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 فصل اول

 معرفی برنامه 
 

 ریاضیبنیادین رشته آموزش  معرفی

در برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران ریاضیات به عنوان علم مطالعه الگوها و ارتباطات، هنری دارای نظم و برخوردار     

از سازگاری درونی، زبانی دقیق برای تعریف دقیق اصطالحات و نمادها و ابزار کار در بسیاری از علوم و حرفه ها تعریف شده 

ده است: ریاضیات و کاربردهای آن بخشی از زندگی روزانه، و در جهت حل مشکالت زندگی در است. همچنین در سند مذکور آم

حوزه های مختلف به شمار می آید که دارای کاربردهای وسیع در فعالیتهای متفاوت انسانی است. توانایی به کارگیری ریاضی در 

 .حل مسائل روزمره و انتزاعی، از اهداف اساسی آموزش ریاضی می باشد

تربیت دبیرانی که انتظارات برنامه درسی ملی را محقق سازند امری مهم و حیاتی به شمار می رود. برنامه کارشناسی آموزش  

ریاضی  بر آن است تا دبیرانی شایسته برای آموزش ریاضیات در دوره متوسطه آماده نماید. تاکید و تمرکز بر رویکرد شایستگی 

دین آموزش و پرورش از ویژگی های اساسی مد نظر دانشگاه فرهنگیان بوده است. در سند محور و همگامی با تحوالت بنیا

نقش معلم)مربی( به عنوان هدایت کننده و اسوه ای امین و بصیر در فرآیند تعلیم و  "تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز  بر 

 تاکید شده است. "عمومی تربیت و موثرترین عنصر در تحقق ماموریت های نظام تعلیم و تربیت رسمی

برنامه های متفاوتی در گذشته در باره تربیت دبیران ریاضی وجود داشته است. مهم ترین برنامه دوره کارشناسی ریاضی از سه   

گرایش دبیری ریاضی، ریاضی محض و ریاضی کاربردی تشکیل شده بود. این برنامه توسط شورایعالی برنامه ریزی وزارت 

عالی به تصویب رسیده بود. در این برنامه اهداف سه گرایش دوره کارشناسی ریاضی به شرح زیر تعریف شده فرهنگ و آموزش 

 بود:

گرایش ریاضی دبیری: تربیت دبیران و کارشناسان متخصص آموزشی که پاسخگوی نیازهای آموزش و پرورش کشور در سطوح 

 پیش از دانشگاه باشند.

جامع در علم ریاضی که آمادگی الزم را برای ادامه تحصیل در جهت اشتغال به گرایش ریاضی محض: تربیت متخصصان 

 پژوهش و نیز انتقال علم ریاضی در سطوح دانشگاهی داشته باشند.
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گرایش ریاضی کاربردی: تربیت کارشناسان چند جانبی دارای اندوخته کافی از دانش ریاضی که توانائی تحلیل کمی از مسائل 

 وبرنامه ریزی را کسب نموده و نیز توانائی ادامه تحصیل درسطوح باالتر را داشته باشند. صنعتی و اقتصادی، 

سه گرایش هسته مشترک قابل برنامه ریزی دروس بشکلی است که دانشجویان هر "در مقدمه این برنامه آمده است    

باال می توانند در صورت توانائی در دوره های  ای از دروس را می گذرانند و با انتخاب مناسب دروس اختیاری در سالهایمالحظه

برنامه مذکور حدود سه دهه به همراه  "تحصیالت تکمیلی ریاضیات محض یا ریاضیات کاربردی به ادامه تحصیل بپردازند.

 تغییرات و اصالحاتی محدود اجرا شده است.

 

ی درسی برای اولین بار درسی تحت ین برنامهبا تاسیس دارالفنون تربیت معلم در ایران شکل جدیدی به خود گرفت. در ا

اضافه شد تا معلمان مذکور از اصول اولیه برای تربیت کودکان مطلع گردند. با تصویب قانون تأسیس  «اصول تعلیم» عنوان

ل های تحت نظارت این وزارتخانه قرار گرفت. در ساوزارت علوم و آموزش عالی، دانشسرای عالی به صورت یکی از دانشگاه

ای که به منظور تربیت معلمان های درسیی هفتاد، برنامهدانشسرای عالی تبدیل به دانشگاه تربیت معلم شد. در آغاز دهه 0717

واحد  01واحد تربیتی و  07واحد درسی عمومی،  0ی کاردانی دو ساله بود. در این دوره، ابتدایی تنظیم شده بود، شامل دوره

واحد خاص توسعه دانش آموزش ریاضی معلمان بود که شامل دروس  6واحد تخصصی،  01از جمع تخصصی قرار داده شده بود. 

شد. این واحد( می 2واحد( و بررسی کتب ریاضی ابتدایی) 2واحد(، روش تدریس ریاضی ابتدایی) 2مبانی ریاضیات ابتدایی)

رنامه درسی کاردانی آموزش ریاضی که به منظور تربیتی تأکید داشتند. همچنین ب-دروس، در حالت قصد شده، به دانش محتوایی

واحد درس تخصصی  70واحد تربیتی و  03واحد درس عمومی،  00تربیت معلم ریاضی مقطع راهنمایی تدوین شده بود، شامل 

 7ئله)تربیتی تنظیم شده بود و عبارتند از: آموزش ریاضی و حل مس-واحد در راستای دانش محتوایی 00واحد،  70بود که از این 

واحد(.  2واحد(، تاریخ ریاضی) 7واحد(، کاربرد کامپیوتر در آموزش ریاضی) 7های ریاضی دوره راهنمایی)واحد(، بررسی کتاب

واحد دروس پایه،  60واحد عمومی،  21شامل:  0732دروس دبیری ریاضی در برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی در سال 

 وس تخصصی بود.واحد در 73اصلی، تخصصی و الزامی،

،، در راستای ارتقای دانش معلمان، برنامه درسی کارشناسی ناپیوسته هم مورد توجه قرار گرفتت  01ی های نخستین دههدر سال

واحتد   0که خاص معلمان ابتدایی و راهنمایی بود که دارای مدرک کاردانی بودند. برنامه درسی کارشناسی آموزش ابتدایی، شامل 

واحد که با عنوان آموزش  2واحد تخصصی، تنها  07واحد اختیاری بود. از تعداد  01واحد تخصصی و  07تربیتی، واحد  3عمومی، 

واحد  0تربیتی تمرکز دارد. برنامه درسی کارشناسی ناپیوسته آموزش ریاضی هم شامل -ریاضی در ابتدایی بود، به دانش محتوایی

هتای تحلیتل محتتوای    واحتد بتا عنتوان    02واحد،  03د اختیاری بود که از این واح 0واحد اصلی و  03واحد تربیتی،  00عمومی، 

واحد(، تاریخ  2ای در آموزش ریاضی)افزارهای رایانهواحد(، کاربرد نرم 7ها)های درسی ریاضی راهنمایی و روش تدریس آنکتاب

-تربیتی تأکید داشته-د(، به دانش محتواییواح 0ی مسایل یادگیری و آموزش ریاضی)واحد(، طراحی و مطالعه 7و فلسفه ریاضی)

 اند.  
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واحد عمومی،  21برنامه درسی کارشناسی ریاضی نیز که خود دارای سه گرایش محض، کاربردی و دبیری بوده است، مشتمل بر 

واحتد   73واحتد اختیتاری بتوده استت. از      01واحتد تخصصتی گترایش دبیتری و      73واحد تخصصی و مشترک سه گرایش،  60

-( که به دانش محتوایی2و  0واحد)دو درس سه واحدی آموزش ریاضی 6واحد ریاضی و  06واحد دروس تربیتی،  03، تخصصی

 اند. تربیتی اشاره دارد، بوده

% 03% کاردانی راهنمایی، 06% دبیرستان، 0.1توان گفت درصد ناچیزی از دروس تربیت معلم ریاضی)حدود در حقیقت، می 

-% کارشناسی ناپیوسته ابتدایی( در سطح قصد شده، به دانش محتوایی7% کاردانی ابتدایی، 01نمایی، کارشناسی ناپیوسته راه

اند. نحوه اجرای دروس تربیتی که به متخصصان تعلیم و تربیت واگذار شده بود، آنقدر نامناسب بود که اغلب تربیتی تأکید داشته

گونه ها آنا یکباره هنگام فارغ التحصیل شدنشان بگیرند. لذا این درسگذاشتند تها را میدانشجویان دبیری ریاضی، این درس

ها (. البته باید گفت در برخی دانشگاه0700که باید در تربیت معلمان اثرگذار نبودند)زنگنه، میزگرد آموزش معلمان ریاضی، 

شدند که ارائه می 0، فلسفه ریاضی27و0 ، نرم افزارهای ریاضی2، آزمایشگاه ریاضی 0واحدهای اختیاری نظیر تاریخ علم ریاضی

آمد، اما مسئله اصلی این بود که ارائه چنین تربیتی به حساب می -به عنوان موقعیتی برای آشنایی دانشجویان با دانش محتوایی

شان یهای مختلف در مورد وجود چنین دروسی با توجه به کادر آموزشهای ریاضی دانشگاهای بوده و گروهواحدهایی سلیقه

آید که متأسفانه بدلیل عدم آشنایی ها به وجود میتصمیم می گرفتند و حتی بعد از ارائه چنین دروسی باز هم مبحث کارایی آن

توانست به تحقق تربیتی این فرصت عمالً نمی-اکثر اساتید گروه ریاضی با ریاضیات دبیرستانی، نیازهای آن و دانش محتوایی

 نیاز موجود یاری رساند. 

دچار تغییراتی شد که در آن، رشته ریاضی از سه گرایش، تبدیل به رشته جامع  0700برنامه درسی رشته ریاضی نیز در سال 

-ریاضیات و کاربردها شد و دیگر هیچ رد و اثری از دبیری ریاضی و واحدهای مربوط به آن در این برنامه درسی به چشم نمی

افزارهای واحد( و نرم 7واحد(، تاریخ ریاضی) 7واحد(، آموزش ریاضی) 7علم ریاضی) خورد. در این برنامه درسی، دروس فلسفه

-ها به شکل اختیاری ارایه میی آنتربیتی هستند؛ اما همه-هایی هستند که در راستای دانش محتواییواحد(، درس 7ریاضی)

 شوند. 

را شاید  0731مند آموزش دهد، در سال ک برنامه نظامتشکیل دانشگاه ویژه فرهنگیان که بتواند معلمان مدارس کشور را با ی

 23واحد تخصصی ریاضی و 63ی تحول دیگری در برنامه درسی تربیت معلم ریاضی دانست. در برنامه درسی جدید بتوان نقطه

 واحد محتوایی تربیتی ریاضی در نظر گرفته شده است.

 منطق برنامه درسی 

                                                 
 . به عنوان نمونه دانشگاه علم و صنعت، صنعتی شاهرود 0
 به عنوان نمونه دانشگاه شهید بهشتی.  2
 . به عنوان نمونه دانشگاه شهید بهشتی 7
 . به عنوان نمونه دانشگاه شهید بهشتی و شاهرود 0
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در برنامه های درسی سابق، تمرکز اصلی در تربیت معلم بر آموزش دانش موضوعی و دانش تربیتی است. با توجه به تعریف   

در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ در برنامه بازنگری  6و همچنین بند دوم هدف عملیاتی ساحت علمی فناورانه 1تربیت

ان را مد نظر قرار گرفته و باعث ایجاد ارتباط نزدیک میان نظر و عمل شده و شده، رویکرد شایستگی محور در آموزش معلم

فرصتی را برای معلمان جهت دستیابی به دانش کاربردی تدارک می بیند. منظور از دانش کاربردی، دانشی است که فرد را قادر 

ری و عمل نماید. دانش کاربردی، تنها از گیها را تشخیص دهد و بر اساس آن، تصمیممی سازد در موقعیت های مختلف، پدیده

الگوی آموزشی حرفه "طریق انتقال دانش تخصصی و ارایه نظریات حاصل نمی شود بلکه نیاز به مدلی خاص از آموزش دارد که 

 نامیده می شود.  "شایستگی محور"یا همان  "ای

موفقیت بسیاری از کشورهای شرکت کننده در  پژوهش ها نشان می دهند که تربیت معلمانی کارآمد یکی از دالیل اصلی   

عملکرد دانش آموزان آن ها غیر قابل   کیفیت تدریس ونیز بر ارزیابی بین المللی تیمز بوده است.  تاثیر دانش معلمان ریاضی بر

بازنگری های  انکار است.  موفقیت در تربیت دانش آموزانی شایسته بدون توفیق در تربیت دبیرانی کارآمد امکان پذیر نیست.

قبلی در برنامه درسی دبیری ریاضی محدود به تغییراتی اندک در محتوا و حجم برخی از واحدهای درسی بوده است. اگر انتظار 

داریم که روش هایی در تدریس معلمان به کار گرفته شود باید قبل از چیزی در برنامه درسی تربیت این معلمان آن را مد نظر 

 قرار دهیم. 

، و 3،  دانش پداگوژی عمومی0،  دانش پداگوژیکی محتوا3تار برنامه کارشناسی آموزش ریاضی در چهار گروه دانش محتواساخ   

دانش عمومی تنظیم شده است. تعامل مناسب بین این چهار گروه دروس در آماده سازی دبیران با صالحیت نقشی اساسی 

برنامه های  قبلی موجب نادیده گرفته شدن بسیاری از جنبه هایی است خواهد داشت. تاکید بیش از حد به محتوای ریاضی در 

که در آماده سازی معلمان ریاضی نقشی اساسی دارند. پژوهش ها نشان می دهند که تعداد درس های ریاضی ارائه شده به 

ین این ارتباط ضعیف می دانشجو معلمان در طی تحصیل ارتباط مثبتی با پیشرفت دانش آموزان دارد. ولی بعد از یک سطح مع

شود. با وجود حجم باالی دروس ریاضی در برنامه های گذشته، همه نیازهای دانشجو معلمان برای تدریس در دوره متوسطه 

برطرف نمی شده است. به طور مثال به نظر می رسد بسیاری از دبیران ریاضی مایل به تدریس هندسه نیستند. یکی ازدالیل این 

 برنامه آن ها را به قدر کافی برای این امر آماده نکرده است.  موضوع آن است که

 اهداف/ شایستگی های مورد انتظار در برنامه درسی 

                                                 
تحقق آگاهانه و  مادگی برای. تربیت فرایندی است تعالی جویانه، تعاملی، تدریجی، یکپارچه و مبتنی بر نظام معیار اسالمی که به منظور هدایت افراد جامعه به سوی آ 1

اسالمی فراهم می اختیاری مراتب حیات طیبه در همه ابعاد که زمینه های مناسب تکوین و تعالی پیوسته هویت ایشان را در راستای شکل گیری و پیشرفت جامعه 
 آورد.

وان تفکر، درک و کشف پدیده ها و رویدادها به عنوان آیات . تربیت پرورش یافتگانی که از دانش های پایه و عمومی سازگار با نظام معیار اسالمی، همچنین از ت 6

 .رخوردارندالهی و تجلی فاعلیت خداوند در خلقت و نیز دانش، بینش و مهارت ها و روحیه مواجهه علمی و خالق با مسائل فردی و خانوادگی و اجتماعی ب
7 Content Knowledge 

8 Pedagogical Content Knowledge 

9 General Pedagogy 



00 

 

 آموخته رشته آموزش ریاضی بتواند: رود دانشانتظار می

ی فرصت هایی با تکیه بر ارزش های اسالمی و اصول اخالقی و ارزشگذاری به فرهنگ و هویت دینی و ملی خود اقدام به طراح

 برای یادگیری دانش آموزان نماید.

 از دانش موضوعی ریاضی برای حل مسائل علمی و هدایت دانش آموزان در موقعیت های یادگیری استفاده نماید.

از راهبردهای متنوع آموزشی متناسب با حوزه ریاضی برای پاسخ به نیازهای دانش آموزان یا شناسایی و حل مسائل آموزشی 

 استفاده کند.

 فرصت هایی را برای پرورش تفکر و ارتقای توانایی حل مسئله و مدل سازی دانش آموزان فراهم سازد.

 از زبان هنر برای آموزش مفاهیم ریاضی و تقویت درک بصری دانش آموزان استفاده کند.

های آموزشی/ تربیتی و توسعه توانایی  از فناوری اطالعات و ارتباطات در حوزه آموزش ریاضی برای خلق یا غنی سازی فرصت 

 ای استفاده نماید. های حرفه

 تعریف دوره

های آموزش عالی استت کته هتدف آن تربیتت معلمتانی استت کته واجتد         دوره کارشناسی پیوسته آموزش ریاضی، یکی از دوره

 .باشندشایستگی های الزم جهت آموزش دروس ریاضی در دوره متوسطه می

 پذیرششرایط و ضوابط کلی 

 دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم و گذراندن دوره پیش دانشگاهی/ دیپلم دوره دوم متوسطه -

 قبولی در آزمون ورودی-

  پذیرش در مصاحبه-

 

 طول دوره

طول دوره کارشناسی پیوسته آموزش ریاضی، چهار سال است که با نظام آموزشی واحدی در هشت نیمسال تحصیلی قابتل اجترا   

 یدرست  واحتد  هتر  یبترا  ساعت، 06 ینظر یدرس واحد هر یبرا. است یآموزش هفته 06 شامل یلیتحص مسالین هر خواهد بود.

 نیهمچنت . استت  شتده  منظتور  ساعت 60 یکارورز واحد هر یبرا و ساعت 00 یکارگاه یدرس واحد هر یبرا ساعت، 72 یعمل

 .بود خواهد راهنما استاد صیتشخ به( پروژه) یمعلم یکارنما درس ساعت

 واحد های درسی

 03واحتد دروس عمتومی،    23است. از ایتن تعتداد    واحد 011 ریاضیآموزش تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی پیوسته 

 باشد.تخصصی میواحد دروس   06 و واحد دروس تربیتی 00واحد دروس تربیت اسالمی، 
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 ریاضیی پیوسته رشته آموزش تعداد واحدهای درسی دوره کارشناس -5جدول 

 تعداد واحد نوع درس

 واحد 0 مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عمومی

 واحد 06 معارف اسالمی

 واحد 7 ویژه دانشگاه فرهنگیان

 واحد 03 تعلیم و تربیت اسالمی

 واحد 00 تربیتی

 واحد 01 تخصصی 

 واحد 6 انتخابی

 اضافه بر سقف واحد اختیاری

 واحد 511 جمع

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم 

 جداول دروس

جدول دروس عمومی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و  6مشتمل بر  ریاضیی پیوسته رشته آموزش جداول دروس دوره کارشناس

تخصصی انتخابی  دروس تخصصی وفناوری، دروس عمومی ویژه دانشگاه فرهنگیان، دروس تربیت اسالمی، دروس تربیتی، 

 باشد.می
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 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش ریاضی دروس عمومی مصوب -2جدول 

 دروس معارف اسالمی عمومی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش ریاضی -9جدول 

                                                 
 یابد.اختصاص می« نگارش خالق»شود و یک واحد آن به درس ارائه می 0+2صورت تفکیکی  در دانشگاه فرهنگیان این درس به *

نوع 

 شایستگی

کد 

 درس

عنوان 

 درس

تعداد 

 واحد

پیش  ساعت

 کل پروژه کارورزی کارگاهی عملی نظری نیاز

ی 
عموم

 زبان فارسی  
*7 00 -    00  

  00    - 00 7 زبان انگلیسی 

  72    72 - 0 0تربیت بدنی  

  72    72 - 0 2تربیت بدنی  

  591    96 39 8 جمع

نوع 
 شایستگی

کد 
 درس

 عنوان درس گرایش
تعداد 

 واحد

 توضیحات ساعت
 2+00)تعداد  

 واحد الزامی(
 کل پروژه کارورزی کارگاهی عملی نظری

ی
عموم

 

 

مبانی 

نظری 

 اسالم

اندیشه اسالمی 
 )مبدا و معاد( 0

2 72 -    72 

انتخاب دو درس 
 واحد 0به ارزش 

اندیشه اسالمی 
)نبوت و  2

 امامت(

2 72 -    72 

 72    - 72 2 انسان در اسالم

حقوق اجتماعی 
و سیاسی در 

 اسالم

2 72 -    72 

 
اخالق 

 اسالمی

فلسفه اخالق 
)با تکیه بر 

 مباحث تربیتی(

2 72 -    72 

انتخاب یک 
 2درس به ارزش 
 واحد

اخالق اسالمی 
)مبانی و 
 مفاهیم(

2 72 -    72 

ن زندگی آیی
)اخالق 
 کاربردی(

2 72 -    72 

 72    - 72 2ان عملی عرف



01 

 

 

 

 

 

 

  آموزش ریاضی دروس عمومی ویژه دانشگاه فرهنگیان دوره کارشناسی پیوسته رشته -6جدول 

                                                 
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این درس جزو دروس اجباری گروه معارف اسالمی قرار دارد. 17/10/0706مورخ  3137/2به استناد ابالغیه شماره  - 01

ها گروه ها و اجرای این درس در سطح دانشگاهوزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مسئول تنظیم برنامه 21/16/0732مورخ  37323/2به استناد ابالغیه شماره  - 00
 معارف اسالمی است.

 اسالمی

 
انقالب 

 اسالمی

انقالب اسالمی 
 ایران

2 72 -    72 

انتخاب یک 
 2درس به ارزش 
 واحد

آشنایی با 
قانون اساسی 
جمهوری 

 اسالمی ایران

2 72 -    72 

اندیشه سیاسی 
امام خمینی 

 )ره(

2 72 -    72 

 

خ و تاری

تمدن 

 اسالمی

تاریخ تحلیلی 
 صدر اسالم

انتخاب یک  72    - 72 2
 2درس به ارزش 
 72    - 72 2 مامتتاریخ ا واحد

 

آشنایی 

با منابع 

 اسالمی

تفسیر 
 موضوعی قرآن

2 72 -    72 
انتخاب یک 
 2درس به ارزش 
 واحد

تفسیر 
موضوعی نهج 

 البالغه

2 72 -    72 

 
خ فرهنگ و تمدن تاری

01اسالم و ایران
 

 الزامی 72    - 72 2

00دانش خانواده و جمعیت 
 الزامی 72    - 72 2 

  219    - 219 56+2 جمع



01 

 

 آموزش ریاضیدروس تعلیم و تربیت اسالمی دوره کارشناسی پیوسته  -1جدول 

                                                 
 .( محاسبه شده است2شود، زیرا در جمع واحد دروس عمومی )جدول این واحد در جمع واحد دروس محاسبه نمی **

نوع 

 شایستگی

کد 

 درس
 عنوان درس

تعداد 

 واحد

پیش  ساعت

 کل پروژه کارورزی کارگاهی عملی نظری نیاز

ی
عموم

  
سالمت/ بهداشت و 

 صیانت از محیط زیست
2 06 72    00  

  -    -  **0 نگارش خالق 

  72    72  0 نگارش علمی 

  81    96 59 9 جمع

نوع 

 شایستگی
 عنوان درس کد درس

تعداد 

 واحد

پیش  ساعت

 کل پروژه کارورزی کارگاهی عملی نظری نیاز

ی
الم

س
ت ا

تعلیم و تربی
 

 

سیره تربیتی پیامبر و اهل 

بیت )ع( )باتوجه به مراحل 

 های تربیت(و ساحت

2 72     72  

 

نظام تربیتی اسالم 

)براساس قرآن و روایات 

بیت پیامبر )ص( و اهل 

 )ع((

9 00     00  

  00     00 9 فلسفه  تربیت در ج.ا.ا 

 
فلسفه  تربیت رسمی و 

 عمومی  در ج.ا.ا
2 72     72  

 
اسناد، قوانین و سازمان 

 آموزش و پرورش در ج.ا.ا
2 72     72  

 

ای معلم )با اخالق حرفه

تاکید بر حقوق و تکالیف 

 اسالمی(

9 00     00  

 
و عمل  اندیشهتاریخ 

 تربیتی در اسالم و ایران
2 72     72  
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  ریاضیآموزش دوره کارشناسی پیوسته رشته  دروس تربیتی -1جدول 

 

 ریاضیی پیوسته رشته آموزش دوره کارشناسدروس تخصصی  -9جدول 

                                                 
12 Pedagogical Knowledge (PK) 

 
نقش اجتماعی معلم از 

 دیدگاه اسالم
2 72     72  

  916     916 53 جمع

نوع 

 شایستگی

کد 

 درس

تعداد  عنوان درس

 واحد

پیش  ساعت

 کل پروژه کارورزی کارگاهی عملی نظری نیاز

ت
علم تربی

 

P
K
02 

 72 2 روانشناسی تربیتی 
 

   72  

  72     72 2 جامعه شناسی تربیتی 

  72     72 2 نظریه های یادگیری و آموزش  

  00    72 06 2 های تدریس اصول و روش 

های راهنمایی و اصول و روش 

 مشاوره 
2 06 72    00 

 

  00    72 06 2 ارزشیابی از یادگیری  

  72    72  5 کاربرد هنر در آموزش  

  72    72  5 کاربرد زبان در تربیت 

  72     72 2 مدیریت آموزشگاهی  

آموزش و پرورش تطبیقی با  

 تاکید بر دوره های تحصیلی
2 72     72 

 

  999    591 218 58 جمع

نوع 

 شایستگی

کد 

 درس

تعداد  عنوان درس

 واحد

 پیش نیاز ساعت

 کل پروژه کارورزی کارگاهی عملی نظری

ضوعی
مو

 

 - 36 - - - 60 72 0 0ریاضی عمومی  

 0ریاضی عمومی 01 - - - 60 06 7  2ریاضی عمومی  

 
مبانی علوم 

 ریاضیات
7 00 - - - - 00 - 

هم نیاز با ریاضی  60 - - - 72 72 7 فیزیک پایه 
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 0عمومی

 
مبانی کامپیوتر و 

 برنامه سازی
2 06 72 - - - 00 - 

 
معادالت 

 دیفرانسیل
 2ریاضی عمومی 00 - - - - 00 7

 
مبانی ماتریسها و 

 جبر خطی
7 00 - - - - 00  

 مبانی علوم ریاضیات 60 - - - - 60 0  0جبر 

 60 - - - - 60 0 0آنالیز ریاضی  
،  2ریاضی عمومی

 مبانی علوم ریاضیات

 0ریاضی عمومی  01 - - - 72 00 0 آمار و احتمال 

 مبانی علوم ریاضیات 00 - - - - 00 7 مبانی ترکیبیات  

 مبانی علوم ریاضیات 00 - - - - 00 7 نظریه اعداد 

 مبانی علوم ریاضیات  00 - - - - 00 7 مبانی هندسه 

 
مبانی آنالیز 

 عددی 
7 00 - - - - 00 

مبانی کامپیوتر و 

ماتریسها، جبرخطی، 

 0آنالیز

 
مبانی منطق و 

 ها           نظریه مجموعه
 مبانی علوم ریاضیات 00 - - - - 00 7

 
نظریه گراف و 

 کاربردها   
 مبانی ترکیبیات 72 - - - - 72 2

 
 مقدمه ای بر

 ایهندسه مدرسه
 مبانی علوم ریاضیات 60 - - 00 - 06 2

 00 - - 00 - - 0 زبان تخصصی 

زبان عمومی و 

 71گذراندن حداقل 

 واحد تخصصی ریاضی

  5292   39 218 416 19 جمع

ضوع
مو

-ی
ی 
تربیت

 

 
فلسفه معلمی در 

 آموزش ریاضی
0 06 - - - - 06  
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برنامه ریزی درسی 

 در آموزش ریاضی 
2 06 72 - - - 00 

 

 

راهبرد های 

تدریس در آموزش 

 ریاضی

0 - - 00 - - 00 
ریزی درسی در برنامه

 آموزش ریاضی

 
طراحی آموزشی در 

 آموزش ریاضی
0 - - 00 - - 00 

ریزی درسی در برنامه

 آموزش ریاضی

 

طراحی واحد 

یادگیری در 

 آموزش ریاضی

0 - - 00 - - 00 
طراحی آموزشی در 

 ریاضیآموزش 

 

های آزمون

تحصیلی و آزمون 

سازی در آموزش 

 ریاضی

2 06 72 - - - 00 
ارزشیابی پیشرفت 

 تحصیلی

 
تحلیل محتوای 

 کتاب درسی 
2 06 72 - - - 00 

برنامه ریزی درسی در 

 آموزش ریاضی

 

فناوری اطالعات و 

ارتباطات در 

  0آموزش ریاضی 

 های هفتگانهمهارت 00 - - 00 - - 0

 

فناوری اطالعات و 

ارتباطات در 

 2آموزش ریاضی  

0 - - 00 - - 00 - 

 

فناوری اطالعات و 

ارتباطات در 

 7آموزش ریاضی 

0 - - 00 - - 00 - 

 

های خاص  تجربه

ای در آموزش حرفه

 ریاضی

0 - 72 - - - 72 - 

 

توسعه  پژوهش و

: 0ای حرفه

 پژوهش روایی 

0 - - 00 - - 00  

 

توسعه پژوهش و 

: اقدام 2ای حرفه

 پژوهی

0 - - 00 - - 00  
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59ریاضیرشناسی پیوسته آموزش دروس انتخابی دوره کا -4جدول 
 

                                                 
 واحد از جدول دروس انتخابی واحد درسی انتخاب نماید. 6دانشجو می تواند به میزان  -07

 

پژوهش و توسعه 

: درس 7ای حرفه

 پژوهی

0 - - 00 - - 00  

 020  020    2 0کارورزی  

شناسی تربیتی،  روان
های  اصول و روش

تدریس و پژوهش و 
: 0ایتوسعه حرفه
 پژوهش روایی

 0کارورزی  020  020    2 2کارورزی  

 020  020    2 7کارورزی  
و طراحی  2کارورزی 
 آموزشی

 020  020    2 0کارورزی  
طراحی  و  7کارورزی 

 واحد یادگیری

 
کارنمای معلمی 

 )پروژه(
2    

 

به 
تشخیص 
استاد 
 راهنما

- 

-پژوهش و توسعه حرفه

  -:  کنش پژوهی2ای
پژوهش و توسعه 

درس   : 3ایحرفه

 پژوهی

  5188 - 152 986 528 96 24 جمع

  2921 - 152 681 999 498 81 جمع کل 

نوع 

 شایستگی

کد 

 درس
 نام درس

 تعداد

 واحد

 ساعت
 پیش نیاز

 کل پروژه کارورزی کارگاهی عملی نظری

ضوعی
مو

 

 
آمار و احتمال 

 پیشرفته
 0آمار و احتمال  60 - - - 72 72 7

 0آنالیز 00 - - - - 00 7 توابع مختلط 

 0آناللیز 00 - - - - 00 7 2آنالیر  

 0جبر 00 - - - - 00 7 2جبر 

 
بهینه سازی 

 خطی
 مبانی ماتریسها، جبرخطی 00 - - - - 00 7

 
هندسه 

 دیفرانسیل
7 00 - - - - 00 

مبانی ماتریسها، 

 0جبرخطی، آنالیز ریاضی
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 دروس اختیاری دوره کارشناسی پیوسته آموزش ریاضی -8جدول 

 

 

 

 

 

 نیمسال( 8دروس در طول دوره تحصیلی چهارساله و نسبت انواع دروس در هر نیمسال تحصیلی )توزیع کالن  -3جدول 

 

 نوع درس

 نیمسال     

 هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول

 معارف عمومی 

 واحد( 06)

اندیشه اسالمی 

2 

تاریخ تحلیلی 

 2صدر اسالم 

 2اندیشه اسالمی 

تاریخ فرهنگ و 

 2تمدن اسالمی

دانش خانواده و   

 2جمعیت

تفسیر موضوعی  2اخالق اسالمی 

 2قرآن 

انقالب اسالمی 

 2ایران

 

 واحد(01عمومی )
 2زبان خارجی  2زبان فارسی  0تربیت بدنی  0تربیت بدنی  

 

سالمت/بهداشت 

و صیانت از 

 - 0نگارش علمی  0نگارش خالق

                                                 
ارائه و های کاردانی و کارشناسی ین درس به صورت اختیاری برای کلیه دورهاوزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  10/17/0731مورخ  00317/20به استناد ابالغیه شماره  -00

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

های کاردانی و کارشناسی ارائه و برای ین درس به صورت اختیاری برای کلیه دورهاوزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  00/17/0731مورخ  12171/2به استناد ابالغیه شماره  -01
 هایی که دروس اختیاری ندارند به عنوان مازاد بر سقف واحدهای درسی ارائه شود.رشته

 
برنامه سازی 

 پیشرفته
7 00 - - - - 00 

مبانی کامپیوتر و برنامه 

 سازی

 
توپولوژی 

 عمومی
 0آنالیز ریاضی 00 - - - - 00 7

 611 - - - 92 998 26 جمع  
 

نوع 
 شایستگی

کد 
 درس

 نام درس
 تعداد
 واحد

پیش  ساعت
 کل پروژه کارورزی کارگاهی عملی نظری نیاز

ضوعی
مو

  
های آشنایی با فرهنگ و  ارزش

 00دفاع مقدس
2 72 

 
   

  

 72 2 01های زندگی دانشجوییمهارت 
 

   
  

 96 6 جمع  
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 2محیط زیست

  

 03) تربیت اسالمی 

 واحد(

سیره تربیتی 

پیامبر و اهل 

بیت )ع( 

)باتوجه به 

مراحل و 

های ساحت

 2تربیت( 

نظام تربیتی 

اسالم )بر اساس 

قرآن و روایات 

 7معصومین )ع((

فلسفه تربیت در 

 2-ج.ا.ا

فلسفه تربیت 

رسمی و عمومی 

و اسناد قانونی 

 7در ج.ا.

اسناد، قوانین و 

سازمان آموزش 

و پرورش در 

 2ج.ا.ا 

تاریخ اندیشه ها و 

عمل تربیتی در 

 2اسالم و ایران 

اخالق حرفه ای 

معلم از نگاه اسالم 

7 

نقش اجتماعی 

معلم از دیدگاه 

 2اسالم

تربیتی/علم تربیت 

 واحد( 00)

ی سروانشنا

 2یتربیت

ی سجامعه شنا

  2یتربیت

راهنمایی اصول 

 2و مشاوره

(0+0) 

نظریه های 

یادگیری و 

 2آموزش

کاربرد هنر در 

 0 آموزش

اصول و روش 

های 

 (0+0)2تدریس

مدیریت 

 2آموزشگاهی 

از ارزشیابی 

 ( 0+0)2یادگیری 

کاربرد زبان در 

 ع0تربیت

آموزش و 

تطبیقی پرورش 

با تاکید بر دوره 

 2های تحصیلی 

   

 موضوعی تربیتی

 واحد( 71)

فناوری در حوزه  0فلسفه معلمی

 0(0آموزش )

فناوری در حوزه 

 ع 0( 2آموزش )

برنامه ریزی 

0)انظری/2درسی

 عملی(

 

راهبرد های 

 ک 0تدریس

فناوری در حوزه 

  0(7آموزش )

طراحی 

 ک0آموزشی

 2 0کارورزی

طراحی واحد 

 ک0یادگیری

 

آزمون های 

تحصیلی و آزمون 

 (0+0)2سازی

 2 2کارورزی

 

تحلیل محتوای 

( 0مواد آموزشی )

2(0+0) 

 ع2اقدام پژوهی

 2 7کارورزی

 

 2درس پژوهی

تجربه های خاص 

 0داری کالس

 2 0کارورزی

 

ی معلمی کارنما

  2)پروژه( 

 

 13موضوعی )

 واحد(

ریاضی 

   0عمومی

مبانی علوم 

 ریاضیات

 2عمومیریاضی 

مبانی منطق و 

نطریه مجموعه 

 ها

مبانی کامپیوتر و 

 برنامه سازی

مبانی ماتریسها 

 و جبرخطی

معادالت 

 دیفرانسیل

 فیزیک پایه

 مبانی ترکیبیات

 

 0جبر

 0آنالیز ریاضی 

 آمار و احتمال

 

آشنایی با 

هندسه مدرسه 

 ای

 مبانی هندسه

 

 نظریه گراف

 زبان تخصصی

 نظریه اعداد

درس اختیاری 

 اول

 

مبانی آنالیز 

 عددی

درس اختیاری 

 دوم

 فصل سوم
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 سرفصل دروس
 

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

« تحقق حیات طیبه»هدف غایی نظام آموزش و پرورش نیز  محکمی با سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی یادگیرنده دارد.
دارد. افزون بر آن معلمانی که از سالمت جسمانی و گمان برخورداری از سالمتی برای دستیابی به آن ضرورت  است که بی

های درمانی و  وری باالتری خواهند داشت و موجبات کاهش بار اقتصادی ناشی از هزینه روانی بهتری برخوردار باشند بهره
در یابی به چنین هدفی آن است که معلمان آینده، یعنی کسانی که  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 ی تربیت معلم بخواهد معلمانی روانه دیگر، اگر دوره

هایی باشد که منجر به افزایش سواد سالمت  ی برنامه بردارند، منطقی است که دربرگیرندهارتقای سالمت دانش آموزان گام 
شوند. سواد سالمت معرف توانمندی فرد در دستیابی به مباحث بهداشتی، درک، انتقال و کاربست آن و  دانشجو معلمان می
 ود و دیگران است. گیری درست در برخورد با آن مباحث به منظور ارتقای سالمت خ 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 ایمنی و حوادث، بر ارتقای سالمت از طریق 

های یادگیری گوناگونی در اختیار  ها و فرصت فعالیتشود و بر این اساس  و اجتماعی تاکید میجسمانی، روانی سالمت 
با تکیه بر  شوند، بلکه ها به ارائه و انتقال صرف اطالعات بهداشتی محدود نمی شود. این فرصت دانشجو معلمان قرار داده می

ای معنادار با  تا دانشجو بتواند آنچه آموخته است را به گونهسازند  ای فراهم می زمینهتعریف ارائه شده برای سواد سالمت، 
های فردی، بین فردی، تفکر انتقادی و  هایی مهارت بافت واقعی زندگی خود پیوند بزند. همچنین با انجام چنین فعالیت

ست سالم نیز مورد چون در یک دیدگاه وسیعتر از سالمت بایستی حفظ محیط زییابد. 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 

 

 سالمت، بهداشت و صیانت از محیط زیستنام درس:  مشخصات درس
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 عملی -نوع درس: نظری
  2تعداد واحد: 
 عملی(-)نظری

 

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

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

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

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

 

 

 شایستگی اساسی

 9سطح  2سطح  5سطح  ها مالک

دریافت و انتقال 

 اطالعات سالمت

 
 

توانسته است از منابع 
متعدد و معتبر اطالعات 

تواند  کسب نماید اما نمی
آن را به دیگران انتقال 

 دهد.

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

 انتقال دهد.

توانسته است از منابع 
متعدد و معتبر 
اطالعات کسب نماید 

های کارآمد  و به شیوه
آن را به دیگران 

 انتقال دهد.

 برنامه سالمت
 

برنامه توانسته است یک 
سالمت برای خود یا 

آموزان طراحی، اجرا  دانش
و ارزشیابی کند اما 

تواند اثربخشی آن را  نمی
 مشخص سازد.

توانسته است یک برنامه 
سالمت طراحی، اجرا و 
ارزشیابی نماید و تا حدودی 
 اثربخشی آن را مشخص سازد.

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

ای روشن  گونه
اثربخشی آن را 

 مشخص سازد. 

 

 فرصت یادگیری، محتوای درس و ساختار آن -2

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

 مباحث فرعی موضوع اصلی نوبت

 بخش نخست: مبانی سالمت

 
 
 
 اول

 (0+2) 

 

 

 

آشنایی  معارفه و

 با مفاهیم پایه

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

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

 

 تکلیف عملی )در کالس(  

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

 دارد؟

  ِاز دانشجویان بخواهید تعریف خود را از سالمت ارائه دهند و با تکیه بر دانشِ پیشین
 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.

 

ه، از دانشجویان بخواهید مصادیق اقدامات سالمت همگانی : در پایان این جلستکلیف عملی

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

 دوم
 (0+2) 

سنجش نیازهای 

 سالمت

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

در زمینه سالمت انجام دهید. در مدرسه محل کارورزی خود یک نیازسنجی 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 شناسایی کنید و  یافته

 های سه نفره انجام شود(. گروه

 سوم
(0+2) 

معرفی 

   های نمایه پایگاه

 اطالعات سالمت

 ها های اطالعات سالمت و چگونگی استفاده از آن انواع پایگاه

 :59تکلیف عملی )در کالس(
ها را مشغول کرده  از دانشجویان بخواهید یکی از موضوعات سالمت که به تازگی ذهن آن

 ها معرفی شده است پیرامون آن 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 

(0+2) 

 
 
 
 
 
 
 

های  بیماری 

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  های قلبی و عروقی: بیماری

ها و چگونگی  تصلب شرایین، آنژین صدری، سکته قلبی و سکته مغزی و عالئم شایع آن
ها در بروز  های قلبی و مغزی؛ نقش چربی ها؛ چگونگی کاهش خطر  بروز سکته ورد با آنبرخ

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

                                                 
 . این جلسه باید در مکانی برگزار شود که امکان دسترسی به رایانه و اینترنت وجود دارد.16
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و پنجم 
(0+2) 

 غیرواگیر

 

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

 ای شایع در ایران.ه اهمیت تشخیص زود هنگام، سرطان
 

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

ها.  انواع  شیمیایی، بیولوژیکی، و ارگونومیکی موجود در محیط آموزشی؛ نحوه پیشگیری از آن
نگی های احتمالی؛ چگو سوءاستفاده )غفلت و نادیده گرفتن، فیزیکی، عاطفی، جنسی(؛ نشانه

 واکنش در هنگام روبرو شدن با موارد سوءاستفاده.
  

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

های قلبی عروقی و سرطان بررسی کنند.  یا پدر و مادر خود را از نظر خطر ابتال به بیماری
 ریزی کنند. برنامه عوامل خطر را شناسایی کنند و برای کاهش این خطرات

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

 پیوست را پر کنند.

  تکلیف عملی )در کالس(:
های کوچک خطرات مربوط به هر  اند در گروه از دانشجویان بخواهید با توجه به آنچه آموخته

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

 در محیط کالس:
 در راهروها:

 در حیاط مدرسه:

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

 

 متبخش سوم: ارتقای سال

 
 
 
 
 ششم
(0+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 
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و هفتم 
(0+2) 

های  تحرکی در ایجاد بیماری ندی آن؛ نقش بیب تعریف فعالیت بدنی و  گروه فعالیت بدنی: 

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

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

 های مصرف مواد و الکل؛ مبانی و اصول پیشگیری نشانه

یک هفته پیش از ارائه این موضوع، دانشجویان موظف هستند در جدول  تکلیف عملی:

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

 های غذایی به تحلیل جدول برنامه غذایی خود بپردازند.  و گروه 03اساس واحد غذایی مورد نیاز

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

 خود تنظیم کنند و به کالس آورند.برای یک هفته 

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

گیرند  ای که در آن قرار می آمده را بر روی نمودار نمایه توده بدنی پیدا کنند و با توجه به طبقه
 یک برنامه غذایی مناسب برای خود بنویسند.

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

کنند و فهرست مواد غذایی موجود در آن را تهیه کنند و مواد غذایی مجاز و غیرمجاز را از هم 
آموزان در  تفکیک کنند. سپس راهکارهایی برای توجیه مسئوالن مدرسه، مسئول پایگاه و دانش

 غیرمجاز به مجاز پیشنهاد دهند.خصوص تغییر موارد   

آموز که در مرحله بلوغ است  ز دانشجویان بخواهید با یک دانش: ا2فعالیت پیشنهادی

های حاصل را با نیازهای  مصاحبه کنند و  برنامه غذایی یک روز او را بررسی کنند و داده
 ه کالس ارائه دهند.های خود را به صورت گزارش ب ای گروه سنی او مقایسه نمایند. یافته تغذیه

ز دانشجویان بخواهید برچسب دو ماده غذایی مورد عالقه خود را به : ا9فعالیت پیشنهادی 

 کالس آورند، آن را بخوانند و تحلیل کنند.

ز دانشجویان بخواهید برای ترویج تغذیه سالم در محیط خوابگاه دو ا :6فعالیت پیشنهادی 

 ریزی کنند. یاتی ساختن آن برنامهراهکار جدید پیشنهاد کنند و برای عمل
 

 بخش چهارم: سالمت جسمانی )بهداشت فردی(

 
 
 
 

 

 

 

 

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

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

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

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

( و 0+2)
نهم 
(0+2) 

 

 

 

 

 

سالمت جسمانی 

)بهداشت فردی 

 ها( و بیماری

ش نجوا(؛ ساختمان گوش، مشکالت متداول شنوایی، چگونگی سنجش شنوایی با آزمای)

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

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

های شایع بروز پوسیدگی دندان، افراد در معرض خطر  موثر بر ایجاد پوسیدگی دندان، محل
های پیشگیری از پوسیدگی دندان: مسواک زدن )آموزش مسواک زدن به  ، راهپوسیدگی دندان

ساله(، استفاده از نخ دندان )آموزش استفاده از نخ دندان به کودکان(،  02تا  6کودکان 
دیدگی و شکستگی  فلورایدتراپی، فیشور سیالنت، رژیم غذایی؛ چگونگی برخورد با آسیب

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

های آن. }ویژه  های آن در هر یک از دو جنس، بهداشت بلوغ، خودارضایی و زیان دگرگونی
ها و  دانشجو معلمان دختر: ساختمان، عملکرد و بهداشت دستگاه تناسلی زنان، قاعدگی و نشانه

 :قاعدگی{.}ویژه دانشجو معلمان پسرحاالت طبیعی و غیرطبیعی آن، سندروم پیش از 
 ساختمان،  عملکرد و بهداشت دستگاه تناسلی مردان{.

 های واگیردار: بیماری

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

اردیا، های ژی ویژگیژیاردیوز )های آسکاریس، راه انتقال، راه پیشگیری(؛  ویژگیآسکاریوز )

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

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

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

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

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

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

هداشت فردی در محیط از دانشجویان بخواهید یکی از مسائل مرتبط با ب تکلیف عملی:

ها را مشغول کرده است را شناسایی کنند و در قالب یک  پردیس )یا خوابگاه( که ذهن آن
 های نوین خود برای برطرف نمودن آن مساله را ارائه دهند. گزارش راه حل

: از دانشجویان بخواهید کتاب خودآموز  بهداشت بلوغ و نوجوانی را بخوانند و تکلیف عملی

 انتقادی از آن تهیه کنند.ای  چکیده

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

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

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

ای به  ها باید از طریق نامه ها به شپش مبتال شده است و آن آموزی در کالس آن د دانشکنن
ها با شپش این  ای خطاب به آن خانواده نوشته و ضمن آشنایی آن خانواده او اطالع دهند. نامه
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 موضوع را به آنان اطالع دهند.

آموزان، پدر و  آن دانش: از دانشجویان بخواهید پمفلتی طراحی کنند و از طریق تکلیف عملی

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

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

 را در کالس به صورت عملی نمایش دهند.

دانشجویان بخواهید بازی مار و پله که سازمان یونیسف برای : از 2فعالیت پیشنهادی 

آموزان طراحی کرده است را با بافت خود متناسب کنند و  ها برای دانش آموزش شستن دست
 بازی جدید را به کالس عرضه کنند.

ی آنها مکانی برای  : از دانشجویان بخواهید که تصور کنند در مدرسه9فعالیت پیشنهادی 

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

از دانشجویان بخواهید بررسی  : برای دانشجویان خوابگاهی:6فعالیت پیشنهادی 

 ه نکاتی را پیرامون بهداشت خواب بیاموزند؟ کنند دانشجویان خوابگاهی باید چ

: 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

 
 
 
دهم 

(0+2) 

 

 

 

روان و سالمت 

 مدرسه

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

های روانی در حوادث و بالیا؛  روان؛ حمایت سالمت ارتقای و آسیب کاهش راهبردهای
 اختالل توجه؛ کمبود و فعالی بیش یادگیری؛ اختالل اختالالت خودکشی؛ افسردگی؛ اضطراب؛

 لجبازی؛ صرع؛ و جویی  مقابله
  

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

یا رویدادی را بیابند که در محیط مدرسه )ترجیحا در ایران( رخ داده است و یکی از اختالالت 
ار گرفته است در پدیدآیی آن مرتبط با سالمت روان که در این نشست آموزشی مورد بحث قر

توانست از وقوع  رویداد نقش عمده داشته است. آنچه که روی داده است و راهکارهایی که می
 این رویداد پیشگیری کند را در قالب گزارشی به کالس ارائه دهند.

 

 بخش ششم: سالمت اجتماعی

 یازدهم
(0+2) 

 

سالمت اجتماعی 

های اجتماعی؛ استرس در محیط کار و  موثر با دیگران؛ ارتباطات در شبکهایجاد و برقرار ارتباط 
 حمایت اجتماعی.

هایی  های کارورزی خود، موقعیت از دانشجویان بخواهید به مراجعه به گزارشتکلیف عملی: 
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آموزان، و یا کارکنان مدرسه نیاز به  را در آن شناسایی کنند که سالمت اجتماعی خود، دانش و مدرسه
داشته است. اگر دوباره به آن موقعیت برگردند به منظور ارتقای سالمت اجتماعی چه ارتقا 

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

 بخش هفتم: سالمت در متن

 دوازدهم
(0+2) 

سواد سالمت، 

شناسنامه 

سالمت 

آموزی،  دانش

مدارس مروج 

 سالمت

آموزی و  تعریف سواد سالمت و آشنایی با سطوح مختلف آن؛ معرفی شناسنامه سالمت دانش
 آشنایی با آن؛ آشنایی با مدارس مروج سالمت و وضعیت آن در ایران.

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

اند چگونه در  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

 
 سیزدهم

(0+2) 

 

 

شناخت محیط 

 زیست

 تعریف محیط زیست و انواع آن -0-0
 منابع مختلف محیط زیست )فیزیکی، زیستی، اجتماعی و اقتصادی( -0-2
 تعریف اکوسیستم )بوم سازگان( و انواع آن -0-7

 محیط زیست ایران -0-0

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

 برحسب پایه 

 اسالیدی از محیط زیست ایراننمایش فیلم یا فعالیت خاص: 

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

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

 * بهتر است که این گزارش بدون استفاده از کاغذ باشد
 

 
چهارده
 م
(0+2) 

 

شناخت انواع 

آلودگی ها و 

اثرات محیط 

 زیستی

 تعریف آلودگی و اثر -0-
 انواع آلودگی ها و اثرات محیط زیستی -2-2
 مدیریت پسماند و پساب و بازیافت -2-7

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  شیتدارک سفری آموزفعالیت 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.

 تعریف حفاظت و حمایت از محیط زیست -  
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 پانزدهم
(0+2) 

حفاظت شناخت 

و حمایت از 

 محیط زیست

 معرفی انواع روش های حفاظتی و شیوه صحیح مصرف -7-2
 معرفی برخی از قوانین، ضوابط و کنوانسیون های محیط زیستی -7-7

گفتگوهای گروهی درباره امکان و چگونگی آموزش و بکارگیری انواع روش های عملی: 

 حفاظتی و شیوه صحیح مصرف برحسب پایه 

 نمایش فیلم یا اسالیدی در زمینه انواع شیوه های حفاظتیفعالیت خاص: 

از دانشجویان بخواهید که به جامعه کوچکی برحسب انتخاب خود، یک یا چند روش تکلیف: 

شیوه صحیح مصرف را آموزش دهند و بازخورد آموزش های خود و میزان همکاری حفاظت و 
 جامعه مخاطب را گزارش دهند.

 شانزدهم
(0+2) 

ارائه مبانی 

آموزش محیط 

زیست و شناخت 

 روش ها

 تعریف آموزش محیط زیست -0-0
 معرفی انواع روش های آموزش محیط زیست با توجه به پایه مورد آموزش -0-2
 فی انواع رسانه ها و وسایل کمک آموزشیمعر -0-7

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: 

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

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

ایران انجام شود. ارائه گزارش تصویری بصورت فیلم یا عکس  00روزهای تقویم محیط زیستی
  الزامی است.

 

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری-9
پذیرد. باید تالش گردد تا ساختار  معلمان صورت می در این درس، فرایند یادگیری با مشارکت همه جانبه مدرس و دانشجو

یادگیری مشارکت داشته باشند. باور بر این است که گفت و شنودی که در ی افراد در فرایند  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

تا دانشجویان بتوانند در  ای فراهم شده است های یادگیری زمینه هم نیز هست. از این رو در این درس با طراحی فعالیت
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

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

)دانشجویان( دیگر نیز خوانده شود و پس خوراند آن دانشجو بر روی آن کار آورده شود. الزم به ذکر است که در برخی از مباحث 

                                                 
00

 است.تقویم محیط زیستی در دفتر آموزش و مشارکت عمومی سازمان حفاظت محیط زیست موجود  -  
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با توجه به موقعیتی که دانشجویان و مدرس در آن قرار دارند می  اند و های یادگیری به صورت پیشنهادی نیزز مطرح شده فعالیت
 توانند تغییر یابند.

های گوناگونی نخست نیازها و منابع یادگیری مرتبط با  برای تسهیل در وقوع یادگیری، در آغاز هر نشست تالش شود به شیوه
انشجویان نسبت به آن محتوا آشکار گردد. پس از آن ها و دانش پیشین د 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
 ست پاسخ داده شود.هایی که برای دانشجومعلمان پدید آمده ا زندگی خود مرتبط سازد. در هر نشست تالش شود به تمام پرسش

 

 منابع آموزشی-6

 باشد.در دست تالیف میمنبع اصلی: 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری -1

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

 .آزمون پایانی: سهم این آزمون پنجاه درصد است 
 ها و پیامهای طراحی شده  توسط دانشجو و برنامههای یادگیری انجام شده  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  پاسخگویی به فرم خود ارزشیابی توسط خود دانشجو و سپس توسط مدرس صورت می

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

 بیست درصد(.

های به  یافتهگیرد و  : این ارزشیابی در نشست هفتم و به صورت خود ارزشیابی دانشجو انجام میارزشیابی ضمن نیم سال

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

 

 فرم پیشنهادی برای خود ارزشیابی

 های یادگیری  فعالیت
 اید؟................. در طول این نیم سال )تا این لحظه( چند فعالیت یادگیری انجام داده 
 کنید؟ ارزشیابی میاید را چگونه  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 

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

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

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

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

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

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

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

 دهید...........

 یابی به اهداف دوره میزان دست

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

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

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

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

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

 :0هدف 

 :2هدف 
 :7هدف 
 

 دو پرسش تاملی:

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

 
 

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

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

 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

 وسط روز

 ناهار

 عصرانه

 شام

 
 دوشنبه

        صبحانه

 وسط روز

 ناهار

 عصرانه

 شام

 
 سه شنبه

        صبحانه

 وسط روز

 ناهار
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 عصرانه

 شام

 
چهارشن
 به

        صبحانه

 وسط روز

 ناهار

 عصرانه

 شام

 
 شنبه پنج

        صبحانه

 وسط روز

 ناهار

 عصرانه

 شام

 
 
 جمعه

        صبحانه

 
 جدول ب:

 شد از وقوع این حوادث پیشگیری کرد. چگونه می حوادثی که برای من، خویشاوندان، دوستان و یا آشنایانم در مدرسه رخ داده است.

  

  

  

 

 

 «نگارش خالق»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

های زیست آدمی، فرهنگ و تمدن اوست که آن را به مراتب در سیهر زندگی و حیات  ترین ویژگی یکی از بنیادی

ای دیرینه در زیست بشری دارند اما  با پدیداری نوشتار و  خود از آغاز تا کنون پدید آورده است. این دو اگر چه سابقه

به ویژه  –یابند. سرآغاز و مقدمۀ هر تمدنی  ، سخته و پخته، نمود واالیی در زیست آدمی مینویسندگی خالق

های  با تخیل خالق، نبوغ ادبی و فرهنگی همراه بوده است. نگارش خالق برای دانشجویان رشته -های اخیر سده

است که ذهن، زبان و قلم  ای است برای نگاشتن روان و سنجیدۀ متون علمی بلکه فرصتی مختلف نه تنها  مقدمه

دانشجویان را در تخیل مثبت تقویت نموده، زمینه را برای پرورش مفاهیم علمی، تخصصی و همچنین نگارش ساده، 

 نماید.   روان، پخته و سخته مهیا می

 نام درس: نگارش خالق مشخصات درس
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 نوع درس: عملی

 1تعداد واحد: 

 33زمان درس: 

 ساعت

 پیشنیاز: ندارد

 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو می تواند:

 های علمی و تخصصی تجربه نماید. اهمیت نگارش خالق را در کسب مهارت -

های غیر هنری و ادبی شناساایی   تمایز نگارش خالق و هنرمندانه را با دیگر نگارش -

 کند.

 اصول و قواعدکلی نگارش خالقانه را تبیین کند. -

های هناری، باه    ها و قالب خالقیت و توانایی خود را در نوشتن برخی از انواع نوشته -

 کار گیرد.

 شایستگی اساسی: با تجربه نوشتن خالق به نقد و زیباشناسی حداقلی متون هنری بپردازد. -

 

 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک

دانش نگارش 

 خالقانه

 دانشجو بتواند

معیارهاااای زباااان و 

خالقانااااه و بیااااان 

هنااری را بیاااموزد و 

های آن را  انواع قالب

 بشناسد

 

 دانشجو بتواند

هاای   بر اساس آموخته 

نظری و قیاسی تفااوت  

کلی دو ماتن خاالق و   

غیر خاالق را تبیاین و   

 تشریح کند.

 دانشجو بتواند

با رویکارد اساتقرایی   

عااواملی را کااه یاا   

ماااتن را باااه ا اااری 

خالقانااااه تباااادیل  

کند در ی  ماتن   می

مشااااخر هنااااری، 

 شناسایی کند.

آفرینش متن 

 خالقانه

باااااار اساااااااس  

هااای ارا ااه   آموختااه

شده و توانایی بارش 

ذهنی، متنی خاالق  

هاای   در یکی از قالب

 مربوط بیافریند.

میاازان خالقیاات مااتن 

نگاشته خود را ارزیابی 

 نماید.

بر اسااس دو مرحلاه   

پیشین، نگاشتۀ خاود  

را با رویکرد هناری و  

ادباااای پاااااالیش و  

 ویرایش  نماید.

گزارشاای تیلیلاای از  نقد و تحلیل

ی  نگاشاتۀ ادبای و   

هنری مشخر ارا اه  

 کند.

مااتن هنااری را نقااد   

نماید و عوامل ساازنده  

و ناسازگار آن را تبیین 

 و تشریح کند.

متن نقاد شاده را باا    

دیگاار متااون همااان  

قالااااب مقایسااااه و  

ارزیابی نماید و درباره 

دیدگاه خود استدالل 
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 کند.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 2

 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس نوبت بحث

تا یر و تا رات نگارش  با آشنایی اول

خالق در تمدن و فرهنگ 

 بشری.

 بیث گروهی -

پاسااار فاااردی باااه   -

 پرسش ها

مشااارکت در فراینااد   -

 یادگیری

معرفی چند ا ر ادبی یا هناری و  

اندیشااه و فرهنااگ تااا یر آن در 

 جامعه

تشریح اهمیت و نقش زباان در   دوم

بینای و افاا اندیشاگی و     جهان

 رفتار آدمی

هاا  پاسار باه پرساش    -

دربااارۀ نفااوذ و تااا یر 

 زبان

مشااارکت در فراینااد   -

 یادگیری

گزارشااای از تناساااب زباااان و  

 اندیشه در متون هنری و خالق

 

تبیااین تفاااوت و تمااایز بااین  سوم

 زبان و گفتار و نوشتار

مشاااارکت در کااااار   -

 گروهی

 ها پاسر به پرسش -

ارا ااه چنااد نمونااه از   -

زبااااان گفتاااااری و  

نوشااتاری و تشااریح  

 ها تفاوت آن

هااای   ارا ااه گزارشاای از فعالیاات

علمی به زبان گفتار و تبدیل آن 

 به زبان نوشتار

تشریح تفاوت زباان ادبای باا     چهارم

 زبان علمی

خوانش دو متن ادبای   -

 و علمی  

بیث گروهای درباارۀ    -

هاای دو   تبیین تفاوت

 متن

تهیه گزارشی مکتاو  از تماایز   

بااین دو مااتن ادباای و علماای و 

 عناصر متمایز کنندۀ آن

تبیین عوامل نوشاتار خاالق     پنجم

 زبان، بیان، صور خیال

 بیث گروهی   -

خوانش ماتن ادبای و    -

مشااااخر کااااردن  

مشخصاااات زباااانی،  

 بیانی و صور خیال

گانااه  بررساای مشخصااات سااه 

یکاای از آ ااار نوشااتار خااالق در 

شعرای معاصر در قالب گازارش  

 مکتو .
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تشااریح عناصاار مربااوط بااه    ششم

خالقیت زبانی، بیانی، و صاور  

 خیال  

 خوانش متن ادبی -

مشخر کردن عناصر  -

 هنری در متن

هاای   مشخر کردن دقیا آرایه

 ادبی ی  متن مشخر هنری

هااای ادباای کااه  معرفاای قالااب هفتم

بیشترین کااربرد را در نگاارش   

 دارندخالق 

 بیث گروهی -

خاااوانش بخشااای از  -

 چند متن

مشخر کردن قالاب   -

 آن

تهیااه گزارشاای از یاا  کتااا   

درسی مربوط به ادبیات فارسای  

و تشااریح تفاااوت ساااختاری و  

 ها قالب درس

تبیااین کلاای قالااب داسااتان،    هشتم

اهمیت آن در نگاارش خاالق و   

 عناصر داستان

 بیث گروهی -

خوانش یا  داساتان    -

کوتااااااه کوتااااااه و 

کردن عناصر مشخر 

 آن

تهیه نمایۀ جدولی از عناصر ی  

 داستان کوتاه

تشااریح قالااب داسااتان کوتاااه   نهم  

 کوتاه

خااوانش سااه مااتن    -

مرتبط و بیث درباارۀ  

 قالب آن

ای از آ اار داساتانی    تهیه نمایاه 

یکی از داستان نویسان معاصر و 

 بندی قالبی آن دسته

توضاایح قالااب داسااتان بلنااد و  دهم  

 رمان

 بیث گروهی -

 ها پاسر به پرسش -

تهیه نماای جادولی از داساتان    

نویسان معاصار و آ اار برجساتۀ    

 ها آن

بیث دربارۀ تفاوت  - تشریح مشخصات قطعه ادبی یازدهم

روساخت قطعه ادبی 

 با داستان و شعر

ارا ۀ داستان کوتاه کوتاه و یا   

قطعۀ ادبی بر اسااس تجربیاات   

 دانشجو

معرفی ساختار حادیث نفاو و    دوازدهم

نویسی، روزنگار و تفااوت   خاطره

 ها آن

 بیث گروهی -

هایی در  خوانش متن -

های خاطره،  قالب

روزنگار، و حدیث 

 نفو

هاایی کوتااه در ساه     ارا اه ماتن  

قالب یاد شده بر اساس نگاارش  

 خالقانه

 

نویسای و   تشریح قالب سافرنامه  سیزدهم

 مشخصات آن 

خوانش بخشی از ی   -

 سفرنامه

ای کوتاااه باار  نگاشااتن ساافرنامه

 نویسی اساس ساختار سفرنامه
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تبیین و بیث دربااره   -

 مشخصات آن

تشریح کلیاتی از نقاد ادبای بار     چهاردهم

اساس زبان، بیان و  صور خیاال  

 ادبی  

بیث گروهای درباارۀ    -

 معیارهای نقد

نقدگروهی قطعه ادبی  -

و شااعری از شاااعران  

 کالسی 

شاعر و داساتان     ای از نقد قطعه

برجساااته کوتااااه نویساااندگان 

 معاصر

 

توضااایح چیساااتی و کااااربرد   پانزدهم

نوشت و تفااوت   نامۀ خود زندگی

 نامه نویسی آن با زندگی

ای از  خااوانش نمونااه  -

ناماااۀ خاااود  زنااادگی

 نوشت

بیث گروهای درباارۀ    -

های ایان ناوع    ویژگی

هاای   نوشته باا قالاب  

 دیگر

ارا ه گزارشی مکتو  از خاوانش  

نامۀ خودنوشت و تشاریح   زندگی

 فرهنگی و اجتماعی آنتا یرات 

هاای ادبای بیاث     مقایسۀ قالب شانزدهم

هاا در   شده و مقایسه کارکرد آن

بافااات فرهنگااای و هناااری و   

 اجتماعی

بیث گروهای دربااره    -

های شخصی در  تجربه

 نگارش خالق

 تهیۀ سیاهۀ رفتار کار در کالس

 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:3

 توسط دانشجو.های آموزشی  نگاری تجربه . وقایع3.1

 های روزانه. . تهیه روزنگار تجربه3.3

با هدف تقویت ذخیرۀ زبانی، بیانی و خیالی  -معاصر و کالسی  -. حفظ بخشی از متون نظم و نثر مسلط ادبی3.3

 دانشجو.

های کوتاه در قالب و انواع ادبی آموخته در مباحث نظری با تکیه بر آفرینش هنری و کاربرد  . نگاشتن متن3.3

 های ادبی در آن. آرایه

 . خوانش آ ار ادبی و هنری ممتاز با تکیه بر خوانش صییح و درک لذت هنری آن.3.3

 های عاطفی و هنری از خوانش متون  هنری معاصر و کالسی . .  گزارش تجربه3.3

 . منابع آموزشی:4
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 منبع اصلی:  

 ]دفتر نخست[.1333سمیعی احمد. نگارش و ویرایش. چاپ چهارم. تهران. سمت.  -

و   ی ق ی طااب ) ت ی ا  و اروپ  ی ارساا ف  ی ادب  ات طااالح و اصاا  م ی اه ف م  ه ام ن   واژه. فرهنااگ اصااطالحات ادباایا م ی داد ساا -

 .1333.  د رواری . م ران ته. راست سوم وی. ( ی ی ی وض ت

 

 منبع فرعی: 

 .1333اپ هشتم. تهران. آگه. شناسی. چ باطنی میمدرضا. زبان و تفکر  مجموعه مقاالت زبان -

 .13۳3.   ردوس . ف ران ه ت. نقد ادبی.  روس ی ا س س ی م ش -

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری:5

 نمره.  11ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره.  3ها های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت

 نمره.  3ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول نیمسال، تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمسال 

های یادگیری تعیین شده ها و سطوح پیامدانجام می شود. مبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک

 ست. ا

 سایر نکات:

در این واحد درسی، تشریح فنون و مهارت نگارش خالق از عناصر آن گرفته تا قالب و انواع آن، به منزلاۀ آماوزش   

ای و تخصصی آن به دانشجویان نیست  چه این هدف برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی منطقای و   حرفه

تکالیف دانشجویی در نگارش خالق باید بر خاوانش آ اار بادیع، تجرباه     نماید. تبیین و تشریح مدرس و  معقول می

زیباشناسی، دریافت هنری و عاطفی دانشجو تکیه داشته باشد و راه را برای کسب و دریافات ایان تجرباه هماوار و     

 های یاد شده افا فرهنگی، ذوقی و هنری وی را نسابت باه نگاارش خاالق و     ای که تجربه بخش نماید به گونه لذت

 تر سازد. زیباشناسانه پرمایه
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 «نگارش علمی»سرفصل درس 

 

 . معرفی درس و منطق آن1

های زیست بشری متمایز است. مراودات  های علمی و تخصصی از دیگر دوره افزون داده دنیای معاصر با پیشرفت روز

گیری نگارش علمی واحد، ضروری و قابل پیگیری  کارهای علمی داخلی و جهانی با به  علمی و تخصصی با دیگر افا

های نگارشی علمی را بیاموزند تا   ای است که در آن دانشجویان باید شایستگی است. واحد درسی نگارش علمی بایسته

های مربوط، استفاده  های علمی حوزه های علمی و تخصصی، از داده عالوه بر مشارکت با زبان سخته و سنجیده در افا

 ایند.نم

 

 مشخصات درس

 نوع درس: عملی

  1تعداد واحد: 

 ساعت 33زمان درس: 

 پیشنیاز: ندارد

 

 نام درس:  نگارش علمی

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو می تواند:

به اهمیت نگارش علمی را در ارا ه و کسب دانش تخصصی حوزۀ مربوط، پای   -

 ببرد.

علمی و تخصصی را با دیگر اناواع نگاارش، شناساایی و تیلیال     تمایز نگارش  -

 کند.

 اصول و قواعد کلی نوشتن علمی را تبیین کند. -

 اجزای مختلف نگاشتۀ علمی را بیاموزد. -

توانایی و دانش خود را در نگارش متون علمی اعم از مقاله، گزارش، پیشنهاده  -

 و ... به کار گیرد.

 شایستگی اساسی:

 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک
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ای  دانش پایه

 نگارش علمی

دانشااجو بتوانااد   

معیارهای زباان و  

بیااااان نگااااارش 

علمی را آموخته و 

هاااااای  قالاااااب

نوشااتاری مربااوط 

 را بشناسد.

 دانشجو بتواند 

باااااار اساااااااس   

های نظاری و   آموخته

رویکرد قیاسی تفاوت 

کلی دو متن علمی و 

غیر علمی را تبیین و 

 تشریح نماید.

 دانشجو بتواند  

بااا دیااد اسااتقرایی   

تااا  عوامااال  تااا 

هاای   سازنده و قالاب 

نوشااته علماای را در  

یاا  مااتن مشااخر 

تخصصی، شناسایی و 

 تبیین کند.

نگارش متن 

 علمی

بااااار اسااااااس  

هااااای  آموختااااه

ای  پیشین نگاشته

 علمی بنویسد.

میزان توانایی نوشاتۀ  

علمی خاود را نقاد و   

 ارزیابی نماید.

بر اسااس دو مرحلاۀ   

پیشین نوشاتۀ خاود   

را ویرایش و پااالیش  

 نماید.

ای علمی از  نوشته نقد و تحلیل

منظاار ویژگاای و  

مراحل سااختاری  

 تیلیل کند.

نوشاااتۀ علمااای را از 

لیاااز زبااان، بیااان،  

فنی و عناصر ساازگار  

 و ناساز تشریح کند.

باااارای نظاااارات و  

هااای خااود،  دیاادگاه

 استدالل کند.

 

 درس و ساختار آنهای یادگیری، محتوای . فرصت2

نوبتتتت 

 بحث
 محتوای درس

 تکالیف یادگیری
 تکالیف عملکردی

تعریف زبان، گفتار، نوشاتار و   اول

 ها. تفاوت بین آن

 شرکت در فرایند یادگیری -

 ها پاسر به پرسش -

ارا اااه متنااای دوساااویه  

)گفتاااااااری بااااااه 

نوشتاری( از تجربیات 

 آموزشی دانشجو.

آشنایی باا مباانی پاژوهش و     دوم

عمومی، دانشاگاهی و  نگارش 

 اخالق پژوهش.

 بیث گروهی -

 ها پاسر به پرسش -

مشااااارکت در فرآینااااد   -

ارا ااه خالصااه چکیااده از  

چنااد مااتن علماای و 

مشااااخر کااااردن 
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 های آن. ویژگی یادگیری

تشریح زبان و لیان نگاارش    سوم

علمی، دستور خط فارسای و  

 های نگارشی. نشانه

 بیث گروهی -

هاایی از   بیث دربارۀ نمونه -

خاااااط و ناساااااازواری 

گذاری در چند ماتن   نشانه

 علمی ارا ه شده

هایی از متون علمی  ارا ۀ بخش

که دارای ساازواری و ناساازی   

 خط و نگارش علمی است.

 

تبیین و توضایح سااختار و    چهارم

انواع بناد نویسای)پاراگراف   

 نویسی(.

 مشارکت در کار گروهی -

هاای   مشخر نمودن بناد  -

نوشتۀ علمی  ارا ه شده در 

 بیث.

گزارشااای مکتاااو  از تهیاااه 

ساختار بندنویسای یا  ماتن    

 شناسی آن. علمی و آسیب

تشااریح  مراحاال نگااارش   پنجم

ساااازی،  علمااای  مسااا له 

چهارچو  نظری و طراحی 

 ها. پرسش

 ها پاسر به پرسش -

بیث و نظر دربارۀ اجازای    -

تشریح شده در  ی  ماتن  

 مشخر علمی.

انتخا  یا  موضاوع علمای و    

نگاشااتن اجاازای سااااختاری   

 شدۀ بیث.تشریح 

تشااریح مرحلااۀ پیشااینه و  ششم

 معرفی روش تیقیا.

 بیث گروهی -

 ها   پاسر به پرسش -

 

نگاشااااتن پیشااااینه و روش  

تیقیا در ارتبااط باا موضاوع    

 پیشین.

آشنایی با نگارش پیشنهادۀ  هفتم

 پژوهش.

 بیث گروهی -

 ها پاسر به پرسش -

 نگاشتن پیشینۀ تیقیا.

آشااااانایی باااااا فناااااون   هشتم

بندی  و طبقه برداری یادداشت

 آن.

بیث درباارۀ آسایب نباود     -

بارداری در سایر    یادداشت

 مطالعه و پژوهش

هااااااای  تهیااااااه فاااااایش

بنادی   برداری و طبقه یادداشت

 آن.

تبیاااین سااااختار و اجااازای  نهم

 مقاالت علمی

تشخیر مراحل ساختاری  -

 ی  متن علمی

تهیااۀ نمایااه جاادولی از انااواع  

الگوهاااای مقااااالت علمااای و 

 تشریح آن .

توصاایف ساااختمان مقالااۀ    دهم

 پژوهشی و علمی.

تهیااه چکیااده مقالااه علماای و  شرکت در بیث گروهی -

 مشخر کردن ساختمان آن.

تهیه گزارش از نوشتۀ علمای و   مشارکت در کار گروهی -شناسی  توضیح اهمیت مرجع یازدهم  
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در نگااارش علماای و معرفاای  

 انواع آن.

تشااریح و بررساای نیااوۀ ارا ااۀ 

 منابع آن.

تشااریح اهمیاات اسااتناد در   دوازدهم

نگارش علمای، اناواع نقال و    

 ارجاع نویسی.

ارا ۀ کنفرانو گروهای درباارۀ     ها پاسر به پرسش -

 های علمی. سرقت

توضیح الگوهای مستندسازی  سیزدهم

نویسااای از متاااون  و مرجاااع

فارسااای، عربااای،  التاااین و 

 مجازی.

ارا ۀ کنفرانو گروهای درباارۀ    مشارکت در کار گروهی -

هاای ارجااع    باهتتفااوت و شا  

نویسی از متون التین، فارسی،  

 عربی و مجازی.  

تشاااریح گااازارش علمااای و  چهاردهم

 مراحل آن. 
 ها پاسر به پرسش -

تهیۀ گزارش از تجربه علمی یا 

 آموزشی.

نگاااری علماای و  خااوانش یاا  تاا  نگاری علمی آشنایی با ت  پانزدهم

 بیث دربارۀ آن

نگاااری علماای از   ارا ااۀ تاا   

 تجربیات آموزشی یا علمی.

ساازی در اناواع    تشریح نمایه شانزدهم

های  های علمی و پایگاه نشریه

 استنادی.

 شرکت در بیث گروهی -
 

تهیااه پوشااۀ کااار و ساایاهۀ    

 های کالس. فعالیت

 

 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:3

 علمی به وسیلۀ دانشجو..انتخا  موضوع برای تهیۀ مقاله یا گزارش 3.1

 ای ساختمان مقاله یا نوشتار علمی بر اساس میتوای نظری ارا ه شده. . نگارش مرحله3.3

 های علمی و مشخر کردن اجزای ساختاری آن. . انتخا  مقاالت و نگاشته3.3

 شناسی ویراستاری فنی و زبانی آن. . انتخا  متون علمی و آسیب3.3

 شناسی اجزای ساختاری آن. سیب. گزینش مقاالت مشخر و آ3.3

 . منابع آموزشی:4

 منبع اصلی: ) به ترتیب اولویت(
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ا موسی پور، نعمت اله. نگارش علمی  راهنمای نگاارش گازارش پاژوهش، پایاان ناماه، رسااله و مقالاه. کرماان.         

 .1333دانشگاه شهید باهنر. 

 .1331فتوحی، میمود. آیین نگارش مقاله علمی پژوهشی )ویراست دوم(. چاپ چهاردهم. تهران. سخن.  -      

 

 منبع فرعی: )به ترتیب اولویت(

 . 1331زاده حسین. راهنمای ویرایش. چاپ هشتم. تهران. سمت.  غالمیسین -

 . 1333های ویرایش. تهران. مرکز.  جو علی. نکته صلح -

 .1333های ذهن و زبان  طنزی تازه. چاپ دوم. تهران. ناهید.  ین. کژتابیالد خرمشاهی بهاء -

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری:5

 نمره  11ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  3ها های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت

 نمره  3ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول نیمسال، تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمسال 

های یادگیری تعیین شده ها و سطوح پیامدانجام می شود. مبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک

 است. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 «های تربیت( )با توجه به مراحل و ساحت  ع((و اهل بیت  )ص(سیره تربیتی پیامبر »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:  .5

یکی از وظایف مهم و اساسی پیامبر صلی اهلل علیه و آله تعلیم و تربیت مردم و هدایت آنان به سوی توحیتد و دیگتر آمتوزه    
تأکید و تأییدی بر این مدعاست. اهل بیت آن حضترت  « من معلم مبعوث شدم»های اسالمی است و این سخن ایشان که 

ن بر عهده داشته و دارند. از این روی، سیرۀ این بزرگواران گنجینته ای  علیهم السالم نیز همین وظیفۀ خطیر را پس از ایشا
است سرشار از آموزه های تربیتی در زمینه تربیت اسالمی که افزون بر کارایی و اثربخشی از باالترین اعتبتار نیتز برختوردار    
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ان در فعالیتهتای تعلتیم و تربیتتی    است و رهنمودهای عملی فراوانی برای معلمان دارد و چون چراغی فروزان راهنمای معلم
آنان است. در این واحد معلمان با اصول و روشهای تربیتی پیامبر صلی اهلل علیه و آله و اهتل بیتت علتیهم الستالم در سته      

یابنتد وضتعیت مطلتوب تربیتتی بترای       ساحت تربیت اعتقادی، تربیت عبادی و تربیتت اخالقتی آشتنا شتده و توانتایی متی      
ها و اقدامات رایج تربیتی را بر اساس معیارهای به دست آمتده از   ا در این ساحتها تشخیص داده و فعالیتآموزان خود ر دانش

 سیرۀ تربیتی معصومان علیهم السالم ارزیابی و نقد کنند.

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

واحدددد  2تعتتداد واحتتد:   

 نظری
 ساعت 72زمان درس: 

 

 «های تربیت( بیت )ع(  )با توجه به مراحل و ساحتسیره تربیتی پیامبر )ص( و اهل »نام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
مفهوم، اهمیت و منابع سیرۀ تربیتی، اصول و روشهای تربیتی را در سیرۀ پیامبر صتلی اهلل علیته و   

 اعتقادی، عبادی و اخالقی توصیف و تحلیل کند.آله و اهل بیت علیهم السالم در ساحت تربیت 
بر اساس اصول و روشهای تربیتی معصومان علیهم السالم، وضعیت موجود تربیتتی در ستاحتهای   
تربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی را شناسایی و وضعیت مطلوب تربیتی را ترسیم و هر دو وضع را 

 تحلیل کند.
ها و اقدامات تربیتتی رایتج را    ن علیهم السالم، ، فعالیتبر اساس اصول و روشهای تربیتی معصوما

 در زمینه تربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی ارزیابی و نقد کند.

 شایستگی اساسی:
Ck 0-0&  2-0 Pck& 

0-7&    Gk 0-0 

 9سطح  2سطح  5سطح  هامالک 

توصتتیف و تحلیتتل  
مفهتتوم، اهمیتتت و  
منابع سیرۀ تربیتتی،  
اصتتول و روشتتهای  
تربیتتتتی در ستتتیرۀ 
پیامبر صلی اهلل علیه 
و آلتته و اهتتل بیتتت 
علتتیهم الستتالم در  
ستتتتاحت تربیتتتتت 
اعتقتتادی، عبتتادی و 

 اخالقی

مفهتتوم، اهمیتتت و  

منابع سیرۀ تربیتتی،  

اصتتول و روشتتهای  

تربیتتتتی در ستتتیرۀ 

پیامبر صلی اهلل علیه 

و آلتته و اهتتل بیتتت 

علیهم الستالم را در  

زمینتتتتۀ تربیتتتتت  

اعتقتتادی، عبتتادی و 

ی بتتر استتاس اخالقتت

منبع معرفی شده به 

زبان ختود توصتیف   

 کند می

ربط و نسبت اصتول و   

روشتتهای تربیتتت را در  

هر یک از ساحت ها بتا  

اصول و روشهای تربیت 

در دیگر ساحتها توصیف 

 کند.   و تحلیل می

ویژگیهتتتتا، اصتتتتول و 

روشتتتتهای تربیتتتتتی  

معصتتتتومان علتتتتیهم 

الستتالم در هتتر یتتک از 

این ساحتها را با اصتول  

های تربیتی رایج و روش

غربتتتی در آن ستتتاحت 

مقایسه و وجوه تمایز و 

ها را به دستت   تشابه آن

 می آورد
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تحلیتتل و شناستتایی 

وضتتعیت موجتتود و  

 مطلوب

وضتتتع موجتتتود را  

 شناسایی کند.

وضع مطلوب را ترستیم  

 کند.

دالیتتل ختتود را بتترای  

ترسیم وضع مطلوب به 

 تفصیل بیان کند.

ارزیتتابی فعالیتهتتا و  

رایج تربیتی اقدامات 

بر اساس معیارهتای  

بتته دستتت آمتتده از  

سیرۀ تربیتی پیتامبر  

صلی اهلل علیه و آله 

و اهل بیتت علتیهم   

 السالم

فعالیتهتتا و اقتتدامات 

رایج تربیتی در ایتن  

ستتتتتتتتاحتها را در 

موقعیت خود )بترای  

مثتتال در دبیرستتتان 

محل تحصیل خود( 

شناسایی و توصتیف  

 کند می

فعالیتها و اقدامات رایتج  

یتی را بتا معیارهتای   ترب

برگرفته از سیرۀ تربیتتی  

پیامبر صلی اهلل علیته و  

آله و اهل بیتت علتیهم   

دهد و  السالم تطبیق می

 کند.  ارزیابی می

دالیتتل ختتود را بتترای  

نقتتاط قتتوت و ضتتعف  

شناسایی شده، توضتیح  

 دهد. می

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 پیامبر صلی اهلل علیه و آله و اهل بیت علیهم السالمچیستی و ضرورت سیرۀ تربیتی 

  تعریف سیره، سنت، تربیت، سیره تربیتی 

 حجیت و اعتبار سیره 

 داللتها و کارکردهای سیره 

 منابع سیره 

  ضرورت آشنایی با سیرۀ تربیتی پیامبر صلی اهلل علیه و آله و اهل بیت علیهم السالم 

 فعالیت یادگیری:

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

 مشارکت در بحث کالسی 

 

 :فعالیت عملکردی

 تهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره سیره تربیتی و انتخاب یک تعریف وارائه دلیل برای آن 

 آنها تهیه فهرستی از نظریه های مختلف در باره اعتبار سیره و بحث در باره 
 

 آداب و روشهای زمینه ساز در تربیت 

 آداب و روشهای زمینه ساز پیش از تولد 
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 آداب و روشهای زمینه ساز آغاز تولد 

 آداب و روشهای زمینه ساز پس از تولد 
 

 فعالیت یادگیری:

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

 آداب و روشهای زمینه ساز با مراجعه به منابع اسالمیترین  شناسایی مهم 

 فعالیت عملکردی:

   آداب و روشهای زمینه ساز در سیره تربیتی را با نظرات رایج غربی در این زمینه مقایسه کرده، وجوه تمایز و تشتابه آن
 دو را مشخص کند. 

 

 تربیت اعتقادی 
  روشهای پروش شناخت و ایمان به خدا 

 ناخت و ایمان به پیامبر صلی اهلل علیه و آلهروشهای پرورش ش 

 روشهای پرورش شناخت و ایمان به امامت 

 روشهای پرورش شناخت و ایمان به معاد 

 های یادگیری: فعالیت

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

 از منابع ومتون اسالمی امامان و معادوشهای پرورش شناخت و ایمان به خدا، پیامبر، استخراج ر 

 های عملکردی: فعالیت

 های معلمان دینی و قرآن خود را در دورۀ دبیرستان با روشهای معصومان علیهم الستالم بررستی    میزان انطباق فعالیت
 کند.

 .روشهای رایج تربیت اعتقادی در دبیرستان محل تحصیل خود را شناسایی و نقد و بررسی کند 

 

 تربیت عبادی 

  آموزش قرآن 

  آموزش ذکر و دعا 

 آموزش نماز 

 آموزش روزه 

 فعالیتهای یادگیری

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

 استخراج روشهای آموزش قرآن و ذکر و دعا و نماز و روزه از منابع و متون اسالمی 
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 فعالیتهای عملکردی

 های رایج در زمینه تربیت عبادی در دبستان محل زندگی خود را با روشهای تربیتی پیتامبر صتلی    باق فعالیتمیزان انط
 اهلل علیه و آله و اهل بیت علیهم السالم بررسی کند.

 توان روشهای آموزش نماز و قرآن و ذکر و دعا را در دورۀ ابتدایی به کار بست. تحقیق کند و معلوم کند چگونه می 

 اخالقی تربیت 
 اصول تربیت اخالقی 

 روشهای زمینه ساز در تربیت اخالقی 

 روشهای پرورش آگاهی و بصیرت اخالقی 

 روشهای پرورش گرایشها و عادتهای مطلوب اخالقی 

 روشهای اصالح رفتارهای نامطلوب 

 های یادگیری: فعالیت

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

   مطالعه منابع تعلیم و تربیت اسالمی و استخراج اصول و روشهای تربیت اخالقی 

 های عملکردی: فعالیت

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

 .در بارۀ شرایط کاربرد هر یک از روشها تحقیق کند 

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

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9
ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقتع الزم استتفاده از   

 روش بحث گروهی
احث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعته بته کتالس و استتاد بته      پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مب

 صورت مکتوب توسط دانشجو
های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کتالس وارائته بته استتاد بته       انجام فعالیت

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

 ی. منابع آموزش6

 منابع اصلی:
 (. سیرۀ تربیتی پیامبر )ص( و اهل بیت )ع(. یک جلدی. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.0730حسینی زاده، سیدعلی )

(. سیره تربیتی واخالقی پیامبر واهل بیت )علیهم السالم ( درخانه وخانواده. تهران: انتشارات موسسته  0737طوسی، اسداهلل )
 (.آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره

 منابع فرعی:
 ش.  0710طباطبایی، محمد حسین ، سنن النبی، ترجمه و تحقیق محمدهادی فقهی، تهران: اسالمیه، 

 (. سیری در سیرۀ نبوی. تهران: انتشارات صدرا0701مرتضی، مطهری )
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 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
 نمره 01ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره 1ها  های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ند: عملکرد دانشجو در فعالیتارزشیابی فرآی
 نمره 1ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

شتود. مبنتای    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. ادگیری و عملکردی( مالکارزیابی تکالیف )ی

 

 

 

 

 

 «نظام تربیتی اسالم )براساس قرآن و روایات پیامبر )ص( و اهل بیت )ع((»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:  .5

یکی از وظتایفش انتقتال   تعلیم و تربیت به عنوان نهادی اجتماعی، یکی از اجزا و عناصر مهم هر فرهنگ و تمدن است که 
فرهنگ به نسل جدید و رشد و تعالی آن است. از آنجا که فرهنگ و تمدن کشور ما اسالمی است، وظیفتۀ تعلتیم و تربیتت    

های اسالمی و در یک کالم، تربیت انسان مؤمن و مسلمان است و این مستتلزم آشتنایی    تربیت نسل جدید بر اساس آموزه
های تعلیم و تربیتت استالمی آشتنا شتده و      اسالم است. در این واحد معلمان با عناصر و مؤلفهعمیق معلمان با نظام تربیتی 

ها و اقتدامات رایتج تربیتتی را بتر      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 9تعداد واحد: 

 ساعت 00زمان 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:
 های نظام تربیتی اسالم را توصیف و تحلیل کند. مؤلفهویژگیها، عناصر و 

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

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

 اساسی:شایستگی 
Ck 0-0&  2-0 Pck& 

0-7&    Gk 0-0 

 9سطح  2سطح  5سطح  هامالک  
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توصتتتتیف و تحلیتتتتل  
ویژگیهتتتتا، عناصتتتتر و 

 های نظام مؤلفه

ویژگیهتتتا، عناصتتتر و 

هتتتای نظتتتام  مؤلفتتته

تربیتتتی استتالم را بتتر 

استتاس منبتتع معرفتتی 

شتتده بتته زبتتان ختتود 

 کند توصیف می

ربط و نسبت هر یتک از   

های نظتام   عناصر و مؤلفه

تربیتی اسالم را با عناصر 

های دیگر توصیف  و مؤلفه

 کند.  و تحلیل می

ویژگیهتتتتا، عناصتتتتر و  

های نظتام تربیتتی    مؤلفه

استتتالم را بتتتا یکتتتی از 

هتای تربیتتی رایتج     نظام

غربتتی مقایستته و وجتتوه  

ها را بته   تمایز و تشابه آن

 دست آورد

شناستتتایی تحلیتتتل و 

وضتتتعیت موجتتتود و  

 مطلوب

وضتتتتع موجتتتتود را  

 شناسایی کند.

وضتتع مطلتتوب را ترستتیم 

 کند.

دالیتتتل ختتتود را بتتترای 

ترسیم وضع مطلتوب بته   

 تفصیل بیان کند.

ارزیتتتابی فعالیتهتتتا و  

اقدامات رایج تربیتی بر 

اساس معیارهای نظام 

 تربیتی اسالم 

فعالیتهتتتا و اقتتتدامات 

رایتتتتج تربیتتتتتی در 

)بترای  موقعیت ختود  

مثتتال در دبیرستتتتان  

محل تحصیل خود( را 

شناستتایی و توصتتیف 

 کند می

فعالیتهتتا و اقتتدامات رایتتج 

تربیتتتی را بتتا معیارهتتای  

برگرفتتته از نظتتام تربیتتتی 

دهد و  اسالم را تطبیق می

 کند.  ارزیابی می

دالیل خود را برای نقتاط  

قوت و ضتعف شناستایی   

 دهد. شده، توضیح می

 

 محتوای درس و ساختار آن های یادگیری،. فرصت2

 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 
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 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 

 ... 

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

 اهداف تعلیم و تربیت اسالمی

 هدف غایی تعلیم و تربیت اسالمی 

  تربیت اسالمیاهداف واسطی تعلیم و 

 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

 و تربیت اسالمی را بررستی  های معلمان خود در دورۀ دبیرستان را با اهداف غایی و واسطی تعلیم  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
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 های کالسی های طرح شده مشارکت در بحث به پرسش مطالعه متون خواندنی و پاسخ 

 استخراج اصول تعلیم و تربیت اسالمی از منابع و متون اسالمی 

 

 فعالیتهای عملکردی

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

 اصول تعلیم و تربیت را در دورۀ 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 بارۀ 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 بارۀ مراحل مطرح شده است 

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

 های عملکردی: فعالیت

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

 )از راهکارهای ارائه شده با ارائه دلیل دفاع کند. )این دو فعالیت عملکردی در بارۀ 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 -
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 الگوسازی -

 انذار و تبشیر -

 تشویق -
 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 بارۀ هر یک از روشها مطرح شده است. مطالعه منابع تعلیم 

 های عملکردی: فعالیت

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

 .در بارۀ 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 یادگیری9
ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقتع الزم استتفاده از   

 روش بحث گروهی
گزارش پیش مطالعته بته کتالس و استتاد بته      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 کتالس وارائته بته استتاد بته       انجام فعالیت

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

 . منابع آموزشی6

 منابع اصلی:
 (. مبانی تربیت در قرآن. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.0700بهشتی، محمد )
 (. نگاهی دوباره تربیت اسالمی، جلد اول، تهران: انتشارات مدرسه.0700باقری، خسرو )

 منابع فرعی:
سته فرهنگتی مدرسته    (. فلسفۀ تعلیم و تربیت اسالمی. بختش ستوم. تهتران: موس   0730آیت اهلل مصباح یزدی و دیگران. )

 برهان )انتشارات مدرسه(.
 (. درآمدی بر فلسفۀ تعلیم و تربیت در جمهوری اسالمی، جلد اول. نشر علمی و فرهنگی0731باقری، خسرو )

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
 نمره 01ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره 1ها  های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت

 نمره 1ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
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شتود. مبنتای    ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می
 سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است. ها و 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 ختاص  0-0
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  متد نظتر   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 استت بتا مضتامین اصتلی      0-2
بته منزلته عمتل    -ذیرند تا به مثابه چهتارچوب راهنمتای عمتل تربیتتی    فلسفه تربیتی مقبول آن جامعه عمیقا آشنا شده و آن را بپ

از آن بهره مند شوند. لذا معلمان جامعه اسالمی  به منظور ابتنتای مجموعته فعالیتت     -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؛
دوران به عنوان مصداقی از فلسفه تربیتی جامعته استالمی ایتران در    « فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران»از آنجا که  0-7

معاصر طی سالیان اخیر  براساس تالشی روشمند و با استفاده بهینه از خرد جمعی  تدوین و تحت اشتراف شتورای عتالی انقتالب     
فرهنگی  اعتبار بخشی و تایید شده است ضروری است همه معلمان آینده جامعه استالمی ایتران ضتمن دروس تربیتتی  برنامته      

ین ومحتوای این مجموعه نظری مدون را  به عنوان مهتم تترین ستند تربیتتی  کتالن      درسی تربیت معلم  مفاهیم اصلی، مضام
به لحاظ تعیین اهداف، اصول، سیاستتها،   -جامعه بخوبی درک نمایندو بتوانند  داللت ها وپیامدهای آن را برای هدایت انواع تربیت

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

 

مشخصدددددات 

 درس

 نظرینوع درس: 

 9تعتتتداد واحتتتد: 

 واحد
زمتتتتتتتان درس: 

 ساعت68

پیشتتتتنیاز: دروس 
و 0معارف اسالمی 

و درس انستتتان  2
 شناسی  در اسالم
نحتتتوه تتتتدریس: 

 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 نقتش آن درهتدایت وستاماندهی امتر تربیتت در      -0

 جامعه اسالمی ایران را تبیین نماید.
اسالمی ایتران بتا ستایر دیتدگاههای      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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 نظری 

شایسدددددتگی 

 اساسی:
اندیشه ورزی در باره 

چیستتتتی، چرایتتتی  

وچگتتونگی فرآینتتد  

تربیتتت )بتته منظتتور 

هتتتدایت عمتتتل  و 

موقعیت تربیتی خود 

  و دیگران(

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 هامالک 
 

 9سطح 2سطح 5سطح 

متتی توانتتد رابطتته میتتان  مبانی و اصول
مبانی و اصول تربیتت را  
توضیح دهد اما قتادر بته   
تبیین مستتدل  آنهتا بته    
عنتتوان یتتک مجموعتته  

 سازوار نیست. 

متتی توانتتد رابطتته میتتان  
مبانی و اصول را به عنوان 
یکمجموعه سازوار تبیتین  
کند و برای آن مثال های 

 تربیتی ارائه نماید. 
 

می تواند رابطه میان مبتانی و  
اصتتول را بتته عنتتوان یتتک    
مجموعه نظتام منتد بتا ارائته     
استدالل منطقی تبیین نمتوده  
و ونقتتتتش آن را در اتختتتتاذ 
 ند.تصمیمات تربیتی تحلیل ک

مقایسه دیتدگاه هتای   
 فلسفی 

 
 

در مقایسه دیدگاه هتا بتا   

مبتتانی و اصتتول تربیتتت  

اسالمی به برخی شباهت 

ها یتا تفتاوت هتا اشتاره     

کتترده استتت و نتوانستتته 

وجوه متمایز کننده آن را 

عرصه عمل تربیت تبیین 

 کند. 

می تواند پس از توصتیف  

توانستتته نکتتات مشتتترک 

وتمایزسایر دیتدگاه هتا بتا    

تربیت اسالمی را در مقتام  

عمتتل تربیتتتی تشتتخیص  

دهد، لیکن قتادر بته نقتد    

وارزیابی مبنایی و مستدل 

 آن دیدگاه نیست 

می تواند دیدگاهها را با فلسفه 

تربیت اسالمی مقایسه نمتوده  

–و نقتتاط قتتوت وضتتعف  آن 

ن فلستتفه  براستتاس مضتتامی 

در عرصتتته  -تربیتتتت در ج.ا.ا

 عمل تربیتی تبیین کند
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می تواند ارتباط اصتول و   فلسفه معلمی

مبانی تربیت استالمی را  

در عمل حرفه ای خود به 

صورت نمونه مورد بحث 

قتترار دهتتد امتتا نمتتی    

تواندمتناسب بتا تجتارب   

وموقعیت ختاص فلستفه   

 تربیتی خود را تبیین کند.

توانتتایی تحلیتتل فلستتفه   

تربیتتت استتالمی و اتختتاذ 

تصمیمات بر اساس آن در 

موقعیتتت هتتای روشتتن و  

شناخته شتده را دارااستت   

اما نمی تواند آن هتا را در  

قالب فلسفه شخصی ختود  

 تبیین کند. 

قتتادر استتت فلستتفه تربیتتتی   

شخصتتی ختتود را مبتنتتی بتتر  

مبانی و اصول فلستفه تربیتت   

استتالمی تبیتتین کنتتد و تتتأثیر 

میمات تربیتی مبتنی بر آن تص

را با ذکر مثال ها و نمونه هتا  

 روشن نماید.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
 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
 دوم:آشنایی با برخی از دیدگاه های کالسیک ومعاصر در فلسفه تربیت وبررسی آنهافصل 

 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   

 لیت عملکردی:فعا
 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-   
 اسالمی به فلسفه تربیت و بیان وجوه تمایز محتوایی آن از رویکردهای غربی تبیین مختصر رویکرد-   
 

 بخش دوم:   معرفی فلسفه تربیتی جامعه اسالمی ایران) فلسفه تربیت در ج.ا.ا( وخصوصیات و جایگاه آن)دو جلسه(
 لسفه تربیتی اجتماعفصل پنجم:تبیین انواع فلسفه تربیت)تاریخی، نظری، شخصی  واجتماعی( و نقش متفاوت ف      
 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    

 مبانی هستی شناختی 
 مبانی انسان شناختی 
 مبانی معرفت شناختی 
 مبانی ارزش شناختی 
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 مبانی دین شناختی 

 باهم نگری مبانی اساسی تربیت 

 فصل هشتم: تبیین اهم مفاهیم کلیدی تربیت   

 ات طیبه، نظام معیار اسالمی، هویت، جامعه صالح، مفاهیم کلیدی دسته اول:حی-        

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

 ی تربیت.ژگی ها 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:
 پرسش های طرح شده  ومشارکت در بحث های کالسیمطالعه متون خواندنی و پاسخ به  
 بحث و مقایسه اهداف تبیین شده با اهداف  سایردیدگاه های تربیتی  
 بحث و بررسی چگونگی ارتباط اهداف تبیین شده با مبانی اساسی تربیت  

 فعالیت های عملکردی:

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

 فصل یازدهم: تبیین چگونگی تربیت

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

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

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

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

 ش عوامل ونهادهای موثر  در عملکرد یکی از انواع تربیت غیر رسمیتحلیل نق 

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

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

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

ایجاد هماهنگی میان  همه نهادها وعوامل سهیم وموثر در جریان تربیت ) بخصوص ارکان تربیت( براساس مفاد فلسفه -   
 تربیت در ج.ا.ا 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9
محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقتع الزم استتفاده از   ارائه 

 روش بحث گروهی
پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعته بته کتالس و استتاد بته      

 صورت مکتوب توسط دانشجو
ادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کتالس وارائته بته استتاد بته      های ی انجام فعالیت

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

 . منابع آموزشی6
 منابع اصلی:

(. 032عمومی )بخش نخستت تتا صتفحه    (. مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و 0731شورای عالی انقالب فرهنگی )
 وزارت آموزش و پرورش.

 منابع فرعی:

کتب درسی فلسفه تعلیم وتربیت )نلر، شریعتمداری، شعاری نژاد، ابراهیم زاده، اوزمن،بهشتی، پتاک  سرشتت، بتاقری،و....(    -
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 ومقاالت مربوط به نقش فلسفه تربیت در بهبود سیاست وعمل تربیتی
 

 یادگیری. راهبردهای ارزشیابی 1
 نمره  02ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  0ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها

 نمره  0ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنتای  ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 . معرفی درس و منطق آن5

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

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

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

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد 2تعداد واحد: 

 ساعت 92زمان درس: 

 شایستگی اساسی:
Ck 0-0&  2-0 Pck& 

0-7&    Gk 0-0 

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

 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 منظتر چیستتی و   

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 9سطح 2سطح 5سطح  هامالک

ارزیدددددددابی  

موقعیتهددددای 

تربیتدددی بدددر  

اساس چیستی 

و چرایددددی  و 

چگددددددونگی 

فلسفه تربیدت  

 رسمی
 

قتتادر نیستتت موقعیتهتتای  
مختلتتف تربیتتتی )عمتتل   
فردی و طرحها و برنامه ها 
و فعالیت های ستازمانهای  
تربیتی ( را از منظر چیستی 
و چرایی و چگونگی فلسفه 
عمومی و  تربیت رسمی و 
عمومی و اسناد    تبیتین)  
دلیتتتل آوری( و مقایستتته  

 کند.

