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فصل اول
معرفی برنامه

ریاضیبنیادین رشته آموزش معرفی
در برنامه درسی ملی جمهوري اسالمی ایران ریاضیات به عنوان علم مطالعه الگوها و ارتباطات، هنري داراي نظم و برخوردار 
از سازگاري درونی، زبانی دقیق براي تعریف دقیق اصطالحات و نمادها و ابزار کار در بسیاري از علوم و حرفه ها تعریف شده 

ریاضیات و کاربردهاي آن بخشی از زندگی روزانه، و در جهت حل مشکالت زندگی در : ده استهمچنین در سند مذکور آم. است
توانایی به کارگیري ریاضی در . حوزه هاي مختلف به شمار می آید که داراي کاربردهاي وسیع در فعالیتهاي متفاوت انسانی است

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

برنامه کارشناسی آموزش . تربیت دبیرانی که انتظارات برنامه درسی ملی را محقق سازند امري مهم و حیاتی به شمار می رود
تاکید و تمرکز بر رویکرد شایستگی . ریاضی  بر آن است تا دبیرانی شایسته براي آموزش ریاضیات در دوره متوسطه آماده نماید

در سند . دین آموزش و پرورش از ویژگی هاي اساسی مد نظر دانشگاه فرهنگیان بوده استمحور و همگامی با تحوالت بنیا
به عنوان هدایت کننده و اسوه اي امین و بصیر در فرآیند تعلیم و ) مربی(نقش معلم"تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز  بر 

.تاکید شده است"عمومیتربیت و موثرترین عنصر در تحقق ماموریت هاي نظام تعلیم و تربیت رسمی
مهم ترین برنامه دوره کارشناسی ریاضی از سه . برنامه هاي متفاوتی در گذشته در باره تربیت دبیران ریاضی وجود داشته است

این برنامه توسط شورایعالی برنامه ریزي وزارت . گرایش دبیري ریاضی، ریاضی محض و ریاضی کاربردي تشکیل شده بود
در این برنامه اهداف سه گرایش دوره کارشناسی ریاضی به شرح زیر تعریف شده . عالی به تصویب رسیده بودفرهنگ و آموزش 

:بود
تربیت دبیران و کارشناسان متخصص آموزشی که پاسخگوي نیازهاي آموزش و پرورش کشور در سطوح : گرایش ریاضی دبیري
.پیش از دانشگاه باشند
جامع در علم ریاضی که آمادگی الزم را براي ادامه تحصیل در جهت اشتغال به تربیت متخصصان : گرایش ریاضی محض

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

.وبرنامه ریزي را کسب نموده و نیز توانائی ادامه تحصیل درسطوح باالتر را داشته باشندصنعتی و اقتصادي، 
سه گرایش هسته مشترك قابل برنامه ریزي دروس بشکلی است که دانشجویان هر "در مقدمه این برنامه آمده است 

باال می توانند در صورت توانائی در دوره هاي اي از دروس را می گذرانند و با انتخاب مناسب دروس اختیاري در سالهايمالحظه
برنامه مذکور حدود سه دهه به همراه ".تحصیالت تکمیلی ریاضیات محض یا ریاضیات کاربردي به ادامه تحصیل بپردازند

.تغییرات و اصالحاتی محدود اجرا شده است
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ي درسی براي اولین بار درسی تحت ین برنامهدر ا. با تاسیس دارالفنون تربیت معلم در ایران شکل جدیدي به خود گرفت
با تصویب قانون تأسیس . اضافه شد تا معلمان مذکور از اصول اولیه براي تربیت کودکان مطلع گردند»اصول تعلیم«عنوان

ل در سا. هاي تحت نظارت این وزارتخانه قرار گرفتوزارت علوم و آموزش عالی، دانشسراي عالی به صورت یکی از دانشگاه
اي که به منظور تربیت معلمان هاي درسیي هفتاد، برنامهدر آغاز دهه. دانشسراي عالی تبدیل به دانشگاه تربیت معلم شد1353

واحد 40واحد تربیتی و 13واحد درسی عمومی، 8در این دوره، . ي کاردانی دو ساله بودابتدایی تنظیم شده بود، شامل دوره
واحد خاص توسعه دانش آموزش ریاضی معلمان بود که شامل دروس 6واحد تخصصی، 40از جمع . تخصصی قرار داده شده بود

این . شدمی) واحد2(و بررسی کتب ریاضی ابتدایی) واحد2(، روش تدریس ریاضی ابتدایی)واحد2(مبانی ریاضیات ابتدایی
رنامه درسی کاردانی آموزش ریاضی که به منظور همچنین ب. تربیتی تأکید داشتند-دروس، در حالت قصد شده، به دانش محتوایی

واحد درس تخصصی 38واحد تربیتی و 17واحد درس عمومی، 14تربیت معلم ریاضی مقطع راهنمایی تدوین شده بود، شامل 
3(ئلهآموزش ریاضی و حل مس: تربیتی تنظیم شده بود و عبارتند از-واحد در راستاي دانش محتوایی11واحد، 38بود که از این 

). واحد2(، تاریخ ریاضی)واحد3(، کاربرد کامپیوتر در آموزش ریاضی)واحد3(هاي ریاضی دوره راهنمایی، بررسی کتاب)واحد
واحد دروس پایه، 61واحد عمومی، 20: شامل1372دروس دبیري ریاضی در برنامه مصوب شوراي عالی برنامه ریزي در سال 

.وس تخصصی بودواحد در39اصلی، تخصصی و الزامی،
،، در راستاي ارتقاي دانش معلمان، برنامه درسی کارشناسی ناپیوسته هم مورد توجه قرار گرفـت  80ي هاي نخستین دههدر سال

واحـد  8برنامه درسی کارشناسی آموزش ابتدایی، شامل . که خاص معلمان ابتدایی و راهنمایی بود که داراي مدرك کاردانی بودند
واحد که با عنوان آموزش 2واحد تخصصی، تنها 43از تعداد . واحد اختیاري بود10واحد تخصصی و 43بیتی، واحد تر9عمومی، 

واحد 8برنامه درسی کارشناسی ناپیوسته آموزش ریاضی هم شامل . تربیتی تمرکز دارد-ریاضی در ابتدایی بود، به دانش محتوایی
هـاي تحلیـل محتـواي    واحـد بـا عنـوان   12واحد، 47اختیاري بود که از این واحد 4واحد اصلی و 47واحد تربیتی، 11عمومی، 

، تاریخ )واحد2(اي در آموزش ریاضیافزارهاي رایانه، کاربرد نرم)واحد3(هاهاي درسی ریاضی راهنمایی و روش تدریس آنکتاب
-تربیتی تأکید داشته-، به دانش محتوایی)واحد4(ي مسایل یادگیري و آموزش ریاضی، طراحی و مطالعه)واحد3(و فلسفه ریاضی

.  اند
واحد عمومی، 20برنامه درسی کارشناسی ریاضی نیز که خود داراي سه گرایش محض، کاربردي و دبیري بوده است، مشتمل بر 

واحـد  39از . واحـد اختیـاري بـوده اسـت    15واحـد تخصصـی گـرایش دبیـري و     39واحد تخصصی و مشترك سه گرایش، 61
-که به دانش محتوایی) 2و 1دو درس سه واحدي آموزش ریاضی(واحد6واحد ریاضی و 16واحد دروس تربیتی، 17تخصصی، 

. اندتربیتی اشاره دارد، بوده
% 17کاردانی راهنمایی، % 16دبیرستان، % 4.5حدود (توان گفت درصد ناچیزي از دروس تربیت معلم ریاضیدر حقیقت، می

- در سطح قصد شده، به دانش محتوایی) کارشناسی ناپیوسته ابتدایی% 3کاردانی ابتدایی، % 10ایی، کارشناسی ناپیوسته راهنم
نحوه اجراي دروس تربیتی که به متخصصان تعلیم و تربیت واگذار شده بود، آنقدر نامناسب بود که اغلب . اندتربیتی تأکید داشته

گونه ها آنلذا این درس. یکباره هنگام فارغ التحصیل شدنشان بگیرندگذاشتند تا ها را میدانشجویان دبیري ریاضی، این درس
ها البته باید گفت در برخی دانشگاه). 1381زنگنه، میزگرد آموزش معلمان ریاضی، (که باید در تربیت معلمان اثرگذار نبودند
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شدند که ارائه می4، فلسفه ریاضی23و1، نرم افزارهاي ریاضی 2، آزمایشگاه ریاضی1واحدهاي اختیاري نظیر تاریخ علم ریاضی
آمد، اما مسئله اصلی این بود که ارائه چنین تربیتی به حساب می-به عنوان موقعیتی براي آشنایی دانشجویان با دانش محتوایی

شان هاي مختلف در مورد وجود چنین دروسی با توجه به کادر آموزشیهاي ریاضی دانشگاهاي 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، نیازهاي آن و دانش محتوایی
. نیاز موجود یاري رساند

دچار تغییراتی شد که در آن، رشته ریاضی از سه گرایش، تبدیل به رشته جامع 1388رنامه درسی رشته ریاضی نیز در سال ب
-ریاضیات و کاربردها شد و دیگر هیچ رد و اثري از دبیري ریاضی و واحدهاي مربوط به آن در این برنامه درسی به چشم نمی

افزارهاي و نرم) واحد3(، تاریخ ریاضی)واحد3(، آموزش ریاضی)واحد3(لم ریاضیدر این برنامه درسی، دروس فلسفه ع. خورد
-ها به شکل اختیاري ارایه میي آنتربیتی هستند؛ اما همه-هایی هستند که در راستاي دانش محتوایی، درس)واحد3(ریاضی

. شوند
را شاید 1390مند آموزش دهد، در سال برنامه نظامتشکیل دانشگاه ویژه فرهنگیان که بتواند معلمان مدارس کشور را با یک 

27واحد تخصصی ریاضی و 67در برنامه درسی جدید . ي تحول دیگري در برنامه درسی تربیت معلم ریاضی دانستبتوان نقطه
.واحد محتوایی تربیتی ریاضی در نظر گرفته شده است

منطق برنامه درسی 

با توجه به تعریف . در برنامه هاي درسی سابق، تمرکز اصلی در تربیت معلم بر آموزش دانش موضوعی و دانش تربیتی است
در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ در برنامه بازنگري 6و همچنین بند دوم هدف عملیاتی ساحت علمی فناورانه5تربیت

ان را مد نظر قرار گرفته و باعث ایجاد ارتباط نزدیک میان نظر و عمل شده و شده، رویکرد شایستگی محور در آموزش معلم
منظور از دانش کاربردي، دانشی است که فرد را قادر . فرصتی را براي معلمان جهت دستیابی به دانش کاربردي تدارك می بیند

دانش کاربردي، تنها از . ري و عمل نمایدگیها را تشخیص دهد و بر اساس آن، تصمیممی سازد در موقعیت هاي مختلف، پدیده
الگوي 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 "اي

به عنوان نمونه دانشگاه علم و صنعت، صنعتی شاهرود. 1
به عنوان نمونه دانشگاه شهید بهشتی. 2
به عنوان نمونه دانشگاه شهید بهشتی. 3
به عنوان نمونه دانشگاه شهید بهشتی و شاهرود. 4
اي تحقق آگاهانه و دگی برتربیت فرایندي است تعالی جویانه، تعاملی، تدریجی، یکپارچه و مبتنی بر نظام معیار اسالمی که به منظور هدایت افراد جامعه به سوي آما. 5

اسالمی فراهم می اختیاري مراتب حیات طیبه در همه ابعاد که زمینه هاي مناسب تکوین و تعالی پیوسته هویت ایشان را در راستاي شکل گیري و پیشرفت جامعه 
.آورد

توان تفکر، درك و کشف پدیده ها و رویدادها به عنوان آیات تربیت پرورش یافتگانی که از دانش هاي پایه و عمومی سازگار با نظام معیار اسالمی، همچنین از. 6
.رخوردارندالهی و تجلی فاعلیت خداوند در خلقت و نیز دانش، بینش و مهارت ها و روحیه مواجهه علمی و خالق با مسائل فردي و خانوادگی و اجتماعی ب
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موفقیت بسیاري از کشورهاي 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 برتاثیر دانش معلمان ریاضی بر.  ارزیابی بین المللی تیمز بوده است

بازنگري هاي .موفقیت در تربیت دانش آموزانی شایسته بدون توفیق در تربیت دبیرانی کارآمد امکان پذیر نیست.  انکار است
اگر انتظار . قبلی در برنامه درسی دبیري ریاضی محدود به تغییراتی اندك در محتوا و حجم برخی از واحدهاي درسی بوده است

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

، و 9،  دانش پداگوژي عمومی8،  دانش پداگوژیکی محتوا7تار برنامه کارشناسی آموزش ریاضی در چهار گروه دانش محتواساخ
تعامل مناسب بین این چهار گروه دروس در آماده سازي دبیران با صالحیت نقشی اساسی . دانش عمومی تنظیم شده است

برنامه هاي  قبلی موجب نادیده گرفته شدن بسیاري از جنبه هایی است تاکید بیش از حد به محتواي ریاضی در . خواهد داشت
پژوهش ها نشان می دهند که تعداد درس هاي ریاضی ارائه شده به . که در آماده سازي معلمان ریاضی نقشی اساسی دارند

ین این ارتباط ضعیف می ولی بعد از یک سطح مع. دانشجو معلمان در طی تحصیل ارتباط مثبتی با پیشرفت دانش آموزان دارد
با وجود حجم باالي دروس ریاضی در برنامه هاي گذشته، همه نیازهاي دانشجو معلمان براي تدریس در دوره متوسطه . شود

یکی ازدالیل این . به طور مثال به نظر می رسد بسیاري از دبیران ریاضی مایل به تدریس هندسه نیستند. برطرف نمی شده است
. برنامه آن ها را به قدر کافی براي این امر آماده نکرده استموضوع آن است که

شایستگی هاي مورد انتظار در برنامه درسی / اهداف

: آموخته رشته آموزش ریاضی بتواندرود دانشانتظار می

ی فرصت هایی با تکیه بر ارزش هاي اسالمی و اصول اخالقی و ارزشگذاري به فرهنگ و هویت دینی و ملی خود اقدام به طراح
.براي یادگیري دانش آموزان نماید

.از دانش موضوعی ریاضی براي حل مسائل علمی و هدایت دانش آموزان در موقعیت هاي یادگیري استفاده نماید
از راهبردهاي متنوع آموزشی متناسب با حوزه ریاضی براي پاسخ به نیازهاي دانش آموزان یا شناسایی و حل مسائل آموزشی 

.استفاده کند
.فرصت هایی را براي پرورش تفکر و ارتقاي توانایی حل مسئله و مدل سازي دانش آموزان فراهم سازد

.از زبان هنر براي آموزش مفاهیم ریاضی و تقویت درك بصري دانش آموزان استفاده کند
تربیتی و توسعه توانایی / از فناوري اطالعات و ارتباطات در حوزه آموزش ریاضی براي خلق یا غنی سازي فرصت هاي آموزشی

.اي استفاده نمایدهاي حرفه
تعریف دوره

7 Content Knowledge
8 Pedagogical Content Knowledge
9 General Pedagogy
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هاي آموزش عالی اسـت کـه هـدف آن تربیـت معلمـانی اسـت کـه واجـد         دوره کارشناسی پیوسته آموزش ریاضی، یکی از دوره
.باشندی هاي الزم جهت آموزش دروس ریاضی در دوره متوسطه میشایستگ

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

طول دوره
ال است که با نظام آموزشی واحدي در هشت نیمسال تحصیلی قابـل اجـرا   طول دوره کارشناسی پیوسته آموزش ریاضی، چهار س

یدرسـ واحـد هـر يبـرا ساعت،16ينظریدرسواحدهريبرا. استیآموزشهفته16شاملیلیتحصمسالینهر.خواهد بود
ـ . اسـت شـده منظـور ساعت64يکارورزواحدهريبراوساعت48یکارگاهیدرسواحدهريبراساعت،32یعمل نیهمچن

.بودخواهدراهنمااستادصیتشخبه) پروژه(یمعلميکارنمادرسساعت

واحد هاي درسی
19واحـد دروس عمـومی،   27از ایـن تعـداد   . استواحد150ریاضیآموزش تعداد کل واحدهاي درسی دوره کارشناسی پیوسته 

.باشدتخصصی میواحد دروس 86وواحد دروس تربیتی18واحد دروس تربیت اسالمی، 

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

تعداد واحدنوع درس
واحد8مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوريعمومی

واحد16معارف اسالمی
واحد3ویژه دانشگاه فرهنگیان

واحد19تعلیم و تربیت اسالمی
واحد18تربیتی

واحد80تخصصی 
واحد6انتخابی
اضافه بر سقف واحداختیاري
واحد150جمع
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فصل دوم 

جداول دروس
ول دروس عمومی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و امشتمل بر جدریاضیی پیوسته رشته آموزش جداول دروس دوره کارشناس

تخصصی انتخابی دروس تخصصی وفناوري، دروس عمومی ویژه دانشگاه فرهنگیان، دروس تربیت اسالمی، دروس تربیتی، 
.باشدمی

دروس عمومی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش ریاضی-2جدول 

دروس معارف اسالمی عمومی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش ریاضی-3جدول 

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

نوع 
شایستگی

کد
درس

عنوان 
درس

تعداد 
واحد

پیش ساعت
نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

عمومی 

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

89664160جمع

نوع 
شایستگی

کد 
تعداد عنوان درسگرایشدرس

واحد

توضیحاتساعت
2+14تعداد  (

)واحد الزامی کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

عمومی

مبانی 
نظري 
اسالم

اندیشه اسالمی 
32-232)مبدا و معاد(1

انتخاب دو درس 
واحد4به ارزش 

اندیشه اسالمی 
نبوت و (2

)امامت
232-32

32-232انسان در اسالم
حقوق اجتماعی 
و سیاسی در 

اسالم
232-32

انتخاب یک 32-232فلسفه اخالق اخالق 
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.وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، این درس جزو دروس اجباري گروه معارف اسالمی قرار دارد03/04/1386مورخ 7073/2به استناد ابالغیه شماره -10
ها گروه ها و اجراي این درس در سطح دانشگاهوزارت علوم، تحقیقات و فناوري، مسئول تنظیم برنامه25/06/1392مورخ 93727/2به استناد ابالغیه شماره - 11

.معارف اسالمی است

با تکیه بر (اسالمی
)مباحث تربیتی

2درس به ارزش 
واحد

اخالق اسالمی 
مبانی و (

)مفاهیم
232-32

آیین زندگی 
اخالق (

)کاربردي
232-32

عرفان عملی 
32-232اسالمی

انقالب 
اسالمی

انقالب اسالمی 
32-232ایران

انتخاب یک 
2درس به ارزش 

واحد

آشنایی با 
قانون اساسی 

جمهوري 
اسالمی ایران

232-32

اندیشه سیاسی 
امام خمینی 

)ره(
232-32

تاریخ و 
تمدن 

اسالمی

تاریخ تحلیلی 
انتخاب یک 32-232صدر اسالم

2درس به ارزش 
واحد 32-232تاریخ امامت

آشنایی 
با منابع 
اسالمی

تفسیر 
انتخاب یک 32-232موضوعی قرآن

2درس به ارزش 
واحد تفسیر 

موضوعی نهج 
البالغه

232-32

تاریخ فرهنگ و تمدن 
الزامی32-10232اسالم و ایران

الزامی32-11232خانواده و جمعیتدانش 

256-14256+2جمع
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دروس عمومی ویژه دانشگاه فرهنگیان دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش ریاضی -4جدول 

آموزش ریاضیدروس تعلیم و تربیت اسالمی دوره کارشناسی پیوسته -5جدول 

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

نوع 
شایستگی

کد 
عنوان درسدرس

تعداد 
واحد

پیش ساعت
نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

عمومی

بهداشت و / سالمت
2163248صیانت از محیط زیست

--**1نگارش خالق
13232نگارش علمی

3166480جمع

نوع 
تعداد عنوان درسکد درسشایستگی

واحد
پیش ساعت

نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

ت اسالمی
تعلیم و تربی

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

)هاي تربیتساحت
23232

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

))ع(اهل بیت 
34848

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

23232ا.ا.عمومی  در ج

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

با (اي معلم اخالق حرفه
تاکید بر حقوق و تکالیف 

)اسالمی
34848

و عمل تربیتی تاریخ اندیشه
23232در اسالم و ایران

نقش اجتماعی معلم از 
23232دیدگاه اسالم

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

12 Pedagogical Knowledge (PK)

نوع 
شایستگی

کد 
درس

تعداد عنوان درس
واحد

پیش ساعت
نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

علم تربیت
PK

12

23232روانشناسی تربیتی
23232جامعه شناسی تربیتی

23232نظریه هاي یادگیري و آموزش 
2163248هاي تدریس اصول و روش
هاي راهنمایی و اصول و روش

2163248مشاوره 

2163248ارزشیابی از یادگیري 
13232کاربرد هنر در آموزش 
13232کاربرد زبان در تربیت
23232مدیریت آموزشگاهی 

آموزش و پرورش تطبیقی با 
23232تاکید بر دوره هاي تحصیلی

18208160336جمع
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ریاضیی پیوسته رشته آموزش دروس تخصصی دوره کارشناس-6جدول 
نوع 

شایستگی
کد 
درس

تعداد عنوان درس
واحد

پیش نیازساعت
کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

موضوعی

-96---143264ریاضی عمومی 

1ریاضی عمومی80---231664ریاضی عمومی 
مبانی علوم 

-48----348ریاضیات

ریاضی هم نیاز با 64---33232فیزیک پایه
1عمومی

مبانی کامپیوتر و 
-48---21632برنامه سازي

معادالت 
2ریاضی عمومی48----348دیفرانسیل

مبانی ماتریسها و 
48----348جبر خطی

مبانی علوم ریاضیات64----1464جبر

،  2ریاضی عمومی64----1464آنالیز ریاضی 
مبانی علوم ریاضیات

1ریاضی عمومی 80---44832آمار و احتمال

مبانی علوم ریاضیات48----348مبانی ترکیبیات 

مبانی علوم ریاضیات48----348نظریه اعداد

مبانی علوم ریاضیات 48----348مبانی هندسه

مبانی آنالیز 
48----348عددي 

مبانی کامپیوتر و 
ماتریسها، جبرخطی، 

1آنالیز
مبانی منطق و 
مبانی علوم ریاضیات48----348ها          نظریه مجموعه

نظریه گراف و 
مبانی ترکیبیات32----232کاربردها   

مبانی علوم ریاضیات64--48-216مقدمه اي بر
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ايهندسه مدرسه

48--48--1تخصصیزبان
زبان عمومی و 
30گذراندن حداقل 

واحد تخصصی ریاضی
53704208961232جمع

موضوعی
-

تربیتی

فلسفه معلمی در 
16----116آموزش ریاضی

برنامه ریزي درسی 
48---21632در آموزش ریاضی 

راهبرد هاي 
تدریس در آموزش 

ریاضی
ریزي درسی در برنامه48--48--1

آموزش ریاضی

طراحی آموزشی در 
ریزي درسی در برنامه48--48--1آموزش ریاضی

آموزش ریاضی
طراحی واحد 
یادگیري در 

آموزش ریاضی
طراحی آموزشی در 48--48--1

آموزش ریاضی

هاي آزمون
تحصیلی و آزمون 
سازي در آموزش 

ریاضی

ارزشیابی پیشرفت 48---21632
تحصیلی

تحلیل محتواي 
برنامه ریزي درسی در 48---21632کتاب درسی 

آموزش ریاضی
فناوري اطالعات و 

ارتباطات در 
1آموزش ریاضی 

هاي هفتگانهمهارت48--48--1

فناوري اطالعات و 
ارتباطات در 

2آموزش ریاضی  
1--48--48-

فناوري اطالعات و 
ارتباطات در 

3آموزش ریاضی 
1--48--48-

هاي خاص  تجربه
اي در آموزش حرفه

ریاضی
1-32---32-
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توسعه پژوهش و
: 1اي حرفه

پژوهش روایی 
1--48--48

پژوهش و توسعه 
اقدام : 2اي حرفه

پژوهی
1--48--48

پژوهش و توسعه 
درس : 3اي حرفه

پژوهی
1--48--48

12128128کارورزي 

شناسی تربیتی، روان
هاي اصول و روش

تدریس و پژوهش و 
: 1ايتوسعه حرفه

پژوهش روایی
1کارورزي 22128128کارورزي 

و طراحی 2کارورزي 32128128کارورزي 
آموزشی

طراحی و 3کارورزي 42128128کارورزي 
واحد یادگیري

کارنماي معلمی 
2)پروژه(

به 
تشخیص 

استاد 
راهنما

-

- پژوهش و توسعه حرفه
-کنش پژوهی:  2اي

پژوهش و توسعه 
درس : 3ايحرفه

پژوهی
1088-2764128384512جمع

2320-80768336480512جمع کل



۱۶

13ریاضیرشناسی پیوسته آموزش انتخابی دوره کادروس -7جدول 

دروس اختیاري دوره کارشناسی پیوسته آموزش ریاضی-8جدول 

.واحد از جدول دروس انتخابی واحد درسی انتخاب نماید6دانشجو می تواند به میزان -13
هاي کاردانی و کارشناسی ین درس به صورت اختیاري براي کلیه دورهاوزارت علوم، تحقیقات و فناوري، 04/03/1390مورخ 41903/21به استناد ابالغیه شماره -14

.هایی که دروس اختیاري ندارند به عنوان مازاد بر سقف واحدهاي درسی ارائه شودارائه و براي رشته
هاي کاردانی و کارشناسی ارائه ین درس به صورت اختیاري براي کلیه دورهاوزارت علوم، تحقیقات و فناوري، 18/03/1395مورخ 52530/2به استناد ابالغیه شماره -15

.ی که دروس اختیاري ندارند به عنوان مازاد بر سقف واحدهاي درسی ارائه شودهایو براي رشته

نوع 
شایستگی

کد 
نام درسدرس

تعداد
واحد

ساعت
پیش نیاز

کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

موضوع
ی

آمار و احتمال 
1آمار و احتمال 64---33232پیشرفته

1آنالیز48----348توابع مختلط
1آناللیز48----2348آنالیر 

1جبر48----2348جبر
بهینه سازي 

مبانی ماتریسها، جبرخطی48----348خطی

هندسه 
مبانی ماتریسها، 48----348دیفرانسیل

1جبرخطی، آنالیز ریاضی
برنامه سازي 

مبانی کامپیوتر و برنامه 48----348پیشرفته
سازي

توپولوژي 
1آنالیز ریاضی48----348عمومی

400---2436832جمع 

نوع 
شایستگی

کد 
تعدادنام درسدرس

واحد
پیش ساعت

نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

موضوعی

هاي آشنایی با فرهنگ و  ارزش
14232دفاع مقدس

15232هاي زندگی دانشجوییمهارت

464جمع 
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)نیمسال8(دروس در طول دوره تحصیلی چهارساله و نسبت انواع دروس در هر نیمسال تحصیلی توزیع -9جدول 

نوع 
درس

تحصیلینیمسال

اول
تعداد 
دومواحد

تعداد 
سومواحد

تعداد 
چهارمواحد

تعداد 
پنجمواحد

تعداد 
ششمواحد

تعداد 
هفتمواحد

تعداد 
هشتمواحد

تعداد 
واحد

معارف عمومی

اندیشه 
اندیشه ن12اسالمی 

2اسالمی 
انقالب ن2

اسالمی 
ایران

ن2
اخالق 

مبانی و (اسالمی
)مفاهیم

ن2
دانش 

خانواده و 
جمعیت

تفسیر موضوعی ن2
--ن2قرآن

تاریخ 
تحلیلی 

صدر اسالم
تاریخ فرهنگ و ---ن2

----ن2تمدن اسالمی

عمومی

تربیت 
-ن3زبان خارجین2زبان فارسیع21تربیت بدنی ع11بدنی

بهداشت و /سالمت
صیانت از محیط 

زیست
+ ن1

ع1
نگارش 
-ع1علمی

--
نگارش 
-----ع1خالق

تربیت اسالمی

فلسفه 
تربیت در  

ا.ا.ج
-ن3

فلسفه 
تربیت 

رسمی و 
عمومی  در 

ا.ا.ج

ن2

سیره تربیتی 
پیامبر و اهل 

باتوجه ) (ع(بیت 
به مراحل و 

هاي ساحت
)تربیت

ن2

خیتار
هاوشهیاند

یتیتربعمل
ودراسالم

رانیا

ن2
نظام تربیتی اسالم 

براساس قرآن و (
روایات  معصومین 

))ع(
ن3

اخالق
ي احرفه
با (معلم

تاکید 
حقوقبر

فیوتکال
-)اسالمی

ن3
نقش 

اجتماعی 
معلم از 

دیدگاه اسالم
ن2
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اسناد، قوانین 
و سازمان 
آموزش و 
پرورش در 

ا.ا.ج

ن2
تربیتی

/
علم تربیت

روانشناسی 
مدیریت ن2تربیتی

--ن2آموزشگاهی

آموزش و 
پرورش 

تطبیقی با 
تاکید بر 

هاي دوره
تحصیلی

کاربرد زبان در ن2
کاربرد هنر ع1تربیت

ع1در آموزش
اصول و 

هاي روش
راهنمایی و 

مشاوره

+ن1
ع1

نظریه هاي 
یادگیري و 

آموزش
اصول و روش ن2

هاي تدریس
+ ن1

جامعه شناسی ---ع1
ارزشیابی از  ن2تربیتی

یادگیري
+ ن1

-ع1

30(موضوعی تربیتی
واحد
(

فلسفه 
معلمی در 
آموزش 
ریاضی

ن1

فناوري در 
حوزه آموزش  
در آموزش  

1ریاضی
ك1

فناوري در 
حوزه 

آموزش  در 
آموزش  

2ریاضی

ك1

فناوري در حوزه 
آموزش  در 
آموزش  

3ریاضی
42کارورزي32کارورزي 22کارورزي12کارورزيك1

-
برنامه ریزي 
درسی در 
آموزش  

ریاضی

ن 1
 +
ع1

راهبرد هاي 
تدریس در 
آموزش  

ریاضی
ك1

طراحی آموزشی 
در آموزش  

ریاضی
ع1

طراحی واحد 
یادگیري در 
آموزش  

ریاضی

ع1
پژوهش و توسعه 

اقدام : 2اي حرفه
پژوهی

ك1
پژوهش و 

توسعه 
: 3اي حرفه

درس پژوهی

ك1
کارنماي 
معلمی 

)پروژه(
2
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--
تحلیل 

محتواي 
مواد 

آموزشی

+ن1
ع1

پژوهش و
اي حرفهتوسعه

پژوهش : 1
روایی

--ك1

آزمون هاي 
تحصیلی و 

آزمون سازي  
در آموزش  

ریاضی

ع1+ن1
تجربه هاي 

خاص 
داري کالس

ن1

موضوعی 

ریاضی 
1عمومی

+ ن2
ع2

ریاضی 
2عمومی

+ ن1
ع2

مبانی 
ماتریسها و 

جبرخطی
آنالیز ریاضی ن3مبانی ترکیبیاتن3

مبانی آنالیز ن3نظریه اعدادن3مبانی هندسهن14
ن3عددي

بانی علوم م
ن3ریاضیات

و مبانی منطق 
ریه  ظن

مجموعه ها
ن3

معادالت 
آمار و ن14جبرن3دیفرانسیل

و نظریه گرافع1+ن3احتمال
درس ن2کاربردها

درس ن3اختیاري اول
ن3اختیاري دوم

-
مبانی  

کامپیوتر و 
برنامه سازي

+ ن1
+ ن2فیزیک پایهع1

-ع1
مقدمه اي بر

هندسه 
ايمدرسه

1+ن1
--ك1زبان تخصصیك

جمع 
2018201919191817واحد
1711151614121015نظري
36312232عملی

1221211-کارگاهی
2222----کارورزي

2-------پروژه



۲۰

فصل سوم
سرفصل دروس

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اي معنادار با سازند تا دانشجو بتواند آنچه آموخته است را به گونهاي فراهم میزمینهتعریف ارائه شده براي سواد سالمت، 
هاي فردي، بین فردي، تفکر انتقادي و هایی مهارتهمچنین با انجام چنین فعالیت. دگی خود پیوند بزندبافت واقعی زن

چون در یک دیدگاه وسیعتر از سالمت بایستی حفظ محیط زیست سالم نیز مورد عالوه بر این، . یابدخالق در او پرورش می
.محیط زیست اختصاص یافته استگیرد، بخشی از این واحد درسی نیز به صیانت ازتوجه قرار 
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مشخصات درس
عملی-نظري: نوع درس
2: تعداد واحد

)عملی- نظري(

سالمت، بهداشت و صیانت از محیط زیست: نام درس

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

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

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

شایستگی اساسی
3سطح 2سطح 1سطح هامالك

دریافت و انتقال 
اطالعات سالمت

توانسته است از منابع 
متعدد و معتبر اطالعات 

تواند کسب نماید اما نمی
آن را به دیگران انتقال 

.دهد

توانسته است از منابع متعدد و 
کسب نماید و معتبر اطالعات 

تا حدودي آن را به دیگران 
.انتقال دهد

توانسته است از منابع 
متعدد و معتبر 
اطالعات کسب نماید 

هاي کارآمد و به شیوه
آن را به دیگران 

.انتقال دهد
توانسته است یک برنامه برنامه سالمت

سالمت براي 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 حدودي 

.اثربخشی آن را مشخص سازد

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

اي روشن گونه
اثربخشی آن را 

. مشخص سازد

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

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت
مبانی سالمت: بخش نخست

اول

هاي مختلف مرتبط با سالمت؛ مفهومآشنایی با مدرس، دانشجویان و سرفصل درس؛ معرفی
.آشنایی با تاریخ تحول علم سالمت همگانی و رویکردهاي سالمت همگانی
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)1+2(

ساعت

معارفه و آشنایی 
)در کالس(تکلیف عملی با مفاهیم پایه

شود را ها ارزش محسوب میاي پنج الویت که براي آناز دانشجویان بخواهید روي برگه
ها جایی ان این الویتیادداشت کنند و سپس همراه آنان بررسی کنید آیا سالمتی در می

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،هاي پیشین، نویسی و ترسیم چشم انداز، تجربه
.تحویل دهند) مدرس(درس دو واحدي بیان نمایند و پیش از پایان نشست به شما 

در پایان این جلسه، از دانشجویان بخواهید مصادیق اقدامات سالمت همگانی : تکلیف عملی
.نددر پیرامون خود را شناسایی کنند و گزارشی از آن ارائه ده

دوم
)1+2(

سنجش نیازهاي 
سالمت

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

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

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

سوم
)1+2(

معرفی 
هاي نمایهپایگاه

اطالعات سالمت

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

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

.اند را در قالب گزارش به کالس ارائه دهندآنچه آموخته. گردش کنند
ایرانیانعوامل تهدید کننده سالمت: بخش دوم

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

.این جلسه باید در مکانی برگزار شود که امکان دسترسی به رایانه و اینترنت وجود دارد. 16
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چهارم 
)1+2(

و پنجم 
)1+2(

هاي بیماري
غیرواگیر

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

ها در بروز هاي قلبی و مغزي؛ نقش چربیها؛ چگونگی کاهش خطر  بروز سکتهبرخورد با آن
)تعریف، عالئم و تشخیص، پیشگیري(قی؛ فشار خون باال هاي قلبی عروبیماري

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

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

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

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

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

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

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

:در محیط کالس
:اهروهادر ر

:در حیاط مدرسه
:هاي بهداشتیدر سرویس

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

ي ایمنی و پیشگیري از آسیب براي یکی از اند دو  پیام آموزشی در زمینهمدرسه مشاهده کرده
.طراحی کنند) پدران و مادران، معلمان و غیرهدانش آموزان، (هاي مخاطب گروه
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ارتقاي سالمت: بخش سوم

ششم
)1+2(

و هفتم 
)1+2(

تغذیه سالم
فعالیت بدنی

 سیگار و
دخانیات

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

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

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

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

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

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

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

. هاي غذایی به تحلیل جدول برنامه غذایی خود بپردازندو گروه17اساس واحد غذایی مورد نیاز
از دانشجویان بخواهید بر اساس هرم فعالیت بدنی، یک برنامه فعالیت بدنی : تکلیف عملی
.خود تنظیم کنند و به کالس آورندبراي یک هفته 
رقم به دست . از دانشجویان بخواهید نمایه توده بدنی خود را محاسبه کنند: تکلیف عملی

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

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

آموزان در سپس راهکارهایی براي توجیه مسئوالن مدرسه، مسئول پایگاه و دانش. تفکیک کنند
.غیرمجاز به مجاز پیشنهاد دهندخصوص تغییر موارد   
آموز که در مرحله بلوغ است ز دانشجویان بخواهید با یک دانشا: 2فعالیت پیشنهادي

هاي حاصل را با نیازهاي مصاحبه کنند و  برنامه غذایی یک روز او را بررسی کنند و داده
.ه کالس ارائه دهندهاي خود را به صورت گزارش بیافته. اي گروه سنی او مقایسه نمایندتغذیه

17. Serving size
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ز دانشجویان بخواهید برچسب دو ماده غذایی مورد عالقه خود را به ا: 3فعالیت پیشنهادي 
.کالس آورند، آن را بخوانند و تحلیل کنند

ز دانشجویان بخواهید براي ترویج تغذیه سالم در محیط خوابگاه دو ا:4فعالیت پیشنهادي 
.ریزي کنندیاتی ساختن آن برنامهراهکار جدید پیشنهاد کنند و براي عمل

)بهداشت فردي(سالمت جسمانی : بخش چهارم

هشتم 
و ) 1+2(

نهم 
)1+2(

سالمت جسمانی 
بهداشت فردي (

)هاو بیماري

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

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

؛ )ش نجواساختمان گوش، مشکالت متداول شنوایی، چگونگی سنجش شنوایی با آزمای(
بهداشت ). هایی براي بهتر خوابیدناهمیت خواب و تاثیر آن بدن، گام(بهداشت خواب

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

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

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

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

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

:هاي واگیرداربیماري
؛ )هاي اکسیور، راه انتقال، راه پیشگیريویژگی(کرمک یا اکسیور : هاي انگلیعفونت

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

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

.هاي پیشگیري، چگونگی برخوردهاي آلوده شدن، چگونگی تشخیص آلودگی، راهراه
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چگونگی حمله ویروس اچ آي وي به بدن، تفاوت اچ آي وي و ایدز، (ایدز / اچ آي وي 
)هاي تشخیصهاي پیشگیري، راههاي انتقال، عقاید غلط، راهراه

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

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

.اي انتقادي از آن تهیه کنندچکیده
از دانشجویان بخواهید یک پمفلت، یا بروشور طراحی کنند و از طریق آن :تکلیف عملی

.آموزان را به رعایت یکی از موضوعات مرتبط با بهداشت فردي تشویق کننددانش
د و تصور هاي کوچک قرار بگیرناز دانشجویان بخواهید در گروه: )در کالس(تکلیف عملی 

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

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

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

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

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

.بازي جدید را به کالس عرضه کنند
ي ي آنها مکانی برااز دانشجویان بخواهید که تصور کنند در مدرسه: 3فعالیت پیشنهادي 

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

از دانشجویان بخواهید بررسی :براي دانشجویان خوابگاهی: 4فعالیت پیشنهادي 
گاهی باید چه نکاتی را پیرامون بهداشت خواب بیاموزند؟ کنند دانشجویان خواب

موانعی که بر سر راه حفظ : براي دانشجویان غیرخوابگاهی: 5فعالیت پیشنهادي 
بهداشت خواب شما وجود دارد را شناسایی کنید و سپس راهکارهایی براي از میان برداشتن 

.ها ارائه دهیدآن
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سالمت روان: بخش پنجم

دهم 
)1+2(

سالمت روان و 
مدرسه

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

اختاللتوجه؛کمبودوفعالیبیشیادگیري؛ اختاللاختالالتخودکشی؛افسردگی؛ اضطراب؛
لجبازي؛ صرع؛وجوییمقابله

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

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

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

سالمت اجتماعی: بخش ششم
یازدهم

سالمت اجتماعی )1+2(
و مدرسه

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

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

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

دوازدهم
)1+2(

سواد سالمت، 
شناسنامه 
سالمت 

آموزي، دانش
مدارس مروج 

سالمت

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

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

این شناسنامه مورد توجه قرار گرفته است؟ 

صیانت از محیط زیست: بخش هشتم

سیزدهم
تعریف محیط زیست و انواع آن-1-1
)فیزیکی، زیستی، اجتماعی و اقتصادي(منابع مختلف محیط زیست -1-2
و انواع آن) بوم سازگان(تعریف اکوسیستم -1-3
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شناخت محیط )1+2(
زیست

محیط زیست ایران-1-4
گفتگوهاي گروهی درباره امکان و چگونگی معرفی محیط زیست در مدارس ایران و : عملی

برحسب پایه 
اسالیدي از محیط زیست ایراننمایش فیلم یا : فعالیت خاص

از دانشجویان بخواهید که با یک گزارش تصویري، 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

)1+2(

شناخت انواع 
آلودگی ها و 

اثرات محیط 
زیستی

تعریف آلودگی و اثر-1-
انواع آلودگی ها و اثرات محیط زیستی-2-2
مدیریت پسماند و پساب و بازیافت-2-3

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

براي بازدید از یک کارخانه، تصفیه خانه، مرکز شیتدارك سفري آموز: فعالیت خاص
بازیافت، تهیه کمپوست یا غیره

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

پانزدهم
)1+2(

حفاظت شناخت 
و حمایت از 
محیط زیست

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

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

نمایش فیلم یا اسالیدي در زمینه انواع شیوه هاي حفاظتی: فعالیت 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 هاي خود و میزان همکاري حفاظت و 
.جامعه مخاطب را گزارش دهند

شانزدهم
)1+2(

ارائه مبانی 
آموزش محیط 

زیست و شناخت 
روش ها

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

گفتگوهاي گروهی درباره امکان و چگونگی آموزش محیط زیست و انواع روش ها، : عملی
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رسانه ها و وسایل کمک آموزشی مناسب برحسب پایه 
نمایش اسالید یا وسایل مختلف انواع روش هاي آموزش محیط زیست: فعالیت خاص

که به یک مدرسه برحسب انتخاب خود مراجعه کنند و پس از از دانشجویان بخواهید : تکلیف
هماهنگی هاي الزم با مدرسه، براي دو یا سه ساعت بصورت فوق برنامه برحسب پایه، 

اینکار می تواند در . موضوعی از محیط زیست را با وسایل و روش هاي مناسب آموزش دهند
ارائه گزارش تصویري بصورت فیلم یا عکس . ایران انجام شود18روزهاي تقویم محیط زیستی

.الزامی است

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

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

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

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

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

.توانند تغییر یابند
هاي گوناگونی نخست نیازها و منابع یادگیري مرتبط با براي تسهیل در وقوع یادگیري، در آغاز هر نشست تالش شود به شیوه

پس از آن . انشجویان نسبت به آن محتوا آشکار گرددها و دانش پیشین دمحتوایی که قرار است ارائه شود سنجش شود تا تجربه
اي فراهم گردد تا دانشجو بتواند با محتواي ارائه شده کاري انجام دهد و آن را به بافت محتواي تازه ارائه گردد و سپس زمینه

.ست پاسخ داده شودهایی که براي دانشجومعلمان پدید آمده ادر هر نشست تالش شود به تمام پرسش. زندگی خود مرتبط سازد

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

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

ارزشیابی این پوشه نخست از طریق . گیرداي گرد آمده و در اختیار مدرس قرار میتوسط او در پوشه

.تقویم محیط زیستی در دفتر آموزش و مشارکت عمومی سازمان حفاظت محیط زیست موجود است-18



۳۰

پر آشکار است . گیردپاسخگویی به فرم خود ارزشیابی توسط خود دانشجو و سپس توسط مدرس صورت می
سهم این . که کیفیت خود ارزشیابی دانشجو نیز در تصمیم گیري مدرس در هنگام ارزشیابی نقش دارد

: سی درصد و خود پوشه کار به عنوان یک فراورده: فرایند تدوین پوشه کار(ارزشیابی نیز پنجاه درصد است 
).بیست درصد

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

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

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

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

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

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

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

..........دهید؟می
 اید نمره دهید از صفر تا بیست ي دوستان خود دادههایی که به گزارش ها) پس خوراند(اگر بخواهید به کیفیت بازخورد

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

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

...........دهید
یابی به اهداف دورهمیزان دست

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

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

.ارزشیابی کند



۳۱

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

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

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

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

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

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

وعده غذایی
نان، غالت، برنج، ماکارونی 

شیر، ماست، پنیر ها میوهسبزیجات 
قندچربیگوشت، مرغ، حبوبات، تخم مرغ، مغزها 

شنبه
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

یکشنبه
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

دوشنبه
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

سه شنبه
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

چهارشن
به

صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

شنبهپنج
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

جمعه

صبحانه

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

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

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

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

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

مشخصات درس
عملی: نوع درس

1: تعداد واحد
32: زمان درس

ساعت
ندارد: پیشنیاز

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

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

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

دانش نگارش 
خالقانه

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

آن را هاي انواع قالب
بشناسد

دانشجو بتواند
هـاي  بر اساس آموخته

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

.تشریح کند

دانشجو بتواند
با رویکـرد اسـتقرایی   
ــک   ــه ی ــواملی را ک ع
مـــتن را بـــه اثـــري 
ــدیل   ــه تبــ خالقانــ

کند در یک مـتن  می
مشــــخص هنــــري، 

.شناسایی کند
آفرینش متن 

خالقانه
بــــــر اســــــاس  

ــه ــه آموخت ــاي ارائ ه
شده و توانایی بارش 

میــزان خالقیــت مــتن 
نگاشته خود را ارزیابی 

.نماید

بر اسـاس دو مرحلـه   
پیشین، نگاشتۀ خـود  
را با رویکرد هنـري و  
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ذهنی، متنی خـالق  
هـاي  در یکی از قالب
.مربوط بیافریند

ــاالیش و   ــی پــ ادبــ
.ویرایش  نماید

گزارشــی تحلیلــی ازنقد و تحلیل
یک نگاشـتۀ ادبـی و   
هنري مشخص ارائـه  

.کند

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

.و تشریح کند

متن نقـد شـده را بـا    
ــان   ــون هم ــر مت دیگ
ــه و   ــب مقایســ قالــ
ارزیابی نماید و درباره 
دیدگاه خود استدالل 

.کند

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

تاثیر و تاثرات نگارش باآشناییاول
خالق در تمدن و فرهنگ 

.بشري

بحث گروهی- 
ــه  -  ــردي بـ ــخ فـ پاسـ

پرسش ها
ــد  -  ــارکت در فراین مش

یادگیري

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

جامعه

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

رفتار آدمی

هـا  پاسـخ بـه پرسـش   - 
ــاثیر  ــارة نفــوذ و ت درب

زبان
ــد  -  ــارکت در فراین مش

یادگیري

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

تبیــین تفــاوت و تمــایز بــین سوم
زبان و گفتار و نوشتار

مشـــارکت در کــــار  - 
گروهی

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

ــاري و   ــان گفتــ زبــ
نوشــتاري و تشــریح  

هاتفاوت آن

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

به زبان نوشتار

تشریح تفاوت زبـان ادبـی بـا    چهارم
زبان علمی

خوانش دو متن ادبـی  - 
و علمی 

تهیه گزارشی مکتـوب از تمـایز   
بــین دو مــتن ادبــی و علمــی و 
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بحث گروهـی دربـارة   - 
هـاي دو  تبیین تفاوت

متن

عناصر متمایز کنندة آن

تبیین عوامل نوشـتار خـالق؛   پنجم
زبان، بیان، صور خیال

بحث گروهی -
خوانش مـتن ادبـی و   -

ــردن   ــخص کــ مشــ
ــانی،   ــات زبـ مشخصـ

بیانی و صور خیال

ــه  ــات س ــی مشخص ــه بررس گان
نوشــتار خــالق در یکــی از آثــار 

در قالب گـزارش  شعراي معاصر 
.مکتوب

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

خیال 

خوانش متن ادبی- 
مشخص کردن عناصر - 

هنري در متن

هـاي  مشخص کردن دقیق آرایه
ادبی یک متن مشخص هنري

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

خالق دارند

بحث گروهی- 
ــوانش -  ــی از خـ بخشـ

چند متن
مشخص کردن قالـب  - 

آن

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

هاقالب درس

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

عناصر داستان

بحث گروهی- 
خوانش یـک داسـتان   - 

ــاه و  ــاه کوتـــ کوتـــ
مشخص کردن عناصر 

آن

جدولی از عناصر یک تهیه نمایۀ
داستان کوتاه

ــاه  نهم  ــتان کوت ــب داس ــریح قال تش
کوتاه

ــوانش ســه مــتن   -  خ
مرتبط و بحث دربـارة  

قالب آن

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

بندي قالبی آندسته
توضــیح قالــب داســتان بلنــد و دهم 

رمان
بحث گروهی- 
هاپاسخ به پرسش- 

نمـاي جـدولی از داسـتان    تهیه 
نویسان معاصـر و آثـار برجسـتۀ    

هاآن
بحث دربارة تفاوت - تشریح مشخصات قطعه ادبییازدهم

روساخت قطعه ادبی 
با داستان و شعر

ارائۀ داستان کوتاه کوتاه و یـک  
قطعۀ ادبی بر اسـاس تجربیـات   

دانشجو
هـایی کوتـاه در سـه    ارائـه مـتن  بحث گروهی- معرفی ساختار حـدیث نفـس و   دوازدهم
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تفـاوت  نویسی، روزنگار و خاطره
هاآن

هایی در خوانش متن- 
هاي خاطره، قالب

روزنگار، و حدیث 
نفس

قالب یاد شده بر اساس نگـارش  
خالقانه

نویسـی و  تشریح قالب سـفرنامه سیزدهم
مشخصات آن 

خوانش بخشی از یک - 
سفرنامه

تبیین و بحث دربـاره  - 
مشخصات آن

کوتــاه بــر اينگاشــتن ســفرنامه
نویسیاساس ساختار سفرنامه

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

ادبی 

بحث گروهـی دربـارة   - 
معیارهاي نقد

نقدگروهی قطعه ادبی - 
ــاعران   ــعري از ش و ش

کالسیک

شـعر و داسـتان   اي ازنقد قطعه
کوتـــاه نویســـندگان برجســـته 

معاصر

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

نامه نویسیآن با زندگی

ــه -  ــوانش نمون اي از خ
نامـــۀ خـــود زنـــدگی

نوشت
بحث گروهـی دربـارة   - 

هاي ایـن نـوع   ویژگی
هـاي  نوشته بـا قالـب  

دیگر

ارائه گزارشی مکتوب از خـوانش  
نامۀ خودنوشت و تشـریح  زندگی

تاثیرات فرهنگی و اجتماعی آن

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

ــري و    ــی و هنـ ــت فرهنگـ بافـ
اجتماعی

بحث گروهـی دربـاره   -
هاي شخصی در تجربه

نگارش خالق

تهیۀ سیاهۀ رفتار کار در کالس

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

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

:منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

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

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

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

. نمره10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
. نمره5ها هاي یادگیري پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند
. نمره5جموعه تکالیف عملکردي م: ارزیابی پوشه کار

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

. است
:سایر نکات

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

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

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

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

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

.نمایند

مشخصات درس
عملی: نوع درس

1: تعداد واحد
ساعت32: درسزمان 

ندارد: پیشنیاز

نگارش علمی:  نام درس
:در پایان این واحد یادگیري دانشجو می تواند: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
به اهمیت نگارش علمی را در ارائه و کسب دانش تخصصی حوزة مربوط، پـی  -

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

.کند
.اصول و قواعد کلی نوشتن علمی را تبیین کند-
.اجزاي مختلف نگاشتۀ علمی را بیاموزد-
توانایی و دانش خود را در نگارش متون علمی اعم از مقاله، گزارش، پیشنهاده -

.به کار گیرد... و 
:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

اي دانش پایه
نگارش علمی

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

ــب ــاي قالـــ هـــ
نوشــتاري مربــوط 

.را بشناسد

دانشجو بتواند؛
بــــــر اســــــاس  

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

.تشریح نماید

دانشجو بتواند؛ 
ــتقرایی    ــد اس ــا دی ب

ــل تـــک تـــک عوامـ
هـاي  قالـب سازنده و 

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

.تبیین کند
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نگارش متن 
علمی

ــاس   ــر اســـ بـــ
هــــاي آموختــــه

اي پیشین نگاشته
.علمی بنویسد

میزان توانایی نوشـتۀ  
علمی خـود را نقـد و   

.ارزیابی نماید

بر اسـاس دو مرحلـۀ   
پیشین نوشـتۀ خـود   
را ویرایش و پـاالیش  

.نماید
اي علمی از نوشتهنقد و تحلیل

ــی و   ــر ویژگ منظ
مراحل سـاختاري  

.تحلیل کند

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

.و ناساز تشریح کند

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

.استدالل کند

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

بحث
محتواي درس

تکالیف یادگیري
تکالیف عملکردي

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

ــد  -  ــرکت در فراینـــ شـــ
یادگیري

هاپاسخ به پرسش- 

ــویه   ــی دوسـ ــه متنـ ارائـ
ــه  ( ــاري بـــ گفتـــ

از ) نوشـــــــــتاري
ــی   ــات آموزش تجربی

.دانشجو
آشنایی با مبـانی پـژوهش و   دوم

نگارش عمومی، دانشگاهی و 
.اخالق پژوهش

بحث گروهی- 
هاپرسشپاسخ به - 
ــد -  ــارکت در فرآینــ مشــ

یادگیري

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

.هاي آنویژگی
تشریح زبان و لحـن نگـارش   سوم

علمی، دستور خط فارسـی و  
.هاي نگارشینشانه

بحث گروهی- 
هـایی از  بحث دربارة نمونه- 

ــط و   ــازواري خـــ ناســـ
گذاري در چند متن نشانه

علمی ارائه شده

هایی از متون علمی بخشارائۀ 
که داراي سـازواري و ناسـازي   

.خط و نگارش علمی است

تبیین و توضیح سـاختار و  چهارم
پـاراگراف  (انواع بند نویسی

).نویسی

مشارکت در کار گروهی- 
هـاي  مشخص نمودن بنـد - 

نوشتۀ علمی؛ ارائـه شـده   

تهیـــه گزارشـــی مکتـــوب از 
ساختار بندنویسـی یـک مـتن    

.شناسی آنآسیبعلمی و 
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.در بحث

ــارش  پنجم ــل نگ ــریح  مراح تش
ــئله ــی؛ مسـ ــازي، علمـ سـ

چهارچوب نظري و طراحی 
.هاپرسش

هاپاسخ به پرسش- 
بحث و نظر دربارة اجـزاي   - 

تشریح شده در  یک متن 
.مشخص علمی

انتخاب یک موضـوع علمـی و   
ــزاي ســاختاري    ــتن اج نگاش

.تشریح شدة بحث

تشــریح مرحلــۀ پیشــینه و ششم
.تحقیقمعرفی روش 

بحث گروهی-
ها پاسخ به پرسش-

ــینه و روش  ــتن پیشــ نگاشــ
تحقیق در ارتبـاط بـا موضـوع    

.پیشین
ــارش هفتم ــا نگــ ــنایی بــ آشــ

.پیشنهادة پژوهش
بحث گروهی- 
هاپاسخ به پرسش- 

.نگاشتن پیشینۀ تحقیق

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

.بندي آنطبقه

بحث دربارة آسـیب نبـود   - 
بـرداري در سـیر   یادداشت

مطالعه و پژوهش

هــــــاي تهیــــــه فــــــیش
بنـدي  برداري و طبقهیادداشت

.آن
تبیـــین ســـاختار و اجـــزاي نهم

مقاالت علمی
ــل  -  ــخیص مراحـــ تشـــ

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

.تشریح آن 
توصــیف ســاختمان مقالــۀ   دهم

.پژوهشی و علمی
تهیــه چکیــده مقالــه علمــی و در بحث گروهیشرکت - 

.مشخص کردن ساختمان آن
شناسی توضیح اهمیت مرجعیازدهم 

در نگــارش علمــی و معرفــی  
.انواع آن

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

.منابع آن
ــتناد در  دوازدهم ــت اس ــریح اهمی تش

نقـل و  نگارش علمـی، انـواع   
.ارجاع نویسی

ارائۀ کنفرانس گروهـی دربـارة    هاپاسخ به پرسش- 
.هاي علمیسرقت

توضیح الگوهاي مستندسازي سیزدهم
نویســـی از متـــون و مرجــع 

فارســـی، عربـــی،  التـــین و 

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

نویسی از متون التین، فارسی،  
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. عربی و مجازي.مجازي

تشـــریح گـــزارش علمـــی و چهاردهم
هاپاسخ به پرسش- . مراحل آن

تهیۀ گزارش از تجربـه علمـی   
.یا آموزشی

نگـاري علمــی و  خـوانش یـک تـک   نگاري علمیآشنایی با تکپانزدهم
آنبحث دربارة 

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

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

.هاي استناديپایگاه
شرکت در بحث گروهی- 

ــیاهۀ    ــار و س ــۀ ک ــه پوش تهی
.هاي کالسفعالیت

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

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

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

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

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

نمره 10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
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نمره 5ها هاي یادگیري پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند
نمره 5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار

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

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

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

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

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

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

.م ارزیابی و نقد کنندسیرة تربیتی معصومان علیهم السال
مشخصات درس

نظري: نوع درس
واحـــد 2: تعــداد واحــد  

نظري
ساعت32: زمان درس

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

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

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

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

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

:شایستگی اساسی
Ck1-1&2-1Pck&

1-3&Gk1-4

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

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

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

ربط و نسبت اصـول و  
ــت را در   ــهاي تربی روش

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

. کندو تحلیل می

ویژگیهــــا، اصــــول و 
ــی   ــهاي تربیتــ روشــ
ــیهم  ــومان علــ معصــ
الســالم در هــر یــک از 
این ساحتها را با اصـول  
و روشهاي تربیتی رایج 
غربـــی در آن ســـاحت 
مقایسه و وجوه تمایز و 

ها را به دسـت  تشابه آن
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اخالقــی بــر اســاس اخالقی
منبع معرفی شده به 
زبان خـود توصـیف   

کندمی

می آورد

تحلیــل و شناســایی 
ــود و   ــعیت موج وض

مطلوب

ــود را   ــع موجـ وضـ
.شناسایی کند

وضع مطلوب را ترسـیم  
.کند

ــراي   ــود را ب ــل خ دالی
ترسیم وضع مطلوب به 

.تفصیل بیان کند

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

السالم

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

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

شناسایی و توصـیف  
کندمی

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

دهد و یالسالم تطبیق م
. کندارزیابی می

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

.دهدمی

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

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

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

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

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

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

. دو را مشخص کند

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

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

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

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

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

فعالیتهاي یادگیري
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
استخراج روشهاي آموزش قرآن و ذکر و دعا و نماز و روزه از منابع و متون اسالمی
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فعالیتهاي عملکردي
را با روشهاي تربیتی پیـامبر صـلی   هاي رایج در زمینه تربیت عبادي در دبستان محل زندگی خودمیزان انطباق فعالیت

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

تربیت اخالقی 
اصول تربیت اخالقی
روشهاي زمینه ساز در تربیت اخالقی
ي پرورش آگاهی و بصیرت اخالقیروشها
روشهاي پرورش گرایشها و عادتهاي مطلوب اخالقی
روشهاي اصالح رفتارهاي نامطلوب

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

:هاي عملکرديفعالیت
در بارة چگونگی کاربرد روشهاي مطرح شده در موقعیت خاص، براي مثال در کالس چهارم ابتدایی، تحقیق کند.
در بارة شرایط کاربرد هر یک از روشها تحقیق کند.
کاربرد این روشها در یک مدرسه را بررسی و نقد و ارزیابی کند .
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

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

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

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

یمنابع آموزش. 4
:منابع اصلی

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

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

. ش1354اسالمیه، : طباطبایی، محمد حسین ، سنن النبی، ترجمه و تحقیق محمدهادي فقهی، تهران
انتشارات صدرا: تهران. سیري در سیرة نبوي). 1380(مرتضی، مطهري 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5



۴۷

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

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

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

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

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

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

.یابی و نقد کننداساس معیارهاي نظام تربیتی اسالم ارز
مشخصات درس

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

:پیشنیاز
:نحوه تدریس

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

:بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
.هاي نظام تربیتی اسالم را توصیف و تحلیل کندویژگیها، عناصر و مؤلفه

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

.نقد کندها و اقدامات تربیتی رایج را ارزیابی وبر اساس نظام تربیتی اسالم، فعالیت

:شایستگی اساسی
Ck1-1&2-1Pck&

1-3&Gk1-4

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

ــل   ــیف و تحلیــ توصــ
ــر و  ــا، عناصــ ویژگیهــ

هاي نظاممؤلفه

ویژگیهـــا، عناصـــر و 
هـــاي نظـــام مؤلفـــه

تربیتــی اســالم را بــر 
اســاس منبــع معرفــی 
شــده بــه زبــان خــود 

کندتوصیف می

ربط و نسبت هر یـک از  
هاي نظـام  عناصر و مؤلفه

تربیتی اسالم را با عناصر 
هاي دیگر توصیف و مؤلفه

. کندو تحلیل می

ــر و   ــا، عناصــ ویژگیهــ
هاي نظـام تربیتـی   مؤلفه

ــا یکـــی از  اســـالم را بـ
هـاي تربیتـی رایـج    نظام

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

دست آورد

ــایی تحلیـــل و  شناسـ
ــود و   ــعیت موجـ وضـ

مطلوب

ــود را   ــع موجــ وضــ
.شناسایی کند

وضــع مطلــوب را ترســیم 
.کند

دالیـــل خـــود را بـــراي 
ترسیم وضع مطلـوب بـه   

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

تربیتی اسالم 

فعالیتهـــا و اقـــدامات 
ــی در  ــج تربیتــ رایــ

بـراي  (موقعیت خـود  
مثــال در دبیرســـتان  

را ) محل تحصیل خود
ــایی و توصــیف  شناس

کندمی

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

دهد و اسالم را تطبیق می
. کندارزیابی می

دالیل خود را براي نقـاط  
قوت و ضـعف شناسـایی   

.دهدشده، توضیح می

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

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

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

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

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

:فعالیت یادگیري
هاي کالسیهاي طرح شده و مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
 شناختی تعلیم و تربیت اسالمی با مراجعه به منابع اسالمیشناختی و ارزشترین مبانی انسانمهمشناسایی
هاي تربیتی هر یک از مبانیشناسایی و بیان داللت

:فعالیت عملکردي
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هاي پژوهش را تبیین کندهاي آموزش و روششناختی ارائه داده و بر اساس آن روشیک تصویر کلی از مبانی انسان.
هاي تربیتـی  هاي رایج مقایسه کرده، وجوه تمایز و تشابه داللتشناسیشناختی اسالمی را با یکی از انسانبانی انسانم

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

هدف غایی تعلیم و تربیت اسالمی
 تربیت اسالمیاهداف واسطی تعلیم و

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

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

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

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

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

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

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

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

:هاي عملکرديفعالیت
-....
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مراحل، عوامل و موانع تعلیم و تربیت اسالمی 
مراحل تعلیم و تربیت اسالمی
عوامل و موانع تعلیم و تربیت اسالمی

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

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

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

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

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

:هاي عملکرديفعالیت
در بارة چگونگی کاربرد روشهاي مطرح شده در موقعیت خاص، براي مثال در کالس چهارم ابتدایی، تحقیق کند.
در بارة شرایط کاربرد هر یک از روشها تحقیق کند.
یک مدرسه را بررسی و نقد و ارزیابی کندکاربرد این روشها در .
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

ارائه محتواي مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیري روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقـع الزم اسـتفاده از   
روش بحث گروهی
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زارش پیش مطالعـه بـه کـالس و اسـتاد بـه      پیش مطالعه و تحقیق فردي براي حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گ
صورت مکتوب توسط دانشجو

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

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مشخصـــــات 
درس

نظري: نوع درس
ــد ــداد واحـ 3: تعـ

واحد
ــان درس : زمـــــ

ساعت48
ــنیاز دروس : پیشــ

و 1معارف اسالمی 
ــان 2 و درس انسـ

شناسی  در اسالم
ــدریس ــوه تـ : نحـ

نظري 

فلسفه تربیت  در جمهوري اسالمی ایران:  نام درس

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

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

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

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

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

)و دیگران

3سطح2سطح1سطح هامالك

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

. سازوار نیست

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

. تربیتی ارائه نماید

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

.ندتصمیمات تربیتی تحلیل ک

مقایسه دیـدگاه هـاي   
فلسفی 

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

. کند

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

آن دیدگاه نیست 

می تواند دیدگاهها را با فلسفه 
تربیت اسالمی مقایسه نمـوده  

–و نقــاط قــوت وضــعف  آن 
ن فلســفه  براســاس مضــامی 

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

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

ــفه    ــل فلس ــایی تحلی توان
ربیــت اســالمی و اتخــاذ ت

تصمیمات بر اساس آن در 
ــن و   ــاي روش ــت ه موقعی
شناخته شـده را دارااسـت   
اما نمی تواند آن هـا را در  

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

قالب فلسفه شخصی خـود  
. تبیین کند

.روشن نماید

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

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

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

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

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

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

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

: فعالیت یادگیري
پرسش هاي طرح شده مشارکت در بحث هاي کالسیمطالعه متون خواندنی و پاسخ به -
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تبیین چیستی تربیت  ومولفه هاي آن :  فصل نهم
بیان تعریف برگزیده تربیت-
تبیین خصوصیات تعریف برگزیده وقلمرو آن-

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

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

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

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

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

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

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

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

:فعالیت هاي عملکردي
درسه و نقد مناسبات و برنامه هاي آن از منظر اصول عام تربیت مشاهده یک م-
تحلیل نقش عوامل ونهادهاي موثر  در عملکرد یکی از انواع تربیت غیر رسمی-
بررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آنها از منظر اصول عام تربیت -
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)دو تا سه جلسه (در جمهوري اسالمی ایران؛ چرا وچگونه؟التزام  به  فلسفه تربیت : بخش چهارم
تدوین فلسفه تربیتی شخصی معلم فکور؛: فصل دوازدهم 

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

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

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

ا .ا.تربیت در ج

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

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

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

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

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

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

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

عمل تربیتیومقاالت مربوط به نقش فلسفه تربیت در بهبود سیاست و

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

مبنـاي  . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود
. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»عمومی در جمهوري اسالمی ایرانفلسفه تربیت رسمی و«سرفصل درس 

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

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

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

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

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

:شایستگی اساسی
Ck1 -1&2 -1Pck&

1-3&Gk1-4

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

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

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

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

3سطح2سطح1سطح هامالك

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

رسمی

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

فردي و طرحها و برنامه ها 
فعالیت هاي سـازمانهاي  و 

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

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

.کند

با بررسی موقعیتهاي تربیتی 
عمل فردي (مختلف تربیتی 

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

ــی  ــا را  از ) تربیت ــر آنه منظ
چیستی و چرایی و چگونگی 
ــت   ــومی و  تربی ــفه عم فلس

ــناد      ــومی و اس رســمی و عم
.کند) دلیل آوري( تبیین

بــا بررســی موقعیتهــاي   
ــی   ــف تربیت ــی مختل تربیت

عمل فـردي و طرحهـا و   (
برنامه ها و فعالیـت هـاي   

آنها را  ) سازمانهاي تربیتی 
از منظر تناسب با  چیستی 
و چرایی و چگونگی فلسفه 
عمومی و  تربیت رسمی و 
عمــومی و اســناد مقایســه 

.کند

ارزیابی ارزشها 
و اصول تربیت 

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

بــراي ضــعف هــا و قــوت 
ارزشــها و اصــول ( هــاي 

تربیتی مبتنی بـر چیسـتی   

دالیل و عوامل مـوثر در  
ایجاد ضعف  و قـوت در   
ــاي   ــه ه عناصــر و مولف
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مبتنـــی بـــر  
چیستی، چرایی  
و چگـــــونگی 
فلسفی تربیـت  

رسمی

عمومی  عناصر و مولفه 
هــاي موقعیــت هــاي   

عمـل فـردي و   (تربیتی 
ــا و  ــا و طرحه ــه ه برنام

فعالیت هاي سـازمانهاي  
تربیتی را صرفا شناسایی 

.می کند

چرایــی فلســفه تربیــت   
ــومی  ــمی و عمـ در  ) رسـ

عناصــر و مولفــه هــاي   
ــی    ــاي تربیت ــت ه موقعی

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

توجیهـات  (شناسایی شده 
.مناسبی ارائه می دهد

ــی  موقعیــت هــاي تربیت
عمل فردي و طرحها و (

برنامه ها و فعالیت هاي 
ــی  ــازمانهاي تربیت را ) س

بیــــان مــــی کنــــد و 
پیشـــنهادهاي مناســـب 
براي بهبود آن ارائه می 

.دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
تربیت رسمی و عمومیمفهوم پردازي  :  بخش اول

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

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

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

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

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

:فعالیت عملکردي
نقد مبانی از منظر کفایت انها  و یا سازگاري درونی  -

چیستی تربیت ر سمی و عمومی در نظام جمهوري اسالمی ایران  : فصل سوم
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oنقد  الگوهاي رایج تربیت  رسمی و عمومی
o ویژگی هاي تربیت ر سمی و عمومی متناسب با کشور جمهوري اسالمی ایران
o تعریف تربیت ر سمی و عمومی

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

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

  چرایی تربیت  رسمی و عمومی
هدف تریت رسمی و عمومی -

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

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

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

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

:فعالیت هاي عملکردي
گیهاي مدرسه مشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه هاي آن از منظر اصول و وی-
بررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آن از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی-
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 مشخصات و ویژگی هاي نظام تربیت ر سمی و عمومی
تعریف و قلمرو نظام تربیت ر سمی و عمومی-
رهیافت نظام تربیت ر سمی و عمومی-
رویکردهاي اساسی نظام تربیت ر سمی و عمومی-
روابط  نظام تربیت ر سمی و عمومی با ارکان  و نهادهاي دیگر -
ساختار نظام تربیت ر سمی و عمومی-
نظام تربیت ر سمی و عمومیمولفه ها -
زیر نظام ها ي نظام تربیت ر سمی و عمومی-

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

:فعالیت هاي عملکردي
بررسی و نقد عملکرد یکی از مولفه هاي نظام تربیت رسمی و عمومی از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی -
بررسی و نقد عملکرد یکی از زیر نظام هاي تربیت رسمی و عمومی از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی -
بررسی و ارزیابی میزان روابط موجود نظام تربیت رسمی و عمومی با ارکان دیگر -
ارزیابی تناسب رهیافت ها و رویکردها ي نظام تربیت رسمی و عمومی با مبانی و فلسفه تربیت در جمهـوري اسـالمی   -

ایران 
 بخش اول رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی

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

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

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

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

عمومی 
نظام تربیت رسمی و عمومیهاي اساسی در عمل فردي و عملبررسی نتایج چرخش-
هاي آن از منظر چرخشهاي اساسیمشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه-
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بررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آن از منظر  چرخش هاي اساسی-
نقد وبررسی برنامه هاي موجود در نظامتربیت رسمی وعمومی از منظر رهنامه -
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

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

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

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

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

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

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

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

.مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»اسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش در جمهوري اسالمی ایران«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن-1

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

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

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

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

فلسفه تربیت رسمی : پیشنیاز
و عمـــومی در جمهـــوري  

اسالمی ایران 

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

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

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

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

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

PK:شایستگی اساسی

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

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

هـا و  ها و برنامـه طرح
هــــــاي فعالیــــــت

هــاي تربیــت ســازمان
بـر  ) رسمی و عمـومی 

اساس اسناد تحولی 

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

ــت ــاي و فعالیــ هــ
هـاي تربیـت   سازمان

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

راهبردهــا توصــیف   
. می کند

هـاي  با بررسـی موقعیـت  
ــی   ــف تربیت ــی مختل تربیت

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

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

منظـر راهیردهـا و اصــول   
اســناد تحــولی  تربیــت   
رســمی و عمــومی تبیــین 

.کند) دلیل آوري(

هـاي  با بررسی موقعیـت 
تربیتی مختلـف تربیتـی   

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

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

ــا   ــب ب ــر تناس را از منظ
هــا و راهکارهــاي راهبرد

اســـناد تحـــولی نظـــام 
تربیت رسمی و مقایسـه  

.کند
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هــاي نقــد موقعیــت 
عمل فردي و (تربیتی 

هـا و  ها و برنامـه طرح
هــــــاي فعالیــــــت

) هـاي تربیتـی  سازمان
بــر اســاس قـــوانین   
ومقررات نظام تربیـت  

رسمی و عمومی 

قـــوانین و مقـــررات  
مــــــرتبط بــــــا   

هاي تربیتـی  موقعیت
عمــــل فــــردي و (

هـا و  و برنامهها طرح
ــت ــاي فعالیـــ هـــ

هاي تربیتـی  سازمان
را صرفاً شناسـایی و  

.کندتشریح می

ــعف ــوتض ــا و ق ــاي ه ه
موجــــود   درعناصــــر و 

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

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

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

.دهدارائه می

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

هـاي  درعناصر و مؤلفـه 
ــت ــی  موقعی ــاي تربیت ه

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

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

پیشـــنهادهاي مناســـب 
ــه   ــود آن ارائ ــراي بهب ب

.دهدمی

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

رهنامه  

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

.نماید

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

هکارهاي اسناد تحـولی  را
ــایی  و تشـــریح    را شناسـ

. می کند

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

.می کند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)انقالب فرهنگی 
آیین نامه اجرایی مدارس -
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:فعالیت یادگیري
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش-
بحث در باره تناسب قوانین و مقررات موجود با همدیگر -
بحث در باره دالیل تغییر در برخی قوانین و مقررات -

:فعالیت عملکردي
مقایسه  قوانین مهم و اسا سی نظام تربیت رسمی و عمومی  در ایران در جهان -
بررسی وارزیابی سیر تاریخی قوانین ومقررات نظام تربیت رسمی وعمومی -
بررسی  چگونگی اجراي ایین نامه اجرایی در یک  مدرسه و شناسایی مشکالت ان -
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

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

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

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

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

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

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

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

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

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

.یامدهاي یادگیري تعیین شده استها و سطوح پمالك) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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» )با تاکید بر حقوق و تکالیف اسالمی(اي معلم اخالق حرفه«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

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

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

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

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

.هاي دیگر تربیت خواهد گردیدتعالی متربیان در ساحتو بستري مناسب براي
مشخصات درس

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

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

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

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

.نماییدمینقد ) حقوق و تکالیف(
قادر ) فردي و سازمانی(هاي تربیتی در موقعیت) حقوق و تکالیف(در شرایط تعارض آمیز اخالقی حرفه اي 

.به تصمیم گیري است

PK:شایستگی اساسی

هامالك
پیامدها

3سطح 2سطح 1سطح 

شناســـایی و تحلیـــل 
هـاي تربیتـی   موقعیت

عمل فـردي معلـم و   (
از) هاي تربیتیسازمان

منظر اخالق حرفه اي 
)حقوق و تکالیف(

هــــاي در موقعیــــت
عمل (مختلف تربیتی 

ــم  و   ــردي معلــ فــ
) هاي تربیتـی سازمان

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

شناسایی کرده و براي 
ــل  تحلیــل خــود دالی

بــا کنــار هــم نهــادن    
هـــاي تربیتـــی موقعیــت 

عمل فردي معلـم   (مختلف
، ) هـاي تربیتـی  و سازمان

نقاط اخـتالف و اشـتراك   
هـــــا را از منظـــــر  آن

حقوق (هاي اخالقی ارزش
شناســــایی ) و تکــــالیف

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

عمل (هاي تربیتیموقعیت
ــم  و ــردي معلــــ فــــ

را )  هـاي تربیتـی  سازمان
از منظر اخالق حرفـه اي  

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

.دهدمیکندمی

هـــاي نقــد موقعیــت  
"عمل فردي (تربیتی 

هـاي  و سـازمان "معلم
از منظر اصول ) تربیتی

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

در مقایســه عناصــر و 
هــاي موقعیــت مؤلفــه

عمـل فـردي    (تربیتی 
هـاي  سـازمان معلم و 
ها و با ارزش)  تربیتی

اصول اخـالق حرفـه   
) حقوق و تکالیف(اي 

هــا و صــرفاً ضــعف 
هاي موجود را در قوت

ــایی و  آن شناســــــ
.نمایدفهرست می

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

عمــل (موقعیــت تربیتــی  
ــم و   ــردي  معلــــ فــــ

) هــاي تربیتــی ســازمان
ــتدالل ــی  اس ــاي اخالق ه

ــبی از منا) توجیهـــات( سـ
هـاي  منظر اصول و ارزش

) حقوق و تکالیف(اخالقی 
.دهدارائه می

دالیل و عوامـل مـؤثر در   
ایجــاد ضــعف و قــوت در 

عمل (یک موقعیت تربیتی
ــم و  ــردي  معلــــ فــــ

را از ) هاي تربیتیسازمان
منظــر اخــالق حرفــه اي 

بیـان  ) حقوق و تکـالیف (
کنــد و پیشــنهادهاي مــی

مناســب بــراي بهبــود آن 
.ددهارائه می

تصـــمیم گیـــري در  
شــرایط تعــارض آمیــز 
ــی در  اخالقــــــــــ

هـاي تربیتـی   موقعیت
عمل فـردي  معلـم و   (

)هاي تربیتیسازمان

با تحلیل یک موقعیت 
عمــل فــردي  (تربیتــی

هـاي  معلم و سـازمان 
تعارض آمیـز  ) تربیتی

اخالقــی اصــول و ارز 
شهاي اخـالق حرفـه   

حقوق و (اي متعارض 
ــالیف ــرفاً ) تکـ را صـ

ــایی  ــان شناســ وبیــ
نماید اما قـادر بـه   می

ــایج آن ــل نت ــا تحلی ه
نیست

با تحلیـل یـک موقعیـت    
عمل فردي  معلـم  (تربیتی

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

هاي اخالقی حرفـه  ارزش
را ) حقــوق و تکــالیف(اي 

.نمایدبررسی و تشریح می

با تحلیـل یـک موقعیـت    
لم عمل فردي  مع(تربیتی

)  هــاي تربیتــیو ســازمان
ــول و   ــی از اصـــ یکـــ

ــی ارزش ــاي اخالقــ هــ
موجود ) حقوق و تکالیف(

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

.دهدارائه می

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:هاي تربیتی در قبالسازمان) حقوق و تکالیف(اخالق 
معلم و کارکنان-
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دانش آموزان-
والدین دانش آموزان-
همجوارهاي تربیتی جامعه محلی و سازمان-
در قبال سطوح باالتر مدیریت-

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

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

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

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

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

مسائل اخالقی در فرایندهاي یاددهی یادگیري
مسائل اخالقی در فرایند ارزشیابی تحصیلی دانش اموزان

کالسمسائل اخالقی در مدیریت
مسائل اخالقی در ارتباط با والدین

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

.......و
هاي تربیتیشیوه مواجهه با تعارضات اخالقی در موقعیت-

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

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

خود
:هاي عملکرديفعالیت
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هـاي داراي مضـامین   واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیـل فـیلم  (تحلیل یک موقعیت یادگیري -
هـاي  شـناخت ارزش و بررسی آن از منظر وجود تعـارض اخـالق حرفـه اي و    ) هاي روي زمینتربیتی مانند فیلم ستاره

متعارض در آن
هـاي داراي  واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریـق تحلیـل فـیلم   (هاي یادگیري مختلف مقایسه موقعیت-

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

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

براي راه حل پیشنهادي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده استمالك) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»ها و عمل تربیتی در اسالم و ایرانتاریخ اندیشه«سرفصل  درس
:معرفی درس و منطق آن. 1

