کارگاهی

 واحد کارگاهی 2تعداد واحد: 

  41زمان درس: هر واحد 

پیشنیاز: کاربرد فناوری 

 2اطالعات و ارتباطات 

 2 یفارس  اتیادب و زبان آموزش درکاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات نام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: 

برنامه درسی  -3در آموزش ،  ICTدرک  -5مولفه    6ها دانشجو معلمان در  جدول شایستگی

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

 باشد. به شرح جدول زیر می 82حرفه ای معلم  در سواد فناوری

 

 )تولید دانش( 2سطح  )تعمیق دانش(  3سطح  )سواد فناوری( 5سطح  مالک ها

 ICTدرک 

 در آموزش

 

 ها نوآوری در سیاست

ضمن درک مقاصد و اهداف 

های ملی در جلساتی که به  سیاست

های آموزش و  منظور اصالح سیاست

پرورش در مورد فاوا تشکیل 

ضمن درک مقاصد و اهداف 

های ملی در جلساتی که به  سیاست

های آموزش و  منظور اصالح سیاست

گردد  پرورش در مورد فاوا تشکیل می

ضمن درک مقاصد و اهداف 

های ملی در جلساتی که  سیاست

های  به منظور اصالح سیاست

زش و پرورش در مورد فاوا آمو

                                                           
 سواد فناوری : استفاده از فاوا  برای یادگیری کارآتر و موثرتر 82
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مشتاقانه و داوطلبانه شرکت گردد  می

 .نماید

ها و  شرکت نموده و در بحث

های مرتبط، پیشنهاداتی ارائه  گفتگو

 دهد.

شرکت نموده، و گردد  تشکیل می

ها و   عالوه بر شرکت در  بحث

ای در  ها، نظرات ارزیابانه گفتگو

، کاربست و  خصوص طراحی

های در نظر گرفته  بازبینی برنامه

ها  شده برای اجرای این سیاست

 ارائه دهد.

های  مهارت

 فاوا

 ابزارهای فراگیر

در راستای حمایت از توسعه  

های خالقیت، یادگیری  مهارت

حداقل یک دائمی و انعکاسی 

مبتنی بر فاوا را   جامعه دانشی

 نماید. طراحی

در راستای حمایت از توسعه 

های خالقیت و یادگیری  مهارت

الی  2دائم و بازتابی دانش آموزان، 

مبتنی بر فاوا را   جامعه دانشی 8

 طراحی نماید.

 

در راستای حمایت از توسعه 

های خالقیت و یادگیری  مهارت

دائم و بازتابی دانش آموزان، 

متفاوت   چندین جامعه دانشی

 مبتنی بر فاوا را طراحی نماید.

برنامه 

درسی و 

 ارزشیابی

 مهارت های جامعه دانشی

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 

)رشد شناختی، عاطفی و جسمی و 

آگاهی از چگونگی ایجاد شرایط 

بهتر یادگیری برای دانش آموزان( و 

های  راه حلبا استفاده از فاوا  

مناسب برای مشکالت احتمالی  

و با  بینی آموزی پیش دانش

های پیچیده در  برخورداری از مهارت

رای عملیاتی طرحی باین مورد 

های مورد نظر  نمودن یکی از راه حل

   ارائه نمایند.

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 

)رشد شناختی، عاطفی و جسمی و 

آگاهی از چگونگی ایجاد شرایط بهتر 

یادگیری برای دانش آموزان( و با 

مناسب  های  راه حلاستفاده از فاوا  

برای یکی از مشکالت واقعی 

و با برخورداری  بینی وزی پیشآم دانش

های پیچیده در این مورد  از مهارت

طرحی برای عملیاتی نمودن یکی از 

   های مورد نظر ارائه نمایند. راه حل

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد 

انسانی )رشد شناختی، عاطفی و 

جسمی و آگاهی از چگونگی 

ایجاد شرایط بهتر یادگیری برای 

ستفاده از فاوا  دانش آموزان( و با ا

یکی از مناسب برای  های  راه حل

آموزی  مشکالت واقعی دانش

بینی و با برخورداری از  پیش

های پیچیده در این مورد  مهارت

طرحی برای عملیاتی نمودن یکی 

های مورد نظر ارائه  از راه حل

نمایند و راه حل موردنظر را در 

سازی نماید و نتایج حاصله  پیاده
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 ابی قررا دهد.را مورد ارزی

 خود مدیریتی پداگوژی

  دو موقعیتبا استفاده از فاوا، 

از فرآیند یادگیری را که در  مشابه

ها  دانش آموزان قادر به اجرا  آن

های توسعه  و بکارگیری مهارت

طراحی و یافته خود باشند 

 سازی نماید. پیاده

 

دو موقعیت با استفاده از فاوا، 

از فرآیند یادگیری را که در  متفاوت

ها  دانش آموزان قادر به اجرا و  آن

های توسعه یافته  بکارگیری مهارت

سازی  طراحی و پیادهخود باشند 

 .نماید

 

  چندین موقعیتبا استفاده از فاوا، 

از فرآیند یادگیری را که  گوناگون

ها  دانش آموزان قادر به  در آن

های  اجرا و بکارگیری مهارت

طراحی و ه یافته خود باشند توسع

 سازی نماید. پیاده

 

سازمان 

بندی و 

 مدیریت

 های یادگیری سازمان

ضمن ایفای نقش رهبری در آموزش 

و ارائه پشتیبانی پیگیرانه از 

یک برنامه مبتنی بر فاوا همکاران،  

که در طی  را طراحی و اجرا نمایند

مدرسه به عنوان جامعه مبتنی بر آن 

نقش نوآوری با استفاده از فاوا  ایفای 

 نمایند.

ضمن ایفای نقش رهبری در آموزش و 

ارائه پشتیبانی پیگیرانه از همکاران، 

یک برنامه مبتنی بر فاوا را طراحی و 

مدرسه به که در طی آن  اجرا نمایند

عنوان جامعه مبتنی بر نوآوری و 

استفاده از فاوا  ایفای یادگیری دائم با 

 نقش نمایند.

ضمن ایفای نقش رهبری در 

آموزش و ارائه پشتیبانی پیگیرانه از 

های متنوعی مبتنی  برنامههمکاران،  

که در  بر فاوا را طراحی و اجرا نمایند

مدرسه به عنوان جامعه طی آن 

مبتنی بر نوآوری و یادگیری دائم با 

 یند.استفاده از  فاوا  ایفای نقش نما

یادگیری 

حرفه ای 

 معلم

 معلم به عنوان مدل یادگیرنده

با استفاده از فناوری اطالعات و 

ارتباطات و برخورداری باال از 

توانایی، انگیزه، تمایل و تشویق و 

حمایت همتایان برای آزمودن،  دائما 

ای باشد و به  درحال یادگیری حرفه

یک جامعه آموزشی این منظور 

هدف خلق دانش ای را با  حرفه

 طراحی نماید.

با استفاده از فناوری اطالعات و   

ارتباطات و برخورداری باال از توانایی، 

انگیزه، تمایل و تشویق و حمایت 

همتایان برای آزمودن،  دائما درحال 

یک جامعه ای باشد و  یادگیری حرفه

ای را با هدف خلق  آموزشی حرفه

 دانش طراحی و سپس ایجاد نماید.

با استفاده از فناوری اطالعات و 

ارتباطات و برخورداری باال از 

توانایی، انگیزه، تمایل و تشویق و 

حمایت همتایان برای آزمودن،  دائما 

ای باشد و  درحال یادگیری حرفه

ای را با هدف  جوامع آموزش حرفه

خلق دانش طراحی و سپس ایجاد 

 نماید.
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 ساختار آن های یادگیری، محتوای درس و.فرصت3

 2کاربرد فاوا در رشته علمی 

 باشد. تذکر: فصول این واحد در  دوره کارورزی و با حضور در کالس درس و مدرسه قابل اجرا می

 : در ک فاوا در آموزش 5فصل 

 شایستگی

 ها نوآوری در سیاست

های  ضمن درک مقاصد و اهداف سیاست

ملی در جلساتی که به منظور اصالح 

های آموزش و پرورش در مورد  سیاست

مشتاقانه و داوطلبانه گردد،  فاوا تشکیل می

 .شرکت نماید

های  ضمن درک مقاصد و اهداف سیاست

ملی در جلساتی که به منظور اصالح 

های آموزش و پرورش در مورد فاوا  سیاست

ها  شرکت نموده و در بحثگردد  تشکیل می

 های مرتبط، پیشنهاداتی ارائه دهد. و گفتگو

ضمن درک مقاصد و اهداف 

های ملی در جلساتی که به  سیاست

زش و های آمو منظور اصالح سیاست

گردد  پرورش در مورد فاوا تشکیل می

شرکت نموده، و عالوه بر شرکت در  

ای  ها، نظرات ارزیابانه ها و گفتگو  بحث

، کاربست و بازبینی  در خصوص طراحی

های در نظر گرفته شده برای  برنامه

 ها ارائه دهد. اجرای این سیاست
 

های نظام آموزشی  در مورد فاوا  سازی سیاست برای پیادهای  های اصالحی آموزشی مدرسه طراحی و اجرای برنامه

 )برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش(

 سازی سیاست های اصالحی نظام  ای در راستای پیاده راهبردهای طراحی، پیاده سازی و اصالح برنامه های آموزشی مدرسه
 آموزش ملی 

 و یادگیریتکالیف عملکردی 

 دانشجو معلمان:

 تواند موجب  کارهایی  که می های اصالحی نظام آموزش ملی )با تاکید بر فاوا(  و ارائه راه بحث کالسی در مورد قصد سیاست
 های مدرسه گردد.. ها در سطح برنامه اجرای این سیاست

 های اصالحی را  های سیاست تواند مولفه که میای در سطح مدرسه را  های کاری که در آن دانشجومعلمان برنامه تشکیل گروه
 سازی نماید، طراحی نمایند. پیاده

 طراحی شده در فاز ابتدایی  ی  اجرای برنامه 
  ارزیابی میزان پیشرفت برنامه 
 های پیش روی  شناسایی و بررسی چالش 

 ان برای غلبه بر چالش ها اشتراک موارد ذکر شده با گروه همتا و ارائه راهبردهای پشنهادی توسط گروه و همتای 

 

 های فاوا : مهارت3فصل 

 شایستگی
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 ابزارهای فراگیر

در راستای حمایت از توسعه 

های خالقیت، یادگیری دائمی و  مهارت

  حداقل یک جامعه دانشیانعکاسی 

 نماید. مبتنی بر فاوا را طراحی

های  در راستای حمایت از توسعه مهارت

خالقیت و یادگیری دائم و بازتابی دانش 

مبتنی بر   جامعه دانشی 8الی  2آموزان، 

 فاوا را طراحی نماید.

 

در راستای حمایت از توسعه 

های خالقیت و یادگیری دائم و  مهارت

چندین جامعه بازتابی دانش آموزان، 

راحی متفاوت مبتنی بر فاوا را ط  دانشی

 نماید.
 

 

 آموزان نرم افزارهای تولید محتوا و منابع آموزشی برای ایجاد خالقیت و نوآوری در دانش

 ای و تجهیزات و  عملکرد و اهداف ابزارهای تولید محتوای الکترونیکی و منابع آموزشی مبتنی بر فاوا ) ضبط چند رسانه
افزارهای چاپ، ابزارهای طراحی وب و...( و نرم افزارهای  ابزارهای ویرایش، نرمافزارهای تولید محتوای الکترونیکی تولید،  نرم

 22انتشار محتوای الکترونیکی

  آموزان در جهت ایجاد نوآوری و خالقیت در دانش  24فرآیند تولید محتوای الکترونیکی 

 ی و خالقیت دانش توسط راهبردهای چگونگی بکارگیری منابع و طراحی محتوهای آموزشی الکترونیکی در جهت نوآور
 آموزان  دانش

 تکالیف عملکردی و یادگیری

 دانشجو معلمان:

 توانند در جهت  ها چگونه می افزاری و منابع تولید دیجیتال را نمایش داده و در مورد اینکه آن های نرم تعداد متنوعی از بسته
 نمایند، توضیح دهند.های نوآورانه و خلق دانش کمک  آموزان در تمرین حمایت و پیشرفت دانش

 های خاصی از این منابع در رشته درسی مورد نظر را  مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و توضیح داده شود که  چگونه برای  نمونه
 نمایند.  آموزان را پشتیبانی می توانند دانش نوآوری و خلق دانش می

  افزارهای مربوطه برای ایجاد خالقیت و نوآوری در  ابزارها و نرمبا توجه به رشته علمی، طرح درسی طراحی نموده که در آن از
آموزان استفاده شده باشد، طرح درس در کالس توسط گروه همتایان مورد ارزیابی قرار گیرد. این طرح درس می تواند در  دانش

 گیرد.کالس واقعی اجرا گردد و نتایج حاصل در گروه همتایان مورد نقد و ارزیابی و اصالحات قرار 
 آموزان دیگر وگروه همتا با استفاده از فاوا به منتشر نمایند و از  محتواهای الکترونیکی تولید شده را به منظور استفاده دانش

 ها استفاده نمایند. بازخوردهای احتمالی در جهت اصالح برنامه

 

 : برنامه درسی و ارزشیابی2فصل 

 شایستگی

 مهارت های جامعه دانشی

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی )رشد با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی )رشد 

                                                           
88

 به پیوست مراجعه شود.  
84

 به پیوست مراجعه شود.  
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شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از 

چگونگی ایجاد شرایط بهتر یادگیری برای 

راه دانش آموزان( و با استفاده از فاوا  

مناسب برای مشکالت احتمالی  های  حل

و با برخورداری از  بینی آموزی پیش دانش

طرحی های پیچیده در این مورد  مهارت

های  رای عملیاتی نمودن یکی از راه حلب

   مورد نظر ارائه نمایند.

شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از 

چگونگی ایجاد شرایط بهتر یادگیری برای 

راه دانش آموزان( و با استفاده از فاوا  

مناسب برای یکی از مشکالت  های  حل

و با برخورداری  بینی وزی پیشآم واقعی دانش

طرحی های پیچیده در این مورد  از مهارت

های  برای عملیاتی نمودن یکی از راه حل

   مورد نظر ارائه نمایند.

)رشد شناختی، عاطفی و جسمی و 

آگاهی از چگونگی ایجاد شرایط بهتر 

یادگیری برای دانش آموزان( و با 

مناسب  های  ستفاده از فاوا  راه حلا

یکی از مشکالت واقعی برای 

بینی و با برخورداری  آموزی پیش دانش

های پیچیده در این مورد  از مهارت

طرحی برای عملیاتی نمودن یکی از راه 

های مورد نظر ارائه نمایند و راه  حل

سازی نماید و  حل موردنظر را در پیاده

 ابی قررا دهد.نتایج حاصله را مورد ارزی
 

 های پیچیده شناختی با استفاده از فاوا پرورش مهارت

 آموزان با استفاده از فاوا )از جمله مدیریت  ها در دانش های پیچیده شناختی و چگونگی آموزش و بروز  این مهارت معرفی مهارت

 (21اطالعات، حل مسئله، همکاری و تفکر انتقادی
  آموزان  های جستجو، مدیریت و تجزیه و تحلیل و بکارگیری اطالعات  در دانش ایجاد مهارتمعرفی راهبردهایی برای 

 های فاوا به منظور ایجاد و توسعه  های کالسی در رشته مربوطه  با استفاده از ابزارها و دستگاه فرآیند طراحی واحدهای مطالعه و فعالیت

 ، ساخت دانش و برقراری ارتباط 24ریزی ، یادگیری انعکاسی های استدالل، برنامه مهارت

 های ارتباطات و همکاری  آموزان برای بکارگیری فاوا در جهت بهبود مهارت راهبردهای تشویق دانش 
 آموزان برای توسعه و استفاده از خود و دیگر ارزیابی دانشی و عملکردی مبتنی بر فاوا در موضوعات درسی  راهبردهای تشویق دانش 

 یادگیریتکالیف عملکردی و 

 دانشجو معلمان:

 های پیچیده شناختی  ارائه کالسی در مورد مهارت 
 ها توسط  ی و بروز آن کارهایی برای  چگونگی کسب و توسعه های فرایندهای پیچیده شناختی و پیشنهاد و ارائه راه ارائه ویژگی

 اموزان دانش
 سب منجر به بروز یک یا چند مهارت پیچیده شناختی توسط ای که ک طراحی یک طرح درس مبتنی بر فاوا در رشته مربوطه به گونه

های ناشی از اجرای این طرح درس در  و بازخوردها و انعکاس در کالس در س واقعی اجرا نمودهو  آموزان در آن جای داده شود دانش
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 در کارورزی اجرا گردد. 

86
  Reflective learning 
 عنصری تجربیات عینی، مشاهده و انعکاس ، خلق مفاهیم ذهنی، آزمودن در موقعیت های جدید تئوری کلب و یا ....کمک بگیرید. 4توانید از مدل  در این مورد می 

Kolb. D. A. and Fry, R. (23۱1) Toward an applied theory of experiential learning. in C. Cooper (ed.) Theories of Group 

Process, London: John Wiley 
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 جمع همتایان بررسی نموده و پیشنهادات اصالحی دریافتی را اعمال نمایند.
 های یادگیری مبتنی بر  های فعالیت های جستجو و مدیریت اطالعات بحث و گفتگو نمایند و در مورد ویژگی مهارتهای  در مورد ویژگی

ها تهیه ودر کالس درس ارائه و ارزیابی  مونه هایی از این فعالیتگردد بحث شود و ن های فوق می فاوا که منجر به توسعه و بروز مهارت
 گردد.

 های مبتنی بر فاوا می توانند این  ریزی و یادگیری انعکاسی، ساخت دانش و این که چگونه  فعالیت برنامههای استدالل،  در مورد مهارت
ها در واحدهای مطالعه مرتبط با رشته،  تولید و در میان گروه  هایی از این فعالیت ها را ایجاد و توسعه دهند،  بحث شود و مثال مهارت

واحدهای مطالعه تولیدی را مورد ارزیابی و نقادی قرار داده و پیشنهادهایی برای منابع اضافی همتایان به اشتراک گذاشته شود و سپس 
 ارائه دهند.

 ها را مورد  های ارتباطی و همکاری و اینکه چگونه فعالیت های یادگیری فاوا محور می تواند این مهارت های مهارت در مورد ویژگی
 ها را تولید نمایند.  هایی از این فعالیت و نمونه حمایت قرار دهد در کالس بحث وگفتگو نموده

 ای مجازی یک نمونه مدل پیشنهاد و ارائه دهند. در مورد ارتباط و همکاری موثر از طریق شرکت در مجامع یادگیری حرفه 

 انعکاس ارزیابی های مبتنی بر دانش و عملکرد که برای  در مورد مشخصات ارزیابی خود و همتایان بحث شود همچنین  دستورالعمل
ها تولید و سپس  ها و دستورالعمل گیرد بحث گردد و نمونه هایی از چنین فعالیت های خود و دیگران مورد استفاده قرار می روی آموخته

 در کالس ارزیابی گردد.

 طریق تلفیق فناوری  های کلیدی موضوع درسی و فاوا را از های دانش و عملکرد محوری را که انتظارات یادگیری مهارت دستورالعمل
 های نو ظهور را افزایش دهد، را توسعه دهند.

 

 : پداگوژی 4فصل 

 شایستگی

 خود مدیریتی

از  مشابه  دو موقعیتبا استفاده از فاوا، 

ها  دانش  فرآیند یادگیری را که در آن

آموزان قادر به اجرا و بکارگیری 

های توسعه یافته خود باشند  مهارت

 سازی نماید. پیادهطراحی و 

 

از  دو موقعیت متفاوتبا استفاده از فاوا، 

ها  دانش  فرآیند یادگیری را که در آن

آموزان قادر به اجرا و بکارگیری 

های توسعه یافته خود باشند  مهارت

 .سازی نماید طراحی و پیاده

 

  چندین موقعیتبا استفاده از فاوا، 

از فرآیند یادگیری را که در  گوناگون

ها  دانش آموزان قادر به اجرا و  آن

های توسعه یافته خود  بکارگیری مهارت

 سازی نماید. طراحی و پیادهباشند 

 
 

 گردد آموزی می های دانش های یادگیری که منجر به ایجاد و بکارگیری مهارت نقش فاوا در ایجاد موقعیت

 به عنوان الگویی برای استدالل، حل مسئله و تولید دانشهای معلم در ضمن تدریس  ویژگی 
 آموزان در حل مشارکتی مسئله ،  های رشته درسی برای درگیر نمودن دانش ها و چگونگی طراحی برخط مواد و فعالیت ویژگی

 تحقیق و یا خلق اثر

 ها را در حل  هایی که آن ای و فعالیت پروژههای  آموزان برای ایجاد طرح معرفی راهبردهایی برای راهنمایی و هدایت دانش
 نماید. مشارکتی مسئله ، تحقیق و آفرینش اثر درگیر می

 ها و  ای مشارکتی، تولید وب سایت و فناوری آموزان برای تولید چند رسانه معرفی راهبردهایی برای راهنمایی و هدایت دانش
آموزی به صورتی که موجب حمایت از روند در حال انجام تولید دانش و  نشهای کاربردی انتشار پروژه های دا افزارها و برنامه نرم

 ارتباط با سایر مخاطبان و همتایان شود. 
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 های یادگیری  و مدل 21های خود )بررسی تئوری ها اموزان در انعکاس آموخته ارائه راهبردهایی برای راهنمایی و هدایت دانش

 (24انعکاسی
 

 تکالیف عملکردی و یادگیری 
 شجو معلمان:دان 
 های حل مسائل واقعی در موضوع درسی طراحی  های شناختی خود برای نمایش عملی بکارگیری مهارت مباحثاتی بر پایه مهارت

 نموده و راهبردها و فرآیندهای خود را برای حل مسائل و خلق دانش باهمتایان خود به اشتراک بگذارند.
 آموزان را در طراحی و برنامه ریزی فعالیت های یادگیری خود شان پشتیبانی می های مواد درسی برخط که دانش  در مورد ویژگی

کند، بحث نموده و در گروه کاری خود چند نمونه مواد درسی برخط را تولید، در کالس اجرا و سپس ارزیابی نمایند و در 
 رت برخط به عنوان الگو و نمونه باشند.ای خود در حل مسائل مشارکتی یا تحقیقات و خلق اثر به صو های یادگیری حرفه انجمن

 کند  های یادگیری خود را پشتیبانی می ریزی فعالیت آموزان را در طراحی و برنامه های معلم که دانش های فعالیت در مورد ویژگی
 ابی قرار دهند.بحث نمایند و نمونه های از این فعالیت ها را تولید نمایند و در کالس درس اجرا نمایند و نتیجه را مورد ارزی

  در مورد ویژگی های فعالیت های معلم که دانش آموزان را در بکارگیری  فناوری های مختلف در فعالیت های یادگیریشان
ها تولید نمایند و در کالس درس اجرا نمایند و نتیجه را مورد ارزیابی  کند، بحث  نموده و نمونه هایی از چنین فعالیت پشتیبانی می
 قرار دهند.

 آموزان( در  ها را )برای پشتیبانی از دانش های انتشار آن ای، تولید صفحات وب و روش های تولید چند رسانه هایی از فناوری مونهن
 ای بر خط به نمایش بگذارند. جوامع یادگیری حرفه

 نماید، در کالس  حمایت میهای معلم که یادگیری انعکاسی دانش آموزان را تقویت و  های آن دسته از  فعالیت در مورد ویژگی
هایی را نیز در این مورد تولید نموده و به اشتراک بگذارند، و کارهای انجام شده در این مورد را در جوامع  بحث نمایند و نمونه

 ای برخط مورد نقد و بررسی قرار دهند. یادگیری حرفه

 

 : سازمان بندی و مدیریت 1فصل 

 شایستگی

 های یادگیری سازمان
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 Dewey, J. (3311). 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. (3391) 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. (3333, 3331) The Learning Company. A strategy for sustainable development, London: 
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Schön, D.A. (3391). The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books. 
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ضمن ایفای نقش رهبری در آموزش و 

یک ارائه پشتیبانی پیگیرانه از همکاران،  

برنامه مبتنی بر فاوا را طراحی و اجرا 

مدرسه به عنوان که در طی آن  نمایند

جامعه مبتنی بر نوآوری با استفاده از فاوا  

 نقش نمایند.ایفای 

ضمن ایفای نقش رهبری در آموزش و ارائه 

یک برنامه پشتیبانی پیگیرانه از همکاران، 

که در  مبتنی بر فاوا را طراحی و اجرا نمایند

مدرسه به عنوان جامعه مبتنی بر طی آن 

نوآوری و یادگیری دائم با استفاده از فاوا  

 ایفای نقش نمایند.

ضمن ایفای نقش رهبری در آموزش و 

یبانی پیگیرانه از همکاران،  ارائه پشت

های متنوعی مبتنی بر فاوا را  برنامه

که در طی آن  طراحی و اجرا نمایند

مدرسه به عنوان جامعه مبتنی بر نوآوری و 

یادگیری دائم با استفاده از  فاوا  ایفای 

 نقش نمایند.
 