با بررسی موقعیتهای تربیتی  
مختلف تربیتی )عمل فردی 
و طرحهتتا و برنامتته هتتا و   
فعالیتتت هتتای ستتازمانهای  
تربیتتتی ( آنهتتا را  از منظتتر  
چیستی و چرایی و چگونگی 
فلستتفه عمتتومی و  تربیتتت  
   رستتمی و عمتتومی و استتناد  

 تبیین) دلیل آوری( کند.

 

بتتا بررستتی موقعیتهتتای   
تربیتتتی مختلتتف تربیتتتی  
)عمل فتردی و طرحهتا و   
برنامه ها و فعالیتت هتای   
سازمانهای تربیتی ( آنها را  
از منظر تناسب با  چیستی 
و چرایی و چگونگی فلسفه 
عمومی و  تربیت رسمی و 
عمتتومی و استتناد مقایستته 

 کند.

 

ارزیابی ارزشها 

تربیت  و اصول

مبتندددی بدددر  

چیستی، چرایی  

و چگدددددونگی 

فلسفی تربیدت  

 رسمی

ارزشها و اصول  تربیت  

مبتنی بر چیستی چرایی 

فلسفه تربیتت رستمی و   

عمومی  عناصر و مولفه 

هتتای موقعیتتت هتتای   

تربیتی )عمتل فتردی و   

طرحهتتا و برنامتته هتتا و  

فعالیت های ستازمانهای  

تربیتی را صرفا شناسایی 

 می کند.

و قتتوت  بتترای ضتتعف هتتا

هتتای ) ارزشتتها و اصتتول 

تربیتی مبتنی بتر چیستتی   

چرایتتی فلستتفه تربیتتت   

رستتتمی و عمتتتومی ( در  

عناصتتر و مولفتته هتتای   

موقعیتتت هتتای تربیتتتی   

)عمل فتردی و طرحهتا و   

برنامه ها و فعالیتت هتای   

ستتتتازمانهای تربیتتتتتی(  

شناسایی شده )توجیهتات  

دالیل و عوامل متوثر در  

و قتوت در     ایجاد ضعف

عناصتتر و مولفتته هتتای  

موقعیتتت هتتای تربیتتتی 

)عمل فردی و طرحها و 

برنامه ها و فعالیت های 

ستتازمانهای تربیتتتی( را  

بیتتتتان متتتتی کنتتتتد و 

پیشتتتنهادهای مناستتتب 

برای بهبود آن ارائه می 

 دهد.
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 مناسبی ارائه می دهد.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

   عمومیتربیت رسمی و بخش 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

 از تربیت رسمی و عمومی در ایران و جهانتهیه تاریخچه مختصری  
 

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

o  مبانی حقوقی 

o  مبانی جامعه شناختی 
o مبانی روان شناختی 

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

 فعالیت عملکردی:

 نقد مبانی از منظر کفایت انها  و یا سازگاری درونی   

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

 
o نقد  الگوهای رایج تربیت  رسمی و عمومی 

o  ویژگی های تربیت ر سمی و عمومی متناسب با کشور جمهوری اسالمی ایران 
o  تعریف تربیت ر سمی و عمومی 

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

 فعالیت عملکردی:
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 ژگی ها تربیت رسمی و عمومی با الگوهای دیگر  مقایسه وی 

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

   چرایی تربیت  رسمی و عمومی 
 هدف تریت رسمی و عمومی  

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

 فعالیت های عملکردی:

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

   چگونگی تربیت رسمی و عمومی 

 اصول حاکم بر جریان تربیت رسمی و عمومی 
 ویژگی های مدرسه مطلوب   

 ارکان تربیت رسمی و عمومی  
 چرخش های اساسی در تربیت رسمی و عمومی  

 فعالیت های یادگیری:

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

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

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

 فعالیت های عملکردی:

 گیهای مدرسه  صول و ویمشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه های آن از منظر ا 

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

  

  مشخصات و ویژگی های نظام تربیت ر سمی و عمومی 

 تعریف و قلمرو نظام تربیت ر سمی و عمومی 

 رهیافت نظام تربیت ر سمی و عمومی 

 نظام تربیت ر سمی و عمومیرویکردهای اساسی  
 روابط  نظام تربیت ر سمی و عمومی با ارکان  و نهادهای دیگر  

 ساختار نظام تربیت ر سمی و عمومی 
 مولفه ها نظام تربیت ر سمی و عمومی 
 زیر نظام ها ی نظام تربیت ر سمی و عمومی 

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

 فعالیت های عملکردی:

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

 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 جمهتوری استالمی    

 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  

 چرخشهای اساسی و تحول آفرین در نظام  تربیت رسمی و عمومی  

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

 تحلیل و بررسی چرخشهای اساسی   
 ی الگوهای نظری زیرنظام ها تحلیل و بررس 
 مشارکت در بحث کالسی 

 :فعالیت عملکردی

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

 عمومی 

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

 عمومی 

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

 برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آن از منظر  چرخش های اساسی بررسی چند طرح و 

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

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9
مواقتع الزم استتفاده از    ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در

 روش بحث گروهی

پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعته بته کتالس و استتاد بته      
 صورت مکتوب توسط دانشجو

استتاد بته    های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کتالس وارائته بته    انجام فعالیت
 روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس
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 . منابع آموزشی6

 منابع اصلی:

 037(. مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی )بخش دوم صتفحه  0731شورای عالی انقالب فرهنگی )
 (. وزارت آموزش و پرورش.000تا 

 یری. راهبردهای ارزشیابی یادگ1
 نمره  01ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

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

 نمره  1ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنتای  ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم

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

 

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

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

قوانین ومقرراتی است که توسط مراجع قانونگذار و تصمیم گذار تدوین وتصویب شده است. عمل تربیت در بستر تربیت رسمی و 
م به عنوان کارگزاری که در این بستر به عمل تربیت اقدام می کند عمومی مبتنی  بر این قوانین و مقررات است . ازاین  رو معل

الزم است با این بستر وزمینه اگاهی و معرفت داشته باشد.  یعنی که شناخت و فهم عمیق از اسناد راهبردی ، قوانین و مقررات و 
ی است که  دانشجو معلمان باید به سازمان این نهاد از لوازم و پیش نیاز های ضروری برای ایفای  نقشهای حرفه ای  معلم

 .کسب آن نایل آیند
 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد 2تعداد واحد: 

 ساعت92زمان درس: 

پیشنیاز: فلسفه تربیت رسمی 
و عمتتتومی در جمهتتتوری  

 اسالمی ایران 
 

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

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

 بود:
را از  (هتای تربیتت رستمی    های ستازمان  ها و فعالیت ها و برنامه های تربیتی )عمل فردی و طرح موقعیت

 منظر اسناد تحول بنیادین تبیین و مقایسه کند.
 

هتای تربیتتی( را از منظتر     هتای ستازمان   الیتها و فع 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  بررستی  

 و نقد نماید 
 
 

 PKشایستگی اساسی:
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 9سطح  2سطح  5سطح  هامالک

تبیتتتتین و مقایستتتته 
های مختلتف   موقعیت

تربیتی )عمل فردی و 
هتا و   ها و برنامته  طرح

هتتتتتتای  فعالیتتتتتتت
هتتای تربیتتت  ستتازمان

رسمی و عمتومی( بتر   
 اساس اسناد تحولی 

 
 
 

های مختلف  موقعیت
تربیتی )عمل فتردی  

هتا   ها و برنامه و طرح
هتتتتای  و فعالیتتتتت

هتای تربیتت    سازمان
رسمی و عمومی ( را 
صتترفا بررستتی و از  
منظتتتر راهکارهتتتا و 
راهبردهتتا توصتتیف   

 می کند. 

هتای   با بررستی موقعیتت   
تربیتتتی مختلتتف تربیتتتی  

هتا و   )عمل فردی و طترح 
هتای   هتا و فعالیتت   برنامه
تربیت رسمی های  سازمان

هتتتا را از  و عمتتتومی( آن
منظتر راهیردهتا و اصتتول   
استتناد تحتتولی  تربیتتت   
رستتمی و عمتتومی تبیتتین 

 )دلیل آوری( کند.

هتای   با بررسی موقعیتت 
تربیتی مختلتف تربیتتی   

ها و  )عمل فردی و طرح
هتای   ها و فعالیتت  برنامه

هتتای تربیتتت   ستتازمان
ها  رسمی و عمومی ( آن

را از منظتتر تناستتب بتتا  
هتتا و راهکارهتتای راهبرد

استتتناد تحتتتولی نظتتتام 
تربیت رسمی و مقایسته  

 کند.

هتتای  نقتتد موقعیتتت 

تربیتی )عمل فردی و 

هتا و   ها و برنامته  طرح

هتتتتتتای  فعالیتتتتتتت

هتای تربیتتی(    سازمان

بتتر استتاس قتتتوانین   

ومقررات نظام تربیتت  

 رسمی و عمومی 

قتتتوانین و مقتتتررات  
متتتتتترتبط بتتتتتتا   

های تربیتتی   موقعیت
)عمتتتتل فتتتتردی و 

هتا و   و برنامهها  طرح
هتتتتتای  فعالیتتتتتت
های تربیتتی   سازمان

را صرفاً شناستایی و  
 کند. تشریح می

هتتای  هتتا و قتتوت ضتتعف
موجتتتتود   درعناصتتتتر و 

هتای   های موقعیتت  مؤلفه
تربیتتتی )عمتتل فتتردی و  

هتتا و  هتتا و برنامتته  طتترح
هتای   های ستازمان  فعالیت

تربیتتتی(  را بتتر استتاس   
قوانین و مقتررا ت  نظتام   
تربیتتت رستتمی شناستتایی 
کرده و توجیهات مناستبی  

 دهد. ارائه می

دالیل و عوامل متؤثر در  

ایجتتاد ضتتعف و قتتوت  

هتای   درعناصر و مؤلفته 

هتتای تربیتتتی   موقعیتتت

ها و  )عمل فردی و طرح

هتای   ها و فعالیتت  برنامه

های تربیتتی( را   سازمان

کنتتتتد و  بیتتتتان متتتتی

پیشتتتنهادهای مناستتتب 

بتترای بهبتتود آن ارائتته  

 دهد. می

بررستتتتتی و نقتتتتتد  
همتتاهنگی و تناستتب  
سازمان و قوانین نظام 
تربیت رسمی وعمومی 
را با اسناد راهبتردی و  

 رهنامه  

قتتوانین ومقتتررات و  

راهبردهتتتتتتتتتتتتا 

وراهکارهتتای استتناد 

تحولی نظتام تربیتت   

رستتمی و عمتتومی را 

صتترفا تشتتریح متتی  

 نماید.

ناهمتتاهنگی هتتا و عتتدم  

تناسب ها بتین قتوانین و   

مقتتتتررات و راهبتتتترد و  

هکارهای اسناد تحتولی  را

را شناستتتایی  و تشتتتریح   

 می کند. 

دالیل ناهماهنگی ها و  

عتتدم تناستتب هتتا بتتین  

قتتتوانین و مقتتتررات و  

راهبتتترد و راهکارهتتتای 

اسناد تحولی را شناسایی 

 .می کند
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 2

 : سند تحول بنیادین اولبخش  

 ضرورت وجود اسناد راهبردی  -

 چشم انداز و اهداف سند تحول -

 راهبردهای کالن  -

 فعالیت یادگیری:

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

 بحث در باره اهداف کالن و راهبردهای اصلی سند تحول  

 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  

بحث در باره سازمانهای وابسته مانند سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، نهضت سواد آمتوزی، کتانون پترورش     
 فکری  و سازمان نوسازی 

 بحث و بررسی ساختار اداری حوزه وزارتی   

 های عملکردی: فعالیت

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

 ارائه گزارش از اهداف و ساختار اداری یکیاز سازمانه های وابسته بررسی و  

 

 قوانین و مقررات نظام تربیت رسمی و عمومی :  چهارمبخش 

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

رای عتالی  مقررات مهم و  اساسی نظام تربیت رسمی و عمومی ) مصوبات شورای عالی آموزش و پررورش و شتو  -
 انقالب فرهنگی (

 آیین نامه اجرایی مدارس  -

 فعالیت یادگیری:
 های کالسی های طرح شده مشارکت در بحث مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش 
 بحث در باره تناسب قوانین و مقررات موجود با همدیگر  

 بحث در باره دالیل تغییر در برخی قوانین و مقررات  

 فعالیت عملکردی:

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

 بررسی وارزیابی سیر تاریخی قوانین ومقررات نظام تربیت رسمی وعمومی   

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

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9
ه روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقتع الزم استتفاده از   ارائه محتوای مباحث ب
 روش بحث گروهی

پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعته بته کتالس و استتاد بته      
 صورت مکتوب توسط دانشجو

ه هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کتالس وارائته بته استتاد بته      های یادگیری مربوط ب انجام فعالیت
 روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

 . منابع آموزشی6

 منابع اصلی:
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(. مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی )بخش نخست 0731شورای عالی انقالب فرهنگی ) -

 (. وزارت آموزش و پرورش.032ا صفحه ت

 (. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.0731شورایعالی انقالب فرهنگی ) -

 (. سند برنامه درسی ملی. وزارت آموزش و پرورش.  0731شورایعالی انقالب فرهنگی ) -

 (. سازمان و قوانین آموزش و پرورش. انتشارات سمت.  0701صافی، احمد ) -

 منابع فرعی:

 www.medu.ir/Portal/Homeسایت وزارت آموزش و پرورش:  -

 http://sccr.ir/pagesسایت شورایعالی انقالب فرهنگی:  -

 http://dolat.irسایت دولت:  -

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره 01ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره 1ها  یادگیریپیش بینی شده و مشارکت در فعالیتهای  ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت

 نمره 1ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
شتود. مبنتای    ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « 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 های اخالقی متأثر باشد. در واقع هر موقعیت تربیتی یک موقعیت اخالقی نیز می ارزش
ز منظر اخالقی است براین اساس معلم به مثابه عامل اصلی و هدایت کننده جریان تربیت در یعنی مبتنی بر حقوق و تکالیفی ا

های تربیتی به شناخت  های تربیتی باید در باره چیستی و چگونگی اصول اخالقی )حقوق و تکالیف( حاکم بر موقعیت موقعیت
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ها و اصول اخالقی نمود یابد. به عبارتی  یت ارزشها حساسیت داشته باشد. تا در عرصه عمل ترب 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

اسبات های تربیتی را در راستای تحقق اهداف از منظر اخالقی اصالح و بهبود بخشند. حاکمیت اصول اخالقی بر من موقعیت
جاری برموقعیت های تربیتی از یک سو موجب تسریع و ارتقا رشد اخالقی متربیان خواهد شد واز سویی دیگر موجب ایجاد فضا 

 های دیگر تربیت خواهد گردید. و بستری مناسب برای تعالی متربیان در ساحت
 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد  نظری  9تعداد واحد: 

 ساعت 68زمان 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 اختالق حرفته ای    های آموزشی( را از منظر اصول و ارزش های تربیتی )عمل فردی و سازمان موقعیت

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

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

 به تصمیم گیری است.
 

 PKشایستگی اساسی:
 

 هامالک  

 پیامدها

 9سطح  2سطح  5سطح 

شناستتتایی و تحلیتتتل 
هتای تربیتتی    موقعیت

)عمل فتردی معلتم و   
های تربیتی( از  سازمان

منظر اخالق حرفه ای 
 )حقوق و تکالیف(

هتتتتای  در موقعیتتتتت

مختلف تربیتی )عمل 

فتتتتردی معلتتتتم  و  

های تربیتتی(   سازمان

هتتای  اصتتول و ارزش

)حقتتتوق و اخالقتتتی 

تکتتتالیف( را صتتترفاً  

شناسایی کرده و برای 

تحلیتتل ختتود دالیتتل 

قانع کننتده ای ارائته   

 دهد. نمی

بتتا کنتتار هتتم نهتتادن     

هتتتای تربیتتتتی  موقعیتتت 

مختلف)عمل فردی معلتم   

هتای تربیتتی( ،    و سازمان

نقاط اختتالف و اشتتراک   

هتتتتتا را از منظتتتتتر   آن

های اخالقی )حقوق  ارزش

و تکتتتتالیف( شناستتتتایی 

 کند می

بیتتتتین )دلیتتتتل آوری( ت

مناستتبی بتترای چرایتتی   

وجوه اختالف و اشتتراک  

های تربیتی)عمل  موقعیت

فتتتتتتردی معلتتتتتتم  و 

هتای تربیتتی(  را    سازمان

از منظر اخالق حرفته ای  

)حقوق و تکتالیف( ارائته   

 دهد. می

هتتتای  نقتتد موقعیتتت  
 "تربیتی )عمل فردی 

در مقایستته عناصتتر و 

هتتای موقعیتتت  مؤلفتته

های  ها و قوت برای ضعف

شناستتایی شتتده در یتتک  

دالیل و عوامتل متؤثر در   

ایجتتاد ضتتعف و قتتوت در 
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هتای   و ستازمان "معلم
تربیتی( از منظر اصول 

هتتای اختتالق   و ارزش
حقتتوق و  ای )حرفتته  
 تکالیف(

 

تربیتی )عمتل فتردی    

هتای   معلم و ستازمان 

ها و  تربیتی(  با ارزش

اصول اختالق حرفته   

ای )حقوق و تکالیف( 

هتتا و  صتترفاً ضتتعف 

های موجود را در  قوت

 آن شناستتتتتتتتایی و

 نماید. فهرست می

موقعیتتت تربیتتتی  )عمتتل 

فتتتتتتردی  معلتتتتتتم و  

هتتای تربیتتتی(   ستتازمان

هتتای اخالقتتی   استتتدالل

)توجیهتتتات( مناستتتبی از 

هتای   منظر اصول و ارزش

اخالقی )حقوق و تکالیف( 

 دهد. ارائه می

تربیتی)عمل  یک موقعیت

فتتتتتتردی  معلتتتتتتم و 

های تربیتی( را از  سازمان

منظتتر اختتالق حرفتته ای 

)حقوق و تکتالیف( بیتان   

کنتتد و پیشتتنهادهای  متتی

مناستتب بتترای بهبتتود آن 

 دهد. ارائه می

تصتتتمیم گیتتتری در  
شتترایط تعتتارض آمیتتز 
اخالقتتتتتتتتتتتتی در 

هتای تربیتتی    موقعیت
)عمل فتردی  معلتم و   

 های تربیتی( سازمان
 
 
 

موقعیت  با تحلیل یک

تربیتی)عمتتل فتتردی   

هتای   معلم و ستازمان 

تربیتی( تعارض آمیتز  

اخالقتتی اصتتول و ارز 

شهای اختالق حرفته   

ای متعارض )حقوق و 

تکتتتالیف( را صتتترفاً  

شناستتتتایی وبیتتتتان 

نماید اما قتادر بته    می

هتتا  تحلیتتل نتتتایج آن

 نیست

با تحلیتل یتک موقعیتت    

تربیتی)عمل فردی  معلتم  

هتتای تربیتتتی(  و ستتازمان

آمیز اخالقی نتایج  تعارض

و آثتتتتتتار هریتتتتتتک از 

های اخالقی حرفته   ارزش

ای )حقتتوق و تکتتالیف( را 

 نماید. بررسی و تشریح می

با تحلیتل یتک موقعیتت    

تربیتی)عمل فردی  معلم 

هتتای تربیتتتی(   و ستتازمان

یکتتتتتی از اصتتتتتول و  

هتتتتای اخالقتتتتی  ارزش

)حقوق و تکالیف( موجود 

در موقعیت تعارض آمیتز  

کترده و  تربیتی را انتخاب 

برای انتختاب و تصتمیم   

خود دالیل قابتل قبتولی   

 دهد. ارائه می

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 2

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

 اخالق و تفاوت آن با هنجارهای اجتماعی دیگر 
 اخالق حرفه ای 
 اخالق حرفه در تربیت 

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

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

 :یفعالیت عملکرد
تهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره اخالق حرفه ای تربیت و انتخاب یک تعریف از اختالق حرفته ای تربیتت     

 وارائه دلیل برای آن

 بخش دوم: چرایی و ضرورت اخالق حرفه ای تربیت

 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 عه متون خواندنی و پاسخ به پرسشمطال 

 فصل سوم: چگونگی اخالق حرفه ای تربیت

 اخالق )حقوق و تکالیف( معلمی در زمینه:

 شیوه حضور در کالس درس 
 تدریس و آمادگی برای آن 

 ارزشیابی دانش آموزان 
 کالس داری نظم 
 ارتباط با همکاران 
 دانش آموزانارتباط با والدین  
 ارتباط با جامعه محلی 

 فعالیت یادگیری:
 های کالسی های طرح شده مشارکت در بحث مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش 
 شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسالمی 
 ته تاریخیها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجس 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:

هتای دارای مضتامین    تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیتل فتیلم   
 های مختلف. های معلم در زمینه منظر مسئولیتهای روی زمین( و بررسی آن از  تربیتی مانند فیلم ستاره

هتای دارای   های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریتق تحلیتل فتیلم    مقایسه موقعیت 
های معلم و شناستایی اشتتراک و اختالفتات ایتن      های روی زمین( از منظر مسئولیت مضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

 هم.ها با  موقعیت

 های تربیتی در قبال: اخالق )حقوق و تکالیف( سازمان
 معلم و کارکنان 
 دانش آموزان 

 والدین دانش آموزان 
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 های تربیتی همجوار 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 
 ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخی شناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت 
 ها به صورت مکتوب و ارائه به کالس تشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئولیت 

 های عملکردی: فعالیت

هتای دارای مضتامین    وقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیتل فتیلم  تحلیل یک م 
 های مختلف. های معلم در زمینه های روی زمین( و بررسی آن از منظر مسئولیت تربیتی مانند فیلم ستاره

هتای دارای   ریتق تحلیتل فتیلم   های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از ط مقایسه موقعیت 
های معلم و شناستایی اشتتراک و اختالفتات ایتن      های روی زمین( از منظر مسئولیت مضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

 ها با هم. موقعیت

 

 مسائل اخالق حرفه ای تربیت
 های تربیتی مفهوم شناسی تعارضات اخالقی در موقعیت 

 های تربیتی مانند: موقعیتمصداق یابی تعارضات اخالقی در  

 مسائل اخالقی در فرایندهای یاددهی یادگیری
 مسائل اخالقی در فرایند ارزشیابی تحصیلی دانش اموزان

 مسائل اخالقی در مدیریت کالس
 مسائل اخالقی در ارتباط با والدین

 مسائل اخالقی در ارتباط با همکاران
 الت ویژهمسائل اخالقی در ارتباط با دانش آموزان با مشک

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

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

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

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

 های عملکردی: فعالیت
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هتای دارای مضتامین    یا بررسی تاریخی از طریق تحلیتل فتیلم  تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده  
هتای   های روی زمین( و بررسی آن از منظر وجود تعتارض اختالق حرفته ای و شتناخت ارزش     تربیتی مانند فیلم ستاره

 متعارض در آن

دارای  هتای  های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریتق تحلیتل فتیلم    مقایسه موقعیت 
های معلم و شناستایی اشتتراک و اختالفتات ایتن      های روی زمین( از منظر مسئولیت مضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

 ها با هم. موقعیت

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

 برای راه حل پیشنهادی

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

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

ه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعته بته کتالس و استتاد بته      پیش مطالع
 صورت مکتوب توسط دانشجو

های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کتالس وارائته بته استتاد بته       انجام فعالیت
 م نظر به موقع استاد درسروش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعال

 . منابع آموزشی6

 منابع اصلی:

ای در مدرسه. تهران: موسسه خیریه شهید  (، اخالق حرفه0731فرامرز قراملکی، احد؛ برخورداری، زینب و موحدی، فائزه )
 مهدوی.

 (، آداب تعلیم و تربیت در اسالم، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران.0706حجتی، سیدمحمدباقر )
 (، اخالق تدریس در آیینه آیات و روایات، دفتر نشر معارف، قم.0707امیدوار، آ. ف. )

 منابع فرعی:

شناسی و علوم  (، مبانی و اصول اخالق تدریس بر اساس فلسفه اخالق اسالمی، روان0703بیرونی، راضیه و باقری، خسرو )
 .001، ص 7تربیتی، سال سی و هشتم، ش 

 

 یادگیری. راهبردهای ارزشیابی 1
 نمره 01ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره 1ها  های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت

 نمره 1ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
شتود. مبنتای    ، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام میارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است. ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 «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 

ایرانی است، می تواند دانشجو معلمان را با تولیدات بومی  -های تربیتی و تجربیات عملی بومی که برخاسته از فرهنگ اسالمی
جاد هویت معلمی هم از حیث فکری و هم از فرهنگی جامعه شان در حوزه ی تعلیم و تربیت آشنا سازد.  و این آشنایی در ای –

حیث آشنایی با الگوهای قابل تامل و قابل استفاده، ایفای نقش می کند. سوم آن که پیش فرض ناخودآگاه برتری دانش تعلیم و 
خره تربیت مدرن را که حدود یک قرن است بر اندیشه ی دست اندرکاران این عرصه سیطره دارد، دچار خدشه می سازد. و باال

می تواند به حل مشکل گسست میان حال و گذشته ی تعلیم و تربیت ما که به واسطه ی مدرنیزاسیون ایجاد شده است، کمک 
کند.  مشکل جدایی و احساس عدم سنخیت مسایل تعلیم و تربیت امروز  و گذشته ی پیش مدرن ایران که ما نیازمند بازگشت 

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

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

 واحد 2تعداد واحد: 

 ساعت92زمان درس: 

 پیشنیاز:  
 

پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد اهداف/ پیامدهای یادگیری: در  -2

 بود:

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

 تاریخی را ترسیم کند.

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

 تحلیل کند.

 تاریخی تربیتی تبیین کند. هویت معلمی را از منظر 

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

 

 PKشایستگی اساسی:
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 هامالک 
 

 9سطح  2سطح  5سطح 

ترسیم تصویری کالن 
و کل گرایانه درباره 
ی روند عمل و 

 اندیشه ی تربیت
 

بتتتا اندیشتتته هتتتا و 

اقتتدامات تربیتتتی در 

هتتر دوره بتته طتتور  

جزئی آشناست ولتی   

مبانی شکل گیری و 

تتداوم اندیشتته هتتا و  

اعمال تربیتی را نمی 

 داند. 

زمینه ها و مبانی مختلتف  

شتتکل گیتتری و تتتداوم   

اندیشه ها و اعمال تربیتی 

در هر دوره تاریخی را می 

 شناسد و تحلیل می کند.

نگاهی تحلیلی و تبیینی 

به اندیشه ها و اقتدامات  

تربیتتی در هتر دوره، بتا    

توجه به نسبت آن ها بتا  

مبانی ایجابی و نگتاهی  

برآیندی در قالب تصویر 

محصوالت تربیتتی هتر   

 دوره ی تاریخی دارد. 

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

 تاکنون
 

ها و اقدامات  اندیشه

تربیتتتتی در دوره ی 

معاصتتتر)حال( بتتته  

عنتتوان آختترین دوره 

ی بررستتی شتتده در 

طتتتول دروه هتتتای  

چهارگانه تتاریخی را  

 توصیف می کند. 

بتته مقایستته ی وضتتعیت  

موجود اندیشه ها و عمتل  

تربیتی با موارد متنتاظر در  

دوره های گذشته ویتافتن  

مشابهت ها، تفتاوت هتا و   

بانی علت آنها با توجه به م

 آنها. می پردازد. 

به تبیین نسبت وضعیت 

موجود)اندیشتتته هتتتا و  

اقتتتدامات ( گذشتتتته و  

امتتروز وتعیتتین میتتزان  

ستتنخیت تتتالش هتتای 

امروز با  اندوختته هتای   

تربیتتتی گذشتتته متتی    

 پردازد. 
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تبیین هویت معلمی از 

 منظر تاریخی تربیتی

می داند که معلمتی   

در هتتتتتتتر دوره ی 

تاریخی چه تعریف و 

جایگتتاهی دارد، چتته 

ویژگی هتایی دارد و  

چگونه ایفتای نقتش   

متتی کنتتد و معلمتتان 

بتتزرگ چتته کستتانی 

 بودند. 

می داند که اندیشته هتا و   

عمل تربیتتی در هتر دوره   

با هویتت معلمتی در هتر    

دوره ی تتتتتاریخی چتتتته 

 نسبت وسنخیتی دارد. 

ل و قادر است بته تحلیت  

تبیین هویت معلمتی در  

گذشته و مقایسته ی آن  

با هویت معلمی در دروه 

ی معاصر بپردازد و متی  

توانتتد تحلیتتل کنتتد کتته 

سنخیت هویتت معلمتی   

امروز و گذشتته چگونته   

 است. 

گزینش الگو برای  

 معلمی

الگوهتتتتتتتتتایی را  

برخاسته از اندیشه ها 

و اقدامات تربیتی در 

هر دوره پشنهاد و به 

مقایسه ی الگوهتای  

پیشنهادی با یکدیگر 

می پردازد. بدون این 

کتتتته معیارهتتتتای  

شناستتایی و انتختتاب 

 دقیقی را ارائه دهد. 

قادر به انتختاب الگوهتای   

مناسب هر دوره و ارائه ی 

دالیتتل انتختتاب هتتا در   

ی معلمی می گزینش الگو

 باشد. 

قتتتادر بتتته ستتتنجش   

الگوهتتتتای مناستتتتب  

انتخابی دوره ها باتوجته  

به اقتضائات تتدریس در  

دوره ی معاصتتتتتتتتر و 

الگوهتتای پیشتتنهادی و  

گتتزینش شتتده ی ایتتن  

دوره است و متی توانتد    

الگوهای مناسب نهتایی  

 ارائه دهد.

 

  های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
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 

توضیح دو: ارائه ی اندیشه های تربیتی و عمل تربیت در طول تاریخ تعلیم و تربیت، لزوما رابطه ی ضروری علت و معلولی 
نداشته اند. در واقع اندیشه های تربیتی همواره اعم از عمل تربیت بوده است؛ زیرا هر چند بی تردید در پشت هر عمل تربیتی ، 

یشه های تربیتی که در واقع تفکرات تصریح شده یا ضمنی یک متفکر یا صاحب نظر یا پیش فرض هایی وجود دارد، اما اند
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.  
ین ترتیب، در اینجا اندیشه های تربیتی و آبشخور آنها،  عمل و اقدامات تربیتی، محصوالت این اقدامات و نسبت آنها با به ا

 اندیشه های تربیتی در هر دوره ی زمانی مورد بررسی قرار می گیرد.  
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ه عنوان اقدامات تربیتی در توضیح سه: عمل تربیت در سطوح مختلفی قابل بررسی است. اما سه سطح شاخص آن را می توان ب
دوره ی خردسالی)هفت سال اول(، در دوره ی کودکی تا نوجوانی)هفت سال دوم(، و در دوره ی نوجوانی و جوانی)هفت سال 
سوم( معرفی کرد. دوره ی اول، اقدامات تربیتی در خانه و توسط والدین، دوره ی دوم اقدامات تربیتی در مدرسه و توسط معلم، و 

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

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

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

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

 -جلسه ( 9ان)دوره ی باست

 تعریف دوره ی باستان و ویژگی های آن -

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

 توصیفی از عمل تربیت در دوره ی باستان -

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

 مولفه های عمل و اقدامات تربیتی در دوره ی باستان -

 و تربیت دوره ی باستان محصوالت تعلیم -

 منابع اندیشه های تربیتی در دوره ی باستان -

 متون دینی و آموزه های اوستا -

 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 -

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

 تکالیف یادگیری
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با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شود. نکته ی بسیار مهم آن است که 
در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان را درباره ی آن  03اید تمامی گزارش ها را به اختصاردانشجویان ب
 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 -

 اقدامات تربیتی در دوره ی باستان توصیف فرآیند -

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

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

 تحلیل محتوای پندنامک ها  -

 تبیین اندیشه های تربیتی  مانی ، مزدک و مبانی آنها -

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

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

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

 ارائه ی تصویر کلی تربیت در دوره ی باستان)تکلیف تمام دانشجویان برای ارائه به استاد( -

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

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

 جلسه(  1دوره ی اسالمی)

 تعریف دوره ی اسالمی و ویژگی های آن -

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

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

 یابی به نحوه ی عمل تربیتی در دوره ی اسالمیمنابع دست -

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

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

 منابع اندیشه های تربیتی در دوره ی اسالمی -

                                                 
یین پانزده دقیقه 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 03

 کند. ارائه و پنج دقیقه پرسش و پاسخ برای هر یک، می تواند به تعداد بیشتری از دانشجویان فرصت ارائه ی گزارش را فراهم
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 قرآن، حدیث و سنت -

 ادبیات و شعر -

 ان:  آثار اخالقی، آثار فلسفی، آثار اجتماعی و سیاسیآثار اندیشمندان مسلم -

 نظریه پردازان تربیتی در دوره ی اسالمی: -

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

 متون دینی: نهج البالغه -

 فیلسوفان: بوعلی و خواجه نصیرالدین ، مالصدرا -

 متکلمین: غزالی -

 وشمگیرشعرا: سعدی، قابوس بن  -

 اهل حدیث و فقها: شیخ طوسی، مجلسی،  -

 عرفا و متصوفه: موالنا -

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

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

 انتخاب و تهیه ی گزارش از آرای تربیتی اندیشمندان) گروه های مختلف( و مبانی آن ها -

 ی دوره ی اسالمیجستجو و گزارش اقدامات تربیتی از  آثار)کتاب های( مختلف تاریخ  -

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

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

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

 دسته بندی انواع اندیشه های تربیتی در دوره ی اسالمی  -

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

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

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

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

 وز ، ماهیت تعلیم  و تربیت و محصوالت آنمربی، متربی یا دانش آم

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

 جلسه(  6دوره 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 -

 ربیت در دوره ی مدرن شدگی و تمایز های آن با دوره های قبلتوصیفی از عمل ت -

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

 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 ، 

 

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

 تربیتی، محصوالت تربیتی عصر پهلوی، 

 مبانی اندیشه ها و اقدامات  تربیت در دوره ی مدرن شدگیتوصیف   -

 اندیشه های تربیتی و نظریه پردازان تربیتی -

 وجود طیف در انواع اندیشه های تربیتی و اندیشمندان تربیتی -

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

 منابع اندیشه های تربیتی -

 ی جهان مدرن و آثار اندیشمندان جهان غرباندیشه ها  -

 خاطرات نگارش یافته ی عصر قاجار -

 متون دینی و  متون بازخوانی شده ی دینی -

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

 اندیشه های تربیتی و اندیشه ورزان تربیتی در عصر پهلوی -

 اشته است؟()آیا عصر پهلوی نظریه پرداز تربیتی د

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

 :کننددریافت 

 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

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

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

 :را درباره ی آن دریافت کنند

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

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

 سبت و سنخیت آنها با اندیشه های تربیتی این دورهدسته بندی اقدامات تربیتی در دوره ی مدرن شدگی  و ن -

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

 تحلیل فعالی های مربیان بزرگ دوره ی مدرن شدگی  -

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

 ی مدرن شدگی)تکلیف تمام دانشجویان(ارائه ی تصویر کلی تربیت در دوره  -

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 -

 

 -جلسه( 6سالمی ایران )دوره ی جمهوری ا

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

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

 و تربیت اسالمی

 وری اسالمی و تمایزهای آن با دوره های پیشینتوصیفی از عمل تربیت و جوانب آن در دوره ی جمه -
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 منابع دستیابی به نحوه ی عمل تربیتی در دوره ی جمهوری اسالمی ایران -

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

 جمهوری اسالمی.

 در دوره ی اسالمیتوصیف  مبانی اندیشه ها و اقدامات  تربیت  -

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

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

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

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

 واری های گسترش جهان مجازی برای فرآیند عمل تربیت دش -

 اندیشه ها و اندیشه ورزان تربیتی  -

 منابع اندیشه های تربیتی -

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

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

 ربیت غرباندیشه ها و نظریات جهان تعلیم و ت -

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

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

 :دریافت کنند

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

 حب نظرانرهبران انقالب در باره ی نظام آموزشی،  دیدگاه صا

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

 موسسه های فرهنگی، مدارس خاص و ....( 

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

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

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

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

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

 مات تربیتی در دوره ی جمهوری اسالمی  و نسبت و سنخیت آنها با اندیشه های تربیتی این دورهدسته بندی اقدا -

 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  -

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

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

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

 یسه ی ویژگی ها و تصویر تربیت با دوره های پیشینمقا -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9
با توجه به ماهیت تاریخی درس، مطالعه ی مباحث بر اساس طرح درس بترای دانشتجویان ضتروری استت. بتدین وستیله       

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

تدریس به هیچوجه نمی تواند به روش سخنرانی ارائه گردد. و فعالیت دانشجویان و رهبری آموزشی استاد در کالس شترط  
 توفیق درس می باشد.

 . منابع آموزشی6

 منابع اصلی:
 این درس دارای منبع اصلی نیست.

 منابع فرعی:

 منابع تاریخ عمومی هر دوره 

 آثار اندیشمندان در هر دوره 

  تربیتی هر دورهآثار 

 آثار ادبیات و فرهنگ هر دوره 

  کتاب های تاریخ تعلیم و تربیت 

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

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

 ارزشیابی پایانی: آزمون کتبی

 ی در هر جلسه، میزان مشارکت دانشجو در کالس در هنگام طرح مباحثارزشیابی فرآیند: مطالعات آمادگ
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 ارزیابی پوشه کار: گزارش تکالیف یادگیری و عملکردی دانشجویان
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 :معرفی درس و منطق آن .0

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 2تعداد واحد: 

 ساعت 92زمان درس: 

 پیشنیاز:  
 نحوه تدریس: 

 دیدگاه اسالمنام درس: نقش اجتماعی معلم از 

 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 بشناستد و بتوانتد رابطته ختود بتا        (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.
ری را بداند و قادر باشد مبتنی بر این ویژگیها و به اقتضای مختصات عصر ویژگیهای اصالح گ  (4

 حاضر، کنش اجتماعی فعاالنه و موفقیت آمیز داشته باشد.

 PKشایستگی اساسی:
 

 9سطح 2سطح 5سطح  هامالک 

داشتتتتن تصتتتویری  
روشن و واقع بینانه از 
 مختصات عصر حاضر

مختصات و ویژگیهای 

عصتتر حاضتتر را متتی 

و می تواند بترای   داند

هر یک نمونه فرضتی  

 ذکر کند .

می تواند با قترار گترفتن    

در یتتک موقعیتتت واقعتتی، 

مختصاتی از عصر حاضتر  

کتته در آن بتتارز استتت را  

شناسایی کنتد و بتا بیتان    

 شواهد، توضیح دهد. 

می تواند راه حل هایی را 

بتترای عبتتور یتتا تعتتدیل  

چالش های عصر حاضتر  

ارائه دهتد و در موقعیتت   

 یتی بکار گیرد. ترب

شناخت معیارهای نوع 

مطلوب رابطه با دانش 

آموزان در ایتن عصتر   

 وتوان تنظیم رابطه 

معیارهای نوع مطلوب 

رابطه با دانش آموزان 

در این عصر را بداند و 

بتوانتتتتد و در یتتتتک 

مصتتتتداق، حالتتتتت  

مطلتتتوب و حتتتاالت  

در یک موقعیتت تربیتتی،   

تربیتی ممکتن  ابعاد رابطه 

و مطرح را شناسایی کنتد  

و حالت مطلوب را در هتر  

 بعد، مشخص نماید.

بتواند در موقعیت تربیتتی  

واقعتتی، ابعتتاد تربیتتتی را  

بشناسد و حالتت مطلتوب   

آن بعتتد را عمتتال محقتتق 

 کند.
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نتتتامطلوب را نشتتتان 

 دهد.

شتتتناخت و یتتتتافتن  

جایگتتتاه وامکانهتتتای 

مختلف خود در مقتام  

 اصالحگر اجتماعی 

قادر باشد تا مشکالت 

معضتتالت اجتمتتاع  و 

هتتتتای تربیتتتتتی را  

 بشناسد و تشریح کند.

قادر بته تشتخیص مؤلفته    

هتتتای مختلتتتف بتتتروز   

مشکالت باشد و فرضتیه  

هایی در برون رفت از آنها 

 داشته باشد. 

قادر باشد در یک موقعیت 

واقعی، دست بته اصتالح   

موقعیتتتتتت و محتتتتتیط 

 اجتماعی بزند.

فهتتتتم ویژگیهتتتتای  

اصالح گری و قتدرت  

انجام کنش اجتمتاعی  

 فعال   

ویژگیهتتای مقتضتتای 

اصالح گری در عصر 

حاضتتر را متتی دانتتد و 

متتی توانتتد آنهتتا را در 

موقعیت های مختلف 

 بازتعریف کند.

قتتادر استتت در زنتتدگی   

معلمان، ویژگیهای -مصلح

اصالح گری را بازشناسی 

کنتتد و متنتتاظر آنهتتا را در 

 م نماید. زمان حال معلو

قتتادر استتت، ویژگیهتتای  

اصالح گری را به صورت 

واقعتتتی در موقعیتهتتتای  

اجتماعی مختلف محقتق  

 سازد.

  
 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 2

 

 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  -
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 تکالیف عملکردی:

 مصداق یابی ویژگیهای عصر حاضر با یکی از این موارد:

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

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

 

 بخش دوم: رابطه معلم و شاگرد  
 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 -

 توجه پایش: 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 تربیتی یافتن 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 آن مطالعه فصل هشتم از کتاب فرهنگهای -

 تکالیف عملکردی:

یافتن مصادیق رسالتهای اجتماعی معلم در زندگی و کنش معلمان مبرّزی چون میرزا حستن رشتدیه، بهمتن بیگتی،      -
 مرحوم کرباسچیان، معلم کالوی بندر دیّر، و ...

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

 فراهم سازی موقعیت های انتخاب -

 فراخوانی عوامل زیرساز انتخاب و تامل بر آنها -
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 بازخوانی و بازتعریف معیارها -

 نقادی و گزینشگری -

 افق نگری و معنا بخشی -

 کنشگری مسووالنه -

 تکالیف یادگیری:

های تربیت اسالمی در قرن بیست و یکم مطالعه فصل چهارم از بازتعریف عاملیت انسانی در فضای مجازی و نیز چالش  -
 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 ارائته   -
 به کالس گزارش آن

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9
این درس باید به توجه به مسائل عملی و واقعی عصر حاضر و توجه به تمرین عملی یافته های نظری دانشجویان تتدریس  
شود. از این رو، مطالعه منظم دانشجویان، اندیشه ورزی و فرضیه پروری معطوف به مطالب نظتری، داشتتن مباحثته هتای     

ی خاص آنها در عصر حاضر و نیز حضور در موقعیت هتای واقعتی و   گروهی، ارتباط با دانش آموزان حاضر و تحلیل ویژگیها
 تالش برای تحقق اصالح گری اجتماعی باید مد نظر قرار گیرد. 

 . منابع آموزشی6

 منابع اصلی:

 (. نگاهی دوباره تربیت اسالمی، جلد دوم، تهران: انتشارات مدرسه.0700باقری، خسرو ) 
 تربیت دینی، قم: انشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.(. نقش معلم در 0731داوودی، محمد )

 منابع فرعی:

 (. فرهنگهای برنامه درسی. ترجمه مهرمحمدی و همکاران، تهران: انتشارات سمت.0703ژوزف، پامال بلوتین و دیگران )
به راهنمایی نرگس  (. تحلیل عاملیت انسانی در مواجهه با فضای مجازی. پایان نامه کارشناسی ارشد،0732بیگی، سمیرا )

 سجادیه، تهران: دانشگاه تهران.
 (. برنامه درسی انتقادی، دانشنامه برنامه درسی.  0737سجادیه، نرگس )

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
 ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری 

در فعالیتت هتا و نیتز ارزشتیابی از     ارزشیابی تکوینی: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت 
 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 

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

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

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

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

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

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

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

 نام درس: روانشناسی تربیتی شخصات درس
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 نوع درس:  نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 72زمان درس: 

 -پیشنیاز: 

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

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

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

 شایستگی اساسی:

 ck&Pk 5-5کد& 

2-5&5-2&2-2  

&9 -2 

 9سطح 2سطح 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 

 ارائه نکرده است. 

 -در بررسی منابع علمی

پژوهشی توانسته است 

اطالعات معتبری را جمع 

آوری کرده و آن را در 

قالب یک مقاله منسجم 

 ارائه کند.

 -علمی در بررسی منابع

پژوهشی توانسته است 

اطالعات به روز و معتبری 

را جمع آوری کرده و آن را 

در قالب یک مقاله منسجم 

به همراه پیشنهادها 

 کاربردی ارائه کند.

تدریس 

 اثر بخش

در بررسی عملکرد معلم 

در کالس درس توانسته 

است برخی از مالک 

های تدریس اثر بخش را 

شناسایی کند اما 

نتوانسته ارتباط میان آن 

ها را برای تأثیر گذاری 

بر یادگیری دانش آموزان 

 تحلیل نماید. 

در بررسی عملکرد معلم در 

کالس درس توانسته است 

مالک های تدریس اثر 

ی نموده و بخش را شناسای

رابطه میان آن ها به جهت 

تأثیر بر یادگیری دانش 

 آموزان تحلیل نماید.

در بررسی عملکرد معلم در 

کالس درس توانسته است 

مالک های تدریس اثر 

بخش را شناسایی نموده و 

رابطه میان آن ها به جهت 

تأثیر بر یادگیری دانش 

آموزان تحلیل نماید و 

پیشنهاداتی برای لحاظ 

ویژگی ها و  نمودن

موقعیت های فردی دانش 

 آموزان ارائه کند. 
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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. فرصت2

 کلیات فصل اول: 

 تعریف روانشناسی -

  موضوعات و گرایشهای روانشناسی -

 در آموزشکاربرد روانشناسی  -

 تکلیف یادگیری: 

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

 ارائه نماید. 

 فصل دوم: روانشناسی تربیتی

 تعریف روانشناسی تربیتی -

 روانشناسی تربیتی و تدریس اثر بخش -

 معلمان کارآمد -

 در روانشناسی تربیتی روشهای پژوهش -

 تکالیف یادگیری:
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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 -

 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: 

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

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

 فرآیند های شناختی پیچیده -

 درک مفهوم -

 تفکر -

 حل مسئله -

 خالقیت -

 تکلیف یادگیری: 

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

 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. 

 یریت کالس درسفصل ششم: مد

 اصول کلی مدیریت کالس -

 شیوه های مدیریت کالس -

 فضای مطلوب برای یادگیری -

 پیشگیری از مشکالت رفتاری -

 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 -

 جسمیاختالالت  -
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 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 

 گزارش نماید. آموزان را برسی و 

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

 در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند. 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

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 آموزشی6

 منابع اصلی:

 (. روانشناسی کاربردی برای معلمان، مترجم رابعه موحد. انتشارات ارجمند.0730بنتهام ، سوزان)

 (. روان شناسی تربیتی. ترجمه سعیدی شاهده وهمکاران. نشر موسسه خدامات فرهنگی رسا.0730سانتراک، جان دبلیو )

  منابع فرعی:

 (. روانشناسی پرورشی )روانشناسی یادگیری و آموزش ( انتشارات آگاه.0701اکبر ) سیف، علی

 (. روانشناسی کاربردی برای معلمان ،ترجمه مهشید فروغان. انتشارات ارجمند.0703فونتانا ، دیوید )

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره  02ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  0ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

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

 ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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 «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 
تربیت مستلزم تجزیه و تحلیل  بودن، به مطالعه در مسائل تعلیم و تربیت پرداخت. به بیان دیگر،  شناخت واقعی مسائل تعلیم و

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، 

نه ای مناسب برای انتخاب آگاهانه راه حلهای تربیتی با توجه به مسائل عام جامعه و یا خاص منطقه خدمت دانشجویان فراهم زمی
 می کند. 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری 

  2تعداد واحد: 
 72زمان درس: 

 ساعت
  

 نام درس:  جامعه شناسی تربیتی
            

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

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

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

-0شایستگی اساسی:
 2PK-7و 2-2و 2

 7سطح 2سطح 0سطح  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 

نظریه ها را با توجه به 
ویژگیهای اساسی آنها در تعلیم 
و تربیت می شناسد، کاربردهای 
عملی نظریه ها را در حل 

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 
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مسائل جهانی اموزش و پرورش  عملی انها را تشخیص دهد.
ان می کند، اما قادر نیست از بی

نظریه ها در حل مسائل خاص 
 منطقه خود بهره گیرد.

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 

 شناسایی کند.

عالوه بر ارائه گزارش های 
مبنی بر مشاهده و مصاحبه، 
روابط بین پدیده ها و افراد را 

 ی تواند شناسایی و تبیین کند.م

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

 با توجه به نظریه ها بپردازد.

طراحی برنامه حل 

مسئله تربیتی )با 

 تاکید بر جامعه

 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. فرصت2

 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 دانشجوریتکالیف یادگی

 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(
 روشهای تحقیق کمی

 روشهای تحقیق کیفی) قوم نگاری، مردم نگاری، روان شناسی اجتماعی، کنش متقابل نمادین، تحقیق در گروههای کوچک(
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 : مطالعه کتاب کندوکاوها و پنداشته ها، فرامرز رفیع پورتکالیف یادگیری

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

 درسه و نابرابریهای اجتماعیم
 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

 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
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 : 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(
 مدرسه  چگونگی اولویت بندی مسائل تربیتی

 : 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 یادگیری9
دانش نظری و تحلیل مشاهدات از زاویه در این درس، آموزش با توجه به پیوند نظریه با عمل انجام می شود. کاربرد عملی 

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

 ی از روشهای مشارکتی در آموزش فراهم شود.  و بهره گیر

 . منابع آموزشی6

 منابع اصلی:

 (. مرکز نشر دانشگاهی تهران.0703موریش، ایور. درآمدی به جامعه شناسی تعلیم و تربیت، ترجمه غالمعلی سرمد)
 (. جامعه شناسی اموزش و پرورش. تهران انتشارات روان.0703عالقه بند، علی )

 (. جامعه شناسی آموزش و پرورش. تهران. انتشارات سمت.0732محمود )شارع پور، 

 منابع فرعی:

 (. جامعه شناسی آموزش و پرورش. تهران: انتشارات آوای نور0732منادی، مرتضی)
(. تکنیکهای خاص تحقیق در علوم اجتماعی) جلد دوم کندوکاوها و پنداشته ها(. تهران انتشارات 0731رفیع پور، فرامرز)

 کت سهامی انتشار.شر

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

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره 0ارزشیابی تکوینی: تکالیف یادگیری و تکالیف عملکردی و شرکت در مباحث کالس 
 نمره 02ارزشیابی پایانی: آزمون کتبی از مباحث انجام شده در کالس، 

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

های مختلف درسی هم پوشانی داشته باشد، تاکید می شود بر روشهای تحقیق کمی اشاره ای اجمالی شود و بیشتر بر روشهای 
 ید شود.  تحقیق قوم نگاری، کیفی کنش متقابل نمادین و گروههای کوچک تاک
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 «های یادگیری و آموزشنظریه»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن5
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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 72زمان درس: 

 

 های یادگیری و آموزشنظریهنام درس:  

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
های مختلتف تربیتتی   ، 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  &0-2 کد 

& 2-7 
 PCK   0-7کد 

 9سطح 2سطح 5سطح  هامالک

نظریدددده هددددای 

 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.

هتتای ضتتمن مقایستته نظریتته 
یتادگیری و آمتوزش بته ارائتته    

ها های هریک از دیدگاهداللت
پردازد اما قتادر بته کتاربرد    می

نظریتته هتتا در حتتل مستتائل   
 باشد.تربیتی نمی

قاط ضعف و قتوت  با درک ن
هتتا در هتتر یتتک از نظریتته 

های مختلف تربیتی، موقعیت
قادر به کاربرد نظریه هتا در  

 باشد.حل مسائل تربیتی می

دانشتتجو قتتادر استتت انتتواع    های آموزشروش
های آموزش را شناسایی روش

 و طبقه بندی نماید. 

ضتتمن مقایستته هتتر یتتک از   
هتتای آمتتوزش قتتادر بتته روش

عتدم   تحلیل شرایط حصتول و 
-حصول یادگیری در موقعیتت 

 های مختلف تربیتی است.

با ارزیتابی موقعیتت تربیتتی    
قتتتتادر بتتتته استتتتتفاده 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.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

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

 بیان ضرورت و جایگاه نظریه در علم -

 مکاتب تجربه گرا -

 مکاتب خرد گرا -
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 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 یادگیریارا ه چارت -

 تکالیف عملکردی:

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

 های رفتاری یادگیریفصل سوم: نظریه

 تکالیف یادگیری:

 ل مربوطه  بیث 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  بیث و تبادل نظر شود.نمونه هایی از روش

 های خبرپردازی یادگیری نظریه فصل پنجم:

 تکالیف یادگیری:

 یادگیری در نظریه خبرپردازی. ارزیابی نقاط ضعف و قوت اصول

 های سازندگی یادگیریفصل ششم: نظریه

 تکالیف عملکردی:

مشاهده ی  موقعیت آموزشی و تربیتی در کالس درس و تیلیل میزان تأ یر پذیری تصمیمات آموزشی/ تربیتی از 

 نظریه های یادگیری و کاربرد های آن.

 نظریه نورو فیزیولوژیکی فصل هفتم:

 ردی:تکالیف عملک

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 ی  مقاله کوتاه ارا ه نماید. 

 کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش  فصل هشتم:

 کاربردرویکرد رفتاری

 کاربرد رویکرد شناختی

 برد نظریه سازندگی یادگیریکار

 کاربرد نظریه نوروفیزیولوژیکی
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 تکالیف عملکردی:

با استفاده از نظریه های مطالعه شده ی  موقعیت آموزشی/ تربیتی را با استفاده از نظریه های مطالعه شده تیلیل و 

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

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 9

شود ضمن ارائته  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 موقعیتت هتای واقعتی تتدریس     

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

 . منابع آموزشی6  

 :  منبع اصلی

 ن.اکبر سیف، تهران: دورا های یادگیری، ترجمه علی ای بر نظریه (. مقدمه0700اولسون، متیو.اچ و هرگنهان، بی.آر ) -

 (. روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش. انتشارات دوران.0731سیف، علی اکبر ) -

 

 منبع فرعی: 
 های آموزشی و پرورشی. تهران: سمت. جلد اول و دوم. (. مهارت0707شعبانی، حسن )-    

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره( 8ارزشیابی مستمر) 1-5

 نمره 6عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها  -

 نمره 6عملکرد دانشجو در مجموعه تکالیف عملکردی  -

 نمره( 52ارزشیابی پایانی ) 1-2
 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

موقعیتی است که شکل موثر آن بر بنیاد دانش و فعالیتی « 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

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

های الزم و عمومی را برای تواند شایستگی تدریس نامیده شود. اصول و روش های تدریس در پی آن است که زمینه
های تدریس شوند. در این درس، در به ادراک و بکارگیری روشدانشجومعلمان در سطحی عام فراهم کند تا آنان قا
شوند از فنون آن در عمل بهره بگیرند. برای تحقق شوند و قادر میدانشجومعلمان با مبانی، اصول و مراحل تدریس آشنا می

های تدریسی ال و فعالیتهایی از تدریس و با برخی از اعمدستاوردی، 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 
 ایج تصمیمات در موقعیت های پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته های علمی و پژوهشی باشند. ارزیابی نت

 
 های تدریساصول و روشنام درس:  مشخصات درس
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 نوع درس: نظری و عملی
  5+5تعداد واحد: 
 ساعت 92+59زمان درس:

 پیشنیاز: روانشناسی تربیتی
 انفرادی نحوه آموزش:

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

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

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

 9سطح  2سطح  5سطح  هامالک

 شایستگی اساسی:
PK  9-2 & 2-2کد 

PCK  6-9 & 9-9کد 

د فهم اصول و 

های روش

 تدریس
 

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

 های آن اقدام کند. 

ای بر تبیین تدریس مدرسهبه 
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 

ی تدریس توسط هااصول و روش
-معلم در موقعیت خاص ارائه می

 نماید. 

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
تاکید نشده است درس بر آنها 

ولی در منابع این حوزه 
 موجود است.

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

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

 ای کند.معلم ایفای نقش حرفه

هایی 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. فرصت2
 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 ارزشتیابی  

 تشخیصی و اعالم برنامه درس

معرفتی برنامته و    شناسایی انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربوط،
سرفصتتل درس، تشتتریح منطتتق درس و کاربردهتتای آن بتترای معلمتتان، معرفتتی تکتتالیف 

 دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد.  عملکردی و چگونگی ارزیابی از عملکرد
ای خود را یتادآوری و آن را  هر دانشجو یکی از تجربیات تدریس معلمان مدرسه: 5تکلیف 

 روایت و مقبول یا نامقبول بودن آن را مدلل تشریح کند. 
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فتیلم و بحتث و بررستی دربتاره تجربیتات      هایی از تدریس معلمتان بته صتورت    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 اصتول و انتواع   مفهوم تشریح چیستی تدریس سوم
هتای گتزارش   تدریس )با استتناد تجربته  های تدریس و معرفی وضعیت ایران از حیث روش

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

ای و بتا  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 
-های تدریس آگاه باشتند و چگونته متی   : چرا معلمان نیاز دارند از اصول و روش2تکلیف 

 توانند چنین کنند؟

-تشریح مراحل تدریس به عنوان عمل واقعی معلم در کالس درس مشتتمل بتر مخاطتب    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 ستالیانه در کتالس و نقتد 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 ختود   :9تکلیف 

 تهیه و با مدرس درس ارائه کند.

در کتالس و نقتد و    اجزای طرح درس روزانه و اصول تهیه آن، تدوین طترح درس روزانته   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 ختود   :6تکلیف 

 تهیه و با مدرس درس ارائه کند.

داری، فرهنگ کالس درس، مقررات کالس درس، جتو کتالس   های کالسو روشالگوها  مدیریت کالس درس نهم
 درس و رفتار در کالس درس.
-هتایی متی  های متدیریت کتالس  های کوچک به بررسی روشعملی: دانشجویان در گروه

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

محتور و  هتای تتدریس معلتم   بندی آنها بته دو طبقته: 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 

محتور در کتالس   های تدریس معلمگیری روشیادآوری کوتاه منطق، اصول و مراحل بکار محورهای تدریس معلمروش یازدهم
 درس.

های کوچک به طراحی تدریس بر اساس این روش اقتدام و بته   عملی: دانشجویان در گروه
 پردازند.تدریس می
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محور در کتالس  های تدریس شاگردیادآوری کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیری روش های تدریس شاگردمحورروش دوازدهم
 درس.
های کوچک به طراحی تدریس بر اساس این روش اقتدام و بته   دانشجویان در گروهعملی: 

 پردازند.تدریس می

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

هتای تجربتی یتا    های متوثر توضتیح در موقعیتت   در باره روش عملی: گفتگوی دانشجویان
 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.

هتای کالستی   معلم بتا پرستش  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.

هتا و مزایتا و   های آزمون و سنجش پیشرفت تحصیلی در کالس درس، انتواع آزمتون  روش سنجش یادگیری شاگردان شانزدهم
هتای  معایب آنها برای بکارگیری در کالس درس، اهداف ستنجش در کتالس درس، روش  

 های تدریس.اعالم نتایج به شاگردان در کالس درس در هر یک از روش
هتای  هتای متوثر ستنجش یتادگیری در موقعیتت     روش عملی: گفتگوی دانشجویان در باره

 تجربی یا فرضی.

 

 . راهبردهای آموزش و یادگیری9
شتود. دانشتجوی ایتن درس     جانبه آموزشگر ت دانشتجو انجتام متی    های کالس درس با مشارکت همه در این درس، آموزش

حث شرکت نماید. همچنین، دانشجویان حتق دارنتد   موظف است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع نیز بپردازند و در مبا
دقیقته در   01ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقتت قبلتی، تتا    به طرح پرسش بپردازند و برای ارائه دیدگاه

متورد   گردد و به صتورت عملتی  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
تواند برای همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعتداد آنهتا از   ها میشود. این قبیل پرسش 

 درصد تجاوز نکند. 11
 

 . منابع آموزشی 6

در این درس استفاده از منبع مکتوب الزامی است. استفاده از منابع مکتتوب منتشتر نشتده پتس از داوری و تاییتد شتورای گتروه        
 مقرر در همان رشته بالمانع است.آموزشی برای مدت 

 شود، عبارتند از:برای استفاده در این درس پیشنهاد می 0730منابعی که تا پایان سال 
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 منابع اصلی:

 ها و فنون تدریس. تهران: سمت.های آموزشی: روش(. مهارت0732شعبانی، حسن. ) -

 تربیت معلم. تهران: مدرسه.(. بازاندیشی فرایند یاددهی ت یادگیری و 0706مهرمحمدی، محمود. ) -

 منابع فرعی:
(. نیم قرن تدریس و تبلیغ حجت االسالم و المسلمین قرائتی. تهران: مرکتز فرهنگتی   0731صنعت پور امیری، حسین ) -

 درسهایی از قرآن.

(. هنر و علم تتدریس )چتارچوبی جتامع بترای آمتوزش اثتربخش(. مترجمتان: نتازیال کریمتی و          2113مارزانو، رابرت. ) -
 (. تهران: موسسه فرهنگی منادی تربیت.0730دالرحیم نوه ابراهیم )عب

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
گیرد که های تدریس در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس اصول و روش

ه منابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس ها و تجارب خود از کار عملی، مطالعدر 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
مت جهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته گیرد و دستاورد هر دو قسدیگر برای اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیری انجام می

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

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

 درصد امتیاز  21ت پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس: 
 درصد امتیاز  01ت آزمون ضمن نیمسال: 

 درصد امتیاز  71ت آزمون پایانی: 

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

 آمادگی مدام برای فعالیت عملی.  .5
 مشارکت جدی و موثر در مباحث کالس.  .2
 رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس.  .9

 رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی. .6

 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 .9

 

 

 «های راهنمایی و مشاورهاصول و روش»سرفصل درس 
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 . معرفی درس و منطق آن:5
راهنمایی مجموعه فعالیت های منظم و سازمان یافته ای است که به منظور حتداکثر استتفاده از توانتایی هتای بتالقوه در طتول       
زندگی درباره فرد اعمال می شود. مشاوره رابطه رویاروی بین مراجع و مشاور است که بدان وسیله به مراجع کمک می شتود تتا   

اذ نماید،از طریق مشاوره مراجع می آموزد که چگونه یک زندگی سالم و ستازنده 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 استت. از طریتق   
وانایی ها و محدودیت های دانتش آمتوزان پتی برد،یکتی از وظتایف اساستی معلمتان        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 معلمتان در دوران تحصتیل ختود بتا      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 ختود  
محسوب متی  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 مشتاوره  شود که آمادگی
   می باشد.

 مشخصات درس
نتتوع درس: نظتتری و 

 عملی
 ( 0+0)2تعداد واحد: 
 ساعت00زمان 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 معلمتان  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 شتناختی کته   دانشجوپس از گذراندن این درس قادر 

شتغلی و   -در زمینته هتای تحصتیلی   ازتفاوت های فردی، ویژگی ها و مسایل و مشکالت دانش آموزان پیدا می کنتد بتوانتد   
 شایستگی اساسی: سازشی به آنها کمک نماید.

Ck&pck  2کد-

5& 9-9& 6-

9& 
 9سطح 2سطح 5سطح  هامالک

دانددددش محتددددوایی و  

موضددددوعی راهنمددددایی 

 ومشاوره و انواع آن

در موردمباحتتتث اساستتتی 
راهنمتتتتتتتتتتتتتتتایی و 
مشتتتتتتاوره،فنون و روش 
هتتتای مشتتتاوره صتتترفاً  
اطالعتتات ارایتته شتتده را  
جمع آوری و بتدون ارایته   
تحلیل حاصتل از مقایسته   
آنهتتتتا، آن را گتتتتزارش  

 نموده است.  

موضوعات اساسی راهنمایی 
مشاوره و انواع آن را مورد و 

مقایستته قتترار داده و یافتتته  
های ختود را در قالتب یتک    
گزارش منسجم ارایه نمتوده  

 است

مباحث اساسی راهنمتایی و  
مشتتاوره وانتتواع آن، تفتتاوت 
وتشابه مفاهیم ورابطه آنهتا  
با یکدیگررا مورد مقایسته و  
ارزیتتابی قتترارداده و دالیتتل 
خود را در قالب یافته ها بته  

یک گزارش منسجم  صورت
 ارایه نموده است.
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نقش و وظدایف کارکندان   

مدرسه در رابطه با فرایند 

راهنمایی و مشاوره دانش 

 آموزان

دربتتاره نقتتش و وظتتایف   
کارکنان مدرسه  در متورد  
راهنمایی و مشاوره دانتش  
آمتتوزان صتترفاً اطالعتتات  
ارایه شده را جمتع آوری و  
بدون ارایه تحلیل حاصتل  
از مقایستتته آنهتتتا، آن را  

 گزارش نموده است.  

نقتتش و وظتتایف کارکنتتان  
مدرسه را در فرایند راهنمایی 
و مشاوره دانش آموزان مورد 

ار داده و یافتتته مقایستته قتتر
های ناشی از این مقایسه را 
در قالتتتب یتتتک گتتتزارش  
 منسجم ارایه نموده است

نقتتش و وظتتایف کارکنتتان  
مدرستتتتته را در فراینتتتتتد 
راهنمایی و مشتاوره دانتش   
آموزان وتفاوت وتشابه آنهتا  
با یکتدیگررا متورد مقایسته    
وتجزیه و تحلیل قرارداده و 
یافته های خود را به صورت 

 نموده است.مکتوب گزارش 

رویکردهدددای اساسدددی  

مشاوره و روان درمدانی و  

 کاربردهای آنها 

درباره رویکردهتای اصتلی   
مشتتتاوره و روان درمتتتانی 
صرفاً اطالعات ارایه شتده  
را جمع آوری و بدون ارایه 
تحلیل حاصتل از مقایسته   
آنها، آن را گزارش نمتوده  

 است.  

مفاهیم اساسی رویکردهتای  
درمانی اصلی مشاوره و روان 

را مورد مقایسته قترار داده و   
یافته های ختود را در قالتب   
یک گزارش منستجم ارایته   

 نموده است

مباحتتث مهتتم رویکردهتتای 
اصلی مشاوره وروان درمانی 
وتفتتاوت وتشتتابه آنهتتا بتتا   
یکتتدیگررا متتورد مقایستته و 
ارزیتتابی قتترارداده و دالیتتل 
خود را در قالب یافته ها بته  
صورت یک گزارش منسجم 

 ه نموده است.ارای

برنامدده هددای راهنمددایی و  

مشاوره در نظام آموزش و 

 پرورش 

دربتتتاره برنامتتته هتتتای   
راهنمتتتایی و مشتتتاوره در 
نظتتام آمتتوزش و پتترورش 
جهتتتان وایتتتران صتتترفاً  
اطالعتتات ارایتته شتتده را  
جمع آوری و بتدون ارایته   
تحلیل حاصتل از مقایسته   
آنها، آن را گزارش نمتوده  

 است.  

راهنمتتایی و برنامتته هتتای  
مشاوره در آموزش و پرورش 
ایران را با سایر کشورهامورد 
مقایسته قترار داده و دالیتل    
خود را در قالب یک گزارش 
 منسجم ارایه نموده است

برنامتته هتتای راهنمتتایی و  
مشتتتتاوره در آمتتتتوزش و  
پتتترورش ایتتتران وتفتتتاوت 
وتشابه آن بتا برنامته هتای    
مشاوره درستایر کشتورها را   

رزیتتابی متتورد مقایستته و ا 
قرارداده ویافته های خود را 
به صورت مکتوب ودر قالب 
یک گزارش منستجم ارایته   

 نموده است.

 

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

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

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب فصل از منابع معرفی شده  -0
 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 -7

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

 : رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانیفصل دوم
 مشاور و انتخاب نوع رویکرد درمانی -

 رویکردهای درمانی متمرکز بر زمینه -
 رویکردهای درمانی متمرکز بر هیجانات -
 انی متمرکز بر تفکر و باوررویکردهای درم -
 رویکردهای درمانی متمرکز برعمل و رفتار -
 رویکردهای درمانی یکپارچه نگر و التقاطی -

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2
 و بیان تفاوت های آنها مقایسه رویکردهای درمانی مختلف -7

 :  فعالیت عملکردی
 تحلیل و مقایسه رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانی و ارایه گزارش آن در کالس درس -0
تحلیل کاربرد رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانی در محیط واقعی مدرسه توسط دانشتجویان رشتته مشتاوره و ارایته      -2

 گزارش کتبی آن به مدرس
 
 : انواع راهنمایی و مشاوره و الگوهای آنصل سومف
 انواع راهنمایی از نظر موضوع -

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

 الگوهای رایج راهنمایی -
 :فعالیت یادگیری

 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -0
 بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس مشارکت در -2
 مقایسه انواع راهنمایی و مشاوره از نظر موضوع و شیوه اجرا و بیان تفاوت های آنها -7
 مقایسه الگوهای  راهنمایی وبیان شباهت ها و تفاوت های آنها -0

 :  فعالیت عملکردی
 و ارایه گزارش آن در کالس درستحلیل و مقایسه الگوهای راهنمایی و مشاوره  -0
 تهیه جدول مقایسه انواع راهنمایی و مشاوره و بیان کاربرد هریک از آنها درمحیط واقعی مدرسه  -2
 

 : روش ها و فنون راهنمایی و مشاورهفصل چچهارم
 تعریف روش و فن -

 روش های راهنمایی و مشاوره-
نویستی،واقعه نویستی،مقیاس درجته بنتدی رفتتار،گروه ستنجی،مطالعه       فنون راهنمایی)مشاهده،مصاحبه،پرسشنامه،شرح حتال   -

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

ه جلسه، همدلی، مواجهه سازی، تفسیر و بینش، رهبری، ایفای نقش، تسکین یتا آرام بخشتی،   بستن، تعیین تکلیف، پایان دادن ب
 ارجاع(
 مهارت های مشاوره  -
 

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -0
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2
 ره با یکدیگر و بیان تفاوت های آنهامقایسه فنون راهنمایی و مشاو -7

 مشاهده اجرای فنون مشاوره توسط متخصصان )مستقیم/ فیلم( و تحلیل مشاهدات به صورت مکتوب -0
 :  فعالیت عملکردی

 تحلیل و مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درس -0
 -7نمایی نظیر مشاهده، مصاحبه و ....، و ارایه گزارشی ازآنها بته متدرس    طراحی و اجرای یک نمونه از هر کدام از فنون راه -2

 بیان کاربرد هریک از فنون راهنمایی و مشاوره درمحیط واقعی مدرسه در قالب گزارش کتبی
ش اجرای فنون مشاوره توسط دانشجویان رشته مشاوره با توجه به مشاهدات خود )مستقیم/ فیلم (در متورد یتک نفتر از دانت     -0

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

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2
ایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی پرورشی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشاوره مدرسه و بیان تفاوت مق -7

 های آنها
 :  فعالیت عملکردی

تحلیل و مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی پرورشی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشتاوره مدرسته  و    -0
 ن در کالس درسارایه گزارش آ

 : جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورشفصل ششم  
 برنامه های راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه -
 نقش و عمل مشاور در دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه -
 ساختار و تشکیالت راهنمایی ومشاوره در آموزش و پرورش ایران  -
 خدمات و وظایف مراکز مشاوره دانش آموزی وخانواده در مناطق آموزش و پرورش -
 خدمات و وظایف مراکز مشاوره دانشجویی در دانشگاهها -
 مشاوره در موسسات و مراکز بهداشت روانی -
 تفاوت های فردی در بین دانش آموزان مدرسه - 
 ا دانش آموزاندر نظر گرفتن تفاوت های فردی در راهنمایی و مشاوره ب -

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2
 مقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره درمدارس ابتدایی و متوسطه و بیان تفاوت های آنها -7
 فردی در ابعاد مختلفمقایسه دانش آموزان از نظر تفاوت های  -0

 :  فعالیت عملکردی
 تحلیل و مقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره در مدارس ابتدایی و متوسطه و ارایه گزارش آن در کالس درس -0
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تحلیل و مقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره در مراکز مشاوره دانش آموزی، خانواده و دانشجویی و ارایته گتزارش کتبتی     -2
 به مدرسآن 
مقایسه تفاوت های فردی دونفر از دانش آموزان یک مدرسه توسط دانشجویان رشته مشاوره و ارایته گتزارش کتبتی آن بته      -7

 مدرس
 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9
تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظری به 
همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. برقراری ارتباط میان آموخته های 
کالسی و الزامات محیط آموزشی، بهره گیری از فرصتهای یادگیری خارج از محتیط آموزشتی،برقراری پیونتد میتان نظتر و      

جویان در انجام فعالیتت هتای عملکتردی توستط متدرس از      عمل در محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی دانش
راهبردهای تدریس این درس می باشد که منجر به درک عمیق تر مطالب وبکارگیری دانتش نظتری راهنمتایی و مشتاوره     
توسط دانشجو معلمان در موقعیت های واقعی مدرسه خواهد شد.یادگیری غیر مستقیم نیتز مستتلزم مطالعته فتردی و درک     

 رد در موقعیت های مختلف محیط آموزشی می باشد.شناختی ف

 . منابع آموزشی6

 منابع اصلی:
قدمی، سید امیر؛ همت، نورعلی و نبوی، سید صادق )زیر چاپ(. مبتانی و اصتول راهنمتایی و مشتاوره، تهتران، انتشتارات        -

 دانشگاه فرهنگیان

 (. اصول ومبانی مشاوره. ترجمه مهدی گنجی، تهران، نشر ساواالن.0731گالدینگ، ساموئل .تی) - 
 (. مقدمات راهنمایی ومشاوره. تهران، انتشارات رشد.0731شفیع آبادی، عبداهلل ) -

 منابع فرعی:
 (. کلیات راهنمایی و مشاوره، مشهد، نشرتمرین0730اصغری پور، حمید) - 
 (. زمینه مشاوره و راهنمایی، ترجمه باقر ثنایی و همکاران،انتشارات رشد 0706ت و میشل، ماریان)گیبسون، رابر - 
 (. راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی، تهران، انتشارات رشد 0733صافی ، احمد) - 
 (. فنون مشاوره و روان درمانی، تهران، نشر دانژه 0730تمدنی، مجتبی و بهمنی، بهمن ) - 
 (. اصول و روش های راهنمایی و مشاوره،تهران،انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی 0730سینی بیرجندی، سید مهدی )ح-

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره 01ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری)باز پاسخ،بسته پاسخ، چندگزینه ای و یا ترکیبی( به میزان 
 نمره2انشجو در فعالیت های یادگیری پیش بینی شده کالسیارزشیابی فرآیند: عملکرد د

 نمره 0ارزشیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف)فعالیت( عملکردی
ارزشیابی از یادگیرنده براساس تکالیف یادگیری در طول نیمسال،تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمسال انجام متی شتود.   

 مالک ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.مبنای ارزیابی تکالیف)یادگیری و عملکردی( 
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 «ارزشیابی از یادگیری»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:5
درس ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان یک حوزه تخصصی در بردارنده دروس متعددی چتون آمتار، روش تحقیتق و انتدازه     
گیری می باشد. در واقع این درس کمک میکند تا بتوان میزان تحقق اهداف کلی از آموزش را متورد ارزیتابی قترار داده، ستطح     
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رات آنرا مورد بازبینی و واکاوی قترار داد. استتفاده و بکتارگیری الگوهتای متعتدد      کیفی آموزش را ارتقا بخشیده و بطور نظامند اث
ارزشیابی برای قضاوت درخصوص برنامه های درسی به معلمان کمک می کنتد تتا نیازهتای آموزشتی را شناستایی نماینتد و در       

 ود بخشند.سازماندهی مطالب و محتوای درسی انتقال دانش، نگرش و باالبردن سطح مهارتها را بهب
 مشخصات درس

 نوع درس: نظری/ عملی
 2تعداد واحد: 
 ساعت00زمان درس: 
 پیشنیاز:

 نام درس:  ارزشیابی از یادگیری

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
انواع آزمونها و الگوهتای ارزشتیابی را پیتاده ستازی     با کسب مهارت در حوزه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قادر باشد 
، نحوه محاستبه ضتریب   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& 2-5 

& 
PK 2-2&9-2 

 9سطح 2سطح 5سطح  هامالک

دانشجو قادر است انواع  رویکرد ارزشیابی
الگوهای ارزشیابی را نام 

 ببرد. 
 

دانشجو قادر است در طبقته  
بندی از نقاط قوت و ضتعف  
الگوهای ارزشیابی ارائه دهد 
و بر همین اساس الگوهتا را  

 درجه بندی نماید. 

دانشجو قتادر استت الگوهتا    
ارزشتتیابی را متتورد تحلیتتل 
قرار داده و کاربرد هتر یتک   
را در نمونه ای عینی متورد  

 نقد و بررسی قرار دهد. 

دانشجو قادر است انواع  آزمونهای عملکردی
آزمونهای عملکتردی را  

 طبقه بندی نماید . 

دانشتتجو قتتادر استتت انتتواع 
آزمونها را مقایسته نمتوده و   
برای هریتک نقتاط قتوت و    
 ضعف را مشخص نماید. 

دانشتتجو قتتادر استتت انتتواع 
آزمونهتتا عملکتتردی را بتته  
لحاظ کاربردی مورد نفتد و  

 تحلیل قرار دهد. 

محاسبه ضریب 

 پایایی و روایی

دانشجو قتادر استت در   
حتتوزه تعیتتین پایتتایی و 

را ارائتته روایتی تعریفتی   
 دهد
 

دانشجو قادر است محاسبات 
مربتتوط بتته تعیتتین روایتتی و 
پایتتایی آزمونهتتای پیشتترفت 

 تحصیلی را انجام دهد. 

دانشجو قادر استت ضتریب   
پایتتتایی و روایتتتی انتتتواع  
آزمونهای پیشرفت تحصیلی 
را محاسبه نماید و مورد نفد 

 و بررسی قرار دهد. 

 

 ساختار آنهای یادگیری، محتوای درس و . فرصت2
 

 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس نوبت بحث

گیتری،  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.

بته  از دانشجویان خواسته شود بتا مراجعته   
منایع متعدد تعاریف مختلفی گترآوری 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 بحتث و  

 تبادل نظر شود.

از دانشجویان خواسته شود نمونته هتایی از   
ویژگیهای آزمونها را در پژوهشها یافته و با 

 آنها تطابق بدهند.
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بحث و تبادل نظر در خصوص ارزشتیابی   رویکردهای مطرح در ارزشیابی سوم
و دیدگاه مقایسه ای با توجه بته اهتداف   
مطرح شود و با ذکر مثال های گوناگون 
الگتتوی متناستتب بتتا هتتر ستتاختار متتورد 

 بررسی قرار گیرد

 

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

در این جلسته بتا نمتایش فتیلم مرحلته      
تحلیل موقعیت مورد بررسی قرار گرفتته  
و هدفها و پیش نیازها با بحث و گفتگتو  

 مورد واکاوی قرار بگیرد.

از دانشتتجویان خواستتته شتتود کتته فتتیلم را 
مجتتددا بررستتی و نکتتات مطتترح شتتده در 

زبینی خصوص اهداف و پتیش نیازهتا را بتا   
 مجدد و گزارش جدید ارائه نمایند.

تعریف، اهتداف، مراحتل، روشتها و طبقته      پنجم
 بندیهای طرح ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

با ارائه نمونه هایی از انتواع طترح هتای    
ارشیابی پشتیرفت تحصتیلی، ویژگیهتا و    
سطوح طبقه بندی طرحها مورد تحلیل و 

 بررسی قرار گیرد.

شود که بتا انتختاب   از دانشجویان خواسته 
یک درس مشتخص یتک نمونته از طترح     
ارزشتتیابی پیشتترفت تحصتتیلی آمتتاده و در 

 کالس ارائه نمایند.

انواع آزمونها و کاربرد آنها و قواعتد هتر    ششم
 یک

با طترح نمونته هتای متفتاوتی از انتواع      
آزمون ها در کالس نقاط قوت و ضتعف  
هتتر یتتک از آزمونهتتا بتته نقتتد و بررستتی 

 گذاشته شود.

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

نمونه های متعددی از طترح هتا توستط     طرح نمونه های عملی در کالس هفتم
دانشتتجویان شناستتایی و نمونتته هتتای   
طراحی شده توستط ایشتان را در گتروه    

 و بررسی نمایند. )کالس( نقد

از دانشجویان خواستته شتود نمونته هتای     
طراحی شده و بررسی شده را مورد بازبینی 

 قرار دهند.

تعریف آزمونهتای عملکتردی و انتواع آن،     هشتم
مراحل تهیته آزمونهتای عملکتردی، روش    
 واقعه نگاری ، چگونگی تهیه چک لیست

بتتا ارائتته یتتک نمونتته کتتار آزمونهتتای   
مقیاس بندی انهتا  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 شتود یتک نمونته از    
روشهای سنجش مشاهده ای را انتختاب و  
بتتا استتتفاده از روش واقعتته نگتتاری یتتک  

 گزارش ارائه نمایند.

نحوه نمتره گتذاری،   شرایط اجرای آزمون،  نهم
نحوه تفستیر اطالعتات، محاستبه ضتریب     

 دشواری آزمون

یتک نمونته از آزمونهتای اجترا شتده در      
کالس ارائه و موارد و مباحث کالس بتا  

 نمونه تطبیق و واکاوی گردد.

از دانشتتجویان خواستتته شتتود یتتک نمونتته 
آزمون را مورد تحلیل و بررستی قترار داده،   

شتتواری اطالعتات انترا تفستتیر و ضتریب د   
 آزمون را محاسبه نمایند.

نقش و کاربرد آمار توصیفی در تفستیر داده   دهم
هتتا، شاخصتتهای مرکتتزی و شاخصتتهای   

 پراکندگی

به ذکر دالیلی اهمیتت بکتارگیری آمتار    
توصیفی در تحلیل آزمونها پرداخته شتود  
و شاخصهای مرکزی و پراکندگی با ذکر 

 مثال حل و تمرین شود.

شتتود در بختتش  از دانشتتجویان خواستتته  
شاخصهای مرکزی از میانگین و در بختش  
شاخصهای پراکنتدگی واریتانس و ضتریب    
همبستگی مثالها و نمونته هتایی تمترین و    

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

انتتواع آن متتورد بحتتث و گفتگتتو قتترار  و
گرفته و ترجیحا برای هر مورد نمونه ای 

 انجام شود.

از دانشتتجویان خواستتته شتتود در متتوارد    
آزمونهای قبلی روایتی آزمونهتا محاستبه و    

 دوازدهم گزارش گردد.

تعریتتف پایتتایی، روشتتهای پایتتایی، نحتتوه   سیزدهم
 محاسبه ضریب پایایی

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

از دانشجویان خواسته شود نحتوه محاستبه   
پایایی را در چند کار پژوهشی مورد بررسی 

 قرار دهند.

هدفهای ارزشیابی، تعریف ارزشیابی ، انواع  چهاردهم
 ارزشیابی

موارد و رئوس درس در کالس به بحتث  
از و گفتگو گذاشته شتود و نمونته هتایی    

 انواع ارزشیابی بررسی گردد.

از دانشجویان خواسته شود در یک جتدول  
انتتواع، تفاوتهتتا و شتتباهتهای ارزشتتیابی را  

 ترسیم نمایند.

روشتتهای مشتتاهده موقعیتتت، مصتتاحبه،    پانزدهم
 نظرخواهی

روشهای ارزشیابی مورد تحلیل و بررسی 
قرار گرفته و محاسب و معایتب هریتک   

 گیرد.مورد نقد و بررسی قرار 

از دانشجویان خواسته شود در یتک نمونته   
نفری روشهای  1عملی و در جامعه کوچک 

 این جلسه را اجرا و گزارشی ارائه دهند.

آزمونهای ارزیابی عملکترد آموزشتی، ختود     شانزدهم
 سنجی، ارزیابی همکاران

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

 و نقد و ارزیابی گردد. یک طرح

از دانشتتجویان خواستتته شتتود ارزشتتیابی   
پیشتترفت تحصتتیلی را در طرحتتی جتتامع و 
بطور یکپارچه در قالب یک کتار پژوهشتی   
طی یک هفته تتا زمتان برگتزاری آزمتون     

 پایان ترم ارائه نمایند.

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9
به صورت حل مسئله و پروژه ای انجام شود و بیشتتر مفتاهیم بته صتورت     این درس به دلیل ماهیت عملی پیشنهاد میشود که 
 تحلیلی و با ارائه نمونه های مشابه تدریس شود.

 . منابع آموزشی6

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

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

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

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
 نمره ارزیابی کارعملی که در جلسه آخر برای دانشجویان تعیین گردیده است. 6

 نمره آزمون کتبی 00ارزشیابی پایانی: 
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 «کاربرد هنر در آموزش»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .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 
دانش آموزان مدارس به عنوان معلمانی توانمند در حوزه هنر ایفای نقش کنند. این درس توجه دانشجویان به برنامه آموزش به 

 درسی هنر به صورت  تلفیقی جلب کرده و تجارب نوین هنر را به آنها معرفی می کند.  

 مشخصات درس 
 نوع درس: تربیتی
 واحد عملی 0تعداد واحد:  
 ساعت  72زمان 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 -
 شایستگی اساسی: برنامه درسی و آموزش هنر را در نگاه جهانی به همراه تجارب نوآورانه بشناسد. -

 CK -  کدهای 

 2-0و  0-0 
 PCK- کدهای 
 7-0 ،7-2 ،7-7 ،7-0 

 9سطح 2سطح 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 

نسبت به آثار تاریخی و 
رابطه هنر و فرهنگ 

رابطه هنر و فرهنگ و 
تاریخ را به درستی درک 
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کرده و به تحلیل عمیق  حس مثبتی داشته باشد. نشان بدهد.
 بپردازد.

 

حساسیت بصری  نقد هنری 
نسبت به پدیده های 
 هنری داشته باشد. 

های  ها و کیفیت ویژگی
پیچیده و ظریف مستتر 
در آثار هنری و محیط 
پیرامون خود را درک 

 کند

های  ها و کیفیت ویژگی
پیچیده و ظریف مستتر در 
آثار هنری و محیط 
پیرامون خود را درک کرده 

 و تفسیر و نقد کند. 

 

زیبایی 

 شناسی 

در گفتگوی دائمی 
دربارۀ ماهیت هنر 

 شرکت کند. 

های  بر اساس مالک
دقیق به قضاوت دربارۀ 

 هنر  بپردازد.

های دقیق  بر اساس مالک
نر  و  به قضاوت دربارۀ ه

 بپردازد.  دفاع از آن

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن . فرصت2

 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 توسعۀ تخیل برای کسب مهارت -

 ی توسعه تخیل گرایی آنها فراهم شود. هایی برا را طراحی کنند که مهارت  دانشجویان باید برنامۀ درسی -
دانشجویان با دامنه وسیعی از رسانه ها، ابزارها، تجهیزات و فنونی که توسط هنرمندان به کار گرفته می شوند، آشنا می  -

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

دانشجویان می توانند مهارت ها و سنت های هنروری و هنرمندی را یاد بگیرند. مهارت هایی نظیر کاربرد رسانه ها،  -
 وسایل مختلف و به کارگیری ظرفیت ها و قابلیت های آنان. 

ای دانشجویان می توانند افکار، ارزش ها و احساسات مختلف خود را در یک شکل تجسمی از طریق دستیابی به راه ه -
 پاسخگو و فعالیت هایی که هنرمندان انجام می دهند، بیان کنند. 

 تکلیف عملکردی:

های فنی مورد نیاز برای انجام کار  شان را پرورش دهند و مهارت گرایی دانشجویان باید احساساتشان را توسعه دهند، تخیل -
 صحیح با مواد آموزشی را کسب کنند. 
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های الزم برای دستیابی به این  آثار تجسمی را تجربه کنند و فرصت کسب مهارتدانشجویان باید لذت ناشی از خلق  -
 بخش را داشته باشند. تجربۀ لذت

 به صورت پوشه کار ارائه شود.  -

 تاریخ هنری -فصل سوم

دانشجویان بر که هنر در آن پدید آمده، می پردازند.    در برنامۀ تربیت هنری دانشجویان به درک زمینۀ 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، اطالعتات در متورد آثتار هنتری     اطالعات واقعی در مورد هنرمندان -

 وعی و شرایط. مثل توصیف فیزیکی، موض

، یعنی توصیف کردن و تحلیل کردن حلقه های ارتباطی در یک اثر هنتری )رنتگ، فضتا و...(    تحلیل صوری اثر هنری -

به عنوان مبنایی برای فهم این که چگونه اثر هنری متناسب با خصوصیات یک هنرمند و یا هماهنگ با یتک جنتبش یتا    
 سنت هنری است. 

ی دربارۀ وسایل و مواد مورد استفاده، ابزارها و روش های به کار برده شتده و تغییترات   : 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 فرهنگتی و شتناخت   روابط مربوط به زمینه )بستر( -

 بر آثار مورد نظر. تأثیر آن

 

 تکلیف عملکردی:

دانشجویان باید رابطۀ میان هنر و فرهنگ را دریابند؛ مثالً اینکه فناوری و ایدئولوژی در یک مقطع خاص چه تأثیری در آثار  -
 هنری هنرمندان گذاشته است.  

 پردازند. به تحلیل صوری، واقعی و روابط زمینه ها در یک یا چند اثر هنری ملی یا بین المللی ب -

 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 دربارۀ کیفیت -
 است. بنابراین دانشجویان با نگاهی متفاوت به آثار و پدیده های هنری می نگرند و تکنیک های نقد آثار هنری را می آموزند. 

فکرانه و هوشمندانه و صحبت کردن درباره هنر است که از طریق آن فرد می نقادی هنری شامل کاربرد زبان، نگارش مت -
 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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اگرچه مرحله توصیف بر ابعادی تأکید دارد که ما از طریق آنها به درک کلی امور می رسیم اما می تواند بحث  توصیف: .0

های عمیقی را پدید آورد. گاهی ممکن است فردی رنگی را قرمز ببیند اما فرد دیگری آن را نارنجی ببیند و یا یک نفر شکلی را 
 بیند. به هر حال از طریق توصیف است که می توان زبان را دقیق تر نشان داد.مربع ببینند ولی فرد دیگر آن را چند ضلعی ب

اگرچه تحلیل یک مبنای ادراکی دارد اما از مرحله توصیف یک گام فراتر می رود و فراگیر را وادار می کند تا  تحلیل: .2

ارن تفاوت قائل شود، رسانه های هنری را ساختار یا ترکیب یک اثر هنری را تحلیل کند. فراگیر باید بتواند بین تقارن و نامتق
 تشخیص دهند، نسبت به کیفیت های رنگ و خط حساس باشد. آیا دانشجویان می توانند از زبان طراحی استفاده کنند یا خیر؟

 در مرحله تفسیر، دانشجویان به سطوح تخیلی تر قدم می گذارد و از او خواسته می شود تا درباره معنای مستتر در تفسیر: .7

اثر هنری و یا هدف موجود در ذهن هنرمند تأمل کند. برای انجام این کار از دانشجو خواسته می شود تا بین ساختار موجود در 
اثر هنری و جهتی که هنرمند فراگیر را به آن سمت می کشاند، ارتباط برقرار کند. در این مرحله درباره اثر هنری سوال های 

 نها، این است که سواالت باز هستند و پاسخ درست یا غلط ندارند.مختلفی مطرح می شود و ویژگی آ

فرایند نقد به طور طبیعی با قضاوت خاتمه می یابد. این قضاوت نتیجه ای است که بیانگر موفقیت یا شکست اثر   قضاوت:   .0

ن حالت به بحث گذاشته هنری است و جایگاه آن در مقایسه با سایرآثار هنری نشان می دهد. قضاوت های شکل گرفته در ای
 نمی شوند زیرا این وظیفه نقادان و خبرگان حرفه ای تر است نه معلمان دوره ابتدایی. 

 تکلیف عملکردی

های پیچیده و ظریف مستتر  حساسیت بصری باید در دانشجویان پرورش یابد تا به اتکای آن بتوانند خصوصیات و کیفیت -
 ک و توصیف کنند.در آثار هنری و محیط پیرامون خود را در

 جلسه در مورد یک اثر هنری ملی بکار بگیرند.  0مراحل 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، ارزشتیابی انتقتادی،  زمینته فرهنگتی و      -
 اجتماعی آن معطوف شود. 

زیبایی شناسی به دانشجویان یاد می دهد که به طور فلسفی بیندیشند، پرسش ها و پاسخ هتای ممکتن کته بته طتور       -
 طبیعی در مسیر ساختن، نقادی و بررسی تاریخی هنر به وجود می آید را مورد بررسی قرار دهند. 

 

 تکلیف عملکردی: 
 .دانشجویان باید  گفتگوی دائمی دربارۀ ماهیت هنر شرکت کنند -
 براساس مالک های زیباشناسانه به قضاوت دربارۀ هنر و دفاع از آن بپردازند.  -

 هنر و برنامه درسی تلفیقی -فصل ششم
شود. برنامۀ درسی  های درسی هنری و غیرهنری تلفیق می این دیدگاه به آن برنامۀ درسی هنر اشاره دارد که با دیگر برنامه

 شود:  ساختار برنامۀ درسی سازماندهی می تلفیقی هنر عموماً در یکی از چهار نوع
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شود تا به فراگیران کمک کند تا دورۀ خاص تاریخی یا فرهنگی خاص را بشناسند؛ مثل مطالعۀ  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 تلفیق حالتی است که در آن به فراگیران کمک میدومین شکل  -
 تفاوت معنای ریتم در موسیقی با معنای ریتم در هنرهای تجسمی. 

 است. ها قابل شناسایی  سومین شکل تلفیق، شناسایی ایدۀ اصلی است که در هنر در دستِ انجام و یا در دیگر حوزه -

ای را تعریف یا بیان کنند  توان از دانشجویان خواست که مسئله مسئله است. می 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 کنند، آندبستانی یک بازی طراحی  آموزان پیش دانش
شناسی را در نظر بگیرند. این امر را می توان به صورت عملی با دانشجویان  آموزشی، ترکیب این موارد و مسائل زیبا

 تمرین کرد.

 تکلیف عملکردی: 

انند علوم، ریاضی، فارسی و ... به صورت تلفیقی یک دانشجویان با استفاده از فعالیت های هنری مختلف برای یک درس م -
 برنامه درسی طراحی کند و متناسب با آن به صورت عملی آن برنامه درسی تلفیقی را اجرا کند. 

 به صورت پوشه کار ارائه شود.  -

 تجارب نوآورانه آموزش هنر  -فصل هفتم

ر آشنا می شوند و کاربرد هنر در آموزش را به صورت در این فصل دانشجویان با تجارب بین المللی در حوزه آموزش هن -
 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. 

 مه های آموزش هنر عبارتند از: برنا
 کنفرانس جهانی آموزش هنر  -

 ( TETACپروژه تتاک ) -

 پروژه رامبرانت         -

 آشنایی با مجامع تخصصی، سایت های اینترنتی و نشریات آموزش هنر  -

 تکلیف عملکردی
المللی در حوزه آموزش هنر دانشجویان با مراجعه به سایت ها و منابع الکترونیکی به معرفی فعالیت های مجامع بین  -

 بپردازند.
 نمونه کارهای هنری مختلف در حوزه آموزش هنر به دانش آموزان را جستجو و معرفی کنند.  -

 به صورت پوشه کار ارائه شود.  -
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 . راهبردهای تدریس و یادگیری 9

 

 ای مناسب. استفاده از راهبرد مستقیم در تدریس مفاهیم  و کلیات با استفاده از ابزارهای رایانه -

 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 ازدر این درس پیشنهاد می برای استفاده 0730منابعی که تا پایان سال   
 منبع اصلی -

 برای بخش نظری:     
 (.  برنامه درسی و آموزش هنر در آموزش و پرورش، تهران: سمت. 0737مهرمحمدی، 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  0ارزیابی 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 7آموزش هنر= 

 نمره  7معرفی، نقد و تحلیل آثار هنری، تاریخی، فرهنگی ملی و بین المللی توسط دانشجویان در طول ترم=   -
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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 ستوی  

ای ناگسستنی دارند. این رابطه و پیوستگی چنان است، که برخی از فیلسوفان و دانشمندان، اندیشه و  بطهدیگر، زبان و اندیشه، را
 زبان را یکی دانسته اند. 

ارتباط، محور دیگر رابطه تربیت و زبان است. ارتباط جنبه عینی و قابل مشاهده رابطه زبان و تربیتت  استت. ارتبتاط، موضتوعی     
بان است؛ به طوری که، برخی از زبان شناسان، ارتباط را مهم ترین کارکرد زبان دانسته اند؛ و تربیتت  مهم در مباحث مربوط به ز

نیز، فرایندی ارتباطی است، و بدون برقراری ارتباط، میان مربی و تربیت شونده، تربیت، ممکن نمی گردد. بخش مهمی از ارتباط 
آیا زبان و ارتباط از طریق زبان، می تواند اهداف تربیت را محقتق ستازد؟   گیرد.  تربیتی/آموزشی از طریق ارتباط کالمی شکل می

چه مالحظات و چه محدودیت هایی در این مسیر وجود دارد؟ با شناخت ویژگی هتای زبتان و چگتونگی بته کتارگیری زبتان و       
الیتت تربیتی/آموزشتی   برقراری ارتباط زبانی مناسب در فرایند تربیت/آموزش ضمن جستجوی پاسخ این پرستش هتا، امکتان فع   

شود. موثرتری برای معلمان فراهم می

 مشخصات درس
 نوع درس: عملی
  0تعداد واحد: 
 ساعت 72زمان 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 -0
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-7

 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 -0

 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 

 2-0و  0-0 

 PCK- کدهای 

 7-0 ،7-2 ،7-7 ،7-0 

 9سطح 2سطح 5سطح  مالک

رابطه زبان و 

 تربیت

انواع ارتباط و 
رخدادهای ارتباطی 
زبانی)کالمی( در 
تربیت/آموزش را 

با توجه به انتواع ارتبتاط   
زبانی در تربیت/آموزش و 

هتتتتای  نیتتتتز فعالیتتتتت
تربیتی/آموزشتتتی یتتتک 

آثار مثبت و منفی انواع 
کاربرد زبتان در ارتبتاط   
تربیتی/آموزشتتتتتتی را 
جستجو کند و برختی از  
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 بشناسد.
 

های حضور  معلم، مصداق
در  آفرینتی زبتان   و  نقش

ابعتتتتتتاد مختلتتتتتتف  
تربیتتتتتتت/آموزش و در  

هتتتای  انتتتواع ارتبتتتاط 
تربیتی/آموزشتتی معرفتتی 

 کند.

 آنها را معرفی کند.

شناخت کلی 

 زبان

های زبتان   انواع ویژگی
از آوا تتتا معنتتا را بتته   
 صورت کلی بشناسد. 

ان را بته عنتوان یتک    زب
مجموعتتتتته زنتتتتتده و 

آفتترین در انتتواع   نقتتش
های ارتباطی، بته   فعالیت

ویتتژه در فراینتتد تربیتتت  
 بفهمد.

های زبان در  آثار ویژگی
انتتتتتتواع ارتبتتتتتتاط  
تربیتی/آموزشتتتتتتی را 
 مشاهده و گزارش کند.

شناخت جزئی 

 تر زبان

های زبتان   انواع ویژگی
را از آوا تتتا معنتتا و در  
واحتتتدهای مختلتتتف  
زبتان)از واژه تتا متتن(    

 بشناسد.

هتتای حضتتور و  مصتتداق
های(  آفرینی)ویژگی نقش

زبتتتتان را در آمتتتتوزش 
زبان)فارستتتتتتتتی( و در 
آمتتتتتتتتتتوزش دروس 
دیگر)آمتتوزش از طریتتق 

 بشناسد. زبان(

بتتتر استتتاس شتتتناخت 
ویژگتتی هتتای زبتتان،   
در تغییتتتتتترات الزم را 

نتته ای از تتتدریس  نمو
ختتود نمتتایش دهتتد و  
درباره تفتاوت تتدریس   
بتتتتدون توجتتتته بتتتته 

هتای زبتان و بتا     ویژگی
 توجه به آن بحث کند.

شناخت 

های  محدودیت

 کاربرد زبان

از طریتق بازشناستتی و  
درک و فهم عمیتق از  
مفهوم تربیت، الزامتات  
تربیتتتتتتتت/آموزش و 
ارتباط تربیتی/آموزشی 

 را بشناسد.

بتتتر استتتاس الزامتتتات  
تربیتتت/آموزش و ارتبتتاط 
تربیتی/آموزشی و با توجه 

هتتای زبتتان،  بتته ویژگتتی
هتتای کتتاربرد  محتتدودیت

زبان را در تحقق اهتداف  
کلتتتی تربیتتتت/آموزش  

 بشناسد. 

بتتتتتا توجتتتتته بتتتتته 
هتای کتاربرد    محدودیت

زبان در تحقق بخشیدن 
بتتته اهتتتداف کلتتتی   
تربیتتت/آموزش، دربتتاره 
آثتتتار کتتتاربرد بتتتدون 
محتتتدودیت زبتتتان در  
تربیتتت/آموزش بحتتث  

 کند. 

 آموزش

از طریق 

های  با توجه به ویژگی
شتتناختی زبتتان،  معنتتی

هتای   با توجه بته ویژگتی  
شتتناختی زبتتان و   معنتتی

هتای   با توجه به ویژگی
شتتناختی زبتتان و  معنتتی
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زبان)واژگان( 

 آشنا

اهمیتتتت و چگتتتونگی 
کاربرد زبان آشتنا را در  
تربیتتت/آموزش)دروس 

 مختلف( بفهمد.

واژگان، آموزش از طریق 
هتتتای آشتتتنا را در    واژه

ستتوادآموزی بتته ویتتژه   
 آموزش واژگان اجرا کند.