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

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

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

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

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

.میسر نخواهد بود
مشخصات درس

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

: پیشنیاز

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

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

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

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

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

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

اندیشه ي تربیت

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

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

. داند

زمینه ها و مبانی مختلـف  
تــداوم شــکل گیــري و 

اندیشه ها و اعمال تربیتی 
در هر دوره تاریخی را می 

.شناسد و تحلیل می کند

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

. دوره ي تاریخی دارد

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

تاکنون

اندیشه ها و اقدامات 
تربیتـــی در دوره ي 

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

. توصیف می کند

بــه مقایســه ي وضــعیت 
موجود اندیشه ها و عمـل  

رد متنـاظر در  تربیتی با موا
دوره هاي گذشته ویـافتن  
مشابهت ها، تفـاوت هـا و   
علت آنها با توجه به مبانی 

. می پردازد. آنها

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

ــدامات  ــته و ) اقـ گذشـ
ــزان   ــین می ــروز وتعی ام
ــاي  ــالش ه ســنخیت ت
امروز با  اندوختـه هـاي   
تربیتــی گذشــته مــی    

. پردازد

از تبیین هویت معلمی
منظر تاریخی تربیتی

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

. بودند

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

. داردنسبت وسنخیتی 

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

. است
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گزینش الگو براي 
معلمی

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

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

. دقیقی را ارائه دهد

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

. باشد

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

دوره است و مـی توانـد    
الگوهاي مناسب نهـایی  

.ارائه دهد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



۷۶

توصیفی از عمل تربیت در دوره ي باستان-
منابع دستیابی به نحوه ي عمل تربیتی در دوره ي باستان-

مولفه هاي عمل و اقدامات تربیتی در دوره ي باستان-
ي باستانمحصوالت تعلیم و تربیت دوره-

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

آن ها
بیتی در دوره ي باستان، جهت گیري ها و  محتواي آن هااندیشه هاي تر-
توصیف مبانی اندیشه ها و اقدامات تربییتی در دوره ي باستان-

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

در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان را درباره ي آن 19گزارش ها را به اختصاردانشجویان باید تمامی 
): دریافت کنند

تهیه ي گزارش توصیفی از ویژگی هاي دوره  ي باستان-
تهیه ي گزارش از متون اوستایی به عنوان مبانی دینی تعلیم و تربیت دوره ي باستان-
ربیتی در دوره ي باستانتوصیف فرآیند اقدامات ت-

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

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

تحلیل محتواي پندنامک ها -
تبیین اندیشه هاي تربیتی  مانی ، مزدك و مبانی آنها-
تبیین جایگاه ، ویژگی ها و نحوه ي عمل معلم در دوره ي باستان-
بررسی سنخیت اندیشه هاي مانی و مزدك با اقدامات تربیتی دوره ي باستان-
)تکلیف تمام دانشجویان براي ارائه به استاد(ي باستاناستنتاج ویژگی هاي محصوالت تربیتی دوره-

یین پانزده دقیقه با توجه به ضرورت ارائه ي گزارش هاي دانشجویی در کالس و جمعیت دانشجویان هر کالس، استفاده از روش ارائه ي مقاالت در همایش ها و تع19
.ارائه و پنج دقیقه پرسش و پاسخ براي هر یک، می تواند به تعداد بیشتري از دانشجویان فرصت ارائه ي گزارش را فراهم کند
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)تکلیف تمام دانشجویان براي ارائه به استاد(ارائه ي تصویر کلی تربیت در دوره ي باستان-
ارائه ي دریافت هاي شهودي توسط دانشجویان درباره ي مطالعات و محتواي مطروحه در موضوع معلم، مدرسه، -

ماهیت تعلیم  و تربیت و محصوالت آنمربی، متربی یا دانش آموز ،

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

وه ي عمل تربیتی در دوره ي اسالمیمنابع دستیابی به نح-
مولفه هاي اقدامات و عمل تربیتی در دوره ي اسالمی و زیردوره هاي آن-

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

قرآن، حدیث و سنت-
ادبیات و شعر-
اخالقی، آثار فلسفی، آثار اجتماعی و سیاسیآثار :  آثار اندیشمندان مسلمان-

:نظریه پردازان تربیتی در دوره ي اسالمی-
قرآن و متون دینی بستر نظریه پردازي تربیتی در دوره ي اسالمی-
نهج البالغه: متون دینی-
بوعلی و خواجه نصیرالدین ، مالصدرا: فیلسوفان-
غزالی: متکلمین-
سعدي، قابوس بن وشمگیر: شعرا-
شیخ طوسی، مجلسی، : ث و فقهااهل حدی-
موالنا: عرفا و متصوفه-
خواجه نظام الملک، ابن خلدون: اندیشمندان اجتماعی و سیاسی-

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

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

و مبانی آن ها) گروه هاي مختلف( انتخاب و تهیه ي گزارش از آراي تربیتی اندیشمندان-
مختلف تاریخی دوره ي اسالمی) کتاب هاي(جستجو و گزارش اقدامات تربیتی از  آثار-
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تکالیف عملکردي
نکته ي مهم آن است که . با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شود

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

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

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

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

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

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

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

وجود طیف در انواع اندیشه هاي تربیتی و اندیشمندان تربیتی-
)تالش گران عرصه ي تعلیم و تربیت(جریان هاي تربیتی شکل گرفته در عصر پهلوي-
منابع اندیشه هاي تربیتی-

اندیشه ها ي جهان مدرن و آثار اندیشمندان جهان غرب-
خاطرات نگارش یافته ي عصر قاجار-
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بازخوانی شده ي دینیمتون دینی و  متون -
سیاسی-اجتماعی -اجتماعی اندیشه ورزان فرهنگی–آثار فرهنگی -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

توصیفی از عمل تربیت و جوانب آن در دوره ي جمهوري اسالمی و تمایزهاي آن با دوره هاي پیشین-
منابع دستیابی به نحوه ي عمل تربیتی در دوره ي جمهوري اسالمی ایران-
هاي عمل تربیت، انواع اقدامات تربیتی،  گستره ي عمل تربیتی، محصوالت تربیتی در دوره ي جهت گیري-

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

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

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

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

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

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

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

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

مسجد، -جریان هاي غیر دولتی و دولتی(تهیه ي گزارش از  جریان هاي تربیتی شکل گرفته پس از انقالب اسالمی-
....) ي فرهنگی، مدارس خاص و موسسه ها

و مبانی آن ها) مصاحبه و مراجعه به اسناد(تهیه ي گزارش از جایگاه و ویژگی هاي معلم و نقش آن-
تهیه ي گزارش از  معلمان تالش گر و تاثیر گذار و تحلیل دیدگاه ها و اقدامات تربیتی ایشان و مبانی آن ها-
تهیه ي گزارش از تاثیر رسانه ها بر اندیشه ها و عمل تربیتی -
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.):تمامی گزارش ها باید در کالس درس ارائه شوند(تکالیف عملکردي
نکته ي بسیار مهم آن است که . با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شود

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

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

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

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

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

.توفیق درس می باشد
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
.این درس داراي منبع اصلی نیست

:منابع فرعی
منابع تاریخ عمومی هر دوره
آثار اندیشمندان در هر دوره

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

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

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

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

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

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

: پیشنیاز
: نحوه تدریس

نقش اجتماعی معلم از دیدگاه اسالم: درسنام

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

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

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

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

3سطح2سطح1سطح هامالك

داشـــتن تصـــویري  
روشن و واقع بینانه از 
مختصات عصر حاضر

مختصات و ویژگیهاي 
عصــر حاضــر را مــی 

و می تواند بـراي  داند
هر یک نمونه فرضـی  

.ذکر کند 

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

. شواهد، توضیح دهد

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

. تربیتی بکار گیرد

شناخت معیارهاي نوع 
مطلوب رابطه با دانش 
آموزان در ایـن عصـر   

وتوان تنظیم رابطه 

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

ــت   ــداق، حالــ مصــ
ــاالت   ــوب و حـ مطلـ
ــان  ــامطلوب را نشـ نـ

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

.بعد، مشخص نماید

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

.کند
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.دهد

شـــناخت و یــــافتن  
جایگـــاه وامکانهـــاي 
مختلف خود در مقـام  

اصالحگر اجتماعی 

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

.بشناسد و تشریح کند

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

. داشته باشد

قادر باشد در یک موقعیت 
ی، دست بـه اصـالح   واقع

موقعیـــــت و محـــــیط 
.اجتماعی بزند

ــاي  ــم ویژگیهــ فهــ
اصالح گري و قـدرت  
انجام کنش اجتمـاعی  

فعال  

ــاي  ــاي مقتض ویژگیه
اصالح گري در عصر 
حاضــر را مــی دانــد و 
مــی توانــد آنهــا را در 
موقعیت هاي مختلف 

.بازتعریف کند

قــادر اســت در زنــدگی   
معلمان، ویژگیهاي -مصلح

اصالح گري را بازشناسی 
کنــد و متنــاظر آنهــا را در 

. زمان حال معلوم نماید

ــاي   ــت، ویژگیه ــادر اس ق
اصالح گري را به صورت 
ــاي   ــی در موقعیتهـ واقعـ
اجتماعی مختلف محقـق  

.سازد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

ویژگیهاي عصر حاضر: بخش نخست
فروریختن ساختارهاي فیزیکی و مفهومی در عصر ارتباطات-
رویارویی اطالعات با دانش-
رویارویی سرعت با تامل در تصمیم-
رویارویی سنت با مدرنیته-
رویارویی عاملیت انسان با قدرت ساختارهاي اجتماعی-
چالش معنا-
چالش هویت-

:تکالیف یادگیري
. مطالعه و مرور مقاله چالش هاي تربیت اسالمی در قرن بیست و یکم، نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، جلد دوم-
مطالعه و مرور فصل سوم از بازشناسی عاملیت انسانی در فضاي مجازي-

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

ته بندي تجربیات شخصی از تاثیرات این شبکه ها بر زندگیحضور در یک شبکه اجتماعی، دس-
مصاحبه هاي عمیق با سه دانش آموز دبیرستانی و پرسش از نگاه آنها به زندگی-

رابطه معلم و شاگرد : بخش دوم
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در میانه هیبت و هم سطحی: مقبولیت-
در میانه مریدپروري و تک روي: الگوپردازي-
اقتدارگرایی و تسهیل گريدر میانه : هدایت گري-
در میانه نظاره گري و همپایی: همراهی-
در میانه نفوذناپذیري و نسبی گرایی: حقیقت گرایی-
در میانه تفتیش تا عدم توجه: پایش-

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

سالمت در تربیت دینی و رسالتهاي معلم در تربیت
:تکالیف عملکردي

گفتگو درباره قطب ها و بررسی نقاط قوت و ضعف هر قطب-
یافتن و تشریح نقاط بهینه در یک موقعیت تربیتی-

رسالتهاي اجتماعی معلم: بخش سوم
در میانه واقع زدگی و واقع گریزي: واقع بینی-
انفعال و مقابلهدر میانه : اصالحگري-
در میانه شنوندگی و گویندگی: تبیین گري-
در میانه اقتضا و توهم: ترسیم افق-

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

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

...مرحوم کرباسچیان، معلم کالوي بندر دیر، و 
ماموریت هاي اجتماعی جدید معلم در عصر حاضر: بخش چهارم

تبیین گري-
فراهم سازي موقعیت هاي انتخاب-
فراخوانی عوامل زیرساز انتخاب و تامل بر آنها-
بازخوانی و بازتعریف معیارها-
گزینشگرينقادي و -
افق نگري و معنا بخشی-
کنشگري مسووالنه-

:تکالیف یادگیري
مطالعه فصل چهارم از بازتعریف عاملیت انسانی در فضاي مجازي و نیز چالش هاي تربیت اسالمی در قرن بیست و یکم -

.از کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، جلد دوم
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:تکالیف عملکردي
نقاط قوت و ضعف هر قطبگفتگو درباره قطب ها و بررسی-
تالش عملی براي محقق ساختن حداقل سه مؤلفه از رسالتهاي جدید اجتماعی معلم در یک موضوع اجتماعی و ارائـه  -

گزارش آن به کالس

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
این درس باید به توجه به مسائل عملی و واقعی عصر حاضر و توجه به تمرین عملی یافته هاي نظري دانشجویان تـدریس  

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

. تالش براي تحقق اصالح گري اجتماعی باید مد نظر قرار گیرد
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
.انتشارات مدرسه: نگاهی دوباره تربیت اسالمی، جلد دوم، تهران). 1384(باقري، خسرو 
.انشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: تربیت دینی، قمنقش معلم در ). 1390(داوودي، محمد 

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

به راهنمایی نرگس پایان نامه کارشناسی ارشد،. تحلیل عاملیت انسانی در مواجهه با فضاي مجازي). 1392(بیگی، سمیرا 
.دانشگاه تهران: سجادیه، تهران

.  برنامه درسی انتقادي، دانشنامه برنامه درسی). 1393(سجادیه، نرگس 
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

آزمون مباحث نظري : ارزشیابی پایانی
ر فعالیـت هـا و نیـز ارزشـیابی از     عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت د: ارزشیابی تکوینی

تکالیف عملکردي دانشجو در طول ترم
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»روانشناسی تربیتی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

چرا که در شرایط فعلی . تدریس فعالیت هدفمندي است که نیل به آن در گرو آگاهی معلمان از اصول تدریس اثر بخش است
معلماي همواره خود را با این پرسش هاي جدیدي روبرو می بییند و نیازمند آن هستند تا با مسئله ها و موقعیت هاي پیش بینی 

آن ها به طور . روبرو هستند به شیوه خالقانه اي برخورد نمایند/ س درس می آوردندشنده اي که دانش آموزان با خود به کال
چه اهدافی براي یادگیري داراي بیشترین : اي خود پاسخ دهندمداوم باید به پرسش هایی از این دست در فرآیند عمل حرفه

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

وبرو می به دانشجو معلمان کمک خواهد کرد تا از یافته هاي علمی پژوهشی براي 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

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

-: پیشنیاز

روانشناسی تربیتی: نام درس

:یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این واحد: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
و تربیتی اتخاذ شده / نقش یافته هاي علمی در زمینه تدریس اثر بخش تصمیمات آموزشیبا شناخت

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

:شایستگی اساسی
ck&Pk1-1کد&

2-1&1-2&2-2
&3-2

3سطح2سطح1سطح هامالك

یافته هاي 
علمی

-در بررسی منابع علمی
پژوهشی  توانسته است 
اطالعات معتبري را جمع 
آوري کند اما، آن را در 
قالب یک مقاله منسجم 

. ارائه نکرده است

- در بررسی منابع علمی
پژوهشی توانسته است 
اطالعات معتبري را جمع 
آوري کرده و آن را در 
قالب یک مقاله منسجم 

.ارائه کند

-علمیدر بررسی منابع
پژوهشی توانسته است 
اطالعات به روز و معتبري 
را جمع آوري کرده و آن را 
در قالب یک مقاله منسجم 
به همراه پیشنهادها 

.کاربردي ارائه کند
در بررسی عملکرد معلم در در بررسی عملکرد معلم در در بررسی عملکرد معلم تدریس 
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در کالس درس توانسته اثر بخش
است برخی از مالك 
هاي تدریس اثر بخش را 
شناسایی کند اما 
نتوانسته ارتباط میان آن 
ها را براي تأثیر گذاري 
بر یادگیري دانش آموزان 

. تحلیل نماید

کالس درس توانسته است 
مالك هاي تدریس اثر 
بخش را شناسایی نموده و 

آن ها به جهت رابطه میان 
تأثیر بر یادگیري دانش 

.آموزان تحلیل نماید

کالس درس توانسته است 
مالك هاي تدریس اثر 
بخش را شناسایی نموده و 
رابطه میان آن ها به جهت 
تأثیر بر یادگیري دانش 
آموزان تحلیل نماید و 
پیشنهاداتی براي لحاظ 
نمودن ویژگی ها و 

ي فردي دانش موقعیت ها
. آموزان ارائه کند

کاربرد 
یافته ها

در بررسی موقعیت 
آموزشی و تربیتی در 
سطح مدرسه میزان تأثیر 
پذیري تصمیمات از 
نظریه هاي را بدون 
مستند نمودن کاربرد ها 
به پژوهش هاي رشدي 

تحلیل ) نظریه هاي رشد(
. کرده است

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

. تحلیل کرده است

در بررسی موقعیت آموزشی 
و تربیتی در سطح مدرسه 
میزان تأثیر پذیري 
تصمیمات از نظریه هاي 

ستناد به تربیتی را با ا
کاربرد نظریه ها در 
پژوهش هاي مختلف 
بررسی و با توجه به 

فرهنگی موقعیت و بافت
تفاوت هاي / اجتماعی

فردي پیشنهاداتی ارائه 
.کند

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

تعریف روانشناسی-
موضوعات و گرایشهاي روانشناسی-
در آموزشکاربرد روانشناسی -

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

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

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

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

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

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

. نماید
تفاوت هاي فردي: فصل چهارم

عوامل مؤثر بر رفتار-
احساس و ادراك-
هوش-

oسئله طبیعت و تربیتهوش و م
o هوش و رشد شناختی
oدید گاه هاي مختلف درباره هوش

شیوه هاي یادگیري و سبک تفکر-
شخصیت و خلق و خو-
انگیزش ، آموزش و یادگیري-
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تفاوت هاي فرهنگی و جنسیتی-

:تکالیف یادگیري
پژوهش هاي انجام شده در زمینه تفاوت هاي فردي را در حوزه هاي مختلف را مطالعه و چگونگی استفاده از داللت هاي این 

. یافته ها براي تدریس اثر بخش را شناسایی و گزارش کند
: تکلیف عملکردي

.طالعه و تأثیرات آن تحلیل نمایدمربی را در مواجهه با تفاوت هاي فردي م/ با مشاهده یک موقعیت آموزشی تصمیمات معلم
فرآیند هاي شناختی: فصل پنجم

سطوح پایین فرایند هاي شناختی-
فرآیند هاي شناختی پیچیده-
درك مفهوم-
تفکر-
حل مسئله-
خالقیت-

: تکلیف یادگیري
روش هاي بکارگیري فرآیند هاي شناختی را در کتاب هاي درسی برسی و نمونه اي از این مهارت ها را شناسایی و چگونگی 

. آموزش آن را مورد نقد و برسی قرار دهد
. روش هاي پروش خالقیت در آموزش موضوعات درسی مختلف را مطالعه و یافته هاي خود را به کالس گزارش نماید

یریت کالس درسمد: فصل ششم
اصول کلی مدیریت کالس-
شیوه هاي مدیریت کالس-
فضاي مطلوب براي یادگیري-
پیشگیري از مشکالت رفتاري-
مداخله هاي خاص براي تغییر رفتار -

oقرار داد گروهی
o قرارداد فردي
oبازي رفتار خوب
oدوري موقت

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

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

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

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

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

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

.مدرسه/ الس درسمربی در ک/ معلم
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
.انتشارات ارجمند. روانشناسی کاربردي براي معلمان، مترجم رابعه موحد). 1391(بنتهام ، سوزان

.نشر موسسه خدامات فرهنگی رسا. ترجمه سعیدي شاهده وهمکاران. روان شناسی تربیتی). 1391(سانتراك، جان دبلیو 
:منابع فرعی

.انتشارات آگاه) روانشناسی یادگیري و آموزش (روانشناسی پرورشی ). 1385(اکبر سیف، علی
.انتشارات ارجمند. روانشناسی کاربردي براي معلمان ،ترجمه مهشید فروغان). 1389(فونتانا ، دیوید 



۹۱

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 12آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی

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

. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»جامعه شناسی تربیتی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

تعلیم و تربیت با متن و زمینه جامعه در هم تنیده است و نمی توان جدا از مقوله اجتماعی . تعلیم و تربیت امري اجتماعی است
مسائل تعلیم و تربیت مستلزم تجزیه و تحلیل به بیان دیگر،  شناخت واقعی . بودن، به مطالعه در مسائل تعلیم و تربیت پرداخت
بنابراین درك دانشجویان نسبت به جامعه شناسی تربیت، این امکان را پدید . مسائل اجتماعی و فرهنگی محیط اجتماعی است

و پرورش، می آورد تا با چشم انداز جامعه شناختی، نگاهی واقع بینانه به تعلیم و تربیت داشته باشد ودرس جامعه شناسی آموزش
زمینه اي مناسب براي انتخاب آگاهانه راه حلهاي تربیتی با توجه به مسائل عام جامعه و یا خاص منطقه خدمت دانشجویان فراهم 

. می کند
مشخصات درس

نظري : نوع درس
2: تعداد واحد

32: زمان درس
ساعت

جامعه شناسی تربیتی:  نام درس

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

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

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

-1:شایستگی اساسی
2PK-3و 2- 2و 2

3سطح2سطح1سطح هامالك
نظریه هاي جامعه 

شناختی تربیت
نظریه هاي جامعه شناختی 
تربیت را به طور سطحی می 
شناسد و  نمی تواند ویژگیهاي 
اصلی نظریه ها و کاربردهاي 

.عملی انها را تشخیص دهد

نظریه ها را با توجه به 
ویژگیهاي اساسی آنها در تعلیم 
و تربیت می شناسد، کاربردهاي 
عملی نظریه ها را در حل 
مسائل جهانی اموزش و پرورش 

ان می کند، اما قادر نیست از بی
نظریه ها در حل مسائل خاص 

.منطقه خود بهره گیرد

عالوه بر درك عمیق نظریه هاي 
مختلف جامعه شناختی تربیت، 
قادر به تفسیر روابط عام و کلی با 
توجه به نظریه هاست و می تواند 
علت پدیدایی مسائل را با توجه 

.به نظریه اي تبیین کند

تعاملی به رویکرد 
جامعه شناسی 

تربیت

گروههاي (تکنیکهاي مشاهده 
را فرا گرفته است، قادر ) کوچک

به ارائه گزارش پدیده هاي 
مختلف است، اما نمی تواند 
روابط بین پدیده ها و افراد را 

.شناسایی کند

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

.ی تواند شناسایی و تبیین کندم

عالوه بر بهره گیري 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 
با (مسئله تربیتی 

قادر به شناسایی یک مسئله 
تربیتی است ، براي حل مسئله 
یک طرح پیشنهادي نیز ارائه 

قادر به شناسایی یک مسئله 
تربیتی، و ارائه راه حل با توجه 
به رویکردهاي جامعه شناختی 

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

می دهد، ولی طرح پیشنهادي او 
فاقد توجه به رویکردهاي جامعه 

. شناختی است

است اما نسبت به پیچیدگی و 
شبکه اي بودن مسائل بی توجه 

. است

.شبکه اي  طراحی و ارزیابی کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
)یک جلسه(کلیات جامعه شناسی تعلیم و تربیت : فصل اول

تربیتی و جامعه شناسی تعلیم و تربیتجامعه شناسی
خاستگاه و تکامل جامعه شناختی تربیت

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

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

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

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

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

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

مطالعه کتاب کندوکاوها و پنداشته ها، فرامرز رفیع پور: تکالیف یادگیري
ه گزارش ان به کالس با  تاکید بر روش شناسی مطالعه یک مقاله مربوط به جامعه شناختی تربیت و ارائ: تکالیف یادگیري

تحقیق
تحلیل و ارزیابی یک مقاله با توجه به نظریه پشتیبان آن: تکالیف عملکردي

)یک جلسه( مدرسه و جامعه: فصل چهارم
مدرسه به مثابه جامعه

نگاهی تاریخی  به سازمان اجتماعی مدرسه
شناخت سازمان مدرسه و روابط انسانی در آن

و نابرابریهاي اجتماعیمدرسه
خانواده و مدرسه

تهیه یک چک لیست از مسائل عمده مدرسه از نظر معلمان و دانش آموزان: تکالیف یادگیري
تحلیل مسائل مدرسه با توجه به یکی از نظریه هاي جامعه شناختی تربیت: تکالیف عملکردي
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)یک جلسه( فرایند هاي مربوط به مدرسه: فصل پنجم
آموزان و عملکرد تحصیلیفرهنگ دانش

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

انتظارات معلم از دانش آموز
فرهنگ و روابط معلمان

مشاهده روابط موجود در یک مدرسه ارائه گزارش درباره آن و تعیین جو مدرسه با استناد به شواهد کافی: تکالیف یادگیري
)دو جلسه( جامعه شناسی کالس درس: فصل ششم

گروههاي دانش آموزي
پویایی گروه

دانش آموزان و تغییرات اجتماعی
دانش آموزان و آسیبهاي اجتماعی

یادداشت گفتگوهاي غیر . مشاهده گروههاي دانش آموزي  در کالس درس، زنگ تفریح و زنگ ورزش: تکالیف یادگیري
)تکنیک مشاهده بیلز پیشنهاد می شود( ارائه گزارش آن به کالسرسمی در بین دانش آموزان  و

مطالعه گزارشهاي فوق در گروههاي دانشجویی و تحلیل پویایی و آسیب هاي اجتماعی:تکالیف عملکردي
)یک جلسه( جامعه شناسی برنامه درسی: فصل هفتم

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

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

مدرسه چگونگی اولویت بندي مسائل تربیتی 
طراحی یک برنامه موثر براي حل یک مسئله تربیتی با توجه به یک نظریه پشتیبان: تکالیف عملکردي
ارزیابی طرح برنامه  فوق توسط هم کالسیها:تکالیف عملکردي

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
انش نظري و تحلیل مشاهدات از زاویه کاربرد عملی د. در این درس، آموزش با توجه به پیوند نظریه با عمل انجام می شود

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

.  از روشهاي مشارکتی در آموزش فراهم شودو بهره گیري

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی
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.مرکز نشر دانشگاهی تهران). 1387(درآمدي به جامعه شناسی تعلیم و تربیت، ترجمه غالمعلی سرمد. موریش، ایور
.تهران انتشارات روان. جامعه شناسی اموزش و پرورش). 1387(عالقه بند، علی 

.انتشارات سمت. تهران. جامعه شناسی آموزش و پرورش). 1392(شارع پور، محمود
:منابع فرعی
انتشارات آواي نور: تهران. جامعه شناسی آموزش و پرورش). 1392(منادي، مرتضی

تهران انتشارات ). جلد دوم کندوکاوها و پنداشته ها( تکنیکهاي خاص تحقیق در علوم اجتماعی). 1390(رفیع پور، فرامرز
.امی انتشارشرکت سه

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

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره8تکالیف یادگیري و تکالیف عملکردي و شرکت در مباحث کالس : ارزشیابی تکوینی
نمره12آزمون کتبی از مباحث انجام شده در کالس، : ارزشیابی پایانی

سایر نکات
ه روشهاي تحقیق جامعه شناسی تربیت پرداخته شده است و ممکن است با درس روشهاي تحقیق رشته از آنجا که یک فصل ب

هاي مختلف درسی هم پوشانی داشته باشد، تاکید می شود بر روشهاي تحقیق کمی اشاره اي اجمالی شود و بیشتر بر روشهاي 
.  دتحقیق قوم نگاري، کیفی کنش متقابل نمادین و گروههاي کوچک تاکید شو
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»هاي یادگیري و آموزشنظریه«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

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

هاي مختلف تربیتی، هاي تدریس در موقعیتاین درس ضمن هدایت روش. اصول مربوط به هریک از نظریه ها یاري رساند
.هاي تدریس به کار گرفته شده نیز آشنا می سازددانشجومعلمان را با سودمندي و کاربردي بودن روش

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

هاي یادگیري و آموزشنظریه:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
تربیتـی  هاي مختلـف  ، شرایط حصول و عدم حصول یادگیري را در موقعیتآموزشهاي یادگیري و ضمن درك انواع نظریه

.تحلیل نماید و بر آن اساس راهبردهاي تدریس متناسبی بکار برد

:شایستگی اساسی
PK2-2&1-2کد

&2-3
PCK 4-3کد

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــاي  ــه هــ نظریــ
یادگیري و آموزش

هاي یادگیري و آموزش  نظریه
شناسد و قادراست بدون را می

ارائه تحلیل حاصل از مقایسه 
دیدگاه ها آنها  را طبقه بندي 

.نماید

ــه  ــاي ضــمن مقایســه نظری ه
یـادگیري و آمـوزش بـه ارائــه    

ها هاي هریک از دیدگاهداللت
پردازد اما قـادر بـه کـاربرد    می

ــائل    ــل مس ــا در ح ــه ه نظری
.باشدتربیتی نمی

با درك نقاط ضعف و قـوت  
ــه  ــک از نظری ــر ی ــا در ه ه

هاي مختلف تربیتی، موقعیت
برد نظریه هـا در  قادر به کار

.باشدحل مسائل تربیتی می

ــواع   هاي آموزشروش ــت ان ــادر اس ــجو ق دانش
هاي آموزش را شناسایی روش

. و طبقه بندي نماید

ــک از    ــر ی ــه ه ــمن مقایس ض
هــاي آمــوزش قــادر بــه روش

تحلیل شرایط حصـول و عـدم   
-حصول یادگیري در موقعیـت 

.هاي مختلف تربیتی است

تربیتـی  با ارزیـابی موقعیـت   
ــتفاده از   ــه اســ ــادر بــ قــ
راهبردهاي تدریس  متناسب 

.است

مسئله تربیتی را شناسایی حل مسائل تربیتی
کند و براي حل آن طرح می

پیشنهادي ارائه می دهد، اما 
طرح پیشنهادي او فاقد توجه 
به نظریات یادگیري و آموزش 

. است

با در نظرگرفتن اصول هر یک 
آموزش از نظریات یادگیري و 

- قادر به حل مسئله تربیتی می
باشد اما نسبت به پیچیدگی و 
شبکه اي بودن مسائل بی 

. توجه است

قادر است برنامه حل مسئله 
تربیتی را با توجه به 
راهبردها و اصول هر یک از 
نظریات یادگیري و آموزش 
به طور سیستمی و شبکه 

.اي  طراحی و ارزیابی نماید

محتواي درس و ساختار آنهاي یادگیري،فرصت. 2
ارائه طرح درس و اعالم نحوه ارزشیابی و معرفی منابع: هفته اول
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بیان ضرورت و جایگاه نظریه در علم - 
مکاتب تجربه گرا- 
مکاتب خرد گرا- 
نظریه هاي جدید در یادگیري- 

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

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

هاي رفتاري یادگیرينظریه: فصل سوم
:تکالیف یادگیري

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

:تکالیف یادگیري
.هاي آموزش شناختی در کالس مطرح و درخصوص اصول مربوطه  بحث و تبادل نظر شودنمونه هایی از روش

هاي خبرپردازي یادگیري نظریه:فصل پنجم
:تکالیف یادگیري

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

:تکالیف عملکردي
از تربیتی / مشاهده یک موقعیت آموزشی و تربیتی در کالس درس و تحلیل میزان تأثیر پذیري تصمیمات آموزشی

.نظریه هاي یادگیري و کاربرد هاي آن
نظریه نورو فیزیولوژیکی:فصل هفتم

:تکالیف عملکردي
مقاالت و پژوهش هاي منتشر شده در زمینه مطالعات مربوط به مغز و ارتباط آن با آموزش و یادگیري را مطالعه 

. نموده و یافته هاي خود را در قالب یک مقاله کوتاه ارائه نماید
کاربرد نظریه هاي یادگیري در آموزش :مفصل هشت

کاربردرویکرد رفتاري
کاربرد رویکرد شناختی

کاربرد نظریه سازندگی یادگیري
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کاربرد نظریه نوروفیزیولوژیکی
:تکالیف عملکردي

و تربیتی را با استفاده از نظریه هاي مطالعه شده تحلیل/ با استفاده از نظریه هاي مطالعه شده یک موقعیت آموزشی
.تربیتی خود را به همراه مستندات پژوهشی یا علمی ارائه نماید/ تصمیمات آموزشی

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
شود ضمن ارائـه  باشد، پیشنهاد میهاي مختلف میبا توجه به اینکه درك عمیق دانش نظري مستلزم کاربرد آن در موقعیت

فعالیت هاي عملی و بکارگیري دانش نظري در موقعیـت هـاي واقعـی تـدریس     مباحث نظري به شیوه مشارکتی، بر انجام 
رشد راهبردهاي تواند زمینهعالوه براین تدارك فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی می. تاکید شود

.فراشناختی دانشجویان را فراهم سازد
منابع آموزشی. 4

: منبع اصلی
.دوران: اکبر سیف، تهرانهاي یادگیري، ترجمه علیاي بر نظریهمقدمه). 1388(آر .هرگنهان، بیاچ و.اولسون، متیو-
.انتشارات دوران. روانشناسی یادگیري و آموزش: روانشناسی پرورشی نوین). 1390(سیف، علی اکبر -

: منبع فرعی
.جلد اول و دوم. سمت: تهران. هاي آموزشی و پرورشیمهارت). 1383(شعبانی، حسن -

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
)نمره8(ارزشیابی مستمر5-1
نمره4عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها -
نمره4عملکرد دانشجو در مجموعه تکالیف عملکردي -
)نمره12(ارزشیابی پایانی 5-2

. گیردبه صورت آزمون مکتوب در پایان ترم صورت میهاي یادگیري و آموزشارزشیابی پایانی درس نظریه
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»هاي تدریساصول و روش«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

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

کردن فقط با چنین دانشی را معلمان آینده براي هرگونه عمل خود نیاز دارند؛ اما عمل معلمی. شودهاي علمی دنبال مییافته
کند، کسب دانش تدریس هاي تدریس آماده میلمان را براي بکارگیري روشآنچه دانشجومع. شودکسب این دانش ممکن نمی

-اي از دانش و هنر که میهاي شخصی است؛ مجموعه تلفیق شدههاي ساخت دانش تدریسی بر اساس تجربهبه همراه قابلیت
عمومی را براي هاي الزم و اصول و روش هاي تدریس در پی آن است که زمینه. تواند شایستگی تدریس نامیده شود

در این درس، . هاي تدریس شونددانشجومعلمان در سطحی عام فراهم کند تا آنان قادر به ادراك و بکارگیري روش
براي تحقق . شوند از فنون آن در عمل بهره بگیرندشوند و قادر میدانشجومعلمان با مبانی، اصول و مراحل تدریس آشنا می

هاي تدریسی هایی از تدریس و با برخی از اعمال و فعالیتنابع این حوزه علمی، با نمونهدستاوردي، ضروري است معلمان با م
تواند به آنان کمک چنین شرایطی می. هایی داشته باشندمعلمان پیشین در عرصه واقعی آشنا شوند و براي اقدام به آن، تمرین

و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیري و کند تا معلمان آینده در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع
. ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت هاي پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته هاي علمی و پژوهشی باشند

مشخصات درس
نظري و عملی: نوع درس

1+1: تعداد واحد
ساعت32+16:زمان درس

روانشناسی تربیتی: پیشنیاز
انفرادي:نحوه آموزش

هاي تدریساصول و روش: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
اي اقدام کند که در آن نقش معلم به عنوان کارگزار اصلی آن عرصه به روشنی تشریح به ارائه تصویري از تدریس مدرسه

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

ناسد و از منابع معتبر تدریس آگاه شهاي متفاوت میهاي بکارگیري آنها در موقعیتهاي تدریس را با قابلیتبرخی روش
.  تر را دارد و به پیگیري دستاوردهاي علمی جدید حوزه تدریس، متعهد استاست و امکان شناسایی منابع مناسب

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 3-2&2-2کد

PCK 4-3&3-3کد

ـ فهم اصول و 
هاي روش

تدریس

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

. هاي آن اقدام کند

اي بر به تبیین تدریس مدرسه
اساس متغییرهاي مختلف 
متمایزکننده آن مبتنی بر 

کند و منابع علمی اقدام می
تشریحی به زبان خاص خود 

.نمایدارائه می

هاي به شناسایی اصول و روش
هاي مختلف تدریس در موقعیت

کند و تبیینی م میاي اقدامدرسه
مدلل از بکارگیري هر یک از 

هاي تدریس توسط اصول و روش
- معلم در موقعیت خاص ارائه می

. نماید
ایفاي نقش 
معلمی در 

تدریس 

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

هاي به زوایایی از نقش
دهد و به آن توجه میمعلمان

کند که در منابع عمل می

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

هاي گیري در موقعیتبه تصمیم
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درس بر آنها تاکید نشده است . اقدام کندايمدرسه
ولی در منابع این حوزه 

.موجود است

واقعی یا فرضی اقدام و به عنوان 
.اي کندمعلم ایفاي نقش حرفه

هایی ارائه کرده که پاسختکالیفانجام 
حاصل جستجوي در منابع در 
دسترس و بازخوانی محدود 

. تجربه شخصی است

هاي ارائه شده قواعد در پاسخ
کلی پاسخگویی پژوهشی 
رعایت شده و سطحی عمیق 

- از بازخوانی تجربه دیده می
. شود که قابل پذیرش است

هاي ارائه شده داراي بنیاد پاسخ
قی است و ضمن پژوهشی دقی

بکارگیري زبان مناسب ارائه، از 
سازماندهی و حتی محتواي بدیع 

. برخوردار است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:اي آن به شرح ذیل سازمان یافته استمحتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 

طرح ضرورت و جایگاه موضوع و ایجاد اول
انگیزه جهت پیگیري درس و ارزشـیابی  

تشخیصی و اعالم برنامه درس

معرفـی برنامـه و   شناسایی انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربوط،
سرفصــل درس، تشــریح منطــق درس و کاربردهــاي آن بــراي معلمــان، معرفــی تکــالیف 

. بی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکردعملکردي و چگونگی ارزیا
اي خود را یـادآوري و آن را  هر دانشجو یکی از تجربیات تدریس معلمان مدرسه: 1تکلیف 

. روایت و مقبول یا نامقبول بودن آن را مدلل تشریح کند
ان بـه صـورت فـیلم و بحـث و بررسـی دربـاره تجربیـات        هایی از تدریس معلمـ ارائه نمونههاها و یادآوري تجربهارائه نمونهدوم

هاي متعددي در تدریس مطرح اي که نشان داده شود اصول و روشدانشجومعلمان به گونه
.است

، تشریح اصـول و انـواع   )به عنوان یک علم(شناسی و شرح گستره موضوعی تدریس مفهومتشریح چیستی تدریسسوم
هـاي گـزارش   با اسـتناد تجربـه  (ایران از حیث تدریس هاي تدریس و معرفی وضعیت روش

.و تشریح وضعیت تدریس در چند کشور جهان) شده دانشجومعلمان
اي و بـا  هاي آن بر اساس واقعیات عمل مدرسههاي تدریسی معلمان و ضرورتتبیین نقشايتبیین نقش معلم در تدریس مدرسهچهارم

. تشریح وضعیت ایران
.ارتباط، نمایش یک فیلم تدریسی ضرورت دارددر این : عملی

-هاي تدریس آگاه باشـند و چگونـه مـی   چرا معلمان نیاز دارند از اصول و روش: 2تکلیف 

توانند چنین کنند؟
-تشریح مراحل تدریس به عنوان عمل واقعی معلم در کالس درس مشـتمل بـر مخاطـب   قسمت اول: ايمراحل تدریس مدرسهپنجم

-ابی براي یک مبحث علمی، تعیین اهداف درس، انتخاب محتوا و فرصتیشناسی و منطق
.هاي یادگیريدهی محتوا و فرصتهاي یادگیري، سازمان

.نقد و بررسی منطق مراحل ذکر شده: عملی
درس، گیري در باره زمانهاي یادگیري، تصمیمانتخاب روش تدریس محتوا و ارائه فرصتقسمت دوم: ايمراحل تدریس مدرسهششم

.درس و چگونگی ارزشیابی یادگیري مخاطبان) فضا و روابط(تنظیم مکان 
.نقد و بررسی مراحل ذکر شده: عملی
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اجزاي طرح درس سالیانه و اصول تهیه آن، تدوین طرح درس سـالیانه در کـالس و نقـد و    طرح درس سالیانه: ریزي تدریسبرنامههفتم
.هاي ارائه شده در کالسبررسی نمونه

.کنندهاي کوچک به تدوین طرح درس سالیانه اقدام میدانشجویان در گروه: عملی
هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه براي موضوع مورد نظر خـود  :3تکلیف 

.تهیه و با مدرس درس ارائه کند
تدوین طـرح درس روزانـه در کـالس و نقـد و     اجزاي طرح درس روزانه و اصول تهیه آن، طرح درس روزانه: ریزي تدریسبرنامههشتم

.هاي ارائه شده در کالسبررسی نمونه
.کنندهاي کوچک به تولید طرح درس روزانه اقدام میدانشجویان در گروه: عملی

هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه براي موضوع مورد نظر خـود  :4تکلیف 
.تهیه و با مدرس درس ارائه کند

داري، فرهنگ کالس درس، مقررات کالس درس، جـو کـالس   هاي کالسالگوها و روشریت کالس درسمدینهم
.درس و رفتار در کالس درس

-هـایی مـی  هاي مـدیریت کـالس  هاي کوچک به بررسی روشدانشجویان در گروه: عملی
.پردازند که به طور فرضی یا واقعی توسط مدرس معرفی شده است

محـور و  هـاي تـدریس معلـم   روش: بندي آنها بـه دو طبقـه  هاي تدریس و طبقهانواع روشهاي تدریسروشدهم
.هاي تدریس شاگردمحور و معرفی مشروح هر یک براي بکارگیريروش

اند؟بندي کردههاي تدریس را طبقههاي دیگر به چه شکلی روشبنديطبقه:5تکلیف 
محـور در کـالس   هاي تدریس معلممنطق، اصول و مراحل بکارگیري روشیادآوري کوتاه محورهاي تدریس معلمروشیازدهم

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

.پردازندتدریس می
ر در کـالس  محوهاي تدریس شاگردیادآوري کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیري روشهاي تدریس شاگردمحورروشدوازدهم

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

.پردازندتدریس می
هاي توضیح در ارتباط با موضوعات درسی، اثـربخش  هاي توضیح دادن، قابلیت روشروشتوضیح دادن در کالس درسسیزدهم

.هاي تدریسساختن توضیحات در هر یک از روش
هـاي تجربـی یـا    هاي مـوثر توضـیح در موقعیـت   گفتگوي دانشجویان در باره روش: عملی
.فرضی

هاي تدریسگیري از آن در هر یک از روشها و چگونگی بهرهانواع پرسشکردن معلم در کالس پرسشچهاردهم
هاي تجربی یا هاي موثر پرسش کردن در موقعیتگفتگوي دانشجویان در باره روش: عملی
.فرضی

هـاي کالسـی   مواجهه معلم بـا پرسـش  پانزدهم
شاگردان

-هاي پرسش کردن شاگردان، چگونگی مواجهه با پرسشهاي شاگردان، انگیزهانواع پرسش
هاي تدریسهاي شاگردان در هر یک از انواع روش

هاي ها در موقعیتهاي موثر پاسخگویی به پرسشگفتگوي دانشجویان در باره روش: عملی
.یا فرضیتجربی
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هـا و مزایـا و   هاي آزمون و سنجش پیشرفت تحصیلی در کالس درس، انـواع آزمـون  روشسنجش یادگیري شاگردانشانزدهم
هـاي  معایب آنها براي بکارگیري در کالس درس، اهداف سـنجش در کـالس درس، روش  

.هاي تدریساعالم نتایج به شاگردان در کالس درس در هر یک از روش
هـاي  هـاي مـوثر سـنجش یـادگیري در موقعیـت     گفتگوي دانشجویان در باره روش: عملی

.تجربی یا فرضی

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
دانشـجوي ایـن درس   . شـود جانبه آموزشگر ـ دانشـجو انجـام مـی    هاي کالس درس با مشارکت همهدر این درس، آموزش

همچنین، دانشجویان حـق دارنـد   . بع نیز بپردازند و در مباحث شرکت نمایدموظف است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منا
دقیقـه در  15ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقـت قبلـی، تـا    به طرح پرسش بپردازند و براي ارائه دیدگاه

گردد و به صـورت عملـی مـورد    ه میدر همه جلسات درس، یک مبحث به صورت نظري ارائ. کالس درس به ارائه نظر بپردازند
شود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست هایی مطرح حال، در جلسات درس ممکن است پرسشدرعین. گیردتمرین قرار می

تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می
تواند براي همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعـداد آنهـا از   ها میاین قبیل پرسش. ودش

.درصد تجاوز نکند50

منابع آموزشی . 4
گـروه  استفاده از منابع مکتـوب منتشـر نشـده پـس از داوري و تاییـد شـوراي       . در این درس استفاده از منبع مکتوب الزامی است

.آموزشی براي مدت مقرر در همان رشته بالمانع است
:شود، عبارتند ازبراي استفاده در این درس پیشنهاد می1398منابعی که تا پایان سال 

:منابع اصلی
.سمت: تهران. ها و فنون تدریسروش: هاي آموزشیمهارت). 1392. (شعبانی، حسن- 
.مدرسه: تهران. فرایند یاددهی ـ یادگیري و تربیت معلمبازاندیشی ). 1386. (مهرمحمدي، محمود- 

:منابع فرعی
مرکـز فرهنگـی   : تهران. نیم قرن تدریس و تبلیغ حجت االسالم و المسلمین قرائتی). 1395(صنعت پور امیري، حسین - 

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

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

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
گیرد که هاي تدریس در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میارزشیابی پایانی در درس اصول و روش: ارزشیابی پایانی

ارب خود از کار عملی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس ها و تجدر آن دانشجویان یادگیري
. کنندهاي آموزشگر، ارائه میپرسش
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شود و از سوي هاي بخش عملی درس را شامل میارزشیابی ضمن نیمسال از سویی تمام فعالیت: ارزشیابی ضمن نیمسال
گیرد و دستاورد هر دو قسمت جهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته میدیگر براي اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیري انجام 

.شودمی
آموزشگر در مواردي که . شودارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می: ارزشیابی تکالیف

. آن اقدام کننددهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی به اصالح مصلحت بداند، اجازه می
: شودسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می

درصد امتیاز 25: ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس
درصد امتیاز 40: ـ آزمون ضمن نیمسال

درصد امتیاز 35: ـ آزمون پایانی
: سایر نکات

:مواردي که توجه به آن در این درس مهم است
. آمادگی مدام براي فعالیت عملی.1
. مشارکت جدي و موثر در مباحث کالس.2
. رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس.3
.رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی.4
.مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید.5
.شودمکتوب به آموزشگر تحویل میظرافت و زیبائی ظاهري تکالیفی که به صورت.6
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»هاي راهنمایی و مشاورهاصول و روش«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

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

اذ نماید،از طریق مشاوره مراجع می آموزد که چگونه یک زندگی سالم و سـازنده را  پس از شناخت خویش تصمیمات مناسبی اتخ
. طرح ریزي کند و بدان ادامه دهد

از طریـق  . راهنمایی و مشاوره همواره به عنوان تسهیل کننده فرایند تعلیم و تربیت دانش آموزان براي معلمان مطرح بوده اسـت 
وانایی ها و محدودیت هاي دانـش آمـوزان پـی برد،یکـی از وظـایف اساسـی معلمـان        خدمات راهنمایی و مشاوره می توان به ت

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

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

هاي الزم در آنها براي کسب مهارتهاي پایه حرفه اي فراهم نموده وزمینه ساز ورود به دروس تخصصی مشـاوره  شود که آمادگی
.می باشد

مشخصات درس
ــوع درس نظــري و : ن

عملی
) 1+1(2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

هاي راهنمایی و مشاورهاصول و روش: نام درس

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

پرورش پی ببرد و با نقش مشاوره اي معلمـان  اصول مشاوره بهره کافی ببرد، به جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و 
همچنین از فنون و روش هاي شناخت دانش آموزان و رویکردهاي اساسی مشاوره .در فرایند تدریس و کالس درس آشنا شود

.و روان درمانی اطالعات کافی کسب نموده و بتواند در موقعیت واقعی مدرسه بکار ببرد
خواهد بود از اصول مشاوره در موقعیت هاي واقعی مدرسه بهره برده و با شـناختی کـه   دانشجوپس از گذراندن این درس قادر 

شـغلی و  -در زمینـه هـاي تحصـیلی   ازتفاوت هاي فردي، ویژگی ها و مسایل و مشکالت دانش آموزان پیدا می کنـد بتوانـد   
.سازشی به آنها کمک نماید :شایستگی اساسی

Ck&pck 2کد-
1&3-3&4-
3&

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــوایی و   ــش محتــ دانــ
موضــــوعی راهنمــــایی 

ومشاوره و انواع آن

در موردمباحـــث اساســـی 
ــایی و  راهنمـــــــــــــ
ــاوره،فنون و روش  مشــــ
ــرفاً   ــاوره صـ ــاي مشـ هـ
ــده را   ــه ش ــات ارای اطالع
جمع آوري و بـدون ارایـه   
تحلیل حاصـل از مقایسـه   
آنهــــا، آن را گــــزارش  

موضوعات اساسی راهنمایی 
مشاوره و انواع آن را مورد و 

ــه   ــرار داده و یافت مقایســه ق
هاي خـود را در قالـب یـک    
گزارش منسجم ارایه نمـوده  

است

مباحث اساسی راهنمـایی و  
مشــاوره وانــواع آن، تفــاوت 
وتشابه مفاهیم ورابطه آنهـا  
با یکدیگررا مورد مقایسـه و  
ارزیــابی قــرارداده و دالیــل 
خود را در قالب یافته ها بـه  

یک گزارش منسجم صورت
.ارایه نموده است
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.  نموده است

نقش و وظـایف کارکنـان   
مدرسه در رابطه با فرایند 
راهنمایی و مشاوره دانش 

آموزان

ــایف    ــش و وظ ــاره نق درب
کارکنان مدرسه  در مـورد  
راهنمایی و مشاوره دانـش  
ــات   ــوزان صــرفاً اطالع آم
ارایه شده را جمـع آوري و  
بدون ارایه تحلیل حاصـل  

، آن را از مقایســـه آنهـــا 
.  گزارش نموده است

ــان   ــایف کارکن ــش و وظ نق
مدرسه را در فرایند راهنمایی 
و مشاوره دانش آموزان مورد 
ــه   ــرار داده و یافت مقایســه ق
هاي ناشی از این مقایسه را 
ــزارش   ــک گـ ــب یـ در قالـ

منسجم ارایه نموده است

ــان   ــایف کارکن ــش و وظ نق
مدرســـــه را در فراینـــــد 
راهنمایی و مشـاوره دانـش   
آموزان وتفاوت وتشابه آنهـا  
با یکـدیگررا مـورد مقایسـه    
وتجزیه و تحلیل قرارداده و 
یافته هاي خود را به صورت 

.مکتوب گزارش نموده است

ــی   ــاي اساسـ رویکردهـ
مشاوره و روان درمـانی و  

کاربردهاي آنها 

درباره رویکردهـاي اصـلی   
مشـــاوره و روان درمـــانی 
صرفاً اطالعات ارایه شـده  

وري و بدون ارایه را جمع آ
تحلیل حاصـل از مقایسـه   
آنها، آن را گزارش نمـوده  

.  است

مفاهیم اساسی رویکردهـاي  
اصلی مشاوره و روان درمانی 
را مورد مقایسـه قـرار داده و   
یافته هاي خـود را در قالـب   
یک گزارش منسـجم ارایـه   

نموده است

مباحــث مهــم رویکردهــاي 
اصلی مشاوره وروان درمانی 

ــاوت  ــا  وتف ــا ب ــابه آنه وتش
یکــدیگررا مــورد مقایســه و 
ارزیــابی قــرارداده و دالیــل 
خود را در قالب یافته ها بـه  
صورت یک گزارش منسجم 

.ارایه نموده است

برنامــه هــاي راهنمــایی و 
مشاوره در نظام آموزش و 

پرورش 

ــاي    ــه هـ ــاره برنامـ دربـ
راهنمـــایی و مشـــاوره در 
ــرورش  نظــام آمــوزش و پ
ــرفاً  ــران صـ ــان وایـ جهـ

ــده را   ــه ش ــات ارای اطالع
جمع آوري و بـدون ارایـه   
تحلیل حاصـل از مقایسـه   
آنها، آن را گزارش نمـوده  

.  است

ــایی و    ــاي راهنم ــه ه برنام
مشاوره در آموزش و پرورش 
ایران را با سایر کشورهامورد 
مقایسـه قـرار داده و دالیـل    
خود را در قالب یک گزارش 

منسجم ارایه نموده است

ــاي راهن  ــه ه ــایی و برنام م
ــوزش و   ــاوره در آمــ مشــ
پـــرورش ایـــران وتفـــاوت 
وتشابه آن بـا برنامـه هـاي    
مشاوره درسـایر کشـورها را   
ــابی    ــه و ارزی ــورد مقایس م
قرارداده ویافته هاي خود را 
به صورت مکتوب ودر قالب 
یک گزارش منسـجم ارایـه   

.نموده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
اساسیمباحث :فصل اول

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

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب فصل از منابع معرفی شده -1
مدرسمشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي -2
مقایسه مفاهیم راهنمایی، مشاوره و روان درمانی و بیان تفاوت هاي آنها-3

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

رویکردهاي اساسی مشاوره و روان درمانی: فصل دوم
مشاور و انتخاب نوع رویکرد درمانی-
کردهاي درمانی متمرکز بر زمینهروی-
رویکردهاي درمانی متمرکز بر هیجانات-
رویکردهاي درمانی متمرکز بر تفکر و باور-
رویکردهاي درمانی متمرکز برعمل و رفتار-
رویکردهاي درمانی یکپارچه نگر و التقاطی-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -
هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرسمشارکت در بحث-2
مقایسه رویکردهاي درمانی مختلف و بیان تفاوت هاي آنها-3

: فعالیت عملکردي
تحلیل و مقایسه رویکردهاي اساسی مشاوره و روان درمانی و ارایه گزارش آن در کالس درس-1
نی در محیط واقعی مدرسه توسط دانشـجویان رشـته مشـاوره و ارایـه     تحلیل کاربرد رویکردهاي اساسی مشاوره و روان درما-2

گزارش کتبی آن به مدرس

انواع راهنمایی و مشاوره و الگوهاي آن: فصل سوم
انواع راهنمایی از نظر موضوع-
انواع راهنمایی از نظر شیوه اجرا-
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انواع مشاوره از نظرموضوع-
انواع مشاوره از نظر شیوه اجرا-
الگوهاي رایج راهنمایی-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -1
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
مقایسه انواع راهنمایی و مشاوره از نظر موضوع و شیوه اجرا و بیان تفاوت هاي آنها-3
باهت ها و تفاوت هاي آنهامقایسه الگوهاي  راهنمایی وبیان ش-4

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

روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره: فصل چچهارم
یف روش و فنتعر-
روش هاي راهنمایی و مشاوره-
مشاهده،مصاحبه،پرسشنامه،شرح حـال نویسـی،واقعه نویسـی،مقیاس درجـه بنـدي رفتـار،گروه سـنجی،مطالعه        (فنون راهنمایی-

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

بستن، تعیین تکلیف، پایان دادن به جلسه، همدلی، مواجهه سازي، تفسیر و بینش، رهبري، ایفاي نقش، تسکین یـا آرام بخشـی،   
)ارجاع

مهارت هاي مشاوره -

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -1
در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرسمشارکت -2
مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره با یکدیگر و بیان تفاوت هاي آنها-3
و تحلیل مشاهدات به صورت مکتوب) فیلم/ مستقیم(مشاهده اجراي فنون مشاوره توسط متخصصان -4

: فعالیت عملکردي
و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درستحلیل و مقایسه فنون راهنمایی -1
-3، و ارایه گزارشی ازآنها بـه مـدرس    ....طراحی و اجراي یک نمونه از هر کدام از فنون راهنمایی نظیر مشاهده، مصاحبه و -2

بیان کاربرد هریک از فنون راهنمایی و مشاوره درمحیط واقعی مدرسه در قالب گزارش کتبی
در مـورد یـک نفـر از دانـش     )فیلم / مستقیم(توسط دانشجویان رشته مشاوره با توجه به مشاهدات خود اجراي فنون مشاوره -4

تصویري و کتبی آن به مدرس-آموزان و ارایه گزارش صوتی

نقش و وظایف کارکنان مدرسه در برنامه راهنمایی و مشاوره دانش آموزان: فصل پنجم
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نقش و وظایف مدیرمدرسه-
علم مدرسهنقش و وظایف م-
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 یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی پرورشی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشاوره مدرسه و بیان تفاوت -3

هاي آنها
: فعالیت عملکردي

شی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشـاوره مدرسـه  و   تحلیل و مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی پرور-1
ارایه گزارش آن در کالس درس

جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش: فصل ششم
برنامه هاي راهنمایی و مشاوره در دوره هاي تحصیلی ابتدایی و متوسطه-
وسطهنقش و عمل مشاور در دوره هاي تحصیلی ابتدایی و مت-
ساختار و تشکیالت راهنمایی ومشاوره در آموزش و پرورش ایران-
خدمات و وظایف مراکز مشاوره دانش آموزي وخانواده در مناطق آموزش و پرورش-
خدمات و وظایف مراکز مشاوره دانشجویی در دانشگاهها-
مشاوره در موسسات و مراکز بهداشت روانی-

ش آموزان مدرسهتفاوت هاي فردي در بین دان-
در نظر گرفتن تفاوت هاي فردي در راهنمایی و مشاوره با دانش آموزان-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
متوسطه و بیان تفاوت هاي آنهامقایسه برنامه هاي راهنمایی و مشاوره درمدارس ابتدایی و -3
مقایسه دانش آموزان از نظر تفاوت هاي فردي در ابعاد مختلف-4

: فعالیت عملکردي
تحلیل و مقایسه برنامه هاي راهنمایی و مشاوره در مدارس ابتدایی و متوسطه و ارایه گزارش آن در کالس درس-1
مراکز مشاوره دانش آموزي، خانواده و دانشجویی و ارایـه گـزارش کتبـی    تحلیل و مقایسه برنامه هاي راهنمایی و مشاوره در-2

آن به مدرس
مقایسه تفاوت هاي فردي دونفر از دانش آموزان یک مدرسه توسط دانشجویان رشته مشاوره و ارایـه گـزارش کتبـی آن بـه     -3

مدرس
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راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظري به تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در 

برقراري ارتباط میان آموخته هاي . همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است
پیونـد میـان نظـر و    کالسی و الزامات محیط آموزشی، بهره گیري از فرصتهاي یادگیري خارج از محـیط آموزشـی،برقراري  

عمل در محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی دانشجویان در انجام فعالیـت هـاي عملکـردي توسـط مـدرس از      
راهبردهاي تدریس این درس می باشد که منجر به درك عمیق تر مطالب وبکارگیري دانـش نظـري راهنمـایی و مشـاوره     

یادگیري غیر مستقیم نیـز مسـتلزم مطالعـه فـردي و درك     .سه خواهد شدتوسط دانشجو معلمان در موقعیت هاي واقعی مدر
.شناختی فرد در موقعیت هاي مختلف محیط آموزشی می باشد

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

مبـانی و اصـول راهنمـایی و مشـاوره، تهـران، انتشـارات       ). زیر چاپ(قدمی، سید امیر؛ همت، نورعلی و نبوي، سید صادق -
هنگیاندانشگاه فر

.ترجمه مهدي گنجی، تهران، نشر ساواالن. اصول ومبانی مشاوره). 1390(تی.گالدینگ، ساموئل -
.تهران، انتشارات رشد. مقدمات راهنمایی ومشاوره). 1390(شفیع آبادي، عبداهللا -

:منابع فرعی
کلیات راهنمایی و مشاوره، مشهد، نشرتمرین). 1391(اصغري پور، حمید-
زمینه مشاوره و راهنمایی، ترجمه باقر ثنایی و همکاران،انتشارات رشد ). 1386(ن، رابرت و میشل، ماریانگیبسو-
راهنمایی و مشاوره در دوره هاي تحصیلی، تهران، انتشارات رشد ). 1379(صافی ، احمد-
نژه فنون مشاوره و روان درمانی، تهران، نشر دا). 1391(تمدنی، مجتبی و بهمنی، بهمن -
اصول و روش هاي راهنمایی و مشاوره،تهران،انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی ). 1371(حسینی بیرجندي، سید مهدي -

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره10به میزان ) باز پاسخ،بسته پاسخ، چندگزینه اي و یا ترکیبی(آزمون مباحث نظري: ارزشیابی پایانی
نمره2عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی: ارزشیابی فرآیند

نمره8عملکردي) فعالیت(مجموعه تکالیف: ارزشیابی پوشه کار
. ارزشیابی از یادگیرنده براساس تکالیف یادگیري در طول نیمسال،تکالیف عملکردي و آزمون پایان نیمسال انجام مـی شـود  

.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است) لکرديیادگیري و عم(مبناي ارزیابی تکالیف
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»ارزشیابی از یادگیري«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

درس ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان یک حوزه تخصصی در بردارنده دروس متعددي چـون آمـار، روش تحقیـق و انـدازه     
میکند تا بتوان میزان تحقق اهداف کلی از آموزش را مـورد ارزیـابی قـرار داده، سـطح     در واقع این درس کمک . گیري می باشد

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

.سازماندهی مطالب و محتواي درسی انتقال دانش، نگرش و باالبردن سطح مهارتها را بهبود بخشند
مشخصات درس

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

:پیشنیاز

ارزشیابی از یادگیري:  نام درس

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

، نحوه محاسـبه ضـریب   محاسبه ضریب دشواري آزموننماید و در خصوص اهداف ارزشیابی، آزمونهاي عملکردي، 
.آزمونهاي ارزیابی عملکرد گزارشی را ارائه نمایدپایایی و 

:شایستگی اساسی
CK1-1&2-1

&

PK2-2&3-2

3سطح2سطح1سطح هامالك

دانشجو قادر است انواع رویکرد ارزشیابی
الگوهاي ارزشیابی را نام 

. ببرد

دانشجو قادر است در طبقـه  
بندي از نقاط قوت و ضـعف  
الگوهاي ارزشیابی ارائه دهد 
و بر همین اساس الگوهـا را  

. درجه بندي نماید

دانشجو قـادر اسـت الگوهـا    
ــل  ــورد تحلی ارزشــیابی را م
قرار داده و کاربرد هـر یـک   
را در نمونه اي عینی مـورد  

. نقد و بررسی قرار دهد
دانشجو قادر است انواع آزمونهاي عملکردي

آزمونهاي عملکـردي را  
. طبقه بندي نماید 

ــواع  ــادر اســت ان دانشــجو ق
آزمونها را مقایسـه نمـوده و   
براي هریـک نقـاط قـوت و    

. ضعف را مشخص نماید

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

. تحلیل قرار دهد
محاسبه ضریب 

و رواییپایایی 
دانشجو قـادر اسـت در   
ــایی و  حــوزه تعیــین پای
روایـی تعریفـی را ارائــه   

دهد

دانشجو قادر است محاسبات 
مربــوط بــه تعیــین روایــی و 
پایــایی آزمونهــاي پیشــرفت 

. تحصیلی را انجام دهد

دانشجو قادر اسـت ضـریب   
ــواع   ــی انـ ــایی و روایـ پایـ
آزمونهاي پیشرفت تحصیلی 

د را محاسبه نماید و مورد نف
. و بررسی قرار دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسنوبت بحث
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گیـري،  آزمون، اندازه: تعاریف و اصطالحاتاول
ارزشیابی، مقیاسها و انواع آن،

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

.و تحلیل گردد

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

.قالب جدولی ارائه نمایند

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

.تبادل نظر شود

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

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

و دیدگاه مقایسه اي با توجه بـه اهـداف   
مطرح شود و با ذکر مثال هاي گوناگون 
الگــوي متناســب بــا هــر ســاختار مــورد 

بررسی قرار گیرد
مراحل ارزشیابی آموزشی، تحلیل موقعیت، چهارم

اهداف و مولفه هاي ارزشیابی آموزشی
در این جلسـه بـا نمـایش فـیلم مرحلـه      
تحلیل موقعیت مورد بررسی قرار گرفتـه  
و هدفها و پیش نیازها با بحث و گفتگـو  

.مورد واکاوي قرار بگیرد

از دانشــجویان خواســته شــود کــه فــیلم را
مجــددا بررســی و نکــات مطــرح شــده در 
خصوص اهداف و پـیش نیازهـا را بـازبینی    

.مجدد و گزارش جدید ارائه نمایند
تعریف، اهـداف، مراحـل، روشـها و طبقـه     پنجم

بندیهاي طرح ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
با ارائه نمونه هایی از انـواع طـرح هـاي    
ارشیابی پشـیرفت تحصـیلی، ویژگیهـا و    

بندي طرحها مورد تحلیل و سطوح طبقه 
.بررسی قرار گیرد

از دانشجویان خواسته شود که بـا انتخـاب   
یک درس مشـخص یـک نمونـه از طـرح     
ارزشــیابی پیشــرفت تحصــیلی آمــاده و در 

.کالس ارائه نمایند
انواع آزمونها و کاربرد آنها و قواعـد هـر   ششم

یک
با طـرح نمونـه هـاي متفـاوتی از انـواع      

نقاط قوت و ضـعف  آزمون ها در کالس
هــر یــک از آزمونهــا بــه نقــد و بررســی 

.گذاشته شود

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

.یک از آزمونها را مورد ارزیابی قرار دهند

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

طراحی شده توسـط ایشـان را در گـروه    
.نقد و بررسی نمایند) کالس(

از دانشجویان خواسـته شـود نمونـه هـاي     
طراحی شده و بررسی شده را مورد بازبینی 

.قرار دهند

تعریف آزمونهـاي عملکـردي و انـواع آن،    هشتم
مراحل تهیـه آزمونهـاي عملکـردي، روش    

تهیه چک لیستواقعه نگاري ، چگونگی
ــاي    ــار آزمونه ــه ک ــک نمون ــه ی ــا ارائ ب
عملکردي و چگونگی مقیاس بندي انهـا  
در کالس به صورت عملی تهیه و نمونه 
طراحی انجام شده در جلسه قبل در این 

.قالب اجراي مجدد گردد

از دانشجویان خواسته شـود یـک نمونـه از    
روشهاي سنجش مشاهده اي را انتخـاب و  

ــتفاده از روش ــا اس ــک  ب ــاري ی ــه نگ واقع
.گزارش ارائه نمایند
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شرایط اجراي آزمون، نحوه نمـره گـذاري،   نهم
نحوه تفسـیر اطالعـات، محاسـبه ضـریب     

دشواري آزمون

یـک نمونـه از آزمونهـاي اجـرا شـده در      
کالس ارائه و موارد و مباحث کالس بـا  

.نمونه تطبیق و واکاوي گردد

از دانشــجویان خواســته شــود یــک نمونــه 
را مورد تحلیل و بررسـی قـرار داده،   آزمون 

اطالعـات انـرا تفســیر و ضـریب دشــواري    
.آزمون را محاسبه نمایند

نقش و کاربرد آمار توصیفی در تفسـیر داده  دهم
ــهاي    ــزي و شاخص ــهاي مرک ــا، شاخص ه

پراکندگی

به ذکر دالیلی اهمیـت بکـارگیري آمـار    
توصیفی در تحلیل آزمونها پرداخته شـود  

و پراکندگی با ذکر و شاخصهاي مرکزي
.مثال حل و تمرین شود

ــش    ــود در بخ ــته ش ــجویان خواس از دانش
شاخصهاي مرکزي از میانگین و در بخـش  
شاخصهاي پراکنـدگی واریـانس و ضـریب    
همبستگی مثالها و نمونـه هـایی تمـرین و    

.نمرات آزمونهاي قبلی محاسبه گردد
هاي آزمونهاي قبلی محاسابات در نمونه تعیین روایی، اهمیت  و انواع آنیازدهم

روایی در کالس درس بطور عملی انجام 
و انــواع آن مــورد بحــث و گفتگــو قــرار 
گرفته و ترجیحا براي هر مورد نمونه اي 

.انجام شود

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

.گزارش گردد دوازدهم

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

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

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

.قرار دهند
هدفهاي ارزشیابی، تعریف ارزشیابی ، انواع چهاردهم

ارزشیابی
موارد و رئوس درس در کالس به بحـث  
و گفتگو گذاشته شـود و نمونـه هـایی از    

.انواع ارزشیابی بررسی گردد

از دانشجویان خواسته شود در یک جـدول  
ــیابی را   ــا و شــباهتهاي ارزش ــواع، تفاوته ان

.ترسیم نمایند
ــاحبه،   پانزدهم ــت، مص ــاهده موقعی ــهاي مش روش

نظرخواهی
مورد تحلیل و بررسی روشهاي ارزشیابی 

قرار گرفته و محاسب و معایـب هریـک   
.مورد نقد و بررسی قرار گیرد

از دانشجویان خواسته شود در یـک نمونـه   
نفري روشهاي 5عملی و در جامعه کوچک 

.این جلسه را اجرا و گزارشی ارائه دهند
آزمونهاي ارزیابی عملکـرد آموزشـی، خـود    شانزدهم

سنجی، ارزیابی همکاران
رئوس مطرح در این جلسه مورد بحث و 
گفتگو قرار گیرد و محاسن و معایب هـر  

.یک طرح و نقد و ارزیابی گردد

ــیابی    ــود ارزش ــته ش ــجویان خواس از دانش
پیشــرفت تحصــیلی را در طرحــی جــامع و 
بطور یکپارچه در قالب یک کـار پژوهشـی   
طی یک هفته تـا زمـان برگـزاري آزمـون     

.پایان ترم ارائه نمایند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
این درس به دلیل ماهیت عملی پیشنهاد میشود که به صورت حل مسئله و پروژه اي انجام شود و بیشـتر مفـاهیم بـه صـورت     

.تحلیلی و با ارائه نمونه هاي مشابه تدریس شود
منابع آموزشی. 4

: منبع اصلی
.بر سیف، نشر دورانروشهاي اندازه گیري و ارزشیابی آموزشی، دکتر علی اک
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:منبع فرعی
.ارزشیابی آموزشی، دکتر عباس بازرگان، ناشر سمت

.دانشگاه پیام نور: روشهاي ارزشیابی آموزشی، دکتر علیرضا کیامنش، ناشر
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
.نمره ارزیابی کارعملی که در جلسه آخر براي دانشجویان تعیین گردیده است6

نمره آزمون کتبی14: پایانیارزشیابی 
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»کاربرد هنر در آموزش«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

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

این درس توجه دانشجویان به برنامه . عنوان معلمانی توانمند در حوزه هنر ایفاي نقش کنندآموزش به دانش آموزان مدارس به
.  درسی هنر به صورت  تلفیقی جلب کرده و تجارب نوین هنر را به آنها معرفی می کند

مشخصات درس
تربیتی: نوع درس
واحد عملی1:  تعداد واحد
ساعت 32:  زمان درس

-: پیشنیاز

کاربرد هنر در آموزش:  نام درس

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

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

:شایستگی اساسی
CK -کدهاي
2-1و 1-1
PCK -کدهاي
3-1 ،3-2 ،3-3 ،3-4

3سطح2سطح1سطح هامالك
به خلق اثر هنري تولید هنري 

ساده با استفاده از الگو 
. بپردازد

هنري به خلق اثر 
.متفاوت از الگو بپردازد

آثار هنري جدیدي بدون 
استفاده از الگو و منحصر 

.به فرد تولید کند
به مشاهده آثار تاربخی تاریخ هنري

پیرامون خود واکنش 
.نشان بدهد

نسبت به آثار تاریخی و 
رابطه هنر و فرهنگ 

.حس مثبتی داشته باشد

رابطه هنر و فرهنگ و 
درك تاریخ را به درستی 

کرده و به تحلیل عمیق 
.بپردازد

حساسیت بصري نقد هنري 
نسبت به پدیده هاي 

. هنري داشته باشد

هاي ها و کیفیتویژگی
پیچیده و ظریف مستتر 
در آثار هنري و محیط 
پیرامون خود را درك 

کند

هاي ها و کیفیتویژگی
پیچیده و ظریف مستتر در 
آثار هنري و محیط 
پیرامون خود را درك کرده 

. و تفسیر و نقد کند
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زیبایی 
شناسی 

در گفتگوي دائمی 
دربارة ماهیت هنر 

. شرکت کند

هاي بر اساس مالك
دقیق به قضاوت دربارة 

.هنر  بپردازد

هاي دقیق بر اساس مالك
نر  و  به قضاوت دربارة ه

.بپردازددفاع از آن

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن فرصت. 2
کلیات و اهمیت کاربرد هنر در آموزش -فصل اول

هنر و بازاندیشی مفهوم سواد -
پیامدهاي تربیت هنري-
هنر و تربیت چندفرهنگی-

:تکلیف یادگیري
. دانشجویان به شرح پیامدهاي تربیت هنري در تعلیم و تربیت بپردازند

تولید آثار هنري -فصل دوم
. آموزان یاري رساندگرایی مورد نیاز براي عملکرد هنري با کیفیت باال به دانشها و توسعۀ تخیلبراي کسب مهارت-
. هایی براي توسعه تخیل گرایی آنها فراهم شودرا طراحی کنند که مهارتدانشجویان باید برنامۀ درسی-
دانشجویان با دامنه وسیعی از رسانه ها، ابزارها، تجهیزات و فنونی که توسط هنرمندان به کار گرفته می شوند، آشنا می -

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

مهارت هایی نظیر کاربرد رسانه ها، . دانشجویان می توانند مهارت ها و سنت هاي هنروري و هنرمندي را یاد بگیرند-
. وسایل مختلف و به کارگیري ظرفیت ها و قابلیت هاي آنان

ساسات مختلف خود را در یک شکل تجسمی از طریق دستیابی به راه هاي دانشجویان می توانند افکار، ارزش ها و اح-
. پاسخگو و فعالیت هایی که هنرمندان انجام می دهند، بیان کنند

:تکلیف عملکردي
هاي فنی مورد نیاز براي انجام کار شان را پرورش دهند و مهارتگراییدانشجویان باید احساساتشان را توسعه دهند، تخیل-

. مواد آموزشی را کسب کنندصحیح با 
هاي الزم براي دستیابی به این دانشجویان باید لذت ناشی از خلق آثار تجسمی را تجربه کنند و فرصت کسب مهارت-

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

تاریخ هنري-فصل سوم
دانشجویان بر . که هنر در آن پدید آمده، می پردازندتاریخی و فرهنگیدر برنامۀ تربیت هنري دانشجویان به درك زمینۀ 

اساس آثار مختلف تاریخی، هنري، فرهنگی به حوزه تاریخ هنر ایران آگاهی یافته و آن را به صورت کاربردي مورد توجه قرار می 
.دهند
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اولیه، اطالعـات در مـورد آثـار هنـري     مثل تاریخ تولد و مرگ، سوابق و تجارب : اطالعات واقعی در مورد هنرمندان-
. مثل توصیف فیزیکی، موضوعی و شرایط

...) رنـگ، فضـا و  (، یعنی توصیف کردن و تحلیل کردن حلقه هاي ارتباطی در یک اثر هنـري  تحلیل صوري اثر هنري-
یـک جنـبش یـا    به عنوان مبنایی براي فهم این که چگونه اثر هنري متناسب با خصوصیات یک هنرمند و یا هماهنگ با 

. سنت هنري است
شامل اطالعاتی دربارة وسایل و مواد مورد استفاده، ابزارها و روش هاي به کار برده شـده و تغییـرات   : تحلیل اثر هنري-

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

.تأثیر آن بر آثار مورد نظر

:تکلیف عملکردي
دانشجویان باید رابطۀ میان هنر و فرهنگ را دریابند؛ مثالً اینکه فناوري و ایدئولوژي در یک مقطع خاص چه تأثیري در آثار -

.  هنري هنرمندان گذاشته است
. به تحلیل صوري، واقعی و روابط زمینه ها در یک یا چند اثر هنري ملی یا بین المللی بپردازند-

. به صورت پوشه کار ارائه شود-
نقد هنري-فصل چهارم

نگریستن شکلی از پیشرفت شناختی . هاي هنري را بیاموزنددانشجویان باید چگونگی دیدن و صحبت کردن دربارة کیفیت-
. دانشجویان با نگاهی متفاوت به آثار و پدیده هاي هنري می نگرند و تکنیک هاي نقد آثار هنري را می آموزندبنابراین . است
نقادي هنري شامل کاربرد زبان، نگارش متفکرانه و هوشمندانه و صحبت کردن درباره هنر است که از طریق آن فرد می -

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

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

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

آیا دانشجویان می توانند از زبان طراحی استفاده کنند یا خیر؟. حساس باشدتشخیص دهند، نسبت به کیفیت هاي رنگ و خط 
در مرحله تفسیر، دانشجویان به سطوح تخیلی تر قدم می گذارد و از او خواسته می شود تا درباره معناي مستتر در :تفسیر.3

خواسته می شود تا بین ساختار موجود در براي انجام این کار از دانشجو. اثر هنري و یا هدف موجود در ذهن هنرمند تأمل کند
در این مرحله درباره اثر هنري سوال هاي . اثر هنري و جهتی که هنرمند فراگیر را به آن سمت می کشاند، ارتباط برقرار کند

.مختلفی مطرح می شود و ویژگی آنها، این است که سواالت باز هستند و پاسخ درست یا غلط ندارند
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این قضاوت نتیجه اي است که بیانگر موفقیت یا شکست اثر . نقد به طور طبیعی با قضاوت خاتمه می یابدفرایند :قضاوت.4
قضاوت هاي شکل گرفته در این حالت به بحث گذاشته . هنري است و جایگاه آن در مقایسه با سایرآثار هنري نشان می دهد

. ه معلمان دوره ابتدایینمی شوند زیرا این وظیفه نقادان و خبرگان حرفه اي تر است ن
تکلیف عملکردي

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

. ملی بکار بگیرندجلسه در مورد یک اثر هنري 4مراحل چهارگانه نقد هنري را در طول -
. به صورت پوشه کار ارائه شود-

زیبایی شناسی -فصل پنجم
. کنندهایی است که هنرها  ایجاد میهدف دیگر تربیت هنري مربوط به ارزش-
توجه دانشجویان به فرایند آفرینش هنرمندانه، پدیده هنري، تفسیر و شناخت، ارزشـیابی انتقـادي،  زمینـه فرهنگـی و     -

. اجتماعی آن معطوف شود
زیبایی شناسی به دانشجویان یاد می دهد که به طور فلسفی بیندیشند، پرسش ها و پاسخ هـاي ممکـن کـه بـه طـور      -

. سی تاریخی هنر به وجود می آید را مورد بررسی قرار دهندطبیعی در مسیر ساختن، نقادي و برر

: تکلیف عملکردي
.دانشجویان باید  گفتگوي دائمی دربارة ماهیت هنر شرکت کنند-
. براساس مالك هاي زیباشناسانه به قضاوت دربارة هنر و دفاع از آن بپردازند-

هنر و برنامه درسی تلفیقی-فصل ششم
برنامۀ درسی . شودهاي درسی هنري و غیرهنري تلفیق میمۀ درسی هنر اشاره دارد که با دیگر برنامهاین دیدگاه به آن برنا

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

. هاي ماتئو برادي، و یا موسیقی و معماري آن دوره و طرز پوشش افراد طبقات اجتماعیجنگ داخلی در کنار عکس
مانند . ها میان هنرها را بشناسندها و تفاوتشود تا شباهتدومین شکل تلفیق حالتی است که در آن به فراگیران کمک می-

. معناي ریتم در هنرهاي تجسمیتفاوت معناي ریتم در موسیقی با
. ها قابل شناسایی استسومین شکل تلفیق، شناسایی ایدة اصلی است که در هنر در دست انجام و یا در دیگر حوزه-
اي را تعریف یا بیان کنند توان از دانشجویان خواست که مسئلهمی. مسئله استچهارمین نوع تلفیق مربوط به تمرین حل-