 مدرسه، جامعه ای مبتنی بر نوآوری و یادگیری دائم

  برای افزایش دانش و درک موضوعات برنامه درسی و توسعه  23های ساخت دانش های مجازی و محیط محیطمعرفی، عملکرد

 جوامع یادگیری برخط و چهره به چهره و ترکیبی
 های یادگیری و تفکر و یادگیری  ریزی های فعالیت در حمایت از خالقیت و برنامه 40ریزی معرفی، عملکرد ابزارهای فکری وبرنامه

 آموزان  پیوسته انعکاسی دانش
   ،کالس و مدرسه هوشمند LMS ،CMS  وLCMS 45سازی، بکارگیری و مدیریت( )پیاده

 

 تکالیف عملکردی و یادگیری

 دانشجو معلمان:

 ها از جوامع یادگیری  های مجازی و ساخت دانش، توصیف کند که چگونه این محیط ای متنوع از محیط ضمن نمایش مجموعه
گیرد مورد تجزیه و  اش مورد استفاده قرار می هایی خاص از منابعی را که در موضوع درسی کنند و نمونه آموزی حمایت می دانش

دهند توضیح دهد.  آموزان را مورد پشتیبانی قرار می ها چگونه جوامع یادگیری دانش حیطتحلیل قرار دهد و در مورد این که این م
 اند را نشان دهد.  ای که طراحی نموده های یادگیری برخط و ترکیبی، را در واحد مطالعه کارایی محیط

 ریزی  توانند از ایجاد و برنامه میریزی و فکری شرح دهد که چگونه این ابزارها  ضمن نمایش انواع متنوعی از ابزارهای برنامه
آموزان حمایت نمایند. نمونه هایی خاص از این ابزارها در موضوع درسی خود را مورد تجزیه و تحلیل  های یادگیری دانش فعالیت

تایج را  بر قرار دهند و از این ابزارها در واحد مطالعه طراحی شده استفاده نموده، واحد مطالعاتی را در کالس درس اجرا نماید ن
 اساس میزان حصول به اهداف مورد ارزیابی قرار دهد.

  پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد نرم افزارهایLMS، LCMS ، CMSآموزان ارائه  در جهت توسعه نوآوری و خالقیت دانش
 دهند.

 اف برنامه درسی، موجب تقویت و ای که عالوه بر دستیابی به اهد یک کالس هوشمند را طراحی، اجرا، و ارزشیابی نمایند به گونه
 اموزان گردد. توسعه روحیه نوآوری و خالقیت در دانش

                                                           
23

 knowledge-building  : با مدل های ارائه شده در این مورد آشنا شوند از جمله نمونه زیر 

) Designing collaborative knowledge building 3050( Heng-Toh Leng Hwee ,Seah Hoon Lay,   So Jeong-Hyo

 ,14 Volume, Education & Computersenvironments accessible to all learners: Impacts and design challenges, 

430–413, Pages 3050, February 3 Issue 

41
 planning and thinking tools  مانندconcept map ،Flow chart ،Glossary of terms ،Graphing 

http://www.sac.sa.edu.au/Library/Library/Topics/thinking_skills/thinking.html 
42

 شود. به پیوست مراجعه 
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 ای معلم : یادگیری حرفه 4فصل 

 شایستگی

 معلم به عنوان مدل یادگیرنده

با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات 

و برخورداری باال از توانایی، انگیزه، تمایل 

و تشویق و حمایت همتایان برای آزمودن،  

ای باشد و به  دائما درحال یادگیری حرفه

ای را  یک جامعه آموزشی حرفهاین منظور 

 با هدف خلق دانش طراحی نماید.

و ارتباطات و با استفاده از فناوری اطالعات   

برخورداری باال از توانایی، انگیزه، تمایل و 

تشویق و حمایت همتایان برای آزمودن،  

یک ای باشد و  دائما درحال یادگیری حرفه

ای را با هدف خلق  جامعه آموزشی حرفه

 دانش طراحی و سپس ایجاد نماید.

با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات 

وانایی، انگیزه، تمایل و برخورداری باال از ت

و تشویق و حمایت همتایان برای آزمودن،  

ای باشد و  دائما درحال یادگیری حرفه

ای را با هدف خلق  جوامع آموزش حرفه

 دانش طراحی و سپس ایجاد نماید.

 
 

 های معلم به عنوان مدل یادگیرنده معرفی ویژگی

  ایفای نقش رهبری در ایجاد چشم اندازی مناسب برای مدرسه با  با تلفیق فاوا در برنامه درسی و تمرین های کالسی 
 ایفای نقش رهبری در میان همکاران در حمایت از نوآوری در مدرسه و ارتقاء یادگیری مداوم مبتنی بر فاوا 
 ای مبتنی بر فاوا ارتقاء نوآوری و بهبود حرفهای خود برای  های حرفه خود ارزیابی دائم و انعکاس فعالیت 
 معرفی  ها در آموزش رشته علمی ای ، شرکت و بحث در مورد بهترین تمرین گیری از منابع فاوا برای شرکت در مجامع حرفه بهره(

 ها و مجامع مجازی و.. معلمان در رشته علمی( انجمن

 تکالیف عملکردی و یادگیری

 دانشجو معلمان:

 توانند فاوا را در برنامه درسی و کالس درس خود تلفیق نمایند بحث نمایند. می مدارسهای مختلفی که  در مورد راه 

  برنامه عملیاتی که در آن معلمان نقش کلیدی در کار با همکاران و مدیران مدرسه در جهت استفاده از  فاوا در مدارسشان را ایفا
ها و ارائه  ها در نظر بگیرند ) پیش بینی چالش ردی را برای چگونگی اجرای این  پیشرفت نمایند، طراحی نمایند و سپس موا می

 ها(  راهکارهایی برای برطرف نمودن چالش

 های نوآورانه  و حفظ نوآوری  ای برای شرکت در برنامه های اجتماعی مبتنی بر فاوا که  محتاج آموزش حرفه در مورد انواع حمایت
نمایند. برنامه عملیاتی مبتنی بر فاوا برای ایجاد محیط حمایتی و خالقانه با همکاری مدیران و همکاران  در مدرسه هستند، بحث

 طراحی نموده و به اشتراک بگذارند و راهبردهایی برای بکارگیر ابزارها و منابع خالقانه در مدرسه خود ارائه دهد.   

 هایی از تجربیات خود را بیان نمایند. فاوا بحث نمایند. نمونه ی ای نوآورانه خود در حوزه های حرفه در مورد فعالیت 
 تواند مورد استفاده  ای می های یادگیری حرفه در مورد اینکه چگونه منابع فاوا برای حمایت دائم نوآوری و توسعه از طریق انجمن

 . هایی از تجربیات مبتنی بر فاوای خود را ارائه نمایند قرار گیرد بحث نماید.  نمونه

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

 نمایشی-سخنرانی 

 آزمایشگاه 
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  پروژه 

 کشفی )کاوشکری+ آزمایشگاه( فردی و گروهی 

 حل مسئله 

 حل خالق مسئله 

 های هدایت شده و مباحثهها و پاسخ پرسش 

 طوفان مغزی 

 ..................و 

 

 حداقل امکانات سخت و نرم افزاری

  برخطمنابع اطالعاتی مکتوب یا 

 شبکه آزمایشگاهی )آزمایشگاه رایانه( مجهز به اینترنت پرسرعت 

 دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند 

 های قابل در دسترس انواع رسانه 

 امکانات الزم برای تهیه رسانه آموزشی مورد نظر مدرس 

 های جدید )ترجیحا اصلی(نرم افزار بسته آفیس، ورژن 

  های عاملسیستمرایانه با انواع 

 دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند 

 های دانشجویان(های عامل )تلفنهای همراه با انواع سیستمتلفن 

  نرم افزارهایwindows, Mac, Linux 

 های برون خطانواع ذخیره کننده 

 های رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشد ) با چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه
ADSLخط تلفن )از طرق دایال آپ، 

 Wimax(  کارت دیتا،   wirelessیا  lanبه صورت  +

 حداقل یک پردازشگر موجود در بازار 

 سخت افزارهای داخلی و خارجی و جانبی رایانه 

  تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، لOTG 

 های آموزشی مربوط به رشته عامل افزارها و سیستم افزارها، سخت رمن 

 تواند مواردی چون  های مخصوص کودکان استثنایی می عامل برای نرم افزارها و سیستمVinu
42

x, Deaf Apps
48

 (for chat) 
 را پیشنهاد نمود.

  نرم افزارهای 

Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept mapping or mind 

mapping, Simulators   
 :امکانات الزم برای راه اندازی شبکه شامل 

Cross cable, Wi-Fi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall 
                                                           

41
 http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux 
41

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en شنوایان در گوگل )نرم افزارهای مخصوص نا
 پلی(

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en
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  در مورد ل  تاپ 2حداقل( ها مجهز به رایانه و یا ل  تاپ Bluetoothبرای هر گروه ) 

 های نمونه در زمینه کاربرد سخت افزار های آموزشیفیلم و کلی   

 افزارها بروشورهای معرفی سخت 

 های مربوطه به انتخاب گروه های آموزشی گروه نرم افزارهای و سیستم عامل 

 افزارهای مربوطه راهنمای نرم 

 سخت افزارها و  نرم افزارهای الزم برای ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتال 

 فزارهای شبیه ساز متناسب با رشتها نرم 

 افزارهای  نرمLMS ،CMS ،LCMS 

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 نوآور  :، تهران نشرغرزادهمحمدرضا اصمکینتاش، مترجم (مرجع کامل سیستم عامل 2813، ) هارت دیویس گای

 های موجود در هنگام تدریس راهنماهای لینوکس و ویندوز  آخرین نسخه 

 منابع فرعی:

 های تولید محتوای الکترونیکی آموزشی.  ( الزامات و چارچوب2832)  سازمان فناوری اطالعات ایران

 /http://www.projectlooksharp.orgمحتواهای الکترونیکی تولید در پروژه لوک شارپ  کانادا 

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

که در بخش مهارت های  2ارزشیابی ورودی یا تشخیصی در فاوا  -2در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد. 

ارزشیابی تکوینی که در  -2گیرد،  ها صورت می استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارت اساسی فاوا برای تعیین سطح کالس و

های عملکردی و یادگیری پیشنهاد شده  گیرد که در هر بخش مواردی به عنوان پیشنهاد در فعالیت حین فرآیند آموزش و در طول کالس انجام می

نمره از نمره نهایی به ارزشیابی  21گردد  ارزشیابی نهایی یا پایانی که پیشنهاد می -8را تشکیل دهند و  توانند بخشی از این ارزشیابی که می

نمره به پروژه پایانی اختصاص یابد که در اجرای آن دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی )فاوا  21تکوینی و 

ای دانشجو معلم  وطه موضوع آن را با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفهباشد و مدرس مرب ( می8الی  2

 نماید. تعیین می

 

 

 ها . پیوست4

 :تولید محتوای الکترونیکی 

 استانداردهای تولید محتوای الکترونیکی 

  آشنایی با استانداردهایSCORM  وAICC  آموزش الکترونیکیدر تولید محتوای الکترونیکی و 

 تولید محتوای الکترونیکی 

  های الکترونیکی دیداری رسانه

 معرفی پوستر، انواع چارت، اسالیدها، نمودار، .....، کاربرد ، مزایا و محدودیت ها 

http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/314-7325106-7674649?search-alias=books&author=%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B3+%DA%AF%D8%A7%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/314-7325106-7674649?search-alias=books&author=%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B3+%DA%AF%D8%A7%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/314-7325106-7674649?search-alias=books&author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&select-author=author-exact
http://www.projectlooksharp.org/
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 های الکترونیکی دیداری در آموزش فرآیند انتخاب رسانه 

 نوشته، شکل، عکس، ..(های الکترونیکی دیداری  های آموزشی رسانه طراحی پیام( 

 افزارهای  الکترونیکی دیداری از طریق نرم  تولید رسانه هایpower point ،publisher و ،photo shop 

 معرفی برخی از محتواها

 LO
 اشیاء یادگیری،  44

  کارآموزی مبتنی برشبکه 

 خودآموزی،  مطالعه راهنمایی شده  ناهمزمان 

 زمان ( )یادگیری هم 41پیشامدها با هدایت مربی 

  همکاری گروه کوچک 

 فرآیند طراحی تولید محتوای یادگیری الکترونیکی : 

 های یادگیری و راهبردهای آموزشی مربوطه  طراحی آموزشی واحد ) یا موضوع (یادگیری براساس نظریه 

 انتخاب مدل آموزشی مربوطه 

 طراحی فرصت های یادگیری 

  انتخاب و طراحی فعالیت های یادگیری 
 فرآیند انتخاب رسانه مناسب با هرفعالیت یادگیری 

  طراحی پیام های آموزشی 

 تنظیم جدول ارائه محتوای نهایی 
 افزارهای تولید محتوای الکترونیکی ) برخط و برون خط(  معرفی نرم

 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe 

Flash, Camtasia Studio, advanced power point (off line) 

 power point , hyper studio  , flash , mu. Builder 

 

 

 :کالس هوشمند 

 طراحی آموزشی کالس هوشمند 

 طراحی محیط یادگیری الکترونیکی براساس راهبردهای آموزشی مناسب 

  براساس مدل های نوین آموزشیطراحی فرصت های یادگیری ، فعالیت های یادگیری و راهبردهای ارزشیابی 

  طراحی مدل ارتباطی  ) ارتباط استاد با شاگرد ، استاد بامحتوا ، محتوا بامحتوا ، گروه با گروه ، کالس باخارج کالس
 و...(کالس هوشمند براساس نیازها وامکانات )تجهیزات الکترونیکی و..( 

 اجرای و ارزشیابی آموزشی کالس هوشمند  

  ازطریق ( ثبت نام از شاگردانLMS) 

  اجرای ارزشیابی ورودی) آزمون رفتار ورودی ، پیش آزمون ، آزمون تشخیصی سبک های شناختی ، نیاز سنجی و...( از
 وثبت گزارشات آزمون ها  LMSطریق 

                                                           
44 Learning Object 
45 Instructor – led Events 
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 گروه بندی شاگردان براساس نتایج وگزارشات آزمون ها از طریقLMS 

 عالیت های یادگیری مناسب برای هر گروهانتخاب مدل آموزشی ، محتوا وف 

  به اشتراک گذاری و ارسال محتواها وفعالیت های یادگیری برای هر گروه از طریقLCMS 

 )ارائه تکالیف تکمیلی وبازخورد آن به روش برخط )همزمان و ناهمزمان 

   ارائه بازخورد مناسب ، اجرای ارزشیابی مستمر وتوصیفی با استفاده از روش های ارزشیابی معلم ، خود ارزشیابی ، دگر
 LMSو LCMSارزشیابی ،گروه ارزشیابی از طریق 

 اجرای ارزشیابی پایانی به شکل متنوع ) انواع آزمون های الکترونیکی( از طریقLMS 

 ثبت نتایج وگزارشات آزمون 

 ی پس آزمون و اصالح برنامه براساس گزارشات آزموناجرا 

 تنظیم وثبت پوشه کار 
 

 شبکه 
 شبکه و شبکه سازی 

 تعریف شبکه 

 دالیل شبکه سازی، مزایا و محاسن ایجاد شبکه 

 تاریخچه شبکه 

   معرفی بزرگترین شبکه 

 های شبکهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مولفه  

 cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS Server, 

Mail Server 
 Wi-Fi, Bluetooth, cableایجاد یک شبکه کوچک ) دو یا سه کاربر( با استفاده از امکانات موجود، 

 های اجتماعی  شبکه

 

 هایی از نرم افزارهای تولید محتوای الکترونیکی و انتشار  الکترونیکی محتوا نمونه 

 تولید

 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe Flash, 

Camtasia Studio, advanced power point (off line) 
 power point , hyper studio  , flash , mu. Builder 

 انتشار

 Forums, networks, Atutor, Moodle, emails, Educreatiosn, snagit, blendspace, bayanbox, 

net support school, softgozar, aparat, googlesite, electa, kelas,…(on line 
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 «آموزش زبان و ادبیات فارسیدر  ایهای خاص حرفهتجربه» سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن5

های نادری کنند، سرشار از تجربهمیعمل معلمی برای معلمانی که به آن به منزله فرصتی برای اعتالی آموزش و رشد شخصی نظر 

است که آگاهی از آنان برای دانشجومعلمان دو خاصیت دارد: اول آشنایی با تجربه خاص و دوم کسب انگیزه و اعتماد برای عمل 

 کند، ایجاد شرایطهای خاص را برای آموزش معلمان توجیه میهای واقعی تربیت. آنچه آگاهی از تجربهخالقانه در موقعیت

های حال، تجربههای متنوع و متغییر، افزایش دهد. درعینتواند امید به موفقیت را در موقعیتاست؛ یعنی آنچه می« همزادپنداری»

کارآمدی »اند اما وارد نشده« دانش تربیتی»و « ایدانش رشته»های معمول هایی مفید هستند که در قالبخاص دربردارنده دانش

های شود و پیوندی بین نسلین درس تالشی برای شناسایی معلمان نادر و قدرشناسی از آنان نیز محسوب میاند. اداشته« موقعیتی

 کند.معلمان ایجاد می

 مشخصات درس 

 نوع درس: نظری

 2تعداد واحد: 

 ساعت  26زمان درس: 

 پیشنیاز: ندارد

نحوه آموزش: انفرادی )و با 

حضور معلمان سرآمد دارای 

 تجربه خاص(

  ایهای خاص حرفهتجربهنام درس: 

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

ای اقدام کند و برخی از معلمان دارای تجربه های تحقق یک تجربه خاص، اشاره و به تحلیل چنین زمینهبه مواردی از زمینه

دار حرفه های مسالهبشناسد. همچنین، دارای احساس مثبت به عمل ابتکاری در موقعیتخاص در رشته تخصصی خود را 

 داند. معلمی است و خود را آماده برای چنین عملی می

 2سطح  3سطح  5سطح  هامالک

 شایستگی اساسی:

PK  3 & 3-3، 5-3کد-

2 

PCK  2، 3-2، 5-2کد-

2 & 2-4 

آشنایی با 

های تجربه

 خاص 

های برخی معلمان از تجربه

مطلع است اما تحلیلی از 

 دالیل و پیامد آنها ندارد. 

های خاص معلمان تجربه

-رشته تخصصی خود را می

شناسد و قادر است به تبیین 

عمل ابتکاری معلمان دارای 

 تجربه خاص اقدام کند. 

های خاص معلمان نه تنها تجربه

-رشته تخصصی خود را تبیین می

ارد گزارش کند، که بر بنیاد مو

شده به شناسایی اشخاص دیگر 

اقدام کرده و برای ارتباط بین آنها 

در جهت تولید یک نظریه اقدام 

 کرده است. 

مواجهه با 

 تجربیات 

توانسته است خود را پذیرای 

تجربه خاص معلمان نشا دهد 

 و از کار آنان قدرشناسی کند.

برای ایجاد ارتباط با اشخاص 

دارای تجربه، پیوندهایی را 

ایجاد کرده و از انان در 

کارهای خود بهره گرفته 

برای ایجاد تعامل بین معلمان 

-دارای تجربه خاص کوشش می

کند و آنان را با یکدیگر پیوند 

دهد و خود در اجتماعی می
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 کند.یادگیری آنان مشارکت می است. 

هایی ارائه کرده که پاسخ انجام تکالیف

حاصل جستجوی در منابع در 

دسترس و بازخوانی محدود 

 تجربه شخصی است. 

های ارائه شده قواعد در پاسخ

کلی پاسخگویی پژوهشی 

رعایت شده و سطحی عمیق 

از بازخوانی تجربه خود و 

 شود. دیگری دیده می

های ارائه شده دارای بنیاد پاسخ

پژوهشی دقیقی است و ضمن 

بکارگیری زبان مناسب ارائه، از 

سازماندهی و حتی محتوای بدیع 

 برخوردار است. 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت3

 ای آن به شرح ذیل سازمان یافته است: محتوای مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

 مباحث فرعی موضوع اصلی نوبت 

جایگاه موضوع و طرح ضرورت و  اول

ایجاد انگیزه جهت پیگیری درس 

و ارزشویابی تشخیصووی و اعووالم  

 برنامه درس

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

درس، تشریح منطق درس و کاربردهای آن برای معلمان، معرفی تکوالیف عملکوردی و چگوونگی    

 دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد.  ارزیابی از عملکرد

 

گیوری  هوای شوکل  هوا و زمینوه  های متنوع کالس درس و ضرورتتشریح شرایط معمول و مساله تبیین تجربه خاص معلم  دوم

  های خاص معلمی و اهمیت بکارگیری آنها در اعتالی آموزش.تجربه

 های خاص معلمان.تجربهمطالعه دست کم یک کتاب و یک مقاله از : 5تکلیف 

 ایجاد فرصت برای ارائه تجربه خاص برای معلمان و گفتگوی در باره تجربه گزارش شده.  های خاصارائه تجربه سوم تا هشتم

تجربوه  »های ممکن برای شناسایی همه دانشجومعلمان موظفند به بررسی در موقعیت :3تکلیف 

 آینده به کالس ارائه کنند.اقدام و نتیجه را در جلسه « ایخاص حرفه

 تشریح منطق روش کار توسط مدرس و گفتگوی در باره چگونگی ادامه کار.  نقد و ارزیابی فرایند کار کالس نهم

هایی از خاص کنند و نمونه: دانشجویان به بازخوانی تجربه آموزش معلمان خود اقدام می2تکلیف 

 کنند. بودن ان را آشکار می

دهووووم تووووا  

 پانزدهم

 ایجاد فرصت برای ارائه تجربه خاص برای معلمان و گفتگوی در باره تجربه گزارش شده.  های خاص معلمانارائه تجربه
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 تشریح منطق روش کار توسط مدرس و گفتگوی در باره چگونگی ادامه کار.  نقد و ارزیابی فرایند کار کالس شانزدهم

کننود و آن را نقود و   همین درس خود اقدام می: دانشجویان به بازخوانی تجربه آموزش 4تکلیف 

 کنند. بررسی می

 

 . راهبردهای آموزش و یادگیری2

شود. آموزشوگر   جانبه دانشجومعلمان انجام میهای کالس درس با محوریت آموزشگر و البته با مشارکت همه در این درس، آموزش

کند و بخشی دیگور از درس بوا   ه معرفی هر یک از موضوعات اقدام میهای مقرر بدر بخشی از درس بر بنیاد گفتارهای درسی در نوبت

کند و های تخصصی را فراهم میشناسایی و دعوت از معلمان دارای تجربه خاص، فرصت آشنایی دانشجومعلمان و معلمان خاص رشته

هدایتی، واگذاری معرفوی تجربوه خواص     کند. به تشخیص آموزشگر و با اتخاذ تدابیرفرصت گفتگوی آنان را ایجاد و آن را مدیریت می

تواند به دانشجومعلمان واگذار شود. دانشجوی این درس موظف است بور اسواس برناموه اعوالم شوده بوه مطالعوه منوابع و         معلمان می

 جستجوی در واقعیات بپردازند و در گفتگوهای هر جلسه با آمادگی مشارکت نماید. همچنین، دانشجویان حق دارنود بوه طورح پرسوش    

دقیقه در کوالس درس بوه صوورت     21ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقت قبلی، تا بپردازند و برای ارائه دیدگاه

شوود کوه بوه تشوخیص آموزشوگر یوا بوه         هایی مطورح   حال، در جلسات درس ممکن است پرسشسازمان یافته ارائه نظر کنند. درعین

تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجوام و  به برخی از آنها می درخواست دانشجویان، پاسخگویی

 11تواند برای همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعداد آنها از ها میشود. این قبیل پرسش ارائه 

 درصد تکالیف مقرر درس تجاوز نکند.

 ع آموزشی . مناب4

الزامی نیست؛ اما آموزشگر تالش خواهد کرد منوابع مفیود را شناسوایی و     2831در این درس استفاده از منبع مکتوب تا سال  -
معرفی کند. استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوری و تایید شورای گروه آموزشی برای مدت مقرر، در همان رشته 

 بالمانع است.
هوای مفیود   به دانشجومعلمان معرفی نمایند و نشوانی سوایت  « معلمان سرآمد»موظفند منابع و مستنداتی از  همه آموزشگران -

برای دریافت اطالعات را ارائه کنند. همچنین، آموزشگر این درس موظف است به جسوتجوی اجتماعوات تخصصوی معلموان     
 رفی و آنان را برای مشارکت، تشویق کند. مخصوصا در فضای مجازی اقدام کند و موارد مفید را به دانشجویان مع

تواالر گفتگووی معلموان    »اند تمامی دانشجومعلمان را بورای عضوویت در   به بعد موظف 2834آموزشگران این درس از سال  -
 در پورتال دانشگاه هدایت کنند و خود نیز در آن مشارکت نمایند.« آینده

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
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گیرد که در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت می ایهای خاص حرفهتجربهارزشیابی پایانی در درس  ارزشیابی پایانی:

ها و تجارب خود از گفتارهای درس، گفتگوهای کالسی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس در آن دانشجویان یادگیری

 کنند. های آموزشگر، ارائه میدرس را بر اساس پرسش

شود. آموزشگر در مواردی که ی تکالیف: ارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ میارزشیاب

 دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهای او به کار پژوهشی، به اصالح آن اقدام کنند. مصلحت بداند، اجازه می

 شود: سهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می

 درصد امتیاز  11پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس:  و

 درصد امتیاز  11و آزمون پایانی: 

 

 سایر نکات: 

 مواردی که توجه به آن در این درس مهم است:

 آمادگی مدام برای گفتگوهای کالس.  
 مشارکت جدی و موثر در مباحث کالس.  
 رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس.  

 اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی.رعایت  

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

 شود.ظرافت و زیبائی ظاهری تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می 
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 «: پژوهش روایی5ای پژوهش و توسعه حرفه» سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .5

های تربیت معلم امروزه با آن روبرو هستند، خلق فرصت های یادگیری است که بر توانایی معلمان جهت رویارویی  یکی از چالش هایی که مؤسسات و دانشگاه

در تجربه را بدست  ای دانشجو معلمان فرصت پژوهش مؤثر با موقعیت های واقعی تربیتی/ آموزشی تأثیرگذار باشد. درصورتی که در طول برنامه آموزش حرفه

آموزان  ورند دست خواهند یافت و قادر خواهند بود این توانایی را به دانش های نامعلومی که در آن غوطه آورند، به توانایی های مورد نیاز برای مواجهه با موقعیت

از تجربه را  قعی کالس درس است فرصت یادگیریهای وا از آنجا که، روایت های شخصی که حاصل تأمالت دانشجو معلمان در موقعیت .خود منتقل کنند

ربیات خود کند، لذا آموزش پژوهش روایی به عنوان پیش نیاز برنامه کارورزی این امکان را فراهم می کند تا دانشجویان به شیوة روایی به مطالعه تج ممکن می

ای  رایط آموزشی و تربیتی، سهیم نمودن دیگران در تجربیات خود و نیز توسعه حرفهپرداخته و در آینده بتوانند از این توانایی برای تأمل بر عمل خود، بهبود ش

 خویش بهره بگیرند. 

 مشخصات درس

 نوع درس:  کارگاهی

 2تعداد واحد: 

 ساعت 41زمان درس: 

 -پیشنیاز: 

 نام درس: پژوهش روایی

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

با آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش روایی، تجربیات شخصی خود/ دیگری را از موقعیت های آموزشی/ 

 ای استفاده کنند.  تربیتی مورد واکاوی )تأمل( قرار داده و از این تجربیات برای توسعه ظرفیت های حرفه

 شایستگی اساسی:

pck  4&2-2& 2-5کد-

2 

 2سطح 3سطح 5سطح  هامالک 

با تأمل بر یک روایت/  روایت تجربه

تجربه جدید آن را در 

قالب یک داستان ساده 

با جزئیات کم روایت می 

 کند.

با تأمل بر یک روایت یا 

تجربة جدید، آن را در قالب 

و   داستانی با جزئیات

 پیچیدگی ها روایت می کند.

 

با تأمل بر یک روایت یا 

تجربة جدید، آن را در قالب 

و   داستانی با جزئیات

پیچیدگی هایی که منعکس 

کننده احساسات، افکار و 

توالی منطقی آن ها، روند ها 

 و.. است را  روایت می کند.

بر روایت خود تأمل کرده  تأمل بر تجربه

ها، واکنشها، و  و کنش

های  های شخصیت بر دیدگاه

داستان تأمل می کند و  می 

با تأمل مجدد بر تجربة تفکر 

خود/ روایت درک خود را از 
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های افراد  رفتارها، دیدگاه

حاضر در موقعیت را در 

بیان تجربیات مورد توجه 

 قرار داده است. 

تواند با ارائة شواهدی از یافته 

های علمی و پژوهشی از آن 

ا ذکر دفاع کند یا  آنها را ب

دلیل زیر سؤال برده و نقد 

 کند..

این تأمالت را با بهره گیری 

از یافته های علمی/ 

پژوهشی در قالب دانش قابل 

 عرضه به دیگران ارائه کند. 

توانسته است داده های  تحلیل و تفسیر

جمع آوری شده را طبقه 

بندی نموده و ارتباط 

میان طبقات را برقرار 

کند، اما نتوانسته آن را 

 تحلیل ساختاری نماید.  

توانسته است داده های جمع 

آوری شده را تحلیل و تفسیر 

کند و یافته های خود را با 

استفاده از نقل قول ها معتبر 

 نماید.

ده های جمع توانسته است دا

آوری شده را تحلیل و تفسیر 

کند و تحلیل و تفسیر خود از 

یافته ها را با استفاده از روش 

 های مختلف معتبر نماید. 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت3

 فصل اول: کلیات

 یادگیریماهیت تجربه، یادگیری از تجربه، و تأمل بر تجربه و تمایز آن با سایر انواع 

 ای برای پژوهش در عمل روایت نویسی وسیله

 ای  پژوهش روایی در خدمت رشد حرفه

  چگونه روایت ها بین دانش آشکار و دانش ضمنی پیوند می زنند؟

 اهداف پژوهش روایی و کاربردهای آن 

 انواع پژوهش روایی

 

 تکلیف عملکردی: 

ای در قالب یک مقاله کوتاه ارائه  زمینه پژوهش روایی تأثیر این شیوه مطالعه را در بهبود عملکرد حرفهبا مطالعه داستان زندگی معلمان و مقاالت علمی در 

 نماید.

ها و مراحلش ارائه کند(. )البته قالب مذکور قبالً باید توسط استاد توضیح  یک پژوهش روایی را به صورت خالصه یا در قالب یک مقالة مروری با ذکر ویژگی

 داده شود.
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 ل دوم: ابزار های گردآوری اطالعاتفص

 ماهیت اطالعات در پژوهش روایی

 ابزار های گردآوری اطالعات در پژوهش روایی

 یادداشتهای میدانی از تجربه های مشترک -

 دفترچه یادداشت های روزانه -

 مصاحبه ها -

 داستان گویی -

 نامه نگاری -

 های خودزیست نگارانه و زیست نگارانهنوشته -

 سایر منابع -

 فرآیند تحلیل داده ها

 ها برای تحلیل، آماده کردن داده -

 انجام تحلیل های مختلف -

 هادرک عمیق و عمیق تر داده -

 ها و تفسیر معنای کالن بازنمایی داده  -

 معنا دهی به داده ها

 تکلیف عملکردی: 

نمایش ای از ابزار های جمع آوری اطالعات در پژوهش روایی را از منظر نوع تجربیات مطرح شده تحلیل و تمایز و تشابه آن ها را در یک جدول به  نمونه

 بگذارد/ در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند. 

 یک 

 منظر فرایند تحلیل اطالعات مطالعه و یافته های خود را گزارش نماید. مقاالت علمی پژوهشی که با استفاده از شیوه پژوهش روایی تهیه شده است را از 

 فصل سوم: کد گذاری

 انواع کدگذاری 

  46کد گذاری اولیه -

 4۱مرور کد های اولیه -

                                                           
46

 - Initial/Open coding  
47

 - Selective coding  
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 41کد گذاری محوری -

 مرور کد ها و طبقه بندی داده ها -

 مضامین/ مفاهیم -

 عمق و بینش برای ایجاد ارتباط -

 تکلیف عملکردی: 

صل از واکاوی فرایند کدگذاری و طبقه بندی را تا مرحله شناسایی و تبیین مضامین بر روی تجربیات شخصی خود از دوران تحصیل اجرا و یافته ها/ بینش حا

 تجربیات را با دیگران به مشارکت بگذارد. 

 فصل چهارم: تحلیل ساختاری

 فرآیند تحلیل ساختاری

 ی حذفقاعده -

 حذف شدید -

 تعمیم -

 ساختن -

 قاعده صفر -

 تحلیل سه بعدی: 

داشتن سایر افراد و قصد، ها، و خلق و خو هم چنین تعامل اجتماعی برای دربرتعامل: تعامل شخصی بر اساس احساسات، امیدها، واکنش -

 های آنان اهداف، فرضیات، و دیدگاه

  ینده، مشتاقانه منتظر تجربیات احتمالی استتداوم: بررسی گذشته که به خاطر آمده است؛ حال به تجربه اتفاقات مرتبط است؛ و آ -

 ها های متفاوت شخصیتموقعیت: اطالعات در مورد شرایط، زمان، و مکان در موقعیت فیزیکی، با حدود و قصد، اهداف، و دیدگاه -

 تکلیف عملکردی: 

 را گزارش کند.  با استفاده از فرایند تحلیل ساختاری/ تحلیل سه بعدی مجموعه تجربیات شخصی/ تجربیات سایرین)همکالسی ها/ معلمان( را تحلیل و یافته ها

 فصل پنجم: اعتبار بخشی 

 روایی و اعتبار در پژوهش روایی

 همکاری با شرکت کنندگان 

 بیان دوباره روایت ها 

                                                           
48

 - Axial coding  
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 ول هااستفاده از نقل ق

 رعایت مسایل اخالقی 

 محدودیت ها و مخاطرات پژوهش روایی 

 استفاده از نظریه ها و یافته های علمی

 چگونه یافته های پژوهش روایی را ارزیابی می کنیم؟

 تکلیف عملکردی: 

دگان/ یافته های علمی پژوهشی اعتبار بخشی یافته های حاصل از تکلیف عملکردی در فصل چهار را با استفاده از شیوه مثلث سازی/ همکاری با شرکت کنن

 نماید. 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

کرد توسعه مطالعة منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهیدن در زمینة پژوهش روایی، برگزاری کارگاه آموزشی برای آموزش پژوهش روایی با استفاده از روی

رد. استفاده از راهبردهای مشارکتی، برای به اشتراک گذاشتن تجربیات و ارائه یافته به تحقق فردی و به کمک واکاوی تجربیات شخصی صورت می گی

 اهداف این درس و نیز تنوع بخشیدن به تجربیات کمک می کند.

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 پژوهش روایی دکتر عطاران )در دست تألیف(

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

صیف( و ارزشیابی پایانی: از آنجایی که هدف این درس یادگیری از و به کمک تجربه است، لذا در ارزشیابی خود ارزیابی دانشجو بر اساس تحلیل )تو

جو در تفسیر تجربیات حاصل از فعالیت ها در طول ترم بر اساس مستندات دارای اهمیت است. ارزیابی استاد بر اساس مجموعه تکالیف عملکردی دانش

  طول و شرکت در سمینار های کالسی برای ارائه یافته ها/ به اشتراک گذاشتن تجربیات نیز بخش دیگر از ارزشیابی دانشجو را تشکیل می دهد.

 نمره 21ای بر اساس مستندات ارائه شده در گزارش عملکرد پایانی  تفسیر دانشجو از تجربیات شخصی و نقش آن در توسعه توانایی های حرفه

 نمره  21ارزیابی استاد از فعالیت ها و مشارکت در سمینار ها 
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 «: کنش پژوهی3ای پژوهش و توسعه حرفه» سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:5

وظیفة  آموزش  های پژوهشی تولید شده توسط دیگران و پذیرش نقش پژوهشی از سوی معلم در کنار دو وظیفة مهم دیگر او مبنی بر وظیفة استفاده از یافته

سازد. این امر بدان معناست که معلم باید ازتدریس و عمل تربیتی  ضرورت دانا و توانا کردن آنها در حوزه اقدام پژوهی را روشن می آموزان،  پژوهش به دانش

س و مدرسه را بکاود و با اقدام پژوهی و به نحوی که با بینشی پژوهشی مسائل کال پیش برود،  11فاصله گرفته و به سوی تدریس و عمل فکورانه 43عادی شده

توانایی   ها و اخذ بازخورد مداوم به اصالح و بهبود فرآیند های آموزشی و پرورشی بپردازد. بر این اساس، ها، کاربرد بالفصل یافته حل اندیشی به یافتن راه ژرف

دگیری دانش آموزان و متعاقباً بکارگیری روش های خاصی برای بهبود آن جمع آوری سیستماتیک اطالعات درباره، موقعیت های خاص آموزشی، تدریس، و یا

 . است که منجر به ارتقاء توانایی دانش آموزان می شود، یکی از شایستگی هایی است که معلمان در آموزش های بدو خدمت بایدبه آن دست یابند

 مشخصات درس

 نوع درس: کارگاهی

 2تعداد واحد: 

 ساعت 41زمان درس: 

پیشنیاز: پژوهش و توسعه 

  2، کارورزی 2ای  حرفه

 : کنش پژوهی3ای پژوهش و توسعه حرفهنام درس: 

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

 با مطالعه و تحلیل گزارش یافته های اقدام پژوهی ها توسط معلمان تأثیر آن در بهبود فرآیند یادگیری گزارش کند. 

یک مسئله را با استفاده از فرآیند رفت و برگشت میان مسئله و موقعیت آموزشی/ تربیتی مطالعه نموده و بازتاب 

 وقعیت های بعدی طراحی، اجرا و گزارش نماید های حاصل از این فرآیند را برای بهبود عملکرد در م

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  2 &5-3کد-

2& 4-2& 
 2سطح 3سطح 5سطح  هامالک

یافته های اقدام پژوهی  تحلیل یافته ها

را از نظر تأثیر آن بر 

فرآیند یادگیری   تحلیل 

وتفسیر کرده اما به 

محدودیت ها و فرصت 

هایی که این مطالعه 

برای اقدامات بعدی 

ایجاد می کند اشاره 

 نکرده است.

یافته های اقدام پژوهی را از 

نظر تأثیر آن بر فرآیند 

یادگیری   تحلیل تفسیر 

دودیت ها و کرده و به مح

فرصت هایی که این مطالعه 

برای اقدامات بعدی ایجاد 

 نموده را گزارش کرده است.

یافته های اقدام پژوهی را از 

نظر تأثیر آن بر فرآیند 

یادگیری   تحلیل و تفسیر 

کرده و به محدودیت ها و 

فرصت هایی که این مطالعه 

برای اقدامات بعدی ایجاد 

نموده و نحوه بهره گیری از 

ای  این نتایج در عمل حرفه

 خود را گزارش کرده است.

                                                           
49

-routinized 
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 - 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 برای اطمینان از 

 ها رعایت شده است.یافته 

فرآیند کار نشان می دهد 

که در پژوهش انجام شده 

چرخه رفت و برگشت میان 

کلیه مراحل برای اطمینان 

از اطالعات جمع آوری 

شده، تفسیر و تبیین یافته 

ها در هر مرحله رعایت شده 

 است.

گزارش با استفاده از  گزارش یافته ها

روزنگار/ زبان روایت 

نشان نویسی ثبت شده 

ها،  دهنده تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 

های افراد درگیر  دیدگاه

در موقعیت برای 

بازکاوی عمل و 

 تصمیمات نیست.

گزارش با استفاده از 

روزنگار/ زبان روایت نویسی 

ثبت شده نشان دهنده تأمل 

ها، واکنشها، و  بر کنش

های افراد  رفتارها، دیدگاه

درگیر در موقعیت برای 

اوی عمل و تصمیمات بازک

 اتخاذ شده است.

گزارش با استفاده از 

روزنگار/ زبان روایت نویسی 

ثبت شده نشان دهنده تأمل 

ها، واکنشها، و  بر کنش

های افراد  رفتارها، دیدگاه

درگیر در موقعیت برای 

بازکاوی عمل و تصمیمات 

اتخاذ شده برای قرار گرفتن 

در چرخه پژوهش و عمل  

 ای شده است حرفه

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت3

 بخش اول :

 در آموزش و پرورش سطوح، گستره،ماهیت و اهداف پژوهش  انواع،  

عنوان مدرس  های دیگران،معلم بةعنوان پژوهشگر، معلم به های پژوهش عنوان بکارگیرنده یافته پژوهش در حرفه معلمی )معلم به -
 پژوهش به دانش آموزان(

ای،اشتراک دانش و  های رشد حرفه های معلم محور) برخورد آزادمنشانه،هم افزایی، تفکر و بازاندیشی ، دغدغه استلزامهای پژوهش -
 (…تجربیات، مشارکت و کار گروهی ، نقادی و نقد پذیری، تعهد و مسئولیت برای عمل مبتنی بر پژوهش، اخالق پژوهشی و 

 عمل پژوهی و ادراک هنرمندانه معلم -

 عمل پژوهی و رشد حرفه ای معلم -

 فعالیت یادگیری:

پژوهشی را مطالعه و در قالب یک گزارش یافته های خود رابه جهت تأثیر این نوع مطالعات در حل مسائل آموزشی/ تربیتی یا توسعه علوم  -مقاالت علمی

 تربیتی ارائه نماید. 
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 : فعالیت عملکردی

 با مطالعه نمونه گزارش های اقدام پژوهی در سطوح متفاوت عملکرد بتواند نقات قوت و ضعف آن ها را شناسایی و گزارش نماید.  -

 بخش دوم :

 تعریف، ابعاد، گستره،(  چیستی عمل پژوهی در آموزش و پرورش ) ماهیت،  -

 اهمیت( ضرورت و  چرایی عمل پژوهی در آموزش و پرورش) اهداف ، پیامدها، -

 تاریخچه و خاستگاه های عمل پژوهی  -

 های موجود در زمینه اقدام پژوهی ها و دیدگاه نظریه -

 فعالیت یادگیری:

 مشارکت در نقد و ارزیابی گزارش های ارائه شده در کالس در زمینه اقدام پژوهی هی ارائه شده. -

 : فعالیت عملکردی

عقاید شخصی خود در مورد چیستی و ضرورت اقدام پژوهی در آموزش و پرورش و ارائه آن در کالس برای بررسی  تهیه یک نوشته انتقادی در مورد باورها و -

 و نقد

 بخش سوم :

  چگونگی تشخیص مسئله، -

   چگونگی تدوین طرح اقدام پژوهی،-

 روش اجرای مراحل اقدام پژوهی-

 چگونگی گردآوری داده ها و شواهد مهم در اقدام پژوهی -

 اندیشی در باره داده ها و شواهد و اصالح فرایند اقدام پژوهیباز  -

 

 نقش مشورت و مشارکت در اقدام پژوهی -

 نقادی و اعتباریابی در اقدام پژوهی ارزشیابی ،-

 چگونگی بازخورد ،اصالح و کاربرد نتایج در اقدام پژوهی

 رسانی و  اشاعه دستاوردهای اقدام پژوهی چگونگی مستند سازی، ثبت و ضبط مراحل و تهیه گزارش نهایی و اطالع -



155 

 
 

 ها( مشارکت در نقد مطالب گزارش شده در کالس )گزارش حاصل از فعالیت عملکردی گروه

 : فعالیت عملکردی

گزارش نقد برای ارائه پژوهی انجام شده توسط معلمان دیگر و تهیه  ای از اقدام هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در نقد نمونه تشکیل کارگروه -

 به کالس

 بخش چهارم :

 تدوین طرح و انجام مراحل اقدام پژوهی -

 فعالیت یادگیری:

در هر  مشارکت در ارزشیابی و نقد طرح اقدام پژوهی دانشجو معلمان و یکایک مراحل اجرایی آن در خالل جلسات متناظر با روند پیشرفت اجرای طرح) -

 کنند.( ن، دانشجویان گزارش الزم را به کالس ارائه و از مشورت، ارزشیابی و نقد دیگران استفاده میمرحله ازتدوین طرح و اجرای آ

 : فعالیت عملکردی

 هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در مراحل زیر:  تشکیل کارگروه  -

 بررسی متأمالنه کالس درس و مدرسه و انتخاب مسئله برای اقدام پژوهی -

 ن طرح تدوی -

 انتخاب روش و تدوین مراحل -

 مشخص کردن شواهد مهم و ساختن یا یافتن ابزار گردآوری داده ها  -

 باز اندیشی در باره داده ها و شواهد و اصالح فرایند  -

 ربط  انجام مشورت و جلب مشارکت  افراد ذی -

 نقادی و اعتباریابی فرایند و نتایج ارزشیابی ، -

 ح و کاربرد نتایج در حل مسئله یا بهبود امر مورد پژوهشاخذ بازخورد، اصال -

 مستند سازی، ثبت و ضبط مراحل و تهیه گزارش نهایی و اطالع رسانی و  اشاعه دستاوردها -

 راهبردهای تدریس و یادگیری -2

کالس  در خالل بیان حل مساله، نقادی و پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی است. در   های اصلی شامل پرسش و پاسخ، راهبرد -
اصول، روش و مراحل اجرای اقدام پژوهی به تحلیل و نقادی گزارش های مطالعات اقدام پژوهی معلمان ) به تناسب رشته آموزشی  فلسفه، مبانی،

 شود. دانشجو معلمان  ( و آشنا سازی دانشجو معلمان با تجارب معلمان پژوهنده پرداخته می
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های مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین پیشنهاده کامل  در قالب گروه دانشجو معلمان  در بخش عملی، -
پردازند و گزارش کار خود در هر مرحله را به کالس ارائه  اقدام پژوهی و اجرای آن در محیط واقعی )درصورت دسترسی به کالس و مدرسه( می

 کنند.  استفاده میداده و از نقد و مشارکت سایر دانشجو معلمان 
 . منابع آموزشی4

 -منبع:

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

های با یکدیگر همکاری و مشارکت دارند. در این  شخص دانشجو و سایر همکالس  فرایندی مبتنی بر مشارکت است که در آن استاد،  ارزشیابی در این درس،

شود. این ارزشیابی به صورت مداوم و بر اساس فعالیت های انجام شده توسط  ای می أکید و توجه ویژههای کیفی ت های کمی بر جنبه ارزشیابی عالوه بر جنبه

 شود.  ای می گیرد و بر ارزیابی توسط خود دانشجو تأکید ویژه صورت می -شود او گردآوری می 12کار که در پوشه –دانشجو 

نمره به آزمون پایانی اختصاص  1نمره به  کار عملی در حوزه اقدام پژوهی و  1طی نیمسال ، نمره ارزشیابی دانشجو به صورت تکوینی  4  در این ارزشیابی،

 می یابد .  

 

 سایر نکات

 کنش پژوهی قبل از آغاز کارورزی سه به دانشجویان ارایه شود.
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 «: درس پژوهی2ای پژوهش و توسعه حرفه» سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:5

ی می کنند . درس پژوهی یک رویکرد برای توسعه حرفه ای است که  در ، آن معلمان با یکدیگر در تدوین طرح درس پژوهشی ، اجرا و اعتبار یابی آن همکار

س و فرایندهای این رویکرد ظرفیت شگرفی برای تحقق اهداف مدرسه بعنوان سازمان یادگیرنده و بستری برای گفتگوهای حرفه ای در باره آموزش ، تدری

ان گیری در مدرسه فراهم می سازد. درس پژوهی، دانش آموزشی محتوا را در معلمان توسعه بخشیده و با سازوکارهای خود ، قدرت و شایستگی معلم –یاددهی 

درس، ضمن کار گروهی و درک اهمیت یادگیری توسعه می بخشد . به این ترتیب دانشجو معلمان با گذراندن این  –را برای مواجهه با مسایل فراروی یاددهی

 ای بطور همزمان توان تخصصی خود در حوزه دانش تربیتی، دانش موضوعی، دانش فناوری آموزشی توسعه می دهد. هم افزایی در توسعه حرفه

 مشخصات درس

 نوع درس: کارگاهی

  2تعداد واحد: 

 ساعت 41زمان درس: 

هووای پیشوونیاز: اصووول و روش 

 تدریس

 درس پژوهی :2ای پژوهش و توسعه حرفهنام درس:  

 

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

ای در توسعه ظرفیت ها و توانایی های شخصی، و تأثیر آن در شکل گیری  با درک نقش مشارکت حرفه

 همکار طراحی و اجرا نماید.. سازمان یادگیرنده یک برنامه درس پژوهی را با مشارکت یک گروه

 

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  2 &5-3کتتد-

2& 4-2& 
 2سطح 3سطح 5سطح  هامالک

افزایی و  هم

 ای مشارکت حرفه

در فرآیند کار جمعی 

وظایف محوله را انجام 

می دهد اما به هنگام 

قرار گرفتن در موقعیت 

های دشوار قادر نیست 

 گروه را پشتیبانی کند. 

در فرآیند کار جمعی وظایف 

و مسئولیت هایی را که منجر 

به حل مسایل گروه میشود 

 را می پذیرد. 

در فرآیند کار جمعی برای 

پذیرش وظایف و مسئولیت 

ها برای حل مسایل گروه 

استقبال می کند و می تواند 

به هنگام قرار گرفتن در 

موقعیت های دشوار گروه را 

 پشتیبانی کند.

برای مطالعه بافت و  طرح درس پژوهی 

زمینه نیاز/ مسئله 

شناسایی شده و ترسیم 

چشم انداز در 

مدرسه مشارکت  سطح

نموده اما تحلیل نتایج 

 در فرآیند مطالعه بافت و

زمینه نیاز/ مسئله شناسایی 

شده و ترسیم چشم انداز در 

مدرسه مشارکت نموده  سطح

و نتایج یادگیری دانش 

آموزان نشان دهنده تأثیر 

در فرآیند مطالعه بافت و 

زمینه نیاز/ مسئله شناسایی 

شده و ترسیم چشم انداز در 

مدرسه مشارکت نموده  سطح

نتایج یادگیری دانش  و

آموزان نشان دهنده تأثیر 
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یادگیری دانش آموزان 

نشان دهنده تأثیر 

عملکرد او بر شکل 

گیری یک گروه 

ای برای ادامه  حرفه

ای  مشارکت حرفه

 نیست.  

عملکرد او بر بهبود عملکرد 

 مدرسه است.

عملکرد او بر مشارکت برای 

ای و بهبود  توسعه حرفه

 عملکرد مدرسه است.

گزارش با استفاده از  گزارش

روزنگار/ روایت نویسی 

ثبت شده نشان دهنده 

ها،  تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 

های افراد درگیر  دیدگاه

در موقعیت برای 

بازکاوی عمل و 

 تصمیمات نیست.

گزارش با استفاده از روزنگار/ 

روایت نویسی ثبت شده 

نشان دهنده تأمل بر 

ها، واکنشها، و رفتارها،  کنش

های افراد درگیر در  دیدگاه

موقعیت برای بازکاوی عمل 

و تأثیر تصمیمات اتخاذ شده 

بر عملکرد دانش آموزان/ 

 مدرسه است.