واژگتتتان، آمتتتوزش از  
های آشتنا را   طریق واژه

در آموزش دروس دیگر 
 کند. اجرا

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

نوبت 

 بحث
 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس موضوع

رابطه زبان و  اول و دوم

 تربیت

( 1( و )8:)مندددددابع-

 (21و)
ضرورت آگاهی معلمان از -

رابطتته زبتتان و تربیتتت و   
هتتتای زبتتتان و   ویژگتتتی
 آفرینی آن در تربیت نقش
مفتتاهیم اصتتلی ارتبتتاط و -

 ارتباط
هتتتای  برقتتتراری   روش-

 ارتباط و ارتباط موثر
انواع ارتبتاط و  شناسایی  -

رخدادهای ارتبتاطی زبتانی   
 )کالمی( در تربیت/ آموزش

هتای تربیتتی/    و نیز فعالیت
 آموزشی یک معلم، 

 

مطالعه منابع مربتوط بته    -
ضرورت آگتاهی معلمتان از   
رابطتته زبتتان و تربیتتت و   

 هتتتای زبتتتان و  ویژگتتتی
 آفرینی آن در تربیت نقش
مطالعه منتابع مربتوط بته    -

ارتبتاط و درک اجتتزاء یتتک  
های  فرایند ارتباطی و روش
 برقراری ارتباط موثر 

هتتای  معرفتتی مصتتداق  -
آفرینی زبتان   حضور و نقش

در ابعتتتتتتاد مختلتتتتتتف  
تربیتتت/آموزش و در انتتواع 

های تربیتی/ آموزشی  ارتباط
هتای تربیتتی/    و نیز فعالیت
 علمآموزشی یک م

هتای حضتور و کتاربرد     مصداق-
زبان در کار یتک معلتم را بیتان    

 کند.
آثار مثبت و منفی انواع کتاربرد  -

زبان در ارتباط تربیتی/ آموزشتی  
را جستجو کند و برخی از آنهتا را  

 گزارش کند.

 سوم

 و چهارم

شناخت کلی 

 زبان

(و 3(یدددا)4:)مندددابع-

(51) 
های زبتان از   انواع ویژگی-

 صورت کلیآوا تا معنا به 
معرفتی زبتان بته عنتوان     -

یتتتک مجموعتتته زنتتتده و 
آفتتترین در انتتتواع   نقتتتش
 های ارتباطی فعالیت
ساختمان و نقش و منشا  -

مطالعتته منتتابع و مباحتتث   
نظتتری مربتتوط بتته انتتواع  

های زبتان از آوا تتا    ویژگی
 معنا 
زبان را بته عنتوان یتک     -

آفرین  مجموعه زنده و نقش
هتتتای  در انتتتواع فعالیتتتت

ارتبتتاطی فراینتتد تربیتتت   
 بفهمد.

حضتتور و آثتتار زبتتان در انتتواع  -
ارتبتتتاط تربیتتتتی/ آموزشتتتی را  

 مشاهده و گزارش کند.
با تغییر دادن برخی از ویژگتی   -

های زبتانی در جریتان برقتراری    
ارتباط کالمی، تغییر نتایج ارتباط 
 را مشاهده، تحلیل و گزارش کند.
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 زبان
نظامداری و ستاختمندی و  

 مندی و ... قاعده
منشا زبان: الهی و طبیعی و 
اجتمتتتتاعی و جستتتتمی و 

 ابزاری و ژنی و ...
زبان انسان و زبان حیتوان:  

نخستیها و زبان حیوانات و 
...... 

هتتتای  معرفتتتی مصتتتداق-
آفرینی زبتان   حضور و نقش

در انواع ارتباط، به ویتژه در  
د تربیت/آموزش و نیتز  فراین
های ارتبتاطی یتک    فعالیت

 معلم در مدرسه

اخت جزئی شن پنجم

زبان: 

 -آواشناسی

 واجشناسی

 (56( و )4:)منابع-
 هتتتای انتتتواع ویژگتتتی -

زبتتتان را در  آواجشناستتتی
 واحدهای مختلف زبان 

آواهای زبان )آواشناسی(:  -
همخوانشناسی و واکتداری  
و واجگتتاهی و واجراهتتی و 

 شناسی و ..... واکه
نظتتتام آوایتتتی زبتتتتان   -

)واجشناستتتتتتتتی(: واج و 
واجگونتته و زوج کمینتته و  
واجتتتتت رایی و هجتتتتتا و  

 همبرتولیدی

مطالعه منابع معرفی شتده  -
 و یادگیری موارد زیر:

 هتتتای انتتتواع ویژگتتتی -
زبتتتان را در  آواجشناستتتی

 واحدهای مختلف زبان 
آواهای زبتان )آواشناستی(:   
همخوانشناسی و واکتداری  
و واجگتتاهی و واجراهتتی و 

 شناسی و ..... واکه
نظتتتتام آوایتتتتی زبتتتتان -

)واجشناستتتتتتتتی(: واج و 
گونتته و زوج کمینتته و  واج

واجتتتتت رایی و هجتتتتتا و  
 همبرتولیدی

بتتتا تغییتتتر دادن برختتتی از    -
های آواجشناسی زبتان در   ویژگی

جریان برقراری ارتبتاط کالمتی،   
تغییر نتتایج ارتبتاط را مشتاهده،    

 تحلیل و گزارش کند.

شناخت جزئی  ششم

زبان: نقش 

 -آواشناسی

 واجشناسی

در سواد آموزی و 

 آموزش 

( و 56) ( و4مندددابع:)-

 (54( و )51)
ماهیتتت ستتوادآموزی و   -

چگتتتتتونگی آمتتتتتوزش  
 های زبانی مهارت

هتتای حضتتور و  مصتتداق -
هتای(   آفرینی )ویژگی نقش

زبتتتتان در  آواجشناستتتتی
هتتتای  آمتتتوزش مهتتتارت

چهارگانتته زبتتانی )زبتتان   

مطالعه منتابع و مطالتب    -
-مربوط به بحث آواشناسی

 واجشناسی  
مطالعه مباحث مربوط به  -

ستتتوادآموزی و آمتتتوزش  
 های زبانی مهارت

شناستتتتایی و معرفتتتتی  -
هتتتای حضتتتور و  مصتتتداق
هتای(   آفرینی )ویژگتی  نقش

ن در زبتتتتا آواجشناستتتتی

بتتر استتاس شتتناخت ویژگیهتتای  
آگتتتاهی آواجشناستتتی زبتتتان و 
، تغییتترات فرازبتتانی واجشتتناختی
ای از تتتدریس  الزم را در نمونتته

خود نمایش دهد و درباره تفتاوت  
تتتتدریس بتتتدون توجتتته بتتته   

جشناستی زبتان و   های آوا ویژگی
 با توجه به آنها بحث کند.

های  شناسایی و معرفی مصداق -
آفرینتتتتی  حضتتتتور و نقتتتتش 
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فارستتتتی( و در آمتتتتوزش 
دروس دیگتتر )آمتتوزش از  

 طریق زبان
آگتتتتتاهی فرازبتتتتتانی  -

واجشناختی و کاربرد آن در 
آموزش، به ویژه خوانتدن و  

 نوشتن 

آموزش مهارتهای چهارگانه 
زبانی )زبتان فارستی( و در   
آمتتتتوزش دروس دیگتتتتر 
 )آموزش از طریق زبان( 

 

های( آواجشناسی زبان در  )ویژگی
آموزش مهارتهای چهارگانه زبانی 

 )زبان فارسی(

شناخت جزئی  هفتم

 زبان: صرف؛

نقش صرف در 

سوادآموزی و 

آموزش به طور 

 کلی

( و 51( و )4مندددابع:)-

(54) 
های صترفی   انواع ویژگی-

زبان در واحدهای مختلتف  
ستتتتتتازی،  زبتتتتتتان: واژه

هتتای  شناستتی، راه ریشتته
ستتتتتازی، ابتتتتتداع و  واژه

 وامگیری و ...
تکواژشناستتتی/ صتتترف، -

 تکواژ، تکواژگونه و ...
روش جستتتجو  و یتتافتن -

هتای   هتای ویژگتی   مصداق
آمتتوزش صتترفی زبتتان در 

مهارتهای چهارگانه زبتانی  
آموزش و در )زبان فارسی( 

دروس دیگتتر )آمتتوزش از  
 طریق زبان( 

آگاهی فرازبانی صترفی را  -
بشناستتد و کتتاربردش را در 

 خواندن و نوشتن بداند.

مطالعه منتابع و مطالتب    -
های  انواع ویژگیمربوط به 

صرفی زبتان در واحتدهای   
ستازی،   مختلف زبتان: واژه 

هتتتای  شناستتی، راه  ریشتته 
ستتتتتازی، ابتتتتتداع و  واژه

ی/ وامگیتتری، تکواژشناستت 
صرف، تکواژ، تکواژگونته و  

... 
هتای صترفی    انواع ویژگتی 

زبتتتتان را در واحتتتتدهای  
مختلتتف زبتتان بشناستتد:   

شناستتی،  ستتازی، ریشتته واژه
سازی، ابتداع و   راههای واژه
 وامگیری و ...

تکواژشناسی/ صرف، تکواژ، 
 تکواژگونه و ...
هتتتای حضتتتور و  مصتتتداق
هتای(   آفرینی )ویژگتی  نقش

آمتوزش  صرفی زبتان را در  
هارتهای چهارگانته زبتانی   م

و در آموزش )زبان فارسی( 
دروس دیگتتر )آمتتوزش از  

 طریق زبان( بشناسد.
آگاهی فرازبتانی صترفی را   
بشناستتد و کتتاربردش را در 

بر استاس شتناخت ویژگیهتای    -
صرفی زبتان و آگتاهی فرازبتانی    
صرفی، تغییرات الزم را در نمونه 

ش دهد و ای از تدریس خود نمای
درباره تفاوت تدریس بدون توجه 

های صرفی زبتان و بتا    به ویژگی
 توجه به آنها بحث کند.

های  شناسایی و معرفی مصداق -
آفرینتتتتی  حضتتتتور و نقتتتتش 

هتتای( صتترفی زبتتان در  )ویژگتتی
آموزش مهارتهای چهارگانه زبانی 

 )زبان فارسی(  
کاربرد آگاهی فرازبتانی صترفی   -

در خوانتتتدن و نوشتتتتن ختتتود و 
 ارش نتیجه اقدامگز
 



011 

 

 خواندن و نوشتن بداند.

شناخت جزئی  هشتم

 زبان: 

شناخت جزئی 

 زبان: نحو؛

نقش نحو در 

سوادآموزی و 

آموزش به طور 

 کلی

( و 51( و )4مندددابع:)-

(54) 
هتای نحتوی    انواع ویژگی-

 در واحدهای مختلف زبان 
هتتای حضتتور و   مصتتداق-

هتای(   آفرینی )ویژگی نقش
نحتتوی زبتتان در آمتتوزش  
مهارتهای چهارگانه زبتانی  
)زبان فارسی( و در آموزش 
دروس دیگتتر )آمتتوزش از  

 طریق زبان( 
آگاهی فرازبانی نحتوی و  -

کتتتتتتتتتاربردآن در درک 
 خوانداری و در نوشتن 

مطالعه منتابع و مطالتب    -
های  انواع ویژگیمربوط به 
واحدهای مختلف نحوی در 

 زبان
هتای نحتوی    انواع ویژگی-

زبتتتتان را در واحتتتتدهای  
 مختلف زبان بشناسد.

آگاهی فرازبانی نحتوی را  -
بشناستتد و کتتاربردش را در 
درک خوانداری و در نوشتن 

 بداند.
هتایی از حضتور و    مصداق-

هتای(   آفرینی )ویژگتی  نقش
نحوی زبتان را در آمتوزش   

های چهارگانه زبانی  مهارت
ارسی( و در آموزش )زبان ف

دروس دیگتتر )آمتتوزش از  
طریتتق زبتتان( شناستتایی و 

 معرفی کند.

بر استاس شتناخت ویژگیهتای    -
نحوی زبتان و آگتاهی فرازبتانی    
نحوی، تغییرات الزم را در نمونته  
ای از تدریس خود نمایش دهد و 
درباره تفاوت تدریس بدون توجه 

های نحوی زبتان و بتا    به ویژگی
 . توجه به آنها بحث کند

کاربرد آگاهی فرازبتانی نحتوی   -
در خواندن متتون درستی ختود 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 )8:)منددددابع-

 (2( و )9)
هتتتای  انتتتواع ویژگتتتی -

معناشناستتتتی زبتتتتان در  
واحتتدهای مختلتتف زبتتان؛ 
معناشناستتتی، مختصتتتات  
معنایی، نقشتهای معنتایی،   
روابط معنتایی و همت یی و   

....... 
هتتای حضتتتور و   مصتتداق 
هتای(   آفرینی )ویژگی نقش

معناشناستتتی زبتتتان را در  
هتتتای  آمتتتوزش مهتتتارت

مطالعه منتابع و مطالتب    -
های  انواع ویژگیمربوط به 

معناشتتناختی در واحتتدهای 
مختلتتف زبتتان؛ از جملتته   
مطالتتتتب مربتتتتوط بتتتته 
معناشناستتتی، مختصتتتات  
معنایی، نقشتهای معنتایی،   
روابط معنایی، چند معنتایی  

 و هم یی و .......
هتتای حضتتور و  مصتتداق -

هتای(   آفرینی )ویژگتی  نقش
معناشتتتناختی زبتتتان را در 

هتتتای  آمتتتوزش مهتتتارت

هتای   بر اساس شناخت ویژگتی -
معناشتتتناختی زبتتتان و آگتتتاهی 
فرازبانی معنایی، تغییترات الزم را  
در نمونتته ای از تتتدریس ختتود   
نمتتایش دهتتد و دربتتاره تفتتاوت  
تتتتدریس بتتتدون توجتتته بتتته   

هتای معنتایی زبتان و بتا      ویژگی
 توجه به آنها بحث کند.

در متون درسی مختلتف مثتل    -
علوم تجربی، معناهتای ممکنتی   
که از جمله ها ممکتن استت بته    
ذهتن کودکتتان دبستتتانی متبتتادر  
شود را مشاهده و ضمن گتزارش  
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چهارگانتته زبتتانی )زبتتان   
فارستتتتی( و در آمتتتتوزش 
دروس دیگتتر )آمتتوزش از  

  طریق زبان(

آگتتتتتتاهی فرازبتتتتتتانی  
معناشتتناختی و کتتاربرد آن   

 در خواندن و نوشتن 

چهارگانتتتته زبانی)زبتتتتان 
 فارسی(

هتتای حضتتور و  مصتتداق -
هتای(   آفرینی )ویژگتی  نقش

معناشتتتتناختی زبتتتتان در  
آمتتتتوزش دروس دیگتتتتر 
)آموزش از طریق زبتان( را  

 معرفی کند.
آگاهی فرازبانی معناشناختی 

کاربردش را در را بشناسد و 
 خواندن و نوشتن بداند.

 درباره آنها بحث کند. 
هتای   فهم دانتش آمتوزان پایته   -

مختلف را از معنی اصتطالحات و  
واژه های به کار رفتته در متتون   

دینتی؛   درسی آنان از جمله کتاب
اجتماعی و ریاضتی و ... بپرستد،   
ثبت و گزارش کند.) این تکلیتف  

 تا هفته سیزدهم انجام شود.(
 

شناخت جزئی  یازدهم

زبان: 

کاربردشناسی و 

 گفتمانشناسی

( و 1( و )8:)منددددابع-

(9) 
هتتتای  انتتتواع ویژگتتتی -

کاربردشناستتتتتتتتتتتتی و 
گفتمانشناستتتی زبتتتان در  
واحتتدهای مختلتتف زبتتان: 
و کاربردشناستتتی و بافتتتت 

گفتهتا و ادب   ارجاع و کنش
 و ...
تحلیتتتتتل گفتمتتتتتان/  -

گفتمانشناستتتی و تعبیتتتر و 
استتتتتنباط و انستتتتجام و  
پیوستگی و گفتگو/ دیالوگ 
و اصول همیاری گرایس و 

 پسازمینه و پیشازمینه
آگتتتتتاهی فرازبتتتتتانی   -

کاربردشناستتتتتتتتتتتتی و 
گفتمانشناستتی را و کتتاربرد 
 آن در خواندن و نوشتن 

مطالعه منتابع و مطالتب    -
های  انواع ویژگیربوط به م

کاربردشناستتتتتتتتتتتتی و 
گفتمانشناستتی زبتتان را در  
واحتتدهای مختلتتف زبتتان  
بشناستتد: کاربردشناستتی و  
بافت و ارجاع و کنشتگفتها  

 و ادب و ...
و نیز مطالعه منابع دربتاره  -

تحلیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 
شناستتی و  گفتمان/گفتمتتان

تعبیر و استنباط و انسجام و 
پیوستگی و گفتگو/ دیالوگ 

ی گرایس و و اصول همیار
 پسازمینه و پیشازمینه

هتتای حضتتور و   مصتتداق-
هتای(   آفرینی )ویژگتی  نقش

کاربردشناستتتتتتتتتتتتی و 
گفتمانشناستتی زبتتان را در  
آموزش مهارتهای چهارگانه 
زبانی )زبان فارسی( معرفی 

 کند.

بتتر استتاس شتتناخت ویژگیهتتای  
شناستی   کاربردشناسی و گفتمتان 

زبتتتتان و آگتتتتاهی فرازبتتتتانی  
شناستی،   کاربردشناسی و گفتمتان 

ای از  تغییتترات الزم را در نمونتته 
درباره تدریس خود نمایش دهد و 

تفاوت تتدریس بتدون توجته بته     
هتتای کاربردشناستتی و   ویژگتتی
شناسی زبان و با توجه به  گفتمان

 آنها بحث کند.
هتتای  آمتوزان پایتته  فهتم دانتتش -

مختلف را از معنی اصتطالحات و  
های به کتار رفتته در متتون     واژه

درسی آنان از جمله کتاب دینتی؛  
اجتماعی و ریاضتی و ... بپرستد،   

د.)ا این تکلیتف  ثبت و گزارش کن
 تا هفته سیزدهم انجام شود.(
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هتای حضتور و    و مصداق-
هتای   آفرینتی ویژگتی   نقش

کاربردشتتتتتتتتتتتناختی و 
شناستی زبتان را در    گفتمان

دیگتتتتر آمتتتتوزش دروس 
 بشناسد.

آگتتتتتاهی فرازبتتتتتتانی  -
کاربردشناستتتتتتتتتتتتی و 
گفتمانشناسی را بشناستد و  
کتتاربردش را در خوانتتدن و 

 نوشتن بداند.

شناخت جزئی  دوازدهم

زبان: 

 شناسی گونه

و  (59( و )8:)مندددابع-

 (2( و )9)
هتتتای  انتتتواع ویژگتتتی -

شناستتتی زبتتتان در  گونتتته
واحتتدهای مختلتتف زبتتان: 
تتتاریخ و تحتتول زبتتان و   
خانواده و درخت و تطبیقتی  
و تاریخ و مفاهیم درزمتانی  

 و همزمانی و ....
هتتتای  زبتتتان و گونتتته -

جغرافیتتایی زبتتانی و گونتته 
استانده و لهجه و گویش و 
دوزبانگی و دوزبانگونگی و 

 زبان آمیخته و ....
های اجتماعی  زبان و گونه-

شناسی زبتان   زبانی و جامعه
و سبکهای زبتانی و اعتبتار   

هتای   اجتماعی زبان و گونه
 شغلی و سنی و جنسی و 

زبان و فرهنتگ و نستبیت   
مقوالت فرهنگی و زبانی و 

اجتمتتتاعی و جنستتتیتی و  

مطالعتته منتتابع و مطالتتب -
های  انواع ویژگیمربوط به 
شناستتتی زبتتتان در  گونتتته

واحتتدهای مختلتتف زبتتان:  
تتتاریخ و تحتتول زبتتان و   
خانواده و درخت و تطبیقتی  
و تتتتتاریخ و درزمتتتتانی و  

 همزمانی و ....
های جغرافیایی  زبان و گونه
گونتته استتتانده و   زبتتانی و

لهجه و گویش و دوزبانگی 
و دوزبتتتانگونگی و زبتتتان  

 آمیخته و ....
های اجتمتاعی   زبان و گونه
شناسی زبتان   زبانی و جامعه

و سبکهای زبتانی و اعتبتار   
هتای   اجتماعی زبان و گونه

 شغلی و سنی و جنسی و 
زبان و فرهنتگ و نستبیت   
زبانی و مقوالت فرهنگی و 
اجتمتتتاعی و جنستتتیتی و  
جهانشناختی و ایدیولوژی و 

بتتر استتاس شتتناخت ویژگیهتتای  
شناستتی زبتتان و آگتتاهی    گونتته

شناستی، تغییترات    فرازبانی گونته 
الزم را در نمونتته ای از تتتدریس 
خود نمایش دهد و درباره تفتاوت  
تتتتدریس بتتتدون توجتتته بتتته   

شناستی زبتان و    های گونه ویژگی
 با توجه به آنها بحث کند.

هتای   فهم دانتش آمتوزان پایته   -
را از معنی اصتطالحات و   مختلف

واژه های به کار رفتته در متتون   
درسی آنان از جمله کتاب دینتی؛  
اجتماعی و ریاضتی و ... بپرستد،   
ثبت و گزارش کند.) این تکلیتف  

 تا هفته سیزدهم انجام شود.(
هتای زبتانی و    میزان تنوع گونه-

مشکالت ناشی از آن را با توجته  
به تجربه تحصیل خود به عنتوان  

آموز و دانشجو، به صتورت  دانش 
مکتتتوب و شتتفاهی ارائتته کنتتد و 

 درباره آن بحث کند.
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جهانشناختی و ایدیولوژی و 
 حاکمیتی....

هتتای حضتتور و   مصتتداق-
هتای(   آفرینی )ویژگی نقش
شتتتناختی زبتتتان در  گونتتته

هتتتای  آمتتتوزش مهتتتارت
چهارگانتته زبتتانی )زبتتان   

 فارسی(  
و نیتتز در آمتتوزش دروس -

 دیگر 
آگتتتتتاهی فرازبتتتتتانی  -

شناسی و کاربرد آن در  گونه
 ای   آموزش مدرسه

 حاکمیتی....
هتتای حضتتور و   مصتتداق-

هتای(   آفرینی )ویژگتی  نقش
شتتناختی زبتتان را در  گونتته

آموزش مهارتهای چهارگانه 
 زبانی )زبان فارسی(  

و در آموزش دروس دیگر -
)آمتتوزش از طریتتق زبتتان( 

 معرفی کند.
کاربرد آگتاهی فرازبتانی    -

شتتناختی در آمتتوزش  گونتته
با مثال معرفی ای را  مدرسه
 کند.

شناخت  سیزدهم

های  محدودیت

 کاربرد زبان

 (5منابع: )-
محدودیت کتاربرد زبتان    -

در تربیت: محدودیت ناشی 
 از ویژگی تربیت

محدودیت کتاربرد زبتان    -
در تربیت: محدودیت ناشی 

 از ویژگی های زبان
متدرس   بیان تجربه های-

هتایی کته در    از محدودیت
تدریس خود از طریق کالم 
و کتاب داشته است؛ در چه 
شرایطی نتوانستته استت از   
طریتتتق ستتتخن، موجتتتب 
یتتتادگیری شتتتاگردان یتتتا 

 فرزندان خود شود.

مطالعه منتابع مربتوط بته    -
 درس
الزامات ناشتی از مفهتوم    -

 تربیت را معرفی کند.
بتتا توجتته بتته مفهتتوم     -

و  تربیتتتت/آموزش بگویتتتد
بنویسد که چه نوع اهتداف  

توان  تربیتی/آموزشی را نمی
 به صورت کالمی آموخت.

بتتا توجتته بتته شتتناخت    -
ویژگتتتی هتتتای زبتتتان،   

های کاربرد زبان  محدودیت
 در تربیت را معرفی کند.

هتای   فهم دانش آمتوزان پایته   -
مختلف را از معنی اصتطالحات و  
واژه های به کار رفتته در متتون   

کتاب دینتی؛   درسی آنان از جمله
اجتماعی و ریاضتی و ... بپرستد،   
ثبت و گزارش کند.) این تکلیتف  

 تا هفته سیزدهم انجام شود.(
با توجه به تجربه های خود بته  -

عنوان یادگیرنده، بنویسد که چته  
موضوعاتی را از طریتق کتتاب و   
کالم نتوانستته استت بیتاموزد و    

 چرا؟
در صورتی که تجربته تتدریس   -

استت بیتان    به هر شکلی داشتته 
کند که در چه شرایطی نتوانستته  
استتت از طریتتق ستتخن، موجتتب 
یادگیری شتاگرد شتود.)مکتوب و   

 ارائه در کالس و بحث(

آموزش از طریق  چهاردهم

زبان )واژگان( 

 (2( و )9:)منابع-
 

مطالعتته منتتابع از جملتته  -
 کتاب واژگان پایه

هتتتای  بتتتا توجتتته بتتته ویژگتتتی
شتتناختی زبتتان، چگتتونگی  معنتتی
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هتتتای  معرفتتتی ویژگتتتی- آشنا
 واژگان پایه

هتای معناشتناختی    ویژگی-
 واژگان پایه

اهمیتتتت و چگتتتتونگی   -
زبان آشنا در تربیت/ کاربرد 

آمتتتوزش بتتتا توجتتته بتتته 
شتناختی   های معنتی  ویژگی

 زبان، با مثال واژگان پایه

هتتتای  معرفتتتی ویژگتتتی-
 معناشناختی واژگان پایه

هتای   با توجه به ویژگتی - 
شناختی زبان، اهمیتت   معنی

و چگتتونگی کتتاربرد زبتتان  
آشنا را در تربیتت/ آمتوزش   

 بفهمد.

کاربرد زبتان آشتنا را در تربیتت/    
 آموزش گزارش کند.

یتتک کتتتاب درستتی را انتختتاب -
کند، بخشتی از آن را بته دانتش    
آموزان بدهد تا بخواننتد، ستپس   
میزان فهتم آنتان را بستنجد؛ در    
مرحلتته بعتتد در همتتان متتتن بتتا  
 استتتتفاده از واژه هتتتای کتتتتاب
واژگتتتان پایتتته، واژه هتتتایی را  
جایگزین کنتد، ستپس از دانتش    
آمتتوزان بخواهتتد متتتن جدیتتد را 
بخوانند و فهتم آنتان ارز معنتای    
متن را مجددا بستنجد. فراینتد و   
نتیجه کتار را بته صتورت کتبتی     
گزارش کند و در کتالس دربتاره   

 آن بحث شود.

آموزش از طریق  پانزدهم

زبان )واژگان( 

 آشنا

 (2)( و 9:)منابع-
هتای   با توجته بته ویژگتی   

شناختی زبان، اهمیت  معنی
و چگتتونگی کتتاربرد زبتتان  
آشتتتنا را در ستتتوادآموزی  

 بفهمد.

هتتای  بتا توجتته بته ویژگتتی  
شناختی زبان، اهمیتت   معنی

و چگتتونگی کتتاربرد زبتتان  
آشتتتنا را در ستتتوادآموزی  

 بفهمد.

هتتتای  بتتتا توجتتته بتتته ویژگتتتی
شتتناختی زبتتان و واژگتتان،  معنتتی

های آشنا را  ژهآموزش از طریق وا
 در سوادآموزی اجرا کند.

آموزش از طریق  شانزدهم

زبان )واژگان( 

 آشنا

 (2( و )9:)منابع-
هتای   با توجته بته ویژگتی   

شناختی زبان، اهمیت  معنی
و چگتتونگی کتتاربرد زبتتان  
آشتتنا را در دروس مختلتتف 

 بفهمد.

هتتای  بتا توجتته بته ویژگتتی  
شناختی زبان، اهمیتت   معنی

ن و چگتتونگی کتتاربرد زبتتا 
آشتتنا را در دروس مختلتتف 

 بفهمد.

هتتتای  بتتتا توجتتته بتتته ویژگتتتی
شتتناختی زبتتان و واژگتتان،  معنتتی

های آشنا را  آموزش از طریق واژه
 در آموزش دروس دیگر اجرا کند.

مروری بتر اهتداف اصتلی     جمع بندی هفدهم
 درس

تحقتتق اهتتداف یتتادگیری  
درس، مطابق با سطوح سه 

 گانه

گزارشی مکتوب دربتاره تحقتق   -
پتتنج گانتته درس هتتر    اهتتداف

دانشجو ارائه دهتد و بته صتورت    
 گروهی بحث کنند.
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 . راهبردهای تدریس و یادگیری9
 آماده سازی درس ها در قالب اسالیدهای آماده شده ویژه هر جلسه توسط مدرس؛ -
موضوع اسالیدها شامل طرح درس، محتوا، معرفی منابع و پرسش و تمرین و در پایان جمع بندی و معرفی منابع درس جلسته بعتد    -

 است.  
 پرسش از دانشجویان درباره موضوع جلسه قبل و گفتگو درباره مطالعات انجام شده -
خود را می نویسند)در پوشه کار قرار می دهنتد( و در جلسته   دانشجویان و مدرسان درباره مطالب مورد مطالعه به طور مختصر فهم  -
 شود. )انجام تکالیف توسط مدرس همچون دانشجو، ضروری است(   دقیقه صرف بیان فهم خود درباره مطالب مورد مطالعه می 01بعد 
 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 -
 کالس توسط دانشجویانمطالعه منابع معرفی شده برای هر جلسه  قبل از حضور در  -

 

 . منابع آموزشی:6

 منابع اصلی: 
(. زبتان، مستاله ای معرفتتی و تربیتتی در آراء فیلستوفان و مربیتان،       0706دادرس، محمد و نقیتب زاده، میرعبدالحستین. )   -0

 003-31(، 7)7.اندیشه های نوین تربیتی فصلنامه

-77( 23)3،فصلنامه مطالعات برنامه درسیرستی،  بندی چندگانه موضوعی واژگان پایه فا ( طبقه0730دادرس محمد) -2

66. 

، پژوهش در حیطه کودکان اسدتننایی ، ، آگاهی واج شناختی چیست؟0701دستجردی کاظمی مهدی. سلیمانی زهرا. -7

 310-0،370، شماره 6سال 

 منابع فرعی: 

 ؛ تهران: انتشارات همشهری.شناسی کاربردی معنی؛ 0702صفوی. ک.  -0

 . تهران: سروشارتباط شناسی  0700محسنیان راد، مهدی.  -2

واژگدان پایده فارسدی از    (. 0731نعمت زاده شهین. دادرس محمد. دستجردی کاظمی مهدی و منصوری زاده، محرم) -7

 ، تهران: مدرسه برهانزبان کودکان ایرانی

 حیدری، تهران: سمت.، ترجمه نسرین نگاهی به زبان، )یک بررسی زبانشناختی(( 0733یول، جرج. ) -0

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. 0336. The Study of Language. Cambridge, UK: Cambridge University 

Press 
 شناسی. چاپ هشتم. تهران. آگه. ( زبان و تفکر؛ مجموعه مقاالت زبان0701محمدرضا )باطنی  -3



016 

 

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری:1

شامل: انجام تکالیف مطالعته و جتز آن+    نمره 1به میزان  ارزیابی حضور فعال دانشجو در کالس ارزشیابی فرآیند: -

های کالس از جمله طرح پرسش ؛ این نمتره بتر    رکت در بحثهای شفاهی مربوط به درس جلسه قبل+ ش پاسخ به پرسش
 ( بتدریج داده می شود.portfolioاساس فعالیت های هرجلسه و نیز بر اساس کار پوشه)

شامل کلیه فعالیت هایی که دانشجو در جهت اهداف کالس انجام داده  نمره 1ارزیابی از مجموعه کار پوشه: -

 است 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 8میزان آزمون مباحث نظری به  ارزشیابی پایانی: -

 خواهد بود و نه حفظیات.

؛ در جلساتی به صورت کتبی کوئیزهای کوچکی اجرات خواهد شد. در آغاز دوره به نمره 2کوئیزهای اعالم نشده:  -

 دانشجویان باید اطالع داده شود که گاهی به صورت ناگهانی کوئیز خواهند داشت و باید همواره آماده باشند.
-  

این درس یک کارپوشه شخصی باید داشته باشد و گزارش مطالعات و نتایج هر مدرس برای  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:

دارای مدرک تحصیلی زبانشناسی بهتر است تدریس این درس به وسیله مدرسانی انجام شود که در عین داشتن تجربه معلمی،  -0
 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.-7

 کتر مهدی دستجردی تهیه شده است.یادآوری: این سرفصل با همکاری جناب آقای د
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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 
حضور دائم، فعال و مشارکت جویانه او در تمام مراحل و جریان یادگیری است که در کالس درس  تولید و بازتولید دانش با

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

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 

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

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

 است.
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 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 
 ساعت 72زمان درس: 

  

 نام درس:  به فارسی: مدیریت آموزشگاهی

 یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای 
با مطالعه و تشریح زمینه سازی برای شناخت علمی مدیریت و رهبری در آموزش و پرورش و بتا تحلیتل مفتاهیم،     

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

 اساسی:شایستگی 
PCK 5-9&6-9  & 

PK 2-2 9سطح 2سطح 5سطح  هامالک 

 
 مدیریت آموزشی

توانسته استت بتا بیتان    
تعتتتاریفی از متتتدیریت  
آموزشی به فهرستتی از  
نظریتتتتات متتتتدیریت  
 آموزشی اقدام نماید.

هتتر یتتک از دیتتدگاههای   
متتدیریتی را تبتتین نمتتوده و 
تفاوتها و شباهتهای موجتود  

 را تحلیل نموده است.

توانسته است در نقش یتک  
معلتتتم و متتتدیر آموزشتتتی 
ساختاری منسجم و مرکتب  
از عناصر آموزشی را تجزیه، 

 تحلیل و تبیین نماید.

 
 مدیریت

 آموزشگاهی

توانستتتتتتته استتتتتتت 
فرآینتتتدهای متتتدیریت 
آموزشتتی را در محتتیط  
های آموزشی فهرستت  

 نماید

مدیریت آموزشتی و جایگتاه   
آن را در آمتوزش و پترورش   

 تحلیل نماید.تجزیه و 

نقتتش و ضتترورت متتدیریت 
آموزشتتتتی را در تغییتتتتر و 
بهستازی متدارس تفستیر و    

 تبیین نماید.

 
 مدیریت

 کالس درس

توانسته است شیوه های 
برقراری تعامل وارتبتاط  
در کتتتالس درس را در 

 فهرستی بیان کند.

شیوه های برقراری تعامل و 
ارتبتتاط در یتتک موقعیتتت   
یادگیری را تفسیر و در یتک  
 کالس درس تبیین نماید.

با تحلیل و تفستیر موقعیتت   
یتتتتتک کتتتتتالس درس، 
ستتتاماندهی صتتتحیح را در 

 کالس بکار میگیرد.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
 فصل اول: مدرسه بعنوان یک سیستم اجتماعی

 . ساختار و تشکیالت آموزش و پرورش0
 . ارتباطات درون و بیرون مدرسه ای2
 حل های رفع معضالت آموزش و پرورش . راه7

 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

 نماید ضمن تشریح و تفسیر وظایف سازمان های آموزشی، روابط بین اداره کل آموزش و پرورش و مدرسه را تبیین
 فعالیت عملکردی:  
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 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 0
 مدیریت کالسیک -
 تایلور  -
 فایول -
 بوروکراسی -
 .نظریات انسانی در مدیریت2
 السیکمدیریت نئوک -
 مایو -
 مک گریگور -
 هرزبرگ  -
 .نظریه های جدید در مدیریت7
 اقتضایی -
 سازمان های یادگیرنده  -

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

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

 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-
 جامعهپیوند مدرسه با خانواده و -
 فرهنگ آموزش و یادگیری در مدرسه )جو و فرهنگ(-
 نظام پایش و ارزشیابی کیفیت در مدرسه-

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

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

 فعالیت عملکردی:  
 فصل چهارم: مدیریت کالس درس
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 .مدیریت کالس درس و راهنمای یادگیری0
 .رویکرد سیستمی2
 .انضباط و معانی آن7

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

 نه مدیریت کالس درسمطالعه منابع معرفی شده در زمی
 یک سیستم یادگیری را در موقعیت آموزشی تجزیه و تحلیل کند و روابط حاکم بر آن را توضیح دهند

 فعالیت عملکردی:  
 مدیریت کالس درس را در یک موقعیت آموزشی اجرا کرده و بصورت گزارشی ارائه دهد

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9
ستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائته مستتقیم مباحتث نظتری بته      تدارک دیدن فرصت های یادگیری م

همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است . در این درس، آمتوزش هتای کتالس    
ارند و آنها موظف اند بر استاس  درس با محوریت آموزشگر انجام می شود؛ هر چند که در هر جلسه درس دانشجویان مشارکت د

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

 منابع آموزشی .6

 منابع اصلی:
 (: مدیریت آموزشی )تئوری، تحقیق و کاربرد(. تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.0732شیرازی، علی)

 (: مدیریت آموزشی و آموزشگاهی. تهران: نشر کمال تربیت.0730بهرنگی، محمدرضا)

 منابع فرعی:
 راهبردهای تدریس(. تهران: نشر روان.(: هنر تدریس )الگوها، روش ها، فنون و 0700مهرداد، حسین)
 (:رهبری در مدرسه یادگیری محور.تهران: سازمان آموزش و پرورش شهر تهران.0700ساکی، رضا )

 (: مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی. تهران: نشر روان0730عالقه بند، علی)

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1     
 نمره به ارزشیابی کتبی پایان ترم اختصاص خواهد داشت  01ارزشیابی پایانی:
 نمره به فعالیت های دانشجو در جریان آموزش ها در طول ترم داده می شود  2ارزشیابی فرآیند: 
 نمره به ارائه گزارش از تمرین یا فعالیتی که استاد تعیین کرده است تعلق می گیرد . 7ارزیابی پوشه کار: 

رزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شتود. مبنتای   ا
 ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است.
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 «5ریاضی عمومی »سر فصل درس 

 

 . معرفی درس و منطق آن5

شامل بخشهای مهمی از مفاهیم بنیادی ریاضی می باشد؛ این درس عالوه بر آنکه پایه ای بترای درک ستایر    0عمومی ریاضی 

رود، در حوزه های دیگر علمی نیز، دارای  کاربرد است. برای درک بسیاری از پدیده های اطراف نیتاز   مفاهیم ریاضی به شمار می

له داریم. این درس قابلیتها و مهارتهای الزم در این راستا را، در اختیتار فراگیتران   به مدلسازی و درک روابط بین آنها و حل مسئ

دهد. با مطالعه این درس فراگیر قادر خواهد شد بصورت شهودی توان تلفیق میان ریاضی و سایر دروس را کسب نماید و  قرار می

ابد. دانشجومعلمان پس از قرار گرفتن در معترض ایتن   به درجه ای از توانمندی پیش بینی درباره پدیده های اطراف خود دست ی

درس با ریاضیاتی که در مدرسه تدریس می شود از سطحی باالتر و بصورت منطقی آشنا شده، که این امر می توانتد در طراحتی   

 فرصتهای یادگیری کالسی به وی کمک نماید.

 مشخصات درس

-نتتوع درس: نظتتری 

 عملی

 0تعداد واحد: 

 36زمتتتتتتتان درس: 

 ساعت

 پیشنیاز: ندارد

 

 0نام درس: ریاضی عمومی  

 

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشدجو   

 قادر خواهد بود:

دانشجو معلم با مطالعه مفاهیم تابع، حد و مشتق، انتگرال، دنباله و سری و 

به یادگیری مهارتهای اساسی مرتبط با این مفاهیم بتوانند مسئله های مربوط 

این حوزه را حل نموده و پس از درک عمیق دانش ارائه شده و آشنایی با 

روشهای مطالعه این حوزه در طراحی فرصتهای یادگیری کالسی از آنها استفاده 

نماید و با درک نظریه های یادگیری ریاضی ساختار برنامه درسی ریاضی 

ی برای درک و عمومی را تحلیل کرده و نسبت به سازماندهی فرصتهای یادگیر

 بکارگیری مفاهیم و مهارتهای ذکر شده اقدام نماید.

 

شایسدددددددتگی 

 اساسی:

Ck&pck  5کد-

و 9-5و  2-5و  5

 9-6و  9-9

 

 9سطح 2سطح 5سطح  هامالک

درک مفتتتاهیم و  

کستتب مهتتارت  

حتتتل مستتتئله و 

مدلستتتتتازی در 

آشنایی با مفاهیم بته صتورت   

سطحی و بازگویی آنها توسط 

دانشتتجو. همچنتتین دانشتتجو 

معلتتم بتوانتتد  هتتر یتتک از   

درک عمیتتق مفهتتوم و  

مدلسازی بتا کمتک آن،   

همراه با فهتم ارتباطتات   

زه ای. دانشتجو  درون حو

دانشتتتجو معلتتتم  

خواهتتتد توانستتتت 

ارتبتتتتاط میتتتتان 

مفتتاهیم تتتدریس  
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حوزه های ذکتر  

 شده.

مهارتهتتای تتتدریس شتتده را  

بصتتورت جداگانتته استتتفاده   

نماید. کسب مهارت مکانیکی 

حل مسئله در حیطه تتدریس  

 شده.

معلم باید در ایتن ستطح   

بتوانتتتتتد مفتتتتتاهیم و  

مهارتهای آموخته شده را 

در مسائل همتان حیطته   

بصتتتتورت مبتکرانتتتته  

 بکارگیرد.

شتتده را درک و در 

حل مسائل تلفیقی 

از آنهتتتا استتتتفاده 

 نماید.

  

 درس و ساختار آنهای یادگیری، محتوای . فرصت2

 

 توابع جبری، اعداد قطبی فصل اول: اعداد مختلط،

ام اعداد nضرورت استفاده از اعداد مختلط)اعداد مجازی کاردانو(، معرفی اعداد مختلط، نمایش متعارف اعداد مختلط، ریشه های 

 له با کمک اعداد قطبی.مختلط. قضایای مرتبط با اعداد مختلط، معرفی اعداد قطبی، نمایش اعداد قطبی، حل معاد

 تکلیف یادگیری:

 دانشجوی معلمی بتواند مفاهیم ذکر شده را تعریف کرده و تمرین های مشخص شده توسط استاد را حل نماید.

 تکلیف عملکردی:

( را محاستبه  آمدنتد  با کمک اعداد مختلط ریشه های برخی معادالت ا)که در گذشته بدون استفاده از اعداد مختتلط بدستت نمتی   

 نماید.

 

 فصل دوم: حد و پیوستگی.

حد تابع، قضایایی درباره حد تابع، حدهای یکطرفه، حدهای بینهایت، حد در بینهایت. پیوستتگی توابتع، قضتیه هتای مربتوط بته       

 پیوستگی.

 تکلیف یادگیری:

کمک تعریتف و استتفاده از    تمرینهای مربوط به محاسبه حد را با کمک قاضایای مربوط حل نموده، توابع پیوسته و ناپیوسته را با

 حدگیری مشخص نماید.

 تکلیف عملکردی:

 دانشجوی معلمی بتواند برای یکی از دو مفهوم حد و پیوستگی یک فعالیت آموزشی طراحی نماید.  

 فصل سوم: مشتق و کاربردهای آن.

عتد مشتتق گیری)قاعتده    مفهوم مشتق، قضیه های مشتق)قضایای اساسی، قضیه رل و میانگین(، مشتقهای چت  و راستت، قوا  
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زنجیره ای، مشتق گیری از توابع ضمنی و ...(، مشتق توابع مثلثاتی، مشتق وارون تابع، مشتق توابتع لگتاریتمی، نمتایی، مشتتق     

های مرتبه باالتر، دیفرانسیل)متغیر، تابع(، مشتق توابع پارامتری، مشخص نمودن بازه های صعودی و نزولی تابع با کمک مشتق 

بحرانی، ماکسیمم، مینیمم، تقعر و تحدب، عطف، مجانبهای افقی، قائم و مایل، محور و مرکتز تقتارن، رستم توابتع،      گیری، نقاط

 قاعده هوپیتال.

 تکلیف یادگیری:

دانشجوی معلمی عالوه بر درک و بیان مفهوم مشتق و قضایای مربوط به آن، مشتقهای چ  و راست و کلیه مفاهیم ارائه شتده  

له های مربوط به آنها را نیز حل نماید. مسئله هایی نظیر؛ مشتقهای یک طرفه، ارتباط میتان مشتتقهای یتک    در این فصل، مسئ

طرفه و مشتق تابع، مشتق توابع مرکب با کمک قاعتده زنجیتری، توابتع ضتمنی، توابتع مثلثتاتی و وارون آنهتا، توابتع نمتایی و          

ادیکالی، خطای مطلق و نسبی، درصد خطای محاسبه شده، مسئله های لگاریتمی، مشتق توابع پارامتری، محاسبه تقریبی اعداد ر

 ماکسیمم و مینیمم، تقعر و تحدب، عطف، مجانبهای افقی، قائم و مایل، محور و مرکز تقارن، رسم توابع، قاعده هوپیتال.

 تکلیف عملکردی:

حرانی، ماکسیمم، مینیمم، تقعر و تحدب، عطتف،  دانشجوی معلمی بتواند با استفاده از مفاهیم و مهارتهای این فصل)نظیر؛ نقاط ب

 مجانبهای افقی، قائم و مایل، محور و مرکز تقارن( چند تابع متفاوت را ترسیم نماید.

 فصل چهارم: توابع جبری و توابع هیپربولیک و وارون

 

 فصل چهارم: انتگرال و کاربردهای آن.

یفرانسل و انتگرال، کاربردهای انتگرال)محاستبه حجتم، ستطح، جترم،     مفهوم انتگرال، انتگرال ریمان و قضیه بنیادی حساب و د

چگالی، گرانیگاه و ...(، انتگرال جز به چزء، انتگرال گیری با تعویض متغییر، انتگرال توابع گویا، انتگرال توابع نمتایی، جتایگزینی   

 ریمان برای انتگرال ناسره. های متداول برای حل انتگرال، محاسبه تقریبی انتگرال، انتگرالهای ناسره، مجموع

 تکلیف یادگیری:

پس از درک مفهوم تابع اولیه)ضد مشتق(، با استفاده از خواص انتگرال و دستورهای انتگترال گیتری، انتگترال توابتع نتامعیین و      

را  هتای آن  معیین را محاسبه نماید. توابع انتگرال پذیر را تشخیص دهد و مسئله های مربوط به خواص انتگرال گیتری  و قضتیه  

 حل نماید.

 تکلیف عملکردی:

 تمرینهایی که توان دانشجو را در محاسبه سطح، حجم، جرم، چگالی و گرانیگاه بسنجد.   

 فصل پنجم: سری های عددی و تابعی.

 های عددی، قضایای مربوط به همگرایی و واگرایی سریها)آزمون کران باالیی، آزمونهای ریشته،  مقایسته ستریها، آزمتون     سری

انتگرال،آزمون الی  نیتز برای سریهای متناوب، سری توانی، شعاع همگرایی، قضایای مربوط به مشتتق ستریهای تتوانی، توابتع     
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 تحلیلی، سری تیلور، محاسبه حد با کمک سری تیلور، سری دو جمله ای، سری فوریه.

 تکلیف یادگیری:

داده شده را)در صورت وجود( بدستت آورد. بتا کمتک ختواص و     ارتباط میان سری و انتگرال گیری را درک و حاصل سری های 

قضایای ارائه شده در این فصل بتواند همگرایی یا واگرایی سریها را تشخیص دهد و بترای تتابع هتای داده شتده ستری فوریته       

 بنویسد.

 

 تکلیف عملکردی:

را نشان داده و یک فعالیت آموزشی برای تتدریس  ها در سایر رشته ها نظیر دریانوردی، الکترودینامیک و ...  کاربرد محاسبه سری

 سریها طراحی نماید.

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

راهبردهای تدریس شامل تدارک فرصت های یادگیری مستقیم در ارتباط با برخی موضوعات و نیتز ایجتاد محیطتی بترای     

متورد نظتر متی باشتد. فرصتتهای یتادگیری       یادگیری های اکتشافی و غیر مستقیم توسط دانشتجو متناستب بتا موضتوع      

غیرمستقیم می تواند با کمک مسئله های ارائه شده توسط استاد در منزل و کالس انجام شود. همچنین  استاد در برختی از  

مباحث با توجه به زمان آموزشی و صالحدید خود مسئولیت تدریس برخی موضوعات را به عهده دانشجویان قرار دهد. ایتن  

 توسط دانشجویان انجام شود. تواند به صورت انفرادی یا گروهی فعالیت می

 

 

 . منابع آموزشی6

 .(، حمیدرضا ظهوری زنگنه، امیر نادری، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان0707حساب دیفرانسیل و انتگرال یک متغیره ) 

 

 حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی تالیف: ریچارد سیلورمن. ترجمه:علی اکبر عالم زاده.      

 

 حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی تالیف: جورج توماس و راس فینی. ترجمه: مهدی بهزاد و سیامک کاظمی.       

 

 .یف: لوییس لیتهلد. ترجمه: علی اکبر عالم زادهحساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی تال      

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
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، اطالع استاد از وضعیت مطالعه دانشجویان که در  غالب حل تمرینات توسط 0با توجه به پیوستگی مطالب درس ریاضی عمومی 

 ، بسیار مفید می باشد.دانشجویان و یا امتحان های کوچک هفتگی )موسوم به کوییز( قابل ارزیابی است

 بنابراین مالک ارزشیابی دانشجویان به صورت زیر می باشد:

 

 ارزشیابی پایانی: -

 نمره 01امتحان کتبی پایان ترم به میزان                       

 ارزشیابی های میانی:-

 نمره 1امتحان میان ترم به میزان                       

 نمره 2میزان مشارکت دانشجو در حل تمرینهای کالسی،                       

 نمره 7عملکرد دانشجو در امتحانات هفتگی،                       

 

 سایر نکات:

پیشنهاد می شود استاد بنابه فرصت آموزشی برای هر یک از فصلهای تدریس شده از دانشجویان خود بخواهد تا یک فعالیتت  

 شی طراحی نمایند. آموز
 
 

 

 «2ریاضی عمومی »سر فصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن5

 

مبحث حساب دیفرانسیل و انتگرال که پایه بسیاری از شاخه های ریاضتی استت بتا تعریتف رابطته  و تتابع شتروع شتده و بته          

میان مباحث حستاب دیفرانستیل و انتگترال و    انتگرالهای چندگانه و انتگرالهای رویه ای خاتمه می یابد. با توجه به ارتباط عمیق 

شامل بردارها،  تابع برداری و توابع چند متغیره و انتگرالهتای چندگانته در درس     0توالی آنها، ادامه مباحث درس ریاضی عمومی

 ارائه خواهد شد. 2ریاضی 

ریتی و بهینه سازی ها می باشتد و  دارای کاربردهای بسیاری در امور روزمره، صنعت، مسایل مدی 2مباحث درس ریاضی عمومی 

قابلیت الزم برای ایجاد ارتباط میان ریاضیات و زندگی روزمره را دارد در عین حال آمادگی الزم برای مواجهه بتا دروس دیگتری   

 همچون ریاضی مهندسی، توابع مختلط و ... را برای دانشجو فراهم می آورد.
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 مشخصات درس

 عملی-نوع درس: نظری

 7واحد:تعداد 

 ساعت 01زمان درس: 

 0پیشنیاز: ریاضی عمومی

 

 2نام درس: ریاضی عمومی 

 

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشدجو قدادر خواهدد    

 بود:

با درک مفاهیم و حل مسائل مربوط بته ایتن درس اشتراف کتاملی نستبت بته مباحتث حستاب         

دید بهتری از افق درسهای حساب دیفرانستل مدرسته ای را   دیفرانسیل و انتگرال بدست آورده و 

برای دانش آموزان دوره متوسطه ترسیم نماید و در نتیجه راهکارهای موثرتری را برای تدریس و 

 تفهیم این دروس به کار گیرد.

 شایستگی اساسی:

ck&pck  5و5-5کد-

 9-9و5-9و2

 9سطح 2سطح 5سطح  هامالک

 در ایتتتن ستتتطح درک مفاهیم

دانشتتتجو هتتتر   

مفهوم را بصورت 

مجتتتزا و بتتتدون 

دانستن ارتباط آن 

با ستایر مفتاهیم   

 درک می نماید.

در ایتتن ستتطح عتتالوه بتتر 

درک مطلتتتب، برختتتی از  

کاربردهای آنرا شناخته و از 

آنها برای حل مسائل ختود  

 استفاده می نماید.

عتتتتالوه بتتتتر درک و 

شتتتناخت کاربردهتتتای 

مفهوم ارائه شده، بتواند 

این مفهوم  ارتباط میان

و سایر مفتاهیم را درک  

و از آن در حل مستائل  

 خود استفاده نماید

کستتب مهتتارت   حل مساله

مکتتتانیکی حتتتل 

مسئله در حیطته  

 تدریس شده.

دانشجو معلم بایتد در ایتن   

ستتطح بتوانتتد مفتتاهیم و   

مهارتهای آموختته شتده را   

در مستتائل همتتان حیطتته  

 بصورت مبتکرانه بکارگیرد.

بته   دانشجو معلتم قتادر   

حتتل مستتائل تلفیقتتی   

 خواهد بود.

بدده کددارگیری  

مطالب فراگیری 

 شده

استفاده از مطالب 

آموختتته شتتده در 

حتتتل مستتتایل  

 آکادمیک

استفاده از مطالتب آموختته   

شتتتده در حتتتل مستتتایل  

کاربردی، روزمره و مسایل 

گرایش های دیگر و حتتی  

مسایل شاخه هتای دیگتر   

 علم

استتتتتفاده از مطالتتتتب 

آموختتته شتتده در حتتل  

یل تلفیقی و پیچیده مسا

و توانتتتایی تجزیتتته و  

تحلیتتل مراحتتل حتتل   

 مسئله
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول : بردارها و معادالت خط  و صفحه.

دو تعریف بردار، اعمال بین بردارها، زاویه بین دو بردار، معادله خط، وضعیتهای نسبی دو خط، معادله صفحه، وضعیتهای نسبی 

 صفحه، وضعیتهای نسبی خط و صفحه.

 

 تکلیف یادگیری:

دانشجوی معلمی الزم است مفاهیم به کار رفته در این فصل را به صورت عمقی فرا گیرد. به عنوان مثال مفهوم بردار برای 

قال این مفهوم را به برخی از دانش آموزان دوره متوسطه قابل فهم نیست. دانشجوی معلمی باید با درک مفهوم بردار توانایی انت

 دانش آموزان به صورت بالقوه دارا باشد.

 

 تکلیف عملکردی:

دانشجوی معلمی الزم است که کاربردهایی از مطالب این فصل را در صنعت تحقیق کند مثال نحوه محاسبه فاصله دو منطقه در 

 . GPSدستگاه های 

مسایل هندسی با استفاده از مطالب این فصل همانند مثالهای زیر همچنین دانشجو معلم الزم است روشهایی برای حل برخی از 

 را فراگیرد.

 مثال: با استفاده از بردارها ثابت کنید ارتفاع های یک مثلث همرس هستند.

مثال: با استفاده از بردارهاثابت کنید که در یک مثلث متوازی االضالع، مجموع مربع های طول قطرها، برابر مجموع مربع های 

 ل اضالع است.طو

 فصل دوم : توابع برداری

تعریف توابع برداری، دامنه توابع برداری، حد و پیوستگی توابع برداری، مشتق و انتگرال توابع برداری، طول قوس منحنی، طول 

دستگاه فرنه،  قوس به عنوان پارامتر، بردار یکه مماس، انحنا و بردار قائم اصلی و مضاعف،مولفه های شتاب، دایره و شعاع انحنا،

 دایره بوسان و گسترده منحنی، تاب منحنی 

 

 تکلیف یادگیری:

دانشجو معلم الزم است رابطه بین توابع حقیقی و توابع برداری را به خوبی فراگرفته و تسلط کافی برای تجزیه و تحلیل قضایا و 

نها نیاز به اطالعات این فصل می باشد، حل مسایل این فصل را کسب کند و مسایلی همچون مثال زیر را که  برای حل آنها ت

 کند.
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 تکلیف عملکردی:

دانشجو معلم الزم است با استفاده از مطالب این فصل توانایی ارائه کاربردهای فیزیکی از این درس را در تعیین مسیر حرکت و 

 هد.محاسبه سرعت و شتاب اجسامی مانند موشکها و سفینه های فضایی، مانند مثال زیر ارایه د

7x2+yمثال: جسمی در امتداد بیضی 
2
حرکت می کند. حرکت آن طوری است که  r(t) = f(t)i + g(t)jبا بردار مکان  0=

 می باشد. g(t)–برابر  tمولفه افقی بردار سرعت در لحظه 

 الف( تعیین کنید که جسم حول بیضی در جهت عقربه های ساعت می چرخد یا در خالف جهت آن.

 متناسب است و ضریب تناسب را به دست آورید. f(t)، با tلفه قائم بردار سرعت در لحظه ب( ثابت کنید مو

 ج( چه مدت الزم است تا جسم یک بار دور بیضی بچرخد.

 

 فصل سوم: مقاطع مخروطی و رویه ها

مقتاطع  تعریف مقاطع مخروطی، دایره، سهمی ، بیضی، هذلولی،  خطتوط ممتاس بتر مقتاطع مخروطتی، صتورت غیراستتاندارد        

مخروطی، دوران مقاطع مخروطی، تعریف رویه، استوانه ها،  رویه های درجه دوم، کره، بیضتی گتون، هتذلولی گتون، مختروط،      

 سهمی گون، سهمی گون هذلولوی، رویه های درجه دوم غیراستاندارد.

 

 تکلیف یادگیری:

دانشجو معلم الزم است تا معادله های هر یک از مقاطع مخروطی و رویه ها را فرا گرفته و توانایی مقایسه این معادله هارا کسب 

 کند و مطالب مختص هر یک از آنها نظیر خروج از مرکز و خطوط هادی و ... را فراگیرد. 

ktjStiCostttrمثال: خم  )1(int)3()2()(   10در بازه  t   بر یک رویه درجه دوم واقع است. نتوع و

 معادله این رویه را مشخص کنید.

 

 تکلیف عملکردی:

دانشجو معلم الزم است مهارت تشخیص حالتهای غیر استاندارد مقاطع مخروطی و رویه ها را کسب کند و مستایلی بته صتورت    

 مثال زیر را حل کند.

0442مثال: نوع رویه درجه دوم  22  yzxyyx .را تعیین کنید 

 

 فصل چهارم: توابع چند متغیره
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نمودار توابع چند متغیره )رویه ها(، حد و پیوستگی توابع چند متغیره، مشتقات جزیی، مشتقات جزیی مراتب باالتر، مشتق پتذیری  

سویی، صفحات ممتاس  و دیفرانسیل توابع چند متغیره، دیفرانسیل کل، قاعده زنجیره ای، مشتق گیری ضمنی، گرادیان،  مشتق 

ژانس و کرل و کاربرد آنها در فیزیک، اکسترمم های نسبی، اکسترممهای مشروط )روش ضترایب   و خطوط قائم بر رویه ها، دیور

 الکرانژ(، قضیه تیلور برای توابع دو متغیره.

 

 تکلیف یادگیری:

یره است، دانشجو معلم الزم است پتس از مطالعته   با توجه به اینکه مطالب این فصل اکثرا تعمیم مطالب مربوط به توابع یک متغ

 مسایل و قضایای این فصل ارتباط بین این مسایل و قضایا را با توابع یک متغیره درک کند.

),(0مثال: اگر  22  yxzyxF     :نشان دهیدyx
x

z
y

y

z
x 









 

 تکلیف عملکردی:

ربردی فراوانی می باشد که دانشجو معلم الزم استت مستائل کتاربردی ایتن     مطالب ارائه شده در این فصل دارای زمینه های کا

 فصل همانند مثال زیر را فراگیرد.

zyxzyxfمثال: مقدار ماکسیمم میدان اسکالر  22),,(   1222را بر کره به معادله  zyx .بیابید 

 

 فصل پنجم: انتگرالهای چندگانه و آنالیز برداری

دوگانه، روشهای محاسبه انتگرال دوگانه،تغییر ترتیب انتگرال گیری، تغییر متغیر در انتگرال دوگانته، انتگترال دوگانته در     انتگرال

مختصات قطبی، انتگرال سه گانه، انتگرال سه گانه در مختصات استوانه  ای، انتگرال سته گانته در مختصتات کتروی، انتگترال      

انهای برداری پایستار، قضیه گرین، محاسبه ستطح، ستطوح پتارامتری و مستاحت آنهتا،      منحنی الخط، انتگرال منحنی الخط مید

 انتگرال سطح، سطوح جهت دار، انتگرال سطح میدانهای برداری، محاسبه شار، قضیه دیورژانس، قضیه استوکس.

 

 تکلیف یادگیری:

با حل مسایل مختلف از منابع متعدد تسط الزم با توجه به گوناگونی مسایل قابل طرح در این فصل، دانشجو معلم الزم است که 

 را بر مطالب این فصل به دست آورد و توانایی حل مسایلی همچون مثال زیر را داشته باشد.

مثال:انتگرال سطح 
S

dsx2  را که در آنS  1222کره واحد  zyx .است، محاسبه کنید 

 عملکردی:تکلیف 

دانشجو معلم الزم است توانایی در حل مسایل کاربردی در زمینه فیزیک و مهندسی را که نمونه ای از آن را در زیتر متی آوریتم    

 کسب کند.
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kyzyiyxzyxFمثال: کار انجام شده توسط تابع نیروی  )()(),,( 2   بر روی منحنی واقع بر مرز مشترک سطوح
2222 8azyx   222و azx )0( z.را با استفاده از قضیه استوکس محاسبه کنید 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

ارائه مقدمات و مطالبی که احساس نیاز به تعریف یک مفهوم ریاضی را در ذهن دانشتجو ایجتاد کنتد و ستپس تعریتف آن      

که در این درس بسیار موثر واقع می شود. توصیه می شتود در تتدریس ایتن     مفهوم، راهبردی کارآمد در یادگیری می باشد

درس از روشهای مشارکتی استفاده شود، به عنوان نمونه در تعریف انتگرال دوگانه، ابتدا از دانشجو ستوال شتود کته بترای     

مبنی بر انتگرال معتین،   محاسبه مساحت سطح زیر منحنی از چه ابزاری در ریاضی استفاده میکردیم. پس از جواب دانشجو

این سوال مطرح شود که حال اگر بخواهیم حجم زیر یک رویه را محاسبه کنیم چه ابزاری الزم است. پس از دادن فرصتت  

 کافی به دانشجو برای تامل بیشتر، تعریف انتگرال دوگانه را ارائه می دهیم.

ظر مشکل بودن آنها( و مشارکت دانشجویان در ارایه ی حل برخی مسائل در کالس و ارایه تمریناتی در سطوح مختلف )از ن

 حل آنها در کالس که با مدیریت زمان کالس توسط استاد امکان پذیر است، در یادگیری دانشجویان بسیار مفید است.

ارائه کالس حل تمرین که در ساعتهایی غیر از ستاعتهای کتالس اصتلی ارائته متی شتود در افتزایش بتازدهی یتادگیری          

یان بسیار مثمر ثمر خواهد بود.  مسئولیت این کالس به عهده دانشجویی استت کته قتبال ایتن درس را گذرانتده و      دانشجو

 تسلط کافی بر درس دارد.

 . منابع آموزشی6

در زمینه حساب دیفرانسیل و انتگرال منابع بسیاری موجود می باشد اما کتابهای استاندارد و معتبر جهانی نیز در این زمینه وجود 

 دارد که به زبان فارسی نیز ترجمه شده اند. برخی از آنها عبارتند از :

 

 .ترجمه: علی اکبر عالم زادهه تحلیلی تالیف: ریچارد سیلورمن. کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندس -0

 

و سیامک  . ترجمه: مهدی بهزادکتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی تالیف: جورج توماس و راس فینی -2

 کاظمی.

 .ترجمه: علی اکبر عالم زاده .کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی تالیف: لوییس لیتهلد -7

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

، اطالع استاد از وضعیت مطالعه دانشجویان که در  غالب حل تمرینات توسط 2با توجه به پیوستگی مطالب درس ریاضی عمومی 

 ان و یا امتحان های کوچک هفتگی )موسوم به کوییز( قابل ارزیابی است، بسیار مفید می باشد.دانشجوی

 بنابراین مالک ارزشیابی دانشجویان به صورت زیر می باشد:
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 ارزشیابی پایانی: -

 نمره 01امتحان کتبی پایان ترم به میزان                       

 ارزشیابی های میانی:-

 نمره 1امتحان میان ترم به میزان                       

 نمره 2میزان مشارکت دانشجو در حل تمرینهای کالسی،                       

 نمره 7عملکرد دانشجو در امتحانات هفتگی،                       

 

 «مبانی علوم ریاضیات»سر فصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن5

ریاضیات به دنبال آن است که زبانی دقیق و نمادین را برای درک مفاهیم و ساختارهای ریاضتی در اختیتار دانشتجو    مبانی علوم 

قرار دهد. اولین گام در این راستا آشنایی با منطق ریاضی و به دنبال آن آشنایی با استتدالل و اثبتات در ریاضتیات و نیتز تبیتین      

ت. عالوه بر این دانشجو با مفاهیم اساسی مجموعه، رابطه و تابع که پتیش نیتازی   جایگاه آن در آموزش ریاضیات مدرسه ای اس

 برای درک مفاهیم عالی تر در ریاضیات است، آشنا می شود و مهارت الزم در کار با این مباحث را کسب خواهد کرد.

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

 7تعداد واحد: 

 ساعت00زمان درس: 

 -پیشنیاز: 

 

 انی علوم ریاضیاتنام درس: مب 

 

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشدجو   

 قادر خواهد بود:

دانشجو معلمان ضمن فراگیری قواعد و قوانین منطق ریاضی و جبر گزاره ها 

باید  بتوانند از آنها در مراحل مختلف استدالل و اثبات ریاضی استفاده کنند. 

توانایی استدالل و ارائه یک اثبات دقیق برای درک مفاهیم ریاضی یک موضوع 

ه استدالل و اثبات در اساسی است. به ویژه دانشجو باید به شیوه های ارائ

دست  -با توجه به تفاوت های آن در ریاضیات پیشرفته –ریاضیات مدرسه ای 

یابد.  دانشجو معلم با مطالعه مفاهیم مجموعه، رابطه و تابع و یادگیری 

مهارتهای اساسی مرتبط با این مفاهیم باید  بتوانند آمادگی الزم برای مطالعه 

 ساختارهای پیچیده تر ریاضی را بدست آورند. 

شایستگی 

 اساسی:

ck&pck  5کددد-

-9و5-9و2-5و5

9 

 

 9سطح 2سطح 5سطح  هامالک

درک مفتتاهیم و    

و توانایی به کتار  

آشنایی با مفاهیم و قتوانین و  

ارائتته مجتتدد  آنهتتا توستتط   

دانشجو معلم باید در این 

ستتطح بتوانتتد مفتتاهیم و 

دانشتتتجو معلتتتم  

خواهتتتد توانستتتت 
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گیتتری منطتتتق  

ریاضی و کستب  

مهارت استدالل 

 و اثبات. 

دانشتتجو. همچنتتین دانشتتجو 

معلم بتواند  زبتان ریاضتی را   

در هنگام کار با گتزاره هتای   

 ریاضی به کار گیرد. 

مهارتهای آموخته شده را 

در حل مسائل به صورت 

جداگانه در همان مبحث 

 به کار گیرد.

ارتبتتتتاط میتتتتان  

مفتتاهیم تتتدریس  

شتتده را درک و در 

حتتل مستتائل بتته  

کمتتتک منطتتتق  

ریاضی و انواعی از 

روش هتتتتتتتتای 

استتتدالل و اثبتتات 

بتتتته بررستتتتی و 

قضتتاوت در متتورد 

یتتک گتتزاره تتتازه  

 بپردازد. 

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول:  منطق ریاضی و جبر گزاره ها

سورها، جبر گزاره ها، گزاره ساده، گزاره مرکب، رابطهای گزاره ای، گزاره های هم ارزی، هم ارزی های  گزاره ها، گزاره نما،

 مهم، ترکیب شرطی، ترکیب دوشرطی، جدول ارزش

 تکلیف یادگیری:

 ه بداند. دانشجوی معلم بتواند مفاهیم  و قوانین ذکر شده را درک  کند و شیوه به کارگیری آنها را در بررسی گزاره های ساد

 تکلیف عملکردی:

دانشجو معلم باید بتواند درستی یا نادرستی یک گزاره مرکب را با استفاده از منطق ریاضی و قوانین مربوط به آن بررسی نماید و 

 توانایی استنتاج  منطقی از تعدادی گزاره را داشته باشد. 

 

 فصل دوم: آشنایی با استدالل و اثبات در ریاضیات 

انواع روش های استدالل و اثبات،  جایگاه های اثبات در ریاضیات مدرسه ای، لزوم ارائه اثبات در ریاضیات،      

 اثبات مستقیم، برهان خلف، اثبات های هندسی، مثال نقض، وجود،    استنتاج، قوانین استنتاج، استقرا ریاضی

 تکلیف یادگیری:

 و اثبات در ریاضیات را یاد بگیرد. دانشجو باید انواعی از روش های استدالل 
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 تکلیف عملکردی:

دانشجو باید بتواند اعتبار و درستی یک استدالل یا اثبات را به کمک منطق ریاضی تعیین کند و برای یک گزاره یا قضیه ریاضی 

 م را کسب کند.اقامه برهان نماید. عالوه بر این در مورد چگونگی ارائه استدالل در ریاضیات مدرسه ای توانایی الز

 

 مجموعه ها -7فصل فصل سوم: 

مجموعه و زیرمجموعه، اعمال بین مجموعه ها)اجتماع، اشتراک، تفاضل(، آشنایی با نمودار ون، خانواده مجموعه های اندیس 

 دار، جبر مجموعه ها

 تکلیف یادگیری:  

 وابسته به آن را درک نماید. دانشجو باید بتواند ضمن آشنایی شهودی با مفهوم مجموعه،  مفاهیم  و قوانین

 تکلیف عملکردی:

دانشجو باید بتواند در کار با  جبر مجموعه ها توانایی الزم را بدست آورد و با استفاده از منطتق ریاضتی بته بررستی درستتی یتا       

 نادرستی گزاره های داده شده در این حوزه بپردازد.

 

 رابطه و تابعفصل چهارم: 

رابطه، انواع رابطه ها، رابطه هم ارزی، رابطه ترتیب )تقارنی، انعکاسی، پادتقارنی، تعدی( ، افراز،  حاصلضرب دکارتی دو مجموعه،

 مفهوم تابع، تصویر و تصویر وارون یک مجموعه، توابع یک به یک و پوشا، توابع دوسویی، ترکیب توابع، وارون تابع

 

 تکلیف یادگیری:

ازنمایی های متفاوت آن ها را درک نماید. همچنتین ختواص یتک تتابع و تتابع هتای       دانشجو باید بتواند مفهوم رابطه و تابع و ب

 مختلف را بداند.

 تکلیف عملکردی:

دانشجو باید بتواند به کمک منطق ریاضی به بررسی گزاره های مطرح شده در مورد تابع و مفاهیم مرتبط با آن بپردازد و توانایی 

 استنتاج گزاره ای  خاص را داشته باشد.

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

راهبردهای تدریس شامل تدارک فرصت های یادگیری مستقیم و نیز ایجاد محیطی برای یادگیری هتای اکتشتافی و غیتر    

مستقیم توسط دانشجو متناسب با موضوع  مورد نظر می باشد. بحث های گروهی و گفتگو در کالس درس و نقتد مباحتث   

ویان دیگر به پاالیش ایده ها و درک بهتر دانشجویان کمک زیادی خواهد کرد.  فرصتهای مطرح شده توسط استاد و دانشج
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یادگیری غیرمستقیم می تواند با کمک موضوعات و تکالیف  ارائه شده توسط استاد در خارج از  کالس  و نقد و بررسی آنها  

 به صورت انفرادی و یا گروهی انجام شود. 

 

 . منابع آموزشی6

 منابع 

 0730. مبانی ریاضیات، محمد مهدی ابراهیمی، مژگان محمودی، انتشارات ققنوس 0. 

 . نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن. ترجمه عمید رسولیان، مرکز نشر دانشگاهی.2

 . مبانی ریاضیات، ایان استیوارت و دیوید تال. ترجمه محمد مهدی ابراهیمی، مرکز نشر دانشگاهی. 7

 

 بی یادگیری. راهبردهای ارزشیا1

بحث ها و ارائه های دانشجویان درکالس هم نقش راهبرد آموزشی را پیدا می کنند و هم به عنوان یک ابزار برای ارزشیابی و 

 مشارکت فعاالنه دانشجویان مطرح هستند. 

 بنابراین مالک ارزشیابی دانشجویان به صورت زیر می باشد:

 

 ارزشیابی پایانی: -

 نمره 01امتحان کتبی پایان ترم به میزان                       

 ارزشیابی های میانی:-

 نمره 1امتحان میان ترم به میزان                       

 نمره 2میزان مشارکت دانشجو در حل تمرینهای کالسی،                       

 نمره 7عملکرد دانشجو در امتحانات هفتگی،                       

 

 نکات:سایر 

پیشنهاد می شود استاد بنابه فرصت آموزشی برای هر یک از فصلهای تدریس شده از دانشجویان خود بخواهد تا یک فعالیتت  

 آموزشی طراحی نمایند. 
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 «فیزیک پایه»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن5

 

بدون توجه به عامل حرکتت و یتا بتا توجته بته عامتل        موضوع اصلی درس فیزیک یک، بررسی موضوع سکون و حرکت جسم

 های انتقالی، دورانی و نوسانی است.حرکت، در حالت اعمال نیروی خالص خارجی و یا بدون اعمال آن، برای حرکت
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 آید و به زبتان فشترده و دقیتق    های فیزیکی است که با تکرار آزمایش به دست مییک قانون فیزیکی بیانی از رابطه بین کمیت

ها است؛ کته   رود. مالک نهایی یک قانون فیزیکی موفق، چگونگی دقت آن در پیشگویی نتایج حاصل از آزمایش ریاضی بیان می

 بایست با مقادیر تجربی یکسان باشد. در نهایت می

خوانتدن مطالتب   توانید بتا   برنامه فیزیک، طرح مفاهیم و قوانینی است که انسان را در درک جهان یاری کند. دانشجو معلمان می

های علمی دلیل بیاورند، مسائل را حل کننتد تتا گتردش بنیتادین جهتان را       علمی مفاهیم بنیادی را شناسایی کنند، برای پرسش

 گیرد. آشکار کنند چرا که از آن همه کاربردهای علمی و مهندسی سرچشمه می

 

مشخصددددات 

 درس

نددددوع درس: 

 عملی - نظری

 9تعداد واحد:

 زمان درس:

 ساعت 96

 نیاز: پیش

 نحوه آموزش:

 5فیزیک نام درس: 

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

محتتوی درس   و متغیرهای موجود در تعاریف، معنا و مفهوم پارامترها دانشجو معلمان با درک و فهم

)شامل موضوع سکون و حرکت جسم، بدون توجه به عامل حرکت و یا با توجه به عامل حرکتت، در حالتت   

های انتقالی، دورانی و نوسانی( قادر به ایجتاد   اعمال نیروی خالص خارجی و یا بدون اعمال آن، برای حرکت

 خواهد بود. ر هر ساختاریافتن قوانین و معادالت دارتباط بین مفاهیم و پارامترهای مؤثر و 

را توانمندی در حل مسائل و کاربردی کدردن آن  مهارت در درک و استفاده از قوانین و معادالت و 

 کسب خواهد کرد.

 

 9سطح  2سطح  5سطح  مالک

شایسددددتگی 

 اساسی:

شایسددددتگی 

 اساسی:

CK5-5 

PCk 

5-9 & 9-9 

& 9-6 

 

یادگیری 

تعریف و 

مفهوم 

 متغیرها

 

 

دانشجو در این سطح 

تواند، پس از خواندن  می

مطالب علمی، مفاهیم 

بنیادی را شناسایی کند. 

پارامترها و متغییرهای 

مطرح شده را تفکیک و 

معنای هر مفهوم را به 

 شکل کامل بیاموزد.

 

 

در ایتتن ستتطح دانشتتجو 

قتتادر استتت مفتتاهیم و   

متغیرهای مطرح شده در 

هتتا و مستتائل را  پرستتش

تشتتخیص دهتتد. بتترای  

علمتتی در هتتای  پرستتش

سطح متتن درس، دلیتل   

 بیاورد.

 

 

در این سطح دانشجو در مواجهه 

های چالش برانگیز  با پرسش

مرتبط، قادر به پاسخگویی با 

استفاده از اصول علمی، تعقل، 

درک و تحلیل مفاهیم و 

متغیرهای مطرح شده در متن 

 درس است.
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یدددددافتن 

قدددوانین و 

معادالت در 

یدددددددک 

 ساختار

 

 

دانشجو قادر در این سطح 

است بر مبنای کمیات و 

پارامترهای موجود در 

محتوای درس، ساختار 

 فرضی از آن ارائه دهد.

 

در ایتتن ستتطح دانشتتجو 

قادر به ایجاد ارتباط بین 

مفتتتتاهیم و پارامترهتتتتا 

مرتبط با ستاختار استت.   

هتای   همچنین به مهارت

الزم در محاستتتتتبات و 

اثبات قوانین و معتادالت  

موجتتتود در متتتتن درس 

 رسد.می

 

 

در این سطح دانشجو در مواجهه 

هتای چتالش برانگیتز     با پرسش

قتادر بتته اقتدامات محاستتباتی و   

منظتور دستت    تلفیق قتوانین بته  

یتتابی بتته معتتادالت مناستتب در 

 راستای پاسخ به چالش است.

توانمندددی 

در حدددددل 

مسددد له و 

بکددارگیری 

آن در 

مددددددوارد 

 واقعی

 

 

 

 

 

 

در این ستطح دانشتجو بتا    

قوانین و درک مفتاهیم و  

مطرح شتده در  معادالت 

متن درس، قتادر بته درک   

مسائل حل شتده در متتن   

 باشد.درس می

 

در این سطح 

دانشجومعلم با تحلیل و 

تفکر در مسائل حل شده 

تواند مسائل متن، می

مشابه را حل و به 

های الزم در حل  مهارت

 مسأله دست یابد.

 

سطح دانشجومعلم قادر در این 

است مسائلی را حل کند که با 

اتکای صرف به درک سطحی 

کتاب درسی، حل آن مسئله 

امکان پذیر نیست. در این سطح 

دانشجومعلم با تسلط کامل 

نسبت به مطالب در مواجهه با 

مسائل چالش برانگیز، قادر به 

 حل مسأله است.

 

 

 

 

 ساختار آنهای یادگیری، محتوای درس و . فرصت2

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

 محتوای درس سرفصل هفته

جبر بردارها، آشنایی با دستگاه مختصات دکارتی و عملیات جبر برداری در آن، آشتنایی   -گیری،  اندازه اول



018 

 

 جبر برداری در آن، با دستگاه مختصات کروی و عملیات بردارها

حرکددت در  دوم

یدددک، دو و 

 سه بعدی

مفهوم حرکت، معرفی پارامترهای حرکت، معادالت حرکت افقی، معادالت حرکت قائم،  -

 ای یکنواختمعادالت حرکت دو بعدی، حرکت دایره

-  

نیدددددرو و  سوم

 حرکت

قتوانین  گانه نیوتن، اصطکاک ایستایی و جنبشی، استفاده از  مکانیک نیوتنی، قوانین سه -

 نیوتن برای به دست آوردن معادالت حرکت در سطوح مختلف

انرژی جنبشی، کار، قضیه کتار انترژی جنبشتی، محاستبه کتار نیروهتای ثابتت، کتار          - کار و انرژی چهارم

شده توسط نیروهای متغیر، توان، انرژی پتانسیل، کار و انرژی پتانسیل، نیروهتای   انجام

 پتانسیل، پایستگی انرژیپایستار، تعیین مقادیر انرژی 
 پنجم

مرکز جدرم   ششم

و تکاندددده 

 خطی

مرکز جرم، قانون دوم برای سیستم ذرات، تکانته خطتی، تکانته خطتی سیستتم ذرات،       -

برختتورد و ضتتربه، پایستتتگی تکانتته خطتتی، تکانتته و انتترژی جنبشتتی در برخوردهتتا،   

 متغیربعدی و دو بعدی، سیستمها با جرم  برخوردهای کشسان و ناکشسان یک
 هفتم

 هشتم

 دوران

 

ای ثابتت، ارتبتاط بتین متغیرهتای خطتی و       متغیرهای دورانی، دوران بتا شتتاب زاویته    -

ای، انرژی جنبشی دورانی، محاسبه لختی دورانی، گشتاور، قانون دوم نیوتن برای  زاویه

 دوران، کار و انرژی دورانی،

-  

 نهم

غلطددددش،  دهم

گشددددتاور 

نیرو و تکانه 

 ای زاویه

صورت ترکیب حرکت انتقالی و دورانتی، انترژی جنبشتی غلتشتی، نیروهتای       غلتش به -

ای سیستتم ذرات، پایستتگی    ای، تکانه زاویته  صورت زاویه غلتشی، قانون دوم نیوتن به

 ای تکانه زاویه

-  

 یازدهم

 دوازدهم

تعددددادل و  سیزدهم

 کشسانی

 تعادل و شرایط آن، مرکز گرانی، کشسانی -

 چهاردهم

حرکدددددت  پانزدهم

 نوسانی

 

 شانزدهم
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 . راهبردهای آموزش و یادگیری9

 

های معمولی سرسری نخوانید. بلکه بعد از خواندن هر مبحث  بهترین راه مطالعه مباحث فیزیک آن است که آن را مانند کتاب

مفاهیم مطرح شده را تفکیک و معنای توانید فکر کنید.  توقف کرده و کتاب را کنار گذاشته درباره آن مبحث مطالعه شده تا می

هر مفهوم را سعی کنید به شکل کامل یاد بگیرید. سپس سعی کنید نحوه ارتباط بین مفاهیم و پارامترها را بیابید. بدین منظور 

را های احتمالی های ممکن را سعی نماید مطرح کنید و پاسخ ممکن است مبحث مورد مطالعه را به دفعات مجدد بخوانید. پرسش

ها مهارت یافتید سراغ مسئله بروید و به  بیابید. پس از آنکه معنا و مفهوم تمام پارامترها و متغیرها را درک و در استفاده از آن

تفکر در رابطه با مطالب مطرح شده در مسئله بپردازید. شاخص درک مفاهیم و معنای مطالعه شده آن است که بتوانید با خواندن 

حل مرتبطی، چه درست و چه غلط،  برای حل آن پیشنهاد دهید. در صورتی که با خواندن صورت مسئله راه حلی مسئله راه صورت

بار دیگر با دقت مرور کنید و این بار در مورد مباحث مرتبط با  نیابید به سراغ حل مسئله نروید. بلکه دوباره مباحث درس را یک

 رفته و حل آن را امتحان کنید.مسئله مکث بیشتری نماید. سپس مجدداً سراغ مسئله 

 

 . منابع آموزشی6

 

 مبانی فیزیک هالیدی. ناشر: مرکز نشر مبتکران

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

رود و دستاورد آن  ارزشیابی ضمن نیمسال: ارزشیابی ضمن نیمسال برای اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیری انجام می

 رود. میجهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته 

 ارزشیابی تکالیف دانشجو معلمان:

ارزیابی عملی تدریس: ارزشیابی انجام تدریس متون با تشخیص استاد توسط دانشجو معلمان در تدریس مطالب سطوح 

 گانه سه

دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهای او به کار ارزیابی اقدام پژوهشی: استاد در مواردی که مصلحت بداند، اجازه می

 پژوهشی پرداخته و گزارش تهیه و ارائه کنند.

گیرد که در آن  در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت می 0ارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس فیزیک 

های  گانه و پرسش ها و تجارب خود از مطالعه منابع و مباحثات کالس درس را بر اساس سطوح سهدانشجویان یادگیری

 کنند. ه میاستاد، ارائ

 رود: سهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می

 درصد امتیاز 01ت ارزشیابی تکالیف دانشجو معلمان، اقدام پژوهی و ارزیابی عملی تدریس: 
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 درصد امتیاز 21ت آزمون ضمن نیمسال: 

 درصد امتیاز 61ت آزمون پایانی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «برنامه سازیمبانی کامپیوتر و »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن

در این درس دانشجو با مبانی کامپیوتر و مفهوم سخت افزار و نرم افزار و تفاوتهای آنها و نیز چگونگی تعامل اجزای مختلف 

آشنا می شود. همچنین این درس برای آموزش نحوه پیاده سازی الگوریتمهای کامپیوتری و  تر کامپیوتر با یکدیگر بصورت عمیق

ریاضیاتی که در حل مسائل ریاضیاتی بکار می روند، در نظر گرفته شده است. لذا دانشجو با تفکر الگوریتمی آشنا شده و توانایی 

 بیان فرآیند حل مسأله را بصورت مرحله به مرحله پیدا می کند.

 

 مشخصات درس

 عملی-نوع درس: نظری

 2تعداد واحد: 

 ساعت00زمان درس: 

 ساعت 70حل تمرین: 

 پیشنیاز: ندارد 

 نام درس: مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

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

را درک نموده، برای مسائل اطراف خود الگوریتمی ها را شناخته و ضرورت استفاده از آنها  الگوریتم

 طراحی نموده و آنها را با یکی از زبانهای برنامه نویسی به روز پیاده سازی و اجرا نماید.

 شایستگی اساسی:
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ck&pck  5و5-5کد-

 9-9و5-9و2

 9سطح 2سطح 5سطح  هامالک 

الگوریتم  

 نویسی

دانشجو بتواند برای مسئله 

 های تک قسمتی یک

 الگوریتم طراحی نماید.

دانشجو بتواند یک 

مسئله را که از چند 

قسمت تشکیل شده 

است را تجزیه و برای 

هر بخش الگوریتم 

متناسب با آن را طراحی 

سپس آنها را تلفیق 

 نماید.

دانشجو الگوریتم های 

مختلف مرتب سازی و 

جستجو را تجزیه و تحلیل 

کرده و حافظه مصرفی 

 ه کند.آنها را با هم مقایس

سازی  پیاده 

الگوریتم ها 

به یک زبان 

 برنامه نویسی

نوشتن یک برنامه 

کامپوتری  برای مسئله ای 

 با الگوریتم ساده.

چند الگوریتم ساده را 

پیاده سازی نماید و آنها 

را در یک زیرروال تلفیق 

 نماید.

بتواند الگوریتم های 

مقدماتی مانند جستجو و 

مرتب سازی و بکارگیری 

آرایه ها و فایلها را پیاده 

 سازی نماید.

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: آشنایی ساختار کامپیوتر

 آشنایی مقدماتی با ساختار کامپیوتر

 تکلیف یادگیری: 

 تفاوت سخت افزار و نرم افزار را شرح دهد و مثال بزند. 

 فصل دوم: برنامه نویسی

 کنترلی، انواع حلقه ها، فلوچارت. -ارائه الگوریتم مستقل از زبان، معرفی متغیرها و ثابت ها، عبارات شرطی برنامه نویسی و

 تکلیف یادگیری: 

 دانشجو بتواند برای مسائل ارائه شده الگوریتم طراحی کرده و برنامه متناسب با آنرا  بنویسد. 

 تکلیف عملکردی:
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در منابع مربوطه یک برنامه کاربردی که در آن از انواع عبارات کنترلی استفاده شده باشد بنویسد. )تمرینات آخر فصل  

 ذکر شده(

 فصل سوم: متودها

 متودها و پارامترها، کار با آرایه و فایل، مفهوم زمان اجرا و حافظه مصرفی.

 تکلیف یادگیری:

 ها و فایلها طراحی کند.چند الگوریتم ساده برای کار با آرایه 

 تکلیف عملکردی:

 برنامه های کاربردی که در آن از آرایه و فایل استفاده شده باشد بنویسد و اجرا کند. 

 الگوریتم های بازگشتی - فصل چهارم:

 .recursion depthمفهوم الگوریتمهای بازگشتی، مفهوم 

 تکلیف یادگیری:

 بنویسد و آنها را اجرا کند. )تمرینات آخر فصل مربوطه در منابع ذکر شده(برنامه های بازگشتی چند الیه کاربردی  

 فصل پنجم:  الگوریتم های جستجو و مرتب سازی

 الگوریتم های مقدماتی جستجو و مرتب سازی.

 تکلیف یادگیری: 

 الگوریتم های مختلف جستجو و مرتب سازی را از بعد نظری و حافظه مصرفی با هم مقایسه کند.

 تکلیف عملکردی: 

  الگوریتم های متفاوت جستجو و مرتب سازی را برای دسته ای از داده ها اجرا و کارایی آنها را مقایسه کند. -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

در این درس که بصورت واحدی عملی/نظری ارائه میشود هم از فرصتهای یادگیری مستقیم و سخنرانی استفاده می شود و هم 

بخشی از کار، بواسطه طراحی الگوریتم ها و برنامه نویسی های متناسب با آن، دانشجویان دریادگیری خود نقش پر رنگتری  در

را بازی خواهند نمود. لذا یادگیری های مشارکتی نقش مهمی را ایفا می نماید. پیشنهاد می شود، با توجه به اهمیت این درس در 

 خشهایی از درس)با صالحدید استاد( توسط خود دانشجویان انجام شود. آینده حرفه ای دانشجو معلمان، ب

 . منابع آموزشی6

 منابع پیشنهادی: 

- T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, Introduction to algorithms, 

The MIT Press, 2113. 

- J. Deitel and H. M. Deitel, Java How to Program, Prentice Hall, 2102. 
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- B. Eckel, Thinking in Java, MindView Inc., 2116.  

 برنامه بنویسیم، پال جی دیتل، هاروی دیتل، حسین ابراهیم زاده قلزم )مترجم(. JAVA چگونه با -

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره )پیشنهادی( 02ارزشیابی پایانی: آزمون به میزان 

 نمره )پیشنهادی( 1ند: حل تمرینات و تکالیف ارزشیابی فرآی

 نمره )پیشنهادی( 7ارزیابی پوشه کار: انجام پروژه عملی 

 سایر نکات:

ریز مواد می تواند بر حسب فناوری روز و زبان برنامه نویسی که مدرس انتخاب می کند تغییر کند. ولی سرفصل ها مستقل از  -

 جاوا تنظیم شده است.زبان می باشند. ریز مواد بر اساس زبان 

 مدرس بصالحدید خود می تواند ارزشیابی میان ترم نیز برگزار کند و تخصیص نمره را به نحو مقتضی انجام دهد. 

ی برنامه نویسی برخوردار  شایسته است، در شروع فرض بر این گذاشته شود که دانشجویان از هیچ گونه دانش خاصی در زمینه

ه کمی در این زمینه برخوردارند در اولین برخورد با این موضوع برای هضم مطالب ارایه شده با نیستند. افرادی که از تجرب

دشواری های فراوانی مواجه می شوند )که این موضوع برای افراد متخصص در امر برنامه نویسی براحتی قابل درک نیست.( این 

نش را به آن ها معرفی میکند و ذهن دانشجو از قبل آمادگی به آن علت است که موضوع برنامه نویسی نوع کامالً جدیدی از دا

 پذیرش موضوعات این حوزه را ندارد.

جلسات ابتدایی در این درس جلسات بسیار مهمی هستند و چنانچه دانشجویی در جلسات اول با احساس شکست یا ناتوانی  -

ای طوالنی بر دوش کشیده و عمالً خود را فردی ناتوان در مواجه شود بسیار پیش آمده است که بار ذهنی این ناتوانی را تا مدته

ی برنامه نویسی فرض کند و بدین سبب هرگز موفق به کسب این مهارت نشود. بنابراین قویاً الزم است که در جلسات  زمینه

به دانشجو در  ی تمرینات مناسب و تشکیل منظم کالس حل تمرین اول سرعت تدریس با احتیاط کافی انتخاب شود و با ارایه

راستای تسلط بر مطالب درسی کمک های الزم صورت گیرد. بدیهی است که پس از شکل گرفتن این نظام جدید در ذهن 

 دانشجویان میتوان رفته رفته سرعت ارایه مطالب را افزایش داد.

ازی است. بدین سبب الزم هدف اصلی این درس همانطور که از اسم آن مشخص است، یادگیری مبانی کامپیوتر و برنامه س -

است که از ارایه ی مطالب پیشرفته در کالس درس خودداری شود و بیشتر تمرکز درس روی مبانی مربوطه باشد. این مبانی 

فقط شامل ارایه ی یک زبان برنامه نویسی نیست، بلکه شامل مباحث عمومی مربوط به کامپیوتر )و مثالً شبکه و اینترنت( نیز 

چنین با توجه به اینکه مباحث مربوط به نظریه الگوریتمها جزیی جدایی ناپذیر از برنامه نویسی است، ارایه ی خواهد بود. هم

عناوینی ابتدایی از این موضوعات و همچنین تفکر الگوریتمی به جهت آشنایی دانشجویان، گام مهمی جهت تعمیق دانش آنان 

ت که توصیه می شود در این درس از ارایه ی مطالب پیشرفته مانند برنامه در مراحل بعدی تحصیلی خواهد بود. به این دلیل اس

 نویسی شی گرا خودداری شده و تمرکز درس بر روی مباحث پایه ای قرار گیرد.
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چون برنامه نویسی یک امر مهارتی است )و تنها امری نظری نیست( الزم است که به کار عملی دانش جویان و کالس های  -

ویژه ای صورت گیرد. دانش جویان باید توجیه شوند که برنامه نویسی )درست به مانند انشا نوشتن( تنها با  حل تمرین توجه

 تمرین و روبرو شدن با مسایل عملی آموخته می شود و فقط با حضور در کالس هدف نهایی حاصل نمی گردد.

لب تدریس شده مستقل از زبانی است که تدریس شود. البته سرفصل مطا Javaتوصیه می شود که در این درس زبان  -

تدریس می شود. زبان جاوا به علت خصوصیاتی که دارد )آزاد و متن باز بودن، گستردگی استفاده در کارکردهای علمی و تجاری 

ی مناسبی برای تدریس در این درس  و تنوع در کتابخانه های نرم افزاری مرتبط و همچنین راحتی نسبی یادگیری( گزینه

 اشد. البته استاد درس با توجه به تسلطی که بر زبان خاصی دارد میتواند آن زبان را برای تدریس انتخاب کند. میب
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 «معادالت دیفرانسیل»سرفصل درس 

 

 

 . معرفی درس و منطق آن5

تواناترین شاخه ریاضیات است. این مبحتث  ای از آنالیز می باشد، که به اعتقاد بسیاری مبحث معادالت و دیفرانسیل بخش عمده

هایی است که آنالیز عتالی را  ها و نظریهمهمترین بخش ریاضیات در درک علوم طبیعی است. معادالت دیفرانسیل جمع اکثر ایده

توجیته دقیتق   دهند. سری توانی، سری فوریه، تابع گاما و توابع ویژه دیگر، معادالت انتگرالی، قضایای وجود و نیاز به تشکیل می

شتوند. همچنتین انگیتزش    ترین زمینه خود در این درس ظاهر متی بسیاری از روندهای تحلیلی می پردازند که همگی در طبیعی

گیری سبک، فضاهای متریتک  تر، انتگرالهای متعامد عمومیاصلی مطالعه و تحقیق در آنالیز مختلط، نظریه سری فوریه و بسط

گر از مباحث زیبای ریاضیات نوین استد. لذا فراگیری این درس برای ایجاد تتوان درک بستیاری   و فضاهای هیلبرت و بسیاری دی

-های ریاضی در دوره کارشناسی الزامی بوده و نیز دانشجو معلم را به سطحی باالتر از درک مفاهیم ریاضی رهنمتون متی  زمینه

 نماید.ا فراهم میتر در حوزه ریاضیات ردارد که این زمینه تبدیل او به معلمی مسلط

هتای علمتی ماننتد مستئله     از طرفی باتوجه به نقش و کاربرد بسیار مهم معادالت دیفرانسیل در مسائل مطرح شده در سایر حوزه

منحنی کوتاهترین زمان، قانون گرایش نیوتن، معاداله موج برای تار مرتعش، نوسانگر همساز در مکانیتک کوانتتومی، معتادالت    

کانیک غیرخطی، اصل همیلتن و مسئله مکانیکی آبتل، دانشتجوی ریاضتی بتا فراگیتری ایتن درس و درک       شکار و شکارچی، م

 های مختلف علمی برخوردار خواهد شد.کاربردهای آن از دیدگاه علمی بسیار باالتری به حوزه

 

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

 7تعداد واحد: 

 00زمتتتتتتتان درس: 

 ساعت

پیشتتتتنیاز: ریاضتتتتی 

 2عمومی 

 

 درس: معادالت دیفرانسیل و کاربردهای آننام  

 

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشدجو   

 قادر خواهد بود:

های اساسی مرتبط با این فراگیر با مطالعه مفاهیم این درس و یادگیری مهارت

 آموزد، ماهیت معادالت دیفرانسیل راحوزه تعاریف و مفاهیم مطرح شده را می

های مطرح شده در برخورد با مسائل و معادالت گوناگون را یابد. روشدرمی

شود و نحوه عملی به کار های فراگرفته آشنا میگیرد. با کاربردهای روشفرامی
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شایستگی 

 اساسی:

ck&pck  5کددد-

-9و5-9و2-5و5

9 

نماید. بستن مفاهیم این حوزه را درک و در حل برخی  مسائل خود از آنها می 

 رود.میتسلط او در ایجاد فرصت های یاگیری کالسی باال 

 

 9سطح 2سطح 5سطح  هامالک

آشتتنایی بتتا انتتواع معتتادالت   یادگیری مفاهیم 

 مطرح شده و تشخیص آنها

تسلط نسبی بر مفاهیم و 

قضتتایای ارائتته شتتده و  

 شرایط صدق آنها

درک انتتتتتتتتتواع 

کاربردهای مفاهیم 

مطرح شده و درک 

 ارتباط مفاهیم

تشخیص توع مسئله و هتدف   حل مسئله 

آن و مفتتتاهیم الزم جهتتتت  

 دستیابی به حل آن

تسلط بر حل مسائلی که 

برای حتل آنهتا نیتاز بته     

بکتتتار بستتتتن مفتتتاهیم 

-مختلف مطرح شده می

 باشد.

تستتلط بتتر ستتاختار 

مسائل مربتوط بته   

این حوزبه مفتاهیم  

مختلف و همچنین 

 مسائل ترکیبی

  

 ی درس و ساختار آنهای یادگیری، محتوا. فرصت2

 

 فصل اول: ماهیت معادالت دیفرانسیل

های منحنی، مسیرهای متعامتد، رشتد، تالشتی و واکنشتهای شتیمیایی،      نکات کلی در مورد جوابهای معادالت دیفرانسیل، دسته

 هاسقوط اجسام و دیگر مسائل مربوط به آهنگ تغییرات، منحنی کوتاهترین زمان، فرما و برنولی

 یادگیری:تکلیف 

تعاریف را یاد بگیرد. معادالت مطرح شده را بشناسد و روش های حل مطرح شده را برای حل معادالت به کتار ببنتدد و تکتالیف    

 پایان فصل منابع معرفی شده را حل نماید.

 تکلیف عملکردی:

 تواند تجزیه و تحلیل و حل کند.هایی که در آنها از چندین مفهوم و ارتباط و کاربردهای آنها استفده شده است را بتمرین

یابتد. مستاحت ستطح زیتر     شود و در ربع اول صفحه مختصات گستترش متی  شروع می xyمثال: یک منحنی از مبدا در صفحه 

یک سوم مساحت سطح مربع مستطیلی است که دو نقطه یاد شده دو راس متقابل بته آن   (x,y)تا نقطه  (1،1)منحنی از نقطه 

 هستند. معادله این منحنی را بیابید.
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 فصل دوم: معادالت دیفرانسیل مرتبه اول

های تعقیب، متدارهای  معادالت همگن، معادالت کامل، عامل انتگرال ساز، معادالت خطی، کاهش مرتبه، زنجیر آویخته، منحنی

 ساده الکتریکی

 تکلیف یادگیری:

 تکالیف پایان فصل منابع معرفی شده را حل نماید.

 

 فصل سوم: معادالت خطی مرتبه دوم

جواب عمومی معادله همگن، استفاده از یک جواب معلوم برای یافتن جوابی دیگر، معادله همگن با ضرایب ثابتت، روش ضترایب   

 دستگاههای مکانیکی، قانون گرایش نیوتن و حرکت سیارات نامعین، روش تغییر پارامترها، ارتعاشات در

 تکلیف یادگیری:

 تکالیف پایان فصل منابع معرفی شده را حل نماید.

 تکلیف عملکردی:

 بتواند مسائلی که از معادالت خطی مرتبه دوم استفاده شده است را حل نماید، به عنوان مثال؛

گرددکه با تندی یکسان )نسبت به خورشتید( در جهتات مختلتف و متدارهای     فرض کنید زمین منفجر و به قطعاتی متالشی می 

کننتد دوبتاره در   افتند یا از منظومه شمسی فرار نمیمختص فرد به حرکت درآیند. نشان دهید کلیه قطعاتی که روی خورشید نمی

 همان نقطه به همدیگر خواهند رسید.

 

 فصل چهارم: نظریه نوسان و مسائل مقدار مرزی

 ی های کیفی جوابها، قضیه مقایسه استورم، مقادیر ویژه، توابع ویژه و تار مرتعشویژگ

 تکلیف یادگیری:

 تکالیف پایان فصل منابع معرفی شده را حل نماید.

 فصل پنجم: جوابهای سری توانی و توابع خاص

مرتبته دوم، نقتاط عتادی، نقتاط     مروری بر سری های توانی، جواب های به صورت سری معادالت مرتبه اول، معتادالت خطتی   

 غیرعادی منظم، معادله فوق هندسی گاوس.