آموزان دبیرستانی خواسته شود که براي هاي مختلف است؛ مثالَ اگر از دانشنظر گرفتن دیسیپلینکه مستلزم در 
هاي فیزیکی مواد ها باید مالحظات طراحی، رشد کودك، ویژگیدبستانی یک بازي طراحی کنند، آنآموزان پیشدانش

مر را می توان به صورت عملی با دانشجویان این ا. شناسی را در نظر بگیرندآموزشی، ترکیب این موارد و مسائل زیبا
.تمرین کرد

: تکلیف عملکردي
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به صورت تلفیقی یک ... دانشجویان با استفاده از فعالیت هاي هنري مختلف براي یک درس مانند علوم، ریاضی، فارسی و -
. 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

در این فصل دانشجویان با تجارب بین المللی در حوزه آموزش هنر آشنا می شوند و کاربرد هنر در آموزش را به صورت -
. واقعی درك می کنند

همچنین برخی مجامع بین المللی در حوزه آموزش هنر به صورت الکترونیکی و کتابخانه اي به دانشجویان معرفی می شود -
. د عالقه خود به کسب دانش و مهارت هاي حرفه اي بپردازندتا در حوزه هاي هنري مور

: برنامه هاي آموزش هنر عبارتند از
کنفرانس جهانی آموزش هنر -
) TETAC(پروژه تتاك -
پروژه رامبرانت        -
آشنایی با مجامع تخصصی، سایت هاي اینترنتی و نشریات آموزش هنر -

تکلیف عملکردي
سایت ها و منابع الکترونیکی به معرفی فعالیت هاي مجامع بین المللی در حوزه آموزش هنر دانشجویان با مراجعه به -

.بپردازند
. نمونه کارهاي هنري مختلف در حوزه آموزش هنر به دانش آموزان را جستجو و معرفی کنند-

. به صورت پوشه کار ارائه شود-

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

.مستقیم در تدریس مفاهیم  و کلیات با استفاده از ابزارهاي رایانه اي مناسباستفاده از راهبرد -
. شیوه هاي تدریس مشارکتی و گروهی، بازدید از مراکز هنري و موزه ها و گالري ها، روش ایفاي نقش-
. سیراهبرد غیر مستقیم براي طراحی فرصت هاي یادگیري بر اساس ابعاد نقد هنري، تاریخ هنري و زیبایی شنا-

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

منبع اصلی-
: براي بخش نظري

. سمت: برنامه درسی و آموزش هنر در آموزش و پرورش، تهران).  1393(مهرمحمدي، محمود؛ کیان، مرجان -
: براي بخش عملی

. سایر منابع آموزشی معتبر که شیوه هاي تولید محصوالت هنري را آموزش داده اند-
: منابع فرعی-
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:مجامع معتبر بین المللی مرتبط با آموزش هنر مانند
- National Art Education Association
- Getty Institute for Education in Art
- International Society for Education through Art

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

نمره3= آموزش هنر
نمره 3=  معرفی، نقد و تحلیل آثار هنري، تاریخی، فرهنگی ملی و بین المللی توسط دانشجویان در طول ترم-
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»کاربرد زبان در تربیت«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

اندیشه از یک طرف با زبان آمیخته است و از طرف دیگر . اندیشه و ارتباط: رابطه زبان و تربیت، ریشه در وجوه مشترك آنها دارد
اندیشه، از یک سو، محور تربیت و عمل تربیتی است، و از سـوي  . تربیت، به ویژه به معناي متعالی آن بر اندیشه استوار می گردد

این رابطه و پیوستگی چنان است، که برخی از فیلسوفان و دانشمندان، اندیشه و . اي ناگسستنی دارندبطهدیگر، زبان و اندیشه، را
. زبان را یکی دانسته اند

ارتبـاط، موضـوعی   . ارتباط جنبه عینی و قابل مشاهده رابطه زبان و تربیـت  اسـت  . ارتباط، محور دیگر رابطه تربیت و زبان است
بان است؛ به طوري که، برخی از زبان شناسان، ارتباط را مهم ترین کارکرد زبان دانسته اند؛ و تربیـت  مهم در مباحث مربوط به ز

بخش مهمی از ارتباط . نیز، فرایندي ارتباطی است، و بدون برقراري ارتباط، میان مربی و تربیت شونده، تربیت، ممکن نمی گردد
آیا زبان و ارتباط از طریق زبان، می تواند اهداف تربیت را محقـق سـازد؟   . گیردآموزشی از طریق ارتباط کالمی شکل می/تربیتی

چه مالحظات و چه محدودیت هایی در این مسیر وجود دارد؟ با شناخت ویژگی هـاي زبـان و چگـونگی بـه کـارگیري زبـان و       
آموزشـی  /الیـت تربیتـی  آموزش ضمن جستجوي پاسخ این پرسش هـا، امکـان فع  /برقراري ارتباط زبانی مناسب در فرایند تربیت

.شودموثرتري براي معلمان فراهم می
مشخصات درس

عملی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

ندارد: پیشنیاز

کاربرد زبان در تربیت:نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
آموزش، /هاي ارتباطی در تربیتها و فعالیتدر  ابعاد مختلف حیطه) کالمی(با توجه به انواع ارتباط زبانی-1

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

.آفرین بفهمدواع ویژگی هاي زبان را بشناسد و زبان را به عنوان یک مجموعه زنده و نقشان-2
آموزش /زبان را در ابعاد مختلف تربیت) هايویژگی(هاي حضور و نقشبر اساس ویژگی هاي زبان، مصداق-3

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

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

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

3سطح2سطح1سطح مالك3-4، 3- 3، 2- 3، 3-1

رابطه زبان و 
تربیت

انواع ارتباط و رخدادهاي 
) کالمی(ارتباطی زبانی

آموزش را /در تربیت
.بشناسد

با توجـه بـه انـواع ارتبـاط     
آمـوزش و  /زبانی در تربیت

هــــاي نیــــز فعالیــــت 
آموزشی یک معلـم،  /تربیتی

هـــاي حضـــور و  مصـــداق
آفرینی زبـان در ابعـاد   نقش

آموزش و در  /مختلف تربیت

آثار مثبت و منفـی انـواع   
ــاط   ــان در ارتب ــاربرد زب ک

ــی ــی را /تربیتــ آموزشــ
جستجو کنـد و برخـی از   

.آنها را معرفی کند
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ــاط  ــواع ارتبــ ــاي انــ هــ
ــی ــی /تربیت ــی معرف آموزش

.کند
هاي زبان از انواع ویژگیشناخت کلی زبان

آوا تا معنا را بـه صـورت   
. کلی بشناسد

ــک   ــوان ی ــه عن ــان را ب زب
آفرین مجموعه زنده و نقش
ــت ــواع فعالیـ ــاي در انـ هـ

ارتباطی، به ویژه در فراینـد  
.تربیت بفهمد

هـاي زبـان در   آثار ویژگی
ــاط   ــواع ارتبـــــ انـــــ

ــی ــی را /تربیتــ آموزشــ
.مشاهده و گزارش کند

شناخت جزئی تر 
زبان

هاي زبان را انواع ویژگی
ــا و در   ــا معنــ از آوا تــ
ــف   ــدهاي مختلــ واحــ

ــان ــتن (زب ــا م ) از واژه ت
.بشناسد

هـــاي حضـــور و مصـــداق
) هـاي ویژگـی (آفرینینقش

ــوزش  ــان را در آمـــ زبـــ
و در آمـوزش  ) فارسی(زبان

آمـــوزش از (دروس دیگـــر
.بشناسد)طریق زبان

بر اساس شناخت ویژگـی  
هاي زبان، تغییـرات الزم  

در نمونه اي از تدریس را 
خود نمایش دهد و درباره 
ــدون    ــدریس ب ــاوت ت تف

هاي زبان توجه به ویژگی
و با توجـه بـه آن بحـث    

.کند
شناخت 

هاي محدودیت
کاربرد زبان

ــق بازشناســی و   از طری
ــق از   ــم عمی درك و فه
مفهوم تربیـت، الزامـات   

آموزش و ارتبـاط  /تربیت
آموزشــــی را /تربیتــــی

.بشناسد

ــات  ــاس الزامــ ــر اســ بــ
ــت ــاط /تربی ــوزش و ارتب آم
آموزشی و با توجـه  /تربیتی

ــی  ــه ویژگ ــان،  ب ــاي زب ه
هاي کاربرد زبان محدودیت

را در تحقــق اهــداف کلــی 
. آموزش بشناسد/تربیت

هاي با توجه به محدودیت
ــق   ــان در تحق ــاربرد زب ک
بخشیدن به اهداف کلـی  

آموزش، درباره آثار /تربیت
کاربرد بـدون محـدودیت   

آمــوزش /زبــان در تربیــت
. بحث کند

آموزش
از طریق 

) واژگان(زبان
آشنا

هـاي  با توجه به ویژگـی 
ــی ــان،  معن ــناختی زب ش

اهمیـــت و چگـــونگی  
کاربرد زبـان آشـنا را در   

ــت ــوزش/تربی دروس (آم
.بفهمد) مختلف

هـاي  بـا توجـه بـه ویژگـی    
شـــناختی زبـــان و معنـــی

واژگان، آمـوزش از طریـق   
هـــــاي آشـــــنا را در واژه

سوادآموزي به ویژه آموزش 
.واژگان اجرا کند

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

واژگان، آموزش از طریق 
ــنا را در واژه هــــاي آشــ

آموزش دروس دیگر اجرا
.کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
نوبت 
بحث

تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسموضوع
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رابطه زبان و اول و دوم
تربیت

ــابع- ) 5(و ) 8:(منـــ
)20(و
ضرورت آگاهی معلمان از -

ــت و    ــان و تربی ــه زب رابط
ــی ــان و  ویژگـ ــاي زبـ هـ

آفرینی آن در تربیتنقش
مفــاهیم اصــلی ارتبــاط و -

ارتباط
هـــاي  برقـــراري  روش-

ارتباط و ارتباط موثر
انواع ارتبـاط و  شناسایی -

رخدادهاي ارتبـاطی زبـانی   
آموزش/ در تربیت) کالمی(

/ هـاي تربیتـی  و نیز فعالیت
آموزشی یک معلم، 

مطالعه منابع مربـوط بـه   -
ضرورت آگـاهی معلمـان از   
رابطــه زبــان و تربیــت و   

ــی ــان و ویژگـ ــاي زبـ هـ
آفرینی آن در تربیتنقش

مطالعه منـابع مربـوط بـه    -
ارتبـاط و درك اجــزاء یــک  

هاي فرایند ارتباطی و روش
برقراري ارتباط موثر 

ــداق - ــی مص ــاي معرف ه
آفرینی زبـان  حضور و نقش

ــف   ــاد مختلــــ در ابعــــ
آمـوزش و در انـواع   /تربیت
آموزشی / هاي تربیتیارتباط

/ هـاي تربیتـی  و نیز فعالیت
علمآموزشی یک م

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

.کند
آثار مثبت و منفی انواع کـاربرد  -

آموزشـی  / زبان در ارتباط تربیتی
را جستجو کند و برخی از آنهـا را  

.گزارش کند

سوم
و چهارم

شناخت کلی 
زبان

ــابع- ــا)7:(منـ و )9(یـ
)10(
هاي زبـان از  انواع ویژگی-

صورت کلیآوا تا معنا به 
معرفـی زبـان بـه عنـوان     -

یـــک مجموعـــه زنـــده و 
ــش ــواع  نقـ ــرین در انـ آفـ
هاي ارتباطیفعالیت

ساختمان و نقش و منشا -
زبان

نظامداري و سـاختمندي و  
...مندي و قاعده

الهی و طبیعی و : منشا زبان
اجتمــــاعی و جســــمی و 

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

هاي زبـان از آوا تـا   ویژگی
معنا 

زبان را بـه عنـوان یـک    -
آفرین مجموعه زنده و نقش
ــت ــواع فعالیـ ــاي در انـ هـ

ارتبــاطی فراینــد تربیــت   
.بفهمد

هـــاي معرفـــی مصـــداق-
آفرینی زبـان  حضور و نقش

در انواع ارتباط، به ویـژه در  
آموزش و نیـز  /د تربیتفراین

هاي ارتبـاطی یـک   فعالیت

ــواع  - ــان در ان ــار زب ــور و آث حض
ــی ــاط تربیتـ ــی را / ارتبـ آموزشـ

.مشاهده و گزارش کند
با تغییر دادن برخی از ویژگـی  -

هاي زبـانی در جریـان برقـراري    
ارتباط کالمی، تغییر نتایج ارتباط 

.را مشاهده، تحلیل و گزارش کند



۱۲۳

...ابزاري و ژنی و 
: زبان انسان و زبان حیـوان 

نخستیها و زبان حیوانات و 
......

معلم در مدرسه

شناخت جزئی پنجم
: زبان

-آواشناسی
واجشناسی

)14(و ) 7:(منابع-
ــواع ویژگـــی - هـــايانـ

ــی ــان را در آواجشناسـ زبـ
واحدهاي مختلف زبان 

): آواشناسی(آواهاي زبان -
همخوانشناسی و واکـداري  
ــی و  ــاهی و واجراه و واجگ

.....شناسی و واکه
نظـــام آوایـــی زبــــان   -
ــی( واج و ): واجشناســــــ

ــه   ــه و زوج کمین و واجگون
ــا و   ــآرایی و هجـــ واجـــ

همبرتولیدي

مطالعه منابع معرفی شـده  -
:و یادگیري موارد زیر

هـــايانـــواع ویژگـــی -
ــی ــان را در آواجشناسـ زبـ

واحدهاي مختلف زبان 
): آواشناسـی (آواهاي زبـان  

همخوانشناسی و واکـداري  
ــی و  ــاهی و واجراه و واجگ

.....شناسی و واکه
نظــــام آوایــــی زبــــان -
واج و ): واجشناســــــــی(
اجگونــه و زوج کمینــه و  و

ــا و   ــآرایی و هجـــ واجـــ
همبرتولیدي

بـــا تغییـــر دادن برخـــی از   -
هاي آواجشناسی زبـان در  ویژگی

جریان برقراري ارتبـاط کالمـی،   
تغییر نتـایج ارتبـاط را مشـاهده،    

.تحلیل و گزارش کند

شناخت جزئی ششم
نقش : زبان

-آواشناسی
واجشناسی

در سواد آموزي و 
آموزش 

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

ــوزش   ــونگی آمـــ چگـــ
هاي زبانیمهارت

هــاي حضــور و مصــداق-
) هـاي ویژگی(آفرینی نقش

ــی ــان در آواجشناســ زبــ
ــارت ــوزش مهـ ــاي آمـ هـ
زبــان  (چهارگانــه زبــانی  

و در آمــــوزش ) فارســــی
ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم

مطالعه منـابع و مطالـب   -
-مربوط به بحث آواشناسی

واجشناسی 
مطالعه مباحث مربوط به -

ســـوادآموزي و آمـــوزش  
هاي زبانیمهارت

ــایی و معرفــــی - شناســ
هـــاي حضـــور و مصـــداق

) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش
ــی ــان در آواجشناســ زبــ

آموزش مهارتهاي چهارگانه 
و در ) زبـان فارسـی  (زبانی 

ــاي   ــر اســاس شــناخت ویژگیه ب
ــان و  ــی زبـ ــاهی آواجشناسـ آگـ

ــانی واجشــناختی ــرات فرازب ، تغیی
اي از تــدریس الزم را در نمونــه

خود نمایش دهد و درباره تفـاوت  
ــه    ــه بـ ــدون توجـ ــدریس بـ تـ

آواجشناسـی زبـان و   هايویژگی
.با توجه به آنها بحث کند

هاي شناسایی و معرفی مصداق-
آفرینــــی حضــــور و نقــــش 

آواجشناسی زبان در ) هايویژگی(
آموزش مهارتهاي چهارگانه زبانی 
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طریق زبان
آگـــــاهی فرازبـــــانی  -

واجشناختی و کاربرد آن در 
آموزش، به ویژه خوانـدن و  

نوشتن 

ــر  ــوزش دروس دیگــ آمــ
) آموزش از طریق زبان(

)زبان فارسی(

شناخت جزئی هفتم
صرف؛: زبان

نقش صرف در 
سوادآموزي و 

آموزش به طور 
کلی

و ) 15(و ) 7:(منـــابع-
)17(
هاي صـرفی  انواع ویژگی-

زبان در واحدهاي مختلـف  
ســــــازي، واژه: زبــــــان

هــاي شناســی، راهریشــه
ــداع و واژه ــازي، ابـــ ســـ

...وامگیري و 
ــی- ــرف، / تکواژشناسـ صـ

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

هـاي  هـاي ویژگـی  مصداق
ــان در  ــرفی زب ــوزش ص آم

مهارتهاي چهارگانه زبـانی  
و در آموزش ) زبان فارسی(

ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم
) طریق زبان

آگاهی فرازبانی صـرفی را  -
بشناســد و کــاربردش را در 

.خواندن و نوشتن بداند

مطالعه منـابع و مطالـب   -
هاي انواع ویژگیمربوط به 

صرفی زبـان در واحـدهاي   
سـازي،  واژه: مختلف زبـان 

هـــاي شناســی، راه ریشــه 
ــداع و واژه ــازي، ابـــ ســـ

ــري،  ــیوامگی / تکواژشناس
صرف، تکواژ، تکواژگونـه و  

...
هـاي صـرفی   انواع ویژگـی 

ــدهاي   ــان را در واحــ زبــ
: مختلــف زبــان بشناســد  

شناســی، ســازي، ریشــهواژه
سازي، ابـداع و  راههاي واژه
...وامگیري و 
صرف، تکواژ، / تکواژشناسی
...تکواژگونه و 

هـــاي حضـــور و مصـــداق
) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش

آمـوزش  ر صرفی زبـان را د 
مهارتهاي چهارگانـه زبـانی   

و در آموزش ) زبان فارسی(
آمــوزش از (دروس دیگــر 

.بشناسد) طریق زبان
آگاهی فرازبـانی صـرفی را   

بر اسـاس شـناخت ویژگیهـاي    -
صرفی زبـان و آگـاهی فرازبـانی    
صرفی، تغییرات الزم را در نمونه 

خود نمایش دهد و اي از تدریس
درباره تفاوت تدریس بدون توجه 

هاي صرفی زبـان و بـا   به ویژگی
.توجه به آنها بحث کند

هاي شناسایی و معرفی مصداق-
آفرینــــی حضــــور و نقــــش 

صــرفی زبــان در ) هــايویژگــی(
آموزش مهارتهاي چهارگانه زبانی 

) زبان فارسی(
کاربرد آگاهی فرازبـانی صـرفی   -

خـــود و در خوانـــدن و نوشـــتن
گزارش نتیجه اقدام
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ــاربردش را در  بشناســد و ک
.خواندن و نوشتن بداند

شناخت جزئی هشتم
: زبان

شناخت جزئی 
نحو؛: زبان

نقش نحو در 
سوادآموزي و 

آموزش به طور 
کلی

و ) 15(و ) 7:(منـــابع-
)17(
هـاي نحـوي   انواع ویژگی-

در واحدهاي مختلف زبان 
ــداق- ــور و  مص ــاي حض ه

) هـاي ویژگی(آفرینی نقش
ــوزش   ــان در آم ــوي زب نح
مهارتهاي چهارگانه زبـانی  

و در آموزش ) زبان فارسی(
ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم

) طریق زبان
آگاهی فرازبانی نحـوي و  -

ــاربردآن در درك  کـــــــ
خوانداري و در نوشتن 

مطالعه منـابع و مطالـب   -
هاي انواع ویژگیمربوط به 
واحدهاي مختلف نحوي در 

زبان
هـاي نحـوي   انواع ویژگی-

ــدهاي   ــان را در واحــ زبــ
.مختلف زبان بشناسد

آگاهی فرازبانی نحـوي را  -
ــاربردش را در  بشناســد و ک
درك خوانداري و در نوشتن 

.بداند
هـایی از حضـور و   مصداق-

) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش
نحوي زبـان را در آمـوزش   

هاي چهارگانه زبانی مهارت
و در آموزش ) ارسیزبان ف(

آمــوزش از (دروس دیگــر 
ــان ــق زب شناســایی و ) طری

.معرفی کند

بر اسـاس شـناخت ویژگیهـاي    -
نحوي زبـان و آگـاهی فرازبـانی    
نحوي، تغییرات الزم را در نمونـه  
اي از تدریس خود نمایش دهد و 
درباره تفاوت تدریس بدون توجه 

هاي نحوي زبـان و بـا   به ویژگی
. توجه به آنها بحث کند

کاربرد آگاهی فرازبـانی نحـوي   -
در خواندن متـون درسـی خـود و    
هنگام نوشتن نوشته هاي خود و 

و تحلیل و گزارش نتیجه اقدام

شناخت جزئی نهم و دهم
: زبان

معناشناسی

و نقش 
هاي ویژگی

معناشناختی زبان 
در 

آموزش/تربیت

ــابع- و ) 5(و ) 8:(منــ
)2(و ) 6(
ــواع ویژگـــی - هـــاي انـ

ــان در   ــی زبــ معناشناســ
ــان؛  ــف زب واحــدهاي مختل
ــات   ــی، مختصـ معناشناسـ
معنایی، نقشـهاي معنـایی،   
روابط معنـایی و همـآیی و   

.......

مطالعه منـابع و مطالـب   -
هاي انواع ویژگیمربوط به 

ــدهاي  ــناختی در واح معناش
مختلــف زبــان؛ از جملــه   
ــه  ــوط بــ مطالــــب مربــ
ــات   ــی، مختصـ معناشناسـ
معنایی، نقشـهاي معنـایی،   
روابط معنایی، چند معنـایی  

.......و همآیی و 

هـاي  بر اساس شناخت ویژگـی -
ــاهی  ــان و آگـ ــناختی زبـ معناشـ
فرازبانی معنایی، تغییـرات الزم را  
ــدریس خــود    ــه اي از ت در نمون
ــاوت   ــاره تف ــد و درب ــایش ده نم
ــه    ــه بـ ــدون توجـ ــدریس بـ تـ

هـاي معنـایی زبـان و بـا     ویژگی
.توجه به آنها بحث کند

مثـل  در متون درسی مختلـف  -
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هــاي حضـــور و  مصــداق 
) هـاي ویژگی(آفرینی نقش

ــان را در   ــی زبـ معناشناسـ
ــارت ــوزش مهـ ــاي آمـ هـ
زبــان  (چهارگانــه زبــانی  

و در آمــــوزش ) فارســــی
ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم

)طریق زبان
ــانی   ــاهی فرازبــــ آگــــ

ــاربرد آن    ــناختی و ک معناش
در خواندن و نوشتن 

ــاي حضــور و مصــداق- ه
) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش

ــان را در  ــناختی زبـ معناشـ
ــارت ــوزش مهـ ــاي آمـ هـ
ــانی ــه زبـ ــان (چهارگانـ زبـ

)فارسی
ــاي حضــور و مصــداق- ه

) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش
ــان در   ــناختی زبــ معناشــ
ــر  ــوزش دروس دیگــ آمــ

را ) آموزش از طریق زبـان (
.معرفی کند

آگاهی فرازبانی معناشناختی 
اربردش را در را بشناسد و ک

.خواندن و نوشتن بداند

علوم تجربی، معناهـاي ممکنـی   
که از جمله ها ممکـن اسـت بـه    
ذهـن کودکــان دبســتانی متبــادر  
شود را مشاهده و ضمن گـزارش  

. درباره آنها بحث کند
هـاي  فهم دانـش آمـوزان پایـه   -

مختلف را از معنی اصـطالحات و  
واژه هاي به کار رفتـه در متـون   
درسی آنان از جمله کتاب دینـی؛  

بپرسـد،  ... ی و اجتماعی و ریاضـ 
این تکلیـف  .( ثبت و گزارش کند

.)تا هفته سیزدهم انجام شود

شناخت جزئی یازدهم
: زبان

کاربردشناسی و 
گفتمانشناسی

ــابع- و ) 5(و ) 8:(منــ
)6(
ــواع ویژگـــی - هـــاي انـ

کاربردشناســــــــــــی و 
ــان در   ــی زبـ گفتمانشناسـ
ــان ــف زب : واحــدهاي مختل

کاربردشناســـی و بافـــت و 
ادب گفتهـا و ارجاع و کنش

...و 
ــان - ــل گفتمـــ / تحلیـــ

گفتمانشناســـی و تعبیـــر و 
ــجام و   ــتنباط و انســ اســ

دیالوگ / پیوستگی و گفتگو
و اصول همیاري گرایس و 

پسازمینه و پیشازمینه

مطالعه منـابع و مطالـب   -
اي هانواع ویژگیمربوط به 

کاربردشناســــــــــــی و 
ــان را در   ــی زب گفتمانشناس
ــان   ــف زب ــدهاي مختل واح

ــد ــی و : بشناس کاربردشناس
بافت و ارجاع و کنشـگفتها  

...و ادب و 
و نیز مطالعه منابع دربـاره  -

ــل  تحلیــــــــــــــــــ
شناسـی و  گفتمـان /گفتمان

تعبیر و استنباط و انسجام و 
دیالوگ / پیوستگی و گفتگو

و اصول همیاري گرایس و 
پیشازمینهپسازمینه و 

ــاي   ــر اســاس شــناخت ویژگیه ب
شناسـی  کاربردشناسی و گفتمـان 

ــانی   ــاهی فرازبــ ــان و آگــ زبــ
شناسـی،  کاربردشناسی و گفتمـان 

ــه  ــرات الزم را در نمون اي از تغیی
تدریس خود نمایش دهد و درباره 

توجـه بـه   تفاوت تـدریس بـدون  
هــاي کاربردشناســی و  ویژگــی
شناسی زبان و با توجه به گفتمان

.آنها بحث کند
هــاي آمـوزان پایــه فهـم دانــش -

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

درسی آنان از جمله کتاب دینـی؛  
بپرسـد،  ... اجتماعی و ریاضـی و  
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ــانی  - ــاهی فرازبـــ آگـــ
کاربردشناســــــــــــی و 
گفتمانشناســی را و کــاربرد 

آن در خواندن و نوشتن 

ــداق- ــور و  مص ــاي حض ه
) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش

کاربردشناســــــــــــی و 
ــان را در   ــی زب گفتمانشناس
آموزش مهارتهاي چهارگانه 

معرفی ) زبان فارسی(زبانی 
.کند

هـاي حضـور و   و مصداق-
هـاي  آفرینـی ویژگـی  نقش

ــناختی و  کاربردشـــــــــ
شناسـی زبـان را در   گفتمان

ــر  ــوزش دروس دیگــ آمــ
.بشناسد

زبــــــانی آگـــــاهی فرا -
کاربردشناســــــــــــی و 
گفتمانشناسی را بشناسـد و  
ــدن و  کــاربردش را در خوان

.نوشتن بداند

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

شناخت جزئی دوازدهم
: زبان
شناسیگونه

و )13(و ) 8:(منـــابع-
)2(و ) 6(
ــواع ویژگـــی - هـــاي انـ

ــان در گونـــه شناســـی زبـ
ــان ــف زب : واحــدهاي مختل

تــاریخ و تحــول زبــان و   
خانواده و درخت و تطبیقـی  
و تاریخ و مفاهیم درزمـانی  

....و همزمانی و 
هـــاي زبـــان و گونـــه -

ــه  ــانی و گون ــایی زب جغرافی
استانده و لهجه و گویش و 

ــابع و مطالــب - مطالعــه من
هاي انواع ویژگیمربوط به 

ــه ــان در گونـ ــی زبـ شناسـ
ــان  ــف زب ــدهاي مختل : واح

تــاریخ و تحــول زبــان و   
خانواده و درخت و تطبیقـی  
ــانی و   ــاریخ و درزمــ و تــ

....همزمانی و 
هاي جغرافیایی زبان و گونه

ــتانده و   ــه اس ــانی و گون زب
لهجه و گویش و دوزبانگی 

ــانگونگ ــان و دوزبـ ی و زبـ

ــاي   ــر اســاس شــناخت ویژگیه ب
ــه ــگون ــاهی  شناس ــان و آگ ی زب

شناسـی، تغییـرات   فرازبانی گونـه 
ــدریس  ــه اي از ت الزم را در نمون
خود نمایش دهد و درباره تفـاوت  
ــه    ــه بـ ــدون توجـ ــدریس بـ تـ

شناسـی زبـان و   هاي گونهویژگی
.با توجه به آنها بحث کند

هـاي  فهم دانـش آمـوزان پایـه   -
مختلف را از معنی اصـطالحات و  
واژه هاي به کار رفتـه در متـون  

درسی آنان از جمله کتاب دینـی؛  
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دوزبانگی و دوزبانگونگی و 
....زبان آمیخته و 

هاي اجتماعی زبان و گونه-
شناسی زبـان  زبانی و جامعه

و سبکهاي زبـانی و اعتبـار   
هـاي  اجتماعی زبان و گونه

شغلی و سنی و جنسی و 
زبان و فرهنـگ و نسـبیت   

مقوالت فرهنگی و زبانی و 
ــیتی و   ــاعی و جنسـ اجتمـ
جهانشناختی و ایدیولوژي و 

....حاکمیتی
ــداق- ــور و  مص ــاي حض ه

) هـاي ویژگی(آفرینی نقش
شـــناختی زبـــان در گونـــه

ــارت ــوزش مهـ ــاي آمـ هـ
زبــان  (چهارگانــه زبــانی  

) فارسی
و نیــز در آمــوزش دروس -

دیگر 
آگـــــاهی فرازبـــــانی  -

شناسی و کاربرد آن در گونه
اي سهآموزش مدر

....آمیخته و 
هاي اجتمـاعی  زبان و گونه

شناسی زبـان  زبانی و جامعه
و سبکهاي زبـانی و اعتبـار   

هـاي  اجتماعی زبان و گونه
شغلی و سنی و جنسی و 

زبان و فرهنـگ و نسـبیت   
زبانی و مقوالت فرهنگی و 
ــیتی و   ــاعی و جنسـ اجتمـ
جهانشناختی و ایدیولوژي و 

....حاکمیتی
ــداق- ــو مص ــاي حض ر و ه

) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش
ــه ــان را در گون ــناختی زب ش

آموزش مهارتهاي چهارگانه 
) زبان فارسی(زبانی 

و در آموزش دروس دیگر -
ــان( ــق زب ــوزش از طری ) آم

.معرفی کند
کاربرد آگـاهی فرازبـانی   -

ــه شــناختی در آمــوزش گون
اي را با مثال معرفی مدرسه

.کند

بپرسـد،  ... اجتماعی و ریاضـی و  
این تکلیـف  .( ثبت و گزارش کند

.)تا هفته سیزدهم انجام شود
هـاي زبـانی و   میزان تنوع گونه-

مشکالت ناشی از آن را با توجـه  
به تجربه تحصیل خود به عنـوان  
دانش آموز و دانشجو، به صـورت  
مکتــوب و شــفاهی ارائــه کنــد و 

.باره آن بحث کنددر

شناخت سیزدهم
هاي محدودیت

کاربرد زبان

)1: (منابع-
محدودیت کـاربرد زبـان   -

محدودیت ناشی : در تربیت
از ویژگی تربیت

محدودیت کـاربرد زبـان   -
محدودیت ناشی : در تربیت

از ویژگی هاي زبان

مطالعه منـابع مربـوط بـه    -
درس

الزامات ناشـی از مفهـوم   -
.تربیت را معرفی کند

ــوم    - ــه مفه ــه ب ــا توج ب
ــت ــد و /تربی ــوزش بگوی آم

بنویسد که چه نوع اهـداف  

هـاي  فهم دانش آمـوزان پایـه  -
مختلف را از معنی اصـطالحات و  
واژه هاي به کار رفتـه در متـون   
درسی آنان از جمله کتاب دینـی؛  

بپرسـد،  ... اجتماعی و ریاضـی و  
این تکلیـف  .( گزارش کندثبت و 

.)تا هفته سیزدهم انجام شود
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بیان تجربه هاي مـدرس  -
هـایی کـه در   از محدودیت

تدریس خود از طریق کالم 
و کتاب داشته است؛ در چه 
شرایطی نتوانسـته اسـت از   
طریـــق ســـخن، موجـــب 
یـــادگیري شـــاگردان یـــا 

.فرزندان خود شود

توانآموزشی را نمی/تربیتی
.به صورت کالمی آموخت

ــناخت   - ــه ش ــه ب ــا توج ب
ویژگـــی هـــاي زبـــان،   

هاي کاربرد زبان محدودیت
.در تربیت را معرفی کند

با توجه به تجربه هاي خود بـه  -
عنوان یادگیرنده، بنویسد که چـه  
موضوعاتی را از طریـق کتـاب و   
کالم نتوانسـته اسـت بیـاموزد و    

چرا؟
در صورتی که تجربـه تـدریس   -

به هر شکلی داشـته اسـت بیـان    
کند که در چه شرایطی نتوانسـته  

ریــق ســخن، موجــب اســت از ط
مکتـوب و  .(یادگیري شاگرد شـود 

)ارائه در کالس و بحث
آموزش از طریق چهاردهم

) واژگان(زبان 
آشنا

)2(و ) 6:(منابع-

هـــاي معرفـــی ویژگـــی-
واژگان پایه

هـاي معناشـناختی   ویژگی-
واژگان پایه

اهمیـــت و چگــــونگی  -
/ کاربرد زبان آشنا در تربیت

آمـــوزش بـــا توجـــه بـــه 
شـناختی  معنـی هاي ویژگی

زبان، با مثال واژگان پایه

ــه  - ــابع از جمل ــه من مطالع
کتاب واژگان پایه

ــی- ــی ویژگـ ــاي معرفـ هـ
معناشناختی واژگان پایه

هـاي  با توجه به ویژگـی -
شناختی زبان، اهمیـت  معنی

ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
آمـوزش  / آشنا را در تربیـت 

.بفهمد

هـــاي بـــا توجـــه بـــه ویژگـــی
چگــونگی شــناختی زبــان، معنــی

/ کاربرد زبـان آشـنا را در تربیـت   
.آموزش گزارش کند

یــک کتــاب درســی را انتخــاب -
کند، بخشـی از آن را بـه دانـش    
آموزان بدهد تا بخواننـد، سـپس   
میزان فهـم آنـان را بسـنجد؛ در    
ــا   ــه بعــد در همــان مــتن ب مرحل
ــاب  ــاي کتـ ــتفاده از واژه هـ اسـ
ــایی را   ــه، واژه هـ ــان پایـ واژگـ

دانـش  جایگزین کنـد، سـپس از  
ــد را  آمــوزان بخواهــد مــتن جدی
بخوانند و فهـم آنـان ارز معنـاي    

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

.آن بحث شود
هـــاي بـــا توجـــه بـــه ویژگـــیهــاي بـا توجــه بـه ویژگــی  )2(و ) 6:(منابع-آموزش از طریق پانزدهم
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) واژگان(زبان 
آشنا

هـاي  با توجـه بـه ویژگـی   
اهمیت شناختی زبان، معنی

ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
ــوادآموزي   ــنا را در سـ آشـ

.بفهمد

شناختی زبان، اهمیـت  معنی
ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
ــوادآموزي   ــنا را در سـ آشـ

.بفهمد

شــناختی زبــان و واژگــان، معنــی
هاي آشنا را آموزش از طریق واژه

.در سوادآموزي اجرا کند

آموزش از طریق شانزدهم
) واژگان(زبان 
آشنا

)2(و ) 6:(منابع-
هـاي  با توجـه بـه ویژگـی   

شناختی زبان، اهمیت معنی
ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
آشــنا را در دروس مختلــف 

.بفهمد

هــاي بـا توجــه بـه ویژگــی  
شناختی زبان، اهمیـت  معنی

ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
ــف  آشــنا را در دروس مختل

.بفهمد

هـــاي بـــه ویژگـــیبـــا توجـــه 
شــناختی زبــان و واژگــان، معنــی

هاي آشنا را آموزش از طریق واژه
.در آموزش دروس دیگر اجرا کند

مروري بـر اهـداف اصـلی    جمع بنديهفدهم
درس

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

گانه

گزارشی مکتوب دربـاره تحقـق   -
اهــداف پــنج گانــه درس هــر    

صـورت  دانشجو ارائه دهـد و بـه   
.گروهی بحث کنند

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

. است
دانشجویان درباره موضوع جلسه قبل و گفتگو درباره مطالعات انجام شدهپرسش از -
و در جلسـه  ) در پوشه کار قرار می دهنـد (دانشجویان و مدرسان درباره مطالب مورد مطالعه به طور مختصر فهم خود را می نویسند-

) ف توسط مدرس همچون دانشجو، ضروري استانجام تکالی. (شوددقیقه صرف بیان فهم خود درباره مطالب مورد مطالعه می15بعد 
ارائه درس به صورت سخنرانی همراه با طرح پرسش و گفتگو یک سوم وقت کالس-
ارائه تمرین عملی و نیز پرسش درباره موضوع درس -
. در هر جلسه دانشجویان مصداق هاي عملی بحث را در محیط زندگی و محیط تحصیلی خود ارائه می کنند-
منابع اصلی و فرعی براي مطالعه ویژه هر جلسه توسط مدرسمعرفی-
مطالعه منابع معرفی شده براي هر جلسه  قبل از حضور در کالس توسط دانشجویان-

:منابع آموزشی. 4
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: منابع اصلی
مربیـان،  زبـان، مسـاله اي معرفتـی و تربیتـی در آراء فیلسـوفان و      ). 1386. (دادرس، محمد و نقیـب زاده، میرعبدالحسـین  - 1

117-95، )3(3.اندیشه هاي نوین تربیتیفصلنامه
-33) 27(7،فصلنامه مطالعات برنامه درسیبندي چندگانه موضوعی واژگان پایه فارسـی،  طبقه) 1391(دادرس محمد- 2

66.
، پژوهش در حیطه کودکان اسـتثنایی ، ، آگاهی واج شناختی چیست؟1385.سلیمانی زهرا, دستجردي کاظمی مهدي- 3

954-4،931شماره ، 6سال 

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

مدرسه برهان: تهران، زبان کودکان ایرانی
.سمت: ، ترجمه نسرین حیدري، تهران)یک بررسی زبانشناختی(نگاهی به زبان، ) 1379. (یول، جرج- 4

5- Fillmore, L.W., & Snow, C. E. (2002). What teachers need to know about
language. Washington, DC: ERIC Clearinghouse of Languages and Linguistics.

6- Yule, G. 1996. The Study of Language. Cambridge, UK: Cambridge University
Press

.آگه. تهران. چاپ هشتم. شناسیزبان و تفکر؛ مجموعه مقاالت زبان) 1385(باطنی محمدرضا - 7

:راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
+ انجام تکالیف مطالعـه و جـز آن  : شاملنمره5به میزان ارزیابی حضور فعال دانشجو در کالس:ارزشیابی فرآیند-

هاي کالس از جمله طرح پرسش ؛ این نمـره بـر   شرکت در بحث+ هاي شفاهی مربوط به درس جلسه قبلپاسخ به پرسش
.بتدریج داده می شود) portfolio(اساس فعالیت هاي هرجلسه و نیز بر اساس کار پوشه

عالیت هایی که دانشجو در جهت اهداف کالس انجام داده شامل کلیه فنمره5:ارزیابی از مجموعه کار پوشه-
.است و گزارش مکتوب یا چند رسانه اي آن در کار پوشه موجود است؛ از جمله انجام تکالیف عملکردي

ها از فهم دانشجو ؛ شیوه اجرا کتاب باز خواهد بود و پرسشنمره8میزان آزمون مباحث نظري به :ارزشیابی پایانی-
.نه حفظیاتخواهد بود و 

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

-
هر مدرس براي این درس یک کارپوشه شخصی باید داشته باشد و گزارش مطالعات و نتایج :ارزیابی از خود مدرس-
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.این کارپوشه در بازه هاي زمانی مناسب مبناي خود ارزیابی مدرس خواهد بود. پژوهش را در آن قرار می دهد

:سایر نکات
تجربه معلمی، داراي مدرك تحصیلی زبانشناسی بهتر است تدریس این درس به وسیله مدرسانی انجام شود که در عین داشتن-1

).ارشد یا دکتري زبانشناسی(باشند 
.شماره منابع ضروري براي مطالعه و تدریس در کنار محتوا ذکر شده است-2
.مطالعه منابع فرعی می تواند کمک قابل مالحظه اي به مدرسان در تدریس مطلوب این درس باشد-3

.ري جناب آقاي دکتر مهدي دستجردي تهیه شده استاین سرفصل با همکا: یادآوري
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»مدیریت آموزشگاهی«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

مدیریت آموزشی اجراي یادگیري از طریق ارتباط درونی شاگرد با استعدادهاي خود و استفاده از ظرفیت ذاتی و خالقانه براي 
دانش با حضور دائم، فعال و مشارکت جویانه او در تمام مراحل و جریان یادگیري است که در کالس درس تولید و بازتولید 

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

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

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

رات بنیادین معنی دار در تغییرات به هنگام و مفید جهت توسعه پایدار و رویارویی با سیاست هاي 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 کلیدي و انکار ناپذیر 

.است

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

مدیریت آموزشگاهی: به فارسی:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: یادگیريپیامدهاي / اهداف
با مطالعه و تشریح زمینه سازي براي شناخت علمی مدیریت و رهبري در آموزش و پرورش و بـا تحلیـل مفـاهیم،    
اصول، نظریه ها و یافته هاي علمی در مدیریت آموزشی قادر خواهد بود آن را در بهسازي محیط سازمانی مدرسه و 

. مدیریت و رهبري کالس درس بکار گرفته و اجرا نماید

:شایستگی اساسی
PCK1-3&4-3&

PK2-2
3سطح2سطح1سطح هامالك

مدیریت آموزشی
توانسته اسـت بـا بیـان    
ــدیریت   ــاریفی از مـ تعـ
آموزشی به فهرسـتی از  
ــدیریت   ــات مــ نظریــ

.آموزشی اقدام نماید

هــر یــک از دیــدگاههاي   
ــین نمــوده و مــدیریتی را  تب

تفاوتها و شباهتهاي موجـود  
.را تحلیل نموده است

توانسته است در نقش یـک  
معلـــم و مـــدیر آموزشـــی 
ساختاري منسجم و مرکـب  
از عناصر آموزشی را تجزیه، 

.تحلیل و تبیین نماید

مدیریت
آموزشگاهی

توانســــــته اســــــت 
فرآینـــدهاي مـــدیریت 
ــیط   ــی را در مح آموزش
هاي آموزشی فهرسـت  

نماید

مدیریت آموزشـی و جایگـاه   
آن را در آمـوزش و پـرورش   

.تجزیه و تحلیل نماید

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

.تبیین نماید
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مدیریت
کالس درس

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

.فهرستی بیان کند

تعامل و شیوه هاي برقراري 
ارتبــاط در یــک موقعیــت   
یادگیري را تفسیر و در یـک  

.کالس درس تبیین نماید

با تحلیل و تفسـیر موقعیـت   
ــالس درس،  ــک کـــ یـــ
ســـاماندهی صـــحیح را در 

.کالس بکار میگیرد

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

آموزش و پرورشساختار و تشکیالت . 1
ارتباطات درون و بیرون مدرسه اي. 2
راه حل هاي رفع معضالت آموزش و پرورش. 3

:  فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه مدرسه و ساختار آموزش و پرورش
زشی، روابط بین اداره کل آموزش و پرورش و مدرسه را تبیین نمایدضمن تشریح و تفسیر وظایف سازمان هاي آمو

: فعالیت عملکردي
یک نمونه عمودي زنجیره فرمان در اداره کل آموزش و پرورش در شهر خود را به نمایش می گذارد

آشنایی با نظریات مدیریت: فصل دوم
نظریات سازمانی در مدیریت .1
مدیریت کالسیک-
تایلور-
ولفای-
بوروکراسی-
نظریات انسانی در مدیریت.2
مدیریت نئوکالسیک-
مایو-
مک گریگور-
هرزبرگ -
نظریه هاي جدید در مدیریت.3
اقتضایی-
سازمان هاي یادگیرنده -

: فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه نظریه هاي مدیریت 
معرفی انواع الگوها و نظریات مدیریت آموزشی و اصول حاکم بر هر یک از آنها

: فعالیت عملکردي
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طراحی یک مدل سازمانی و سیستم اداري با توجه به درك رفتار سازمانی و مدیریتی مورد نیاز آموزش و پرورش امروز
و مبانی مدیریت آموزشیاصول : فصل سوم

مدرسه اثربخش-
رهبري در مدرسه یادگیري محور-
پیوند مدرسه با خانواده و جامعه-
)جو و فرهنگ(فرهنگ آموزش و یادگیري در مدرسه -
نظام پایش و ارزشیابی کیفیت در مدرسه-

: فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

نابع معرفی شده در زمینه مدیریت آموزشیمطالعه م
.ضمن تحلیل و تفسیر ماهیت و تعریف اثر بخشی سازمان ، مشخصات مدارس اثربخش را تشریح و تبیین کند

: فعالیت عملکردي
مدیریت کالس درس: فصل چهارم

مدیریت کالس درس و راهنماي یادگیري.1
رویکرد سیستمی.2
انضباط و معانی آن.3

: فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه مدیریت کالس درس
یک سیستم یادگیري را در موقعیت آموزشی تجزیه و تحلیل کند و روابط حاکم بر آن را توضیح دهند

: فعالیت عملکردي
وزشی اجرا کرده و بصورت گزارشی ارائه دهدمدیریت کالس درس را در یک موقعیت آم

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائـه مسـتقیم مباحـث نظـري بـه      

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

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

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی
.موسسه کتاب مهربان نشر: تهران). تئوري، تحقیق و کاربرد(مدیریت آموزشی ): 1392(شیرازي، علی

.نشر کمال تربیت: تهران. آموزشگاهیمدیریت آموزشی و ): 1391(بهرنگی، محمدرضا
:منابع فرعی
.نشر روان: تهران). الگوها، روش ها، فنون و راهبردهاي تدریس(هنر تدریس ): 1388(مهرداد، حسین

.سازمان آموزش و پرورش شهر تهران: تهران.رهبري در مدرسه یادگیري محور):1388(ساکی، رضا 
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نشر روان: تهران. ول مدیریت آموزشیمبانی نظري و اص): 1391(عالقه بند، علی
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره به ارزشیابی کتبی پایان ترم اختصاص خواهد داشت 15:ارزشیابی پایانی
نمره به فعالیت هاي دانشجو در جریان آموزش ها در طول ترم داده می شود 2: ارزشیابی فرآیند

.ئه گزارش از تمرین یا فعالیتی که استاد تعیین کرده است تعلق می گیرد نمره به ارا3: ارزیابی پوشه کار
مبنـاي  . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شـود 

.استمالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده ) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»هاي تحصیلی آموزش و پرورش تطبیقی با تاکید بر دوره«سرفصل درس  
.متعاقبا اعالم می شود
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»1ریاضی عمومی «سر فصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
باشد؛ این درس عالوه بر آنکه پایه اي بـراي درك سـایر   شامل بخشهاي مهمی از مفاهیم بنیادي ریاضی می 1ریاضی عمومی 

براي درك بسیاري از پدیده هاي اطراف نیـاز  . رود، در حوزه هاي دیگر علمی نیز، داراي  کاربرد استمفاهیم ریاضی به شمار می
استا را، در اختیـار فراگیـران   این درس قابلیتها و مهارتهاي الزم در این ر. به مدلسازي و درك روابط بین آنها و حل مسئله داریم

با مطالعه این درس فراگیر قادر خواهد شد بصورت شهودي توان تلفیق میان ریاضی و سایر دروس را کسب نماید و . دهدقرار می
دانشجومعلمان پس از قرار گرفتن در معـرض ایـن   . به درجه اي از توانمندي پیش بینی درباره پدیده هاي اطراف خود دست یابد

با ریاضیاتی که در مدرسه تدریس می شود از سطحی باالتر و بصورت منطقی آشنا شده، که این امر می توانـد در طراحـی   درس 
.فرصتهاي یادگیري کالسی به وي کمک نماید

مشخصات درس
ــوع درس ــري: ن -نظ

عملی
4: تعداد واحد

ــان درس 96: زمـــــ
ساعت
ندارد: پیشنیاز

1ریاضی عمومی : نام درس

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

دانشجو معلم با مطالعه مفاهیم تابع، حد و مشتق، انتگرال، دنباله و سري و 
یادگیري مهارتهاي اساسی مرتبط با این مفاهیم بتوانند مسئله هاي مربوط به 

شده و آشنایی با این حوزه را حل نموده و پس از درك عمیق دانش ارائه
روشهاي مطالعه این حوزه در طراحی فرصتهاي یادگیري کالسی از آنها استفاده 
نماید و با درك نظریه هاي یادگیري ریاضی ساختار برنامه درسی ریاضی 
عمومی را تحلیل کرده و نسبت به سازماندهی فرصتهاي یادگیري براي درك و 

.ام نمایدبکارگیري مفاهیم و مهارتهاي ذکر شده اقد

ــتگی  شایســـــ
:اساسی

Ck&pck 1کد-
و 3-1و 2-1و 1
3-4و 3-3

3سطح2سطح1سطح هامالك

درك مفـــاهیم و 
ــارت   ــب مه کس
حـــل مســـئله و 
ــازي در  مدلســـ
حوزه هاي ذکـر  

.شده

آشنایی با مفاهیم بـه صـورت   
سطحی و بازگویی آنها توسط 

همچنــین دانشــجو . دانشــجو
ــک از    ــر ی ــد  ه ــم بتوان معل
ــده را   ــدریس ش ــاي ت مهارته
ــتفاده    ــه اس ــورت جداگان بص

درك عمیــق مفهــوم و  
مدلسازي بـا کمـک آن،   
همراه با فهـم ارتباطـات   

دانشـجو  . زه ايدرون حو
معلم باید در ایـن سـطح   
ــاهیم و   ــد مفـــ بتوانـــ

دانشـــجو معلـــم  
خواهـــد توانســـت 
ــان  ــاط میــ ارتبــ
مفــاهیم تــدریس  
ــده را درك و در  ش
حل مسائل تلفیقی 
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کسب مهارت مکانیکی . نماید
حل مسئله در حیطه تـدریس  

.شده

مهارتهاي آموخته شده را 
در مسائل همـان حیطـه   
بصــــورت مبتکرانــــه  

.بکارگیرد

ــتفاده  ــا اسـ از آنهـ
.نماید

درس و ساختار آنهاي یادگیري، محتواي فرصت. 2

توابع جبري، اعداد قطبیاعداد مختلط،: فصل اول
ام اعداد n، معرفی اعداد مختلط، نمایش متعارف اعداد مختلط، ریشه هاي )اعداد مجازي کاردانو(ضرورت استفاده از اعداد مختلط

.معادله با کمک اعداد قطبیقضایاي مرتبط با اعداد مختلط، معرفی اعداد قطبی، نمایش اعداد قطبی، حل . مختلط
:تکلیف یادگیري

.دانشجوي معلمی بتواند مفاهیم ذکر شده را تعریف کرده و تمرین هاي مشخص شده توسط استاد را حل نماید
:تکلیف عملکردي

سـبه  را محا) آمدنـد که در گذشته بدون استفاده از اعداد مخـتلط بدسـت نمـی   (با کمک اعداد مختلط ریشه هاي برخی معادالت ا
.نماید

.حد و پیوستگی: فصل دوم
پیوسـتگی توابـع، قضـیه هـاي مربـوط بـه       . حد تابع، قضایایی درباره حد تابع، حدهاي یکطرفه، حدهاي بینهایت، حد در بینهایت

.پیوستگی
:تکلیف یادگیري

را با کمک تعریـف و اسـتفاده از   تمرینهاي مربوط به محاسبه حد را با کمک قاضایاي مربوط حل نموده، توابع پیوسته و ناپیوسته 
.حدگیري مشخص نماید

:تکلیف عملکردي
. دانشجوي معلمی بتواند براي یکی از دو مفهوم حد و پیوستگی یک فعالیت آموزشی طراحی نماید

.مشتق و کاربردهاي آن: فصل سوم
قاعـده  (، قواعـد مشـتق گیـري   ، مشتقهاي چپ و راسـت )قضایاي اساسی، قضیه رل و میانگین(مفهوم مشتق، قضیه هاي مشتق

، مشتق توابع مثلثاتی، مشتق وارون تابع، مشتق توابـع لگـاریتمی، نمـایی، مشـتق     ...)زنجیره اي، مشتق گیري از توابع ضمنی و 
، مشتق توابع پارامتري، مشخص نمودن بازه هاي صعودي و نزولی تابع با کمک مشتق )متغیر، تابع(هاي مرتبه باالتر، دیفرانسیل

نقاط بحرانی، ماکسیمم، مینیمم، تقعر و تحدب، عطف، مجانبهاي افقی، قائم و مایل، محور و مرکـز تقـارن، رسـم توابـع،     گیري،
.قاعده هوپیتال
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:تکلیف یادگیري
دانشجوي معلمی عالوه بر درك و بیان مفهوم مشتق و قضایاي مربوط به آن، مشتقهاي چپ و راست و کلیه مفاهیم ارائه شـده  

مسئله هایی نظیر؛ مشتقهاي یک طرفه، ارتباط میـان مشـتقهاي یـک    . ، مسئله هاي مربوط به آنها را نیز حل نمایددر این فصل
طرفه و مشتق تابع، مشتق توابع مرکب با کمک قاعـده زنجیـري، توابـع ضـمنی، توابـع مثلثـاتی و وارون آنهـا، توابـع نمـایی و          

داد رادیکالی، خطاي مطلق و نسبی، درصد خطاي محاسبه شده، مسئله هاي لگاریتمی، مشتق توابع پارامتري، محاسبه تقریبی اع
.ماکسیمم و مینیمم، تقعر و تحدب، عطف، مجانبهاي افقی، قائم و مایل، محور و مرکز تقارن، رسم توابع، قاعده هوپیتال

:تکلیف عملکردي
قاط بحرانی، ماکسیمم، مینیمم، تقعر و تحدب، عطـف،  نظیر؛ ن(دانشجوي معلمی بتواند با استفاده از مفاهیم و مهارتهاي این فصل

.چند تابع متفاوت را ترسیم نماید) مجانبهاي افقی، قائم و مایل، محور و مرکز تقارن
توابع جبري و توابع هیپربولیک و وارون: فصل چهارم

.انتگرال و کاربردهاي آن: فصل چهارم
محاسـبه حجـم، سـطح، جـرم،     (ب و دیفرانسل و انتگرال، کاربردهاي انتگرالمفهوم انتگرال، انتگرال ریمان و قضیه بنیادي حسا

، انتگرال جز به چزء، انتگرال گیري با تعویض متغییر، انتگرال توابع گویا، انتگرال توابع نمـایی، جـایگزینی   ...)چگالی، گرانیگاه و 
.مجموع ریمان براي انتگرال ناسرههاي متداول براي حل انتگرال، محاسبه تقریبی انتگرال، انتگرالهاي ناسره، 

:تکلیف یادگیري
، با استفاده از خواص انتگرال و دستورهاي انتگـرال گیـري، انتگـرال توابـع نـامعیین و      )ضد مشتق(پس از درك مفهوم تابع اولیه

را قضـیه هـاي آن  توابع انتگرال پذیر را تشخیص دهد و مسئله هاي مربوط به خواص انتگرال گیـري  و . معیین را محاسبه نماید
.حل نماید

:تکلیف عملکردي
.   تمرینهایی که توان دانشجو را در محاسبه سطح، حجم، جرم، چگالی و گرانیگاه بسنجد

.سري هاي عددي و تابعی: فصل پنجم
آزمـون  آزمون کران باالیی، آزمونهاي ریشـه،  مقایسـه سـریها،    (هاي عددي، قضایاي مربوط به همگرایی و واگرایی سریهاسري

انتگرال،آزمون الیپ نیتز براي سریهاي متناوب، سري توانی، شعاع همگرایی، قضایاي مربوط به مشـتق سـریهاي تـوانی، توابـع     
.تحلیلی، سري تیلور، محاسبه حد با کمک سري تیلور، سري دو جمله اي، سري فوریه

:تکلیف یادگیري
بـا کمـک خـواص و    . بدسـت آورد ) در صورت وجود(ي داده شده راارتباط میان سري و انتگرال گیري را درك و حاصل سري ها

قضایاي ارائه شده در این فصل بتواند همگرایی یا واگرایی سریها را تشخیص دهد و بـراي تـابع هـاي داده شـده سـري فوریـه       
.بنویسد
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:تکلیف عملکردي
را نشان داده و یک فعالیت آموزشی براي تـدریس  . ..ها در سایر رشته ها نظیر دریانوردي، الکترودینامیک و کاربرد محاسبه سري
.سریها طراحی نماید

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
راهبردهاي تدریس شامل تدارك فرصت هاي یادگیري مستقیم در ارتباط با برخی موضوعات و نیـز ایجـاد محیطـی بـراي     

فرصـتهاي یـادگیري   . مـورد نظـر مـی باشـد    یادگیري هاي اکتشافی و غیر مستقیم توسط دانشـجو متناسـب بـا موضـوع      
همچنین  استاد در برخـی از  . غیرمستقیم می تواند با کمک مسئله هاي ارائه شده توسط استاد در منزل و کالس انجام شود

ایـن  . مباحث با توجه به زمان آموزشی و صالحدید خود مسئولیت تدریس برخی موضوعات را به عهده دانشجویان قرار دهد
.توسط دانشجویان انجام شودتواند به صورت انفرادي یا گروهیفعالیت می

منابع آموزشی. 4
.، حمیدرضا ظهوري زنگنه، امیر نادري، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان)1383(حساب دیفرانسیل و انتگرال یک متغیره 

.علی اکبر عالم زاده:ترجمه. ریچارد سیلورمن: حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی تالیف

. مهدي بهزاد و سیامک کاظمی: ترجمه. جورج توماس و راس فینی: حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی تالیف

.علی اکبر عالم زاده: ترجمه. لوییس لیتهلد: یفحساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی تال

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
، اطالع استاد از وضعیت مطالعه دانشجویان که در  غالب حل تمرینات توسط 1با توجه به پیوستگی مطالب درس ریاضی عمومی 

.، بسیار مفید می باشدقابل ارزیابی است) موسوم به کوییز(دانشجویان و یا امتحان هاي کوچک هفتگی 
:بنابراین مالك ارزشیابی دانشجویان به صورت زیر می باشد

: ارزشیابی پایانی-
نمره10امتحان کتبی پایان ترم به میزان 

:ارزشیابی هاي میانی-
نمره5امتحان میان ترم به میزان 

نمره2میزان مشارکت دانشجو در حل تمرینهاي کالسی، 



۱۴۲

نمره3عملکرد دانشجو در امتحانات هفتگی، 

:سایر نکات
پیشنهاد می شود استاد بنابه فرصت آموزشی براي هر یک از فصلهاي تدریس شده از دانشجویان خود بخواهد تا یک فعالیـت  

. شی طراحی نمایندآموز
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»2ریاضی عمومی «سر فصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

مبحث حساب دیفرانسیل و انتگرال که پایه بسیاري از شاخه هاي ریاضـی اسـت بـا تعریـف رابطـه  و تـابع شـروع شـده و بـه          
با توجه به ارتباط عمیق میان مباحث حسـاب دیفرانسـیل و انتگـرال و    . انتگرالهاي چندگانه و انتگرالهاي رویه اي خاتمه می یابد

شامل بردارها،  تابع برداري و توابع چند متغیره و انتگرالهـاي چندگانـه در درس   1توالی آنها، ادامه مباحث درس ریاضی عمومی
.ارائه خواهد شد2ریاضی 

روزمره، صنعت، مسایل مدیریتی و بهینه سازي ها می باشـد و  داراي کاربردهاي بسیاري در امور 2مباحث درس ریاضی عمومی 
قابلیت الزم براي ایجاد ارتباط میان ریاضیات و زندگی روزمره را دارد در عین حال آمادگی الزم براي مواجهه بـا دروس دیگـري   

.را براي دانشجو فراهم می آورد... همچون ریاضی مهندسی، توابع مختلط و 

مشخصات درس
عملی-نظري: سنوع در

3:تعداد واحد
ساعت80: زمان درس

1ریاضی عمومی: پیشنیاز

2ریاضی عمومی : نام درس

در پایان این واحد یادگیري دانشـجو قـادر خواهـد    : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود

با درك مفاهیم و حل مسائل مربوط بـه ایـن درس اشـراف کـاملی نسـبت بـه مباحـث حسـاب         
انتگرال بدست آورده و دید بهتري از افق درسهاي حساب دیفرانسـل مدرسـه اي را   دیفرانسیل و 

براي دانش آموزان دوره متوسطه ترسیم نماید و در نتیجه راهکارهاي موثرتري را براي تدریس و 
.تفهیم این دروس به کار گیرد

:شایستگی اساسی
ck&pck 1و1-1کد-

3-3و1-3و2
3سطح2سطح1سطح هامالك

در ایـــن ســـطح درك مفاهیم
دانشـــجو هـــر   
مفهوم را بصورت 
مجـــزا و بـــدون 
دانستن ارتباط آن 
با سـایر مفـاهیم   

.درك می نماید

در ایــن ســطح عــالوه بــر 
ــی از   ــب، برخـ درك مطلـ
کاربردهاي آنرا شناخته و از 
آنها براي حل مسائل خـود  

.استفاده می نماید

ــر درك و  ــالوه بــ عــ
ــاي  ــناخت کاربردهـ شـ

ه، بتواند مفهوم ارائه شد
ارتباط میان این مفهوم 
و سایر مفـاهیم را درك  
و از آن در حل مسـائل  

خود استفاده نماید
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کســب مهــارت  حل مساله
مکـــانیکی حـــل 
مسئله در حیطـه  

.تدریس شده

دانشجو معلم بایـد در ایـن   
ــاهیم و    ــد مف ــطح بتوان س
مهارتهاي آموختـه شـده را   
ــه   ــان حیط ــائل هم در مس

.بکارگیردبصورت مبتکرانه 

دانشجو معلـم قـادر بـه     
ــی    ــائل تلفیق ــل مس ح

.خواهد بود

بــه کــارگیري  
مطالب فراگیري 

شده

استفاده از مطالب 
آموختــه شــده در 
حـــل مســـایل  

آکادمیک

استفاده از مطالـب آموختـه   
ــایل   ــل مسـ ــده در حـ شـ
کاربردي، روزمره و مسایل 
گرایش هاي دیگر و حتـی  
مسایل شاخه هـاي دیگـر   

علم

مطالــــب اســــتفاده از
ــل   ــده در ح ــه ش آموخت
مسایل تلفیقی و پیچیده 
ــه و   ــایی تجزیـ و توانـ
ــل    ــل ح ــل مراح تحلی

مسئله

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
.بردارها و معادالت خط  و صفحه: فصل اول 

معادله صفحه، وضعیتهاي نسبی دو تعریف بردار، اعمال بین بردارها، زاویه بین دو بردار، معادله خط، وضعیتهاي نسبی دو خط، 
.صفحه، وضعیتهاي نسبی خط و صفحه

:تکلیف یادگیري
به عنوان مثال مفهوم بردار براي . دانشجوي معلمی الزم است مفاهیم به کار رفته در این فصل را به صورت عمقی فرا گیرد

درك مفهوم بردار توانایی انتقال این مفهوم را به دانشجوي معلمی باید با . برخی از دانش آموزان دوره متوسطه قابل فهم نیست
.دانش آموزان به صورت بالقوه دارا باشد

:تکلیف عملکردي
دانشجوي معلمی الزم است که کاربردهایی از مطالب این فصل را در صنعت تحقیق کند مثال نحوه محاسبه فاصله دو منطقه در 

. GPSدستگاه هاي 
روشهایی براي حل برخی از مسایل هندسی با استفاده از مطالب این فصل همانند مثالهاي زیر همچنین دانشجو معلم الزم است 

.را فراگیرد
.با استفاده از بردارها ثابت کنید ارتفاع هاي یک مثلث همرس هستند: مثال
برابر مجموع مربع هاي با استفاده از بردارهاثابت کنید که در یک مثلث متوازي االضالع، مجموع مربع هاي طول قطرها،: مثال

.طول اضالع است
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توابع برداري: فصل دوم 
تعریف توابع برداري، دامنه توابع برداري، حد و پیوستگی توابع برداري، مشتق و انتگرال توابع برداري، طول قوس منحنی، طول 

تاب، دایره و شعاع انحنا، دستگاه فرنه، قوس به عنوان پارامتر، بردار یکه مماس، انحنا و بردار قائم اصلی و مضاعف،مولفه هاي ش
دایره بوسان و گسترده منحنی، تاب منحنی 

:تکلیف یادگیري
دانشجو معلم الزم است رابطه بین توابع حقیقی و توابع برداري را به خوبی فراگرفته و تسلط کافی براي تجزیه و تحلیل قضایا و 

یر را که  براي حل آنها تنها نیاز به اطالعات این فصل می باشد، حل مسایل این فصل را کسب کند و مسایلی همچون مثال ز
.کند

:تکلیف عملکردي
دانشجو معلم الزم است با استفاده از مطالب این فصل توانایی ارائه کاربردهاي فیزیکی از این درس را در تعیین مسیر حرکت و 

.، مانند مثال زیر ارایه دهدمحاسبه سرعت و شتاب اجسامی مانند موشکها و سفینه هاي فضایی
حرکت آن طوري است که . حرکت می کندr(t)= f(t)i + g(t)jبا بردار مکان 3x2+y2=1جسمی در امتداد بیضی : مثال

.می باشدg(t)–برابر tمولفه افقی بردار سرعت در لحظه 
.جهت آنتعیین کنید که جسم حول بیضی در جهت عقربه هاي ساعت می چرخد یا در خالف) الف
.متناسب است و ضریب تناسب را به دست آوریدf(t)، با tثابت کنید مولفه قائم بردار سرعت در لحظه ) ب
.چه مدت الزم است تا جسم یک بار دور بیضی بچرخد) ج

مقاطع مخروطی و رویه ها: فصل سوم
مخروطـی، صـورت غیراسـتاندارد مقـاطع     تعریف مقاطع مخروطی، دایره، سهمی ، بیضی، هذلولی،  خطـوط ممـاس بـر مقـاطع     

مخروطی، دوران مقاطع مخروطی، تعریف رویه، استوانه ها،  رویه هاي درجه دوم، کره، بیضـی گـون، هـذلولی گـون، مخـروط،      
.سهمی گون، سهمی گون هذلولوي، رویه هاي درجه دوم غیراستاندارد

:تکلیف یادگیري
ز مقاطع مخروطی و رویه ها را فرا گرفته و توانایی مقایسه این معادله هارا کسب دانشجو معلم الزم است تا معادله هاي هر یک ا

. را فراگیرد... کند و مطالب مختص هر یک از آنها نظیر خروج از مرکز و خطوط هادي و 
ktjStiCostttrخم : مثال )1(int)3()2()(  10در بازه  tنـوع و  . بر یک رویه درجه دوم واقع است

.معادله این رویه را مشخص کنید
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:تکلیف عملکردي
دانشجو معلم الزم است مهارت تشخیص حالتهاي غیر استاندارد مقاطع مخروطی و رویه ها را کسب کند و مسـایلی بـه صـورت    

.مثال زیر را حل کند
0442نوع رویه درجه دوم : مثال 22  yzxyyxرا تعیین کنید.

توابع چند متغیره: فصل چهارم
، حد و پیوستگی توابع چند متغیره، مشتقات جزیی، مشتقات جزیی مراتب باالتر، مشتق پـذیري  )رویه ها(نمودار توابع چند متغیره 

سویی، صفحات ممـاس  و دیفرانسیل توابع چند متغیره، دیفرانسیل کل، قاعده زنجیره اي، مشتق گیري ضمنی، گرادیان،  مشتق 
روش ضـرایب  (ژانس و کرل و کاربرد آنها در فیزیک، اکسترمم هاي نسبی، اکسترممهاي مشروط و خطوط قائم بر رویه ها، دیور

.، قضیه تیلور براي توابع دو متغیره)الکرانژ

:تکلیف یادگیري
یره است، دانشجو معلم الزم است پـس از مطالعـه   با توجه به اینکه مطالب این فصل اکثرا تعمیم مطالب مربوط به توابع یک متغ

.مسایل و قضایاي این فصل ارتباط بین این مسایل و قضایا را با توابع یک متغیره درك کند

),(0اگر : مثال 22  yxzyxFنشان دهید    :yx
x

z
y

y

z
x 








:تکلیف عملکردي
ربردي فراوانی می باشد که دانشجو معلم الزم اسـت مسـائل کـاربردي ایـن     مطالب ارائه شده در این فصل داراي زمینه هاي کا

.فصل همانند مثال زیر را فراگیرد
zyxzyxfمقدار ماکسیمم میدان اسکالر : مثال 22),,(  1222را بر کره به معادله  zyxبیابید.

انتگرالهاي چندگانه و آنالیز برداري: فصل پنجم
دوگانه، روشهاي محاسبه انتگرال دوگانه،تغییر ترتیب انتگرال گیري، تغییر متغیر در انتگرال دوگانـه، انتگـرال دوگانـه در    انتگرال

مختصات قطبی، انتگرال سه گانه، انتگرال سه گانه در مختصات استوانه  اي، انتگرال سـه گانـه در مختصـات کـروي، انتگـرال      
انهاي برداري پایستار، قضیه گرین، محاسبه سـطح، سـطوح پـارامتري و مسـاحت آنهـا،      منحنی الخط، انتگرال منحنی الخط مید

.انتگرال سطح، سطوح جهت دار، انتگرال سطح میدانهاي برداري، محاسبه شار، قضیه دیورژانس، قضیه استوکس

:تکلیف یادگیري
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
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انتگرال سطح :مثال
S

dsx2 را که در آنS 1222کره واحد  zyxاست، محاسبه کنید.