گزارش با استفاده از 

روزنگار/ روایت نویسی ثبت 

شده نشان دهنده تأمل بر 

ها، واکنشها، و رفتارها،  کنش

های افراد درگیر در  دیدگاه

موقعیت برای بازکاوی عمل 

و تصمیمات اتخاذ شده و 

تأثیرات آن بر عملکرد دانش 

آموزان/ مدرسه در چرخه 

ای  پژوهش و عمل  حرفه

 مشارکتی  شده است

 

 محتوای درس و ساختار آن های یادگیری،. فرصت3

 فصل اول :

 تمهید شرایط و آماده سازی

 مدرسه بعنوان یک سازمان یادگیرنده -

 تاریخچه ، تعریف و اهداف درس پژوهی-

 درس پژوهی انتخابی استراتژیک برای  توسعه دانش و شایستگیهای معلمان -

 ابعاد و گستره درس پژوهی -

 فرایند درس پژوهی -

 شرایط ، فرهنگ  و حمایتهای مورد نیاز درس پژوهی  -
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 فعالیت یادگیری: 

ضووع  با مشارکت در بحث به ضرورت و اهمیت درس پژوهی و نقش آن در تولید دانش بومی تدریس می پردازد . همچنین سوواالتی را بورای شورح بیشوتر مو    

 می نماید . مطرح می نماید . همچنین سواالتی را برای شرح بیشتر موضوعات مطرح

 : فعالیت عملکردی

 هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در تحلیل جایگاه و نقش درس پژوهی در حرفه معلمی و تهیه گزارش برای ارائه به کالس، تشکیل کارگروه

 فصل دوم :

 چگونگی تدوین برنامه درس پژوهی :

 تشکیل گروه درس پژوهی -

 گروهتبیین رویکرد درس پژوهی در  -

 برنامه ریزی و تدوین جدول فعالیتهای اجرایی گروه -

 انتخاب زمینه پژوهشی برای فعالیت گروه -

 تعریف مساله و انتخاب موضوع  -

 روش های نیاز سنجی -

 پیش بینی شرایط و نیازمندیهای اجرای درس پژوهی -

 فعالیت یادگیری: 

 کند . همچنین سواالتی را برای شرح بیشتر موضوعات مطرح می نماید .با مشارکت در بحث موضوعاتی را برای فعالیت درس پژوهی مطرح می 

 : فعالیت عملکردی

 در قالب کارگروههای دانشجویی ، یک زمینه پژوهشی را تعریف و مساله و موضوع مرتبط با آن را مشخص می کند .

 فصل سوم :

 چگونگی تدوین طرح  درس مورد پژوهش

 تعیین اهداف و سوالهای پژوهشی

 تدوین طرح درس پژوهشی متناسب با سوالهای پژوهشی:

 ترسیم وضع موجود و مطلوب -

 شناسایی تغییرات مورد نیاز  -

 تعیین هدفهای درس -

 تعیین تجارب و فعالیتهای یادگیری -

 تعیین رفتار ورودی -
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 پیش بینی منابع و وسایل آموزشی -

 پیش بینی نحوه مدیریت و سازماندهی کالس -

 واکنش دانش آموزان به تدریسپیش بینی نحوه تفکر و  -

 تعیین معیارهای تحقق هدفها -

 تعیین روش سنجش و ارزشیابی  -

 تعیین چارچوب اجرایی طرح در س پژوهشی -

 فعالیت یادگیری: 

 در باره چارچوب طرح درس پژوهشی  بحث می کند . و دالیل و اهمیت هر یک از مولفه ها را بر می شمارد.

 : فعالیت عملکردی

 روههای دانشجویی یک طرح درس پژوهشی را تهیه و به کالس ارایه می نمایند.در قالب کارگ

 فصل سوم :

 چگونگی اجرای طرح درس مورد پژوهش

 تعیین شواهد و مستندات مورد نظر گروه -

 تعیین روش و چگونگی مشاهده طرح درس -

 تقسیم وظایف اعضای گروه در حین مشاهده -

 ازی مشاهدهطراحی فرمهای گردآوری اطالعات و مستند س -

 فعالیت یادگیری: 

 در باره  چگونگی اجرای طرح درس پژوهشی  بحث می کنند و نکات جدیدی را برای اجرای بهینه آن مطرح  می سازند .

 : فعالیت عملکردی

 طرح درس پیش بینی شده در گروه را بصورت آزمایشی در کالس اجرا می کنند .

 فصل چهارم:

 شواهد ژرف اندیشی در باره داده ها و

 نحوه انتخاب چارچوب تجزیه و تحلیل داده ها و شواهد -

 تجزیه و تحلیل داده ها و شواهد : -
 تحلیل نتایج یادگیری

 تحلیل انگیزش

 تحلیل رفتار اجتماعی دانش آموزان
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 طراحی مجدد درس  و اجرای آن

 اجرای طرح درس جدید و مشاهده آن

 ی طرح درسژرف اندیشی در باره اجرای دوم درس و اصالح نهای

 فعالیت یادگیری: 

 در باره چگونگی نقد مناسب تر نحوه اجرای طرح درس پژوهشی در کالس بحث می کنند و نکات جدیدی را در این زمینه مطرح  می سازند .

 : فعالیت عملکردی

 نحوه اجرای آزمایشی طرح درس گروه را مورد نقد و بررسی قرار می دهند .

 شی در باره روند اجرای فعالیت گروهفصل پنجم : چگونگیژرف اندی

 الف (نحوه تحلیل  نتایج مربوط به یادگیری  و رشد دانش آموزان)تحلیل نتایج یادگیری، تحلیل انگیزش، 

 تحلیل رفتار اجتماعی دانش آموزان(،

 ب( نحوه تحلیل نتایج مربوط به رشد حرفه ای معلمان عضو گروه.

 فعالیت یادگیری: 

 فعالیت گروه بر توسعه یادگیری و رشد حرفه ای خود بحث می کنند .در باره نتایج 

 فعالیت عملکردی

 با ارایه مستندات الزم به جمع بندی از تاثیر فعالیت گروه خود بر یادگیری دانش آموزان و رشد حرفه ای خود می پردازند .

 فصل ششم :  تهیه گزارش نهایی و اشاعه دستاوردهای گروه درس پژوهی

 اشاعه نتایج درس پژوهی ضرورت -

 روش های اشاعه و انتشار دستاوردهای گروه -

 نحوه تدوین گزارش نهایی درس پژوهی -

 فعالیت یادگیری: 

 در باره ضرورت اشاعه نتایج درس پژوهی بحث می کنند .

 : فعالیت عملکردی

 گزارش کار گروه خود را تدوین و ارایه می نمایند .

 . راهبردهای تدریس و یادگیری 2
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حل مساله، نقادی و پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی است. در کالس  در فرایند تدریس   های اصلی شامل پرسش و پاسخ، راهبرد -
به تحلیل و نقادی گزارش های مطالعات درس پژوهی ) به تناسب رشته آموزشی دانشجومعلمان( و آشنا سازی دانشجو معلمان با تجارب معلمان 

 شود. یدرس پژوه پرداخته م

های مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین برنامه درس  دانشجو معلمان در قالب گروه  در بخش عملی، -
پردازند و  پژوهی و اجرای آن در محیط واقعی )درصورت دسترسی به کالس و مدرسه( یا نمونه ای ) مشابه سازی شرایط  کالس درس (  می

 کنند.  هر مرحله را به کالس ارائه داده و از نقد و مشارکت سایر دانشجو معلمان استفاده می گزارش کار خود در

-  

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری4

های با یکدیگر همکاری و مشارکت دارند. در  شخص دانشجو و سایر همکالس فرایندی مبتنی بر مشارکت است که در آن استاد،  ارزشیابی در این درس،

های انجام شود. این ارزشیابی به صورت مداوم و بر اساس فعالیت  ای می های کیفی تأکید و توجه ویژه های کمی بر جنبه این ارزشیابی عالوه بر جنبه

 شود.  ای می گیرد و بر ارزیابی توسط خود دانشجو تأکید ویژه صورت می -شود او گردآوری می 12کار که در پوشه –شده توسط دانشجو 

ایانی نمره به آزمون پ 1نمره به  کار عملی در حوزه درس پژوهی و  1نمره به ارزشیابی دانشجو به صورت تکوینی طی نیمسال ،  4  در این ارزشیابی،

 اختصاص می یابد .  

 . منابع آموزشی1

 ( درس پژوهی ، مبانی ، اصول و روش اجرا ، انتشارات جهاد دانشگاهی. 2832ساکی،  رضا )

 ( درس پژوهی راهنمایی عملی برای مدیران و معلمان ، ترجمه دکتر رضا ساکی و داریوش مدنی ، انتشارات حکمت علوی 2813استیپانک و همکاران ) 

 

 ر نکاتسای

 انجام می شود . 4تدریس درس پژوهی پس از تدریس کنش پژوهی و قبل از اجرای کارورزی 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 - portfolio 
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 «5کارورزی »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن5

آموزش اثربخش نیازمند آن است که معلمان در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، 

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

تربیتی و   عمق بخشیدن به تجربه های  -کارورزی فرصت برقرار ساختن پیوند میان آموخته های نظری با محیط های واقعی آموزشی

این  .ی حرفه ای و دست یابی به ظرفیت غایی کنش عملی در کالس درس را فراهم می کندپیشین در جهت توسعه شایستگی ها

واکاوی تجربیات به عنوان عناصر سازنده/شکل دهنده عمل برنامه در دانشگاه فرهنگیان، با تأکید بر مشاهده تأملی، روایت  نگاری و 

پژوهش روایتی به عنوان روش های مورد تاکید در برنامه تربیت معلم ؛ و  نیز ابزارهای سه گانه  اقدام پژوهی، درس پژوهی و فکورانه

فکور این هدف را تعقیب می نماید. مطالعه مسئله های آموزشی/تربیتی در سطح کالس درس و مدرسه زمینه ساز عمل مستقل حرفه 

و بازخوردهای ارائه شده از سوی  ای معتبر و کسب تجربیات دست اول است. فرصت های یادگیری تدارک دیده شده از سوی استادان

آنان باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت های واقعی، برای یافتن راه حلهای قابل دفاع و پاسخ به مسئله های آموزشی/ 

به یک نگاه همه تربیتی تدارک ببیند. بهره گیری از مبانی نظری/ تکنیک ها و فنون در برنامه کارورزی به منظور دستیابی دانشجو 

جانبه و غنا بخشیدن به تصمیمات اتخاذ شده در ابعاد برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش آموزان ضروری است. 

ای  در طول برنامه کارورزی دانشجو  فرصت کسب تجربه برای درک عمل اثربخش، تأمل بر روی آن به منظور پذیرش مسئولیت حرفه

 می نماید. را کسب 

در کارورزی یک دانشجو با کسب مهارت در به کارگیری روش ها و فنون مشاهده تأملی، موقعیت های آموزشی و تربیتی در سطح 

مدرسه و کالس درس را مورد مطالعه قرار داده و دریافت های خود را در قالب روایت ها، روزنگارها، تجربیات شخصی ارائه می نماید. 

موقعیت مدرسه و کالس درس می تواند همراه با عکس و فیلم/ گزارش گفتگو با کادر مدرسه/ معلم راهنما/ اولیاء/  این یافته ها از

دانش آموزان)با هماهنگی مدرسه(  تکمیل شود. روایت های دانشجو از موقعیت های مختلف مورد واکاوی قرار گرفته و مسئله های 

 ات علمی گزارش می گردد.شناسایی شده با استفاده از شواهد و مستند

 مشخصات درس

 نوع درس: کارورزی

  2تعداد واحد: 

 ساعت 221زمان درس: 

نیاز: پژوهش و   پیش

 2 ای حرفه توسعه

 نحوه آموزش: مشترک

 2نام درس: کارورزی 

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

های آموزشی/ تربیتی در سطح کالس درس و مدرسه را شناسایی و با استفاده از شواهد با مشاهده تأملی مسئله 

 و مستندات علمی آن را تبیین نماید. 

 های تجربی حاصل از واکاوی روایت ها را ثبت و گزارش نماید. مشاهدات تأملی و یافته

 شایستگی اساسی:
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Ck &pk P 8 &2-2کد-

2&2-8 

 8 سطح 2سطح  2سطح  هامالک

مشاهده 

 تأملی

توانسته است موقعیت 

های آموزشی/ تربیتی در 

سطح کالس درس و 

مدرسه را با جمع آوری 

اطالعات توصیف نماید 

اما نتوانسته است 

اطالعات را به صورت 

نظام مند تحلیل و تبیین 

 نماید. 

های توانسته است موقعیت

آموزشی/ تربیتی در سطح 

کالس درس و مدرسه را با 

آوری اطالعات به جمع

مند توصیف صورت نظام

نموده و با استفاده از شواهد و 

 مستندات آن را تبیین نماید.

های توانسته است موقعیت

آموزشی/ تربیتی در سطح کالس 

آوری درس و مدرسه را با جمع

مند اطالعات به صورت نظام

توصیف نموده و با کمک شواهد 

معتبر/ مستندات علمی و پژوهشی 

 های خود را ارائه نماید. یافته

واکاوی 

 تجربیات 

توصیفی  هایگزارش

آوری شده از مطالعه جمع

موقعیت فیزیکی، 

عاطفی، آموزشی، تربیتی 

را به صورت روایت نقل 

و کدگذاری نموده اما 

-نتوانسته است کدگذاری

ها را در قالب مضامین 

سازماندهی و یافته ها را 

 گزارش کند. 

-جمعهای توصیفی گزارش

آوری شده از مطالعه موقعیت 

فیزیکی، عاطفی، آموزشی، 

تربیتی را به صورت روایت 

نقل و کد گذاری نموده و 

ها را در قالب مضامین گزاره

ها را سازماندهی و یافته

 گزارش نموده است.

آوری های توصیفی جمعگزارش

شده از مطالعه موقعیت فیزیکی، 

عاطفی، آموزشی، تربیتی را به 

روایت نقل و کدگذاری صورت 

ها را در قالب نموده و گزاره

مضامین سازماندهی نموده و با 

ایجاد ارتباط میان مضامین در 

قالب یک مسئله آموزشی/ تربیتی 

 تبیین نموده است.

تدوین و 

 ارائه گزارش 

در گزارش ارائه شده 

ساختار کلی گزارش 

نویسی رعایت شده اما 

شواهد و مستندات کافی 

ها ارائه نشده  یافتهبرای 

 است.

در گزارش ارائه شده ساختار 

گزارش نویسی به صورت 

نظام مند در ثبت و ارائه یافته 

ها رعایت شده است و یافته 

ها به کمک برخی شواهد و 

مستندات پشتیبانی شده 

 است. 

در گزارش ارائه شده ارتباط میان 

فصل ها و عناوین ذیل فصل ها 

بتنی بر رعایت شده و یافته ها م

شواهد و مستندات تجربی و علمی 

 گزارش شده است .

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت3 

 هفته اول:
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ارائه یک تصویر کلی از برنامه کارورزی در طی چهار ترم و انتظارات از دانشجو، معرفی برنامه کاروزی یک با تأکید بر مشاهده تأملی و  

روایت ها و چگونگی نگارش آن(، تکالیف عملکردی در طول ترم، برنامه زمان بندی سمینارها در سطح مدرسه و روایت نویسی )ماهیت 

پردیس/ واحد آموزشی، و تبیین فرم های ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد، توزیع دانشجویان در 

نشجویان در مدارس باید قبل از شروع ترم و با تشکیل ستاد کارورزی در سطح مدارس )هماهنگی با مناطق آموزشی و سازماندهی دا

استان صورت گیرد(. تعامل از نزدیک میان استاد و دانشجو از طریق مطالعه گزارش ها و ارائه بازخورد به موقع و سازنده، و نیز تشکیل 

عی از استلزامات اجرایی برنامه کارورزی است. تشکیل جلسات بحث و گفتگو پیرامون تجربیات حاصل از حضور در موقعیت های واق

سمینار در کلیه هفته ها برای بحث و بررسی پیرامون عملکرد دانشجو و گفتگو در خصوص بازخورد های ارائه شده از سوی اساتید 

یری انتقال تجربیات ضروری است. مشارکت دانشجویان در نقد و بررسی گزارش ها/ روایت های همکالسی ها/ همقطاران فرصت یادگ

 کند. به یکدیگر را فراهم می

 هفته دوم: 

 کارگاه مطالعه موقعیت

 تکلیف یادگیری: مشاهده فیلم تدریس/ موقعیتی در سطح کالس درس/ مدرسه بر اساس گام های زیر: 

 الف: توصیف موقعیت )بیان ویژگی ها و مشخصه های متمایز کننده(

 ب: تشریح/ استنباط از موقعیت )شناسایی اجزاء و روابط( 

ج: بازنگری )به گونه دیگر دیدن/ از زاویه دید دیگری به موقعیت نگاه کردن( با استفاده از تکنیک های اگر، آنگاه، شش کاله تفکر، 

 اسکمپر... در یافتن نقطه کانونی

ایی به کمک شواهد و مستندات جمع آوری شده )از آنجایی که آموزش این بخش د: تبیین مسئله با استفاده از استدالل قیاسی یا استقر

نیازمند آن است که دانشجو گزارشی از مطالعه موقعیت بر اساس محور های چهارگانه تهیه کرده باشد، لذا آموزش این بخش در جلسه 

 ششم ارائه می شود(. 

 هفته سوم:

 مشاهده آزاد  

 سه آشنایی با مدرسه، مدیر و معلم راهنما(حضور دانشجویان در مدارس )جل

تکلیف یادگیری: تجربه اولین روز کارورزی من در مدرسه. از دانشجو خواسته شود تا اولین تجربیات خود را از اولین روز کارورزی از 

رائه نماید. دانشجو در اولین زمان آماده شدن برای رفتن به مدرسه تا زمان برگشتن در قالب داستان یا خاطره یادداشت روزانه ثبت و ا

روز کارورزی مشاهده آزاد دارد و آنچه را مشاهده می کند بدون هیچ محدودیتی ثبت و ضبط خواهد نمود. این موارد می تواند شامل رخ 
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حوه مواجه داد ها در مسیر رفت و آمد به مدرسه؛ فضا و موقعیت مدرسه؛ احساسات، تصورات و انتظارات؛ نحوه برخورد کادر مدرسه؛ ن

 شدن با دانش آموزان؛ گفتگو ها با کارکنان مدرسه، معلمان و.... باشد. 

 هفته چهارم:

 مطالعه موقعیت 

گزارش های )روایت( تهیه شده از مشاهده آزاد از جهت رعایت روش ها و فنون توصیف و تشریح موقعیت و به صورت گروهی مورد 

ای متشکل از سه تا چهار دانشجو و ارائه بازخورد توسط همقطاران/ گروه همساالن  حرفهنقد و بررسی قرار می گیرد. تشکیل گروه های 

ای تقویت می کند. محور هایی که گزارش ها بر اساس آن مورد نقد  امکان به مشارکت گذاشتن تجربیات را به عنوان یک مهارت حرفه

 و بررسی قرار خواهد گرفت: 

 مشخصه های متمایز کننده(الف: توصیف موقعیت )بیان ویژگی ها و 

 ب: تشریح/ استنباط از موقعیت )شناسایی اجزاء و روابط( 

ج: بازنگری )به گونه دیگر دیدن/ از زاویه دید دیگری به موقعیت نگاه کردن( با استفاده از تکنیک های اگر، آنگاه، شش کاله تفکر و 

 اسکمپر.

  برای دستیابی به درک عمیق تر و همه جانبه تر نسبت به موقعیت/ طرح مسئله(.د: تعیین نقطه کانونی )بازبینی شواهد جمع آوری شده 

 هفته پنجم: 

 مطالعه موقعیت

حضور در مدرسه و تکمیل اطالعات مورد نیاز/ شواهد بیشتر برای بیان مسئله. در این جلسه دانشجو با توجه به بازخورد های ارائه شده 

مطالعه مجدد موقعیت)مدرسه( پرداخته و با جمع آوری اطالعات/ شواهد بیشتر گزارش خود را  از سوی همساالن/ همقطاران یا استاد به

 برای یادگیری روش تبیین مسئله تکمیل می نماید. 

 هفته ششم:

 مطالعه موقعیت

ی شده از موقعیت آور گفتگو در این جلسه پیرامون روش ها و فنون مشاهده تأملی ادامه می یابد و دانشجو با استفاده از شواهد جمع

 مورد مطالعه به تبیین مسئله مبادرت می نماید. مرور محور ها در جلسه دوم و آموزش نکات مربوط به تبیین مسئله. 

 الف: توصیف موقعیت )بیان ویژگی ها و مشخصه های متمایز کننده()مرور(
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 ب: تشریح/ استنباط از موقعیت )شناسایی اجزاء و روابط( )مرور(

)به گونه دیگر دیدن/ از زاویه دید دیگری به موقعیت نگاه کردن( با استفاده از تکنیک های اگر، آنگاه، شش کاله تفکر، ج: بازنگری 

 اسکمپر...)مرور(

 ه: تبیین مسئله با استفاده از استدالل قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات جمع آوری شده )آموزش(. 

کسی تنظیم می شود؟: نسخه ای از مجموعه فعالیت های انجام شده در مطالعه موقعیت به همراه  شرح تنظیم پوشه کار... توسط چه

ای دانشجو ضبط گردد. ... منظور همان پوشه کار  بازخوردهای ارائه شده در محورهای مختلف تبیین مسئله در پرونده توسعه حرفه

پورتفولیو بوده ایم ؟ باید به  -یا به دنبال پرونده الکترونیکی یا همان ایاست؟  پرونده توسعه حرفه ای با چه فرمتی باید تشکیل شود؟ آ

 سمتی برویم که دانشجو خود متکفل این امر شود.

 هفته هفتم: 

 مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت فیزیکی مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیس/ مدرسه

موقعیت فیزیکی مدرسه شامل: موقعیت جغرافیایی و محیط بیرونی مدرسه، انواع فضا ها )کتابخانه، تکلیف عملکردی: تهیه گزارش از 

زمین ورزش، آبخوری، سرویس ها، کالس ها، راهرو ها....( نور، جریان هوا، وضعیت بهداشت، امکانات و تجهیزات ) کارگاهی، 

له )فرآیند مسئله شناسی و تبیین مسئله رعایت شود( ارائه یافته ها در آزمایشگاهی، شبکه مجازی، سایت و......( شناسایی و تبیین مسئ

ای از توصیف موقعیت فیزیکی و تحلیل  سمینار مدرسه/ پردیس. این گزارش در قالب روایت نگاری )فرم پیوست( تنظیم شود. نمونه

از سوی استاد به منظور تکمیل اطالعات و  تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها

 شواهد ارائه گردد.

پوشه کار: گزارش دانشجو به همراه بازخوردهای ارائه شده توسط استاد به منظور درک موقعیت فیزیکی و تأثیر آن بر یادگیری دانش 

 آموزان در پوشه کار ضبط گردد. 

 هفته هشتم: 

 مان مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح مدرسه/ پردیسمشاهده تأملی و مسئله شناسی ساختار و ساز

تکلیف عملکردی: تهیه گزارش از ساختار سازمانی، روش های بکارگرفته شده در اداره مدرسه، ساختار سازمانی، نحوه گردش کار در 

وین. آن در قالب روایت نویسی )فرم پیوست( سطح مدرسه، تعامالت میان مدیر، معلمان،کارکنان و نحوه تعامل با اولیاء مدرسه و تد

ای از توصیف ساختار و سازمان مدرسه و تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزی مورد نقد و بررسی قرار گرفته  تنظیم شود. نمونه

 و بازخوردها از سوی استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد.
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ه بازخوردهای ارائه شده توسط استاد به منظور درک ساختار و سازمان مدرسه و تأثیر آن بر یادگیری پوشه کار: گزارش دانشجو به همرا

 دانش آموزان در پوشه کار ضبط گردد. 

 هفته نهم:

مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت عاطفی روانی/ تعامالت در سطح مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیس/ 

 مدرسه

تکلیف عملکردی: تهیه گزارش از موقعیت عاطفی روانی مدرسه شامل: روابط عاطفی میان معلم و دانش آموزان )درک حاالت روانی 

دانش آموزان، برنامه ریزی برای ایجاد جو مثبت و سازنده در فضای کالس و...( تعامالت دانش آموزان با یکدیگر )میزان احترام، 

بط عاطفی میان معلمان و کارکنان و مدیر شناسایی و تبیین شود. یافته ها در سمینار مدرسه/ پردیس. این همدلی، همکاری و....(،  روا

ای از توصیف تعامالت و روابط عاطفی در سطح کالس درس/ مدرسه و  گزارش در قالب روایت نویسی )فرم پیوست( تنظیم شود. نمونه

و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوی استاد به منظور تکمیل اطالعات و تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزی مورد نقد 

 شواهد ارائه گردد.

پوشه کار: گزارش دانشجو به همراه بازخورد های ارائه شده توسط استاد به منظور درک روابط عاطفی و تعامالت در سطح کالس درس 

 ضبط گردد. و مدرسه و تأثیر آن بر یادگیری دانش آموزان در پوشه کار

 هفته دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم: 

 مشاهده تأملی کالس درس و مسئله شناسی فرآیند آموزش/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیس/  مدرسه 

 تکلیف عملکردی: تهیه گزارش از موقعیت آموزشی شامل: جو و فضای عاطفی و روانی، طراحی آموزشی، راهبرد های آموزش،

سازماندهی تکالیف یادگیری، تعامالت میان معلم و دانش آموزان و دانش آموزان با یکدیگر، وضوح و شفاف بودن مباحث، میزان درگیر 

نمودن دانش آموزان در فرآیند یادگیری، مواد و منابع آموزشی، ارزشیابی از یادگیری و...( شناسایی و تبیین شود. این گزارش در قالب 

ای از توصیف فرآیند آموزش در سطح کالس درس و تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث  فرم پیوست( تنظیم شود. نمونهروایت نگاری )

 کارورزی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخود ها از سوی استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد.