 تکلیف یادگیری:

 تکالیف پایان فصل منابع معرفی شده را حل نماید.
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 فصل ششم: برخی توابع خاص فیزیک ریاضی

ای هتای لژانتدر و    چندجمله ای های لژاندر، خواص چندجمله ای های لژاندر، توابع سل، تابع گاما، خواص توابع ستل، چندجملته  

 نظریه پتانسیل.

 تکالیف یادگیری:

 تکالیف پایان فصل منابع معرفی شده را حل نماید.

 

 فصل هفتم: دستگاههای معادالت مرتبه اول

مالحظات کلی درباره دستگاهها، دستگاههای خطی، دستگاههای خطی هگن با ضرایب ثابت، دستگاههای غیرخطتی، معتادالت   

 شکار و شکارچی ولترا.

 تکالیف یادگیری:

 تکالیف پایان فصل منابع معرفی شده را حل نماید.

 

 فصل هشتم:معادالت غیرخطی

دستگاههای خودگردان، صفحه فاز و پدیده های آن، انواع نقاط بحرانی، پایداری، نقاط بحرانی و پایداری در دستگاههای خطتی  

 جوابهای دوره ای قضیه پوانکاره. –تگاههای پایستار مکانیک غیر خطی، دس -نقاط بحرانی ساده دستگاههای غیرخطی  -

 تکالیف یادگیری:

 تکالیف پایان فصل منابع معرفی شده را حل نماید.

 

 فصل نهم: تبدیالت الپالس

 نکاتی درمورد نظریه الپالس، موارد استعمال در معادالت دیفرانسیل، مشتق و انتگرال تبدیل الپالس، همگربل.

 تکالیف یادگیری:

 تکالیف پایان فصل منابع معرفی شده را حل نماید.

 

 فصل دهم: وجود و یگانگی جواب ها.

 دستگاهها، معادله خطی مرتبه دوم. –قضیه پیکار  –روش تقریبات متوالی 

 تکالیف یادگیری:

 تکالیف پایان فصل منابع معرفی شده را حل نماید.
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 تکالیف عملکردی:

 در کالس تدریس نماید.دانشجو یک فعالیت یادگیری طراحی و 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

از آنجایی که یکی از اهداف اصلی این درس کسب مهارت در حل معادالت می باشد لذا توصیه میشود عالوه بر استتفاده از  

رور روش سخنرانی، حتما از حل مسئله های گوناگون توسط خود دانشجو در منزل و کالس درس استفاده شود. همچنین مت 

مباحث پیشین)هم کالمی و هم ازطریق حل مسئله توسط دانشجو( جهت بهبود مهارت تشخیصی و تمایز میان معادالت در 

 کالس درس ضروری بنظر میرسد.

 

 . منابع آموزشی6

 مرکز -دکتر ابوالقاسم میامئی  –ترجمه دکتر علی اکبر بابایی  –جرج ف. سیمونز. معادالت دیفرانسیل و کاربرد آنها  

 نشر دانشگاهی

 :. راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره 01ارزشیابی پایانی: امتحان کتبی پایان ترم به میزان - -

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

 نمره 1تکالیف عملکردی ارزشیابی پوشه کار: مجموعه  -

 

 

 

 «ها و جبر خطیمبانی ماتریس» درسسرفصل 

 

 

 معرفی درس و منطق آن .5

هتای معتادالت خطتی، فضتاهای بترداری و       هتا و دستتگاه   ای از ریاضیات است که به مطالعه و بررسی ماتریس شاخه جبر خطی

ای از کاربردها، چته در   پردازد. مباحث مطرح شده در جبر خطی دارای طیف گسترده های خطی میان فضاهای برداری می نگاشت

هندسه و ریاضیات کاربردی و چه در دیگر علوم، از علوم مهندستی و علتوم   های گوناگون ریاضیات مانند جبر، آنالیز،  زمینه شاخه

باشد. از آنجا کته ایتن درس، در ستطحی بتاالتر، بستیاری از مطالتب درس هندسته         طبیعی گرفته تا علوم اجتماعی و اقتصاد می

ستازد کته هتم بتا      ین درس او را قادر میخاطر زیبایی ذاتی آن، تسلط معلم بر ا تحلیلی دوره دبیرستان را در بر دارد و از طرفی به

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%B1_%D8%AE%D8%B7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%B1_%D8%AE%D8%B7%DB%8C
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آموزان ارائه دهد و هم در ایجاد انگیزه با نشان دادن زیبتایی ذاتتی    تسلط بیشتر و با دیدی باالتر مطالب کتاب درسی را به دانش

 آموزان اثرگذار باشد. بین روابط ریاضی به دانش

 

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

 7تعداد واحد: 

 ساعت 00زمان درس: 

و مبتانی   2پیشنیاز: ریاضی 

 علوم ریاضی

 

 ها وجبر خطی نام درس: مبانی ماتریس

 

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قدادر خواهدد   

 بود:

دانشجو معلم در انتهای این دوره باید مفاهیم فضای برداری، فضای ضرب داخلی و ساختار 

ها، نمایش ماتریسی تبدیالت خطی،  فضاها و روابط بین آنها، تبدیالت خطی بین این  آن

های اساسی  ها را فرا گرفته و با یادگیری مهارت ها با دستگاه معادالت و حل آن ارتباط آن

های مربوط به این حوزه را حل نموده و پس از درک عمیق  مرتبط با این مفاهیم بتواند مسئله

های یادگیری  طالعه این حوزه در طراحی فرصتهای م دانش ارائه شده و آشنایی با روش

 ها استفاده نماید. کالسی از آن

 شایستگی اساسی:

ck&pck  5کدددددد-

 9-9و5-9و2-5و5

 9سطح 2سطح 5سطح  هامالک

یتتتتتتادگیری 

 مفاهیم

آشنایی بتا اهتداف کلتی    

کتاب. همچنتین دانستتن   

تعاریف و صورت قضایای 

 اصلی.

تستتتلط بتتتر مفتتتاهیم، 

اثبات  تعاریف و قضایا و

های کلتی   ها و روش آن

 حل مسائل محاسباتی.

های اثبات  شناخت ایده

قضتتایا، در ک ارتبتتاط  

بتتین قضتتایا و لتتزوم و 

هتا. توانتایی    کاربرد آن

درک یتتک موضتتوع از 

زوایای مختلف. توانایی 

در گستتتتترش قتتتتوه 

شتتهودی بتترای درک  

 مفاهیم.

مهتتارت حتتل 

 مسئله

دانشجو معلم بتواند  هتر  

یک از مهارتهای تدریس 

صورت جداگانه  شده را به

استفاده نمایتد. همچنتین   

مهتتارت مکتتانیکی حتتل  

دانشجو معلتم بایتد در   

این سطح بتواند مفاهیم 

و مهارتهتتای آموختتته  

سائل همان شده را در م

صتتتورت  حیطتتته بتتته 

دانشجو معلتم در ایتن   

سطح باید توانایی طرح 

مسائل جدید را داشتته  

و شناخت کاملی نسبت 

به کلیت مسائل مطرح 
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مسئله در حیطه تتدریس  

شتتده را کستتب نمتتوده و 

قتتادر بتته حتتل مستتائل   

 محاسباتی ابتدایی باشد.

مبتکرانتته بکتتارگیرد. او 

باید قادر به حل مسائل 

با استفاده از چند مفهوم 

و حل مستائل تحلیلتی   

 باشد.

شتتتده در ایتتتن درس 

 داشته باشد.

 

 

 یادگیری، محتوای درس و ساختار آنهای فرصت .2

 

 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس فصل

معتتادالت 

 خطی

هتا، ضترب    در این فصل، ماتریس

هتتا، وارون متتاتریس، اعمتتال    آن

هتای   سطری مقتدماتی، متاتریس  

هتتای  تحویتتل شتتده و دستتتگاه  

ها گفتته   معادالت خطی و حل آن

 شود.

ها و دانستن ارتباط  مثالیادگیری مفاهیم، قضایا و 

 بین مفاهیم.

وارون یک ماتریس را بتوانتد محاستبه     برای مثال

کند. یک ماتریس را با اعمتال ستطری مقتدماتی    

مثلثی نماید و یک دستتگاه از معتادالت خطتی را    

 حل نماید.

قادر به طرح مستائل  

جدید بوده و قادر بته  

ارائه کنفرانس در این 

زمینتتته و همچنتتتین 

گرفتتته مباحتتث فتترا 

 شده در کالس باشد.

فضتتاهای 

 برداری

در این فصتل، فضتا و زیتر فضتا،     

پایه، و بعد، مختصات،تغییر پایه و 

 کلیه محاسبات مربوطه گفته شود.

ها و دانستن ارتباط  یادگیری مفاهیم، قضایا و مثال

 بین مفاهیم.

برای مثال بتواند فضا و زیتر فضتاها را تشتخیص    

بستتتتگی خطتتتی بدهتتتد. بتوانتتتد استتتتقالل و وا

ای از بردارهتا را تشتخیص دهتد. بتوانتد      مجموعه

برای یک فضا پایه بدست آورد یا مختصتات یتک   

 های دیگر محاسبه کند. بردار را در پایه

های  تبدیل

 خطی

در ایتتن فصتتل، تبتتدیالت خطتتی، 

فضتتای تبتتدیالت خطتتی و جبتتر  

هتا،   های ابتتدای آن  ها، ویژگی آن

هسته، نگاره، یکریختی و قضایای 

اساسی یکریختتی، رتبته وپتوچی    

ها و دانستن ارتباط  یادگیری مفاهیم، قضایا و مثال

 بین مفاهیم.

ثال قادرباشد ثابت کند که یک فضا برداری برای م

است و یا یک تابع یک تبدیل خطی است. بتوانتد  

قضیه اسای یکریختی را ثابت کند، ماتریس یتک  
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یک تبدیل خطی، متاتریس یتک   

هتا گفتته    تبدیل خطتی و تابعتک  

 شود.

های گوناگون محاسبه کند.  تبدیل خطی را در پایه

 و مسائل تحلیلی را ثابت نماید.

 

هتتای  فتترم

متعتتتارف 

 مقدماتی

در ایتتن فصتتل، مقتتادیر و چنتتد   

نمای یک تیتدیل   سرشتای  جمله

خطتتتتتتتی و ماتریس،چنتتتتتتتد 

ساز، زیرفضاهای  های پوچ ای جمله

 پایا و قضایای تجزیه گفته شود.

ها و دانستن ارتباط  یادگیری مفاهیم، قضایا و مثال

 بین مفاهیم.

ای  نما و چندجملته  برای مثال بتواند مقادیر سرشت

نمتتا یتتک تبتتدیل خطتتی را حستتاب کنتتد.  سرشتتت

ماننتتد قضتتیه تجزیتته و قضتتیه قضتتایای مربوطتته 

 همیلتون را اثبات نماید. -کیلی

 

فضتتاهای 

ضتتتتترب 

 داخلی

در این فصل در حد معرفی فضای 

ضتترب داخلتتی و بیتتان و اثبتتات  

برخی روابتط و قضتایای ابتتدایی    

-مانند فرآیند متعامد سازی گترام 

 اشمیت گفته شود.

ها و دانستن ارتباط  یادگیری مفاهیم، قضایا و مثال

 مفاهیم.بین 

برای مثال قادر باشتد نامستاوی کشتی شتوارتز را     

اثبات کند و یا با استفاده از فرآیند متعامتد ستازی   

اشمیت ثابت کند هر فضتای ضترب داخلتی    -گرام

 داراییک پایه متعامد یکه است.

 

 

 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

تدارک دیدن فرصت هتای یتادگیری مستتقیم در داختل     مسئولیت اصلی تدریس در این کالس به عهده معلم می باشد لذا 

ها توسط استاد بخشی از راهبردهای تدریس می باشد، از سویی به دلیل مستئله محتور    محیط آموزشی همر اه با حل مسئله

بودن این درس بهتر است مدرس در هر جلسه با توجه به زمان آموزشی مسائلی را جهت حل کردن توسط خود دانشجویان 

 دهد و بخشی را به عنوان تکالیف یادگیری منزل به عهده دانشجویان قرار دهد.ارائه 

 . منابع آموزشی6

 دانشدگاهی،  نشدر  مرکدز  فرشدیدی  جمشید ترجمه کنزی، ری و هافمن کنت تالیف خطی جبر 

 .تهران

 پژوهش انتشارات زاده، عالم اکبر علی ترجمه گراسمان. آی. استانلی مقدماتی، خطی جبر. 
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 Linear Algebra and Its Applications, Gilbert Strang, 2116. 

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره  01ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

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

 نمره  1تکالیف عملکردی  ارزیابی پوشه کار: مجموعه
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 «5جبر»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 0

هایی با  شوند. بدین ترتیب، ساختار مجموعه ، دانشجویان با ساختارهای جبری نظیر گروه، حلقه و میدان آشنا می0در درس جبر

زیربنای جبر و حساب دبیرستانی است. هدف از این امر، یافتن اصول گیرند که  ها مورد مطالعه قرار می عملگرهای روی آن

های دیگر( با  ها و بسیاری مجموعه ها، جایگشت ها، ماتریس ای هایی متنوع )اعداد صحیح، چند جمله مشترک روی مجموعه

 وند.ش عملگرهای معمول )جمع، ضرب و ...(است و برای این منظور، مفاهیم گروه، حلقه و میدان مطرح می

های مجرد ریاضیاتی در حالت  تر با استدالل و برهان عالوه بر این عناوین خاص، یک هدف مهم این درس، کسب آشنایی بیش

های ریاضی و تفکر جبری که اساس جبر  رود که دانشجویان معلمی توانایی تحلیل و اقامه برهان کلی است. همچنین، انتظار می

کارگیری دانش و مهارت کسب  یدهد، نیز کسب نمایند. این مهم سبب خواهد شد که با بهرا در برنامه درسی مدارس تشکیل م

 باشند. ریزی خود برای کالس درس ریاضیات مدرسه نیز عملکردی مناسب داشته شده، در برنامه

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  6تعداد واحد: 

 ساعت96زمان درس: 

پیشنیاز: مبانی علوم 

 ریاضیات

 

  0نام درس: جبر

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

نویسی، به حل مسائل مجرد در حوزه جبر بپردازد. همچنین وی  های منطقی و برهان با گسترش مهارت

های  ئه مثالها به برنامه ریزی برای تدریس مطالب مجرد با ارا می تواند از طریق کسب این مهارت

 های الزم، بپردازد. ملموس و اقامه اثبات

 

 9سطح  2سطح  5سطح  هامالک
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 شایستگی اساسی:

ck&pck  5و5-5کد-

 9-9و5-9و2

حل مسائل 

مجرد در 

 حوزه جبر

دانشجو قادر است به 

اثبات قضایایی که با 

ها آشنا شده بپردازد و  آن

مسائلی را نیز که قبال 

است ها را دیده  مشابه آن

حل نماید. در این سطح 

های ارائه شده  برهان

های  تقلیدی از برهان

ارائه شده در کالس 

است و ممکن است 

انسجام الزم را نداشته 

 باشند.

دانشجو قادر است عالوه 

بر بیان و اقامه برهان 

منسجم برای قضایا و 

مسائل مشابه با آنچه 

قبال دیده، به اثبات 

مسائلی بپردازد که برای 

ها مستقیما از  ات آناثب

یک قضیه یا تعریف 

استفاده می کند. در این 

های ارائه  سطح برهان

شده، انسجام مناسبی 

 دارند.

دانشجو قادر است به حل 

مسائل مختلف در حیطه 

تدریس شده بپردازد. 

های وی منسجم و  اثبات

 باشند.  گاهی خالقانه نیز می

برنامه ریزی 

برای 

تدریس 

مطالب 

 مجرد

دانشجو قادر است 

های خود را تنها  آموخته

ها  به همان ترتیبی که آن

را یاد گرفته بیان و اثبات 

 نماید.

دانشجو قادر است 

های خود را همراه  آموخته

هایی  با ارائه برهان

منسجم همراه با 

هایی ملموس از  مثال

موضوع مورد نظر، بیان 

 نماید.

دانشجو قادر است در موضوع 

ای منسجم  مهمورد نظر برنا

جهت ارائه در کالس خود 

پیش بینی نماید و 

موضوعات مجرد را با 

های متناسب با سطح  برهان

های  کالس خود و مثال

 ملموس آموزش دهد.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

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

 مباحث فرعی موضوع اصلی نوبت 

معرفی درس، منابع مورد استفاده و نحوه ارزشیابی، بیتان مقتدماتی چتون     مقدمات اول

ها و ...، جدول  های آشنا از اعداد، توابع، ماتریس عمل دو تایی و ارائه مثال

 هایی از آن  کیلی و مثال
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 های متنوع  ها، گروه، ارائه مثال هایی از آن گروه و تکواره و ارائه مثال نیم

ها)از جمله یکتتایی عنصتر همتانی و وارون اعضتا،      قضایای مقدماتی گروه گروه دوم

 قوانین حذف و ...( 

های ارائه شده در جلسات قبتل بترای محاستبه     مرتبه گروه و بررسی مثال

های آن، محک فشرده  هایی از آن، زیرگروه و مثال آن، مرتبه عضو و مثال

 برای بررسی زیرگروه بودن 

هایی از آن، مرکزساز  مرکز گروه )تعریف و اثبات زیرگروه بودن آن( و مثال گروه سوم

 هایی از آن  یک عضو)تعریف و اثبات زیرگروه بودن آن( و مثال

ای از  های آن، زیرگروه تولید شده توستط زیرمجموعته   گروه دوری و مثال

 گروه 

هتا قضتایای مترتبط بتا      هتایی از آن  ها، مثال ها، دورها، ترانهش جایگشت  گروه چهارم

 ها   ضرب جایگشت حاصل

 ها  و محاسبه مرتبه آن Anو  Snهای  ها، گروه زوج و فرد بودن جایگشت

 ها  های یکریختی هایی از آن، قضیه کیلی، ویژگی ها و مثال یکریختی گروه گروه پنجم

درونتی،    ختودریختی هتای آن،   رابطه تزویج و مثتال های گروه،  خودریختی

 ها  هایی از آن های درونی و مثال ها، گروه خودریختی گروه خودریختی

ها،  های همدسته ها، ویژگی هایی از آن های راست و چ  و مثال همدسته گروه ششم

ها و  ضرب مستقیم خارجی گروه قضیه الگرانژ و نتایج آن،حاصل

 های آن  ویژگی

هایی از آن و  قسمت ، مثال هایی از آن، گروه خارج نرمال و مثال زیرگروه

ضرب  (، حاصلG/Z(G)های  کاربردهای آن )از جمله بررسی ویژگی

 ها قضایای یکریختی و کاربردهای آن ها مستقیم داخلی زیرگروه

هایی از آن، هسته همریختی و محاسبه آن در  هاو مثال همریختی گروه  گروه و ارزشیابی   هفتم

ها بر  های همریختی )از جمله اثر آن های ارائه شده، ویژگی مثال

  ها( زیرگروه
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آزمون ارزشیابی ضمن نیمسال که در آن دانشجویان معلمی به پرسشهای 

 مطرح شده از سوی استاد به صورت کتبی پاسخ خواهند داد.

های  ها،حلقه یکدار و مثال های مقدماتی حلقه های آن، ویژگی حلقه و مثال  حلقه و میدان هشتم

 های آن آن، حلقه جابجایی و مثال

های آن، محک فشرده برای زیرحلقه بودن، مقسوم علیه  زیر حلقه و مثال

 های آن  صفر و مثال

های آن قضتایای مقتدماتی    ها و مثال های آن، میدان دامنه صحیح و مثال حلقه و میدان نهم

 ها  درباره میدان

هتای یکتدار، مشخصته             هتای آن، مشخصته حلقته    مشخصه حلقه و مثتال 

 های صحیح  دامنه

آل بتودن، حلقته ختارج     های آن، محک فشترده بترای ایتده    آل و مثال ایده حلقه و میدان دهم

 های آن  قسمتی و مثال

هتا، قضتایای مربتوط بته ایتن       هتای آن  آل اول و ماکستیمال و مثتال   ایده

 ها  آل ایده

های آن، هستته همریختتی و    هایی از آن و ویژگی  ها، مثال همریختی حلقه حلقه و میدان یازدهم

 های ارائه شده  یافتن آن در مثال

ها  ها)رابطه آن های یکدار و میدان آل بودن هسته قضایایی درباره حلقه ایده

 (Znو  Zبا 

 هایی از آن  آل اصلی و مثال آل اصلی، حلقه ایده ایده حلقه و میدان دوازدهم

 های آن  حلقه کسرها و مثال

هتای مقتدماتی حلقته چنتد      های آن ویژگتی  ای ها و مثال حلقه چند جمله حلقه و میدان سیزدهم

 ها   ای جمله

 های آن  ها و ویژگی دامنه تجزیه یکتا، مثال

 های آن ها و ویژگی دامنه اقلیدسی، مثال حلقه و میدان چهاردهم

 شده های معرفی ارتباط با دامنهها در  ای بررسی حلقه چندجمله

های آن، معادله کالسی گتروه )بتدون    های تزویج یک گروه و مثال کالس  مطالب تکمیلی گروه پانزدهم

 اثبات(

p-های مقدماتی  های آن، ویژگی گروه و مثالp-ها گروه 
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 قضایای سیلو مطالب تکمیلی گروه شانزدهم

 برخی از کاربردهای قضایای سیلو

 

استاد درس در پایان هر جلسه مسائلی مرتبط با مطالب همان جلسه به دانشجویان ارائه میدهد تا برای  تکالیف یادگیری:

ها را به صورت مکتوب تحویل دهند. این مسائل می تواند به انتخاب استاد از منبتع انتختابی جهتت     تاریخی مشخص راه حل آن

 تدریس یا سایر منابع باشد .

دهد که به  استاد درس به صالحدید خود، ارائه بخشی از مطالب درسی را بر عهده دانشجویان قرار میدی: تکالیف عملکر

 های کوچک به مطالعه موضوع پرداخته و در تاریخی مشخص در کالس تدریس نمایند. صورت انفرادی یا در گروه

 

 راهبردهای آموزش و یادگیری

شتود؛ هرچنتد کته در هتر جلسته درس دانشتجویان        ت آموزشگر انجام میهای کالس درس با محوری در این درس، آموزش

اند بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازند، تکالیف را انجام دهند و در مباحتث شترکت    مشارکت دارند و آنها موظف

ادگیری موضتوع متورد تتدریس    نمایند. همچنین، دانشجویان حق دارند به طرح پرسش جهت رفع اشکاالت احتمالی خود برای ی

 بپردازند.

بخشی از مطالب نیز به صورت سمینار کالسی بر عهده دانشجویان معلمی قرار خواهد گرفت تا آمتادگی الزم بترای برنامته    

ریزی آینده آنها در کالس درس خود، فراهم شود. در این درس حل مسئله به عنوان بخش مهمی از فرایند یتادگیری از اهمیتت   

 خوردار است.خاصی بر

 

 . منابع آموزشی 6

 در این درس استفاده از منبع مکتوب الزامی است.

 منبع اصلی:

Contemporary Abstract Algebra. Joseph A. Gallian. 

:منابع کمکی  

 Basic Abstract Algebra 2nd Edition P. B. Bhattacharya  S. K. Jain S. R. Nagpaul. 

 A First Course in Abstract Algebra, John B. Fraleigh 3th Edition. 
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 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

گیرد که در آن دانشجویان به اثبات قضایا و در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت می 0ارزشیابی پایانی در درس جبر

 پردازند.  حل مسائل مطرح شده از سوی استاد درس می

شود و دستاورد آن ارزشیابی ضمن نیمسال: ارزشیابی ضمن نیمسال برای اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیری انجام می

 شود.جهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته می

-انجام تکالیف کالس درس، مشارکت در مباحث و ارائه سمینارهای کالسی با هم لحاظ میارزشیابی تکالیف: ارزشیابی 

دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهای او به تکالیف انجام شده، به شوند. آموزشگر در مواردی که صالح بداند، اجازه می

 ها اقدام کنند.  اصالح آن

 شود: به میسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاس

 درصد امتیاز  21ت پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس: 

 درصد امیتاز  21ت آزمون ضمن نیمسال: 

 درصد امتیاز  11ت آزمون پایانی: 

  

 سایر نکات: 

  مواردی که توجه به آن در این درس مهم است:

 آمادگی مدام برای گفتگوهای کالس.  

 س. مشارکت جدی و موثر در مباحث کال 

 رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس.  

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

ها را در  تواند آن نظر شده است. استاد درس به صالحدید خود می ها به دلیل کم بودن زمان صرف از برخی اثبات 

 کالس ارائه نماید.

 الب به شکل سمینار کالسی بر عهده دانشجویان قرار گیرد.شود که ارائه بخشی از مط توصیه می 

توصیه میشود، به دلیل دشواری برخی مطالب، برنامه هفتگی این درس به صورت دوجلسه مجزا در روزهای مختلف  

 هفته تشکیل شود.
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 «5آنالیز ریاضی »س سرفصل در

 . معرفی درس و منطق آن5

ها موضوعاتی نظیر  است و در آن  مربوط همگرایی و حد ریاضیات است که با مفاهیمنام عمومی بخشی از  آنالیزریاضی

یا اعداد  اعداد حقیقی شود. این موضوعات را معموالً در عرصه بررسی می توابع غیرجبری و پذیری مشتق و گیری انتگرال و پیوستگی

فضای « نزدیکی»توان آنها را در هر فضائی از موجودات ریاضی که در آن مفهوم  کنند ولی می ها بحث می و توابع مربوط به آن مختلط

های مربوط به دقیق کردن مبانی و  کار برد. آنالیز ریاضی از کوشش وجود دارد به فضای متریک « فاصله»توپولوژیک یا 

 .سر برآورده است حسابان های تعریف

پلی است  پردازد. کلمه آنالیز به همین معنی )نقاط استثنایی( است. در واقع آنالیز ریاضی  لیز ریاضی به نقاط استثنایی ریاضیات میآنا

یابد.  و انتگرال لبگ تعمیم می استیلتیس–انتگرال ریمان مثال در مورد انتگرال، انتگرال معمولی به .کند مرتبط می جبر را به توپولوژی که

 .ای ظریف و دقیق است ریاضی زمینه آنالیز

دانشجومعلمان پس از قرار گرفتن در معرض این درس با ریاضیاتی که در ترم اول و دوم  تدریس می شود از سطحی باالتر و بصورت  

منطقی آشنا شده، که این امر می تواند ضمن ایجاد توانایی باال در استدالل منطقی،  در باال بردن اعتماد به نفس و استقالل فکری در 

 یاضیات محض و طراحی فرصتهای یادگیری کالسی به وی کمک نماید.برخورد با مسایل ر

 

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

 0تعداد واحد: 

 ساعت 60زمان درس: 

 پیشنیاز: 

، مبانی 2ریاضی عمومی

 ریاضی

 0نام درس: آنالیزریاضی 

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

 خواهد بود:

توانند مسئله های مربوط به این حوزه را حل  می مربوطه،ضمن آشنایی با مفاهیم 

نموده و پس از درک عمیق دانش ارائه شده و آشنایی با روشهای مطالعه این حوزه 

در باال بردن قدرت استدالل، اعتماد به نفس و استقالل فکری در برخورد با مسایل 

کالسی از آنها استفاده نماید و با  ریاضیات محض و طراحی فرصتهای یادگیری
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 شایستگی اساسی:

ck&pck  5کددددد-

 99و5-9و2-5و5

درک نظریه های یادگیری ریاضی ساختار برنامه درسی آنلیز ریاضی را بررسی و  

تحلیل کرده و نسبت به سازماندهی فرصتهای یادگیری با رویکرد فراشاخت برای 

 درک و بکارگیری مفاهیم و مهارتهای ذکر شده اقدام نماید.

 9سطح 2سطح 5سطح  هامالک

در ایتن ستطح دانشتتجو    درک مفاهیم 

هتتر مفهتتوم را بصتتورت 

مجتتزا و بتتدون دانستتتن 

ارتبتتتاط آن بتتتا ستتتایر 

مفتتتاهیم بتتته صتتتورت 

شتتهودی و عینتتی درک 

می نمایتد و بترای هتر    

کدام مثال هایی را ارایه 

 می کند.

در این سطح دانشجو بتا  

اثبتتتتتات ختتتتتواص و 

کابردهتتای متترتبط بتتا   

مفتتتاهیم  درک شتتتده   

آشتتنا متتی شتتود و متتی 

تواند از آن ها برای حل 

مستتایل ستتاده استتتفاده 

 کند.

در این ستطح دانشتجو متی    

تواند ارتباط میتان هرمفهتوم    

را با سایر مفاهیم بته ختوبی   

درک کنتتد و از آن در حتتل  

 مسائل پیچیده استفاده نماید

توانتتتتتتتتایی در  

 استدالل

در ایتن ستطح دانشتتجو   

می تواند با ارایته مثتال   

هتای شتهودی درستتتی   

قتتوانین اثبتتات شتتده را  

بتترای ستتایرین توضتتیح 

 دهد.   

در ایتتن ستتطح دانشتتجو 

قدرت استدالل و اعتماد 

بتته نفتتس کتتافی بتترای 

بیتتان دوبتتاره درستتتی    

قتتوانین اثبتتات شتتده را  

 دارد.

در این ستطح دانشتجو متی    

توانتتد بتتته طتتتور مستتتتقل  

یق برای برختی  استداللی دق

از قوانین اثبات نشتده ارایته   

 نماید.   

در ایتن ستطح دانشتتجو    مسئله مهارت حل 

باید بتوانتد بتا استتفاده    

ازمفتتتتاهیم و قتتتتوانین 

خوانده شده  و با  بهتره  

گیتتری از راهبتترد رستتم 

نمودار و شکل و راهبرد 

مدلسازی مسایل ستاده  

 مرتبط را حل کند.

در ایتتن ستتطح دانشتتجو 

بتا استتتفاده  بایتد بتوانتد   

ازمفتتتتاهیم و قتتتتوانین 

خوانتتده شتتده  مستتایل  

پیچیتتده را بتته صتتورت  

 گروهی حل کند.

در این ستطح دانشتجو بایتد    

بتواند قوانین خوانده شتده را  

بسط و تعمیم داده  و مسایل 

پیچیده را به صتورت فتردی   

 حل کند.
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2 

 

 اعداد مختلط و حقیقی اعداد فصل اول: دستگاه 

 ساخت اعداد حقیقی و ارتباط آن با اعداد گویا  -

 معرفی مجموعه مرتب، کراندار،  سوپرموم و اینفیمم  -

 بیان اصول موضوع جمع، ضرب و توزیع پذیری و بیان اصل کمال یا تمامیت -

 و نتایج حاصل از آن  𝐼𝑅تعریف میدان و اثبات خواص آن، تعریف  میدان حقیقی و اثبات خاصیت ارشمیدسی  -

 معرفی دستگاه توسعه یافته اعداد حقیقی  -

تعریف اعداد مختلط، بیان و اثبات خواص مرتبط با اعداد مختلط، بیان نامساوی های مثلثی و نامساوی شتوارتز و ارایته اثبتات     -

 برای آن ها 

 اقلیدسی بیان و اثبات خواص مرتبط با فضای  -تعریف فضای اقلیدسی، نرم و ضرب داخلی  -

 

 تکلیف یادگیری:

دانشجو باید بتواند مفاهیم ذکر شده را تعریف کرده و درستی خواص را به عنوان تمرین حل نماید. ضمنا تمرینات کتتاب یتا تمرینتاتی را    

 که استاد ارایه می کند را حل نماید.

 تکلیف عملکردی:

مثل خاصیت ارشمیدسی و نامساوی مثلثتی  »استنتاجی بعضی از قوانین مهم دانشجو باید بتواند با استفاده از استدالل شهودی و استدالل 

 را توضیح داده و  اثبات کند.« و شوارتز

 

 فصل دوم: توپولوژی پایه

 تعریف مجموعه های متناهی، شمارش پذیر و ناشمارا،  بیان و اثبات قضایای مربوط به آن ها  -

 چگتال،  کرانتدار،  متمم، بسته، باز،  های مجموعه  تعریف و درونی تنها، حدی، نقاط همسایگی، تعریف متریک، فضایتعریف  -

  ها آن به مربوط قضایای اثبات و بیان

  آن به مربوط قضایای اثبات و متریک فضای در فشرده های مجموعه معرفی ، فشرده های مجموعه تعریف -

  «وایرشتراس» و  «برل – هاینه» قضایا اثبات و بیان -

  ها آن به مربوط قضایای اثبات و بیان همبند، و کامل کانتور، های مجموعه تعریف -

 

 تکلیف یادگیری:
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دانشجو باید بتواند مفاهیم ذکر شده را تعریف کرده و با ارایه مثال های خاص آن ها را در فضاهای مختلف متریک توضیح دهد. ضتمنا،  

 تمرین حل نماید و تمرینات کتاب یا تمریناتی را که استاد ارایه می کند را حل نماید.درستی خواص را به عنوان 

 

 عددی های سری و له دنبا فصل سوم:

 اثبات و بیان زبرینه،  و زیرینه حد یکنوا، دنباله کوشی، له دنبا دنباله، زیر همگرا، دنباله متریک، فضای در له دنبا مفاهیم تعریف -

 ها آن به مربوط قضایای

 واگرایی و همگرایی آزمونهای انواع اثبات و بیان نامنفی، جمالت با سری و سری تعریف -

 .آن به مربوط خواص اثبات و بیان و مطلق همگرایی سری تعریف -

 

 

 تکلیف یادگیری:

مثال های خاص آن ها را در فضاهای مختلف متریتک و فشترده  توضتیح    دانشجو باید بتواند مفاهیم ذکر شده را تعریف کرده و با ارایه 

 دهد. ضمنا، درستی خواص را به عنوان تمرین حل نماید. ضمنا تمرینات کتاب یا تمریناتی را که استاد ارایه می کند را حل نماید.

 تکلیف عملکردی:

توسط استاد مشخص می شود را بته چنتد روش توضتیح داده و    دانشجویان باید بتوانند به صورت گروهی بعضی از قوانین  این فصل که 

 اثبات کنند.

 

 فصل چهارم: پیوستگی

  ها آن به مربوط قضایای اثبات و بیانتعریف حد و پیوستگی تابع روی فضای متریک،  -

 .ها آن اثبات و متریک فضای در فشردگی و پیوستگی بیان خواص بین -

 .ها آن اثبات و متریک فضای در وهمبندی پیوستگی بیان خواص بین -

 .ها آن اثبات و متریک فضای در یکنوا وتوابع پیوستگی بیان خواص بین و دوم نوع ناپیوستگی و ساده ناپیوستگی تعریف -

 

 تکلیف یادگیری:

تمریناتی را کته   دانشجو باید بتواند توابع پیوسته و ناپیوسته را در فضای متریک با ارایه مثال های متنوع تعریف کرده و تمرینات کتاب یا

 استاد ارایه می کند را حل نماید.

 تکلیف عملکردی:

دانشجویان باید بتوانند به صورت گروهی بعضی از قوانین  این فصل که توسط استاد مشخص می شود را بته چنتد روش توضتیح داده و    
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 اثبات کند.

 

 فصل پنجم: مشتقگیری

و « قضتیه کوشتی  »، « قضتیه مقتدارمیانگین  »، «قاعده زنجیتره ای  » یادآوری مفهوم مشتق، اثبات قضیه های مشتق )مانند  -

 « قضیه مقدار میانی برای مشتق»

 یادآوری و تعریف مشتقهای چ  و راست،  اثبات قضیه های مشتق مانند قاعده هوپیتال و قضیه تیلور. -

 درستی قضیه مقدار میانگین برای توابع برداریتعریف مشتق توابع برداری و بررسی  -

 

 تکلیف یادگیری:

دانشجو عالوه بر عمق بخشیدن به مفهوم مشتق و قضایای مربوط به آن، می تواند به روش شهودی و با ارائه مثال کلیه قواعتد مربتوط   

 به توابع مشتق پذیر را توضیح دهد و تمرینهای مربوط به منبع معرفی شده را حل نماید.

 تکلیف عملکردی:

دانشجویان باید بتوانند به صورت گروهی بعضی از قوانین  این فصل که توسط استاد مشخص می شود را بته چنتد روش توضتیح داده و    

 اثبات کنند.

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

 الس درس می باشد. راهبردهای اصلی تدریس با استفاده از روش مکاشفه ای و روش فعال با مشارکت دانشجویان در ک

استاد در برخی مباحث با توجه به زمان آموزشی و صالحدید خود می تواند مسئولیت اثبات و توضیح برخی از قضایا را به عنوان تمرین به 

 توسط دانشجویان انجام شود. تواند به صورت انفرادی یا گروهی عهده دانشجویان قرار دهد. این فعالیت می

که در ساعتهایی غیر از ساعتهای کالس اصلی ارائه می شود در افزایش راندمان یادگیری دانشجویان بسیار مثمر  ارائه کالس حل تمرین

ثمر خواهد بود.  مسئولیت این کالس می تواند به عهده دانشجویی که قبال این درس را گذرانده و تستلط کتافی بتر درس دارد گذاشتته     

 شود.

 

 :درس مراجع و بع منا. 6

 فنی و علمی انتشارات اکبر، علی زاده، عالم ریاضی، آنالیز اصول والتر، رودین، -0

 شریف صنعتی دانشگاه علمی انتشارات موسسه اکبر، علی زاده، عالم ریاضی، آنالیز تام، اپوستل، -2

 زعفرانی، جعفر، مرکزنشردانشگاهیاصول آنالیز حقیقی،  ربرت جی، بارتل، -7
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 یادگیری. راهبردهای ارزشیابی 1

 مالک ارزشیابی دانشجویان به صورت زیر پیشنهاد می شود: 0با توجه به انتزاعی بودن درس آنالیز

 

 ارزشیابی های مستمر:

 نمره 2میزان مشارکت دانشجو در حل تمرینهای کالسی،  -

 نمره 7عملکرد دانشجو در امتحانات هفتگی،  -

 نمره 1امتحان کتبی میان ترم به میزان  -

 

 ارزشیابی پایانی: 

 نمره 01امتحان کتبی پایان ترم به میزان 

 

 

 سایر نکات:

 های مجری این درس با هماهنگی استاد درس، برای افزایش سطح علمی دانشجویان،  پیشنهاد می شود پردیس

 در برنامه لحاظ نمایند. ساعت کالس حل تمرین 2هقته ای
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 «آمار و احتمال» سرفصل درس

 معرفی درس و منطق آن. 5
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در دنیای امروز انتظار بر آن است معلمان عالوه بر آن که در تفکر و حرفه پژوهشی جدی باشند نسبت به تشخیص و درک 

ابزارهای پژوهشی از جمله فنون آماری که بدون تردید از تدابیر با ارزش پژوهش تجربی است نیز تا حد ممکن عالقمند و کوشا 

ها به ویژه ماهیت نظری آن نیز آشنا باشند. عالوه بر آن تشویق و ترغیب های کاربردی این روشست تا با جنبهباشند، لذا نیاز ا

های آماری در حل مسائل پژوهشی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار معلمان به تفکر منطقی و اصولی و نشان دادن کاربرد روش

 است.

های آماری دارد اش انجام دهد نیاز به اطالعاتی از روشهایی در زمینه شغلیپژوهش بنابراین بدیهی است، اگر معلمی قرار باشد

افزارهای به روز باشد. درس آمار و و با توجه به پیشرفت تکنولوژی زمانی پژوهش موفقیت آمیز است که همراه با استفاده از نرم

 رد.احتمال می تواند بستر مناسبی برای تحقق این شایستگی ها فراهم آو

 

 مشخصات درس

 عملی-نوع درس: نظری

 0:تعداد واحد

 ساعت01زمان درس: 

 0پیشنیاز: ریاضی عمومی 

 نام درس: مبانی آموزش ریاضی در دوره ابتدایی

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

و آشنایی با آمار توصیفی و تجزیه و تحلیل  آشنا ساختن دانشجو معلمان با مفاهیم اساسی علم آمار

آماری و کمک به آنها در درک و فهم روشهای آماری به طریقی که بتواند مسائل تحقیقی را با موفقیت 

 انجام دهند.

 شایستگی اساسی:

ck&pck  5و5-5کد-

 99و5-9و2

 9سطح 2سطح 5سطح  هامالک 
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آشنایی با آمار 

توصیفی و 

تجزیه و 

تحلیل 

آماری)تبیین 

مساله در 

 توصیف(

در این سطح دانشجو معلم 

-های آماری را جمعداده

آوری و در جدولی تنظیم و 

-نمودار مربوط را رسم می

کند ولی ارتباط بین اجزا را 

 داند.نمی

در این مرحله دانشجو 

معلم با محاسبه 

های آماری مورد شاخص

ها را از جهت نیاز داده

نوع و توزیع پراکندگی 

 دهد.تشخیص می

آمده با تلفیق موارد بدست

در سطوح قبلی یک مدل 

همراه با ساختار آماری 

آورده و به تفسیر بدست

ها بصورت توصیفی داده

 پردازد.می

استفاده از 

دانش خود در 

مسائل 

تحقیقی)تبیی

ن مساله در 

 تحلیل(

-های تحلیلی دادهبا روش

های الزم آشنا ها و آزمون

عمل  شود ولی درمی

داند ها را نمیبکارگیری آن

افزارهای در ضمن با نرم

مربوطه در این درس آشنا 

 شده است.

های با استفاده از روش

تحلیلی و آزمونهای 

خوانده شده و استفاده از 

افزارهای آموزش نرم

ا را تجزیه دیده شده داده

کند ولی و تحلیل می

 تفسیری از آنها ندارد.

ی هابا استفاده از روش

توصیفی و تحلیلی و نتایج 

بدست آمده نتایج را 

عالوه بر تجزیه و تحلیل 

نماید و نتایج تفسیر می

بدست آمده را به جامعه 

تعمیم و ارائه را همکار 

 کند. می

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: آمار توصیفی

 مختصری از تاریخچه آنمعرفی علم آمار و احتمال داده همراه با  -0

 ها و انواع آنداده -2

 هابندی دادههای آماری و طبقهجدول -7

 ای، هیستوگرام، چندضلعی، منحنی فراوان نرمالنمودارها شامل: نمودار ستونی، دایره -0

 معیارهای گرایش به مرکز شامل: میانگین حسابی، میانگین هندسی، میانگین توافقی، میانه و مد -1

 ها، واریانس، انحراف معیار، ضریب تغییراتشامل: میانگین انحراف معیارهای پراکندگی -6

 چاولگی و برجستگی -3

 تکالیف یادگیری: 

 های مربوط به بخش.تمرین

 تکالیف عملکردی: 
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بندی نموده و معیارهای مرکزی و پراکندگی را آوری شده از یک مجموعه را برای یک یا چند متغییر دلخواه طبقههای جمع-داده

 پردازد.ها میمحاسبه و نمودار مناسبی را رسم نماید و بر مبنای آمار توصیفی به توصیف آن ویژگی

 

 فصل دوم: احتمال

استقالل  –های شمارش احتمال شرطی مروری بر روش –فضای احتمال گسسته و پیوسته  –جبر پیشامدها  –فضای احتمال 

 قضیه بیز. –پیشامدها 

 تکالیف یادگیری: 

 های مربوط به بخش.تمرین

 تابع چگالی احتمال –تابع توزیع احتمال  –فصل سوم: متغیر تصادفی 

 معرفی متغییرهای تصادفی گسسته و پیوسته -

 تابع چگالی احتمال –تابع جرم احتمال  -

 امید ریاضی و واریانس یک متغیر تصادفی -

 ایتوزیع حاشیه معرفی اجمالی توزیع توام دو یا چند متغیر تصادفی )پیوسته و گسسته( و -

 همبستگی و استقالل دو متغیر تصادفی –کوواریانس)همپراش(  -

 های برنولیدنباله آزمایش -

 قضیه حد مرکزی بدون اثبات –ای قضیه دو جمله –ای تقریب دو جمله –توزیع نرمال  –ای توزیع دو جمله -

 تکالیف یادگیری: 

 های مربوط به بخش.تمرین

 

 های آماریآزمونفصل چهارم: برآورد و 

 مفهوم برآورد خوب -

 ای و برآورد نسبتتوزیع نمونه –واریانس و انحراف معیار  –برآورد میانگین  -

 های یک دامنه و دو دامنهآزمون –انواع خطاها  –اصول آزمونهای آماری  -

 مختصری از مفهوم فاصله اطمینان و رابطه آن با آزمون فرض -

 وقتی واریانس نامعلوم باشد )برای نمونه کم و زیاد( آزمون فرض در مورد میانگین و نسبت -

ها نامعلوم ولی برابر باشند آزمون فرض در مورد میانگین و نسبت در مورد دو توزیع مستقل وقتی که واریانس -

 )برای نمونه کم و زیاد(

 تکالیف یادگیری: 
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 تمرینات بخش

 : تکالیف عملکردی

گیری انتخاب نموده و با یک روش آماری مناسب آزمون مناسبی را طراحی و نتیجهاز جامعه موردنظر دانشجو نمونه تصادفی 

 گیرد.افزاری را در همه مراحل بکار مینماید و برنامه نرم

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

د بر اساس باششود و دانشجو ملزم میدر این درس آموزش کالس با محوریت استاد و همراهی و مشاکت دانشجویان انجام می

منابع اعالم شده به مطالعه منابع پرداخته و با آمادگی در کالس درس حضور یابد. در ابتدای جلساتی که الزم است دقایقی اط 

شود و استاد با مشارکت ساعات کالس با تشخیص استاد به بررسی کارهای دانشجویان در کار عملی اختصاص داده می

 پردازد.ی کار یک دانشجو و رفع اشکاالت احتمالی میدانشجویان به بحث و گفتگو و بررس

 . منابع آموزشی6

 دانشگاه شیراز –آمار و احتمال مقدماتی. نویسنده: دکتر جواد بهبودیان  .0

 مرکز نشر دانشگاهی –ترجمه ابوالقاسم بزرگ نیا  –نویسنده: برنادو. لیندگرن  –نظریه آمار جلد اول  .2

 ترجمه : میربهادر قلی آریا نژاد و محمد ذهبیون –نویسنده : رونالدو والپول  –بردی ای بر آمار و احتماالت کارمقدمه .7

ترجمه: مرتضی شهرآشوب و فتاح  –نویسنده : گوری باتاچاریا و ریچارد آرنولد جانسون  –مفاهیم و روشهای آماری  .0

 میکائیلی

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره  01ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

افزار آموزش داده شده در کار عملی دانشجو و مجموعه تکالیف عملکردی فردی ارزیابی پوشه کار: مهارت در بکارگیری نرم

 نمره 6به میزان 

 نمره  0ارزشیابی فرآیند: آزمون میان ترم به میزان 

 سایر نکات:

شود تا دانشجویان در مراحلی از کالسها با تشخیص استاد مربوطه آموزش داده می spssیش بینی شده افزاری پبرنامه نرم

 بتوانند در تکالیف عملکردی خود از ان استفاده نمایند.
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 «مبانی ترکیبیات» سرفصل درس

 . معرفی درس و منطق آن5

بررسی مسائل مربوط به انتخاب، شمارش و بازیهای شمارشی، گراف ها و مسائل ریاضیات است که به  های از ترکیبیات، شاخه

 پردازد. یکی از مهمترین کاربردهای این شاخه استفاده آن در برنامه نویسی کامپیوتری ساختاری روی مجموعه های متناهی می

ن ویژگی است که آموختن آن نیاز به اطالعات ها است. از آنجا که به نسبت سایر شاخه های ریاضی، ترکیبیات حائز ای و الگوریتم

خاصی از ریاضیات ندارد لذا در پایه های مختلف درسی می توان جهت تاثیر بر تفکر فراگیران به آن پرداخت. بسیاری از مسائل 

الهای اخیر اند امروزه اهمیت زیادی در ریاضیات محض و کاربردی دارند. در س ترکیبیات که در گذشته برای تفریح بررسی شده

های ریاضیات تبدیل شده و همواره گسترش یافته است، یکی از مهمترین علل این گسترش  ترکیبیات به یکی از مهمترین شاخه

باشد.کامپیوتر و ترکیبیات یاری رسان یکدیگر بوده اند. کامپیوتر ها برای عمل نیاز به برنامه داشتند و  سریع، اختراع کامپیوتر می

ی کامپیوتری الگوریتم های ترکیبیاتی اند و از طرفی بسیاری از مسائل ترکیبیاتی که قبال قابل بررسی نبودند به اساس برنامه ها
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علت سرعت باالی کامپیوترها، بررسی شدند. ترکیبیات کاربردهایی در زمینه هایی چون نظریه کد گذاری، حساب احتماالت ، 

 آمار و تحلبل الگوریتم ها دارد.

 مشخصات درس

 وع درس: نظرین

 7تعداد واحد: 

 ساعت00زمان درس: 

 پیشنیاز: )مبانی علوم ریاضی(

 

 نام درس: مبانی ترکیبیات

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

مفاهیم اصلی و پایه ای در ترکیبیات و ساختارهای مختلف گسسته نظیر مجموعه های متناهی، 

ماتریسها، گرافها، مربعهای التین و ... را شناخته، با برخی مسائل اصلی آن برخورد نموده با استداللهای 

ستداللهای مبتنی دقیق ریاضی نظیر استقرای ریاضی، برهان خلف و ... و استداللهای ترکیبیاتی نظیر ا

بر شمارش، وضعیت بحرانی... و نحوه ارائه استداللهای مبتنی بر تفکر الگوریتمیک و الگوریتمهای 

 مختلف در حوزه ترکیبیات آشنا شود. 

 شایستگی اساسی:

ck&pck  5و5-5کد-

 99و5-9و2

 9سطح 2سطح 5سطح  هامالک 

یادگیری 

مفاهیم و 

ساختارهای 

 ترکیبیاتی

تعاریف و آشنایی با 

های برخی مسائل ویژگی

 ترکیبیاتی 

آشنایی با قضایای مطرح 

 شده و شرایط کاربرد آنها

-تسلط نسبی بر ویژگی

های تعاریف مختلف و 

تمایزات آنها و 

های الزم و _شرط

کافی مطرح شده و 

درک نسبی ارتباطات 

 مفاهیم گوناگون

تسلط بر مفاهیم مطرح 

شده و درک عمیق 

طرح ارتباطات مفاهیم م

شده بایکدیگر و 

 .کاربردهای آن
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کسب مهارت 

حل مسئله در 

های _حوزه

مختلف این 

 درس

تشخیص هدف مسئله و 

مفاهیم الزم جهت 

دستیابی به حل آن و حل 

مسائل مربوط به یک 

 مفهوم

تسلط بر حل مسائل 

مربوط به مفاهیم 

مختلف و درک 

ارتباطات مفاهیم 

مختلف با هم و حل 

 مسائل ترکیبی

بر ساختار مسائل تسلط 

مربوط به این حوزه و 

طرح مسائل مربوط به 

مفاهیم مختلف و 

 همچنین مسائل ترکیبی

 

 

 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: 

 دوره سریع مفاهیم مجموعه ها، توابع، الگوریتم و منطق گزاره ها و جبر بول. 

 تکالیف یادگیری: 

 منابع معرفی شده با تشخیص استاد.حل مسائل مربوط از 

 فصل دوم: 

شمارش شامل: مفاهیم اصلی، اصل النه کبوتری، تبدیلها و ترکیبها و ضرایب دو جمله ای، اصل شمول و عدم شمول، روابط 

  بازگشتی، توابع مولد.

 تکالیف یادگیری: 

 حل مسائل مربوط از منابع معرفی شده با تشخیص استاد.

روابط و انواع آنها: روابط و نمایش آنها، روابط هم ارزی و افرازها، روابط ترتیب جزءی و ترتیب کامل، بستار یک فصل سوم:  

 رابطه نسبت به خواص مختلف، 

 تکالیف یادگیری:

 حل مسائل مربوط از منابع معرفی شده با تشخیص استاد.

ماتریسها: ماتریسها از نگاه ترکیبیاتی، برخی خواص مهم ماتریسهای صفر و یک)آماده سازی برای بخش  فصل چهارم:

 مربعهای التین و گرافها(، آشنایی با ماتریسهای هادامار و برخی نتایج در این مورد)با نظر استاد(.

 تکالیف یادگیری:

 حل مسائل مربوط از منابع معرفی شده با تشخیص استاد.
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گرافها و مدلهای مبتنی بر آنها: معرفی مفهوم گراف با تاکیید بر کاربردهای آن در مدل سازی، آشنایی با مفاهیم  پنجم:فصل 

اصلی نظریه گراف نظیر دور، مسیر، درجه، دنباله درجه ای. انواع اصلی گراف نظیر: گرافهای کامل، درختها، گرافهای دو بخشی، 

فهای جهت دار و تورنومت ها، تطابق های کامل و ماکسیمم، رنگ آمیزی گرافها و چندجمله گرافهای اویلری و همیلتونی و گرا

 ای رنگی.

 تکالیف یادگیری: 

 حل مسائل مربوط از منابع معرفی شده با تشخیص استاد.

ط این مربع های التین، طرح ها و هندسه های متناهی: آشنایی با تعریف و مفاهیم اصلی با تاکیید بر ارتبافصل ششم: 

 مفاهیم، ارائه مفهوم نمایندگی سیستم های متمایز و همچنین طرح صورت قضیه هال و ارائه مثال و کاربرد در مربع های التین.

 تکالیف یادگیری: 

 حل مسائل مربوط از منابع معرفی شده با تشخیص استاد.

 های مجموعهفصل هفتم: 

 تکالیف یادگیری: 

 شده با تشخیص استاد.حل مسائل مربوط از منابع معرفی 

 تکالیف عملکردی: 

پیشنهاد می شود بنابه تشخیص استاد در جلساتی از دانشجو معلم خواسته شود تا مباحثی را بصورت انفرادی یا گروهی ارائه 

 دهند.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

واقعی بوده است و توجه بته رابطته عمیتق    با توجه به نحوه پیدایش این شاخه از ریاضیات )گراف( که مبتنی بر حل مسائل 

مفاهبم این درس با مسائل روزمره استفاده از مثالهای حاوی کاربرد مفاهیم موردنظر می باشد و مشارکت دانشتجو در حتل   

 مسائل اهمیت داشته

درس  بخشی از این درس با کمک ایجاد فرصت های یادگیری مستقیم صورت میگیرد از طرفی با توجه به ایتن نکتته کته   

مسئله محور بوده، حل تمرین و یادگیری از طریق حل مسئله اهمیت دارد، لذا ایجاد فرصتتهای یتادگیری مشتارکتی بترای     

 یادگیری بهتر توصیه میشود.

 پیشنهادی . منابع آموزشی6

 I. Anderson. (5383). A first Course in combinatorial mathematics, second ed. 

Oxfod Applied Mathematics and Computing Science Series, The Clarendon 

Press Oxford University press. New York. 

 R. Garnier& J.Taylor. (2151). Discrete mathematics, third ed. CRC press. Boca 

Raton, FL. 



091 

 

 

 ترجمه علی عمیدی.رالف گریمالدی. ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی از دیدگاه کاربردی. جلد اول.  

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره  01ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

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

 نمره. 1ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

 «نظریه اعداد» سرفصل دروس 

 . معرفی درس نظریه اعداد5

پردازد و یکی از معدود درسهای ریاضی می باشد که دارای  های اعداد به ویژه اعداد صحیح می درس نظریه اعداد به مطالعه ویژگی

و مقدمه ای برای   قدمت تاریخی بوده و با نیاز بشر به محاسبات و خواص اعداد متولد شده است . این درس عالوه بر این که پایه

ورود به مباحث دیگر ریاضی مانند نظریه های تحلیلی اعداد، نظریه های جبری اعداد، نظریه های هندسی، ترکیبیاتی و محاسباتی 

 اعداد می باشد. به گفته صاحب نظران از لحاظ تحریک کنجکاوی طبیعی آدمی در علوم ریاضی نقش موثری را بازی مینماید.

 مشخصات درس

-س: نظتتترینتتتوع در

 عملی

 7تعداد واحد:

 ساعت 00زمان درس: 

 پیشنیاز: مبانی ریاضی

 

 نام درس: نظریه اعداد 

 

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

 خواهد بود:

ها  ، همنهشتیاعداد اولدانشجو معلم با فراگیری مفاهیم مرتبط با بخشپذیری، 

و توابع حسابی بتوانند مسئله های مربوط به این حوزه را  و مطالب مرتبط با آن

حل نموده و پس از درک عمیق دانش ارائه شده و آشنایی با روشهای مطالعه 

این حوزه در طراحی فرصتهای یادگیری کالسی از آنها استفاده نماید و با 

درک نظریه های یادگیری ریاضی ساختار برنامه درسی نظریه اعداد را تحلیل 

کرده و نسبت به سازماندهی فرصتهای یادگیری برای درک و بکارگیری 

 مفاهیم و مهارتهای ذکر شده اقدام نماید.

شایسددددددددتگی 

 اساسی:

Ck&pck  5کددد-

و  9-9و  2-5و  5

9-9 

 

 9سطح 2سطح 5سطح  هامالک

درک مفتتتاهیم و  

کستتب مهتتارت  

حتتتل مستتتئله و 

آشنایی با مفتاهیم بته صتورت    

سطحی و بازگویی آنها توستط  

دانشتتجو. همچنتتین دانشتتجو  

درک عمیتتتق مفهتتتوم و  

مدلستتازی بتتا کمتتک آن، 

همراه بتا فهتم ارتباطتات    

دانشجو معلم خواهد 

توانست ارتباط میان 

مفتتتاهیم تتتتدریس 
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مدلستتتتتازی در  

حوزه هتای ذکتر   

 شده.

معلم بتواند  هر یک از مفاهیم 

تتتتدریس شتتتده را بصتتتورت  

جداگانتته استتتفاده نماید.کستتب 

مهارت مکانیکی حل مسئله در 

 حیطه تدریس شده.

ای. دانشتتجو درون حتتوزه 

معلم بایتد در ایتن ستطح    

بتواند مفاهیم و مهارتهای 

آموخته شده را در مستائل  

همتتان حیطتته بصتتورت   

 مبتکرانه بکارگیرد.

شتتتده را درک و در 

حل مسائل تلفیقتی  

از آنهتتتا استتتتفاده  

 نماید.

 

 ساختار آنهای یادگیری، محتوای درس و . فرصت2

 

 نیاز و مطالب مقدماتی. بخش صفر: مطالب پیش

ترتیبی و قضایای مرتبط با آن، استقرای ریاضی و ... . مقدمته   ترتیب، اصل خوش یادآوری مفاهیم عضو ابتدا، عضو انتها، مجموعه خوش

 های ریاضی. هو تاریخچه کوتاهی از نظریه اعداد، لزوم پرداختن به نظریه اعداد و جایگاه آن در دیگر شاخ

 تکلیف یادگیری:

 تمرینهای مربوط به این بخش از منابع معرفی شده.

 

 بخش اول: بخشپذیری. 

بخشپذیری در اعداد صحیح و خواص آن، الگوریتم تقسیم، بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کتوچکترین مضترب مشتترک و ختواص     

لیدستتی و قضتتایای منتتتج از آن، معرفتتی و حتتل معتتادالت ستتیاله ( و قضتتایای منتتتج از آن، الگتتوریتم اقBezoutهتتا، قضتتیه بتتزو) آن

𝒂𝒙خطی + 𝒃𝒚 = 𝒄  . 

 تکلیف یادگیری:

 تمرینهای مربوط به این بخش از منابع معرفی شده.

 

 بخش دوم: اعداد اول.

 تاریخچه کوتاهی از آن، قضیه اساسی حساب، غربال اراتستن، قضیه اقلیدس، حدس گولدباخمعرفی اعداد اول و 

 تکلیف یادگیری:  

 تمرینهای مربوط به این بخش از منابع معرفی شده.

 تکلیف عملکردی:

 ( بتواند اول بودن یا نبودن یک عدد را با کمترین محاسبه بررسی نماید.Eratosthrnesدانشجو به کمک غربال اراتستن)
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 ها. بخش سوم: همنهشتی

هتای ویتژه    هتا در آزمتون   ها، به کتارگیری همنهشتتی   ها و مخفف مانده ندههای اساسی آن، دستگاه کامل ما تعریف همنهشتی و ویژگی

هتای خطتی، دستتگاه     (، همنهشتتی Bachetهای خاص معادله باشه ) های اویلر، فرما و ویلسن، حل بعضی از حالت بخشپذیری، قضیه

𝒇(𝒙)   های همنهشتی های خطی، قضیه باقیمانده چینی، حل و بحث معادله همنهشتی ≡ 𝟎. 

 تکلیف یادگیری:

 تمرینهای مربوط به این بخش از منابع معرفی شده.

 تکلیف عملکردی:

های اویلر، فرما و ویلسون  ها در اثبات مسائل و قضایا مختلف از جمله قضیه سئواالتی که دانشجو با کمک آنها بتواند از دستگاه مانده

های  مربوط به آنها به کمک بگیرد. همچنین بتواند دستگاه همنهشتیها را در حل مسائل  استفاده کند و قضایای مربوط به همنهشتی

𝒇(𝒙) ای  جمله چند همنهشتی های خطی را به کمک قضیه باقیمانده چینی حل کند و در پایان بتواند معادله ≡  کند. بحث و  راحل   𝟎

 

 های اولیه. بخش چهارم: ریشه

 های اولیه به پیمانه اعداد اول و قضایای مربوط به آن. عضو، اثبات وجود ریشهتعریف ریشه اولیه به پیمانه اعداد اول، مرتبه یک 

 تکلیف یادگیری:

 تمرینهای مربوط به این بخش از منابع معرفی شده.

 تکلیف عملکردیک

 های اولیه. بدست آوردن کلیه ریشه های معادله های داده شده و حل مسائله هایی مربوط به ریشه

 

 درجه دوم.بخش پنجم: مانده 

هتای آن، محتک اویلتر، لتم گتاوس، قتانون تقابتل مربعتی و          ها، نماد لژاندر و ویژگی های آن های درجه دوم و ویژگی ها و نامانده مانده

 کاربردهای آن.

 تکلیف یادگیری:

 تمرینهای مربوط به این بخش از منابع معرفی شده.

 تکلیف عملکردی:

 های درجه دو را بررسی کند.  بتواند حلپذیری همنهشتی

 

 بخش ششم: توابع حسابی.
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هتا، تتابع موبیتوس،     علیته  ها، تابع معرفی کننده مجموع مقستوم  علیه توابع حسابی و توابع حسابی ضربی، تابع معرفی کننده تعداد مقسوم

 دستور عکس موبیوس، تابع فی اویلر، اعداد اول مرسن، اعداد تام.

 لیف یادگیری:تک

 تمرینهای مربوط به این بخش از منابع معرفی شده

 بخش هفتم: مباحثی دیگر.

 کاربردهای نظریه اعداد در رمزنگاری و کدگذاری.

 تکلیف یادگیری:

 تمرینهای مربوط به این بخش از منابع معرفی شده

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

یری مستقیم در ارتباط با برخی موضوعات و نیز ایجاد محیطی برای یتادگیری  راهبردهای تدریس شامل تدارک فرصت های یادگ

های اکتشافی و غیر مستقیم توسط دانشجو متناسب با موضوع  مورد نظر می باشد. فرصتهای یادگیری غیرمستقیم متی توانتد بتا    

برختی از مباحتث بتا توجته بته زمتان       کمک مسئله های ارائه شده توسط استاد در منزل و کالس انجام شود. همچنین  استاد در 

توانتد بته صتورت     آموزشی و صالحدید خود مسئولیت تدریس برخی موضوعات را به عهده دانشجویان قرار دهد. این فعالیتت متی  

شود تا آنجتا کته ممکتن استت بته       توسط دانشجویان انجام شود. . در آموزش نظریه اعداد به اساتید توصیه می انفرادی یا گروهی

 شان آموزش داده شود. مفاهیم آن اشاره کرده و در صورت امکان این مفاهیم در بستر تاریخی تاریخچه

 

 . منابع آموزشی6

 نوشته: آدامز و گولدشتین     ترجمه: نارنجانی                    مرکز نشر دانشگاهی     آشنایی با نظریه اعداد

 ترجمه: محمد صادق منتخب     مرکز نشر دانشگاهی    نوشته: برتن     نظریه مقدماتی اعداد

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

با توجه به پیوستگی مطالب درس نظریه اعداد ، اطالع استاد از وضعیت مطالعه دانشجویان که در  قالب حل تمرینات توسط 

 ت، بسیار مفید می باشد.دانشجویان و یا امتحان های کوچک هفتگی )موسوم به کوییز( قابل ارزیابی اس

 بنابراین مالک ارزشیابی دانشجویان به صورت زیر می باشد:

 

 ارزشیابی پایانی: -

 نمره 01امتحان کتبی پایان ترم به میزان                       
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 ارزشیابی های میانی:-

 نمره 1امتحان میان ترم به میزان                       

 نمره 2یزان مشارکت دانشجو در حل تمرینهای کالسی، م                      

 نمره 7عملکرد دانشجو در امتحانات هفتگی،                       

 

 سایر نکات:

پیشنهاد می شود استاد بنابه فرصت آموزشی برای هر یک از فصلهای تدریس شده از دانشجویان ختود بخواهتد تتا یتک فعالیتت      

 آموزشی طراحی نمایند. 
 

رسد، ولی در خیلی از موارد در عمتل چنتین نیستت و وقتت زیتادی را       . بعضی اوقات این درس به ظاهر ساده به نظر میسایر نکات 

های حل نشده در کتل   اند، هنوز جزو غامضترین مساله ها در معرض زورآزمایی فکری بوده های آن که سده کند. برخی از مساله طلب می

توان نظریه اعداد را بدون حل مسائل فرا گرفت، توجه به حتل مستائل    آنجا که به گفته بزرگان ریاضی، نمیریاضیات به شمار می ید. از 

زنتد و   ای آن میزان درک مفاهیم را محک می ای و مسائل نظری و استداللی ضروری است. تمرینات محاسبه آن اعم از مسائل محاسبه

 ثبات را تقویت کند.تواند مهارت استدالل و ا تمرینات استداللی آن می

نیازهایی که در خالل درس با آن مواجه خواهد شد آشنا شده و آن مطالب برای  معلم با مطالب و پیش-دانشجودر بخش پیش نیاز 

های  شود. همچنین، ضمن آشنایی با تاریخچه نظریه اعداد و به ویژه مرتبط با اعداد صحیح، به جایگاه آن در دیگر شاخه او یادآوری می

 شود. برد. به این ترتیب انگیزه الزم برای دنبال کردن این درس به نوعی فراهم می اضی پی میری

هتای بخشتپذیری در اعتداد صتحیح، بتا مفتاهیم و خصوصتیات بزرگتترین          معلم عالوه بر فراگیری ویژگتی -دانشجودر بخش یک 

توانتد   ها را حل کند. همچنین متی  مسائل مربوط به آنتواند  شود و می علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک اعداد آشنا می مقسوم

هتا را   دهد تا اولین گام معلم این فرصت را می-های سیاله خطی به کار ببندد. در کل، این بخش به دانشجو این مفاهیم را در حل معادله

 یاله ضروری است.پذیری اعداد صحیح برای حل معادالت س برای حل معادالت سیاله بردارد، زیرا مطالعه خواص بخش

ها مسائل مقتدماتی مربتوط    های اعداد اول را بیان نماید و قادر باشد با استفاده از این ویژگی معلم بتواند ویژگی-دانشجو در بخش دو

شتود. همچنتین بته کمتک غربتال       معلم در این بخش بتا توزیتع اعتداد اول تتا حتدودی آشتنا متی       -به اعداد اول را حل کند. دانشجو

معلم با حتدس گولتدباخ   -( بتواند اول بودن یا نبودن یک عدد را با محاسبات کمتری بررسی نماید. دانشجوEratosthrnesاراتستن)

 شود. باشد آشنا می های معروف در نظریه اعداد می نیز که یکی از حدس

باشدکه در حل  ها می مانده ها، یکی از رویکردهای دیگر به بحث بخشپذیری با استفاده از حساب نظریه همنهشتی در بخش سه

شوند. از آنجا که بعضی از  ها و خواص آنها آشنا می معلمان با همنهشتی-معادالت سیاله کاربردهای فراوانی دارد. در این بخش دانشجو

یابند که کدامیک از اعمال مجاز در حل معادالت با تساوی در  معلمان در می-است، دانشجو ها مشابه ها با تساوی خواص همنهشتی

 ها را انجام دهد.  دهد تا محاسبات با همنهشتی ها به فرد این امکان را می ها برقرارند. دستگاه مانده همنهشتی
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را بیان کند و بتواند برای هر عدد اول دلخواه کلیه های اولیه و خواص آن  معلم قادر خواهد بود تعریف ریشه-دانشجو در بخش چهار

 های اولیه را حل نماید. های اولیه آن را بیابد و مسائل مربوط به ریشه ریشه

معلم بتواند مفاهیم و قضایای این بخش را درک کرده و بتواند مسائل مرتبط با آن را حل کند. به ویژه، بتواند -دانشجو در بخش پنج

 های درجه دوم را بررسی کند. حلپذیری همنهشتی

معلم بتواند مفاهیم و قضایای مربوط به این بخش را درک کرده و مسائل مرتبط با آن را حل کند. به ویژه -دانشجو در بخش شش

ارد که های بسیار جالبی در آنها وجود د باشند که حدس با اعداد اول مرسن و اعداد تام آشنا شوند که جزو مباحثی در نظریه اعداد می

 اند. ها کامل حل شده معدودی از آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «مبانی هندسه»سرفصل دروس 

 . معرفی درس و منطق آن5
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باشد که از قرن ها قبل از میالد مورد توجه بوده و این علم مجردات را به عینیت تبدیل ای از علوم ریاضی میهندسه شاخه

در علوم ریاضیات دارد. از طرفی به علت تفکرات استداللی )استنتاجی، استقرایی( این  اینموده، لذا از این جهت جایگاه ویژه

تواند در ساختار تفکر انسان نقش بسزایی داشته باشد. یکی از ویژگی های بارز این علم آن است که یکی از شاخه از علم می

 اولین شاخه های ریاضی است که بر اساس اصول موضوعه طراحی شده است.

رسد که فراگیران با سیر تاریخی این علم و پایه ریزی آن بر اساس اصل موضوعه توسط یونانیان آشنا ا ضروری به نظر میلذ

شوند و با سیر تکاملی و اشکاالت موجود در آن و رفع این اشکاالت توسط بنداشت های هیلبرت آشنا شده و از هندسه های 

 گاهی یافته و با شگفتی های این دانش آشنا شوند.نااقلیدسی در دوران جدید بصورت مقدماتی آ

 

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

 7تعداد واحد:

 ساعت 00زمان درس:

پیشنیاز: مبانی ریاضیات و 

 هندسه مدرسه ای

 نام درس: مبانی هندسه

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

ای از هندسه هذلولوی با اتکا به چند الگوی ارائه شده و با اقلیدسی و مقدمهفراگیران با مبانی هندسه 

روشی دقیق آشنا شده و در راستای این هدف با برخی نقایص در نحوه ارائه هندسه توسط اقلیدس و 

د هم چنین با تالش رفع این نقایص با ارائه کامل بنداشت های هیلبرت و بعضی از نتایج آن آشنا شون

 هایی برای اثبات اصل توازی اقلیدس از جهت سیر تاریخی آشنا شوند.

 شایستگی اساسی:

ck&pck  5و5-5کد-

 9-9و5-9و2

 9سطح 2سطح 5سطح  هامالک 

تبیین هندسه 

 اقلیدسی

با اصل موضوعه هندسه 

اقلیدسی و تعاریف و 

بعضی از قضایا آشنا شده 

ولی اشکاالت آن را نمی 

 داند.

با دستگاه اصول 

موضوعه آشنایی دارد و 

از مقایسه اصول 

موضوعه هندسه 

اقلیدسی و تعاریف اولیه 

ارائه شده اشکاالت آن 

 را پیدا می کند

در رفع این اشکاالت 

 تالش می کند
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تبیین هندسه 

به سبک 

 هیلبرت

با سبک هندسه هیلبرت 

به روش اصل موضوعی 

آشنا شده است ولی ارتباط 

با هندسه اقلیدسی آن را 

 نمی داند

مقایسه ای بین ساختار 

هندسه اقلیدسی و 

هیلبرت انجام می دهد 

و نتایجی را بدست می 

 آورد

با نتایج بدست آمده از 

مقایسه دو سبک هندسه 

به تصحیح هندسه 

 اقلیدسی می پردازد

با چند بررسی تاریخی  سیر تعمیم 

برای اثبات اصل توازی 

و اقلیدس آشنا شده است 

هندسه خنثی را خوانده 

 است

نتایج حاصل از مطالعه 

سیر تاریخی و علت 

پیدایش هندسه 

نااقلیدسی را بررسی می 

 کند

مقایسه ای بین هندسه 

اقلیدسی و نااقلیدسی از 

جهات مختلف انجام می 

 دهد

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: هندسه اقلیدس

 از هندسه تاریخچه ای مختصر -0

 اصول بنداشتی -3

 چهار اصل اول اقلیدس -01

 اصل توازی )اصل پنجم اقلیدس( -00

 تالش برای اثبات اصل توازی -02

در این بخش بعضی از اصطالحات آشنای هندسی را تعریف کرده و مفاهیم آموخته شده را مرور نماید و تکالیف یادگیری: 

 طالحاتی که در بخش آمده استفاده نمایدبرای تعریف بعضی موارد از تعریف نشده های هندسی و یا اص

 چند مسئله اساسی اقلیدسی را از راه ترسیم با پرگار و ستاره انجام دهد و چند تکلیف پژوهشی انجام دهدتکالیف عملکردی: 

 

 فصل دوم: بنداشت های هیلبرت

 نقایص کار اقلیدس .0

 بنداشت های میانبود .2

 بنداشت های قابلیت انطباق .7

 بنداشت های پیوستگی .0

 بنداشت ددکینه .1
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 بنداشت تازی .6

در این فصل به حل تمرینات در رابطه با مطالب ارائه شده بپردازد بخصوص تمریناتی که به تثبیت یادگیری تکالیف یادگیری: 

 و تعمیق مطالب کمک کند و یادگیرنده به تفاوت ها و مشابهات بین هندسه اقلیدسی و هیلبرت آگاه گردد

 امکان مدل هایی را بر اساس بنداشت های هیلبرت ارائه دهددر صورت تکالیف عملکردی: 

 

 فصل سوم: هندسی نتاری

 هندسه بی بنداشت توازی .0

 قضیه زوایای متبادل درونی .2

 قضیه زوایای بیرونی مثلث .7

 اندازه زاویه ها و پاره خط ها .0

 قضیه ساکری لژاندر .1

 هم ارزی اصول توازی .6

 مجموع زوایای یک مثلث .3

 تمرینهایی را در هندسه نتاری حل نماید و در اثبات این تمرین ها از اصل توازی استفاده نکندتکالیف یادگیری: 

 تکالیف عملکردی: 

 

 فصل چهارم: اصل توازی

 تالشهایی در راه اثبات اصل توازی توسط دانشمندان

 بطلیموس .0

 حکیم ابوالفتح عمر خیام نیشابوری .2

 خواجه نصیرالدین توسی .7

 والیس .0

 ساکری والمبرت .1

 تکالیف یادگیری:

 تحلیل روشهای اثبات نامبردگان و مقایسه آنها و بررسی علت نادرستی اثباتتکالیف عملکردی: 

 

 فصل پنجم: کشف هندسی نااقلیدسی

 تاریخچه ای مختصر از هندسی نااقلیدسی و علت کشف آن و معرفی بانیان آن .0
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 مختصری از هندسه های هذلولوی و بیضوی .2

 رین هایی براساس بنداشت هذلولویحل تمتکالیف یادگیری: 

بررسی چند الگوی معروف در هندسه هدلولوی و مقایسه و بررسی آن الگوها با اصول و قضایای ارائه شده تکالیف عملکردی: 

 در این هندسه

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

از مباحث از قبل توسط استاد مربوطه با توجه به زمینه های قبلی فراگیران در درس هندسه بخصوص هندسه اقلیدسی بعضی 

مشخص می گردد و دانشجویان با مطالعه قبلی و آمادگی کامل در کالس درس حضور می یابند و با ارائه درس توسط مدرس به 

 بحث و گفتگو و تبادل نظر می پردازند

مسائل از پیش تعیین شده توسط و در جلساتی نیز دانشجویان مقایسه ای بین هندسه اقلیدسی و هندسه به سبک و هم چنین 

 دانشجویان ارائه می گردد

 

 . منابع آموزشی6

 مرکز نشر دانشگاهی تهران –ترجمه م.ه.شفیعیها  –ماروین جی گرینبرگ  –هندسه های اقلیدسی و نااقلیدسی  .1

 انتشارات علمی و فنی –)هندسه اقلیدسی( تالیف دکتر علی اکبر عالم زاده  .6

3. Borsuk.k.and w.szmielew-foundation of Geometry, Amsterdam,North Hollland 

0361 

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره  02ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره 7ارزیابی میان ترم: 

 نمره  1پاسخگویی به تکالیف )به صورت مکتوب و شفاهی( و شرکت فعال در کالس 
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 «مبانی آنالیز عددی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن5

یافتن جواب بسیاری از مسائل ریاضیاتی که از پدیده های طبیعی بدست می آیند با استفاده از روش های تحلیلی و مقدماتی 

آنها را فرا می گیرد. از آنجا ممکن نیست. در این درس دانشجو با مسائلی از این دست مواجه خواهد شد و روشهای حل تقریبی 

که این روشها اغلب بصورت تکراری و بازگشتی می باشند انجام محاسبات آنها بصورت دستی در عمل میسر نیست و می 

بایست بصورت الگوریتم های کامپیوتری بر روی ماشین اجرا شوند. از سوی دیگر ذخیره سازی اعداد در ماشین از اصول خاصی 

منجر به ایجاد خطا در محاسبات می گردد. در این درس نحوه محاسبات با اینگونه اعداد و نیز پیاده سازی  پیروی می کند که

 عملی الگوریتمهای واقعی جهت یافتن جوابهای تقریبی مسائل مطالعه می شود.

 

 نام درس: مبانی آنالیز عددی مشخصات درس
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 نوع درس: نظری

 7تعداد واحد: 

 ساعت 00زمان درس: 

 ساعت 21حل تمرین: 

کامپیوتر و  پیشنیاز: مبانی

برنامه سازی، مبانی 

ماتریسها و جبر خطی، مبانی 

 آنالیز ریاضی

 

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

شناور را شرح مفاهیم آنالیز عددی بویژه حساب ممیز شناور، منابع خطا و انتشار خطا در حساب ممیز 

دهد، سپس با طراحی روشها و الگوریتم های کارا و پیاده سازی آنها برای حل مسائل علمی آشنا شده و 

نهایتاً این روشها را با توجه به خصوصیاتی از قبیل حالت مسأله، پایداری، همگرایی و کارایی آنها تجزیه 

 و تحلیل کند.

 شایستگی اساسی:

ck&pck  5و5-5کد-

 9-9و5-9و2

 9سطح 2سطح 5سطح  هامالک 

مفاهیم آنالیز 

 عددی

با مفاهیم حساب ممیز 

شناور و انتشار خطا در 

الگوریتمهای عددی و 

مفاهیم پایداری و حالت 

 مساله آشنا باشد.

بتواند انتشار خطا در 

یک محاسبه ساده را 

 تشخیص دهد.

خطای محاسباتی در 

الگوریتم های عددی 

مانند انتگرال گیری 

 عددی را اثبات کند.

الگوریتم ها 

عددی و پیاده 

 سازی آنها

الگوریتمهای عددی را یاد 

بگیرد و مراحل آنها را 

 شرح دهد.

یک مساله داده شده را 

با الگوریتمهای عددی 

 حل کند. 

بتواند الگوریتمهای عددی 

را برای حل مسائل 

ریاضیاتی بر روی 

 کامپیوتر با یک زبان

برنامه نویسی پیاده سازی 

 کند.

تحلیل 

روشهای 

 عددی

بتواند مرتبه همگرایی 

الگوریتم های عددی مانند 

 نیوتن را اثبات کند.

بتواند دو الگوریتم 

متفاوت برای حل یک 

مساله را با هم مقایسه 

بتواند مرتبه خطای یک 

روش عددی را با نتایج 

بدست آمده از پیاده سازی 
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 دهد.آن تطبیق  کند.

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: ضرورت حل کامپیوتری و حساب ممیز شناور 

نمایش ممیز شناور اعداد حقیقی، حساب ممیز شناور، ارقام با معنا، انواع و منابع مختلف خطا و انتشار خطا، حالت مسأله و  -

 پایداری الگوریتم.

 تکلیف یادگیری: 

 نحوه نمایش و ذخیره سازی اعداد )بویژه اعداد اعشاری با دوره تناوب و نیز اعداد اصم( در ماشین تشریح کند.  -

 انواع خطا و نیز انتشار در اعمال جبری را بیان کند. -

 مفهوم تعداد ارقام با معنا را بیان کند. -

 تکلیف عملکردی: 

محاسبه مقدار یک چند جمله ای با درجه باال در یک نقطه ی داده شده( را با میزان خطای منتشره در یک محاسبه ساده )مثالً 

 فرض حساب ممیز شناور بدست آورده و روش استفاده شده برای انجام آن محاسبه را از نظر پایداری ارزیابی کند.

 

 فصل دوم: درونیابی

 درونیابی )روش های نیوتن و الگرانژ، اسپالین ها و درونیابی هموار(.

 کلیف یادگیری: ت

 تفاوت درونیابهای مختلف و شرایط بکارگیری هر کدام از آنها را بیان کند. -

 تکلیف عملکردی: 

 برای یک سری از داده های داده شده درونیاب را با روشهای مختلف بدست آورد. 

 فصل سوم: مشتق گیری عددی

 مشتق گیری عددی و مرتبه خطای برشی

 تکلیف یادگیری:

 شهای عددی مشتق گیری را بیان کند و مرتبه خطای آنها را بدست آورد.استخراج رو

 تکلیف عملکردی:

از یک تابع معلوم تعدادی نقطه اخذ کند و مشتق عددی را با استفاده از داده های گرفته شده بدست آورد. سپس مقدار مشتق 

 تقریبی را با مقدار واقعی آن مقایسه کرده و مرتبه خطا را بررسی کند.
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 انتگرال گیری عددی فصل چهارم:

 کوتز، تطبیقی، رامبرگ، گوسی و انتگرالهای ناسره(.-انتگرال گیری عددی )روش های نیوتن -

 تکلیف یادگیری:

 شرایط بکارگیری هر یک از روشهای انتگرال گیری عددی تفاوت بین آنها را بیان کند.

 تکلیف عملکردی:

تعدادی نقطه اخذ کند و انتگرال عددی را با استفاده از روشهای گفته شده بدست آورد و از یک تابع معلوم در یک بازه مشخص 

با هم مقایسه کند. سپس مقدار انتگرال های تقریبی را با مقدار واقعی آن مقایسه کرده و مرتبه خطا را برای هر روش بررسی 

 کند.

 فصل پنجم:  حل دستگاه معادالت خطی

LLو  LUزیه مثلثی حل دستگاه معادالت خطی )تج
T  برای ماتریس های معین مثبت( و تحلیل خطاهای محاسباتی، محور

  و حالت دستگاه خطی. LUگزینی و پایداری تجزیه 

 تکلیف یادگیری: 

 روند بدست آوردن تجزیه مثلثی را شرح دهد.

 تکلیف عملکردی: 

 ( باشد را با استفاده از تجزیه مثلثی حل کند.21یک دستگاه که ماتریس ضرایبش معین مثبت از اندازه بزرگ )بزرگتر از 

 فصل ششم: حل معادالت غیر خطی

نگاشت انقباضی، قضیه نقطه ثابت و ارتباط با ریشه یابی توابع و مینیمم سازی )نیوتن و شبه نیوتن(، همگرایی و نرخ همگرایی 

گاه های غیرخطی و مینیمم سازی توابع چند روش های تکراری نقطه ثابت برای معادالت اسکالر، روش نیوتن برای حل دست

 متغیره.

 تکلیف یادگیری: 

 قضیه نقطه ثابت را بیان کند و طریقه بدست آورد روشهای مختلف حل معادالت غیر خطی را شرح دهد.

 تکلیف یادگیری: 

 .یک دستگاه معادالت غیرخطی را با روشهای عددی حل کند و نرخ همگرایی آنها را با هم مقایسه کند

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

بخشی از این درس بصورت مستقیم و با ارائه استاد بوده و بخشی دیگر با مشارکت دانشجویان اتفاق می افتد. بهتر است 

 پس از تدریس هر بخش تمریناتی بصورت گروهی و یا انفرادی برای پیاده سازی الگوریتمها بر روی کامپیوتر داده شود.

 آموزشی. منابع 6
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منبع پیشنهادی: آنالیز عددی، ریچارد بوردن، داگالس فیرز، آلبرت رنلدز، علی اکبر عالم زاده )مترجم(، اسماعیل بابلیان 

 )مترجم(، محمدرضا امیدوار )مترجم(

 منبع فرعی:

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره )پیشنهادی( 02ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره )پیشنهادی( 1ارزشیابی فرآیند: حل تمرینات و تکالیف 

 نمره )پیشنهادی( 7ارزیابی پوشه کار: انجام پروژه عملی 

 مدرس بصالحدید خود می تواند ارزشیابی میان ترم نیز برگزار کند و تخصیص نمره را به نحو مقتضی انجام دهد.

 سایر نکات 

معلمان کمک می کند تا در تدریس محتوای کتب درسی با ارائه مثالهای  -نشجواین درس بنا به ماهیت کاربردی آن به دا

 کاربردی در دانش آموزان ایجاد انگیزه کند و پیش سازمان دهنده های جذابی را فراهم کند. 

 ترتیب فصول می تواند بنا به صالحدید مدرس تغییر کند.
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 «مجموعه ها مبانی منطق و نظریه»سرفصل دروس 

 

 . معرفی درس و منطق آن5

مبانی منطق و نظریه مجموعه ها همانند درس مبانی علوم ریاضی در پی فراهم ساختن زبانی نمادین و دقیق برای درک مفاهیم 

 پیچیده ریاضی توسط دانشجو است. با این حال مفاهیم ارائه شده در این درس از پیچیدگی بیشتری نسبت به درس مبانی علتوم 

ریاضی برخوردارند. درک مفهوم نامتناهی بودن یک مجموعه و نیز مفهوم مجرد عدد اصلی و نیز مجموعه های شمارا و ناشتمارا  

 از جمله اهداف این درس است.

   

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

 7تعداد واحد: 

 00زمتتتتتتتان درس: 

 ساعت

پیشنیاز: مبتانی علتوم   

 ریاضیات

 

   مجموعه ها مبانی منطق و نظریهنام درس:  

 

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشدجو   

 قادر خواهد بود:

دانشجو معلمان قادرند مفهوم متناهی بودن و نامتناهی بودن یک مجموعه را 

درک کنند و به کمک ارائه یک استدالل رسمی و با تکیه بر گزاره های 

بودن یک مجموعه را اثبات نمایند.  مفروض متناهی بودن و یا نامتناهی 

دانشجو معلمان با مطالعه مفاهیم مجموعه های شمارا و ناشمارا  و یادگیری 

مهارتهای اساسی مرتبط با این مفاهیم باید بتوانند آمادگی الزم برای مطالعه 

ساختارهای پیچیده تر ریاضی را بدست آورند. توانایی درک عدد اصلی یک 

 اد اصلی نیز از اهداف این درس است.مجموعه و حساب اعد

شایستگی 

 اساسی:

ck&pck  5کددد-

-9و5-9و2-5و5

9 

 

 9سطح 2سطح 5سطح  هامالک
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درک مفتتاهیم و    

و توانایی به کتار  

گیتتتری زبتتتان  

رسمی و نمادین 

ریاضتتتی بتتترای 

استنتاج گزاره ای 

 مفروض 

آشتتنایی بتتا مفتتاهیم و درک  

تعاریف و ارائته مجتدد  آنهتا    

توستتط دانشتتجو. همچنتتین   

دانشتتجو معلتتم بتوانتتد  زبتتان 

ریاضتی را در هنگتام کتار بتا     

گزاره هتای ریاضتی بته کتار     

 گیرد. 

دانشجو معلم باید در این 

ستتطح بتوانتتد مفتتاهیم و 

مهارتهای آموخته شده را 

در حل مسائل به صورت 

 جداگانه در همان مبحث

 به کار گیرد.

دانشتتتجو معلتتتم  

خواهتتتد توانستتتت 

ارتبتتتتاط میتتتتان  

مفتتاهیم تتتدریس  

شتتده را درک و در 

حتتل مستتائل بتته  

کمک زبان دقیق و 

نمادین به قضتاوت  

در مورد یک گزاره 

 تازه بپردازد. 

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 

 فصل اول:  مجموعه های شمارا و ناشمارا

متناهی و نامتناهی، همتوانی مجموعه ها، مجموعه شمارای نامتناهی و ویژگی های آن، مجموعه های شمارا و نا مجموعه های 

 شمارا، قضیه اساسی تابع.

 تکلیف یادگیری:

دانشجوی معلم بتواند مفاهیم  و تعاریف  و قضایای مطرح شده را درک  کند و شیوه به کارگیری آنها را در 

 بررسی گزاره های ساده بداند. 

 تکلیف عملکردی:

دانشجو معلم باید بتواند درستی یا نادرستی یک گزاره را با استفاده از مفاهیم و قضیه های مربدوط بده آن   

 ایی استنتاج  منطقی گزاره ای مفروض را داشته باشد. بررسی نماید و توان

 

 فصل دوم: اعداد اصلی 

قضیه کانتور، جمع اعداد  -قضیه شرودر برنشتاین، عدد اصلی یک مجموعه توانی -مفهوم عدد اصلی، مرتب کردن اعداد اصلی

 اصلی، ضرب اعداد اصلی، توان اعداد اصلی، فرضیه پیوستار و تعمیم آن.

 یادگیری:تکلیف 

 دانشجو باید تعاریف و قضایای مطرح شده را درک و آنها را به طور مستقل ارائه نماید.
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 تکلیف عملکردی:

 

دانشجو باید بتواند اعتبار و درستی یک گزاره  را به کمک منطق ریاضی تعیین کند و برای یدک گدزاره یدا    

 قضیه ریاضی اقامه برهان نماید. 

 

 

 اب و برخی از صورت های هم ارز آناصل انتخ -9فصل سوم: فصل 

 اصل انتخاب، اصل ماکسیمال هاسدورف، لم زرن، اصل خوشترتیبی و اصل استقرای ترامتناهی.

 تکلیف یادگیری:  

 دانشجو باید بتواند ضمن آشنایی با اصل انتخاب،  صورت های هم ارز با آن را به طور مستقل درک نماید.

 

 تکلیف عملکردی:

 ند ارتباط بین اصل انتخاب و صورت های هم ارز آن را درک نماید.دانشجو باید بتوا

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

راهبردهای تدریس شامل تدارک فرصت های یادگیری مستقیم و نیز ایجاد محیطی برای یادگیری هتای اکتشتافی و غیتر    

ی و گفتگو در کالس درس و نقتد مباحتث   مستقیم توسط دانشجو متناسب با موضوع  مورد نظر می باشد. بحث های گروه

مطرح شده توسط استاد و دانشجویان دیگر به پاالیش ایده ها و درک بهتر دانشجویان کمک زیادی خواهد کرد.  فرصتهای 

یادگیری غیرمستقیم می تواند با کمک موضوعات و تکالیف  ارائه شده توسط استاد در خارج از  کالس  و نقد و بررسی آنها  

 رت انفرادی و یا گروهی انجام شود. به صو

 

 

 . منابع آموزشی6

 منابع 

 0730. مبانی ریاضیات، محمد مهدی ابراهیمی، مژگان محمودی، انتشارات ققنوس 0. 

 . نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن. ترجمه عمید رسولیان، مرکز نشر دانشگاهی.2

 . مبانی ریاضیات، ایان استیوارت و دیوید تال. ترجمه محمد مهدی ابراهیمی، مرکز نشر دانشگاهی. 7
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 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

بحث ها و ارائه های دانشجویان درکالس هم نقش راهبرد آموزشی را پیدا می کنند و هم به عنوان یک ابزار برای ارزشیابی و 

 ان مطرح هستند. مشارکت فعاالنه دانشجوی

 بنابراین مالک ارزشیابی دانشجویان به صورت زیر می باشد:

 

 ارزشیابی پایانی: -

 نمره 01امتحان کتبی پایان ترم به میزان                       

 ارزشیابی های میانی:-

 نمره 1امتحان میان ترم به میزان                       

 نمره 2ارکت دانشجو در حل تمرینهای کالسی، میزان مش                      

 نمره 7عملکرد دانشجو در امتحانات هفتگی،                       

 

 سایر نکات:

پیشنهاد می شود استاد بنابه فرصت آموزشی برای هر یک از فصلهای تدریس شده از دانشجویان خود بخواهد تا یک فعالیتت  

 آموزشی طراحی نمایند. 
 

 

 

 

 

 «نظریه گراف و کاربردها»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن5

با وجود اینکه پیدایش بسیاری از مفاهیم نظریه گراف در ارتباط با کاربردهای روزمره صورت گرفته است و لذا کاربردهای بسیار 

اجتماعی و ... دارد در عین حال ارتباط سودمندی در حل مسائل گوناگون زندگی بویژه در مسائلی مانند مسائل اقتصادی، صنعتی، 

کند که این خود باعث کشف بسیار زیبا و قابل استفاده ای با برخی مفاهیم دروس ریاضیات محض از جمله جبر پیدا می

باشد. تسلط معلم بر موارد این درس و کاربردهای آن باعث های مختلف ریاضی میالگوهایی کارآمد در جهت تاثیرگذاری شاخه

-های یادگیری برای دانشهد شد معلمان با دید بهتر و تسلط بیشتر بر مفاهیم کتاب درسی در ایجاد انگیزه و طراحی فرصتخوا

 آموزان بسیار موثرتر عمل کنند.
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 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

 2تعداد واحد: 

 ساعت 72زمان درس: 

 پیشنیاز:)مبانی ترکیبات(

 نحوه تدریس: 

 کاربردهانام درس: نظریه گراف و 

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

 هایهای اساسی مرتبط با این حوزه، مسئلهدانشجو معلم با مطالعه مفاهیم این درس و یادگیری مهارت

یبی و نیز مربوط به این حوزه را حل کرده و پس از درک مفاهیم مطرح شده بتواند در حل مسائل ترک

کند از آن مفاهیم استفاده نماید و با آشنایی با در حل مسائل کاربردی جدیدی که با آنها برخورد می

 های یادگیری کالسی از آنها استفاده نماید.روشهای یادگیری این حوزه در طراحی فرصت

 شایستگی اساسی:

ck&pck  5و5-5کد-

 9-9و5-9و2

 9سطح 2سطح 5سطح  هامالک 

یادگیری 

 مفاهیم

آشنایی با تعاریف و 

-های برخی گرافویژگی

 های ساده 

آشنایی با قضایای مطرح 

 شده و شرایط کاربرد آنها

-تسلط نسبی بر ویژگی

های تعاریف مختلف و 

تمایزات آنها و 

های الزم و _شرط

کافی مطرح شده و 

درک نسبی ارتباطات 

 مفاهیم گوناگون

تسلط بر مفاهیم مطرح 

عمیق  شده و درک

ارتباطات مفاهیم مطرح 

شده با یکدیگر و 

 کاربردهای آن. 

کسب مهارت 

حل مسئله در 

های _حوزه

مختلف این 

 درس

تشخیص هدف مسئله و 

مفاهیم الزم جهت 

دستیابی به حل آن و حل 

مسائل مربوط به یک 

 مفهوم

تسلط بر حل مسائل 

مربوط به مفاهیم 

مختلف و درک 

ارتباطات مفاهیم 

هم و حل مختلف با 

 مسائل ترکیبی

تسلط بر ساختار مسائل 

مربوط به این حوزه و 

طرح مسائل مربوط به 

مفاهیم مختلف و 

 همچنین مسائل ترکیبی 

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
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 فصل اول:

ها، درجه راس آنها، مسیرها و ها، ماتریس وقوع و ماتریس مجاورت، ریزگرافریختی گرافهای ساده، یکها و گرافگراف 

 همبندی، دورها و کاربردها.

 تکالیف یادگیری: 

های مربوط به هر مفهوم را حل کند. مثال، نشان دهد مجموع ها را یاد بگیرد. تمرینتعاریف را درک کند. صورت قضایا و اثبات

 اب معرفی شده پیشنهاد می شود.است. تمرینهای آخرفصل کت 2هر ستون از ماتریس وقوع یک گراف ساده برابر با 

 تکالیف عملکردی: 

هایی که در آنها از چندین مفهوم و ارتباطات میان آنها استفاده شده است را بتواند تجزیه ارتباط مفاهیم و قضایا را بداند و تمرین

متمایز باشند، آنگاه گروه گرافی ساده باشد و مقادیر ویژه ماتریس مجاورت آن  Gو تحلیل و حل کند. مثال: نشان دهید اگر 

 است. Gهای خودریختی

 

 فصل دوم: 

 های برشی، فرمول کیلی، کاربردها.های برشی و باندها، راسها، بالدرخت

 تکالیف یادگیری: 

 های مربوط به هر مفهوم را حل کند.ها را یاد بگیرد. تمرینتعاریف را درک کند. صورت قضایا و اثبات

یک  Gهر دو راس با یک مسیر یکتا به یکدیگر متصل باشند، در این صورت  Gاگر در گراف بدون طوقه   مثال: نشان دهید که

 درخت است.

 تکالیف عملکردی: 

هایی که در آنها از چندین مفهوم و ارتباطات میان آنها استفاده شده است را بتواند ارتباطات مفاهیم و قضایا را بداند و تمرین

 تجزیه و حل کند.

باشد. نشان  Sزیرمجموعه متمایز از  n یک خانواده از  A={A0 ,A2 ,…,An}عضوی و  nیک مجموعه  S: فرض کنید مثال

 متمایز از یکدیگر باشند. A:U{x} , i=0،2،7,…,nهای وجود دارد بطوریکه کلیه مجموعه xمانند  Sدهید که عضوی از 

 فصل سوم: 

 ها، کاربردها.همبندی، بلوک

 تکالیف یادگیری:

 تمرینهای آخرفصل کتاب معرفی شده پیشنهاد می شود.

 تکالیف عملکردی: 

 های یک گراف توضیح دهید.یک الگوریتم خوب برای پیدا کردن بلوک
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 فصل چهارم: 

 تورهای اویلری، دورهای همیلتنی، کاربردها

 تکالیف یادگیری:

 تمرینهای آخرفصل کتاب معرفی شده پیشنهاد می شود.

 

  تکالیف عملکردی: 

 دانشجو باید بتواند مسائلی نظیر موارد زیر را حل نماید.

 اگر چنین گرافی وجود نداشت، علت را بیان کنید. فرد رسم کنید. Eزوج و  Vبا  Gمثال: در صورت امکان یک گراف اویلری 

 و یا

کنند. یعنی به ازای هر مثلثی صدق میهای آن در نامساوی یک گراف کامل وزندار باشد که وزن Gمثال: فرض کنید 

x,y,z∈V  :داریمw(xy)+w(yz)≥w(xz) 

 خواهد بود. 2w(T)حداکثر  Gباشد، آنگاه وزن هر دور بهینه در  Gیک درخت بهینه در  Tنشان دهید که اگر 

 فصل پنجم: 

 های دوبخشی، تطابق کامل، کاربردهاها در گرافها و پوششها، تطابقتطابق

 تکالیف یادگیری: 

 تمرینهای آخرفصل کتاب معرفی شده پیشنهاد می شود.

 تکالیف عملکردی: 

 Vیک گراف ساده با  Gاستفاده از مسئله های کالن و کاربردی نظیر مورد زیر: با استفاده از قضیه دیراک، نشان دهید که اگر 

��زوج و  ≥
𝑽

𝟐
+  عامل دارد.-7یک  Gباشد، در این صورت  𝟏

 فصل ششم: 

 عدد رنگی یال، قضیه ویزینگ، کاربردها

 تکالیف یادگیری: 

 تمرینهای آخرفصل کتاب معرفی شده پیشنهاد می شود.

 تکالیف عملکردی: 

 بتواند به مسائل کالنی نظیر موارد زیر پاسخ گوید:

△)الگوریتم خوبی برای پیدا کردن    توضیح دهید. Gرنگی مجاز از گراف ساده -(𝟏+

 

 فصل هفتم: 
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 های مستقل، قضیه رمزی، قضیه توران، کاربدهامجموعه

 تکالیف یادگیری: 

 تمرینهای آخرفصل کتاب معرفی شده پیشنهاد می شود.

 تکالیف عملکردی: 

 بتواند به مسائل کالنی نظیر موارد زیر پاسخ گوید:

 k, l  ،v(l,k)=v(k,l)نشان دهید که به ازای هر 

 و یا

شناسند و دو نفر باقیمانده، هرکدام شناسد دو نفر، هر یک چهار نفر دیگر را مینفری یک نفر دو نفر دیگر را میدر یک گروه نه 

 شناسند.شناسند. نشان دهید که در این جمع، سه نفر وجود دارند که یکدیگر را میشش نفر دیگر را می

 

  فصل هشتم:

 گی، کمروعدد رنگی، کاربردهاهای رنعدد رنگی، قضیه بروکس، حدس هایوش، چندجمله

 تکالیف یادگیری: 

 تمرینهای آخرفصل کتاب معرفی شده پیشنهاد می شود.

≥x، یک راس مشترک داشته باشند، آنگاه Gمثال: نشان دهید اگر هر دو دور فرد در   است. ∆

 تکالیف عملکردی: 

پذیر باشند. نشان دهید که اگر برش رنگ-nهردو  G[y]و  G[x]باشد به طوریکه  vیک افراز از  (x,y)مثال: فرض کنید 

بحرانی، -kپذیر است. نتیجه بگیرید که هر گراف رنگ-nهم  Gیال داشته باشد، در این صورت  n-0حداکثر  [x,y]یالی 

(k-0)-.همبندیالی است 

 

 فصل نهم: 

رنگ،  0رنگ و حدسی  1قضیه ها، قضیه کوراتوفسکی، های دوگان، فرمول اویلر، پلشده، گرافهای مسطح و مسطحگراف

 های مسطح ناهمیلتونی، کاربردهاگراف

 تکالیف یادگیری: 

 تمرینهای آخرفصل کتاب معرفی شده پیشنهاد می شود.