:عملکرديتکلیف 
دانشجو معلم الزم است توانایی در حل مسایل کاربردي در زمینه فیزیک و مهندسی را که نمونه اي از آن را در زیـر مـی آوریـم    

.کسب کند
kyzyiyxzyxFکار انجام شده توسط تابع نیروي : مثال )()(),,( 2  بر روي منحنی واقع بر مرز مشترك سطوح

2222 8azyx  222و azx  )0( zرا با استفاده از قضیه استوکس محاسبه کنید.
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

ارائه مقدمات و مطالبی که احساس نیاز به تعریف یک مفهوم ریاضی را در ذهن دانشـجو ایجـاد کنـد و سـپس تعریـف آن      
توصیه می شـود در تـدریس ایـن    . که در این درس بسیار موثر واقع می شودمفهوم، راهبردي کارآمد در یادگیري می باشد

درس از روشهاي مشارکتی استفاده شود، به عنوان نمونه در تعریف انتگرال دوگانه، ابتدا از دانشجو سـوال شـود کـه بـراي     
مبنی بر انتگرال معـین،  پس از جواب دانشجو. محاسبه مساحت سطح زیر منحنی از چه ابزاري در ریاضی استفاده میکردیم

پس از دادن فرصـت  . این سوال مطرح شود که حال اگر بخواهیم حجم زیر یک رویه را محاسبه کنیم چه ابزاري الزم است
.کافی به دانشجو براي تامل بیشتر، تعریف انتگرال دوگانه را ارائه می دهیم

و مشارکت دانشجویان در ارایه ي ) ظر مشکل بودن آنهااز ن(حل برخی مسائل در کالس و ارایه تمریناتی در سطوح مختلف 
.حل آنها در کالس که با مدیریت زمان کالس توسط استاد امکان پذیر است، در یادگیري دانشجویان بسیار مفید است

ارائه کالس حل تمرین که در ساعتهایی غیر از سـاعتهاي کـالس اصـلی ارائـه مـی شـود در افـزایش بـازدهی یـادگیري          
مسئولیت این کالس به عهده دانشجویی اسـت کـه قـبال ایـن درس را گذرانـده و      .  یان بسیار مثمر ثمر خواهد بوددانشجو

.تسلط کافی بر درس دارد
منابع آموزشی. 4

در زمینه حساب دیفرانسیل و انتگرال منابع بسیاري موجود می باشد اما کتابهاي استاندارد و معتبر جهانی نیز در این زمینه وجود 
:برخی از آنها عبارتند از . دارد که به زبان فارسی نیز ترجمه شده اند

.علی اکبر عالم زاده: ترجمه. ریچارد سیلورمن: ه تحلیلی تالیفکتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندس-1

و سیامک مهدي بهزاد: ترجمه. جورج توماس و راس فینی: کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی تالیف-2
.کاظمی

.علی اکبر عالم زاده: ترجمه.لوییس لیتهلد: کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی تالیف-3

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
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، اطالع استاد از وضعیت مطالعه دانشجویان که در  غالب حل تمرینات توسط 2با توجه به پیوستگی مطالب درس ریاضی عمومی 
.قابل ارزیابی است، بسیار مفید می باشد) موسوم به کوییز(ان و یا امتحان هاي کوچک هفتگی دانشجوی

:بنابراین مالك ارزشیابی دانشجویان به صورت زیر می باشد

: ارزشیابی پایانی-
نمره10امتحان کتبی پایان ترم به میزان 

:ارزشیابی هاي میانی-
نمره5امتحان میان ترم به میزان 

نمره2میزان مشارکت دانشجو در حل تمرینهاي کالسی، 
نمره3عملکرد دانشجو در امتحانات هفتگی، 
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»مبانی علوم ریاضیات«سر فصل درس 
منطق آنمعرفی درس و . 1

مبانی علوم ریاضیات به دنبال آن است که زبانی دقیق و نمادین را براي درك مفاهیم و ساختارهاي ریاضـی در اختیـار دانشـجو    
اولین گام در این راستا آشنایی با منطق ریاضی و به دنبال آن آشنایی با اسـتدالل و اثبـات در ریاضـیات و نیـز تبیـین      . قرار دهد

عالوه بر این دانشجو با مفاهیم اساسی مجموعه، رابطه و تابع که پـیش نیـازي   . ریاضیات مدرسه اي استجایگاه آن در آموزش 
.براي درك مفاهیم عالی تر در ریاضیات است، آشنا می شود و مهارت الزم در کار با این مباحث را کسب خواهد کرد

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

-: پیشنیاز

مبانی علوم ریاضیات: نام درس

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

دانشجو معلمان ضمن فراگیري 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 براي درك مفاهیم ریاضی یک موضوع 
ه استدالل و اثبات در به ویژه دانشجو باید به شیوه هاي ارائ. اساسی است

دست -با توجه به تفاوت هاي آن در ریاضیات پیشرفته–ریاضیات مدرسه اي 
دانشجو معلم با مطالعه مفاهیم مجموعه، رابطه و تابع و یادگیري .  یابد

مهارتهاي اساسی مرتبط با این مفاهیم باید  بتوانند آمادگی الزم براي مطالعه 
. بدست آورندساختارهاي پیچیده تر ریاضی را

شایستگی 
:اساسی

ck&pck ــد -1ک
-3و1-3و2-1و1
3

3سطح2سطح1سطح هامالك

درك مفــاهیم و   
و توانایی به کـار  
گیــري منطـــق  
ریاضی و کسـب  
مهارت استدالل 

. و اثبات

آشنایی با مفاهیم و قـوانین و  
ــط    ــا توس ــدد  آنه ــه مج ارائ

همچنــین دانشــجو . دانشــجو
معلم بتواند  زبـان ریاضـی را   
در هنگام کار با گـزاره هـاي   

. ریاضی به کار گیرد

دانشجو معلم باید در این 
ســطح بتوانــد مفــاهیم و 
مهارتهاي آموخته شده را 
در حل مسائل به صورت 
جداگانه در همان مبحث 

.کار گیردبه 

دانشـــجو معلـــم  
خواهـــد توانســـت 
ــان   ــاط میــ ارتبــ
مفــاهیم تــدریس  
ــده را درك و در  ش
ــه   ــائل ب ــل مس ح
کمـــک منطـــق  
ریاضی و انواعی از 
ــاي  روش هــــــ
ــات  اســتدالل و اثب
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ــی و  ــه بررســ بــ
ــورد  ــاوت در م قض
ــازه   ــزاره ت ــک گ ی

. بپردازد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
و جبر گزاره هامنطق ریاضی :  فصل اول

گزاره ها، گزاره نما، سورها، جبر گزاره ها، گزاره ساده، گزاره مرکب، رابطهاي گزاره اي، گزاره هاي هم ارزي، هم ارزي هاي 
مهم، ترکیب شرطی، ترکیب دوشرطی، جدول ارزش

:تکلیف یادگیري
. گیري آنها را در بررسی گزاره هاي ساده بدانددانشجوي معلم بتواند مفاهیم  و قوانین ذکر شده را درك  کند و شیوه به کار

:تکلیف عملکردي
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 تعدادي گزاره را داشته باشد

آشنایی با استدالل و اثبات در ریاضیات : فصل دوم
انواع روش هاي استدالل و اثبات، جایگاه هاي اثبات در ریاضیات مدرسه اي،لزوم ارائه اثبات در ریاضیات،

اثبات مستقیم، برهان خلف، اثبات هاي هندسی، مثال نقض، وجود،    استنتاج، قوانین استنتاج، استقرا ریاضی
:یادگیريتکلیف 

. دانشجو باید انواعی از روش هاي استدالل و اثبات در ریاضیات را یاد بگیرد
:تکلیف عملکردي

دانشجو باید بتواند اعتبار و درستی یک استدالل یا اثبات را به کمک منطق ریاضی تعیین کند و براي یک گزاره یا قضیه ریاضی 
.ی ارائه استدالل در ریاضیات مدرسه اي توانایی الزم را کسب کندعالوه بر این در مورد چگونگ. اقامه برهان نماید

مجموعه ها-3فصل : فصل سوم
، آشنایی با نمودار ون، خانواده مجموعه هاي اندیس )اجتماع، اشتراك، تفاضل(مجموعه و زیرمجموعه، اعمال بین مجموعه ها

دار، جبر مجموعه ها
: تکلیف یادگیري

.آشنایی شهودي با مفهوم مجموعه،  مفاهیم  و قوانین وابسته به آن را درك نمایددانشجو باید بتواند ضمن 
:تکلیف عملکردي
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دانشجو باید بتواند در کار با  جبر مجموعه ها توانایی الزم را بدست آورد و با استفاده از منطـق ریاضـی بـه بررسـی درسـتی یـا       
.نادرستی گزاره هاي داده شده در این حوزه بپردازد

رابطه و تابع: ل چهارمفص
، افراز، ) تقارنی، انعکاسی، پادتقارنی، تعدي(حاصلضرب دکارتی دو مجموعه، رابطه، انواع رابطه ها، رابطه هم ارزي، رابطه ترتیب 

مفهوم تابع، تصویر و تصویر وارون یک مجموعه، توابع یک به یک و پوشا، توابع دوسویی، ترکیب توابع، وارون تابع

:گیريتکلیف یاد
همچنـین خـواص یـک تـابع و تـابع هـاي       . دانشجو باید بتواند مفهوم رابطه و تابع و بازنمایی هاي متفاوت آن ها را درك نماید

.مختلف را بداند
:تکلیف عملکردي

توانایی دانشجو باید بتواند به کمک منطق ریاضی به بررسی گزاره هاي مطرح شده در مورد تابع و مفاهیم مرتبط با آن بپردازد و
.استنتاج گزاره اي  خاص را داشته باشد

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
راهبردهاي تدریس شامل تدارك فرصت هاي یادگیري مستقیم و نیز ایجاد محیطی براي یادگیري هـاي اکتشـافی و غیـر    

بحث هاي گروهی و گفتگو در کالس درس و نقـد مباحـث   . مستقیم توسط دانشجو متناسب با موضوع  مورد نظر می باشد
فرصتهاي .  درك بهتر دانشجویان کمک زیادي خواهد کردمطرح شده توسط استاد و دانشجویان دیگر به پاالیش ایده ها و

یادگیري غیرمستقیم می تواند با کمک موضوعات و تکالیف  ارائه شده توسط استاد در خارج از  کالس  و نقد و بررسی آنها  
. به صورت انفرادي و یا گروهی انجام شود

منابع آموزشی. 4
منابع

1378راهیمی، مژگان محمودي، انتشارات ققنوس مبانی ریاضیات، محمد مهدي اب. 1. 
.ترجمه عمید رسولیان، مرکز نشر دانشگاهی. نظریه مجموعه ها و کاربردهاي آن. 2
. ترجمه محمد مهدي ابراهیمی، مرکز نشر دانشگاهی. مبانی ریاضیات، ایان استیوارت و دیوید تال. 3

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
دانشجویان درکالس هم نقش راهبرد آموزشی را پیدا می کنند و هم به عنوان یک ابزار براي ارزشیابی و بحث ها و ارائه هاي

. مشارکت فعاالنه دانشجویان مطرح هستند
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:بنابراین مالك ارزشیابی دانشجویان به صورت زیر می باشد

: ارزشیابی پایانی-
نمره10امتحان کتبی پایان ترم به میزان 

:ارزشیابی هاي میانی-
نمره5امتحان میان ترم به میزان 

نمره2میزان مشارکت دانشجو در حل تمرینهاي کالسی، 
نمره3عملکرد دانشجو در امتحانات هفتگی، 

:سایر نکات
پیشنهاد می شود استاد بنابه فرصت آموزشی براي هر یک از فصلهاي تدریس شده از دانشجویان خود بخواهد تا یک فعالیـت  

. آموزشی طراحی نمایند
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»فیزیک پایه«سرفصل درس 

منطق آنمعرفی درس و. 1

موضوع اصلی درس فیزیک یک، بررسی موضوع سکون و حرکت جسم بدون توجه به عامل حرکـت و یـا بـا توجـه بـه عامـل       
.هاي انتقالی، دورانی و نوسانی استحرکت، در حالت اعمال نیروي خالص خارجی و یا بدون اعمال آن، براي حرکت

آید و به زبـان فشـرده و دقیـق    فیزیکی است که با تکرار آزمایش به دست میهاي یک قانون فیزیکی بیانی از رابطه بین کمیت
ها است؛ کـه  مالك نهایی یک قانون فیزیکی موفق، چگونگی دقت آن در پیشگویی نتایج حاصل از آزمایش. رودریاضی بیان می

.بایست با مقادیر تجربی یکسان باشددر نهایت می
توانید بـا خوانـدن مطالـب    دانشجو معلمان می. است که انسان را در درك جهان یاري کندبرنامه فیزیک، طرح مفاهیم و قوانینی

هاي علمی دلیل بیاورند، مسائل را حل کننـد تـا گـردش بنیـادین جهـان را      علمی مفاهیم بنیادي را شناسایی کنند، براي پرسش
.گیردآشکار کنند چرا که از آن همه کاربردهاي علمی و مهندسی سرچشمه می

ــات  مشخصــ
درس

ــوع درس : نــ
عملی-نظري

3:تعداد واحد
:زمان درس

ساعت64
:نیازپیش

:نحوه آموزش

پایهفیزیک : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
محتـوي درس  و متغیرهاي موجود درتعاریف، معنا و مفهوم پارامترهادانشجو معلمان با درك و فهم

شامل موضوع سکون و حرکت جسم، بدون توجه به عامل حرکت و یا با توجه به عامل حرکـت، در حالـت   (
قادر به ایجـاد  ) هاي انتقالی، دورانی و نوسانیاعمال نیروي خالص خارجی و یا بدون اعمال آن، براي حرکت

.خواهد بودتن قوانین و معادالت در هر ساختاریافارتباط بین مفاهیم و پارامترهاي مؤثر و 
را توانمندي در حل مسائل و کاربردي کـردن آن  مهارت در درك و استفاده از قوانین و معادالت و 

.کسب خواهد کرد

3سطح 2سطح 1سطح مالك

ــتگی  شایســ
:اساسی

ــتگی  شایســ
:اساسی

CK1-1
PCk

یادگیري 
تعریف و 
مفهوم 
متغیرها

در این سطح دانشجو 
تواند، پس از خواندن می

مطالب علمی، مفاهیم 
. بنیادي را شناسایی کند

پارامترها و متغییرهاي 
مطرح شده را تفکیک و 
معناي هر مفهوم را به 

در ایــن ســطح دانشــجو 
ــاهیم و    ــت مف ــادر اس ق
متغیرهاي مطرح شده در 

هــا و مســائل را پرســش
ــد  ــخیص ده ــراي . تش ب

هــاي علمــی در پرســش
سطح مـتن درس، دلیـل   

در این سطح دانشجو در مواجهه 
هاي چالش برانگیز با پرسش

مرتبط، قادر به پاسخگویی با 
استفاده از اصول علمی، تعقل، 

مفاهیم و درك و تحلیل
متغیرهاي مطرح شده در متن 

.درس است
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1-3&3-3
&3-4

.بیاورد.شکل کامل بیاموزد

ــافتن  یـــ
ــوانین و  قـ
معادالت در 
ــک  یـــــ

ساختار

در این سطح دانشجو قادر 
است بر مبناي کمیات و 
پارامترهاي موجود در 
محتواي درس، ساختار 

.فرضی از آن ارائه دهد

در ایــن ســطح دانشــجو 
قادر به ایجاد ارتباط بین 
مفــــاهیم و پارامترهــــا 
. مرتبط با سـاختار اسـت  

هـاي  همچنین به مهارت
الزم در محاســـــبات و 
اثبات قوانین و معـادالت  
موجـــود در مـــتن درس 

.رسدمی

در این سطح دانشجو در مواجهه 
هـاي چـالش برانگیـز    با پرسش

قـادر بــه اقـدامات محاســباتی و   
منظـور دسـت   تلفیق قـوانین بـه  

ــه معــادالت مناســب در  یــابی ب
.الش استراستاي پاسخ به چ

ــدي  توانمن
در حـــــل 
ــأله و  مسـ
ــارگیري  بک
آن در 
مــــــوارد 

واقعی

در این سـطح دانشـجو بـا    
قوانین و درك مفـاهیم و  

مطرح شـده در  معادالت 
متن درس، قـادر بـه درك   
مسائل حل شـده در مـتن   

.باشددرس می

در این سطح 
دانشجومعلم با تحلیل و 
تفکر در مسائل حل شده 

مسائل تواند متن، می
مشابه را حل و به 

هاي الزم در حل مهارت
.مسأله دست یابد

در این سطح دانشجومعلم قادر 
است مسائلی را حل کند که با 
اتکاي صرف به درك سطحی 
کتاب درسی، حل آن مسئله 

در این سطح . امکان پذیر نیست
دانشجومعلم با تسلط کامل 
نسبت به مطالب در مواجهه با 

ز، قادر به مسائل چالش برانگی
.حل مسأله است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:یافته استاي آن به شرح ذیل سازمانمحتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

محتواي درسسرفصلهفته
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گیري، اندازهاول
بردارها

و عملیات جبر برداري در آن، آشـنایی  جبر بردارها، آشنایی با دستگاه مختصات دکارتی - 
با دستگاه مختصات کروي و عملیات جبر برداري در آن،

حرکــت در دوم
یـــک، دو و 

سه بعدي

مفهوم حرکت، معرفی پارامترهاي حرکت، معادالت حرکت افقی، معادالت حرکت قائم، - 
اي یکنواختمعادالت حرکت دو بعدي، حرکت دایره

 -

نیـــــرو و سوم
حرکت

گانه نیوتن، اصطکاك ایستایی و جنبشی، استفاده از قـوانین  نیوتنی، قوانین سهمکانیک - 
نیوتن براي به دست آوردن معادالت حرکت در سطوح مختلف

انرژي جنبشی، کار، قضیه کـار انـرژي جنبشـی، محاسـبه کـار نیروهـاي ثابـت، کـار         - کار و انرژيچهارم
پتانسیل، کار و انرژي پتانسیل، نیروهـاي  شده توسط نیروهاي متغیر، توان، انرژي انجام

پایستار، تعیین مقادیر انرژي پتانسیل، پایستگی انرژي
پنجم

مرکز جـرم  ششم
و تکانــــه 

خطی

مرکز جرم، قانون دوم براي سیستم ذرات، تکانـه خطـی، تکانـه خطـی سیسـتم ذرات،      - 
ــرژي جنبشــی در   ــه و ان ــه خطــی، تکان برخوردهــا، برخــورد و ضــربه، پایســتگی تکان

بعدي و دو بعدي، سیستمها با جرم متغیربرخوردهاي کشسان و ناکشسان یک
هفتم

هشتم
دوران

اي ثابـت، ارتبـاط بـین متغیرهـاي خطـی و      متغیرهاي دورانی، دوران بـا شـتاب زاویـه   - 
اي، انرژي جنبشی دورانی، محاسبه لختی دورانی، گشتاور، قانون دوم نیوتن براي زاویه

کار و انرژي دورانی،دوران، 
 -

نهم

غلطــــش، دهم
ــتاور  گشــ
نیرو و تکانه 

ايزاویه

صورت ترکیب حرکت انتقالی و دورانـی، انـرژي جنبشـی غلتشـی، نیروهـاي      غلتش به- 
اي سیسـتم ذرات، پایسـتگی   اي، تکانه زاویـه صورت زاویهغلتشی، قانون دوم نیوتن به

ايتکانه زاویه
 -

یازدهم

دوازدهم

ــادل و سیزدهم تعــ
کشسانی

تعادل و شرایط آن، مرکز گرانی، کشسانی- 

چهاردهم

ــت پانزدهم حرکـــ
نوسانی شانزدهم
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راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3

بلکه بعد از خواندن هر مبحث . هاي معمولی سرسري نخوانیدبهترین راه مطالعه مباحث فیزیک آن است که آن را مانند کتاب
مفاهیم مطرح شده را تفکیک و معناي . توانید فکر کنیدو کتاب را کنار گذاشته درباره آن مبحث مطالعه شده تا میتوقف کرده

بدین منظور . سپس سعی کنید نحوه ارتباط بین مفاهیم و پارامترها را بیابید. هر مفهوم را سعی کنید به شکل کامل یاد بگیرید
هاي احتمالی را هاي ممکن را سعی نماید مطرح کنید و پاسخپرسش. ت مجدد بخوانیدممکن است مبحث مورد مطالعه را به دفعا

ها مهارت یافتید سراغ مسئله بروید و به پس از آنکه معنا و مفهوم تمام پارامترها و متغیرها را درك و در استفاده از آن. بیابید
مفاهیم و معناي مطالعه شده آن است که بتوانید با خواندن شاخص درك . تفکر در رابطه با مطالب مطرح شده در مسئله بپردازید

حل مرتبطی، چه درست و چه غلط، در صورتی که با خواندن صورت مسئله راه. حلی براي حل آن پیشنهاد دهیدمسئله راهصورت
ار در مورد مباحث مرتبط با بار دیگر با دقت مرور کنید و این ببلکه دوباره مباحث درس را یک. نیابید به سراغ حل مسئله نروید

.سپس مجدداً سراغ مسئله رفته و حل آن را امتحان کنید. مسئله مکث بیشتري نماید

منابع آموزشی. 4

مرکز نشر مبتکران: ناشر. مبانی فیزیک هالیدي

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
رود و دستاورد آن مناسب یادگیري انجام میارزشیابی ضمن نیمسال براي اطمینان از پیشرفت: ارزشیابی ضمن نیمسال

.رودجهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته می
:ارزشیابی تکالیف دانشجو معلمان

ارزشیابی انجام تدریس متون با تشخیص استاد توسط دانشجو معلمان در تدریس مطالب سطوح : ارزیابی عملی تدریس
گانهسه

دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار ه مصلحت بداند، اجازه میاستاد در مواردي ک: ارزیابی اقدام پژوهشی
.پژوهشی پرداخته و گزارش تهیه و ارائه کنند

گیرد که در آن در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت می1ارزشیابی پایانی در درس فیزیک : ارزشیابی پایانی
هاي گانه و پرسشنابع و مباحثات کالس درس را بر اساس سطوح سهها و تجارب خود از مطالعه مدانشجویان یادگیري

.کننداستاد، ارائه می
:رودسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می

درصد امتیاز15: ـ ارزشیابی تکالیف دانشجو معلمان، اقدام پژوهی و ارزیابی عملی تدریس
درصد امتیاز20: ـ آزمون ضمن نیمسال

درصد امتیاز65: آزمون پایانیـ 
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»مبانی کامپیوتر و برنامه سازي«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن

در این درس دانشجو با مبانی کامپیوتر و مفهوم سخت افزار و نرم افزار و تفاوتهاي آنها و نیز چگونگی تعامل اجزاي مختلف 
همچنین این درس براي آموزش نحوه پیاده سازي الگوریتمهاي کامپیوتري و . آشنا می شودترکامپیوتر با یکدیگر بصورت عمیق

لذا دانشجو با تفکر الگوریتمی آشنا شده و توانایی . ریاضیاتی که در حل مسائل ریاضیاتی بکار می روند، در نظر گرفته شده است
.بیان فرآیند حل مسأله را بصورت مرحله به مرحله پیدا می کند

مشخصات درس
عملی-نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس
ساعت34: حل تمرین

ندارد : پیشنیاز

مبانی کامپیوتر و برنامه سازي: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
را درك نموده، براي مسائل اطراف خود الگوریتمی ها را شناخته و ضرورت استفاده از آنها الگوریتم

.طراحی نموده و آنها را با یکی از زبانهاي برنامه نویسی به روز پیاده سازي و اجرا نماید

:شایستگی اساسی
ck&pck 1و1- 1کد-

3-3و1-3و2
3سطح2سطح1سطح هامالك

الگوریتم 
نویسی

دانشجو بتواند براي مسئله 
هاي تک قسمتی یک

.الگوریتم طراحی نماید

دانشجو بتواند یک 
مسئله را که از چند 
قسمت تشکیل شده 
است را تجزیه و براي 
هر بخش الگوریتم 
متناسب با آن را طراحی 
سپس آنها را تلفیق 

.نماید

دانشجو الگوریتم هاي 
مختلف مرتب سازي و 
جستجو را تجزیه و تحلیل 
کرده و حافظه مصرفی 

.مقایسه کندآنها را با هم 
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سازي پیاده
الگوریتم ها 
به یک زبان 
برنامه نویسی

نوشتن یک برنامه 
کامپوتري  براي مسئله اي 

.با الگوریتم ساده

چند الگوریتم ساده را 
پیاده سازي نماید و آنها 
را در یک زیرروال تلفیق 

.نماید

بتواند الگوریتم هاي 
مقدماتی مانند جستجو و 
مرتب سازي و بکارگیري
آرایه ها و فایلها را پیاده 

.سازي نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
آشنایی ساختار کامپیوتر: فصل اول

آشنایی مقدماتی با ساختار کامپیوتر
: تکلیف یادگیري

.تفاوت سخت افزار و نرم افزار را شرح دهد و مثال بزند- 
برنامه نویسی: فصل دوم

.کنترلی، انواع حلقه ها، فلوچارت-و ارائه الگوریتم مستقل از زبان، معرفی متغیرها و ثابت ها، عبارات شرطیبرنامه نویسی 
: تکلیف یادگیري

.دانشجو بتواند براي مسائل ارائه شده الگوریتم طراحی کرده و برنامه متناسب با آنرا  بنویسد- 
:تکلیف عملکردي

در منابع مربوطه تمرینات آخر فصل . (یک برنامه کاربردي که در آن از انواع عبارات کنترلی استفاده شده باشد بنویسد- 
)ذکر شده

متودها: فصل سوم
.متودها و پارامترها، کار با آرایه و فایل، مفهوم زمان اجرا و حافظه مصرفی

:تکلیف یادگیري
.ها و فایلها طراحی کندچند الگوریتم ساده براي کار با آرایه 

:تکلیف عملکردي
. برنامه هاي کاربردي که در آن از آرایه و فایل استفاده شده باشد بنویسد و اجرا کند

الگوریتم هاي بازگشتی- :فصل چهارم
.recursion depthمفهوم الگوریتمهاي بازگشتی، مفهوم 

:تکلیف یادگیري
)تمرینات آخر فصل مربوطه در منابع ذکر شده. (بنویسد و آنها را اجرا کندبرنامه هاي بازگشتی چند الیه کاربردي - 
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الگوریتم هاي جستجو و مرتب سازي:  فصل پنجم
.الگوریتم هاي مقدماتی جستجو و مرتب سازي

: تکلیف یادگیري
.الگوریتم هاي مختلف جستجو و مرتب سازي را از بعد نظري و حافظه مصرفی با هم مقایسه کند

: تکلیف عملکردي
.الگوریتم هاي متفاوت جستجو و مرتب سازي را براي دسته اي از داده ها اجرا و کارایی آنها را مقایسه کند-
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

نظري ارائه میشود هم از فرصتهاي یادگیري مستقیم و سخنرانی استفاده می شود و هم /در این درس که بصورت واحدي عملی
بخشی از کار، بواسطه طراحی الگوریتم ها و برنامه نویسی هاي متناسب با آن، دانشجویان دریادگیري خود نقش پر رنگتري در

پیشنهاد می شود، با توجه به اهمیت این درس در . لذا یادگیري هاي مشارکتی نقش مهمی را ایفا می نماید. را بازي خواهند نمود
. توسط خود دانشجویان انجام شود) با صالحدید استاد(خشهایی از درسآینده حرفه اي دانشجو معلمان، ب

منابع آموزشی. 4
: منابع پیشنهادي

-T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, Introduction to algorithms,

The MIT Press, 2009.
- J. Deitel and H. M. Deitel, Java How to Program, Prentice Hall, 2012.

- B. Eckel, Thinking in Java, MindView Inc., 2006.
).مترجم(برنامه بنویسیم، پال جی دیتل، هاروي دیتل، حسین ابراهیم زاده قلزم JAVAچگونه با-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
)پیشنهادي(نمره 12آزمون به میزان : ارزشیابی پایانی

)پیشنهادي(نمره 5حل تمرینات و تکالیف : فرآیندارزشیابی 
)پیشنهادي(نمره 3انجام پروژه عملی : ارزیابی پوشه کار

:سایر نکات
ولی سرفصل ها مستقل از . ریز مواد می تواند بر حسب فناوري روز و زبان برنامه نویسی که مدرس انتخاب می کند تغییر کند-

.بان جاوا تنظیم شده استریز مواد بر اساس ز. زبان می باشند
. مدرس بصالحدید خود می تواند ارزشیابی میان ترم نیز برگزار کند و تخصیص نمره را به نحو مقتضی انجام دهد

ي برنامه نویسی برخوردار شایسته است، در شروع فرض بر این گذاشته شود که دانشجویان از هیچ گونه دانش خاصی در زمینه
تجربه کمی در این زمینه برخوردارند در اولین برخورد با این موضوع براي هضم مطالب ارایه شده با افرادي که از . نیستند

این .) که این موضوع براي افراد متخصص در امر برنامه نویسی براحتی قابل درك نیست(دشواري هاي فراوانی مواجه می شوند 
ز دانش را به آن ها معرفی میکند و ذهن دانشجو از قبل آمادگی به آن علت است که موضوع برنامه نویسی نوع کامالً جدیدي ا

.پذیرش موضوعات این حوزه را ندارد
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جلسات ابتدایی در این درس جلسات بسیار مهمی هستند و چنانچه دانشجویی در جلسات اول با احساس شکست یا ناتوانی -
مدتهاي طوالنی بر دوش کشیده و عمالً خود را فردي ناتوان در مواجه شود بسیار پیش آمده است که بار ذهنی این ناتوانی را تا 

بنابراین قویاً الزم است که در جلسات . ي برنامه نویسی فرض کند و بدین سبب هرگز موفق به کسب این مهارت نشودزمینه
مرین به دانشجو در ي تمرینات مناسب و تشکیل منظم کالس حل تاول سرعت تدریس با احتیاط کافی انتخاب شود و با ارایه

بدیهی است که پس از شکل گرفتن این نظام جدید در ذهن . راستاي تسلط بر مطالب درسی کمک هاي الزم صورت گیرد
.دانشجویان میتوان رفته رفته سرعت ارایه مطالب را افزایش داد

بدین سبب الزم . مه سازي استهدف اصلی این درس همانطور که از اسم آن مشخص است، یادگیري مبانی کامپیوتر و برنا-
این مبانی . است که از ارایه ي مطالب پیشرفته در کالس درس خودداري شود و بیشتر تمرکز درس روي مبانی مربوطه باشد

نیز ) و مثالً شبکه و اینترنت(فقط شامل ارایه ي یک زبان برنامه نویسی نیست، بلکه شامل مباحث عمومی مربوط به کامپیوتر 
همچنین با توجه به اینکه مباحث مربوط به نظریه الگوریتمها جزیی جدایی ناپذیر از برنامه نویسی است، ارایه ي . خواهد بود

عناوینی ابتدایی از این موضوعات و همچنین تفکر الگوریتمی به جهت آشنایی دانشجویان، گام مهمی جهت تعمیق دانش آنان 
ل است که توصیه می شود در این درس از ارایه ي مطالب پیشرفته مانند برنامه به این دلی. در مراحل بعدي تحصیلی خواهد بود

.نویسی شی گرا خودداري شده و تمرکز درس بر روي مباحث پایه اي قرار گیرد
الزم است که به کار عملی دانش جویان و کالس هاي ) و تنها امري نظري نیست(چون برنامه نویسی یک امر مهارتی است -

تنها با ) درست به مانند انشا نوشتن(دانش جویان باید توجیه شوند که برنامه نویسی . توجه ویژه اي صورت گیردحل تمرین 
.تمرین و روبرو شدن با مسایل عملی آموخته می شود و فقط با حضور در کالس هدف نهایی حاصل نمی گردد

مطالب تدریس شده مستقل از زبانی است که البته سرفصل. تدریس شودJavaتوصیه می شود که در این درس زبان -
آزاد و متن باز بودن، گستردگی استفاده در کارکردهاي علمی و تجاري (زبان جاوا به علت خصوصیاتی که دارد . تدریس می شود

ي مناسبی براي تدریس در این درسگزینه) و تنوع در کتابخانه هاي نرم افزاري مرتبط و همچنین راحتی نسبی یادگیري
. البته استاد درس با توجه به تسلطی که بر زبان خاصی دارد میتواند آن زبان را براي تدریس انتخاب کند. میباشد
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»معادالت دیفرانسیل«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
این مبحـث  . شاخه ریاضیات استاي از آنالیز می باشد، که به اعتقاد بسیاري تواناترین مبحث معادالت و دیفرانسیل بخش عمده

هایی است که آنالیز عـالی را  ها و نظریهمعادالت دیفرانسیل جمع اکثر ایده. مهمترین بخش ریاضیات در درك علوم طبیعی است
سري توانی، سري فوریه، تابع گاما و توابع ویژه دیگر، معادالت انتگرالی، قضایاي وجود و نیاز به توجیـه دقیـق  . دهندتشکیل می

همچنـین انگیـزش   . شـوند ترین زمینه خود در این درس ظاهر مـی بسیاري از روندهاي تحلیلی می پردازند که همگی در طبیعی
گیري سبک، فضاهاي متریـک  تر، انتگرالهاي متعامد عمومیاصلی مطالعه و تحقیق در آنالیز مختلط، نظریه سري فوریه و بسط

لذا فراگیري این درس براي ایجاد تـوان درك بسـیاري   . ث زیباي ریاضیات نوین استدو فضاهاي هیلبرت و بسیاري دیگر از مباح
-هاي ریاضی در دوره کارشناسی الزامی بوده و نیز دانشجو معلم را به سطحی باالتر از درك مفاهیم ریاضی رهنمـون مـی  زمینه

.نمایدتر در حوزه ریاضیات را فراهم میدارد که این زمینه تبدیل او به معلمی مسلط
هـاي علمـی ماننـد مسـئله     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 براي تار مرتعش، نوسانگر همساز در مکانیـک کوانتـومی، معـادالت    
طی، اصل همیلتن و مسئله مکانیکی آبـل، دانشـجوي ریاضـی بـا فراگیـري ایـن درس و درك       شکار و شکارچی، مکانیک غیرخ

.هاي مختلف علمی برخوردار خواهد شدکاربردهاي آن از دیدگاه علمی بسیار باالتري به حوزه

مشخصات درس
نظري: نوع درس
3: تعداد واحد

ــان درس 48: زمـــــ
ساعت

ــنیاز ریاضــــی : پیشــ
2عمومی 

معادالت دیفرانسیل و کاربردهاي آن: نام درس

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

هاي اساسی مرتبط با این فراگیر با مطالعه مفاهیم این درس و یادگیري مهارت
آموزد، ماهیت معادالت دیفرانسیل را حوزه تعاریف و مفاهیم مطرح شده را می

هاي مطرح شده در برخورد با مسائل و معادالت گوناگون را روش. یابددرمی
شود و نحوه عملی به کار هاي فراگرفته آشنا میبا کاربردهاي روش. گیردفرامی

. نمایدبستن مفاهیم این حوزه را درك و در حل برخی  مسائل خود از آنها می
.دروتسلط او در ایجاد فرصت هاي یاگیري کالسی باال می

شایستگی 
:اساسی

ck&pck ــد -1ک
-3و1-3و2-1و1
3

3سطح2سطح1سطح هامالك



۱۶۲

ــادالت  یادگیري مفاهیم ــواع مع ــا ان ــنایی ب آش
مطرح شده و تشخیص آنها

تسلط نسبی بر مفاهیم و 
ــده و   ــه ش ــایاي ارائ قض

شرایط صدق آنها

درك انـــــــــواع 
کاربردهاي مفاهیم 
مطرح شده و درك 

ارتباط مفاهیم
تشخیص توع مسئله و هـدف  مسئلهحل 

ــت   ــاهیم الزم جهـ آن و مفـ
دستیابی به حل آن

تسلط بر حل مسائلی که 
براي حـل آنهـا نیـاز بـه     
بکـــار بســـتن مفـــاهیم 

-مختلف مطرح شده می
.باشد

تســلط بــر ســاختار 
مسائل مربـوط بـه   
این حوزبه مفـاهیم  
مختلف و همچنین 

مسائل ترکیبی

رس و ساختار آنهاي یادگیري، محتواي دفرصت. 2

ماهیت معادالت دیفرانسیل: فصل اول
هاي منحنی، مسیرهاي متعامـد، رشـد، تالشـی و واکنشـهاي شـیمیایی،      نکات کلی در مورد جوابهاي معادالت دیفرانسیل، دسته

هاسقوط اجسام و دیگر مسائل مربوط به آهنگ تغییرات، منحنی کوتاهترین زمان، فرما و برنولی
:تکلیف یادگیري
معادالت مطرح شده را بشناسد و روش هاي حل مطرح شده را براي حل معادالت به کـار ببنـدد و تکـالیف    . تعاریف را یاد بگیرد

.پایان فصل منابع معرفی شده را حل نماید
:تکلیف عملکردي

.زیه و تحلیل و حل کندهایی که در آنها از چندین مفهوم و ارتباط و کاربردهاي آنها استفده شده است را بتواند تجتمرین
مسـاحت سـطح زیـر    . یابـد شود و در ربع اول صفحه مختصات گسـترش مـی  شروع میxyیک منحنی از مبدا در صفحه : مثال

یک سوم مساحت سطح مربع مستطیلی است که دو نقطه یاد شده دو راس متقابل به آن (x,y)تا نقطه (0,0)منحنی از نقطه 
.معادله این منحنی را بیابید. هستند

معادالت دیفرانسیل مرتبه اول: فصل دوم
هاي تعقیب، مـدارهاي  معادالت همگن، معادالت کامل، عامل انتگرال ساز، معادالت خطی، کاهش مرتبه، زنجیر آویخته، منحنی

ساده الکتریکی
:تکلیف یادگیري

.تکالیف پایان فصل منابع معرفی شده را حل نماید

معادالت خطی مرتبه دوم: فصل سوم
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جواب عمومی معادله همگن، استفاده از یک جواب معلوم براي یافتن جوابی دیگر، معادله همگن با ضرایب ثابـت، روش ضـرایب   
دستگاههاي مکانیکی، قانون گرایش نیوتن و حرکت سیاراتنامعین، روش تغییر پارامترها، ارتعاشات در

:تکلیف یادگیري
.تکالیف پایان فصل منابع معرفی شده را حل نماید

:تکلیف عملکردي

بتواند مسائلی که از معادالت خطی مرتبه دوم استفاده شده است را حل نماید، به عنوان مثال؛

در جهـات مختلـف و مـدارهاي    ) نسبت به خورشـید (گرددکه با تندي یکسان فرض کنید زمین منفجر و به قطعاتی متالشی می
کننـد دوبـاره در   افتند یا از منظومه شمسی فرار نمینشان دهید کلیه قطعاتی که روي خورشید نمی. مختص فرد به حرکت درآیند

.همان نقطه به همدیگر خواهند رسید

نظریه نوسان و مسائل مقدار مرزي: فصل چهارم
ی هاي کیفی جوابها، قضیه مقایسه استورم، مقادیر ویژه، توابع ویژه و تار مرتعشویژگ

:تکلیف یادگیري
.تکالیف پایان فصل منابع معرفی شده را حل نماید

جوابهاي سري توانی و توابع خاص: فصل پنجم
مرتبـه دوم، نقـاط عـادي، نقـاط     مروري بر سري هاي توانی، جواب هاي به صورت سري معادالت مرتبه اول، معـادالت خطـی   

.غیرعادي منظم، معادله فوق هندسی گاوس
:تکلیف یادگیري

.تکالیف پایان فصل منابع معرفی شده را حل نماید

برخی توابع خاص فیزیک ریاضی: فصل ششم
اي هـاي لژانـدر و   چندجمله اي هاي لژاندر، خواص چندجمله اي هاي لژاندر، توابع سل، تابع گاما، خواص توابع سـل، چندجملـه  

.نظریه پتانسیل
:تکالیف یادگیري

.تکالیف پایان فصل منابع معرفی شده را حل نماید

دستگاههاي معادالت مرتبه اول: فصل هفتم
مالحظات کلی درباره دستگاهها، دستگاههاي خطی، دستگاههاي خطی هگن با ضرایب ثابت، دستگاههاي غیرخطـی، معـادالت   

.شکار و شکارچی ولترا
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:تکالیف یادگیري
.تکالیف پایان فصل منابع معرفی شده را حل نماید

معادالت غیرخطی:فصل هشتم
دستگاههاي خودگردان، صفحه فاز و پدیده هاي آن، انواع نقاط بحرانی، پایداري، نقاط بحرانی و پایداري در دستگاههاي خطـی  

.جوابهاي دوره اي قضیه پوانکاره–تگاههاي پایستار مکانیک غیر خطی، دس-نقاط بحرانی ساده دستگاههاي غیرخطی -
:تکالیف یادگیري

.تکالیف پایان فصل منابع معرفی شده را حل نماید

تبدیالت الپالس: فصل نهم
.نکاتی درمورد نظریه الپالس، موارد استعمال در معادالت دیفرانسیل، مشتق و انتگرال تبدیل الپالس، همگربل

:تکالیف یادگیري
.تکالیف پایان فصل منابع معرفی شده را حل نماید

.وجود و یگانگی جواب ها: فصل دهم
.دستگاهها، معادله خطی مرتبه دوم–قضیه پیکار –روش تقریبات متوالی 

:تکالیف یادگیري
.تکالیف پایان فصل منابع معرفی شده را حل نماید

:تکالیف عملکردي
.در کالس تدریس نمایددانشجو یک فعالیت یادگیري طراحی و 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
از آنجایی که یکی از اهداف اصلی این درس کسب مهارت در حل معادالت می باشد لذا توصیه میشود عالوه بر اسـتفاده از  

رور همچنین مـ . روش سخنرانی، حتما از حل مسئله هاي گوناگون توسط خود دانشجو در منزل و کالس درس استفاده شود
جهت بهبود مهارت تشخیصی و تمایز میان معادالت در ) هم کالمی و هم ازطریق حل مسئله توسط دانشجو(مباحث پیشین

.کالس درس ضروري بنظر میرسد

منابع آموزشی. 4
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مرکز-دکتر ابوالقاسم میامئی –ترجمه دکتر علی اکبر بابایی –معادالت دیفرانسیل و کاربرد آنها . سیمونز. جرج ف
نشر دانشگاهی

:راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره10امتحان کتبی پایان ترم به میزان : ارزشیابی پایانی-- 
نمره5عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها : ارزشیابی فرآیند-- 
نمره5تکالیف عملکردي مجموعه : ارزشیابی پوشه کار- 
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»ها و جبر خطیمبانی ماتریس«درسسرفصل 

معرفی درس و منطق آن.1
هـاي معـادالت خطـی، فضـاهاي بـرداري و      هـا و دسـتگاه  اي از ریاضیات است که به مطالعه و بررسی ماتریسشاخهجبر خطی

اي از کاربردها، چـه در  مباحث مطرح شده در جبر خطی داراي طیف گسترده. پردازدهاي خطی میان فضاهاي برداري مینگاشت
هندسه و ریاضیات کاربردي و چه در دیگر علوم، از علوم مهندسـی و علـوم   هاي گوناگون ریاضیات مانند جبر، آنالیز، زمینه شاخه

از آنجا کـه ایـن درس، در سـطحی بـاالتر، بسـیاري از مطالـب درس هندسـه        . باشدطبیعی گرفته تا علوم اجتماعی و اقتصاد می
سـازد کـه هـم بـا     ین درس او را قادر میخاطر زیبایی ذاتی آن، تسلط معلم بر اتحلیلی دوره دبیرستان را در بر دارد و از طرفی به

آموزان ارائه دهد و هم در ایجاد انگیزه با نشان دادن زیبـایی ذاتـی   تسلط بیشتر و با دیدي باالتر مطالب کتاب درسی را به دانش
.آموزان اثرگذار باشدبین روابط ریاضی به دانش

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

و مبـانی  2ریاضی : پیشنیاز
علوم ریاضی

ها وجبر خطیمبانی ماتریس: نام درس

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قـادر خواهـد   : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود

دانشجو معلم در انتهاي این دوره باید مفاهیم فضاي برداري، فضاي ضرب داخلی و ساختار 
ها، نمایش ماتریسی تبدیالت خطی، ضاها و روابط بین آنها، تبدیالت خطی بین این فآن

هاي اساسی ها را فرا گرفته و با یادگیري مهارتها با دستگاه معادالت و حل آنارتباط آن
هاي مربوط به این حوزه را حل نموده و پس از درك عمیق مرتبط با این مفاهیم بتواند مسئله

هاي یادگیري العه این حوزه در طراحی فرصتهاي مطدانش ارائه شده و آشنایی با روش
.ها استفاده نمایدکالسی از آن

:شایستگی اساسی
ck&pck ــد -1کـــ

3-3و1-3و2-1و1
3سطح2سطح1سطح هامالك

یــــــادگیري 
مفاهیم

آشنایی بـا اهـداف کلـی    
همچنـین دانسـتن   . کتاب

تعاریف و صورت قضایاي 
.اصلی

تســـلط بـــر مفـــاهیم، 
اثبات تعاریف و قضایا و 

هاي کلـی  ها و روشآن
.حل مسائل محاسباتی

هاي اثبات شناخت ایده
ــاط   ــایا، در ك ارتب قض
ــزوم و  ــین قضــایا و ل ب

توانـایی  . هـا کاربرد آن
درك یــک موضــوع از 

توانایی . زوایاي مختلف
ــوه  ــترش قــ در گســ
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ــراي درك   ــهودي ب ش
.مفاهیم

ــل  ــارت ح مه
مسئله

دانشجو معلم بتواند  هـر  
تدریس یک از مهارتهاي 

صورت جداگانه شده را به
همچنـین  . استفاده نمایـد 

ــل   ــانیکی ح ــارت مک مه
مسئله در حیطه تـدریس  
شــده را کســب نمــوده و 
ــائل    ــل مس ــه ح ــادر ب ق

.محاسباتی ابتدایی باشد

دانشجو معلـم بایـد در   
این سطح بتواند مفاهیم 
و مهارتهــاي آموختــه  
شده را در مسائل همان 

ــه  ــه بـ ــورت حیطـ صـ
ــه بکــارگی او . ردمبتکران

باید قادر به حل مسائل 
با استفاده از چند مفهوم 
و حل مسـائل تحلیلـی   

.باشد

دانشجو معلـم در ایـن   
سطح باید توانایی طرح 
مسائل جدید را داشـته  
و شناخت کاملی نسبت 
به کلیت مسائل مطرح 
ــن درس  ــده در ایـ شـ

.داشته باشد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريدرسمحتواي فصل

معــادالت 
خطی

هـا، ضـرب   در این فصل، ماتریس
ــال   آن ــاتریس، اعم ــا، وارون م ه

هـاي  سطري مقـدماتی، مـاتریس  
ــتگاه   ــده و دس ــل ش ــاي تحوی ه

ها گفتـه  معادالت خطی و حل آن
.شود

ها و دانستن ارتباط یادگیري مفاهیم، قضایا و مثال
.بین مفاهیم
وارون یک ماتریس را بتوانـد محاسـبه   براي مثال

یک ماتریس را با اعمـال سـطري مقـدماتی    . کند
مثلثی نماید و یک دسـتگاه از معـادالت خطـی را    

قادر به طرح مسـائل  .حل نماید
جدید بوده و قادر بـه  
ارائه کنفرانس در این 
ــین  زمینـــه و همچنـ
ــه   ــرا گرفت ــث ف مباح

.شده در کالس باشد

ــاهاي  فض
برداري

صـل، فضـا و زیـر فضـا،     در این ف
پایه، و بعد، مختصات،تغییر پایه و 
.کلیه محاسبات مربوطه گفته شود

ها و دانستن ارتباط یادگیري مفاهیم، قضایا و مثال
.بین مفاهیم

براي مثال بتواند فضا و زیـر فضـاها را تشـخیص    
بتوانـــد اســـتقالل و وابســـتگی خطـــی . بدهـــد

بتوانـد  . اي از بردارهـا را تشـخیص دهـد   مجموعه
براي یک فضا پایه بدست آورد یا مختصـات یـک   

.هاي دیگر محاسبه کندبردار را در پایه
هاي تبدیل
خطی

در ایــن فصــل، تبــدیالت خطــی، 
ــر   ــدیالت خطــی و جب فضــاي تب

ها و دانستن ارتباط یادگیري مفاهیم، قضایا و مثال
.بین مفاهیم
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هـا،  هاي ابتـداي آن ها، ویژگیآن
هسته، نگاره، یکریختی و قضایاي 
اساسی یکریختـی، رتبـه وپـوچی    

یـک  یک تبدیل خطی، مـاتریس 
هـا گفتـه   تبدیل خطـی و تابعـک  

.شود

براي مثال قادرباشد ثابت کند که یک فضا برداري 
بتوانـد  . است و یا یک تابع یک تبدیل خطی است

قضیه اساي یکریختی را ثابت کند، ماتریس یـک  
. محاسبه کندهاي گوناگون تبدیل خطی را در پایه

.و مسائل تحلیلی را ثابت نماید

هــاي فــرم
متعـــارف 

مقدماتی

ــد    ــادیر و چن ــل، مق ــن فص در ای
نماي یک تیـدیل  اي سرشتجمله

خطـــــــی و ماتریس،چنـــــــد 
ساز، زیرفضاهاي هاي پوچايجمله

.پایا و قضایاي تجزیه گفته شود

ها و دانستن ارتباط یادگیري مفاهیم، قضایا و مثال
.مفاهیمبین 

اي نما و چندجملـه براي مثال بتواند مقادیر سرشت
. نمــا یــک تبــدیل خطــی را حســاب کنــدسرشــت

قضــایاي مربوطــه ماننــد قضــیه تجزیــه و قضــیه 
.همیلتون را اثبات نماید-کیلی

ــاهاي  فض
ضـــــرب 

داخلی

در این فصل در حد معرفی فضاي 
ــات   ــان و اثب ــی و بی ــرب داخل ض

ابتـدایی  برخی روابـط و قضـایاي   
-مانند فرآیند متعامد سازي گـرام 

.اشمیت گفته شود

ها و دانستن ارتباط یادگیري مفاهیم، قضایا و مثال
.بین مفاهیم

براي مثال قادر باشـد نامسـاوي کشـی شـوارتز را     
اثبات کند و یا با استفاده از فرآیند متعامـد سـازي   

اشمیت ثابت کند هر فضـاي ضـرب داخلـی    -گرام
.متعامد یکه استداراییک پایه 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
مسئولیت اصلی تدریس در این کالس به عهده معلم می باشد لذا تدارك دیدن فرصت هـاي یـادگیري مسـتقیم در داخـل     

ها توسط استاد بخشی از راهبردهاي تدریس می باشد، از سویی به دلیل مسـئله محـور   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 

.ارائه دهد و بخشی را به عنوان تکالیف یادگیري منزل به عهده دانشجویان قرار دهد
منابع آموزشی. 4

ـ مرکـز فرشـیدي جمشیدترجمهکنزي،ريوهافمنکنتتالیفخطیجبر دانشـگاهی، رنش
.تهران

پژوهشانتشاراتزاده،عالماکبرعلیترجمه.گراسمان.آياستانلیمقدماتی،خطیجبر.
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 Linear Algebra and Its Applications, Gilbert Strang, 2006.

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

نمره 5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
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»1جبر«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

هایی با بدین ترتیب، ساختار مجموعه. شوندگروه، حلقه و میدان آشنا می، دانشجویان با ساختارهاي جبري نظیر1در درس جبر
هدف از این امر، یافتن اصول . گیرند که زیربناي جبر و حساب دبیرستانی استها مورد مطالعه قرار میعملگرهاي روي آن

با ) هاي دیگربسیاري مجموعهها وها، جایگشتها، ماتریساياعداد صحیح، چند جمله(هایی متنوع مشترك روي مجموعه
.شونداست و براي این منظور، مفاهیم گروه، حلقه و میدان مطرح می...)جمع، ضرب و (عملگرهاي معمول 

هاي مجرد ریاضیاتی در حالت تر با استدالل و برهانعالوه بر این عناوین خاص، یک هدف مهم این درس، کسب آشنایی بیش
هاي ریاضی و تفکر جبري که اساس جبر رود که دانشجویان معلمی توانایی تحلیل و اقامه برهانهمچنین، انتظار می. کلی است

کارگیري دانش و مهارت کسب این مهم سبب خواهد شد که با به. را در برنامه درسی مدارس تشکیل میدهد، نیز کسب نمایند
.باشندمناسب داشتهریزي خود براي کالس درس ریاضیات مدرسه نیز عملکرديشده، در برنامه

مشخصات درس
نظري: نوع درس

4: تعداد واحد
ساعت64: زمان درس

مبانی علوم : پیشنیاز
ریاضیات

1جبر: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
همچنین وي . حوزه جبر بپردازدنویسی، به حل مسائل مجرد درهاي منطقی و برهانبا گسترش مهارت

هاي ها به برنامه ریزي براي تدریس مطالب مجرد با ارائه مثالمی تواند از طریق کسب این مهارت
.هاي الزم، بپردازدملموس و اقامه اثبات

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
ck&pck 1و1- 1کد-

3-3و1-3و2

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 

ها را دیده است مشابه آن
در این سطح . حل نماید

هاي ارائه شده برهان
هاي تقلیدي از برهان

ارائه شده در کالس 

دانشجو قادر است عالوه 
ر بیان و اقامه برهان ب

منسجم براي قضایا و 
مسائل مشابه با آنچه 
قبال دیده، به اثبات 
مسائلی بپردازد که براي 

ها مستقیما از اثبات آن
یک قضیه یا تعریف 

در این . استفاده می کند

دانشجو قادر است به حل 
مسائل مختلف در حیطه 

. ریس شده بپردازدتد
هاي وي منسجم و اثبات

. باشندگاهی خالقانه نیز می
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است و ممکن است 
انسجام الزم را نداشته 

.باشند

هاي ارائه سطح برهان
شده، انسجام مناسبی 

.دارند

برنامه ریزي 
براي 

تدریس 
مطالب 

مجرد

دانشجو قادر است 
هاي خود را تنها آموخته

ها به همان ترتیبی که آن
را یاد گرفته بیان و اثبات 

.نماید

دانشجو قادر است 
هاي خود را همراه آموخته

هایی برهانبا ارائه 
منسجم همراه با 

هایی ملموس از مثال
موضوع مورد نظر، بیان 

.نماید

دانشجو قادر است در موضوع 
اي منسجم مورد نظر برنامه

جهت ارائه در کالس خود 
پیش بینی نماید و 
موضوعات مجرد را با 

هاي متناسب با سطح برهان
هاي کالس خود و مثال

.ملموس آموزش دهد
یادگیري، محتواي درس و ساختار آنهاي فرصت. 2

:آن به شرح ذیل سازمان یافته است) دو جلسه در هفته(اي محتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده هفته
مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 

معرفی درس، منابع مورد استفاده و نحوه ارزشیابی، بیـان مقـدماتی چـون    مقدماتاول
، جدول ...ها و هاي آشنا از اعداد، توابع، ماتریسعمل دو تایی و ارائه مثال

هایی از آن کیلی و مثال
هاي متنوع ها، گروه، ارائه مثالهایی از آنگروه و تکواره و ارائه مثالنیم

از جمله یکتـایی عنصـر همـانی و وارون اعضـا،     (هاقضایاي مقدماتی گروهگروهدوم
...) قوانین حذف و 

هاي ارائه شده در جلسات قبـل بـراي محاسـبه    مرتبه گروه و بررسی مثال
هاي آن، محک فشرده هایی از آن، زیرگروه و مثالآن، مرتبه عضو و مثال

براي بررسی زیرگروه بودن 
هایی از آن، مرکزساز و مثال) تعریف و اثبات زیرگروه بودن آن(مرکز گروه گروهسوم

هایی از آن و مثال) تعریف و اثبات زیرگروه بودن آن(یک عضو
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اي از هاي آن، زیرگروه تولید شده توسـط زیرمجموعـه  گروه دوري و مثال
گروه 

هـا قضـایاي مـرتبط بـا     هـایی از آن ها، مثالها، دورها، ترانهشجایگشتگروهچهارم
ها ضرب جایگشتحاصل

ها و محاسبه مرتبه آنAnو Snهاي ها، گروهزوج و فرد بودن جایگشت
ها هاي یکریختیهایی از آن، قضیه کیلی، ویژگیها و مثالیکریختی گروهگروهپنجم

درونـی،  خـودریختی هـاي آن،  رابطه تزویج و مثـال هاي گروه، خودریختی
ها هایی از آنهاي درونی و مثالها، گروه خودریختیگروه خودریختی

ها، هاي همدستهها، ویژگیهایی از آنهاي راست و چپ و مثالهمدستهگروهششم
ها و ضرب مستقیم خارجی گروهقضیه الگرانژ و نتایج آن،حاصل

هاي آن ویژگی
هایی از آن و قسمت ، مثالهایی از آن، گروه خارجنرمال و مثالزیرگروه

ضرب ، حاصل)G/Z(G)هاي از جمله بررسی ویژگی(کاربردهاي آن 
هاقضایاي یکریختی و کاربردهاي آنهامستقیم داخلی زیرگروه

هایی از آن، هسته همریختی و محاسبه آن در هاو مثالهمریختی گروهگروه و ارزشیابی هفتم
ها بر از جمله اثر آن(هاي همریختی هاي ارائه شده، ویژگیمثال

)هازیرگروه
آزمون ارزشیابی ضمن نیمسال که در آن دانشجویان معلمی به پرسشهاي 

.مطرح شده از سوي استاد به صورت کتبی پاسخ خواهند داد
هاي ها،حلقه یکدار و مثالهاي مقدماتی حلقههاي آن، ویژگیحلقه و مثالحلقه و میدانهشتم

هاي آنآن، حلقه جابجایی و مثال
هاي آن، محک فشرده براي زیرحلقه بودن، مقسوم علیه زیر حلقه و مثال

هاي آن صفر و مثال
هاي آن قضـایاي مقـدماتی   ها و مثالهاي آن، میداندامنه صحیح و مثالحلقه و میداننهم

ها درباره میدان
هـاي یکـدار، مشخصـه    هـاي آن، مشخصـه حلقـه   مشخصه حلقه و مثـال 

هاي صحیح دامنه
آل بـودن، حلقـه خـارج    هاي آن، محک فشـرده بـراي ایـده   آل و مثالایدهحلقه و میداندهم

هاي آن قسمتی و مثال
هـا، قضـایاي مربـوط بـه ایـن      هـاي آن آل اول و ماکسـیمال و مثـال  ایده



۱۷۳

ها آلایده
هاي آن، هسـته همریختـی و   هایی از آن و ویژگیها، مثالهمریختی حلقهحلقه و میدانیازدهم

هاي ارائه شده یافتن آن در مثال
ها رابطه آن(هاهاي یکدار و میدانآل بودن هسته قضایایی درباره حلقهایده
)Znو Zبا 

هایی از آن آل اصلی و مثالآل اصلی، حلقه ایدهایدهحلقه و میداندوازدهم
هاي آن حلقه کسرها و مثال

هـاي مقـدماتی حلقـه چنـد     هاي آن ویژگـی اي ها و مثالحلقه چند جملهحلقه و میدانسیزدهم
ها ايجمله

هاي آن ها و ویژگیدامنه تجزیه یکتا، مثال
هاي آنها و ویژگیدامنه اقلیدسی، مثالحلقه و میدانچهاردهم

شدههاي معرفیارتباط با دامنهها در ايبررسی حلقه چندجمله
بـدون  (هاي آن، معادله کالسی گـروه  هاي تزویج یک گروه و مثالکالسمطالب تکمیلی گروهپانزدهم

)اثبات
p-هاي مقدماتی هاي آن، ویژگیگروه و مثالp-هاگروه

قضایاي سیلومطالب تکمیلی گروهشانزدهم
برخی از کاربردهاي قضایاي سیلو

استاد درس در پایان هر جلسه مسائلی مرتبط با مطالب همان جلسه به دانشجویان ارائه میدهد تا براي :تکالیف یادگیري
این مسائل می تواند به انتخاب استاد از منبـع انتخـابی جهـت    . ها را به صورت مکتوب تحویل دهندتاریخی 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 می: ديتکالیف عملکر
.هاي کوچک به مطالعه موضوع پرداخته و در تاریخی مشخص در کالس تدریس نمایندصورت انفرادي یا در گروه

راهبردهاي آموزش و یادگیري
شـود؛ هرچنـد کـه در هـر جلسـه درس دانشـجویان       ت آموزشگر انجام میهاي کالس درس با محوریدر این درس، آموزش

اند بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازند، تکالیف را انجام دهند و در مباحـث شـرکت   مشارکت دارند و آنها موظف
ادگیري موضـوع مـورد تـدریس    همچنین، دانشجویان حق دارند به طرح پرسش جهت رفع اشکاالت احتمالی خود براي ی. نمایند

.بپردازند
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بخشی از مطالب نیز به صورت سمینار کالسی بر عهده دانشجویان معلمی قرار خواهد گرفت تا آمـادگی الزم بـراي برنامـه    
در این درس حل مسئله به عنوان بخش مهمی از فرایند یـادگیري از اهمیـت   . ریزي آینده آنها در کالس درس خود، فراهم شود

.خوردار استخاصی بر

منابع آموزشی . 4
.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 7th Edition.
Introduction to Abstract Algebra Nicholson, W. Keith.

). ع(دانشگاه امام رضا. ترجمه محمد رضا رجب زاده و علی اکبر محمدي. رشتاینه. ان. جبر  مجرد، آي.5

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
گیرد که در آن دانشجویان به اثبات قضایا و در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت می1ارزشیابی پایانی در درس جبر

. پردازندحل مسائل مطرح شده از سوي استاد درس می
شود و دستاورد آن ارزشیابی ضمن نیمسال براي اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیري انجام می: ارزشیابی ضمن نیمسال

.شودجهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته می
-انجام تکالیف کالس درس، مشارکت در مباحث و ارائه سمینارهاي کالسی با هم لحاظ میارزشیابی : ارزشیابی تکالیف

دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به تکالیف انجام شده، به آموزشگر در مواردي که صالح بداند، اجازه می. شوند
. ها اقدام کننداصالح آن

: شودبه میسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاس
درصد امتیاز 25: ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس

درصد امیتاز 25: ـ آزمون ضمن نیمسال
درصد امتیاز 50: ـ آزمون پایانی

: سایر نکات
:مواردي که توجه به آن در این درس مهم است
. آمادگی مدام براي گفتگوهاي کالس
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. سمشارکت جدي 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 آناستاد درس به صالحدید خود می. نظر شده استها به دلیل کم بودن زمان صرفاز برخی اثبات

.کالس ارائه نماید
.الب به شکل سمینار کالسی بر عهده دانشجویان قرار گیردشود که ارائه بخشی از مطتوصیه می

توصیه میشود، به دلیل دشواري برخی مطالب، برنامه هفتگی این درس به صورت دوجلسه مجزا در روزهاي مختلف 
.هفته تشکیل شود
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»1آنالیز ریاضی «س سرفصل در
معرفی درس و منطق آن. 1

ها موضوعاتی نظیر است و در آنمربوطهمگراییوحدعمومی بخشی از ریاضیات است که با مفاهیمنام آنالیزریاضی
یا اعداد اعداد حقیقیاین موضوعات را معموالً در عرصه. شودبررسی میتوابع غیرجبريوپذیريمشتقوگیريانتگرالوپیوستگی

فضاي » نزدیکی«ان آنها را در هر فضائی از موجودات ریاضی که در آن مفهوم توکنند ولی میها بحث میو توابع مربوط به آنمختلط
هاي مربوط به دقیق کردن مبانی و آنالیز ریاضی از کوشش. کار بردوجود دارد بهفضاي متریک » فاصله«توپولوژیک یا 

.سر برآورده استحسابانهايتعریف

پلی است در واقع آنالیز ریاضی . است) نقاط استثنایی(کلمه آنالیز به همین معنی . پردازدآنالیز ریاضی به نقاط استثنایی ریاضیات می
. یابدو انتگرال لبگ تعمیم میاستیلتیس–انتگرال ریمانمثال در مورد انتگرال، انتگرال معمولی به.کندمرتبط میجبررا بهتوپولوژيکه

.اي ظریف و دقیق استآنالیز ریاضی زمینه

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 فکري در 

.یاضیات محض و طراحی فرصتهاي یادگیري کالسی به وي کمک نمایدبرخورد با مسایل ر

مشخصات درس
نظري: نوع درس
4: تعداد واحد
ساعت64: زمان درس

: پیشنیاز
، مبانی 2ریاضی عمومی

ریاضی

1آنالیزریاضی: نام درس

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

توانند مسئله هاي مربوط به این حوزه را حل میمربوطه،ضمن آشنایی با مفاهیم 
نموده و پس از درك عمیق دانش ارائه شده و آشنایی با روشهاي مطالعه این حوزه 
در باال بردن قدرت استدالل، اعتماد به نفس و استقالل فکري در برخورد با مسایل 

کالسی از آنها استفاده نماید و با ریاضیات محض و طراحی فرصتهاي یادگیري
درك نظریه هاي یادگیري ریاضی ساختار برنامه درسی آنلیز ریاضی را بررسی و 
تحلیل کرده و نسبت به سازماندهی فرصتهاي یادگیري با رویکرد فراشاخت براي 

.درك و بکارگیري مفاهیم و مهارتهاي ذکر شده اقدام نماید

:شایستگی اساسی
ck&pck ــد -1کــ

33و1-3و2-1و1
3سطح2سطح1سطح هامالك

در ایـن سـطح دانشــجو   درك مفاهیم
هــر مفهــوم را بصــورت 
مجــزا و بــدون دانســتن 

در این سطح دانشجو بـا  
ــواص و  ــات خـــ اثبـــ
ــا    ــرتبط ب ــاي م کابرده

در این سـطح دانشـجو مـی    
تواند ارتباط میـان هرمفهـوم    
را با سایر مفاهیم بـه خـوبی   
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ارتبـــاط آن بـــا ســـایر 
مفـــاهیم بـــه صـــورت 
شــهودي و عینــی درك 
می نمایـد و بـراي هـر    
کدام مثال هایی را ارایه 

.می کند

ــده    ــاهیم  درك شـ مفـ
آشــنا مــی شــود و مــی 
تواند از آن ها براي حل 
مســایل ســاده اســتفاده 

.کند

درك کنــد و از آن در حــل  
مسائل پیچیده استفاده نماید

توانــــــــایی در 
استدالل

در ایـن سـطح دانشــجو   
می تواند با ارایـه مثـال   
هـاي شـهودي درســتی   
ــده را   ــات ش ــوانین اثب ق
بــراي ســایرین توضــیح 

.   دهد

در ایــن ســطح دانشــجو 
قدرت استدالل و اعتماد 
بــه نفــس کــافی بــراي 

ــتی     ــاره درس ــان دوب بی
ــده را   ــات ش ــوانین اثب ق

.دارد

در این سـطح دانشـجو مـی    
طـــور مســـتقل توانــد بـــه  

استداللی دقیق براي برخـی  
از قوانین اثبات نشـده ارایـه   

.   نماید

در ایـن سـطح دانشــجو   مسئلهمهارت حل
باید بتوانـد بـا اسـتفاده    
ازمفــــاهیم و قــــوانین 
خوانده شده  و با  بهـره  
گیــري از راهبــرد رســم 
نمودار و شکل و راهبرد 
مدلسازي مسایل سـاده  

.مرتبط را حل کند

ح دانشــجو در ایــن ســط
بایـد بتوانـد بـا اســتفاده    
ازمفــــاهیم و قــــوانین 
ــایل   ــده  مس ــده ش خوان
ــورت   ــه ص ــده را ب پیچی

.گروهی حل کند

در این سـطح دانشـجو بایـد    
بتواند قوانین خوانده شـده را  
بسط و تعمیم داده  و مسایل 
پیچیده را به صـورت فـردي   

.حل کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

اعداد مختلطوحقیقیاعداددستگاه : فصل اول
ساخت اعداد حقیقی و ارتباط آن با اعداد گویا -
معرفی مجموعه مرتب، کراندار،  سوپرموم و اینفیمم -
بیان اصول موضوع جمع، ضرب و توزیع پذیري و بیان اصل کمال یا تمامیت-
و نتایج حاصل از آن خاصیت ارشمیدسی تعریف میدان و اثبات خواص آن، تعریف  میدان حقیقی و اثبات -
معرفی دستگاه توسعه یافته اعداد حقیقی -
تعریف اعداد مختلط، بیان و اثبات خواص مرتبط با اعداد مختلط، بیان نامساوي هاي مثلثی و نامساوي شـوارتز و ارایـه اثبـات    -



۱۷۸

براي آن ها 
بیان و اثبات خواص مرتبط با فضاي اقلیدسی -تعریف فضاي اقلیدسی، نرم و ضرب داخلی -

:تکلیف یادگیري
ضمنا تمرینات کتـاب یـا تمرینـاتی را    . دانشجو باید بتواند مفاهیم ذکر شده را تعریف کرده و درستی خواص را به عنوان تمرین حل نماید

.که استاد ارایه می کند را حل نماید
:تکلیف عملکردي

مثل خاصیت ارشمیدسی و نامساوي مثلثـی  «دانشجو باید بتواند با استفاده از استدالل شهودي و استدالل استنتاجی بعضی از قوانین مهم 
.را توضیح داده و  اثبات کند» و شوارتز

توپولوژي پایه: فصل دوم
ات قضایاي مربوط به آن ها تعریف مجموعه هاي متناهی، شمارش پذیر و ناشمارا،  بیان و اثب-
چگـال، کرانـدار، متمم،بسته،باز،هايمجموعهتعریفودرونیتنها،حدي،نقاطهمسایگی،تعریفمتریک،فضايتعریف -

هاآنبهمربوطقضایاياثباتوبیان
آنبهمربوطقضایاياثباتومتریکفضايدرفشردههايمجموعهمعرفی،فشردههايمجموعهتعریف-
»وایرشتراس«و»برل–هاینه«قضایااثباتوبیان-
هاآنبهمربوطقضایاياثباتوبیانهمبند،وکاملکانتور،هايمجموعهتعریف-

:تکلیف یادگیري
ضـمنا،  . ذکر شده را تعریف کرده و با ارایه مثال هاي خاص آن ها را در فضاهاي مختلف متریک توضیح دهددانشجو باید بتواند مفاهیم 

.درستی خواص را به عنوان تمرین حل نماید و تمرینات کتاب یا تمریناتی را که استاد ارایه می کند را حل نماید

عدديهايسريولهدنبا:فصل سوم
اثباتوبیانزبرینه،وزیرینهحدیکنوا،دنبالهکوشی،لهدنبادنباله،زیرهمگرا،دنبالهمتریک،فضايدرلهدنبامفاهیمتعریف-

هاآنبهمربوطقضایاي
واگراییوهمگراییآزمونهايانواعاثباتوبیاننامنفی،جمالتباسريوسريتعریف-
.آنبهمربوطخواصاثباتوبیانومطلقهمگراییسريتعریف-



۱۷۹

:تکلیف یادگیري
دانشجو باید بتواند مفاهیم ذکر شده را تعریف کرده و با ارایه مثال هاي خاص آن ها را در فضاهاي مختلف متریـک و فشـرده  توضـیح    

.ضمنا تمرینات کتاب یا تمریناتی را که استاد ارایه می کند را حل نماید. ضمنا، درستی خواص را به عنوان تمرین حل نماید. دهد
:تکلیف عملکردي

دانشجویان باید بتوانند به صورت گروهی بعضی از قوانین  این فصل که توسط استاد مشخص می شود را بـه چنـد روش توضـیح داده و    
.اثبات کنند

پیوستگی: فصل چهارم
هاآنبهمربوطقضایاياثباتوبیانتعریف حد و پیوستگی تابع روي فضاي متریک، -
.هاآناثباتومتریکفضايدرفشردگیوگیپیوستبیان خواص بین-

.هاآناثباتومتریکفضايدروهمبنديپیوستگیبیان خواص بین-

.هاآناثباتومتریکفضايدریکنواوتوابعپیوستگیبیان خواص بینودومنوعناپیوستگیوسادهناپیوستگیتعریف-

:تکلیف یادگیري
ناپیوسته را در فضاي متریک با ارایه مثال هاي متنوع تعریف کرده و تمرینات کتاب یا تمریناتی را کـه  دانشجو باید بتواند توابع پیوسته و

.استاد ارایه می کند را حل نماید
:تکلیف عملکردي

دانشجویان باید بتوانند به صورت گروهی بعضی از قوانین  این فصل که توسط استاد مشخص می شود را بـه چنـد روش توضـیح داده و    
.اثبات کند

مشتقگیري: فصل پنجم
و » قضـیه کوشـی  «، » قضـیه مقـدارمیانگین  «، »قاعده زنجیـره اي  « مانند (یادآوري مفهوم مشتق، اثبات قضیه هاي مشتق -

» قضیه مقدار میانی براي مشتق«
.یادآوري و تعریف مشتقهاي چپ و راست،  اثبات قضیه هاي مشتق مانند قاعده هوپیتال و قضیه تیلور-
تعریف مشتق توابع برداري و بررسی درستی قضیه مقدار میانگین براي توابع برداري-

:تکلیف یادگیري
دانشجو عالوه بر عمق بخشیدن به مفهوم مشتق و قضایاي مربوط به آن، می تواند به روش شهودي و با ارائه مثال کلیه قواعـد مربـوط   

.ط به منبع معرفی شده را حل نمایدبه توابع مشتق پذیر را توضیح دهد و تمرینهاي مربو
:تکلیف عملکردي
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دانشجویان باید بتوانند به صورت گروهی بعضی از قوانین  این فصل که توسط استاد مشخص می شود را بـه چنـد روش توضـیح داده و    
.اثبات کنند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
. وش فعال با مشارکت دانشجویان در کالس درس می باشدراهبردهاي اصلی تدریس با استفاده از روش مکاشفه اي و ر

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 
.ن انجام شودتوسط دانشجویاتواند به صورت انفرادي یا گروهیاین فعالیت می. عهده دانشجویان قرار دهد

ارائه کالس حل تمرین که در ساعتهایی غیر از ساعتهاي کالس اصلی ارائه می شود در افزایش راندمان یادگیري دانشجویان بسیار مثمر 
مسئولیت این کالس می تواند به عهده دانشجویی که قبال این درس را گذرانده و تسـلط کـافی بـر درس دارد گذاشـته     .  ثمر خواهد بود

.شود
:درسمراجعوبعمنا. 4

فنیوعلمیانتشاراتاکبر،علیزاده،عالمریاضی،آنالیزاصولوالتر،رودین،-1
شریفصنعتیدانشگاهعلمیانتشاراتموسسهاکبر،علیزاده،عالمریاضی،آنالیزتام،اپوستل،-2
مرکزنشردانشگاهیزعفرانی، جعفر، اصول آنالیز حقیقی، ربرت جی،بارتل،-3

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
:مالك ارزشیابی دانشجویان به صورت زیر پیشنهاد می شود1با توجه به انتزاعی بودن درس آنالیز

:ارزشیابی هاي مستمر
نمره2میزان مشارکت دانشجو در حل تمرینهاي کالسی، -
نمره3عملکرد دانشجو در امتحانات هفتگی، -
نمره5ی میان ترم به میزان امتحان کتب-

: ارزشیابی پایانی
نمره10امتحان کتبی پایان ترم به میزان 

:سایر نکات
هاي مجري این درس با هماهنگی استاد درس، براي افزایش سطح علمی دانشجویان، پیشنهاد می شود پردیس

.در برنامه لحاظ نمایندساعت کالس حل تمرین2هقته اي
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»آمار و احتمال«سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن. 1

در دنیاي امروز انتظار بر آن است معلمان عالوه بر آن که در تفکر و حرفه پژوهشی جدي باشند نسبت به تشخیص و درك 
ابزارهاي پژوهشی از جمله فنون آماري که بدون تردید از تدابیر با ارزش پژوهش تجربی است نیز تا حد ممکن عالقمند و کوشا

عالوه بر آن تشویق و ترغیب . ها به ویژه ماهیت نظري آن نیز آشنا باشندهاي کاربردي این روشباشند، لذا نیاز است تا با جنبه
هاي آماري در حل مسائل پژوهشی نیز از اهمیت ویژه اي برخوردار معلمان به تفکر منطقی و اصولی و نشان دادن کاربرد روش

.است
هاي آماري دارد اش انجام دهد نیاز به اطالعاتی از روشهایی در زمینه شغلیگر معلمی قرار باشد پژوهشبنابراین بدیهی است، ا

درس آمار و . افزارهاي به روز باشدو با توجه به پیشرفت تکنولوژي زمانی پژوهش موفقیت آمیز است که همراه با استفاده از نرم
.ایستگی ها فراهم آورداحتمال می تواند بستر مناسبی براي تحقق این ش

مشخصات درس
عملی-نظري: نوع درس
4:تعداد واحد
ساعت80: زمان درس

1ریاضی عمومی : پیشنیاز

مبانی آموزش ریاضی در دوره ابتدایی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
مفاهیم اساسی علم آمار و آشنایی با آمار توصیفی و تجزیه و تحلیل آشنا ساختن دانشجو معلمان با 

آماري و کمک به آنها در درك و فهم روشهاي آماري به طریقی که بتواند مسائل تحقیقی را با موفقیت 
.انجام دهند

:شایستگی اساسی
ck&pck 1و1- 1کد-

33و1-3و2

3سطح2سطح1سطح هامالك
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آشنایی با آمار 
و توصیفی

تجزیه و 
تحلیل 
تبیین (آماري

مساله در 
)توصیف

در این سطح دانشجو معلم 
-هاي آماري را جمعداده

آوري و در جدولی تنظیم و 
-نمودار مربوط را رسم می

کند ولی ارتباط بین اجزا را 
.داندنمی

در این مرحله دانشجو 
معلم با محاسبه 

هاي آماري مورد شاخص
ها را از جهت نیاز داده

و توزیع پراکندگی نوع 
.دهدتشخیص می

آمده با تلفیق موارد بدست
در سطوح قبلی یک مدل 
همراه با ساختار آماري 

آورده و به تفسیر بدست
ها بصورت توصیفی داده
.پردازدمی

استفاده از 
دانش خود در 

مسائل 
تبیی(تحقیقی

ن مساله در 
)تحلیل

-هاي تحلیلی دادهبا روش
آشنا هاي الزم ها و آزمون

شود ولی در عمل می
داند ها را نمیبکارگیري آن

افزارهاي در ضمن با نرم
مربوطه در این درس آشنا 

.شده است

هاي با استفاده از روش
تحلیلی و آزمونهاي 
خوانده شده و استفاده از 

افزارهاي آموزش نرم
ا را تجزیه دیده شده داده
کند ولی و تحلیل می

.تفسیري از آنها ندارد

هاي استفاده از روشبا
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 

. کندمی

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
آمار توصیفی: فصل اول

داده همراه با مختصري از تاریخچه آنمعرفی علم آمار و احتمال -1
ها و انواع آنداده-2
هابندي دادههاي آماري و طبقهجدول-3
اي، هیستوگرام، چندضلعی، منحنی فراوان نرمالنمودار ستونی، دایره: نمودارها شامل-4
میانگین حسابی، میانگین هندسی، میانگین توافقی، میانه و مد: معیارهاي گرایش به مرکز شامل-5
ها، واریانس، انحراف معیار، ضریب تغییراتمیانگین انحراف: معیارهاي پراکندگی شامل-6
چاولگی و برجستگی-7

: تکالیف یادگیري
.هاي مربوط به بخشتمرین

: تکالیف عملکردي
پراکندگی را بندي نموده و معیارهاي مرکزي و آوري شده از یک مجموعه را براي یک یا چند متغییر دلخواه طبقههاي جمع-داده

.پردازدها میمحاسبه و نمودار مناسبی را رسم نماید و بر مبناي آمار توصیفی به توصیف آن ویژگی
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احتمال: فصل دوم
استقالل –هاي شمارش احتمال شرطی مروري بر روش–فضاي احتمال گسسته و پیوسته –جبر پیشامدها –فضاي احتمال 

.قضیه بیز–پیشامدها 
: تکالیف یادگیري

.هاي مربوط به بخشتمرین
تابع چگالی احتمال–تابع توزیع احتمال –متغیر تصادفی : فصل سوم
معرفی متغییرهاي تصادفی گسسته و پیوسته-
تابع چگالی احتمال–تابع جرم احتمال -
امید ریاضی و واریانس یک متغیر تصادفی-
ايو توزیع حاشیه) پیوسته و گسسته(ادفی معرفی اجمالی توزیع توام دو یا چند متغیر تص-
همبستگی و استقالل دو متغیر تصادفی–) همپراش(کوواریانس-
هاي برنولیدنباله آزمایش-
قضیه حد مرکزي بدون اثبات–اي قضیه دو جمله–اي تقریب دو جمله–توزیع نرمال –اي توزیع دو جمله-

: تکالیف یادگیري
.هاي مربوط به بخشتمرین

هاي آماريبرآورد و آزمون: فصل چهارم
مفهوم برآورد خوب-
اي و برآورد نسبتتوزیع نمونه–واریانس و انحراف معیار –برآورد میانگین -
هاي یک دامنه و دو دامنهآزمون–انواع خطاها –اصول آزمونهاي آماري -
مختصري از مفهوم فاصله اطمینان و رابطه آن با آزمون فرض-
)براي نمونه کم و زیاد(مورد میانگین و نسبت وقتی واریانس نامعلوم باشد آزمون فرض در-
ها نامعلوم ولی برابر باشند آزمون فرض در مورد میانگین و نسبت در مورد دو توزیع مستقل وقتی که واریانس-

)براي نمونه کم و زیاد(
: تکالیف یادگیري

تمرینات بخش
: تکالیف عملکردي

گیري دانشجو نمونه تصادفی انتخاب نموده و با یک روش آماري مناسب آزمون مناسبی را طراحی و نتیجهاز جامعه موردنظر 
.گیردافزاري را در همه مراحل بکار مینماید و برنامه نرم
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راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
باشد بر اساس و دانشجو ملزم میشود در این درس آموزش کالس با محوریت استاد و همراهی و مشاکت دانشجویان انجام می

در ابتداي جلساتی که الزم است دقایقی اط . منابع اعالم شده به مطالعه منابع پرداخته و با آمادگی در کالس درس حضور یابد
شود و استاد با مشارکت ساعات کالس با تشخیص استاد به بررسی کارهاي دانشجویان در کار عملی اختصاص داده می

.پردازده بحث و گفتگو و بررسی کار یک دانشجو و رفع اشکاالت احتمالی میدانشجویان ب
منابع آموزشی. 4

دانشگاه شیراز–دکتر جواد بهبودیان : نویسنده. آمار و احتمال مقدماتی.1
مرکز نشر دانشگاهی–ترجمه ابوالقاسم بزرگ نیا –لیندگرن . برنادو: نویسنده–نظریه آمار جلد اول .2
میربهادر قلی آریا نژاد و محمد ذهبیون: ترجمه –رونالدو والپول : نویسنده –آمار و احتماالت کاربردي اي برمقدمه.3
مرتضی شهرآشوب و فتاح : ترجمه–گوري باتاچاریا و ریچارد آرنولد جانسون : نویسنده –مفاهیم و روشهاي آماري .4

میکائیلی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی

افزار آموزش داده شده در کار عملی دانشجو و مجموعه تکالیف عملکردي فردي مهارت در بکارگیري نرم: ارزیابی پوشه کار
نمره6به میزان 

نمره 4آزمون میان ترم به میزان : ارزشیابی فرآیند
:سایر نکات

شود تا دانشجویان در مراحلی از کالسها با تشخیص استاد مربوطه آموزش داده میspssیش بینی شده افزاري پبرنامه نرم
.بتوانند در تکالیف عملکردي خود از ان استفاده نمایند
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»مبانی ترکیبیات«سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن. 1

مربوط به انتخاب، شمارش و بازیهاي شمارشی، گراف ها و مسائل ریاضیات است که به بررسی مسائل هاي ازترکیبیات، شاخه
یکی از مهمترین کاربردهاي این شاخه استفاده آن در برنامه نویسی کامپیوتري. پردازدساختاري روي مجموعه هاي متناهی می

که آموختن آن نیاز به اطالعات از آنجا که به نسبت سایر شاخه هاي ریاضی، ترکیبیات حائز این ویژگی است . ها استو الگوریتم
بسیاري از مسائل . خاصی از ریاضیات ندارد لذا در پایه هاي مختلف درسی می توان جهت تاثیر بر تفکر فراگیران به آن پرداخت

در سالهاي اخیر . اند امروزه اهمیت زیادي در ریاضیات محض و کاربردي دارندترکیبیات که در گذشته براي تفریح بررسی شده
هاي ریاضیات تبدیل شده و همواره گسترش یافته است، یکی از مهمترین علل این گسترش رکیبیات به یکی از مهمترین شاخهت

کامپیوتر ها براي عمل نیاز به برنامه داشتند و . کامپیوتر و ترکیبیات یاري رسان یکدیگر بوده اند.باشدسریع، اختراع کامپیوتر می
الگوریتم هاي ترکیبیاتی اند و از طرفی بسیاري از مسائل ترکیبیاتی که قبال قابل بررسی نبودند به اساس برنامه هاي کامپیوتري 

ترکیبیات کاربردهایی در زمینه هایی چون نظریه کد گذاري، حساب احتماالت ، . علت سرعت باالي کامپیوترها، بررسی شدند
.آمار و تحلبل الگوریتم ها دارد

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

)مبانی علوم ریاضی: (پیشنیاز

مبانی ترکیبیات: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
مفاهیم اصلی و پایه اي در ترکیبیات و ساختارهاي مختلف گسسته نظیر مجموعه هاي متناهی، 

را شناخته، با برخی مسائل اصلی آن برخورد نموده با استداللهاي ... ماتریسها، گرافها، مربعهاي التین و 
ستداللهاي مبتنی و استداللهاي ترکیبیاتی نظیر ا... دقیق ریاضی نظیر استقراي ریاضی، برهان خلف و 

و نحوه ارائه استداللهاي مبتنی بر تفکر الگوریتمیک و الگوریتمهاي ... بر شمارش، وضعیت بحرانی
. مختلف در حوزه ترکیبیات آشنا شود

:شایستگی اساسی
ck&pck 1و1- 1کد-

33و1-3و2

3سطح2سطح1سطح هامالك
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یادگیري 
مفاهیم و 

ساختارهاي 
ترکیبیاتی

تعاریف و آشنایی با 
هاي برخی مسائل ویژگی

ترکیبیاتی 
آشنایی با قضایاي مطرح 

شده و شرایط کاربرد آنها

- تسلط نسبی بر ویژگی
هاي تعاریف مختلف و 
تمایزات آنها و 

هاي الزم و _شرط
کافی مطرح شده و 
درك نسبی ارتباطات 

مفاهیم گوناگون

تسلط بر مفاهیم مطرح 
شده و درك عمیق 

طرح ارتباطات مفاهیم م
شده بایکدیگر و 

.کاربردهاي آن

کسب مهارت 
حل مسئله در 

هاي _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 درك 
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

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
: فصل اول

. دوره سریع مفاهیم مجموعه ها، توابع، الگوریتم و منطق گزاره ها و جبر بول
: تکالیف یادگیري

.منابع معرفی شده با تشخیص استادحل مسائل مربوط از 
: فصل دوم

مفاهیم اصلی، اصل النه کبوتري، تبدیلها و ترکیبها و ضرایب دو جمله اي، اصل شمول و عدم شمول، روابط : شمارش شامل
.بازگشتی، توابع مولد
: تکالیف یادگیري

.حل مسائل مربوط از منابع معرفی شده با تشخیص استاد
روابط و نمایش آنها، روابط هم ارزي و افرازها، روابط ترتیب جزءي و ترتیب کامل، بستار یک : روابط و انواع آنها:  فصل سوم

رابطه نسبت به خواص مختلف، 
:تکالیف یادگیري
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.حل مسائل مربوط از منابع معرفی شده با تشخیص استاد
آماده سازي براي بخش (ماتریسها از نگاه ترکیبیاتی، برخی خواص مهم ماتریسهاي صفر و یک: ماتریسها:فصل چهارم

).با نظر استاد(، آشنایی با ماتریسهاي هادامار و برخی نتایج در این مورد)مربعهاي التین و گرافها
:تکالیف یادگیري

.حل مسائل مربوط از منابع معرفی شده با تشخیص استاد

معرفی مفهوم گراف با تاکیید بر کاربردهاي آن در مدل سازي، آشنایی با مفاهیم : گرافها و مدلهاي مبتنی بر آنها:پنجمفصل 
گرافهاي کامل، درختها، گرافهاي دو بخشی، : انواع اصلی گراف نظیر. اصلی نظریه گراف نظیر دور، مسیر، درجه، دنباله درجه اي

جهت دار و تورنومت ها، تطابق هاي کامل و ماکسیمم، رنگ آمیزي گرافها و چندجمله گرافهاي اویلري و همیلتونی و گرافهاي 
.اي رنگی

: تکالیف یادگیري
.حل مسائل مربوط از منابع معرفی شده با تشخیص استاد

آشنایی با تعریف و مفاهیم اصلی با تاکیید بر ارتباط این: مربع هاي التین، طرح ها و هندسه هاي متناهی: فصل ششم
.مفاهیم، ارائه مفهوم نمایندگی سیستم هاي متمایز و همچنین طرح صورت قضیه هال و ارائه مثال و کاربرد در مربع هاي التین

: تکالیف یادگیري
.حل مسائل مربوط از منابع معرفی شده با تشخیص استاد

هاي مجموعه: فصل هفتم
: تکالیف یادگیري

.ا تشخیص استادحل مسائل مربوط از منابع معرفی شده ب
: تکالیف عملکردي

پیشنهاد می شود بنابه تشخیص استاد در جلساتی از دانشجو معلم خواسته شود تا مباحثی را بصورت انفرادي یا گروهی ارائه 
.دهند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
بوده است و توجه بـه رابطـه عمیـق    که مبتنی بر حل مسائل واقعی ) گراف(با توجه به نحوه پیدایش این شاخه از ریاضیات 

مفاهبم این درس با مسائل روزمره استفاده از مثالهاي حاوي کاربرد مفاهیم موردنظر می باشد و مشارکت دانشـجو در حـل   
مسائل اهمیت داشته

بخشی از این درس با کمک ایجاد فرصت هاي یادگیري مستقیم صورت میگیرد از طرفی با توجه به ایـن نکتـه کـه درس    
سئله محور بوده، حل تمرین و یادگیري از طریق حل مسئله اهمیت دارد، لذا ایجاد فرصـتهاي یـادگیري مشـارکتی بـراي     م

.یادگیري بهتر توصیه میشود
پیشنهاديمنابع آموزشی. 4
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.عمیديترجمه علی .  جلد اول. ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی از دیدگاه کاربردي. رالف گریمالدي
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

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

.نمره5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
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»نظریه اعداد«سرفصل دروس 
معرفی درس نظریه اعداد. 1

پردازد و یکی از معدود درسهاي ریاضی می باشد که داراي هاي اعداد به ویژه اعداد صحیح میدرس نظریه اعداد به مطالعه ویژگی
و مقدمه اي براي این که پایهاین درس عالوه بر . قدمت تاریخی بوده و با نیاز بشر به محاسبات و خواص اعداد متولد شده است 

ورود به مباحث دیگر ریاضی مانند نظریه هاي تحلیلی اعداد، نظریه هاي جبري اعداد، نظریه هاي هندسی، ترکیبیاتی و محاسباتی 
.به گفته صاحب نظران از لحاظ تحریک کنجکاوي طبیعی آدمی در علوم ریاضی نقش موثري را بازي مینماید. اعداد می باشد

ات درسمشخص
-نظـــري: نـــوع درس

عملی
3:تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

مبانی ریاضی: پیشنیاز

نظریه اعداد: نام درس

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

ها ، همنهشتیاعداد اولدانشجو معلم با فراگیري مفاهیم مرتبط با بخشپذیري، 
مطالب مرتبط با آن و توابع حسابی بتوانند مسئله هاي مربوط به این حوزه را و 

حل نموده و پس از درك عمیق دانش ارائه شده و آشنایی با روشهاي مطالعه 
این حوزه در طراحی فرصتهاي یادگیري کالسی از آنها استفاده نماید و با 

ه اعداد را تحلیل درك نظریه هاي یادگیري ریاضی ساختار برنامه درسی نظری
کرده و نسبت به سازماندهی فرصتهاي یادگیري براي درك و بکارگیري 

.مفاهیم و مهارتهاي ذکر شده اقدام نماید

شایســــــــتگی 
:اساسی

Ck&pck ــد -1ک
و 3-3و 2-1و 1
3-3

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــاهیم و  درك مفـ
کســب مهــارت  
ــئله و  ــل مسـ حـ
مدلســـــازي در  
حوزه هـاي ذکـر   

.شده

آشنایی با مفـاهیم بـه صـورت    
سطحی و بازگویی آنها توسـط  

ــجو ــجو  . دانش ــین دانش همچن
معلم بتواند  هر یک از مفاهیم 
ــورت   ــده را بصـ ــدریس شـ تـ

کسـب  .جداگانه اسـتفاده نمایـد  
مهارت مکانیکی حل مسئله در 

.حیطه تدریس شده

ــوم و   ــق مفهـ درك عمیـ
ــا کمــک آن،  مدلســازي ب
همراه بـا فهـم ارتباطـات    

دانشــجو . حــوزه ايدرون 
معلم بایـد در ایـن سـطح    
بتواند مفاهیم و مهارتهاي 
آموخته شده را در مسـائل  
ــورت    ــه بص ــان حیط هم

.مبتکرانه بکارگیرد

دانشجو معلم خواهد 
توانست ارتباط میان 
مفـــاهیم تـــدریس 
شـــده را درك و در 
حل مسائل تلفیقـی  
ــتفاده   ــا اسـ از آنهـ

.نماید
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درس و ساختار آنهاي یادگیري، محتواي فرصت. 2

.نیاز و مطالب مقدماتیمطالب پیش: بخش صفر
مقدمـه  ... . ترتیبی و قضایاي مرتبط با آن، استقراي ریاضی و ترتیب، اصل خوشیادآوري مفاهیم عضو ابتدا، عضو انتها، مجموعه خوش

.هاي ریاضیگر شاخهو تاریخچه کوتاهی از نظریه اعداد، لزوم پرداختن به نظریه اعداد و جایگاه آن در دی
:تکلیف یادگیري

.تمرینهاي مربوط به این بخش از منابع معرفی شده

. بخشپذیري: بخش اول
بخشپذیري در اعداد صحیح و خواص آن، الگوریتم تقسیم، بزرگترین مقسوم علیه مشترك و کـوچکترین مضـرب مشـترك و خـواص     

یتم اقلیدســی و قضــایاي منــتج از آن، معرفــی و حــل معــادالت ســیاله و قضــایاي منــتج از آن، الگــور) Bezout(هــا، قضــیه بــزوآن
+خطی =.