 ه استاد در پوشه کار ضبط گردد. پوشه کار: گزارش دانشجو به همراه بازخورد های ارائه شد

 هفته چهاردهم: 

 ثبت و واکاوی تجربیات 
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های روایتی  از جهت نوع اطالعات، روش ها و ابزار های بکارگرفته شده، و یافته های آن در کالس توسط استاد  ای از پژوهش نمونه

مورد بررسی قرار گیرد و با تبیین نقش روایت نویسی و واکاوی آن در آموزش حرفه ای مراحل تحلیل ساختاری روایت ها )بند الف و 

 س درس/ مدرسه آموزش داده شود.  ب( بر روی گزارش های تهیه شده از سطح کال

 تعریف و کاربرد پژوهش روایتی در کارورزی

 تحلیل ساختاری روایت ها

 کدگذاری باز (2

 کدگذاری محوری و انتخاب مضامین  (2

تکلیف یادگیری: مطالعه مقاالت یا منابع علمی در زمینه پژوهش روایتی... قرار نشد از این تعبیر استفاده نکنیم؟ در یکی از محورهای 

 فوق و جمع بندی یافته ها برای ارائه به کالس. 

 تکلیف عملکردی:

 الف: تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده به صورت گروهی

 حلیل و واکاوی گزارش های تهیه شده از مدرسه/ کالس درس و  کدگذاری آن ها برای یافتن مضامینب: ت

 هفته پانزدهم: 

 ثبت و واکاوی تجربیات 

ای از پژوهش های روایتی از جهت نوع اطالعات، روش ها و ابزار های بکارگرفته شده، و یافته های آن در کالس توسط استاد  نمونه

 گیرد و مراحل تحلیل ساختاری بر روی روایت های تهیه شده )بند ج و د( از کالس درس/ مدرسه آموزش داده شود.   مورد بررسی قرار

 تحلیل ساختاری روایت ها

 ارتباط مضامین با یکدیگر (8

 تبیین مسئله  (4

 تکلیف عملکردی:

 الف: تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده به صورت گروهی

 و واکاوی گزارش تهیه شده از سطح کالس درس و مدرسه به منظور یافتن ارتباط میان مضامین و تبیین مسئلهب: تحلیل 

 جلسه شانزدهم: سمینار )بررسی گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس فرآیند شناسایی و تبیین مسئله در سطح مدرسه/ پردیس(
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وقعیت مدرسه و کالس درس را در قالب مسئله های تبیین شده به همراه راه حل در این نشست دانشجویان یافته های خود از مطالعه م

 های مبتنی بر یافته های علمی ارائه نموده و یافته ها در کالس به صورت گروهی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. 

نمایند. در این گزارش دانشجو باید یافته  تکلیف عملکردی: دانشجویان گزارش یافته های خود را در طول ترم را زیر نظر استاد تنظیم

 های خود را از مسئله های مطالعه شده و تبیین و آن را به کمک شواهد و مستندات علمی پژوهشی قابل دفاع ارائه نماید. 

 پوشه کار: گزارش تنظیم شده در پوشه کار توسعه حرفه ای ضبط می گردد.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

کارگیری راهبرد های شناختی در تحلیل موقعیت های واقعی، تقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، بهراهبردهای مس

 تحلیل نقادانه برای شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد  های مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار های گروهی و فردی ارائه می گردد. 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:

(. تهران: دانشگاه 2(. راهنمای عملی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور )2834احمدی، آمنه )-

 فرهنگیان.

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

باید یافته های  ارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس کارورزی یک در قالب سمینار پایانی صورت می گیرد که در آن دانشجویان

خود از مطالعه موقعیت های تربیتی و آموزشی را ارائه و با استناد به یافته های علمی پژوهشی )مطالعه شده در دروس نظری( از آن 

 شود.دفاع نمایند. این جلسه با حضور معلم راهنما تشکیل می

گزارش های ارائه شده در طول ترم و سمینارهای سطح مدرسه و ارزشیابی فرآیند: ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد های داده شده به 

 واحد آموزشی صورت می گیرد. میزان مشارکت در بحث ها، ارائه یافته های جدید، پاسخ به بازخورد های داده شده و... 

و مبنای برنامه ریزی برای  ارزیابی پوشه کار: کلیه گزارش ها به همراه بازخورد های داده شده در پوشه توسعه حرفه ای دانشجو ضبط

ای در پایان دوره قرار می گیرد. یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه  آموزش های بعدی و نیز دفاع از توانایی های حرفه

 در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد. 

ترم مربوط به گزارش عملکردی است که از سوی ارزشیابی عوامل مدرسه )مدیر و معلم راهنما(: بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان 

 معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد. 
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 و به شرح زیر محاسبه می شود:  211امتیاز درس کارورزی بر مبنای 

 امتیاز  21و شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه:  

 امیتاز  41و گزارش های عملکردی مرحله ای:   

 امتیاز  41ائه گزارش پایانی:  و تدوین و ار

 سایر نکات: 

 نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی: 

 بندیتنظیم فهرست و فصل .1

 ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدی .4

 نگارش ادبی و فنی .3

 اعتبار داشتن گزاره ها .50

 ظرافت و زیبائی ظاهری .55

 صحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره ها .53

 عوامل دیداری و هنری مکملارایه نمودارها و  .52

 هاارائه راه حل ها و پیشنهادهای برخاسته از یافته .54

 ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها .51

 رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی .54
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 «3کارورزی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 2

و خالقیت در  18های علمی، شهود گیری از یافته یافته، اخالقی و متعهدانه بدانیم که نیازمند بهره فرایندی سازمانرا تدریس اگر 

فرد است، در آن صورت برنامه کارورزی به جای تمرکز انحصاری بر آموزش فنون، نیازمند آن است بدیل و منحصر به های بی موقعیت

های  واقعی در سطح کالس درس روبرو شود و به آنان کمک کند تا با به کارگیری روش های نه با موقعیتفعاالکه دانشجومعلم 

به آفرینش الگوهای ه دش اندوخته پرداخته و با آگاهی انتقادی نسبت به تجربیات های یادگیری موقعیتاستداللی/ منطقی به بررسی 

ریزی کمک  ش و ارزیابی نتایج حاصل از تصمیمات جهت برنامهکه به آنان در اتخاذ تصمیمات اثربخ ردازندیی بپها واره ذهنی و طرح

 کند.

دهد  انجام می مکان و زمان خاصچه او در یک  و آنهای شخصی معلم  ویژگی است و با وابسته به موقعیت، تدریس عملی 

دانش معلم را در معرض دانشجو، به دنبال آن است تا 2های یادگیری تدارک دیده شده در کارورزی  مرتبط است. از این رو فرصت

تأمل است قرار داده، به آنان کمک کند تا به  (1۱، فراشناختی16، موقعیتی11ای ، رویه14بیانی)که ترکیبی از انواع مختلف دانش  کاربردی

 بپردازند.  های تربیتی در باره موقعیت

بازاندیشی در خصوص و  بررسی نتایج، کسب تجربیات مستقیمامکان  های یادگیری طراحی فعالیتدر این برنامه از طریق 

، 11تکالیف اصیل، دانشجو با قرار گرفتن در معرض 2را به دست آورند. در برنامه کارورزی  های خود دریافتو  های مختلف دیدگاه

هایتاً های بزرگ( و ن های کوچک/گروه  )فردی، گروه مشارکت در فرآیند آموزشرا به طور مقدماتی از طریق  تأمل در عمل توانایی

چه درکالس جریان  به  درک صحیحی نسبت به آندرس کسب خواهد نمود و  های یادگیری در سطح کالس اجرای مستقل فعالیت

گیری  جهتبه شناخت  فرآیند تأملی، به عنوان یک ریزی، اجرا و ارزیابی آگاهی نسبت به تصمیمات ناظر به برنامهیابد.  دارد دست می

 دانشجو کمک خواهد کرد.سبک تدریس و  نوع تفکر، ای حرفه
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- Intuition 
54

- Declarative knowledge  
55

- Procedural knowledge 
56

 - Conditional knowledge  
57

 - Metacognitive Knowledge 
58

-Authentictask 
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 مشخصات درس

 نوع درس: کارورزی

  2تعداد واحد: 

 ساعت 221زمان درس: 

  2پیشنیاز: کارورزی 

 نحوه آموزش: مشترک

 2نام درس: کارورزی 

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

های  ، گروهمشکالت/ نیازهای فردیدرس یا مدرسه(  )در سطح کالس یادگیریمطالعه موقعیت . با تداوم 2

هایی را برای رفع مشکالت/ نیازهای یادگیری طراحی،  فعالیتکند و  بازشناسی/ شناساییکوچک/ بزرگ را 

 نماید.  تولید، اجرا و ارزیابی

 نماید.های خود را روایت  یافتهنموده و  واکاویرا  مشارکت در فرآیند آموزشاز  تجربیات خود. 2

 شایستگی اساسی:

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 

 2سطح  3سطح  5سطح  هامالک

مطالعه 

 موقعیت

های یادگیری را با  موقعیتتوانسته است 

. اما آوری اطالعات توصیف نماید جمع

نتوانسته است مشکل/ نیاز را به کمک 

 شواهد تبیین نماید. 

های یادگیری را با توانسته است موقعیت

مند برای آوری اطالعات به صورت نظام جمع

شناسایی مشکل یادگیری/ نیاز توصیف نموده 

حل/های بهینه را با کمک شواهد  و راه

 آوری شده از موقعیت تبیین نماید جمع

را با  های یادگیریموقعیتتوانسته است 

برای  مندصورت نظامبه  آوری اطالعات جمع

توصیف نموده  شناسایی مشکل یادگیری/ نیاز

روش مداخله را با و  حل/های بهینه راهو 

تبیین  های علمی کمک شواهد معتبر و یافته

 کند.

فعالیتِ 

آموزش/ 

 یادگیری

از/ فعالیت یادگیری طراحی شده ناظر به نی

مسئله شناسایی شده در یکی از انواع 

)فردی، گروه کوچک، جمعی( است، اما 

گزارش اجرا و ارزیابی نشان دهنده تأثیر 

 گذاری بر حل مشکل/ رفع نیاز نیست.

فعالیت یادگیری طراحی شده از انسجام 

برخوردار است و گام های اجرای آن به وضوح 

مشخص شده است. ارزیابی از اجرای فعالیت 

مسئله/ رفع نیاز  دهنده تأثیرگذاری بر حل شانن

 در انواع )فردی، گروه کوچک/ جمعی( است.

فعالیت یادگیری طراحی شده، امکان ایجاد 

انعطاف و اتخاذ تصمیمات آگاهانه ناظر به 

موقعیت آموزش/ یادگیری را فراهم نموده و 

کننده تأثیر  نتایج ارزیابی از اجرای نیز منعکس

مسئله/  کارگرفته شده در حلهای به  حل راه

کوچک/ جمعی(  رفع نیاز در انواع )فردی، گروه

 است.

توسعه 

 ای حرفه

های انجام  گزارش عملکرد شامل فعالیت

ها به  سال است، اما یافته شده در طول نیم

دهنده دالیل موفقیت/  ای که انعکاس گونه

ای خود و  های حرفه ها، محدودیت توانایی

های انجام شده  گزارش عملکرد شامل فعالیت

دهنده  ها انعکاس سال است و یافته در طول نیم

های  ها، محدودیت دالیل موفقیت/ توانایی

ای است اما راهکارهایی برای توسعه  حرفه

های انجام شده  گزارش عملکرد شامل فعالیت

ها  سال است و یافته در طول نیم

ها،  دهنده دالیل موفقیت/ توانایی انعکاس

ای است و راهکارهای  های حرفه محدودیت
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 ای ارائه شده است. عملی برای توسعه حرفه ای ارائه نشده است. حرفه توسعه آن ارائه نشده است.هایی برای  راه

تدوین و 

ارائه 

 گزارش

های  در گزارش ارائه شده از موقعیت

ها بندی گزاره یادگیری کد گذاری، و طبقه

روایتی  در قالب مضامین و ساختار پژوهش

انجام شده،اما شواهد و مستندات کافی 

 ها ارائه نشده است. برای یافته

های یادگیری  در گزارش ارائه شده از موقعیت

ها در قالب بندی گزاره کدگذاری، و طبقه

مضامین و ساختار پژوهش روایتی رعایت شده 

ها ارائه  و شواهد و مستندات کافی برای یافته

 شده است.

های یادگیری  ه شده از موقعیتدر گزارش ارائ

ها در قالب بندی گزاره کدگذاری، و طبقه

مضامین و ساختار پژوهش روایتی رعایت 

شده و شواهد و مستندات مبتنی بر مستندات 

 تجربی و علمی است .

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن . فرصت3

 جلسه اول: 

بندی  ها، برنامه زمان های یادگیری، شیوه تنظیم روایت معرفی برنامه کارورزی و تکالیف عملکردی، نحوه طراحی فعالیت

 سمینارها در سطح مدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد. 

  :جلسه دوم تا شانزدهم

تواند در سطح مدرسه یا واحد  شجو در مدرسه حضور خواهد داشت و جلسات بحث کارورزی برحسب مورد میجلسات دان  در طول این

های یادگیری که در سطح کالس درس  ، دانشجو در مقیاس خرد در فعالیت2جایی که در برنامه کارورزی  آموزشی تشکیل شود. از آن

ینه یادگیری دست خواهد یافت لذا، ضروری است دانشجویان بر اساس کند و از این طریق به تجربیات دست اول در زم مشارکت می

های کوچک،  آموزان را در سطح فردی، گروه ها/ نیازهای تأثیرگذار بر یادگیری دانش سال اول، مسئله گزارش پایانی ارائه شده در نیم

ه و با هدایت معلم راهنما )به صورت مشترک با های یادگیری طراحی و تدوین نمود ها را در قالب فعالیت گروه کالسی شناسایی و آن

تواند  ها/ نیازها می معلم راهنما یا به صورت مستقل زیر نظر معلم راهنما اجرا نماید( به حل مسئله / پاسخ به نیازها اجرا نماید. این مسئله

بعد از اجرا در ارتباط با طرح طراحی شده، و آموزان باشد. گفتگو با دانشجو قبل و  هیجانی دانش-ناظر به عملکردهای شناختی یا عاطفی

ای که منجر به یک خود ارزیابی و شناسایی نقاط قوت و ضعف و راهکارهای  فرآیند اجرای فعالیت باید در فضایی امن و راحت به گونه

 های گفتگو قبل و پس از اجرای فعالیت ضمیمه است(. ارتقاء/ بهبود آن باشد)فرم

توان  های شناسایی شده از سوی دانشجویان از عمق و پیچیدگی متفاوتی برخوردار است لذا، می که مسئلهتوصیه: با توجه به این 

گیری  های یادگیری به صورت فردی، گروه کوچک، جمعی اقدام نمود. تصمیم های مطالعه شده نسبت به اجرای فعالیت برحسب موقعیت

 های یادگیری بر عهده مدرس محترم است(.  در خصوص تقدم و تأخر در اجرای هر یک از این موقعیت

شود در یک  های شناسایی شده در ترم یک را دارا نباشد، توصیه می درصورتی که بنا به دالیلی دانشجو امکان کار بر روی مسئله

های یادگیری بر  ها/ نیازها اقدام شده و فعالیت نشست مشترک میان معلم راهنما، استاد کارورزی و دانشجو نسبت به شناسایی مسئله
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توانند با در نظر گرفتن  اند می ارزیابی شود. دانشجویانی که بنا به دالیلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشدهاساس آن طراحی، اجرا و 

ها برای ورود به عرصه با نظر استاد راهنما  ها و شناسایی مسئله یک برنامه ترمیمی از یک تا چهار هفته نسبت به تهیه/ تکمیل گزارش

 گردد.  نامه آموزشی ناتمام اعالم می ه این گروه از دانشجویان بر اساس آییناقدام نمایند. بدیهی است که نمر

 های کالسی:  تکالیف عملکردی برای مشارکت در فعالیت

 ها با هماهنگی معلم راهنما. های یادگیری و اجرای مستقل فعالیت تهیه طرح برای مشارکت در فعالیت .2

به صورت فردی و مشارکت در اجرای آن زیر نظر معلم راهنما، تهیه گزارش  طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله .2

 ها و ارائه پیشنهادها برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی. بینی از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

در اجرای آن زیر نظر معلم راهنما، تهیه طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله به برای گروه کوچک و مشارکت  .8

ها و ارائه پیشنهادها برای طراحی موقعیت  بینی گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

 یادگیری بعدی.

معلم  طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله در سطح جمعی/ کالس درس و مشارکت در اجرای آن زیر نظر .4

ها و ارائه پیشنهادها برای طراحی  بینی راهنما، تهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

 موقعیت یادگیری بعدی.

 تکالیف عملکردی برای اجرا توسط دانشجو

، تهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله به صورت فردی زیر نظر معلم راهنما .2

 ها و ارائه پیشنهادها برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی. بینی فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله به برای گروه کوچک به صورت فردی زیر نظر معلم راهنما، تهیه گزارش از  .2

 ها و ارائه پیشنهادها برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی. بینی رای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیشاجرای فرآیند اج

درس به صورت فردی زیر نظر معلم راهنما، تهیه  طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله در سطح جمعی/ کالس .8

ها و ارائه پیشنهادها برای طراحی موقعیت  بینی تطبیق آن پیش گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و

 یادگیری بعدی.

 های الزامی محور طراحی فعالیت

 آموزان طراحی فعالیت یادگیری برای درگیر نمودن دانش -

 طراحی فعالیت یادگیری برای مرور مباحث  -

 های کار مشارکتی طراحی فعالیت یادگیری برای آموزش مهارت -

 های تفکر برای پرورش مهارتطراحی فعالیت  -

 طراحی تکلیف یادگیری برای یکی از موضوعات درسی -
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 آموزان  های دانش طراحی فعالیت رفع بدفهمی -

 های تحصیلی  طراحی فعالیت برای رفع عقب ماندگی -

 نظمی، عدم رعایت قوانین( طراحی فعالیت برای تقویت/ بهبود عملکردهای عاطفی )منل بی -

 ها برای سنجش آموخته طراحی فعالیت یادگیری -

 ها به تشخیص معلم راهنما سایر فعالیت -

 ساختار طراحی فعالیت ها: 

 هدف/ پیامد -

 های اجرای فعالیت مراحل/گام -

-..... 

- .... 

- .... 

- ..... 

 مواد/ منابع آموزشی مورد نیاز -

 آموزان در فرایند اجرا روش بازخورد دادن به دانش -

 ها/ سنجش عملکرد سنجش آموخته -

 ه گزارش از اجراتهی

........... 

 سمینارها

 شود: سمینارها در دو شکل اجرا می

بینی شده با مشارکت معلم راهنما  ها و بر اساس طرح پیش الف: در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجرای فعالیت

 ریزی. برای کمک به دانشجو در ارزیابی عملکرد خود و برنامه

تر از تجربیات  ها و دستیابی به درک عمیق آموزشی به صورت مشارکتی برای به مشارکت گذاشتن تجربیات و یافتهب: در سطح واحد 

 کسب شده.

 انواع سمینارها

 سال و الزامی سمینار با حضور معلمان راهنما و دانشجویان دو نوبت در نیم
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 ریزی و اعالم قبلی از سوی مدرس( رت ماهیانه و الزامی)با برنامهنظر به صو ها و تجربیات و تبادل سمینارهای جمعی برای انتقال یافته

 سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترک )اختیاری و با درخواست دانشجویان(

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

ای شناختی برای مطالعه و های یاگیری با رویکرد شناختی، و به کارگیری راهبرده برگزاری کارگاه آموزشی برای طراحی فعالیت

درس به صورت  ها در سطح کالس درس، رویکرد تجربی برای اجرای فعالیت های یادگیری در سطح کالس تحلیل نقادانه موقعیت

های کوچک/ جمعی، راهبردهای مشارکتی، برای مشارکت در سمینارهای کالسی و به بحث گذاشتن تجربیات و ارائه  فردی، گروه

 یافته.

 آموزشی . منابع4

 منبع اصلی:

(. تهران: دانشگاه 2(. راهنمای عملی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور )2834احمدی، آمنه )-

 فرهنگیان.

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

س، مشارکت با معلم راهنما ارزشیابی پایانی در درس کارورزی دو بر اساس تهیه طرح فعالیت در سطح کال ارزشیابی پایانی:

ها، شرکت در  بینی های یادگیری و ارزیابی از نتایج بر اساس پیش های یادگیری، اجرای مستقل فعالیت در اجرای فعالیت

های خود از مطالعه  ها و تجربیات به سایر دانشجویان. در این سمینارها دانشجویان باید یافته سمینارهای کالسی برای ارائه یافته

های علمی پژوهشی )مطالعه شده در دروس نظری( ارائه و از آن دفاع  های تربیتی و آموزشی را ارائه و با استناد به یافته عیتموق

 نمایند. 

سال و سمینارهای  های ارائه شده در طول نیم ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخوردهای داده شده به گزارش ارزشیابی فرآیند:

های جدید، پاسخ به بازخوردهای داده شده  ها، ارائه یافته گیرد. میزان مشارکت در بحث شی صورت میسطح مدرسه و واحد آموز

 و... 

ای  ها به همراه بازخوردهای داده شده در پوشه توسعه حرفه ها از اجرای فعالیت طرح تهیه شده و کلیه گزارشکار:  ارزیابی پوشه

گیرد. یک  ای در پایان دوره قرار می های حرفه های بعدی و نیز دفاع از توانایی ریزی برای آموزش دانشجو ضبط و مبنای برنامه

 گردد.  ر واحد آموزشی ثبت و ضبط مینسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه د
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سال مربوط به گزارش عملکردی  بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان نیم ارزشیابی عوامل مدرسه )مدیر و معلم راهنما(:

 گردد.  است که از سوی معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می

 شود:  و به شرح زیر محاسبه می 211امتیاز درس کارورزی بر مبنای 

 امتیاز  21و شرکت فعال در جلسات کالسی)معلم راهنما(، سمینارها )استاد راهنما(:  

 امتیاز 81های ذکر شده:    و نظر معلم راهنما در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالک

های ذکر  مالکها با توجه به سطح عملکرد دانشجو براساس  نظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجرای و ارزیابی فعالیت -

 امتیاز 81شده 

تدوین و ارائه گزارش پایانی توسط استاد راهنما با کسب نظر از معلم راهنما با توجه به سطح عملکرد دانشجو بر اساس  -

 امتیاز 21های ذکر شده:   مالک

 . باشد می 24% امتیاز یا نمره ۱1 2حد نصاب قبولی در درس کارورزی  -

 سایر نکات: 

 یم گزارش پایانی: نکات اساسی در تنظ

 بندیتنظیم فهرست و فصل .51

 ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدی .54

 نگارش ادبی و فنی .53

 ها اعتبار داشتن گزاره .30

 ظرافت و زیبایی ظاهری .35

 ها صحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره .33

 ارایه نمودارها و عوامل دیداری و هنری مکمل .32

 هابرخاسته از یافتهها و پیشنهادهای  حل ارائه راه .34

 ها ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست .31

 رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی .34

شود در یک های شناسایی شده در ترم یک را دارا نباشد، توصیه میدر صورتی که بنا به دالیلی دانشجو امکان کار بر روی مسئله

های یادگیری بر ها/ نیازها اقدام شده و فعالیتت مشترک میان معلم راهنما، استاد کارورزی و دانشجو نسبت به شناسایی مسئلهنشس

توانند با در نظر گرفتن اند میاساس آن طراحی، اجرا و ارزیابی شود. دانشجویانی که بنا به دالیلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده

ها برای ورود به عرصه با نظر استاد راهنما ها و شناسایی مسئلهمی از یک تا چهار هفته نسبت به تهیه/ تکمیل گزارشیک برنامه ترمی

 T۱) /4/ص8)پگردد. نامه آموزشی ناتمام اعالم میاقدام نمایند. بدیهی است که نمره این گروه از دانشجویان بر اساس آیین
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 شود:  به شرح زیر محاسبه میو  500امتیاز درس کارورزی بر مبنای 

 امتیاز  21و شرکت فعال در جلسات کالسی)معلم راهنما(، سمینارها )استاد راهنما(:  

 امتیاز 81های ذکر شده:   و نظر معلم راهنما در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالک

های ذکر شده  به سطح عملکرد دانشجو براساس مالکها با توجه نظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجرای و ارزیابی فعالیت -

 امتیاز 81

تدوین و ارائه گزارش پایانی توسط استاد راهنما با کسب نظر از معلم راهنما با توجه به سطح عملکرد دانشجو بر اساس  -

 امتیاز 21های ذکر شده:  مالک

  T)۱،1/۱صص/8)پ. باشدمی 24% امتیاز یا نمره ۱1 2حد نصاب قبولی در درس کارورزی  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 

 
 

 «2کارورزی »سرفصل درس 

 .معرفی درس و منطق آن5

گیرد و با مطالعه بافت و  دقیقه( را بر عهده می 31/ 41) ، دانشجو معلم مستقیماً مسئولیت تدریس و اداره کالس درس8در کارورزی

تدوین  13های علمی ارائه شده در برنامه درسیمهارتای که آموزش در آن جاری است، طرح یادگیری را برای آموزش مفاهیم/  زمینه

آموزان حساس بوده و عمیقاً با بافت و بستر هایی باشد  که نسبت به یادگیری دانش ی فرصت نماید. چنین طرحی باید دربرگیرندهمی

میان رح یادگیری نیز باید بتواند بینی شده در طنماید. ماهیت تکالیف یادگیری و عملکردی پیش ها ارتباط برقرار می واقعی زندگی آن

 سازی یادگیری فراهم نماید.یکپارچهآموزان ارتباط برقرار کند و امکان  های پیشین و جدید دانش تجربیات و دانسته

در آموزان تواند به دانش هایی که در بافت و زمینه یادگیری وجود دارد و میهایی در خصوص ظرفیتریزی دانشجو با طرح پرسشبرنامه

هایی برای به تجربه گذاشتن به کارگیری دانش و تجربه پیشین و عالیق شخصی آنان کمک نماید آغاز شده و با تدارک دیدن فرصت

تر/رفع های حاصل از این تجربه برای درک عمیق یابد. یافته آموزان، ادامه میها از سوی دانش ها/ فرضیهها، طرح پرسشدریافت

با توجه به این که یادگیرندگان امکان طرح  -هاشود و نتایج/ آموختهسازی شده به کارگرفته میاقعی/ شبیهها، در موقعیت و بدفهمی

آموزان شود. در این فرآیند دانش برای استحکام بیشتر یادگیری به  اشتراک گذاشته می -های متفاوتی را دارا هستند پرسش/ فرضیه

هایی  استفاده از راهبردهای یادگیری در شرایط جدید به کار بگیرند و به عالیق/ پرسشفرصت خواهند داشت تا دانش کسب شده را با 

های  ها با طرح پرسشها( دانشجو از طریق ثبت و واکاوی روایت که در فرآیند یادگیری طرح شده پاسخ دهند. در طی این مراحل )گام

های محیط آموزشی، تأثیر  یری و هدایت این فرآیند، درک واقعیتها بصیرت بیشتری نسبت به اثربخشی طرح یادگ تأملی و پاسخ به آن

های پیچیده و منحصر به  های خود با موقعیت های شخصی، و نحوه سازگار نمودن توانایی مندی ها و توان آن بر عملکرد خود، ویژگی

ای در کالس،  های مسئله لعه موقعیتها باید بتوانند حس کنجکاوی دانشجو را برای مطا آورد. این پرسش فرد آموزش، به دست می

پژوهی محدود فردی برانگیزد. عالوه های تجربی/ علمی و... را در قالب کنش ارزیابی اثربخشی یک نظریه در عمل، آزمون مجدد یافته

را در فرآیند  ساز عمل جدید بوده و دانشجوزمینهشود  گیری و پس از آن مطرح میهایی که در فرآیند تصمیمبر این پاسخ به پرسش

این مرحله شیوه مطالعه کنش پژوهی فردی در  کند. ای که در آن دست به عمل خواهد زد، یاری میای و بافت و زمینه توسعه حرفه

ای خود در موقعیتی است که  سازی درک و فهم، و اصالح عملکرد حرفه است و هدف از عمل فکورانه دانشجو معلم به سازی عمل، به

 عمل زده است.در آن دست به 

 

 

 

                                                           
 ود(.برنامه درسی/ کتاب درسی )با توجه به این که سند برنامه درسی معموالً در اختیار معلمان قرار ندارد می توان از کتاب درسی لستفاده نم - 13
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 مشخصات درس

 نوع درس: کارورزی

  2تعداد واحد: 

 ساعت 221زمان درس: 

  2نیاز: کارورزی پیش

 نحوه آموزش: مشترک

 8نام درس: کارورزی 

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

های اساسی را شناسایی و طرح یادگیری را طراحی، اجرا و مفاهیم و مهارتدرسی/ کتاب درسی با تحلیل محتوای برنامه 

 ها به موقعیت جدید را مورد ارزیابی قرار دهد.آموزان در انتقال آموختهارزیابی نموده، و تأثیرات آن بر نتایج توانایی دانش

پژوهی را با تکیه بر عقالنیت عملی در قالب کنش نتایج تجربیات خود از فرآیند طراحی، اجرا و ارزیابی و بازبینی و بازاندیشی

 فردی گزارش کند. 