 تکالیف عملکردی: 

 حل تمرینهای نظیر موارد زیر:

 نامسطح است. k7،7مثال: نشان دهید 
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 ارزند:مثال: سه گزاره زیر هم

 راس است.پذیر رنگ-0هر گراف مسطح  .１

 پذیر وجهی است.رنگ-0شده هر گراف مسطح .２

 پذیر یالی است.رنگ-7همبندیالی ساده، -2منتظم -7هر گراف مسطح  .３

 فصل دهم: 

 های جهتدار، مسیرهای جهتدار، دورهای جهتدار، کاربردهاگراف

 تکالیف یادگیری: 

 تمرینهای آخرفصل کتاب معرفی شده پیشنهاد می شود.

 تکالیف عملکردی: 

 تواند داشته باشد؟، چند جهت دهی میGمثال: یک گراف ساده 

nحرف باشد. نشان دهید یک دنباله دوری وجود دارد که هر حرف،  n، الفبایی با Sمثال: فرض کنید که 
بار در آن دنباله تکرار  7

 ، به صورت یک بلوک در این Sشده و هر کلمه چهار حرفی ساخته شده از حروف 

 دارد.دنباله قرار 

 فصل یازدهم: 

 برش مینیمم، کاربردها-ها، قضیه شاره ماکزیممها، برششاره

 تکالیف یادگیری: 

 تمرینهای آخرفصل کتاب معرفی شده پیشنهاد می شود.

 تکالیف عملکردی: 

روش  ایم. نشان دهید با اعمالنسبت داده m(v)یک عدد صحیح نامنفی  Vبه هر راس میانی  Nمثال: فرض کنید در شبکه 

𝒙یافت که در آن به ازای هر  fتوان شاره ماکزیممی مانند شده، میزنی روی یک شبکه اصالحبرچسب ∈ 𝒗/{𝒙, 𝒚}  شرط

𝒇(𝒗) ≤ 𝒎(𝒗) .برقرار باشد 

وجود نداشته باشد، آنگاه مقدار شاره ماکزیمم و ظرفیت برش  Nمسیر جهتداری در -(x,y)مثال: نشان دهید که اگر هیچ 

 .باشندصفر میمینیمم، هر دو 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

بخشی از این درس با کمک ایجاد فرصت های یادگیری مستقیم صورت میگیرد از طرفی با توجه به ایتن نکتته کته درس    

مسئله محور بوده، حل تمرین و یادگیری از طریق حل مسئله اهمیت دارد، لذا ایجاد فرصتتهای یتادگیری مشتارکتی بترای     

 بهتر توصیه میشود.یادگیری 

 . منابع آموزشی6
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ناشر: موسسه فرهنگی هنری  -زادهمترجم حمید ضرابی–ها و کاربردهای آن ، یو.اس.ار.مورتی. نظریه گرافجی. ای. باندی

 دیباگران تهران.

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره  01ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

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

 نمره. 1ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

 

 

 «آشنایی با هندسه مدرسه ای»سرفصل درس 

 

 . معرفی درس و منطق آن5

هدف اصلی این درس توانمند سازی دانشجویان برای تدریس هندسه مدرسه ای است. آشنایی با نظریات آموزش هندسته و نیتز   

سطوح تفکر هندسی و نیز آشنایی با محتوای هندسه مدرسه ای و انواع روش های استدالل و اثبات در هندسه از جملته اهتداف   

 مهم این درس است. 

   

 مشخصات درس

-نظتترینتتوع درس: 

 کارگاهی

 2تعداد واحد: 

 60زمتتتتتتتان درس: 

 ساعت

پیشنیاز: مبتانی علتوم   

 ریاضیات

 

 آشنایی با هندسه مدرسه ای  نام درس:  

 

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشدجو   

 قادر خواهد بود:

 دانشجو معلمان قادرند در مورد سطوح تفکر دانش آموزان در هندسه و نظریه

های آموزش هندسه بحث کنند. همچنین از دانشجویان انتظار می رود که در 

مورد جایگاه اصول موضوعه در هندسه اقلیدسی و نیز در مورد لزوم ارائه اثبات و 

محدوده و قلمرو آن در هندسه مدرسه ای به آگاهی ها ی الزم دست یابند و در 

وعی مناسبی دسترسی مورد محتوای موضوعی هندسه مدرسه ای به دانش موض

شایستگی  پیدا نمایند.

 اساسی:
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ck&pck  5کددد-

-9و5-9و2-5و5

9 

 9سطح 2سطح 5سطح  هامالک

درک مفتتتتاهیم  

هندسه اقلیدستی  

در ریاضتتتتتیات 

مدرستته ای و  و 

توانتتایی بتته کتتار 

گیری شیوه های 

 آموزش هندسه 

آشتنایی بتتا مفتتاهیم و شتتکل  

های هندسی دو بعدی و سته  

بعدی هندسی و  ارائه مجتدد   

 آنها توسط دانشجو. 

دانشجو معلم باید در این 

ستتطح بتوانتتد مفتتاهیم و 

مهارتهای آموخته شده را 

در آموزش یتک مفهتوم   

 هندسی به کار گیرد.

دانشتتتجو معلتتتم  

خواهتتتد توانستتتت 

ستتتاختار هندستتته 

اقلیدستتتی را درک 

رویکتترد  نمایتتد و 

مناسب در تتدریس  

مفاهیم هندستی را  

در ستتطح مدرستته 

 ای ارائه نماید.

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول:  آشنایی با برنامه درسی هندسه مدرسه ای

آشنایی  با مفاهیم و شکل های دو بعدی و سه بعدی در هندسه مدرسده ای، تبددیالت هندسدی، تجسدم     

نقش آن در آموزش هندسه، استدالل فضایی و مدل سدازی هندسدی در حدل مسدئله، هندسده      فضایی و 

 مختصاتی.

 تکلیف یادگیری:

دانشجوی معلم بتواند مفاهیم  و تعاریف  و قضایای هندسی  مطرح شده را درک  کند و محتدوای هندسده   

 مدرسه ای را بشناسد. 

 تکلیف عملکردی:

نادرستی یک گزاره هندسی را با استفاده از مفاهیم و قضیه های مربوط دانشجو معلم باید بتواند درستی یا 

 به آن بررسی نماید و توانایی استنتاج  منطقی گزاره ای مفروض را داشته باشد. 

 فصل دوم: جایگاه استدالل و اثبات در هندسه مدرسه ای

ایی بدا اندواع روش هدای    لزوم ارائه اثبات در هندسه مدرسه ای، جایگاه اصول موضوعه در هندسه، آشدن 

 استدالل و اثبات در هندسه مدرسه ای.
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 تکلیف یادگیری:

 دانشجو باید بتواند در مورد شیوه آموزش استدالل و اثبات به دانش آموزان در هندسه در سطوح مختلف بحث کند.

 تکلیف عملکردی:

های استدالل و اثبات دانشجو باید بتواند در مورد یک مفهوم مشخص هندسی و روش آموزش آن و شیوه 

 در مورد آن مفهوم دالیل موجهی ارائه نماید.

 

 آشنایی با نظریات آموزش هندسه -9فصل سوم: فصل 

 

آشنایی با نظریه پیاژه در مورد تفکر هندسی، آشنایی با نظریه ون هیلی در مورد سطوح تفکر هندسی، بررسی برخی از مطالعات 

 انجام شده در مورد آموزش هندسه

 ف یادگیری:  تکلی

 دانشجو باید بتواند دیدگاه های پیاژه و سطوح تفکر هندسی فن هیلی را توضیح دهد.

 تکلیف عملکردی:

 دانشجو باید بتواند آموزش یک مفهوم مشخص هندسی با استفاده از سطوح تفکر ون هیلی را شرح دهد.

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

ی یادگیری مستقیم و نیز ایجاد محیطی برای یادگیری هتای اکتشتافی و غیتر    راهبردهای تدریس شامل تدارک فرصت ها

مستقیم توسط دانشجو متناسب با موضوع  مورد نظر می باشد. بحث های گروهی و گفتگو در کالس درس و نقتد مباحتث   

د کرد.  فرصتهای مطرح شده توسط استاد و دانشجویان دیگر به پاالیش ایده ها و درک بهتر دانشجویان کمک زیادی خواه

یادگیری غیرمستقیم می تواند با کمک موضوعات و تکالیف  ارائه شده توسط استاد در خارج از  کالس  و نقد و بررسی آنها  

 به صورت انفرادی و یا گروهی انجام شود. 

 

 . منابع آموزشی6

 منابع 

1. The VAN HIELE model of thinking in geometry among adolescents, journal 

for 

research in mathematics education; MONOGRAPH NUMBER 7 (NCTM) 0300. 

1. National Council of Teachers of Mathematics (2111). Principles and 

3. standards for school mathematics. Reston, VA: Author. 
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 برنامه درسی حوزه یادگیری ریاضی .3

 آموزش و پرورش کتاب های درسی هندسه وزارت .3

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

بحث ها و ارائه های دانشجویان درکالس هم نقش راهبرد آموزشی را پیدا می کنند و هم به عنوان یک ابزار برای ارزشیابی و 

 مشارکت فعاالنه دانشجویان مطرح هستند. 

 بنابراین مالک ارزشیابی دانشجویان به صورت زیر می باشد:

 

 ارزشیابی پایانی: -

 نمره 01امتحان کتبی پایان ترم به میزان                       

 ارزشیابی های میانی:-

 نمره 1امتحان میان ترم به میزان                       

 نمره 2میزان مشارکت دانشجو در حل تمرینهای کالسی،                       

 نمره 7انشجو در امتحانات هفتگی، عملکرد د                      

 

 سایر نکات:

پیشنهاد می شود استاد بنابه فرصت آموزشی برای هر یک از فصلهای تدریس شده از دانشجویان خود بخواهد تا یک فعالیتت  

 آموزشی طراحی نمایند. 
 
 

 

 

 «زبان تخصصی»س سرفصل در
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 . معرفی درس و منطق آن5

است برای آشتنایی و توستعه اصتطالحات رایتج و      شود، فرصتی این درس که پس از زبان عمومی به دانشجویان معلمی ارائه می

کاربردی حوزه ریاضی در زبان انگلیسی. معلمان در موقعیتهای تربیتی و آموزشی خود بنا به شرایط، نیاز بته دانستتن ستایر آراء و    

ر برخی موارد منابع داخلی نمی تواند پاسخگوی این نیتاز باشتد و یتا دانتش روز جهتانی را      روشها و نگرشهای موجود دارند که د

شامل نمی شود، لذا یافتن ایده های متناسب بین المللی و درک آن یکی از نیازهای معلمان به حساب می آید. در مطالعته متتون   

امه های معتبر، حدس معنی بتدون کمتک واژه نامته، درک    علمی و تربیتی ریاضی مهارتهایی نظیر یافتن معادل واژگان از واژه ن

ایده کلی متن اهمیت ویژه ای دارد. گذراندن این درس به دانشجو در درک متون آموزشی و تربیتی مرتبط بتا ریاضتی بته زبتان     

واسطه دانتش   ربیتی بههای آموزشی و ت رساند. معلمان آینده در رویارویی با مسئله باشد، یاری می انگلیسی که زبان علمی رایج می

المللی موجود نیز استفاده نموده، متناسب با نیازهای بومی خود، کیفیت تتدریس را   کسب شده، عالوه بر متون داخلی از منابع بین

 بخشند.  ارتقاء می

 

 مشخصات درس

 نوع درس: کارگاهی

 0تعداد واحد: 

 ساعت 00زمان درس: 

پیشتتنیاز: زبتتان عمتتومی و 

واحتد   71گذراندن حداقل 

 تخصصی ریاضی.

 

 نام درس: زبان تخصصی

 

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قدادر خواهدد   

 بود:

در تتدریس ریاضتی، متناستب بتا      های تخصصی ریاضی و آموزش ریاضی را درک نمایند و متن

ره ابتدایی و متوستطه  مسئله آموزشی یا تربیتی پیش آمده مقاالت و کتب انگلیسی مربوط به دو

 اول و دوم را  شناسایی و استفاده نماید. 

 شایستگی اساسی:

ck&pck  5کدددددد-

-9و5-9و2-5و5

 6-9و9

 9سطح 2سطح 5سطح  هامالک

درک متتتتتتتتتون  

 تخصصی

دانشتتجوی معلمتتی 

در ایتتتتن ستتتتطح 

توانتد بتا کمتک     می

هتتتتای  نامتتتته واژه

تخصصی ریاضتی و  

آموزشی، متن مورد 

مطالعه را جملته بته   

دانشتتجوی معلمتتی در  

این سطح بته پشتتوانه   

واژگتتتان اکتستتتابی از 

سطح پیشتین،  معنتای   

اصتتتطالحات  معتتتدود

جدیتتد متتتن را حتتدس 

زده، متن مورد مطالعته  

دانشتتجوی معلمتتی در 

 تواند متن این سطح می

را با وجود اصتطالحات  

جدید احتمالی خوانتده،  

مفهتتتتتوم آن را درک 

نمایتتتد و آن را متتتورد 

تجزیه و تحلیتل قترار   
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را به طور نستبی درک   جمله درک نماید.

نماید و از این درک در 

ترجمه جمله بته جملته   

 متن استفاده نماید.

 دهد.

یافتن متن متناسب 

بتتا نیتتاز آموزشتتی و 

تربیتی حتوزه هتای   

ذکر شده)پاستخ بته   

پرسش های ایجتاد  

 شده با کمک متن(.

دانشتتجوی معلمتتی 

در ایتن ستطح متتی   

تواند بتا استتفاده از   

های مسئله  کلیدواژه

مورد نظتر از منتابع   

علمی معرفی شتده  

توستتط استتتاد یتتک 

 متن علمی بیابد.

دانشتتجوی معلمتتی در  

توانتد بتا    این سطح می

استتتتتفاده از کلیتتتتتد  

های مستئله متورد    واژه

نظر، چند متن علمی از 

 منابع مختلف بیابد.

دانشتتجوی معلمتتی در 

تواند پس  این سطح می

از جستتتتجو پیرامتتتون 

ورد نظر متون مسئله م

مفید را تشخیص داده، 

بندی نماید و از  اولویت

ها به راه حل  تلفیق آن

 مناسب دست یابد. 

 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 

 

نوبددددت 

 بحث
 محتوای درس

 تکالیف یادگیری
 تکالیف عملکردی

معرفی درس زبان تخصصی و اهمیت  اول

نامته هتای    آن، معرفی برختی از واژه 

موجتتود در بازار)ریاضتتی و آمتتوزش   

هتتای یتتافتن معنتتی   ریاضتتی(، روش

اصطالحات تخصصتی نظیتر انتهتای    

های تخصصی ریاضی، اهمیتت   کتاب

واژگتتتان   ستتتازی ترجمتتته همستتتان

تخصصی، ارائته یتک نمونته ترجمته     

نامناستتب)در حتتد یتتک پتتاراگراف( و  

 دانشجوی معلمی، تعدادی واژه

 01بتته صتتالحدید استتتاد)حدود  

واژه(  مربتتتوط بتتته یکتتتی از   

هتای ریاضتی را انتختاب و     خهشا

ها را از یک  های فارسی آن معادل

نامه و یک کتاب دانشتگاهی   واژه

صتتورت  مقایستته نمایتتد و بتته  

مکتوب)در جلسته بعتد( تحویتل    

 دهد.
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 الح آن با کمک دانشجویان.اص

پیشتتنهاد متتی شتتود متتتن درس اول 

کتتتاب زبتتان تخصصتتی جعفرزاده)بتتا 

 Is Mathematics aعنتوان  

science  ( یتتتا متنتتتی مشتتتابه)به

صالحدید استاد( برای جلسته اول در  

 کالس مطالعه شود.

 

پیشتتنهاد متتی شتتود یکتتی از    

 هتتای کوتتتاه مربتتوط بتته  متتتن

Great 

Mathematicians  موجتتود

در کتاب جعفرزاده یا منبع متورد  

صتتالحدید استتتاد در کتتالس یتتا 

منزل)متناسب با زمان آموزشتی(  

 توسط دانشجو ترجمه شود.   

پیشنهاد متی شتود متتن درس ستوم      دوم

کتتتاب زبتتان تخصصتتی جعفرزاده)بتتا 

 The Divisions ofعنتوان ) 

Mathematics  یتتتتا متنتتتتتی )

جلسه مشابه)به صالحدید استاد( برای 

 دوم در کالس مطالعه شود.

 

معرفی و نمتایش تعتدادی ستایتهای    

نظیتر   مفید ریاضی و آموزش ریاضتی 

NCTM, mathsteacher, 

mathsisfun, mathwords 

,… 
  ارائه تعدادی واژگان مربوط به حتوزه 

 numbers andاعداد و عالئتم ) 

symbols) .با کمک متنی منسجم 

پیشتتنهاد متتی شتتود بخشتتهایی از    

ششم کتاب زبان تخصصتی   درسهای

جعفتترزاده، اول وهفتتتم کتتتاب زبتتان 

تخصصتتی نیکوکار)جهتتت پوشتتش   

مباحتتث دانشتتگاهی( یتتا متنهتتایی    

مشتتابه)به صتتالحدید استتتاد و زمتتان 

یافتن متنی از ستایتهای معرفتی   

شده و ترجمه پاراگرافی از آن بتا  

 کمک واژه نامه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در انتهای جلسه ششم به عنتوان  

یک فعالیتت عملکتردی گروهتی    

های سته نفتره( هریتک از     )گروه

اعضای گروه متنی برای پاسخ به 

یک پرستش مشتترک در حیطته    

مثلثات پیتدا کترده، آن را ترجمته    

نماینتتد. ستتپس بتته  اجمتتالی متتی

گیرنتد   صورت گروهی تصمیم می

کتته کتتدام متتتن در حیطتته متتورد 
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آموزشی( برای جلسه دوم در کتالس  

 مطالعه شود.

 

 

باشتد و   گو مینظرشان بهتر پاسخ

ای هماهنگ دست پیتدا   به ترجمه

 کنند. می

 پیشنهاد می شود متن درس دوم  سوم

کتتتاب زبتتان تخصصتتی جعفرزاده)بتتا 

( یتا  Mathematiciansعنوان )

متنهایی مشابه)به صالحدید استتاد و  

زمان آموزشی( برای جلسته ستوم در   

 کالس مطالعه شود.

 

ارائه تعدادی واژگان مربوط به حتوزه  

هتتا   هتتا، منطتتق، و اثبتتات  مجموعتته

(sets, logic, and proofs)  
با کمک متنی منسجم. پیشنهاد متی  

شود متن درس پنجم کتاب جعفرزاده 

 با عنوان

(Set in Mathematics)  یتا ،

متنی مشابه)به صالحدید استاد( مورد 

 استفاده قرار گیرد.

انتخاب چند متن از میتان فعالیتهتای   

و بررستتی جلستته پتتیش دانشتتجویان 

 ها در کالس. آن

 

 

یتتتتافتن متنتتتتی در راستتتتتای 

موضتتوعات ارائتته شتتده در ایتتن  

نوبت از سایتهای معرفی شتده و  

 ترجمه آن با کمک واژه نامه.

ارائه تعدادی واژگان مربوط به حتوزه   چهارم

بتتا کمتتک   (geometry)هندستته

)پیشنهاد متی شتود از    متنی منسجم.

درس چهتتارم کتتتاب جعفتترزاده بتتا   

یتتتتافتن متنتتتتی در راستتتتتای 

موضتتوعات ارائتته شتتده در ایتتن  

نوبت از سایتهای معرفی شتده و  

 ترجمه آن با کمک واژه نامه.
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( و درس Geometryعنتتتتتتتوان)

( Topologyپانزدهم آن با عنوان )

یا انتخاب چند متن از میان فعالیتهای 

جلستته پتتیش دانشتتجویان و بررستتی 

 ها در کالس. آن

مربوط به حتوزه  ارائه تعدادی واژگان  پنجم

 & Algebra)جبتتر و جبرخطتتی

Linear Algebra)  بتتا کمتتک

 متنی منسجم.

پیشتتنهاد متتی شتتود بخشتتهایی از    

درسهای سیزدهم و چهتاردهم کتتاب   

زبتتان تخصصتتی جعفتترزاده، ششتتم و 

هشتم کتتاب نیکوکتار، یتا متنهتایی     

مشتتابه)به صتتالحدید استتتاد و زمتتان 

آموزشی( برای جلسه پنجم در کالس 

 مطالعه شود.

 

توزیع متنی بتین دانشتجویان توستط    

استاد به منظور مطالعته در کتالس و   

حدس معنی تعداد معدودی از واژگان 

 جدید )در حوزه جبر(

 

 

یافتن تعتدادی متتن در راستتای    

موضتتوعات ارائتته شتتده در ایتتن  

نوبت از سایتهای معرفی شتده و  

هتا   انتخاب و ترجمته یکتی از آن  

 برای ارائه در کالس.

 تعدادی واژگان مربوط به حتوزه  ارائه ششم

 Number)نظریتتتته اعتتتتداد 

Theory)   .با کمک متنی منستجم

پیشنهاد می شود بخشتهایی از درس  

دوازدهتتم کتتتاب زبتتان تخصصتتی    

جعفتترزاده، یتتا متنهتتایی مشتتابه)به   
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صتتالحدید استتتاد و زمتتان آموزشتتی( 

برای جلسه ششم در کتالس مطالعته   

 شود.

 

ها برای یک پرستش   یافتن کلید واژه

 آموزشی/تربیتی.

 

  ارائه تعدادی واژگان مربوط به حتوزه  هفتم

با کمک متنتی   (calculus)حساب

 منسجم.

پیشتتنهاد متتی شتتود بخشتتهایی از    

درسهای هشتم کتاب زبان تخصصی 

جعفتترزاده، یتتا متنهتتایی مشتتابه)به   

صتتالحدید استتتاد و زمتتان آموزشتتی( 

برای جلسه هفتم در کتالس مطالعته   

 شود.

 

هتا و   هتای منتختب گتروه    ارائه متن 

 ها. بررسی آن

هتای متناستب بتا     یافتن کلیدواژه

 یک پرسش آموزشی/تربیتی.

ارائتتته متنتتتی در حتتتد یتتتک   

پتتتتاراگراف)پیرامون موضتتتتوع  

حستتتاب( توستتتط استتتتاد بتتته  

دانشجویان و حدس معنی برخی 

واژگتتان توستتط دانشتتجویان بتته 

عنوان فعالیت کالستی)در گتروه   

های سته نفتری( و ارائته آن در    

 کالس.

 ارائه تعدادی واژگان مربوط به حتوزه  هشتم

 probability)آمتتار و احتمتتال 

and statistics)    و آنالیز عتددی

 با کمک متنی منسجم.

پیشتتنهاد متتی شتتود بخشتتهایی از    

درستتهای شتتانزدهم کتتتاب زبتتان    

تخصصتتتتتتتتتی جعفتتتتتتتتترزاده  

  ( و یتازدهم Probabilityباعنوان)

 Numericalبتتتتا عنتتتتوان) 

Analysis و درس دوم کتتتتتتاب )

ارائتتته متنتتتی در حتتتد یتتتک   

پاراگراف)پیرامون موضوع آمتار و  

احتمتتتال( توستتتط استتتتاد بتتته  

دانشجویان و حدس معنی برخی 

واژگتتان توستتط دانشتتجویان بتته 

فعالیتتتت کالستتتی) در عنتتتوان 

گروههای سه نفری( و ارائته آن  

 در کالس.
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زبان خصصی نیکوکار، و  یا متنهتایی  

مشتتابه)به صتتالحدید استتتاد و زمتتان 

آموزشتتی( بتترای جلستته هشتتتم در   

 کالس مطالعه شود.

 

  ارائه تعدادی واژگان مربوط به حتوزه  نهم

ترکیبیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات و 

 combinatorics and)گتراف 

graph) .با کمک متنی منسجم 

پیشنهاد می شود بخشتهایی از درس  

نهتتم کتتتاب نیکوکتتار و یتتا متنهتتایی 

مشتتابه)به صتتالحدید استتتاد و زمتتان 

ی جلسه نهم در کتالس  آموزشی( برا

 مطالعه شود.

 

 

 

ارائتتته متنتتتی در حتتتد یتتتک   

پتتتتاراگراف)پیرامون موضتتتتوع  

ترکیبیات و گراف( توستط استتاد   

بتته دانشتتجویان و حتتدس معنتتی 

برخی واژگان توسط دانشتجویان  

بتته عنتتوان فعالیتتت کالستتی) در 

گروههای دو نفتری( و ارائته آن   

 در کالس.

  حتوزه ارائه تعدادی واژگان مربوط به  دهم 

با کمک  (analysis)آنالیز ریاضی 

متنتتی منستتجم. پیشتتنهاد متتی شتتود 

بخشهایی از درس دهم کتتاب زبتان   

تخصصتتی جعفتترزاده، یتتا متنهتتایی   

مشتتابه)به صتتالحدید استتتاد و زمتتان 

آموزشی( برای جلسه دهم در کتالس  

 مطالعه شود.

 

ارائتتته متنتتتی در حتتتد یتتتک   

پتتتتاراگراف)پیرامون موضتتتتوع  

توستط استتاد   ترکیبیات و گراف( 

بتته دانشتتجویان و حتتدس معنتتی 

برخی واژگان توسط دانشتجویان  

به عنوان فعالیت کالسی و ارائته  

 آن در کالس)فعالیت انفرادی(.

 

برگتتزاری آزمتتون میتتانترم در قالتتب   یازدهم 

فعالیتتت عملکتتردی مطتترح شتتده در  

 کالس.

ارائتته متنتتی توستتط استتتاد بتته    

دانشتتجویان و ترجمتته آن بتتدون 

 مه.کمک واژه نا
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شیوه یتافتن متتن علمتی، یتا پاستخ       دوازدهم

سئوال ها مطرح شده احتمالی، از وب 

 سایتهای معتبر معرفی شده.

یافتن چند متن علمی بر مبنتای  

کلیدواژه های ارائته شتده از وب   

 سایتهای معرفی شده.

یافتن متن علمی بر مبنتای کلیتد   

واژه هتتتای ارائتتته شتتتده )از وب 

منابع معتبتر  سایتهای ارائه شده یا 

 احتمالی دیگر( توسط دانشجو.

ارائه چنتد موضتوع متفتاوت)پیرامون     سیزدهم

مسئله آموزش ریاضی( جهتت یتافتن   

 پاسخ آن از منابع علمی.

بختتش دوم)پتتس از انجتتام فعالیتتت   

 یادگیری(:

ارائه چند متن متنخب از میتان متتن   

هتتای ترجمتته شتتده)پیرامون مستتئله  

مطرح شده همتان جلسته( و بررستی    

 عدادی از آنها.ت

یافتن سه متن علمی برای یکتی  

مطرح شده توسط  های از موضوع

استاد، از منابع متفاوت و ترجمته  

 آن در گروههای دونفری(

 

ارائه چنتد موضتوع متفتاوت)پیرامون     چهاردهم

مسئله ریاضی( جهت یافتن پاستخ آن  

 از منابع علمی.

 

بختتش دوم)پتتس از انجتتام فعالیتتت   

 یادگیری(:

متن متنخب از میتان متتن    ارائه چند

هتتای ترجمتته شتتده)پیرامون مستتئله  

مطرح شده همتان جلسته( و بررستی    

یکی دو نمونه از کارها توستط استتاد   

بتترای تشتتخیص مناستتبترین متتتن   

 پاسخگوی موضوع مطرح شده.

یافتن سه متن علمی کوتاه برای 

های مطرح شتده   یکی از موضوع

توسط استاد، از منتابع متفتاوت و   

 )انفرادی(.هاترجمه آن

 

 

ارائه چند موضوع متفاوت جهت یافتن  پانزدهم

 پاسخ آن از منابع علمی.

 

بختتش دوم)پتتس از انجتتام فعالیتتت   

یافتن سه متن علمی کوتاه برای 

های مطرح شتده   موضوعیکی از 

توسط استتاد، از منتابع متفتاوت،    

ترجمتته آنهتتا و اولویتتت بنتتدی   
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 یادگیری(:

ارائه چند متن متنخب از میتان متتن   

هتتای ترجمتته شتتده)پیرامون مستتئله  

مطرح شده همتان جلسته( و بررستی    

 اولویت آنها.

 نفره(. 7متنها)گروههای 

ارائه چند موضوع متفاوت جهت یافتن  شانزدهم

 پاسخ آن از منابع علمی.

 

یافتن سه متن علمی کوتاه بترای   

های مطترح شتده    یکی از موضوع

توستتط استتتاد، از منتتابع متفتتاوت، 

هتتا و اولویتتت بنتتدی   ترجمتته آن

 متنها)انفرادی(.

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

تدارک دیدن فرصتهای یادگیری مستقیم، فتردی و مشتارکتی. بخشتی از مهارتهتا و دانتش موجتود بتا روش مستتقیم بته          

درس و  دانشجویان ارائه خواهد شد، همچنین با توجه به ماهیت کارگاهی این درس بختش عظیمتی از فعالیتهتا در کتالس    

بصورت عملی توسط خود دانشجویان صورت میگیرد.دانشجویان در این درس در ابتدا با مشاهده و کمک استاد بتا منتابع و   

سایتهای علمی و تربیتی ریاضی)به زبان انگلیسی( و روشهای جستجوی با کمک کلید واژه آشنا شده، همزمان بتا آمتوختن   

کمک واژه نامه و حدس زدن را می آموزنتد، کته در ابتتدا ایتن فعالیتهتا را      برخی لغات تخصصی این حوزه، روش ترجمه با 

 بصورت گروهی و مشارکتی، سپس انفرادی انجام خواهد داد.

 

 

 . منابع آموزشی6

 استاد در انتخاب متون مربوطه به صالحدید خود از میان منابع زیر یا سایر منابع موجود مختار است:

 های مفید: کتاب

 بخشعلی زاده، شهناز.  .0

 .زبان تخصصی ریاضینیکوکار، مسعود.  .2

 نامه ریاضی و آمار، انجمن ریاضی ایران با همکاری گروه ریاضی و آمار مرکز نشر دانشگاهی واژه .7

 های مفید. سایت

 (. انگلیسی برای دانشجویان برنامه ریزی درسی.0700مهرمحمدی، محمود. کیانی، غالمرضا. خضری نژاد، مریم. ) .0

 سمت.
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 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

ارزشیابی پایانی: بخش اول، ترجمه یک پاراگراف از پیش تعیین شده با کمک حدس واژگان.بخش دوم، یافتن دو متن علمی 

 نمره.   6به میزان  ین اولویت آنها. انتخابی استاد و تعی  بر مبنای چند موضوع

ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشتارکت در فعالیتت هتا و تکتالیف یتادگیری      

 نمره  6کالسی، همراه با نمره میانترم جلسه یازدهم 

گروهتی، نمتره گتروه بترای کلیته افتراد گتروه        نمره)تکتالیف عملکتردی    0ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکتردی  

 درنظرگرفته شود(.

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول نیمسال، تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمسال انجام می شتود.  

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

 ایر نکات:س

 این کالس نیاز به استفاده از سایت و کامپیوتر دارد.

 سرفصلها، فعالیتهای یادگیری و عملکردی به گونه ای تدوین شده است که در دو جلسه پیاپی ارائه شود.
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 «آمار و احتمال پیشرفته»سرفصل درس 

 

 . معرفی درس و منطق آن5

گیری آن در توسعه و رفاه اجتماعی بر پایه علم آمار به خصوص آمار کاربردی استوار است و کاریابی به دانش تجربی و به دست

ای آشنایی سرعت توسعه علوم کاربردی و تکنولوژی بر همین پایه انجام پذیرفته و ادامه می یابد.  بنابراین در هر جامعه

ی نیروهای کنندهریزان بخصوص معلمان که تربیتکاران و مدیران و برنامهندرهای کاربردی و دست امتخصصین رشته

 آید.متخصص جامعه می باشند با نقش آمار کاربردی به عنوان یک روش کار، امری ضروری به شمار می

طور که آشنایی با نقش شود. همان در اینجا نکته قابل توجه،  آشنا بودن معلمین با نقش آمار است که موجب بکار گیری آن می

های کاربردی آمار در امر گردد. بنابراین با توجه به نیاز روز افزون به روشپزشکی و بهداشت موجب ارتقاء سالمت جامعه می

تواند با ارائه روشهای مهمی مثل تحلیل رگرسیون و آنالیز واریانس به همراه آشنایی با نرم پژوهش و تحقیق، این درس می

در رشد دانشجویان معلم برای انجام کارهای پژوهشی درکار خود و ارتقاء کاربرد  Minitab و یاSPSS آماری های افزار

 .مناسب از آمار در پیشرفت و توسعه جامعه موثر باشد

 

 مشخصات درس

-نتتوع درس: نظتتری

 عملی

 7تعداد واحد: 

 60زمتتتتتتان درس: 

 ساعت

پیشتتتتنیاز: آمتتتتار و 

، ریاضتتی 0احتمتتال 

 ، جبرخطی2عمومی 

 

 نام درس: آمار و احتمال پیشرفته 

 

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یدادگیری دانشدجو    

 قادر خواهد بود:

از آزمون خی دو برای حل برخی مسائل با کمک  آزمون وابستگی دو متغیر 

کیفی استفاده نموده و آنرا برای یافتن توزیع یک جامعه آماری بکار گیرد، با 

کمک رگرسیون و همبستگی کفایت و کارایی مدل انتخابی را برای پیش بینی 

ی قرار داده، و از آنالیز متغیرهای وابسته با استفاده ازمتغیرهای مستقل مورد بررس

واریانس برای یافتن جامعه های آماری با اختالف معنادار، زمانی که جوامع 
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شایسددددددتگی 

 اساسی:

Ck&pck  5کد-

 9-9و  2-5و  5

 9-6و 

 داراری میانگین های نابرابر هستند استفاده نماید. 

 

 9سطح 2سطح 5سطح  هامالک

آزمون زوجی  

 و خی دو

دانشجو معلتم   در این سطح 

با  مفهوم آزمون ختی دو و  

 .کاربردآن آشنا می شود

در این سطح،  دانشجو 

آموزد که معلم می

چگونه آزمون خی دو را 

برای آزمون وابستگی 

دو متغیر کیفی و یابرای 

یافتن توزیع یک جامعه 

 آماری بکار ببرد.

دراین مرحلته دانشتجو   

هتا را  معلم این آزمتون 

بتتتا استتتتفاده از نتتترم 

افزارهتتتتتتتتتتتتتتای 

SPSSویاMinitab 

 دهد.انجام می

رگرسددیون و  

 همبستگی

دراین سطح دانشجو معلتم  

بتتا متغیرهتتای مستتتقل و   

وابسته، مفهوم رگرستیون و  

چگونگی یافتن یتک متدل   

مناسب برای متغیرها متورد  

 شود.بررسی آشنا می

در این سطح،  بعد 

یافتن یک مدل، 

آموزد دانشجو معلم می

چگونه کفایت و کارایی 

مدل انتخابی را برای 

پیش بینی متغیرهای 

وابسته با استفاده 

ازمتغیرهای مستقل 

 مورد بررسی قرار دهد.

در این مرحله دانشتجو  

معلم با بکار گیری نرم 

افزارهتتتتای آمتتتتاری  

SPSS و یتتتا   

Minitab آمتوزد  می

هتتا را چگونتته کتته داده

 مدل کند.

آنددددددددالیز  

 واریانس

این سطح با مفهوم آنالیز  در

واریتتتانس یتتتک طرفتتته و 

 شود.کاربرد آن آشنا می

در این سطح، دانشجو 

معلم می آموزد در آنالیز 

واریانس یکطرفه 

چنانچه فرض برابری 

میانگینهای جوامع مورد 

بررسی رد شد، چگونه 

جامعه های آماری که 

دراین مرحله دانشجو 

آموزد که معلم می

چگونه آنالیز واریانس 

را با نرم افزارهای 

ویا SPSS آماری

Minitab  انجام

 دهد.
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دارای اختالف 

 معنادارهستند بیابد.

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 مقدمه و بیان برخی مفاهیم پایه که در فصلهای بعدی مورد نیاز است، از جملهفصل اول: 

 تصادفیتوابع احتمال و چگالی توام  متغیر های -

 چگالی شرطی-

 امید ریاضی و واریانس شرطی-

 معرفی توزیع خی دو و و توزیع فیشر-

 باشد.شده توسط دانشجویان کافی می های کتاب های معرفیحل تمرین تکالیف یادگیری:

 

 های آماری مهم و پر کاربرد ، از جملهآشنایی با برخی آزمون فرضفصل دوم: 

 .شودفرض پیرامون دو میانگین از یک جامعه استفاده میبرای آزمون آزمون زوجی که  -

های مختلف، از جمله، آزمون برازندگی، آزمون مستقل بودن متغیرها، آزمون همتوزیعی آزمون خی دو  که برای آزمون فرض-

 .رودبکار می

 .Minitabویا SPSS های ذکر شده با نرم افزارهای آماری آموزش آزمون-

 تکالیف یادگیری:  

 . Minitabو یا SPSSهای کتاب با نرم افزارهای انجام تمرین

 

 فصل سوم: رگرسیون و همبستگی

 رگرسیون -

 رگرسیون خطی -

 روش کمترین مربعات-

 براوردکمترین مربعات و خواص آن-

 تحلیل رگرسیونی نرمال-
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 برآورد درستنمایی ماکسیمم پارامترهای مدل-

 و ارائه فاصله اطمینان برای آنآزمون فرض مربوط به ضرایب رگرسیونی -

 تحلیل همبستگی نرمال-

 بررسی باقیمانده ها و آزمون نیکویی و برازش-

 کنندهاشاره به رابطه های غیرخطی و تبدیلهای خطی-

 تعمیم رگرسیون خطی ساده به رگرسیون خطی چندمتغیره-

 

 انجام مراحل باال برای این نوع رگرسیون-

 

 ضریب همبستگی چندگانهضریب همبستگی جزئی و -

 

 روشهای مختلف در انتخاب متغیره ها-

 

 Minitabو یا SPSS آموزش مباحث این فصل از طریق -

 

 تکالیف یادگیری:

 

  Minitabو یا SPSSهای کتاب با نرم افزارهای انجام تمرین

 

 فصل چهارم: طرح و آزمایش

 معرفی آنالیز واریانس یک طرفه-

 برآورد واریانس جامعه-

 Fنسبت -

 Fمقایسه میانگین ها پس از آزمون 

 های تجزیه و تحلیل واریانسمفروضه-
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 .Minitabو یا SPSS انجام تحلیل آنالیز واریانس از طریق نرم افزارهای معرفی شده برای این درس -

 تکالیف یادگیری:

 

  Minitabو با SPSSهای کتاب با نرم افزارهای انجام تمرین

 

 

 تدریس و یادگیری. راهبردهای 9

باشد بر اساس شود و دانشجو ملزم میدر این درس آموزش کالس با محوریت استاد و همراهی و مشارکت دانشجویان انجام می

منابع اعالم شده به مطالعه منابع پرداخته و با آمادگی در کالس درس حضور یابد و به تشخیص استاد جلساتی به آموزش درس 

(پرداخته شود. و همچنین بنا به تشخیص استاد این  Minittabو یا  SPSSپیشنهادی برای درس)  از طریق نرم افزارهای

-فرصت به دانشجو داده شود که خود به جمع آوری دادها در هر موضوع دلخواهی بپردازد و روشهای کاربردی که در کالس می

 ببرد.آماری ارائه شده پیوکاربرد روشهایها پیاده سازی کند و به این صورت به اهمیت آموزد برروی داده

 

 

 . منابع آموزشی6

 آمار و احتمال مقدماتی                       نویسنده: دکتر جواد بهبودیانالف(

 ابراهیم رضوی پاریزیمترجم:          الیزابت پک، داگالس مونتگمریب(مقدمه ای بر تحلیل رگرسیون خطی        نویسنده: 

 ج(رگرسیون خطی    نویسنده: جان نتر         مترجم: قاسم تارمست

 مترجم: رسول نور النساء                          داگالس مونتگمری د( طراحی و تحلیل آزمایش ها )جلد اول(          نویسنده:

 نویسنده: دکتر جواد بهبودیان                                ناشر: دانشگاه پیام نور  ه( رگرسیون )رشته آمار(

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

شده در کار عملی دانشجو .مهارت دریافتن مدل مناسب برای متغیرهای مورد بررسی بخصوص با نرم افزار های آموزش داده 0

 نمره(0)

 نمره(2.مجموعه تکالیف عملکردی فردی )2

 نمره(0.آزمون میانترم )7

 نمره(01.ارزشیابی پایانی از مباحث نظری )0

  
 
 

 

http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/715-2869247-7237298?search-alias=books&author=%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3+%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%DA%AF%D9%85%D8%B1%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/715-2869247-7237298?search-alias=books&author=%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D8%AA+%D9%BE%DA%A9&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/715-2869247-7237298?search-alias=books&author=%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85+%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/715-2869247-7237298?search-alias=books&author=%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3+%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%DA%AF%D9%85%D8%B1%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/715-2869247-7237298?search-alias=books&author=%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3+%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%DA%AF%D9%85%D8%B1%DB%8C&select-author=author-exact
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 «توابع مختلط»سرفصل درس 

 

 . معرفی درس و منطق آن5

توابع مختلط درسی است که در آن به شیوه ای جذاب به وجود جواب مختلط برای معادالت چند جمله ای ای که ریشته حقیقتی   

معلم با دستگاه اعداد مختلط که یک تعمیم بسیار مفید از دستگاه اعداد حقیقتی استت آشتنا متی     -ندارند اشاره می شود. دانشجو
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اب انگیزروش های جدیدی برای یافتن برخی از انتگرال های حقیقی نتامعین ارائته   شود. همچنین در این درس به شیوه ای اعج

معلم پس از آشنایی با دنیای اعداد مختتلط، مجموعته    -می شود که روش های معمولی حسابان از محاسبه آنها عاجزند. دانشجو

اهد پرداخت، چرا که در ایتن درس، نستخه   ها و توابع مختلط مانوس؛ با اشراف کامل به تدریس حساب دیفرانسیل و انتگرال خو

مختلط مباحث اعداد، مجموعه ها، توابع، حد، مشتق و انتگرال مطالعه می شود. همچنین در این درس مباحث مختصات قطبی و 

ط مثلثات مورد مطالعه قرار میگیرد و فرمولهای قویتری از مثلثات مطرح می گردد. به تعبیری می توان مباحث درس توابع مختتل 

را تثبیت کننده و اشراف، بخش برای مباحث مورد نیاز دانشجو معلم در تدریس حسابان و مثلثات دانستت. توابتع مختتلط،  ابتزار     

الزم را برای مطالعه دقیقتر ریاضیات، فیزیک، علوم فنی و مهندسی و برخی علوم دیگر فراهم می سازد. در ایتن درس، بتا ارائته    

نایی نگرش جامع به مجموعه ها و توابع ،  حد، پیوستگی، مشتتق،  انتگترال و مثلثتات  در ذهتن     مثالهای روشن و کاربردی، توا

معلمان ایجاد و تثبیت می شود.همچنین، در این درس خاصیت های ویژه  تابع هتای بتا دامنته  و همدامنته  مختتلط        -دانشجو

ن و توابع تام  قضیه های مفیتدی مطترح متی    ریما -مطرح می گردد ازجمله، در خصوص مشتق پذیری مختلط و شرایط کوشی

 شوند که مشابه شان در توابع حقیقی برقرار نیست. 

برای درک بسیاری از پدیده های فیزیکی که توابع حقیقی پاسخ گو نیست نیاز به مدلسازی و درک الگوهای مختلط وجتود دارد،  

ا مطالعه این درس دانشجو معلم قادر خواهند بود به انبتوهی  که پتانسیل قوی موجود در درس توابع مختلط راه گشا خواهد بود. ب

ذهنی  دانش آموزان از قبیل  اعداد منفی زیر رادیکال که مقدار حقیقی ندارند و دهها پدیتده فیزیکتی دیگتر    -از سواالت شهودی

 ایانی به وی نماید.پاسخ دقیق و بی ابهام ارائه کند، که این امر می تواند در طراحی فرصتهای یادگیری کالسی کمک ش

 

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

 7تعداد واحد:

 

 00زمتتتتتتان درس: 

 ساعت

 0پیشنیاز: آنالیز

 

 نام درس: توابع مختلط  

 

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

طبیعی اعداد و توابع حقیقی با مطالعه مفاهیم و قضایای ارائه شده درک روشنی از یک گسترش 

بدست آورده و با کاربردهای اعجاب انگیز آنها آشنا شده و بواسطه حصول درک عمیق از مفاهیم 

پایه ای و آشنایی با روشهای مطالعه و تبیین مثال های روشن در این حوزه پشتوانه فکری در 

 طراحی فرصتهای یادگیری کالسی برای این درس کسب می نماید.

 

شایستگی 

 اساسی:

ck&pck  5کد-

 9سطح 2سطح 5سطح  هامالک-9و5-9و2-5و5
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درک مفتتتاهیم اعتتتداد   9

مختتتلط، تتتابع مختتتلط،  

مشتق و انتگترال توابتع   

 مختلط

دانشجو معلم بتواند 

بتتتا درک تعتتتاریف 

مفتتاهیم پایتته ای ،  

مثالهتتای عینتتی و  

ملموس،تتتابع هتتای 

مختتتتتلط  را درک 

کنتتد. نگتتاره  یتتک 

از مجموعه دلختواه  

صتتتفحه مختتتتلط   

توستتط یتتک تتتابع    

 مختلط را بشناسد.

همچنتتتین بطتتتور  

شتتهودی تشتتابه و  

تفتتتتاوت هتتتتای ، 

حسابان حقیقی  بتا  

حستتابان مختتتلط را 

درک نماید بتواند و 

مثتتال هتتای ستتاده  

 ارائه کند. 

 

دانشتتجو معلتتم بتتا 

درک صتتتتحیح از 

خاصیت های  ویژه 

توابتتتع مختتتتلط،   

بتوانتتتد مثالهتتتای 

متنوع از  تابع های 

ختلطتترا  بتتا هتتم م

مقایستتته کنتتتد و  

بتواند گتزاره هتا و   

قضتتتتیه هتتتتای  

کالسیک را همراه 

با اثبات یاد بگیترد.  

در این سطح بایتد  

قتتادر باشتتد بتترای  

تتتتتتابع هتتتتتای  

مختلطتتداده شتتده  

روی دامنتته هتتای  

مختلتتف  مشتتتق  

پذیری موضتعی و  

سرتاستتتتتتتری را 

بررسی کند  و نیز، 

بتوانتتد روی مستتیر 

هتتتای  مفتتتروض 

 انتگرال مختتلط از 

توابتتع را محاستتبه  

 کند. 

 

دانشجو معلم بتواندمثالها و 

نا مثالهای خاص و مهتم را    

درک کند و قادر باشد روی 

زیتتر مجموعتته هتتای یتتک 

بعدی و دو بعدی از صفحه 

مختلط اثر توابع را بشناسد. 

همچنتتین، بتته صتتورت و   

اثبات  احکام ویتژه و مهتم   

مسلط باشتد.   در مقایسته    

اع انواع مجموعه هتا و انتو  

توابع مختتلط،   بته ثبتات    

ذهنتتی برستتد و  مثالهتتا و  

نامثال های مهتم و متنتوع     

را یاد بگیرد. در این ستطح  

باید قادر باشد برای  اثبتات  

احکتتتام در متتتورد توابتتتع  

مختلط، به نحو شایستته از  

احکام دیگر استفاده نمایتد.  

بتوانتتد از عهتتده مستتائل و 

گتتزاره هتتای استتتداللی و  

متترین اثبتاتی و همچنتین ت  

 های محاسباتی برآید.

بطتتور منطقتتی و دقیتتق و  

اصتتتل موضتتتوع ارتبتتتاط   

مفاهیم حقیقی و مختلط را   

درک و اثبات کند و بتوانتد  

از توابع مختتلط در مستائل   

کاربردی به نحتو شایستته   

 ای استفاده  نماید. 
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، کستتب مهتتارت حتتل   

مستتئله در حتتوزه هتتای  

 ذکر شده.

دانشجو معلم بتواند  

هرکتدام از  در مورد 

مفتتاهیم  حستتابان  

مختلط  مثال هتا و  

تمرینتتات سرراستتت 

را درک و حتتتتتتل 

 نماید.

دانشجو معلم بتواند  

در مورد هرکدام از 

مفتتاهیم  حستتابان 

مختلطمثتتال هتتا و 

تمرینات متوسط را 

درک و حل نمایتد.  

همچنتتین، بایتتد در 

ایتتن ستتطح بتوانتتد 

مفتتتتتتتتتتاهیم و 

مهارتهای آموختته  

شتتده را در اثبتتات  

ای تکمیلی گزاره ه

و حتتتل مستتتائل  

ترکیبی و تطبیقتی  

بصتتورت مبتکرانتته 

 بکارگیرد.

دانشتتجو معلتتم بتوانتتد  در  

مورد مجموعه هتا و توابتع    

مختلط ختواص متعتارف را   

براحتی  تشتخیص دهتد و   

درستی و نادرستی گزاره ها 

را در مورد انتواع مجموعته   

ها و توابع  مختلط بفهمد و 

بتوانتتد بتترای قضتتیه هتتای 

ثبتتات و نیتتز  مهتتم ایتتده ا 

تحلیتتل اثبتتات ارائتته کنتتد. 

بتواند بترای احکتام مشتابه    

قضایای مهم برهتان ارائته   

کند و در هر فصتل دستت   

کم پنج مسئله سخت حتل  

کند.  همچنین، باید در این 

ستتطح بتوانتتد مفتتاهیم و   

مهارتهای آموختته شتده را   

در حتتل مستتائل تعمیمتتی  

 بصورت مبتکرانه بکارگیرد.

 

 محتوای درس و ساختار آن های یادگیری،. فرصت2

 

 فصل اول: اعداد مختلط 

اعداد مختلط ، صفحه مختلط،  مختصات دکارتی و قطبی ، جمع و ضرب مختلط، نمایش هتای قطبتی و نمتایی اعتداد، تتوان و      

 ریشه، مثالها، حل معادله های چند جمله ای با جواب های مختلط، تعبیر های هندسی.  

 تکلیف یادگیری:

پرسش ها و تمرینات مروری مبتنی بر رویکرد تاکید روی نکات اساسی و کلیدی تعریف ها، مثال ها، گزاره ها و قضیه  -0
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 مسئله ها و تمرینات ترکیبی  و تطبیقی . -2ها.  

 تکلیف عملکردی:

 سوال ها و مسائل اثباتی و استداللی و تمرین های تعمیمی ، ابتکاری و ساختنی مربوط به این فصل.

 

 فصل دوم: مجموعه ها و  توابع مختلط 

انواع  زیر مجموعه های صفحه مختلط،زیرمجموعه های همبند و فشرده ، ختم هتا ی مختتلط، احکتام و قضتایای ختم هتا ی        

مختلط، مثالها، تابع مختلط، مثالها و نامثال ها، نگاره زیر مجموعه ها تحت توابع مختلط، انواع توابع مختلط،  خاصیت های مهم 

مهم آن، تعابیر هندسی و فیزیکی،  مثالها و نامثالها،  توابتع مختتلط مثلثتاتی، توابتع     در توابع مختلط ، نگاشت موبیوس و خواص 

 هذلولوی،  توابع مختلط بنیادی.   

 

 تکلیف یادگیری:

پرسش ها و تمرینات مروری مبتنی بر رویکرد تاکید روی نکات اساسی و کلیدی تعریف ها، مثال ها، گزاره ها و قضیه  -0

مسئله ها و  -2توابع مختلط، خاصیت های مهم در توابع مختلط و عملکرد انواع  توابع .   ها در خصوص  خم ها، انواع

 تمرینات ترکیبی  و تطبیقی .

 تکلیف عملکردی:

 سوال ها و مسائل اثباتی و استداللی و تمرین های تعمیمی ، ابتکاری و ساختنی مربوط به این فصل.

 

 

 فصل سوم: دنباله ها و سری ها

د مختلط، انواع دنباله، مثال ها، همگرایی و واگرایی،قضایای همگرایی، مثال ها و نا مثالها، سری اعداد مختلط،  دنباله اعدا 

همگرایی و واگرایی، قضایای همگرایی، مثال ها و نا مثالها، سری توانی ، شعاع همگرایی، قضایای مهم، بسط سری توابع ، مثال 

 ها و نا مثالها.

. 

 تکلیفیادگیری:

پرسش ها و تمرینات مروری مبتنی بر رویکرد تاکید روی نکات اساسی و کلیدی تعریف ها، مثال ها، گزاره ها و قضیه ها.  -5

 مسئله ها و تمرینات ترکیبی  و تطبیقی . -2

 :تکلیف عملکردی

 سوال ها و مسائل اثباتی و استداللی و تمری های تعمیمی ، ابتکاری و ساختنی مربوط به این فصل.
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 فصل چهارم: حد و پیوستگی توابع مختلط

تعریف حد، شرایط وجود حد،  قضایای حد، مثال ها و نا مثال هتا،   تعریتف پیوستتگی، انتواع نتا پیوستتگی هتا، قضتایای               

 پیوستگی، مثال ها و نا مثال ها، نقش همبندی و فشردگی دامنه تعریف،قضیه های مقتدار میتانی و مقتدار اکستترمم، مثالهتا  و     

 نامثال ها، کاربرد فیزیکی پیوستگی توابع. 

 تکلیف یادگیری:

پرسش ها و تمرینات مروری مبتنی بر رویکرد تاکید روی نکات اساسی و کلیدی تعریف ها، مثال ها، گزاره ها و قضیه  -0

 مسئله ها و تمرینات ترکیبی  و تطبیقی . -2ها.  

 تکلیف عملکردی:

 و تمری های تعمیمی ، ابتکاری و ساختنی مربوط به این فصل.سوال ها و مسائل اثباتی و استداللی 

. 

 فصل پنجم: مشتق توابع مختلط و کاربردهای آن

ریمان،  قضایای مشتق، توابع تتام، مثتال هتا، قضتیه      -تعریف مشتق توابع مختلط، مثال ها، تعبیر هندسی مشتق، شرایط کوشی

د توابع همدیس در حل معادالت دیفرانسیل ، مثال ها و نا مثالها،  قضیه لوران، مقدار میانگین،  توابع همساز، توابع تحلیلی، کاربر

 ارتباط توابع تام و تحلیلی، تمدید تحلیلی توابع، توابع لگاریتمی، مثال ها و نا مثالها . کاربرد های فیزیکی مشتق.

 

 تکلیف یادگیری:

اسی و کلیدی تعریف ها، مثال ها، گزاره ها و قضیه پرسش ها و تمرینات مروری مبتنی بر رویکرد تاکید روی نکات اس -0

 مسئله ها و تمرینات ترکیبی  و تطبیقی . -2ها.  

 تکلیف عملکردی:

 سوال ها و مسائل اثباتی و استداللی و تمرین های تعمیمی ، ابتکاری و ساختنی مربوط به این فصل.

 

 

 فصل ششم: انتگرال توابع مختلط و کاربردهای آن.

تعریفانتگرال معین، مثال ها، تعبیر هندسیانتگرال معین، انتگرال نامعین، شرایط انتگرال پذیری، قضایای انتگرال، فرمول انتگرال 

کوشی،  روش های محاسبه انتگرال توابع مختلط، مثال ها، قضیه مانده ها و کاربردهای آن، نقاط تکین توابع ، روشهایی اعجاب 

 ل های مشکل، کاربرد های فیزیکی انتگرال.انگیز برای برخی انتگرا

 تکلیف یادگیری:

پرسش ها و تمرینات مروری مبتنی بر رویکرد تاکید روی نکات اساسی و کلیدی تعریف ها، مثال ها، گزاره ها و قضیه  -0
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 مسئله ها و تمرینات ترکیبی  و تطبیقی . -2ها.  

 تکلیف عملکردی:

 ختنی مربوط به این فصل.سوال ها و مسائل تعمیمی ، ابتکاری و سا

. 

 

 فصل هفتم: پروژه های کارشناسی.

 چند پروژه مطالعاتی در خصوص نقش توابع مختلط در سایر علوم فنی و مهندسی.

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

مستئله   استاد در کنار روش تدریس مستقیم خود دانشجو را درگیر یادگیری و فرایندهای حل مسئله نماید. در این درس حل

 از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده، لذا مشارکت دانشجو در تدریس باید مورد توجه قرار گیرد.

 

 . منابع آموزشی 6

 ترجمه امیر خسروی.  متغیرهای مختلط، نوشته آر. چرچیل، جی. وی. براون،  - 0

 توابع مختلط ، نوشته محمود حصارکی،  محمد رضا پورنکی. –    2

7 –  Complex analysis,  L. V.  Ahlfors 

1 -  Functions of one complex variable, J. B. Conway 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره  01ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  7ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 

 نمره  7ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

 نمره 0ارزشیابی پروژه گروهی: 
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 «2آنالیز ریاضی »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن5

ها موضوعاتی نظیر  است و در آن  مربوط همگرایی و حد نام عمومی بخشی از ریاضیات است که با مفاهیم آنالیزریاضی

یا اعداد  اعداد حقیقی شود. این موضوعات را معموالً در عرصه بررسی می توابع غیرجبری و پذیری مشتق و گیری انتگرال و پیوستگی

« نزدیکی»توان آنها را در هر فضائی از موجودات ریاضی که در آن مفهوم  کنند ولی می ها بحث می و توابع مربوط به آن مختلط

های مربوط به دقیق کردن مبانی و  کار برد. آنالیز ریاضی از کوشش وجود دارد به  فضای متریک« فاصله»فضای توپولوژیک یا 

 .سر برآورده است حسابان های تعریف

پلی است  پردازد. کلمه آنالیز به همین معنی )نقاط استثنایی( است. در واقع آنالیز ریاضی  آنالیز ریاضی به نقاط استثنایی ریاضیات می

و انتگرال لبگ تعمیم  استیلتیس–انتگرال ریمان مثال در مورد انتگرال، انتگرال معمولی به .کند مرتبط می جبر را به وپولوژیت که

 .ای ظریف و دقیق است یابد. آنالیز ریاضی زمینه می

انند مباحث آنالیز را به می آید می تو 0دانشجومعلمان پس از قرار گرفتن در معرض این درس که در ادامه و تکمیل مباحث آنالیز 
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 صورت عمیق تر درک نمایند.

 

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

 7تعداد واحد: 

 ساعت 00زمان درس: 

 0پیشنیاز: آنالیز ریاضی

 2نام درس: آنالیزریاضی 

اهداف/ پیامدهای یدادگیری: در پایدان ایدن واحدد یدادگیری       

 دانشجویا قادر خواهند بود:

مسئله های مربوط به این حوزه  ،قوانین ارائه شدهضمن آشنایی با مفاهیم و 

را حل نموده و پس از درک عمیق دانش ارائه شده و آشنایی با روشهای 

مطالعه این حوزه در باال بردن قدرت استدالل، اعتماد به نفس و استقالل 

های یادگیری  فکری در برخورد با مسایل ریاضیات محض و طراحی فرصت

ده نمایند و با درک نظریه های یادگیری ریاضی ساختار کالسی از آنها استفا

برنامه درسی آنلیز ریاضی را بررسی و تحلیل کرده و نسبت به سازماندهی 

فرصتهای یادگیری با رویکرد فراشاخت برای درک و بکارگیری مفاهیم و 

 مهارتهای ذکر شده اقدام نمایند.

 شایستگی اساسی:

ck&pck  5کددددد-

 9-9و5-9و2-5و5

 

 9سطح 2سطح 5سطح  هامالک

در این سطح دانشجو هتر   درک مفاهیم 

مفهوم را بصورت مجزا و 

بدون دانستتن ارتبتاط آن   

با سایر مفاهیم به صورت 

شتتهودی و عینتتی درک  

می نماید و برای هر کدام 

مثال هتایی را ارایته متی    

 کند.

در این سطح دانشتجو  

بتتا اثبتتات ختتواص و   

کابردهتتای متترتبط بتتا 

شتتده   مفتتاهیم  درک

آشنا متی شتود و متی    

توانتتد از آن هتتا بتترای 

حتتل مستتایل ستتاده   

 استفاده کند.

در ایتتتتن ستتتتطح  

دانشتتجو متتی توانتتد 

ارتبتتتتتاط میتتتتتان 

هرمفهوم  را با سایر 

مفتتاهیم بتته ختتوبی  

درک کند و از آن در 

حل مسائل پیچیتده  

 استفاده نماید

توانددددددددایی در  

 استدالل

در این سطح دانشجو می 

تواند با ارایه مثتال هتای   

شهودی درستتی قتوانین   

اثبتتتات شتتتده را بتتترای 

 سایرین توضیح دهد.   

در این سطح دانشتجو  

قتتتدرت استتتتدالل و  

اعتماد به نفس کتافی  

بتترای بیتتان دوبتتاره   

درستی  قوانین اثبتات  

 شده را دارد.

در ایتتتتن ستتتتطح  

دانشجو می تواند به 

طتتتتتور مستتتتتتقل 

استداللی دقیق برای 

برختتتی از قتتتوانین  

اثبتتات نشتتده ارایتته  
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 نماید.   

در این سطح دانشجو باید  مسئله مهارت حل 

بتواند با استفاده ازمفاهیم 

و قوانین خوانتده شتده  و   

با  بهره گیری از راهبترد  

رستتم نمتتودار و شتتکل و 

راهبرد مدلسازی مستایل  

اده مترتبط بتا مفتاهیم    س

 خوانده شده را حل کند.

در این سطح دانشتجو  

باید بتواند بتا استتفاده   

ازمفتتتاهیم و قتتتوانین 

خوانده شتده  مستایل   

پیچیده را بته صتورت   

 گروهی حل کند.

در ایتتتتن ستتتتطح  

دانشجو بایتد بتوانتد   

قوانین خوانتده شتده   

را بسط و تعمیم داده  

و مسایل پیچیتده را  

به صورت فردی حل 

 د.کن

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2 

 

 استیلتیس-فصل اول: انتگرالهای ریمان

 استیلتیس، رابطه بین مجموع باالئی و پائینی  –تعریف افراز، تعریف مجموع پائینی و باالئی ریمان  -

 استیلتیس، تعریف انتگرال ریمان -تعریف انتگرال باالئی و پائینی، تعریف انتگرال ریمان -

 شرط ریمان برای انتگرالپذیری، خواص انتگرال  -

 مثال از توابع ناپیوسته انتگرالپذیر  -

 خاصیت خطی بودن انتگرالها  -

 مشتق گیری از انتگرال -

 مثالهائی از توابع انتگرال ناپذیر  -

 استیلتیس  –رال ریمان و ریمان رابطه بین انتگ -

 قضیه اول مقدار میانگین برای انتگرال، اولین قضیه اساسی حسابان، دومین قضیه اساسی حسابان  -

 انتگرالپذیری به صورت جزء به جزء، توابع پله ای، نامساوی هولدر، تغییر متغیر -

 

 تکلیف یادگیری:

درستی خواص را به عنوان تمرین حل نماید. ضمنا تمرینات کتاب یا تمرینتاتی   دانشجو باید بتواند مفاهیم ذکر شده را تعریف کرده و

 را که استاد ارایه می کند را حل نماید.

 تکلیف عملکردی:
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مثل رابطه بین انتگرال ریمان و ریمتان  »دانشجو باید بتواند با استفاده از استدالل شهودی و استدالل استنتاجی بعضی از قوانین مهم 

 را توضیح داده و  اثبات کند.« قضایای حسابان استیلتیسو –

 

 فصل دوم: انتگرالهای ناسره

 تعریف انتگرالهای ناسره نوع اول  -

 خواص انتگرال ناسره نوع اول  -

 شرط کوشی برای همگرائی انتگرال ناسره  -

 مقایسه دو انتگرال ناسره  -

 

 تکلیف یادگیری: 

کرده و با ارایه مثال های خاص آن ها را توضیح دهد و بتوانتد درستتی ختواص را بته     دانشجو باید بتواند مفاهیم ذکر شده را تعریف 

 عنوان تمرین حل نماید. ضمنا تمرینات کتاب یا تمریناتی را که استاد ارایه می کند را حل نماید.

 

 محدود تغییر با توابع فصل سوم:

 . باشد نمی کراندار تغییر با که تابعی از مثال کراندار، تغییر با تابع تعریف -

  برداری توابع از انتگرالپذیری کلی، تغییر تعریف -

  قوس طول محاسبه قوس، تعریف بسته،  خم تعریف طولپذیر، خمهای -

  

 تکلیف یادگیری:

بته  دانشجو باید بتواند مفاهیم ذکر شده را تعریف کرده و با ارایه مثال های شهودی آن ها را توضیح دهد وبتواند درستتی ختواص را   

 عنوان تمرین حل نماید. ضمنا تمرینات کتاب یا تمریناتی را که استاد ارایه می کند را حل نماید.

 

 

 فصل چهارم: دنباله ها و سریهای توابع

 تعریف همگرائی نقطه وار، تعریف همگرائی یکنواخت، شرایط همگرائی یکنواخت   -

 شرط کوشی برای همگرائی یکنواخت -

 ، همگرائی یکنواخت و انتگرال، همگرائی یکنواخت و مشتق پذیری، قضیه دینی همگرائی یکنواخت و پیوستگی -

 سریهای توابع ، شرط کوشی برای همگرائی یکنواخت سری توانی -
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 آزمونهای همگرائی یکنواخت سریهای توانی  -

 آزمون آبل، آزمون دیریکله -

 توابع پیوسته همه جا مشتق پذیر  -

 قضیه وایرشتراس   -

 دنباله توابع نقطه وار کراندار، دنباله توابع یکنواخت کراندار  -

 اسکولی  -تعریف همپیوستگی، قضیه آرزوال -

  وایرشتراس -تعریف جبر توابع، قضیه استون  -

 

 تکلیف یادگیری: 

ات کتاب یا تمریناتی را کته  دانشجو باید بتواند مفاهیم مربوط به دنباله ها و سری ها  را با ارایه مثال های متنوع توضیح داده و تمرین

 استاد ارایه می کند را حل نماید.

 تکلیف عملکردی:

دانشجویان باید بتوانند به صورت گروهی بعضی از قوانین  این فصل که توسط استاد مشخص می شود را به چند روش توضتیح داده  

 و اثبات کنند.

 

 فصل پنجم: سریهای توانی و توابع خاص

 ف شعاع همگرائی، قضیه پیدا کردن شعاع همگراییتعریف سری توانی، تعری -

 قضیه آبل، بسط تیلور  -

 توابع خاص، توابع نمائی  -

 ، توابع لگاریتمی𝑒تعریف  -

 ، توابع مثلثاتی𝜋تعریف  -

 

 تکلیف یادگیری: 

کلیته قواعتد   دانشجو عالوه بر عمق بخشیدن به مفهوم سری ها و خواص مربوط به آن، می تواند به روش شهودی و با ارائته مثتال   

 مربوط به  توابع خاص را توضیح دهد و تمرینهای مربوط به منبع معرفی شده را حل نماید.

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

 راهبردهای اصلی تدریس با استفاده از روش مکاشفه ای و روش فعال با مشارکت دانشجویان در کالس درس می باشد. 
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مان آموزشی و صالحدید خود می تواند مسئولیت اثبات و توضتیح برختی از قضتایا را بته عنتوان      استاد در برخی مباحث با توجه به ز

 توسط دانشجویان انجام شود. تواند به صورت انفرادی یا گروهی تمرین به عهده دانشجویان قرار دهد. این فعالیت می

شود در افزایش راندمان یادگیری دانشجویان بستیار  ارائه کالس حل تمرین که در ساعتهایی غیر از ساعتهای کالس اصلی ارائه می 

مثمر ثمر خواهد بود.  مسئولیت این کالس می تواند به عهده دانشجویی که قبال این درس را گذرانده و تستلط کتافی بتر درس دارد    

 گذاشته شود.

 

 :درس مراجع و بع منا. 6

 فنی و علمی انتشارات اکبر، علی زاده، عالم ریاضی، آنالیز اصول والتر، رودین، -0

 شریف صنعتی دانشگاه علمی انتشارات موسسه اکبر، علی زاده، عالم ریاضی، آنالیز تام، اپوستل، -2

 زعفرانی، جعفر، مرکزنشردانشگاهیاصول آنالیز حقیقی،  ربرت جی، بارتل، -7

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 ارزشیابی دانشجویان به صورت زیر پیشنهاد می شود:مالک  2با توجه به انتزاعی بودن درس آنالیز

 

 ارزشیابی های مستمر:

 نمره( 2امتیاز)معادل  01میزان مشارکت دانشجو در حل تمرینهای کالسی،  -

 نمره( 7امتیاز)معادل  01عملکرد دانشجو در امتحانات هفتگی،  -

 نمره( 1امتیاز)معادل  21امتحان کتبی میان ترم به میزان   -

 ایانی: ارزشیابی پ

 نمره( 01امتیاز)معادل  11امتحان کتبی پایان ترم به میزان 

 

 سایر نکات:

 های مجری این درس با هماهنگی گروه آموزش ریاضی و استاد درس، پیشنهاد می شود پردیس

 در برنامه لحاظ نمایند. ساعت کالس حل تمرین 2هقته ایبرای افزایش سطح علمی و مهارت دانشجویان، 
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 «2جبر»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .5

های مجرد ریاضی و آمادگی برای انتقال به  ، سبب کسب آشنایی بیشتر با استدالل و برهان0در ادامه جبر  2فراگیری درس جبر

مطالعه تر است. درواقع، هدف از این درس گسترش درک دانشجویان معلمی و مهارت آنان در  های ریاضیات پیشرفته دوره

و تفکر جبری   های ریاضی رود که توانایی دانشجویان برای تحلیل و ساختن برهان ساختارهای جبری است. همچنین انتظار می

 که اساس جبر را در برنامه درسی مدارس تشکیل میدهد، نیز گسترش یابد.  

 آورد: ( موارد زیر را فراهم می0)همراه با پیشنیاز آن، جبر 2درس جبر 

 ها؛ ها و میدان ها، حلقه مهارت در تجرید الزم برای کار با گروهکسب  .0

 های ملموس؛ های مجرد با کشف مثال تقویت درک دانشجویان از ایده .2

 بردن به کارایی ریاضیات مجرد؛ پی .7

 نویسی دانشجویان. های منطقی و برهان افزودن به مهارت .0

، به صورت هم  کالسیک در ریاضیات و کاربردهای آن هستندمیدان که خود از مفاهیم مه و حلق، جبری گروههای ساختار

 عمیقتری ارائه خواهند شد.

 

  2نام درس: جبر  مشخصات درس
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 نوع درس: نظری

  9تعداد واحد: 

 ساعت 68زمان درس: 

و  5پیشنیاز: جبر 

جبرخطی و مبانی 

 ماتریسها و جبر خطی

 

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

نویسی خود را با پرداختن به موضوعات و مسائل مجرد، گسترش دهد.  های منطقی و برهان مهارت

ریزی برای تدریس مطالب مجرد با ارائه  ها به برنامه همچنین وی می تواند از طریق کسب این مهارت

ای داشته  ای این مطالب مجرد نیز اشارههای الزم، بپردازد و به کاربرده های ملموس و اقامه اثبات مثال

 باشد.

 

 9سطح  2سطح  5سطح  هامالک

 شایستگی اساسی:

ck&pck  5و5-5کد-

 9-9و5-9و2

توانایی حل 

مسائل مجرد و 

اقامه برهان در 

 حوزه جبر

دانشجو قادر است به 

اثبات قضایایی که با 

ها آشنا شده بپردازد و  آن

مسائلی را نیز که قبال 

ها را دیده است  آنمشابه 

حل نماید. در این سطح 

های ارائه شده  برهان

های  تقلیدی از برهان

ارائه شده در کالس 

است و ممکن است 

انسجام الزم را نداشته 

 باشند.

دانشجو قادر است عالوه 

بر بیان و اقامه برهان 

منسجم برای قضایا و 

مسائل مشابه با آنچه 

قبال دیده، به اثبات 

زد که برای مسائلی بپردا

ها مستقیما از  اثبات آن

یک قضیه یا تعریف 

استفاده می کند. در این 

های ارائه  سطح برهان

شده، انسجام مناسبی 

 دارند.

دانشجو قادر است به حل 

مسائل مختلف در حیطه 

تدریس شده بپردازد. 

های وی منسجم و  اثبات

 باشند. گاهی خالقانه نیز می

برنامه ریزی 

برای تدریس 

 مطالب مجرد

دانشجو قادر است 

های خود را تنها  آموخته

ها  به همان ترتیبی که آن

را یاد گرفته بیان و اثبات 

 نماید.

دانشجو قادر است 

های خود را همراه  آموخته

هایی  با ارائه برهان

منسجم همراه با 

هایی ملموس از  مثال

موضوع مورد نظر، بیان 

 نماید.

دانشجو قادر است در موضوع 

ای منسجم  مورد نظر برنامه

جهت ارائه در کالس خود 

پیش بینی نماید و 

موضوعات مجرد را با 

های متناسب با سطح  برهان

های  کالس خود و مثال
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 ملموس آموزش دهد.

توانایی ارائه 

مثال از کاربرد 

های مطالب 

 مورد نظر

تواند  دانشجو می

درس هایی را که در  مثال

اند، بررسی و  معرفی شده

ها را با مطالب  ارتباط آن

مجرد بیان شده در 

 کالس درک کند.

دانشجو عالوه بر درک 

های مطرح شده در  مثال

کالس توانایی یافتن 

های دیگری از  مثال

منابع موجود و توضیح 

ها با مطالب  ارتباط آن

 مجرد ارائه شده را دارد.

دانشجو توانایی یافتن 

متعدد از کاربرد  های مثال

مطالب مورد مطالعه و گاهی 

هایی را با  تولید چنین مثال

 استفاده از خالقیت خود دارد.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 جلسه در هفته( به شرح ذیل سازمان یافته است: 2ای آن ) محتوای مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده هفته

 مباحث فرعی موضوع اصلی نوبت 

معرفی درس، اهداف آن، منتابع متورد استتفاده و نحتوه ارزشتیابی، بیتان        مقدمات اول

 ، مانند تعاریف گروه، حلقه و میدان0مقدماتی از جبر 

، ماننتد مرکتز گتروه،    0هتا از درس جبتر   یادآوری مطالبی در نظریته گتروه  

 ها های نرمال و خواص آن ها، زیرگروه زیرگروه

 

 ها هایی از آن ها)زیرنرمال، نرمال، ترکیبی و ...( و مثال انواع سری گروه گروه دوم

 هولدر، همراه با مثال-قضایای شرایر و ژردان

 ها هایی از آن، قضایای مربوط به این گروه پذیر و مثال حل  گروه گروه سوم

 ها گروههایی از آن، قضایای مربوط به این  توان و مثال پوچ  گروه

هتا، همتراه بتا     ای ، حلقه چندجمله0ها از درس جبر یادآوری مطالبی از حلقه ها ای حلقه چندجمله چهارم
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  هایی از آن مثال

پتذیر و   هتای تحویتل   ای جملته  الگوریتم تقستیم و حتل چنتد مثتال، چنتد     

 ها هایی از آن ناپذیر و مثال تحویل

 هایی از کاربردشان آیزنشتاین، و مثاللم گاوس، محک  ها ای حلقه چندجمله پنجم

، یادآوری دامنه ایده ال اصلی F[x]یاد آوری دامنه تجزیه یکتا و بررسی 

 F[x]و بررسی 

 ،اعداد صحیح گاوسی و نرم F[x]یادآوری دامنه اقلیدسی و بررسی  ها ای حلقه چندجمله ششم

 اعداد صحیح گاوسی و نرم

آزمون ارزشیابی ضمن نیمسال که در آن دانشجویان به پرسشهای مطرح  ارزشیابی و توسیع میدان هفتم

 شده از سوی استاد به صورت کتبی پاسخ خواهند داد.

 یادآوری مطالبی از جبر خطی مربوط به فضاهای برداری

 های آن، قضیه کرونکر توسیع میدان و مثال توسیع میدان هشتم

های  اثبات وجود و یکتایی میدانهایی از آن،  میدان شکافنده و مثال

 شکافنده

ناپتذیر روی میتدان    تحویل  ای ساختار میدان های متناهی، تجزیه چندجمله توسیع میدان نهم

 شکافنده 

 ها  های آن انواع توسیع میدان )جبری، متعالی و ساده( و مثال

عناصتر جبتری و   ها، چنتد جملته ای کمتین     های آن عناصر جبری و مثال توسیع میدان دهم

 های آن مثال

 میدان های به طور جبری بسته و بسته جبری

 یازدهم

 

 هایی از آن ها و مثال توسیع متناهی، ویژگی توسیع میدان

 های جبری، زیر میدان حاصل از عناصر جبری های توسیع ویژگی

 کش و پرگار ترسیم با خط های مشهور ناممکن دوازدهم

 پذیر ساخت های اعداد و میدان

 ناممکن بودن تربیع دایره، تضعیف مکعب، تثلیث زاویه های مشهور ناممکن سیزدهم
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 های گالوا مقدمات الزم برای بیان قضیه قضایای گالوا چهاردهم

 های گالوا )بدون اثبات( همراه با مثال  بیان قضیه قضایای گالوا پانزدهم

 های گالوا قضیهارائه کاربردهایی از  قضایای گالوا شانزدهم

 

 

استاد درس در پایان هر جلسه مسائلی مرتبط با مطالب همان جلسه به دانشجویان ارائه میدهد تا برای  تکالیف یادگیری:

 ها را به صورت مکتوب تحویل دهند. تاریخی مشخص راه حل آن

دهد که به  عهده دانشجویان قرار میاستاد درس به صالحدید خود، ارائه بخشی از مطالب درسی را بر تکالیف عملکردی: 

 های کوچک به مطالعه موضوع پرداخته و در تاریخی مشخص در کالس تدریس نمایند. صورت انفرادی یا در گروه

 

 راهبردهای آموزش و یادگیری

شتود؛ هرچنتد کته در هتر جلسته درس دانشتجویان        های کالس درس با محوریت آموزشگر انجام می در این درس، آموزش

اند بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازند، تکالیف را انجام دهند و در مباحتث شترکت    رکت دارند و آنها موظفمشا

نمایند. همچنین، دانشجویان حق دارند به طرح پرسش جهت رفع اشکاالت احتمالی خود برای یادگیری موضتوع متورد تتدریس    

 بپردازند.

مینار کالسی بر عهده دانشجویان معلمی قرار خواهد گرفت تا آمتادگی الزم بترای برنامته    بخشی از مطالب نیز به صورت س

 ریزی آینده آنها در کالس درس خود، فراهم شود.

 

 . منابع آموزشی 6

 در این درس استفاده از منبع مکتوب الزامی است.

 منبع اصلی:

Contemporary Abstract Algebra. Joseph A. Gallian. 

:یمنابع کمک  
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 Basic Abstract Algebra 2nd Edition P. B. Bhattacharya  S. K. Jain S. R. Nagpaul. 

 A First Course in Abstract Algebra, John B. Fraleigh 3th Edition. 

 Introduction to Abstract Algebra Nicholson, W. Keith. 

 جبر  مجرد، آی. ان. هرشتاین. ترجمه محمد رضا رجب زاده و علی اکبر محمدی. دانشگاه امام رضا)ع(.  .1

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

گیرد که در آن دانشجویان به اثبات قضایا و در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت می 2ارزشیابی پایانی در درس جبر

 پردازند.  استاد درس میحل مسائل مطرح شده از سوی 

شود و دستاورد آن ارزشیابی ضمن نیمسال: ارزشیابی ضمن نیمسال برای اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیری انجام می

 شود.جهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته می

-هم لحاظ میارزشیابی تکالیف: ارزشیابی انجام تکالیف کالس درس، مشارکت در مباحث و ارائه سمینارهای کالسی با 

دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهای او به تکالیف انجام شده، شوند. استاد درس در مواردی که مصلحت بداند، اجازه می

 ها اقدام کنند.  به اصالح آن

 شود: سهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می

 متیاز درصد ا 21ت پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس: 

 درصد امیتاز  21ت آزمون ضمن نیمسال: 

 درصد امتیاز  11ت 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.  

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

ها را در  تواند آن نظر شده است. استاد درس به صالحدید خود می ها به دلیل کم بودن زمان صرف از برخی اثبات 

 کالس ارائه نماید.

 شود که ارائه بخشی از مطالب به شکل سمینار کالسی بر عهده دانشجویان قرار گیرد. توصیه می 

د، به دلیل دشواری برخی مطالب، برنامه هفتگی این درس به صورت دوجلسه مجزا در روزهای مختلف توصیه میشو 

http://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=1394247298&searchurl=isbn%3D0471331090%26ph%3D2
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 هفته تشکیل شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «بهینه سازی خطی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن

در این درس دانشجو با مفهوم تحقیق در عملیات و شناخت پارامترها و محدودیت های یک مساله و نحوه صورتبندی آن در 

ی مدل سازی شده راه های مختلفی را بررسی میکند. این درس  قالب یک مدل ریاضی آشنا می شود. سپس برای حل مساله

ی خطی می شود می پرداخته و روشهای مختلف حل برنامه ریزی خطی و تنها به مدل های خطی که منجر به مسأله برنامه ریز

 نیز منطق حاکم بر این روشها را به صورت مقدماتی بررسی می کند. 

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

 7تعداد واحد: 

 ساعت 00زمان درس: 

 حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: مبانی ماتریسها و 

 جبر خطی

 

 نام درس: بهینه سازی خطی

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

پس از آشنایی مقدماتی با روشهای نظری و الگوریتمی بهینه سازی با کمک  مدل سازی و مدلهای 

 خطی و روش سیمپلکس در حل مسائل مرتبط از آنها استفاده نماید. 

 شایستگی اساسی:

ck&pck  5و5-5کد-

 9-9و5-9و2
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 9سطح 2سطح 5سطح  هامالک 

مدلسازی و 

مدل های 

 خطی

مفهوم تحقیق در عملیات 

و برنامه ریزی خطی را 

درک کند و تابع هدف و 

قید را در یک مسأله 

 تشخیص دهد.

مدل برنامه ریزی خطی 

را برای یک مسأله داده 

شده بصورت تابع هدف 

 و قیود آن بنویسد.

مسأله ساده در برای یک 

خصوص وجود یا عدم 

وجود جواب بهینه بحث 

کند و در صورت وجود با 

کمک روش ترسیمی 

جواب بهینه را بدست 

 آورد.

روش 

 سیمپلکس

با روش سیمپلکس و 

جداول آن برای حل 

مسائل برنامه ریزی خطی 

آشنا باشد و قسمتهای 

مختلف آن و نیز تغییرات 

 هر گام را بیان کند.

روش سیمپلکس را با 

استفاده از روشهای دو 

بزرگ برای  Mگامی و 

یک مسأله خطی بکار 

 گیرد.

توانایی انجام آنالیز 

حساسیت و بکارگیری 

دوگانی در تحلیل مسائل 

 را داشته باشد.

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

هندسی بویژه مفهوم تحدب از نظر هندسی و جبری آشنا می شود و در این درس دانشجو با آمیزه ای از مفاهیم جبری و  -

کاربرد این مفاهیم را در یافتن پاسخ پاره ای از مسائل کاربردی و واقعی درک می کند. از طرفی با مفاهیم جبر خطی و ماتریس 

بین وجود رابطه بین جبر و هندسه و معلمان در ت -ها و کاربرد آنها نیز بخوبی درگیر می شود. آشنایی با این مفاهیم به دانشجو

 حساب بهنگام تدریس در مدرسه کمک می کند.

 فصل اول: آشنایی با تحقیق در عملیات و مدلسازی

 ریاضی و برنامه ریزی خطی. های مدل مفهوم تابع هدف و قید و انواع عملیات، در تحقیق های زمینه با آشنایی

 تکلیف یادگیری: 

 را تشخیص دهد.برای یک مسأله تابع هدف  

 برای یک مسأله قیود را پیدا کند. 

 قیود و ناحیه شدنی را برای یک مسأله ساده ترسیم کند. 

 تکلیف عملکردی: 
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 در منابع ذکر شده(مربوطه قیود و تابع هدف را برای یک مدل برنامه ریزی خطی بنویسد. )تمرینات آخر فصل  

 فصل دوم: روش های حل برنامه ریزی خطی

 دوگان. و اولیه ترسیمی، سیمپلکس روشهای

 تکلیف یادگیری: 

 برای یک مسأله برنامه ریزی خطی سیمپلکس اولیه و دوگان را بنویسد.

 تکلیف عملکردی: 

در منابع مربوطه یک مسأله برنامه ریزی خطی ساده را با روشهای ترسیمی و سیمپلکس حل کند. )تمرینات آخر فصل  

 ذکر شده(

 سیمپلکسفصل سوم: روشهای 

 بزرگ.  Mروش دو گامی، روش 

 تکلیف یادگیری: 

 .حل تمرینات آخر فصل مربوطه در منابع ذکر شده

 تکلیف عملکردی:

 . حل کند بزرگ  Mدو گامی و یک مسأله برنامه ریزی خطی غیر قابل ترسیم را با روشهای 

 آنالیز حساسیت - فصل چهارم:

 حساسیت. آنالیز آن، نتایج و KKTدوگانی، شرایط 

 تکلیف یادگیری:

را استخراج کرده و برای آن آنالیز حساسیت انجام دهد.  KKT برای یک مسأله برنامه ریزی خطی ساده شرایط 

 )تمرینات آخر فصل مربوطه در منابع ذکر شده(

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

دانشجو در کالس درسی استفاده میشود. شایان ذکر در این درس از روش تدریس سخنرانی در کنار حل مسئله توسط استاد و 

است با توجه به اینکه اغلب دانشجویان در فصول اول بویژه مدل سازی مسأله با سختی هایی روبرو می شوند. بیشتر دانشجویان 

باشد اما، در  در تشخیص تابع هدف و یافتن قیود مسأله دچار ابهام می شوند. اگرچه مدل سازی خود مستلزم بحثی جداگانه می

 حد این درس، مدرس می بایست با ذکر نمونه هایی در رفع این ابهامات تالش کند.

بزرگ و نیز درستی این روش ابهام دارند. در نگاه اول بنظر دانشجویان  Mدر روش  Mدانشجویان معموالً در انتخاب مقدار  

 Mاین روش دارای نقص است و قابل استفاده نیست. مقتضی است که مدرس ضمن بیان معایب و مزایای دو روش دو گامی و 

 بزرگ در رفع این ابهامات تالش کند.
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 . منابع آموزشی6

 منابع پیشنهادی: 

Hamdy A. Taha, Operations Research: An Introduction, 0th
 Edition, Prentice 

Hall, 2113. 

Wayne L. Winston, Operations Research: Applications and Algorithms, 0th
 

Edition, Duxbury Press, 2117. 

 محمدرضا مهرگان، بهروز دری، محمود صارمی، انتشارات سمت.، تحقیق در عملیات 

، مختار بازارا، جان جف جارویس، حنیف شرالی )نویسندگان(، خطی و جریان های شبکه ایبرنامه ریزی  

 اسماعیل خرم )مترجم(، نشر کتاب دانشگاهی.

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره )پیشنهادی( 02ارزشیابی پایانی: آزمون به میزان 

 نمره )پیشنهادی( 1ارزشیابی فرآیند: آزمون به میزان 

 نمره )پیشنهادی( 7پوشه کار: حل تمرینات و تکالیف  ارزیابی

 هادی مین باشیان: سرفصل نویس اصلی.

 سپیده نوروزی: همکار در نوشتن پیامدها، راهبردهای تدریس و یادگیری، و بازنگری کار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «هندسه دیفرانسیل»سرفصل درس 

 

 

 معرفی درس و منطق آن: .5

ای از ریاضیات است که حاصل تالش ریاضیدانان برای ترکیب دو شاخه دیگراز  دانیم هندسه تحلیلی شاخه طور که می همان
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آیتد کته    باشد. در واقع در هندسه تحلیلی با ترکیب هندسه و جبر این امکان بوجود می های جبر و هندسه می نام ریاضیات به

هتا   ع مخروطی را با معادالت و روابتط جبتری بیتان نمتود و بته مطالعته آن      بتوان اشکال هندسی نظیر خط، صفحه و مقاط

پرداخت. پس از ابداء حساب دیفرانسیل و انتگرال ریاضیدانان در صدد برآمدند که از این شتاخه نیتز بترای مطالعته اشتکال      

از درس هندسته  ها شاخه هندسته دیفرانستیل در ریاضتیات متولتد شتد. هتدف        هندسی مدد جویند که از حاصل تالش آن

ها و سطوح در فضای اقلیدسی سه بعدی است. برای بررسی ایتن اشتیاء هندستی     دیفرانسیل بررسی خواص عمومی منحنی

شود فقط با این تفاوت که ابزارهای بررسی در هندسته تحلیلتی    مانند درس هندسه تحلیلی از روش مختصات استفاده می به

هتای   طور وستیع از تکنیتک   های جبر خطی به است ولیکن در اینجا عالوه بر روشطور کامل در انحصار جبر خطی  تقریباً به

تتر   سازد که با دیدی عمیتق  گردد. تسلط معلم بر مفاهیم این درس او را قادر می حساب دیفرانسیل و انتگرال نیز استفاده می

آموزان  در انتقال این مفاهیم به دانش روابط بین سه شاخه اصلی ریاضیات یعنی هندسه، جبر و آنالیز ریاضی را درک کرده و

منظور حل مسئله مفید عمل کند. های خود به ها برای ترکیب دانسته در ایجاد انگیزه یادگیری و تشویق آن  

 

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

 7تعداد واحد: 

 ساعت 00زمان درس: 

پیشنیاز: مبانی ماتریستها و  

 0جبر خطی، آنالیز ریاضی 

 نام درس: هندسه دیفرانسیل 

 

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قدادر خواهدد   

 بود:

های متحرک، رویه ها را شناخته و  وجهی آنها با استفاده از سه  ها و بررسی با درک مفاهیم خم

با حساب دیفرانسیل روی رویه و هندسه رویه ها آشنا شود. دانشجو معلمی به مدد آشنایی با 

این مطالب می تواند مسائل ترکیبی و کاربردی جدید این حوزه را حل نموده و از بینش جدید 

 یری کالسی استفاده نماید.کسب شده برای طراحی فرصتهای یادگ
 شایستگی اساسی:

ck&pck  5کدددددد-

 9-9و5-9و2-5و5
 9سطح 2سطح 5سطح  هامالک

آشتتنایی بتتا اهتتداف  یادگیری مفاهیم

کلتتتتتی کتتتتتتاب. 

همچنتتین دانستتتن 

تعتتاریف و صتتورت  

 قضایای اصلی.

تستتتلط بتتتر مفتتتاهیم، 

تعاریف و قضایا و اثبات 

 ها. آن

های اثبات  شناخت ایده

ارتبتتاط  قضتتایا، در ک

بتتین قضتتایا و لتتزوم و 

هتا. دانستتن    کاربرد آن

چرایی لزوم آوردن یک 

مفهتتتوم و تشتتتخیص 

 عمق یک قضیه.
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درک صورت مسئله  مهارت حل مسئله

و حتتتل مکتتتانیکی 

مسائلی کته مشتابه   

ها حتل   آن در مثال

شتتتتده استتتتت و  

همچنتتتتین حتتتتل 

 مسائل محاسباتی

توانایی در حل مستائل  

ترکیبتتتی و ابتتتداعی و 

استتتفاده از  توانتتایی در

چند مفهوم در حل یک 

مسئله و ایده گترفتن از  

برهان قضایا برای حتل  

 مسائل تحلیلی.

شتتناخت چهتتارچوبی از 

مسائل مطرح شتده در  

ایتتن درس و توانتتایی  

 طرح مسئله جدید.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 

 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس فصل

حستتتتتاب 

دیفرانستتیل 

در فضتتتای 

 اقلیدسی

فضای اقلیدسی سته بعتدی و   

بردارهتتتای -توابتتتع روی آن

-هتای جهتتی   مماس و مشتق

هتتا روی  فرمتتی -𝑹𝟑ختتم در 

𝑹𝟑. 

هتا و دانستتن    یتادگیری مفتاهیم، قضتایا و مثتال    

 ارتباط بین مفاهیم.

، 𝑹𝟑های دیفرانسیلی روی تعریف فرم  برای مثال

ای بتین   ضرب گتووه ها و  دیفرانسیل گرفتن از آن

ها را بداند و توانایی اثبات قضایای آورده شتده   آن

 ها را داشته باشد. در ارتباط با خواص آن

 

 

 

 

 

بعداز تدریس مبحث خم 

ها دانشجو  برای خم ها 

داده شده کنج فرنه آنها 

را در یک نقطه محاسبه 

 نماید

 

 

 

 

 

هتا   توانایی حتل تمترین  

هتای آختر    مانند تمترین 

نظریتتتتتته 

هتتا در  ختتم

𝑹𝟐  و𝑹𝟑 

 -انحنتتتا و تتتتاب یتتتک ختتتم

های  مشتق  -های فرنه فرمول

هتتای ستته  میتتدان-کوواریتتان

هتای همبنتدی و    فرم -وجهی

 معادالت ساختاری کارتان.

هتا و دانستتن    یتادگیری مفتاهیم، قضتایا و مثتال    

 ارتباط بین مفاهیم.

برای مثال توانایی محاسبه تاب و انحنا یک ختم  

ثابتت را داشتته باشتد. بترای مثتالی      با تندی غیر 

هتتای فرنتته و معتتادالت ستتاختاری  دیگتر فرمتتول 

 کارتان را بتواند اثبات نماید.

حستتتتتاب 

دیفرانستتیل 

هتتا در  رویتته

𝑹𝟑 

تعریف رویه و رویته پتارامتری   

پذیر  توابع دیفرانسیل -𝑹𝟑در 

بردارهتتای  -روی یتتک رویتته

ممتتتاس، صتتتفحه ممتتتاس و 

های بترداری روی یتک    میدان

هتا و دانستتن    یتادگیری مفتاهیم، قضتایا و مثتال    

 ارتباط بین مفاهیم.

هتا ماننتد    برای مثال قادرباشد برای برختی رویته  

ها را تعیتین   های دورانی نمایش پارامتری آن رویه

هتا و اثبتات    کند. همچنین قادر به محاسبه فرمی
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هتای دیفرانستیلی    فترم  -رویه

 روی یک رویه

 ا باشد.ه ها روی رویه آن روابط بین 

 

داشتتته باشتتد. فصتتل را 

عالوه قادر بته طترح    به

مسائل جدید بوده و قادر 

به ارائه کنفرانس در این 

زمینتتتته و همچنتتتتین 

مباحث فرا گرفتته شتده   

 در کالس باشد.

 

 

 

 

 

 

بعد از تتدریس مباحتث   

مربتتتوط بتتته هندستتته 

ریمانی دانشتجو بتوانتد   

بتترای رویتته داده شتتده، 

انواع انحناء آنرا محاسبه 

 نماید.

عملگرهای 

 شکلی

 -تعریتتتف عملگتتتر شتتتکلی 

انحناهتتای اصتتتلی، انحنتتتای  

های  گاوسی و میانگین و روش

هتای   رویته  -هتا  محاسباتی آن

ختتط  -نیمتتال همتتوار و متتی 

خمیدگی، خم مجتانبی و ختم   

 ژئودزیک یک رویه

هتا و دانستتن    یتادگیری مفتاهیم، قضتایا و مثتال    

 ارتباط بین مفاهیم.

رویه داده شده در یک نقطه برای مثال برای یک 

قتتادر بتته محاستتبه انتتواع انحناهتتای آن بتتوده و  

همچنین بتواند خط خمیدگی، خم مجانبی و ختم  

 ژئودزیک آن را محاسبه نماید.

 

هندستتتتته 

هتتا در  رویتته

𝑹𝟑 

وجهی برازنده  تعریف میدان سه

روی یتتک رویتته و معتتادالت  

ها یعنی معتادالت   ساختاری آن

ساختاری اول، معادلته تقتارن،   

معادلتته گتتاوس و معتتادالت   

ایزومتری و هندسته   -کودازی

 𝑹𝟑ها در  ذاتی رویه

هتا و دانستتن    یتادگیری مفتاهیم، قضتایا و مثتال    

 ارتباط بین مفاهیم.

الت ساختاری را اثبتات  برای مثال قادر باشد معاد

ای کتته در آن  نمایتتد. یتتا در مثتتالی دیگتتر قضتتیه

گویتتد انحنتتای گاوستتی یتتک تغییتتر ناپتتذیر   متتی

 ایزومتریک است را اثبات نماید.

 

هندستتتتته 

ریمتتانی دو 

 بعدی

انحنتای   -هتای هندستی   رویه

 -مشتتتق کوواریتتانی -گاوستی 

قضتتیه  -خمهتتای ژئودزیتتک 

 بونه.-گاوس

هتا و دانستتن    مثتال یتادگیری مفتاهیم، قضتایا و    

 ارتباط بین مفاهیم.

برای مثال باید قادر به اثبات قضایای فصل باشتد  

و بتوانتتد محاستتبات مربتتوط بتته انحنتتا، مشتتتق  

 کوواریانی و ژئودزیک را انجام دهد.

 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

سخنرانی همراه با حتل مستئله و فرصتتهای    برای تدریس این درس بنا به تشخیص استاد از فرصتهای یادگیری مستقیم و 

یادگیری مشارکتی توسط دانشجو استفاده خواهد شد. حل تمرین در کالس درس و منزل توسط دانشجو از اهمیت ویژه ای 

 برخوردار می باشد.

 

 . منابع آموزشی6
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 تهران. دانشگاهی، نشر رکزم شمس، بیژن سلطانپور، محمدرضا دکتر ترجمه اونیل، بارت تالیف مقدماتی دیفرانسیل هندسه

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 ارزشیابی پیشنهادی:

 نمره  02ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان

 نمره  2ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 

 صورت آزمون با حل تمرینهای محول شده توسط استاد در طول ترم صورت گیرد( نمره)می تواند به6ارزشیابی میانی: 

 

 «برنامه سازی پیشرفته»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن5

ی الگوریتمهای کامپیوتری  این درس برای آشنایی دانشجو با نحوه تولید نرم افزارهای کامپیوتری و نیز پیاده سازی کارا و بهینه

 در نظر گرفته شده است. و تکمیل کننده درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی می باشد.و ریاضیاتی 

 

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

 7تعداد واحد: 

 ساعت00زمان درس: 

 ساعت 70حل تمرین: 

پیشنیاز: مبانی کامپیوتر و 

 برنامه سازی

 نام درس: برنامه سازی پیشرفته

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

آشنا شده، از  طراحی نرم افزارهای مختلفمفهوم شیء گرایی را درک نموده، با کاربردهای آن در 

ساختمان داده ها بصورت کاربردی استفاده نموده و الگوریتم های آموخته شده در درس مبانی کامپیوتر 

 های گرافیکی را طراحی نماید. را بصورت کاربردی و عمیقتر استفاده کند. همچنین بتواند رابط

 شایستگی اساسی:

ck&pck  5و5-5کد-

 9-9و5-9و2

 9سطح 2سطح 5سطح  هامالک 
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بکارگیری 

مفهوم شیء 

 گرایی

مفاهیم برنامه آشنایی با 

نویسی شی گرا، معایب و 

مزایای آن در طراحی 

 الگوریتم های بزرگ 

بتواند تفاوتهای برنامه 

نویسی ساخت یافته و 

 شی گرا را درک کند.

بتواند از پتانسیل برنامه 

نویسی شی گرا )کالس، 

متود و ...( در طراحی 

ساده الگوریتم های 

 استفاده نماید.

بکارگیری 

ساختمان 

 داده ها

مفهوم آرایه، لیست 

پیوندی،  درخت و ...را 

درک کند و با ساختمان 

داده ها در طراحی 

 الگوریتم ها آشنا شود.

از ساختمان داده ها 

بصورت کاربردی در 

الگوریتم های مقدماتی 

مانند جستجو و مرتب 

سازی و نیز ساختارهای 

خروجی ورودی و 

 استفاده کند.

برنامه نویسی شئ گرا را  

همراه با بکارگیری 

ساختمان داده ها در 

الگوریتم های مقدماتی 

)مرتب سازی، جستجو و 

 ...( استفاده نماید.

طراحی رابط 

 گرافیکی

مفاهیم مقدماتی در 

طراحی رابط گرافیکی و 

لزوم نمایش بصری داده 

 ها را درک کند.

داده یک برنامه ساده که 

ها را بصورت گرافیکی 

نمایش دهد طراحی 

 کند.

یک برنامه کاربردی که 

شامل انواع اشیا مانند منو، 

  دگمه و ... باشد بنویسد.

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: برنامه نویسی شی گرا

 مدیریت پروژه و کار تیمی.مفاهیم برنامه نویسی شی گرا، مفهوم شی و کالس، مهارت های 

 تکلیف یادگیری: 

 تمرین برای مقایسه زبان های ساخت یافته )مانند پاسکال( و شی گرا.

 فصل دوم: متودها و وراثت

 encapsulation ،overriding andمتودها و متغیرهای استاتیک، وراثت، سطوح دسترسی و چند ریختی، 

overloading methods. 

 تکلیف عملکردی: 

برنامه کاربردی که در آن از متودها و وراثت استفاده شده باشد بنویسد و اجرا کند. )تمرینات آخر فصل مربوطه در منابع ذکر  یک

 شده(
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 فصل سوم: ساختمان داده ها

آشنایی با الگوریتم های جستجو و مرتب سازی و نحوه تحلیل آنها از لحاظ تئوری. کار با ساختمان داده ها )مثال در جاوا 

Vector ،HashSet ،HashMap ،Array ،ArrayList )...، 

 تکلیف عملکردی:

 ( استفاده شده باشد بنویسد و اجرا کند. ArrayListیک برنامه کاربردی که در آن از ساختمان های داده )مثالً  

 الگوریتم های متفاوت جستجو و مرتب سازی را برای دسته ای از داده ها اجرا و کارایی آنها را مقایسه کند. 