:تکلیف یادگیري
.تمرینهاي مربوط به این بخش از منابع معرفی شده

.اعداد اول: بخش دوم
تاریخچه کوتاهی از آن، قضیه اساسی حساب، غربال اراتستن، قضیه اقلیدس، حدس گولدباخمعرفی اعداد اول و 
: تکلیف یادگیري

.تمرینهاي مربوط به این بخش از منابع معرفی شده
:تکلیف عملکردي

.بتواند اول بودن یا نبودن یک عدد را با کمترین محاسبه بررسی نماید) Eratosthrnes(دانشجو به کمک غربال اراتستن

.هاهمنهشتی: بخش سوم
هـاي ویـژه   هـا در آزمـون  ها، به کـارگیري همنهشـتی  ها و مخفف ماندهندههاي اساسی آن، دستگاه کامل ماتعریف همنهشتی و ویژگی

هـاي خطـی، دسـتگاه    ، همنهشـتی )Bachet(هاي خاص معادله باشه هاي اویلر، فرما و ویلسن، حل بعضی از حالتبخشپذیري، قضیه
)هاي همنهشتیهاي خطی، قضیه باقیمانده چینی، حل و بحث معادلههمنهشتی ) ≡.

:تکلیف یادگیري
.تمرینهاي مربوط به این بخش از منابع معرفی شده

:تکلیف عملکردي
هاي اویلر، فرما و ویلسون ها در اثبات مسائل و قضایا مختلف از جمله قضیهسئواالتی که دانشجو با کمک آنها بتواند از دستگاه مانده
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هاي همچنین بتواند دستگاه همنهشتی. مربوط به آنها به کمک بگیردها را در حل مسائل استفاده کند و قضایاي مربوط به همنهشتی
)اي جملهچندهمنهشتیهايخطی را به کمک قضیه باقیمانده چینی حل کند و در پایان بتواند معادله ) .کندبحثو راحل ≡

.هاي اولیهریشه: بخش چهارم
.هاي اولیه به پیمانه اعداد اول و قضایاي مربوط به آنعضو، اثبات وجود ریشهتعریف ریشه اولیه به پیمانه اعداد اول، مرتبه یک 

:تکلیف یادگیري
.تمرینهاي مربوط به این بخش از منابع معرفی شده

تکلیف عملکردیک
.هاي اولیهبدست آوردن کلیه ریشه هاي معادله هاي داده شده و حل مسائله هایی مربوط به ریشه

.درجه دوممانده : بخش پنجم
هـاي آن، محـک اویلـر، لـم گـاوس، قـانون تقابـل مربعـی و         ها، نماد لژاندر و ویژگیهاي آنهاي درجه دوم و ویژگیها و ناماندهمانده

.کاربردهاي آن
:تکلیف یادگیري

.تمرینهاي مربوط به این بخش از منابع معرفی شده
:تکلیف عملکردي

. هاي درجه دو را بررسی کندبتواند حلپذیري همنهشتی

.توابع حسابی: بخش ششم
هـا، تـابع موبیـوس،    علیـه ها، تابع معرفی کننده مجموع مقسـوم علیهتوابع حسابی و توابع حسابی ضربی، تابع معرفی کننده تعداد مقسوم

.دستور عکس موبیوس، تابع فی اویلر، اعداد اول مرسن، اعداد تام
:لیف یادگیريتک

تمرینهاي مربوط به این بخش از منابع معرفی شده
.مباحثی دیگر: بخش هفتم

.کاربردهاي نظریه اعداد در رمزنگاري و کدگذاري
:تکلیف یادگیري

تمرینهاي مربوط به این بخش از منابع معرفی شده

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
یري مستقیم در ارتباط با برخی موضوعات و نیز ایجاد محیطی براي یـادگیري  راهبردهاي تدریس شامل تدارك فرصت هاي یادگ
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فرصتهاي یادگیري غیرمستقیم مـی توانـد بـا    . هاي اکتشافی و غیر مستقیم توسط دانشجو متناسب با موضوع  مورد نظر می باشد
برخـی از مباحـث بـا توجـه بـه زمـان       همچنین  استاد در . کمک مسئله هاي ارائه شده توسط استاد در منزل و کالس انجام شود

توانـد بـه صـورت    این فعالیـت مـی  . آموزشی و صالحدید خود مسئولیت تدریس برخی موضوعات را به عهده دانشجویان قرار دهد
شود تا آنجـا کـه ممکـن اسـت بـه      در آموزش نظریه اعداد به اساتید توصیه می. . توسط دانشجویان انجام شودانفرادي یا گروهی

.شان آموزش داده شودمفاهیم آن اشاره کرده و در صورت امکان این مفاهیم در بستر تاریخیتاریخچه

منابع آموزشی. 4
نارنجانی                    مرکز نشر دانشگاهی : آدامز و گولدشتین     ترجمه: نوشتهآشنایی با نظریه اعداد
محمد صادق منتخب     مرکز نشر دانشگاهی: ترجمهبرتن: نوشتهنظریه مقدماتی اعداد

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
با توجه به پیوستگی مطالب درس نظریه اعداد ، اطالع استاد از وضعیت مطالعه دانشجویان که در  قالب حل تمرینات توسط 

.ت، بسیار مفید می باشدقابل ارزیابی اس) موسوم به کوییز(دانشجویان و یا امتحان هاي کوچک هفتگی 
:بنابراین مالك ارزشیابی دانشجویان به صورت زیر می باشد

: ارزشیابی پایانی-
نمره10امتحان کتبی پایان ترم به میزان 

:ارزشیابی هاي میانی-
نمره5امتحان میان ترم به میزان 

نمره2یزان مشارکت دانشجو در حل تمرینهاي کالسی، م
نمره3عملکرد دانشجو در امتحانات هفتگی، 

:سایر نکات
پیشنهاد می شود استاد بنابه فرصت آموزشی براي هر یک از فصلهاي تدریس شده از دانشجویان خـود بخواهـد تـا یـک فعالیـت      

. آموزشی طراحی نمایند
رسد، ولی در خیلی از موارد در عمـل چنـین نیسـت و وقـت زیـادي را      بعضی اوقات این درس به ظاهر ساده به نظر می. سایر نکات 

هاي حل نشده در کـل  اند، هنوز جزو غامضترین مسالهها در معرض زورآزمایی فکري بودههاي آن که سدهبرخی از مساله. کندطلب می
توان نظریه اعداد را بدون حل مسائل فرا گرفت، توجه به حـل مسـائل   آنجا که به گفته بزرگان ریاضی، نمیاز . ریاضیات به شمار میآید

زنـد و  اي آن میزان درك مفاهیم را محک میتمرینات محاسبه. اي و مسائل نظري و استداللی ضروري استآن اعم از مسائل محاسبه
.ثبات را تقویت کندتواند مهارت استدالل و اتمرینات استداللی آن می
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نیازهایی که در خالل درس با آن مواجه خواهد شد آشنا شده و آن مطالب براي معلم با مطالب و پیش-دانشجودر بخش پیش نیاز 
هاي همچنین، ضمن آشنایی با تاریخچه نظریه اعداد و به ویژه مرتبط با اعداد صحیح، به جایگاه آن در دیگر شاخه. شوداو یادآوري می
.شودبه این ترتیب انگیزه الزم براي دنبال کردن این درس به نوعی فراهم می. بردریاضی پی می

هـاي بخشـپذیري در اعـداد صـحیح، بـا مفـاهیم و خصوصـیات بزرگتـرین         معلم عالوه بر فراگیري ویژگـی -دانشجودر بخش یک 
توانـد  همچنین مـی . ها را حل کندد مسائل مربوط به آنتوانشود و میعلیه مشترك و کوچکترین مضرب مشترك اعداد آشنا میمقسوم

هـا را  دهد تا اولین گاممعلم این فرصت را می-در کل، این بخش به دانشجو. هاي سیاله خطی به کار ببندداین مفاهیم را در حل معادله
.سیاله ضروري استپذیري اعداد صحیح براي حل معادالتبراي حل معادالت سیاله بردارد، زیرا مطالعه خواص بخش

ها مسائل مقـدماتی مربـوط   هاي اعداد اول را بیان نماید و قادر باشد با استفاده از این ویژگیمعلم بتواند ویژگی-دانشجودر بخش دو
همچنـین بـه کمـک غربـال     . شـود معلم در این بخش بـا توزیـع اعـداد اول تـا حـدودي آشـنا مـی       -دانشجو. به اعداد اول را حل کند

معلم با حـدس گولـدباخ   -دانشجو. بتواند اول بودن یا نبودن یک عدد را با محاسبات کمتري بررسی نماید) Eratosthrnes(اراتستن
.شودباشد آشنا میهاي معروف در نظریه اعداد مینیز که یکی از حدس

باشدکه در حل ها میاندهمها، یکی از رویکردهاي دیگر به بحث بخشپذیري با استفاده از حسابنظریه همنهشتیدر بخش سه
از آنجا که بعضی از . شوندها و خواص آنها آشنا میمعلمان با همنهشتی-در این بخش دانشجو. معادالت سیاله کاربردهاي فراوانی دارد

ي در یابند که کدامیک از اعمال مجاز در حل معادالت با تساومعلمان در می-ها مشابه است، دانشجوها با تساويخواص همنهشتی
. ها را انجام دهددهد تا محاسبات با همنهشتیها به فرد این امکان را میدستگاه مانده. ها برقرارندهمنهشتی

هاي اولیه و خواص آن را بیان کند و بتواند براي هر عدد اول دلخواه کلیه معلم قادر خواهد بود تعریف ریشه-دانشجودر بخش چهار
.هاي اولیه را حل نمایدمسائل مربوط به ریشههاي اولیه آن را بیابد وریشه

به ویژه، بتواند . معلم بتواند مفاهیم و قضایاي این بخش را درك کرده و بتواند مسائل مرتبط با آن را حل کند-دانشجودر بخش پنج
.هاي درجه دوم را بررسی کندحلپذیري همنهشتی
به ویژه . ط به این بخش را درك کرده و مسائل مرتبط با آن را حل کندمعلم بتواند مفاهیم و قضایاي مربو-دانشجودر بخش شش

هاي بسیار جالبی در آنها وجود دارد که باشند که حدسبا اعداد اول مرسن و اعداد تام آشنا شوند که جزو مباحثی در نظریه اعداد می
.اندها کامل حل شدهمعدودي از آن
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»مبانی هندسه«سرفصل دروس 
معرفی درس و منطق آن. 1

باشد که از قرن ها قبل از میالد مورد توجه بوده و این علم مجردات را به عینیت تبدیل اي از علوم ریاضی میهندسه شاخه
این ) استنتاجی، استقرایی(از طرفی به علت تفکرات استداللی . اي در علوم ریاضیات داردنموده، لذا از این جهت جایگاه ویژه

یکی از ویژگی هاي بارز این علم آن است که یکی از . تواند در ساختار تفکر انسان نقش بسزایی داشته باشدلم میشاخه از ع
.اولین شاخه هاي ریاضی است که بر اساس اصول موضوعه طراحی شده است

ه توسط یونانیان آشنا رسد که فراگیران با سیر تاریخی این علم و پایه ریزي آن بر اساس اصل موضوعلذا ضروري به نظر می
شوند و با سیر تکاملی و اشکاالت موجود در آن و رفع این اشکاالت توسط بنداشت هاي هیلبرت آشنا شده و از هندسه هاي 

.نااقلیدسی در دوران جدید بصورت مقدماتی آگاهی یافته و با شگفتی هاي این دانش آشنا شوند

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

مبانی ریاضیات و : پیشنیاز
هندسه مدرسه اي

مبانی هندسه: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
اي از هندسه هذلولوي با اتکا به چند الگوي ارائه شده و با اقلیدسی و مقدمهفراگیران با مبانی هندسه 

دقیق آشنا شده و در راستاي این هدف با برخی نقایص در نحوه ارائه هندسه توسط اقلیدس و روشی 
رفع این نقایص با ارائه کامل بنداشت هاي هیلبرت و بعضی از نتایج آن آشنا شوند هم چنین با تالش 

.هایی براي اثبات اصل توازي اقلیدس از جهت سیر تاریخی آشنا شوند

:شایستگی اساسی
pckck& 1و1- 1کد-

3-3و1-3و2

3سطح2سطح1سطح هامالك
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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 

شده اشکاالت آن ارائه 
را پیدا می کند

در رفع این اشکاالت 
تالش می کند

تبیین هندسه 
به سبک 

هیلبرت

با سبک هندسه هیلبرت 
به روش اصل موضوعی 
آشنا شده است ولی ارتباط 
آن را با هندسه اقلیدسی 

نمی داند

مقایسه اي بین ساختار 
هندسه اقلیدسی و 
هیلبرت انجام می دهد 

می و نتایجی را بدست
آورد

با نتایج بدست آمده از 
مقایسه دو سبک هندسه 
به تصحیح هندسه 

اقلیدسی می پردازد

با چند بررسی تاریخی سیر تعمیم
براي اثبات اصل توازي 
اقلیدس آشنا شده است و 
هندسه خنثی را خوانده 

است

نتایج حاصل از مطالعه 
سیر تاریخی و علت 
پیدایش هندسه 
نااقلیدسی را بررسی می

کند

مقایسه اي بین هندسه 
اقلیدسی و نااقلیدسی از 
جهات مختلف انجام می 

دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
هندسه اقلیدس: فصل اول

تاریخچه اي مختصر از هندسه-8
اصول بنداشتی-9

چهار اصل اول اقلیدس-10
)اصل پنجم اقلیدس(اصل توازي -11
تالش براي اثبات اصل توازي-12

در این بخش بعضی از اصطالحات آشناي هندسی را تعریف کرده و مفاهیم آموخته شده را مرور نماید و : تکالیف یادگیري
براي تعریف بعضی موارد از تعریف نشده هاي هندسی و یا اصطالحاتی که در بخش آمده استفاده نماید

پرگار و ستاره انجام دهد و چند تکلیف پژوهشی انجام دهدچند مسئله اساسی اقلیدسی را از راه ترسیم با : تکالیف عملکردي
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بنداشت هاي هیلبرت: فصل دوم
نقایص کار اقلیدس.1
بنداشت هاي میانبود.2
بنداشت هاي قابلیت انطباق.3
بنداشت هاي پیوستگی.4
بنداشت ددکینه.5
بنداشت تازي.6

بپردازد بخصوص تمریناتی که به تثبیت یادگیري در این فصل به حل تمرینات در رابطه با مطالب ارائه شده : تکالیف یادگیري
و تعمیق مطالب کمک کند و یادگیرنده به تفاوت ها و مشابهات بین هندسه اقلیدسی و هیلبرت آگاه گردد

در صورت امکان مدل هایی را بر اساس بنداشت هاي هیلبرت ارائه دهد: تکالیف عملکردي

هندسی نتاري: فصل سوم
يهندسه بی بنداشت تواز.1
قضیه زوایاي متبادل درونی.2
قضیه زوایاي بیرونی مثلث.3
اندازه زاویه ها و پاره خط ها.4
قضیه ساکري لژاندر.5
هم ارزي اصول توازي.6
مجموع زوایاي یک مثلث.7

تمرینهایی را در هندسه نتاري حل نماید و در اثبات این تمرین ها از اصل توازي استفاده نکند: تکالیف یادگیري
: تکالیف عملکردي

اصل توازي: فصل چهارم
تالشهایی در راه اثبات اصل توازي توسط دانشمندان

بطلیموس.1
حکیم ابوالفتح عمر خیام نیشابوري.2
خواجه نصیرالدین توسی.3
والیس.4
ساکري والمبرت.5

:تکالیف یادگیري



۱۹۷

درستی اثباتتحلیل روشهاي اثبات نامبردگان و مقایسه آنها و بررسی علت نا: تکالیف عملکردي

کشف هندسی نااقلیدسی: فصل پنجم
تاریخچه اي مختصر از هندسی نااقلیدسی و علت کشف آن و معرفی بانیان آن.1
مختصري از هندسه هاي هذلولوي و بیضوي.2

حل تمرین هایی براساس بنداشت هذلولوي: تکالیف یادگیري
قایسه و بررسی آن الگوها با اصول و قضایاي ارائه شده بررسی چند الگوي معروف در هندسه هدلولوي و م: تکالیف عملکردي

در این هندسه

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
با توجه به زمینه هاي قبلی فراگیران در درس هندسه بخصوص هندسه اقلیدسی بعضی از مباحث از قبل توسط استاد مربوطه 

ر کالس درس حضور می یابند و با ارائه درس توسط مدرس به مشخص می گردد و دانشجویان با مطالعه قبلی و آمادگی کامل د
بحث و گفتگو و تبادل نظر می پردازند

و در جلساتی نیز دانشجویان مقایسه اي بین هندسه اقلیدسی و هندسه به سبک و هم چنین مسائل از پیش تعیین شده توسط 
دانشجویان ارائه می گردد

منابع آموزشی. 4
مرکز نشر دانشگاهی تهران–شفیعیها .ه.ترجمه م–ماروین جی گرینبرگ –هندسه هاي اقلیدسی و نااقلیدسی .5
انتشارات علمی و فنی–تالیف دکتر علی اکبر عالم زاده ) هندسه اقلیدسی(.6
7.Borsuk.k.and w.szmielew-foundation of Geometry, Amsterdam,North Hollland

1960

ارزشیابی یادگیريراهبردهاي . 5
نمره 12آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی

نمره3: ارزیابی میان ترم
نمره 5و شرکت فعال در کالس ) به صورت مکتوب و شفاهی(پاسخگویی به تکالیف 
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»مبانی آنالیز عددي«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

ریاضیاتی که از پدیده هاي طبیعی بدست می آیند با استفاده از روش هاي تحلیلی و مقدماتی یافتن جواب بسیاري از مسائل 
از آنجا . در این درس دانشجو با مسائلی از این دست مواجه خواهد شد و روشهاي حل تقریبی آنها را فرا می گیرد. ممکن نیست

بات آنها بصورت دستی در عمل میسر نیست و می که این روشها اغلب بصورت تکراري و بازگشتی می باشند انجام محاس
از سوي دیگر ذخیره سازي اعداد در ماشین از اصول خاصی . بایست بصورت الگوریتم هاي کامپیوتري بر روي ماشین اجرا شوند

ده سازي در این درس نحوه محاسبات با اینگونه اعداد و نیز پیا. پیروي می کند که منجر به ایجاد خطا در محاسبات می گردد
.عملی الگوریتمهاي واقعی جهت یافتن جوابهاي تقریبی مسائل مطالعه می شود

مشخصات درس
نظري: نوع درس
3: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس
ساعت25: حل تمرین

مبانی کامپیوتر و : پیشنیاز
برنامه سازي، مبانی 
ماتریسها و جبر خطی، مبانی 

آنالیز ریاضی

آنالیز عدديمبانی : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
مفاهیم آنالیز عددي بویژه حساب ممیز شناور، منابع خطا و انتشار خطا در حساب ممیز شناور را شرح 

لمی آشنا شده و دهد، سپس با طراحی روشها و الگوریتم هاي کارا و پیاده سازي آنها براي حل مسائل ع
نهایتاً این روشها را با توجه به خصوصیاتی از قبیل حالت مسأله، پایداري، همگرایی و کارایی آنها تجزیه 

.و تحلیل کند

:شایستگی اساسی
ck&pck 1و1- 1کد-

3-3و1-3و2

3سطح2سطح1سطح هامالك

مفاهیم آنالیز 
عددي

با مفاهیم حساب ممیز 
در شناور و انتشار خطا 

الگوریتمهاي عددي و 
مفاهیم پایداري و حالت 

.مساله آشنا باشد

بتواند انتشار خطا در 
یک محاسبه ساده را 

.تشخیص دهد

خطاي محاسباتی در 
الگوریتم هاي عددي 
مانند انتگرال گیري 

.عددي را اثبات کند
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الگوریتم ها 
عددي و پیاده 

سازي آنها

الگوریتمهاي عددي را یاد 
مراحل آنها را بگیرد و 
.شرح دهد

یک مساله داده شده را 
با الگوریتمهاي عددي 

. حل کند

بتواند الگوریتمهاي عددي 
را براي حل مسائل 
ریاضیاتی بر روي 
کامپیوتر با یک زبان 
برنامه نویسی پیاده سازي 

.کند
تحلیل 

روشهاي 
عددي

بتواند مرتبه همگرایی 
الگوریتم هاي عددي مانند 

.اثبات کندنیوتن را 

بتواند دو الگوریتم 
متفاوت براي حل یک 
مساله را با هم مقایسه 

.کند

بتواند مرتبه خطاي یک 
روش عددي را با نتایج 
بدست آمده از پیاده سازي 

.آن تطبیق دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
ضرورت حل کامپیوتري و حساب ممیز شناور : فصل اول

ممیز شناور اعداد حقیقی، حساب ممیز شناور، ارقام با معنا، انواع و منابع مختلف خطا و انتشار خطا، حالت مسأله و نمایش-
.پایداري الگوریتم

: تکلیف یادگیري
. در ماشین تشریح کند) بویژه اعداد اعشاري با دوره تناوب و نیز اعداد اصم(نحوه نمایش و ذخیره سازي اعداد -
.خطا و نیز انتشار در اعمال جبري را بیان کندانواع -
.مفهوم تعداد ارقام با معنا را بیان کند-

: تکلیف عملکردي
را با ) مثالً محاسبه مقدار یک چند جمله اي با درجه باال در یک نقطه ي داده شده(میزان خطاي منتشره در یک محاسبه ساده 

.ده شده براي انجام آن محاسبه را از نظر پایداري ارزیابی کندفرض حساب ممیز شناور بدست آورده و روش استفا

درونیابی: فصل دوم
).روش هاي نیوتن و الگرانژ، اسپالین ها و درونیابی هموار(درونیابی 

: تکلیف یادگیري
.تفاوت درونیابهاي مختلف و شرایط بکارگیري هر کدام از آنها را بیان کند-

: تکلیف عملکردي
. ي از داده هاي داده شده درونیاب را با روشهاي مختلف بدست آوردبراي یک سر
مشتق گیري عددي: فصل سوم
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مشتق گیري عددي و مرتبه خطاي برشی
:تکلیف یادگیري

.استخراج روشهاي عددي مشتق گیري را بیان کند و مرتبه خطاي آنها را بدست آورد
:تکلیف عملکردي

سپس مقدار مشتق . کند و مشتق عددي را با استفاده از داده هاي گرفته شده بدست آورداز یک تابع معلوم تعدادي نقطه اخذ 
.تقریبی را با مقدار واقعی آن مقایسه کرده و مرتبه خطا را بررسی کند

انتگرال گیري عددي:فصل چهارم
).کوتز، تطبیقی، رامبرگ، گوسی و انتگرالهاي ناسره-روش هاي نیوتن(انتگرال گیري عددي -

:تکلیف یادگیري
.شرایط بکارگیري هر یک از روشهاي انتگرال گیري عددي تفاوت بین آنها را بیان کند

:تکلیف عملکردي
از یک تابع معلوم در یک بازه مشخص تعدادي نقطه اخذ کند و انتگرال عددي را با استفاده از روشهاي گفته شده بدست آورد و 

هاي تقریبی را با مقدار واقعی آن مقایسه کرده و مرتبه خطا را براي هر روش بررسی سپس مقدار انتگرال . با هم مقایسه کند
.کند

حل دستگاه معادالت خطی:  فصل پنجم
و تحلیل خطاهاي محاسباتی، محور ) براي ماتریس هاي معین مثبتLLTو LUتجزیه مثلثی (حل دستگاه معادالت خطی 

.و حالت دستگاه خطیLUگزینی و پایداري تجزیه 
: تکلیف یادگیري

.روند بدست آوردن تجزیه مثلثی را شرح دهد
: تکلیف عملکردي

.باشد را با استفاده از تجزیه مثلثی حل کند) 20بزرگتر از (یک دستگاه که ماتریس ضرایبش معین مثبت از اندازه بزرگ 
حل معادالت غیر خطی: فصل ششم

، همگرایی و نرخ همگرایی )نیوتن و شبه نیوتن(ابت و ارتباط با ریشه یابی توابع و مینیمم سازي نگاشت انقباضی، قضیه نقطه ث
روش هاي تکراري نقطه ثابت براي معادالت اسکالر، روش نیوتن براي حل دستگاه هاي غیرخطی و مینیمم سازي توابع چند 

.متغیره
: تکلیف یادگیري

.ست آورد روشهاي مختلف حل معادالت غیر خطی را شرح دهدقضیه نقطه ثابت را بیان کند و طریقه بد
: تکلیف یادگیري

.یک دستگاه معادالت غیرخطی را با روشهاي عددي حل کند و نرخ همگرایی آنها را با هم مقایسه کند
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
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بهتر است . مشارکت دانشجویان اتفاق می افتدبخشی از این درس بصورت مستقیم و با ارائه استاد بوده و بخشی دیگر با 
.پس از تدریس هر بخش تمریناتی بصورت گروهی و یا انفرادي براي پیاده سازي الگوریتمها بر روي کامپیوتر داده شود

منابع آموزشی. 4
، اسماعیل بابلیان )مترجم(آنالیز عددي، ریچارد بوردن، داگالس فیرز، آلبرت رنلدز، علی اکبر عالم زاده : منبع پیشنهادي

)مترجم(، محمدرضا امیدوار )مترجم(
:منبع فرعی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
)پیشنهادي(نمره 12آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
)پیشنهادي(نمره 5حل تمرینات و تکالیف : ارزشیابی فرآیند

)نهاديپیش(نمره 3انجام پروژه عملی : ارزیابی پوشه کار
.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 محتواي کتب درسی با ارائه مثالهاي -این درس بنا به ماهیت کاربردي آن به دانشجو

. یزه کند و پیش سازمان دهنده هاي جذابی را فراهم کندکاربردي در دانش آموزان ایجاد انگ
.ترتیب فصول می تواند بنا به صالحدید مدرس تغییر کند
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»مبانی منطق و نظریه مجموعه ها«سرفصل دروس 

معرفی درس و منطق آن. 1
ساختن زبانی نمادین و دقیق براي درك مفاهیم مبانی منطق و نظریه مجموعه ها همانند درس مبانی علوم ریاضی در پی فراهم 

با این حال مفاهیم ارائه شده در این درس از پیچیدگی بیشتري نسبت به درس مبانی علـوم  . پیچیده ریاضی توسط دانشجو است
اشـمارا  درك مفهوم نامتناهی بودن یک مجموعه و نیز مفهوم مجرد عدد اصلی و نیز مجموعه هاي شمارا و ن. ریاضی برخوردارند

.از جمله اهداف این درس است

مشخصات درس
نظري: نوع درس
3: تعداد واحد

ــان درس 48: زمـــــ
ساعت
مبـانی علـوم   : پیشنیاز

ریاضیات

مبانی منطق و نظریه مجموعه ها: نام درس

در پایان این واحد یادگیري دانشـجو  : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:قادر خواهد بود
قادرند مفهوم متناهی بودن و نامتناهی بودن یک مجموعه را دانشجو معلمان 

درك کنند و به کمک ارائه یک استدالل رسمی و با تکیه بر گزاره هاي 
.  مفروض متناهی بودن و یا نامتناهی بودن یک مجموعه را اثبات نمایند

دانشجو معلمان با مطالعه مفاهیم مجموعه هاي شمارا و ناشمارا  و یادگیري 
هاي اساسی مرتبط با این مفاهیم باید بتوانند آمادگی الزم براي مطالعه مهارت

توانایی درك عدد اصلی یک . ساختارهاي پیچیده تر ریاضی را بدست آورند
.مجموعه و حساب اعداد اصلی نیز از اهداف این درس است

شایستگی 
:اساسی

ck&pck ــد -1ک
-3و1-3و2-1و1
3

3سطح2سطح1سطح هامالك

درك مفــاهیم و   
و توانایی به کـار  
ــان   ــري زبـ گیـ
رسمی و نمادین 
ریاضـــی بـــراي 
استنتاج گزاره اي 

مفروض 

ــاهیم و درك   ــا مف ــنایی ب آش
تعاریف و ارائـه مجـدد  آنهـا    

ــجو  ــط دانش ــین . توس همچن
دانشــجو معلــم بتوانــد  زبــان 
ریاضـی را در هنگـام کـار بـا     
گزاره هـاي ریاضـی بـه کـار     

. گیرد

در این دانشجو معلم باید 
ســطح بتوانــد مفــاهیم و 
مهارتهاي آموخته شده را 
در حل مسائل به صورت 
جداگانه در همان مبحث 

.به کار گیرد

دانشـــجو معلـــم  
خواهـــد توانســـت 
ــان   ــاط میــ ارتبــ
مفــاهیم تــدریس  
ــده را درك و در  ش
ــه   ــائل ب ــل مس ح
کمک زبان دقیق و 
نمادین به قضـاوت  
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در مورد یک گزاره 
. تازه بپردازد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

مجموعه هاي شمارا و ناشمارا:  فصل اول
مجموعه هاي متناهی و نامتناهی، همتوانی مجموعه ها، مجموعه شماراي نامتناهی و ویژگی هاي آن، مجموعه هاي شمارا و نا 

.شمارا، قضیه اساسی تابع
:تکلیف یادگیري

اریف  و قضایاي مطرح شده را درك  کند و شیوه به کارگیري آنها را در دانشجوي معلم بتواند مفاهیم  و تع
. بررسی گزاره هاي ساده بداند

:تکلیف عملکردي
دانشجو معلم باید بتواند درستی یا نادرستی یک گزاره را با استفاده از مفاهیم و قضیه هاي مربـوط بـه آن   

. بررسی نماید و توانایی استنتاج  منطقی گزاره اي مفروض را داشته باشد

اعداد اصلی : فصل دوم
قضیه کانتور، جمع اعداد -یک مجموعه توانیقضیه شرودر برنشتاین، عدد اصلی -مفهوم عدد اصلی، مرتب کردن اعداد اصلی

.اصلی، ضرب اعداد اصلی، توان اعداد اصلی، فرضیه پیوستار و تعمیم آن
:تکلیف یادگیري

.دانشجو باید تعاریف و قضایاي مطرح شده را درك و آنها را به طور مستقل ارائه نماید
:تکلیف عملکردي

ره  را به کمک منطق ریاضی تعیین کند و براي یـک گـزاره یـا    دانشجو باید بتواند اعتبار و درستی یک گزا
. قضیه ریاضی اقامه برهان نماید

اصل انتخاب و برخی از صورت هاي هم ارز آن-3فصل : فصل سوم
.اصل انتخاب، اصل ماکسیمال هاسدورف، لم زرن، اصل خوشترتیبی و اصل استقراي ترامتناهی

: تکلیف یادگیري
.ضمن آشنایی با اصل انتخاب،  صورت هاي هم ارز با آن را به طور مستقل درك نمایددانشجو باید بتواند
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:تکلیف عملکردي
.دانشجو باید بتواند ارتباط بین اصل انتخاب و صورت هاي هم ارز آن را درك نماید

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
یجاد محیطی براي یادگیري هـاي اکتشـافی و غیـر    راهبردهاي تدریس شامل تدارك فرصت هاي یادگیري مستقیم و نیز ا

بحث هاي گروهی و گفتگو در کالس درس و نقـد مباحـث   . مستقیم توسط دانشجو متناسب با موضوع  مورد نظر می باشد
فرصتهاي .  مطرح شده توسط استاد و دانشجویان دیگر به پاالیش ایده ها و درك بهتر دانشجویان کمک زیادي خواهد کرد

غیرمستقیم می تواند با کمک موضوعات و تکالیف  ارائه شده توسط استاد در خارج از  کالس  و نقد و بررسی آنها  یادگیري 
. به صورت انفرادي و یا گروهی انجام شود

منابع آموزشی. 4
منابع

1378مبانی ریاضیات، محمد مهدي ابراهیمی، مژگان محمودي، انتشارات ققنوس . 1. 
.ترجمه عمید رسولیان، مرکز نشر دانشگاهی. ها و کاربردهاي آننظریه مجموعه . 2
. ترجمه محمد مهدي ابراهیمی، مرکز نشر دانشگاهی. مبانی ریاضیات، ایان استیوارت و دیوید تال. 3

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
م به عنوان یک ابزار براي ارزشیابی و بحث ها و ارائه هاي دانشجویان درکالس هم نقش راهبرد آموزشی را پیدا می کنند و ه

. مشارکت فعاالنه دانشجویان مطرح هستند
:بنابراین مالك ارزشیابی دانشجویان به صورت زیر می باشد

: ارزشیابی پایانی-
نمره10امتحان کتبی پایان ترم به میزان 

:ارزشیابی هاي میانی-
نمره5ان میان ترم به میزان امتح

نمره2میزان مشارکت دانشجو در حل تمرینهاي کالسی، 
نمره3عملکرد دانشجو در امتحانات هفتگی، 

:سایر نکات
پیشنهاد می شود استاد بنابه فرصت آموزشی براي هر یک از فصلهاي تدریس شده از دانشجویان خود بخواهد تا یک فعالیـت  

. آموزشی طراحی نمایند
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»نظریه گراف و کاربردها«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

کاربردهاي روزمره صورت گرفته است و لذا کاربردهاي بسیار با وجود اینکه پیدایش بسیاري از مفاهیم نظریه گراف در ارتباط با 
دارد در عین حال ارتباط ... سودمندي در حل مسائل گوناگون زندگی بویژه در مسائلی مانند مسائل اقتصادي، صنعتی، اجتماعی و 

این خود باعث کشف کند کهبسیار زیبا و قابل استفاده اي با برخی مفاهیم دروس ریاضیات محض از جمله جبر پیدا می
تسلط معلم بر موارد این درس و کاربردهاي آن باعث . باشدهاي مختلف ریاضی میالگوهایی کارآمد در جهت تاثیرگذاري شاخه

-هاي یادگیري براي دانشخواهد شد معلمان با دید بهتر و تسلط بیشتر بر مفاهیم کتاب درسی در ایجاد انگیزه و طراحی فرصت
.ثرتر عمل کنندآموزان بسیار مو

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

)مبانی ترکیبات:(پیشنیاز
: نحوه تدریس

نظریه گراف و کاربردها: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هايهاي اساسی مرتبط با این حوزه، مسئلهیادگیري مهارتدانشجو معلم با مطالعه مفاهیم این درس و 

مربوط به این حوزه را حل کرده و پس از درك مفاهیم مطرح شده بتواند در حل مسائل ترکیبی و نیز 
کند از آن مفاهیم استفاده نماید و با آشنایی با در حل مسائل کاربردي جدیدي که با آنها برخورد می

.هاي یادگیري کالسی از آنها استفاده نمایدزه در طراحی فرصتروشهاي یادگیري این حو

:شایستگی اساسی
ck&pck 1و1- 1کد-

3-3و1-3و2

3سطح2سطح1سطح هامالك

یادگیري 
مفاهیم

آشنایی با تعاریف و 
-هاي برخی گرافویژگی

هاي ساده 
آشنایی با قضایاي مطرح 

شده و شرایط کاربرد آنها

- ویژگیتسلط نسبی بر 
هاي تعاریف مختلف و 
تمایزات آنها و 

هاي الزم و _شرط
کافی مطرح شده و 
درك نسبی ارتباطات 

مفاهیم گوناگون

تسلط بر مفاهیم مطرح 
شده و درك عمیق 
ارتباطات مفاهیم مطرح 
شده با یکدیگر و 

. کاربردهاي آن
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کسب مهارت 
حل مسئله در 

هاي _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 درك 
ارتباطات مفاهیم 
مختلف با هم و حل 

مسائل ترکیبی

تسلط بر ساختار مسائل 
مربوط به این حوزه و 
طرح مسائل مربوط به 
مفاهیم مختلف و 

همچنین مسائل ترکیبی 

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:فصل اول

ها، درجه راس آنها، مسیرها و ها، ماتریس وقوع و ماتریس مجاورت، ریزگرافریختی گرافهاي ساده، یکها و گرافگراف
.همبندي، دورها و کاربردها

: تکالیف یادگیري
مثال، نشان دهد مجموع . هاي مربوط به هر مفهوم را حل کندتمرین.ها را یاد بگیردصورت قضایا و اثبات. تعاریف را درك کند

.تمرینهاي آخرفصل کتاب معرفی شده پیشنهاد می شود. است2هر ستون از ماتریس وقوع یک گراف ساده برابر با 
: تکالیف عملکردي

ت میان آنها استفاده شده است را بتواند تجزیه هایی که در آنها از چندین مفهوم و ارتباطاارتباط مفاهیم و قضایا را بداند و تمرین
گرافی ساده باشد و مقادیر ویژه ماتریس مجاورت آن متمایز باشند، آنگاه گروه Gنشان دهید اگر : مثال. و تحلیل و حل کند

.استGهاي خودریختی

: فصل دوم
.هاي برشی، فرمول کیلی، کاربردهاهاي برشی و باندها، راسها، بالدرخت

: تکالیف یادگیري
.هاي مربوط به هر مفهوم را حل کندتمرین. ها را یاد بگیردصورت قضایا و اثبات. تعاریف را درك کند

یک Gهر دو راس با یک مسیر یکتا به یکدیگر متصل باشند، در این صورت Gاگر در گراف بدون طوقه نشان دهید که: مثال
.درخت است

: تکالیف عملکردي
هایی که در آنها از چندین مفهوم و ارتباطات میان آنها استفاده شده است را بتواند مفاهیم و قضایا را بداند و تمرینارتباطات 

.تجزیه و حل کند
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A={A1عضوي و nیک مجموعه Sفرض کنید : مثال ,A2 ,…,An} یک خانواده ازn زیرمجموعه متمایز ازSباشد .
متمایز از یکدیگر A:U{x},i=1,2,3,…,nهاي وجود دارد بطوریکه کلیه مجموعهxمانند Sنشان دهید که عضوي از 

.باشند
: فصل سوم

.ها، کاربردهاهمبندي، بلوك
:تکالیف یادگیري

.تمرینهاي آخرفصل کتاب معرفی شده پیشنهاد می شود
: تکالیف عملکردي

.هاي یک گراف توضیح دهیدیک الگوریتم خوب براي پیدا کردن بلوك
: فصل چهارم

تورهاي اویلري، دورهاي همیلتنی، کاربردها
:تکالیف یادگیري

.تمرینهاي آخرفصل کتاب معرفی شده پیشنهاد می شود

: تکالیف عملکردي
.دانشجو باید بتواند مسائلی نظیر موارد زیر را حل نماید

.چنین گرافی وجود نداشت، علت را بیان کنیداگر.فرد رسم کنیدEزوج و Vبا Gدر صورت امکان یک گراف اویلري : مثال
و یا

یعنی به ازاي هر . کنندهاي آن در نامساوي مثلثی صدق مییک گراف کامل وزندار باشد که وزنGفرض کنید : مثال
x,y,z∈Vداریم :w(xy)+w(yz)≥w(xz)

.خواهد بود2w(T)اکثر حدGباشد، آنگاه وزن هر دور بهینه در Gیک درخت بهینه در Tنشان دهید که اگر 
: فصل پنجم

هاي دوبخشی، تطابق کامل، کاربردهاها در گرافها و پوششها، تطابقتطابق
: تکالیف یادگیري

.تمرینهاي آخرفصل کتاب معرفی شده پیشنهاد می شود
: تکالیف عملکردي

Vیک گراف ساده با Gبا استفاده از قضیه دیراك، نشان دهید که اگر : استفاده از مسئله هاي کالن و کاربردي نظیر مورد زیر

≤زوج و  .عامل دارد-3یک Gباشد، در این صورت +
: فصل ششم

عدد رنگی یال، قضیه ویزینگ، کاربردها
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: تکالیف یادگیري
.شده پیشنهاد می شودتمرینهاي آخرفصل کتاب معرفی

: تکالیف عملکردي
:بتواند به مسائل کالنی نظیر موارد زیر پاسخ گوید

△)الگوریتم خوبی براي پیدا کردن  + .توضیح دهیدGرنگی مجاز از گراف ساده -(

: فصل هفتم
هاي مستقل، قضیه رمزي، قضیه توران، کاربدهامجموعه

: تکالیف یادگیري
.کتاب معرفی شده پیشنهاد می شودتمرینهاي آخرفصل 

: تکالیف عملکردي
:بتواند به مسائل کالنی نظیر موارد زیر پاسخ گوید

k, l ،v(l,k)=v(k,l)نشان دهید که به ازاي هر 

و یا
هرکدام شناسند و دو نفر باقیمانده،شناسد دو نفر، هر یک چهار نفر دیگر را میدر یک گروه نه نفري یک نفر دو نفر دیگر را می

.شناسندنشان دهید که در این جمع، سه نفر وجود دارند که یکدیگر را می. شناسندشش نفر دیگر را می

:فصل هشتم
هاي رنگی، کمروعدد رنگی، کاربردهاعدد رنگی، قضیه بروکس، حدس هایوش، چندجمله

: تکالیف یادگیري
.تمرینهاي آخرفصل کتاب معرفی شده پیشنهاد می شود

≥x، یک راس مشترك داشته باشند، آنگاه Gنشان دهید اگر هر دو دور فرد در :مثال .است∆
: تکالیف عملکردي

نشان دهید که اگر برش . پذیر باشندرنگ- nهردو G[y]و G[x]باشد به طوریکه vیک افراز از (x,y)فرض کنید : مثال
بحرانی، - kنتیجه بگیرید که هر گراف . پذیر استرنگ- nهم Gیال داشته باشد، در این صورت n-1حداکثر [x,y]یالی 

(k-1) -همبندیالی است.

: فصل نهم
رنگ، 4رنگ و حدسی 5ها، قضیه کوراتوفسکی، قضیه هاي دوگان، فرمول اویلر، پلشده، گرافهاي مسطح و مسطحگراف
هاي مسطح ناهمیلتونی، کاربردهاگراف
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: تکالیف یادگیري
.کتاب معرفی شده پیشنهاد می شودتمرینهاي آخرفصل 

: تکالیف عملکردي
:حل تمرینهاي نظیر موارد زیر

.نامسطح استk3,3نشان دهید : مثال
:ارزندسه گزاره زیر هم: مثال

.پذیر راس استرنگ-4هر گراف مسطح .１
.پذیر وجهی استرنگ-4شده هر گراف مسطح.２
.یر یالی استپذرنگ-3همبندیالی ساده، -2منتظم -3هر گراف مسطح .３

: فصل دهم
هاي جهتدار، مسیرهاي جهتدار، دورهاي جهتدار، کاربردهاگراف

: تکالیف یادگیري
.تمرینهاي آخرفصل کتاب معرفی شده پیشنهاد می شود

: تکالیف عملکردي
تواند داشته باشد؟، چند جهت دهی میGیک گراف ساده : مثال
بار در آن دنباله تکرار n3نشان دهید یک دنباله دوري وجود دارد که هر حرف، . حرف باشدn، الفبایی با Sفرض کنید که : مثال

، به صورت یک بلوك در این Sشده و هر کلمه چهار حرفی ساخته شده از حروف 
.دنباله قرار دارد

: فصل یازدهم
برش مینیمم، کاربردها-ها، قضیه شاره ماکزیممها، برششاره

: تکالیف یادگیري
.تمرینهاي آخرفصل کتاب معرفی شده پیشنهاد می شود

: تکالیف عملکردي
نشان دهید با اعمال روش . ایمنسبت دادهm(v)یک عدد صحیح نامنفی Vبه هر راس میانی Nفرض کنید در شبکه : مثال

∋یافت که در آن به ازاي هر fتوان شاره ماکزیممی مانند شده، میزنی روي یک شبکه اصالحبرچسب /{ , شرط { ( ) ≤ ( .برقرار باشد(
وجود نداشته باشد، آنگاه مقدار شاره ماکزیمم و ظرفیت برش Nمسیر جهتداري در - (x,y)نشان دهید که اگر هیچ : مثال

.باشندمینیمم، هر دو صفر می
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
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ایجاد فرصت هاي یادگیري مستقیم صورت میگیرد از طرفی با توجه به ایـن نکتـه کـه درس    بخشی از این درس با کمک 
مسئله محور بوده، حل تمرین و یادگیري از طریق حل مسئله اهمیت دارد، لذا ایجاد فرصـتهاي یـادگیري مشـارکتی بـراي     

.یادگیري بهتر توصیه میشود
منابع آموزشی. 4

موسسه فرهنگی هنري : ناشر-زادهمترجم حمید ضرابی–ها و کاربردهاي آن ریه گرافنظ. مورتی.ار.اس.، یوباندي. اي. جی
.دیباگران تهران

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

.نمره5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
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»آشنایی با هندسه مدرسه اي«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
آشنایی با نظریات آموزش هندسـه و نیـز   . هدف اصلی این درس توانمند سازي دانشجویان براي تدریس هندسه مدرسه اي است

سطوح تفکر هندسی و نیز آشنایی با محتواي هندسه مدرسه اي و انواع روش هاي استدالل و اثبات در هندسه از جملـه اهـداف   
. مهم این درس است

مشخصات درس
ــوع درس ــري: ن -نظ

کارگاهی
2: تعداد واحد

ــان درس 64: زمـــــ
ساعت
مبـانی علـوم   : پیشنیاز

ریاضیات

آشنایی با هندسه مدرسه اي  : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هاي آموزش هندسه دانشجو معلمان قادرند در مورد سطوح تفکر دانش آموزان در هندسه و نظریه 

همچنین از دانشجویان انتظار می رود که در مورد جایگاه اصول موضوعه در هندسه . بحث کنند
اقلیدسی و نیز در مورد لزوم ارائه اثبات و محدوده و قلمرو آن در هندسه مدرسه اي به آگاهی ها ي 

عی مناسبی الزم دست یابند و در مورد محتواي موضوعی هندسه مدرسه اي به دانش موضو
.دسترسی پیدا نمایند

شایستگی 
:اساسی

ck&pck ــد -1ک
-3و1-3و2-1و1
3

3سطح2سطح1سطح هامالك

درك مفــــاهیم 
هندسه اقلیدسـی  
ــیات  در ریاضـــ
ــه اي و  و  مدرس
توانــایی بــه کــار 
گیري شیوه هاي 

آموزش هندسه 

آشـنایی بــا مفــاهیم و شــکل  
هاي هندسی دو بعدي و سـه  

بعدي هندسی و  ارائه مجـدد   
. آنها توسط دانشجو

دانشجو معلم باید در این 
ســطح بتوانــد مفــاهیم و 
مهارتهاي آموخته شده را 
در آموزش یـک مفهـوم   

.هندسی به کار گیرد

دانشـــجو معلـــم  
خواهـــد توانســـت 
ــاختار هندســـه  سـ
ــی را درك  اقلیدسـ

رویکــرد  نمایــد و 
مناسب در تـدریس  
مفاهیم هندسـی را  
ــه  ــطح مدرس در س

.اي ارائه نماید
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
آشنایی با برنامه درسی هندسه مدرسه اي:  فصل اول

آشنایی  با مفاهیم و شکل هاي دو بعدي و سه بعدي در هندسه مدرسـه اي، تبـدیالت هندسـی، تجسـم     
آن در آموزش هندسه، استدالل فضایی و مدل سـازي هندسـی در حـل مسـئله، هندسـه      فضایی و نقش

.مختصاتی
:تکلیف یادگیري

دانشجوي معلم بتواند مفاهیم  و تعاریف  و قضایاي هندسی  مطرح شده را درك  کند و محتـواي هندسـه   
. مدرسه اي را بشناسد

:تکلیف عملکردي
رستی یک گزاره هندسی را با استفاده از مفاهیم و قضیه هاي مربوط دانشجو معلم باید بتواند درستی یا ناد

. به آن بررسی نماید و توانایی استنتاج  منطقی گزاره اي مفروض را داشته باشد
جایگاه استدالل و اثبات در هندسه مدرسه اي: فصل دوم

بـا انـواع روش هـاي    لزوم ارائه اثبات در هندسه مدرسه اي، جایگاه اصول موضوعه در هندسه، آشـنایی 
.استدالل و اثبات در هندسه مدرسه اي

:تکلیف یادگیري
.دانشجو باید بتواند در مورد شیوه آموزش استدالل و اثبات به دانش آموزان در هندسه در سطوح مختلف بحث کند

:تکلیف عملکردي
استدالل و اثبات دانشجو باید بتواند در مورد یک مفهوم مشخص هندسی و روش آموزش آن و شیوه هاي

.در مورد آن مفهوم دالیل موجهی ارائه نماید

آشنایی با نظریات آموزش هندسه-3فصل : فصل سوم

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

: تکلیف یادگیري
.دانشجو باید بتواند دیدگاه هاي پیاژه و سطوح تفکر هندسی فن هیلی را توضیح دهد

:تکلیف عملکردي
.دانشجو باید بتواند آموزش یک مفهوم مشخص هندسی با استفاده از سطوح تفکر ون هیلی را شرح دهد



۲۱۳

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
ت هاي یادگیري مستقیم و نیز ایجاد محیطی براي یادگیري هـاي اکتشـافی و غیـر    راهبردهاي تدریس شامل تدارك فرص

بحث هاي گروهی و گفتگو در کالس درس و نقـد مباحـث   . مستقیم توسط دانشجو متناسب با موضوع  مورد نظر می باشد
فرصتهاي .  خواهد کردمطرح شده توسط استاد و دانشجویان دیگر به پاالیش ایده ها و درك بهتر دانشجویان کمک زیادي 

یادگیري غیرمستقیم می تواند با کمک موضوعات و تکالیف  ارائه شده توسط استاد در خارج از  کالس  و نقد و بررسی آنها  
. به صورت انفرادي و یا گروهی انجام شود

منابع آموزشی. 4
منابع

1. The VAN HIELE model of thinking in geometry among adolescents, journal
for

research in mathematics education; MONOGRAPH NUMBER 3 (NCTM) 1988.
1.National Council of Teachers of Mathematics (2000). Principles and

2. standards for school mathematics. Reston, VA: Author.
برنامه درسی حوزه یادگیري ریاضی.3
وزارت آموزش و پرورشکتاب هاي درسی هندسه .4

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
بحث ها و ارائه هاي دانشجویان درکالس هم نقش راهبرد آموزشی را پیدا می کنند و هم به عنوان یک ابزار براي ارزشیابی و 

. مشارکت فعاالنه دانشجویان مطرح هستند
:بنابراین مالك ارزشیابی دانشجویان به صورت زیر می باشد

: ارزشیابی پایانی-
نمره10امتحان کتبی پایان ترم به میزان 

:ارزشیابی هاي میانی-
نمره5امتحان میان ترم به میزان 

نمره2میزان مشارکت دانشجو در حل تمرینهاي کالسی، 
نمره3انشجو در امتحانات هفتگی، عملکرد د

:سایر نکات
پیشنهاد می شود استاد بنابه فرصت آموزشی براي هر یک از فصلهاي تدریس شده از دانشجویان خود بخواهد تا یک فعالیـت  

. آموزشی طراحی نمایند
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»زبان تخصصی«س سرفصل در
معرفی درس و منطق آن. 1

است براي آشـنایی و توسـعه اصـطالحات رایـج و     شود، فرصتیاین درس که پس از زبان عمومی به دانشجویان معلمی ارائه می
معلمان در موقعیتهاي تربیتی و آموزشی خود بنا به شرایط، نیاز بـه دانسـتن سـایر آراء و    . کاربردي حوزه ریاضی در زبان انگلیسی

ر برخی موارد منابع داخلی نمی تواند پاسخگوي این نیـاز باشـد و یـا دانـش روز جهـانی را      روشها و نگرشهاي موجود دارند که د
در مطالعـه متـون   . شامل نمی شود، لذا یافتن ایده هاي متناسب بین المللی و درك آن یکی از نیازهاي معلمان به حساب می آید

امه هاي معتبر، حدس معنی بـدون کمـک واژه نامـه، درك    علمی و تربیتی ریاضی مهارتهایی نظیر یافتن معادل واژگان از واژه ن
گذراندن این درس به دانشجو در درك متون آموزشی و تربیتی مرتبط بـا ریاضـی بـه زبـان     . ایده کلی متن اهمیت ویژه اي دارد

واسطه دانـش  ربیتی بههاي آموزشی و تمعلمان آینده در رویارویی با مسئله. رساندباشد، یاري میانگلیسی که زبان علمی رایج می
المللی موجود نیز استفاده نموده، متناسب با نیازهاي بومی خود، کیفیت تـدریس را  کسب شده، عالوه بر متون داخلی از منابع بین

. بخشندارتقاء می

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

ــان عمــومی و : پیشــنیاز زب
احـد  و30گذراندن حداقل 
.تخصصی ریاضی

زبان تخصصی: نام درس

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قـادر خواهـد   : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود
در تـدریس ریاضـی، متناسـب بـا     هاي تخصصی ریاضی و آموزش ریاضی را درك نمایند ومتن

مسئله آموزشی یا تربیتی پیش آمده مقاالت و کتب انگلیسی مربوط به دوره ابتدایی و متوسـطه  
. اول و دوم را  شناسایی و استفاده نماید

:شایستگی اساسی
ck&pck ــد -1کـــ

-3و1-3و2-1و1
4-3و3

3سطح2سطح1سطح هامالك

درك متــــــــون  
تخصصی

ــی  ــجوي معلم دانش
ــطح  ــن ســ در ایــ

توانـد بـا کمـک    می
ــهواژه ــاي نامــ هــ

تخصصی ریاضـی و  
آموزشی، متن مورد 
مطالعه را جملـه بـه   

ــی در   ــجوي معلم دانش
این سطح بـه پشـتوانه   
ــابی از  ــان اکتسـ واژگـ
سطح پیشـین،  معنـاي   

ــدود ــطالحات معـ اصـ
ــتن را حــدس  ــد م جدی
زده، متن مورد مطالعـه  

ــی در  ــجوي معلم دانش
تواند متن این سطح می

را با وجود اصـطالحات  
جدید احتمالی خوانـده،  
ــوم آن را درك  مفهـــ
نمایـــد و آن را مـــورد 
تجزیه و تحلیـل قـرار   
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نسـبی درك  را به طور .جمله درك نماید
نماید و از این درك در 
ترجمه جمله بـه جملـه   

.متن استفاده نماید

.دهد

یافتن متن متناسب 
بــا نیــاز آموزشــی و 

هـاي  تربیتی حـوزه  
پاسـخ بـه   (ذکر شده

پرسش هاي ایجـاد  
).شده با کمک متن

ــی  ــجوي معلم دانش
در ایـن سـطح مــی   
تواند بـا اسـتفاده از   

هاي مسئله کلیدواژه
مورد نظـر از منـابع   
علمی معرفی شـده  
توســط اســتاد یــک 

.متن علمی بیابد

ــی در   ــجوي معلم دانش
توانـد بـا   این سطح می

اســــتفاده از کلیـــــد  
هاي مسـئله مـورد   واژه

ظر، چند متن علمی از ن
.منابع مختلف بیابد

ــی در  ــجوي معلم دانش
تواند پس این سطح می

از جســـتجو پیرامـــون 
مسئله مورد نظر متون 
مفید را تشخیص داده، 

بندي نماید و از اولویت
ها به راه حل تلفیق آن

. مناسب دست یابد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

ــت  نوبــ
بحث

محتواي درس
تکالیف یادگیري

تکالیف عملکردي

معرفی درس زبان تخصصی و اهمیت اول
نامـه هـاي   آن، معرفی برخـی از واژه 

ــازار ــود در ب ــوزش (موج ریاضــی و آم
ــی ــی  ، روش)ریاض ــافتن معن ــاي ی ه

اصطالحات تخصصـی نظیـر انتهـاي    
هاي تخصصی ریاضی، اهمیـت  کتاب

واژگـــان ســـازي ترجمـــههمســـان
یـک نمونـه ترجمـه    تخصصی، ارائـه  

ــاراگراف(نامناســب ــک پ و ) در حــد ی
.اصالح آن با کمک دانشجویان

پیشــنهاد مــی شــود مــتن درس اول 
بـا  (کتاب زبـان تخصصـی جعفـرزاده   

Is Mathematics aعنـوان  

دانشجوي معلمی، تعدادي واژه
10حــدود (صــالحدید اســتادبــه 
مربـــوط بـــه یکـــی از   )  واژه

هـاي ریاضـی را انتخـاب و    شاخه
ها را از یک هاي فارسی آنمعادل

نامه و یک کتاب دانشـگاهی  واژه
صــورت مقایســه نمایــد و بــه  

تحویـل  ) در جلسـه بعـد  (مکتوب
.دهد

پیشــنهاد مــی شــود یکــی از    
هــاي کوتــاه مربــوط بــه مــتن

Great
Mathematiciansد موجــو
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science (  ــابه ــی مش ــا متن بــه (ی
براي جلسـه اول در  ) صالحدید استاد

.کالس مطالعه شود

در کتاب جعفرزاده یا منبع مـورد  
صــالحدید اســتاد در کــالس یــا 

) متناسب با زمان آموزشـی (منزل
.   توسط دانشجو ترجمه شود

پیشنهاد مـی شـود مـتن درس سـوم     دوم
بـا  (کتاب زبـان تخصصـی جعفـرزاده   

The Divisions of(عنـوان  

Mathematics (  یــــا متنـــــی
براي جلسه ) به صالحدید استاد(مشابه

.دوم در کالس مطالعه شود

معرفی و نمـایش تعـدادي سـایتهاي    
نظیـر  مفید ریاضی و آموزش ریاضـی 

NCTM, mathsteacher,
mathsisfun, mathwords

,…
ارائه تعدادي واژگان مربوط به حـوزه 

numbers and(اعداد و عالئـم  

symbols)با کمک متنی منسجم.
ــنهاد مــی شــود بخشــهایی از     پیش

کتاب زبان تخصصـی  درسهاي ششم 
ــان  ــاب زب ــتم کت جعفــرزاده، اول وهف

ــار ــی نیکوک ــش (تخصص ــت پوش جه
ــگاهی  ــث دانش ــایی  ) مباح ــا متنه ی

بـه صـالحدید اسـتاد و زمـان     (مشابه
براي جلسه دوم در کـالس  ) آموزشی

.مطالعه شود

یافتن متنی از سـایتهاي معرفـی   
شده و ترجمه پاراگرافی از آن بـا  

.کمک واژه نامه

در انتهاي جلسه ششم به عنـوان  
یک فعالیـت عملکـردي گروهـی    

هریـک از  ) هاي سـه نفـره  گروه(
اعضاي گروه متنی براي پاسخ به 
یک پرسـش مشـترك در حیطـه    
مثلثات پیـدا کـرده، آن را ترجمـه    

ــالی مــی ــداجم ــه . نماین ســپس ب
گیرنـد  صورت گروهی تصمیم می

کــه کــدام مــتن در حیطــه مــورد 
باشـد و  ینظرشان بهتر پاسخگو م

اي هماهنگ دست پیـدا  به ترجمه
.کنندمی
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پیشنهاد می شود متن درس دوم سوم
بـا  (کتاب زبـان تخصصـی جعفـرزاده   

یـا  ) Mathematicians(عنوان 
به صالحدید اسـتاد و  (متنهایی مشابه
براي جلسـه سـوم در   ) زمان آموزشی

.کالس مطالعه شود

ارائه تعدادي واژگان مربوط به حـوزه  
ــه ــات مجموع ــق، و اثب ــا، منط ــا ه ه

(sets, logic, and proofs)
پیشنهاد مـی  . با کمک متنی منسجم

شود متن درس پنجم کتاب جعفرزاده 
با عنوان

(Set in Mathematics)  یـا ،
مورد ) به صالحدید استاد(متنی مشابه

.استفاده قرار گیرد
انتخاب چند متن از میـان فعالیتهـاي   

و بررســی جلســه پــیش دانشــجویان 
.ها در کالسآن

ــتاي  ــی در راســ ــافتن متنــ یــ
ــن   ــه شــده در ای موضــوعات ارائ
نوبت از سایتهاي معرفی شـده و  

.ترجمه آن با کمک واژه نامه

ارائه تعدادي واژگان مربوط به حـوزه  چهارم
ــه ــک  (geometry)هندس ــا کم ب

پیشنهاد مـی شـود از   (.متنی منسجم
ــا    ــرزاده ب ــاب جعف ــارم کت درس چه

ــوان و درس ) Geometry(عنـــــ
) Topology(پانزدهم آن با عنوان 

یا انتخاب چند متن از میان فعالیتهاي 
جلســه پــیش دانشــجویان و بررســی 

.ها در کالسآن

ــتاي  ــی در راســ ــافتن متنــ یــ
ــن   ــه شــده در ای موضــوعات ارائ
نوبت از سایتهاي معرفی شـده و  

.ترجمه آن با کمک واژه نامه

مربوط به حـوزه  ارائه تعدادي واژگان پنجم
ــر و جبرخطــی &Algebra)جب

Linear Algebra) ــا کمــک ب

یافتن تعـدادي مـتن در راسـتاي    
ــن   ــه شــده در ای موضــوعات ارائ
نوبت از سایتهاي معرفی شـده و  
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.متنی منسجم
ــنهاد مــی شــود بخشــهایی از     پیش
درسهاي سیزدهم و چهـاردهم کتـاب   
زبــان تخصصــی جعفــرزاده، ششــم و 
هشتم کتـاب نیکوکـار، یـا متنهـایی     

بـه صـالحدید اسـتاد و زمـان     (مشابه
براي جلسه پنجم در کالس ) آموزشی

.مطالعه شود

توزیع متنی بـین دانشـجویان توسـط    
استاد به منظور مطالعـه در کـالس و   
حدس معنی تعداد معدودي از واژگان 

)در حوزه جبر(جدید 

هـا  انتخاب و ترجمـه یکـی از آن  
.براي ارائه در کالس

تعدادي واژگان مربوط به حـوزه ارائه ششم
ــداد  ــه اعــ Number)نظریــ

Theory) با کمک متنی منسـجم .
پیشنهاد می شود بخشـهایی از درس  
ــم کتــاب زبــان تخصصــی     دوازده

ــابه  ــایی مش ــا متنه ــرزاده، ی ــه (جعف ب
) صــالحدید اســتاد و زمــان آموزشــی

براي جلسه ششم در کـالس مطالعـه   
.شود

ها براي یک پرسـش  یافتن کلید واژه
.تربیتی/آموزشی

ارائه تعدادي واژگان مربوط به حـوزه هفتم
با کمک متنـی  (calculus)حساب

.منسجم
ــنهاد مــی شــود بخشــهایی از     پیش
درسهاي هشتم کتاب زبان تخصصی 

ــابه  ــایی مش ــا متنه ــرزاده، ی ــه (جعف ب

هـاي متناسـب بـا    یافتن کلیدواژه
.تربیتی/یک پرسش آموزشی

ــک    ــد یـ ــی در حـ ــه متنـ ارائـ
ــاراگراف ــوع (پـ ــون موضـ پیرامـ

ــاب ــه  ) حسـ ــتاد بـ ــط اسـ توسـ
دانشجویان و حدس معنی برخی 
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) صــالحدید اســتاد و زمــان آموزشــی
براي جلسه هفتم در کـالس مطالعـه   

.شود

هـا و  هـاي منتخـب گـروه   ارائه متن 
.هابررسی آن

واژگــان توســط دانشــجویان بــه 
در گـروه  (عنوان فعالیت کالسـی 

و ارائـه آن در  ) هاي سـه نفـري  
.کالس

ارائه تعدادي واژگان مربوط به حـوزه هشتم
ــال  ــار و احتم probability)آم

and statistics)  و آنالیز عـددي
.با کمک متنی منسجم

ــنهاد مــی شــود بخشــهایی از     پیش
درســهاي شــانزدهم کتــاب زبــان    
ــرزاده   ــی جعفـــــــ تخصصـــــــ

و یـازدهم ) Probability(باعنوان
ــوان  ــا عنــ Numerical(بــ

Analysis ( ــاب و درس دوم کتـــ
زبان خصصی نیکوکار، و  یا متنهـایی  

بـه صـالحدید اسـتاد و زمـان     (مشابه
ــی ــتم در  ) آموزش ــه هش ــراي جلس ب

.کالس مطالعه شود

ــک    ــد یـ ــی در حـ ــه متنـ ارائـ
پیرامون موضوع آمـار و  (پاراگراف

ــال ــه ) احتمـ ــتاد بـ ــط اسـ توسـ
دانشجویان و حدس معنی برخی 
واژگــان توســط دانشــجویان بــه 

ــ  ــت کالسـ ــوان فعالیـ در ( یعنـ
و ارائـه آن  ) گروههاي سه نفري

.در کالس

ارائه تعدادي واژگان مربوط به حـوزه نهم
ــات و  ترکیبیـــــــــــــــــــــــ

combinatorics and)گـراف 

graph)با کمک متنی منسجم.
پیشنهاد می شود بخشـهایی از درس  
نهــم کتــاب نیکوکــار و یــا متنهــایی 

بـه صـالحدید اسـتاد و زمـان     (مشابه
در کـالس  براي جلسه نهم ) آموزشی

.مطالعه شود

ــک    ــد یـ ــی در حـ ــه متنـ ارائـ
ــاراگراف ــوع (پـ ــون موضـ پیرامـ

توسـط اسـتاد   ) ترکیبیات و گراف
بــه دانشــجویان و حــدس معنــی 
برخی واژگان توسط دانشـجویان  

در ( بــه عنــوان فعالیــت کالســی
و ارائـه آن  ) گروههاي دو نفـري 

.در کالس
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ارائه تعدادي واژگان مربوط به حـوزه دهم 
با کمک (analysis)آنالیز ریاضی 

پیشــنهاد مــی شــود . متنــی منســجم
بخشهایی از درس دهم کتـاب زبـان   
ــایی    ــا متنه ــرزاده، ی ــی جعف تخصص

بـه صـالحدید اسـتاد و زمـان     (مشابه
براي جلسه دهم در کـالس  ) آموزشی

.مطالعه شود

ــک    ــد یـ ــی در حـ ــه متنـ ارائـ
ــاراگراف ــوع (پـ ــون موضـ پیرامـ

اسـتاد  توسـط  ) ترکیبیات و گراف
بــه دانشــجویان و حــدس معنــی 
برخی واژگان توسط دانشـجویان  
به عنوان فعالیت کالسی و ارائـه  

).فعالیت انفرادي(آن در کالس

ــب  یازدهم  ــانترم در قال ــون می ــزاري آزم برگ
فعالیــت عملکــردي مطــرح شــده در  

.کالس

ــه    ــتاد ب ــط اس ــی توس ــه متن ارائ
ــدون  ــه آن ب دانشــجویان و ترجم

.کمک واژه نامه
شیوه یـافتن مـتن علمـی، یـا پاسـخ      دوازدهم

سئوال ها مطرح شده احتمالی، از وب 
.سایتهاي معتبر معرفی شده

یافتن چند متن علمی بر مبنـاي  
کلیدواژه هاي ارائـه شـده از وب   

.سایتهاي معرفی شده

یافتن متن علمی بر مبنـاي کلیـد   
از وب (واژه هـــاي ارائـــه شـــده 

بـر  سایتهاي ارائه شده یا منابع معت
.توسط دانشجو) احتمالی دیگر

پیرامـون  (ارائه چند موضـوع متفـاوت  سیزدهم
جهـت یـافتن   ) مسئله آموزش ریاضی

.پاسخ آن از منابع علمی
ــش دوم ــت  (بخ ــام فعالی ــس از انج پ

):یادگیري
ارائه چند متن متنخب از میـان مـتن   

پیرامـون مسـئله   (هـاي ترجمـه شـده   
و بررسـی  ) مطرح شده همـان جلسـه  

.آنهاتعدادي از 

یافتن سه متن علمی براي یکـی  
مطرح شده توسط هاياز موضوع

استاد، از منابع متفاوت و ترجمـه  
)آن در گروههاي دونفري

پیرامـون  (ارائه چند موضـوع متفـاوت  چهاردهم
جهت یافتن پاسـخ آن  ) مسئله ریاضی

یافتن سه متن علمی کوتاه براي 
هاي مطرح شـده  یکی از موضوع
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.از منابع علمی

ــش دوم ــت  (بخ ــام فعالی ــس از انج پ
):یادگیري

متنخب از میـان مـتن   ارائه چند متن 
پیرامـون مسـئله   (هـاي ترجمـه شـده   

و بررسـی  ) مطرح شده همـان جلسـه  
یکی دو نمونه از کارها توسـط اسـتاد   
ــتن    ــبترین م ــخیص مناس ــراي تش ب

.پاسخگوي موضوع مطرح شده

توسط استاد، از منـابع متفـاوت و   
).اديانفر(هاترجمه آن

ارائه چند موضوع متفاوت جهت یافتن پانزدهم
.پاسخ آن از منابع علمی

ــش دوم ــت  (بخ ــام فعالی ــس از انج پ
):یادگیري

ارائه چند متن متنخب از میـان مـتن   
پیرامـون مسـئله   (هـاي ترجمـه شـده   

و بررسـی  ) مطرح شده همـان جلسـه  
.اولویت آنها

یافتن سه متن علمی کوتاه براي 
هاي مطرح شـده  یکی از موضوع

توسط اسـتاد، از منـابع متفـاوت،    
ــدي    ــت بن ــا و اولوی ــه آنه ترجم

).نفره3گروههاي (متنها

ارائه چند موضوع متفاوت جهت یافتن شانزدهم
.پاسخ آن از منابع علمی

یافتن سه متن علمی کوتاه بـراي  
هاي مطـرح شـده   یکی از موضوع

توســط اســتاد، از منــابع متفــاوت، 
ــا و   ــه آنه ــدي  ترجم ــت بن اولوی

).انفرادي(متنها

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
بخشـی از مهارتهـا و دانـش موجـود بـا روش مسـتقیم بـه        . تدارك دیدن فرصتهاي یادگیري مستقیم، فـردي و مشـارکتی  

دانشجویان ارائه خواهد شد، همچنین با توجه به ماهیت کارگاهی این درس بخـش عظیمـی از فعالیتهـا در کـالس درس و     
ن درس در ابتدا با مشاهده و کمک استاد بـا منـابع و   دانشجویان در ای.بصورت عملی توسط خود دانشجویان صورت میگیرد

و روشهاي جستجوي با کمک کلید واژه آشنا شده، همزمان بـا آمـوختن   ) به زبان انگلیسی(سایتهاي علمی و تربیتی ریاضی
ا برخی لغات تخصصی این حوزه، روش ترجمه با کمک واژه نامه و حدس زدن را می آموزنـد، کـه در ابتـدا ایـن فعالیتهـا ر     
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.بصورت گروهی و مشارکتی، سپس انفرادي انجام خواهد داد

منابع آموزشی. 4
:استاد در انتخاب متون مربوطه به صالحدید خود از میان منابع زیر یا سایر منابع موجود مختار است

:هاي مفیدکتاب
. بخشعلی زاده، شهناز.1
.زبان تخصصی ریاضی. نیکوکار، مسعود.2
آمار، انجمن ریاضی ایران با همکاري گروه ریاضی و آمار مرکز نشر دانشگاهینامه ریاضی و واژه.3
.هاي مفیدسایت

. انگلیسی براي دانشجویان برنامه ریزي درسی). 1388. (خضري نژاد، مریم. کیانی، غالمرضا. مهرمحمدي، محمود.4
.سمت

www.mathsteacher.com.au
www.nctm.org
www.mathsisfun.com
www.mathwords.com

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
بخش دوم، یافتن دو متن علمی .بخش اول، ترجمه یک پاراگراف از پیش تعیین شده با کمک حدس واژگان: ارزشیابی پایانی

.  نمره6به میزان . انتخابی استاد و تعیین اولویت آنهابر مبناي چند موضوع
عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشـارکت در فعالیـت هـا و تکـالیف یـادگیري      : ارزشیابی فرآیند

نمره 6کالسی، همراه با نمره میانترم جلسه یازدهم 
تکـالیف عملکـردي گروهـی، نمـره گـروه بـراي کلیـه افـراد گـروه          (نمـره 8مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار

).رنظرگرفته شودد
. ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول نیمسال، تکالیف عملکردي و آزمون پایان نیمسال انجام می شـود 

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

.ایت و کامپیوتر دارداین کالس نیاز به استفاده از س
.سرفصلها، فعالیتهاي یادگیري و عملکردي به گونه اي تدوین شده است که در دو جلسه پیاپی ارائه شود



۲۲۳

»آمار و احتمال پیشرفته«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
آمار به خصوص آمار کاربردي استوار است و گیري آن در توسعه و رفاه اجتماعی بر پایه علم کاریابی به دانش تجربی و بهدست

اي آشنایی بنابراین در هر جامعه.  سرعت توسعه علوم کاربردي و تکنولوژي بر همین پایه انجام پذیرفته و ادامه می یابد
ي نیروهاي کنندهریزان بخصوص معلمان که تربیتکاران و مدیران و برنامههاي کاربردي و دست اندرمتخصصین رشته

.آیدتخصص جامعه می باشند با نقش آمار کاربردي به عنوان یک روش کار، امري ضروري به شمار میم
همان طور که آشنایی با نقش . شوددر اینجا نکته قابل توجه،  آشنا بودن معلمین با نقش آمار است که موجب بکار گیري آن می

هاي کاربردي آمار در امر ین با توجه به نیاز روز افزون به روشبنابرا. گرددپزشکی و بهداشت موجب ارتقاء سالمت جامعه می
تواند با ارائه روشهاي مهمی مثل تحلیل رگرسیون و آنالیز واریانس به همراه آشنایی با نرم پژوهش و تحقیق، این درس می

ر خود و ارتقاء کاربرد در رشد دانشجویان معلم براي انجام کارهاي پژوهشی درکاMinitabو یاSPSSهاي آماري افزار
.مناسب از آمار در پیشرفت و توسعه جامعه موثر باشد

مشخصات درس
ــوع درس -نظــري: ن

عملی
3: تعداد واحد

ــان درس 64: زمــــ
ساعت

ــنیاز ــار و : پیشــ آمــ
ــال  ــی 1احتم ، ریاض
، جبرخطی2عمومی 

آمار و احتمال پیشرفته: نام درس

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

از آزمون خی دو براي حل برخی مسائل با کمک  آزمون وابستگی دو متغیر 
کیفی استفاده نموده و آنرا براي یافتن توزیع یک جامعه آماري بکار گیرد، با 
کمک رگرسیون و همبستگی کفایت و کارایی مدل انتخابی را براي پیش بینی 

با استفاده ازمتغیرهاي مستقل مورد بررسی قرار داده، و از آنالیز متغیرهاي وابسته 
واریانس براي یافتن جامعه هاي آماري با اختالف معنادار، زمانی که جوامع 

.داراري میانگین هاي نابرابر هستند استفاده نماید
شایســــــتگی 

:اساسی
Ck&pck 1کد-

3-3و 2-1و 1
3-4و 

3سطح2سطح1سطح هامالك

آزمون زوجی 
و خی دو

در این سطح دانشجو معلـم   
با  مفهوم آزمون خـی دو و  

در این سطح،  دانشجو 
آموزد که معلم می

دراین مرحلـه دانشـجو   
هـا را  آزمـون معلم این
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چگونه آزمون خی دو را .کاربردآن آشنا می شود
براي آزمون وابستگی 