 شایستگی اساسی:

Ck &pk P 8 &2-2کد-

2&2-8 

 8سطح  2سطح  2سطح  هامالک

در طرح یادگیری مفاهیم و  طراحی

های اساسی برنامه مهارت

شناسایی شده اما تکالیف 

یادگیری و عملکردی پیش

 ها وبینی شده با محدودیت

امکانات موقعیت یادگیری، 

تجربیات و دانش پیشین 

 آموزان تناسب ندارد. دانش

در طرح یادگیری مفاهیم و 

های اساسی برنامه مهارت

شناسایی شده و تکالیف 

یادگیری و عملکردی ناظر به 

بافت  فرهنگی و اجتماعی 

آموزان است و تجربیات، دانش

دانش پیشین و عالیق دانش

طراحی قرار آموزان را مبنای 

 داده است.

های در طرح یادگیری مفاهیم و مهارت

های اساسی برنامه شناسایی شده و فرصت

های یادگیری تدارک دیده شده ویژگی

را  61منحصر به فرد  در یک بوم خاص

های فردی برای پاسخ به دامنه تفاوت

 آموزان مورد توجه قرار داده است.دانش

هدایت فرآیند 

 یادگیری

در فرآیند یادگیری تکالیف 

یادگیری و عملکردی 

طراحی شده را مطابق 

پیش بینی اجرا می کند و 

فرایند آموزش از انعطاف 

الزم برای متناسب نمودن 

آن با اقتضائات محیط 

واقعی و پاسخ به نیازها 

 برخوردار نیست.  

هدایت فرآیند یادگیری از 

انعطاف الزم برخوردار است و 

و عملکردی  تکالیف یادگیری

طراحی شده متناسب با 

اقتضائات محیط واقعی، 

نیازهای ایجاد شده  در فرآیند 

 گردد.  یادگیری تعدیل می

هدایت فرآیند یادگیری ناظر به تقویت 

سطوح پیچید تفکر است و عدول از 

بینی شده در طراحی تصمیمات پیش

های یادگیری متناسب با اقتضائات  فرصت

ایجاد شده در فرآیند  محیط واقعی، نیازهای

بدیل آموزش برای پاسخ به شرایط بی

 گیرد.  موقعیت یادگیری مورد توجه قرار می

                                                           
 کالس درس/ مدرسه - 61
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توسعه 

 ای  حرفه

چرخه فرآیندعمل از مرحله 

شناسایی مسئله تا 

بازتعریف مسئله دنبال شده 

است اما گزارش مستند به 

تجربیات کسب شده و 

همراه با پیشنهادات عملی 

ای بعدی ه برای موقعیت

 نیست.

چرخه فرآیندعمل از مرحله 

شناسایی مسئله تا بازتعریف 

آن دنبال شده است و گزارش 

ارائه شده مستند به تجربیات 

کسب شده به همراه 

پیشنهادات عملی برای اقدام 

 بعدی است.

چرخه فرآیندعمل از مرحله شناسایی مسئله 

تا بازتعریف آن دنبال شده است و گزارش 

مستند به تجربیات حاصل از ارائه شده 

عمل تأملی در فرآیند کنش پژوهی فردی 

سازی در است و منعکس کننده مسیر به

عمل، بهبود درک و 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 رعایت 

ا تحلیل و تفسیر شده ام

ها مبتنی بر شواهد و روایت

مند   مستندات متقن/ نظام

ها برای دفاع از یافته

 نیست.

در گزارش ارائه شده ساختار 

مند حاصل کار به صورت نظام

ها و ثبت و واکاوی روایت

متکی بر عقالینت عملی در 

پژوهی فردی فرآیند کنش

ها به کمک است و یافته

ات برخی شواهد و مستند

 پشتیبانی شده است. 

در گزارش ارائه شده ساختار کار به صورت 

ها و مند حاصل ثبت و واکاوی روایتنظام

متکی بر عقالنیت عملی است و نتایج در 

پژوهی فردی نشان از تأثیر  چرخه کنش

آموزان تصمیمات در نتایج یادگیری دانش

دارد و این تصمیمات به کمک شواهد و 

 لمی معتبر شده است .مستندات تجربی و ع

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت3

 جلسه اول: 

بینی شده، شیوه ثبت تجربیات و پژوهی فردی، نحوه تهیه طرح یادگیری با تمرکز بر فرایند پیشمعرفی برنامه کارورزی و فرآیند کنش

بندی سمینارها در سطح مدرسه و واحد  واکاوی آن در هر یک از مراحل کنش پژوهی، ساختار گزارش کنش پژوهی، برنامه زمان

 ها  و سطوح موفقیت.  آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدهای یادگیری و مالک

  :جلسه دوم تا شانزدهم

های یادگیری برای بر عهده گرفتن مسئولیت تدریس در سطح کالس درس مبتنی بر محتوای برنامه درسی)کتاب درسی(، تهیه طرح

ها به موقعیت جدید است. استاد راهنما )برای دوره متوسطه آموزان برای انتقال آموختهاجرا و بررسی تأثیر آن در کسب توانایی دانش

برای دوره ابتدایی استاد تربیتی و مشاوره تخصصی بر حسب نیاز موضوعات درسی( باید  -تربیتی و تخصصیمشارکت استاد راهنمای 

بر فرآیند تهیه طرح کنش پژوهی فردی و اجرای آن تا مرحله تهیه گزارش نظارت داشته باشد و بازخوردهای ارائه شده به منظور 

های درسی و استخراج مفاهیم و مهارتضبط گردد. فرآیند تحلیل محتوای برنامه ای ثبت و حرفهارزیابی عملکرد دانشجو در پوشه توسعه
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اساسی برای تهیه طرح یادگیری و تولید مواد و منابع آموزشی مورد نیاز نیز زیر نظر استاد راهنما و با مشارکت معلم راهنما صورت می

ای صورت گیرد که دانشجو بتواند طرح  و باید به گونهگیرد. از نظر زمانی تنظیم جلسات برای بررسی طرح و تولیدات دانشج

بینی شده را اجرا و نتایج آن را گزارش نماید. در طول این جلسات حضور دانشجو در مدرسه ضروری است و پژوهی فردی پیش کنش

ح مدرسه یا واحد آموزشی تواند در سطجلسات بررسی برای بازخورد دادن، انتقال تجربیات و... در قالب سمینارها بر حسب مورد می

 گفتگو میان استاد/ معلم راهنما قبل و پس از اجرای طرح یادگیری ضمیمه است(. 62تشکیل شود. )فرم پیشنهادی

های شناسایی شده برای شروع کنش پژوهی فردی از اهمیت زیادی برخوردار است با توجه به این که مطالعه موقعیت و مسئله توصیه:

ریزی الزم را به منظور کمک به دانشجو برای تهیه  برنامه 2و 2ستاد راهنما با مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزی شود الذا، توصیه می

آمیز آن از سوی دانشجویان بنمایند. فرآیند رفت و برگشت برای حل مسئله ممکن است  طرح کنش پژوهی فردی و اجرای موفقیت

 های متعدد باشد. نیازمند طراحی

درس متمایز است های رایج آموزشی در سطح مدرسه و کالسهای یادگیری تهیه شده احتماالً با روشاین که ماهیت طرح با توجه به

باشد لذا، هماهنگی با معلم راهنما و مدیریت مدرسه برای اجرای و نیازمند تدارک منابع و مواد آموزشی/ فضای یادگیری متفاوتی می

شرط تأیید  اهنما و دانشجو الزامی است. تأمین منابع/ امکانات و همکاری با دانشجو برای تهیه آن بههای یادگیری از سوی استاد رطرح

 استاد راهنما از سوی واحد آموزشی الزامی است.

 تکالیف عملکردی: 

 الف: طراحی و اجرای طرح کنش پژوهی فردی

 کنش پژوهی فردیتهیه طرح کنش پژوهی و تأیید آن توسط استاد راهنما بر مبنای چرخه  (2

 ای که در فرایند کنش پژوهی فردی به دنبال دستیابی به آن است( )تعیین انتظارت حرفهتبیین واضح و روشن از مسئله  (2

 ها در موقعیتی)آموزشی/ تربیتی(  شناسایی و تحلیل ظرفیت (8

 ها و سطوح عملکرد  ها/ سئواالت/ اهداف به همراه مالکتعیین فرضیه (4

 مل در گفتگو با استاد راهنما/ معلم راهنما )قبل و بعد از عمل( طراحی و تدوین طرح ع (1

 68و جمع آوری اطالعات از فرآیند طراحی و اجرا 62اجرای طرح یادگیری (6

 تأمل درباره عمل انجام شده، تبیین و فهم آن و بازگشت به مرحله اول )به صورت رفت و برگشت تا حل مسئله( (۱

                                                           
 تواند با توجه به شرایط و اقتضائات مورد بازنگری قرار گیرد. ها می فرم - 61

 . در صفحه ی بعد این طرح و ساختار آن به طور کامل توضیح داده شده است.62
چرخه کنش پژوهی فردی  ها/ سؤاالت یا .... درهای الف، ب، ج و د پیوست برای پاسخ به فرضیهحد اقل طرح یادگیری را بر اساس فرم 6دانشجو باید  - 63

  اجرا  نماید.
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های شخصی )تأمل قبل، و پس از عمل(، جلسات بحث و  ها، روایت مل دست نوشتهآوری اطالعات از فرایند اجرا )شا جمع (1

 آموزان و....(  آموزان، نتایج سنجش از یادگیری دانش های دانش گفتگو با استاد و معلم راهنما، کاربرگ

 ها تحلیل و تفسیر یافته (3

ها و سطوح  سئوال یا... طرح شده و مالک ها بر اساس فرضیه؟ بندی اطالعات،  تحلیل و تفسیر یافته کد گذاری و طبقه (21

 عملکرد

 تهیه گزارش کنش پژوهی فردی  (2

 ب: طرح یادگیری

 طرح یادگیری 

 های فردی/جمعی در بافت/ زمینه یادگیری( برای تهیه طرح های آن )ظرفیتمطالعه موقعیت یادگیری و شناسایی ظرفیت

 یادگیری

 ها درسی(، شناسایی مفاهیم و مهارت )کتابدرسی  تدوین طرح یادگیری بر اساس تحلیل برنامه 

 بینی شده طراحی تکالیف یادگیری و عملکردی برای مراحل یادگیری پیش 

 تولید مواد آموزشی مورد نیاز برای اجرای طرح یادگیری 

  هدایت فرآیند یادگیری در سطح کالس درس/ مدرسه 

 موقعیت جدیدها به آموزان در انتقال آموختهارزیابی از توانایی دانش 

 ساختار طرح یاددهی یادگیری:

 درسیدرسی/ کتابها در برنامهمفاهیم و مهارت 

 پیامد یادگیری 

 های طرح یادگیریمراحل/گام 

برخاسته از  آموز بوده و در ارتباط با زندگی روزمره دانشبرقراری ارتباط )فرصت یادگیری تدارک دیده شده  -

  آموز با آن روبرو است(هایی است که دانشمسایل/ چالش

کمک کند تا با  یادگیرندهقابل تجربه/ آزمایش/ بررسی باشد، به کردن )فرصت یادگیری تدارک دیده شده تجربه -

/ از طریق پژوهش های نو بیاندیشدهها دست پیدا کند، اختراع کند و به ایدحلبروز خالقیت خود به کشف روابط/ راه

  (های خود پاسخ دهدبه پرسش

مفاهیم و اطالعات کسب شده برای دستیابی به درک عمیق و به کارگیری به کار بستن )فرصت کاربردی نمودن  -

آوردن یک تصور آموز فراهم شود. مثل: ایجاد ارتباط بین تئوری و عمل/ بکارگیری آن برای به دستآن توسط دانش

 (حل مسئله یا پژوهش انجام شده/ ای در ارتباط با مسئله حرفه
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ها را در موقعیتی آموزان را به کار گروهی تشویق کند و آنتا حد امکان دانشگذاشتن )فرصت یادگیری به اشتراک -

ها و عرضه به تعامل و تلفیق یافتهنیاز  هاآوری اطالعات و تجزیه و تحلیل آنقرار دهد تا برای انجام پژوهش یا جمع

 افزایی کند( مختلف کند/ ایجاد همان در قالبی جدید/ مطالعه موضوع از زوایای 

ها به موقعیت جدید های جدیدی برای به کارگیری و بسط آموختهفرصتها  به موقعیت جدید )انتقال آموخته -

 فراهم شود( 

 مواد/ منابع آموزشی موردنیاز/ تدارک دیدن فضای یادگیری 

 آموزان در فرایند یادگیریروش بازخورد دادن به دانش 

 ها/ سنجش عملکردسنجش آموخته 

 ای تأمل و واکاوی تجربیات حرفه

های ممکن موقعیت یادگیری )فردی/ ها )با مطالعه مجدد تجربیات واکاوی شده در ترم اول و دوم ظرفیتبینیبررسی پیش -

گیری از این ظرفیت برای ورود به مرحله برقراری  جمعی که در بافت و زمینه وجود دارد( را شناسایی نموده و چگونگی بهره

 ارتباط را مشخص نماید. 

 ها و چگونگی مدیریت آن در فرایند آموزشتعیین موانع و محدودیت -

 اجرا )تطبیق با شرایط/ نیازهای یادگیری و...(  بررسی علل تغییرات طرح در فرآیند -

 بررسی نتایج یادگیری و چگونگی دستیابی به آن -

 ای و تجربیات کسب شده واکاوی فرایند عمل حرفه -

 گیری از آن در موقعیت بعدی آموزشهای خود برای بهرهشناسایی نقاط قوت و ظرفیت -

 اتخاذ تصمیمات برای به کارگیری تجربیات در موقعیت بعدی  -

 سمینارها

های شناسایی شده  به منظور گفتگو پیرامون ظرفیتالف( جلسات بحث و گفتگوی فردی/ گروهی/ جمعی قبل از طراحی: 

و سنجش، نحوه هدایت یادگیری های یادگیری )مراحل برقراری ارتباط و....( در موقعیت و چگونگی پیوند آن با پیامد یادگیری/ فرصت

شود این جلسات در سطح مرکز یا پردیس یابی به آن است. توصیه میای که دانشجو به دنبال دست در سطح کالس و مقاصد حرفه

 تشکیل شود.

در این جلسات دانشجو باید گزارشی از فرآیند اجرا که شامل طرح ب( جلسات بحث و گفتگو پس از اجرای طرح یادگیری: 

دگیری، بازخوردهای ارائه شده در هر یک از مراحل آموزش، تحلیل و تفسیر را به همراه داشته باشد. این جلسات باید به دانشجو یا

گیری از آن در موقعیت بعدی به دست آورد. این  ای خود و چگونگی بهره های حرفهتری نسبت به ظرفیتکمک کند تا تصویر روشن

 شود.پذیر میطه سطح تأمل بر روی عمل( ارائه شده از سوی استاد امکانمهم به کمک بازخوردهای )در س
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 تواند در دو شکل زیر اجرا شود:سمینارهای پس از اجرا می

بینی شده با هماهنگی معلم راهنما و ارائه بازخورد برای در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجرای برنامه پیش الف:

 ادامه کار 

تر از تجربیات  ها و دستیابی به درک عمیق در سطح مرکز یا پردیس به صورت مشارکتی برای به اشتراک گذاشتن تجربیات و یافته ب:

شود برگزاری سمینارها در هر پژوهی فردی دنبال می های دانشجویان در قالب کنش کسب شده. با توجه به این که در این ترم فعالیت

کند. سمینارها فرصت اجرای هر مرحله به شیوه مشارکتی به درک انتظارات و انتقال تجربیات کمک می یک از مراحل قبل و پس از

 دهد. ای در اختیار دانشجویان قرار می های حرفهارزشمندی را از طریق به اشتراک گذاشتن تجربیات برای کسب مهارت

 انواع سمینارها

 مان راهنما سمینار با حضور استاد راهنما/ دانشجویان و معل

 ریزی و اعالم قبلی از سوی استاد(ها و تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الزامی)با برنامهسمینارهای گروهی برای انتقال یافته

 سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترک )اختیاری و با درخواست استاد/ دانشجویان(

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

های ردهای مستقیم، غیرمستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، به کارگیری راهبردهای شناختی در تحلیل موقعیتراهب

واقعی، تحلیل نقادانه برای شناسایی و تبیین مسئله، راهبردهای مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینارهای گروهی و فردی ارائه می

 گردد. 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:

(. تهران: دانشگاه 2(. راهنمای عملی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور )2834احمدی، آمنه )-

 فرهنگیان.

 منبع فرعی:

 شود()متعاقبا اعالم می
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 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

گیرد که در آن دانشجویان باید یافتهی صورت میدر قالب سمینار پایان 8ارزشیابی پایانی در درس کارورزی  ارزشیابی پایانی:

 شود.تواند با حضور معلمان راهنما تشکیل میهای خود از نتایج کنش پژوهی فردی ارائه و از آن دفاع نمایند. این جلسه می

مینارهای سطح های ارائه شده در طول ترم و سارزشیابی فرآیند بر اساس بازخوردهای داده شده به گزارش ارزشیابی فرآیند:

 های جدید، پاسخ به بازخوردهای داده شده و... ها، ارائه یافتهگیرد. میزان مشارکت در بحثمدرسه و واحد آموزشی صورت می

ها در مراحل مختلف کنش پژوهی فردی به همراه بازخوردهای داده شده در پوشه توسعه حرفهکلیه گزارش کار:ارزیابی پوشه

گیرد. یک ای در پایان دوره قرار می های حرفههای بعدی و نیز دفاع از تواناییریزی برای آموزشای برنامهای دانشجو ضبط و مبن

 گردد. نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می

  های های ارزیابی طرح یادگیری: مالک

 های یادگیری انعطاف فرصت 

 انعطاف در فرایند اجرا 

 های یادگیری به کارگیری مهارت 

  فراخواندن سطوح باالی تفکر 

 آموزان تنوع محصول  یادگیری/ تولیدات دانش 

ارزشیابی عوامل مدرسه )مدیر و معلم راهنما(: بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردی است که از 

 . 64گرددسوی معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می

 شود: و به شرح زیر محاسبه می 211متیاز درس کارورزی بر مبنای ا

 امتیاز  21و شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه:  

 امتیاز  81ای:   های عملکردی مرحلهو گزارش

 امتیاز  81پژوهی فردی:   و گزارش کنش

 امتیاز 21و دفاع در جلسه پایانی 

 امتیاز از مجموع امتیازها است% ۱1مبنای قبولی کسب حداقل  -

                                                           
 در فرم ارزیابی ارائه خواهد شد.  - 64
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 «4کارورزی »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .5

)مجری فعال( 61ریز درسی رود دانشجو با تجربیات کسب شده، بتواند در نقش معلم به عنوان برنامه کارورزی  انتظار می در ترم چهارم

حاضر شده و ضمن تحلیل برنامه درسی تجویزی، واحد یادگیری را برای پاسخ به نیاز ها/حل مسایل یادگیری دانش آموزان طراحی، 

یستگی های پیش بینی شده در برنامه درسی، مورد ارزیابی قرار دهد. با توجه به ویژگی نظام تولید، اجرا و نتایج آن را در کسب شا

برنامه ریزی درسی در ایران، تطبیق آن با موقعیت های تربیتی/ آموزشی و به منظور حفظ استانداردهای برنامه درسی این فرآیند با 

های  و استفاده عقالنی و مؤثر از آموخته 6۱کوس مبتنی بر درک اصیلطراحی معتدوین می شود.  66استفاده از رویکرد طراحی معکوس

ها برای  بینند و استفاده از آموخته سوی آنچه می ای که دانشجو را به آن نظری و نحوه بکارگیری آن در عرصه عمل است، به گونه

شده و با تعیین شایستگی های مورد انتظار، ( آغاز 61این فرایند با تحلیل برنامه درسی )تحلیل کتاب درسیکند.  ساخت معنا هدایت 

ها و سطوح عملکرد، طراحی تکالیف یادگیری و عملکردی برای هدایت فرآیند یادگیری و کمک به یادگیرندگان در بسط قابلیت  مالک

سیری است که ها در آغاز برای روشن شدن تصمیمات معلم برای تعیین م تعیین شایستگییابد.  ادامه می 63ها و ظرفیت های وجودی

شود تا نگاه معلم را همواره بر شایستگی های مورد انتظار برنامه درسی متمرکز نگاه دارد. محتوا در  یادگیرنده باید طی کند و موجب می

۱2/ مفاهیم و مهارت  های اساسی ۱1ایده کلیدی"چارچوب 
گردد تا در طراحی واحد یادگیری امکان تلفیق  شود و باعث می مطرح می "

ی توجه به حافظه و به عبارتی  یادگیری از محدوده -ون و بیرون از حوزه یادگیری فراهم شود. در چنین شرایطی فرایند یاددهیدر در

در طی این مسیر،  کامالً خارج شده و همواره آموزش بر دستیابی به شایستگی ها متمرکز میماند. "آموزش برای به خاطر سپردن"

ها و حقایق را به  بین اطالعات جدید و دانش و آموخته های پیشین خود ارتباط برقرار کنند، واقعیت یادگیرندگان قادر خواهند بود،

کنند پیوند دهند و آن را در زمینه های جدید به کار گیرند. از آنجایی که این شیوه از  و روزمره ای که با آن برخورد می« مسائل کلی»

و تلفیق موضوعات در برنامه درسی در سطح پایه یا دوره تحصیلی است، لذا اتخاذ طراحی نیازمند درهم نوردیدن مرز های دانش 

های  های مختلف )راهبرد تصمیمات باید با مشارکت معلمان در سطح مدرسه صورت بگیرد و در طراحی فرصت های یادگیری از راهبرد

کردی استفاده شود. عمل فکورانه در این مرحله ناظر به مستقیم، غیر مستقیم، تعاملی، رشد فردی( برای طراحی تکالیف یادگیری و عمل

ها در فرآیند طراحی، تدوین، اجرا و ارزیابی واحد یادگیری، یافتن روابط علت و معلولی میان شیوه کار و کارکرد ها،  کاویدن منظم رخداد

 نتایج و علل آن در سطح مدرسه به شیوه مشارکتی و در قالب درس پژوهی است. 