 خطایابی فصل چهارم:

 ( و انواع خطاها)خطای تقسیم بر صفر، ...(.Exception Handlingپردازش خطا )

 تکلیف عملکردی:

 کاربردی بنویسد و آن را پردازش خطا کند. )تمرینات آخر فصل مربوطه در منابع ذکر شده(یک برنامه 

 I/Oفصل پنجم:  ساختارهای 

 I/Oساختارهای 

 تکلیف عملکردی: 

 یک برنامه کاربردی که داده ها را از یک فایل بخواند و پس از پایان الگوریتم نتایج را در یک فایل ذخیره کند. 

 گرافیکیفصل ششم: رابط 

 (.GUIطراحی رابط گرافیکی )

 تکلیف عملکردی: 

 ( باشد بسازد.، ...Button ،TextFieldیک رابط گرافیکی کاربردی که شامل انواع اشیا )

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

کند ولی مدرس می تواند با توجه به پیشینه برنامه نویسی دانشجویان و مهارت خود هر زبانی را برای تدریس انتخاب  

 در صورت امکان توصیه می شود که زبان جاوا تدریس شود.

توصیه اکید می شود که دانشجویان از طریق پیاده سازی عملی برنامه ها و الگوریتمها آنها را فرابگیرند و نه با جزوه  

 نویسی صرف.

 کالس های حل تمرین و رفع اشکال جدی گرفته شوند. 

 تیمی، پروپوزال نویسی و مسائل مربوطه جدی گرفته شوند.مهارت های مدیریت پروژه و کار  

ارائه منابع و مراجع اینترنتی به دانشجویان برای یافتن پاسخ سواالت خود و نیز بروز رسانی مهارتهای کسب شده  

 بسیار توصیه می شود.

 . منابع آموزشی6
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 منابع پیشنهادی: 

- T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, Introduction to algorithms, 

The MIT Press, 2113. 

- J. Deitel and H. M. Deitel, Java How to Program, Prentice Hall, 2102. 

- B. Eckel, Thinking in Java, MindView Inc., 2116.  

قلزم )مترجم(، صدرا حسین زاده قلزم  برنامه بنویسیم، پال جی دیتل، هاروی دیتل، حسین ابراهیم زاده JAVA چگونه با -

 )ویراستار(

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره )پیشنهادی( 01ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره )پیشنهادی( 1ارزشیابی فرآیند: حل تمرینات و تکالیف 

 نمره )پیشنهادی( 1ارزیابی پوشه کار: انجام پروژه عملی 

 دید خود می تواند ارزشیابی میان ترم نیز برگزار کند و تخصیص نمره را به نحو مقتضی انجام دهد. مدرس بصالح

 سایر نکات:

 محتوای این درس می بایست در هر زمان بر اساس فناوری روز تغییر کند.

این سرفصل بر اساس زبان ریز مواد می تواند بر حسب فناوری روز و زبان برنامه نویسی که مدرس انتخاب می کند تغییر کند. 

 جاوا تنظیم شده است.

 

 

 

 «توپولوژی عمومی»سرفصل درس 

 

 . معرفی درس و منطق آن5

توپولوژی عمومی درسی است که در آن به شیوه ای ساده و در عین حال حرفه ای برای هر مجموعه ی  دلخواه استکلت بنتدی   

های متنوعی داده می شود که توپولوژی های روی آن مجموعه نامیده می شوند. وجود انواع متنوع  توپولتوژی  روی مجموعته   

نظر ریاضیات، فیزیک، فنی و مهندسی، جامعه شناسی و علوم اجتمتاعی و ستایر علتوم     ها، ابزار الزم را برای مطالعه آنها از نقطه

فراهم می سازد. پیوسته بودن یا نبودن یک تابع بین دو مجموعه، عالوه بر ضابطه  تتابع، بته توپولتوژی هتایی کته روی آن دو      

وضوع با انتخاب توپولوژی هتای مناستب   مجموعه در نظر گرفته می شودبستگی جدی دارد. در هر مطالعه کاربردی، متخصص م

روی مجموعه های مورد استفاده، بهره برداری های کافی را از مجموعه ها و توابع بین آنها بته عمتل متی آورد. در ایتن درس،     

بطور جامع به اصول و شیوه های ساخت و مطالعه توپولوژی های متنوع روی مجموعه ها مطرح متی گتردد. بتا ارائته مثالهتای      
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و کاربردی، توانایی نگرش جامع به مجموعه ها و توابع در ذهن دانشجومعلمان ایجاد و تثبیت می شود. همچنین، در ایتن   روشن

درس خاصیت های مهم توپولوژیکی از قبیل  انواع همبندی و انواع فشردگی و خاصیت های شمارایی ) اول و دوم ( و خاصتیت  

ن و جالب تبیین می شوند. دانشجو معلمان، پس از قترار گترفتن در معترض ایتن     های جداسازی مطرح و با ارائه مثال های روش

درس عالوه بر آشنایی بیشتر با این مفاهیم و مهارتها، با اشراف کافی آماده ی تدریس مباحث مجموعته هتا، توابتع و پیوستتگی     

ه های اطراف کته نیتاز بته مدلستازی و درک     توابع  و کاربرد های آنها  در دوره متوسطه خواهند بود. برای درک بسیاری از پدید

الگوهای ملموس وجود دارد ، پتانسیل قوی موجود در توپولوژی عمومی راه گشا خواهد بود. با مطالعه این درس فرد قادر خواهتد  

 شد بصورت شهودی به درک روشنی از دگردیسی های طبیعی برسد که در واقع کاربردی از همانسانی های توپولوژیک هستتند. 

ذهنی  دانش آمتوزان از قبیتل جهتت پتذیری اشتکال و اجستام       -دانشجو معلمان قادر خواهند بود به انبوهی از سواالت شهودی

هندسی ، قابل تبدیل بودن پیوسته اشکال و اجسام هندسی به همدیگر و دهها پدیده فیزیکی  پاسخ دقیق و آسان ارائه کند، کته  

 دگیری کالسی کمک شایانی به وی نماید.این امر می تواند در طراحی فرصتهای یا

 

 مشخصات درس

-نتتوع درس: نظتتری

 عملی

 7 تعداد واحد: 

 

 ساعت 00زمان درس:

پیشنیاز: آنالیز ریاضی 

0 

 

 نام درس: توپولوژی عمومی

 

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

ارائه شده درک روشنی از دگردیسی های طبیعی بدست آورده و با با مطالعه مفاهیم و قضایای 

کاربردهای آنها آشنا شده و بواسطه حصول درک عمیق از مفاهیم پایه ای و آشنایی با روشهای 

مطالعه و تبیین مثال های روشن در این حوزه پشتوانه فکری در طراحی فرصتهای یادگیری کالسی 

 برای این درس کسب می نماید.

 

شایستگی 

 اساسی:

ck&pck  5کد-

-9و5-9و2-5و5

9 

 9سطح 2سطح 5سطح  هامالک

دانشجو معلم بتواند  درک مفاهیم توپولوژیک

بتتتا درک تعتتتاریف 

مفتتاهیم پایتته ای ، 

مثالهتتای عینتتی و  

دانشتتجو معلتتم بتتا 

درک صتتتتحیح از 

خاصتتتیت هتتتای  

توپولتتتتتتوژیکی ،  

دانشجو معلم بتواند مثالها و 

نا مثالهای خاص و مهتم را    

 درک کند و قادر باشد روی

مجموعه های شناخته شده 
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ملموس از فضاهای 

توپولوژیک را درک 

کنتتتد. روی یتتتک  

مجموعتته متنتتاهی  

چنتتد پایتته متفتتاوت 

بستتتازد و ستتتپس  

 توپولتتتوژی هتتتای 

تولیتتد شتتده توستتط 

پایه هتا را بستازد و   

 مقایسه کند.

همچنتتتین بطتتتور  

شتتهودی تشتتابه و  

تفتتاوت همبنتتدی ، 

همبنتتتدی ستتتاده، 

همبنتتدی راهتتی و  

انواع همبندی های 

موضتتتتعی را درک 

نماید. و مثال ستاده  

 ارائه کند. 

 

بتوانتتتد مثالهتتتای 

متنوع از  فضاهای 

توپولوژیتتک را  بتتا 

هم مقایسه کنتد و  

بتواند گتزاره هتا و   

قضتتتتیه هتتتتای  

کالسیک را همراه 

با اثبات یاد بگیترد.  

در این سطح بایتد  

قتتادر باشتتد بتترای 

توپولتتتوژی هتتتای 

داده شده روی یک 

مجموعه پایه های 

مختلف بیابد و عدد 

کاردینال پایه ها را 

 مشخص نماید.  

همچنتتین بتوانتتد   

بطتتتور منطقتتتی و 

رستمی همبنتتدی ،  

همبنتتتدی ستتتاده، 

همبنتتدی راهتتی و 

انواع همبندی های 

موضتتعی در متتورد 

فضتاهای ملمتتوس  

را درک و اثبتتتتات 

کند. و بتواند  مثال 

 ساده ارائه کند. 

 

توپولوژی هتای متنتوع بتا    

ختواص مطلتوب را بستتازد.   

همچنین، صورت و احکتام  

ویژه و مهم را یتاد بگیترد.     

در مقایسه انتواع همبنتدی   

هتتا، انتتواع فشتتردگی هتتا،  

همچنتتتتین در مقایستتتته  

خاصیت های هاستدورف ،  

منتظم و نرمتال بته ثبتات    

ذهنتتی برستتد و  مثالهتتا و  

متنتوع     نامثال های  مهم و

را یاد بگیرد. در این ستطح  

باید قادر باشد برای  اثبتات  

احکتتام در متتورد فضتتاهای 

توپولوژیتتتک ، بتتته نحتتتو  

شایسته از پایه های مناسب 

آن فضتتا استتتفاده نمایتتد.   

خاصتتیت هتتای فضتتاهای  

توپولوژیک را از روی پایته  

های آن تشخیص و اثبتات  

 نماید.

بطتتور منطقتتی و دقیتتق و  

اصتتتل موضتتتوع ارتبتتتاط   

رستتتمی ویژگتتتی هتتتای  

همبندی ، همبنتدی ستاده،   

همبنتتدی راهتتی و انتتواع   

همبندی هتای موضتعی در   

مورد فضاهای توپولوژیتک  

دلخواه  درک و اثبات کنتد.  
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و بتوانتتتد ایتتتن ختتتواص  

توپولوژیک را  مقایسه کنتد  

 و ادعای خود را ثابت کند. 

   

، کستتب مهتتارت حتتل   

مستتئله در حتتوزه هتتای  

 ذکر شده.

بتواند  دانشجو معلم 

در مورد هرکتدام از  

فضتتتتتتتتتتتاهای 

توپولوژیک مثال ها 

و تمرینات سرراست 

را درک و حتتتتتتل 

نماید. بطور کمی در 

هتتتر فصتتتل پتتتنج 

تمرین ساده را حتل  

 کند.

دانشجو معلم بتواند  

در مورد هرکدام از 

فضتتتتتتتتتتاهای 

توپولوژیتتک مثتتال 

هتتتا و تمرینتتتات  

متوستتط را درک و 

حتتتتتل نمایتتتتتد. 

همچنتتین، بایتتد در 

وانتتد ایتتن ستتطح بت

مفتتتتتتتتتتاهیم و 

مهارتهای آموختته  

شتتده را در اثبتتات  

گزاره های تکمیلی 

و حتتتل مستتتائل  

ترکیبی و تطبیقتی  

فضتتتتتتتتتتتاها و 

زیرفضتتتتتتتاهای 

توپولوژیک بصورت 

 مبتکرانه بکارگیرد.

دانشتتجو معلتتم بتوانتتد  در  

مورد هرکتدام از فضتاهای   

توپولوژیتتتتتک ختتتتتواص 

توپولتتتوژیکی متعتتتارف را  

تشخیص دهد و درستتی و  

ه ها در متورد  نادرستی گزار

انتتواع فضتتاها را بفهمتتد و  

بتوانتتد بتترای قضتتیه هتتای 

مهتتم ایتتده اثبتتات و نیتتز   

تحلیتتل اثبتتات ارائتته کنتتد. 

بتواند بترای احکتام مشتابه    

قضایای مهم برهتان ارائته   

کند و در هر فصتل دستت   

کم پنج مسئله سخت حتل  

کند.  همچنین، باید در این 

ستتطح بتوانتتد مفتتاهیم و   

 مهارتهای آموختته شتده را  

در حتتل مستتائل تعمیمتتی   

 بصورت مبتکرانه بکارگیرد. 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 

 فصل اول:  مفاهیم پایه 

توابع مجموعه ای، فضای توپولوژیک، پایه و زیر پایه ،  مثالهایی از ساخت فضاهای توپولوژیتک بتا استتفاده از پایته و زیرپایته،      

و زیرپایه برای فضاهای توپولوژیک ، زیرفضای توپولوژیک،  حاصلضرب های دکارتی و جعبه ای فضاهای مثالهایی از یافتن پایه 
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توپولوژیک،  ارتباط فضاهای توپولوژیک و فضاهای متریک، نقاط انباشتگی و حدی،  درون و بستار و مرز یتک  زیرمجموعته از   

 رج قسمتی، توپولوژی خارج قسمتی.  فضای توپولوژیک، نگاشت های پیوسته ،  باز و بسته. نگاشت خا

 تکلیف یادگیری:

پرسش ها و تمرینات مروری مبتنی بر رویکرد تاکید روی نکات اساسی و کلیدی تعریف ها، مثال ها، گزاره ها و قضیه  -2

 مسئله ها و تمرینات ترکیبی  و تطبیقی . -2ها.  

 تکلیف عملکردی:

 های تعمیمی ، ابتکاری و ساختنی.سوال ها و مسائل اثباتی و استداللی و تمرین 

 

 فصل دوم: خاصیت های توپولوژیکی مقدماتی

انواع همبندی و ارتباط بین آنها، انواع فشردگی و ارتباط بین آنها ، مثالها و نامثال هتایی از انتواع همبنتدی و فشتردگی،  نقتش      

 همبندی و فشردگی در عملکرد توابع پیوسته، باز و بسته. 

 تکلیف یادگیری:

رسش ها و تمرینات مروری مبتنی بر رویکرد تاکید روی نکات اساسی و کلیدی تعریف ها، مثال ها، گزاره ها و قضیه پ -2

مسئله ها و تمرینتات   -2ها در خصوص مقایسه انواع همبندی ها و فشردگی ها  و تاثیر آنها در عملکرد انواع  توابع .  

 ترکیبی  و تطبیقی .

 تکلیف عملکردی:

 سائل اثباتی و استداللی و تمری های تعمیمی ، ابتکاری و ساختنی.سوال ها و م

 

 فصل سوم: اصول شمارایی و جداسازی

فضاهای شمارای اول و دوم، فضاهای تفکیک پذیر، هاسدورف، تیخونوف، منتظم و نرمال . فضای  پیرافشرده . مثالها  و نامثتال  

 ها.

 تکلیف یادگیری:

بر رویکرد تاکید روی نکات اساسی و کلیدی تعریف ها، مثال ها، گزاره ها و قضیه پرسش ها و تمرینات مروری مبتنی  -2

 مسئله ها و تمرینات ترکیبی  و تطبیقی . -2ها.  

 تکلیف عملکردی:

 سوال ها و مسائل اثباتی و استداللی و تمری های تعمیمی ، ابتکاری و ساختنی.

 فصل چهارم: متری سازی و فشرده سازی.

اسمیرنوف ، مقایسه متری سازی ها ، مثال ها و نامثال ها،  فشرده سازی تک نقطه -متری سازی اوریسون، متری سازی ناگاتا  
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 چخ )ماکسیمال(، مثال ها و نامثال ها.-ای )مینیمال ( ، فشرده سازی استون

 

 تکلیف یادگیری: 

سی و کلیدی تعریف ها، مثال ها، گزاره ها و قضیه پرسش ها و تمرینات مروری مبتنی بر رویکرد تاکید روی نکات اسا -2

 مسئله ها و تمرینات ترکیبی  و تطبیقی . -2ها.  

 تکلیف عملکردی:

 سوال ها و مسائل اثباتی و استداللی و تمرین های تعمیمی ، ابتکاری و ساختنی.

 

 فصل پنجم: کاربردهای توپولوژی.

برق، همبافت دو بعتدی، بعتد توپولوژیتک، توپولتوژی در نظریته هندسته       –آب -توپولولوژی در نظریه گراف،  مسئله توزیع گاز  

 متناهی، توپولوژی در رمزنگاری 

 تکلیف یادگیری:

پرسش ها و تمرینات مروری مبتنی بر رویکرد تاکید روی نکات اساسی و کلیدی تعریف ها، مثال ها، گزاره ها و قضیه  -2

 . مسئله ها و تمرینات ترکیبی  و تطبیقی -2ها.  

 تکلیف عملکردی:

 سوال ها و مسائل تعمیمی ، ابتکاری و ساختنی.

  

 فصل پنجم: پروژه های کارشناسی.

 چند پروژه مطالعاتی در خصوص نقش توپولوژی در سایر علوم.

 

 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

برای فصل بعدی به حساب می آید نیاز از آنجایی که این درس نیاز به شهود بسیار باالیی دارد و یادگیری هر بخش مبنایی 

است تا استاد در کنار روش تدریس مستقیم خود دانشجو را درگیر یادگیری و فرایندهای تصویرستازی نمایتد. همچنتین بتا     

توجه به اهمیت اثبات ها، الزم است تا بخشی از روند تدریس به صورت مستقیم، و بخشی دیگر به صورت گروهی با کمک 

 خشی به عنوان فرصت یادگیری انفرادی توسط دانشجو در منزل صورت گیرد.دانشجویان و ب
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 . منابع آموزشی6

 توپولوژی، نخستین درس، نوشته جیمز. ر. مانکرز، ترجمه دکتر یحیی تابش و دیگران. -0     

درآمدی بر توپولوژی عمومی، نوشته آ. سادرلند ، ترجمه دکتر مگردیچ تومانیان. – 2  

عمومی، تالیف دکتر کاظم للهیتوپولوژی  – 7  

0- Topology,  James Dugundji 

1 -  General Topology, John Kelley 

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره  01ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  7ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 

 نمره  7ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

 نمره 0ارزشیابی پروژه گروهی: 

یان نیمسال انجتام متی شتود.    ارزشیابی از یادگیرنده اساس تکالیف یادگیری در طول نیمسال، تکالیف عملکردی و آزمون پا

 مبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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 «ریاضیدر آموزش  فلسفه معلمی» سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 0

 

 . معرفی درس و منطق آن5

فلسفه معلمی ریاضی در پی آن است که دانشجو را با تاریخچه معلمی ریاضی در ایران وسایر کشورها آشنا نماید و یک دید کلتی از  

دانش مورد نیاز یک معلم ریاضی را در حیطه های دانش محتوایی، دانش پداگوژی عمومی و دانتش پتداگوژی محتتوایی و دانتش     

 عمومی ارائه نماید. 

 نام درس: فلسفه معلمی  مشخصات درس
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 ع درس: نظرینو

 0تعداد واحد: 

 ساعت 06زمان درس: 

 پیشنیاز: ندارد

 

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحدد یدادگیری دانشدجو     

 قادر خواهد بود:

دانشجو معلم ضمن مطالعه  دوره های آماده سازی معلمان ریاضی در ایران و 

برخی کشورهای دیگر در دهه های اخیر با اهداف دوره ها و برنامه های درسی به 

صورت کلی و اجمالی آشنا می شود. آشنایی با معلمان ریاضی موفق و نمونه 

ا ساختار کلی برنامه درسی معاصر نیز از اهداف این درس است. در ادامه دانشجو ب

ریاضی دانشگاه فرهنگیان در حیطه های دانش محتوایی، دانش پداگوژی عمومی 

و دانش پداگوژی محتوایی و دانش عمومی آشنا می شود. تاکید اصلی بر ارتباط 

بین دانش محتوایی و دانش پداگوژی محتوایی خواهد بود. دانشجو باید بتواند 

ط هر یک از حیطه های موجود در برنامه درسی ریاضی دالیل حضور و شیوه ارتبا

 را توجیه کند.  

 

 

شایسدددددددتگی 

 اساسی:

Ck&pck  5-5کد 

و  9-9و  2-5و 

6-9 

 

 9سطح 2سطح 5سطح  هامالک

تبیین نقتش هتر    

یتتتک از حیطتتته 

های چهتار گانته   

موجود در برنامته  

 درسی

آشنایی با تاریخچه دوره هتای  

  تربیت دبیر ریاضی  و استخراج

 تاکیدات اساسی آن دوره ها

تبیین هر یتک  از حیطته   

هتتای دانتتش محتتتوایی،  

دانش پداگوژی عمومی و 

دانش پداگوژی محتتوایی  

 و دانش عمومی 

تبیین ارتباط ارتباط 

میتتتتان دانتتتتش  

محتتتوایی و دانتتش 

 پداگوژی محتوایی

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 

 دبیری ریاضی در ایران و جهان فصل اول: تاریخچه دوره های

دوره های دبیری ریاضی در ایران در دهه های اخیر، دوره های دبیری ریاضی در کشور های موفق در ارزیتابی هتای بتین المللتی      

ی و مانند ژاپن، سنگاپور و کره جنوبی، آشنایی با دبیران موفق و نمونه ایران، آشنایی کلی با دانش محتوایی، دانش پداگوژی عمتوم 

 دانش پداگوژی محتوایی و دانش عمومی

 تکلیف یادگیری:

 دانشجوی معلمی بتواند ساختار  و تاکیدات اساسی دوره های دبیری را به اجمال توصیف کند.
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 تکلیف عملکردی:

 دانشجوی معلمی ویژگی هایی را برای یک دبیر ریاضی شایست ارائه نماید. 

 

 

 فصل دوم: دانش موضوعی

محتوای کلی برنامه درسی، آشنایی با محتوای برنامه درسی ریاضیات مدرسه ای و آشنایی با حوزه های کالن دانش آشنایی با 

 ریاضی مانند جبر، هندسه، اعداد و آمار و احتمال.

 تکلیف یادگیری:

 تشریح کنددانشجو بتواند هر یک از حوزه های کالن دانش ریاضی مانند جبر، هندسه، اعداد و آمار و احتمال را 

 را  

 تکلیف عملکردی:

 دانشجوی معلمی بتواند ارتباط هر یک از دروس برنامه دبیری را با دروس  برنامه درسی ریاضیات مدرسه ای را مشخص کند.

 

 

 فصل سوم: دانش پداگوژی محتوا

داگوژی ریاضی، آشنایی با آشنایی با دانش پداگوژی ریاضی و جایگاه آن در آموزش ریاضی، ارتباط بین دانش ریاضی و دانش پ

 فرآیند های ریاضی نظیر حل مسئله، استدالل و اثبات، گفتمان ریاضی و بازنمایی های ریاضی و مدل سازی ریاضی.

 تکلیف یادگیری:

 دانشجو معلمان باید بتوانند ارتباط بین دانش پداگوژی و دانش ریاضی را بیان کنند. 

 تکلیف عملکردی:

 انند یک واحد یادگیری را بر اساس ارتباط بین دانش پداگوژی و دانش ریاضی طراح نمایند.دانشجو معلمان باید بتو

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

راهبردهای تدریس شامل تدارک فرصت های یادگیری مستقیم در ارتباط بتا برختی موضتوعات و نیتز ایجتاد محیطتی بترای        

متناسب با موضوع  مورد نظر می باشد.. استاد در برخی از مباحث با توجه  یادگیری های اکتشافی و غیر مستقیم توسط دانشجو

تواند بته   به زمان آموزشی و صالحدید خود مسئولیت تدریس برخی موضوعات را به عهده دانشجویان قرار دهد. این فعالیت می

 توسط دانشجویان انجام شود. صورت انفرادی یا گروهی
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 . منابع آموزشی6

  
National Council of Teachers of Mathematics. (2111). Principles and standards for 

school mathematics. Reston, VA: Author. 
 

 .سوم چاپ فاطمی، انتشارات ،( 0731 ) شهریاری پرویز ترجمه ی . ریاض خالقیت .( 0362 ) جورج پولیا،

 

 ریاضیمقاله های منتشر شده در مجله رشد اموزش 

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 مالک ارزشیابی دانشجویان به صورت زیر می باشد:

 

 ارزشیابی پایانی: -

 نمره 01امتحان کتبی پایان ترم به میزان                       

 ارزشیابی های میانی:-

 نمره 1امتحان میان ترم به میزان                       

 نمره 2میزان مشارکت دانشجو در فعالیت های کالسی،                       

 نمره 7عملکرد دانشجو در امتحانات هفتگی،                       

 

 سایر نکات:

پیشنهاد می شود استاد بنابه فرصت آموزشی برای هر یک از فصلهای تدریس شده از دانشجویان خود بخواهد تتا یتک فعالیتت    

 ی طراحی نمایند. آموزش
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 «ریاضیدر آموزش  ریزی درسیبرنامه»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن5

ی ریاضی از همراهی با آخرین تحوالت و رویکردهای نوین آموزشی و مواجهه با اهداف، نیازها و امکانات جدید در حیطه

المللی ریاضی نظیر آزمون تیمز از سوی دیگر، ضرورت بازنگری بینهای آموزان ایرانی در آزمونیک سو و نتایج نامطلوب دانش

دارد.  لذا الزم به کلیت نظام آموزش ریاضی در ایران و اتخاذ تدابیری نو در مواجهه با تغییرات نوپدید را بیش از پیش روشن می

ی آموزشی، با تکیه بر چارچوب زنجیره ترین حلقه ازنماید که معلمین و آموزشگران ریاضی به عنوان آخرین و چه بسا مهممی

ای را مورد بازنگری و بازاندیشی قرار دهند. آشنایی پیشینی با اند، ریاضیات مدرسهریزی درسی فراگرفتهکلی که در فرایند برنامه

ه مدد آن فرایند های کلی برنامه درسی، به معلمان چشم اندازی چند بعدی و جامه خواهد بخشید که بریزی درسی و مولفهبرنامه

ی این درس بتواند هدایتگر فعالیت عامالن های درس، گونه ای دیگر ببینند و لذا امید است که مطالعهآموزش را در کالس

 ی ارزشمند و اساسی ریاضیات باشد. تربیت، در حوزه

خته، افزایش دانش و آمویابی عملی به مفاهیم نظری پیشریزی درسی با نگاه تخصصی ریاضی، دستنگرش به برنامه

های درس موجب خواهد شد. لذا ضروری به واقعی عمل در کالس ی ریاضی را در موقعیتای معلمان آیندهبهبود عمل حرفه

های تئوریک مطرح شده در سطح کالن سند رسد دانشجو معلمان با مرور منابع علمی در این زمینه و آشنایی با آرماننظر می

های ی یادگیری ریاضی و سند راهنمای برنامه درسی ریاضی، آن را در سطحی خردتر  در کالسحوزهبرنامه درسی ملی در 

ی شود این درس با ماهیت آمیختهها گام بردارند. از همین رو پیشنهاد میدرس اجرایی کنند و در راه عملی شدن این آرمان

 نظری و عملی ارائه شود.  

 

 مشخصات درس

  2 تعداد واحد:

 نوع درس: 

 واحد نظری، 0

 واحد عملی 0

 زمان درس:

 ساعت 72

  پیشنیاز:

 ی ریاضیریزی درسی در حوزهنام درس: برنامه

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

درسی  با سند برنامه درسی ملی  و برنامهریزی درسی، آشنایی با اشراف بر مبانی، اصول و مراحل برنامه

ریزی ی ریاضی، مولفه های برنامه درسی ریاضی را بشناسد و با استناد به آن، به برنامهمصوب در حوزه

ریزی درسی اجرایی برای هر درس یا کتاب درسی اقدام کند. و با مطالعه برخی منابع معتبر حوزه برنامه

 دانش خود را در این موضوع به روز رسانی کند.ای مناسب درسی ریاضی، به شیوه



178 

 

 ریزی درسیبرنامه

شایستگی 

 اساسی:

ck &pk  & pck 
، 7-0، 2-2، 0-2کد  

2-7 ،0-7 

 9سطح 2سطح 5سطح  هامالک 

آشنایی با سند برنامه 

 درسی ملی 

 

تواند با اتکا به می

مفاهیمی که در 

ریزی درس برنامه

درسی فرا گرفته 

های برنامه مؤلفه

درسی ریاضی را در 

برنامه درسی ملی 

 تشخیص دهد.  

می تواند برای هر یک از 

های برنامه درسی مؤلفه

ریاضی در سند برنامه 

درسی ملی، تعریفی به 

 زبان خود ارائه دهد. 

تواند عالوه بر می

تشخیص و تعریف هر 

یک از مولفه های برنامه 

درسی ریاضی در سند 

برنامه درسی ملی، با 

نگاهی ارزیابانه متن سند 

را تجزیه و تحلیل کند و 

به نقاط ضعف و قوت 

 آن اشاره کند. 

آشنایی با راهنمای 

مصوب برنامه درسی 

 ریاضی

تواند چارچوب می

کلی راهنمای برنامه 

ریاضی را درسی 

معرفی کند و به 

مولفه های موجود در 

 آن اشاره کند. 

می تواند برای هر یک از 

های راهنمای مؤلفه

برنامه درسی ریاضی 

 تعریفی ارائه کند. 

های تواند بین مولفهمی

راهنمای برنامه درسی 

ریاضی و سند برنامه 

درسی ملی ارتباط برقرار 

 کند.
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اجرای برنامه درسی 

یکی از در قالب 

های دروس و کتاب

 ریاضی مقطع متوسطه

تواند برای یکی از می

دروس یا یکی از 

های ریاضی کتاب

مقطع متوسطه برنامه 

درسی اجرایی 

پیشنهاد کند ولی 

برنامه پیشنهادی او 

فاقد انسجام و 

چارچوب قابل قبول 

است و بازخوردهای 

اصالحی، تاثیر 

چندانی در بهبود 

 عملکرد ندارد.

ند برای یکی از توامی

-دروس یا یکی از کتاب

های ریاضی مقطع 

متوسطه برنامه درسی 

اجرایی پیشنهاد کند و در 

برنامه پیشنهادی او 

عالوه بر رعایت قواعد 

کلی پژوهشی، چارچوب 

ارائه شده منطقی و 

مستدل و قابل قبول 

 است. 

تواند برای یکی از می

-دروس یا یکی از کتاب

های ریاضی مقطع 

برنامه درسی  متوسطه

اجرایی پیشنهاد کند و در 

برنامه پیشنهادی او 

دارای بنیاد پژوهشی 

-دقیق است و ضمن به

کارگیری زبان مناسب 

ارائه، از چارچوب منطقی 

برخوردار بوده و نگاه 

انتقادی یا نگاه تطبیقی 

با سایر کشورها بر غنای 

 کار او افزوده است. 

 

 و ساختار آنهای یادگیری، محتوای درس . فرصت2

 فصل اول: مرور پیشینه برنامه درسی ریاضی در ایران

 ی برنامه درسی ریاضی در ایران )مقاله دکتر گویا(سیر تاریخچه 

  )آشنایی کلی با برنامه درسی کشورهای پیشرو در آموزش ریاضی )مقاله دکتر ریحانی 

 ی ترجمه مانی رضایی(مقاله -ها و تهدیدهای ریاضی )فرصتریزی درسی در حوزهضرورت برنامه 

 تکلیف عملکردی: 

 ی منابع معرفی شدهمطالعه 

 های آموزش ریاضی بر اساس تجربیات شرکت فعال و نقادانه در مباحث کالسی )به طور مثال بیان و توصیف چالش

 ها، به شکل مکتوب یا بحث گروهی(شخصی یا مطالعات انجام شده و پیشنهاد راهکاری برای این چالش

 

 ی برنامه ریزی درسی ریاضیفصل دوم: مرور اسناد باالدستی در حوزه
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 ی یادگیری ریاضی )فقط رویکرد و جهت گیری کلی، معلم، محتوا، مرور سند برنامه درسی ملی با نگاه به حوزه

 (77 -71و حوزه تربیت و یادگیری ریاضی، ص 00-07یادگیری و ارزشیابی، ص  -یاددهی

 صوب برنامه درسی ریاضی.معرفی کلیات راهنمای م 

 

 تکلیف عملکردی: 

 ی منابع معرفی شدهمطالعه 

  شرکت فعال در مباحث کالسی )برای مثال میزان مطابقت و همخوانی راهنمای برنامه درسی ریاضی با سند برنامه

 درسی ملی، به شکل مکتوب یا بحث گروهی(

 

 فصل سوم: بررسی عناصر هدف و محتوا در برنامه درسی ریاضی

 های کلی در سازماندهی محتوا و آموزش حوزه ی ریاضی در سند برنامه درسی ملی گیریبررسی قلمرو حوزه و جهت

 (.76)ص

 ی عناصر هدف و محتوا در راهنمای برنامه درسی ریاضی و بررسی میزان تطابق آنها با یکدیگر و سازگاری آن مطالعه

 با سند برنامه درسی ملی

  تکلیف عملکردی:

 ی دو منبع معرفی شدهمطالعه 

   شرکت فعال در مباحث کالسی )بررسی میزان تطابق راهنمای برنامه درسی ریاضی با سند برنامه درسی ملی در

 ی مورد بحث(خصوص مؤلفه

 های ریاضی متوسطه، نگارش اهداف درس انتخابی و انتخاب یک درس یا مبحث از سرفصلهای موجود در کتاب

ی پیشنهاد برای بهبود محتوا )نگارش حتوا با اهداف با تکیه بر برنامه درسی ریاضی و ارائهبررسی انطباق و سازگاری م

تواند به صورت اختیاری با مقایسه محتوای درسی بین ایران و یکی از کشورهای پیشرو در آموزش این بخش می

 ریاضی همراه باشد( 

 

آموز( در ه نقش متقابل معلم و دانشهای یاددهی و یادگیری )ناظر بفصل چهارم: بررسی عنصر روش

 برنامه درسی ریاضی



180 

 

 (02و07یادگیری و نقش معلم در سند برنامه درسی ملی )صص -بررسی رویکرد یاددهی 

  بررسی عناصر رویکرد یاددهی و یادگیری در راهنمای برنامه درسی ریاضی و بررسی میزان تطابق آن با سند برنامه

 درسی ملی

 تکلیف عملکردی:

 ی دو منبع معرفی شدههمطالع 

  شرکت فعال در مباحث کالسی )بررسی میزان تطابق راهنمای برنامه درسی ریاضی با سند برنامه درسی ملی در

 ی مورد بحث(خصوص مؤلفه

 ی درس )همان آموز در ارائهیادگیری و پیش بینی فعالیت معلم و دانش -پیشنهاد رویکرد مناسب و مطلوب یاددهی

 ه پیش توسط دانشجو انتخاب شد( با تکیه بر راهنمای برنامه درسی ریاضی.درسی که در جلس

 

 فصل پنجم: بررسی عنصر ارزشیابی در برنامه درسی ریاضی

 (.07بررسی عنصر ارزشیابی در سند برنامه درسی ملی )ص 

 برنامه درسی ملی.ی ارزشیابی در راهنمای برنامه درسی ریاضی و بررسی میزان تطابق آن با سند مطالعه مؤلفه 

  تکلیف عملکردی:

 ی دو منبع معرفی شده.مطالعه 

   شرکت فعال در مباحث کالسی )بررسی میزان تطابق راهنمای برنامه درسی با سند برنامه درسی ملی در خصوص

 ی مورد بحث(.مؤلفه

 های مطلوب ارزشیابی برای درس انتخابی با نگاهی به برنامه درسی ریاضی.پیشنهاد روش 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

ریزی درسی به صورت پیش نیازی برای این درس، قبالً آموزش داده شده و قرار است از آنجا که مبانی و اصول کلی برنامه

توسط  ی ریاضی عمق بیشتری پیدا کند و به صورتی عملیکه دانش پیشینی در این خصوص، با نگاه تخصصی به حیطه

طلبد. بدین ترتیب ی آموزشگر و دانشجویان را میی تمرین شود، لذا آموزش این درس مشارکت دوجانبهمعلمان ریاض -دانشجو

-ی قبلی حاضر شوند. در هر جلسه نیمی از زمان کالس، به ارائهی این درس با مطالعهشود دانشجویان در هر جلسهپیشنهاد می

معلمان و بررسی عملکرد ایشان در انجام تکالیفی  -نظر با دانشجوی مباحث کلی توسط آموزشگر و نیمی دیگر به بحث و تبادل 

 که در هر جلسه به عهده دارند، خواهد گذشت. 
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 . منابع آموزشی6

 ی یادگیری ریاضی(سند برنامه درسی ملی )با تمرکز به حوزه 

 سند راهنمای برنامه درسی ریاضی 

  ،بررسی تطبیقی آموز فرایند حل مساله در "، 0703ریحانی، ابراهیم؛ احمدی، غالمعلی؛ کرمی زرندی، زهرا

ی کشورهای امریکا، استرالیا، ژاپن، سنگاپور و ی متوسطهبرنامه درسی آموزش ریاضی دوره

 .011ی تعلیم و تربیت، شماره ، فصلنامه"ایران

  ،آموزش"ای در ایرانهای درسی ریاضی مدرسهگیری برنامهسیر تحول و شکل"، 0731گویا، زهرا ، 

  .0، شماره 20ریاضی، دوره 

  ،ترجمه رضایی، مانی، آموزش ریاضی، ، "؟آیا به استانداردهای ملی تجویزی نیاز داریم"، 0731یوسیسکن، زلمان

 .0، شماره 20دوره 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 (نمره 00ی تکلیف عملکردی پایانی )آزمون مباحث نظری و ارائه ارزشیابی پایانی:

ی منابع و مباحث ها و تجارب خود را با مطالعه، دانشجویان در قالب یک آزمون مکتوب پایانی، یادگیریش نظریبخدر 

 کنند. های آموزشگر و با نگاهی توصیفی و تا حدی انتقادی ارائه میکالس درس، بر اساس پرسش

 اهد شد. کار تولیدی توسط دانشجویان )به شکل فردی یا گروهی( ارائه خو بخش عملیدر 

 بین دانشجویان تقسیم شده و در قالب کار گروهی یا فردی )بسته  های ریاضی متوسطهکتابشود عناوین پیشنهاد می

ریزی درسی نگریسته شده و با مراجعه به ی دانشجو یا صالحدید آموزشگر( به هر کتاب درسی از منظر برنامهبه عالقه

های درسی در دسترس از سایر و در صورت امکان با نگاه تطبیقی به کتاب اسناد باالدستی و استفاده از منابع مناسب

 های برنامه درسی در بطن هر کتاب درسیمؤلفه، انتقادیو تا حد ممکن  ایتوصیفی و مقایسهکشورها، به شکلی 

مشخص شود و ضمن بررسی ضرورت و منطق وجودی آن کتاب درسی و بررسی اجمالی اهداف و محتوای آن، 

 ی مطلوب برای آن پیشنهاد شود.یادگیری، نقش معلم و ارزشیابی به شیوه -رد یاددهیرویک

 

های های یادگیری، کیفیت فعالیتعملکرد دانشجو در طول ترم )میزان مشارکت او در فعالیت ارزشیابی فرآیندی:

 نمره(. 6د بود )دهی خواهعملکردی پیش بینی شده و میزان مشارکت او در فعالیت های گروهی( مالک نمره
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 به عنوان مثال حل  های درسی مقطع متوسطهیک درس از یکی از کتابشود هر دانشجو در طول ترم پیشنهاد می(

ی درجه دو، یا اتحادهای جبری، مفهوم حد و...( را انتخاب کرده و در قالب کار گروهی یا فردی )بسته به عالقهمعادله 

ریزی درسی بنگرد و با استفاده از منابع مناسب )مقاالت درس از منظر برنامهدانشجو یا صالحدید آموزشگر( به آن 

توصیفی، های در دسترس از سایر کشورها(، به شکلی موجود، اسناد پشتیبان کتاب درسی و در صورت امکان کتاب

دهد. آموزشگر  را مشخص کند یا پیشنهاد های برنامه درسی در بطن آن درسمؤلفه، انتقادیو تا حد ممکن  تطبیقی

موظف خواهد بود در طول ترم تکالیف عملکردی ارائه شده را بررسی نموده و بازخوردهای اصالحی به دانشجویان ارائه 

 کند.

 کلمه( خواهد بود. 0111تا  111)ی تکالیف عملکردی فرایندی به شکل مکتوب و شامل ارائه 

 سایر نکات: 

 ریزی ی برنامهارائه شود که تسلط کافی به مفاهیم و مباحث دو حوزهشود این درس توسط آموزشگرانی پیشنهاد می

 الخصوص ریاضیات مقطع متوسطه( داشته باشند.های آموزش ریاضی )علیای و چالشدرسی و ریاضیات مدرسه

 ت که منابع مورد نیاز این درس باید پیشاپیش در اختیار آموزشگر و دانشجویان قرار گیرد. ذکر این نکته ضروری اس

 راهنمای مصوب برنامه درسی ریاضی شکلی کلی معرفی و بررسی شده و ورود به جزییات الزامی نیست. 

  دانشجویان در هر جلسه باید با آمادگی قبلی حاضر شده و عالوه بر شرکت در مباحث کالسی، تکالیف عملکردی خود

 را ارائه کنند.

 کلمه( خواهد بود. 0111تا  111)ی تکالیف عملکردی فرایندی به شکل مکتوب و شامل ارائه 

  آموزشگران باید در طول ترم به تکالیف عملکردی دانشجویان بازخوردهای اصالحی داده و در فرایندی رفت و

 بازگشتی دانشجویان را در انجام تکالیف به شکلی بهینه راهنمایی و هدایت کنند.

  ،رعایت اخالق پژوهشی ی پژوهشی استاندارد، عالوه بر آموزش نگارش تکالیف فرایندی و پایانی به شیوهآموزشگران

 را در انجام تکالیف و فعالیتهای عملی متذکر شده و پایش نمایند.

 تواند از منابع تکمیلی در آموزش استفاده کرده یا شکل انجام تکالیف عملکردی آموزشگر به صالحدید خود می

 ی این درس( تغییر دهد.دی و پایانی را )با حفظ هدف کلی ارائهفراین
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 «راهبردهای آموزش»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن5

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 میفهم و پذیرش این نقش بیگذارد. و کیف آن تاثیر می

مجهز شوند. آشنایی معلم با راهبردهای آموزش در رشته تخصصی، یکی از ابزارهای « قابلیت اجتهاد در موقعیت تربیتی»سالح 

زشی است. مسئولیت معلم برای موثرساختن آموزش، موضوعی الزم و ضروری برای دستیابی به شایستگی اجتهاد در موقعیت آمو

های متنوع و متغییر است که در دیدگاههای مختلف و متعارض آموزش مطرح است و چنین مسئولیتی را معلمان باید در موقعیت

های مند انطباق یافتههای علمی و از سوی دیگر نیازآموزشی به انجام رسانند که از سویی نیازمند عمل بر بنیاد دانش و یافته

های خاص تربیتی است. به همین علت، دانش در باره راهبردهای آموزش و توانایی تبدیل این دانش به عمل در علمی با موقعیت

معلمان آینده برای هرگونه فعالیت موثر و موفق است. آنچه دانشجومعلمان را برای « ابزار»ترین های آموزشی، ضروریموقعیت

های تبدیل دانش آموزش به کند، کسب دانش در باره راهبردهای آموزش در رشته تخصصی به همراه قابلیتمک میموثربودن ک

های شخصی و توان هنری است. در این درس، دانشجومعلمان های واقعی بر اساس تجربههای تدریس متناسب با موقعیتروش

شوند و های عملی آنها آشنا میو شرایط بکارگیری راهبردها و نمونه با انواع راهبردهای آموزش با تشریح مبانی، اصول، مراحل

 کنند. توان و تعهد الزم برای فهم و بکارگیری آن دانش را کسب می

 مشخصات درس

 نوع درس: کارگاهی

 0تعداد واحد: 

 ساعت 00زمان درس: 

های پیشنیاز: اصول و  روش

 تدریس

 نحوه آموزش: انفرادی

          Teaching Strategies      آموزشراهبردهای نام درس: 

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

 بود:

تجربی از راهبردهای آموزش در رشته تخصصی خود ارائه کند و چگونگی  فهمی مدلل و دارای شواهد

های خود ای را طراحی نماید و از ایدهرشتهتدریس بر بنیاد یک راهبرد آموزش در یک موقعیت خاص 

برای عمل در آن موقعیت دفاع کند. همچنین، دانشجومعلم در پایان این واحد یادگیری برخی از 

شناسد و ضمن شناخت برخی منابع معتبر، قادر و متعهد راهبردهای آموزش رشته تخصصی خود را می

 وزه، دانش خود را روزآمد کند. های جستجوی دانش در این حاست با بکارگیری روش
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 9سطح  2سطح  5سطح  هامالک

 شایستگی اساسی:

PK  9-2 & 2-2کد 

PCK  6-9 & 9-9کد 

د 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 

ای بر آموزش مدرسه

اساس متغییرهای 

مختلف متمایزکننده آن 

مبتنی بر منابع علمی 

کند و تشریحی اقدام می

به زبان خاص خود ارائه 

 نماید.می

به توسعه دانش مربوط به 

راهبردهای آموزش با مراجعه 

کند و به منابع دیگر اقدام می

بر اساس تامالت خود، 

بندی دیگری از طبقه

راهبردها در رشته تخصصی 

خود تنظیم و از آن دفاع 

 کند.می

تولید روش 

بر بنیاد 

های آموزه

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 به استناد نقش

تخصصی و  معلم رشته

متغییرهای واقعی 

موقعیت توانسته یک 

ب را معرفی راهبرد متناس

کند و از 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 آن اساس به تصمیم

های واقعی گیری در موقعیت

یا فرضی اقدام و به عنوان 

ای معلم ایفای نقش حرفه

راهبردها  ای کهکند به گونه

فرد برای را به طور منحصربه

موقعیت خاص تخصصی 

 بکار گرفته است.

انجام 

 تکالیف

هایی ارائه کرده که پاسخ

حاصل جستجوی در 

منابع در دسترس و 

بازخوانی محدود تجربه 

 شخصی است. 

های ارائه شده در پاسخ

قواعد کلی پاسخگویی 

پژوهشی رعایت شده و 

سطحی عمیق از 

تجربه دیده بازخوانی 

شود که قابل پذیرش می

 است. 

های ارائه شده دارای پاسخ

بنیاد پژوهشی دقیقی است و 

ضمن بکارگیری زبان 

مناسب ارائه، از سازماندهی و 

حتی محتوای بدیع برخوردار 

 است. 

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
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 ای آن به شرح ذیل سازمان یافته است: انزده جلسهمحتوای مورد استفاده این درس در چارچوب زمان ش

 مباحث فرعی موضوع اصلی نوبت 

طرح ضرورت و جایگاه موضوع و  اول

ایجاد انگیزه جهت پیگیری درس 

و ارزشتتیابی تشخیصتتی و اعتتالم  

 برنامه درس

 شناسایی انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگترش و ستطح دانتش مربتوط،    

معرفی برنامه و سرفصل درس، تشریح منطتق درس و کاربردهتای آن بترای    

معلمان، معرفی تکالیف عملکردی و چگونگی ارزیابی از عملکترد دانشتجویان   

 بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد. 

 

تشریح چیستی و چرایتی راهبترد    دوم

 آموزش

هتا  ارتباطشناسی و شرح گستره موضوعی راهبردهای آموزش )تاکید بر مفهوم

و تمایزهای راهبرد آموزش با تدریس(، تبیین کارکرد راهبردهتای آمتوزش در   

هتای راهبردهتای آمتوزش،    بنتدی ای، معرفی انتواع طبقته  های مدرسهفعالیت

 تشریح چارچوب معرفی راهبردهای آموزش در این درس. 

ای راهبردهایی که همه دانشجومعلمان موظفند به بررسی مقایسه :5تکلیف 

شود اقدام نمایند و نتیجه را در جلسته هشتتم )بترای پتنج     ر کالس ارائه مید

راهبرد دسته اول( و جلسه چهاردهم )برای پنج راهبرد دسته دوم( بته صتورت   

گانه( به صورت کتبی ارائه شفاهی و در جلسه شانزدهم )همه راهبردهای یازده

 کنند.

آمتتوزش مستتتقیم )مبتنتتی بتتر     سوم

 (سخنرانی بهبودیافته

گتذاران، شترح مبتانی نظتری، معرفتی      تشریح سابقه بکارگیری، معرفی بنیان

ها و شرایط بکارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشتریح وضتعیت   اصول، زمینه

 کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان.

عملی: گفتگوهای گروهی در باره امکتان و چگتونگی بکتارگیری در متدارس     

 ی.ایران بر اساس مطالعات قبل

: دانشجویان به شناسایی یک فیلم مرتبط با یکی از راهبردها اقدام 2تکلیف 

 دهند.کنند و آن را در جلسه پنجم نمایش میمی

گتذاران، شترح مبتانی نظتری، معرفتی      تشریح سابقه بکارگیری، معرفی بنیان آموزش مباحثه محور )گفتگویی( چهارم

افعان کنونی، تشتریح وضتعیت   ها و شرایط بکارگیری، معرفی مداصول، زمینه

 کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان.

عملی: گفتگوهای گروهی در باره امکتان و چگتونگی بکتارگیری در متدارس     

 ایران بر اساس مطالعات قبلی.
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گتذاران، شترح مبتانی نظتری، معرفتی      تشریح سابقه بکارگیری، معرفی بنیان آموزش گروه محور پنجم

شرایط بکارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشتریح وضتعیت   ها و اصول، زمینه

 کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان.

عملی: گفتگوهای گروهی در باره امکتان و چگتونگی بکتارگیری در متدارس     

 ایران بر اساس مطالعات قبلی.

 فعالیت خاص: نمایش فیلم

منتتد از فنتتاوری  آمتتوزش بهتتره  ششم

 اطالعات و ارتباطات

گتذاران، شترح مبتانی نظتری، معرفتی      سابقه بکارگیری، معرفی بنیانتشریح 

ها و شرایط بکارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشتریح وضتعیت   اصول، زمینه

 کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان.

عملی: گفتگوهای گروهی در باره امکتان و چگتونگی بکتارگیری در متدارس     

 ایران بر اساس مطالعات قبلی.

هتای را  شما برای بکارگیری این راهبرد تصمیم دارید چه کوشش :9 تکلیف

 به عمل آورید؟

گتذاران، شترح مبتانی نظتری، معرفتی      تشریح سابقه بکارگیری، معرفی بنیان آموزش متکی به ظرفیت انتقادی هفتم

ها و شرایط بکارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشتریح وضتعیت   اصول، زمینه

 د در ایران و جهان.کنونی جایگاه راهبر

عملی: گفتگوهای گروهی در باره امکتان و چگتونگی بکتارگیری در متدارس     

 ایران بر اساس مطالعات قبلی.

آزمتتتون یتتتادگیری و بررستتتی    هشتم

 ای راهبردهای آموزشمقایسه

 برگزاری یک آزمون از مباحث جلسات گذشته به روش مورد نظر مدرس.

مقایسه راهبردهای مورد بحتث بتر   ایجاد فرصت برای گفتگوی جمعی جهت 

 اساس تکالیف انجام شده.

گتذاران، شترح مبتانی نظتری، معرفتی      تشریح سابقه بکارگیری، معرفی بنیان آموزش مشاوره محور نهم

ها و شرایط بکارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشتریح وضتعیت   اصول، زمینه

 کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان.

گروهی در باره امکتان و چگتونگی بکتارگیری در متدارس      عملی: گفتگوهای

 ایران بر اساس مطالعات قبلی.

کنند و آن را در : دانشجویان به شناسایی یک فیلم مرتبط اقدام می6تکلیف 

 دهند.جلسه دوازدهم نمایش می

 فعالیت خاص: گزارش نتایج آزمون و اعالم بازخورد مدرس.
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گتذاران، شترح مبتانی نظتری، معرفتی      سابقه بکارگیری، معرفی بنیانتشریح  آموزش شبکه محور دهم

ها و شرایط بکارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشتریح وضتعیت   اصول، زمینه

 کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان.

عملی: گفتگوهای گروهی در باره امکتان و چگتونگی بکتارگیری در متدارس     

 ایران بر اساس مطالعات قبلی.  

گیتتری آمتتوزش مبتنتتی بتتر رای  دهمیاز

 کالسی

گتذاران، شترح مبتانی نظتری، معرفتی      تشریح سابقه بکارگیری، معرفی بنیان

ها و شرایط بکارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشتریح وضتعیت   اصول، زمینه

 کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان.

متدارس   عملی: گفتگوهای گروهی در باره امکتان و چگتونگی بکتارگیری در   

 ایران بر اساس مطالعات قبلی.

گتذاران، شترح مبتانی نظتری، معرفتی      تشریح سابقه بکارگیری، معرفی بنیان های کوتاهآموزش مبتنی بر بازی دوازدهم

ها و شرایط بکارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشتریح وضتعیت   اصول، زمینه

 کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان.

گروهی در باره امکتان و چگتونگی بکتارگیری در متدارس     عملی: گفتگوهای 

 ایران بر اساس مطالعات قبلی.

 فعالیت خاص: نمایش فیلم

گتذاران، شترح مبتانی نظتری، معرفتی      تشریح سابقه بکارگیری، معرفی بنیان آموزش مبتنی بر یادداشت تحلیلی سیزدهم

ریح وضتعیت  ها و شرایط بکارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشت اصول، زمینه

 کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان.

عملی: گفتگوهای گروهی در باره امکتان و چگتونگی بکتارگیری در متدارس     

 ایران بر اساس مطالعات قبلی.

آزمتتتون یتتتادگیری و بررستتتی    چهاردهم

 ای راهبردهای آموزشمقایسه

 برگزاری یک آزمون از مباحث جلسات گذشته به روش مورد نظر مدرس.

گانته بتر   جاد فرصت برای گفتگوی جمعی جهت مقایسته راهبردهتای پتنج   ای

 اساس تکالیف انجام شده.

آمتتوزش بتتا واگتتذاری مستتئولیت   پانزدهم

 تدریس به شاگردان 

گتذاران، شترح مبتانی نظتری، معرفتی      تشریح سابقه بکارگیری، معرفی بنیان

تشتریح وضتعیت   ها و شرایط بکارگیری، معرفی مدافعان کنونی، اصول، زمینه

 کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان.

عملی: گفتگوهای گروهی در باره امکتان و چگتونگی بکتارگیری در متدارس     

 ایران بر اساس مطالعات قبلی.
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 فعالیت خاص: گزارش نتایج آزمون و اعالم بازخورد مدرس.

ای راهبردهتتای بررستتی مقایستته شانزدهم

 آموزش

راهبردهای آموزش بر اساس مبانی نظری، شواهد پژوهشی ای بررسی مقایسه

 و الزامات اجرایی و ارزیابی وضعیت آنها در مدارس ایران.

فعالیت خاص: ارائه گزارش کتبی مقایسه راهبردهدای آمدوزش   

 توسط دانشجویان.

 

 . راهبردهای آموزش و یادگیری9

شتود. آموزشتگر در قالتب     زشتگر ت دانشتجو انجتام متی     جانبته آمو های کالس درس با مشارکت همته  در این درس، آموزش

کند و دانشجوی این درس موظتف استت بتر استاس     های مقرر به معرفی هر یک از راهبردها اقدام میگفتارهای درسی در نوبت

حتق دارنتد   برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازند و در گفتگوهای هر جلسه با آمادگی مشارکت نماید. همچنین، دانشجویان 

دقیقته در   01ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقتت قبلتی، تتا    به طرح پرسش بپردازند و برای ارائه دیدگاه

گتردد و بته صتورت عملتی در بتاره      کالس درس ارائه نظر کنند. در همه جلسات درس، یک مبحث به صورت نظری ارائته متی  

هتایی مطترح    حال، در جلسات درس ممکن استت پرستش  شود. درعینران، بحث و گفتگو میای 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 

واند برای همته یتا برختی از دانشتجویان جتایگزین      تها میشود. 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 6

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

 آموزشی برای مدت مقرر در همان رشته بالمانع است.گروه 

 شود، عبارتند از:برای استفاده در این درس پیشنهاد می 0730منابعی که تا پایان سال  -

، ترجمه محمود مهرمحمدی و الگوهای یادگیری: ابزارهایی برای تدریس(: 0730جویس، ب؛ کالهون، ا. و هاپکینز، د. )

 لطفعلی عابدی. تهران: سمت. 

 . تهران: مهرویستا.رویکردهای تدریس(: 0731فنسترمیچر، گ. و سولتیس، ج. )

 منبع تکمیلی:

، ترجمه محمدرضتا سترکارآرانی،   الفبای مدیریت کالس درس: راهبردهایی برای آموزش اثربخش(: 0733تابر، ر. ت. )

 تهران: مدرسه.
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 ردهای ارزشیابی یادگیری. راهب1

گیرد که در آن ارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس راهبردهای آموزش در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت می

-ها و تجارب خود از کار عملی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس پرسشدانشجویان یادگیری

 نند. کهای آموزشگر، ارائه می

شود و از سوی های بخش عملی درس را شامل میارزشیابی ضمن نیمسال: ارزشیابی ضمن نیمسال از سویی تمام فعالیت

گیرد و دستاورد هر دو قسمت بندی اعالم شده انجام میدیگر برای اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیری بر اساس زمان

 شود.جهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته می

شود. آموزشگر در مواردی که بی تکالیف: ارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ میارزشیا

 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  71پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس:  ت

 درصد امیتاز  01ت آزمون ضمن نیمسال: 

 درصد امتیاز  71ت 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.  

 رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی. 

 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 

 

 «زش ریاضیدر آمو 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

ت عالیق و روش های یادگیری دانش آموزان، و نیز تأثیرات بافت و زمینه اجتماعی بر یادگیری را مد نظر قرار داده وبتواند موفقی

یادگیرندگان را تضمین نماید. این امر مستلزم آن است که معلمان طراحی آموزشی را به عنوان یک رویکرد سیستمی بشناسند و 

-بتوانند فرآیند آن را از مرحله شناسایی مسئله تا ارزیابی در یک موقعیت های واقعی تجربه نمایند. در چنین شرایطی معلمان به
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خواهند زد و طرحهای اثربخشی را برای  های یادگیری دست تعیین شده، خود به خلق موقعیتجای اجرای طرح های از پیش 

 پاسخ به نیاز یادگیرندگان در موقعیت های منحصر بفرد تولید خواهند نمود. 

 مشخصات درس

 عملی -نوع درس:  نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 00زمان درس: 

پیشنیاز: نظریه های 

 یادگیری/ برنامه درسی

 طراحی آموزشینام 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  2کد-

5& 2-2&5-9 &2-

9&6-9 

 9سطح 2سطح 5سطح  هامالک 

مسئله تبیین شده  تبیین مساله 

است، 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 

تبیین و تحلیل آن از 

 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  طراحی

تبیین مسئله/ مشکل 

را تا تعیین تکالیف 

یادگیری عملیاتی 

نموده اما میان 

فرایند شناسایی و تبیین 

مسئله/ مشکل را تا 

تعیین تکالیف یادگیری 

عملیاتی نموده و میان 

مراحل و مؤلفه های 

فرایند طراحی آموزشی 

را در تمامی مراحل  به 

صورت نظام مند 

عملیاتی شده و مسئله/ 

مشکل، روش نیاز 
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مراحل مختلف 

طراحی ارتباط نظام 

 مندی وجود ندارد.   

طراحی ارتباط نظام 

 دی وجود دارد.من

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. فرصت2

 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(

 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
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 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   .0

 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.

 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 ت0طراحی 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/ ارزشیاب7طراحی آموزشی 

 مدیریت آموزشی(

( به کار گیری مهارت اصل) طراحی/ تعیین رسانه/ نوشتن تمرین و پرسش/ ارزشیابی تکوینی/ تعیین طرح 0طراحی آموزشی 

 مدیریت آموزشی(

رح ( درک ارتباط مفهومی ) طراحی/ تعیین رسانه/ نوشتن تمرین و پرسش/ ارزشیابی تکوینی/ تعیین ط1طراحی 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 3طراحی آموزشی 

 آموزشی(

 راهبردهای طراحی آموزشی بر اساس نیازهای یادگیرندگانب( 
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 ( ویژه دانش آموزان فراگیر0

 ( ویژه دانش آموزان تیزهوش2

 (ویژه دانش آموزان با مشکالت عاطفی شدید7

 ج( راهبردهای طراحی آموزشی بر اساس موقعیت

 ( ویژه کالسهای چند پایه0

 (ویژه مسائل بومی خاص2

 : دیتکالیف عملکر

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(

 صبازنگری توسط متخص

 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

 تعامل در آموزش

 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.

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 9

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 
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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 آموزشی6

 کتاب ها:

 راهبردها و فنون طراحی آموزشی، لشین، پوالک و رایگلوث. ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمت .5

 : گانیه، بریگز و ویگر، ترجمه خدیجه علی آبادی، نشر دانااصول طراحی آموزشی، نویسندگان .2

 طراحی نظامهای آموزشی، نویسنده: رمی زفسکی، ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمت .9

 نیازسنجی برنامه ریزی درسی مدرسه محور، نویسندگان: فتحی واجارگاه، آقازاده و ابوالقاسمی. انتشارات بال .6

 مقاالت:

، نویسندگان: هاشم فردانش و مرتضی شناسایی الگوی طراحی آموزشی مطلوب برای آموزش های صنعتیمقاله:  .1

 0، شماره 0703کرمی. نشریه مطالعات برنامه درسی. سال 

، نویسنده: هاشم فردانش، طراحی آموزشی از منظر رویکردهای رفتارگرایی، شناخت گرایی و ساخت گراییمقاله:  .9

 0733و بهار  0736نشریه علوم انسانی دانشگاه الزهرا، زمستان 

، نویسنده هاشم فردانش، نشریه مدرس  دیدگاه سیستمی و ساخت گرایی در طراحی آموزشینقد و بررسی دو مقاله:  .4

 0730علوم انسانی . پاییز 

i. Disigning Effective Hnstruction , Morroson, Ross & Kemp                

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره 1ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری 

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

 نمره  1گروهی 

 نمره  01کارتولیدی: مجموعه تکالیف عملکردی فردی و گروهی 

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

 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 ریاضی سازیهای تحصیلی و آزمونآزمون» سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن5

ریزی درسی است و حتی فراتر  آموزان یکی از عوامل مؤثر در برنامه ارزیابی برنامه درسی و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش

وسیله فرآیند انجام آن، پویایی و سالمت و حیات نظام آموزشی حفظ گردد.  های نظام آموزشی است تا به از آن، از ضرورت

پاسخ، آموزش حل مسئله محور، -های باز های آموزش ریاضی، ازجمله پژوهش شیوه های آموزش و تنوع موازات تغییر هدف به

های ارزیابی نیز باید تغییر کرده و معقول شوند؛ بنابراین با تغییر  فعالیت گروهی و تأکید بر تفکر و ارتباطات، ابزارها و روش

معلمین و آموزشگران ریاضی به غییر کند. به همین دلیل ها و نگاه به ارزشیابی نیز ت طور طبیعی باید روش رویکردهای آموزشی به

ی آموزشی باید با رویکردها و روش های نوین ارزشیابی آشنا شده و بتوانند بر ترین حلقه از زنجیرهعنوان آخرین و چه بسا مهم

طراحی و اجرا کنند. در یادگیری فعال ، ارزشیابی مناسب را در کالس درس  -اساس آن روش ها، متناسب با شیوه های یاددهی

یادگیری  –این درس دانشجویان با ارزشیابی در ریاضی به عنوان یکی از ارکان فرایند آموزش و در راستای فرایند یاددهی 

 ریاضی آشنا شده و با توجه به اهداف و استانداردهای ارزشیابی، ابزارهای مناسب ارزشیابی ریاضی را نقد و بررسی می کنند. 

 ظرفیت های موجود در سواالت آزمونهای بین المللی برای ارتقاء سطح یادگیری دانش آموزان استفاده کنند.همچنین از 

 آزمون های تحصیلی و آزمون سازینام درس:  مشخصات درس
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  2 تعداد واحد:

 نوع درس: 

 واحد نظری، 0

 واحد عملی 0

 زمان درس:

 ساعت 00

  پیشنیاز:

ارزشیابی پیشرفت 

 تحصیلی

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

با اشراف بر مبانی، اصول  و استانداردهای ارزشیابی ریاضی و با آشنایی با رویکردها و روش های نوین 

س یادگیری به کار رفته در کال -ارزشیابی ریاضی می توانند از شیوه های ارزشیابی متناسب با شیوه یاددهی

درس استفاده کنند و بر اساس آن آزمون سازی مناسبی را طراحی کنند . همچنین توانایی نقد و بررسی شیوه 

 های ارزشیابی به کار رفته و آزمون ها را دارند.

 

 شایستگی اساسی:

ck &pk  & pck 
-2، 7-0، 2-2، 0-2کد  

7 ،0-7 

 9سطح 2سطح 5سطح  هامالک 

آشنایی با لزوم 

تغییر شیوه های 

ارزشیابی سنتی ، 

آشنایی با اصول و 

رویکردهای جدید 

 ارزشیابی ریاضی 

 

می توانند دالیل 

تغییر شیوه های 

ارزشیابی را بیان 

کنند و به تشریح 

اصول و رویکردهای 

جدید ارزشیابی 

ریاضی بپردازند، اما 

درک جامعی از این 

دالیل و اصول و 

هم  ارتباط آنها با

 ندارند 

می توانند ضمن بیان 

لزوم تغییر شیوه ها و 

رویکردهای ارزشیابی و 

بیان اصول حاکم بر 

ارزشیابی جدید، به توجیه 

این دالیل و اصول 

 بپردازند.  

توانند ضمن تسلط بر سطح می

، اصول و رویکردهای جدید 2

ارزشیابی ریاضی را مورد نقد و 

 بررسی قرار دهند.

آشنایی با روش 

های جدید 

ارزشیابی ریاضی و 

می توانند هر یک از 

روش های جدید 

ارزشیابی ریاضی را 

می توانند ضمن تشریح 

ای هر یک از روش ه

جدید ارزشیابی و اصول 

ضمن توانایی آزمون سازی 

مناسب بر اساس هر یک از 

روش های ارزشیابی ریاضی 
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توانایی آزمون 

سازی بر اساس 

 این روش ها

توصیف کرده و نحوه 

انجام آن را بیان 

کنند ولی توانایی 

آزمون سازی بر 

اساس این روش ها 

 را ندارند. 

حاکم بر آن،  برای هر 

واحد درسی ریاضی 

آزمون سازی مناسب بر 

اساس هر یک از روش 

 ها انجام دهند. 

برای هر واحد درسی ریاضی، 

آزمون ها را مورد نقد و بررسی 

وت و ضعف قرار دهند و نقاط ق

 آن را مشخص کنند.

آشنایی با انواع 

آزمون های بین 

 المللی ریاضی

با آزمونهای بین 

المللی ریاضی از 

جمله تیمز  و نحوه 

برگزاری آن، سطوح 

سواالت آن و مسائل 

مربوط به آنها آشنا 

 هستند.

ضمن آشنایی با آزمون 

های بین المللی ریاضی 

از جمله تیمز، با ساختار 

سواالت آنها آشنایی 

کامل دارند و می توانند 

برای هر واحد درسی 

سواالت مرتبط با آن را 

در این آزمونها مشخص 

 کنند. 

ضمن آشنایی با آزمون های 

بین المللی ریاضی و توانایی 

استخراج سواالت مربوط به هر 

درسی از این آزمونها، می  واحد

توانند از نتایج این آزمونها در 

 -بهبود فرآیند یاددهی

یادگیری در کالس درس 

 .21استفاده کنند

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: لزوم تغییر نگرش نسبت به ارزشیابی ریاضی و تغییر رویکردهای ارزشیابی ریاضی

    بیان مختصری از رویکردها و روش های سنتی ارزشیابی از جمله آزمون های کتبی 

   تشریح انواع رویکردهای ارزشیابی و لزوم تغییر رویکرد ارزشیابی ریاضی نسبت به گذشته 

 تشریح رویکرد جدید ارزشیابی ریاضی و اصول و استانداردهای حاکم بر این رویکرد 

 تکلیف عملکردی: 

 نابع معرفی شدهی ممطالعه 

                                                 
20

یند آموزش در جهت رفع به عنوان مثال مشخر کردن بدفهمی های دانش آموزان در ی  مفهوم درسی بر اساس نتایج آزمون تیمز و طراحی فرآ 

 این بدفهمی.
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  شرکت فعال و نقادانه در مباحث کالسی )به طور مثال بیان و توصیف معایب شیوه های ارزشیابی سنتی ریاضی بر

ها، به شکل مکتوب یا بحث اساس تجربیات شخصی یا مطالعات انجام شده و پیشنهاد راهکاری برای این چالش

 گروهی(

 

 ی برنامه ریزی درسی ریاضیالدستی مربوط به حوزهفصل دوم بررسی عنصر ارزشیابی در اسناد با

 (.07بررسی عنصر ارزشیابی در سند برنامه درسی ملی )ص 

 ی ارزشیابی در راهنمای برنامه درسی ریاضی .مطالعه مؤلفه 

 

 تکلیف یادگیری: 

 ی دو منبع معرفی شده.مطالعه 

   شرکت فعال در مباحث کالسی )بررسی میزان تطابق راهنمای برنامه درسی با سند برنامه درسی ملی در خصوص

 ارزشیابی(.

 

 تکلیف عملکردی: 

 های مطلوب ارزشیابی برای درس انتخابی با نگاهی به برنامه درسی ریاضی.پیشنهاد روش 

 

 فصل سوم: آشنایی با روش های ارزشیابی ریاضی

  1پوشه تحصیلی  -0پروژه  -7ژورنال  -2انشاءنویسی  -0روش های مختلف ارزشیابی ریاضی همانند آشنایی با- 

ارزشیابی با استفاده  -0مصاحبه یا ارزشیابی شفاهی  -3خود ارزشیابی و ارزشیابی هم گروهان  -6ارزشیابی عملکردی 

 کتبی و ...ارزشیابی  -01ارشیابی با استفاده از حل مسئله  -3از مسائل بازپاسخ 

 آشنایی با نقشه مفهومی و کاربرد های آن در ارزشیابی 

 آشنایی با قابلیت های هر یک از روش های ارزشیابی برای ارزیابی سطوح  و نتایج مختلف یادگیری در درس ریاضی 

 تکلیف یادگیری:

 مرور مطالب ارائه شده در کالس درس و تسلط بر مفاهیم ارائه شده

  تکلیف عملکردی:
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  شرکت فعال در مباحث کالسی )بحث در خصوص روش های مختلف ارزشیابی ریاضی و قابلیت هر روش برای

 ارزیابی سطوح و نتایج مختلف یادگیری(

 انجام تحقیق در خصوص هر یک از روش های ارزشیابی ریاضی و ارائه نتایج در کالس درس 

 

 ارزشیابی و روش های ارزشیابی  فصل چهارم: آشنایی با روش های آزمون سازی بر اساس اهداف

   آشنایی با شیوه های آزمون سازی بر اساس روش های مختلف ارزشیابی 

 

 تکلیف عملکردی:

 )شرکت فعال در مباحث کالسی )شیوه های آزمون سازی بر اساس روش های مختلف ارزشیابی 

 مختلف یادگیری مورد انتظار انتخاب یک واحد درسی و آزمون سازی برای آن بر اساس نتایج یادگیری و سطوح 

  نقد و بررسی آزمون های تولید شده توسط هم کالسی ها و ارائه پیشنهاداتی در خصوص بهبود آنها 

 

 (TIMSSفصل پنجم: آشنایی با آزمونهای بین المللی ریاضی از جمله تیمز )

 آشنایی اجمالی با آزمون بین المللی تیمز و نحوه برگزاری آن 

  دوره های گذشته این آزمون و جایگاه ایران در دوره های گذشتهآشنایی با نتایج 

  آشنایی با سواالت این آزمون ، نتایج بررسی پاسخ های شرکت کنندگان در این آزمون و بدفهمی های رایج دانش

 آموزان بر اساس بررسی پاسخ های شرکت کنندگان 

  تکلیف عملکردی:

 تیمز و جایگاه ایران در دوره های گذشتهی نتایج دوره های گذشته آزمون مطالعه 

  مطالعه تحقیقاتی در خصوص علل کسب نتایج خوب توسط برخی کشورها همانند سنگاپور، ژاپن و ... و ارائه نتایج این

 مطالعه در کالس

  بررسی سواالت دوره های گذشته این آزمون و طبقه بندی آن بر اساس واحدهای درسی ریاضی پایه های مختلف 

 یق در مورد سایر آزمونهای بین المللی ریاضی همانند کانگورو و .... و ارائه نتایج در کالستحق 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9
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از آنجا که مبانی و اصول کلی ارزیابی و ارزشیابی درسی به صورت پیش نیازی برای این درس، قبالً آموزش داده شده و 

 ی ریاضی عمق بیشتری پیدا کند و به صورتی عملیوص، با نگاه تخصصی به حیطهقرار است که دانش پیشینی در این خص

طلبد. بدین ی آموزشگر و دانشجویان را میمعلمان ریاضی تمرین شود، لذا آموزش این درس مشارکت دوجانبه -توسط دانشجو

ند. در هر جلسه نیمی از زمان کالس، ی قبلی حاضر شوی این درس با مطالعهشود دانشجویان در هر جلسهترتیب پیشنهاد می

معلمان و بررسی عملکرد ایشان در انجام  -ی مباحث کلی توسط آموزشگر و نیمی دیگر به بحث و تبادل نظر با دانشجوبه ارائه

 تکالیفی که در هر جلسه به عهده دارند، خواهد گذشت. 

 

 . منابع آموزشی6

. های رایج دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در حوزه محتوایی ریاضی  شناسایی بدفهمی(. 0732بخشعلی زاده، شهرناز )

 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.

 . تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت.ارزشیابی در خدمت آموزش(. 0702رستگار، طاهره )

، دفتر انتشارات کمک آموزشی، سازمان 00-03، (011)23، مجله رشد آموزش ریاضی .(. ارزیابی ریاضی0731غالم آزاد، سهیال )

 ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش.  پژوهش و برنامه

. ترجمه زهرا گویا و ارزیابی ریاضی: اسطوره ها، مدل ها، سوال های خوب، و پیشنهادهای عملی(. 0330کراشتن مارک، جین )

 (. تهران: انتشارات فاطمی.0703مانی رضایی )

Afamasaga, K. (2113). Concept Mapping in Mathematics, Research into practice. 

University of New England Australia. Springer.  
Ching MOK, M. (2100). The Assessment for, of and as Learning in Mathematics: 

The Application of SLOA. In B. Kaur & W. -K. Yoong (Eds.), Assessment in the 

mathematics classroom (pp.003-206). Singapore: World Scientific Publishing Co.  

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 (نمره 01ی تکلیف عملکردی پایانی )آزمون مباحث نظری و ارائه ارزشیابی پایانی:

ی منابع و مباحث ها و تجارب خود را با مطالعه، دانشجویان در قالب یک آزمون مکتوب پایانی، یادگیریبخش نظریدر 

 کنند. های آموزشگر و با نگاهی توصیفی ارائه میکالس درس، بر اساس پرسش

 کار تولیدی توسط دانشجویان )به شکل فردی یا گروهی( ارائه خواهد شد.  بخش عملیدر 

http://www.spotcost.com/publisher/springer/
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 شود واحدهایی از کتابهای ریاضی پایه های مختلف تحصیلی بر اساس عالیق دانشجویان و یا پیشنهاد می

صالحدید اساتید انتخاب شود و به دانشجویان ارائه شود تا بر اساس نتایج یادگیری مورد انتظار از دانشجویان خواسته 

 شود تا آزمون مناسب برای آنها تهیه شود. 

های های یادگیری، کیفیت فعالیتعملکرد دانشجو در طول ترم )میزان مشارکت او در فعالیت :ارزشیابی فرآیندی

 نمره(. 01دهی خواهد بود )عملکردی پیش بینی شده و میزان مشارکت او در فعالیت های گروهی( مالک نمره

 توسط همه دانشجویان داشته  شود اساتید محترم اهتمام الزم را در خصوص انجام تمامی تکالیف عملکردیپیشنهاد می

 باشند و نیمی از زمان کالس به ارائه نتایج فعالیت های عملکردی دانشجویان اختصاص یابد.

 

 سایر نکات: 

  منابع ارائه شده در بخش منابع پیشنهادی می باشد و آموزشگران می توانند برای ارائه هر بخش از محتوا، قسمتی از

 مورد نظر هست را انتخاب کرده و تدریس کنند.منابع که در بر دارنده محتوای 

  هیچ یک از منابع مکتوب موجود به تنهایی برای این درس پیشنهاد نمی شود مگر آنکه طبق سرفصل محتوایی ارائه

، محتوایی تدوین گرددو پس از داوری و تصویب در شورای گروه آموزشی برای مدت مقرر در این 2شده در بخش 

 رشته بالمانع است. 

 شود این درس توسط آموزشگرانی ارائه شود عالوه بر تسلط بر درس آزمون سازی با رویکردهای جدید پیشنهاد می

ارزشیابی آشنایی داشته و فعالیت های تحقیقاتی مرتبط با آن را در رزومه کاری خود داشته باشند. همچنین تدریس 

 اضی بوده امکان پذیر باشد.این درس فقط برای اساتیدی که رشته تحصیلی آنان آموزش ری

  دانشجویان در هر جلسه باید با آمادگی قبلی حاضر شده و عالوه بر شرکت در مباحث کالسی، تکالیف عملکردی خود

 را ارائه کنند.

  آموزشگران باید در طول ترم به تکالیف عملکردی دانشجویان بازخوردهای اصالحی داده و در فرایندی رفت و

 را در انجام تکالیف به شکلی بهینه راهنمایی و هدایت کنند.بازگشتی دانشجویان 

 ی پژوهشی استاندارد، رعایت اخالق پژوهشی آموزشگران، عالوه بر آموزش نگارش تکالیف فرایندی و پایانی به شیوه

 را در انجام تکالیف و فعالیتهای عملی متذکر شده و پایش نمایند.

 نابع تکمیلی در آموزش استفاده کرده یا شکل انجام تکالیف عملکردی تواند از مآموزشگر به صالحدید خود می

 ی این درس( تغییر دهد.فرایندی و پایانی را )با حفظ هدف کلی ارائه
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 « ریاضیدر آموزش تحلیل محتوای مواد آموزشی »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن5

کیفیت مواد آموزشی بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می گیرد این امکان را فراهم درک دانشجویان نسبت به مالک هایی که 

می کند تا نقاط قوت و ضعف مواد آموزشی را شناسایی نموده و آن را با اقتضائات محیط یادگیری و نیاز دانش آموزان تطبیق 

آموزشی متمرکز دارند. با توجه به اینکه  دهند. کتاب های درسی اهمیت زیادی در همه نظام های آموزشی باالخص نظام های

نظام آموزشی کشور ما به صورت متمرکز می باشد، لذا توانایی تحلیل محتوای کتابهای درسی ریاضی توسط دانشجویان این 

راحی امکان را به آنان می دهد که ضمن آشنایی با ساختار و محتوای کتابها، نقاط ضعف موجود در آنها را شناسایی کنند و با ط

واحد یادگیری مناسب، کاستی های موجود را برطرف کنند. بنابراین بیشترین تاکید این واحد درسی بایستی بر روی تحلیل 

 محتوای کتابهای درسی ریاضی باشد.

همچنین کسب تجربه در زمینه تحلیل مواد آموزشی زمینه مشارکت در فرآیند تولید مواد آموزشی در آینده را افزایش داده و 

منجر به شکل گیری ظرفیت در مدارس و مناطق آموزشی برای فاصله گرفتن از سیستم متمرکز فعلی در نظام آموزشی و رفتن 

 به سمت کاهش تمرکز می شود.

 تحلیل محتوای مواد آموزشینام درس:  مشخصات درس
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  2 تعداد واحد:

 نوع درس: 

 واحد نظری، 0

 واحد عملی 0

 زمان درس:

 ساعت 00

  پیشنیاز:

 

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

با انواع روشهای تحلیل محتوای آموزشی آشنا شده و بتواند روش تحلیلی مناسبی را بر اساس اهداف تحلیل 

 انتخاب نماید.

 کیفی مورد تحلیل قرار دهد.محتوای مواد آموزشی را بر اساس روشهای مختلف تحلیل محتوا اعم از کمی و 

 با روشها و معیارهای مناسب تحلیل محتوای مربوط به درس ریاضی آشنا باشد.

کتابهای درسی ریاضی را از منظرهای مختلف مورد تحلیل قرار دهد و نقاط قوت و ضعف آنها را مشخص 

 کند.

 شایستگی اساسی:

ck &pk  & pck 
-2، 7-0، 2-2، 0-2کد  

7 ،0-7 

 9سطح 2سطح 5سطح  هامالک 

آشنایی با انواع 

روش های تحلیل 

محتوا و انتخاب 

روش تحلیلی 

مناسب بر اساس 

 اهداف تحلیل

با انواع روش های 

تحلیل محتوا آشنا 

می باشد اما توانایی 

انتخاب روش تحلیلی 

مناسب بر اساس 

اهداف تحلیل را 

 ندارد.  

ضمن آشنایی با روشهای 

تحلیل محتوا، توانایی 

انتخاب روش تحلیلی 

مناسب بر اساس اهداف 

 تحلیل را دارد.  

توانایی نقد و بررسی روش 

انتخاب شده برای تحلیل را 

دارد و می تواند دالیل نقد خود 

 را به صورت مستدل بیان کند.

توانایی تحلیل مواد 

آموزشی بر اساس 

روشهای مختلف 

تحلیل محتوا اعم 

از روشهای کمی 

 یا کیفی

می تواند مواد 

آموزشی را بر اساس 

روش های مختلف 

تحلیل محتوا مورد 

تحلیل قرار دهد، اما 

تحلیلش دارای 

 نواقصی می باشد. 

می تواند ضمن انجام 

مناسب تحلیل مواد 

آموزشی بر اساس روش 

های مختلف تحلیل 

محتوا نتایج تحلیل را 

اط قوت و بیان کند و نق

ضعف محتوای مورد 

 تحلیل را بیان کند.

ضمن تسلط کامل بر تحلیل 

محتوای مواد آموزشی، توانایی 

نقد و بررسی تحلیل صورت 

 گرفته را دارد.
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آشنایی با روشها و 

معیارهای مناسب 

تحلیل محتوای 

مواد آموزشی 

 مربوط به ریاضی

با روشها و معیارهای 

مناسب تحلیل 

محتوای مواد 

آموزشی مربوط به 

درس ریاضی آشنا 

 می باشد.

ضمن آشنایی با روشها و 

معیارهای مناسب تحلیل 

محتوای مواد آموزشی 

مربوط به درس ریاضی، 

محتوای آموزشی ریاضی 

را مورد تحلیل قرار می 

دهد و نقاط قوت و 

ضعف محتوا را مشخص 

 می کند.

توانایی نقد و بررسی تحلیل 

صورت گرفته مواد آموزشی 

 ریاضی را دارد.

تحلیل کتابهای 

درسی ریاضی بر 

اساس معیارها و 

روشهای تحلیلی 

مختلف و مشخص 

کردن نقاط قوت و 

ضعف موجود در 

کتابهای درسی 

 ریاضی

می تواند کتابهای 

درسی ریاضی را بر 

اساس معیارها و 

روشهای مناسب 

مورد تحلیل قرار 

دهد ولی تحلیلش به 

صورت کامل نمی 

 باشد.

کتابهای درسی ریاضی را 

بر اساس روشها و 

معیارها مناسب ورد 

تحلیل قرار می دهد و 

نقاط قوت و ضعف کتاب 

مورد تحلیل را مشخص 

 می کند.

تحلیل صورت گرفته را مورد 

 نقد و بررسی قرار می دهد.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: تحلیل محتوای مواد آموزشی

 کلیاتی در خصوص تحلیل محتوا 

 ضرورت و اهمیت تحلیل محتوا 

 اهداف، تعریف و مفهوم تحلیل محتوا 

 ابعاد تحلیل محتوا 

 کاربرد تحلیل محتوا در نظام آموزش و پرورش 
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 انواع تحلیل محتوای مواد آموزشی 

 مفاهیم، اصول و تکنیک های تحلیل محتوا 

 نروش های کمی و کیفی در تحلیل محتوا و مراحل آ 

 تحلیل محتوای توصیفی، ارتباطی و استنباطی مواد آموزشی 

 تکلیف یادگیری: 

 ی منابع معرفی شده و تسلط بر مفاهیم ارائه شده در کالس درسمطالعه 

 

 تکلیف عملکردی: 

 شرکت فعال و نقادانه در مباحث کالسی و ارائه نتایج مطالعات خود در خصوص تحلیل محتوا در کالس درس 

 

 

 آشنایی با ساختار و ویژگی های مواد آموزشی اعم از برنامه درسی، کتاب های درسی و ....فصل دوم : 

  آشنایی با نقش و ساختار برنامه درسی 

  آشنایی با ساختار کتابهای درسی 

 ..... آشنایی با ساختار سایر مواد آموزشی اعم از فیلم آموزشی، محتوای آموزشی چند رسانه ای و 

 

 تکلیف عملکردی: 

 ی دو منبع معرفی شده.طالعهم 

  شرکت فعال در مباحث کالسی و انتخاب مواد آموزشی مختلف و تعیین ساختارهای آن در کالس درس 

 

 فصل سوم: سازماندهی و اجرای تحلیل محتوای مواد آموزشی با تاکید بر کتابهای درسی

 مراحل تحلیل محتوای مواد آموزشی 

 ابعاد تحلیل محتوای کتاب های درسی 

  تکلیف یادگیری:

 تسلط بر مفاهیم ارائه شده در کالس 
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 مطالعه حداقل دو تحلیل محتوای کتاب درسی و ارائه نتایج آن در کالس درس 

 

  تکلیف عملکردی:

  شرکت فعال در مباحث کالسی )بحث در خصوص روش ها و مراحل مختلف تحلیل محتوا و ابعاد تحلیل محتوای

 کتابهای درسی(

 بر اساس عالیق دانشجویان و تحلیل محتوای آن و ارائه نتایج در کالس درس انتخاب کتاب درسی 

 

 فصل چهارم: آشنایی با روش ها و معیارهای مناسب جهت تحلیل محتوای کتابهای درسی ریاضی 

 روش های مناسب تحلیل محتوای کتابهای درسی ریاضی 

 معیارهای مناسب تحلیل محتوای کتابهای درسی ریاضی 

 

 عملکردی:تکلیف 

 )شرکت فعال در مباحث کالسی )شیوه های آزمون سازی بر اساس روش های مختلف ارزشیابی 

  انتخاب بخشی از یک کتاب درسی ریاضی و تحلیل محتوای آن بر اساس معیارها و روش تحلیل محتوای مناسب و

 مشخص کردن نقاط قوت و ضعف آن بخش از کتاب مورد تحلیل

  روشها و معیارهای مناسب تحلیل محتوای درس ریاضی و ارائه آن در قالب مقاله در مطالعه تحقیقات در خصوص

 کالس درس

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

مطالعه فردی و تهیه خالصه نظام مند از منابع علمی در زمینه روش های تحلیل محتوا/ روش های بکارگرفته شده در 

 ارهای کالسی یا در سطح واحد آموزشی.پژوهش های تحلیل محتوا و ارائه آن در سمین

 استفاده از شیوه مشارکتی در ارزیابی فعالیت های فردی و گروهی بر اساس مالک های تحلیل محتوا.

استفاده از شیوه فعالیت گروهی در کالس درس برای انجام فعالیت های عملکردی و یا تهیه محتوای آموزشی جهت ارائه در 

 کالس درس

 . منابع آموزشی6

 منابع اصلی:
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نادر ساالرزاده: انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.  . مترجم: تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی(. 0701هولستی، ال.آر. )

 تهران.

تحلیل محتوای کتابهای درسی )با تاکید بر کتابهای درسی دوره ( 0731ایران نژاد، پریسا، رونقی، سیمین و شاه محمدی، نیره )

 ، کرج: انتشارات سرافراز.0. چاپ اول، جلد ابتدایی(

 بع فرعی:امن

( تحلیل محتوای کتاب های درسی ریاضی جهت ارزیابی میزان ایجاد و توسعه توانایی تفکر، تجزیه و 0700یارمحمدی، مسعود )

 .معاونت پژوهشی وزارت علوم و فن آوری اطالعاتتحلیل در دانش آموزان. 

 . چاپ اول، تهران: انتشارات یادواره کتاب.اصول برنامه ریزی درسی (0733محمدحسین )یارمحمدیان، 

. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی تحلیل محتوای رسانه های آموزشی با تاکید بر کتاب های درسی( 0703نوریان، محمد )

 )تهران(، واحد جنوب.

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 (نمره 0ی تکلیف عملکردی پایانی )نمره( و ارائه 01آزمون مباحث نظری ) ی:ارزشیابی پایان

ی منابع و مباحث ها و تجارب خود را با مطالعه، دانشجویان در قالب یک آزمون مکتوب پایانی، یادگیریبخش نظریدر 

 کنند. های آموزشگر و با نگاهی توصیفی ارائه میکالس درس، بر اساس پرسش

 کار تولیدی توسط دانشجویان )به شکل فردی یا گروهی( ارائه خواهد شد.  عملیبخش در 

 شود واحدهایی از کتابهای ریاضی پایه های مختلف تحصیلی بر اساس عالیق دانشجویان و یا پیشنهاد می

سب مورد صالحدید اساتید انتخاب شود و به دانشجویان ارائه شود تا بر اساس معیارهای مناسب و روش تحلیلی منا

 تحلیل قرار گیرد. 

های های یادگیری، کیفیت فعالیتعملکرد دانشجو در طول ترم )میزان مشارکت او در فعالیت ارزشیابی فرآیندی:

دهی خواهد عملکردی پیش بینی شده و میزان مشارکت او در فعالیت های گروهی(  و بررسی پوشه کار دانشجویان مالک نمره

 نمره(. 6بود )

  شود اساتید محترم اهتمام الزم را در خصوص انجام تمامی تکالیف عملکردی توسط همه دانشجویان داشته میپیشنهاد

 باشند و نیمی از زمان کالس به ارائه نتایج فعالیت های عملکردی دانشجویان اختصاص یابد.
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 سایر نکات: 

  توانند برای ارائه هر بخش از محتوا، قسمتی از منابع ارائه شده در بخش منابع پیشنهادی می باشد و آموزشگران می

 منابع که در بر دارنده محتوای مورد نظر هست را انتخاب کرده و تدریس کنند.

  هیچ یک از منابع مکتوب موجود به تنهایی برای این درس پیشنهاد نمی شود مگر آنکه طبق سرفصل محتوایی ارائه

اوری و تصویب در شورای گروه آموزشی برای مدت مقرر در این ، محتوایی تدوین گرددو پس از د2شده در بخش 

 رشته بالمانع است. 

 شود این درس توسط اساتیدی که دارای مدرک رشته آموزش ریاضی بوده و حتما سابقه تدریس دروس پیشنهاد می

 ریاضی در مدارس کشور را داشته باشند ارائه گردد.

 ی حاضر شده و عالوه بر شرکت در مباحث کالسی، تکالیف عملکردی خود دانشجویان در هر جلسه باید با آمادگی قبل

 را ارائه کنند.

  آموزشگران باید در طول ترم به تکالیف عملکردی دانشجویان بازخوردهای اصالحی داده و در فرایندی رفت و

 بازگشتی دانشجویان را در انجام تکالیف به شکلی بهینه راهنمایی و هدایت کنند.

 ی پژوهشی استاندارد، رعایت اخالق پژوهشی ، عالوه بر آموزش نگارش تکالیف فرایندی و پایانی به شیوهآموزشگران

 را در انجام تکالیف و فعالیتهای عملی متذکر شده و پایش نمایند.

 تواند از منابع تکمیلی در آموزش استفاده کرده یا شکل انجام تکالیف عملکردی آموزشگر به صالحدید خود می

 ی این درس( تغییر دهد.یندی و پایانی را )با حفظ هدف کلی ارائهفرا
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 «در آموزش ریاضی 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

این امر مستلزم آن است که معلمان طراحی آموزشی را به عنوان یک رویکرد سیستمی  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 

خواهند زد و طرحهای اثربخشی را برای پاسخ به  معلمان بجای اجرای طرح های از پیش تعیین شده، خود به خلق موقعیت دست

 نیاز یادگیرندگان در موقعیت های منحصر بفرد تولید خواهند کرد. 

 مشخصات درس

 نوع درس:  عملی

  0تعداد واحد: 

 72زمان درس: 

 ساعت

پیشنیاز: طراحی 

 آموزشی

 طراحی واحد یادگیرینام درس: 

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

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 
-2 &5-2کد 

2& 5-9 & 2-

9&6-9 
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 9سطح 2سطح 5 سطح هامالک 

منطق و 

اهداف و 

 محتوا

در تبیین چیستی، چرایی و 

چگونگی منطق واحد یادگیری 

ارتباط آن ها را با یکدیگر برای 

مشخص نمودن ماهیت اهداف و 

محتوای واحد یادگیری تعیین 

 تکلیف نکرده است.

در تبیین چیستی، 

چرایی و چگونگی 

منطق واحد یادگیری 

ارتباط میان اهداف و 

محتوای واحد یادگیری 

 مشخص شده است.

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  طراحی

شامل کلیه مؤلفه ها است اما 

عناصر آن به صورت نظام مند و 

پشتیبانی هماهنگ از یکدیگر 

 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. 

د و نق

 ارزیابی 

گزارش اجرای و ارزیابی واحد 

یادگیری منعکس کننده برخی از 

نقاط قوت و ضعف برجسته واحد 

یادگیری است و پیشنهادات 

منجر به اصالح/ بهبود واحد 

 یادگیری نمی شود.

گزارش اجرای و 

ارزیابی واحد یادگیری 

منعکس کننده نقاط 

قوت و ضعف واحد 

یادگیری است و 

ر به پیشنهادات منج

ایجاد انسجام و بیشتر 

واحد یادگیری شده 

 است.

گزارش اجرای و ارزیابی 

واحد یادگیری منعکس کننده 

نقاط قوت و ضعف واحد 

یادگیری است و پیشنهادات 

منجر به ایجاد انسجام و 

تأثیر گذاری بیشتر بر نتایج 

 یادگیری دانش آموزان است.

 آنهای یادگیری، محتوای درس و ساختار . فرصت2

 فصل اول: کلیات طراحی واحد یادگیری

 رویکرد برنامه درسی و ارتباط آن ساختار واحد یادگیری 

 ارتباط واحد های یادگیری در ساختار یک موضوع درس

 ارتباط ساختار/مدل و عناصر واحد یادگیری

 منطق واحد یادگیری )چرایی(
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 اهداف/ پیامد های یادگیری )چیستی(

 یاگیریوسعت و توالی واحد 

 فرصت های یادگیری )چگونگی(

 تکلیف یادگیری: 

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

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

 تکلیف عملکردی: 

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

 فصل دوم: استاندارد های محتوا و سازماندهی آن

 ایده کلیدی 

 مفاهیم اساسی 

 ترسیم نقشه مفهومی 

 حقایق و اطالعات جزئی

 مهارت های اساسی

 ترسیم نمودار مهارت ها

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

 تعیین سطح توانایی دانش آموزان 

 بازتعریف پیامد های یادگیری

 تکلیف عملکردی: 

با تحلیل استاندارد های محتوا/ اهداف در برنامه درسی برای آموزش یک ایده کلیدی مفاهیم/ مهارت اساسی مرتبط با آن در 

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

 نمایش بگذارد.

 فصل سوم: سازمان دهنده ها

 طبقه بندی پیامد های یادگیری

 دهنده مرکزی/ پایه سازمان 

 وابسته به دنیا 

 وابسته به مفهوم 

 وابسته به کاوشگری 

 وابسته به یادگیری 
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 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 

 برانگیختن

 سبک های یادگیری

 مهارت های فراشناخت

 تکالیف یادگیری 

 نظم منطقی فرصت های یادگیری

 تکلیف عملکردی: 

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

 یادگیری، مهارت های فراشناختی و... طراحی و تولید نماید.

 فصل پنجم: ارزشیابی

 پیامد های یادگیری و مالک های سنجش

 راهبرد های سنجش

 رسمی 

 غیر رسمی 

 خود ارزیابی

 ارزشیابی توسط همساالن

 ارزشیابی توسط معلم

 ارزشیابی از واحد یادگیری
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 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.  .0

برای اصالح/  واحد یادگیری طراحی شده را در یک موقعیت آموزشی اجرا و نتایج ارزشیابی از عملکرد یادگیرندگان را .2

 ارتقاء واحد یادگیری مورد استفاده قرار دهد. 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

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 آموزشی. 6

 -منبع اصلی:

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری .... 

-ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری و فعالیت های عملکردی پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت

 نمره  6های گروهی 

 نمره  00و گروهی  کارتولیدی: مجموعه تکالیف عملکردی فردی

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. 

 

 

 

 «5اطات در آموزش ریاضی کاربرد فناوری اطالعات و ارتب»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 اطالعاتی،  زندگی بشر در عصر کنونی به گونه
اطالعات و   فناوری گردد. ضرورت توجه به ضرورت در زندگی محسوب می سواد رسانه ای، سواد رایانه، سواد فناوری، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک

آموزان امروز  مندی از این بعد سواد یکی از نیازهای دانش های رسمی وارد گردد. لذا آشنایی و بهره ارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزش
آموزان را برای ورود به عرصه زندگی دارند، خود نیز باید ضمن برخورداری از  زی دانشرو معلمان که وظیفه آماده سا وشهروندان فردا است. از این

های  های خود بهره گیرند و با تلفیق این فناوری در فرصت ی فناوری اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزش ها و سواد الزم در حوزه شایستگی
آموزان را آموزش دهند که چگونه خود را برای استفاده صحیح از  ش و بهبود کارآیی آموزش ، دانشگیری از افزای یادگیری عالوه بر بهره-یاددهی
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 آمده بواسطه این فناوری در زندگی آماده کنند.  های پیش فرصت
 مشخصات درس
 نوع درس: کارگاهی

 واحد 0تعداد واحد: 
 ساعت 00زمان درس: 

 پیشنیاز: مهارت های هفتگانه

 5اوری اطالعات و ارتباطات آموزش ریاضی کاربرد فننام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: 
برنامه درسی  -2در آموزش ،  ICTدرک  -5مولفه    9ها دانشجو معلمان در  جدول شایستگی

یادگیری  -9سازمان بندی و مدیریت  و -1های فاوا ،  مهارت -6پداگوژی ،  -9و ارزشیابی ، 

 باشد. به شرح جدول زیر می 25حرفه ای معلم  در سواد فناوری

 

 )تولید دانش( 7سطح  )تعمیق دانش(  2سطح  )سواد فناوری( 0سطح  مالک ها

در  ICTدرک 
 آموزش
 

 ها آگاهی از سیاست

 9سطح  2سطح  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

 نماید.

 ابزارهای پایه های فاوا مهارت

 9سطح  2سطح  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 
های پایه، سخت افزارها و نرم افزار

نرم افزارهای کاربردی تولیدی، 
مرورگرهای وب، نرم افزارهای 
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 ای کاربردی را سخت افزاره
و  حضور گروه همتا تشریح نموده

ها،   ی آن ازریابانهبا کسب نظرات 
 طراحی خود را اصالح نماید.

                                                 
20

 سواد فناوری : استفاده از فاوا  برای یادگیری کارآتر و موثرتر 
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برنامه درسی و 
 ارزشیابی

 دانش پایه

 9سطح  2سطح  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

 9سطح  2سطح  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  حداقل سه موردگیرد، 
های یادگیری خاص  در موقعیت
 پیشنهاد نماید.

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه 
نی )چه زمانی نه( و کسانی، چه زما
تواند فاوا را برای فعالیت  چگونه می

های کالسی و ارائه های خود بکار 
از این موارد را  مورد 1حداقل گیرد، 

های یادگیری خاص  در موقعیت
 پیشنهاد نماید.

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، 
باچه کسانی، چه زمانی )چه 

تواند فاوا  زمانی نه( و چگونه می
عالیت های کالسی و را برای ف

ارائه های خود بکار گیرد، 
را در  فهرستی از این موارد

های یادگیری خاص  موقعیت
 تهیه نماید.

سازمان بندی و 
 مدیریت

 کالس استاندارد

 9سطح  2سطح  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 
 باشند. داشته

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

 9سطح  2سطح  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

های فناورانه و  با استفاده از مهارت  
 منبع وب حداقل دهدانش کافی، 

مورد نیاز را برای بدست آوردن 
موضوعات درسی اضافی و دانش 
پداگوژیکی در جهت یادگیری 

ای خود شناسایی نموده و  حرفه

های فناورانه و  با استفاده از مهارت
منابع وب مورد نیاز دانش کافی، 

را برای بدست آوردن   متعددی
و دانش موضوعات درسی اضافی 

پداگوژیکی در جهت یادگیری 
ای خود شناسایی نموده و  حرفه
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و به ها تهیه نماید  فهرستی از آن ها تهیه نماید. فهرستی از آن ها تهیه نماید. فهرستی از آن
 گروه همتا ارائه دهد.

 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن.فرصت2

 :  درک فاوا در آموزش5فصل

 شایستگی
 ها آگاهی از سیاست

 7سطح  2سطح  0سطح 

راهکار و های ملی، تعدادی  با آگاهی از سیاست
های کالسی  را برای حمایت فعالیت   روش

 ها، پیشنهاد نماید. رشته خود  از این سیاست

،  تعدادی راهکار و های ملی با آگاهی از سیاست
را برای تطابق و حمایت   عملیاتی  روشِ
های  های کالسی رشته خود از سیاست فعالیت

 فوق، پیشنهاد نماید.