دو متغیر کیفی و یابراي 
یافتن توزیع یک جامعه 

.آماري بکار ببرد

ــرم  ــتفاده از نـ ــا اسـ بـ
ــاي  افزارهــــــــــــ

SPSSویاMinitab

.دهدانجام می

رگرســیون و 
همبستگی

دراین سطح دانشجو معلـم  
ــتقل و    ــاي مس ــا متغیره ب
وابسته، مفهوم رگرسـیون و  
چگونگی یافتن یـک مـدل   
مناسب براي متغیرها مـورد  

.شودبررسی آشنا می

در این سطح،  بعد 
یافتن یک مدل، 

آموزد معلم میدانشجو 
چگونه کفایت و کارایی 

مدل انتخابی را براي 
پیش بینی متغیرهاي 

وابسته با استفاده 
ازمتغیرهاي مستقل 

.مورد بررسی قرار دهد

در این مرحله دانشـجو  
معلم با بکار گیري نرم 
ــاري   ــاي آمــ افزارهــ

SPSSــا و یـ
Minitabآمـوزد  می

ــه کــه داده هــا را چگون
.مدل کند

آنــــــــالیز 
یانسوار

در این سطح با مفهوم آنالیز 
واریـــانس یـــک طرفـــه و 

.شودکاربرد آن آشنا می

در این سطح، دانشجو 
معلم می آموزد در آنالیز 

واریانس یکطرفه 
چنانچه فرض برابري 

میانگینهاي جوامع مورد 
بررسی رد شد، چگونه 
جامعه هاي آماري که 

داراي اختالف 
.معنادارهستند بیابد

دانشجو دراین مرحله 
آموزد که معلم می

چگونه آنالیز واریانس 
را با نرم افزارهاي 

ویا SPSSآماري
Minitab انجام

.دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
مقدمه و بیان برخی مفاهیم پایه که در فصلهاي بعدي مورد نیاز است، از جمله: فصل اول

متغیر هاي تصادفیتوابع احتمال و چگالی توام  -
چگالی شرطی-
امید ریاضی و واریانس شرطی-
معرفی توزیع خی دو و و توزیع فیشر-
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.باشدشده توسط دانشجویان کافی میهاي کتاب هاي معرفیحل تمرین:تکالیف یادگیري

هاي آماري مهم و پر کاربرد ، از جملهآشنایی با برخی آزمون فرض: فصل دوم
.شودراي آزمون فرض پیرامون دو میانگین از یک جامعه استفاده میبآزمون زوجی که  -
هاي مختلف، از جمله، آزمون برازندگی، آزمون مستقل بودن متغیرها، آزمون همتوزیعی آزمون خی دو  که براي آزمون فرض-

.رودبکار می
.Minitabویا SPSSهاي ذکر شده با نرم افزارهاي آماري آموزش آزمون-

:  تکالیف یادگیري
.Minitabو یاSPSSهاي کتاب با نرم افزارهاي انجام تمرین

رگرسیون و همبستگی: فصل سوم

رگرسیون-

رگرسیون خطی -

روش کمترین مربعات-

براوردکمترین مربعات و خواص آن-

تحلیل رگرسیونی نرمال-

برآورد درستنمایی ماکسیمم پارامترهاي مدل-

به ضرایب رگرسیونی و ارائه فاصله اطمینان براي آنآزمون فرض مربوط -

تحلیل همبستگی نرمال-

بررسی باقیمانده ها و آزمون نیکویی و برازش-

کنندهاشاره به رابطه هاي غیرخطی و تبدیلهاي خطی-

تعمیم رگرسیون خطی ساده به رگرسیون خطی چندمتغیره-
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انجام مراحل باال براي این نوع رگرسیون-

همبستگی جزئی و ضریب همبستگی چندگانهضریب -

روشهاي مختلف در انتخاب متغیره ها-

Minitabو یا SPSSآموزش مباحث این فصل از طریق -

:تکالیف یادگیري

Minitabو یاSPSSهاي کتاب با نرم افزارهاي انجام تمرین

طرح و آزمایش: فصل چهارم
معرفی آنالیز واریانس یک طرفه-
واریانس جامعهبرآورد -
Fنسبت -

Fمقایسه میانگین ها پس از آزمون 

هاي تجزیه و تحلیل واریانسمفروضه-
.Minitabو یا SPSSانجام تحلیل آنالیز واریانس از طریق نرم افزارهاي معرفی شده براي این درس -

:تکالیف یادگیري

Minitabو باSPSSهاي کتاب با نرم افزارهاي انجام تمرین

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
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 
و همچنین بنا به تشخیص استاد این . پرداخته شود)Minittabو یا SPSS( م افزارهاي پیشنهادي براي درساز طریق نر

-فرصت به دانشجو داده شود که خود به جمع آوري دادها در هر موضوع دلخواهی بپردازد و روشهاي کاربردي که در کالس می
.ببردآماري ارائه شده پیاهمیت وکاربرد روشهايها پیاده سازي کند و به این صورت به آموزد برروي داده
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منابع آموزشی. 4
دکتر جواد بهبودیان: آمار و احتمال مقدماتی                       نویسنده)الف
ابراهیم رضوي پاریزي: مترجمالیزابت پک، داگالس مونتگمري: مقدمه اي بر تحلیل رگرسیون خطی        نویسنده)ب
قاسم تارمست: جان نتر         مترجم: رگرسیون خطی    نویسنده)ج
رسول نور النساء : مترجمداگالس مونتگمري:نویسنده)          جلد اول(طراحی و تحلیل آزمایش ها ) د
دانشگاه پیام نور: دکتر جواد بهبودیان                                ناشر: نویسنده)رشته آمار(رگرسیون ) ه

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
مناسب براي متغیرهاي مورد بررسی بخصوص با نرم افزار هاي آموزش داده شده در کار عملی دانشجو مهارت دریافتن مدل .1
)نمره4(
)نمره2(مجموعه تکالیف عملکردي فردي .2
)نمره4(آزمون میانترم .3
)نمره10(ارزشیابی پایانی از مباحث نظري .4
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»توابع مختلط«سرفصل درس 

درس و منطق آنمعرفی . 1
توابع مختلط درسی است که در آن به شیوه اي جذاب به وجود جواب مختلط براي معادالت چند جمله اي اي که ریشـه حقیقـی   

معلم با دستگاه اعداد مختلط که یک تعمیم بسیار مفید از دستگاه اعداد حقیقـی اسـت آشـنا مـی     -دانشجو. ندارند اشاره می شود
به شیوه اي اعجاب انگیزروش هاي جدیدي براي یافتن برخی از انتگرال هاي حقیقی نـامعین ارائـه   همچنین در این درس . شود

معلم پس از آشنایی با دنیاي اعداد مخـتلط، مجموعـه   -دانشجو. می شود که روش هاي معمولی حسابان از محاسبه آنها عاجزند
ل و انتگرال خواهد پرداخت، چرا که در ایـن درس، نسـخه   ها و توابع مختلط مانوس؛ با اشراف کامل به تدریس حساب دیفرانسی

همچنین در این درس مباحث مختصات قطبی و . مختلط مباحث اعداد، مجموعه ها، توابع، حد، مشتق و انتگرال مطالعه می شود
درس توابع مخـتلط  به تعبیري می توان مباحث . مثلثات مورد مطالعه قرار میگیرد و فرمولهاي قویتري از مثلثات مطرح می گردد

توابـع مخـتلط،  ابـزار    . را تثبیت کننده و اشراف، بخش براي مباحث مورد نیاز دانشجو معلم در تدریس حسابان و مثلثات دانسـت 
در ایـن درس، بـا ارائـه    . الزم را براي مطالعه دقیقتر ریاضیات، فیزیک، علوم فنی و مهندسی و برخی علوم دیگر فراهم می سازد

و کاربردي، توانایی نگرش جامع به مجموعه ها و توابع ،  حد، پیوستگی، مشـتق،  انتگـرال و مثلثـات  در ذهـن     مثالهاي روشن 
همچنین، در این درس خاصیت هاي ویژه  تابع هـاي بـا دامنـه  و همدامنـه  مخـتلط       .معلمان ایجاد و تثبیت می شود-دانشجو

ریمان و توابع تام  قضیه هاي مفیـدي مطـرح مـی    -ایط کوشیمطرح می گردد ازجمله، در خصوص مشتق پذیري مختلط و شر
. شوند که مشابه شان در توابع حقیقی برقرار نیست

براي درك بسیاري از پدیده هاي فیزیکی که توابع حقیقی پاسخ گو نیست نیاز به مدلسازي و درك الگوهاي مختلط وجـود دارد،  
با مطالعه این درس دانشجو معلم قادر خواهند بود به انبـوهی  . ا خواهد بودکه پتانسیل قوي موجود در درس توابع مختلط راه گش

ذهنی  دانش آموزان از قبیل  اعداد منفی زیر رادیکال که مقدار حقیقی ندارند و دهها پدیـده فیزیکـی دیگـر    -از سواالت شهودي
.ري کالسی کمک شایانی به وي نمایدپاسخ دقیق و بی ابهام ارائه کند، که این امر می تواند در طراحی فرصتهاي یادگی

مشخصات درس
نظري: نوع درس
3:تعداد واحد

48: زمــــــان درس
ساعت
1آنالیز: پیشنیاز

توابع مختلط : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
یک گسترش طبیعی اعداد و توابع حقیقی با مطالعه مفاهیم و قضایاي ارائه شده درك روشنی از

بدست آورده و با کاربردهاي اعجاب انگیز آنها آشنا شده و بواسطه حصول درك عمیق از مفاهیم 
پایه اي و آشنایی با روشهاي مطالعه و تبیین مثال هاي روشن در این حوزه پشتوانه فکري در 

.یدطراحی فرصتهاي یادگیري کالسی براي این درس کسب می نما
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شایستگی 
:اساسی

ck&pck 1کد-
-3و1-3و2-1و1
3

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــداد   ــاهیم اعـ درك مفـ
ــابع مخــتلط،   مخــتلط، ت
مشتق و انتگـرال توابـع   

مختلط

دانشجو معلم بتواند 
ــاریف  ــا درك تعـ بـ
ــه اي ،   ــاهیم پای مف
مثالهــاي عینــی و  
ــابع هــاي  ملموس،ت
ــتلط  را درك  مخــ

ــد ــک . کن ــاره  ی نگ
دلخـواه از  مجموعه 

ــتلط    ــفحه مخـ صـ
ــابع     ــک ت ــط ی توس

.مختلط را بشناسد
ــور   ــین بطـ همچنـ
ــابه و   ــهودي تش ش
تفــــاوت هــــاي ، 
حسابان حقیقی  بـا  
حســابان مخــتلط را 
درك نماید بتواند و 
ــاده   ــاي س ــال ه مث

. ارائه کند

ــا  ــم ب دانشــجو معل
ــحیح از  درك صــ
خاصیت هاي  ویژه 

ــتلط،    ــع مخـ توابـ
ــاي  ــد مثالهـ بتوانـ

ع هاي متنوع از  تاب
مختلطــرا  بــا هــم 
ــد و   ــه کنـ مقایسـ
بتواند گـزاره هـا و   
ــاي   ــیه هــ قضــ
کالسیک را همراه 
. با اثبات یاد بگیـرد 

در این سطح بایـد  
ــراي   ــد ب ــادر باش ق
ــاي   ــابع هـــ تـــ
ــده   ــداده ش مختلط
ــاي   ــه ه روي دامن
مختلــف  مشــتق  
پذیري موضـعی و  
ــري را  سرتاســـــ
بررسی کند  و نیز، 
بتوانــد روي مســیر 
هـــاي  مفـــروض 

خـتلط از  انتگرال م
ــبه   ــع را محاس تواب

. کند

دانشجو معلم بتواندمثالها و 
نا مثالهاي خاص و مهـم را    

درك کند و قادر باشد روي 
زیــر مجموعــه هــاي یــک 
بعدي و دو بعدي از صفحه 
. مختلط اثر توابع را بشناسد

ــورت و    ــه ص ــین، ب همچن
اثبات  احکام ویـژه و مهـم   

در مقایسـه   .   مسلط باشـد 
ا و انـواع  انواع مجموعه هـ 

توابع مخـتلط،   بـه ثبـات    
ــا و   ــد و  مثاله ــی برس ذهن

نامثال هاي مهـم و متنـوع     
در این سـطح  . را یاد بگیرد

باید قادر باشد براي  اثبـات  
ــع   ــورد توابـ ــام در مـ احکـ
مختلط، به نحو شایسـته از  
. احکام دیگر استفاده نمایـد 

ــده مســائل و  ــد از عه بتوان
ــتداللی و   ــاي اس ــزاره ه گ

مچنـین تمــرین  اثبـاتی و ه 
.هاي محاسباتی برآید

ــق و   ــی و دقی ــور منطق بط
ــاط    ــوع ارتبـ ــل موضـ اصـ

مفاهیم حقیقی و مختلط را   
درك و اثبات کند و بتوانـد  
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از توابع مخـتلط در مسـائل   
کاربردي به نحـو شایسـته   

. اي استفاده  نماید

ــل    ــارت ح ــب مه ، کس
ــاي   ــوزه ه ــئله در ح مس

.ذکر شده

دانشجو معلم بتواند  
مورد هرکـدام از  در 

ــابان   ــاهیم  حس مف
مختلط  مثال هـا و  
تمرینــات سرراســت 
ــل  را درك و حــــ

.نماید

دانشجو معلم بتواند  
در مورد هرکدام از 
ــابان  ــاهیم  حس مف
ــال هــا و  مختلطمث
تمرینات متوسط را 
. درك و حل نمایـد 

همچنــین، بایــد در 
ایــن ســطح بتوانــد 
ــاهیم و  مفــــــــ
مهارتهاي آموختـه  
ــات   ــده را در اثب ش

اره هاي تکمیلی گز
ــل مســـائل   و حـ
ترکیبی و تطبیقـی  
بصــورت مبتکرانــه 

.بکارگیرد

ــد  در   ــم بتوان ــجو معل دانش
مورد مجموعه هـا و توابـع    
مختلط خـواص متعـارف را   
براحتی  تشـخیص دهـد و   
درستی و نادرستی گزاره ها 
را در مورد انـواع مجموعـه   
ها و توابع  مختلط بفهمد و 
بتوانــد بــراي قضــیه هــاي 

ــم ا ــز  مه ــات و نی ــده اثب ی
. تحلیــل اثبــات ارائــه کنــد

بتواند بـراي احکـام مشـابه    
قضایاي مهم برهـان ارائـه   
کند و در هر فصـل دسـت   
کم پنج مسئله سخت حـل  

همچنین، باید در این .  کند
ســطح بتوانــد مفــاهیم و   
مهارتهاي آموختـه شـده را   
ــی   ــائل تعمیم ــل مس در ح

.بصورت مبتکرانه بکارگیرد

گیري، محتواي درس و ساختار آنهاي یادفرصت. 2

اعداد مختلط : فصل اول
اعداد مختلط ، صفحه مختلط،  مختصات دکارتی و قطبی ، جمع و ضرب مختلط، نمایش هـاي قطبـی و نمـایی اعـداد، تـوان و      

. ریشه، مثالها، حل معادله هاي چند جمله اي با جواب هاي مختلط، تعبیر هاي هندسی
:تکلیف یادگیري
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و تمرینات مروري مبتنی بر رویکرد تاکید روي نکات اساسی و کلیدي تعریف ها، مثال ها، گزاره ها و قضیه پرسش ها -1
.مسئله ها و تمرینات ترکیبی  و تطبیقی -2.  ها

:تکلیف عملکردي
.سوال ها و مسائل اثباتی و استداللی و تمرین هاي تعمیمی ، ابتکاري و ساختنی مربوط به این فصل

مجموعه ها و  توابع مختلط :فصل دوم
انواع  زیر مجموعه هاي صفحه مختلط،زیرمجموعه هاي همبند و فشرده ، خـم هـا ي مخـتلط، احکـام و قضـایاي خـم هـا ي        
مختلط، مثالها، تابع مختلط، مثالها و نامثال ها، نگاره زیر مجموعه ها تحت توابع مختلط، انواع توابع مختلط،  خاصیت هاي مهم 

ختلط ، نگاشت موبیوس و خواص مهم آن، تعابیر هندسی و فیزیکی،  مثالها و نامثالها،  توابـع مخـتلط مثلثـاتی، توابـع     در توابع م
.   هذلولوي،  توابع مختلط بنیادي

:تکلیف یادگیري
یه پرسش ها و تمرینات مروري مبتنی بر رویکرد تاکید روي نکات اساسی و کلیدي تعریف ها، مثال ها، گزاره ها و قض-1

مسئله ها و -2.  ها در خصوص  خم ها، انواع توابع مختلط، خاصیت هاي مهم در توابع مختلط و عملکرد انواع  توابع 
.تمرینات ترکیبی  و تطبیقی 

:تکلیف عملکردي
.سوال ها و مسائل اثباتی و استداللی و تمرین هاي تعمیمی ، ابتکاري و ساختنی مربوط به این فصل

له ها و سري هادنبا: فصل سوم
دنباله اعداد مختلط، انواع دنباله، مثال ها، همگرایی و واگرایی،قضایاي همگرایی، مثال ها و نا مثالها، سري اعداد مختلط،  

همگرایی و واگرایی، قضایاي همگرایی، مثال ها و نا مثالها، سري توانی ، شعاع همگرایی، قضایاي مهم، بسط سري توابع ، مثال 
.ها و نا مثالها

.
:ادگیريتکلیفی

.  پرسش ها و تمرینات مروري مبتنی بر رویکرد تاکید روي نکات اساسی و کلیدي تعریف ها، مثال ها، گزاره ها و قضیه ها-1
.مسئله ها و تمرینات ترکیبی  و تطبیقی -2

:تکلیف عملکردي
.ین فصلسوال ها و مسائل اثباتی و استداللی و تمري هاي تعمیمی ، ابتکاري و ساختنی مربوط به ا
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حد و پیوستگی توابع مختلط: فصل چهارم
تعریف حد، شرایط وجود حد،  قضایاي حد، مثال ها و نا مثال هـا،   تعریـف پیوسـتگی، انـواع نـا پیوسـتگی هـا، قضـایاي         

مثالهـا  و  پیوستگی، مثال ها و نا مثال ها، نقش همبندي و فشردگی دامنه تعریف،قضیه هاي مقـدار میـانی و مقـدار اکسـترمم،     
. نامثال ها، کاربرد فیزیکی پیوستگی توابع

:تکلیف یادگیري
پرسش ها و تمرینات مروري مبتنی بر رویکرد تاکید روي نکات اساسی و کلیدي تعریف ها، مثال ها، گزاره ها و قضیه -1

.مسئله ها و تمرینات ترکیبی  و تطبیقی -2.  ها
:تکلیف عملکردي

.استداللی و تمري هاي تعمیمی ، ابتکاري و ساختنی مربوط به این فصلسوال ها و مسائل اثباتی و 
.

مشتق توابع مختلط و کاربردهاي آن: فصل پنجم
ریمان،  قضایاي مشتق، توابع تـام، مثـال هـا، قضـیه     -تعریف مشتق توابع مختلط، مثال ها، تعبیر هندسی مشتق، شرایط کوشی

لی، کاربرد توابع همدیس در حل معادالت دیفرانسیل ، مثال ها و نا مثالها،  قضیه لوران، مقدار میانگین،  توابع همساز، توابع تحلی
.کاربرد هاي فیزیکی مشتق. ارتباط توابع تام و تحلیلی، تمدید تحلیلی توابع، توابع لگاریتمی، مثال ها و نا مثالها 

:تکلیف یادگیري
روي نکات اساسی و کلیدي تعریف ها، مثال ها، گزاره ها و قضیه پرسش ها و تمرینات مروري مبتنی بر رویکرد تاکید -1

.مسئله ها و تمرینات ترکیبی  و تطبیقی -2.  ها
:تکلیف عملکردي

.سوال ها و مسائل اثباتی و استداللی و تمرین هاي تعمیمی ، ابتکاري و ساختنی مربوط به این فصل

.انتگرال توابع مختلط و کاربردهاي آن: فصل ششم
تعریفانتگرال معین، مثال ها، تعبیر هندسیانتگرال معین، انتگرال نامعین، شرایط انتگرال پذیري، قضایاي انتگرال، فرمول انتگرال 
کوشی،  روش هاي محاسبه انتگرال توابع مختلط، مثال ها، قضیه مانده ها و کاربردهاي آن، نقاط تکین توابع ، روشهایی اعجاب 

.ل هاي مشکل، کاربرد هاي فیزیکی انتگرالانگیز براي برخی انتگرا
:تکلیف یادگیري

پرسش ها و تمرینات مروري مبتنی بر رویکرد تاکید روي نکات اساسی و کلیدي تعریف ها، مثال ها، گزاره ها و قضیه -1
.مسئله ها و تمرینات ترکیبی  و تطبیقی -2.  ها

:تکلیف عملکردي
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.ختنی مربوط به این فصلسوال ها و مسائل تعمیمی ، ابتکاري و سا
.پروژه هاي کارشناسی: فصل هفتم.

.چند پروژه مطالعاتی در خصوص نقش توابع مختلط در سایر علوم فنی و مهندسی

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
مسـئله  در این درس حل . استاد در کنار روش تدریس مستقیم خود دانشجو را درگیر یادگیري و فرایندهاي حل مسئله نماید

.از اهمیت ویژه اي برخوردار بوده، لذا مشارکت دانشجو در تدریس باید مورد توجه قرار گیرد

منابع آموزشی. 4
.ترجمه امیر خسرويبراون،. وي. چرچیل، جی. متغیرهاي مختلط، نوشته آر-1
.توابع مختلط ، نوشته محمود حصارکی،  محمد رضا پورنکی–2

3– Complex analysis,  L. V.  Ahlfors
5 -Functions of one complex variable, J. B. Conway

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 3عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها : ارزشیابی فرآیند

نمره 3مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
نمره4: ارزشیابی پروژه گروهی
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»2آنالیز ریاضی «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

ها موضوعاتی نظیر است و در آنمربوطهمگراییوحدنام عمومی بخشی از ریاضیات است که با مفاهیمآنالیزریاضی
یا اعداد اعداد حقیقیاین موضوعات را معموالً در عرصه. شودبررسی میتوابع غیرجبريوپذیريمشتقوگیريانتگرالوپیوستگی

» نزدیکی«توان آنها را در هر فضائی از موجودات ریاضی که در آن مفهوم کنند ولی میها بحث میو توابع مربوط به آنمختلط
هاي مربوط به دقیق کردن مبانی و آنالیز ریاضی از کوشش. کار بردوجود دارد به یکفضاي متر» فاصله«فضاي توپولوژیک یا 

.سر برآورده استحسابانهايتعریف

پلی است در واقع آنالیز ریاضی . است) نقاط استثنایی(کلمه آنالیز به همین معنی . پردازدآنالیز ریاضی به نقاط استثنایی ریاضیات می
و انتگرال لبگ تعمیم استیلتیس–انتگرال ریمانمثال در مورد انتگرال، انتگرال معمولی به.کندمرتبط میرجبرا بهتوپولوژيکه
.اي ظریف و دقیق استآنالیز ریاضی زمینه. یابدمی

می آید می توانند مباحث آنالیز را به 1دانشجومعلمان پس از قرار گرفتن در معرض این درس که در ادامه و تکمیل مباحث آنالیز
.صورت عمیق تر درك نمایند

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

1آنالیز ریاضی: پیشنیاز

2آنالیزریاضی: نام درس

در پایـان ایـن واحـد یـادگیري     : پیامدهاي یـادگیري / اهداف
:دانشجویا قادر خواهند بود

مسئله هاي مربوط به این حوزه ،ضمن آشنایی با مفاهیم و قوانین ارائه شده
را حل نموده و پس از درك عمیق دانش ارائه شده و آشنایی با روشهاي 

فس و استقالل مطالعه این حوزه در باال بردن قدرت استدالل، اعتماد به ن
هاي یادگیري فکري در برخورد با مسایل ریاضیات محض و طراحی فرصت

کالسی از آنها استفاده نمایند و با درك نظریه هاي یادگیري ریاضی ساختار 
برنامه درسی آنلیز ریاضی را بررسی و تحلیل کرده و نسبت به سازماندهی 

ارگیري مفاهیم و فرصتهاي یادگیري با رویکرد فراشاخت براي درك و بک
.مهارتهاي ذکر شده اقدام نمایند

:شایستگی اساسی
ck&pck ــد -1کــ

3-3و1-3و2-1و1

3سطح2سطح1سطح هامالك

در این سطح دانشجو هـر  درك مفاهیم
مفهوم را بصورت مجزا و 
بدون دانسـتن ارتبـاط آن   

در این سطح دانشـجو  
ــواص و    ــات خ ــا اثب ب
کابردهــاي مــرتبط بــا 

ــطح   ــن ســ در ایــ
ــد  دانشــجو مــی توان
ــان  ــاط میـــ ارتبـــ
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با سایر مفاهیم به صورت 
ــی درك   ــهودي و عین ش

کدام می نماید و براي هر 
مثال هـایی را ارایـه مـی    

.کند

ــده    ــاهیم  درك ش مف
آشنا مـی شـود و مـی    
توانــد از آن هــا بــراي 
ــاده    ــایل س ــل مس ح

.استفاده کند

هرمفهوم  را با سایر 
ــوبی   ــه خ ــاهیم ب مف

ر درك کند و از آن د
حل مسائل پیچیـده  

استفاده نماید
توانــــــــایی در 

استدالل
در این سطح دانشجو می 
تواند با ارایه مثـال هـاي   
شهودي درسـتی قـوانین   
ــراي  ــده را بـ اثبـــات شـ

.   سایرین توضیح دهد

در این سطح دانشـجو  
ــتدالل و   ــدرت اسـ قـ
اعتماد به نفس کـافی  
بــراي بیــان دوبــاره   
درستی  قوانین اثبـات  

.داردشده را 

ــطح   ــن ســ در ایــ
دانشجو می تواند به 
طـــــور مســـــتقل 
استداللی دقیق براي 
ــوانین   ــی از قـ برخـ
ــه   ــده ارای ــات نش اثب

.   نماید
در این سطح دانشجو باید مسئلهمهارت حل

بتواند با استفاده ازمفاهیم 
و قوانین خوانـده شـده  و   
با  بهره گیري از راهبـرد  
رســم نمــودار و شــکل و 

سـایل  راهبرد مدلسازي م
ساده مـرتبط بـا مفـاهیم    

.خوانده شده را حل کند

در این سطح دانشـجو  
باید بتواند بـا اسـتفاده   
ــوانین  ــاهیم و قـ ازمفـ
خوانده شـده  مسـایل   
پیچیده را بـه صـورت   

.گروهی حل کند

ــطح   ــن ســ در ایــ
دانشجو بایـد بتوانـد   
قوانین خوانـده شـده   

را بسط و تعمیم داده  
و مسایل پیچیـده را  

حل به صورت فردي
.کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

استیلتیس-انتگرالهاي ریمان: فصل اول
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 براي انتگرالپذیري، خواص انتگرال -
مثال از توابع ناپیوسته انتگرالپذیر -
خاصیت خطی بودن انتگرالها -
مشتق گیري از انتگرال-
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مثالهائی از توابع انتگرال ناپذیر -
استیلتیس –رابطه بین انتگرال ریمان و ریمان -
قضیه اول مقدار میانگین براي انتگرال، اولین قضیه اساسی حسابان، دومین قضیه اساسی حسابان -
انتگرالپذیري به صورت جزء به جزء، توابع پله اي، نامساوي هولدر، تغییر متغیر-

:تکلیف یادگیري
ضمنا تمرینات کتاب یا تمرینـاتی  . ا تعریف کرده و درستی خواص را به عنوان تمرین حل نمایددانشجو باید بتواند مفاهیم ذکر شده ر
.را که استاد ارایه می کند را حل نماید

:تکلیف عملکردي
ان مثل رابطه بین انتگرال ریمان و ریمـ «دانشجو باید بتواند با استفاده از استدالل شهودي و استدالل استنتاجی بعضی از قوانین مهم 

.را توضیح داده و  اثبات کند» استیلتیسو قضایاي حسابان–

انتگرالهاي ناسره: فصل دوم
تعریف انتگرالهاي ناسره نوع اول -
خواص انتگرال ناسره نوع اول -
شرط کوشی براي همگرائی انتگرال ناسره -
مقایسه دو انتگرال ناسره -

:تکلیف یادگیري
شده را تعریف کرده و با ارایه مثال هاي خاص آن ها را توضیح دهد و بتوانـد درسـتی خـواص را بـه     دانشجو باید بتواند مفاهیم ذکر 

.ضمنا تمرینات کتاب یا تمریناتی را که استاد ارایه می کند را حل نماید. عنوان تمرین حل نماید

محدودتغییرباتوابع:فصل سوم
.باشدنمیکراندارتغییرباکهتابعیازمثالکراندار،تغییرباتابعتعریف-
برداريتوابعازانتگرالپذیريکلی،تغییرتعریف-
قوسطولمحاسبهقوس،تعریفبسته،خمتعریفطولپذیر،خمهاي-

:تکلیف یادگیري
خـواص را بـه   دانشجو باید بتواند مفاهیم ذکر شده را تعریف کرده و با ارایه مثال هاي شهودي آن ها را توضیح دهد وبتواند درسـتی  

.ضمنا تمرینات کتاب یا تمریناتی را که استاد ارایه می کند را حل نماید. عنوان تمرین حل نماید
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دنباله ها و سریهاي توابع: فصل چهارم
تعریف همگرائی نقطه وار، تعریف همگرائی یکنواخت، شرایط همگرائی یکنواخت -
شرط کوشی براي همگرائی یکنواخت-
پیوستگی، همگرائی یکنواخت و انتگرال، همگرائی یکنواخت و مشتق پذیري، قضیه دینی همگرائی یکنواخت و -
سریهاي توابع ، شرط کوشی براي همگرائی یکنواخت سري توانی-
آزمونهاي همگرائی یکنواخت سریهاي توانی -
آزمون آبل، آزمون دیریکله-
توابع پیوسته همه جا مشتق پذیر -
قضیه وایرشتراس -
نقطه وار کراندار، دنباله توابع یکنواخت کراندار دنباله توابع -
اسکولی -تعریف همپیوستگی، قضیه آرزوال-
وایرشتراس-تعریف جبر توابع، قضیه استون -

:تکلیف یادگیري
تمریناتی را کـه  دانشجو باید بتواند مفاهیم مربوط به دنباله ها و سري ها  را با ارایه مثال هاي متنوع توضیح داده و تمرینات کتاب یا 

.استاد ارایه می کند را حل نماید
:تکلیف عملکردي

دانشجویان باید بتوانند به صورت گروهی بعضی از قوانین  این فصل که توسط استاد مشخص می شود را به چند روش توضـیح داده  
.و اثبات کنند

سریهاي توانی و توابع خاص: فصل پنجم
ائی، قضیه پیدا کردن شعاع همگراییتعریف سري توانی، تعریف شعاع همگر-
قضیه آبل، بسط تیلور -
توابع خاص، توابع نمائی -
، توابع لگاریتمیتعریف -
، توابع مثلثاتیتعریف -

:تکلیف یادگیري
دانشجو عالوه بر عمق بخشیدن به مفهوم سري ها و خواص مربوط به آن، می تواند به روش شهودي و با ارائـه مثـال کلیـه قواعـد     
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.مربوط به  توابع خاص را توضیح دهد و تمرینهاي مربوط به منبع معرفی شده را حل نماید

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
. راهبردهاي اصلی تدریس با استفاده از روش مکاشفه اي و روش فعال با مشارکت دانشجویان در کالس درس می باشد

و صالحدید خود می تواند مسئولیت اثبات و توضـیح برخـی از قضـایا را بـه عنـوان      استاد در برخی مباحث با توجه به زمان آموزشی 
.توسط دانشجویان انجام شودتواند به صورت انفرادي یا گروهیاین فعالیت می. تمرین به عهده دانشجویان قرار دهد

یش راندمان یادگیري دانشجویان بسـیار  ارائه کالس حل تمرین که در ساعتهایی غیر از ساعتهاي کالس اصلی ارائه می شود در افزا
مسئولیت این کالس می تواند به عهده دانشجویی که قبال این درس را گذرانده و تسـلط کـافی بـر درس دارد    .  مثمر ثمر خواهد بود

.گذاشته شود

:درسمراجعوبعمنا. 4

فنیوعلمیانتشاراتاکبر،علیزاده،عالمریاضی،آنالیزاصولوالتر،رودین،-1
شریفصنعتیدانشگاهعلمیانتشاراتموسسهاکبر،علیزاده،عالمریاضی،آنالیزتام،اپوستل،-2
زعفرانی، جعفر، مرکزنشردانشگاهیاصول آنالیز حقیقی، ربرت جی،بارتل،-3

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
:به صورت زیر پیشنهاد می شودمالك ارزشیابی دانشجویان2با توجه به انتزاعی بودن درس آنالیز

:ارزشیابی هاي مستمر
)نمره2معادل (امتیاز10میزان مشارکت دانشجو در حل تمرینهاي کالسی، -
)نمره3معادل (امتیاز15عملکرد دانشجو در امتحانات هفتگی، -
)نمره5معادل (امتیاز25امتحان کتبی میان ترم به میزان  -

: ارزشیابی پایانی
)نمره10معادل (امتیاز50کتبی پایان ترم به میزان امتحان 

:سایر نکات
هاي مجري این درس با هماهنگی گروه آموزش ریاضی و استاد درس،پیشنهاد می شود پردیس

.در برنامه لحاظ نمایندساعت کالس حل تمرین2هقته ايبراي افزایش سطح علمی و مهارت دانشجویان، 
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»2جبر«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

هاي مجرد ریاضی و آمادگی براي انتقال به ، سبب کسب آشنایی بیشتر با استدالل و برهان1در ادامه جبر 2فراگیري درس جبر
درواقع، هدف از این درس گسترش درك دانشجویان معلمی و مهارت آنان در مطالعه . تر استهاي ریاضیات پیشرفتهدوره

و تفکر جبري هاي ریاضیرود که توانایی دانشجویان براي تحلیل و ساختن برهانهمچنین انتظار می.ساختارهاي جبري است
.  که اساس جبر را در برنامه درسی مدارس تشکیل میدهد، نیز گسترش یابد

:آوردموارد زیر را فراهم می) 1همراه با پیشنیاز آن، جبر(2درس جبر 
ها؛ها و میدانها، حلقهبا گروهکسب مهارت در تجرید الزم براي کار.1
هاي ملموس؛هاي مجرد با کشف مثالتقویت درك دانشجویان از ایده.2
بردن به کارایی ریاضیات مجرد؛پی.3
.نویسی دانشجویانهاي منطقی و برهانافزودن به مهارت.4
، به صورت دهاي آن هستندمیدان که خود از مفاهیم مهم  کالسیک در ریاضیات و کاربره و حلق، جبري گروههاي ساختار

.عمیقتري ارائه خواهند شد

مشخصات درس
نظري: نوع درس

3: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

و 1جبر : پیشنیاز
جبرخطی و مبانی 

ماتریسها و جبر خطی

2جبر : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
. نویسی خود را با پرداختن به موضوعات و مسائل مجرد، گسترش دهدهاي منطقی و برهانمهارت

ریزي براي تدریس مطالب مجرد با ارائه ها به برنامههمچنین وي می تواند از طریق کسب این مهارت
اي داشته شارههاي الزم، بپردازد و به کاربردهاي این مطالب مجرد نیز اهاي ملموس و اقامه اثباتمثال
.باشد

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
ck&pck 1و1- 1کد-

3-3و1-3و2

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 مشابه آن

دانشجو قادر است عالوه 
بر بیان و اقامه برهان 
منسجم براي قضایا و 
مسائل مشابه با آنچه 
قبال دیده، به اثبات 

دانشجو قادر است به حل 
مسائل مختلف در حیطه 
. تدریس شده بپردازد

هاي وي منسجم و اثبات
.باشندگاهی خالقانه نیز می
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در این سطح . نمایدحل 
هاي ارائه شده برهان

هاي تقلیدي از برهان
ارائه شده در کالس 
است و ممکن است 
انسجام الزم را نداشته 

.باشند

مسائلی بپردازد که براي 
ا مستقیما از هاثبات آن

یک قضیه یا تعریف 
در این . استفاده می کند

هاي ارائه سطح برهان
شده، انسجام مناسبی 

.دارند
برنامه ریزي 
براي تدریس 

مطالب مجرد

است دانشجو قادر 
هاي خود را تنها آموخته

ها به همان ترتیبی که آن
را یاد گرفته بیان و اثبات 

.نماید

دانشجو قادر است 
هاي 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 
اي منسجم مورد نظر برنامه

جهت ارائه در کالس خود 
پیش بینی نماید و 
موضوعات مجرد را با 

هاي متناسب با سطح برهان
هاي کالس خود و مثال

.ملموس آموزش دهد
توانایی ارائه 
مثال از کاربرد 
هاي مطالب 

مورد نظر

تواند دانشجو می
هایی را که در درس مثال

اند، بررسی و معرفی شده
ها را با مطالب ارتباط آن

مجرد بیان شده در 
.کالس درك کند

دانشجو عالوه بر درك 
هاي مطرح شده در مثال

کالس توانایی یافتن 
هاي دیگري از مثال

منابع موجود و توضیح 
ها با مطالب ارتباط آن

.مجرد ارائه شده را دارد

دانشجو توانایی یافتن 
هاي متعدد از کاربرد مثال

مطالب مورد مطالعه و گاهی 
هایی را با مثالتولید چنین

.استفاده از خالقیت خود دارد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:به شرح ذیل سازمان یافته است) جلسه در هفته2(اي آن محتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده هفته

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 
آن، منـابع مـورد اسـتفاده و نحـوه ارزشـیابی، بیـان       معرفی درس، اهداف مقدماتاول

، مانند تعاریف گروه، حلقه و میدان1مقدماتی از جبر 
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، ماننـد مرکـز گـروه،    1هـا از درس جبـر  یادآوري مطالبی در نظریـه گـروه  
هاهاي نرمال و خواص آنها، زیرگروهزیرگروه

هاهایی از آنو مثال...) و زیرنرمال، نرمال، ترکیبی (هاانواع سري گروهگروهدوم
هولدر، همراه با مثال-قضایاي شرایر و ژردان

هاهایی از آن، قضایاي مربوط به این گروهپذیر و مثالحلگروهگروهسوم
هاهایی از آن، قضایاي مربوط به این گروهتوان و مثالپوچگروه

هـا، همـراه بـا    اي، حلقه چندجمله1ها از درس جبرحلقهیادآوري مطالبی از هاايحلقه چندجملهچهارم
هایی از آنمثال

پـذیر و  هـاي تحویـل  ايجملـه الگوریتم تقسـیم و حـل چنـد مثـال، چنـد     
هاهایی از آنناپذیر و مثالتحویل

هایی از کاربردشانلم گاوس، محک آیزنشتاین، و مثالهاايحلقه چندجملهپنجم
، یادآوري دامنه ایده ال اصلی F[x]یاد آوري دامنه تجزیه یکتا و بررسی 

F[x]و بررسی 

،اعداد صحیح گاوسی و نرم F[x]یادآوري دامنه اقلیدسی و بررسی هاايحلقه چندجملهششم
اعداد صحیح گاوسی و نرم

دانشجویان به پرسشهاي مطرح آزمون ارزشیابی ضمن نیمسال که در آن ارزشیابی و توسیع میدانهفتم
.شده از سوي استاد به صورت کتبی پاسخ خواهند داد

یادآوري مطالبی از جبر خطی مربوط به فضاهاي برداري

هاي آن، قضیه کرونکرتوسیع میدان و مثالتوسیع میدانهشتم
هاي هایی از آن، اثبات وجود و یکتایی میدانمیدان شکافنده و مثال

شکافنده
ناپـذیر روي میـدان   تحویلايساختار میدان هاي متناهی، تجزیه چندجملهتوسیع میداننهم

شکافنده 
ها هاي آنو مثال) جبري، متعالی و ساده(انواع توسیع میدان 

ها، چنـد جملـه اي کمـین عناصـر جبـري و      هاي آنعناصر جبري و مثالتوسیع میداندهم
هاي آنمثال

طور جبري بسته و بسته جبريمیدان هاي به
هایی از آنها و مثالتوسیع متناهی، ویژگیتوسیع میدانیازدهم
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هاي جبري، زیر میدان حاصل از عناصر جبريهاي توسیعویژگی
کش و پرگارترسیم با خطهاي مشهورناممکندوازدهم

پذیرهاي ساختاعداد و میدان
ناممکن بودن تربیع دایره، تضعیف مکعب، تثلیث زاویههاي مشهورناممکنسیزدهم

هاي گالوامقدمات الزم براي بیان قضیهقضایاي گالواچهاردهم

همراه با مثال ) بدون اثبات(هاي گالوا بیان قضیهقضایاي گالواپانزدهم

هاي گالواارائه کاربردهایی از قضیهقضایاي گالواشانزدهم

استاد درس در پایان هر جلسه مسائلی مرتبط با مطالب همان جلسه به دانشجویان ارائه میدهد تا براي :تکالیف یادگیري
.ها را به صورت مکتوب تحویل دهندتاریخی مشخص راه حل آن

دهد که به استاد درس به صالحدید خود، ارائه بخشی از مطالب درسی را بر عهده دانشجویان قرار می: تکالیف عملکردي
.هاي کوچک به مطالعه موضوع پرداخته و در تاریخی مشخص در کالس تدریس نمایندت انفرادي یا در گروهصور

راهبردهاي آموزش و یادگیري
شـود؛ هرچنـد کـه در هـر جلسـه درس دانشـجویان       هاي کالس درس با محوریت آموزشگر انجام میدر این درس، آموزش

نامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازند، تکالیف را انجام دهند و در مباحـث شـرکت   اند بر اساس برمشارکت دارند و آنها موظف
همچنین، دانشجویان حق دارند به طرح پرسش جهت رفع اشکاالت احتمالی خود براي یادگیري موضـوع مـورد تـدریس    . نمایند

.بپردازند
قرار خواهد گرفت تا آمـادگی الزم بـراي برنامـه    بخشی از مطالب نیز به صورت سمینار کالسی بر عهده دانشجویان معلمی 

.ریزي آینده آنها در کالس درس خود، فراهم شود
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منابع آموزشی . 4
.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 7th Edition.
Introduction to Abstract Algebra Nicholson, W. Keith.

). ع(دانشگاه امام رضا. ترجمه محمد رضا رجب زاده و علی اکبر محمدي. هرشتاین. ان. جبر  مجرد، آي.5

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
گیرد که در آن دانشجویان به اثبات قضایا و در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت می2ارزشیابی پایانی در درس جبر

. پردازندحل مسائل مطرح شده از سوي استاد درس می
شود و دستاورد آن ارزشیابی ضمن نیمسال براي اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیري انجام می: ارزشیابی ضمن نیمسال

.شودجهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته می
-انجام تکالیف کالس درس، مشارکت در مباحث و ارائه سمینارهاي کالسی با هم لحاظ میارزشیابی : ارزشیابی تکالیف

دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به تکالیف انجام شده، استاد درس در مواردي که مصلحت بداند، اجازه می. شوند
. ها اقدام کنندبه اصالح آن

: شودحاسبه میسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر م
درصد امتیاز 25: ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس

درصد امیتاز 25: ـ آزمون ضمن نیمسال
درصد امتیاز 50: ـ آزمون پایانی

: سایر نکات
:مواردي که توجه به آن در این درس مهم است
. آمادگی مدام براي گفتگوهاي کالس

. مشارکت جدي و موثر در مباحث کالس
. رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس

.مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید
ها را در تواند آناستاد درس به صالحدید خود می. نظر شده استها به دلیل کم بودن زمان صرفاز برخی اثبات

.کالس ارائه نماید
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.شود که ارائه بخشی از مطالب به شکل سمینار کالسی بر عهده دانشجویان قرار گیردیه میتوص
توصیه میشود، به دلیل دشواري برخی مطالب، برنامه هفتگی این درس به صورت دوجلسه مجزا در روزهاي مختلف 

.هفته تشکیل شود



۲۴۵

»بهینه سازي خطی«سرفصل درس 
درس و منطق آنمعرفی 

در این درس دانشجو با مفهوم تحقیق در عملیات و شناخت پارامترها و محدودیت هاي یک مساله و نحوه صورتبندي آن در 
این درس . ي مدل سازي شده راه هاي مختلفی را بررسی میکندسپس براي حل مساله. قالب یک مدل ریاضی آشنا می شود

أله برنامه ریزي خطی می شود می پرداخته و روشهاي مختلف حل برنامه ریزي خطی و تنها به مدل هاي خطی که منجر به مس
. نیز منطق حاکم بر این روشها را به صورت مقدماتی بررسی می کند

مشخصات درس
نظري: نوع درس
3: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس
ندارد: حل تمرین

مبانی ماتریسها و : پیشنیاز
جبر خطی

بهینه سازي خطی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
پس از آشنایی مقدماتی با روشهاي نظري و الگوریتمی بهینه سازي با کمک  مدل سازي و مدلهاي 

. خطی و روش سیمپلکس در حل مسائل مرتبط از آنها استفاده نماید

:شایستگی اساسی
pckck& 1و1- 1کد-

3-3و1-3و2
3سطح2سطح1سطح هامالك

مدلسازي و 
مدل هاي 

خطی

مفهوم تحقیق در عملیات 
و برنامه ریزي خطی را 
درك کند و تابع هدف و 
قید را در یک مسأله 

.تشخیص دهد

مدل برنامه ریزي خطی 
را براي یک مسأله داده 
شده بصورت تابع هدف 

.و قیود آن بنویسد

مسأله ساده در براي یک 
خصوص وجود یا عدم 
وجود جواب بهینه بحث 
کند و در صورت وجود با 
کمک روش ترسیمی 
جواب بهینه را بدست 

.آورد
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روش 
سیمپلکس

با روش سیمپلکس و 
جداول آن براي حل 
مسائل برنامه ریزي خطی 
آشنا باشد و قسمتهاي 
مختلف آن و نیز تغییرات 

.هر گام را بیان کند

روش سیمپلکس را با 
استفاده از روشهاي دو 

بزرگ براي Mگامی و 
یک مسأله خطی بکار 

.گیرد

توانایی انجام آنالیز 
حساسیت و بکارگیري 
دوگانی در تحلیل مسائل 

.را داشته باشد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
هندسی بویژه مفهوم تحدب از نظر هندسی و جبري آشنا می شود و در این درس دانشجو با آمیزه اي از مفاهیم جبري و -

از طرفی با مفاهیم جبر خطی و ماتریس . کاربرد این مفاهیم را در یافتن پاسخ پاره اي از مسائل کاربردي و واقعی درك می کند
بین وجود رابطه بین جبر و هندسه و معلمان در ت-آشنایی با این مفاهیم به دانشجو. ها و کاربرد آنها نیز بخوبی درگیر می شود

.حساب بهنگام تدریس در مدرسه کمک می کند
آشنایی با تحقیق در عملیات و مدلسازي: فصل اول

.ریاضی و برنامه ریزي خطیهايمدلمفهوم تابع هدف و قید و انواععملیات،درتحقیقهايزمینهباآشنایی
: تکلیف یادگیري

.را تشخیص دهدبراي یک مسأله تابع هدف - 
.براي یک مسأله قیود را پیدا کند- 
.قیود و ناحیه شدنی را براي یک مسأله ساده ترسیم کند- 

: تکلیف عملکردي
)در منابع ذکر شدهمربوطه تمرینات آخر فصل . (قیود و تابع هدف را براي یک مدل برنامه ریزي خطی بنویسد- 

روش هاي حل برنامه ریزي خطی: فصل دوم
.دوگانواولیهترسیمی، سیمپلکسروشهاي

: تکلیف یادگیري
.براي یک مسأله برنامه ریزي خطی سیمپلکس اولیه و دوگان را بنویسد

: تکلیف عملکردي
در منابع مربوطه تمرینات آخر فصل . (یک مسأله برنامه ریزي خطی ساده را با روشهاي ترسیمی و سیمپلکس حل کند- 

)ذکر شده
سیمپلکسروشهاي : فصل سوم

.بزرگMروش دو گامی، روش
: تکلیف یادگیري

.حل تمرینات آخر فصل مربوطه در منابع ذکر شده
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:تکلیف عملکردي
. حل کندبزرگMدو گامی ویک مسأله برنامه ریزي خطی غیر قابل ترسیم را با روشهاي- 

آنالیز حساسیت- :فصل چهارم
.حساسیتآنالیزآن،نتایجوKKTدوگانی، شرایط 

:تکلیف یادگیري
. را استخراج کرده و براي آن آنالیز حساسیت انجام دهدKKTبراي یک مسأله برنامه ریزي خطی ساده شرایط- 

)تمرینات آخر فصل مربوطه در منابع ذکر شده(
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

شایان ذکر . دانشجو در کالس درسی استفاده میشوددر این درس از روش تدریس سخنرانی در کنار حل مسئله توسط استاد و 
بیشتر دانشجویان . است با توجه به اینکه اغلب دانشجویان در فصول اول بویژه مدل سازي مسأله با سختی هایی روبرو می شوند

باشد اما، در اگرچه مدل سازي خود مستلزم بحثی جداگانه می. در تشخیص تابع هدف و یافتن قیود مسأله دچار ابهام می شوند
.حد این درس، مدرس می بایست با ذکر نمونه هایی در رفع این ابهامات تالش کند

در نگاه اول بنظر دانشجویان . بزرگ و نیز درستی این روش ابهام دارندMدر روش Mدانشجویان معموالً در انتخاب مقدار 
Mمقتضی است که مدرس ضمن بیان معایب و مزایاي دو روش دو گامی و . این روش داراي نقص است و قابل استفاده نیست

.بزرگ در رفع این ابهامات تالش کند

منابع آموزشی. 4
: منابع پیشنهادي

Hamdy A. Taha, Operations Research: An Introduction, 8th Edition, Prentice
Hall, 2007.

Wayne L. Winston, Operations Research: Applications and Algorithms, 4th

Edition, Duxbury Press, 2003.
.محمدرضا مهرگان، بهروز دري، محمود صارمی، انتشارات سمت، تحقیق در عملیات- 
، )نویسندگان(، مختار بازارا، جان جف جارویس، حنیف شرالی خطی و جریان هاي شبکه ايبرنامه ریزي - 

.، نشر کتاب دانشگاهی)مترجم(اسماعیل خرم 
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

)پیشنهادي(نمره 12آزمون به میزان : ارزشیابی پایانی
)پیشنهادي(نمره 5آزمون به میزان : ارزشیابی فرآیند

)پیشنهادي(نمره 3حل تمرینات و تکالیف : پوشه کارارزیابی
.سرفصل نویس اصلی: هادي مین باشیان
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»هندسه دیفرانسیل«سرفصل درس 

:معرفی درس و منطق آن.1
اي از ریاضیات است که حاصل تالش ریاضیدانان براي ترکیب دو شاخه دیگراز دانیم هندسه تحلیلی شاخهطور که میهمان

آیـد کـه   در واقع در هندسه تحلیلی با ترکیب هندسه و جبر این امکان بوجود می. باشدهاي جبر و هندسه مینامبهریاضیات 
هـا  بتوان اشکال هندسی نظیر خط، صفحه و مقاطع مخروطی را با معادالت و روابـط جبـري بیـان نمـود و بـه مطالعـه آن      

انان در صدد برآمدند که از این شـاخه نیـز بـراي مطالعـه اشـکال      پس از ابداء حساب دیفرانسیل و انتگرال ریاضید. پرداخت
هـدف از درس هندسـه   . ها شاخه هندسـه دیفرانسـیل در ریاضـیات متولـد شـد     هندسی مدد جویند که از حاصل تالش آن
براي بررسی ایـن اشـیاء هندسـی    . ها و سطوح در فضاي اقلیدسی سه بعدي استدیفرانسیل بررسی خواص عمومی منحنی

شود فقط با این تفاوت که ابزارهاي بررسی در هندسـه تحلیلـی   مانند درس هندسه تحلیلی از روش مختصات استفاده میبه
هـاي  طور وسـیع از تکنیـک  هاي جبر خطی بهطور کامل در انحصار جبر خطی است ولیکن در اینجا عالوه بر روشتقریباً به

تـر  سازد که با دیدي عمیـق تسلط معلم بر مفاهیم این درس او را قادر می. گرددحساب دیفرانسیل و انتگرال نیز استفاده می
آموزان روابط بین سه شاخه اصلی ریاضیات یعنی هندسه، جبر و آنالیز ریاضی را درك کرده و در انتقال این مفاهیم به دانش

.ئله مفید عمل کندمنظور حل مسهاي خود بهها براي ترکیب دانستهدر ایجاد انگیزه یادگیري و تشویق آن

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

مبانی ماتریسـها و  : پیشنیاز
1جبر خطی، آنالیز ریاضی 

هندسه دیفرانسیل : نام درس

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قـادر خواهـد   : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود

هاي متحرك، رویه ها را شناخته و وجهیآنها با استفاده از سهها و بررسیبا درك مفاهیم خم
دانشجو معلمی به مدد آشنایی با . با حساب دیفرانسیل روي رویه و هندسه رویه ها آشنا شود

این مطالب می تواند مسائل ترکیبی و کاربردي جدید این حوزه را حل نموده و از بینش جدید 
.گیري کالسی استفاده نمایدکسب شده براي طراحی فرصتهاي یاد

:شایستگی اساسی
ck&pck ــد -1کـــ

3سطح2سطح1سطح هامالك3-3و1-3و2-1و1

آشــنایی بــا اهــداف یادگیري مفاهیم
. کلـــــی کتـــــاب

ــتن  ــین دانس همچن
ــورت   ــاریف و ص تع

تســـلط بـــر مفـــاهیم، 
تعاریف و قضایا و اثبات 

.هاآن

هاي اثبات شناخت ایده
ــاط   ــایا، در ك ارتب قض
ــزوم و  ــین قضــایا و ل ب

دانسـتن  . هـا کاربرد آن
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چرایی لزوم آوردن یک .قضایاي اصلی
ــخیص  ــوم و تشـ مفهـ

.عمق یک قضیه
درك صورت مسئله مهارت حل مسئله

و حـــل مکـــانیکی 
مسائلی کـه مشـابه   

ها حـل  آن در مثال
ــت و   ــده اســ شــ
همچنــــین حــــل 

مسائل محاسباتی

مسـائل  توانایی در حل 
ــداعی و  ــی و ابـ ترکیبـ
ــتفاده از   ــایی در اس توان
چند مفهوم در حل یک 
مسئله و ایده گـرفتن از  
برهان قضایا براي حـل  

.مسائل تحلیلی

شــناخت چهــارچوبی از 
مسائل مطرح شـده در  
ایــن درس و توانــایی  

.طرح مسئله جدید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسفصل
حســـــاب 
ــیل  دیفرانس
ــاي  در فضـ

اقلیدسی

فضاي اقلیدسی سـه بعـدي و   
بردارهـــاي -توابـــع روي آن
-هـاي جهتـی  مماس و مشتق

هــا روي فرمــی-خــم در 
.

هـا و دانسـتن   یـادگیري مفـاهیم، قضـایا و مثـال    
.ارتباط بین مفاهیم

، رويهاي دیفرانسیلی تعریف فرمبراي مثال
اي بـین  ها و ضرب گـووه دیفرانسیل گرفتن از آن

ها را بداند و توانایی اثبات قضایاي آورده شـده  آن
بعداز تدریس مبحث خم .ها را داشته باشددر ارتباط با خواص آن

ها دانشجو  براي خم ها 
داده شده کنج فرنه آنها 
را در یک نقطه محاسبه 

نماید

هـا  نتوانایی حـل تمـری  

ــه  نظریــــ
ــم ــا در خ ه

و 

-انحنـــا و تـــاب یـــک خـــم
هاي مشتق-هاي فرنهفرمول

ــان ــدان-کوواری ــه می ــاي س ه
هـاي همبنـدي و   فرم-وجهی

.معادالت ساختاري کارتان

هـا و دانسـتن   یـادگیري مفـاهیم، قضـایا و مثـال    
.ارتباط بین مفاهیم

یک خـم  براي مثال توانایی محاسبه تاب و انحنا
بـراي مثـالی   . با تندي غیر ثابـت را داشـته باشـد   

هــاي فرنــه و معــادالت ســاختاري دیگـر فرمــول 
.کارتان را بتواند اثبات نماید

حســـــاب 
ــیل  دیفرانس

هــا در رویــه

تعریف رویه و رویـه پـارامتري   
پذیر توابع دیفرانسیل-در 

ــه ــک روی ــاي -روي ی برداره
ممـــاس، صـــفحه ممـــاس و 

هـا و دانسـتن   یـادگیري مفـاهیم، قضـایا و مثـال    
.ارتباط بین مفاهیم

هـا ماننـد   براي مثال قادرباشد براي برخـی رویـه  
ها را تعیـین  هاي دورانی نمایش پارامتري آنرویه
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هاي بـرداري روي یـک   میدان
هـاي دیفرانسـیلی   فـرم -رویه

روي یک رویه

هـا و اثبـات   همچنین قادر به محاسبه فرمی. کند
.ها باشدها روي رویهآنبط بین روا

هـاي آخـر   مانند تمـرین 
. فصــل را داشــته باشــد

عالوه قادر بـه طـرح   به
مسائل جدید بوده و قادر 
به ارائه کنفرانس در این 
ــین  ــه و همچنــ زمینــ
مباحث فرا گرفتـه شـده   

.در کالس باشد

بعد از تـدریس مباحـث   
ــه  مربـــوط بـــه هندسـ
ریمانی دانشـجو بتوانـد   
بــراي رویــه داده شــده، 

نرا محاسبه انواع انحناء آ
.نماید

عملگرهاي 
شکلی

ــکلی  ــر شـ ــف عملگـ -تعریـ
انحناهــاي اصـــلی، انحنـــاي  

هاي گاوسی و میانگین و روش
هـاي  رویـه -هـا محاسباتی آن

ــی  ــوار و م ــالهم ــط -نیم خ
خمیدگی، خم مجـانبی و خـم   

ژئودزیک یک رویه

هـا و دانسـتن   یـادگیري مفـاهیم، قضـایا و مثـال    
.مفاهیمارتباط بین 

براي مثال براي یک رویه داده شده در یک نقطه 
ــوده و   ــواع انحناهــاي آن ب ــه محاســبه ان ــادر ب ق
همچنین بتواند خط خمیدگی، خم مجانبی و خـم  

.ژئودزیک آن را محاسبه نماید

ــه  هندســـ
هــا در رویــه

وجهی برازنده تعریف میدان سه
ــادالت   ــه و مع ــک روی روي ی

ها یعنی معـادالت  ساختاري آن
ساختاري اول، معادلـه تقـارن،   
معادلــه گــاوس و معــادالت   

ایزومتري و هندسـه  -کودازي
ها در ذاتی رویه

هـا و دانسـتن   یـادگیري مفـاهیم، قضـایا و مثـال    
.ارتباط بین مفاهیم

معادالت ساختاري را اثبـات  براي مثال قادر باشد 
اي کــه در آن یــا در مثــالی دیگــر قضــیه. نمایــد
ــذیر  مــی گویــد انحنــاي گاوســی یــک تغییــر ناپ

.ایزومتریک است را اثبات نماید

ــه  هندســـ
ریمــانی دو 

بعدي

انحنـاي  -هـاي هندسـی  رویه
-مشــتق کوواریــانی-گاوسـی 

ــک  ــاي ژئودزی ــیه -خمه قض
.بونه-گاوس

هـا و دانسـتن   و مثـال یـادگیري مفـاهیم، قضـایا    
.ارتباط بین مفاهیم

براي مثال باید قادر به اثبات قضایاي فصل باشـد  
ــا، مشــتق   ــه انحن ــوط ب ــد محاســبات مرب و بتوان

.کوواریانی و ژئودزیک را انجام دهد

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
سخنرانی همراه با حـل مسـئله و فرصـتهاي    براي تدریس این درس بنا به تشخیص استاد از فرصتهاي یادگیري مستقیم و 

حل تمرین در کالس درس و منزل توسط دانشجو از اهمیت ویژه اي . یادگیري مشارکتی توسط دانشجو استفاده خواهد شد
.برخوردار می باشد

منابع آموزشی. 4
.تهراندانشگاهی،نشررکزمشمس،بیژنسلطانپور،محمدرضادکترترجمهاونیل،بارتتالیفمقدماتیدیفرانسیلهندسه
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
:ارزشیابی پیشنهادي

نمره 12آزمون مباحث نظري به میزان: ارزشیابی پایانی
نمره 2عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها : ارزشیابی فرآیند
)صورت آزمون با حل تمرینهاي محول شده توسط استاد در طول ترم صورت گیردمی تواند به(نمره6: ارزشیابی میانی
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»برنامه سازي پیشرفته«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

کامپیوتري ي الگوریتمهاي این درس براي آشنایی دانشجو با نحوه تولید نرم افزارهاي کامپیوتري و نیز پیاده سازي کارا و بهینه
.و تکمیل کننده درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازي می باشد. و ریاضیاتی در نظر گرفته شده است

مشخصات درس
نظري: نوع درس
3: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس
ساعت34: حل تمرین

مبانی کامپیوتر و : پیشنیاز
برنامه سازي

برنامه سازي پیشرفته: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
آشنا شده، از طراحی نرم افزارهاي مختلفمفهوم شیء گرایی را درك نموده، با کاربردهاي آن در 

ساختمان داده ها بصورت کاربردي استفاده نموده و الگوریتم هاي آموخته شده در درس مبانی کامپیوتر 
.هاي گرافیکی را طراحی نمایدهمچنین بتواند رابط. اربردي و عمیقتر استفاده کندرا بصورت ک

:شایستگی اساسی
ck&pck 1و1- 1کد-

3-3و1-3و2
3سطح2سطح1سطح هامالك

بکارگیري 
مفهوم شیء 

گرایی

مفاهیم برنامه آشنایی با 
نویسی شی گرا، معایب و 
مزایاي آن در طراحی 

الگوریتم هاي بزرگ 

بتواند تفاوتهاي برنامه 
نویسی ساخت یافته و 

.شی گرا را درك کند

بتواند از پتانسیل برنامه 
کالس، (نویسی شی گرا 

در طراحی ...) متود و 
الگوریتم هاي ساده 

.استفاده نماید
بکارگیري 
ساختمان 

داده ها

مفهوم آرایه، لیست 
را ...پیوندي،  درخت و 

درك کند و با ساختمان 
در طراحی داده ها 

.الگوریتم ها آشنا شود

از ساختمان داده ها 
بصورت کاربردي در 
الگوریتم هاي مقدماتی 
مانند جستجو و مرتب 
سازي و نیز ساختارهاي 
ورودي و خروجی 

.استفاده کند

برنامه نویسی شئ گرا را  
همراه با بکارگیري 
ساختمان داده ها در 
الگوریتم هاي مقدماتی 

مرتب سازي، جستجو و(
.استفاده نماید...) 
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طراحی رابط 
گرافیکی

مفاهیم مقدماتی در 
طراحی رابط گرافیکی و 
لزوم نمایش بصري داده 

.ها را درك کند

یک برنامه ساده که داده 
ها را بصورت گرافیکی 
نمایش دهد طراحی 

.کند

یک برنامه کاربردي که 
شامل انواع اشیا مانند منو، 

.باشد بنویسد... دگمه و 

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
برنامه نویسی شی گرا: فصل اول

.مفاهیم برنامه نویسی شی گرا، مفهوم شی و کالس، مهارت هاي مدیریت پروژه و کار تیمی
: تکلیف یادگیري

.و شی گرا) مانند پاسکال(تمرین براي مقایسه زبان هاي ساخت یافته 
وراثتمتودها و : فصل دوم

encapsulation ،overriding andمتودها و متغیرهاي استاتیک، وراثت، سطوح دسترسی و چند ریختی، 

overloading methods.
: تکلیف عملکردي

تمرینات آخر فصل مربوطه در منابع ذکر . (یک برنامه کاربردي که در آن از متودها و وراثت استفاده شده باشد بنویسد و اجرا کند
)شده

ساختمان داده ها: فصل سوم
مثال در جاوا (کار با ساختمان داده ها . آشنایی با الگوریتم هاي جستجو و مرتب سازي و نحوه تحلیل آنها از لحاظ تئوري

Vector ،HashSet ،HashMap ،Array ،ArrayList، (...
:تکلیف عملکردي

. استفاده شده باشد بنویسد و اجرا کند) ArrayListمثالً (یک برنامه کاربردي که در آن از ساختمان هاي داده - 
.الگوریتم هاي متفاوت جستجو و مرتب سازي را براي دسته اي از داده ها اجرا و کارایی آنها را مقایسه کند- 

خطایابی:فصل چهارم
...).خطاي تقسیم بر صفر، (و انواع خطاها) Exception Handling(پردازش خطا 

:تکلیف عملکردي
)تمرینات آخر فصل مربوطه در منابع ذکر شده. (برنامه کاربردي بنویسد و آن را پردازش خطا کندیک 

I/Oساختارهاي :  فصل پنجم

I/Oساختارهاي 

: تکلیف عملکردي
. یک برنامه کاربردي که داده ها را از یک فایل بخواند و پس از پایان الگوریتم نتایج را در یک فایل ذخیره کند
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رابط گرافیکی:فصل ششم
).GUI(طراحی رابط گرافیکی 

: تکلیف عملکردي
.باشد بسازد) ...، Button ،TextField(یک رابط گرافیکی کاربردي که شامل انواع اشیا 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
انتخاب کند ولی مدرس می تواند با توجه به پیشینه برنامه نویسی دانشجویان و مهارت خود هر زبانی را براي تدریس - 

.در صورت امکان توصیه می شود که زبان جاوا تدریس شود
توصیه اکید می شود که دانشجویان از طریق پیاده سازي عملی برنامه ها و الگوریتمها آنها را فرابگیرند و نه با جزوه - 

.نویسی صرف
.کالس هاي حل تمرین و رفع اشکال جدي گرفته شوند- 
.کار تیمی، پروپوزال نویسی و مسائل مربوطه جدي گرفته شوندمهارت هاي مدیریت پروژه و- 
ارائه منابع و مراجع اینترنتی به دانشجویان براي یافتن پاسخ سواالت خود و نیز بروز رسانی مهارتهاي کسب شده - 

.بسیار توصیه می شود

منابع آموزشی. 4
: منابع پیشنهادي

-T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, Introduction to algorithms,

The MIT Press, 2009.
- J. Deitel and H. M. Deitel, Java How to Program, Prentice Hall, 2012.

- B. Eckel, Thinking in Java, MindView Inc., 2006.
، صدرا حسین زاده قلزم )مترجم(زاده قلزم برنامه بنویسیم، پال جی دیتل، هاروي دیتل، حسین ابراهیمJAVAچگونه با-
)ویراستار(

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
)پیشنهادي(نمره 10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
)پیشنهادي(نمره 5حل تمرینات و تکالیف : ارزشیابی فرآیند

)پیشنهادي(نمره 5انجام پروژه عملی : ارزیابی پوشه کار
. بصالحدید خود می تواند ارزشیابی میان ترم نیز برگزار کند و تخصیص نمره را به نحو مقتضی انجام دهدمدرس 

:سایر نکات
.محتواي این درس می بایست در هر زمان بر اساس فناوري روز تغییر کند

این سرفصل بر اساس زبان . کندریز مواد می تواند بر حسب فناوري روز و زبان برنامه نویسی که مدرس انتخاب می کند تغییر 
.جاوا تنظیم شده است
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»توپولوژي عمومی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

توپولوژي عمومی درسی است که در آن به شیوه اي ساده و در عین حال حرفه اي براي هر مجموعه ي  دلخواه اسـکلت بنـدي   
وجود انواع متنوع  توپولـوژي  روي مجموعـه   . نامیده می شوندهاي متنوعی داده می شود که توپولوژي هاي روي آن مجموعه

ها، ابزار الزم را براي مطالعه آنها از نقطه نظر ریاضیات، فیزیک، فنی و مهندسی، جامعه شناسی و علوم اجتمـاعی و سـایر علـوم    
توپولـوژي هـایی کـه روي آن دو    پیوسته بودن یا نبودن یک تابع بین دو مجموعه، عالوه بر ضابطه  تـابع، بـه   . فراهم می سازد

در هر مطالعه کاربردي، متخصص موضوع با انتخاب توپولوژي هـاي مناسـب   . مجموعه در نظر گرفته می شودبستگی جدي دارد
در ایـن درس،  . روي مجموعه هاي مورد استفاده، بهره برداري هاي کافی را از مجموعه ها و توابع بین آنها بـه عمـل مـی آورد   

بـا ارائـه مثالهـاي    . اصول و شیوه هاي ساخت و مطالعه توپولوژي هاي متنوع روي مجموعه ها مطرح مـی گـردد  بطور جامع به 
همچنین، در ایـن  . روشن و کاربردي، توانایی نگرش جامع به مجموعه ها و توابع در ذهن دانشجومعلمان ایجاد و تثبیت می شود

و خاصـیت  ) اول و دوم ( و انواع فشردگی و خاصیت هاي شمارایی درس خاصیت هاي مهم توپولوژیکی از قبیل  انواع همبندي
دانشجو معلمان، پس از قـرار گـرفتن در معـرض ایـن     . هاي جداسازي مطرح و با ارائه مثال هاي روشن و جالب تبیین می شوند

ه هـا، توابـع و پیوسـتگی    درس عالوه بر آشنایی بیشتر با این مفاهیم و مهارتها، با اشراف کافی آماده ي تدریس مباحث مجموعـ 
براي درك بسیاري از پدیده هاي اطراف کـه نیـاز بـه مدلسـازي و درك     . توابع  و کاربرد هاي آنها  در دوره متوسطه خواهند بود

با مطالعه این درس فرد قادر خواهـد  . الگوهاي ملموس وجود دارد ، پتانسیل قوي موجود در توپولوژي عمومی راه گشا خواهد بود
. ت شهودي به درك روشنی از دگردیسی هاي طبیعی برسد که در واقع کاربردي از همانسانی هاي توپولوژیک هسـتند شد بصور

ذهنی  دانش آمـوزان از قبیـل جهـت پـذیري اشـکال و اجسـام       -دانشجو معلمان قادر خواهند بود به انبوهی از سواالت شهودي
به همدیگر و دهها پدیده فیزیکی  پاسخ دقیق و آسان ارائه کند، کـه  هندسی ، قابل تبدیل بودن پیوسته اشکال و اجسام هندسی 

.این امر می تواند در طراحی فرصتهاي یادگیري کالسی کمک شایانی به وي نماید

مشخصات درس
ــوع درس ــري: ن -نظ

عملی
3: تعداد واحد

ساعت48:زمان درس
آنالیز ریاضی : پیشنیاز

1

توپولوژي عمومی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/اهداف
با مطالعه مفاهیم و قضایاي ارائه شده درك روشنی از دگردیسی هاي طبیعی بدست آورده و با 
کاربردهاي آنها آشنا شده و بواسطه حصول درك عمیق از مفاهیم پایه اي و آشنایی با روشهاي 

اي روشن در این حوزه پشتوانه فکري در طراحی فرصتهاي یادگیري کالسی مطالعه و تبیین مثال ه
.براي این درس کسب می نماید
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شایستگی 
:اساسی

ck&pck 1کد-
-3و1-3و2-1و1
3

3سطح2سطح1سطح هامالك

دانشجو معلم بتواند درك مفاهیم توپولوژیک
ــاریف  ــا درك تعـ بـ
ــه اي ،  ــاهیم پای مف
مثالهــاي عینــی و  

از فضاهاي ملموس 
توپولوژیک را درك 

ــد ــک . کنـ روي یـ
ــاهی   ــه متن مجموع
چنــد پایــه متفــاوت 
ــپس   ــازد و سـ بسـ

ــاي   ــوژي هـ توپولـ
تولیــد شــده توســط 
پایه هـا را بسـازد و   

.مقایسه کند
ــور   ــین بطـ همچنـ
ــابه و   ــهودي تش ش
ــدي ،  ــاوت همبن تف
ــاده،  ــدي سـ همبنـ
ــی و   ــدي راه همبن
انواع همبندي هاي 
ــعی را درك  موضــ

ه و مثال سـاد . نماید
. ارائه کند

ــا  ــم ب دانشــجو معل
ــحیح از  درك صــ
ــاي   ــیت هـ خاصـ

ــوژیکی ،   توپولــــ
ــاي  ــد مثالهـ بتوانـ
متنوع از  فضاهاي 
ــا  ــک را  ب توپولوژی
هم مقایسه کنـد و  
بتواند گـزاره هـا و   
ــاي   ــیه هــ قضــ
کالسیک را همراه 
. با اثبات یاد بگیـرد 

در این سطح بایـد  
ــراي  ــادر باشــد ب ق
توپولـــوژي هـــاي 
داده شده روي یک 

موعه پایه هاي مج
مختلف بیابد و عدد 
کاردینال پایه ها را 

.  مشخص نماید
همچنــین بتوانــد   
بطـــور منطقـــی و 
رسـمی همبنــدي ،  
همبنـــدي ســـاده، 
ــی و  ــدي راه همبن
انواع همبندي هاي 

و دانشجو معلم بتواند مثالها
نا مثالهاي خاص و مهـم را    

درك کند و قادر باشد روي 
مجموعه هاي شناخته شده 
توپولوژي هـاي متنـوع بـا    
. خـواص مطلـوب را بســازد  

همچنین، صورت و احکـام  
.   ویژه و مهم را یـاد بگیـرد  

در مقایسه انـواع همبنـدي   
ــا،   ــردگی ه ــواع فش ــا، ان ه
ــه   ــین در مقایســ همچنــ
خاصیت هاي هاسـدورف ،  

رمـال بـه ثبـات    منتظم و ن
ــا و   ــد و  مثاله ــی برس ذهن

نامثال هاي  مهم و متنـوع    
در این سـطح  . را یاد بگیرد

باید قادر باشد براي  اثبـات  
احکــام در مــورد فضــاهاي 
ــو   ــه نحـ ــک ، بـ توپولوژیـ
شایسته از پایه هاي مناسب 
ــد   ــتفاده نمای ــا اس . آن فض

ــاهاي   ــاي فض ــیت ه خاص
توپولوژیک را از روي پایـه  

اثبـات  هاي آن تشخیص و
.نماید

ــق و   ــی و دقی ــور منطق بط
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ــورد  موضــعی در م
فضـاهاي ملمــوس  
ــات  را درك و اثبــ

و بتواند  مثال . کند
. ساده ارائه کند

ــاط    ــوع ارتبـ ــل موضـ اصـ
ــاي   ــی هـ ــمی ویژگـ رسـ
همبندي ، همبنـدي سـاده،   
ــی و انــواع    ــدي راه همبن
همبندي هـاي موضـعی در   
مورد فضاهاي توپولوژیـک  
. دلخواه  درك و اثبات کنـد 

ــواص   ــن خـ ــد ایـ و بتوانـ
توپولوژیک را  مقایسه کنـد  

. و ادعاي خود را ثابت کند

ــب  ــل  ، کس ــارت ح مه
ــاي   ــوزه ه ــئله در ح مس

.ذکر شده

دانشجو معلم بتواند  
در مورد هرکـدام از  
ــاهاي  فضـــــــــ
توپولوژیک مثال ها 
و تمرینات سرراست 
ــل  را درك و حــــ

بطور کمی در . نماید
هـــر فصـــل پـــنج 
تمرین ساده را حـل  

.کند

دانشجو معلم بتواند  
در مورد هرکدام از 
ــاهاي  فضــــــــ
ــال  ــک مث توپولوژی
ــات   ــا و تمرینـ هـ
ــط را درك و  متوس
. حـــــل نمایـــــد

همچنــین، بایــد در 
ایــن ســطح بتوانــد 
ــاهیم و  مفــــــــ
مهارتهاي آموختـه  
ــات   ــده را در اثب ش
گزاره هاي تکمیلی 
ــائل   ــل مسـ و حـ
ترکیبی و تطبیقـی  
فضـــــــــــاها و 
زیرفضـــــــاهاي 
توپولوژیک بصورت 

.مبتکرانه بکارگیرد

ــد  در   ــم بتوان ــجو معل دانش
مورد هرکـدام از فضـاهاي   
توپولوژیـــــک خـــــواص 

ــارف را  تو ــوژیکی متعـ پولـ
تشخیص دهد و درسـتی و  
نادرستی گزاره ها در مـورد  
ــد و   ــاها را بفهم ــواع فض ان
بتوانــد بــراي قضــیه هــاي 
ــز    ــات و نی ــده اثب ــم ای مه
. تحلیــل اثبــات ارائــه کنــد

بتواند بـراي احکـام مشـابه    
قضایاي مهم برهـان ارائـه   
کند و در هر فصـل دسـت   
کم پنج مسئله سخت حـل  

د در این همچنین، بای.  کند
ســطح بتوانــد مفــاهیم و   
مهارتهاي آموختـه شـده را   

ــی    ــائل تعمیم ــل مس در ح
. بصورت مبتکرانه بکارگیرد
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مفاهیم پایه :  فصل اول
توابع مجموعه اي، فضاي توپولوژیک، پایه و زیر پایه ،  مثالهایی از ساخت فضاهاي توپولوژیـک بـا اسـتفاده از پایـه و زیرپایـه،      
مثالهایی از یافتن پایه و زیرپایه براي فضاهاي توپولوژیک ، زیرفضاي توپولوژیک،  حاصلضرب هاي دکارتی و جعبه اي فضاهاي 

وپولوژیک و فضاهاي متریک، نقاط انباشتگی و حدي،  درون و بستار و مرز یـک  زیرمجموعـه از   توپولوژیک،  ارتباط فضاهاي ت
. نگاشت خارج قسمتی، توپولوژي خارج قسمتی. فضاي توپولوژیک، نگاشت هاي پیوسته ،  باز و بسته

:تکلیف یادگیري
عریف ها، مثال ها، گزاره ها و قضیه پرسش ها و تمرینات مروري مبتنی بر رویکرد تاکید روي نکات اساسی و کلیدي ت-2

.مسئله ها و تمرینات ترکیبی  و تطبیقی -2.  ها
:تکلیف عملکردي

.سوال ها و مسائل اثباتی و استداللی و تمرین هاي تعمیمی ، ابتکاري و ساختنی

خاصیت هاي توپولوژیکی مقدماتی: فصل دوم
تباط بین آنها ، مثالها و نامثال هـایی از انـواع همبنـدي و فشـردگی،  نقـش      انواع همبندي و ارتباط بین آنها، انواع فشردگی و ار

. همبندي و فشردگی در عملکرد توابع پیوسته، باز و بسته
:تکلیف یادگیري

پرسش ها و تمرینات مروري مبتنی بر رویکرد تاکید روي نکات اساسی و کلیدي تعریف ها، مثال ها، گزاره ها و قضیه -2
مسئله ها و تمرینـات  -2.  ه انواع همبندي ها و فشردگی ها  و تاثیر آنها در عملکرد انواع  توابع ها در خصوص مقایس

.ترکیبی  و تطبیقی 
:تکلیف عملکردي

.سوال ها و مسائل اثباتی و استداللی و تمري هاي تعمیمی ، ابتکاري و ساختنی

اصول شمارایی و جداسازي: فصل سوم
مثالها  و نامثـال  . فضاي  پیرافشرده . فضاهاي تفکیک پذیر، هاسدورف، تیخونوف، منتظم و نرمال فضاهاي شماراي اول و دوم، 

.ها
:تکلیف یادگیري

پرسش ها و تمرینات مروري مبتنی بر رویکرد تاکید روي نکات اساسی و کلیدي تعریف ها، مثال ها، گزاره ها و قضیه -2
.مسئله ها و تمرینات ترکیبی  و تطبیقی -2.  ها
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:تکلیف عملکردي
.سوال ها و مسائل اثباتی و استداللی و تمري هاي تعمیمی ، ابتکاري و ساختنی

.متري سازي و فشرده سازي: فصل چهارم
اسمیرنوف ، مقایسه متري سازي ها ، مثال ها و نامثال ها،  فشرده سازي تک نقطه -متري سازي اوریسون، متري سازي ناگاتا

.، مثال ها و نامثال ها)ماکسیمال(چخ -سازي استون، فشرده) مینیمال (اي 

:تکلیف یادگیري
پرسش ها و تمرینات مروري مبتنی بر رویکرد تاکید روي نکات اساسی و کلیدي تعریف ها، مثال ها، گزاره ها و قضیه -2

.مسئله ها و تمرینات ترکیبی  و تطبیقی -2.  ها
:تکلیف عملکردي

.ستداللی و تمرین هاي تعمیمی ، ابتکاري و ساختنیسوال ها و مسائل اثباتی و ا

.کاربردهاي توپولوژي: فصل پنجم
برق، همبافت دو بعـدي، بعـد توپولوژیـک، توپولـوژي در نظریـه هندسـه       –آب -توپولولوژي در نظریه گراف،  مسئله توزیع گاز

متناهی، توپولوژي در رمزنگاري 
:تکلیف یادگیري

مبتنی بر رویکرد تاکید روي نکات اساسی و کلیدي تعریف ها، مثال ها، گزاره ها و قضیه پرسش ها و تمرینات مروري -2
.مسئله ها و تمرینات ترکیبی  و تطبیقی -2.  ها

:تکلیف عملکردي
.سوال ها و مسائل تعمیمی ، ابتکاري و ساختنی

.پروژه هاي کارشناسی: فصل پنجم
.در سایر علومچند پروژه مطالعاتی در خصوص نقش توپولوژي 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
از آنجایی که این درس نیاز به شهود بسیار باالیی دارد و یادگیري هر بخش مبنایی براي فصل بعدي به حساب می آید نیاز 

ن بـا  همچنـی . است تا استاد در کنار روش تدریس مستقیم خود دانشجو را درگیر یادگیري و فرایندهاي تصویرسـازي نمایـد  
توجه به اهمیت اثبات ها، الزم است تا بخشی از روند تدریس به صورت مستقیم، و بخشی دیگر به صورت گروهی با کمک 
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.دانشجویان و بخشی به عنوان فرصت یادگیري انفرادي توسط دانشجو در منزل صورت گیرد

منابع آموزشی. 4
.ترجمه دکتر یحیی تابش و دیگرانمانکرز،. ر. توپولوژي، نخستین درس، نوشته جیمز-1

.سادرلند ، ترجمه دکتر مگردیچ تومانیان. درآمدي بر توپولوژي عمومی، نوشته آ–2
توپولوژي عمومی، تالیف دکتر کاظم للهی–3

4- Topology,  James Dugundji
5 -General Topology, John Kelley

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 10آزمون مباحث نظري به میزان : انیارزشیابی پای

نمره 3عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها : ارزشیابی فرآیند
نمره 3مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار

نمره4: ارزشیابی پروژه گروهی
. ارزشیابی از یادگیرنده اساس تکالیف یادگیري در طول نیمسال، تکالیف عملکردي و آزمون پایان نیمسال انجـام مـی شـود   

. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(مبناي ارزیابی تکالیف 
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»ریاضیدر آموزش فلسفه معلمی« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

معرفی درس و منطق آن. 1
فلسفه معلمی ریاضی در پی آن است که دانشجو را با تاریخچه معلمی ریاضی در ایران وسایر کشورها آشنا نماید و یک دید کلـی از  
دانش مورد نیاز یک معلم ریاضی را در حیطه هاي دانش محتوایی، دانش پداگوژي عمومی و دانـش پـداگوژي محتـوایی و دانـش     

. عمومی ارائه نماید
مشخصات درس

نظري: ع درسنو
1: تعداد واحد
ساعت16: زمان درس

ندارد: پیشنیاز

فلسفه معلمی: نام درس

در پایان این واحـد یـادگیري دانشـجو    : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:قادر خواهد بود

دانشجو معلم ضمن مطالعه  دوره هاي آماده سازي معلمان ریاضی در ایران و 
برخی کشورهاي دیگر در دهه هاي اخیر با اهداف دوره ها و برنامه هاي درسی به 

آشنایی با معلمان ریاضی موفق و نمونه . صورت کلی و اجمالی آشنا می شود
ا ساختار کلی برنامه درسی در ادامه دانشجو ب. معاصر نیز از اهداف این درس است

ریاضی دانشگاه فرهنگیان در حیطه هاي دانش محتوایی، دانش پداگوژي عمومی 
تاکید اصلی بر ارتباط . و دانش پداگوژي محتوایی و دانش عمومی آشنا می شود

دانشجو باید بتواند . بین دانش محتوایی و دانش پداگوژي محتوایی خواهد بود
ط هر یک از حیطه هاي موجود در برنامه درسی ریاضی دالیل حضور و شیوه ارتبا

.  را توجیه کند

شایســـــــتگی 
:اساسی

Ck&pck 1-1کد
و 3-3و 2-1و 
4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك

تبیین نقـش هـر   
یـــک از حیطـــه 
هاي چهـار گانـه   
موجود در برنامـه  

درسی

آشنایی با تاریخچه دوره هـاي  
تربیت دبیر ریاضی  و استخراج

تاکیدات اساسی آن دوره ها

تبیین هر یـک  از حیطـه   
ــوایی،   ــش محت ــاي دان ه
دانش پداگوژي عمومی و 
دانش پداگوژي محتـوایی  

و دانش عمومی 

تبیین ارتباط ارتباط 
میــــان دانــــش  
محتــوایی و دانــش 

پداگوژي محتوایی
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دبیري ریاضی در ایران و جهانتاریخچه دوره هاي: فصل اول
دوره هاي دبیري ریاضی در ایران در دهه هاي اخیر، دوره هاي دبیري ریاضی در کشور هاي موفق در ارزیـابی هـاي بـین المللـی     

ی و مانند ژاپن، سنگاپور و کره جنوبی، آشنایی با دبیران موفق و نمونه ایران، آشنایی کلی با دانش محتوایی، دانش پداگوژي عمـوم 
دانش پداگوژي محتوایی و دانش عمومی

:تکلیف یادگیري
.دانشجوي معلمی بتواند ساختار  و تاکیدات اساسی دوره هاي دبیري را به اجمال توصیف کند

:تکلیف عملکردي
. دانشجوي معلمی ویژگی هایی را براي یک دبیر ریاضی شایست ارائه نماید

دانش موضوعی: فصل دوم
محتواي کلی برنامه درسی، آشنایی با محتواي برنامه درسی ریاضیات مدرسه اي و آشنایی با حوزه هاي کالن دانش آشنایی با 

.ریاضی مانند جبر، هندسه، اعداد و آمار و احتمال

:تکلیف یادگیري
ریح کنددانشجو بتواند هر یک از حوزه هاي کالن دانش ریاضی مانند جبر، هندسه، اعداد و آمار و احتمال را تش

را 
:تکلیف عملکردي

.دانشجوي معلمی بتواند ارتباط هر یک از دروس برنامه دبیري را با دروس  برنامه درسی ریاضیات مدرسه اي را مشخص کند

دانش پداگوژي محتوا: فصل سوم
گوژي ریاضی، آشنایی با آشنایی با دانش پداگوژي ریاضی و جایگاه آن در آموزش ریاضی، ارتباط بین دانش ریاضی و دانش پدا

.فرآیند هاي ریاضی نظیر حل مسئله، استدالل و اثبات، گفتمان ریاضی و بازنمایی هاي ریاضی و مدل سازي ریاضی

:تکلیف یادگیري
. دانشجو معلمان باید بتوانند ارتباط بین دانش پداگوژي و دانش ریاضی را بیان کنند

:تکلیف عملکردي
.ند یک واحد یادگیري را بر اساس ارتباط بین دانش پداگوژي و دانش ریاضی طراح نماینددانشجو معلمان باید بتوان
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راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
راهبردهاي تدریس شامل تدارك فرصت هاي یادگیري مستقیم در ارتباط بـا برخـی موضـوعات و نیـز ایجـاد محیطـی بـراي        

استاد در برخی از مباحث با توجه .. متناسب با موضوع  مورد نظر می باشدیادگیري هاي اکتشافی و غیر مستقیم توسط دانشجو 
تواند بـه  این فعالیت می. به زمان آموزشی و صالحدید خود مسئولیت تدریس برخی موضوعات را به عهده دانشجویان قرار دهد

.توسط دانشجویان انجام شودصورت انفرادي یا گروهی

منابع آموزشی. 4

National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and standards for
school mathematics. Reston, VA: Author.