                                                           
مسئولیت تطبیق، تدوین، اجرا و  ]معلم [ برای خلق فرصت های تربیتی و آموزش»  22نقش معلم در برنامه درسی ملی ) صفحه  -سند تحول بنیادین 22هدف عملیاتی  - 61

 «(.ارزشیابی برنامه های درسی و تربیتی در سطح کالس درس را بر عهده دارد
66 - backward design  
6۱

 - Genuine understanding 
 درصورتی که سند برنامه درسی در اختیار دانشجویان قرارنداشته باشد.  - 61
نقش معلم «. یادگیری و تربیت پذیری و توسعة شایستگی های خویش به لحاظ ذاتی نقش فعال دارد -در فرآیند یاددهی» 22برنامه درسی ملی نقش دانش آموز صفحه  - 63
 «. م سازدبا شناخت و بسط ظرفیت های وجودی دانش آموزان و خلق فرصت های تربیتی و آموزشی زمینه درک و انگیزه اصالح مداوم موقعیت آنان را  فراه» 

۱1 - Key idea 
دربرگیرنده مفاهیم و مهارت های اساسی و ایده های کلیدی مبتنی بر شایستگی های مورد انتظار از دانش آموزان ]محتوا[بند دو محتوا ) 28برنامه درسی ملی صفحه  - ۱2

  «.است
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 سمشخصات در

 نوع درس: کارورزی

  2تعداد واحد: 

 ساعت 221زمان درس: 

نحوه آموزش:  8پیشنیاز: کارورزی 

 مشترک

 4نام درس: کارورزی 

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

با تحلیل محتوای برنامه درسی/ کتاب درسی واحد یادگیری برای کسب شایستگی های مورد انتظار در برنامه درسی را با  

 مشارکت معلمان در سطح مدرسه طراحی، اجرا و تأثیر آن را در بهبود عملکرد دانش آموزان مورد ارزیابی قرار دهد. 

ای خود در سطح مدرسه را گزارش  یافته های حاصل از عملکرد حرفه با ثبت و واکاوی تجربیات در فرایند درس پژوهی،

 نماید.

 شایستگی اساسی:

Ck &pk P 8 &2-2کد-

2&2-8 

 8سطح  2سطح  2سطح  هامالک

در طراحی و تولید واحد  طراحی و تولید

یادگیری استاندارد های 

برنامه درسی را مورد توجه 

قرار داده است اما 

نتوانسته پیوند میان 

موضوعات مختلف در 

درون یا بیرون حوزه 

یادگیری را مورد توجه 

ای که  قرار دهد، به گونه

ایده ارائه شدهه منجر به 

مشارکت معلمان در 

 فرآیند درس پژوهی شود. 

راحی و تولید واحد در ط

یادگیری استاندارد های برنامه 

درسی را حول مفاهیم و 

مهارت های اساسی  سازمان 

داده و از این طریق امکان 

تلفیق موضوعات مختلف در 

درون حوزه یادگیری برای 

خلق فرصت های یادگیری را 

فراهم نموده است. این ایده به 

دلیل تأثیر گذاری بر یادگیری 

از سوی معلمان دانش آموزان 

پایه تحصیلی مورد پذیرش 

 قرار گرفته است.

در طراحی و تولید واحد یادگیری 

استاندارد های برنامه درسی را 

حول ایده کلیدی مفاهیم و مهارت 

های اساسی سازمان داده است و 

از این طریق امکان تلفیق میان 

موضوعات در درون و بیرون حوزه 

یادگیری را برای خلق فرصت 

یادگیری فراهم نموده است.  های

این ظرفیت  حاصل فرایند گفتگو 

با معلمان در سطح مدرسه کنار 

آمدن با چالش ها، یافتن راه حلها، 

شناسایی نقاط کور و اصالح طرح 

 است. 

هدایت فرآیند 

 یادگیری

هدایت فرآیند یادگیری 

متمرکز بر پرسش 

اساسی/ مسئله نیست و 

فرصت های یادگیری 

امکان طرح  طراحی شده

تجربیات دانش آموزان را 

برای پاسخ به پرسش 

های برخاسته از موقعیت 

 فراهم نمی کند.

پرسش اساسی/ مسئله طرح 

شده امکان طرح تجربیات 

دانش آموزان را حول ایده 

کلیدی فراهم نموده است و 

پاسخ دانش آموزان به تکالیف 

یادگیری/ عملکردی پیش 

بینی شده  نشان دهنده درک 

یق آنان نسبت مفاهیم و عم

مهارت های اساسی در درون 

هدایت فرآیند یادگیری متمرکز بر 

پرسش اساسی/ مسئله طرح شده 

ای است که امکان  است به گونه

به مشارکت گذاشتن تجربیات 

دانش آموزان حول ایده کلیدی و 

درک عمیق مفاهیم و مهارت 

های اساسی را فراهم می کند. 

نعطاف در فرآیند آموزش موجب ا

شده است تا یادگیرندگان خود به 
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پرسش ها/ مسئله های برخاسته  حوزه یادگیری است  

از موقعیت پاسخ دهندن و در این 

رابطه از مشارکت  پشتیبانی 

معلمان در دوره و پایه نیز 

 برخوردار است. 

در بررسی و واکاوی  ای  تأمل حرفه

تجربیات در طول دوره 

کارورزی توانسته است 

تجربیات شخصی کسب 

شده در تعامل با معلمان/ 

همقطاران و ارتباط آن با 

عملکرد خود را مورد 

بررسی قرار دهد اما تأثیر 

خود در   آن بر عمل حرفه

آینده را تبیین نکرده 

 است. 

بررسی و واکاوی تجربیات در 

لید، اجرا واحد طول طراحی، تو

یادگیری منجر به درک همه 

جانبه نسبت به ابعاد عمل 

ای شده است و توانسته  حرفه

ای با  تأثیر گفتگوی حرفه

معلمان/همقطاران را در بهبود 

عملکرد خود منعکس نمایده و 

بر اساس آن تصمیماتی را 

ای خود  برای توسعه حرفه

 اتخاذ کند. 

بررسی و واکاوی تجربیات در 

راحی، تولید و اجرای واحد طول ط

یادگیری با مشارکت معلمان/ 

همقطاران انعکاس دهنده، درک 

همه جانبه نسبت به ابعاد عمل 

ای است و تصمیمات اثر  حرفه

بخشی که حاصل خویشتن 

ای با  و گفتگوی حرفه ۱2کاوی

معلمان  است را برای بازتعریف 

سبک تدریس خود اتخاذ نموده 

 است. 

تدوین و ارائه 

 گزارش 

در گزارش پایانی ارائه 

شده داده های حاصل از 

عملکرد طبقه بندی شده 

است، اما تحلیل و تفسیر 

آن مبتنی بر شواهد 

تجربی و مستندات کافی 

برای دفاع از عملکرد 

ای در فرآیند درس  حرفه

 پژوهی نیست.

در گزارش پایانی مجموعه 

داده های گردآوری شده از 

حد یادگیری را بر اجرای وا

اساس سطح تأثیر گذاری بر 

عملکرد دانش آموزان به 

صورت نظام مند کدگذاری، 

طبقه بندی و مضمون یابی 

کرده است و نتایج را با استفاده 

از شواهد مبتنی بر تأثیر 

ای در فرآیند  عملکرد حرفه

درس پژوهی گزارش کرده 

 است. 

در گزارش پایانی مجموعه داده 

شده را  برای های گردآوری 

انعکاس قابلیت های حرفه ای به 

صورت نظام مند کدگذاری، طبقه 

بندی و مضمون یابی کرده و 

یافته های حاصل از تحلیل و 

تفسیر اطالعات جمع آوری شده 

را با نگاهی نقادانه نسبت به 

عملکرد حرفه ای خود و تأثیر آن 

بر یادگیری دانش آموزان/ 

 معلمان/ همقطاران در فرآیند

درس پژوهی را گزارش نموده 

 است. 

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت3

                                                           
71

- Self- reflection  inquiry  
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 جلسه اول: 

در این ترم دانشجویان با توجه به تجربیات کسب شده در طول اجرای برنامه، درک عمیق تری نسبت به توانایی های خود، نحوه 

برخورد با موقعیت های واقعی کالس درس، نحوه کنار آمدن با چالش ها و... بدست آورده اند و می توانند تصمیمات خود را در فرایند 

د های یادگیری با مشارکت سایر معلمان/ همقطاران به مرحله اجرا بگذارند. لذا ضروری است اساتید در آغاز طراحی، تولید و اجرای واح

ر کار فرآیند درس پژوهی، فرآیند تهیه طرح واحد یادگیری، اجرا و ارزیابی از نتایج آن را با تمرکز بر: شیوه ثبت تجربیات و واکاوی آن د

تعامل با معلمان/ همقطاران در سطح مدرسه در فرآیند طراحی، تدوین، اجرا  و ارزشیابی از نتایج هر یک از مراحل درس پژوهی، نحوه 

واحد یادگیری، ساختار گزارش درس پژوهی، برنامه زمان بندی سمینارها در سطح مدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد 

پیامد های یادگیری را در یک نشست جمعی به بحث بگذارند. توصیه می دانشجویان بر اساس مالک ها  و سطوح موفقیت بر اساس 

شود در این نشست نسبت به نحوه گروه بندی دانشجویان به عنوان تیم درس پژوهی برای طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی واحد های 

 یادگیری اقدام شود. 

تشکیل تیم درس پژوهی سازمان داد. روش مشارکت دانشجویان در نفر)حد اکثر( برای  4می توان دانشجویان را در گروه های دو تا 

 فرآیند طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی به شرح زیر است: 

مطالعه برنامه درسی )کتاب درسی( استخراج مفاهیم و مهارت های اساسی و سازمان دادن آن ذیل ایده کلیدی، تولید واحد  .2

 یر نظر استاد تربیتی و تخصصی  انجام می شود. یاگیری. این فعالیت توسط تیم دانشجویان ز

اجرای واحد یادگیری در کالس درس توسط یکی از اعضا و مشاهده و ثبت عملکرد توسط سایر اعضاء تیم به طور همزمان و  .2

 به تفکیک هر عضو گروه )معلمان/ همقطاران(

جمع آوری اطالعات از فرآیند تدریس توسط کلیه اعضاء برای ارائه در جلسه گروهی )دیدن فرآیند آموزش از زوایای مختلف(  .8

به همراه نتایج ارزشیابی از یادگیری دانش آموزان با استفاده از روش های رسمی/ غیر رسمی. این جلسات به طور مستمر در 

ر روی نتایج بازخورد های ارائه شده از سوی همکاران/ همقطاران برای بهبود عملکرد طول اجرا و بعد از هر جلسه تشکیل و ب

در جلسه بعد تصمیم گیری می شود. کل مذاکرات در این جلسات ثبت و ضبط شده و در نشست پایانی به منظور شناسایی 

 (. 6، 1و  4ی مجدد قرار می گیرد)بند نقاط قوت و ضعف و تأثیر گروه در عملکرد هر یک از اعضاء و نتایج حاصله مورد بررس

بررسی گزارش مشاهدات و اطالعات جمع اوری شده در گروه  و نقد و ارزیابی نتایج یادگیری دانش آموزان و تنظیم آن در   .4

 قالب گزارش پایانی کل گروه )دانشجویان(

هبود آن برای دستیابی دانش آموزان به تعیین نقاط کور/ محدودیت ها در طراحی/ اجرا و ارائه پیشنهادات برای اصالح/ ب .1

 سطح باالتر یادگیری

ای و صورت بندی مجدد هویت  تحلیل عملکرد گروه، شناسایی یافته ها و تأثیر گفتگو ها در درک و پذیرش مسئولیت حرفه .6

 ای و...( ای توسط هر یک از اعضاء )میزان تأثیر گذاری بر عملکرد گروه، یادگیری های حرفه حرفه
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  نظام مند این نشست ها برای بررسی نتایج یادگیری دانش آموزان و تصمیم گیری در خصوص روش هایی که منجر تشکیل

به بهبود یادگیری همه دانش آموزان می شود، دارای اهیمت است. تأمل فردی و تأمل گروهی، انعکاس یادگیری روش ها، 

ها تحت تأثیر فرایند عمل مشارکتی قرارگرفته است، ایده هایی  اصولی که در کار از آن تبعیت شده است و...، چگونه تفکر آن

 که آن ها از این بحث ها به کالس های درس خود خواهند برد.

  روایت نویسی از مجموعه ایده پردازی ها برای طراحی،تولید، و اجرا، یاداشت های شخصی قبل، حین و پس از اجرا، نشست

 ها گروهی، فرایند اجرا.....

 ا معلم راهنما و مدیر مدرسه به منظور تشکیل جلسات درس پژوهی در سطح مدرسه بر عهده استاد راهنما است. هماهنگی ب

درصورتی که امکان شکل گیری تیم درس پژوهی در سطح مدرسه وجود نداشته باشد می توان تیم را در سطح پردیس/ 

 ن تیم در سطح مدرسه خواهد بود. مرکز تشکیل داد. مسئولیت انجام کلیه فعالیت های فوق بر عهده ای

  :جلسه دوم تا شانزدهم

در این ترم دانشجو مسئولیت تدریس در سطح کالس درس را بر اساس تهیه طرح واحد یادگیری )حد اقل یک فصل/بخش کتاب 

درسی( را بر عهده دارد و باید واحد یادگیری خود را حول یک ایده کلیدی که پوشش دهنده محتوای برنامه درسی) مفاهیم  و مهارت 

نفره در سطح پرددیس/ مرکز به  4تا  2راحی نماید. طرح تهیه شده پس از بررسی در گروه های اساسی و... در کتاب درسی( است ط

همراه دفاعیه آن در شورای معلمان دوره/ پایه تهیه و در سطح مدرسه با حضور استاد راهنما از آن دفاع می شود. نظرات معلمان بر 

ایج اجرای آن به شیوه درس پژوهیُ مورد تحلیل و تفسیر قرار می روی طرح اعمال و طرح با مشارکت معلمان دوره/ پایه اجرا و نت

ها مسیری که دانشجو قصد طی نمودن آن را دارد روشن شده و به دفاع از  دانشجو پاسخ به این پرسشگیرد. در گفتگو استاد راهنما و 

ه یادگیرندگان باید به آن دست یابند، های کلیدی، مفاهیم اساسی، مهارت های اساسی ک طرح در جلسه معلمان کمک می کند: ایده

های مورد انتظار تحقق یافته و دانش آموزان به راستی مطالب را فرا  کدام اند؟ چه مدارک و شواهدی بیانگر آن است که شایستگی

و سطوح ارزیابی های جدید به کار گیرند؟ مالک ها  های خود را به نحوی معنادار و موثر در موقعیت گرفته اند و می توانند آموخته

های یادگیری، تکالیف عملکردی( به یادگیرندگان کمک خواهد کرد تا خود،  شایستگی ها چیست؟ چه راهبردها و راهکارهایی )فعالیت

 مفاهیم را بسازند و به افرادی صاحب دانش و توانمندی در زمینه ای خاص تبدیل شوند؟

برای دوره ابتدایی استاد تربیتی و مشاوره تخصصی بر  -هنمای تربیتی و تخصصیاستاد راهنما )برای دوره متوسطه مشارکت استاد را 

حسب نیاز موضوعات درسی ( باید بر فرآیند تهیه طرحِ واحد یادگیری و فرآیند درس پژوهی و اجرای آن تا مرحله تهیه گزارش نهایی 

ای او ثبت و ضبط گردد. فرآیند تحلیل  نشجو در پوشه حرفهنظارت داشته باشد و بازخورد های ارائه شده به منظور ارزیابی عملکرد دا

با  محتوای برنامه درسی و تعیین ایده کلیدی برای تهیه واحد یادگیری و تولید مواد و منابع آموزشی مورد نیاز نیز زیر نظر استاد راهنما و

ای صورت گیرد  تولیدات دانشجو باید به گونه مشارکت معلم راهنما صورت می گیرد. از نظر زمانی تنظیم جلسات برای بررسی طرح و

که دانشجو بتواند طرح درس پژوهی پیش بینی شده را با مشارکت معلمان در سطح مدرسه اجرا و نتایج آن را گزارش نماید. در طول 

د دانشجو در ترم حضور دانشجو در مدرسه برای تعامل با معلمان/ کادر مدرسه ضروری است و جلسات گفتگو برای بررسی عملکر
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مدرسه و رفع محدودیت ها یا تدارک شرایط برای اجرای واحد یادگیری، بازخورد دادن، انتقال تجربیات و... در قالب سمینار ها بر حسب 

 مورد می تواند در سطح مدرسه یا واحد آموزشی تشکیل شود. 

شروع فرآیند درس پژوهی از اهمیت زیادی برخوردار است  توصیه: با توجه به این که سئوال/ مسئله ها/  نیاز های شناسایی شده برای

و این سئوال/ مسئله ها/ نیاز ها باید از بستر مدرسه و کالس درس برخاسته باشد لذا، مشارکت کادر مدرسه در طول اجرای این برنامه 

ریزی الزم را برای کمک به دانشجو  مهبرنا 8و 2، 2ضروری است. توصیه می شود استاد راهنما با مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزی 

برای تهیه طرح درس پژوهی و اجرای موفقیت آمیز آن از سوی دانشجویان بنمایند. تعداد واحد های یادگیری تهیه شده و اجرای آن 

 وابسته به طرح درس پژوهی است اما حد اقل یک واحد یادگیری )یک فصل/ بخش در کتاب درسی( است. 

 شرط تأیید استاد راهنما الزامی است. واحد های تابعه با دانشجو و مدرسه برای تأمین منابع/ امکانات به همکاری پردیس ها و

 تکالیف عملکردی:  (5

 تهیه طرح درس پژوهی و تأیید آن توسط استاد راهنما بر مبنای چرخه درس پژوهی

 تعیین هدف )تعریف روشن سئوال/ مسئله/ نیاز( با مشارکت معلمان -

 طراحی واحد یادگیری  -

 ارزیابی میزان اثر بخشی واحد یادگیری بر اساس مسئله/ نیاز تعریف شده با مشارکت معلمان -

 اجرای واحد یادگیری با مشارکت معلمان و ثبت آن در فرآیند اجرا -

 ای با آنان تبیین و جلب مشارکت معلمان در فرآیند اجرا، تأمل و گفتگوی حرفه -

 ای در فرآیند طراحی، تولید و اجرا  ر مورد تصمیمات اتخاذ شده بر اساس گفتگو های حرفهبازبینی و بازاندیشی د -

 ثبت و واکاوی تجربیات در طول ترم توسط دانشجو

 تکالیف عملکردی  (2

 مطالعه موقعیت یادگیری و شناسایی ظرفیت های آن برای تهیه طرح واحد یادگیری -

درسی )کتاب درسی(، شناسایی ایده کلیدی/ مفاهیم و مهارت های  تهیه طرح واحد یادگیری بر اساس تحلیل برنامه -

 اساسی..... 

 تدوین شایستگی  -

 طراحی تکالیف یادگیری و عملکردی -

 تولید مواد آموزشی مورد نیاز برای اجرای طرح واحد یادگیری -

 هدایت فرآیند یادگیری در سطح کالس درس/ مدرسه -

 آموزان بر اساس مالک ها و سطوح عملکرد.  ارزیابی از شایستگی های کسب شده توسط دانش -

 ساختار طراحی واحد یادگیری: 
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 منطق واحد یادگیری  (2

 شایستگی های مورد انتظار (2

 ایده کلیدی که واحد یادگیری حول آن سازماندهی می شود  (8

 ها/ و....( مفاهیم و مهارت های اساسی )قوانین/ اصول/ خرده مفاهیم/ خرده مهارت (4

 طرح پرسش های اساسی  (1

 مالک های سنجش و سطوح عملکرد دانش آموزان )تکالیف عملکردی( (6

 تعیین شواهدی برای ارزیابی عملکردی و معیار های ارزیابی تولیدات یادگیرندگان  (۱

 (8براساس مراحل یادگیری در کارورزی -فرصت های یادگیری ) سازماندهی فعالیت های یادگیری (1

 های مستقیم)پایه ( و مورد نیاز یادگیرندگان برای انجام فعالیت های یادگیری و تکالیف عملکردی تعیین اطالعات و مهارت (3

 تجربیات خارج از کالس درس برای انتقال آموخته ها به موقعیت واقعی  تعیین محدوده ی (21

 نتعیین تولیدات یادگیرندگان در جریان فعالیت های یادگیری و تکالیف عملکردی و نحوه ارزیابی آ (22

روش تفسیر، سطح دستیابی یادگیرندگان به شایستگی ها و راهبرد بازخورد دادن به دانش آموزان )تکالیف یادگیری، جبرانی،  (22

 تکمیلی، توسعه ای(

 انواع راهکار های سنجش  (28

 راهکار هایی برای بررسی بدفهی های یادگیرندگان (24

 ای تأمل و واکاوی تجربیات حرفه

 تعیین هدف -

 هابررسی پیش بینی -

 روشن نمودن موانع و محدودیت ها و راه حل ها -

 طراحی و تولید واحد یادگیری -

 تأمالت و تعدیل ها در فرآیند اجرا -

 تحلیل و تفسیر نتایج یادگیری دانش آموزان -

 تحلیل و تفسیر نتایج کسب شده در گروه معلمان -

 ای با معلمان/ همقطاران حرفهواکاوی یادداشت های تأملی و تجربیات حاصل از نشست ها و فرآیند گفتگوی  -

 ای اتخاذ تصمیمات برای آینده حرفه -

 سمینارها

 سمینار ها در دو شکل اجرا می شود:
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الف: در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجرای برنامه پیش بینی شده با هماهنگی معلم راهنما و ارائه بازخورد برای 

 ادامه کار 

ب: در سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی برای به مشارکت گذاشتن تجربیات و یافته ها و دستیابی به درک عمیق تر از تجربیات 

کسب شده. با توجه به این که در این ترم فعالیت های دانشجویان در قالب درس پژوهی دنبال می شود برگزاری سمینار ها در هر یک 

ای هر مرحله به شیوه مشارکتی در گروه های پیش بینی شده به دانشجویان در درک انتظارات و انتقال از مراحل قبل و پس از اجر

 تجربیات به یکدیگر بسیار کمک می کند. 

 انواع سمینار ها

 سمینار با حضور استاد راهنما/ دانشجویان و معلمان راهنما 

نظر به صورت ماهیانه و الزامی)با برنامه ریزی و اعالم قبلی از سوی سمینار های گروهی برای انتقال یافته ها و تجربیات و تبادل 

 مدرس(

 سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترک )اختیاری و با درخواست دانشجویان(

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2

ای شناختی در تحلیل موقعیت های راهبردهای مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، بکارگیری راهبرد ه

واقعی، تحلیل نقادانه برای شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد  های مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار های گروهی و فردی ارائه 

 می گردد. 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:

(. تهران: دانشگاه 2تربیت معلم فکور ) (. راهنمای عملی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد2834احمدی، آمنه )-

 فرهنگیان.

 منبع فرعی:

 شود()متعاقبا اعالم می

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
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بر اساس واحد یادگیری طراحی شده و گزارش پایانی تهیه شده صورت  4: ارزشیابی پایانی در درس کارورزی ارزشیابی پایانی

یافته های خود از نتایج عملکرد خود و تجربیات کسب شده در تعامل با معلمان/ همقطاران را می گیرد، که در آن دانشجویان باید 

به منظور تعیین میزان اثر بخشی عملکرد خود و تأثیر آن بر یادگیری دانش آمزان ارائه و از آن دفاع نمایند. این جلسه با حضور 

 شود. معلمان راهنما/ اساتید گروه کارورزی تشکیل می

ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد های داده شده به نشست های گروهی در مرحله طراحی و تولید واحد  یابی فرآیند:ارزش

یادگیری، گزارش نشست ها در سطح مدرسه و واحد آموزشی با مشارکت معلمان/ همقطاران و نیز سمینار های درس پژوهی در 

شده در جمع معلمان دفاع و یافته های خود از نتایج درس پژوهی و نتایج  سطح مدرسه که در آن دانشجویان باید از طرح تهیه

مشارکت معلمان/ همقطاران درنتایج کسب شده را گزارش نماید. این جلسه می تواند با حضور معلمان راهنما/ کادر مدرسه تشکیل 

 شود.می

به همراه بازخورد های داده شده در پوشه  کلیه روایت های نوشته شده در مراحل مختلف درس پژوهی ارزیابی پوشه کار:

ای در پایان دوره  توسعه حرفه ای دانشجو ضبط و مبنای برنامه ریزی برای آموزش های بعدی و نیز دفاع از توانایی های حرفه

واند قرار می گیرد. یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد. پوشه کار می ت

ای تدارک دیده شده  شامل ضبط جلسات دانشجو با معلمان در سطح مدرسه و نیز سایر مستنداتی که برای دفاع از عملکرد حرفه

 باشد. 

ارزشیابی عوامل مدرسه )مدیر و معلم راهنما(: بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردی است که از 

 سوی معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد. 