فهرستی های ملی،   با آگاهی از سیاست
 های عملیاتی ماهرانه از راهکارها و روش

های  را برای تطابق و حمایت  فعالیت
های فوق،  کالسی رشته خود از سیاست

 پیشنهاد نماید.
 

 22های 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   تهای کالسی را که بتواند در عمل  از سیاس های فعالیت با جستجو در منابع مکتوب و اینترنتی ویژگی

 ها را در رشته درسی خود ارائه نماید. ها را مورد تحلیل قرار دهد و فهرستی از این فعالیت و به صورت دیجیتال در کالس ارائه و آن

 
 

 های فاوا : مهارت2فصل 

 شایستگی
 ابزارهای پایه

 9سطح  2سطح  5سطح 

از سخت افزارها و  عملکرد و نحوه کار تعدادی
نرم افزارهای پایه، نرم افزارهای کاربردی 
تولیدی، مرورگرهای وب، نرم افزارهای 

های  ارتباطی، نرم افزارهای ارائه و برنامه
به همتایان خود نمایش کاربردی مدیریت را 

 دهد.

ضمن اگاهی از عملکرد و نحوه کار سخت 
افزارها و نرم افزارهای پایه، نرم افزارهای 

اربردی تولیدی، مرورگرهای وب، نرم ک
افزارهای ارتباطی، نرم افزارهای ارائه و 

  سه فعالیتهای کاربردی مدیریت،  برنامه
ها را طراحی  مبتنی بر استفاده از آنآموزشی 

مبتنی بر  های آموزشی طراحی شده فعالیت
افزارها و سخت افزارهای  استفاده از نرم

تشریح وه همتا کاربردی را در حضور گر
ها،   ی آن و با کسب نظرات ازریابانه نموده

 .طراحی خود را اصالح نماید

                                                 
22

 به اسناد باالدستی مراجعه شود.  
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 نماید.
 

 

 افزارهای رایج افزارها و نرم سخت
 افزارهای متداول )تشریح و نمایش ضمن معرفی( معرفی سخت 

  29برداری یادداشتمعرفی پردازشگر لغات  )تشریح و نمایش مانند: وارد کردن ، ویرایش ، قالب بندی  و چاپ( و 

  افزارهای ارائه و دیگر منابع دیجیتال. معرفی  نرم 
 ها )یک بسته نرم افزار ترسیم برای ایجاد یک نمایش ترسیمی ساده توسط  افزارهای گرافیگی و ترسیمی و عملکرد اساسی آن معرفی نرم

 مدرس در کالس استفاده گردد.(
  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 

 26ایمیل و مکاتبات الکترونیکی پایدار باز کردن حساب کاربری
 

 21سازهای برخط و برون خط ذخیره
 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 ها بحث و  های دستی را نمایش داده و در مورد آن کرد اساسی انواع سخت افزارها از قبیل رایانه، ل  تاپ، پرینتر، اسکنر، و دستگاهعمل
 گفتگو نمایند.

 .وظایف اصلی پردازشگر کلمات در کالس نمایش و توضیح داده شود 
 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 
 .تولید سند متنی با استفاده از پردازشگر کلمات که در آن وظایف پردازشگر لغات را برای تولید یک سند نشان دهد 

 ه و در کالس اجرا نمایند و بهبود آن توسط گروه همتا مورد به انتخاب و با استفاده از منابع دیجیتال مربوط به رشته خود یک ارائه تهی
 ارزیابی قرار گیرد.

 .یک نمایش ترسیمی  ایجاد نموده و به اشتراک بگذارند 
  .با استفاده از یک مرورگر به یک سایت مردمی دسترسی یابند 
  شود و یک نمونه جستجو انجام و نتایج نشان بکارگیری موتور جستجو را نمایش داده ، در مورد کلید واژهای یک جستجوی ساده بحث

 داده شود نمایش داده شود
 ها را جستجو نمایند و در مورد راهبردهای انتخاب  کلید واژگان مورد  با استفاده از کلید واژگان رشته خود برای موضوع مورد نظر  وب سایت

 استفاده با گروه بحث نمایند 

 ایمیل نمایش داده و یک حساب کاربری ایمیل ایجاد و تعدادی پیغام های ایمیلی را به  چگونگی ایجاد و بکارگیری حساب کاربردی
 همتایان خود در کالس ارسال نمایند.

                                                 
23

 Onenote 
24

ها و ابزارهای صندوق پست الکترونیک مانند،  آشنایی با توانایی، های پست الکترونیک برخط ) مانند یاهو(  و برون خط )آت لوک و تاندر برد( صندوق 
اخواسته و... ذخیره تعیین قلم و اندازه، راست، میان و چ  چین نمودن، امضاء، ایجاد زمینه، الصاق فایل، ایجاد گروه، مسدود کردن اپسم یا ایمیل های ن

 های صندوق پست الکترونیک. ها و الصاقیات در پوشه نامه
25 Online and Offline  
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 .سند متنی ایجاد شده در فعالیت قبلی را به صورت برخط و برون خط در ذخیره سازهای مربوطه ذخیره نماید 

 آموزشیهای  عامل افزارهای و سیستم سخت افزارها، نرم
 معرفی سخت افزارهای آموزشی و سخت افزارهای خاص رشته 

  معرفی نرم افزارهای آموزش، تمرین و تکلیف ، نمایش عملکرد مخصوص رشته درسی و تشریح  اهداف در راستای کسب دانش توسط
 آموزان از موضوعات درسی دانش

 24شته مورد نظر معرفی گردد(آموزشی )در صورت وجود در ر 29معرفی 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 
   نمایند.از طریق جستجو در اینترنت سخت افزارهای آموزشی جدیدی را شناسایی و به کالس معرفی 

 های متنوعی از  نرم افزارهای آموزش، تمرین و تکلیف در رشته مربوطه را شناسایی و در کالس معرفی و نحوه کار را نمایش دهند. بسته 

 .توضیح و بحث کالسی در مورد چگونگی  کاربرد نرم افزارها برای یک موضوع خاص دانشی توضیح داده شده و در کالس بحث شود 

 افزاری رشته  و تشریح چگونگی  استفاده  در  جهت کسب دانش در رشته و موضوع خاص مورد  تجزیه و تحلیل قرار گیرند های نرم  بسته
 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 

 موزشی در برنامه درسیافزارهای آ کاربرد نرم
 ها مطابق با  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 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 20

 .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 

 

 : برنامه درسی و ارزشیابی9فصل 

 شایستگی
 دانش پایه

 9سطح  2سطح  5سطح 

                                                 
26 Open source

 

، Edubuntu  ،Kids3UKnow ،OLPC  ،Kids 3Qimo  ،Uberstudentابتدایی : به عنوان نمونه در آموزش  27 

OpenSuseEdu- ،Edu-Guadalinux ،Fedora Education Spin ،Edu-Debian ،Ubermix ،Sugar  ،

DoudouLinux 

 
28 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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با آگاهی در مورد استانداردهای برنامه درسی 
رشته درسی خود و راهبردهای استانداردِ 

در  برای  تلفیق فاوا  حداقل سه روشارزشیابی، 
 برنامه درسی رشته خود را ارائه نماید

با آگاهی در مورد استانداردهای برنامه درسی 
رشته درسی خود و راهبردهای استانداردِ 

در برنامه  برای  تلفیق فاوا  پنج روشارزشیابی، 
 درسی رشته خود را ارائه نماید

با آگاهی در مورد استانداردهای برنامه 
درسی رشته درسی خود و راهبردهای 

های  ها و راه روشاستانداردِ ارزشیابی، 
در  گوناگون و متنوعی برای  تلفیق فاوا
 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 کاربردی( ی آن رشته )حمایت استانداردها توسط برنامه های کاربردی ویژه افزاری و برنامه های نرم چگونگی تطابق استانداردها با بسته 
 های کاربردی( در برنامه درسی رشته مربوطه های تلفیق فاوا )نرم افزارها و برنامه و روش راهبردها 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان: 

 افزاری  های نرم افزاری ویژه رشته درسی خود را انتخاب نموده و استانداردهای برنامه درسی رشته علمی را که با این بسته نرم تعدای از بسته
 مطابقت دارد، را شناسایی نموده

 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 

 

23: پداگوژی 6فصل 
 

 شایستگی
 تلفیق فناوری

 9سطح  2سطح  5سطح 

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه کسانی، چه 
تواند فاوا را  زمانی )چه زمانی نه( و چگونه می

برای فعالیت های کالسی و ارائه های خود 
از این موارد را در  ، حداقل سه موردبکار گیرد
 پیشنهاد نماید.های یادگیری خاص  موقعیت

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه کسانی، چه 
تواند فاوا را  زمانی )چه زمانی نه( و چگونه می

برای فعالیت های کالسی و ارائه های خود 
از این موارد را در  مورد 1حداقل بکار گیرد، 

 پیشنهاد نماید.های یادگیری خاص  عیتموق

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه 
کسانی، چه زمانی )چه زمانی نه( و 

تواند فاوا را برای فعالیت های  چگونه می
کالسی و ارائه های خود بکار گیرد، 

های  موقعیترا در  فهرستی از این موارد
 تهیه نماید. یادگیری خاص

 

 فاوا در آموزش 
  چهره، برخط و ترکیبی و موارد کاربرد در رشته درسیمروری بر رویکردهای یادگیری چهره به 

 91یادگیری 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

                                                 
29

 یادگریی است-پیش نیاز این خبش آگاهی از راهربدهای یاددهی  
30

 آموزان را هببود دهند.. تواند به معلمان کمک مناید یادگریی دانش رشته درسی در دانش میکه چگونه بکارگریی فاوا و انواع خاص نرم افزار  توضیحات مدرس در مورد این 
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 مقایسه گردد.
 نماید، طراحی نموده و  درس را تکمیل میهای  ها کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات فرآیند تدریس در کالس یک نمونه فعالیت که در آن

 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 نمایند. طرح درس 

 .طرح درس بهبود یافته با استفاده از نرم افزارهای ارائه را در کالس ارائه دهند 
  های دیجیتال در پشتیبانی از روش سخنرانی نمایش دهند.چگونگی بکارگیری نرم افزارهای ارائه و سایر رسانه 
 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

 9سطح  2سطح  5سطح 

برای کل را   یک فعالیتبا استفاده از فاوا 
به  کالس )کالس در قالب یک گروه بزرگ(

ای سازمان بندی نماید که همه  گونه
آموزان به طور  عادالنه به تجهیزات و  دانش

 امکانات فراهم شده، دسترسی داشته باشند.

های  را برای گروه  یک فعالیتبا استفاده از فاوا 
ای سازمان بندی نماید  به گونهکوچک کالسی 
آموزان به طور  عادالنه به  که همه دانش

تجهیزات و امکانات فراهم شده، دسترسی 
 داشته باشند.

های را به  چندین فعالیتبا استفاده از فاوا 
ای سازمان بندی  به گونهصورت فردی 

آموزان به طور  عادالنه  نماید که همه دانش
به تجهیزات و امکانات فراهم شده، 

 دسترسی داشته باشند.
 

 فاوا در کالس درسمدیریت 
 های کالسی متناسب با  های مختلف آزمایشگاه رایانه )برای تکمیل آموزش های مدوام یادگیری و روش تلفیق آزمایشگاه رایانه در فعالیت

 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 مورد  میای از ل  تاپ های کالسی( که  های مختلف آزمایشگاه رایانه ) یا مجموعه نمونه هایی از روش
ی آزمایشگاه رایانه است را  ها هایی که شامل استفاده از فعالیت ها بحث نماید و طرح درس استفاده قرار گیرند، طراحی نموده و در مورد آن

 طراحی نمایند.
 دو نفری یا گروهی برای تکمیل فرآیند آموزش 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 کالسی  مورد استفاده قرار گیرند را ارائه و در مورد آن بحث نماید و طرح درس
 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:
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 آموزان  برای کاربردهای آموزشی  تناسب دانشهای م های نرم افزاری و سخت افزاری گوناگون را شناسایی نموده و در مورد چینش فناوری
 های بزرگ( در رشته بحث نمایند. )فردی، دو نفره ، گروه های کوچک و گروه

  

 ای معلم :  یادگیری حرفه9فصل

 شایستگی
 سواد دیجیتال

 9سطح  2سطح  5سطح 

های فناورانه و دانش کافی،  با استفاده از مهارت
مورد نیاز را برای بدست  حداقل پنج منبع وب

آوردن موضوعات درسی اضافی و دانش 
ای خود  پداگوژیکی در جهت یادگیری حرفه

 ها تهیه نماید. شناسایی نموده و فهرستی از آن

های فناورانه و دانش  با استفاده از مهارت  
مورد نیاز را برای حداقل ده منبع وب کافی، 

 بدست آوردن موضوعات درسی اضافی و دانش
ای خود  پداگوژیکی در جهت یادگیری حرفه

 ها تهیه نماید. شناسایی نموده و فهرستی از آن

های فناورانه و دانش  با استفاده از مهارت
را برای   منابع وب مورد نیاز متعددیکافی، 

بدست آوردن موضوعات درسی اضافی و 
دانش پداگوژیکی در جهت یادگیری 

ستی از ای خود شناسایی نموده و فهر حرفه
 به گروه همتا ارائه دهد.ها تهیه نماید و  آن

 

 توسعه دانش موضوعی و پداگوژی با استفاده از منابع فاوا
 هایی در این مورد )بیان چند نمونه اقدام پژوهی یا مقاله و تجربه در  ای با استفاده از منابع فاوا و ارائه مثال وری حرفه چگونگی افزایش بهره

 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:

 شود تهیه نمایند میها  فهرستی از وظایف و کارهای مختلف معلمی که منابع فاوا موجب افزایش راندمان باالتر آن 
 ها  های دستی و قابل حمل  و نرم افزارهایی مانند پردازشگر لغات، بالگ 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 و ویکی

  ها برای افزایش دانش موضوعات درسی و دانش پداگوژی استفاده نمایند بحث نمایند.  توانند از آن که میدر مورد منابع گوناگون فاوا 
 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. یایجاد نمایند )مانند مرورگرهای وب، فناور

 ی معلمی مسائل امنیتی در بکارگیری فاوا و حرفه
 انجمن های ارتباطی، مسائل حفظ حریم خصوصی و دزدی 95های سابیری شناسایی و مدیریت مسائل امنیتی اینترنت شامل: زورگویی ،

کوکی ها،  پاپ آپ. حقوق مالکیت معنوی، کپی رایت، محتواهای نامناسب. شهروندی دیجیتال؛ اطالعات، ویروس ها، کالهبرداری،  اسپم، 
افزارها و  قوانین و مقررات ایمیل. اخالق. الزامات قانونی. محرمانه بودن اطالعات شخصی. مسائل مربوط به رمز عبور، به روز رسانی نرم

 ها عامل های کاربردی و سیستم برنامه

 ی و یادگیریتکالیف عملکرد
 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 عملی  راهبردها و روش

 نمایش دهند.

                                                 
31

 cyber bullying  مانند Ransom waresا 
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 ی معلمی قانونی در بکارگیری فاوا و حرفهمسائل اخالقی و 
  آشنایی با مسائل قانونی در دسترسی و استفاده از اطالعات 

 سرقت مروری بر معیارهای اخالقی در بهره( علمی، قانون مالکیت معنوی و فکری، و قانون   گیری از منابع فاواCopy Right) 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

  ای در کالس ارائه گردد. در اینترنت،  شواهدی در مورد پیامدهای عدم رعایت قوانین رایانهبا جستجو 

 آموزان بحث شود در مورد پیامدهای منفی ومثبت رعایت /عدم رعایت اخالق در استفاده از منابع فاوا توسط معلم بر دانش  

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

 نمایشی-سخنرانی 

 آزمایشگاه 

  پروژه 

 کشفی )کاوشکری+ آزمایشگاه( فردی و گروهی 

 حل مسئله 

 حل خالق مسئله 

 های هدایت شده و مباحثهها و پاسخ پرسش 

 طوفان مغزی 

 ................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 

 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 )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 خط چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه
ADSLز طرق دایال آپ، تلفن )ا

 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 نرم 

 تواند مواردی چون  های مخصوص کودکان استثنایی می عامل برای نرم افزارها و سیستمVinu
72

x, Deaf Apps
77

 (for chat)  را
 پیشنهاد نمود.

  نرم افزارهای 

Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept mapping or mind 

mapping, Simulators   
 ات الزم برای راه اندازی شبکه شامل:امکان 

Cross cable, Wi-Fi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall 
  در مورد 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 معرفی سختبروشورهای 

 های مربوطه به انتخاب گروه های آموزشی گروه نرم افزارهای و سیستم عامل 

 افزارهای مربوطه راهنمای نرم 

 سخت افزارها و  نرم افزارهای الزم برای ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتال 

 افزارهای شبیه ساز متناسب با رشته نرم 

 افزارهای  نرمLMS ،CMS ،LCMS 

 . منابع آموزشی6

 (، تدوین سیاست های راهبردی فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش.0707مهرمحمدی، محمود و نفیسی، عبدالحسین ) .0

 ( مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور0731آبادی، خدیجه ) علی .2

 ( مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران، آییژ.0731محمدی داود، احدیان، محمد، رمضانی، عمران )  .7

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

که در بخش مهارت های اساسی  0ارزشیابی ورودی یا تشخیصی در فاوا  -0در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد. 
ارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند  -2گیرد،  ها صورت می عیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارتفاوا برای ت

توانند  های عملکردی و یادگیری پیشنهاد شده که می گیرد که در هر بخش مواردی به عنوان پیشنهاد در فعالیت آموزش و در طول کالس انجام می
نمره به  01نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و  01گردد  ارزشیابی نهایی یا پایانی که پیشنهاد می -7از این ارزشیابی را تشکیل دهند و بخشی 

باشد و مدرس  ( می7الی  0پروژه پایانی اختصاص یابد که در اجرای آن دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی )فاوا 
 نماید. ای دانشجو معلم تعیین می مربوطه موضوع آن را با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفه

 

 

 ها . پیوست9
 

 شبکه 
 شبکه و شبکه سازی 

                                                 
32

 http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux 
33

 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
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en
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 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
 

 آموزی شسیستم عامل های دان 

 اند. به عنوان نمونه موارد زیر با هایپر لینک مربوطه آورده شده

 به عنوان نمونه در آموزش ابتدایی :

 Edubuntu  ،UKnow0Kids ،OLPC  ،Qimo 0 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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 «2کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات آموزش ریاضی »درس    سرفصل
 

 .معرفی درس و منطق آن5
سواد از جمله سواد اطالعاتی، ای با فناوری اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداری از ابعاد گوناگونی از  زندگی بشر در عصر کنونی به گونه

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

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

 مشخصات درس
 نوع درس: کارگاهی

 واحد کارگاهی 0تعداد واحد: 
  00زمان درس: هر واحد 

پیشنیاز: کاربرد فناوری اطالعات 
 0و ارتباطات آموزش ابتدایی 

 2کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات آموزش ریاضی نام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: 
برنامه درسی و  -2در آموزش ،  ICTدرک  -5مولفه    6ها دانشجو معلمان در  جدول شایستگی

یادگیری حرفه ای  -9سازمان بندی و مدیریت  و -ICT ،1 -6پداگوژی ،  -9ارزشیابی ، 

 باشد. به شرح جدول زیر می 70معلم  در سواد فناوری

 

 )تولید دانش( 9سطح  )تعمیق دانش(  2سطح  )سواد فناوری( 5سطح  مالک ها

 ICTدرک 

 در آموزش
 

 ها درک سیاست

 9سطح  2سطح  5سطح 

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

 9حداقل ها،  حمایت از این سیاست

)مبتنی  هایی کالسی نمونه فعالیت

 را طراحی نماید.بر فاوا( 

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

 9حداقل ها،  حمایت از این سیاست

هایی کالسی )مبتنی  نمونه فعالیت

بر فاوا( را طراحی و سپس با 

توجه ارزیابی گروه همتا  و خود 

طراحی مورد نظر را مورد اصالح 

 قرار دهد.

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

چندین ها،  حمایت از این سیاست

فعالیت کالسی )مبتنی بر فاوا( 

را طراحی، اصالح، و پیاده 

 سازی نماید.

های  مهارت

 فاوا

 ابزارهای پیچیده

 9سطح  2سطح  5سطح  
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ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و  
های کاربردی ویژه  موضوع  برنامه

مسئله   موقعیت یکدرسی خود، 

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

منابع شبکه به دانش آموزان در جهت 
دسترسی به اطالعات و برقراری ارتباط 
با کارشناسان خارج از مدرسه برای 
تجزیه و تحلیل مسئله انتخاب شده 

 کمک نماید.

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

های مسئله محور  یک موقعیتخود، 

را  و یک موقعیت پروژه محور

ها با  طراحی نمایند که بتوانند در آن
ی فاوا )از جمله منابع  ی منعطفانه استفاده

شبکه در جهت کمک به همکاری 
آموزان، دسترسی به اطالعات و  دانش

ان خارج از برقراری ارتباط با کارشناس
مدرسه برای تجزیه و تحلیل مسائل 

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

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

های متنوع مسئله و  موقعیتخود، 

نمایند که را طراحی  پروژه محوری

ی  ی منعطفانه ها با استفاده بتوانند در آن
فاوا )از جمله منابع شبکه در جهت کمک 

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

های فردی و  مسائل انتخاب شده( پروژه
وده و سازی نم آموزی پیاده گروهی دانش

 ها نظارت نماید. بر  آن

برنامه 

درسی و 

 ارزشیابی

 کاربرد دانش

 9سطح  2سطح  5سطح 

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

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

در  یک مسئله پیچیدهفاوا، حداقل 

آموزان طراحی  رشته درسی برای دانش

های ارائه شده  راه حلنماید و 

آموزان را در پاسخ  توسط دانش

به این مسئله مورد ارزیابی قرار 

 دهد.

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

های گوناگون،  ی آن در موقعیت  منعطفانه

  یک مسئله پیچیده  با استفاده از فاوا،

  آموزان را به رشته درسی برای دانش در

راه حل ای طراحی نماید که  گونه

های( ارائه شده برای مسائل،  )

آموزان از مسئله را  درک دانش

 گیری قرار دهد. مورد اندازه

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

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

در رشته ای  مسائل پیچیدهفاوا،  

ای  گونه  آموزان به درسی را برای دانش

های ارائه  راه حلطراحی نماید که 

شده برای مسائل، درک 

آموزان از مسائل را مورد  دانش

 گیری قرار دهد. اندازه

 حل مسائل پیچیده پداگوژی

 9سطح  2سطح  5سطح 

)آموزش  تکلیف مسئله محور دو 

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

و ضمن طرح مسائل طراحی نماید 

در گروه همتا با استفاده از 

ها، طراحی  نظرات ارزیابانه آن

 خود را مورد اصالح قرار دهد.

)آموزش  دو تکلیف مسئله محور

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

ضمن اصالح طرح طراحی نموده و 

سازی طرح را  خود، مراحل پیاده

 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  مراحل طراحی، پیادهنماید و 

ها توسط  ائه راه حلو ار

آموزان در تکالیف مسئله  دانش

های گروهی را مورد  محور و پروژه

 نظارت و ارزیابی قرار دهد.
 

 های مشارکتی گروهسازمان 
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بندی و 

 مدیریت

 9سطح  2سطح  5سطح 

انعطاف پذیری  یک محیط یادگیری

را در کالس درس طراحی نمایدکه در 

های  به تلفیق فعالیتآن قادر 

و بکارگیری   آموز محور دانش

منعطفانه  فناوری برای حمایت از این 
 باشد.  فعالیت

انعطاف پذیری را  یک محیط یادگیری

در کالس درس خلق نمایدکه در آن قادر 

آموز  های دانش تلفیق فعالیتبه 

و بکارگیری منعطفانه  فناوری   محور

و همکاری   برای حمایت از این فعالیت

 باشد. گروهی

انعطاف پذیری  یط های یادگیریمح

را در کالس درس خلق نمایدکه در آن 

آموز  های دانش فعالیتقادر به تلفیق 

محور  و بکارگیری منعطفانه  

فناوری برای حمایت از این 

 باشد.ها و همکاری گروهی  فعالیت

یادگیری 

ای  حرفه

 معلم

 مدیریت و راهنمایی

 9سطح  2سطح  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 زم  با استفاده از مهارت و دانش ال  

  را در راستای یادگیری  پروژه پیچیده

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

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

 گرفته شده باشد.

ب با استفاده از مهارت و دانش الزم  

را در راستای  ای هپروژه های پیچید

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

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

 مدنظر قرار گرفته شده باشد.
 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن.فرصت2
 

 2رشته علمی کاربرد فاوا در 

 :  در ک فاوا در آموزش 5فصل

 شایستگی
 ها درک سیاست

 9سطح  2سطح  5سطح 

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

هایی  نمونه فعالیت 7حداقل ها،  این سیاست
 را طراحی نماید.)مبتنی بر فاوا(  کالسی

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

هایی کالسی  نمونه فعالیت 7حداقل ها،  سیاست
)مبتنی بر فاوا( را طراحی و سپس با توجه 
ارزیابی گروه همتا  و خود طراحی مورد نظر را 

 مورد اصالح قرار دهد.

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

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

 

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

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

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

 دهند.

 

 های فاوا : مهارت2فصل

 شایستگی
 ابزارهای پیچیده

 9سطح  2سطح  5سطح 

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

ی فاوا  ی منعطفانه نمایند که در آن با استفاده
از جمله منابع شبکه به دانش آموزان در 
جهت دسترسی به اطالعات و برقراری 
رای ارتباط با کارشناسان خارج از مدرسه ب

تجزیه و تحلیل مسئله انتخاب شده کمک 
 نماید.

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

های مسئله محور و یک موقعیت پروژه  موقعیت
ها با  را طراحی نمایند که بتوانند در آن محور
ی فاوا )از جمله منابع شبکه  ی منعطفانه استفاده

آموزان،  در جهت کمک به همکاری دانش
دسترسی به اطالعات و برقراری ارتباط با 
کارشناسان خارج از مدرسه برای تجزیه و 

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

 ها نظارت نماید. آن
 

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

را طراحی نمایند  متنوع مسئله و پروژه محوری
ی فاوا  ی منعطفانه ها با استفاده که بتوانند در آن

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

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

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

 

 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   91طراحی مواد آموزشی با استفاده از محیط نوشتاری 

 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 برای یافتن افراد و منابع برای پروژهای داده بر خط و ایمیل منابعی  موتورهای جستجو، پایگاه 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

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

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

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

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

 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 پروژه  ی  مدیریت، نظارت و ارزیابی پروژه دانشای پروژه برا چگونگی استفاده از نرم افزارهای شبکه
 آموزان را در آن وارد کنند.   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 را  یک الگ را برای خود تهیه نموده، ونتایج چاپی خود را در آن به اشتراک بگذارد و نمونه محیط های مذکور

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

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

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

 

 :  برنامه درسی و ارزشیابی9فصل

 شایستگی
 کاربرد دانش

 9سطح  2سطح  5سطح 

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

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

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

 دهد.

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

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

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

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

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

ای  گونه  آموزان به درسی را برای دانش
های ارائه شده برای  راه حلحی نماید که طرا

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

 

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

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

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجومعلمان

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

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

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

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

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

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

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

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

 فرآیندهای موضوع کلیدی درسی. 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان: 

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

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

  های مبتنی بر فاوا  طراحی کنند. شده، دستورالعملبرای متن آموزشی و اهداف ارزشیابی )متناسب با رشته( داده 
 های  العملی برای ارائه گزارش هایی را تهیه نموده و در فرآیند آموزش بکار گیرند.  )به عنوان نمونه دستور برای محصوالت فاوا دستورالعمل

 آموزی از نتایح آزمایش شیمی( دانش

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

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجومعلمان

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

 ت ارزشیابی )متناسب با رشته( داده شده، یک ابزار مناسب را شناسایی نمایند.برای متن آموزشی و اهداف مهار 
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برای موضوعی در برنامه درسی دستورالعمل های مبتنی بر فاوا برای ارزشیابی را طراحی نماید که در آن درک دانش آموزان از مفاهیم و  -
 فرآیندهای کلیدی برنامه درسی مورد ارزیابی قرار گیرد.

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

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

 

 : پداگوژی6فصل

 شایستگی
 حل مسائل پیچیده

 9سطح  2سطح  5سطح 

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

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

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

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

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

 نماید.

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 نشجو معلمان:دا

 آموزان و بکارگیری علمی دانش رشته مربوطه را حمایت  تواند درک دانش در مورد چگونگی بکارگیری فاوا و انواع ویژه نرم افزارهایی که می
 کند بحث نموده 

  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

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

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

 آموزان ارائه دهند. ها به دانش برای معرفی آنهای مناسب مبتنی بر فاوا  برای مسائل واقعی زندگی منتخب، روش 
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 های یادگیری مورد استفاده قرار می گیرند، توصیف نموده و توضیح دهند که فاوا  یادگیری گوناگون را که در فعالیت -راهبردهای یاددهی
 ها تلفیق گردد. تواند در آن چگونه می

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

 

 : سازمان بندی و مدیریت 1فصل
  

 شایستگی
 های مشارکتی گروه

 9سطح  2سطح  5سطح 

انعطاف پذیری را در  یک محیط یادگیری
به کالس درس طراحی نمایدکه در آن قادر 

و   آموز محور های دانش تلفیق فعالیت
بکارگیری منعطفانه  فناوری برای حمایت از 

 باشد.  این فعالیت

انعطاف پذیری را در  یک محیط یادگیری
تلفیق کالس درس خلق نمایدکه در آن قادر به 

کارگیری و ب  آموز محور های دانش فعالیت
و   منعطفانه  فناوری برای حمایت از این فعالیت

 باشد. همکاری گروهی

انعطاف پذیری را در  محیط های یادگیری
کالس درس خلق نمایدکه در آن قادر به تلفیق 

آموز محور  و بکارگیری  های دانش فعالیت
ها  منعطفانه  فناوری برای حمایت از این فعالیت

 باشد.و همکاری گروهی 
 

 بندی منابع فیزیکی، انسانی و زمان برای تلفیق فاوا در محیط یادگیری مدیریت و سازمان
 های یادگیری و تعامالت اجتماعی(  ها یا سایر منابع دیجیتال در کالس درس )به منظور پشتیبانی و تقویت فعالیت  سازمان بندی رایانه 
 از طریق کابل،  شبکه و شبکه( سازیWifi ،Blutooth )...99در کالس درس  و 

 های مبتنی بر فناوری های یادگیری پروژه محور دانش آموزان در محیط چگونگی مدیریت فعالیت 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 ت ها شرکت و تعامال یک از آن که هر کدام  های متفاوت رایانه و سایر منابع دیجیتال را برحسب این به طور عملی در یک کالس چینش
نماید را بیازماید.   یک نوع چینش را طراحی نموده و در مورد منطق خود برای این طراحی بحث  می اموزان را حمایت نموده یا ممانعت دانش
 نماید.

  .با استفاده از امکانات موجود در کالس یک آزمایشگاه فاوا در کالس ایجاد کنند 
 آموزی درضمن انجام یک پرورژه بحث نمایند. درمورد طرح درس خود بر  محور دانش های مدیریت فعالیت های کالسی پروژه در مورد روش

 های گوناگون رایانه و منابع دیجیتال بحث نمایند. حسب مدیریت کالسی با تمرکز روی مزایا و معایب چینش

 

 ای معلم : یادگیری حرفه9فصل

 شایستگی
 مدیریت و راهنمایی

 9سطح  2سطح  5سطح 

یک پروژه با استفاده از مهارت و دانش الزم  
ای را  حرفه  در راستای یادگیری  پیچیده

ها  همکاری با سایر  طراحی نماید که در آن
معلمان، و استفاده از شبکه ها برای دستیابی 

دو پروژه زم  با استفاده از مهارت و دانش ال  
ای  ایجاد و  حرفه  را در راستای یادگیری  پیچیده

ها  همکاری با سایر  مدیریت نماید که در آن
معلمان، و استفاده از شبکه ها برای دستیابی به 

پروژه های ب با استفاده از مهارت و دانش الزم  
ای  ایجاد  حرفه  را در راستای یادگیری ای پیچیده

ها  همکاری با سایر  و مدیریت نماید که در آن
معلمان، و استفاده از شبکه ها برای دستیابی به 

                                                 
76

 به پیوست مراجعه شود.  
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به اطالعات همکاران و کارشناسان خارج 
 مدنظر قرار گرفته شده باشد.

اطالعات همکاران و کارشناسان خارج مدنظر 
 قرار گرفته شده باشد.

اطالعات همکاران و کارشناسان خارج مدنظر 
 قرار گرفته شده باشد.

 

 ای حرفهاستفاده از منابع دیجیتال و همکاری برخط برای یادگیری 
 بررسی نقش فاوا در:

 ای  ها و یادگیری حرفه اشتراک منابع برای پشتیبانی از فعالیت 
 ای خود  ها و یادگیری حرفه دسترسی به کارشناسان بیرون از محیط کار و جوامع یادگیری به منظور پشتیبانی از فعالیت 
 ای  مدیریت، تجزیه تحلیل، تلفیق و ارزیابی اطالعات به منظورحمایت از یادگیری حرفه 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 ای را حمایت نمایند بحث نمایند.  توانند یادگیری حرفه در مورد منابع اطالعاتی برخط گوناگون و  استفاده از سایر منابعی که می 

 کند هدایت نمایند ای آنان را حمایت می ود را برای مواد آموزشی  در جهتی که اهداف یادگیری حرفهجستجوهای بر خط خ 

  .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 تحقیقات برخط  حرفهتواند یادگری  در مورد منابع گوناگون کارشناسی برخط و جوامعی که می
ج خود برای یافتن چنین کارشناسان و جوامعی باشند. با کارشناسان ارتباط برقرار نموده و در این جوامع شرکت نموده و سپس مباحثات و نتای

 های خود در این زمینه را به اشتراک بگذارند. فعالیت

 ها خود  ها در فغالیت های مدیریت دانش مربوطه در جهت تجزیه و تحلیل منابع بر خط بحث نمایند و آن ه مهارتدر مورد اهمیت توسع
های خود را در این مورد توصیف نموده و به  ها را مورد اریابی قرار داده. دانشجو معلمان نمونه هایی از فعالیت تلفیق نمایند  و کیفیت آن

 بحث نمایند. نمایش در آورده و در مورد آن

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

 نمایشی-سخنرانی 

 آزمایشگاه 

  پروژه 

 کشفی )کاوشکری+ آزمایشگاه( فردی و گروهی 

 حل مسئله 

 حل خالق مسئله 

 های هدایت شده و مباحثهها و پاسخ پرسش 

 طوفان مغزی 

 ...................... 

 

 حداقل امکانات سخت و نرم افزاری

 مکتوب یا برخط منابع اطالعاتی 

 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 
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 های عاملبا انواع سیستم رایانه 

 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 

 ی رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشد ) با خط هاچند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه
ADSLتلفن )از طرق دایال آپ، 

 Wimax(  کارت دیتا،   wirelessیا  lanبه صورت  +

 حداقل یک پردازشگر موجود در بازار 

 سخت افزارهای داخلی و خارجی و جانبی رایانه 

  تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، 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
73

x, Deaf Apps
70

 (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 ) 

 ی  های نمونه در زمینه کاربرد سخت افزار های آموزشیفیلم و کل 

 افزارها بروشورهای معرفی سخت 

 های مربوطه به انتخاب گروه های آموزشی گروه نرم افزارهای و سیستم عامل 

 افزارهای مربوطه راهنمای نرم 

 سخت افزارها و  نرم افزارهای الزم برای ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتال 

 افزارهای شبیه ساز متناسب با رشته نرم 

 افزارهای  نرمLMS ،CMS ،LCMS 

 . منابع آموزشی6

 سازی مدارس راهبرد تحول وزارت آموزش و پرورش در توسعه فاوا. هوشمند
 (، تدوین سیاست های راهبردی فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش.0707مهرمحمدی، محمود و نفیسی، عبدالحسین )

 ( مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور0731آبادی، خدیجه ) علی

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1 
که در بخش مهارت های اساسی  0ارزشیابی ورودی یا تشخیصی در فاوا  -0در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد. 

فرآیند ارزشیابی تکوینی که در حین  -2گیرد،  ها صورت می فاوا برای تعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارت

                                                 
37

 http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux 
38

 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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توانند  های عملکردی و یادگیری پیشنهاد شده که می گیرد که در هر بخش مواردی به عنوان پیشنهاد در فعالیت آموزش و در طول کالس انجام می
نمره به  01ینی و نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکو 01گردد  ارزشیابی نهایی یا پایانی که پیشنهاد می -7بخشی از این ارزشیابی را تشکیل دهند و 

باشد و مدرس  ( می7الی  0پروژه پایانی اختصاص یابد که در اجرای آن دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی )فاوا 
 نماید. ین میای دانشجو معلم تعی مربوطه موضوع آن را با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفه

 

 

 ها . پیوست9

 :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

  ،اسالیدها، نمودار، .....، کاربرد ، مزایا و محدودیت هامعرفی پوستر، انواع چارت 

 های الکترونیکی دیداری در آموزش فرآیند انتخاب رسانه 

 های الکترونیکی دیداری )نوشته، شکل، عکس، ..( های آموزشی رسانه طراحی پیام 

 افزارهای  الکترونیکی دیداری از طریق نرم  تولید رسانه هایpower point ،publisher ، وphoto shop 

 معرفی برخی از محتواها

 LO
 اشیاء یادگیری،  73

  کارآموزی مبتنی برشبکه 

 خودآموزی،  مطالعه راهنمایی شده  ناهمزمان 

 یادگیری همزمان (  01پیشامدها 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 

 ائه محتوای نهاییتنظیم جدول ار 
 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 

 

 

                                                 
39 Learning Object 
40 Instructor – led Events 
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 :کالس هوشمند 

 طراحی آموزشی کالس هوشمند 

 طراحی محیط یادگیری الکترونیکی براساس راهبردهای آموزشی مناسب 

 طراحی فرصت های یادگیری ، فعالیت های یادگیری و راهبردهای ارزشیابی براساس مدل های نوین آموزشی 

 توا ، محتوا بامحتوا ، گروه با گروه ، کالس باخارج کالس طراحی مدل ارتباطی  ) ارتباط استاد با شاگرد ، استاد بامح
 و...(کالس هوشمند براساس نیازها وامکانات )تجهیزات الکترونیکی و..( 

 اجرای و ارزشیابی آموزشی کالس هوشمند  

  ازطریق ( ثبت نام از شاگردانLMS) 

 ی سبک های شناختی ، نیاز سنجی و...( از اجرای ارزشیابی ورودی) آزمون رفتار ورودی ، پیش آزمون ، آزمون تشخیص
 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 

 روه از طریق به اشتراک گذاری و ارسال محتواها وفعالیت های یادگیری برای هر گLCMS 

 )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 

 شکل متنوع ) انواع آزمون های الکترونیکی( از طریق اجرای ارزشیابی پایانی بهLMS 

 ثبت نتایج وگزارشات آزمون 

 اجرای پس آزمون و اصالح برنامه براساس گزارشات آزمون 

 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، 

 ی های اجتماع 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
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 Forums, networks, Atutor, Moodle, emails, Educreatiosn, snagit, blendspace, bayanbox, net 

support school, softgozar, aparat, googlesite, electa, kelas,…(on line 
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 «9کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات آموزش ریاضی » درس   سرفصل
 

 درس و منطق آن.معرفی 5
ای با فناوری اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداری از ابعاد گوناگونی از سواد از جمله سواد اطالعاتی،  زندگی بشر در عصر کنونی به گونه

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

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

 مشخصات درس
 نوع درس: کارگاهی

 واحد کارگاهی 0تعداد واحد: 
  00زمان درس: هر واحد 

پیشنیاز: کاربرد فناوری اطالعات 
 2و ارتباطات آموزش ابتدایی 

 9کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات آموزش ریاضی نام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: 
برنامه درسی و  -2در آموزش ،  ICTدرک  -5مولفه    6ها دانشجو معلمان در  جدول شایستگی

یادگیری حرفه ای  -9سازمان بندی و مدیریت  و -ICT ،1 -6پداگوژی ،  -9ارزشیابی ، 

 باشد. به شرح جدول زیر می 00فناوری معلم  در سواد

 

 )تولید دانش( 9سطح  )تعمیق دانش(  2سطح  )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
گردد  پرورش در مورد فاوا تشکیل می
 .مشتاقانه و داوطلبانه شرکت نماید

های  ضمن درک مقاصد و اهداف سیاست
ملی در جلساتی که به منظور اصالح 

های آموزش و پرورش در مورد  سیاست
شرکت نموده و در گردد  یفاوا تشکیل م

های مرتبط، پیشنهاداتی  ها و گفتگو بحث
 ارائه دهد.

ضمن درک مقاصد و اهداف 
های ملی در جلساتی که به  سیاست

های آموزش و  منظور اصالح سیاست
پرورش در مورد فاوا تشکیل 

شرکت نموده، و عالوه بر گردد  می
ها،  ها و گفتگو  شرکت در  بحث
در خصوص  ای نظرات ارزیابانه

، کاربست و بازبینی  طراحی
های در نظر گرفته شده برای  برنامه

 ها ارائه دهد. اجرای این سیاست

های  مهارت

 فاوا

 ابزارهای فراگیر

در راستای حمایت از توسعه در راستای حمایت از توسعه در راستای حمایت از توسعه  

                                                 
00

 سواد فناوری : استفاده از فاوا  برای یادگیری کارآتر و موثرتر 



111 

 

های خالقیت، یادگیری  مهارت
حداقل یک جامعه دائمی و انعکاسی 

 مبتنی بر فاوا را طراحی  دانشی
 نماید.

های خالقیت و یادگیری دائم و  مهارت
جامعه  7الی  2بازتابی دانش آموزان، 

 مبتنی بر فاوا را طراحی نماید.  دانشی
 

های خالقیت و یادگیری دائم  مهارت
چندین و بازتابی دانش آموزان، 

متفاوت مبتنی بر فاوا   جامعه دانشی
 طراحی نماید.را 

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 با 

مناسب  های  راه حلاستفاده از فاوا  
آموزی  برای مشکالت احتمالی دانش

های  و با برخورداری از مهارت بینی پیش
طرحی برای پیچیده در این مورد 

های  عملیاتی نمودن یکی از راه حل
   مورد نظر ارائه نمایند.

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی )رشد 
شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از 
چگونگی ایجاد شرایط بهتر یادگیری برای 

راه ده از فاوا  دانش آموزان( و با استفا
مناسب برای یکی از مشکالت  های  حل

و با  بینی آموزی پیش واقعی دانش
های پیچیده در این  برخورداری از مهارت

طرحی برای عملیاتی نمودن یکی از مورد 
   های مورد نظر ارائه نمایند. راه حل

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
)رشد شناختی، عاطفی و جسمی و 

هی از چگونگی ایجاد شرایط آگا
بهتر یادگیری برای دانش آموزان( و 

های  با استفاده از فاوا  راه حل
یکی از مشکالت مناسب برای  

بینی و با  آموزی پیش واقعی دانش
های پیچیده در  برخورداری از مهارت

این مورد طرحی برای عملیاتی 
های مورد نظر  نمودن یکی از راه حل

ه حل موردنظر را در ارائه نمایند و را
سازی نماید و نتایج حاصله را  پیاده

 مورد ارزیابی قررا دهد.

 خود مدیریتی پداگوژی

 مشابه  دو موقعیتبا استفاده از فاوا، 
ها   از فرآیند یادگیری را که در آن

دانش آموزان قادر به اجرا و 
های توسعه یافته  بکارگیری مهارت
 سازی طراحی و پیادهخود باشند 

 نماید.
 

 دو موقعیت متفاوتبا استفاده از فاوا، 
ها   از فرآیند یادگیری را که در آن

دانش 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

آموزان قادر به اجرا و ها  دانش  آن
های توسعه یافته  بکارگیری مهارت
سازی  طراحی و پیادهخود باشند 

 نماید.
 

سازمان 

بندی و 

 مدیریت

 های یادگیری سازمان

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 با استفاده 

 نقش نمایند.از فاوا  ایفای 

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

گیری دائم با جامعه مبتنی بر نوآوری و یاد
 استفاده از فاوا  ایفای نقش نمایند.

ضمن ایفای نقش رهبری در آموزش و 
ارائه پشتیبانی پیگیرانه از همکاران،  

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  

 ایفای نقش نمایند.فاوا  

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 درحال 

با استفاده از فناوری اطالعات و   
ارتباطات و برخورداری باال از توانایی، 
انگیزه، تمایل و تشویق و حمایت همتایان 
برای آزمودن،  دائما درحال یادگیری 

با استفاده از فناوری اطالعات و 
ارتباطات و برخورداری باال از توانایی، 
انگیزه، تمایل و تشویق و حمایت 
همتایان برای آزمودن،  دائما درحال 
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ای باشد و به این منظور  یادگیری حرفه
ای را با هدف  حرفهیک جامعه آموزشی 

 خلق دانش طراحی نماید.

یک جامعه آموزشی ای باشد و  حرفه
ای را با هدف خلق دانش طراحی و  حرفه

 اد نماید.سپس ایج

جوامع آموزش ای باشد و  یادگیری حرفه
ای را با هدف خلق دانش طراحی  حرفه

 و سپس ایجاد نماید.
 

 

 

 محتوای درس و ساختار آنهای یادگیری، .فرصت2

 9کاربرد 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 ملی  ضمن درک مقاصد و اهداف سیاست
های  یاستدر جلساتی که به منظور اصالح س

آموزش و پرورش در مورد فاوا تشکیل 
 .مشتاقانه و داوطلبانه شرکت نمایدگردد،  می

های ملی در  ضمن درک مقاصد و اهداف سیاست
های  جلساتی که به منظور اصالح سیاست
گردد  آموزش و پرورش در مورد فاوا تشکیل می

های مرتبط،  ها و گفتگو شرکت نموده و در بحث
 ارائه دهد.پیشنهاداتی 

های  ضمن درک مقاصد و اهداف سیاست
ملی در جلساتی که به منظور اصالح 

های آموزش و پرورش در مورد فاوا  سیاست
شرکت نموده، و عالوه بر گردد  تشکیل می

ها، نظرات  ها و گفتگو  شرکت در  بحث
، کاربست و  ای در خصوص طراحی ارزیابانه

ه برای های در نظر گرفته شد بازبینی برنامه
 ها ارائه دهد. اجرای این سیاست

 

های نظام آموزشی  در مورد فاوا )برنامه  سازی سیاست ای برای پیاده های اصالحی آموزشی مدرسه طراحی و اجرای برنامه

 درسی ملی جمهوری اسالمی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش(
 سازی سیاست های اصالحی نظام آموزش ملی  ای در راستای پیاده راهبردهای طراحی، پیاده سازی و اصالح برنامه های آموزشی مدرسه 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 تواند موجب اجرای این  میکارهایی  که  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 سیاست

 سازی  های اصالحی را پیاده های سیاست تواند مولفه ای در سطح مدرسه را که می های کاری که در آن دانشجومعلمان برنامه تشکیل گروه
 نماید، طراحی نمایند.

 طراحی شده در فاز ابتدایی  ی  اجرای برنامه 
  میزان پیشرفت برنامه ارزیابی 
 های پیش روی  شناسایی و بررسی چالش 

  اشتراک موارد ذکر شده با گروه همتا و ارائه راهبردهای پشنهادی توسط گروه و همتایان برای غلبه بر چالش ها 

 

 های فاوا : مهارت2فصل 

 شایستگی
 ابزارهای فراگیر
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های  در راستای حمایت از توسعه مهارت
خالقیت، یادگیری دائمی و انعکاسی 

مبتنی بر فاوا را   حداقل یک جامعه دانشی
 نماید. طراحی

های  در راستای حمایت از توسعه مهارت
خالقیت و یادگیری دائم و بازتابی دانش 

مبتنی بر فاوا   جامعه دانشی 7الی  2آموزان، 
 را طراحی نماید.

 

های  در راستای حمایت از توسعه مهارت
خالقیت و یادگیری دائم و بازتابی دانش 

متفاوت   چندین جامعه دانشیآموزان، 
 مبتنی بر فاوا را طراحی نماید.

 

 
 آموزان نرم افزارهای تولید محتوا و منابع آموزشی برای ایجاد خالقیت و نوآوری در دانش

  افزارهای تولید  ای و تجهیزات و نرم محتوای الکترونیکی و منابع آموزشی مبتنی بر فاوا ) ضبط چند رسانهعملکرد و اهداف ابزارهای تولید

 62افزارهای چاپ، ابزارهای طراحی وب و...( و نرم افزارهای انتشار محتوای الکترونیکی محتوای الکترونیکی تولید، ابزارهای ویرایش، نرم

  آموزان در جهت ایجاد نوآوری و خالقیت در دانش  69فرآیند تولید محتوای الکترونیکی 

 آموزان  راهبردهای چگونگی بکارگیری منابع و طراحی محتوهای آموزشی الکترونیکی در جهت نوآوری و خالقیت دانش توسط دانش 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 توانند در جهت حمایت و  ها چگونه می ا نمایش داده و در مورد اینکه آنافزاری و منابع تولید دیجیتال ر های نرم تعداد متنوعی از بسته
 های نوآورانه و خلق دانش کمک نمایند، توضیح دهند. آموزان در تمرین پیشرفت دانش

 ی نوآوری و های خاصی از این منابع در رشته درسی مورد نظر را  مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و توضیح داده شود که  چگونه برا نمونه
 نمایند.  آموزان را پشتیبانی می توانند دانش خلق دانش می

 آموزان  افزارهای مربوطه برای ایجاد خالقیت و نوآوری در دانش با توجه به رشته علمی، طرح درسی طراحی نموده که در آن از ابزارها و نرم
ارزیابی قرار گیرد. این طرح درس می تواند در کالس واقعی اجرا گردد و استفاده شده باشد، طرح درس در کالس توسط گروه همتایان مورد 

 نتایج حاصل در گروه همتایان مورد نقد و ارزیابی و اصالحات قرار گیرد.
 بازخوردهای 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. احتمالی در جهت اصالح برنامه

 

 : برنامه درسی و ارزشیابی9فصل 

 شایستگی
 مهارت های جامعه دانشی

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی )رشد 
شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از 
چگونگی ایجاد شرایط بهتر یادگیری برای 

های  راه حلدانش آموزان( و با استفاده از فاوا  
آموزی  مناسب برای مشکالت احتمالی دانش 

های  و با برخورداری از مهارت بینی پیش
رای عملیاتی طرحی بپیچیده در این مورد 
های مورد نظر ارائه  نمودن یکی از راه حل

   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 

مناسب برای یکی  های  راه حلبا استفاده از فاوا  
و با  بینی آموزی پیش دانشاز مشکالت واقعی 
های پیچیده در این مورد  برخورداری از مهارت

های  طرحی برای عملیاتی نمودن یکی از راه حل
   مورد نظر ارائه نمایند.

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی )رشد 
شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از 
چگونگی ایجاد شرایط بهتر یادگیری برای 

و با استفاده از فاوا  راه  دانش آموزان(
یکی از مشکالت مناسب برای  های  حل

بینی و با  آموزی پیش واقعی دانش
های پیچیده در این  برخورداری از مهارت

مورد طرحی برای عملیاتی نمودن یکی از 
های مورد نظر ارائه نمایند و راه حل  راه حل

                                                 
02

 به پیوست مراجعه شود.  
07

 به پیوست مراجعه شود.  
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سازی نماید و نتایج  موردنظر را در پیاده
 رد ارزیابی قررا دهد.حاصله را مو

 

 های پیچیده شناختی با استفاده از فاوا پرورش مهارت
 آموزان با استفاده از فاوا )از جمله مدیریت اطالعات،  ها در دانش های پیچیده شناختی و چگونگی آموزش و بروز  این مهارت معرفی مهارت

 (66حل 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 61ریزی ، 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 
 اموزان ها توسط دانش ی و بروز آن کارهایی برای  چگونگی کسب و توسعه های فرایندهای پیچیده شناختی و پیشنهاد و ارائه راه ارائه ویژگی 
 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 جمع  و بازخوردها و انعکاس در کالس در س واقعی اجرا نمودهو  آموزان در آن جای داده شود دانش
 همتایان بررسی نموده و پیشنهادات اصالحی دریافتی را اعمال نمایند.

 های یادگیری مبتنی بر فاوا  های فعالیت های جستجو و مدیریت اطالعات بحث و گفتگو نمایند و در مورد ویژگی ارتهای مه در مورد ویژگی
 ها تهیه ودر کالس درس ارائه و ارزیابی گردد. مونه هایی از این فعالیتگردد بحث شود و ن های فوق می که منجر به توسعه و بروز مهارت

 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 ارائه همتایان به اشتراک گذاشته شود و سپس 
 دهند.

 ها را مورد حمایت  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 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 روی های مبتنی بر دانش و عملکرد که برای  در مورد مشخصات ارزیابی خود و همتایان بحث شود همچنین  دستورالعمل
ها تولید و سپس در کالس  ها و دستورالعمل گیرد بحث گردد و نمونه هایی از چنین فعالیت های خود و دیگران مورد استفاده قرار می آموخته

 ارزیابی گردد.

 طریق تلفیق فناوری های  های کلیدی موضوع درسی و فاوا را از های دانش و عملکرد محوری را که انتظارات یادگیری مهارت دستورالعمل
 نو ظهور را افزایش دهد، را توسعه دهند.

                                                 
00

 در کارورزی اجرا گردد. 
01

  Reflective learning 
 عنصری تجربیات عینی، مشاهده و انعکاس ، خلق مفاهیم ذهنی، آزمودن در موقعیت های جدید تئوری کلب و یا ....کمک بگیرید. 0توانید از مدل  در این مورد می 

Kolb. D. A. and Fry, R. (0331) Toward an applied theory of experiential learning. in C. Cooper (ed.) Theories of Group 

Process, London: John Wiley 
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 : پداگوژی 6فصل 

 شایستگی
 خود مدیریتی

از  مشابه  دو موقعیتبا استفاده از فاوا، 
ها  دانش  فرآیند یادگیری را که در آن

آموزان قادر به اجرا و بکارگیری 
طراحی های توسعه یافته خود باشند  مهارت
 سازی نماید. پیادهو 
 

از  دو موقعیت متفاوتبا استفاده از فاوا، 
ها  دانش آموزان  فرآیند یادگیری را که در آن

های توسعه  قادر به اجرا و بکارگیری مهارت
 .سازی نماید طراحی و پیادهیافته خود باشند 

 

 گوناگون  چندین موقعیتبا استفاده از فاوا، 
ها  دانش  از فرآیند یادگیری را که در آن

آموزان قادر به اجرا و بکارگیری 
طراحی های توسعه یافته خود باشند  مهارت
 سازی نماید. و پیاده

 
 

 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 ، تحقیق و یا  های رشته درسی برای درگیر نمودن دانش ها و چگونگی طراحی برخط مواد و فعالیت ویژگی

 خلق اثر

 ها را در حل مشارکتی مسئله ،  هایی که آن ای و فعالیت پروژههای  آموزان برای ایجاد طرح معرفی راهبردهایی برای راهنمایی و هدایت دانش
 نماید. تحقیق و آفرینش اثر درگیر می

 افزارها و  ها و نرم 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 ارتباط با سایر مخاطبان  نشهای کاربردی انتشار پروژه های دا برنامه

 و همتایان شود. 
 (64های یادگیری انعکاسی و مدل 69های خود )بررسی تئوری ها اموزان در انعکاس آموخته ارائه راهبردهایی برای راهنمایی و هدایت دانش 

 

 تکالیف عملکردی و یادگیری 
 :دانشجو معلمان 
 های حل مسائل واقعی در موضوع درسی طراحی نموده و  های شناختی خود برای نمایش عملی بکارگیری مهارت مباحثاتی بر پایه مهارت

 راهبردها و فرآیندهای خود را برای حل مسائل و خلق دانش باهمتایان خود به اشتراک بگذارند.
 های مواد درسی برخط که دانش آموزان را در طراحی و برنامه ریزی فعالیت های یادگیری خود شان پشتیبانی می کند،  در مورد ویژگی

                                                 
46

 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: McGraw-Hill. 

Schön, D.A. (3391). The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books. 

http://www.open.ac.uk/blogs/openminded/?p=813 
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های یادگیری  بحث نموده و در گروه کاری خود چند نمونه مواد درسی برخط را تولید، در کالس اجرا و سپس ارزیابی نمایند و در انجمن
 مسائل مشارکتی یا تحقیقات و خلق اثر به صورت برخط به عنوان الگو و نمونه باشند. ای خود در حل حرفه

 کند بحث نمایند  های یادگیری خود را پشتیبانی می ریزی فعالیت آموزان را در طراحی و برنامه های معلم که دانش های فعالیت در مورد ویژگی
 کالس درس اجرا نمایند و نتیجه را مورد ارزیابی قرار دهند.و نمونه های از این فعالیت ها را تولید نمایند و در 

  در مورد ویژگی های فعالیت های معلم که دانش آموزان را در بکارگیری  فناوری های مختلف در فعالیت های یادگیریشان پشتیبانی
 ایند و نتیجه را مورد ارزیابی قرار دهند.ها تولید نمایند و در کالس درس اجرا نم کند، بحث  نموده و نمونه هایی از چنین فعالیت می

 آموزان( در جوامع  ها را )برای پشتیبانی از دانش های انتشار آن ای، تولید صفحات وب و روش های تولید چند رسانه هایی از فناوری نمونه
 ای بر خط به نمایش بگذارند. یادگیری حرفه

 نماید، در کالس بحث نمایند و  ادگیری انعکاسی دانش آموزان را تقویت و حمایت میهای معلم که ی های آن دسته از  فعالیت در مورد ویژگی
ای برخط مورد  هایی را نیز در این مورد تولید نموده و به اشتراک بگذارند، و کارهای انجام شده در این مورد را در جوامع یادگیری حرفه نمونه

 نقد و بررسی قرار دهند.

 
 یریت: سازمان بندی و مد 1فصل 

 شایستگی
 های یادگیری سازمان

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 

 نقش نمایند.نوآوری با استفاده از فاوا  ایفای 

ضمن ایفای نقش رهبری در آموزش و ارائه 
یک برنامه مبتنی پشتیبانی پیگیرانه از همکاران، 
که در طی آن  بر فاوا را طراحی و اجرا نمایند

مدرسه به عنوان جامعه مبتنی بر نوآوری و 
یادگیری دائم با استفاده از فاوا  ایفای نقش 

 نمایند.

ضمن ایفای نقش رهبری در آموزش و ارائه 
های  برنامهیبانی پیگیرانه از همکاران،  پشت

 متنوعی مبتنی بر فاوا را طراحی و اجرا نمایند
مدرسه به عنوان جامعه مبتنی که در طی آن 

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 جوامع  68های ساخت دانش های مجازی و محیط محیطمعرفی، عملکرد

 یادگیری برخط و چهره به چهره و ترکیبی
 های یادگیری و تفکر و یادگیری پیوسته  ریزی های فعالیت در حمایت از خالقیت و برنامه 63ریزی معرفی، عملکرد ابزارهای فکری وبرنامه

 آموزان  انعکاسی دانش
   ،کالس و مدرسه هوشمند LMS ،CMS  وLCMS 11سازی، بکارگیری و مدیریت( )پیاده

 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 آموزی  ها از جوامع یادگیری دانش زی و ساخت دانش، توصیف کند که چگونه این محیطهای مجا ای متنوع از محیط ضمن نمایش مجموعه
گیرد مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و در  اش مورد استفاده قرار می هایی خاص از منابعی را که در موضوع درسی کنند و نمونه حمایت می

                                                 
68

 knowledge-building  : با مدل های ارائه شده در این مورد آشنا شوند از جمله نمونه زیر 

) Designing collaborative knowledge building 2151( Heng-Toh Leng Hwee ,Seah Hoon Lay,   So Jeong-Hyo

 ,16 Volume, Education & Computersenvironments accessible to all learners: Impacts and design challenges, 

631–643, Pages 2151, February 2 Issue 
03

 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 

11
 به پیوست مراجعه شود. 
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های یادگیری  دهند توضیح دهد. کارایی محیط مورد پشتیبانی قرار می آموزان را ها چگونه جوامع یادگیری دانش مورد این که این محیط
 اند را نشان دهد.  ای که طراحی نموده برخط و ترکیبی، را در واحد مطالعه

 ای ه ریزی فعالیت توانند از ایجاد و برنامه ریزی و فکری شرح دهد که چگونه این ابزارها می ضمن نمایش انواع متنوعی از ابزارهای برنامه
آموزان حمایت نمایند. نمونه هایی خاص از این ابزارها در موضوع درسی خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و از این  یادگیری دانش

 ابزارها در واحد مطالعه طراحی شده استفاده نموده، واحد مطالعاتی را در کالس درس اجرا نماید نتایج را  بر اساس میزان حصول به اهداف
 ارزیابی قرار دهد. مورد

  پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد نرم افزارهایLMS، LCMS ، CMSآموزان ارائه دهند. در جهت توسعه نوآوری و خالقیت دانش 

 ای که عالوه بر دستیابی به اهداف برنامه درسی، موجب تقویت و توسعه  یک کالس هوشمند را طراحی، اجرا، و ارزشیابی نمایند به گونه
 اموزان گردد. نوآوری و خالقیت در دانشروحیه 

 

 ای معلم : یادگیری حرفه 9فصل 

 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،  دائما 

ای باشد و به این منظور  درحال یادگیری حرفه
ای را با هدف خلق  یک جامعه آموزشی حرفه

 دانش طراحی نماید.

و ارتباطات و با استفاده از فناوری اطالعات   
برخورداری باال از توانایی، انگیزه، تمایل و 
تشویق و حمایت همتایان برای آزمودن،  دائما 

یک جامعه ای باشد و  درحال یادگیری حرفه
ای را با هدف خلق دانش طراحی  آموزشی حرفه

 و سپس ایجاد نماید.

با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و 
وانایی، انگیزه، تمایل و برخورداری باال از ت

تشویق و حمایت همتایان برای آزمودن،  دائما 
جوامع ای باشد و  درحال یادگیری حرفه

ای را با هدف خلق دانش  آموزش حرفه
 طراحی و سپس ایجاد نماید.

 
 

 های معلم به عنوان مدل یادگیرنده معرفی ویژگی
  ایفای نقش رهبری در ایجاد چشم اندازی مناسب برای مدرسه با  با تلفیق فاوا در برنامه درسی و تمرین های کالسی 
 ایفای نقش رهبری در میان همکاران در حمایت از نوآوری در مدرسه و ارتقاء یادگیری مداوم مبتنی بر فاوا 
 ای مبتنی بر فاوا ارتقاء نوآوری و بهبود حرفهای خود برای  های حرفه خود ارزیابی دائم و انعکاس فعالیت 
 ها  )معرفی انجمن ها در آموزش رشته علمی ای ، شرکت و بحث در مورد بهترین تمرین گیری از منابع فاوا برای شرکت در مجامع حرفه بهره

 و مجامع مجازی و.. معلمان در رشته علمی(

 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 

 نمایند،  برنامه عملیاتی که در آن معلمان نقش کلیدی در کار با همکاران و مدیران مدرسه در جهت استفاده از  فاوا در مدارسشان را ایفا می
ها و ارائه راهکارهایی برای  ها در نظر بگیرند ) پیش بینی چالش ردی را برای چگونگی اجرای این  پیشرفت طراحی نمایند و سپس موا

 ها(  برطرف نمودن چالش

 های نوآورانه  و حفظ نوآوری در مدرسه  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 طراحی نموده و به  هستند، بحث

 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 قرار گیرد  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 بحث نماید.  نمونه
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 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

 نمایشی-سخنرانی 

 آزمایشگاه 

  پروژه 

 کشفی )کاوشکری+ آزمایشگاه( فردی و گروهی 

 حل مسئله 

 حل خالق مسئله 

 های هدایت شده و مباحثهها و پاسخ پرسش 

 طوفان مغزی 

 ..................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 خط چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه
ADSLتلفن )از طرق دایال آپ، 

 Wimax(  کارت دیتا،   wirelessیا  lanبه صورت  +

 حداقل یک پردازشگر موجود در بازار 

 سخت افزارهای داخلی و خارجی و جانبی رایانه 

  تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، 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
10

x, Deaf Apps
12

 (for chat)  را
 پیشنهاد نمود.

  نرم افزارهای 

                                                 
51

 http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux 
52

 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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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 ) 

 ی  های نمونه در زمینه کاربرد سخت افزار های آموزشیفیلم و کل 

 افزارها بروشورهای معرفی سخت 

 های مربوطه به انتخاب گروه های آموزشی گروه نرم افزارهای و سیستم عامل 

 افزارهای مربوطه راهنمای نرم 

 سخت افزارها و  نرم افزارهای الزم برای ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتال 

 افزارهای شبیه ساز متناسب با رشته نرم 

 افزارهای  نرمLMS ،CMS ،LCMS 

 . منابع آموزشی6

 منابع اصلی:
 نوآور  :، تهران نشرغرزادهمحمدرضا اصمکینتاش، مترجم (مرجع کامل سیستم عامل 0703، ) هارت دیویس گای

 های موجود در هنگام تدریس راهنماهای لینوکس و ویندوز  آخرین نسخه 

 منابع فرعی:

 های تولید محتوای الکترونیکی آموزشی.  ( الزامات و چارچوب0732)  سازمان فناوری اطالعات ایران

 /http://www.projectlooksharp.orgمحتواهای الکترونیکی تولید در پروژه لوک شارپ  کانادا 

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

که در بخش مهارت های اساسی  0ارزشیابی ورودی یا تشخیصی در فاوا  -0در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد. 
ارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند  -2گیرد،  ها صورت می استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارت فاوا برای تعیین سطح کالس و

توانند  های عملکردی و یادگیری پیشنهاد شده که می گیرد که در هر بخش مواردی به عنوان پیشنهاد در فعالیت آموزش و در طول کالس انجام می
نمره به  01نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و  01گردد  ارزشیابی نهایی یا پایانی که پیشنهاد می -7را تشکیل دهند و  بخشی از این ارزشیابی

باشد و مدرس  ( می7الی  0پروژه پایانی اختصاص یابد که در اجرای آن دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی )فاوا 
 نماید. ای دانشجو معلم تعیین می وطه موضوع آن را با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفهمرب

 

 

 ها . پیوست9

 :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 

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 )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،  17

  کارآموزی مبتنی برشبکه 

 خودآموزی،  مطالعه راهنمایی شده  ناهمزمان 

 یادگیری همزمان (  10پیشامدها 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 

  ، 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 

                                                 
53 Learning Object 
54 Instructor – led Events 
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  فی با استفاده از روش های ارزشیابی معلم ، خود ارزشیابی ، دگر ارائه بازخورد مناسب ، اجرای ارزشیابی مستمر وتوصی
 LMSو LCMSارزشیابی ،گروه ارزشیابی از طریق 

 اجرای ارزشیابی پایانی به شکل متنوع ) انواع آزمون های الکترونیکی( از طریقLMS 

 ثبت نتایج وگزارشات آزمون 

 اجرای پس آزمون و اصالح برنامه براساس گزارشات آزمون 

 ظیم وثبت پوشه کارتن 
 

 شبکه 
 شبکه و شبکه سازی 

 تعریف شبکه 

 دالیل شبکه سازی، مزایا و محاسن ایجاد شبکه 

 تاریخچه شبکه 

   معرفی بزرگترین شبکه 

 های شبکهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مولفه  

 cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS Server, 

Mail Server 
 Wi-Fi, Bluetooth, cableایجاد یک شبکه کوچک ) دو یا سه کاربر( با استفاده از امکانات موجود، 

 های اجتماعی  شبکه

 

 هایی از نرم افزارهای تولید محتوای الکترونیکی و انتشار  الکترونیکی محتوا نمونه 

 تولید

 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe Flash, Camtasia 

Studio, advanced power point (off line) 
 power point , hyper studio  , flash , mu. Builder 

 انتشار

 Forums, networks, Atutor, Moodle, emails, Educreatiosn, snagit, blendspace, bayanbox, net 

support school, softgozar, aparat, googlesite, electa, kelas,…(on line 
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 «در آموزش ریاضی ایهای خاص حرفهتجربه» سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن5

های کنند، سرشار از تجربهعمل معلمی برای معلمانی که به آن به منزله فرصتی برای اعتالی آموزش و رشد شخصی نظر می

برای دانشجومعلمان دو خاصیت دارد: اول آشنایی با تجربه خاص و دوم کسب انگیزه و اعتماد نادری است که آگاهی از آنان 

کند، ایجاد های خاص را برای آموزش معلمان توجیه میهای واقعی تربیت. آنچه آگاهی از تجربهبرای عمل خالقانه در موقعیت

حال، های متنوع و متغییر، افزایش دهد. درعینا در موقعیتتواند امید به موفقیت راست؛ یعنی آنچه می« همزادپنداری»شرایط 

اند وارد نشده« دانش تربیتی»و « ایدانش رشته»های معمول هایی مفید هستند که در قالبهای خاص دربردارنده دانشتجربه

شود و ن نیز محسوب میاند. این درس تالشی برای شناسایی معلمان نادر و قدرشناسی از آناداشته« کارآمدی موقعیتی»اما 

 کند.های معلمان ایجاد میپیوندی بین نسل

 مشخصات درس 

 نوع درس: نظری

 0تعداد واحد: 

 ساعت  06زمان 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 های تحقق یک تجربه خاص، اشاره و به تحلیل چنین زمینهبه مواردی از زمینه

دارای تجربه خاص در رشته تخصصی خود را بشناسد. همچنین، دارای احساس مثبت به عمل ابتکاری در 

 داند. دار حرفه معلمی است و خود را آماده برای چنین عملی میلههای مساموقعیت

 9سطح  2سطح  5سطح  هامالک

 شایستگی اساسی:

PK  2-2، 5-2کد & 

2-9 

PCK  2-9، 5-9کد ،

9-9 & 9-6 

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 

شناسد و قادر است به می

تبیین عمل ابتکاری 

معلمان دارای تجربه خاص 

 اقدام کند. 

های خاص نه تنها تجربه

معلمان رشته تخصصی خود را 

کند، که بر بنیاد موارد تبیین می

گزارش شده به شناسایی 

اشخاص دیگر اقدام کرده و 

نها در جهت برای ارتباط بین آ

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 است. 

ایجاد تعامل بین معلمان برای 

دارای تجربه خاص کوشش 

کند و آنان را با یکدیگر می

دهد و خود در پیوند می

اجتماعی یادگیری آنان 
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 کند.مشارکت می

هایی ارائه کرده که پاسخ انجام تکالیف

حاصل جستجوی در منابع 

در دسترس و بازخوانی 

محدود تجربه شخصی 

 است. 

های ارائه شده در پاسخ

قواعد کلی پاسخگویی 

پژوهشی رعایت شده و 

سطحی عمیق از بازخوانی 

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. 

 

 ساختار آنهای یادگیری، محتوای درس و . فرصت2

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

 مباحث فرعی موضوع اصلی نوبت 

طتتترح ضتتترورت و جایگتتتاه  اول

موضوع و ایجاد انگیزه جهتت  

پیگیتتتری درس و ارزشتتتیابی 

تشخیصتتی و اعتتالم برنامتته   

 درس

معرفی برنامته و   سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربوط،شناسایی انتظارات دانشجویان، 

سرفصتل درس، تشتتریح منطتتق درس و کاربردهتتای آن بتترای معلمتتان، معرفتتی تکتتالیف  

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

 

-هتای شتکل  ها و زمینهکالس درس و ضرورتهای متنوع تشریح شرایط معمول و مساله تبیین تجربه خاص معلم  دوم

  های خاص معلمی و اهمیت بکارگیری آنها در اعتالی آموزش.گیری تجربه

 های خاص معلمان.مطالعه دست کم یک کتاب و یک مقاله از تجربه: 5تکلیف 

ستتتتوم تتتتتا 

 هشتم

 ایجاد فرصت برای ارائه تجربه خاص برای معلمان و گفتگوی در باره تجربه گزارش شده.  های خاصارائه تجربه

های ممکن برای شناستایی  همه دانشجومعلمان موظفند به بررسی در موقعیت :2تکلیف 

 اقدام و نتیجه را در جلسه آینده به کالس ارائه کنند.« ایتجربه خاص حرفه»

نقتتد و ارزیتتابی فراینتتد کتتار    نهم

 سکال

 تشریح منطق روش کار توسط مدرس و گفتگوی در باره چگونگی ادامه کار. 

هایی کنند و نمونه: دانشجویان به بازخوانی تجربه آموزش معلمان خود اقدام می9تکلیف 

 کنند. از خاص بودن ان را آشکار می

دهتتتتم تتتتتا 

 پانزدهم

 ص برای معلمان و گفتگوی در باره تجربه گزارش شده. ایجاد فرصت برای ارائه تجربه خا های خاص معلمانارائه تجربه

نقتتد و ارزیتتابی فراینتتد کتتار    شانزدهم

 کالس

 تشریح منطق روش کار توسط مدرس و گفتگوی در باره چگونگی ادامه کار. 

کنند و آن را : دانشجویان به بازخوانی تجربه آموزش همین درس خود اقدام می6تکلیف 
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 کنند. نقد و بررسی می

 

 . راهبردهای آموزش و یادگیری9

شتود.   جانبه دانشتجومعلمان انجتام متی   های کالس درس با محوریت آموزشگر و البته با مشارکت همه در این درس، آموزش

کنتد و بخشتی   های مقرر به معرفی هر یک از موضوعات اقدام میآموزشگر در بخشی از درس بر بنیاد گفتارهای درسی در نوبت

هتای  شناسایی و دعوت از معلمان دارای تجربه خاص، فرصت آشتنایی دانشتجومعلمان و معلمتان ختاص رشتته      دیگر از درس با

کند. بته تشتخیص آموزشتگر و بتا اتختاذ تتدابیر       کند و فرصت گفتگوی آنان را ایجاد و آن را مدیریت میتخصصی را فراهم می

علمان واگذار شود. دانشجوی این درس موظف است بر اساس تواند به دانشجومهدایتی، واگذاری معرفی تجربه خاص معلمان می

برنامه اعالم شده به مطالعه منابع و جستجوی در واقعیات بپردازند و در گفتگوهای هر جلسه با آمادگی مشارکت نماید. همچنین، 

ود بتا درخواستت تعیتین وقتت     ها یا نتایج حاصل از مطالعات خدانشجویان حق دارند به طرح پرسش بپردازند و برای ارائه دیدگاه

حتال، در جلستات درس ممکتن استت     دقیقه در کالس درس به صتورت ستازمان یافتته ارائته نظتر کننتد. درعتین        01قبلی، تا 

توانتد بته صتورت    شود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می هایی مطرح  پرسش

تواند برای همته یتا برختی از    ها میشود. این قبیل پرسش ورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه شفاهی در جلسه بعد یا به ص

 درصد تکالیف مقرر درس تجاوز نکند. 11دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعداد آنها از 

 . منابع آموزشی 6

الزامی نیستت؛ امتا آموزشتگر تتالش خواهتد کترد منتابع مفیتد را          0730در این درس استفاده از منبع مکتوب تا سال  -

شناسایی و معرفی کند. استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوری و تایید شورای گروه آموزشتی بترای متدت    

 مقرر، در همان رشته بالمانع است.

هتای  مان معرفی نمایند و نشتانی ستایت  به دانشجومعل« معلمان سرآمد»همه آموزشگران موظفند منابع و مستنداتی از  -

مفید برای دریافت اطالعات را ارائه کنند. همچنین، آموزشگر این درس موظف است به جستجوی اجتماعات تخصصی 

معلمان مخصوصا در فضای مجازی اقدام کند و موارد مفید را به دانشجویان معرفی و آنان را برای مشتارکت، تشتویق   

 کند. 

تتاالر گفتگتوی   »اند تمتامی دانشتجومعلمان را بترای عضتویت در     به بعد موظف 0730س از سال آموزشگران این در -

 در پورتال دانشگاه هدایت کنند و خود نیز در آن مشارکت نمایند.« معلمان آینده

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
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-در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت می ایهای خاص حرفهتجربهارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس 

ها و تجارب خود از گفتارهای درس، گفتگوهای کالسی، مطالعه منابع و مشارکت در گیرد که در آن دانشجویان یادگیری

 کنند. های آموزشگر، ارائه میمباحث کالس درس را بر اساس پرسش

شود. آموزشگر در مواردی که ارکت در مباحث با هم لحاظ میارزشیابی تکالیف: ارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مش

 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

 رصد امتیاز د 11ت پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس: 

 درصد امتیاز  11ت 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.  

 رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی. 

 طالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید.م 

 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  مؤسسات و دانشگاهیکی از چالش هایی که 
ای دانشجو  معلمان جهت رویارویی مؤثر با موقعیت های واقعی تربیتی/ آموزشی تأثیرگذار باشد. درصورتی که در طول برنامه آموزش حرفه

ورند  های نامعلومی که در آن غوطه رند، به توانایی های مورد نیاز برای مواجهه با موقعیتمعلمان فرصت پژوهش در تجربه را بدست آو
از آنجا که، روایت های شخصی که حاصل تأمالت  .آموزان خود منتقل کنند دست خواهند یافت و قادر خواهند بود این توانایی را به دانش

کند، لذا آموزش پژوهش روایی به عنوان  از تجربه را ممکن می های واقعی کالس درس است فرصت یادگیری دانشجو معلمان در موقعیت
د پرداخته و در آینده بتوانند از پیش نیاز برنامه کارورزی این امکان را فراهم می کند تا دانشجویان به شیوۀ روایی به مطالعه تجربیات خو

ای خویش  این توانایی برای تأمل بر عمل خود، بهبود شرایط آموزشی و تربیتی، سهیم نمودن دیگران در تجربیات خود و نیز توسعه حرفه
 بهره بگیرند. 
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 مشخصات درس
 نوع درس:  کارگاهی

 0تعداد واحد: 
 ساعت 00زمان درس: 
 -پیشنیاز: 

 روایینام درس: پژوهش 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
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  9& 9-5کد-

9&6-9 

 9سطح 2سطح 5سطح  هامالک 

با تأمل بر یک روایت/  تجربه روایت

تجربه جدید آن را در 

قالب یک داستان ساده 

با جزئیات کم روایت 

 می کند.

با تأمل بر یک روایت یا 
تجربۀ جدید، آن را در قالب 

و   داستانی با جزئیات
پیچیدگی ها روایت می 

 کند.
 

با تأمل بر یک روایت یا 

تجربۀ جدید، آن را در 

و   تقالب داستانی با جزئیا

پیچیدگی هایی که 

منعکس کننده احساسات، 

افکار و توالی منطقی آن 

ها، روند ها و.. است را  

 روایت می کند.

بر روایت خود تأمل  ت مل بر تجربه

ها،  کرده و کنش

واکنشها، و رفتارها، 

های افراد حاضر  دیدگاه

در موقعیت را در بیان 

تجربیات مورد توجه 

 قرار داده است. 

های  دیدگاهبر 

های داستان تأمل  شخصیت

می کند و  می تواند با 

ارائۀ شواهدی از یافته های 

علمی و پژوهشی از آن 

دفاع کند یا  آنها را با ذکر 

دلیل زیر سؤال برده و نقد 

 کند..

با تأمل مجدد بر تجربۀ 

تفکر خود/ روایت درک 

خود را از این تأمالت را با 

بهره گیری از یافته های 

/ پژوهشی در قالب علمی

دانش قابل عرضه به 

 دیگران ارائه کند. 

توانسته است داده  تحلیل و تفسیر

های جمع آوری شده 

توانسته است داده های 

جمع آوری شده را تحلیل و 

توانسته است داده های 

جمع آوری شده را تحلیل 
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را طبقه بندی نموده و 

ارتباط میان طبقات را 

برقرار کند، اما نتوانسته 

آن را تحلیل ساختاری 

 نماید.  

یافته های  تفسیر کند و

خود را با استفاده از نقل 

 قول ها معتبر نماید.

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. فرصت2

 فصل اول: کلیات

 جربه، یادگیری از تجربه، و تأمل بر تجربه و تمایز آن با سایر انواع یادگیریماهیت ت
 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  با مطالعه داستان زندگی معلمان و مقاالت علمی در زمینه پژوهش روایی تأثیر این شیوه مطالعه را در بهبود عملکرد حرفه

 مقاله کوتاه ارائه نماید.
ند(. )البته قالب مذکور قبالً باید ها و مراحلش ارائه ک یک پژوهش روایی را به صورت خالصه یا در قالب یک مقالۀ مروری با ذکر ویژگی

 توسط استاد توضیح داده شود.

 فصل دوم: ابزار های گردآوری اطالعات
 ماهیت اطالعات در پژوهش روایی

 ابزار های گردآوری اطالعات در پژوهش روایی

 یادداشتهای میدانی از تجربه های مشترک -

 دفترچه یادداشت های روزانه -

 مصاحبه ها -

 داستان گویی -

 نگارینامه  -

 های خودزیست نگارانه و زیست نگارانهنوشته -

 سایر منابع -

 فرآیند تحلیل داده ها

 ها برای تحلیل، آماده کردن داده -

 انجام تحلیل های مختلف -
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 هادرک عمیق و عمیق تر داده -

 ها و تفسیر معنای کالن بازنمایی داده  -

 معنا دهی به داده ها

 تکلیف عملکردی: 

ای از ابزار های جمع آوری اطالعات در پژوهش روایی را از منظر نوع تجربیات مطرح شده تحلیل و تمایز و تشابه آن ها را در یک  نمونه
 جدول به نمایش بگذارد/ در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند. 

 یک 
منظر فرایند تحلیل اطالعات مطالعه و یافته های خود را مقاالت علمی پژوهشی که با استفاده از شیوه پژوهش روایی تهیه شده است را از 

 گزارش نماید. 

 فصل سوم: کد گذاری
 انواع کدگذاری 

  11کد گذاری اولیه -

 16مرور کد های اولیه -

 13کد گذاری محوری -

 مرور کد ها و طبقه بندی داده ها -

 مضامین/ مفاهیم -

 عمق و بینش برای ایجاد ارتباط -

 تکلیف عملکردی: 

فرایند کدگذاری و طبقه بندی را تا مرحله شناسایی و تبیین مضامین بر روی تجربیات شخصی خود از دوران تحصیل اجرا و یافته ها/ 
 بینش حاصل از واکاوی تجربیات را با دیگران به مشارکت بگذارد. 

 فصل چهارم: تحلیل ساختاری

 فرآیند تحلیل ساختاری
 ی حذفقاعده -

 حذف شدید -

 تعمیم -

 ساختن -

 قاعده صفر -

 تحلیل سه بعدی: 

داشتن سایر افراد ها، و خلق و خو هم چنین تعامل اجتماعی برای دربرتعامل: تعامل شخصی بر اساس احساسات، امیدها، واکنش -

 های آنان و قصد، اهداف، فرضیات، و دیدگاه

                                                 
55

 - Initial/Open coding  
56

 - Selective coding  
57

 - Axial coding  
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  آینده، مشتاقانه منتظر تجربیات احتمالی استتداوم: بررسی گذشته که به خاطر آمده است؛ حال به تجربه اتفاقات مرتبط است؛ و  -

 ها های متفاوت شخصیتموقعیت: اطالعات در مورد شرایط، زمان، و مکان در موقعیت فیزیکی، با حدود و قصد، اهداف، و دیدگاه -

 تکلیف عملکردی: 

ین)همکالسی ها/ معلمان( را تحلیل و با استفاده از فرایند تحلیل ساختاری/ تحلیل سه بعدی مجموعه تجربیات شخصی/ تجربیات سایر
 یافته ها را گزارش کند. 

 فصل پنجم: اعتبار بخشی 

 روایی و اعتبار در پژوهش روایی
 همکاری با شرکت کنندگان 

 بیان دوباره روایت ها 
 استفاده از نقل قول ها

 رعایت مسایل اخالقی 
 محدودیت ها و مخاطرات پژوهش روایی 

 افته های علمیاستفاده از نظریه ها و ی
 چگونه یافته های پژوهش روایی را ارزیابی می کنیم؟

 تکلیف عملکردی: 

یافته های حاصل از تکلیف عملکردی در فصل چهار را با استفاده از شیوه مثلث سازی/ همکاری با شرکت کنندگان/ یافته های علمی 

 پژوهشی اعتبار بخشی نماید. 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9
منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهیدن در زمینۀ پژوهش روایی، برگزاری کارگاه آموزشی برای آموزش پژوهش روایی با  مطالعۀ

استفاده از رویکرد توسعه فردی و به کمک واکاوی تجربیات شخصی صورت می گیرد. استفاده از راهبردهای مشارکتی، برای به 
 قق اهداف این درس و نیز تنوع بخشیدن به تجربیات کمک می کند.اشتراک گذاشتن تجربیات و ارائه یافته به تح

 . منابع آموزشی6

 منابع اصلی:
 پژوهش روایی دکتر عطاران )در دست تألیف(

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
ارزشیابی پایانی: از آنجایی که هدف این درس یادگیری از و به کمک تجربه است، لذا در ارزشیابی خود ارزیابی دانشجو بر اساس 
تحلیل )توصیف( و تفسیر تجربیات حاصل از فعالیت ها در طول ترم بر اساس مستندات دارای اهمیت است. ارزیابی استاد بر اساس 

جو در طول و شرکت در سمینار های کالسی برای ارائه یافته ها/ به اشتراک گذاشتن تجربیات نیز مجموعه تکالیف عملکردی دانش
 بخش دیگر از ارزشیابی دانشجو را تشکیل می دهد. 

ای بر اساس مستندات ارائه شده در گزارش عملکرد پایانی  تفسیر دانشجو از تجربیات شخصی و نقش آن در توسعه توانایی های حرفه
 نمره 01

 نمره  01ارزیابی استاد از فعالیت ها و مشارکت در سمینار ها 
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 «: کنش پژوهی2ای پژوهش و توسعه حرفه» سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:5

ران های پژوهشی تولید شده توسط دیگ پذیرش نقش پژوهشی از سوی معلم در کنار دو وظیفۀ مهم دیگر او مبنی بر وظیفۀ استفاده از یافته
سازد. این امر بدان معناست که  ضرورت دانا و توانا کردن آنها در حوزه اقدام پژوهی را روشن می آموزان،  و وظیفۀ  آموزش پژوهش به دانش

به نحوی که با بینشی  پیش برود،  13فاصله گرفته و به سوی تدریس و عمل فکورانه 10معلم باید ازتدریس و عمل تربیتی عادی شده
ها و اخذ بازخورد مداوم  ها، کاربرد بالفصل یافته حل اندیشی به یافتن راه پژوهشی مسائل کالس و مدرسه را بکاود و با اقدام پژوهی و ژرف

العات درباره، موقعیت های توانایی جمع آوری سیستماتیک اط  به اصالح و بهبود فرآیند های آموزشی و پرورشی بپردازد. بر این اساس،
خاص آموزشی، تدریس، و یادگیری دانش آموزان و متعاقباً بکارگیری روش های خاصی برای بهبود آن 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

 درس: کارگاهینوع 

 0تعداد واحد: 

 ساعت 00زمان درس: 

پیشنیاز: پژوهش و توسعه 

  2، کارورزی 0ای  حرفه

 : کنش پژوهی2ای 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 

وقعیت های بعدی طراحی، اجرا و گزارش بازتاب های حاصل از این فرآیند را برای بهبود عملکرد در م

 نماید 
 شایستگی اساسی:

Ck&pck  5-2کد& 

 9سطح 2سطح 5سطح  هامالک &6-9 &9-9

یافته های اقدام  تحلیل یافته ها

پژوهی را از نظر تأثیر 

آن بر فرآیند یادگیری   

تحلیل وتفسیر کرده 

یافته های اقدام پژوهی را 

از نظر تأثیر آن بر فرآیند 

یادگیری   تحلیل تفسیر 

کرده و به محدودیت ها و 

یافته های اقدام پژوهی را 

فرآیند از نظر تأثیر آن بر 

یادگیری   تحلیل و 

تفسیر کرده و به 

                                                 
18

-routinized 
19

 - reflective 
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اما به محدودیت ها و 

فرصت هایی که این 

اقدامات مطالعه برای 

بعدی ایجاد می کند 

 اشاره نکرده است.

فرصت هایی که این 

مطالعه برای اقدامات 

بعدی ایجاد نموده را 

 گزارش کرده است.

محدودیت ها و فرصت 

هایی که این مطالعه 

برای اقدامات بعدی ایجاد 

نموده و نحوه بهره گیری 

از این نتایج در عمل 

ای خود را گزارش  حرفه

 کرده است.

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 یافته ها 

 رعایت شده است.

فرآیند کار نشان می دهد 

شده که در پژوهش انجام 

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 

نویسی ثبت شده 

نشان دهنده تأمل بر 

ها، واکنشها، و  کنش

های  رفتارها، دیدگاه

افراد درگیر در 

موقعیت برای بازکاوی 

عمل و تصمیمات 

 نیست.

گزارش با استفاده از 

روزنگار/ زبان روایت 

نویسی ثبت شده نشان 

ها،  دهنده تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 

های افراد درگیر در  دیدگاه

موقعیت برای بازکاوی 

عمل و تصمیمات اتخاذ 

 شده است.

گزارش با استفاده از 

ار/ زبان روایت روزنگ

نویسی ثبت شده نشان 

ها،  دهنده تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 

های افراد درگیر در  دیدگاه

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. فرصت2

 بخش اول :
 در آموزش و پرورش سطوح، گستره،ماهیت و اهداف پژوهش  انواع،  

عنوان  های دیگران،معلم بۀعنوان پژوهشگر، معلم به های پژوهش عنوان بکارگیرنده یافته پژوهش در حرفه معلمی )معلم به -
 مدرس پژوهش به دانش آموزان(
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ای،اشتراک  های رشد حرفه های معلم محور) برخورد آزادمنشانه،هم افزایی، تفکر و بازاندیشی ، دغدغه استلزامهای پژوهش -
دانش و 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  -مقاالت علمی

 یا توسعه علوم تربیتی ارائه نماید. 

 : فعالیت عملکردی

 ی در سطوح متفاوت عملکرد بتواند نقات قوت و ضعف آن ها را شناسایی و گزارش نماید. با مطالعه نمونه گزارش های اقدام پژوه -

 بخش دوم :

 تعریف، ابعاد، گستره،(  چیستی عمل پژوهی در آموزش و پرورش ) ماهیت،  -
 ضرورت و اهمیت(  چرایی عمل پژوهی در آموزش و پرورش) اهداف ، پیامدها، -

 ژوهیتاریخچه و خاستگاه های عمل پ  -
 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

اقدام پژوهی در آموزش و پرورش و ارائه آن در تهیه یک نوشته انتقادی در مورد باورها و عقاید شخصی خود در مورد چیستی و ضرورت  -
 کالس برای بررسی 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 -
 فرایند اقدام پژوهی باز اندیشی در باره داده ها و شواهد و اصالح -

 
 نقش مشورت و مشارکت در اقدام پژوهی -

 نقادی و اعتباریابی در اقدام پژوهی ارزشیابی ،-

 چگونگی بازخورد ،اصالح و کاربرد نتایج در اقدام پژوهی
 چگونگی مستند سازی، ثبت و ضبط مراحل و تهیه گزارش نهایی و اطالع رسانی و  اشاعه دستاوردهای اقدام پژوهی -

 ها( مشارکت در نقد مطالب گزارش شده در کالس )گزارش حاصل از فعالیت عملکردی گروه
 : فعالیت عملکردی

پژوهی انجام شده توسط معلمان دیگر و تهیه  ای از اقدام هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در نقد نمونه تشکیل کارگروه -
 گزارش نقد برای ارائه به کالس

 : بخش چهارم
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 تدوین طرح و انجام مراحل اقدام پژوهی -

 فعالیت یادگیری:
مشارکت در ارزشیابی و نقد طرح اقدام پژوهی دانشجو معلمان و یکایک مراحل اجرایی آن در خالل جلسات متناظر با روند پیشرفت  -

ئه و از مشورت، ارزشیابی و نقد دیگران اجرای طرح) در هر مرحله ازتدوین طرح و اجرای آن، دانشجویان گزارش الزم را به کالس ارا
 کنند.( استفاده می

 : 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 -

 تدوین طرح  -
 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 ، -

 هبود امر مورد پژوهشاخذ بازخورد، اصالح و کاربرد نتایج در حل مسئله یا ب -

 مستند سازی، ثبت و ضبط مراحل و تهیه گزارش نهایی و اطالع رسانی و  اشاعه دستاوردها -

 راهبردهای تدریس و یادگیری -9

حل مساله، نقادی و پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی است. در کالس  در خالل   های اصلی شامل پرسش و پاسخ، راهبرد -
صول، روش و مراحل اجرای اقدام پژوهی به تحلیل و نقادی گزارش های مطالعات اقدام پژوهی معلمان ) به تناسب ا بیان فلسفه، مبانی،

 شود. رشته آموزشی دانشجو معلمان  ( و آشنا سازی دانشجو معلمان با تجارب معلمان پژوهنده پرداخته می
های مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین پیشنهاده  دانشجو معلمان در قالب گروه  در بخش عملی، -

پردازند و گزارش کار خود در هر مرحله را به  کامل اقدام پژوهی و اجرای آن در محیط واقعی )درصورت دسترسی به کالس و مدرسه( می
 کنند.  مشارکت سایر دانشجو معلمان استفاده می کالس ارائه داده و از نقد و

 . منابع آموزشی6

 -منبع:

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
های با یکدیگر همکاری و  شخص دانشجو و سایر همکالس  فرایندی مبتنی بر مشارکت است که در آن استاد،  ارزشیابی در این درس،

شود. این ارزشیابی به صورت مداوم  ای می های کیفی تأکید و توجه ویژه های کمی بر جنبه مشارکت دارند. در این ارزشیابی عالوه بر جنبه
گیرد و بر ارزیابی توسط خود  صورت می -شود او گردآوری می 61کار که در پوشه –های انجام شده توسط دانشجو  و بر اساس فعالیت
 شود.  ای می دانشجو تأکید ویژه
نمره به آزمون  0نمره به  کار عملی در حوزه اقدام پژوهی و  0نمره ارزشیابی دانشجو به صورت تکوینی طی نیمسال ،  0  در این ارزشیابی،

 ایانی اختصاص می یابد .  پ
 

                                                 
61 - portfolio 
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 سایر نکات
 کنش پژوهی قبل از آغاز کارورزی سه به دانشجویان ارایه شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «: درس پژوهی9ای پژوهش و توسعه حرفه» سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:5
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 
همکاری می کنند . این رویکرد ظرفیت شگرفی برای تحقق اهداف مدرسه بعنوان سازمان یادگیرنده و بستری برای گفتگوهای حرفه ای 

گیری در مدرسه فراهم می سازد. درس پژوهی، دانش آموزشی محتوا را در معلمان توسعه  –س و فرایندهای یاددهی در باره آموزش ، تدری
یادگیری توسعه می بخشد . به این  –بخشیده و با سازوکارهای خود ، قدرت و شایستگی معلمان را برای مواجهه با مسایل فراروی یاددهی

ای بطور همزمان توان تخصصی  درس، ضمن کار گروهی و درک اهمیت هم افزایی در توسعه حرفهترتیب دانشجو معلمان با گذراندن این 
 خود در حوزه دانش تربیتی، دانش موضوعی، دانش فناوری آموزشی توسعه می دهد.

 درس پژوهی :9ای پژوهش و توسعه حرفهنام درس:   مشخصات درس
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 نوع درس: کارگاهی

  0تعداد واحد: 

 ساعت 00زمان درس: 

هتای  پیشنیاز: اصتول و روش 

 تدریس

 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  با درک نقش مشارکت حرفه

همکار طراحی و اجرا  گیری سازمان یادگیرنده یک برنامه درس پژوهی را با مشارکت یک گروه

 نماید..

 شایستگی اساسی: 

Ck&pck  5-2کدددد& 

9-9& 6-9& 
 9سطح 2سطح 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.

طرح درس 

 پژوهی 

برای مطالعه بافت و 

زمینه نیاز/ مسئله 

شناسایی شده و 

ترسیم چشم انداز در 

مدرسه مشارکت  سطح

نموده اما تحلیل نتایج 

یادگیری دانش 

آموزان نشان دهنده 

تأثیر عملکرد او بر 

شکل گیری یک 

ای برای  گروه حرفه

ادامه مشارکت 

 ای نیست.   حرفه

 در فرآیند مطالعه بافت و

زمینه نیاز/ مسئله 

شناسایی شده و ترسیم 

مدرسه  چشم انداز در سطح

مشارکت نموده و نتایج 

یادگیری دانش آموزان 

نشان دهنده تأثیر عملکرد 

او بر بهبود عملکرد 

 مدرسه است.

در فرآیند مطالعه بافت و 

زمینه نیاز/ مسئله 

شناسایی شده و ترسیم 

چشم انداز در 

مدرسه مشارکت  سطح

نتایج یادگیری  نموده و

دانش آموزان نشان 

دهنده تأثیر عملکرد او بر 

مشارکت برای توسعه 

ای و بهبود عملکرد  حرفه

 مدرسه است.



166 

 

گزارش با استفاده از  گزارش

روزنگار/ روایت 

نویسی ثبت شده 

نشان دهنده تأمل بر 

ها، واکنشها، و  کنش

های  رفتارها، دیدگاه

افراد درگیر در 

بازکاوی موقعیت برای 

عمل و تصمیمات 

 نیست.

گزارش با استفاده از 

روزنگار/ روایت نویسی 

ثبت شده نشان دهنده 

ها، واکنشها،  تأمل بر کنش

های  و رفتارها، دیدگاه

افراد درگیر در موقعیت 

برای بازکاوی عمل و 

تأثیر تصمیمات اتخاذ شده 

بر عملکرد دانش آموزان/ 

 مدرسه است.

گزارش با استفاده از 

زنگار/ روایت نویسی رو

ثبت شده نشان دهنده 

ها،  تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 

های افراد درگیر در  دیدگاه

موقعیت برای بازکاوی 

عمل و تصمیمات اتخاذ 

شده و تأثیرات آن بر 

عملکرد دانش آموزان/ 

مدرسه در چرخه پژوهش 

ای  و عمل  حرفه

 مشارکتی  شده است

 

 حتوای درس و ساختار آنهای یادگیری، م. فرصت2

 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  -

 فعالیت یادگیری: 
با مشارکت در بحث به ضرورت و اهمیت درس پژوهی و نقش آن در تولید دانش بومی تدریس می پردازد . همچنین سواالتی را برای شرح 

 می نماید . بیشتر موضوع 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 حرفته معلمتی و تهیته گتزارش      تشکیل کارگروه

 برای ارائه به کالس،

 فصل دوم :

 چگونگی تدوین برنامه درس پژوهی :
 تشکیل گروه درس پژوهی -

 هتبیین رویکرد درس پژوهی در گرو -
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 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: 

. همچنین سواالتی را برای شرح بیشتر موضوعات مطرح متی   با مشارکت در بحث موضوعاتی را برای فعالیت درس پژوهی مطرح می کند
 نماید .

 : 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
 طرح درس پژوهشی متناسب با سوالهای پژوهشی:تدوین 

 ترسیم وضع موجود و مطلوب -

 شناسایی تغییرات مورد نیاز  -

 تعیین هدفهای درس -

 تعیین تجارب و فعالیتهای یادگیری -

 تعیین رفتار ورودی -

 پیش بینی منابع و وسایل آموزشی -

 پیش بینی نحوه مدیریت و سازماندهی کالس -

 نش آموزان به تدریسپیش بینی نحوه تفکر و واکنش دا -

 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
 دانشجویی یک طرح درس پژوهشی را تهیه و به کالس ارایه می نمایند.در قالب کارگروههای 

 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 -

 هدهطراحی فرمهای گردآوری اطالعات و مستند سازی مشا -

 فعالیت یادگیری: 
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 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:

 ژرف اندیشی در باره داده ها و شواهد

 نحوه انتخاب چارچوب تجزیه و تحلیل داده ها و شواهد -

 تجزیه و تحلیل داده ها و شواهد : -
 تحلیل نتایج یادگیری

 تحلیل انگیزش

 تحلیل رفتار اجتماعی دانش آموزان

 طراحی مجدد درس  و اجرای آن

 اجرای طرح درس جدید و مشاهده آن
 درسژرف اندیشی در باره اجرای دوم درس و اصالح نهایی طرح 

 فعالیت یادگیری: 
در باره چگونگی نقد مناسب تر نحوه اجرای طرح درس پژوهشی در کالس بحث می کنند و نکات جدیدی را در ایتن زمینته مطترح  متی     

 سازند .
 : فعالیت عملکردی

 نحوه اجرای آزمایشی طرح درس گروه را مورد نقد و بررسی قرار می دهند .