.سومچاپفاطمی،انتشارات،( 1375 )شهریاريپرویزترجمهي.ریاضخالقیت.( 1962 )جورجپولیا،

ریاضیمقاله هاي منتشر شده در مجله رشد اموزش 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
:مالك ارزشیابی دانشجویان به صورت زیر می باشد

: ارزشیابی پایانی-
نمره10امتحان کتبی پایان ترم به میزان 

:ارزشیابی هاي میانی-
نمره5امتحان میان ترم به میزان 

نمره2میزان مشارکت دانشجو در فعالیت هاي کالسی، 
نمره3عملکرد دانشجو در امتحانات هفتگی، 

:سایر نکات
پیشنهاد می شود استاد بنابه فرصت آموزشی براي هر یک از فصلهاي تدریس شده از دانشجویان خود بخواهد تـا یـک فعالیـت    

. ی طراحی نمایندآموزش
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ي ریاضی از همراهی با آخرین تحوالت و رویکردهاي نوین آموزشی و مواجهه با اهداف، نیازها و امکانات جدید در حیطه
المللی ریاضی نظیر آزمون تیمز از سوي دیگر، ضرورت بازنگري هاي بینآموزان ایرانی در آزمونیک سو و نتایج نامطلوب دانش

لذا الزم .  داردبه کلیت نظام آموزش ریاضی در ایران و اتخاذ تدابیري نو در مواجهه با تغییرات نوپدید را بیش از پیش روشن می
ي آموزشی، با تکیه بر چارچوب یرهترین حلقه از زنجنماید که معلمین و آموزشگران ریاضی به عنوان آخرین و چه بسا مهممی

آشنایی پیشینی با . اي را مورد بازنگري و بازاندیشی قرار دهنداند، ریاضیات مدرسهریزي درسی فراگرفتهکلی که در فرایند برنامه
د آن فرایند هاي کلی برنامه درسی، به معلمان چشم اندازي چند بعدي و جامه خواهد بخشید که به مدریزي درسی و مولفهبرنامه

ي این درس بتواند هدایتگر فعالیت عامالن هاي درس، گونه اي دیگر ببینند و لذا امید است که مطالعهآموزش را در کالس
. ي ارزشمند و اساسی ریاضیات باشدتربیت، در حوزه

افزایش دانش و آموخته،یابی عملی به مفاهیم نظري پیشریزي درسی با نگاه تخصصی ریاضی، دستنگرش به برنامه
لذا ضروري به . هاي درس موجب خواهد شدواقعی عمل در کالسي ریاضی را در موقعیتاي معلمان آیندهبهبود عمل حرفه

هاي تئوریک مطرح شده در سطح کالن سند رسد دانشجو معلمان با مرور منابع علمی در این زمینه و آشنایی با آرماننظر می
هاي ي یادگیري ریاضی و سند راهنماي برنامه درسی ریاضی، آن را در سطحی خردتر  در کالسبرنامه درسی ملی در حوزه

ي شود این درس با ماهیت آمیختهاز همین رو پیشنهاد می. ها گام بردارنددرس اجرایی کنند و در راه عملی شدن این آرمان
.  نظري و عملی ارائه شود

مشخصات درس
2:تعداد واحد
: نوع درس

واحد نظري،1
واحد عملی1

:زمان درس
ساعت32

:پیشنیاز
ریزي درسیبرنامه

ي ریاضیریزي درسی در حوزهبرنامه: نام درس

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

درسی برنامه درسی ملی  و برنامهریزي درسی، آشنایی با سند با اشراف بر مبانی، اصول و مراحل برنامه
ریزي ي ریاضی، مولفه هاي برنامه درسی ریاضی را بشناسد و با استناد به آن، به برنامهمصوب در حوزه

ریزي و با مطالعه برخی منابع معتبر حوزه برنامه. درسی اجرایی براي هر درس یا کتاب درسی اقدام کند
.د را در این موضوع به روز رسانی کنداي مناسب دانش خودرسی ریاضی، به شیوه

شایستگی 
:اساسی

ck&pk&pck
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، 3-1، 2-2، 1-2کد 
2-3 ،4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك
آشنایی با سند برنامه 

درسی ملی 
تواند با اتکا به می

مفاهیمی که در 
ریزي درس برنامه

درسی فرا گرفته 
هاي برنامه مؤلفه

درسی ریاضی را در 
برنامه درسی ملی 

.  تشخیص دهد

می تواند براي هر یک از 
هاي 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 هاي برنامه 
درسی ریاضی در سند 

با برنامه درسی ملی، 
نگاهی ارزیابانه متن سند 
را تجزیه و تحلیل کند و 

به نقاط ضعف و قوت 
. آن اشاره کند

آشنایی با راهنماي 
مصوب برنامه درسی 

ریاضی

تواند چارچوب می
کلی راهنماي برنامه 

درسی ریاضی را 
معرفی کند و به 

مولفه هاي موجود در 
. آن اشاره کند

می تواند براي هر یک از 
هاي راهنماي مؤلفه

برنامه درسی ریاضی 
. تعریفی ارائه کند

هاي تواند بین مولفهمی
راهنماي برنامه درسی 
ریاضی و سند برنامه 

درسی ملی ارتباط برقرار 
.کند

اجراي برنامه درسی 
در قالب یکی از 

هاي دروس و کتاب
ریاضی مقطع متوسطه

تواند براي یکی از می
دروس یا یکی از 

ضی هاي ریاکتاب
مقطع متوسطه برنامه 

درسی اجرایی 
پیشنهاد کند ولی 

برنامه پیشنهادي او 
فاقد انسجام و 

چارچوب قابل قبول 
است و بازخوردهاي 

اصالحی، تاثیر 

تواند براي یکی از می
- دروس یا یکی از کتاب

هاي ریاضی مقطع 
متوسطه برنامه درسی 
در اجرایی پیشنهاد کند و
برنامه پیشنهادي او 

عالوه بر رعایت قواعد 
کلی پژوهشی، چارچوب 

ارائه شده منطقی و 
مستدل و قابل قبول 

تواند براي یکی از می
- دروس یا یکی از کتاب

هاي ریاضی مقطع 
متوسطه برنامه درسی 

اجرایی پیشنهاد کند و در 
برنامه پیشنهادي او 

داراي بنیاد پژوهشی 
-بهدقیق است و ضمن

کارگیري زبان مناسب 
ارائه، از چارچوب منطقی 

برخوردار بوده و نگاه 
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چندانی در بهبود 
.عملکرد ندارد

انتقادي یا نگاه تطبیقی . است
با سایر کشورها بر غناي 

. کار او افزوده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

مرور پیشینه برنامه درسی ریاضی در ایران: فصل اول

مقاله دکتر گویا(ریاضی در ایران ي برنامه درسی سیر تاریخچه(
 مقاله دکتر ریحانی(آشنایی کلی با برنامه درسی کشورهاي پیشرو در آموزش ریاضی (
ي ترجمه مانی رضاییمقاله-ها و تهدیدهافرصت(ي ریاضی ریزي درسی در حوزهضرورت برنامه(

: تکلیف عملکردي

ي منابع معرفی شدهمطالعه
هاي آموزش ریاضی بر اساس تجربیات به طور مثال بیان و توصیف چالش(ر مباحث کالسی شرکت فعال و نقادانه د

)ها، به شکل مکتوب یا بحث گروهیشخصی یا مطالعات انجام شده و پیشنهاد راهکاري براي این چالش

ي برنامه ریزي درسی ریاضیمرور اسناد باالدستی در حوزه: فصل دوم

فقط رویکرد و جهت گیري کلی، معلم، محتوا، (ي یادگیري ریاضی نگاه به حوزهمرور سند برنامه درسی ملی با
)33-35و حوزه تربیت و یادگیري ریاضی، ص11-13یادگیري و ارزشیابی، ص -یاددهی

معرفی کلیات راهنماي مصوب برنامه درسی ریاضی.

: تکلیف عملکردي

ي منابع معرفی شدهمطالعه
براي مثال میزان مطابقت و همخوانی راهنماي برنامه درسی ریاضی با سند برنامه (شرکت فعال در مباحث کالسی

)درسی ملی، به شکل مکتوب یا بحث گروهی

بررسی عناصر هدف و محتوا در برنامه درسی ریاضی: فصل سوم
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درسی ملی هاي کلی در سازماندهی محتوا و آموزش حوزه ي ریاضی در سند برنامهگیريبررسی قلمرو حوزه و جهت
).36ص(

ي عناصر هدف و محتوا در راهنماي برنامه درسی ریاضی و بررسی میزان تطابق آنها با یکدیگر و سازگاري آن مطالعه
با سند برنامه درسی ملی

:تکلیف عملکردي

ي دو منبع معرفی شدهمطالعه
 ی با سند برنامه درسی ملی در بررسی میزان تطابق راهنماي برنامه درسی ریاض(شرکت فعال در مباحث کالسی

)ي مورد بحثخصوص مؤلفه
هاي ریاضی متوسطه، نگارش اهداف درس انتخابی و انتخاب یک درس یا مبحث از سرفصلهاي موجود در کتاب

نگارش (ي پیشنهاد براي بهبود محتوا بررسی انطباق و سازگاري محتوا با اهداف با تکیه بر برنامه درسی ریاضی و ارائه
تواند به صورت اختیاري با مقایسه محتواي درسی بین ایران و یکی از کشورهاي پیشرو در آموزش بخش میاین 

) ریاضی همراه باشد

در ) آموزناظر به نقش متقابل معلم و دانش(هاي یاددهی و یادگیري بررسی عنصر روش: فصل چهارم
برنامه درسی ریاضی

12و13صص(لم در سند برنامه درسی ملی یادگیري و نقش مع-بررسی رویکرد یاددهی(
 بررسی عناصر رویکرد یاددهی و یادگیري در راهنماي برنامه درسی ریاضی و بررسی میزان تطابق آن با سند برنامه

درسی ملی

:تکلیف عملکردي

ي دو منبع معرفی شدهمطالعه
 ریاضی با سند برنامه درسی ملی در بررسی میزان تطابق راهنماي برنامه درسی (شرکت فعال در مباحث کالسی

)ي مورد بحثخصوص مؤلفه
همان (ي درس آموز در ارائهیادگیري و پیش بینی فعالیت معلم و دانش-پیشنهاد رویکرد مناسب و مطلوب یاددهی

.با تکیه بر راهنماي برنامه درسی ریاضی) درسی که در جلسه پیش توسط دانشجو انتخاب شد

صر ارزشیابی در برنامه درسی ریاضیبررسی عن: فصل پنجم

 13ص(بررسی عنصر ارزشیابی در سند برنامه درسی ملی.(
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ي ارزشیابی در راهنماي برنامه درسی ریاضی و بررسی میزان تطابق آن با سند برنامه درسی ملیمطالعه مؤلفه.

:تکلیف عملکردي

ي دو منبع معرفی شدهمطالعه.
 رسی میزان تطابق راهنماي برنامه درسی با سند برنامه درسی ملی در خصوص بر(شرکت فعال در مباحث کالسی

).ي مورد بحثمؤلفه
هاي مطلوب ارزشیابی براي درس انتخابی با نگاهی به برنامه درسی ریاضیپیشنهاد روش.

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

براي این درس، قبالً آموزش داده شده و قرار است ریزي درسی به صورت پیش نیازياز آنجا که مبانی و اصول کلی برنامه
توسط ي ریاضی عمق بیشتري پیدا کند و به صورتی عملیکه دانش پیشینی در این خصوص، با نگاه تخصصی به حیطه

بدین ترتیب. طلبدي آموزشگر و دانشجویان را میمعلمان ریاضی تمرین شود، لذا آموزش این درس مشارکت دوجانبه-دانشجو
-در هر جلسه نیمی از زمان کالس، به ارائه. ي قبلی حاضر شوندي این درس با مطالعهشود دانشجویان در هر جلسهپیشنهاد می

معلمان و بررسی عملکرد ایشان در انجام تکالیفی -ي مباحث کلی توسط آموزشگر و نیمی دیگر به بحث و تبادل نظر با دانشجو
. واهد گذشتکه در هر جلسه به عهده دارند، خ

منابع آموزشی. 4

 ي یادگیري ریاضیبا تمرکز به حوزه(سند برنامه درسی ملی(
سند راهنماي برنامه درسی ریاضی
 ،بررسی تطبیقی آموز فرایند حل مساله در "، 1389ریحانی، ابراهیم؛ احمدي، غالمعلی؛ کرمی زرندي، زهرا

امریکا، استرالیا، ژاپن، سنگاپور و ي کشورهاي ي متوسطهبرنامه درسی آموزش ریاضی دوره
.105ي تعلیم و تربیت، شماره ، فصلنامه"ایران

 ،آموزش "اي در ایرانهاي درسی ریاضی مدرسهگیري برنامهسیر تحول و شکل"، 1390گویا، زهرا ،
.4، شماره 28ریاضی، دوره 

 ،ترجمه رضایی، مانی، آموزش ریاضی، ، "؟آیا به استانداردهاي ملی تجویزي نیاز داریم"، 1390یوسیسکن، زلمان
.4، شماره 28دوره 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

)نمره14(ي تکلیف عملکردي پایانی آزمون مباحث نظري و ارائه:ارزشیابی پایانی
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و مباحث ي منابعها و تجارب خود را با مطالعه، دانشجویان در قالب یک آزمون مکتوب پایانی، یادگیريبخش نظريدر 
. کنندهاي آموزشگر و با نگاهی توصیفی و تا حدي انتقادي ارائه میکالس درس، بر اساس پرسش

. ارائه خواهد شد) به شکل فردي یا گروهی(کار تولیدي توسط دانشجویان بخش عملیدر 

بسته (بین دانشجویان تقسیم شده و در قالب کار گروهی یا فردي هاي ریاضی متوسطهکتابشود عناوین پیشنهاد می
ریزي درسی نگریسته شده و با مراجعه به به هر کتاب درسی از منظر برنامه) ي دانشجو یا صالحدید آموزشگربه عالقه

دسترس از سایر هاي درسی در اسناد باالدستی و استفاده از منابع مناسب و در صورت امکان با نگاه تطبیقی به کتاب
هاي برنامه درسی در بطن هر کتاب درسیمؤلفه، انتقاديو تا حد ممکن ايتوصیفی و مقایسهکشورها، به شکلی 

مشخص شود و ضمن بررسی ضرورت و منطق وجودي آن کتاب درسی و بررسی اجمالی اهداف و محتواي آن، 
.لوب براي آن پیشنهاد شودي مطیادگیري، نقش معلم و ارزشیابی به شیوه-رویکرد یاددهی

هاي هاي یادگیري، کیفیت فعالیتمیزان مشارکت او در فعالیت(عملکرد دانشجو در طول ترم :ارزشیابی فرآیندي
).نمره6(دهی خواهد بود مالك نمره) عملکردي پیش بینی شده و میزان مشارکت او در فعالیت هاي گروهی

به عنوان مثال حل (هاي درسی مقطع متوسطهیک درس از یکی از کتابشود هر دانشجو در طول ترم پیشنهاد می
ي بسته به عالقه(را انتخاب کرده و در قالب کار گروهی یا فردي ...) درجه دو، یا اتحادهاي جبري، مفهوم حد ومعادله 

مقاالت (نابع مناسب ریزي درسی بنگرد و با استفاده از مبه آن درس از منظر برنامه) دانشجو یا صالحدید آموزشگر
توصیفی، ، به شکلی )هاي در دسترس از سایر کشورهاموجود، اسناد پشتیبان کتاب درسی و در صورت امکان کتاب

آموزشگر . را مشخص کند یا پیشنهاد دهدهاي برنامه درسی در بطن آن درسمؤلفه، انتقاديو تا حد ممکن تطبیقی
دي ارائه شده را بررسی نموده و بازخوردهاي اصالحی به دانشجویان ارائه موظف خواهد بود در طول ترم تکالیف عملکر

.کند
خواهد بود) کلمه1500تا 500(ي تکالیف عملکردي فرایندي به شکل مکتوب و شامل ارائه.

: سایر نکات

ریزي برنامهي شود این درس توسط آموزشگرانی ارائه شود که تسلط کافی به مفاهیم و مباحث دو حوزهپیشنهاد می
.داشته باشند) الخصوص ریاضیات مقطع متوسطهعلی(هاي آموزش ریاضی اي و چالشدرسی و ریاضیات مدرسه

ذکر این نکته ضروري است که . منابع مورد نیاز این درس باید پیشاپیش در اختیار آموزشگر و دانشجویان قرار گیرد
. بررسی شده و ورود به جزییات الزامی نیستراهنماي مصوب برنامه درسی ریاضی شکلی کلی معرفی و

 دانشجویان در هر جلسه باید با آمادگی قبلی حاضر شده و عالوه بر شرکت در مباحث کالسی، تکالیف عملکردي خود
.را ارائه کنند

خواهد بود) کلمه1500تا 500(ي تکالیف عملکردي فرایندي به شکل مکتوب و شامل ارائه.
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طول ترم به تکالیف عملکردي دانشجویان بازخوردهاي اصالحی داده و در فرایندي رفت و آموزشگران باید در
.بازگشتی دانشجویان را در انجام تکالیف به شکلی بهینه راهنمایی و هدایت کنند

رعایت اخالق پژوهشی ي پژوهشی استاندارد، آموزشگران، عالوه بر آموزش نگارش تکالیف فرایندي و پایانی به شیوه
.را در انجام تکالیف و فعالیتهاي عملی متذکر شده و پایش نمایند

تواند از منابع تکمیلی در آموزش استفاده کرده یا شکل انجام تکالیف عملکردي آموزشگر به صالحدید خود می
.تغییر دهد) ي این درسبا حفظ هدف کلی ارائه(فرایندي و پایانی را 
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»ریاضیآموزشتدریس درراهبردهاي«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

اي بر کم هاي معلم حرفهاي است که دراختیار معلم است و شایستگیهاي آموزش و برنامه درسی، عرصهآموزش در تمامی نظام
شود تا معلمان به سبب میبدیل معلم در آموزش و اختیارات ناشی از آن فهم و پذیرش این نقش بی. گذاردو کیف آن تاثیر می

آشنایی معلم با راهبردهاي آموزش در رشته تخصصی، یکی از ابزارهاي . مجهز شوند» قابلیت اجتهاد در موقعیت تربیتی«سالح 
مسئولیت معلم براي موثرساختن آموزش، موضوعی . الزم و ضروري براي دستیابی به شایستگی اجتهاد در موقعیت آموزشی است

هاي متنوع و متغییر گاههاي مختلف و متعارض آموزش مطرح است و چنین مسئولیتی را معلمان باید در موقعیتاست که در دید
هاي هاي علمی و از سوي دیگر نیازمند انطباق یافتهآموزشی به انجام رسانند که از سویی نیازمند عمل بر بنیاد دانش و یافته

علت، دانش در باره راهبردهاي آموزش و توانایی تبدیل این دانش به عمل در به همین . هاي خاص تربیتی استعلمی با موقعیت
آنچه دانشجومعلمان را براي . معلمان آینده براي هرگونه فعالیت موثر و موفق است» ابزار«ترین هاي آموزشی، ضروريموقعیت

هاي تبدیل دانش آموزش به اه قابلیتکند، کسب دانش در باره راهبردهاي آموزش در رشته تخصصی به همرموثربودن کمک می
در این درس، دانشجومعلمان . هاي شخصی و توان هنري استهاي واقعی بر اساس تجربههاي تدریس متناسب با موقعیتروش

شوند و هاي عملی آنها آشنا میبا انواع راهبردهاي آموزش با تشریح مبانی، اصول، مراحل و شرایط بکارگیري راهبردها و نمونه
. کنندتوان و تعهد الزم براي فهم و بکارگیري آن دانش را کسب می

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

هاي اصول و  روش: پیشنیاز
تدریس

انفرادي: نحوه آموزش

تدریس در آموزش ریاضیراهبردهاي : نام درس

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

تجربی از راهبردهاي آموزش در رشته تخصصی خود ارائه کند و چگونگی فهمی مدلل و داراي شواهد
هاي خود اي را طراحی نماید و از ایدهتدریس بر بنیاد یک راهبرد آموزش در یک موقعیت خاص رشته

دانشجومعلم در پایان این واحد یادگیري برخی از همچنین، . براي عمل در آن موقعیت دفاع کند
شناسد و ضمن شناخت برخی منابع معتبر، قادر و متعهد راهبردهاي آموزش رشته تخصصی خود را می

. هاي جستجوي دانش در این حوزه، دانش خود را روزآمد کنداست با بکارگیري روش

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
:شایستگی اساسی

PK 3-2&2-2کد
PCK 4-3&3- 3کد

ـ شناخت 
راهبردهاي 

آموزش 

توانسته است به بیان 
تعاریفی از راهبرد آموزش 
و معرفی انواع آن اقدام 
کند و شرحی از هر 
راهبرد به استناد منابع 

به تبیین راهبردهاي 
اي بر آموزش مدرسه

اساس متغییرهاي 
مختلف متمایزکننده آن 
مبتنی بر منابع علمی 

به توسعه دانش مربوط به 
راهبردهاي آموزش با مراجعه 

کند و به منابع دیگر اقدام می
بر اساس تامالت خود، 

بندي دیگري از طبقه
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درس و گفتارهاي کالس 
. ارائه نماید

کند و تشریحی اقدام می
به زبان خاص خود ارائه 

.نمایدمی

راهبردها در رشته تخصصی 
خود تنظیم و از آن دفاع 

.کندمی

تولید روش 
بر بنیاد 

هاي آموزه
راهبرد 
آموزش

توانسته است براي عمل 
در یک موقعیت، یک 
راهبرد را معرفی کند و 
براي دفاع از آن، شرح 
آنچه در منابع و مباحث 
درس در ارتباط با 
موضوع آمده است، مورد 

. استناد است

بر اساس یک موقعیت 
استناد نقشخاص به 
تخصصی و معلم رشته

متغییرهاي واقعی 
موقعیت توانسته یک 
راهبرد متناسب را معرفی 
کند و از آن با استناد به 

مخصوصا منابع (منابع 
و ) خارج از درس

استدالل شخصی دفاع 
. نماید

توانسته است خود را در نقش 
معلم تخصصی متصور شود 

-و بر آن اساس به تصمیم
هاي واقعی تگیري در موقعی

یا فرضی اقدام و به عنوان 
اي معلم ایفاي نقش حرفه

اي که راهبردها کند به گونه
فرد براي را به طور منحصربه

موقعیت خاص تخصصی 
.بکار گرفته است

انجام 
تکالیف

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

. شخصی است

هاي ارائه شده پاسخدر 
قواعد کلی پاسخگویی 
پژوهشی رعایت شده و 
سطحی عمیق از 
بازخوانی تجربه دیده 

شود که قابل پذیرش می
. است

هاي ارائه شده داراي پاسخ
بنیاد پژوهشی دقیقی است و 
ضمن بکارگیري زبان 
مناسب ارائه، از سازماندهی و 
حتی محتواي بدیع برخوردار 

. است

اي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنهفرصت. 2
:اي آن به شرح ذیل سازمان یافته استمحتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 
طرح ضرورت و جایگاه موضوع و اول

ایجاد انگیزه جهت پیگیري درس 
ــالم   ــی و اع ــیابی تشخیص و ارزش

شناسایی انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگـرش و سـطح دانـش مربـوط،    
معرفی برنامه و سرفصل درس، تشریح منطـق درس و کاربردهـاي آن بـراي    
معلمان، معرفی تکالیف عملکردي و چگونگی ارزیابی از عملکـرد دانشـجویان   
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. بر اساس پیامدها و سطوح عملکردبرنامه درس

تشریح چیستی و چرایـی راهبـرد   دوم
آموزش

هـا  تاکید بر ارتباط(شناسی و شرح گستره موضوعی راهبردهاي آموزش مفهوم
، تبیین کارکرد راهبردهـاي آمـوزش در   )و تمایزهاي راهبرد آموزش با تدریس

هـاي راهبردهـاي آمـوزش،    بنـدي اي، معرفی انـواع طبقـه  هاي مدرسهفعالیت
. تشریح چارچوب معرفی راهبردهاي آموزش در این درس

اي راهبردهایی که همه دانشجومعلمان موظفند به بررسی مقایسه:1ف تکلی
بـراي پـنج   (شود اقدام نمایند و نتیجه را در جلسـه هشـتم   در کالس ارائه می

بـه صـورت   ) براي پنج راهبرد دسته دوم(و جلسه چهاردهم ) راهبرد دسته اول
کتبی ارائه به صورت ) گانههمه راهبردهاي یازده(شفاهی و در جلسه شانزدهم 

.کنند
مبتنــی بــر  (آمــوزش مســتقیم  سوم

)سخنرانی بهبودیافته
گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیان

ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشـریح وضـعیت   اصول، زمینه
.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان

باره امکـان و چگـونگی بکـارگیري در مـدارس     گفتگوهاي گروهی در : عملی
.ایران بر اساس مطالعات قبلی

دانشجویان به شناسایی یک فیلم مرتبط با یکی از راهبردها اقدام : 2تکلیف 
.دهندکنند و آن را در جلسه پنجم نمایش میمی

شـرح مبـانی نظـري، معرفـی     گـذاران،  تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیان)گفتگویی(آموزش مباحثه محور چهارم
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشـریح وضـعیت   اصول، زمینه

.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکـان و چگـونگی بکـارگیري در مـدارس     : عملی

.ایران بر اساس مطالعات قبلی
گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      بکارگیري، معرفی بنیانتشریح سابقه آموزش گروه محورپنجم

ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشـریح وضـعیت   اصول، زمینه
.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان

گفتگوهاي گروهی در باره امکـان و چگـونگی بکـارگیري در مـدارس     : عملی
.ایران بر اساس مطالعات قبلی

نمایش فیلم:فعالیت خاص
ــره ششم ــوزش به ــاوري  آم ــد از فن گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانمن
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ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشـریح وضـعیت   اصول، زمینهاطالعات و ارتباطات
.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان

امکـان و چگـونگی بکـارگیري در مـدارس     گفتگوهاي گروهی در باره: عملی
.ایران بر اساس مطالعات قبلی

هـاي را  شما براي بکارگیري این راهبرد تصمیم دارید چه کوشش:3تکلیف 
به عمل آورید؟

گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانآموزش متکی به ظرفیت انتقاديهفتم
شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشـریح وضـعیت   ها و اصول، زمینه

.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکـان و چگـونگی بکـارگیري در مـدارس     : عملی

.ایران بر اساس مطالعات قبلی
ــی   هشتم ــادگیري و بررسـ ــون یـ آزمـ

اي راهبردهاي آموزشمقایسه
.جلسات گذشته به روش مورد نظر مدرسبرگزاري یک آزمون از مباحث 

ایجاد فرصت براي گفتگوي جمعی جهت مقایسه راهبردهاي مورد بحـث بـر   
.اساس تکالیف انجام شده

گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانآموزش مشاوره محورنهم
ی، تشـریح وضـعیت   ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنوناصول، زمینه

.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکـان و چگـونگی بکـارگیري در مـدارس     : عملی

.ایران بر اساس مطالعات قبلی
کنند و آن را در دانشجویان به شناسایی یک فیلم مرتبط اقدام می: 4تکلیف 

.دهندجلسه دوازدهم نمایش می
.نتایج آزمون و اعالم بازخورد مدرسگزارش: فعالیت خاص

گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانآموزش شبکه محوردهم
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشـریح وضـعیت   اصول، زمینه

.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکـان و چگـونگی بکـارگیري در مـدارس     : عملی

. ایران بر اساس مطالعات قبلی
ــر راي یازدهم ــی ب ــوزش مبتن ــري آم گی

کالسی
گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیان

یت ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشـریح وضـع  اصول، زمینه
.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان
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گفتگوهاي گروهی در باره امکـان و چگـونگی بکـارگیري در مـدارس     : عملی
.ایران بر اساس مطالعات قبلی

گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانهاي کوتاهآموزش مبتنی بر بازيدوازدهم
بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشـریح وضـعیت   ها و شرایط اصول، زمینه

.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکـان و چگـونگی بکـارگیري در مـدارس     : عملی

.ایران بر اساس مطالعات قبلی
نمایش فیلم: فعالیت خاص

گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      معرفی بنیانتشریح سابقه بکارگیري، آموزش مبتنی بر یادداشت تحلیلیسیزدهم
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشـریح وضـعیت   اصول، زمینه

.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکـان و چگـونگی بکـارگیري در مـدارس     : عملی

.ایران بر اساس مطالعات قبلی
ــادگیر چهاردهم ــون یـ ــی آزمـ ي و بررسـ

اي راهبردهاي آموزشمقایسه
.برگزاري یک آزمون از مباحث جلسات گذشته به روش مورد نظر مدرس

گانـه بـر   ایجاد فرصت براي گفتگوي جمعی جهت مقایسـه راهبردهـاي پـنج   
.اساس تکالیف انجام شده

ــذاري مســئولیت  پانزدهم ــا واگ آمــوزش ب
تدریس به شاگردان 

گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      رفی بنیانتشریح سابقه بکارگیري، مع
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشـریح وضـعیت   اصول، زمینه

.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکـان و چگـونگی بکـارگیري در مـدارس     : عملی

.ایران بر اساس مطالعات قبلی
.آزمون و اعالم بازخورد مدرسگزارش نتایج: فعالیت خاص

ــهشانزدهم ــی مقایس ــاي بررس اي راهبرده
آموزش

اي راهبردهاي آموزش بر اساس مبانی نظري، شواهد پژوهشی بررسی مقایسه
.و الزامات اجرایی و ارزیابی وضعیت آنها در مدارس ایران

ارائه گزارش کتبی مقایسه راهبردهـاي آمـوزش   : فعالیت خاص
.توسط دانشجویان

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
آموزشـگر در قالـب   . شـود جانبـه آموزشـگر ـ دانشـجو انجـام مـی      هاي کالس درس با مشارکت همـه در این درس، آموزش
کند و دانشجوي این درس موظـف اسـت بـر اسـاس     هاي مقرر به معرفی هر یک از راهبردها اقدام میگفتارهاي درسی در نوبت
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همچنین، دانشجویان حـق دارنـد   . مطالعه منابع بپردازند و در گفتگوهاي هر جلسه با آمادگی مشارکت نمایدبرنامه اعالم شده به 
دقیقـه در  10ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقـت قبلـی، تـا    به طرح پرسش بپردازند و براي ارائه دیدگاه

گـردد و بـه صـورت عملـی در بـاره      مبحث به صورت نظري ارائـه مـی  در همه جلسات درس، یک . کالس درس ارائه نظر کنند
هـایی مطـرح   حال، در جلسات درس ممکن اسـت پرسـش  درعین. شوداي ایران، بحث و گفتگو میبکارگیري آن در نظام مدرسه

در جلسه بعد یا تواند به صورت شفاهیشود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می
تواند براي همـه یـا برخـی از دانشـجویان جـایگزین      ها میاین قبیل پرسش. شودبه صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه 

.درصد تکالیف مقرر درس تجاوز نکند50تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعداد آنها از 

منابع آموزشی . 4
استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوري و تاییـد شـوراي   . کتوب الزامی استدر این درس استفاده از منبع م-

.گروه آموزشی براي مدت مقرر در همان رشته بالمانع است
:شود، عبارتند ازبراي استفاده در این درس پیشنهاد می1398منابعی که تا پایان سال -

، ترجمه محمود مهرمحمدي و ابزارهایی براي تدریس: الگوهاي یادگیري): 1391. (و هاپکینز، د. جویس، ب؛ کالهون، ا
. سمت: تهران. لطفعلی عابدي

.مهرویستا: تهران. رویکردهاي تدریس): 1390. (و سولتیس، ج. فنسترمیچر، گ
:منبع تکمیلی

ضـا سـرکارآرانی،   ، ترجمه محمدرراهبردهایی براي آموزش اثربخش: الفباي مدیریت کالس درس): 1379. (ت. تابر، ر
.مدرسه: تهران

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
گیرد که در آن ارزشیابی پایانی در درس راهبردهاي آموزش در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت می: ارزشیابی پایانی

-بر اساس پرسشها و تجارب خود از کار عملی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس درس رادانشجویان یادگیري
. کنندهاي آموزشگر، ارائه می
شود و از سوي هاي بخش عملی درس را شامل میارزشیابی ضمن نیمسال از سویی تمام فعالیت: ارزشیابی ضمن نیمسال

گیرد و دستاورد هر دو قسمت بندي اعالم شده انجام میدیگر براي اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیري بر اساس زمان
.شودزشیابی نهایی بکارگرفته میجهت ار

آموزشگر در مواردي که . شودارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می: ارزشیابی تکالیف
. دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کنندمصلحت بداند، اجازه می

: شودارزشیابی به شرح زیر محاسبه میسهم هر یک از موارد 
درصد امتیاز 30: ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس
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درصد امیتاز 40: ـ آزمون ضمن نیمسال
درصد امتیاز 30: ـ آزمون پایانی

: سایر نکات
:مواردي که توجه به آن در این درس مهم است
. آمادگی مدام براي گفتگوهاي کالس

. مشارکت جدي و موثر در مباحث کالس
. رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس

.رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی
.مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید

.شودظرافت و زیبائی ظاهري تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می

»در آموزش ریاضیطراحی آموزشی« سرفصل درس 
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معرفی درس و منطق آن. 1
مندي را طراحی کنند که تفاوت هاي فردي، معلمان بایدبتوانند در راستاي اهداف نظام آموزشی فرصت هاي یادگیري نظام

اجتماعی بر یادگیري را مد نظر قرار داده وبتواند موفقیت عالیق و روش هاي یادگیري دانش آموزان، و نیز تأثیرات بافت و زمینه 
این امر مستلزم آن است که معلمان طراحی آموزشی را به عنوان یک رویکرد سیستمی بشناسند و . یادگیرندگان را تضمین نماید

-در چنین شرایطی معلمان به. بتوانند فرآیند آن را از مرحله شناسایی مسئله تا ارزیابی در یک موقعیت هاي واقعی تجربه نمایند
خواهند زد و طرحهاي اثربخشی را براي هاي یادگیري دستجاي اجراي طرح هاي از پیش تعیین شده، خود به خلق موقعیت

. پاسخ به نیاز یادگیرندگان در موقعیت هاي منحصر بفرد تولید خواهند نمود
مشخصات درس

عملی-نظري:  نوع درس
2: تعداد واحد

ساعت48: سزمان در
نظریه هاي : پیشنیاز

برنامه درسی/ یادگیري

طراحی آموزشی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
مؤلفه هاي طراحی آموزشی را به صورت نظام مند براي شناسایی، تحلیل، تصمیم گیري، و ارزیابی 

.استفاده قرار می دهدحل مسئله یادگیري مورد

:شایستگی اساسی
ck&pk&pck 2کد -
1&2-2&1-3&2 -
3&4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك

مسئله تبیین شده تبیین مساله 
است، اما اطالعات 
جمع آوري شده از 
طریق نیاز سنجی و 
تحلیل آن از تبیین 
مسئله پشتیبانی نمی 

. کند

مسئله تبیین شده است، 
جمع آوري و اطالعات 

شده از طریق نیاز سنجی 
و تحلیل آن از تبیین 

.مسئله پشتیبانی می کند

مسئله تبیین شده است، 
و اطالعات جمع آوري 
شده از طریق نیاز 
سنجی و تحلیل آن از 
تبیین مسئله پشتیبانی 
نموده و نشان می دهد 
که چگونه موقعیت ها و 
نیاز هاي متفاوت 
یادگیرندگان را مورد 

.ر داده استتوجه قرا
فرایند شناسایی و طراحی

مشکل / تبیین مسئله
فرایند شناسایی و تبیین 

مشکل را تا / مسئله
فرایند طراحی آموزشی 
را در تمامی مراحل  به 
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را تا تعیین تکالیف 
یادگیري عملیاتی 
نموده اما میان 
مراحل مختلف 
طراحی ارتباط نظام 

.   مندي وجود ندارد

تعیین تکالیف یادگیري 
عملیاتی نموده و میان 
مراحل و مؤلفه هاي 
طراحی ارتباط نظام 

.مندي وجود دارد

صورت نظام مند 
/ عملیاتی شده و مسئله

مشکل، روش نیاز 
سنجی، اهداف آماج، 
محتوا و تکالیف 
یادگیري با توجه به 
تفاوت هاي فردي از 
یکدیگر پشتیبانی می 

. نمایند

درس و ساختار آنهاي یادگیري، محتواي فرصت. 2
کلیات طراحی آموزشی: فصل اول

تعریف ضرورت و منطق طراحی آموزشی
)تحلیل،تصمیم گیري، راهبرد، ارزشیابی( مراحل طراحی آموزشی
گستره طراحی آموزشی

ارتباط تکنولوژي آموزشی با طراحی آموزشی
یادگیري با طراحی آموزشی/ ارتباط نظریه هاي آموزش

: تکالیف یادگیري
.پژوهشی در زمینه مباحث مطرح شده، تلخیص در قالب مقاله کوتاه و ارائه در کالس-مطالعه حداقل سه منبع علمی 

)تحلیل(فرایند طراحی آموزشی : فصل دوم
مشکل/ تعریف مسئله

مشکل/ شناسایی و تجزیه و تحلیل منبع مسئله
تجزیه و تحلیل نیازها

)الگوي هوتون، الگوي هناسالگوي ساندرز، ( روشهاي نیازسنجی
تحلیل نیازهاي مربوط به یادگیرندگان

تحلیل نیازهاي مربوط به موقعیت
تعیین راه حلهاي ممکن 

: تکالیف یادگیري
را شناسایی و با ) معلمان، دانش آموزان، کارکنان، اولیاء( با بکارگیري یکی از روشهاي نیازسنجی، نیازهاي یکی از گروه ها 

. مسئله ارائه دهد/ اه حل هایی براي مشکلتحلیل آن ر
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)تصمیم گیري(فرایند طراحی آموزشی : فصل سوم
تدوین اهداف آماج

بازنگري در اهداف و تعیین اولویت دست یابی به اهداف آماج
مقایسه تحلیل نیازها و اهداف آماج

تبدیل اهداف آماج به اهداف و پیامدهاي یادگیري
اهداف آموزشی

شیمحتواي آموز
تکالیف یادگیري

:تکالیف عملکردي
اهداف آماج را اولویت ) تحلیل نیازها و تعیین راه حل مشکل یا مساله( با استفاده از گزارش تکلیف عملکردي فصل دوم.1

. بندي نموده و آنها را به پیامدهاي یادگیري تبدیل نماید
تکالیف یادگیري با توجه را با توجه به انواع سبک با توجه به اهداف آموزشی تدوین شده، محتواي اصلی و تکمیلی و .2

.هاي یادگیري تعیین نماید
)راهبرد(فرایند طراحی آموزشی : فصل چهارم

بهره گیري از راهبرد در طراحی آموزشی
راهبردهاي طراحی آموزشی بر اساس نوع محتوا) الف

تعیین طرح / ارزشیابی تکوینی/تن تمرین و پرسشنوش/ تعیین رسانه/ طراحی( به خاطر سپردن اطالعات) 1طراحی آموزشی 
)مدیریت آموزشی
/ ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( به کار گیري مهارت طبقه بندي مفاهیم ) 2طراحی آموزشی 

)تعیین طرح مدیریت آموزشی
تعیین طرح / ارزشیابی تکوینی/ وشتن تمرین و پرسشن/ تعیین رسانه/ طراحی( به کارگیري مهارت روش کار) 3طراحی آموزشی 
)مدیریت آموزشی
تعیین طرح / ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( به کار گیري مهارت اصل) 4طراحی آموزشی 
)مدیریت آموزشی
تعیین طرح / ارزشیابی تکوینی/ پرسشنوشتن تمرین و / تعیین رسانه/ طراحی( درك ارتباط مفهومی ) 5طراحی آموزشی 
)مدیریت آموزشی
تعیین طرح /  ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( درك ارتباط علت و معلولی ) 6طراحی آموزشی 
)مدیریت آموزشی
تعیین طرح مدیریت / ی تکوینیارزشیاب/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( مهارتهاي تفکر برتر) 7طراحی آموزشی 

)آموزشی
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راهبردهاي طراحی آموزشی بر اساس نیازهاي یادگیرندگان) ب
ویژه دانش آموزان فراگیر) 1
ویژه دانش آموزان تیزهوش) 2
ویژه دانش آموزان با مشکالت عاطفی شدید)3
راهبردهاي طراحی آموزشی بر اساس موقعیت) ج
ویژه کالسهاي چند پایه) 1
مسائل بومی خاصویژه )2

: تکالیف عملکردي
و با در نظر گرفتن مراحل طراحی آموزشی، ) محتوا، نیازهاي یادگیرندگان و موقعیت( دو طرح آموزشی مبتنی بر یکی از راهبردها

.  تهیه نماید
)ارزشیابی(فرایند طراحی آموزشی :فصل پنجم

)ی؟ چگونهچرا؟ چه موقع؟ به منظور چه هدف( منطق ارزشیابی طرح آموزشی
بازنگري توسط متخصص

ارزشیابی تکوینی
ارزشیابی نهایی

ارزشیابی از طرح آموزشی
تکالیف عملکردي

تهیه مالك ها و سطوح کیفیت طرحهاي آموزشی و روش بازنگري طرحهاي آموزشی فصل چهارم 
.ارزیابی نقاط ضعف و قوت طرحهاي تهیه شده در کالس و ارائه بازخورد براي اصالح آن

طراحی تعاملی پیام: فصل ششم
تعامل در آموزش

نظامهاي تعامل متکی بر انسان
نظامهاي تعامل متکی بر چاپ

شنیداري-نظامهاي تعامل متکی بر وسایل دیداري
نظامهاي تعامل متکی بر رایانه

:تکالیف یادگیري
.نظامهاي تعامل تحلیل نمایدیک نمونه از گزارش مشاهدات کارورزي را بازنگري کند و  آن را بر اساس 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
روش مطالعه غیر مستقیم در قالب مطالعه موقعیت و تحلیل نقاد براي شناسایی و تبیین مسئله، تعیین نیاز یادگیرندگان و موقعیت 

ی، و مدل هاي طراحی آموزشی یادگیري، روش مستقیم در مرور منابع علمی در زمینه نظریه هاي یادگیري، مدل هاي نیاز سنج
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براي طراحی، تولید و ارزیابی یک نمونه طراحی آموزشی از روش حل مسئله . براي طراحی و حل مسئله شناسایی شده است
. استفاده می شود

منابع آموزشی. 4
:کتاب ها

تترجمه هاشم فردانش، انتشارات سم. راهبردها و فنون طراحی آموزشی، لشین، پوالك و رایگلوث.1
گانیه، بریگز و ویگر، ترجمه خدیجه علی آبادي، نشر دانا: اصول طراحی آموزشی، نویسندگان.2
رمی زفسکی، ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمت: طراحی نظامهاي آموزشی، نویسنده.3
بالانتشارات . فتحی واجارگاه، آقازاده و ابوالقاسمی: نیازسنجی برنامه ریزي درسی مدرسه محور، نویسندگان.4

:مقاالت
هاشم فردانش و مرتضی : ، نویسندگانشناسایی الگوي طراحی آموزشی مطلوب براي آموزش هاي صنعتی: مقاله.5

8، شماره 1387سال . نشریه مطالعات برنامه درسی. کرمی
هاشم فردانش، : ، نویسندهطراحی آموزشی از منظر رویکردهاي رفتارگرایی، شناخت گرایی و ساخت گرایی: مقاله.6

1377و بهار 1376نشریه علوم انسانی دانشگاه الزهرا، زمستان 
، نویسنده هاشم فردانش، نشریه مدرس نقد و بررسی دو دیدگاه سیستمی و ساخت گرایی در طراحی آموزشی: مقاله.7

1378پاییز . علوم انسانی 
i. Disigning Effective Hnstruction , Morroson, Ross & Kemp

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره5آزمون مباحث نظري : ارزشیابی پایانی
عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري و فعالیت هاي عملکردي پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت هاي : ارزشیابی فرآیند

نمره 5گروهی 
نمره 10مجموعه تکالیف عملکردي فردي و گروهی : کارتولیدي

مبناي . و آزمون پایان ترم انجام می شودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي 
.مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»در آموزش ریاضیسازيهاي تحصیلی و آزمونآزمون« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

ریزي درسی است و حتی فراتر آموزان یکی از عوامل مؤثر در برنامهارزیابی برنامه درسی و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش
. وسیله فرآیند انجام آن، پویایی و سالمت و حیات نظام آموزشی حفظ گرددهاي نظام آموزشی است تا بهاز آن، از ضرورت

پاسخ، آموزش حل مسئله محور، -هاي بازهاي آموزش ریاضی، ازجمله پژوهششیوههاي آموزش و تنوعموازات تغییر هدفبه
هاي 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 به همین دلیل . غییر کندها و نگاه به ارزشیابی نیز تطور طبیعی باید روشرویکردهاي آموزشی به
ي آموزشی باید با رویکردها و روش هاي نوین ارزشیابی آشنا شده و بتوانند بر ترین حلقه از زنجیرهعنوان آخرین و چه بسا مهم

در . طراحی و اجرا کنندیادگیري فعال ، ارزشیابی مناسب را در کالس درس -اساس آن روش ها، متناسب با شیوه هاي یاددهی
یادگیري –این درس دانشجویان با ارزشیابی در ریاضی به عنوان یکی از ارکان فرایند آموزش و در راستاي فرایند یاددهی 

. ریاضی آشنا شده و با توجه به اهداف و استانداردهاي ارزشیابی، ابزارهاي مناسب ارزشیابی ریاضی را نقد و بررسی می کنند
.ظرفیت هاي موجود در سواالت آزمونهاي بین المللی براي ارتقاء سطح یادگیري دانش آموزان استفاده کنندهمچنین از 
مشخصات درس

2:تعداد واحد
: نوع درس

واحد نظري،1
واحد عملی1

:زمان درس
ساعت48

:پیشنیاز
ارزشیابی پیشرفت 

تحصیلی

آزمون هاي تحصیلی و آزمون سازي: نام درس

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

با اشراف بر مبانی، اصول  و استانداردهاي ارزشیابی ریاضی و با آشنایی با رویکردها و روش هاي نوین 
س یادگیري به کار رفته در کال-ارزشیابی ریاضی می توانند از شیوه هاي ارزشیابی متناسب با شیوه یاددهی

همچنین توانایی نقد و بررسی شیوه . درس استفاده کنند و بر اساس آن آزمون سازي مناسبی را طراحی کنند 
.هاي ارزشیابی به کار رفته و آزمون ها را دارند

:شایستگی اساسی
ck&pk&pck

-2، 3-1، 2-2، 1-2کد 
3 ،4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك
می توانند دالیل آشنایی با لزوم 

تغییر شیوه هاي 
می توانند ضمن بیان 
لزوم تغییر شیوه ها و 

توانند ضمن تسلط بر سطح می
، اصول و رویکردهاي جدید 2
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تغییر شیوه هاي 
ارزشیابی سنتی ، 
آشنایی با اصول و 
رویکردهاي جدید 

ارزشیابی ریاضی 

ارزشیابی را بیان 
کنند و به تشریح 
اصول و رویکردهاي 
جدید ارزشیابی 
ریاضی بپردازند، اما 
درك جامعی از این 
دالیل و اصول و 
ارتباط آنها با هم 

ندارند 

رویکردهاي ارزشیابی و 
بیان اصول حاکم بر 
ارزشیابی جدید، به توجیه 
این دالیل و اصول 

.  بپردازند

ارزشیابی ریاضی را مورد نقد و 
.بررسی قرار دهند

آشنایی با روش 
هاي جدید 
ارزشیابی ریاضی و 
توانایی آزمون 
سازي بر اساس 

این روش ها

می توانند هر یک از 
روش هاي جدید 
ارزشیابی ریاضی را 
توصیف کرده و نحوه 
انجام آن را بیان 
کنند ولی توانایی 
آزمون سازي بر 
اساس این روش ها 

. را ندارند

می توانند ضمن تشریح 
هر یک از روش هاي 
جدید ارزشیابی و اصول
حاکم بر آن،  براي هر 
واحد درسی ریاضی 
آزمون سازي مناسب بر 
اساس هر یک از روش 

. ها انجام دهند

ضمن توانایی آزمون سازي 
مناسب بر اساس هر یک از 
روش هاي ارزشیابی ریاضی 
براي هر واحد درسی ریاضی، 
آزمون ها را مورد نقد و بررسی 
قرار دهند و نقاط قوت و ضعف 

.دآن را مشخص کنن

آشنایی با انواع 
آزمون هاي بین 

المللی ریاضی

با آزمونهاي بین 
المللی ریاضی از 
جمله تیمز  و نحوه 
برگزاري آن، سطوح 
سواالت آن و مسائل 
مربوط به آنها آشنا 

.هستند

ضمن آشنایی با آزمون 
هاي بین المللی ریاضی 
از جمله تیمز، با ساختار 
سواالت آنها آشنایی 
کامل دارند و می توانند 
براي هر واحد درسی 
سواالت مرتبط با آن را 
در این آزمونها مشخص 

. کنند

ضمن آشنایی با آزمون هاي 
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
یادگیري در کالس درس 

.20استفاده کنند

یند آموزش در جهت رفع به عنوان مثال مشخص کردن بدفهمی هاي دانش آموزان در یک مفهوم درسی بر اساس نتایج آزمون تیمز و طراحی فرآ٢٠
.این بدفهمی
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

لزوم تغییر نگرش نسبت به ارزشیابی ریاضی و تغییر رویکردهاي ارزشیابی ریاضی: فصل اول

   بیان مختصري از رویکردها و روش هاي سنتی ارزشیابی از جمله آزمون هاي کتبی
  تشریح انواع رویکردهاي ارزشیابی و لزوم تغییر رویکرد ارزشیابی ریاضی نسبت به گذشته
تشریح رویکرد جدید ارزشیابی ریاضی و اصول و استانداردهاي حاکم بر این رویکرد

: تکلیف عملکردي

نابع معرفی شدهي ممطالعه
 به طور مثال بیان و توصیف معایب شیوه هاي ارزشیابی سنتی ریاضی بر (شرکت فعال و نقادانه در مباحث کالسی

ها، به شکل مکتوب یا بحث اساس تجربیات شخصی یا مطالعات انجام شده و پیشنهاد راهکاري براي این چالش
)گروهی

ي برنامه ریزي درسی ریاضیالدستی مربوط به حوزهفصل دوم بررسی عنصر ارزشیابی در اسناد با

 13ص(بررسی عنصر ارزشیابی در سند برنامه درسی ملی.(
ي ارزشیابی در راهنماي برنامه درسی ریاضی مطالعه مؤلفه.

: تکلیف یادگیري

ي دو منبع معرفی شدهمطالعه.
 بررسی میزان تطابق راهنماي برنامه درسی با سند برنامه درسی ملی در خصوص (شرکت فعال در مباحث کالسی

).ارزشیابی

: تکلیف عملکردي

هاي مطلوب ارزشیابی براي درس انتخابی با نگاهی به برنامه درسی ریاضیپیشنهاد روش.

آشنایی با روش هاي ارزشیابی ریاضی: فصل سوم
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 5پوشه تحصیلی -4پروژه -3ژورنال -2انشاءنویسی -1روش هاي مختلف ارزشیابی ریاضی همانند آشنایی با-
ارزشیابی با استفاده -8مصاحبه یا ارزشیابی شفاهی -7خود ارزشیابی و ارزشیابی هم گروهان -6ارزشیابی عملکردي 

...کتبی و ارزشیابی -10ارشیابی با استفاده از حل مسئله -9از مسائل بازپاسخ 
آشنایی با نقشه مفهومی و کاربرد هاي آن در ارزشیابی

آشنایی با قابلیت هاي هر یک از روش هاي ارزشیابی براي ارزیابی سطوح  و نتایج مختلف یادگیري در درس ریاضی
:تکلیف یادگیري

مرور مطالب ارائه شده در کالس درس و تسلط بر مفاهیم ارائه شده
:تکلیف عملکردي

 بحث در خصوص روش هاي مختلف ارزشیابی ریاضی و قابلیت هر روش براي (شرکت فعال در مباحث کالسی
)ارزیابی سطوح و نتایج مختلف یادگیري

انجام تحقیق در خصوص هر یک از روش هاي ارزشیابی ریاضی و ارائه نتایج در کالس درس

ارزشیابی و روش هاي ارزشیابی آشنایی با روش هاي آزمون سازي بر اساس اهداف: فصل چهارم

  آشنایی با شیوه هاي آزمون سازي بر اساس روش هاي مختلف ارزشیابی

:تکلیف عملکردي

 شیوه هاي آزمون سازي بر اساس روش هاي مختلف ارزشیابی(شرکت فعال در مباحث کالسی(
مختلف یادگیري مورد انتظارانتخاب یک واحد درسی و آزمون سازي براي آن بر اساس نتایج یادگیري و سطوح
 نقد و بررسی آزمون هاي تولید شده توسط هم کالسی ها و ارائه پیشنهاداتی در خصوص بهبود آنها

)TIMSS(آشنایی با آزمونهاي بین المللی ریاضی از جمله تیمز : فصل پنجم

آشنایی اجمالی با آزمون بین المللی تیمز و نحوه برگزاري آن
 دوره هاي گذشته این آزمون و جایگاه ایران در دوره هاي گذشتهآشنایی با نتایج
 آشنایی با سواالت این آزمون ، نتایج بررسی پاسخ هاي شرکت کنندگان در این آزمون و بدفهمی هاي رایج دانش

آموزان بر اساس بررسی پاسخ هاي شرکت کنندگان 
:تکلیف عملکردي

تیمز و جایگاه ایران در دوره هاي گذشتهي نتایج دوره هاي گذشته آزمون مطالعه
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 و ارائه نتایج این ... مطالعه تحقیقاتی در خصوص علل کسب نتایج خوب توسط برخی کشورها همانند سنگاپور، ژاپن و
مطالعه در کالس

بررسی سواالت دوره هاي گذشته این آزمون و طبقه بندي آن بر اساس واحدهاي درسی ریاضی پایه هاي مختلف
و ارائه نتایج در کالس.... یق در مورد سایر آزمونهاي بین المللی ریاضی همانند کانگورو و تحق

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

از آنجا که مبانی و اصول کلی ارزیابی و ارزشیابی درسی به صورت پیش نیازي براي این درس، قبالً آموزش داده شده و 
ي ریاضی عمق بیشتري پیدا کند و به صورتی عملیوص، با نگاه تخصصی به حیطهقرار است که دانش پیشینی در این خص

بدین . طلبدي آموزشگر و دانشجویان را میمعلمان ریاضی تمرین شود، لذا آموزش این درس مشارکت دوجانبه-توسط دانشجو
در هر جلسه نیمی از زمان کالس، . ندي قبلی حاضر شوي این درس با مطالعهشود دانشجویان در هر جلسهترتیب پیشنهاد می

معلمان و بررسی عملکرد ایشان در انجام -ي 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 آموزشی. 4

. هاي رایج دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در حوزه محتوایی ریاضی شناسایی بدفهمی ). 1392(بخشعلی زاده، شهرناز 
.پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

.مؤسسه فرهنگی منادي تربیت: تهران. ارزشیابی در خدمت آموزش). 1382(رستگار، طاهره 
، دفتر انتشارات کمک آموزشی، سازمان 14-19، )105(29، مجله رشد آموزش ریاضی.ارزیابی ریاضی). 1390(غالم آزاد، سهیال 

. ریزي آموزشی، وزارت آموزش و پرورشپژوهش و برنامه
ترجمه زهرا گویا و . اسطوره ها، مدل ها، سوال هاي خوب، و پیشنهادهاي عملی: ارزیابی ریاضی). 1991(کراشتن مارك، جین 

.انتشارات فاطمی: تهران). 1387(مانی رضایی 
Afamasaga, K. (2009). Concept Mapping in Mathematics, Research into practice.

University of New England Australia. Springer.
Ching MOK, M. (2011). 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.187-216). Singapore: World Scientific Publishing Co.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

)نمره10(ي تکلیف عملکردي پایانی آزمون مباحث نظري و ارائه:ارزشیابی پایانی
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ي منابع و مباحث ها و تجارب خود را با مطالعه، دانشجویان در قالب یک آزمون مکتوب پایانی، یادگیريبخش نظريدر 
. کنندهاي آموزشگر و با نگاهی توصیفی ارائه میکالس درس، بر اساس پرسش

. ارائه خواهد شد) به شکل فردي یا گروهی(کار تولیدي توسط دانشجویان بخش عملیدر 

شود واحدهایی از کتابهاي ریاضی پایه هاي مختلف تحصیلی بر اساس عالیق دانشجویان و یا د میپیشنها
صالحدید اساتید انتخاب شود و به دانشجویان ارائه شود تا بر اساس نتایج یادگیري مورد انتظار از دانشجویان خواسته 

. شود تا آزمون مناسب براي آنها تهیه شود
هاي هاي یادگیري، کیفیت فعالیتمیزان مشارکت او در فعالیت(رد دانشجو در طول ترم عملک:ارزشیابی فرآیندي

).نمره10(دهی خواهد بود مالك نمره) عملکردي پیش بینی شده و میزان مشارکت او در فعالیت هاي گروهی
همه دانشجویان داشته شود اساتید محترم اهتمام الزم را در خصوص انجام تمامی تکالیف عملکردي توسط پیشنهاد می

.باشند و نیمی از زمان کالس به ارائه نتایج فعالیت هاي عملکردي دانشجویان اختصاص یابد
: سایر نکات

 منابع ارائه شده در بخش منابع پیشنهادي می باشد و آموزشگران می توانند براي ارائه هر بخش از محتوا، قسمتی از
.ر هست را انتخاب کرده و تدریس کنندمنابع که در بر دارنده محتواي مورد نظ

 هیچ یک از منابع مکتوب موجود به تنهایی براي این درس پیشنهاد نمی شود مگر آنکه طبق سرفصل محتوایی ارائه
، محتوایی تدوین گرددو پس از داوري و تصویب در شوراي گروه آموزشی براي مدت مقرر در این 2شده در بخش 

. رشته بالمانع است
شود این درس توسط آموزشگرانی ارائه شود عالوه بر تسلط بر درس آزمون سازي با رویکردهاي جدید پیشنهاد می

همچنین تدریس . ارزشیابی آشنایی داشته و فعالیت هاي تحقیقاتی مرتبط با آن را در رزومه کاري خود داشته باشند
.ضی بوده امکان پذیر باشداین درس فقط براي اساتیدي که رشته تحصیلی آنان آموزش ریا

 دانشجویان در هر جلسه باید با آمادگی قبلی حاضر شده و عالوه بر شرکت در مباحث کالسی، تکالیف عملکردي خود
.را ارائه کنند

 آموزشگران باید در طول ترم به تکالیف عملکردي دانشجویان بازخوردهاي اصالحی داده و در فرایندي رفت و
.ا در انجام تکالیف به شکلی بهینه راهنمایی و هدایت کنندبازگشتی دانشجویان ر

ي پژوهشی استاندارد، رعایت اخالق پژوهشی آموزشگران، عالوه بر آموزش نگارش تکالیف فرایندي و پایانی به شیوه
.را در انجام تکالیف و فعالیتهاي عملی متذکر شده و پایش نمایند

ابع تکمیلی در آموزش استفاده کرده یا شکل انجام تکالیف عملکردي تواند از منآموزشگر به صالحدید خود می
.تغییر دهد) ي این درسبا حفظ هدف کلی ارائه(فرایندي و پایانی را 
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»ریاضیدر آموزش تحلیل محتواي مواد آموزشی «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می گیرد این امکان را فراهم درك دانشجویان نسبت به مالك هایی که کیفیت مواد آموزشی 
می کند تا نقاط قوت و ضعف مواد آموزشی را شناسایی نموده و آن را با اقتضائات محیط یادگیري و نیاز دانش آموزان تطبیق 

با توجه به اینکه . ندکتاب هاي درسی اهمیت زیادي در همه نظام هاي آموزشی باالخص نظام هاي آموزشی متمرکز دار. دهند
نظام آموزشی کشور ما به صورت متمرکز می باشد، لذا توانایی تحلیل محتواي کتابهاي درسی ریاضی توسط دانشجویان این 
امکان را به آنان می دهد که ضمن آشنایی با ساختار و محتواي کتابها، نقاط ضعف موجود در آنها را شناسایی کنند و با طراحی 

بنابراین بیشترین تاکید این واحد درسی بایستی بر روي تحلیل . مناسب، کاستی هاي موجود را برطرف کنندواحد یادگیري 
.محتواي کتابهاي درسی ریاضی باشد

همچنین کسب تجربه در زمینه تحلیل مواد آموزشی زمینه مشارکت در فرآیند تولید مواد آموزشی در آینده را افزایش داده و 
رفیت در مدارس و مناطق آموزشی براي فاصله گرفتن از سیستم متمرکز فعلی در نظام آموزشی و رفتن منجر به شکل گیري ظ

.به سمت کاهش تمرکز می شود
مشخصات درس

2:تعداد واحد
: نوع درس

واحد نظري،1
واحد عملی1

:زمان درس
ساعت48

:پیشنیاز

تحلیل محتواي مواد آموزشی: نام درس

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

با انواع روشهاي تحلیل محتواي آموزشی آشنا شده و بتواند روش تحلیلی مناسبی را بر اساس اهداف تحلیل 
.انتخاب نماید

.مورد تحلیل قرار دهدمحتواي مواد آموزشی را بر اساس روشهاي مختلف تحلیل محتوا اعم از کمی و کیفی 
.با روشها و معیارهاي مناسب تحلیل محتواي مربوط به درس ریاضی آشنا باشد

کتابهاي درسی ریاضی را از منظرهاي مختلف مورد تحلیل قرار دهد و نقاط قوت و ضعف آنها را مشخص 
.کند

:شایستگی اساسی
ck&pk&pck

-2، 3-1، 2-2، 1-2کد 
3 ،4-3

3سطح2سطح1سطحهامالك
آشنایی با انواع 
روش هاي تحلیل 
محتوا و انتخاب 
روش تحلیلی 

با انواع روش هاي 
تحلیل محتوا آشنا 
می باشد اما توانایی 
انتخاب روش تحلیلی 

ضمن آشنایی با روشهاي 
تحلیل محتوا، توانایی 
انتخاب روش تحلیلی 
مناسب بر اساس اهداف 

توانایی نقد و بررسی روش 
انتخاب شده براي تحلیل را 
دارد و می تواند دالیل نقد خود 

.را به صورت مستدل بیان کند
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مناسب بر اساس 
اهداف تحلیل

مناسب بر اساس 
اهداف تحلیل را 

.  ندارد

.  تحلیل را دارد

توانایی تحلیل مواد 
آموزشی بر اساس 
روشهاي مختلف 

ل محتوا اعم تحلی
از روشهاي کمی 

یا کیفی

می تواند مواد 
آموزشی را بر اساس 
روش هاي مختلف 
تحلیل محتوا مورد 
تحلیل قرار دهد، اما 
تحلیلش داراي 

. نواقصی می باشد

می تواند ضمن انجام 
مناسب تحلیل مواد 
آموزشی بر اساس روش 
هاي مختلف تحلیل 
محتوا نتایج تحلیل را 

قوت و بیان کند و نقاط 
ضعف محتواي مورد 

.تحلیل را بیان کند

ضمن تسلط کامل بر تحلیل 
محتواي مواد آموزشی، توانایی 
نقد و بررسی تحلیل صورت 

.گرفته را دارد

آشنایی با روشها و 
معیارهاي مناسب 
تحلیل محتواي 
مواد آموزشی 

مربوط به ریاضی

با روشها و معیارهاي 
مناسب تحلیل 
محتواي مواد 

مربوط به آموزشی 
درس ریاضی آشنا 

.می باشد

ضمن آشنایی با روشها و 
معیارهاي مناسب تحلیل 
محتواي مواد آموزشی 
مربوط به درس ریاضی، 
محتواي 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 

.را داردریاضی 

تحلیل کتابهاي 
درسی ریاضی بر 
اساس معیارها و 
روشهاي تحلیلی 
مختلف و مشخص 
کردن نقاط قوت و 
ضعف موجود در 
کتابهاي درسی 

می تواند کتابهاي 
درسی ریاضی را بر 
اساس معیارها و 
روشهاي مناسب 
مورد تحلیل قرار 
دهد ولی تحلیلش به 
صورت کامل نمی 

.باشد

درسی ریاضی را کتابهاي 
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
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ریاضی

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

تحلیل محتواي مواد آموزشی: فصل اول

 خصوص تحلیل محتواکلیاتی در
ضرورت و اهمیت تحلیل محتوا
اهداف، تعریف و مفهوم تحلیل محتوا
ابعاد تحلیل محتوا
کاربرد تحلیل محتوا در نظام آموزش و پرورش

انواع تحلیل محتواي مواد آموزشی
مفاهیم، اصول و تکنیک هاي تحلیل محتوا
روش هاي کمی و کیفی در تحلیل محتوا و مراحل آن
تواي توصیفی، ارتباطی و استنباطی مواد آموزشیتحلیل مح

: تکلیف یادگیري

ي منابع معرفی شده و تسلط بر مفاهیم ارائه شده در کالس درسمطالعه

: تکلیف عملکردي

شرکت فعال و نقادانه در مباحث کالسی و ارائه نتایج مطالعات خود در خصوص تحلیل محتوا در کالس درس

....ساختار و ویژگی هاي مواد آموزشی اعم از برنامه درسی، کتاب هاي درسی و آشنایی با : فصل دوم 

آشنایی با نقش و ساختار برنامه درسی
 آشنایی با ساختار کتابهاي درسی
 آشنایی با ساختار سایر مواد آموزشی اعم از فیلم آموزشی، محتواي آموزشی چند رسانه اي و.....