 و به شرح زیر محاسبه می شود:  211امتیاز درس کارورزی بر مبنای 

 امتیاز  21مدرسه:   و شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و

 امتیاز  21و گزارش های عملکردی تعامالت در سطح مدرسه:   

 امتیاز 21و طراحی، تولید و اجرای واحد یادگیری 

 امتیاز  21و گزارش درس پژوهی:  

 امتیاز 21و دفاع در جلسه پایانی 

 سایر نکات: 

 نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی: 
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 بندیتنظیم فهرست و فصل .21

 ارائه مقدمه، هدف/پرسش و تعاریف و مفاهیم کلیدی .24

 روش جمع آوری و اعتبار اطالعات .23

 روش تحلیل، تفسیر اطالعات .40

 ارائه یافته ها بر اساس پرسش های پژوهش روایی .45

 ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها .43

 ظرافت و زیبائی ظاهری .42

 نگارش ادبی و فنی .44

 کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر  پژوهش های کیفی رعایت ساختار علمی و .41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



199 

 
 

 )پروژه(« کارنمای معلمی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن   – 5

سطح عالی مورد انتظار این است که یادگیرنده بتواند با درونی نمودن دانوش کسوب شوده، آن را در قالوب دانوش        ای، در آموزش حرفه

کاربردی برای  شناسایی، صورتبندی و حل مسائل و ارائه خدمات اثربخش در حوزه  عمل تخصصی خود تجسم بخشود. انجوام پوروژه    

با  "منِ حرفه ای"امکان به تصویر کشیدن  (۱8پژوهش روایتی )از نوع خودکاوی روایتیتکیه بر  پایانی در برنامه تربیت معلم با

جانبه به تجارب کسب شده )زیسته( اعم از نظری و عملی در طول دوره تربیت معلم و ارایه روایوت شخصوی از   نگاه ژرف، تاملی و همه

ا و ابهامات معلمی، قوت ها و ضوعف هوای ادراک شوده را بوه دانوش      ه های دانشی، منشی و مهارتی حرفه معلمی، بصیرتسایه روشن

دهد.  دانش و یافته های حاصل از این پژوهش برای ورود به عرصه خدمت حرفه ای رهواوردی قابول اتکاسوت     آموخته تربیت معلم می

می شود. انتظوار موی رود ایون درس)پوروژه(،     ریزی برای  نیل به آینده حرفه ای متامالنه، پویا و بالنده  ممکن  که به پشتوانه آن برنامه

شایستگی دانشجومعلمان را در انجام عمل فکورانه )تاملی( ارتقاء داده و کمک نماید تا این شایستگی در طول حیات حرفه ای آنان هوم  

 بروز و ظهور داشته باشد. 

 مشخصات درس

نام درس: کارنمای معلمی 

 )پروژه(

 2تعداد واحد:  

خیص زمان درس:  به تش

 راهنما استاد

پیش نیاز ها: پژوهش و 

و کارورزی  2ای توسعه حرفه

4 

نحوه تدریس: راهنمایی در 

 حین عمل

 کارنمای معلمی )پروژه( نام درس: 

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

ای و سوایر   شده در طول دوره آمووزش حرفوه   دانشجویان با واکاوی، تحلیل و تفسیر تجربه های روایت

تجربیات روایت نشده )تجربیات پیشین(، با استفاده روشومند از خودکواوی روایتوی، تجربیوات متنووع و      

بوه رشوته تحریور درآورده و از آن در     "من حرفه ای"پراکنده خود را در قالب روایت در برگیرنده ای از 

 جلسه گروهی دفاع نمایند.

 اساسی:شایستگی 

                                                           
73 - narrative self-study 
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CK& PCK  

 کد :

2-2 & 2-2 & 8-8 

&4-8 

 2سطح  3سطح  5سطح  هامالک

توانسته  اسوت روایوت    ای من حرفه

های خود را بوه گونوه   

ای سازماندهی کند که 

زاویوود دیوود یووا جهووت 

گیری های او را بدون 

پرداخت به جزئیوات در  

ابعوواد مختلووف عموول  

ای )روش  حرفووووووووه

تووودریس، سووونجش،  

و...( موودیریت کووالس 

 به تصویر بکشد.

توانسته اسوت تجربیوات   

خود را در ابعواد مختلوف   

عمل حرفه ای به تصویر 

بکشوود و تووأثیر آن را بوور 

یووادگیری خووود، دانووش  

آموزان و همقطارن تبیین 

 کند.

در سازماندهی تجربیات خود 

ابعاد عمل حرفوه ای ) روش  

تدریس، سونجش، مودیریت   

کووالس و...( را در پیونوود بووا 

به صورت سازمان یکدیگر و 

یافته به تصویر کشیده اسوت  

ای که توأثیر و توأثیر    به گونه

متقابول ابعوواد بوور یکوودیگر و  

مجموعاً بور یوادگیری خوود،    

دانش آمووزان و همقطواران   

به وضوح به تصوویر کشویده   

 شده است. 

قابلیتتت هتتا/  

 توانایی ها 

در تحلیووول و تفسووویر 

تجربیوووات خوووود )از  

گذشته تا حال( توانسته 

برخووی قابلیووت هووای  

شخصی خود را که بور  

ای او در  عموول حرفووه 

آینده توأثیر گوذار موی    

باشد را شناسایی کرده 

امووا نتوانسووته پرسووش 

هووای فووراروی خووود و 

نحوه پاسخ به آن ها را 

بوور اسوواس تجربیووات  

 کسب شده تبیین کند.  

یر در تحلیوووول و تفسوووو

تجربیات خود )از گذشوته  

تا حال( توانسوته قابلیوت   

های شخصی خود را که 

ای او در  بر عمول حرفوه  

آینده تأثیر گذار می باشد 

را شناسووایی کوورده بووه   

پرسووش هووای فووراروی  

خود بر اسواس تجربیوات   

 کسب شده پاسخ دهد.   

در تحلیل و تفسیر تجربیوات  

خووود )از گذشووته تووا حووال(  

د بوه  توانسته قابلیت های خو

عنووووان یوووک یادگیرنوووده، 

آموزشگر و عضووی از یوک   

ای را تبیین کنود،   گروه حرفه

و پرسش های فرا روی خود 

را با توجه به تجربیات کسب 

شده و تنوع نقش ها مطورح  

و به آن ها پاسوخ دهود، بوه    

ای که مسیر آینده حرفه  گونه

ای خود را به روشنی تبیوین  

 نماید.  

پژوهشی درکی در متن خودکتتتتاوی 

از کل و ارتبواط آن بوا   

در متن پژوهشی درکوی  

از کوول و ارتبوواط آن بووا  

در مووتن پژوهشووی درکووی از 

کل و ارتباط آن با جزئیات را 
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جزئیات را بورای قابول    روایتی

دریافت نمودن حرکوت  

خواننده میان گذشوته،  

حال و آینده، و ارتبواط  

زمووان و مکووان را بووه  

نمایش گذاشوته اسوت   

اما این رابطه منجر بوه  

پاسخ دادن به پرسوش  

هووای پووژوهش نشووده 

 است.

ا بوورای قابوول جزئیووات ر

دریافوت نموودن حرکووت   

خواننووده میووان گذشووته، 

حووال و آینووده، و ارتبوواط 

زمان و مکان و من های 

مختلووف، را بووه نمووایش 

گذارد و به پرسش هوای  

 پژوهش پاسخ دهد.

برای قابول دریافوت نموودن    

حرکت خواننده میان گذشته، 

ه، و ارتباط زموان  حال و آیند

و مکان و من های مختلوف  

را بوووه نموووایش گذاشوووته و 

توانسته بوه کموک بوازگویی    

دوباره روایت )ساختن صحنه 

و پیرنووگ( و بووا پاسووخ بووه   

پرسوووش هوووای پوووژوهش، 

بصیرت حرفه ای خوود را بوا   

صورت بندی جدید در قالوب  

دانش کواربردی بوه نموایش    

 بگذارد.

 

 ارائه و دفاع

برای از اعتماد به نفس 

دفوواع از یافتووه هووای  

پوووژوهش برخووووردار  

نیست و نظوم منطقوی   

میان معرفوی ایوده هوا    

حفووظ رابطووه علووت و  

معلولی میان یافته ها و 

پرسش های پوژوهش  

در ارائه مشواهده نموی   

 شود.

از اعتماد به نفس کوافی  

برای دفاع از یافته هوای  

پژوهش برخوردار است و 

می تواند نظم منطقوی را  

پرسوش  میان ایده هوا و  

هووای پووژوهش برقوورار   

نماید و پاسخ به پرسوش  

هوووای طووورح شوووده در 

جریان دفواع متکوی بور    

یافته های پژوهش است 

و تصووووویر روشوووونی از 

ای او  توانایی های حرفوه 

 را منعکس می کند.

از اعتموواد بووه نفووس بوواالیی 

بوورای دفوواع از یافتووه هووای  

پژوهش برخوردار است و می 

تواند نظوم منطقوی را میوان    

و پرسووش هووای   ایووده هووا 

پژوهش برقورار نمایود و بوه    

پرسش های طورح شوده در   

جریووان دفوواع بووا اسووتفاده از 

یافته هوای پوژوهش پاسوخ    

های مسوتدل و قابول دفواع    

ارائه نماید و چگوونگی طوی   

در آینووده را بووا  مسوویر حرفووه

تکیه بر تجربیات کسب شده 

 روشن کند.
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 فرصت های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن – 3

ماهیت درس پروژه از نوع خودکاوی روایتی و متکی بر مجموعوه تجربیوات کسوب شوده در طوول دوره آموزشوی و تجربیوات پیشوین         

دانشجومعلم و فرصت های یادگیری مبتنی بر آموزش های ارائه شده در سرفصل درس پژوهش روایتی است، دانشجو باید با توجوه بوه   

ره کارورزی و سایر تجربیات کسب شده در طول دوره تحصیلی( نسوبت بوه تنظویم طورح     مجموعه تجربیات خود )تجربیات پیشین، دو

پژوهشی )خودکاوی روایتی(، شناسایی منابع اطالعاتی، جمع آوری اطالعات و تحلیل و تفسیر اطالعات، آزمون اعتبار یافتوه هوا اقودام    

ودکاوی روایتی اقدام نماید. این طرح زیر نظر اسوتاد راهنموا   کند و نسبت به ارائه گزارش خود در قالب گزارش پژوهش روایتی از نوع خ

 اجرا و نتایج آن برای دفاع در جلسه پایان دوره آماده می گردد. 

 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری چگونگی هدایت درس 2

های اصلی شامل حل مساله، تفکر تأملی، تفکر نقاد و پژوهش است. هدف اصلی در این درس این است که دانشجومعلم یافتوه   راهبرد

های حاصل از تجربیات خود را صورتبندی نموده و در قالب دانش کاربردی ارائه نماید. در فرایند عمل، اقداماتی به شرح زیر به انجوام  

 رسد: می

تی از کلیه تجربیات، گزارش ها، دست نوشته ها، یادداشت های شخصی، خاطرات، تصاویر، فیلم های تدریس، تولیودات  . تهیه فهرس2

فیزیکی و... در طول دوره تحصیلی )این مطالب می تواند مربوط به دوره تحصیالت مدرسه ای نیز باشد( و ترسیم آن در قالوب نقشوه   

 (.mind mapذهنی )

آنکه دستاوردها و تجارب دانشجومعلم بر اساس یک روال منطقی مثل روند زمانی، چالش ها و پرسش هایی که . ایجاد شرایط برای 2

 دانشجومعلم با آن روبرو بوده است یا ذهن او را به خود مشغول کرده است و... تنظیم شود.

اشیه نویسی بور آن بور اسواس دریافوت هوا،      سازی برای مرور و مرور دوباره تمام داده های جمع آوری شده از تجربیات و ح . فرصت8

قضاوت ها و... توسط دانشجومعلم. )یادداشت هایی که در این مرحلوه نوشوته موی شوود، در مرحلوه تحلیول و تفسویر بوه         احساسات، 

 دانشجومعلم کمک می کند. توصیه می شود این کار با فاصله زمانی دست کم یک روز انجام گیرد(.

ه همتایان )دانشجومعلمان(، معلمان راهنمای دروس کارورزی، آموزشگران دروس دوره تحصویلی و حتوی   . درخواست مراجعه مجدد ب4

اند. این گفتگوها باید درخدمت بوه   های قبلی یا سایر کسانی که در طول دوران تحصیل با آن ها سروکار داشته دوره مدرسه، همکالس

ای باشند. )این مراجعات می توانود بوه صوورت غیررسومی باشود و       ن حرفهتر از مای و یافتن تصویری شفاف تصویر کشیدن من حرفه

موضوع گفتگو، یادداشت های شخصی دانشجومعلم یا پرسش ها و چالش هایی باشد که با آن روبرو شوده اسوت. توصویه موی شوود      
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بهتور اسوت در دو مرحلوه صوورت     فضای گفتگو به صورتی تنظیم گردد که امکان نقادی و نه ارزیابی را تدارک ببیند(. ایون گفتگوهوا   

بگیرد: یکبار قبل از تحلیل و تفسیر تجربیات و در مرحله دوم پس از دستیابی به یافتوه هوای و بوه منظوور اعتبارسونجی یافتوه هوای        

 پژوهش.

ای توسط دانشجومعلم؛ پرسش هایی که تصویر روشنی از  . کمک به مشخص نمودن پرسش هایی برای به تصویر کشیدن من حرفه1

دادن آینوده   کند و مسیر آینده او را به تصویر می کشد )نشوان  هویت حرفه ای دانشجومعلم )مبتنی بر تجربیات کسب شده( را مهیا می

 ممکن، آینده محتمل و آینده مطلوب و نحوه حرکت در این مسیر حرفه ای(.

یا با طی فرآیند کدگذاری و تحلیل و تفسیر یافته های سازی برای آنکه دانشجومعلم بتواند هر نوع تحلیل ممکن قابل دفاع و  . زمینه6

آوری شده را برای تنظیم گوزارش   ها و اطالعات جمع حاصل از روایت هایی که تدوین کرده به شرح مطرح در دروس کارورزی، روایت

 بکار گیرد و گزارش اولیه خود را تدوین کند. « ها آرمان»و « دانشها»، «تجربیات»

بور سور آن و ایجواد فرصوت بورای ارائوه گوزارش بوه دیگور          های مکرر متن تدوین شده و گفتگووی   رای بازخوانی.  ایجاد فرصت ب۱

دانشجومعلمان و فرصت دادن برای بازتدوین گزارش. حرکت رفت و برگشتی از گذشته به حال و از حال به آینده حرفوه ای در طوول   

 ها الزم است.   ها و نقادی این بازبینی

 ارزشیابی یادگیریراهبردهای  –4 

فرایندی مبتنی بر مشارکت است. استاد درس، مسئول ارزشویابی عملکورد دانشوجومعلم اسوت. در ایون درس،        ارزشیابی در این درس،

مردودی مطرح نیست اما نتظیم گزارش نهایی بر اساس اصول باید به انجام رسد و استاد درس کیفیت آن را تایید نماید. ارائه گوزارش  

شود.  کم یک نوبت توسط سایر دانشجومعلمان انجام می زارش دستگیرد و نقادی هر گ گروهی دانشجومعلمان صورت می در جلسات

 کند. ، نظارت میدر اصالح گزارش نهایی بکار گرفته شود ی گروهیها این نقادیاستاد درس بر اینکه 

 

 روایتی(ساختار گزارش پایانی کارنمای معلمی )گزارشی از نوع خودکاوی  -1

، «عنوان گزارش»آرم و نام دانشگاه )باالی صفحه(، اسم پردیس، نام گروه آموزشی، نام درس، صفحه عنوان: مشتمل بر:  .5

دوره تحصیلی، نام و نام خانوادگی دانشجومعلم، نام و نام خانوادگی استاد راهنما و زمان پذیرش گزارش توسط استاد راهنما )با 

 ذکر روز، ماه و سال(. 

 اهلل الرحمن الرحیم )یا عناوین مشابه(  بسم .3

 )بر اساس فرمت دانشگاه(صفحه تاییدیه استاد راهنما و تعهد دانشجومعلم  .2

 )در صورت تشخیص دانشجومعلم(نامه  تقدیم .4
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 )در صورت تشخیص دانشجومعلم(پیشگفتار  .1

کلمات »و در زیر آن « عنوان»چکیده، کلمه که اصل یافته نویسنده را آشکار کند. در باالی  211-211: مشتمل بر چکیده .4

 شود. کلمه/ مفهوم( ذکر می ۱-1« )کلیدی

ها، فهرست  فهرست مطالب الزامی است و در صورت نیاز فهرست جداول، فهرست نمودارها و شکلفهرست مطالب:  .1

تحلیل و تفسیر مورد شود. هر گونه نمونه سوال و یا تصویر و فیلم و غیره که به عنوان بخشی از  ها هم اضافه می پیوست

 رفته است به صورت پیوست در پایان گزارش و بعد از منابع قرار می گیرد.استفاده قرار گ

های اصلی گزارش است. در  متن گزارش نیازمند ساختار خاصی نیست. آنچه مطرح است، وجود مولفه متن اصلی گزارش: .4

 توانند ساختاری را شکل دهند: گر به همین ترتیب دنبال شوند میهای زیر وجود داشته باشند؛ که ا این گزارش الزم است مولفه

تواند خود دارای  آوری به کار معلمی به زبانی برانگیزاننده برای شروع. این قسمت می ساز روی شرحی از تجربیات زمینهمقدمات: 

های ورود و تجارب مربوط  حی از انگیزهتواند به صورت یک متن پیوسته ارائه شود. آنچه مطرح است ارائه شر عناوینی باشد یا می

 کردن دیگران است.   به معلمی

دهد که بر دانشجومعلم در دوره تربیت معلم )در  این شرح نشان میشرح تجارب تحصیلی در دوره آموزشی تربیت معلم: 

با آن مواجه شده و »، از آنچه «هانتظار داشت»دانشگاه فرهنگیان( چه گذشته است. شرحی از ابتدا تا انتهای تحصیل. شرحی از آنچه 

تصمیماتی که اتخاذ کرده »ی از ، شرح«نوع نگاهی که به رخدادهای واقع شده در فرایند تحصیل داشته»، شرحی از «در آن زیسته

 آنچه پذیرفته است»و شرحی از « آنچه در این جریان شنیده است )دانش ارائه شده(»، شرحی از «و اعمالی که به انجام رسانده

توانند بر اساس مجموعه روایت ها، گزارش ها، دست نوشته ها، تولیدات، یادداشت  این موضوعات اصوال می«. )دانش مورد قبول(

های ارزیابی عملکرد دانشجو، طرح های یادگیری، برگه های فعالیت یادگیری/ آزمون دانش آموزان، تصاویر و ای روزانه، کاربرگه

شده.... در طول دوره تنظیم شوند و دانشجومعلم بهتر است به آنها استناد کند. باوجوداین، الزامی به ارائه سایر اطالعات جمع آوری 

 مستندات نیست. آنچه مطرح و مقبول است، گزارش دانشجومعلم است.

 

سد که ر وقتی دانشجومعلم به شرح تجارب علمی و عملی خود پرداخت، زمان آن میکردن خود در آینده: تشریح معلمی

ی چه باورهای»کند دارای چهار وجه اساسی است: اول اینکه  اینکه او چگونه معلمی می« بناست او چگونه معلمی کند؟»اعالم کند 

سوم «. داند کردن متعهد می هایی در معلمی خود را به رعایت چه اصولی یا چه نظریه»دوم آنکه «. درباره یادگیری و آموزش دارد

های واقعی با چه  عمل معلمی را در موقعیت»و چهارم آنکه «. تکردن خود لحاظ کرده اس را برای معلمی هایی چه آرمان»آنکه 

 ، موضوع ارزشمندی است. «شود ها مواجه می او چگونه با چالش»شرح اینکه «. بیند هایی مواجه میچالش
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ت از تجربه و آرمان. اما معلمی کردن نیازمند گوید، شرحی اس آنچه دانشجومعلم تا اینجا می ای دانشجومعلم: تعهدات حرفه

ای متفاوت هم عنایت داشته باشد. شرح اینکه  است. این موضوع نیازمند آن است که دانشجومعلم از اکنون به آینده« تعالی مستمر»

خواهد کرد، در اینجا  عمل« العمر یادگیرنده مادام»او چه طریقی را برای بهسازی مستمر خود برگزیده است و چگونه به عنوان یک 

 آید. می

 

به طور کلی ممکن است شخص از هیچ منبعی استفاده نکند؛ اما اگر دانشجومعلم از منابعی بهره گرفت، معرفی آنها بر منابع:  .3

 ضروری است. APAاساس سبک 

 

کند اما ارائه آن در متن گزارش ممکن  آنچه در ارتباط با این گزارش است و به فهم یا اعتبار آن کمک می ها:پیوست .50

 .گیرد مینیست، در پیوست قرار 

 

 

 نکات اساسی برای نگارش گزارش نهایی کارنمای معلمی

 تولیدی دانشجومعلم است که نسبت به تمام مفاد آن، متعهد است. « سند»هر گزارش، به عنوان  -2

 برای نشان دان محتوای آن.شود؛ عنوانی خالقانه  منتشر می« عنوان»هر گزارش، تحت یک  -2

 شود. نگارش گزارش با رعایت قواعد نگارشی و ویرایشی زبان فارسی، انجام می -8

 گردد. ها رعایت می بینی شده گزارش، در تمام گزارش حجم پیش -4

 برای عناوین استفاده« برجسته»برای متن و از همان خط به صورت  24با اندازه « بی نازنین»ها از خط  در همه گزارش -1

 شود. می

 گردد. ، تای  می«تای »متن گزارش با رعایت اصول  -6

 شود. اصول زیبایی در تنظیم متن نهایی، رعایت می -۱

 شود. های اجتماعی و دینی لحاظ و رعایت می در نگارش متن، اصول اخالقی و ارزش -1

 شود. ، منتشر می«دانشجومعلم»و « استاد راهنما»، «پردیس»از هر گزارش فقط سه نسخه برای  -3

شود و کد اختصاص یافته به گزارش، در متن منتشر  بارگذاری گزارش نهایی در پورتال دانشگاه، توسط دانشجومعلم انجام می -21

 گردد. شده قید می

 است. 8ساختار پیشنهادی برای تنظیم گزارش نهایی درس کارنمای معلمی به شرح جدول 
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 ساختار گزارش نهایی کارنمای معلمی

 مقدمات

  :عنوان »آرم و نام دانشگاه )باالی صفحه(، اسم پردیس، نام گروه آموزشی، نام درس، صفحه عنوان: مشتمل بر

، دوره تحصیلی، نام و نام خانوادگی دانشجومعلم، نام و نام خانوادگی استاد راهنما و زمان پذیرش گزارش «گزارش

 توسط استاد راهنما )با ذکر روز، ماه و سال(. 

 رحمن الرحیمبسم اهلل ال 

 صفحه تاییدیه استاد راهنما و تعهد دانشجومعلم 

 نامه )درصورت لزوم( تقدیم 

 )پیشگفتار )در صورت لزوم 

 کلمه  211-211: مشتمل بر ها چکیده و کلیدواژه 

 ها  ها، فهرست پیوست فهرست مطالب، فهرست جداول، فهرست نمودارها و شکلها:  فهرست 

  متن اصلی گزارش

 مقدمه 

  :شرح تجارب تحصیلی در دوره آموزشی تربیت معلم 

 ، «انتظارات اولیه»

 ، «تجارب زیسته»

 ، «تحلیل از رخدادهای واقع شده در فرایند تحصیل»

 ، «تصمیمات اتخاذ شده و اعمال به انجام رسیده»

 « آنچه شنیده شده )دانش ارائه شده(»

 «آنچه پذیرفته است )دانش مورد قبول(»

 کردن خود در آینده:  تشریح معلمی 

 « چگونگی معلمی کردن» 

 «. باورهای یادگیری و آموزش» 

 «. کردن های مبنایی برای معلمی اصول یا نظریه» 

 «. کردن های معلمی آرمان»

 «. های واقعی های عمل معلمی در موقعیت چالش»

 ، «ها معلمی در موقعیت عمل چگونگی مواجهه با چالش»

 علم:ای دانشجوم تعهدات حرفه  

 منابع 

  ها پیوست



417 

 
 

دوره کارشناسی پیوسته  مشخصات تدوین کنندگان برنامه درسی -5 پیوست

 رشته آموزش زبان و ادبیات فارسی

 بازنگری برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش زبان و ادبیات فارسیموضوع: 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیانمجری: 

 جناب آقای دکتر حاتم زندیرئیس کارگروه: 

 اعضای کارگروه بازنگری برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش زبان و ادبیات فارسی:

جناب آقای دکتر مهران بیغمی، جناب آقای دکتر ابراهیم خدایار، ، سرکار خانم نگار الهامیان، یاکبر دونیفرجناب آقای دکتر 

 .ییوفا یعباسعل جناب آقای دکترجناب آقای دکتر حاتم زندی و جناب آقای دکتر حسن ذوالفقاری، 

 تدوین کنندگان سرفصل دروس عمومی ویژه فرهنگیان:

 ناب آقای دکتر محمد داوودی.سرکار خانم فاطمه زهرا احمدی، جناب آقای دکتر هادی دهقانی یزدلی، ج

 تدوین کنندگان سرفصل دروس تربیت اسالمی: 

جناب آقای دکتر علیرضا صادق زاده قمصری، جناب آقای دکتر محمد حسنی، سرکار خانم دکتر شهین ایروانی، سرکار خانم 

 دکتر نرگس سجادیه، جناب آقای دکتر محمود نوذری و سرکار خانم منصوره مهدوی هزاوه.

 :تربیتی-موضوعیو  کنندگان سرفصل دروس تربیتی تدوین

جناب آقای دکتر نعمت اله موسی پور، سرکار خانم آمنه احمدی، سرکار خانم منصوره مهدوی هزاوه، سرکار خانم عاطفه 

درس عطاران، سرکار خانم نگار الهامیان، سرکار خانم مریم قاسمی، سرکار خانم دکتر مرجان کیان، جناب آقای دکتر محمد دا

 و جناب آقای صادق نبوی.

 32/05/5231 بازنگری برنامه درسی:تاریخ 

  