 باره روند اجرای فعالیت گروهفصل پنجم : چگونگیژرف اندیشی در 
 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: 
 ه بر توسعه یادگیری و رشد حرفه ای خود بحث می کنند .در باره نتایج فعالیت گرو

 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
 نتایج درس پژوهیضرورت اشاعه  -

 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 9
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حل مساله، نقادی و پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی است. در کالس  در فرایند   های اصلی شامل پرسش و پاسخ، راهبرد -
تدریس به تحلیل و نقادی گزارش های مطالعات درس پژوهی ) به تناسب رشته آموزشی دانشجومعلمان( و آشنا سازی دانشجو معلمان با 

 شود. تجارب معلمان درس پژوه پرداخته می

های مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین برنامه  دانشجو معلمان در قالب گروه  در بخش عملی، -
درس پژوهی و اجرای آن در محیط واقعی )درصورت دسترسی به کالس و مدرسه( یا نمونه ای ) مشابه سازی شرایط  کالس درس (  

 کنند.  هر مرحله را به کالس ارائه داده و از نقد و مشارکت سایر دانشجو معلمان استفاده میپردازند و گزارش کار خود در  می

-  

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری6

های با یکدیگر همکاری  شخص دانشجو و سایر همکالس فرایندی مبتنی بر مشارکت است که در آن استاد،  ارزشیابی در این درس،
شود. این ارزشیابی به صورت  ای می های کیفی تأکید و توجه ویژه های کمی بر جنبه و مشارکت دارند. در این ارزشیابی عالوه بر جنبه

گیرد و بر ارزیابی  صورت می -شود او گردآوری می 60کار که در پوشه –های انجام شده توسط دانشجو مداوم و بر اساس فعالیت 
 شود.  ای می توسط خود دانشجو تأکید ویژه

نمره  0نمره به  کار عملی در حوزه درس پژوهی و  0نمره به ارزشیابی دانشجو به صورت تکوینی طی نیمسال ،  0  در این ارزشیابی،
 به آزمون پایانی اختصاص می یابد .  

 . منابع آموزشی1
 ( درس پژوهی ، مبانی ، اصول و روش اجرا ، انتشارات جهاد دانشگاهی. 0732ساکی،  رضا )

( درس پژوهی راهنمایی عملی برای مدیران و معلمان ، ترجمه دکتر رضا ساکی و داریوش مدنی ،  0703نک و همکاران ) استیپا
 انتشارات حکمت علوی

 

 سایر نکات
 انجام می شود . 0تدریس درس پژوهی پس از تدریس کنش پژوهی و قبل از اجرای کارورزی 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 - portfolio 



171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «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، تصمیم گیری و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت های پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته های علمی و پژوهشی 

تربیتی و   عمق  -باشند. برنامه کارورزی فرصت برقرار ساختن پیوند میان آموخته های نظری با محیط های واقعی آموزشی
بخشیدن به تجربه های پیشین در جهت توسعه شایستگی های حرفه ای و دست یابی به ظرفیت غایی کنش عملی در کالس 

واکاوی تجربیات به عنوان گیان، با تأکید بر مشاهده تأملی، روایت  نگاری و این برنامه در دانشگاه فرهن .درس را فراهم می کند
؛ و  نیز ابزارهای سه گانه  اقدام پژوهی، درس پژوهی و پژوهش روایتی به عنوان روش عناصر سازنده/شکل دهنده عمل فکورانه

ه مسئله های آموزشی/تربیتی در سطح کالس های مورد تاکید در برنامه تربیت معلم فکور این هدف را تعقیب می نماید. مطالع
درس و مدرسه زمینه ساز عمل مستقل حرفه ای معتبر و کسب تجربیات دست اول است. فرصت های یادگیری تدارک دیده 
شده از سوی استادان و بازخوردهای ارائه شده از سوی 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/ تربیتی تدارک ببیند. بهره گیری از مبانی نظری/ تکنیک ها و فنون 
در برنامه کارورزی به منظور دستیابی دانشجو به یک نگاه همه جانبه و غنا بخشیدن به تصمیمات اتخاذ شده در ابعاد برنامه 

ایت از یادگیری دانش آموزان ضروری است. در طول برنامه کارورزی دانشجو  فرصت کسب ریزی، اجرا و ارزیابی برای حم
 ای را کسب می نماید.  تجربه برای درک عمل اثربخش، تأمل بر روی آن به منظور پذیرش مسئولیت حرفه

موزشی و تربیتی در در کارورزی یک دانشجو با کسب مهارت در به کارگیری روش ها و فنون مشاهده تأملی، موقعیت های آ
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. این یافته ها از موقعیت مدرسه و کالس درس می تواند همراه با عکس و فیلم/ گزارش گفتگو با کادر مدرسه/ 
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اء/ دانش آموزان)با هماهنگی مدرسه(  تکمیل شود. روایت های دانشجو از موقعیت های مختلف مورد واکاوی معلم راهنما/ اولی
 قرار گرفته و مسئله های شناسایی شده با استفاده از شواهد و مستندات علمی گزارش می گردد.

 
 مشخصات درس

 نوع درس: کارورزی
  2تعداد واحد: 
 ساعت 020زمان درس: 

هش و  نیاز: پژو پیش
 0 ای حرفه توسعه

 نحوه آموزش: مشترک

 0نام 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:
Ck &pk P 7 &2-2کد-

2&0-7 
 7 سطح 2سطح  0سطح  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.
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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. فرصت2 
 هفته اول:

ارائه یک تصویر کلی از برنامه کارورزی در طی چهار ترم و انتظارات از دانشجو، معرفی برنامه کاروزی یک با تأکید بر مشاهده  
روایت ها و چگونگی نگارش آن(، تکالیف عملکردی در طول ترم، برنامه زمان بندی سمینارها در تأملی و روایت نویسی )ماهیت 

سطح مدرسه و پردیس/ واحد آموزشی، و تبیین فرم های ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد، 
نشجویان در مدارس باید قبل از شروع ترم و با توزیع دانشجویان در مدارس )هماهنگی با مناطق آموزشی و سازماندهی دا

تشکیل ستاد کارورزی در سطح استان صورت گیرد(. تعامل از نزدیک میان استاد و دانشجو از طریق مطالعه گزارش ها و ارائه 
عی از بازخورد به موقع و سازنده، و نیز تشکیل جلسات بحث و گفتگو پیرامون تجربیات حاصل از حضور در موقعیت های واق

استلزامات اجرایی برنامه کارورزی است. تشکیل سمینار در کلیه هفته ها برای بحث و بررسی پیرامون عملکرد دانشجو و گفتگو 
در خصوص بازخورد های ارائه شده از سوی اساتید ضروری است. مشارکت دانشجویان در نقد و بررسی گزارش ها/ روایت های 

 کند. یری انتقال تجربیات به یکدیگر را فراهم میهمکالسی ها/ همقطاران فرصت یادگ
 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(
 سایی اجزاء و روابط( ب: تشریح/ استنباط از موقعیت )شنا

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

د: تبیین مسئله با استفاده از استدالل قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات جمع آوری شده )از آنجایی که آموزش این 
بخش 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  
 حضور دانشجویان در مدارس )جلسه آشنایی با مدرسه، مدیر و معلم راهنما(
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تکلیف یادگیری: تجربه اولین روز کارورزی من در مدرسه. از دانشجو خواسته شود تا اولین تجربیات خود را از اولین روز کارورزی 
گشتن در قالب داستان یا خاطره یادداشت روزانه ثبت و ارائه نماید. دانشجو از زمان آماده شدن برای رفتن به مدرسه تا زمان بر

در اولین روز کارورزی مشاهده آزاد دارد و آنچه را مشاهده می کند بدون هیچ محدودیتی ثبت و ضبط خواهد نمود. این موارد می 
ساسات، تصورات و انتظارات؛ نحوه برخورد کادر تواند شامل رخ داد ها در مسیر رفت و آمد به مدرسه؛ فضا و موقعیت مدرسه؛ اح

 مدرسه؛ نحوه مواجه شدن با دانش آموزان؛ گفتگو ها با کارکنان مدرسه، معلمان و.... باشد. 
 هفته چهارم:

 مطالعه موقعیت 
روهی گزارش های )روایت( تهیه شده از مشاهده آزاد از جهت رعایت روش ها و فنون توصیف و تشریح موقعیت و به صورت گ

ای متشکل از سه تا چهار دانشجو و ارائه بازخورد توسط همقطاران/  مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. تشکیل گروه های حرفه
ای تقویت می کند. محور هایی که گزارش ها  گروه همساالن امکان به مشارکت گذاشتن تجربیات را به عنوان یک مهارت حرفه

 ار خواهد گرفت: بر اساس آن مورد نقد و بررسی قر
 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 
 اسکمپر.تفکر و 

د: تعیین نقطه کانونی )بازبینی شواهد جمع آوری شده برای دستیابی به درک عمیق تر و همه جانبه تر نسبت به موقعیت/ طرح 
  مسئله(.

 هفته پنجم: 

 مطالعه موقعیت
ازخورد های حضور در مدرسه و تکمیل اطالعات مورد نیاز/ شواهد بیشتر برای بیان مسئله. در این جلسه دانشجو با توجه به ب

ارائه شده از سوی همساالن/ همقطاران یا استاد به مطالعه مجدد موقعیت)مدرسه( پرداخته و با جمع آوری اطالعات/ شواهد 
 بیشتر گزارش خود را برای یادگیری روش تبیین مسئله تکمیل می نماید. 

 هفته ششم:
 مطالعه موقعیت

آوری شده از  تأملی ادامه می یابد و دانشجو با استفاده از شواهد جمع گفتگو در این جلسه پیرامون روش ها و فنون مشاهده
 موقعیت 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(
 نباط از موقعیت )شناسایی اجزاء و روابط( )مرور(ب: تشریح/ است

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...)مرور(

 ندات جمع آوری شده )آموزش(. ه: تبیین مسئله با استفاده از استدالل قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مست
شرح تنظیم پوشه کار... توسط چه کسی تنظیم می شود؟: نسخه ای از مجموعه فعالیت های انجام شده در مطالعه موقعیت به 

ای دانشجو ضبط گردد. ... منظور همان  همراه بازخوردهای ارائه شده در محورهای مختلف تبیین مسئله در پرونده توسعه حرفه
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پورتفولیو  -است؟  پرونده توسعه حرفه ای با چه فرمتی باید تشکیل شود؟ آیا به دنبال پرونده الکترونیکی یا همان ای پوشه کار
 بوده ایم ؟ باید به سمتی برویم که دانشجو خود متکفل این امر شود.

 هفته هفتم: 
 سمینار در سطح پردیس/ مدرسهمشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت فیزیکی مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل 

تکلیف عملکردی: تهیه گزارش از موقعیت فیزیکی مدرسه شامل: موقعیت جغرافیایی و محیط بیرونی مدرسه، انواع فضا ها 
)کتابخانه، زمین ورزش، آبخوری، سرویس ها، کالس ها، راهرو ها....( نور، جریان هوا، وضعیت بهداشت، امکانات و تجهیزات ) 

آزمایشگاهی، شبکه مجازی، سایت و......( شناسایی و تبیین مسئله )فرآیند مسئله شناسی و تبیین مسئله رعایت شود( کارگاهی، 
ای از توصیف  ارائه یافته ها در سمینار مدرسه/ پردیس. این گزارش در قالب روایت نگاری )فرم پیوست( تنظیم شود. نمونه

کالس بحث کارورزی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوی استاد  موقعیت فیزیکی و تحلیل تحلیل و تفسیر آن در
 به منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد.

پوشه کار: گزارش دانشجو به همراه بازخوردهای ارائه شده توسط استاد به منظور درک موقعیت فیزیکی و تأثیر آن بر یادگیری 
 ردد. دانش آموزان در پوشه کار ضبط گ

 هفته هشتم: 
 مشاهده تأملی و مسئله شناسی ساختار و سازمان مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح مدرسه/ پردیس

تکلیف عملکردی: تهیه گزارش از ساختار سازمانی، روش های بکارگرفته شده در اداره مدرسه، ساختار سازمانی، نحوه گردش کار 
ان مدیر، معلمان،کارکنان و نحوه تعامل با اولیاء مدرسه و تدوین. آن در قالب روایت نویسی )فرم در سطح مدرسه، تعامالت می
ای از توصیف ساختار و سازمان مدرسه و تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزی مورد نقد و  پیوست( تنظیم شود. نمونه

 طالعات و شواهد ارائه گردد.بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوی استاد به منظور تکمیل ا
پوشه کار: گزارش دانشجو به همراه بازخوردهای ارائه شده توسط استاد به منظور درک ساختار و سازمان مدرسه و تأثیر آن بر 

 یادگیری دانش آموزان در پوشه کار ضبط گردد. 
 هفته نهم:

درسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت عاطفی روانی/ تعامالت در سطح م
 پردیس/ مدرسه

تکلیف عملکردی: تهیه گزارش از موقعیت عاطفی روانی مدرسه شامل: روابط عاطفی میان معلم و دانش آموزان )درک حاالت 
موزان با یکدیگر )میزان روانی دانش آموزان، برنامه ریزی برای ایجاد جو مثبت و سازنده در فضای کالس و...( تعامالت دانش آ

احترام، همدلی، همکاری و....(،  روابط عاطفی میان معلمان و کارکنان و مدیر شناسایی و تبیین شود. یافته ها در سمینار مدرسه/ 
ای از توصیف تعامالت و روابط عاطفی در سطح  پردیس. این گزارش در قالب روایت نویسی )فرم پیوست( تنظیم شود. نمونه

س/ مدرسه و تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوی استاد به کالس در
 منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد.

پوشه کار: گزارش دانشجو به همراه بازخورد های ارائه شده توسط استاد به منظور درک روابط عاطفی و تعامالت در سطح 
 درس و مدرسه و تأثیر آن بر یادگیری دانش آموزان در پوشه کار ضبط گردد.کالس 

 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 
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جو و فضای عاطفی و روانی، طراحی آموزشی، راهبرد های آموزش،  تکلیف عملکردی: تهیه گزارش از موقعیت آموزشی شامل:
سازماندهی تکالیف یادگیری، تعامالت میان معلم و دانش آموزان و دانش آموزان با یکدیگر، وضوح و شفاف بودن مباحث، میزان 

...( شناسایی و تبیین شود. این درگیر نمودن دانش آموزان در فرآیند یادگیری، مواد و منابع آموزشی، ارزشیابی از یادگیری و
ای از توصیف فرآیند آموزش در سطح کالس درس و تحلیل و  گزارش در قالب روایت نگاری )فرم پیوست( تنظیم شود. نمونه

تفسیر آن در کالس بحث کارورزی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخود ها از سوی استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد 
 ردد.ارائه گ

 پوشه کار: گزارش دانشجو به همراه بازخورد های ارائه شده استاد در پوشه کار ضبط گردد. 
 هفته چهاردهم: 

 ثبت و واکاوی تجربیات 
های روایتی  از جهت نوع اطالعات، روش ها و ابزار های بکارگرفته شده، و یافته های آن در کالس توسط  ای از پژوهش نمونه

ار گیرد و با تبیین نقش روایت نویسی و واکاوی آن در آموزش حرفه ای مراحل تحلیل ساختاری روایت ها استاد مورد بررسی قر
 )بند الف و ب( بر روی گزارش های تهیه شده از سطح کالس درس/ مدرسه آموزش داده شود.  

 تعریف و کاربرد پژوهش روایتی در کارورزی
 تحلیل ساختاری روایت ها

 کدگذاری باز (0

 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:

 مراحل ذکر شده به صورت گروهیالف: تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس 
 ب: تحلیل و واکاوی گزارش های تهیه شده از مدرسه/ کالس درس و  کدگذاری آن ها برای یافتن مضامین

 هفته پانزدهم: 
 ثبت و واکاوی تجربیات 

کالس توسط  ای از پژوهش های روایتی از جهت نوع اطالعات، روش ها و ابزار های بکارگرفته شده، و یافته های آن در نمونه
استاد مورد بررسی قرار گیرد و مراحل تحلیل ساختاری بر روی روایت های تهیه شده )بند ج و د( از کالس درس/ مدرسه 

 آموزش داده شود.  
 تحلیل ساختاری روایت ها

 ارتباط مضامین با یکدیگر (7

 تبیین مسئله  (0

 تکلیف عملکردی:

 ذکر شده به صورت گروهی الف: تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل
 ب: تحلیل و واکاوی گزارش تهیه شده از سطح کالس درس و مدرسه به منظور یافتن ارتباط میان مضامین و تبیین مسئله
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جلسه شانزدهم: سمینار )بررسی گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس فرآیند شناسایی و تبیین مسئله در سطح مدرسه/ 
 پردیس(

شجویان یافته های خود از مطالعه موقعیت مدرسه و کالس درس را در قالب مسئله های تبیین شده به همراه در این نشست دان
 راه حل های مبتنی بر یافته های علمی ارائه نموده و یافته ها در کالس به صورت گروهی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. 

ر طول ترم را زیر نظر استاد تنظیم نمایند. در این گزارش دانشجو باید تکلیف عملکردی: دانشجویان گزارش یافته های خود را د
 یافته 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.

 های تدریس و یادگیری. راهبرد9
کارگیری راهبرد های شناختی در تحلیل موقعیت های راهبردهای مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، به

واقعی، تحلیل نقادانه برای شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد  های مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار های گروهی و فردی ارائه 
 می گردد. 

 . منابع آموزشی6
 منبع اصلی:

(. تهران: دانشگاه 0(. راهنمای عملی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور )0730احمدی، آمنه )-
 فرهنگیان.

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
می گیرد که در آن دانشجویان باید یافته  ارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس کارورزی یک در قالب سمینار پایانی صورت

های خود از مطالعه موقعیت های تربیتی و آموزشی را ارائه و با استناد به یافته های علمی پژوهشی )مطالعه شده در دروس 
 شود.نظری( از آن دفاع نمایند. این جلسه با حضور معلم راهنما تشکیل می

اس بازخورد های داده شده به گزارش های ارائه شده در طول ترم و سمینارهای سطح ارزشیابی فرآیند: ارزشیابی فرآیند بر اس
 مدرسه و واحد آموزشی صورت می گیرد. میزان مشارکت در بحث ها، ارائه یافته های جدید، پاسخ به بازخورد های داده شده و... 

شه توسعه حرفه ای دانشجو ضبط و مبنای برنامه ریزی ارزیابی پوشه کار: کلیه گزارش ها به همراه بازخورد های داده شده در پو
ای در پایان دوره قرار می گیرد. یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و  برای آموزش های بعدی و نیز دفاع از توانایی های حرفه

 یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد. 
از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردی است که از ارزشیابی عوامل مدرسه )مدیر و معلم راهنما(: بخشی 

 سوی معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد. 
 و به شرح زیر محاسبه می شود:  011امتیاز درس کارورزی بر مبنای 

 امتیاز  21ت شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه:  
 امیتاز  01:   ت گزارش های عملکردی مرحله ای
 امتیاز  01ت تدوین و ارائه گزارش پایانی:  

 سایر نکات: 
 نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی: 

 بندیتنظیم فهرست و فصل .4
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 ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدی .8

 نگارش ادبی و فنی .3

 اعتبار داشتن گزاره ها .51

 ظرافت و زیبائی ظاهری .55

 گزاره هاصحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد  .52

 ارایه نمودارها و عوامل دیداری و هنری مکمل .59

 هاارائه راه حل ها و پیشنهادهای برخاسته از یافته .56

 ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها .51

 رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی .59
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 «2کارورزی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 0

و  62های علمی، شهود گیری از یافته یافته، اخالقی و متعهدانه بدانیم که نیازمند بهره را فرایندی سازمانتدریس اگر 
فرد است، در آن صورت برنامه کارورزی به جای تمرکز انحصاری بر آموزش فنون، بدیل و منحصر به های بی خالقیت در موقعیت

های واقعی در سطح کالس درس روبرو شود و به آنان کمک کند تا با به  نه با موقعیتفعاالنیازمند آن است که دانشجومعلم 
 اندوخته اهی انتقادی نسبت به تجربیاتپرداخته و با آگ های یادگیری موقعیتهای استداللی/ منطقی به بررسی  کارگیری روش

که به آنان در اتخاذ تصمیمات اثربخش و ارزیابی نتایج حاصل از  ردازندیی بپها واره به آفرینش الگوهای ذهنی و طرحه دش
 ریزی کمک کند. تصمیمات جهت برنامه

انجام  مکان و زمان خاصچه او در یک  و آنهای شخصی معلم  ویژگی است و با وابسته به موقعیت، تدریس عملی 
دانشجومعلم را در ، به دنبال آن است تا 2های یادگیری تدارک دیده شده در کارورزی  دهد مرتبط است. از این رو فرصت می

است قرار داده، به آنان  (66، فراشناختی61، موقعیتی60ای ، رویه67بیانی)که ترکیبی از انواع مختلف دانش  دانش کاربردیمعرض 
 بپردازند.  های تربیتی تأمل در باره موقعیته کمک کند تا ب

بازاندیشی در خصوص و  بررسی نتایج، کسب تجربیات مستقیمامکان  های یادگیری طراحی فعالیتدر این برنامه از طریق 
، 63اصیل تکالیف، دانشجو با قرار گرفتن در معرض 2را به دست آورند. در برنامه کارورزی  های خود دریافتو  های مختلف دیدگاه
های بزرگ( و نهایتاً  های کوچک/گروه  )فردی، گروه مشارکت در فرآیند آموزشرا به طور مقدماتی از طریق  تأمل در عمل توانایی

چه درکالس  به  درک صحیحی نسبت به آندرس کسب خواهد نمود و  های یادگیری در سطح کالس اجرای مستقل فعالیت

                                                 
62

- Intuition 
68

- Declarative knowledge  
64

- Procedural knowledge 
65

 - Conditional knowledge  
66
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به شناخت  فرآیند تأملی، به عنوان یک ریزی، اجرا و ارزیابی ت به تصمیمات ناظر به برنامهآگاهی نسبیابد.  جریان دارد دست می
 دانشجو کمک خواهد کرد.سبک تدریس و  نوع تفکر، ای گیری حرفه جهت

 
 مشخصات درس

 نوع درس: کارورزی
  2تعداد واحد: 
 ساعت 020زمان درس: 

  0پیشنیاز: کارورزی 
 نحوه آموزش: مشترک

 2کارورزی نام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
، مشکالت/ نیازهای فردیدرس یا مدرسه(  )در سطح کالس مطالعه موقعیت یادگیری. با تداوم 0

هایی را برای رفع مشکالت/ نیازهای  فعالیتکند و  بازشناسی/ شناساییهای کوچک/ بزرگ را  گروه
 نماید.  یادگیری طراحی، 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

 

 9سطح  2سطح  5سطح  هامالک

مطالعه 

 موقعیت

های یادگیری را  موقعیتتوانسته است 

. آوری اطالعات توصیف نماید با جمع

اما نتوانسته است مشکل/ نیاز را به 

 کمک شواهد تبیین نماید. 

های یادگیری را با توانسته است موقعیت

مند آوری اطالعات به صورت نظام جمع

برای شناسایی مشکل یادگیری/ نیاز 

حل/های بهینه را با  توصیف نموده و راه

آوری شده از موقعیت  شواهد جمع کمک

 تبیین نماید

را با  های یادگیریموقعیتتوانسته است 

 مندصورت نظامبه  آوری اطالعات جمع

 شناسایی مشکل یادگیری/ نیازبرای 

و  حل/های بهینه راهتوصیف نموده و 

روش مداخله را با کمک شواهد معتبر و 

 تبیین کند. های علمی یافته

فعالیتِ 

آموزش/ 

 یادگیری

فعالیت یادگیری طراحی شده ناظر به 

نیاز/ مسئله شناسایی شده در یکی از 

انواع )فردی، گروه کوچک، جمعی( 

است، اما گزارش اجرا و ارزیابی نشان 

دهنده تأثیر گذاری بر حل مشکل/ رفع 

 نیاز نیست.

فعالیت یادگیری طراحی شده از انسجام 

برخوردار است و گام های اجرای آن به 

ضوح مشخص شده است. ارزیابی از و

دهنده تأثیرگذاری بر  اجرای فعالیت نشان

مسئله/ رفع نیاز در انواع )فردی، گروه  حل

 کوچک/ جمعی( است.

فعالیت یادگیری طراحی شده، امکان 

ایجاد انعطاف و اتخاذ تصمیمات آگاهانه 

ناظر به موقعیت آموزش/ یادگیری را 

اجرای نیز  فراهم نموده و نتایج ارزیابی از

های به  حل کننده تأثیر راه منعکس

مسئله/ رفع نیاز در  کارگرفته شده در حل

 کوچک/ جمعی( است. انواع )فردی، گروه

توسعه 

 ای حرفه

های  گزارش عملکرد شامل فعالیت

سال است، اما  انجام شده در طول نیم

دهنده  ای که انعکاس ها به گونه یافته

ها،  دالیل موفقیت/ توانایی

ای خود و  های حرفه محدودیت

های انجام  گزارش عملکرد شامل فعالیت

ها  سال است و یافته شده در طول نیم

ها،  دهنده دالیل موفقیت/ توانایی انعکاس

ای است اما  های حرفه محدودیت

ای ارائه  راهکارهایی برای توسعه حرفه

های انجام  گزارش عملکرد شامل فعالیت

ها  سال است و یافته شده در طول نیم

ها،  دهنده دالیل موفقیت/ توانایی انعکاس

ای است و  های حرفه محدودیت

ای  های عملی برای توسعه حرفهراهکار
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هایی برای توسعه آن ارائه نشده  راه

 است.

 ارائه شده است. نشده است.

تدوین و 

ارائه 

 گزارش

های  در گزارش ارائه شده از موقعیت

بندی  یادگیری کد گذاری، و طبقه

ها در قالب مضامین و ساختار گزاره

پژوهش روایتی انجام شده،اما شواهد و 

ها ارائه  مستندات کافی برای یافته

 نشده است.

های  از موقعیت در گزارش ارائه شده

ها بندی گزاره یادگیری کدگذاری، و طبقه

در قالب مضامین و ساختار پژوهش روایتی 

رعایت شده و شواهد و مستندات کافی 

 ها ارائه شده است. برای یافته

های  در گزارش ارائه شده از موقعیت

ها بندی گزاره یادگیری کدگذاری، و طبقه

در قالب مضامین و ساختار پژوهش 

یتی رعایت شده و شواهد و مستندات روا

 مبتنی بر مستندات تجربی و علمی است .

 
 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن . فرصت2

 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  شجو در مدرسه حضور خواهد داشت و جلسات بحث کارورزی برحسب مورد میجلسات دان  در طول این

های یادگیری که در سطح  ، دانشجو در مقیاس خرد در فعالیت2جایی که در برنامه کارورزی  واحد آموزشی تشکیل شود. از آن
ینه یادگیری دست خواهد یافت لذا، ضروری است کند و از این طریق به تجربیات دست اول در زم کالس درس مشارکت می

آموزان را در سطح  ها/ نیازهای تأثیرگذار بر یادگیری دانش سال اول، مسئله دانشجویان بر اساس گزارش پایانی ارائه شده در نیم
ه و با هدایت های یادگیری طراحی و تدوین نمود ها را در قالب فعالیت های کوچک، گروه کالسی شناسایی و آن فردی، گروه

معلم راهنما )به صورت مشترک با معلم راهنما یا به صورت مستقل زیر نظر معلم راهنما اجرا نماید( به حل مسئله / پاسخ به 
آموزان باشد. گفتگو با  هیجانی دانش-تواند ناظر به عملکردهای شناختی یا عاطفی ها/ نیازها می نیازها اجرا نماید. این مسئله

ای که منجر  بعد از اجرا در ارتباط با طرح طراحی شده، و فرآیند اجرای فعالیت باید در فضایی امن و راحت به گونهدانشجو قبل و 
های گفتگو قبل و پس از اجرای  به یک خود ارزیابی و شناسایی نقاط قوت و ضعف و راهکارهای ارتقاء/ بهبود آن باشد)فرم

 فعالیت ضمیمه است(.
توان  های شناسایی شده از سوی دانشجویان از عمق و پیچیدگی متفاوتی برخوردار است لذا، می که مسئلهتوصیه: با توجه به این 

های یادگیری به صورت فردی، گروه کوچک، جمعی اقدام نمود.  های مطالعه شده نسبت به اجرای فعالیت برحسب موقعیت
 های یادگیری بر عهده مدرس محترم است(.  گیری در خصوص تقدم و تأخر در اجرای هر یک از این موقعیت تصمیم

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  ها/ نیازها اقدام شده و فعالیت نشست مشترک میان معلم راهنما، استاد کارورزی و دانشجو نسبت به شناسایی مسئله

توانند  اند می یادگیری بر اساس آن طراحی، اجرا و ارزیابی شود. دانشجویانی که بنا به دالیلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده
ها برای ورود به  ها و شناسایی مسئله با در نظر گرفتن یک برنامه ترمیمی از یک تا چهار هفته نسبت به تهیه/ تکمیل گزارش
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نامه آموزشی ناتمام اعالم  راهنما اقدام نمایند. بدیهی است که نمره این گروه از دانشجویان بر اساس آیین عرصه با نظر استاد
 گردد.  می

 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 .0

فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله به صورت فردی و مشارکت در اجرای آن زیر نظر معلم راهنما، تهیه طراحی  .2

ها و ارائه پیشنهادها برای طراحی موقعیت  بینی گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

 یادگیری بعدی.

/ حل مسئله به برای گروه کوچک و مشارکت در اجرای آن زیر نظر معلم راهنما، طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز .7

ها و ارائه پیشنهادها برای طراحی  بینی تهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

 موقعیت یادگیری بعدی.

کالس درس و مشارکت در اجرای آن زیر نظر معلم  طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله در سطح جمعی/ .0

ها و ارائه پیشنهادها برای  بینی راهنما، تهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

 طراحی موقعیت یادگیری بعدی.

 تکالیف عملکردی برای اجرا توسط دانشجو

مسئله به صورت فردی زیر نظر معلم راهنما، تهیه گزارش از اجرای فرآیند طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل  .0

 ها و ارائه پیشنهادها برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی. بینی اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

راهنما، تهیه  طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله به برای گروه کوچک به صورت فردی زیر نظر معلم .2

ها و ارائه پیشنهادها برای طراحی موقعیت  بینی گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

 یادگیری بعدی.

درس به صورت فردی زیر نظر معلم راهنما،  طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله در سطح جمعی/ کالس .7

ها و ارائه پیشنهادها برای طراحی  بینی ی فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیشتهیه گزارش از اجرا

 موقعیت یادگیری بعدی.

 های الزامی محور طراحی فعالیت

 آموزان طراحی فعالیت یادگیری برای درگیر نمودن دانش -

 طراحی فعالیت یادگیری برای مرور مباحث  -

 های کار مشارکتی آموزش مهارتطراحی فعالیت یادگیری برای  -

 های تفکر طراحی فعالیت برای پرورش مهارت -

 طراحی تکلیف یادگیری برای یکی از موضوعات درسی -

 آموزان  های دانش طراحی فعالیت رفع بدفهمی -
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 های تحصیلی  طراحی فعالیت برای رفع عقب ماندگی -

 نظمی، عدم رعایت قوانین( بیطراحی فعالیت برای تقویت/ بهبود عملکردهای عاطفی )منل  -

 ها طراحی فعالیت یادگیری برای سنجش آموخته -

 ها به تشخیص معلم راهنما سایر فعالیت -

 ساختار طراحی فعالیت ها: 

 هدف/ پیامد -

 های اجرای فعالیت مراحل/گام -

-..... 

- .... 

- .... 

- ..... 

 مواد/ منابع آموزشی مورد نیاز -

 در فرایند اجرا آموزان روش بازخورد دادن به دانش -

 ها/ سنجش عملکرد سنجش آموخته -

 تهیه گزارش از اجرا

........... 

 سمینارها

 شود: سمینارها در دو شکل اجرا می
بینی شده با مشارکت معلم  ها و بر اساس طرح پیش الف: در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجرای فعالیت

 ریزی. ارزیابی عملکرد خود و برنامهراهنما برای کمک به دانشجو در 
تر از  ها و دستیابی به درک عمیق ب: در سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی برای به مشارکت گذاشتن تجربیات و یافته

 تجربیات کسب شده.
 انواع سمینارها

 سال و الزامی سمینار با حضور معلمان راهنما و دانشجویان دو نوبت در نیم
ریزی و اعالم قبلی از سوی  نظر به صورت ماهیانه و الزامی)با برنامه ها و تجربیات و تبادل برای انتقال یافته سمینارهای جمعی

 مدرس(
 سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترک )اختیاری و با درخواست دانشجویان(

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9
های یاگیری با رویکرد شناختی، و به کارگیری راهبردهای شناختی برای  برگزاری کارگاه آموزشی برای طراحی فعالیت

ها در سطح  درس، رویکرد تجربی برای اجرای فعالیت های یادگیری در سطح کالس مطالعه و تحلیل نقادانه موقعیت
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ی و به های کوچک/ جمعی، راهبردهای مشارکتی، برای مشارکت در سمینارهای کالس درس به صورت فردی، گروه کالس
 بحث گذاشتن تجربیات و ارائه یافته.

 . منابع آموزشی6
 منبع اصلی:

(. تهران: دانشگاه 0(. راهنمای عملی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور )0730احمدی، آمنه )-
 فرهنگیان.

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

درس کارورزی دو بر اساس تهیه طرح فعالیت در سطح کالس، مشارکت با معلم ارزشیابی پایانی در  ارزشیابی پایانی:

ها، شرکت  بینی های یادگیری و ارزیابی از نتایج بر اساس پیش های یادگیری، اجرای مستقل فعالیت راهنما در اجرای فعالیت
های خود از  ینارها دانشجویان باید یافتهها و تجربیات به سایر دانشجویان. در این سم در سمینارهای کالسی برای ارائه یافته

های علمی پژوهشی )مطالعه شده در دروس نظری( ارائه و  های تربیتی و آموزشی را ارائه و با استناد به یافته مطالعه موقعیت
 از آن دفاع نمایند. 

سال و  در طول نیم های ارائه شده ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخوردهای داده شده به گزارش ارزشیابی فرآیند:

های جدید، پاسخ به  ها، ارائه یافته گیرد. میزان مشارکت در بحث سمینارهای سطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می
 بازخوردهای داده شده و... 

ها به همراه بازخوردهای داده شده در پوشه توسعه  ها از اجرای فعالیت طرح تهیه شده و کلیه گزارشکار:  ارزیابی پوشه

ای در پایان دوره قرار  های حرفه های بعدی و نیز دفاع از توانایی ریزی برای آموزش ای دانشجو ضبط و مبنای برنامه رفهح
 گردد.  گیرد. یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می می

سال مربوط به گزارش  دانشجو در پایان نیم بخشی از ارزیابی ارزشیابی عوامل مدرسه )مدیر و معلم راهنما(:

 گردد.  عملکردی است که از سوی معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می
 شود:  و به شرح زیر محاسبه می 011امتیاز درس کارورزی بر مبنای 

 امتیاز  21ت شرکت فعال در جلسات کالسی)معلم راهنما(، سمینارها )استاد راهنما(:  
 امتیاز 71های ذکر شده:    راهنما در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالکت نظر معلم 

های  ها با توجه به سطح عملکرد دانشجو براساس مالک نظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجرای و ارزیابی فعالیت -

 امتیاز 71ذکر شده 

م راهنما با توجه به سطح عملکرد دانشجو بر اساس تدوین و ارائه گزارش پایانی توسط استاد راهنما با کسب نظر از معل -

 امتیاز 21های ذکر شده:   مالک

 . باشد می 00% امتیاز یا نمره 31 2حد نصاب قبولی در درس کارورزی  -

 سایر نکات: 

 نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی: 

 بندیتنظیم فهرست و فصل .54

 ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدی .58
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 ادبی و فنینگارش  .53

 ها اعتبار داشتن گزاره .21

 ظرافت و زیبایی ظاهری .25

 ها صحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره .22

 ارایه نمودارها و عوامل دیداری و هنری مکمل .29

 هاها و پیشنهادهای برخاسته از یافته حل ارائه راه .26

 ها ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست .21

 کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلیرعایت ساختار علمی و  .29

شود در های شناسایی شده در ترم یک را دارا نباشد، توصیه میدر صورتی که بنا به دالیلی دانشجو امکان کار بر روی مسئله
های فعالیتها/ نیازها اقدام شده و یک نشست مشترک میان معلم راهنما، استاد کارورزی و دانشجو نسبت به شناسایی مسئله

توانند اند مییادگیری بر اساس آن طراحی، اجرا و ارزیابی شود. دانشجویانی که بنا به دالیلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده
ها برای ورود به ها و شناسایی مسئلهبا در نظر گرفتن یک برنامه ترمیمی از یک تا چهار هفته نسبت به تهیه/ تکمیل گزارش

نامه آموزشی ناتمام اعالم استاد راهنما اقدام نمایند. بدیهی است که نمره این گروه از دانشجویان بر اساس آیین عرصه با نظر
 T3) /0/ص7)پگردد. می

 

 شود:  و به شرح زیر محاسبه می 511امتیاز درس کارورزی بر مبنای 
 امتیاز  21ت شرکت فعال در جلسات کالسی)معلم راهنما(، سمینارها )استاد راهنما(:  

 امتیاز 71های ذکر شده:   ت نظر معلم راهنما در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالک
های ذکر  ها با توجه به سطح عملکرد دانشجو براساس مالکنظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجرای و ارزیابی فعالیت -

 امتیاز 71شده 

راهنما با کسب نظر از معلم راهنما با توجه به سطح عملکرد دانشجو بر اساس تدوین و ارائه گزارش پایانی توسط استاد  -

 امتیاز 21های ذکر شده:  مالک

  T)3،0/3صص/7)پ. باشدمی 00% امتیاز یا نمره 31 2حد نصاب قبولی در درس کارورزی  -
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 «9کارورزی »سرفصل درس 

 .معرفی درس و منطق آن5
گیرد و با مطالعه بافت  دقیقه( را بر عهده می 31/ 01) مستقیماً مسئولیت تدریس و اداره کالس درس، دانشجو معلم 7در کارورزی
 60های علمی ارائه شده در برنامه درسیای که آموزش در آن جاری است، طرح یادگیری را برای آموزش مفاهیم/ مهارت و زمینه

آموزان حساس بوده و عمیقاً با باشد  که نسبت به یادگیری دانشهایی  ی فرصت نماید. چنین طرحی باید دربرگیرندهتدوین می
بینی شده در طرح یادگیری نیز نماید. ماهیت تکالیف یادگیری و عملکردی پیش ها ارتباط برقرار می بافت و بستر واقعی زندگی آن

سازی یادگیری فراهم یکپارچهو امکان  آموزان ارتباط برقرار کند های پیشین و جدید دانش میان تجربیات و دانستهباید بتواند 
 نماید.
تواند به دانش هایی که در بافت و زمینه یادگیری وجود دارد و میهایی در خصوص ظرفیتریزی دانشجو با طرح پرسشبرنامه

برای  هاییآموزان در به کارگیری دانش و تجربه پیشین و عالیق شخصی آنان کمک نماید آغاز شده و با تدارک دیدن فرصت
های حاصل از این تجربه برای  یابد. یافته آموزان، ادامه میها از سوی دانش ها/ فرضیهها، طرح پرسشبه تجربه گذاشتن دریافت

با توجه به این که  -هاشود و نتایج/ آموختهسازی شده به کارگرفته میها، در موقعیت واقعی/ شبیه تر/رفع بدفهمیدرک عمیق
شود.  برای استحکام بیشتر یادگیری به  اشتراک گذاشته می -های متفاوتی را دارا هستند طرح پرسش/ فرضیهیادگیرندگان امکان 
آموزان فرصت خواهند داشت تا دانش کسب شده را با استفاده از راهبردهای یادگیری در شرایط جدید به کار در این فرآیند دانش

ها( دانشجو از طریق ثبت  گیری طرح شده پاسخ دهند. در طی این مراحل )گامهایی که در فرآیند یاد بگیرند و به عالیق/ پرسش
ها بصیرت بیشتری نسبت به اثربخشی طرح یادگیری و هدایت این  های تأملی و پاسخ به آن ها با طرح پرسشو واکاوی روایت

های شخصی، و نحوه سازگار نمودن  مندی توانها و  های محیط آموزشی، تأثیر آن بر عملکرد خود، ویژگی فرآیند، درک واقعیت
ها باید بتوانند حس کنجکاوی  آورد. این پرسش های پیچیده و منحصر به فرد آموزش، به دست می های خود با موقعیت توانایی

تجربی/ های  ای در کالس، ارزیابی اثربخشی یک نظریه در عمل، آزمون مجدد یافته های مسئله دانشجو را برای مطالعه موقعیت
گیری و پس از هایی که در فرآیند تصمیمپژوهی محدود فردی برانگیزد. عالوه بر این پاسخ به پرسشعلمی و... را در قالب کنش

ای که در آن دست به عمل ای و بافت و زمینه ساز عمل جدید بوده و دانشجو را در فرآیند توسعه حرفهزمینهشود  آن مطرح می
این مرحله شیوه مطالعه کنش پژوهی فردی است و هدف از عمل فکورانه دانشجو معلم به سازی در  .کند خواهد زد، یاری می

 ای خود در موقعیتی است که در آن دست به عمل زده است. سازی درک و فهم، و اصالح عملکرد حرفه عمل، به

 
 7نام درس: کارورزی  مشخصات درس

                                                 
 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 - 68
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 نوع درس: کارورزی
  2تعداد واحد: 
 ساعت 020زمان درس: 

  2ارورزی نیاز: کپیش
 نحوه آموزش: مشترک

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
های اساسی را شناسایی و طرح یادگیری را طراحی، درسی/ کتاب درسی مفاهیم و مهارتبا تحلیل محتوای برنامه 

ها به موقعیت جدید را مورد آموزان در انتقال آموختهآن بر نتایج توانایی دانشاجرا و ارزیابی نموده، و تأثیرات 
 ارزیابی قرار دهد.

نتایج تجربیات خود از فرآیند طراحی، اجرا و ارزیابی و بازبینی و بازاندیشی را با تکیه بر عقالنیت عملی در قالب 

 پژوهی فردی گزارش کند. کنش
 شایستگی اساسی:

Ck &pk P 7 &2-2کد-

2&0-7 
 7سطح  2سطح  0سطح  هامالک

در طرح یادگیری مفاهیم  طراحی

های اساسی و مهارت

برنامه شناسایی شده اما 

تکالیف یادگیری و 

بینی شده عملکردی پیش

ها و امکانات با محدودیت

موقعیت یادگیری، 

تجربیات و دانش پیشین 

آموزان تناسب دانش

 ندارد. 

مفاهیم و در طرح یادگیری 

های اساسی برنامه مهارت

شناسایی شده و تکالیف 

یادگیری و عملکردی ناظر 

به بافت  فرهنگی و 

آموزان است اجتماعی دانش

و تجربیات، دانش پیشین و 

آموزان را عالیق دانش

مبنای طراحی قرار داده 

 است.

های در طرح یادگیری مفاهیم و مهارت

اساسی برنامه شناسایی شده و فرصت

های یادگیری تدارک دیده شده ویژگی

های منحصر به فرد  در یک بوم 

را برای پاسخ به دامنه تفاوت 63خاص

آموزان مورد توجه های فردی دانش

 قرار داده است.

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 تکالیف یادگیری

عملکردی طراحی شده 

متناسب با اقتضائات محیط 

واقعی، نیازهای ایجاد شده  

در فرآیند یادگیری تعدیل 

 گردد.  می

هدایت فرآیند یادگیری ناظر به تقویت 

سطوح پیچید تفکر است و عدول از 

بینی شده در طراحی تصمیمات پیش

های یادگیری متناسب با  فرصت

ایجاد  اقتضائات محیط واقعی، نیازهای

شده در فرآیند آموزش برای پاسخ به 

بدیل موقعیت یادگیری مورد شرایط بی

 گیرد.  توجه قرار می

                                                 
 کالس درس/ مدرسه  - 69
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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 برای 

های بعدی  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 

ه شده مستند به تجربیات و گزارش ارائ

حاصل از عمل تأملی در فرآیند کنش 

پژوهی فردی است و منعکس کننده 

سازی در عمل، بهبود درک و مسیر به

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 

شده اما تحلیل و رعایت 

ها مبتنی بر تفسیر روایت

شواهد و مستندات متقن/ 

مند برای دفاع از   نظام

 ها نیست.یافته

در گزارش ارائه شده 

ساختار کار به صورت نظام

مند حاصل ثبت و واکاوی 

ها و متکی بر روایت

عقالینت عملی در فرآیند 

پژوهی فردی است و کنش

ها به کمک برخی یافته

مستندات  شواهد و

 پشتیبانی شده است. 

در گزارش ارائه شده ساختار کار به 

مند حاصل ثبت و واکاوی صورت نظام

ها و متکی بر عقالنیت عملی روایت

پژوهی  است و نتایج در چرخه کنش

فردی نشان از تأثیر تصمیمات در نتایج 

آموزان دارد و این یادگیری دانش

تصمیمات به کمک شواهد و مستندات 

 بی و علمی معتبر شده است .تجر

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 جلسه اول: 
بینی شده، شیوه ثبت پژوهی فردی، نحوه تهیه طرح یادگیری با تمرکز بر فرایند پیشمعرفی برنامه کارورزی و فرآیند کنش

بندی سمینارها در سطح  تجربیات و واکاوی آن در هر یک از مراحل کنش پژوهی، ساختار گزارش کنش پژوهی، برنامه زمان
 ها  و سطوح موفقیت.  مدرسه و واحد 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 تهیه طرح

ها به موقعیت جدید است. استاد راهنما )برای آموزان برای انتقال آموختهدرسی(، اجرا و بررسی تأثیر آن در کسب توانایی دانش
برای دوره ابتدایی استاد تربیتی و مشاوره تخصصی بر حسب نیاز  -یتی و تخصصیدوره متوسطه مشارکت استاد راهنمای ترب

موضوعات درسی( باید بر فرآیند تهیه طرح کنش پژوهی فردی و اجرای آن تا مرحله تهیه گزارش نظارت داشته باشد و 
ط گردد. فرآیند تحلیل محتوای برنامهای ثبت و ضب حرفهبازخوردهای ارائه شده به منظور ارزیابی عملکرد دانشجو در پوشه توسعه

های اساسی برای تهیه طرح یادگیری و تولید مواد و منابع آموزشی مورد نیاز نیز زیر نظر استاد درسی و استخراج مفاهیم و مهارت
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اید به گیرد. از نظر زمانی تنظیم جلسات برای بررسی طرح و تولیدات دانشجو براهنما و با مشارکت معلم راهنما صورت می
بینی شده را اجرا و نتایج آن را گزارش نماید. در طول این پژوهی فردی پیش ای صورت گیرد که دانشجو بتواند طرح کنش گونه

جلسات حضور دانشجو در مدرسه ضروری است و جلسات بررسی برای بازخورد دادن، انتقال تجربیات و... در قالب سمینارها بر 
گفتگو میان استاد/ معلم راهنما قبل و پس  31درسه یا واحد آموزشی تشکیل شود. )فرم پیشنهادیتواند در سطح محسب مورد می

 از اجرای طرح یادگیری ضمیمه است(.

های شناسایی شده برای شروع کنش پژوهی فردی از اهمیت زیادی با توجه به این که مطالعه موقعیت و مسئله توصیه:

ریزی الزم را به منظور کمک  برنامه 2و 0استاد راهنما با مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزی شود برخوردار است لذا، توصیه می
آمیز آن از سوی دانشجویان بنمایند. فرآیند رفت و برگشت برای  به دانشجو برای تهیه طرح کنش پژوهی فردی و اجرای موفقیت

 های متعدد باشد. حل مسئله ممکن است نیازمند طراحی
درس متمایز های رایج آموزشی در سطح مدرسه و کالسهای یادگیری تهیه شده احتماالً با روشبه این که ماهیت طرحبا توجه 

باشد لذا، هماهنگی با معلم راهنما و مدیریت مدرسه است و نیازمند تدارک منابع و مواد آموزشی/ فضای یادگیری متفاوتی می
راهنما و دانشجو الزامی است. تأمین منابع/ امکانات و همکاری با دانشجو برای  های یادگیری از سوی استادبرای اجرای طرح

 شرط تأیید استاد راهنما از سوی واحد آموزشی الزامی است. تهیه آن به

 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  (0

 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 (7

 ها و سطوح عملکرد  ها/ سئواالت/ اهداف به همراه مالکتعیین فرضیه (0

 طراحی و تدوین طرح عمل در گفتگو با استاد راهنما/ معلم راهنما )قبل و بعد از عمل(  (1

 32و جمع آوری اطالعات از فرآیند طراحی و اجرا 30اجرای 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( (3

های شخصی )تأمل قبل، و پس از عمل(، جلسات بحث  ها، روایت از فرایند اجرا )شامل دست نوشته آوری اطالعات جمع (0

 آموزان و....(  آموزان، نتایج سنجش از یادگیری دانش های دانش و گفتگو با استاد و معلم راهنما، کاربرگ

 ها تحلیل و تفسیر یافته (3

ها و سطوح  ها بر اساس فرضیه؟ سئوال یا... طرح شده و مالک هبندی اطالعات،  تحلیل و تفسیر یافت کد گذاری و طبقه (01

 عملکرد

                                                 
 تواند با توجه به شرایط و اقتضائات مورد بازنگری قرار گیرد. ها می فرم - 70

 ساختار آن به طور کامل توضیح داده شده است.. در صفحه ی بعد این طرح و 71
ها/ سؤاالت یا .... در چرخه کنش پژوهی های الف، ب، ج و د پیوست برای پاسخ به فرضیهحد اقل طرح یادگیری را بر اساس فرم 6دانشجو باید  - 72

  فردی اجرا  نماید.
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 تهیه گزارش کنش پژوهی فردی  (0

 ب: طرح یادگیری

 طرح یادگیری 

 های فردی/جمعی در بافت/ زمینه یادگیری( برای تهیه های آن )ظرفیتمطالعه موقعیت یادگیری و شناسایی ظرفیت

 طرح یادگیری

 ها درسی(، شناسایی مفاهیم و مهارت درسی )کتاب تحلیل برنامه تدوین طرح یادگیری بر اساس 

 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 

 ها به موقعیت جدیدانتقال آموختهآموزان در ارزیابی 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  یادگیرندهقابل تجربه/ آزمایش/ بررسی باشد، به کردن )فرصت یادگیری تدارک دیده شده تجربه -

/ از های نو بیاندیشدهها دست پیدا کند، اختراع کند و به ایدحلتا با بروز خالقیت خود به کشف روابط/ راه

  (ای خود پاسخ دهدهطریق پژوهش به پرسش

مفاهیم و اطالعات کسب شده برای دستیابی به درک عمیق و به به کار بستن )فرصت کاربردی نمودن  -

آموز فراهم شود. مثل: ایجاد ارتباط بین تئوری و عمل/ بکارگیری آن برای به دستکارگیری آن توسط دانش

 (پژوهش انجام شده حل مسئله یا/ ای در ارتباط با مسئله آوردن یک تصور حرفه

ها را در آموزان را به کار گروهی تشویق کند و آنتا حد امکان دانشگذاشتن )فرصت یادگیری به اشتراک -

به تعامل و تلفیق نیاز  هاآوری اطالعات و تجزیه و تحلیل آنموقعیتی قرار دهد تا برای انجام پژوهش یا جمع

 افزایی کند( موضوع از زوایای مختلف کند/ ایجاد هم ها و عرضه ان در قالبی جدید/ مطالعهیافته

ها به موقعیت های جدیدی برای به کارگیری و بسط آموختهفرصتها  به موقعیت جدید )انتقال آموخته -

 جدید فراهم شود( 

 مواد/ منابع آموزشی موردنیاز/ تدارک دیدن فضای یادگیری 

 یادگیریآموزان در فرایند روش بازخورد دادن به دانش 
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 ها/ سنجش عملکردسنجش آموخته 

 ای ت مل و واکاوی تجربیات حرفه
های ممکن موقعیت یادگیری ها )با مطالعه مجدد تجربیات واکاوی شده در ترم اول و دوم ظرفیتبینیبررسی پیش -

گیری از این ظرفیت برای ورود به  )فردی/ جمعی که در بافت و زمینه وجود دارد( را شناسایی نموده و چگونگی بهره

 مرحله برقراری 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 -

 بعدی اتخاذ تصمیمات برای به کارگیری تجربیات در موقعیت  -

 سمینارها

های  به منظور گفتگو پیرامون ظرفیتالف( جلسات بحث و گفتگوی فردی/ گروهی/ جمعی قبل از طراحی: 

های یادگیری )مراحل برقراری ارتباط و....( و سنجش، شناسایی شده در موقعیت و چگونگی پیوند آن با پیامد یادگیری/ فرصت
شود این جلسات یابی به آن است. توصیه میای که دانشجو به دنبال دست حرفهنحوه هدایت یادگیری در سطح کالس و مقاصد 

 در سطح مرکز یا پردیس تشکیل شود.
در این جلسات دانشجو باید گزارشی از فرآیند اجرا که شامل ب( جلسات بحث و گفتگو پس از اجرای طرح یادگیری: 

موزش، تحلیل و تفسیر را به همراه داشته باشد. این جلسات باید به طرح یادگیری، بازخوردهای ارائه شده در هر یک از مراحل آ
گیری از آن در موقعیت بعدی به  ای خود و چگونگی بهره های حرفهتری نسبت به ظرفیتدانشجو کمک کند تا تصویر روشن

 شود.پذیر میامکاندست آورد. این مهم به کمک بازخوردهای )در سطه سطح تأمل بر روی عمل( ارائه شده از سوی استاد 

 تواند در دو شکل زیر اجرا شود:سمینارهای پس از اجرا می

بینی شده با هماهنگی معلم راهنما و ارائه بازخورد در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجرای برنامه پیش الف:

 برای ادامه کار 

تر از  ها و دستیابی به درک عمیق اک گذاشتن تجربیات و یافتهدر سطح مرکز یا پردیس به صورت مشارکتی برای به اشتر ب:

شود برگزاری پژوهی فردی دنبال می های دانشجویان در قالب کنش تجربیات کسب شده. با توجه به این که در این ترم فعالیت
انتقال تجربیات کمک میسمینارها در هر یک از مراحل قبل و پس از اجرای هر مرحله به شیوه مشارکتی به درک انتظارات و 

ای در اختیار دانشجویان  های حرفهکند. سمینارها فرصت ارزشمندی را از طریق به اشتراک گذاشتن تجربیات برای کسب مهارت
 دهد. قرار می

 انواع سمینارها
 سمینار با حضور استاد راهنما/ دانشجویان و معلمان راهنما 
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ریزی و اعالم قبلی از سوی تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الزامی)با برنامه ها وسمینارهای گروهی برای انتقال یافته
 استاد(

 سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترک )اختیاری و با درخواست استاد/ دانشجویان(

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9
های تأملی، به کارگیری راهبردهای شناختی در تحلیل موقعیت راهبردهای مستقیم، غیرمستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده

واقعی، تحلیل نقادانه برای شناسایی و تبیین مسئله، راهبردهای مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینارهای گروهی و فردی 
 گردد. ارائه می

 . منابع آموزشی6

 منبع اصلی:

(. تهران: دانشگاه 0دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور )(. راهنمای عملی برنامه کارورزی 0730احمدی، آمنه )-
 فرهنگیان.
 منبع فرعی:

 شود()متعاقبا اعالم می

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

گیرد که در آن دانشجویان باید در قالب سمینار پایانی صورت می 7ارزشیابی پایانی در درس کارورزی  ارزشیابی پایانی:

تواند با حضور معلمان راهنما تشکیل خود از نتایج کنش پژوهی فردی ارائه و از آن دفاع نمایند. این جلسه میهای یافته
 شود.می

های ارائه شده در طول ترم و سمینارهای ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخوردهای داده شده به گزارش ارزشیابی فرآیند:

های جدید، پاسخ به بازخوردهای داده ها، ارائه یافتهزان مشارکت در بحثگیرد. میسطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می
 شده و... 

ها در مراحل مختلف کنش پژوهی فردی به همراه بازخوردهای داده شده در پوشه توسعه کلیه گزارش کار:ارزیابی پوشه

ای در پایان دوره قرار  های حرفهتواناییهای بعدی و نیز دفاع از ریزی برای آموزشای دانشجو ضبط و مبنای برنامهحرفه
 گردد. گیرد. یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط میمی

  های های ارزیابی طرح یادگیری: مالک

 های یادگیری انعطاف فرصت 

 انعطاف در فرایند اجرا 

 های یادگیری به کارگیری مهارت 

 تفکر  فراخواندن سطوح باالی 

 آموزان تنوع محصول  یادگیری/ تولیدات دانش 
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ارزشیابی عوامل مدرسه )مدیر و معلم راهنما(: بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردی است که 
 . 37گردداز سوی معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می

 شود: ه میو به شرح زیر محاسب 011امتیاز درس کارورزی بر مبنای 

 امتیاز  21ت شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه:  

 امتیاز  71ای:   های عملکردی مرحلهت گزارش
 امتیاز  71پژوهی فردی:   ت گزارش کنش

 امتیاز 21ت دفاع در جلسه پایانی 

 % امتیاز از مجموع امتیازها است31مبنای قبولی کسب حداقل  -

 سایر نکات: 

 نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی: 
 بندیتنظیم فهرست و فصل .24

 ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدی .28

 نگارش ادبی و فنی .23

 هااعتبار داشتن گزاره .91

 ظرافت و زیبائی ظاهری .95

 هاصحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره .92

 ارایه نمودارها و عوامل دیداری و هنری مکمل .99

 هاپیشنهادهای برخاسته از یافتهها و حلارائه راه .96

 هاارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست .91

 رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی .99

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 در فرم ارزیابی ارا ه خواهد شد.  - ۳3
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 «6کارورزی »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .5

)مجری 30ریز درسی کسب شده، بتواند در نقش معلم به عنوان برنامهرود دانشجو با تجربیات  در ترم چهارم کارورزی  انتظار می
فعال( حاضر شده و ضمن تحلیل برنامه درسی تجویزی، واحد یادگیری را برای پاسخ به نیاز ها/حل مسایل یادگیری دانش 

مورد ارزیابی قرار دهد. با آموزان طراحی، تولید، اجرا و نتایج آن را در کسب شایستگی های پیش بینی شده در برنامه درسی، 
توجه به ویژگی نظام برنامه ریزی درسی در ایران، تطبیق آن با موقعیت های تربیتی/ آموزشی و به منظور حفظ استانداردهای 

و  36طراحی معکوس مبتنی بر درک اصیلتدوین می شود.  31برنامه درسی این فرآیند با استفاده از رویکرد طراحی معکوس
سوی  ای که دانشجو را به آن های نظری و نحوه بکارگیری آن در عرصه عمل است، به گونه و مؤثر از آموخته استفاده عقالنی

( آغاز 33این فرایند با تحلیل برنامه درسی )تحلیل کتاب درسیکند.  ها برای ساخت معنا هدایت  بینند و استفاده از آموخته آنچه می
ها و سطوح عملکرد، طراحی تکالیف یادگیری و عملکردی برای هدایت فرآیند  مالک شده و با تعیین شایستگی های مورد انتظار،

ها در آغاز برای  تعیین شایستگییابد.  ادامه می 30یادگیری و کمک به یادگیرندگان در بسط قابلیت ها و ظرفیت های وجودی
شود تا نگاه معلم را همواره بر  ب میروشن شدن تصمیمات معلم برای تعیین مسیری است که یادگیرنده باید طی کند و موج

/ مفاهیم و مهارت  های  33ایده کلیدی"شایستگی های مورد انتظار برنامه درسی متمرکز نگاه دارد. محتوا در چارچوب 
01اساسی

گردد تا در طراحی واحد یادگیری امکان تلفیق در درون و بیرون از حوزه یادگیری فراهم  شود و باعث می مطرح می "
 "آموزش برای به خاطر سپردن"ی توجه به حافظه و به عبارتی  یادگیری از محدوده -ر چنین شرایطی فرایند یاددهیشود. د

در طی این مسیر، یادگیرندگان قادر خواهند بود،  کامالً خارج شده و همواره آموزش بر دستیابی به شایستگی ها متمرکز میماند.
و روزمره ای « مسائل کلی»ها و حقایق را به  یشین خود ارتباط برقرار کنند، واقعیتبین اطالعات جدید و دانش و آموخته های پ

کنند پیوند دهند و آن را در زمینه های جدید به کار گیرند. از آنجایی که این شیوه از طراحی نیازمند درهم  که با آن برخورد می
ایه یا دوره تحصیلی است، لذا اتخاذ تصمیمات باید با نوردیدن مرز های دانش و تلفیق موضوعات در برنامه درسی در سطح پ

های مستقیم،  های مختلف )راهبرد مشارکت معلمان در سطح مدرسه صورت بگیرد و در طراحی فرصت های یادگیری از راهبرد
حله ناظر به غیر مستقیم، تعاملی، رشد فردی( برای طراحی تکالیف یادگیری و عملکردی استفاده شود. عمل فکورانه در این مر

                                                 
مسئولیت تطبیق،  ]معلم [ برای خلق فرصت های تربیتی و آموزش»  02نقش معلم در برنامه درسی ملی ) صفحه  -بنیادین سند تحول 00هدف عملیاتی  - 30

 «(.تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه های درسی و تربیتی در سطح کالس درس را بر عهده دارد
31 - backward design  
36

 - Genuine understanding 
 رنامه درسی در اختیار دانشجویان قرارنداشته باشد. درصورتی که سند ب - 33
«. یادگیری و تربیت پذیری و توسعۀ شایستگی های خویش به لحاظ ذاتی نقش فعال دارد -در فرآیند یاددهی» 02برنامه درسی ملی نقش دانش آموز صفحه  - 30

ربیتی و آموزشی زمینه درک و انگیزه اصالح مداوم موقعیت آنان را  فراهم با شناخت و بسط ظرفیت های وجودی دانش آموزان و خلق فرصت های ت» نقش معلم 
 «. سازد

33 - Key idea 
دربرگیرنده مفاهیم و مهارت های اساسی و ایده های کلیدی مبتنی بر شایستگی های مورد انتظار از دانش ]محتوا[بند دو محتوا ) 07برنامه درسی ملی صفحه  - 01

  «.آموزان است
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ها در فرآیند طراحی، تدوین، اجرا و ارزیابی واحد یادگیری، یافتن روابط علت و معلولی میان شیوه کار و  کاویدن منظم رخداد
 کارکرد ها، نتایج و علل آن در سطح مدرسه به شیوه مشارکتی و در قالب درس پژوهی است. 

 مشخصات درس
 نوع درس: کارورزی

  2تعداد واحد: 
 ساعت 020درس: زمان 

نحوه  7پیشنیاز: کارورزی 
 آموزش: مشترک

 0نام 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  یافته های حاصل از عملکرد حرفه با ثبت و واکاوی تجربیات در فرایند درس پژوهی،

 گزارش نماید.

 شایستگی اساسی:
Ck &pk P 7 &2-2کد-

2&0-7 
 7سطح  2سطح  0سطح  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  قرار دهد، به گونه

که 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 

از یادگیری دانش آموزان 

سوی معلمان 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 

یادگیری فراهم  فرصت های

نموده است. 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 

پرسش اساسی/ مسئله طرح 

شده امکان طرح تجربیات 

دانش آموزان را حول ایده 

هدایت فرآیند یادگیری متمرکز 

بر پرسش اساسی/ مسئله طرح 

ای است که  شده است به گونه
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فرصت های یادگیری 

امکان  طراحی شده

طرح تجربیات دانش 

آموزان را برای پاسخ به 

پرسش های برخاسته از 

موقعیت فراهم نمی 

 کند.

کلیدی فراهم نموده است و 

پاسخ دانش آموزان به 

تکالیف یادگیری/ عملکردی 

پیش بینی شده  نشان 

یق آنان دهنده درک عم

نسبت مفاهیم و مهارت 

های اساسی در درون حوزه 

 یادگیری است  

امکان به مشارکت گذاشتن 

تجربیات دانش آموزان حول 

ایده کلیدی و درک عمیق 

مفاهیم و مهارت های اساسی 

نعطاف در را فراهم می کند. ا

فرآیند آموزش موجب شده 

است تا یادگیرندگان خود به 

پرسش ها/ مسئله های 

برخاسته 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 آن بر 

خود در   عمل حرفه

آینده را تبیین نکرده 

 است. 

بررسی و واکاوی تجربیات 

لید، اجرا در طول طراحی، تو

واحد یادگیری منجر به 

درک همه جانبه نسبت به 

ای شده  ابعاد عمل حرفه

است و توانسته تأثیر 

ای با  گفتگوی حرفه

معلمان/همقطاران را در 

بهبود عملکرد خود منعکس 

نمایده و بر اساس آن 

تصمیماتی را برای توسعه 

 ای خود اتخاذ کند.  حرفه

بررسی و واکاوی تجربیات در 

راحی، تولید و اجرای طول ط

واحد یادگیری با مشارکت 

معلمان/ همقطاران انعکاس 

دهنده، درک همه جانبه نسبت 

ای است و  به ابعاد عمل حرفه

تصمیمات اثر بخشی که 

و  00حاصل خویشتن کاوی

ای با معلمان   گفتگوی حرفه

است را برای بازتعریف سبک 

 تدریس خود اتخاذ نموده است. 

                                                 
81

- Self- reflection  inquiry  
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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 

ای در  تأثیر عملکرد حرفه

فرآیند 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/ 

درس  همقطاران در فرآیند

 پژوهی را گزارش نموده است. 

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 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 

د های یادگیری با مشارکت سایر معلمان/ همقطاران به مرحله اجرا بگذارند. لذا ضروری است فرایند طراحی، تولید و اجرای واح
اساتید در آغاز کار فرآیند درس پژوهی، فرآیند تهیه طرح واحد یادگیری، اجرا و ارزیابی از نتایج آن را با تمرکز بر: شیوه ثبت 

تعامل با معلمان/ همقطاران در سطح مدرسه در فرآیند طراحی، تجربیات و واکاوی آن در هر یک از مراحل درس پژوهی، نحوه 
تدوین، اجرا  و ارزشیابی از نتایج واحد یادگیری، ساختار گزارش درس پژوهی، برنامه زمان بندی سمینارها در سطح مدرسه و 

پیامد های یادگیری را واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس مالک ها  و سطوح موفقیت بر اساس 
در یک نشست جمعی به بحث بگذارند. توصیه می 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 نفر)حد اکثر( برای  0می توان دانشجویان را در گروه های دو تا 

 دانشجویان در 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  .0

 یر نظر استاد تربیتی و تخصصی  انجام می شود. واحد 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  .2

 همزمان و به تفکیک هر عضو گروه )معلمان/ همقطاران(
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جمع آوری اطالعات از فرآیند تدریس توسط کلیه اعضاء برای ارائه در جلسه گروهی )دیدن فرآیند آموزش از زوایای  .7

مختلف( به همراه نتایج ارزشیابی از یادگیری دانش آموزان با استفاده از روش های رسمی/ غیر رسمی. این جلسات به 

ر روی نتایج بازخورد های ارائه شده از سوی همکاران/ طور مستمر در طول اجرا و بعد از هر جلسه تشکیل و ب

همقطاران برای بهبود عملکرد در جلسه بعد تصمیم گیری می شود. کل مذاکرات در این جلسات ثبت و ضبط شده و 

در نشست پایانی به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و تأثیر گروه در عملکرد هر یک از اعضاء و نتایج حاصله مورد 

 (. 6، 1و  0ی مجدد قرار می گیرد)بند بررس

بررسی گزارش مشاهدات و اطالعات جمع اوری شده در گروه  و نقد و ارزیابی نتایج یادگیری دانش آموزان و تنظیم   .0

 آن در قالب گزارش پایانی کل گروه )دانشجویان(

بهبود آن برای دستیابی دانش آموزان تعیین نقاط کور/ محدودیت ها در طراحی/ اجرا و ارائه پیشنهادات برای اصالح/  .1

 به سطح باالتر یادگیری

ای و صورت بندی مجدد  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 هویت حرفه

 نظام مند این نشست ها برای بررسی نتایج یادگیری دانش آموزان و تصمیم گیری در خصوص روش هایی که  تشکیل

منجر به بهبود یادگیری همه دانش آموزان می شود، دارای اهیمت است. تأمل فردی و تأمل گروهی، انعکاس 

ن ها تحت تأثیر فرایند عمل مشارکتی یادگیری روش ها، اصولی که در کار از آن تبعیت شده است و...، چگونه تفکر آ

 قرارگرفته است، ایده هایی 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.....

  با معلم راهنما و مدیر مدرسه به منظور تشکیل جلسات درس پژوهی در سطح مدرسه بر عهده استاد راهنما هماهنگی

است. درصورتی که امکان شکل گیری تیم درس پژوهی در سطح مدرسه وجود نداشته باشد می توان تیم را در سطح 

 ین تیم در سطح مدرسه خواهد بود. پردیس/ مرکز تشکیل داد. مسئولیت انجام کلیه فعالیت های فوق بر عهده ا

  :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 

سی) مفاهیم  کتاب درسی( را بر عهده دارد و باید واحد یادگیری خود را حول یک ایده کلیدی که پوشش دهنده محتوای برنامه در
نفره در سطح  0تا  2و مهارت های اساسی و... در کتاب درسی( است طراحی نماید. طرح تهیه شده پس از بررسی در گروه 

پرددیس/ مرکز به همراه دفاعیه آن در شورای معلمان دوره/ پایه تهیه و در سطح مدرسه با حضور استاد راهنما از آن دفاع می 
طرح اعمال و طرح با مشارکت معلمان دوره/ پایه اجرا و نتایج اجرای آن به شیوه درس پژوهیُ مورد  شود. نظرات معلمان بر روی

ها مسیری که دانشجو قصد طی نمودن آن را  دانشجو پاسخ به این پرسشتحلیل و تفسیر قرار می گیرد. در گفتگو استاد راهنما و 
های کلیدی، مفاهیم اساسی، مهارت های اساسی که  ی کند: ایدهدارد روشن شده و به دفاع از طرح در جلسه معلمان کمک م

های مورد انتظار تحقق یافته و  یادگیرندگان باید به آن دست یابند، کدام اند؟ چه مدارک و شواهدی بیانگر آن است که شایستگی
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های جدید به  نادار و موثر در موقعیتهای خود را به نحوی مع دانش آموزان به راستی مطالب را فرا گرفته اند و می توانند آموخته
های یادگیری، تکالیف  کار گیرند؟ مالک ها و سطوح ارزیابی شایستگی ها چیست؟ چه راهبردها و راهکارهایی )فعالیت

عملکردی( به یادگیرندگان کمک خواهد کرد تا خود، مفاهیم را بسازند و به افرادی صاحب دانش و توانمندی در زمینه ای خاص 
 شوند؟ تبدیل
برای دوره ابتدایی استاد تربیتی و مشاوره  -استاد راهنما )برای دوره متوسطه مشارکت استاد راهنمای تربیتی و تخصصی 

تخصصی بر حسب نیاز موضوعات درسی ( باید بر فرآیند تهیه طرحِ واحد یادگیری و فرآیند درس پژوهی و اجرای آن تا مرحله 
ای او ثبت و  اشد و بازخورد های ارائه شده به منظور ارزیابی عملکرد دانشجو در پوشه حرفهتهیه گزارش نهایی نظارت داشته ب

ضبط گردد. فرآیند تحلیل محتوای برنامه درسی و تعیین ایده کلیدی برای تهیه واحد یادگیری و تولید مواد و منابع آموزشی مورد 
ورت می گیرد. از نظر زمانی تنظیم جلسات برای بررسی طرح و نیاز نیز زیر نظر استاد راهنما و با مشارکت معلم راهنما ص

ای صورت گیرد که دانشجو بتواند طرح درس پژوهی پیش بینی شده را با مشارکت معلمان در سطح  تولیدات دانشجو باید به گونه
ن/ کادر مدرسه ضروری است مدرسه اجرا و نتایج آن را گزارش نماید. در طول ترم حضور دانشجو در مدرسه برای تعامل با معلما

و جلسات گفتگو برای بررسی عملکرد دانشجو در 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. 

به این که سئوال/ مسئله ها/  نیاز های شناسایی شده برای شروع فرآیند درس پژوهی از اهمیت زیادی برخوردار  توصیه: با توجه
است و این سئوال/ مسئله ها/ نیاز ها باید از بستر مدرسه و کالس درس برخاسته باشد لذا، مشارکت کادر مدرسه در طول اجرای 

ریزی الزم را برای  برنامه 7و 2، 0راهنما با مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزی این برنامه ضروری است. توصیه می شود استاد 
کمک به دانشجو برای تهیه طرح درس پژوهی و اجرای موفقیت آمیز آن از سوی دانشجویان بنمایند. تعداد واحد های یادگیری 

یری )یک فصل/ بخش در کتاب درسی( تهیه شده و اجرای آن وابسته به طرح درس پژوهی است اما حد اقل یک واحد یادگ
 است. 

 شرط تأیید استاد راهنما الزامی است. همکاری پردیس ها و واحد های تابعه با دانشجو و مدرسه برای تأمین منابع/ امکانات به

 تکالیف عملکردی:  (5

 تهیه طرح درس پژوهی و تأیید آن توسط استاد راهنما بر مبنای چرخه درس پژوهی

 )تعریف روشن سئوال/ مسئله/ نیاز( با مشارکت معلمانتعیین هدف  -

 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 مل و گفتگوی حرفهتبیین و جلب مشارکت معلمان در فرآیند اجرا، تأ -

 ای در فرآیند طراحی، تولید و اجرا  بازبینی و بازاندیشی در مورد تصمیمات اتخاذ شده بر اساس گفتگو های حرفه -

 ثبت و واکاوی تجربیات در طول ترم توسط دانشجو

 تکالیف عملکردی  (2

 ادگیریمطالعه موقعیت یادگیری و شناسایی ظرفیت های آن برای تهیه طرح واحد ی -
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تهیه طرح واحد یادگیری بر اساس تحلیل برنامه درسی )کتاب درسی(، شناسایی ایده کلیدی/ مفاهیم و مهارت  -

 های اساسی..... 

 تدوین شایستگی  -

 طراحی تکالیف یادگیری و عملکردی -

 تولید مواد آموزشی مورد نیاز برای اجرای طرح واحد یادگیری -

 س/ مدرسههدایت فرآیند یادگیری در سطح کالس در -

 ارزیابی از شایستگی های کسب شده توسط دانش آموزان بر اساس مالک ها و سطوح عملکرد.  -

 ساختار طراحی واحد یادگیری: 

 منطق واحد یادگیری  (0

 شایستگی های مورد انتظار (2

 ایده کلیدی که واحد یادگیری حول آن سازماندهی می شود  (7

 ها/ و....( مفاهیم/ خرده مهارت مفاهیم و مهارت های اساسی )قوانین/ اصول/ خرده (0

 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  (3

 (7کارورزیبراساس مراحل یادگیری در  -فرصت های یادگیری ) سازماندهی فعالیت های یادگیری (0

تعیین اطالعات و مهارت های مستقیم)پایه ( و مورد نیاز یادگیرندگان برای انجام فعالیت های یادگیری و تکالیف  (3

 عملکردی

 تجربیات خارج از کالس درس برای انتقال آموخته ها به موقعیت واقعی  تعیین محدوده ی (01

 تکالیف عملکردی و نحوه ارزیابی آنتعیین تولیدات یادگیرندگان در جریان فعالیت های یادگیری و  (00

روش تفسیر، سطح دستیابی یادگیرندگان به شایستگی ها و راهبرد بازخورد دادن به دانش آموزان )تکالیف یادگیری،  (02

 جبرانی، تکمیلی، توسعه ای(

 انواع راهکار های سنجش  (07

 راهکار هایی برای بررسی بدفهی های یادگیرندگان (00

 ای حرفهت مل و واکاوی تجربیات 

 تعیین هدف -

 هابررسی پیش بینی -

 روشن نمودن موانع و محدودیت ها و راه حل ها -
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 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 حاصل از نشست ها و فرآیند گفتگوی حرفهواکاوی یادداشت های تأملی و تجربیات  -

 ای اتخاذ تصمیمات برای آینده حرفه -

 سمینارها

 سمینار ها در دو شکل اجرا می شود:

الف: در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجرای برنامه پیش بینی شده با هماهنگی معلم راهنما و ارائه بازخورد 
 دامه کار برای ا

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 

پس از اجرای هر مرحله به شیوه مشارکتی در گروه های پیش بینی شده به دانشجویان در  سمینار ها در هر یک از مراحل قبل و
 درک انتظارات و انتقال تجربیات به یکدیگر بسیار کمک می کند. 

 انواع سمینار ها
 سمینار با حضور استاد راهنما/ دانشجویان و معلمان راهنما 

ت و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الزامی)با برنامه ریزی و اعالم قبلی از سمینار های گروهی برای انتقال یافته ها و تجربیا
 سوی مدرس(

 سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترک )اختیاری و با درخواست دانشجویان(

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9
ی راهبرد های شناختی در تحلیل موقعیت راهبردهای مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، بکارگیر

های واقعی، تحلیل نقادانه برای شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد  های مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار های گروهی و 
 فردی ارائه می گردد. 

 . منابع آموزشی6
 منبع اصلی:

(. تهران: دانشگاه 0با رویکرد تربیت معلم فکور ) (. راهنمای عملی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان0730احمدی، آمنه )-
 فرهنگیان.
 منبع فرعی:

 شود()متعاقبا اعالم می

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

بر اساس واحد یادگیری طراحی شده و گزارش پایانی تهیه شده  0: ارزشیابی پایانی در درس کارورزی ارزشیابی پایانی

ان باید یافته های خود از نتایج عملکرد خود و تجربیات کسب شده در تعامل با صورت می گیرد، که در آن دانشجوی
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معلمان/ همقطاران را به منظور تعیین میزان اثر بخشی عملکرد خود و تأثیر آن بر یادگیری دانش آمزان ارائه و از آن دفاع 
 د. شونمایند. این جلسه با حضور معلمان راهنما/ اساتید گروه کارورزی تشکیل می

ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد های داده شده به نشست های گروهی در مرحله طراحی و تولید  ارزشیابی فرآیند:

واحد یادگیری، گزارش نشست ها در سطح مدرسه و واحد آموزشی با مشارکت معلمان/ همقطاران و نیز سمینار های درس 
طرح تهیه شده در جمع معلمان دفاع و یافته های خود از نتایج درس پژوهی در سطح مدرسه که در آن دانشجویان باید از 

پژوهی و نتایج مشارکت معلمان/ همقطاران درنتایج کسب شده را گزارش نماید. این جلسه می تواند با حضور معلمان 
 شود.راهنما/ کادر مدرسه تشکیل می

رس پژوهی به همراه بازخورد های داده شده در کلیه روایت های نوشته شده در مراحل مختلف د ارزیابی پوشه کار:

ای در  پوشه توسعه حرفه ای دانشجو ضبط و مبنای برنامه ریزی برای آموزش های بعدی و نیز دفاع از توانایی های حرفه
پایان دوره قرار می گیرد. یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد. پوشه 
ای  کار می تواند شامل ضبط جلسات دانشجو با معلمان در سطح مدرسه و نیز سایر مستنداتی که برای دفاع از عملکرد حرفه

 تدارک دیده شده 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:  011امتیاز درس کارورزی بر مبنای 

 امتیاز  21مدرسه:   ت شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و
 امتیاز  21ت گزارش های عملکردی تعامالت در سطح مدرسه:   

 امتیاز 21ت طراحی، تولید و اجرای واحد یادگیری 
 امتیاز  21ت گزارش درس پژوهی:  
 امتیاز 21ت دفاع در جلسه پایانی 

 سایر نکات: 

 نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی: 
 بندیتنظیم فهرست و فصل .94

 ارائه مقدمه، هدف/پرسش و تعاریف و مفاهیم کلیدی .98

 روش جمع آوری و اعتبار اطالعات .93

 روش تحلیل، تفسیر اطالعات .61

 ارائه یافته ها بر اساس پرسش های پژوهش روایی .65

 ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها .62

 ظرافت و زیبائی ظاهری .69

 نگارش ادبی و فنی .66

 کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر  پژوهش های کیفی رعایت ساختار علمی و .61
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 )پروژه(« کارنمای معلمی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن   – 5
سطح عالی مورد انتظار این است که یادگیرنده بتواند با درونی نمتودن دانتش کستب شتده، آن را در قالتب        ای، در آموزش حرفه

دانش کاربردی برای  شناسایی، صورتبندی و حل مسائل و ارائه خدمات اثربخش در حوزه  عمل تخصصی خود تجستم بخشتد.   

امکان به تصویر کشیدن  (02پژوهش روایتی )از نوع خودکاوی روایتیتکیه بر  انجام پروژه پایانی در برنامه تربیت معلم با

جانبه به تجارب کسب شده )زیسته( اعم از نظری و عملی در طول دوره تربیت معلم و با نگاه ژرف، تاملی و همه "منِ حرفه ای"
ا و ابهامات معلمتی، قتوت هتا و ضتعف     ه های دانشی، منشی و مهارتی حرفه معلمی، بصیرتارایه روایت شخصی از سایه روشن

دهد.  دانش و یافته های حاصل از این پژوهش برای ورود به عرصه خدمت  های ادراک شده را به دانش آموخته تربیت معلم می
متی  ریزی برای  نیل به آینده حرفه ای متامالنه، پویا و بالنده  ممکتن   حرفه ای رهاوردی قابل اتکاست که به پشتوانه آن برنامه

شود. انتظار می رود این درس)پروژه(، شایستگی دانشجومعلمان را در انجام عمل فکورانه )تاملی( ارتقاء داده و کمک نماید تا این 
 شایستگی در طول حیات حرفه ای آنان هم بروز و ظهور داشته باشد. 

 مشخصات درس
نام درس: کارنمای معلمی 

 )پروژه(
 2تعداد واحد:  

تشخیص زمان درس:  به 
 راهنما استاد

پیش نیاز ها: پژوهش و 
و کارورزی  0ای توسعه حرفه

0 
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 ستایر   روایت شده در طول دوره آمتوزش حرفته  دانشجویان با واکاوی، تحلیل و تفسیر تجربه های 

تجربیات روایت نشده )تجربیات پیشین(، با استفاده روشتمند از خودکتاوی روایتتی، تجربیتات متنتوع و      

بته رشتته تحریتر درآورده و از آن در     "من حرفه ای"پراکنده خود را در قالب روایت در برگیرنده ای از 

 جلسه گروهی دفاع نمایند.

 شایستگی اساسی:
CK& PCK  9سطح  2سطح  5سطح  هامالک 

                                                 
81 - narrative self-study 
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 کد :
2-0 & 0-2 & 7-7 

&0-7 

توانسته  استت روایتت    ای من حرفه

های خود را بته گونته   

ای سازماندهی کند که 

زاویتتد دیتتد یتتا جهتتت 

گیری های او را بدون 

پرداخت به جزئیتات در  

ابعتتاد مختلتتف عمتتل  

ای )روش  حرفتتتتتتتته

تتتتدریس، ستتتنجش،  

کتتالس و...( متتدیریت 

 به تصویر بکشد.

توانسته استت تجربیتات   

خود را در ابعتاد مختلتف   

عمل حرفه ای به تصویر 

بکشتتد و تتتأثیر آن را بتتر 

یتتادگیری ختتود، دانتتش  

آموزان و همقطارن تبیین 

 کند.

در سازماندهی تجربیات خود 

ابعاد عمل حرفته ای ) روش  

تدریس، ستنجش، متدیریت   

کتتالس و...( را در پیونتتد بتتا 

گر و به صورت سازمان یکدی

یافته به تصویر کشیده استت  

ای که تتأثیر و تتأثیر    به گونه

متقابتل ابعتتاد بتتر یکتتدیگر و  

مجموعاً بتر یتادگیری ختود،    

دانش آمتوزان و همقطتاران   

به وضوح به تصتویر کشتیده   

 شده است. 

قابلیددت هددا/  

 توانایی ها 

در تحلیتتتل و تفستتتیر 

تجربیتتتات ختتتود )از  

گذشته تا حال( توانسته 

برختتی قابلیتتت هتتای  

شخصی خود را که بتر  

ای او در  عمتتل حرفتته 

آینده تتأثیر گتذار متی    

باشد را شناسایی کرده 

امتتا نتوانستتته پرستتش 

هتتای فتتراروی ختتود و 

نحوه پاسخ به آن ها را 

بتتر استتاس تجربیتتات  

 کسب شده تبیین کند.  

در تحلیتتتتل و تفستتتتیر 

تجربیات خود )از گذشتته  

تا حال( توانستته قابلیتت   

های شخصی خود را که 

ای او در  بر عمتل حرفته  

آینده تأثیر گذار می باشد 

را شناستتایی کتترده بتته   

پرستتش هتتای فتتراروی  

خود بر استاس تجربیتات   

 کسب شده پاسخ دهد.   

در تحلیل و تفسیر تجربیتات  

ختتود )از گذشتتته تتتا حتتال(  

قابلیت های خود بته   توانسته

عنتتتوان یتتتک یادگیرنتتتده، 

آموزشگر و عضتوی از یتک   

ای را تبیین کنتد،   گروه حرفه

و پرسش های فرا روی خود 

را با توجه به تجربیات کسب 

شده و تنوع نقش ها مطترح  

و به آن ها پاستخ دهتد، بته    

ای که مسیر آینده حرفه  گونه

ای خود را به روشنی تبیتین  

 نماید.  

خودکدددداوی 

 روایتی

در متن پژوهشی درکی 

از کل و ارتبتاط آن بتا   

جزئیات را بترای قابتل   

دریافت نمودن حرکتت  

در متن پژوهشی درکتی  

آن بتتا از کتتل و ارتبتتاط 

جزئیتتات را بتترای قابتتل  

دریافتت نمتودن حرکتتت   

در متتتن پژوهشتتی درکتتی از 

کل و ارتباط آن با جزئیات را 

برای قابتل دریافتت نمتودن    

ته، حرکت خواننده میان گذش
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خواننده میان گذشتته،  

حال و آینده، و ارتبتاط  

زمتتان و مکتتان را بتته  

نمایش گذاشتته استت   

اما این رابطه منجر بته  

پاسخ دادن به پرستش  

هتتای پتتژوهش نشتتده 

 است.

خواننتتده میتتان گذشتتته، 

حتتال و آینتتده، و ارتبتتاط 

زمان و مکان و من های 

مختلتتف، را بتته نمتتایش 

گذارد و به پرسش هتای  

 پژوهش پاسخ دهد.

حال و آینده، و ارتباط زمتان  

و مکان و من های مختلتف  

را بتتته نمتتتایش گذاشتتتته و 

توانسته بته کمتک بتازگویی    

دوباره روایت )ساختن صحنه 

و پیرنتتگ( و بتتا پاستتخ بتته   

پرستتتش هتتتای پتتتژوهش، 

بصیرت حرفه ای ختود را بتا   

صورت بندی جدید در قالتب  

دانش کتاربردی بته نمتایش    

 بگذارد.

 

 ارائه و دفاع

اعتماد به نفس برای از 

دفتتاع از یافتتته هتتای  

پتتتژوهش برختتتوردار  

نیست و نظتم منطقتی   

میان معرفتی ایتده هتا    

حفتتظ رابطتته علتتت و  

معلولی میان یافته ها و 

پرسش های پتژوهش  

در ارائه مشتاهده نمتی   

 شود.

از اعتماد به نفس کتافی  

برای دفاع از یافته هتای  

پژوهش برخوردار است و 

می تواند نظم منطقتی را  

یان ایده هتا و پرستش   م

هتتای پتتژوهش برقتترار   

نماید و پاسخ به پرستش  

هتتتای طتتترح شتتتده در 

جریان دفتاع متکتی بتر    

یافته های پژوهش است 

و تصتتتتویر روشتتتتنی از 

ای او  توانایی های حرفته 

 را منعکس می کند.

از اعتمتتاد بتته نفتتس بتتاالیی 

بتترای دفتتاع از یافتتته هتتای  

پژوهش برخوردار است و می 

ا میتان  تواند نظتم منطقتی ر  

ایتتده هتتا و پرستتش هتتای   

پژوهش برقترار نمایتد و بته    

پرسش های طترح شتده در   

جریتتان دفتتاع بتتا استتتفاده از 

یافته هتای پتژوهش پاستخ    

های مستتدل و قابتل دفتاع    

ارائه نماید و چگتونگی طتی   

در آینتتده را بتتا  مستتیر حرفتته

تکیه بر تجربیات کسب شده 

 روشن کند.

 

 فرصت های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن – 2
ماهیت درس پروژه از نوع خودکاوی روایتتی و متکتی بتر مجموعته تجربیتات کستب شتده در طتول دوره آموزشتی و تجربیتات پیشتین            

ه بته  دانشجومعلم و فرصت های یادگیری مبتنی بر آموزش های ارائه شده در سرفصل درس پژوهش روایتی است، دانشتجو بایتد بتا توجت    
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مجموعه تجربیات خود )تجربیات پیشین، دوره کارورزی و سایر تجربیات کسب شتده در طتول دوره تحصتیلی( نستبت بته تنظتیم طترح        
پژوهشی )خودکاوی روایتی(، شناسایی منابع اطالعاتی، جمع آوری اطالعات و تحلیل و تفسیر اطالعات، آزمون اعتبار یافته ها اقدام کند و 

رش خود در قالب گزارش پژوهش روایتی از نوع خودکاوی روایتی اقدام نماید. این طرح زیر نظر استاد راهنما اجرا و نتایج نسبت به ارائه گزا
 آن برای دفاع در جلسه پایان دوره آماده می گردد. 

 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری چگونگی هدایت درس 9

نقاد و پژوهش است. هدف اصلی در این درس این استت کته دانشتجومعلم یافتته     های اصلی شامل حل مساله، تفکر تأملی، تفکر  راهبرد
های حاصل از تجربیات خود را صورتبندی نموده و در قالب دانش کاربردی ارائه نماید. در فرایند عمل، اقداماتی به شترح زیتر بته انجتام     

 رسد: می
یادداشت های شخصی، خاطرات، تصاویر، فتیلم هتای تتدریس، تولیتدات     . تهیه فهرستی از کلیه تجربیات، گزارش ها، دست نوشته ها، 0

فیزیکی و... در طول دوره تحصیلی )این مطالب می تواند مربوط به دوره تحصیالت مدرسه ای نیتز باشتد( و ترستیم آن در قالتب نقشته      
 (.mind mapذهنی )

روال منطقی مثل روند زمانی، چالش ها و پرستش هتایی کته    . ایجاد شرایط برای آنکه دستاوردها و تجارب دانشجومعلم بر اساس یک 2
 دانشجومعلم با آن روبرو بوده است یا ذهن او را به خود مشغول کرده است و... تنظیم شود.

سازی برای مرور و مرور دوباره تمام داده های جمع آوری شده از تجربیتات و حاشتیه نویستی بتر آن بتر استاس دریافتت هتا،          . فرصت7
ه در ایتن مرحلته نوشتته متی شتود، در مرحلته تحلیتل و تفستیر بته          قضاوت ها و... توسط دانشجومعلم. )یادداشت هتایی ک احساسات، 

 دانشجومعلم کمک می کند. توصیه می شود این کار با فاصله زمانی دست کم یک روز انجام گیرد(.
کارورزی، آموزشگران دروس دوره تحصیلی و حتی دوره  . درخواست مراجعه مجدد به همتایان )دانشجومعلمان(، معلمان راهنمای دروس0

اند. این گفتگوها باید درخدمت بته تصتویر    های قبلی یا سایر کسانی که در طول دوران تحصیل با آن ها سروکار داشته مدرسه، همکالس
ت غیررسمی باشد و موضوع گفتگو، ای باشند. )این مراجعات می تواند به صور تر از من حرفهای و یافتن تصویری شفاف کشیدن من حرفه

یادداشت های شخصی دانشجومعلم یا پرسش ها و چالش هایی باشد که با آن روبرو شده است. توصیه می شود فضای گفتگو به صورتی 
تحلیتل و   تنظیم گردد که امکان نقادی و نه ارزیابی را تدارک ببیند(. این گفتگوها بهتر است در دو مرحله صتورت بگیترد: یکبتار قبتل از    

 تفسیر تجربیات و در مرحله دوم پس از دستیابی به یافته های و به منظور اعتبارسنجی یافته های پژوهش.
ای توسط دانشجومعلم؛ پرسش هایی کته تصتویر روشتنی از     . کمک به مشخص نمودن پرسش هایی برای به تصویر کشیدن من حرفه1

دادن آینتده   کند و مسیر آینده او را به تصتویر متی کشتد )نشتان     شده( را مهیا می هویت حرفه ای دانشجومعلم )مبتنی بر تجربیات کسب
 ممکن، آینده محتمل و آینده مطلوب و نحوه حرکت در این مسیر حرفه ای(.

هتای   سازی برای آنکه دانشجومعلم بتواند هر نوع تحلیل ممکن قابل دفاع و یا با طی فرآیند کدگذاری و تحلیل و تفستیر یافتته   . زمینه6
آوری شتده را بترای تنظتیم گتزارش      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»
 بتر ستر آن و ایجتاد فرصتت بترای ارائته گتزارش بته دیگتر         های مکرر متتن تتدوین شتده و گفتگتوی      .  ایجاد فرصت برای بازخوانی3

دانشجومعلمان و فرصت دادن برای بازتدوین گزارش. حرکت رفت و برگشتی از گذشته به حال و از حال به آینده حرفه ای در طول ایتن  
 ها الزم است.   ها و نقادی بازبینی
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 راهبردهای ارزشیابی یادگیری –6 
ی مبتنی بر مشارکت است. استاد درس، مسئول ارزشیابی عملکرد دانشجومعلم است. در این درس، مردودی فرایند  ارزشیابی در این درس،

مطرح نیست اما نتظیم گزارش نهایی بر اساس اصول باید به انجام رسد و استاد درس کیفیت آن را تایید نماید. ارائه گتزارش در جلستات   
شود. استاد درس بتر   کم یک نوبت توسط سایر دانشجومعلمان انجام می زارش دستگیرد و نقادی هر گ گروهی دانشجومعلمان صورت می

 کند. ، نظارت میدر اصالح گزارش نهایی بکار گرفته شود ی گروهیها این نقادیاینکه 

 

 ساختار گزارش پایانی کارنمای معلمی )گزارشی از نوع خودکاوی روایتی( -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(. 

 مشابه(  بسم اهلل الرحمن الرحیم )یا عناوین .2

 )بر اساس فرمت دانشگاه(صفحه تاییدیه استاد راهنما و تعهد دانشجومعلم  .9

 )در صورت تشخیص دانشجومعلم(نامه  تقدیم .6

 )در صورت تشخیص دانشجومعلم(پیشگفتار  .1

 کلمات»و در زیر آن « عنوان»کلمه که اصل یافته نویسنده را آشکار کند. در باالی چکیده،  211-211: مشتمل بر چکیده .9

 شود. کلمه/ مفهوم( ذکر می 3-1« )کلیدی

ها، فهرست  فهرست مطالب الزامی است و در صورت نیاز فهرست جداول، فهرست نمودارها و شکلفهرست مطالب:  .4

تحلیل و تفسیر مورد استفاده 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.قرار گ

های اصلی گزارش است. در این  متن گزارش نیازمند ساختار خاصی نیست. آنچه مطرح است، وجود مولفه متن اصلی گزارش: .8

 انند ساختاری را شکل دهند:تو های زیر وجود داشته باشند؛ که اگر به همین ترتیب دنبال شوند می 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: 

وط به های ورود و تجارب مرب حی از انگیزهتواند به صورت یک متن پیوسته ارائه شود. آنچه مطرح است ارائه شر عناوینی باشد یا می
 کردن دیگران است.   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 در»، از آنچه «انتظار داشته»دانشگاه فرهنگیان( چه گذشته است. شرحی از ابتدا تا انتهای تحصیل. شرحی از آنچه 
تصمیماتی که اتخاذ کرده و »، شرحی از «نوع نگاهی که به رخدادهای واقع شده در فرایند تحصیل داشته»، شرحی از «آن زیسته

آنچه پذیرفته است )دانش »و شرحی از « آنچه در این جریان شنیده است )دانش ارائه شده(»، شرحی از «اعمالی که به انجام رسانده
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توانند بر اساس مجموعه روایت ها، گزارش ها، دست نوشته ها، تولیدات، یادداشت های روزانه،  صوال میاین موضوعات ا«. مورد قبول(
های ارزیابی عملکرد دانشجو، طرح های یادگیری، برگه های فعالیت یادگیری/ آزمون دانش آموزان، تصاویر و سایر اطالعات کاربرگ

جومعلم بهتر است به آنها استناد کند. باوجوداین، الزامی به ارائه مستندات نیست. جمع آوری شده.... در طول دوره تنظیم شوند و دانش
 آنچه مطرح و مقبول است، گزارش دانشجومعلم است.

 

رسد که اعالم  وقتی دانشجومعلم به شرح تجارب علمی و عملی خود پرداخت، زمان آن میکردن خود در آینده: تشریح معلمی

چه باورهایی درباره »کند دارای چهار وجه اساسی است: اول اینکه  اینکه او چگونه معلمی می« کند؟ بناست او چگونه معلمی»کند 
چه »سوم آنکه «. داند کردن متعهد می هایی در معلمی خود را به رعایت چه اصولی یا چه نظریه»دوم آنکه «. یادگیری و آموزش دارد

هایی مواجه های واقعی با چه چالش عمل معلمی را در موقعیت»و چهارم آنکه «. کردن خود لحاظ کرده است هایی را برای معلمی آرمان
 ، موضوع ارزشمندی است. «شود ها مواجه می او چگونه با چالش»شرح اینکه «. بیند می

  

نیازمند گوید، شرحی است از تجربه و آرمان. اما معلمی کردن  آنچه دانشجومعلم تا اینجا می ای دانشجومعلم: تعهدات حرفه

ای متفاوت هم عنایت داشته باشد. شرح اینکه او  است. این موضوع نیازمند آن است که دانشجومعلم از اکنون به آینده« تعالی مستمر»
عمل خواهد کرد، در اینجا « العمر یادگیرنده مادام»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 نیست،  آنچه در ارتباط با این گزارش است و به فهم یا اعتبار آن کمک می ها:پیوست .51

 .گیرد قرار میدر پیوست 

 

 

 نکات اساسی برای نگارش گزارش نهایی کارنمای معلمی
 تولیدی دانشجومعلم است که نسبت به تمام مفاد آن، متعهد است. « سند»هر گزارش، به عنوان  -0

 شود؛ عنوانی خالقانه برای نشان دان محتوای آن. منتشر می« عنوان»هر گزارش، تحت یک  -2

 شود. نگارشی و ویرایشی زبان فارسی، انجام مینگارش گزارش با رعایت قواعد  -7

 گردد. ها رعایت می بینی شده گزارش، در تمام گزارش حجم پیش -0

برای عناوین « برجسته»برای متن و از همان خط به صورت  00با اندازه « بی نازنین»ها از خط  در همه گزارش -1

 شود. استفاده می

 د.گرد ، تای  می«تای »متن گزارش با رعایت اصول  -6
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 شود. اصول زیبایی در تنظیم متن نهایی، رعایت می -3

 شود. های اجتماعی و دینی لحاظ و رعایت می در نگارش متن، اصول اخالقی و ارزش -0

 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  معلم انجام میبارگذاری گزارش نهایی در پورتال دانشگاه، توسط دانشجو -01

 گردد. منتشر شده قید می

 است. 7ساختار پیشنهادی برای تنظیم گزارش نهایی درس کارنمای معلمی به شرح جدول 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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
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 توسط استاد راهنما )با ذکر روز، ماه و سال(. 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 یه استاد راهنما و تعهد دانشجومعلمصفحه تایید 

 نامه )درصورت لزوم( تقدیم 

 )پیشگفتار )در صورت لزوم 

 کلمه  211-211: مشتمل بر ها چکیده و کلیدواژه 

 فهرست :ها  ها، فهرست پیوست فهرست مطالب، فهرست جداول، فهرست نمودارها و شکلها 

 

  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(»

 تشریح معلمی :کردن خود در آینده 

 « 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 

  هاپیوست
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دوره  مشخصات تدوین کنندگان برنامه درسی -1 پیوست

 کارشناسی پیوسته رشته آموزش ریاضی

 

 بازنگری برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش ریاضیموضوع: 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیانمجری: 

 دکتر ابراهیم ریحانیجناب آقای رئیس کارگروه: 

 اعضای کارگروه بازنگری و تدوین کنندگان سرفصل دروس )به ترتیب الفبا(:

سرکار خانم سید رقیه ادهمی، جناب آقای مهدی ایزدی، جناب آقای دکتر جلیل بدراقی، جناب آقای 

محمدرضا  دکتر فیروز پاشایی، سرکار خانم زهرا رحیمی، جناب آقای دکتر ابراهیم ریحانی، جناب آقای

سید صالحی،جناب آقای دکتر سعید شاهرخی، سرکار خانم اکرم قابل رحمت، سرکار خانم شکوه زین 

الدین، جناب آقای دکتر مرتضی علیشاهی، جناب آقای علیرضا عین الهی، جناب آقای هادی مین 

 باشیان، سرکار خانم سپیده نوروزی و سرکار خانم دکتر نرگس یافتیان.

 :انیفرهنگ ژهیو یعموم دروس رفصلس کنندگان نیتدو

 محمد دکتر یآقا جناب ،یزدلی یدهقان یهاد دکتر یآقا جناب ،یاحمد زهرا فاطمه خانم سرکار

 .یداوود

 : یاسالم تیترب تعلیم و دروس سرفصل کنندگان نیتدو

 نیشه دکتر خانم سرکار ،یحسن محمد دکتر یآقا جناب ،یقمصر زاده صادق رضایعل دکتر یآقا جناب

 منصوره خانم سرکار و ینوذر محمود دکتر یآقا جناب ه،یسجاد نرگس دکتر خانم سرکار ،یروانیا

 .هزاوه یمهدو

 :موضوعی-و تربیتی یتیترب دروس سرفصل کنندگان نیتدو
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 هزاوه، یمهدو منصوره خانم سرکار ،یاحمد آمنه خانم سرکار پور، یموس اله نعمت دکتر یآقا جناب

 دکتر خانم سرکار ،یقاسم میمر خانم سرکار ان،یالهام نگار خانم سرکار عطاران، عاطفه خانم سرکار

 .ینبو صادق یآقا جناب و دادرس محمد دکتر یآقا جناب ان،یک مرجان

 10/17/0731تاریخ بازنگری:  