: تکلیف عملکردي
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منبع معرفی شدهي دومطالعه.
شرکت فعال در مباحث کالسی و انتخاب مواد آموزشی مختلف و تعیین ساختارهاي آن در کالس درس

سازماندهی و اجراي تحلیل محتواي مواد آموزشی با تاکید بر کتابهاي درسی: فصل سوم

مراحل تحلیل محتواي مواد آموزشی
ابعاد تحلیل محتواي کتاب هاي درسی

:یادگیريتکلیف 

تسلط بر مفاهیم ارائه شده در کالس
مطالعه حداقل دو تحلیل محتواي کتاب درسی و ارائه نتایج آن در کالس درس

:تکلیف عملکردي

 بحث در خصوص روش ها و مراحل مختلف تحلیل محتوا و ابعاد تحلیل محتواي (شرکت فعال در مباحث کالسی
)کتابهاي درسی

اس عالیق دانشجویان و تحلیل محتواي آن و ارائه نتایج در کالس درسانتخاب کتاب درسی بر اس

آشنایی با روش ها و معیارهاي مناسب جهت تحلیل محتواي کتابهاي درسی ریاضی : فصل چهارم

روش هاي مناسب تحلیل محتواي کتابهاي درسی ریاضی
معیارهاي مناسب تحلیل محتواي کتابهاي درسی ریاضی

:تکلیف عملکردي

 شیوه هاي آزمون سازي بر اساس روش هاي مختلف ارزشیابی(شرکت فعال در مباحث کالسی(
 انتخاب بخشی از یک کتاب درسی ریاضی و تحلیل محتواي آن بر اساس معیارها و روش تحلیل محتواي مناسب و

مشخص کردن نقاط قوت و ضعف آن بخش از کتاب مورد تحلیل
عیارهاي مناسب تحلیل محتواي درس ریاضی و ارائه آن در قالب مقاله در مطالعه تحقیقات در خصوص روشها و م

کالس درس

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
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روش هاي بکارگرفته شده در / مطالعه فردي و تهیه خالصه نظام مند از منابع علمی در زمینه روش هاي تحلیل محتوا
.سی یا در سطح واحد آموزشیپژوهش هاي تحلیل محتوا و ارائه آن در سمینارهاي کال

.استفاده از شیوه مشارکتی در ارزیابی فعالیت هاي فردي و گروهی بر اساس مالك هاي تحلیل محتوا
استفاده از شیوه فعالیت گروهی در کالس درس براي انجام فعالیت هاي عملکردي و یا تهیه محتواي آموزشی جهت ارائه در 

کالس درس

منابع آموزشی. 4

:اصلیمنابع 
. انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی: نادر ساالرزاده: مترجم. تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی). 1380. (آر.هولستی، ال

.تهران
با تاکید بر کتابهاي درسی دوره (تحلیل محتواي کتابهاي درسی ) 1390(ایران نژاد، پریسا، رونقی، سیمین و شاه محمدي، نیره 

.انتشارات سرافراز: ، کرج1چاپ اول، جلد . )ابتدایی

:بع فرعیامن

تحلیل محتواي کتاب هاي درسی ریاضی جهت ارزیابی میزان ایجاد و توسعه توانایی تفکر، تجزیه و ) 1384(یارمحمدي، مسعود 
.معاونت پژوهشی وزارت علوم و فن آوري اطالعات. تحلیل در دانش آموزان
.انتشارات یادواره کتاب: چاپ اول، تهران. اصول برنامه ریزي درسی)1377(یارمحمدیان، محمدحسین 

انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی : تهران. تحلیل محتواي رسانه هاي آموزشی با تاکید بر کتاب هاي درسی) 1387(نوریان، محمد 
.، واحد جنوب)تهران(

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

)نمره4(ي تکلیف عملکردي پایانی و ارائه) نمره10(ظري آزمون مباحث ن:ارزشیابی پایانی

ي منابع و مباحث ها و تجارب خود را با مطالعه، دانشجویان در قالب یک آزمون مکتوب پایانی، یادگیريبخش نظريدر 
. کنندهاي آموزشگر و با نگاهی توصیفی ارائه میکالس درس، بر اساس پرسش

. ارائه خواهد شد) به شکل فردي یا گروهی(کار تولیدي توسط دانشجویان بخش عملیدر 

شود واحدهایی از کتابهاي ریاضی پایه هاي مختلف تحصیلی بر اساس عالیق دانشجویان و یا پیشنهاد می
ورد صالحدید اساتید انتخاب شود و به دانشجویان ارائه شود تا بر اساس معیارهاي مناسب و روش تحلیلی مناسب م

. تحلیل قرار گیرد
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هاي هاي یادگیري، کیفیت فعالیتمیزان مشارکت او در فعالیت(عملکرد دانشجو در طول ترم :ارزشیابی فرآیندي
دهی خواهد و بررسی پوشه کار دانشجویان مالك نمره)  عملکردي پیش بینی شده و میزان مشارکت او در فعالیت هاي گروهی

).نمره6(بود 
ود اساتید محترم اهتمام الزم را در خصوص انجام تمامی تکالیف عملکردي توسط همه دانشجویان داشته شپیشنهاد می

.باشند و نیمی از زمان کالس به ارائه نتایج فعالیت هاي عملکردي دانشجویان اختصاص یابد

: سایر نکات

 براي ارائه هر بخش از محتوا، قسمتی از منابع ارائه شده در بخش منابع پیشنهادي می باشد و آموزشگران می توانند
.منابع که در بر دارنده محتواي مورد نظر هست را انتخاب کرده و تدریس کنند

 هیچ یک از منابع مکتوب موجود به تنهایی براي این درس پیشنهاد نمی شود مگر آنکه طبق سرفصل محتوایی ارائه
تصویب در شوراي گروه آموزشی براي مدت مقرر در این ، محتوایی تدوین گرددو پس از داوري و 2شده در بخش 

. رشته بالمانع است
شود این درس توسط اساتیدي که داراي مدرك رشته آموزش ریاضی بوده و حتما سابقه تدریس دروس پیشنهاد می

.ریاضی در مدارس کشور را داشته باشند ارائه گردد
 شده و عالوه بر شرکت در مباحث کالسی، تکالیف عملکردي خود دانشجویان در هر جلسه باید با آمادگی قبلی حاضر

.را ارائه کنند
 آموزشگران باید در طول ترم به تکالیف عملکردي دانشجویان بازخوردهاي اصالحی داده و در فرایندي رفت و

.بازگشتی دانشجویان را در انجام تکالیف به شکلی بهینه راهنمایی و هدایت کنند
ي پژوهشی استاندارد، رعایت اخالق پژوهشی بر آموزش نگارش تکالیف فرایندي و پایانی به شیوهآموزشگران، عالوه

.را در انجام تکالیف و فعالیتهاي عملی متذکر شده و پایش نمایند
تواند از منابع تکمیلی در آموزش استفاده کرده یا شکل انجام تکالیف عملکردي آموزشگر به صالحدید خود می

.تغییر دهد) ي این درسبا حفظ هدف کلی ارائه(پایانی را فرایندي و 
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»در آموزش ریاضیطراحی واحد یادگیري«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

بتوانند در راستاي اهداف نظام آموزشی فرصت هاي یادگیري نظامندي را طراحی کنند که تفاوت هاي فردي، معلمان باید 
بتواند بافت و زمینه اجتماعی بر یادگیري را مد نظر قرار داده و، و نیز تأثیرات دانش آموزانیادگیريعالیق و روش هاي 

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

خواهند زد و طرحهاي اثربخشی را براي پاسخ به معلمان بجاي اجراي طرح هاي از پیش تعیین شده، خود به خلق موقعیت دست
. نیاز یادگیرندگان در موقعیت هاي منحصر بفرد تولید خواهند کرد

مشخصات درس
عملی:  نوع درس
1: تعداد واحد

32: زمان درس
ساعت
طراحی : پیشنیاز

آموزشی

طراحی واحد یادگیري: نام درس

:واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این : پیامدهاي یادگیري/ اهداف

استاندارد هاي محتوا در یک حوزه یادگیري یک واحد یادگیري طراحی، تدوین، اجرا / با تحلیل برنامه درسی
. و و بر اساس نتایج ارزیابی آن را مورد بازنگري قرار دهد

شایستگی 
:اساسی

ck&pk&pck

-2&1-2کد 
2&1-3&2-
3&4-3

3سطح2سطح1سطحهامالك

منطق و 
اهداف و 

محتوا

در تبیین چیستی، چرایی و 
چگونگی منطق واحد یادگیري 
ارتباط آن ها را با یکدیگر براي 
مشخص نمودن ماهیت اهداف و 
محتواي واحد یادگیري تعیین 

.تکلیف نکرده است

در تبیین چیستی، 
چرایی و چگونگی 
منطق واحد یادگیري 
ارتباط میان اهداف و 
محتواي واحد یادگیري 

.مشخص شده است

چیستی، چرایی و چگونگی 
تبیین شده در منطق واحد 
یادگیري به وضوح براي 
اهداف و محتواي واحد 
یادگیري تعیین تکلیف نموده 

. است
واحد یادگیري طراحی شده طراحی

شامل کلیه مؤلفه ها است اما 
واحد یادگیري طراحی 
شده شامل کلیه مؤلفه 

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

.نمی کند

ها است و  عناصر 
داراي انسجام و 

.هماهنگی است

عناصر داراي انسجام و 
هماهنگی است به گونه اي 
که منطق واحد یادگیري در 
هر یک از عناصر انعکاس 

. یافته است
د و نق

ارزیابی 
گزارش اجراي و ارزیابی واحد 
یادگیري منعکس کننده برخی از 
نقاط قوت و ضعف برجسته واحد 
یادگیري است و پیشنهادات 

بهبود واحد / منجر به اصالح
.یادگیري نمی شود

گزارش اجراي و 
ارزیابی واحد یادگیري 
منعکس کننده نقاط 
قوت و ضعف واحد 
یادگیري است و 

منجر به پیشنهادات 
ایجاد انسجام و بیشتر 
واحد یادگیري شده 

.است

گزارش اجراي و ارزیابی 
واحد یادگیري منعکس کننده 
نقاط قوت و ضعف واحد 
یادگیري است و پیشنهادات 
منجر به ایجاد انسجام و 
تأثیر گذاري بیشتر بر نتایج 

.یادگیري دانش آموزان است

ار آنهاي یادگیري، محتواي درس و ساختفرصت. 2
کلیات طراحی واحد یادگیري: فصل اول

رویکرد برنامه درسی و ارتباط آن ساختار واحد یادگیري 
ارتباط واحد هاي یادگیري در ساختار یک موضوع درس

مدل و عناصر واحد یادگیري/ارتباط ساختار
)چرایی(منطق واحد یادگیري 

)چیستی(پیامد هاي یادگیري / اهداف
یاگیريوسعت و توالی واحد 

)چگونگی(فرصت هاي یادگیري 
: تکلیف یادگیري

چند نمونه واحد هاي یادگیري را از منطر منطق واحدیادگیري و ارتباط اجزاء آن را با یکدیگر با توجه به منطق آن بررسی و 
.تحلیل و نقش آن را در هماهنگی عناصر واحد یادگري گزارش نماید

: تکلیف عملکردي
. ري متن منطق آن را با توجه به چیستی، چراي و چگونگی تدوین نمایدبراي یک واحد یادگی

استاندارد هاي محتوا و سازماندهی آن: فصل دوم
ایده کلیدي 
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مفاهیم اساسی 
ترسیم نقشه مفهومی 

حقایق و اطالعات جزئی
مهارت هاي اساسی

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

تعیین سطح توانایی دانش آموزان 
بازتعریف پیامد هاي یادگیري

: تکلیف عملکردي
مهارت اساسی مرتبط با آن در / اهداف در برنامه درسی براي آموزش یک ایده کلیدي مفاهیم/ با تحلیل استاندارد هاي محتوا

نمودار مهارت ها را ترسیم و ارتباط حقایق و اطالعات جزئی را با آن به /برنامه درسی یکی از موضوعات درسی نقشه مفهومی
.نمایش بگذارد
سازمان دهنده ها: فصل سوم

طبقه بندي پیامد هاي یادگیري
پایه/ دهنده مرکزيسازمان

وابسته به دنیا
وابسته به مفهوم

وابسته به کاوشگري
وابسته به یادگیري

وابست به کاربرد ها
) ایده کلیدي(سازمان دهنده آموزشی 

)انعطاف، قابلیت، تناسب(معیار ها 
شناسایی عنوان ها 
: تکلیف عملکردي

. نمودار مهارت ها روش سازمان دهنده را براي تولید واحد یادگیري مشخص و آن را تبیین نماید/ با توجه به نقشه مفهومی
فرصت هاي یادگیري : فصل چهارم
کلی/ آموزشی اصلیانتخاب راهبرد 

انتظارات عملکردي
پرسش هاي اساسی

اجتماعی/ بافت و زمینه فرهنگی
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دانش و تجربیات پیشین 
برانگیختن

سبک هاي یادگیري
مهارت هاي فراشناخت

تکالیف یادگیري 
نظم منطقی فرصت هاي یادگیري

: تکلیف عملکردي
ي را با در نظر گرفتن انتظارات عملکردي، سبک هاي با توجه به سازمان دهنده هاي مشخص شده فرصت هاي یادگیر

.طراحی و تولید نماید... یادگیري، مهارت هاي فراشناختی و
ارزشیابی: فصل پنجم

پیامد هاي یادگیري و مالك هاي سنجش
راهبرد هاي سنجش

رسمی
غیر رسمی

خود ارزیابی
ارزشیابی توسط همساالن

ارزشیابی توسط معلم
یادگیريارزشیابی از واحد

چگونه یادگیري  را بهبود دهیم؟
: تکلیف عملکردي

. پیامد هاي یادگیري واحد یادگیري طراحی شده را در قالب راهبرد هاي رسمی و غیر رسمی تدوین نماید.1
/ واحد یادگیري طراحی شده را در یک موقعیت آموزشی اجرا و نتایج ارزشیابی از عملکرد یادگیرندگان را براي اصالح.2

. ارتقاء واحد یادگیري مورد استفاده قرار دهد

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
د یادگیري، و از روش حل مسئله براي از روش مستقیم براي مطالعه و تحلیل برنامه درسی و سایر منابع علمی براي طراحی واح

. طراحی، تولید و ارزیابی یک نمونه واحد یادگیري می شود
منابع آموزشی. 4

-:منبع اصلی
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
.... آزمون مباحث نظري : ارزشیابی پایانی
- عملکردي پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري و فعالیت هاي : ارزشیابی فرآیند

نمره 6هاي گروهی 
نمره 14مجموعه تکالیف عملکردي فردي و گروهی : کارتولیدي

مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود
. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»1کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش ریاضی «درس  سرفصل

معرفی درس و منطق آن.1

ابعاد گوناگونی از سواد از جمله سواد اي با فناوري اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداري از زندگی بشر در عصر کنونی به گونه
ضرورت توجه . گردداطالعاتی، سواد رسانه اي، سواد رایانه، سواد فناوري، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب می

مندي از این بعد سواد یی و بهرهلذا آشنا. هاي رسمی وارد گردداطالعات و ارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزشفناوريبه
آموزان را براي ورود به عرصه زندگی رو معلمان که وظیفه آماده سازي دانشاز این. آموزان امروز وشهروندان فردا استیکی از نیازهاي دانش

هاي خود از این ظرفیت در آموزشي فناوري اطالعات و ارتباطات،ها و سواد الزم در حوزهدارند، خود نیز باید ضمن برخورداري از شایستگی
آموزان را گیري از افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانشیادگیري عالوه بر بهره- هاي یاددهیبهره گیرند و با تلفیق این فناوري در فرصت

. کنندآمده بواسطه این فناوري در زندگی آمادههاي پیشآموزش دهند که چگونه خود را براي استفاده صحیح از فرصت
مشخصات درس

کارگاهی: نوع درس
واحد1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

مهارت هاي هفتگانه: پیشنیاز

1کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات آموزش ریاضی : نام درس

: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
-2در آموزش ، ICTدرك -1مولفه  6ها دانشجو معلمان در جدول شایستگی

سازمان بندي و -5هاي فاوا ، مهارت-4پداگوژي ، -3برنامه درسی و ارزشیابی ، 
به شرح جدول زیر 21یادگیري حرفه اي معلم  در سواد فناوري- 6مدیریت  و 

.باشدمی

)تولید دانش(3سطح )تعمیق دانش(2سطح )سواد فناوري(1سطح مالك ها
در ICTدرك 

آموزش
هاآگاهی از سیاست

3سطح 2سطح 1سطح 
هاي ملی، با آگاهی از سیاست
را براي تعدادي راهکار و روش

هاي کالسی رشته حمایت فعالیت
ها، پیشنهاد خود  از این سیاست

.نماید

،  هاي ملیبا آگاهی از سیاست
را عملیاتی تعدادي راهکار و روشِ

هاي براي تطابق و حمایت  فعالیت
هاي کالسی رشته خود از سیاست

.فوق، پیشنهاد نماید

هاي ملی،  با آگاهی از سیاست
فهرستی از راهکارها و 

را هاي عملیاتی ماهرانهروش
براي تطابق و حمایت  

هاي کالسی رشته خود فعالیت
هاي فوق، پیشنهاد از سیاست

.نماید
ابزارهاي پایههاي فاوامهارت

3سطح 2سطح 1سطح 

استفاده از فاوا  براي یادگیري کارآتر و موثرتر: سواد فناوري 21
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تعدادي از سخت عملکرد و نحوه کار 
، نرم افزارها و نرم افزارهاي پایه

افزارهاي کاربردي تولیدي، 
مرورگرهاي وب، نرم افزارهاي 
ارتباطی، نرم افزارهاي ارائه و 

هاي کاربردي مدیریت را به برنامه
.همتایان خود نمایش دهد

ضمن اگاهی از عملکرد و نحوه کار 
هاي پایه، سخت افزارها و نرم افزار

نرم افزارهاي کاربردي تولیدي، 
مرورگرهاي وب، نرم افزارهاي 
ارتباطی، نرم افزارهاي ارائه و 

سه هاي کاربردي مدیریت، برنامه
آموزشی مبتنی بر استفاده از فعالیت

.ها را طراحی نمایدآن

هاي آموزشی طراحی شدهفعالیت
افزارها و مبتنی بر استفاده از نرم

در اي کاربردي را سخت افزاره
و حضور گروه همتا تشریح نموده

ها،  ي آنازریابانهبا کسب نظرات 
.طراحی خود را اصالح نماید

برنامه درسی و 
ارزشیابی

دانش پایه
3سطح 2سطح 1سطح 

با آگاهی در مورد استانداردهاي 
برنامه درسی رشته درسی خود و 

سه راهبردهاي استاندارد ارزشیابی، 
براي  تلفیق فاوا در برنامه روش

درسی رشته خود را ارائه نماید

با آگاهی در مورد استانداردهاي 
برنامه درسی رشته درسی خود و 

پنج راهبردهاي استاندارد ارزشیابی، 
براي  تلفیق فاوا در برنامه روش

درسی رشته خود را ارائه نماید

با آگاهی در مورد استانداردهاي 
رشته درسی خود برنامه درسی

 و راهبردهاي استاندارد
هاي ها و راهروشارزشیابی، 

براي  تلفیق فاوا در گوناگونی
برنامه درسی رشته خود را ارائه 

نماید
تلفیق فناوريپداگوژي

3سطح 2سطح 1سطح 
با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه 

و ) چه زمانی نه(کسانی، چه زمانی 
تواند فاوا را براي فعالیت چگونه می

هاي کالسی و ارائه هاي خود بکار 
از این موارد را حداقل سه موردگیرد، 

هاي یادگیري خاص در موقعیت
.پیشنهاد نماید

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه 
و ) چه زمانی نه(نی کسانی، چه زما

تواند فاوا را براي فعالیت چگونه می
هاي کالسی و ارائه هاي خود بکار 

از این موارد را مورد5حداقل گیرد، 
هاي یادگیري خاص در موقعیت
.پیشنهاد نماید

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، 
چه (باچه کسانی، چه زمانی 

تواند فاوا و چگونه می) زمانی نه
عالیت هاي کالسی و را براي ف

ارائه هاي خود بکار گیرد، 
را در فهرستی از این موارد

هاي یادگیري خاص موقعیت
.تهیه نماید

سازمان بندي و 
مدیریت

کالس استاندارد
3سطح 2سطح 1سطح 

را براي یک فعالیتبا استفاده از فاوا 
کالس در قالب یک (کل کالس 
اي سازمان به گونه)گروه بزرگ

آموزان به بندي نماید که همه دانش
طور  عادالنه به تجهیزات فراهم 

.شده دسترسی داشته باشند

را یک فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي به گونههاي کوچک کالسیگروه

سازمان بندي نماید که همه 
آموزان به طور  عادالنه به دانش

تجهیزات فراهم شده دسترسی 
.باشندداشته

را چندین فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي به گونهبه صورت  فردي

سازمان بندي نماید که همه 
آموزان به طور  عادالنه به دانش

تجهیزات فراهم شده دسترسی 
.داشته باشند

سواد دیجیتالیادگیري 
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3سطح 2سطح 1سطح اي معلمحرفه
هاي فناورانه و با استفاده از مهارت

حداقل پنج منبع وبدانش کافی، 
مورد نیاز را براي بدست آوردن 
موضوعات درسی اضافی و دانش 
پداگوژیکی در جهت یادگیري 

اي خود شناسایی نموده و حرفه
.ها تهیه نمایدفهرستی از آن

هاي فناورانه و با استفاده از مهارت
منبع وبحداقل دهدانش کافی، 

مورد نیاز را براي بدست آوردن 
موضوعات درسی اضافی و دانش 
پداگوژیکی در جهت یادگیري 

اي خود شناسایی نموده و حرفه
.ها تهیه نمایدفهرستی از آن

هاي فناورانه و با استفاده از مهارت
منابع وب مورد نیاز دانش کافی، 

را براي بدست آوردن متعددي
و دانش موضوعات درسی اضافی 

پداگوژیکی در جهت یادگیري 
اي خود شناسایی نموده و حرفه

و به ها تهیه نماید فهرستی از آن
.گروه همتا ارائه دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
درك فاوا در آموزش:  1فصل

شایستگی
هاآگاهی از سیاست

3سطح 2سطح 1سطح 
راهکار و هاي ملی، تعدادي با آگاهی از سیاست

هاي کالسی را براي حمایت فعالیتروش
.ها، پیشنهاد نمایدرشته خود  از این سیاست

،  تعدادي راهکار و هاي ملیبا آگاهی از سیاست
را براي تطابق و حمایت  عملیاتیروشِ

هاي هاي کالسی رشته خود از سیاستفعالیت
.مایدفوق، پیشنهاد ن

فهرستی هاي ملی،  با آگاهی از سیاست
هاي عملیاتی ماهرانهاز راهکارها و روش

هاي را براي تطابق و حمایت  فعالیت
هاي فوق، کالسی رشته خود از سیاست

.پیشنهاد نماید
22هاي ملی نظام آموزشیهاي کالسی مبتنی با فاوا با سیاستهمسوسازي فعالیت

هاي نظام آموزشی در مورد فاوا سیاست
هاي کالسی در رشته درسی مربوطههاي کلیدي فعالیتویژگی
هاي ملی فاوا  هاي کالسی در جهت اجراي سیاستهاي فعالیتچگونگی بکارگیري ویژگی

تکالیف یادگیري و عملکردي 
: دانشجو معلمان

هاي ملی فاوا بحث نمایند در مورد سیاست
 هاي کالسی رشته علمی بحث کالسی داشته باشندشیوه هاي متداول فعالیت ها و تمریندر مورد.
هاي ملی حمایت کند، شناسایی نموده  هاي کالسی را که بتواند در عمل  از سیاستهاي فعالیتبا جستجو در منابع مکتوب و اینترنتی ویژگی

.ها را در رشته درسی خود ارائه نمایدقرار دهد و فهرستی از این فعالیتها را مورد تحلیلو به صورت دیجیتال در کالس ارائه و آن

هاي فاوامهارت: 2فصل 
شایستگی

ابزارهاي پایه
3سطح 2سطح 1سطح 

.به اسناد باالدستی مراجعه شود22
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از سخت افزارها و عملکرد و نحوه کار تعدادي
نرم افزارهاي پایه، نرم افزارهاي کاربردي 
تولیدي، مرورگرهاي وب، نرم افزارهاي 

هاي ارتباطی، نرم افزارهاي ارائه و برنامه
به همتایان خود نمایش کاربردي مدیریت را 

.دهد

ضمن اگاهی از عملکرد و نحوه کار سخت 
افزارها و نرم افزارهاي پایه، نرم افزارهاي 

اربردي تولیدي، مرورگرهاي وب، نرم ک
افزارهاي ارتباطی، نرم افزارهاي ارائه و 

سه فعالیتهاي کاربردي مدیریت، برنامه
ها را طراحی مبتنی بر استفاده از آنآموزشی 

.نماید

مبتنی بر هاي آموزشی طراحی شدهفعالیت
افزارها و سخت افزارهاي استفاده از نرم

تشریح وه همتا کاربردي را در حضور گر
ها،  ي آنو با کسب نظرات ازریابانهنموده

.طراحی خود را اصالح نماید

افزارهاي رایجافزارها و نرمسخت
تشریح و نمایش ضمن معرفی(افزارهاي متداول معرفی سخت(
  23برداريیادداشتو ) وارد کردن ، ویرایش ، قالب بندي  و چاپ: تشریح و نمایش مانند(معرفی پردازشگر لغات

افزارهاي ارائه و دیگر منابع دیجیتالمعرفی  نرم.
یک بسته نرم افزار ترسیم براي ایجاد یک نمایش ترسیمی ساده توسط (ها افزارهاي گرافیگی و ترسیمی و عملکرد اساسی آنمعرفی نرم

.)مدرس در کالس استفاده گردد
 اینترنت و دنیاي گسترده وبWWW مرورگرها و ،URL و دسترسی به یک وب سایت
ها و کلید واژهاي جستجوي در رشته علمیاز آنموتورهاي جستجو ،کلید واژهاي جستجوي و راهبردهاي استفاده
24ایمیل و مکاتبات الکترونیکی پایدار باز کردن حساب کاربري

25سازهاي برخط و برون خطذخیره

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

ها بحث و هاي دستی را نمایش داده و در مورد آنعملکرد اساسی انواع سخت افزارها از قبیل رایانه، لپ تاپ، پرینتر، اسکنر، و دستگاه
.گفتگو نمایند

وظایف اصلی پردازشگر کلمات در کالس نمایش و توضیح داده شود.
دبرداري نماینوت از موارد مورد نیاز یادداشتبا استفاده از وان.
نمایش چگونگی بکارگیري پردازشگر کلمات درفرآیند آموزش بکار گرفته و نمایش داده شود .
تولید سند متنی با استفاده از پردازشگر کلمات که در آن وظایف پردازشگر لغات را براي تولید یک سند نشان دهد.
 تهیه و در کالس اجرا نمایند و بهبود آن توسط گروه همتا مورد به انتخاب و با استفاده از منابع دیجیتال مربوط به رشته خود یک ارائه

.ارزیابی قرار گیرد
یک نمایش ترسیمی  ایجاد نموده و به اشتراك بگذارند.
با استفاده از یک مرورگر به یک سایت مردمی دسترسی یابند .
 بحث شود و یک نمونه جستجو انجام و نتایج نشان بکارگیري موتور جستجو را نمایش داده ، در مورد کلید واژهاي یک جستجوي ساده

داده شود نمایش داده شود

23 Onenote
ها و ابزارهاي صندوق پست الکترونیک مانند، آشنایی با توانایی، )آت لوك و تاندر برد(و برون خط )  مانند یاهو( الکترونیک برخط هاي پستصندوق٢٤

ذخیره ... سته وتعیین قلم و اندازه، راست، میان و چپ چین نمودن، امضاء، ایجاد زمینه، الصاق فایل، ایجاد گروه، مسدود کردن اپسم یا ایمیل هاي ناخوا
.هاي صندوق پست الکترونیکها و الصاقیات در پوشهنامه

25 Online and Offline
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ها را جستجو نمایند و در مورد راهبردهاي انتخاب  کلید واژگان مورد با استفاده از کلید واژگان رشته خود براي موضوع مورد نظر  وب سایت
استفاده با گروه بحث نمایند 

بردي ایمیل نمایش داده و یک حساب کاربري ایمیل ایجاد و تعدادي پیغام هاي ایمیلی را به چگونگی ایجاد و بکارگیري حساب کار
.همتایان خود در کالس ارسال نمایند

سند متنی ایجاد شده در فعالیت قبلی را به صورت برخط و برون خط در ذخیره سازهاي مربوطه ذخیره نماید.
آموزشیهايعاملافزارهاي و سیستمسخت افزارها، نرم

معرفی سخت افزارهاي آموزشی و سخت افزارهاي خاص رشته
 معرفی نرم افزارهاي آموزش، تمرین و تکلیف ، نمایش عملکرد مخصوص رشته درسی و تشریح  اهداف در راستاي کسب دانش توسط

آموزان از موضوعات درسیدانش
27)در صورت وجود در رشته مورد نظر معرفی گردد(آموزشی 26معرفی چند نمونه سیستم عامل متن باز

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

هاي آن در کالس بحث نمایندکار با سخت افزارهاي آموزشی و سخت افزارهاي خاص رشته را نمایش دهند و در مورد قابلیت .
ا شناسایی و به کالس معرفی نماینداز طریق جستجو در اینترنت سخت افزارهاي آموزشی جدیدي ر.
هاي متنوعی از  نرم افزارهاي آموزش، تمرین و تکلیف در رشته مربوطه را شناسایی و در کالس معرفی و نحوه کار را نمایش دهندبسته.
س بحث شودتوضیح و بحث کالسی در مورد چگونگی  کاربرد نرم افزارها براي یک موضوع خاص دانشی توضیح داده شده و در کال.
هاي نرم افزاري رشته  و تشریح چگونگی  استفاده  در  جهت کسب دانش در رشته و موضوع خاص مورد  تجزیه و تحلیل قرار گیرند بسته

.و مورد قضاوت قرار گیرند
شودهاي آن نمایش داده یک نمونه سیستم عامل آموزشی متنایب با رشته درس خود را در کالس معرفی، نصب و ویژگی.

افزارهاي آموزشی در برنامه درسیکاربرد نرم
ها مطابق با ارزیابی صحت و قرار گیري آن(هاي نرم افزاري آموزشی و منابع مبتنی بر فاوا در برنامه درسی رشته، تعیین جایگاه بسته

) آموزاني دانشاستانداردهاي برنامه درسی و تطابق با نیازهاي خاص و ویژه
ي و یادگیريتکالیف عملکرد

:دانشجو معلمان 
ها، نرم افزارهاي مناسب براي تهیه ها و کاتالوگبا جستجو در وب سایتLO28هاي  رشته خود را شناسایی نموده
در مورد انطباق استانداردهاي برنامه درسی با نرم افزارهاي آموزشی رشته مورد نظر بحث نمایند.
افزاري از نظر صحت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرندبسته هاي نرم.
هاي آموزش الکترونیکی در برنامه درسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهندافزارها و بستهچگونگی ورود نرم.
افزارهاي آموزشی ارائه دهندمعیارهاي مناسبی براي تجزیه و تحلیل و ارزیابی نرم.

درسی و ارزشیابیبرنامه : 3فصل 
شایستگی

26 Open source

، Edubuntu  ،UKnow4Kids ،OLPC  ،Qimo 4 Kids ،Uberstudent: ابتدایی به عنوان نمونه در آموزش ٢٧

Edu-OpenSuse ،Edu-Guadalinux ،Fedora Education Spin ،Edu-Debian ،Ubermix ،Sugar  ،

DoudouLinux

28 Learning Object
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دانش پایه
3سطح 2سطح 1سطح 

با آگاهی در مورد استانداردهاي برنامه درسی 
 رشته درسی خود و راهبردهاي استاندارد

در براي  تلفیق فاواحداقل سه روشارزشیابی، 
برنامه درسی رشته خود را ارائه نماید

با آگاهی در مورد استانداردهاي برنامه درسی 
 رشته درسی خود و راهبردهاي استاندارد

در برنامه براي  تلفیق فاواپنج روشارزشیابی، 
درسی رشته خود را ارائه نماید

با آگاهی در مورد استانداردهاي برنامه 
درسی رشته درسی خود و راهبردهاي 

هاي ها و راهروشاستاندارد ارزشیابی، 
در گوناگون و متنوعی براي  تلفیق فاوا
برنامه درسی رشته خود را ارائه نماید

هاي کاربردي با استانداردهاي برنامه درسی رشته مربوطهافزارها و برنامهمتناسب سازي نرم
هاي درسی رشته علمی مربوطه استانداردهاي برنامه
هاي کاربرديحمایت استانداردها توسط برنامه(ي آن رشته هاي کاربردي ویژهافزاري و برنامهنرمهاي چگونگی تطابق استانداردها با بسته(
در برنامه درسی رشته مربوطه) هاي کاربردينرم افزارها و برنامه(هاي تلفیق فاوا راهبردها و روش

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

افزاري ژه رشته درسی خود را انتخاب نموده و استانداردهاي برنامه درسی رشته علمی را که با این بسته نرمهاي نرم افزاري ویتعداي از بسته
مطابقت دارد، را شناسایی نموده

افزاري متفاوت در برنامه درسی مربوطه ارائه دهدهاي نرمراهبردهایی را براي تلفیق بسته.
 هاي کاربردي در کالس بحث نماینداستانداردها توسط برنامهدر مورد چگونگی و معیارهاي حمایت این.

29پداگوژي: 4فصل 

شایستگی
تلفیق فناوري

3سطح 2سطح 1سطح 
با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه کسانی، چه 

تواند فاوا را و چگونه می) چه زمانی نه(زمانی 
براي فعالیت هاي کالسی و ارائه هاي خود 

از این موارد را در حداقل سه مورد، بکار گیرد
.پیشنهاد نمایدهاي یادگیري خاص موقعیت

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه کسانی، چه 
تواند فاوا را و چگونه می) چه زمانی نه(زمانی 

براي فعالیت هاي کالسی و ارائه هاي خود 
از این موارد را در مورد5حداقل بکار گیرد، 

.پیشنهاد نمایدیري خاص هاي یادگعیتموق

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه 
و ) چه زمانی نه(کسانی، چه زمانی 

تواند فاوا را براي فعالیت هاي چگونه می
کالسی و ارائه هاي خود بکار گیرد، 

هاي موقعیترا در فهرستی از این موارد
.تهیه نمایدیادگیري خاص

فاوا در آموزش 
 رویکردهاي یادگیري چهره به چهره، برخط و ترکیبی و موارد کاربرد در رشته درسیمروري بر
30یادگیري در رشته درسی-فاوا و بهبود و تکمیل راهبردهاي یاددهی

براي توسعه و بهبود یادگیري دانش موضوع درسی(هاي فاوا با طرح درس سازي فعالیتمتناسب(
ائه و منابع دیجیتال پشتیبانی از آموزش با نرم افزارهاي ار

تکالیف عملکردي و یادگیري

٢٩ -
٣٠

..
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:دانشجو معلمان
هاي رویکردهاي یادگیري چهره به چهره و برخط در کالس بحث شود و نتایج بدست آمده با رویکرد ترکیبی در مورد مزایا و محدودیت

.مقایسه گردد
نماید، طراحی نموده و هاي درس را تکمیل میفرآیند تدریس در کالسها کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات یک نمونه فعالیت که در آن

.در کالس درس اجرا  نموده و توسط گروه همتایان ارزیابی گردد
 ،یک نمونه طرح درس ترکیبی که نرم افزارهاي آموزشی، تمرین و تکلیف در آن جاي داده  شده باشد و یک نمونه طرح درس برخط

.د هر کدام در کالس توضیح داده شودطراحی گردد و موارد کاربر
هاي مربوطه را بین گروه همتایان به اشتراك گذاشته و پیشنهادات ارائه شده جهت بهبودآن طراحی را دریافت و اعمال نمایندطرح درس.
طرح درس بهبود یافته با استفاده از نرم افزارهاي ارائه را در کالس ارائه دهند.
رهاي ارائه و سایر رسانه هاي دیجیتال در پشتیبانی از روش سخنرانی نمایش دهندچگونگی بکارگیري نرم افزا.
هاي یادگیري خاص تهیه نمایندهاي آموزشی تقویت شده با فاوا را براي موقعیتهاي متنوعی از ارائهنمونه.

سازمان بندي و مدیریت: 5فصل 
شایستگی

کالس استاندارد
3سطح 2سطح 1سطح 

را براي کل یک فعالیتبا استفاده از فاوا 
به )کالس در قالب یک گروه بزرگ(کالس 

اي سازمان بندي نماید که همه گونه
آموزان به طور  عادالنه به تجهیزات و دانش

.امکانات فراهم شده، دسترسی داشته باشند

هاي را براي گروهیک فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي سازمان بندي نماید به گونهکوچک کالسی 
آموزان به طور  عادالنه به که همه دانش

تجهیزات و امکانات فراهم شده، دسترسی 
.داشته باشند

هاي را به چندین فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي سازمان بندي به گونهصورت فردي 

آموزان به طور  عادالنه نماید که همه دانش
به تجهیزات و امکانات فراهم شده، 

.دسترسی داشته باشند
مدیریت فاوا در کالس درس

هاي کالسی متناسب با براي تکمیل آموزش(هاي مختلف آزمایشگاه رایانه هاي مدوام یادگیري و روشتلفیق آزمایشگاه رایانه در فعالیت
)رشته درسی

 هاي کوچک دانش آموزي در کالس درس بدون ایجاد اختالل در سایر به صورت فردي و یا گروه(چگونگی مدیریت منابع مکمل فاوا
) هاي کالسیفعالیت

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

توانند براي تکمیل آموزش کالسی مورد میکه ) اي از لپ تاپ هاي کالسییا مجموعه( هاي مختلف آزمایشگاه رایانه نمونه هایی از روش
ي آزمایشگاه رایانه است را هاهایی که شامل استفاده از فعالیتها بحث نماید و طرح درساستفاده قرار گیرند، طراحی نموده و در مورد آن

.طراحی نمایند
دو نفري یا گروهی براي تکمیل فرآیند آموزش توانند به صورت فرديهاي متنوع که منابع فاواي محدود کالسی میهایی از روشمثال ،

هایی را  که شامل استفاده از فاوا براي تکمیل فرآیند آموزش کالسی مورد استفاده قرار گیرند را ارائه و در مورد آن بحث نماید و طرح درس
.است، طراحی و تهیه نمایند

سازمان بندي تجهیزات در کالس درس
 هاي کوچک و یا فردي، دو نفره ، گروه(هاي گوناگون براي بکارگیري فناوري)  مناسب و نامناسب(اجتماعیبررسی قرارگیري و چینش

)آموزانبزرگ متناسب با رشته و سن دانش

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان



۳۰۷

آموزان  براي کاربردهاي آموزشی تناسب دانشهاي مهاي نرم افزاري و سخت افزاري گوناگون را شناسایی نموده و در مورد چینشفناوري
.در رشته بحث نمایند) هاي بزرگفردي، دو نفره ، گروه هاي کوچک و گروه(

اي معلمیادگیري حرفه:  6فصل
شایستگی

سواد دیجیتال
3سطح 2سطح 1سطح 

هاي فناورانه و دانش کافی، با استفاده از مهارت
مورد نیاز را براي بدست حداقل پنج منبع وب

آوردن موضوعات درسی اضافی و دانش 
اي خود پداگوژیکی در جهت یادگیري حرفه

.ها تهیه نمایدشناسایی نموده و فهرستی از آن

هاي فناورانه و دانش با استفاده از مهارت
مورد نیاز را براي حداقل ده منبع وب کافی، 

بدست آوردن موضوعات درسی اضافی و دانش
اي خود پداگوژیکی در جهت یادگیري حرفه

.ها تهیه نمایدشناسایی نموده و فهرستی از آن

هاي فناورانه و دانش با استفاده از مهارت
را براي منابع وب مورد نیاز متعدديکافی، 

بدست آوردن موضوعات درسی اضافی و 
دانش پداگوژیکی در جهت یادگیري 

ستی از اي خود شناسایی نموده و فهرحرفه
.به گروه همتا ارائه دهدها تهیه نماید و آن

توسعه دانش موضوعی و پداگوژي با استفاده از منابع فاوا
بیان چند نمونه اقدام پژوهی یا مقاله و تجربه در (هایی در این مورد اي با استفاده از منابع فاوا و ارائه مثالوري حرفهچگونگی افزایش بهره

)این مورد
 هایی در این مورد مانند موضوعات دانشی جدید و تحوالت جدید در ارائه مثال(منبعی براي کسب دانش موضوعی و دانش پداگوژي فاوا

)دانش پداگوژي
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
ود تهیه نمایندشها میفهرستی از وظایف و کارهاي مختلف معلمی که منابع فاوا موجب افزایش راندمان باالتر آن
ها هاي دستی و قابل حمل  و نرم افزارهایی مانند پردازشگر لغات، بالگچند نمونه از وظایف کالسی که استفاده از رایانه، لپ تاپ و دستگاه

.گردد نمایش دهندها میها و سایر ابزارهاي ارتباطی کمک به افزایش کارایی آنو ویکی
ها براي افزایش دانش موضوعات درسی و دانش پداگوژي استفاده نمایند بحث نمایندتوانند از آندر مورد منابع گوناگون فاوا که می .
اي شخصی خود را شناسایی و تعیین نمایند و طرحی براي استفاده از ابزارهاي متنوع فاوا براي نیل به اهداف خود اهداف یادگیري حرفه

.و طرح را در کالس به همتایان خود ارائه دهد) هاي ارتباطیمانند مرورگرهاي وب، فناوري(ایجاد نمایند
ي معلمیمسائل امنیتی در بکارگیري فاوا و حرفه

انجمن هاي ارتباطی، مسائل حفظ حریم خصوصی و دزدي 31هاي سابیريزورگویی: شناسایی و مدیریت مسائل امنیتی اینترنت شامل ،
شهروندي دیجیتال؛ . حقوق مالکیت معنوي، کپی رایت، محتواهاي نامناسب. س ها، کالهبرداري،  اسپم، کوکی ها،  پاپ آپاطالعات، ویرو

افزارها و مسائل مربوط به رمز عبور، به روز رسانی نرم. محرمانه بودن اطالعات شخصی. الزامات قانونی. اخالق. قوانین و مقررات ایمیل
هاعاملتمهاي کاربردي و سیسبرنامه

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

هایی در مورد هر یک از موارد باال تهیه و در کالس ارائه و به بحث بگذارندگزارش
هایی براي شناسایی، مدیریت و مقابله با مسائل امنیتی را معرفی و بکارگیري یکی از  این راهبردها را به صورت عملی راهبردها و روش

.نمایش دهند

31 cyber bullying مانند  Ransom waresǚ
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ي معلمیمسائل اخالقی و قانونی در بکارگیري فاوا و حرفه
 آشنایی با مسائل قانونی در دسترسی و استفاده از اطالعات
علمی، قانون مالکیت معنوي و فکري، و قانون سرقت(گیري از منابع فاوا عیارهاي اخالقی در بهرهمروري بر مCopy Right(

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

اي در کالس ارائه گرددبا جستجو در اینترنت،  شواهدي در مورد پیامدهاي عدم رعایت قوانین رایانه.
 آموزان بحث شودعدم رعایت اخالق در استفاده از منابع فاوا توسط معلم بر دانش/منفی ومثبت رعایت در مورد پیامدهاي

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
نمایشی- سخنرانی
آزمایشگاه
 پروژه
 فردي و گروهی) آزمایشگاه+ کاوشکري(کشفی
حل مسئله
حل خالق مسئله
مباحثههاي هدایت شده و ها و پاسخپرسش
طوفان مغزي
و................

حداقل امکانات سخت و نرم افزاري
منابع اطالعاتی مکتوب یا برخط
 مجهز به اینترنت پرسرعت) آزمایشگاه رایانه(شبکه آزمایشگاهی
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي قابل در دسترسانواع رسانه
 رسانه آموزشی مورد نظر مدرسامکانات الزم براي تهیه
ترجیحا اصلی(هاي جدید نرم افزار بسته آفیس، ورژن(
هاي عاملرایانه با انواع سیستم
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي دانشجویانتلفن(هاي عامل هاي همراه با انواع سیستمتلفن(
 نرم افزارهايwindows, Mac, Linux
هاي برون خطیره کنندهانواع ذخ
با خط ( هاي رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشد چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه

Wimaxکارت دیتا، )  wirelessیاlanبه صورت +ADSLاز طرق دایال آپ، (تلفن 
حداقل یک پردازشگر موجود در بازار
سخت افزارهاي داخلی و خارجی و جانبی رایانه
تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، لپOTG
هاي آموزشی مربوط به رشتهعاملافزارها و سیستمافزارها، سختنرم



۳۰۹

تواند مواردي چون هاي مخصوص کودکان استثنایی میعاملبراي نرم افزارها و سیستمVinu32x, Deaf Apps33 (for chat) را
.هاد نمودپیشن

 نرم افزارهاي
Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept mapping or mind
mapping, Simulators

امکانات الزم براي راه اندازي شبکه شامل:
Cross cable, Wi-Fi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall

 ها مجهز بهدر مورد لپ تاپ(رایانه و یا لپ تاپ 2حداقلBluetooth (براي هر گروه
فیلم و کلیپ هاي نمونه در زمینه کاربرد سخت افزار هاي آموزشی
افزارهابروشورهاي معرفی سخت
هاي مربوطه به انتخاب گروههاي آموزشی گروهنرم افزارهاي و سیستم عامل
افزارهاي مربوطهراهنماي نرم
ت افزارها و  نرم افزارهاي الزم براي ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتالسخ
افزارهاي شبیه ساز متناسب با رشتهنرم
افزارهاي نرمLMS ،CMS ،LCMS

منابع آموزشی. 4
.آموزش و پرورش، تدوین سیاست هاي راهبردي فناوري اطالعات و ارتباطات در )1383(مهرمحمدي، محمود و نفیسی، عبدالحسین .1
مقدمات تکنولوژي آموزشی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور) 1390(آبادي، خدیجه علی.2
.مقدمات تکنولوژي آموزشی، تهران، آییژ) 1390(محمدي داود، احدیان، محمد، رمضانی، عمران .3

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
که در بخش مهارت هاي اساسی 1ارزشیابی ورودي یا تشخیصی در فاوا - 1. یابی انجام خواهد شددر ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزش

ارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند -2گیرد، ها صورت میفاوا براي تعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارت
توانند هاي عملکردي و یادگیري پیشنهاد شده که میدر هر بخش مواردي به عنوان پیشنهاد در فعالیتگیرد که آموزش و در طول کالس انجام می

نمره به 10نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و 10گردد ارزشیابی نهایی یا پایانی که پیشنهاد می- 3بخشی از این ارزشیابی را تشکیل دهند و 
باشد و مدرس می) 3الی 1فاوا (در اجراي آن دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی پروژه پایانی اختصاص یابد که

.نمایداي دانشجو معلم تعیین میمربوطه موضوع آن را با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفه

هاپیوست. 6

شبکه
شبکه و شبکه سازي 

تعریف شبکه
دالیل شبکه سازي، مزایا و محاسن ایجاد شبکه
تاریخچه شبکه
 معرفی بزرگترین شبکه

32 http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux
33 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en نرم افزارهاي مخصوص ناشنوایان در (
)گوگل پلی
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هاي شبکهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مولفه
cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS Server,

Mail Server
Wi-Fi, Bluetooth, cableبا استفاده از امکانات موجود، ) دو یا سه کاربر( ایجاد یک شبکه کوچک 

هاي اجتماعی شبکه

آموزيسیستم عامل هاي دانش
.اندبه عنوان نمونه موارد زیر با هایپر لینک مربوطه آورده شده

:به عنوان نمونه در آموزش ابتدایی 
Edubuntu  ،UKnow4Kids ،OLPC  ،Qimo 4 Kids ،Uberstudent ،OpenSuse-Edu ،Guadalinux-Edu ،Fedora

Education Spin ،Debian-Edu ،Ubermix ،Sugar  ،DoudouLinux
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»2کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات آموزش ریاضی «درس  سرفصل

معرفی درس و منطق آن.1
اي با فناوري اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداري از ابعاد گوناگونی از سواد از جمله سواد زندگی بشر در عصر کنونی به گونه

ضرورت توجه . گرددمحسوب میاطالعاتی، سواد رسانه اي، سواد رایانه، سواد فناوري، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی 
مندي از این بعد سواد لذا آشنایی و بهره. هاي رسمی وارد گردداطالعات و ارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزشفناوريبه

ا براي ورود به عرصه زندگی آموزان ررو معلمان که وظیفه آماده سازي دانشاز این. آموزان امروز وشهروندان فردا استیکی از نیازهاي دانش
هاي خود ي فناوري اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزشها و سواد الزم در حوزهدارند، خود نیز باید ضمن برخورداري از شایستگی

آموزان را آموزش ، دانشگیري از افزایش و بهبود کارآیییادگیري عالوه بر بهره- هاي یاددهیبهره گیرند و با تلفیق این فناوري در فرصت
. آمده بواسطه این فناوري در زندگی آماده کنندهاي پیشآموزش دهند که چگونه خود را براي استفاده صحیح از فرصت

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
واحد کارگاهی1: تعداد واحد
48هر واحد : زمان درس

کاربرد فناوري : پیشنیاز
1اطالعات و ارتباطات 

2کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات آموزش ریاضی : رسنام د

: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
برنامه درسی - 2در آموزش ، ICTدرك - 1مولفه  6ها دانشجو معلمان در جدول شایستگی
یادگیري -6سازمان بندي و مدیریت  و - ICT ،5-4پداگوژي ، - 3و ارزشیابی ، 

.باشدبه شرح جدول زیر می34فناوريحرفه اي معلم  در سواد 

)تولید دانش(3سطح )تعمیق دانش(2سطح )سواد فناوري(1سطح مالك ها
ICTدرك 

در آموزش
هادرك سیاست

3سطح 2سطح 1سطح 
با داشتن دانش عمیق از 

هاي ملی و اولویت هاي سیاست
اجتماعی، درجهت حمایت از این 

نمونه3حداقل ها، سیاست
مبتنی بر (هایی کالسیفعالیت

.را طراحی نماید) فاوا

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

3حداقل ها، حمایت از این سیاست
هایی کالسی نمونه فعالیت

را طراحی و ) مبتنی بر فاوا(
سپس با توجه ارزیابی گروه 
همتا  و خود طراحی مورد نظر 

.اصالح قرار دهدرا مورد

با داشتن دانش عمیق از 
هاي ملی و اولویت هاي سیاست

اجتماعی، درجهت حمایت از این 
چندین فعالیت ها، سیاست

را ) مبتنی بر فاوا(کالسی 
طراحی، اصالح، و پیاده 

.سازي نماید

هاي مهارت
فاوا

ابزارهاي پیچیده

3سطح 2سطح 1سطح 

کارآتر و موثرتراستفاده از فاوا  براي یادگیري: سواد فناوري 34
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ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 
هاي کاربردي ویژه  موضوع برنامه

مسئله یک موقعیتدرسی خود، 
محور  را طراحی نمایند که در آن 

ي فاوا از ي منعطفانهبا استفاده
جمله منابع شبکه به دانش آموزان 
در جهت دسترسی به اطالعات و 
برقراري ارتباط با کارشناسان خارج 

راي تجزیه و تحلیل از مدرسه ب
.مسئله انتخاب شده کمک نماید

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 
هاي کاربردي ویژه  موضوع برنامه

هاي یک موقعیتدرسی خود، 
مسئله محور و یک موقعیت 

را طراحی نمایند که پروژه محور
ي ها با استفادهبتوانند در آن

از جمله منابع شبکه (ي فاوا منعطفانه
جهت کمک به همکاري در

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

هاي فردي و پروژه)  انتخاب شده
سازي آموزي را پیادهگروهی دانش
.ها نظارت نمایدنموده و بر  آن

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 
کاربردي ویژه  موضوع هايبرنامه

هاي متنوع موقعیتدرسی خود، 
را طراحی مسئله و پروژه محوري

ي ها با استفادهنمایند که بتوانند در آن
از جمله منابع شبکه (ي فاوا منعطفانه

در جهت کمک به همکاري 
آموزان، دسترسی به اطالعات و دانش

برقراري ارتباط با کارشناسان خارج از 
زیه و تحلیل مسائل مدرسه براي تج

هاي فردي و پروژه) انتخاب شده
سازي نموده آموزي پیادهگروهی دانش

.ها نظارت نمایدو بر  آن

برنامه 
درسی و 
ارزشیابی

کاربرد دانش
3سطح 2سطح 1سطح 

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

ي آن در بکارگیري منعطفانه
هاي گوناگون، با استفاده از موقعیت

یک مسئله پیچیدهفاوا، حداقل 
آموزان در رشته درسی براي دانش

هاي ارائه راه حلطراحی نماید و 
آموزان را شده توسط دانش

ورد در پاسخ به این مسئله م
.ارزیابی قرار دهد

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

ي آن در بکارگیري منعطفانه
هاي گوناگون، با استفاده از موقعیت

رشته دریک مسئله پیچیدهفاوا،  
اي گونهآموزان را بهدرسی براي دانش

) هاي(راه حل طراحی نماید که 
مسائل، درك ارائه شده براي 

آموزان از مسئله را مورد دانش
.گیري قرار دهداندازه

ضمن برخورداري از دانش عمیق 
در مورد موضوع رشته خود و 

ي آن توانایی بکارگیري منعطفانه
هاي گوناگون، با استفاده در موقعیت
در اي مسائل پیچیدهاز فاوا،  

آموزان رشته درسی را براي دانش
راه اي طراحی نماید که گونهبه

هاي ارائه شده براي حل
آموزان از مسائل، درك دانش

گیري مسائل را مورد اندازه
.قرار دهد

حل مسائل پیچیدهپداگوژي
3سطح 2سطح 1سطح 

دو  تکلیف مسئله محور
و ) آموز محورآموزش دانش(

ي گروهی دانش آموزي پروژه
مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی 

و ضمن طرح مسائل در نماید 
گروه همتا با استفاده از 

آموزش (دو تکلیف مسئله محور
ي گروهی و پروژه) آموز محوردانش

ي مبتنی بر فاوا را تعریف و دانش آموز
ضمن اصالح طراحی نموده و 

سازي طرح خود، مراحل پیاده
.طرح را تشریح نماید

چندین تکلیف مسئله محور
ي و پروژه) آموز محورآموزش دانش(

گروهی دانش آموزي مبتنی بر فاوا را 
مراحل تعریف و طراحی نماید و 

سازي و و ارائه راه طراحی، پیاده
آموزان در ها توسط دانشحل



۳۱۳

ها، نظرات ارزیابانه آن
طراحی خود را مورد اصالح 

.قرار دهد

تکالیف مسئله محور و 
هاي گروهی را مورد پروژه

.نظارت و ارزیابی قرار دهد

سازمان 
بندي و 
مدیریت

هاي مشارکتیگروه
3سطح 2سطح 1سطح 

انعطاف یک محیط یادگیري
پذیري را در کالس درس طراحی 

به تلفیق نمایدکه در آن قادر 
آموز محورهاي دانشفعالیت

و بکارگیري منعطفانه  فناوري براي 
.باشدحمایت از این فعالیت

انعطاف یک محیط یادگیري
پذیري را در کالس درس خلق 

تلفیق نمایدکه در آن قادر به 
و آموز محورهاي دانشفعالیت

کارگیري منعطفانه  فناوري براي ب
و همکاري حمایت از این فعالیت

.باشدگروهی

انعطاف محیط هاي یادگیري
پذیري را در کالس درس خلق 
نمایدکه در آن قادر به تلفیق 

آموز محور  و هاي دانشفعالیت
بکارگیري منعطفانه  فناوري 

ها و براي حمایت از این فعالیت
.باشدهمکاري گروهی 

یادگیري 
اي حرفه
معلم

مدیریت و راهنمایی
3سطح 2سطح 1سطح 

با استفاده از مهارت و دانش الزم  
در راستاي یک پروژه پیچیده

اي را طراحی نماید حرفهیادگیري
ها  همکاري با سایر که در آن

معلمان، و استفاده از شبکه ها براي 
دستیابی به اطالعات همکاران و 
کارشناسان خارج مدنظر قرار گرفته 

.شده باشد

با استفاده از مهارت و دانش الزم  
را در راستاي دو پروژه پیچیده

ي  ایجاد و مدیریت احرفهیادگیري
ها  همکاري با سایر نماید که در آن

معلمان، و استفاده از شبکه ها براي 
دستیابی به اطالعات همکاران و 
کارشناسان خارج مدنظر قرار گرفته 

.شده باشد

ب با استفاده از مهارت و دانش الزم  
را در ايپروژه هاي پیچیده

اي  ایجاد و حرفهراستاي یادگیري
ها  همکاري ت نماید که در آنمدیری

با سایر معلمان، و استفاده از شبکه ها 
براي دستیابی به اطالعات همکاران و 
کارشناسان خارج مدنظر قرار گرفته 

.شده باشد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2

2کاربرد فاوا در رشته علمی 
در ك فاوا در آموزش :  1فصل

شایستگی
هاسیاستدرك 

3سطح 2سطح 1سطح 
هاي ملی و با داشتن دانش عمیق از سیاست

اولویت هاي اجتماعی، درجهت حمایت از 
هایی نمونه فعالیت3حداقل ها، این سیاست

.را طراحی نماید) مبتنی بر فاوا(کالسی

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

هایی کالسی نمونه فعالیت3حداقل ها، سیاست
را طراحی و سپس با توجه ) مبتنی بر فاوا(

ارزیابی گروه همتا  و خود طراحی مورد نظر را 

ی و هاي ملبا داشتن دانش عمیق از سیاست
اولویت هاي اجتماعی، درجهت حمایت از این 

مبتنی بر (چندین فعالیت کالسی ها، سیاست
.را طراحی، اصالح، و پیاده سازي نماید) فاوا
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.مورد اصالح قرار دهد
ي فاوا در تدریسهاي آموزشی در بارهدرك سیاست

هاي مبتنی بر فاوا فرصت ها و موانع  در اجراي فعالیت
هاي کالسی رشته درسی مبتنی بر  فاوا در مدرسه هایی از مسائل واقعی به هنگام پیاده سازي فعالیتمعرفی نمونه
هاي مختلف براي اجراي اهداف سیاست هاي فاواتجزیه و تحلیل مزایا و معایب روش

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

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

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

.دهند

هاي فاوامهارت: 2فصل
شایستگی

ابزارهاي پیچیده
3سطح 2سطح 1سطح 

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

ي فاوا ي منعطفانهنمایند که در آن با استفاده
از جمله منابع شبکه به دانش آموزان در 
جهت دسترسی به اطالعات و برقراري 

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

.نماید

هاي ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و برنامه
یک کاربردي ویژه  موضوع درسی خود، 

هاي مسئله محور و یک موقعیت پروژه موقعیت
ها با را طراحی نمایند که بتوانند در آنمحور

از جمله منابع شبکه (ي فاوا ي منعطفانهاستفاده
آموزان، جهت کمک به همکاري دانشدر

دسترسی به اطالعات و برقراري ارتباط با 
کارشناسان خارج از مدرسه براي تجزیه و 

هاي فردي و پروژه)  تحلیل مسائل انتخاب شده
سازي نموده و بر  آموزي را پیادهگروهی دانش

.ها نظارت نمایدآن

هايضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و برنامه
هاي موقعیتکاربردي ویژه  موضوع درسی خود، 

را طراحی نمایند متنوع مسئله و پروژه محوري
ي فاوا ي منعطفانهها با استفادهکه بتوانند در آن

از جمله منابع شبکه در جهت کمک به همکاري (
آموزان، دسترسی به اطالعات و برقراري دانش

زیه ارتباط با کارشناسان خارج از مدرسه براي تج
هاي فردي و پروژه) و تحلیل مسائل انتخاب شده

ها سازي نموده و بر  آنآموزي پیادهگروهی دانش
.نظارت نماید

آموزانکاربرد  فاوا در طراحی و مدیریت یادگیري مشارکتی و پروژه محور دانش
محتواهاي نرم افزاري متن باز متناسب با رشته خود و نرم افزارهاي تولید معرفی بسته
 هاي مسئله محور و پروژه محور در رشته علمیمورد  استفاده در یادگیري) صحت مطالب و سودمندي منابع وب(ویژگی منابع وب.
هاي آموزشی آشنایی با انواع وب)I ،IIهر کدام ) هايمزایا و محدودیت(هاي و ویژگی) و معنایی
نی بر یکی از انواع وبهاي مسئله محور و پروژه محور  مبتطراحی فعالیت
یا ابزار هاي خاص برخط  35طراحی مواد آموزشی با استفاده از محیط نوشتاري
هاي گوناگون دانش آموزي معرفی شبکه یا نرم افزار مناسب براي مدیریت، نظارت، اریابی پیشرفت پروژه
آموزانرگتر در جهت پرورش یادگیري دانشآموزان، همتایان، والدین و جوامع بزنقش فاوا در ارتباط و همکاري با دانش.

35 authoring environment مجموعه ابزارهایی براي تولید محتواي دیجیتال یا ساخت نرم افزار
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آموزان داخل و خارج از کالس درسشبکه و پشتیبانی از همکاري دانش
هاي مشتركهاي داده بر خط و ایمیل منابعی براي یافتن افراد و منابع براي پروژموتورهاي جستجو، پایگاه

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

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

هاي هر کدام از منابع آموزشی در مورد ویژگیI ،IIهاي تعاملی و مشارکتی بحث طراحی فعالیتها برايهاي آنو معنایی مزایا و مدودیت
.و گفتگو نمایند

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

ها نرم افزارهاي مناسب براي یادگیري مسئله محور و پروژه محور در موضوع  زمینه تخصصی خود را جستجو ها و کاتالوگدر وب  سایت
هاي خود براي موثر بودن در جهت اهداف خاص آموزشی قصد شده معیارهاي و دستورالعمل هاي ارزیابی را توسعه داده و انتخاب. نماید

.توجیه نماید
به صورت گروهی دانشجویان یک واحد مطالعه  در رشته مربوطه را به . ا ابزارهاي آن را به نمایش در آوردطرز استفاده از محیط نوشتاري ی

.صورت بر خط طراحی نمایند
آموزي را به نمایش درآورد  و داده هاي پروژه اي پروژه براي  مدیریت، نظارت و ارزیابی پروژه دانشچگونگی استفاده از نرم افزارهاي شبکه

.  آموزان را در آن وارد کننددانشکارهاي
دانشجویان در . آموزان بحث شودهاي ارتباطی و همکاري بر خط توسط معلم براي پشتیبانی از یادگیري دانشدر مورد استفاده از محیط

از تعامالت برخط خود را هایی محیط هاي مذکور یک الگ را براي خود تهیه نموده، ونتایج چاپی خود را در آن به اشتراك بگذارد و نمونه
.نمایش دهد

کند آموزان را در انجام پروژه هاي مشترك کاري و یادگیري پشتیبانی میهاي  ارتباطی و همکاري برخط که دانشدر مورد مزایاي محیط
دانش آموزان را نمایش معلمان یک الگ را براي خود تهیه نموده، ونتایج چاپی خود را به اشتراك گذاشته و  تعامالت برخط. بحث نمایند

.دهند
هاي مشترك بحث نمایند،  هاي داده برخط و ایمیل براي یافتن افراد و منابع براي پروژهدر مورد استفاده از موتورهاي جستجو، پایگاه

خود را در آن جا جستجوهاي خود را در راستاي پروژه رشته خود هدایت نمایند، در پروژه مشترك بر خط شرکت و تعامل نمایند، تجربیات 
.ها بحث نمایندها را با افراد دیگر به اشتراك گذاشته و در مورد آنمنعکس نمایند و آن

برنامه درسی و ارزشیابی:  3فصل
شایستگی

کاربرد دانش
3سطح 2سطح 1سطح 

ضمن برخورداري از دانش عمیق در مورد 
موضوع رشته خود و توانایی بکارگیري 

هاي گوناگون، با ي آن در موقعیتمنعطفانه
در یک مسئله پیچیدهاستفاده از فاوا، حداقل 

آموزان طراحی نماید رشته درسی براي دانش
آموزان هاي ارائه شده توسط دانشراه حلو 

ورد ارزیابی قرار را در پاسخ به این مسئله م
.دهد

ضمن برخورداري از دانش عمیق در مورد 
موضوع رشته خود و توانایی بکارگیري 

هاي گوناگون، با ي آن در موقعیتمنعطفانه
رشته دریک مسئله پیچیدهاستفاده از فاوا،  
اي طراحی گونهآموزان را بهدرسی براي دانش

مسائل، ارائه شده براي ) هاي(راه حل نماید که 
گیري آموزان از مسئله را مورد اندازهدرك دانش

.قرار دهد

ضمن برخورداري از دانش عمیق در مورد 
موضوع رشته خود و توانایی بکارگیري 

هاي گوناگون، با ي آن در موقعیتمنعطفانه
در رشته اي مسائل پیچیدهاستفاده از فاوا،  

اي گونهآموزان بهدرسی را براي دانش
هاي ارائه شده براي راه حلطراحی نماید که 

آموزان از مسائل را مورد مسائل، درك دانش
.گیري قرار دهداندازه

درسی و ارزشیابی از طریق فاوادستیابی به اهداف برنامه
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هاي کلیدي رشته درسی نقش فاوا در معرفی مفاهیم و فرآیند
افزاري در رشته درسی هاي نرمبستهعملکرد و اهداف بکارگیري
هاي داخل و خارج از کالس هاي مربوطه در محیطهاي کلیدي با بکارگیري بستهآموزان از مفاهیم و فرآیندچگونگی افزایش درك دانش

)گیريهاي یادفاوا در نظریه(
آموزان از مفاهیم و فرآیندهاي کلید برنامه درسیهاي مبتنی بر فاوا در ارزشیابی براي ارزیابی درك دانشدستورالعمل

تکالیف عملکردي و یادگیري
دانشجومعلمان

فاوا باید منجر به درك . (ودتوانند بوسیله فاوا آموزش داده شوند انتخاب شدر بخشی از برنامه درسی داده شده، مفاهیم و فرآیندهایی که می
)عمیقتر از مفاهیم گردد

 توانند با فاوا آموزش داده شوند، شناسایی نمایندداده شده، مفاهیم و فرآیندهایی که می) متناسب با رشته(براي متن آموزشی.
هاي نرم افزاري رشته درسی خود را شناسایی و در کالس به نمایش در آورندتعداد متنوعی از بسته.
در مورد دستیابی به اهداف برنامه درسی و ارزشیابی از طریق فاوا،  با یک کارشناس به صورت برخط در کالس تعامل و گفتگو ترتیب دهند.
هاي مرتبط با رشته خود بازدید برخط در کالس ترتیب دهنداز موزه .
آموزان از مفاهیم کلیدي توانند درك دانشها میه این برنامهبرنامه هاي شبیه ساز مبتنی بر وب را در کالس اجرا و در خصوص اینکه چگون

.ها در حل مسائل پیچیده توسعه دهند، بحث و گفتگو نمایندموضوعات درسی و کاربرد آن
هاي یادگیري، یک مقاله علمی و پژوهشی شناسایی و در مورد آن در کالس از طریق جستجو در اینترنت در مورد فاوا در یکی از نظریه

.بحث و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد
افزاري ویژه موضوعات درسی رشته خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و توضیح دهند که چگونه این بسته ها مفاهیم و هاي نرمبسته

.کنندحل مسائل پیچیده در محیط یادگیرنده محور را حمایت می
ر برنامه درسیهاي استفاده از محصوالت فاوا ددستورالعمل

هاي دانشی و عملکردي معلمان در استفاده از محصوالت فاوا براي افزایش درك دانش آموزان از مفاهیم، مهارت ها و دستورالعمل
. فرآیندهاي موضوع کلیدي درسی

تکالیف عملکردي و یادگیري
: دانشجو معلمان

ي سن و موضوع درسی آموزش و کیفیت  و ویژگی محصوالت فاوا ویژههاي مختلف آموزان در سالهاي واکنش دانشدر مورد ویژگی
.خاص بحث شود

دهند، ارائه دهندها را توسعه و بهبود میها تبعیت می کنند و آنهایی که از این ویژگیدستورالعمل.
ها ارائه گرددهاي  ارائه شده در کالس ارزیابی شده و پیشنهاداتی براي بهبود آندستورالعمل.

 هاي مبتنی بر فاوا  طراحی کنندداده شده، دستورالعمل) متناسب با رشته(براي متن آموزشی و اهداف ارزشیابی.
هاي العملی براي ارائه گزارشبه عنوان نمونه دستور.  (هایی را تهیه نموده و در فرآیند آموزش بکار گیرندبراي محصوالت فاوا دستورالعمل

)ش شیمیآموزي از نتایح آزمایدانش
ارزشیابی مبتنی بر فاوا

 هاي مربوطهو  بررسی دیدگاه) بر خط و برون خط(ارزشیابی مبتنی بر فاوا
هاي ارزشیابی هاي مبتنی بر فاواویژگی
معرفی ابزارهاي ارزشیابی مبتنی بر فاوا
هاي مبتنی بر فاواراهبردهاي طراحی آزمون

تکالیف عملکردي و یادگیري
دانشجومعلمان

هاي از جمله مهارت( هاي سطوح باالتر ابزارهاي ارزشیابی فاواي در اختیار قرار داده شده، را ازمنظر این که کدامیک براي ارزیابی مهارت
. و درك بنیادي از مفاهیم کلیدي مناسب هستند مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد..)حل مسئله، تفکر انتقادي، و 
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داده شده، یک ابزار مناسب را شناسایی نمایند) متناسب با رشته(ت ارزشیابی براي متن آموزشی و اهداف مهار.
براي موضوعی در برنامه درسی دستورالعمل هاي مبتنی بر فاوا براي ارزشیابی را طراحی نماید که در آن درك دانش آموزان از مفاهیم و - 

.فرآیندهاي کلیدي برنامه درسی مورد ارزیابی قرار گیرد
ها را مورد تجزیه هاي آندر کالس بحث کنند و مزایا و محدودیت) برخط و برون خط(هاي حاکم بر ارزشیابی مبتنی بر فاوا دیدگاهدر مورد - 

.و تحلیل قرار دهند
گیرد و یک نمونه آزمون برخط و برون خط براي یک موضوع در رشته خود طراحی نموده و آن را در کالس ارائه نموده تا مورد ارزیابی قرار - 

.اصالحات الزم را با توجه به بازخوردها انجام دهند

پداگوژي: 4فصل
شایستگی

حل مسائل پیچیده
3سطح 2سطح 1سطح 
آموز آموزش دانش(دو  تکلیف مسئله محور

ي گروهی دانش آموزي و پروژه) محور
و مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی نماید 

استفاده از ضمن طرح مسائل در گروه همتا با 
ها، طراحی خود را مورد نظرات ارزیابانه آن

.اصالح قرار دهد

آموز آموزش دانش(دو تکلیف مسئله محور
ي گروهی دانش آموزي مبتنی و پروژه) محور

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

.نماید

آموز آموزش دانش(چندین تکلیف مسئله محور
ي گروهی دانش آموزي مبتنی بر و پروژه) محور

مراحل طراحی، فاوا را تعریف و طراحی نماید و 
آموزان ها توسط دانشسازي و و ارائه راه حلپیاده

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

هاي یادگیري مشارکتی و پروژه محور مبتنی بر فاوا با تمرکز بر مسائل واقعی زندگی  سازي فعالیتطراحی و پیاده
آموزان از طریق بکارگیري مفاهیم و فرآیندها و محور مبتنی بر فاوا و ایجاد در توسعه تعامالت اجتماعی و تفکر در دانشنقش یادگیري پروژه

مسائل واقعیهاي کلیدي در حل مهارت
 آموزي هاي دانشدر پروژه)  که با کمک موضوعات کلیدي درسی قابل حل هستند(چگونگی طراحی مسائل پیچیده و مسائل زندگی واقعی

با استفاده از منابع فاوا
هاي طراحی، واحد طرح درس مشارکتی و پروژه محور مبتنی بر فاوا ویژگی
کاربردي موضوعات ویژه براي فعالیت هاي کالسی که قدرت استدالل، گفتگو، مشارکت و حل مسائل هايمعرفی ابزارهاي متن باز و برنامه

.نمایدآموزان تقویت میپیچیده را در دانش
هاي گروهی  سازي تکالیف مسئله محور و پروژههاي مناسب براي پیادههاي دیجیتال و شبیه سازي یکی از روشداستان و بازي

و یادگیريتکالیف عملکردي 
:دانشجو معلمان

آموزان و بکارگیري علمی دانش رشته مربوطه را حمایت تواند درك دانشدر مورد چگونگی بکارگیري فاوا و انواع ویژه نرم افزارهایی که می
کند بحث نموده 

تواند مورد حمایت شود شرح داده شودها یادگیري پروژه محور میهایی که در آندر یک ارائه کالسی راه .
به عنوان نمونه (ها در کالس بحث شود آنيها در کالس در بارههاي مختلفی در این خصوص تولید نموده و پس از ارائه نمونهنمونه

)کولوژي با استفاده از وب و مفاهیم کاربرديهاي اهاي حفاظت از سامانهشناسایی راه
از طریق ارتباط و گفتگو برخط کالسی با کارشناسان مربوطه همکاري نمایند.
با جستجو در اینترنت براي اهداف یادگیري داده شده، مسائل زندگی واقعی مناسبی انتخاب شود.
پروژه محور فاوا را در آن تلفیق نمایندهايبا توجه به مسائل واقعی داده شده، در فرآیند طراحی فعالیت.
آموزان ارائه دهندها به دانشهاي مناسب مبتنی بر فاوا براي معرفی آنبراي مسائل واقعی زندگی منتخب، روش.
که فاوا هاي یادگیري مورد استفاده قرار می گیرند، توصیف نموده و توضیح دهندیادگیري گوناگون را که در فعالیت-راهبردهاي یاددهی
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.ها تلفیق گرددتواند در آنچگونه می
محور، هاي پروژهسازي  براي حل مسائل پیچیده و واقعی زندگی و یا فعالیتطراحی و یا شناسایی یک داستان و بازي دیجیتال و یا شبیه

ارائه سناریو در کالس و نقد و ارزیابی  آن

سازمان بندي و مدیریت: 5فصل

شایستگی
هاي مشارکتیگروه

3سطح 2سطح 1سطح 
انعطاف پذیري را در یک محیط یادگیري

به کالس درس طراحی نمایدکه در آن قادر 
و آموز محورهاي دانشتلفیق فعالیت

بکارگیري منعطفانه  فناوري براي حمایت از 
.باشداین فعالیت

انعطاف پذیري را در یک محیط یادگیري
تلفیق کالس درس خلق نمایدکه در آن قادر به 

و بکارگیري آموز محورهاي دانشفعالیت
و منعطفانه  فناوري براي حمایت از این فعالیت

.باشدهمکاري گروهی

انعطاف پذیري را در محیط هاي یادگیري
کالس درس خلق نمایدکه در آن قادر به تلفیق 

آموز محور  و بکارگیري هاي دانشفعالیت
ها منعطفانه  فناوري براي حمایت از این فعالیت

.باشدو همکاري گروهی 
بندي منابع فیزیکی، انسانی و زمان براي تلفیق فاوا در محیط یادگیريمدیریت و سازمان

هاي یادگیري و تعامالت اجتماعیبه منظور پشتیبانی و تقویت فعالیت (ها یا سایر منابع دیجیتال در کالس درس سازمان بندي رایانه (
از طریق کابل، (سازي شبکه و شبکهWifi ،Blutooth36در کالس درس ...) و

ي مبتنی بر فناوريهاهاي یادگیري پروژه محور دانش آموزان در محیطچگونگی مدیریت فعالیت
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
ها شرکت و تعامالت یک از آنکه هر کدامهاي متفاوت رایانه و سایر منابع دیجیتال را برحسب اینبه طور عملی در یک کالس چینش

احی نموده و در مورد منطق خود براي این طراحی بحث یک نوع چینش را طر.   نماید را بیازمایدمیاموزان را حمایت نموده یا ممانعتدانش
.نماید

با استفاده از امکانات موجود در کالس یک آزمایشگاه فاوا در کالس ایجاد کنند.
درمورد طرح درس خود بر . آموزي درضمن انجام یک پرورژه بحث نمایندهاي مدیریت فعالیت هاي کالسی پروژه محور دانشدر مورد روش

.هاي گوناگون رایانه و منابع دیجیتال بحث نمایندمدیریت کالسی با تمرکز روي مزایا و معایب چینشحسب 

اي معلمیادگیري حرفه: 6فصل
شایستگی

مدیریت و راهنمایی
3سطح 2سطح 1سطح 

یک پروژه با استفاده از مهارت و دانش الزم  
اي را حرفهدر راستاي یادگیريپیچیده

ها  همکاري با سایر طراحی نماید که در آن
معلمان، و استفاده از شبکه ها براي دستیابی 
به اطالعات همکاران و کارشناسان خارج 

.مدنظر قرار گرفته شده باشد

دو پروژه با استفاده از مهارت و دانش الزم  
ي  ایجاد و احرفهرا در راستاي یادگیريپیچیده

ها  همکاري با سایر مدیریت نماید که در آن
معلمان، و استفاده از شبکه ها براي دستیابی به 
اطالعات همکاران و کارشناسان خارج مدنظر 

.قرار گرفته شده باشد

پروژه هاي ب با استفاده از مهارت و دانش الزم  
اي  ایجاد حرفهرا در راستاي یادگیريايپیچیده
ها  همکاري با سایر ت نماید که در آنو مدیری

معلمان، و استفاده از شبکه ها براي دستیابی به 
اطالعات همکاران و کارشناسان خارج مدنظر 

.قرار گرفته شده باشد
اياستفاده از منابع دیجیتال و همکاري برخط براي یادگیري حرفه

.به پیوست مراجعه شود36
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:بررسی نقش فاوا در
اي ها و یادگیري حرفهاشتراك منابع براي پشتیبانی از فعالیت
اي خود ها و یادگیري حرفهدسترسی به کارشناسان بیرون از محیط کار و جوامع یادگیري به منظور پشتیبانی از فعالیت
اي مدیریت، تجزیه تحلیل، تلفیق و ارزیابی اطالعات به منظورحمایت از یادگیري حرفه

لکردي و یادگیريتکالیف عم
:دانشجو معلمان

اي را حمایت نمایند بحث نمایندتوانند یادگیري حرفهدر مورد منابع اطالعاتی برخط گوناگون و  استفاده از سایر منابعی که می .
نمایندکند هدایت اي آنان را حمایت میجستجوهاي بر خط خود را براي مواد آموزشی  در جهتی که اهداف یادگیري حرفه
نتایج این جستجو را به اشتراك گذاشته و در مورد آن بحث نمایند و براي اجراي ان برنامه ریزي نمایند.
ملزم به انجام تحقیقات برخط . اي را حمایت کنند بحث نمایندتواند یادگري حرفهدر مورد منابع گوناگون کارشناسی برخط و جوامعی که می

با کارشناسان ارتباط برقرار نموده و در این جوامع شرکت نموده و سپس مباحثات و نتایج . ان و جوامعی باشندخود براي یافتن چنین کارشناس
.هاي خود در این زمینه را به اشتراك بگذارندفعالیت

ها خود الیتها در فغهاي مدیریت دانش مربوطه در جهت تجزیه و تحلیل منابع بر خط بحث نمایند و آندر مورد اهمیت توسعه مهارت
هاي خود را در این مورد توصیف نموده و به دانشجو معلمان نمونه هایی از فعالیت. ها را مورد اریابی قرار دادهتلفیق نمایند  و کیفیت آن

.نمایش در آورده و در مورد آن بحث نمایند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
نمایشی- سخنرانی
آزمایشگاه
 پروژه
 فردي و گروهی) آزمایشگاه+ کاوشکري(کشفی
حل مسئله
حل خالق مسئله
هاي هدایت شده و مباحثهها و پاسخپرسش
طوفان مغزي
......................

حداقل امکانات سخت و نرم افزاري
منابع اطالعاتی مکتوب یا برخط
 مجهز به اینترنت پرسرعت) آزمایشگاه رایانه(شبکه آزمایشگاهی
 پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمنددیتا
هاي قابل در دسترسانواع رسانه
امکانات الزم براي تهیه رسانه آموزشی مورد نظر مدرس
ترجیحا اصلی(هاي جدید نرم افزار بسته آفیس، ورژن(
هاي عاملرایانه با انواع سیستم
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي دانشجویانتلفن(هاي عامل هاي همراه با انواع سیستمتلفن(
 نرم افزارهايwindows, Mac, Linux
هاي برون خطانواع ذخیره کننده
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با خط ( هاي رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشد چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه
Wimaxکارت دیتا، )  wirelessیاlanبه صورت +ADSLاز طرق دایال آپ، (تلفن 

حداقل یک پردازشگر موجود در بازار
سخت افزارهاي داخلی و خارجی و جانبی رایانه
تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، لپOTG
هاي آموزشی مربوط به رشتهعاملافزارها و سیستمافزارها، سخترمن
تواند مواردي چون هاي مخصوص کودکان استثنایی میعاملبراي نرم افزارها و سیستمVinu37x, Deaf Apps38 (for chat) را

.پیشنهاد نمود
 نرم افزارهاي

Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept mapping or mind
mapping, Simulators

امکانات الزم براي راه اندازي شبکه شامل:
Cross cable, Wi-Fi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall

 ها مجهز بهمورد لپ تاپدر (رایانه و یا لپ تاپ 2حداقلBluetooth (براي هر گروه
فیلم و کلیپ هاي نمونه در زمینه کاربرد سخت افزار هاي آموزشی
افزارهابروشورهاي معرفی سخت
هاي مربوطه به انتخاب گروههاي آموزشی گروهنرم افزارهاي و سیستم عامل
افزارهاي مربوطهراهنماي نرم
ي الزم براي ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتالسخت افزارها و  نرم افزارها
افزارهاي شبیه ساز متناسب با رشتهنرم
افزارهاي نرمLMS ،CMS ،LCMS

منابع آموزشی. 4
.سازي مدارس راهبرد تحول وزارت آموزش و پرورش در توسعه فاواهوشمند

.راهبردي فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش، تدوین سیاست هاي)1383(مهرمحمدي، محمود و نفیسی، عبدالحسین 
مقدمات تکنولوژي آموزشی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور) 1390(آبادي، خدیجه علی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
که در بخش مهارت هاي اساسی 1تشخیصی در فاوا ارزشیابی ورودي یا - 1. در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد

ارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند -2گیرد، ها صورت میفاوا براي تعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارت
توانند هاي عملکردي و یادگیري پیشنهاد شده که میتگیرد که در هر بخش مواردي به عنوان پیشنهاد در فعالیآموزش و در طول کالس انجام می

نمره به 10نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و 10گردد ارزشیابی نهایی یا پایانی که پیشنهاد می- 3بخشی از این ارزشیابی را تشکیل دهند و 
باشد و مدرس می) 3الی 1فاوا (می موارد مورد آموزش در آن واحد درسی پروژه پایانی اختصاص یابد که در اجراي آن دانشجو معلم ملزم به رعایت تما

.نمایداي دانشجو معلم تعیین میمربوطه موضوع آن را با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفه

هاپیوست. 6
تولید محتواي الکترونیکی:

٣٧http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux
٣٨https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en) نرم افزارهاي مخصوص ناشنوایان در

)گوگل پلی
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کی استانداردهاي تولید محتواي الکترونی
 آشنایی با استانداردهايSCORM وAICCدر تولید محتواي الکترونیکی و آموزش الکترونیکی

تولید محتواي الکترونیکی 
هاي الکترونیکی دیداريرسانه

 ،کاربرد ، مزایا و محدودیت ها.....معرفی پوستر، انواع چارت، اسالیدها، نمودار ،
دیداري در آموزشهاي الکترونیکی فرآیند انتخاب رسانه
نوشته، شکل، عکس، (هاي الکترونیکی دیداري هاي آموزشی رسانهطراحی پیام(..
افزارهاي الکترونیکی دیداري از طریق نرمتولید رسانه هايpower point ،publisher و ،photo shop

معرفی برخی از محتواها
LO39 ،اشیاء یادگیري
 کارآموزي مبتنی برشبکه
 ،مطالعه راهنمایی شده  ناهمزمانخودآموزي
یادگیري همزمان (40پیشامدها با هدایت مربی (
 همکاري گروه کوچک

: فرآیند طراحی تولید محتواي یادگیري الکترونیکی 
 هاي یادگیري و راهبردهاي آموزشی مربوطه یادگیري براساس نظریه)یا موضوع ( طراحی آموزشی واحد
انتخاب مدل آموزشی مربوطه
راحی فرصت هاي یادگیريط
 انتخاب و طراحی فعالیت هاي یادگیري

فرآیند انتخاب رسانه مناسب با هرفعالیت یادگیري 
 طراحی پیام هاي آموزشی
تنظیم جدول ارائه محتواي نهایی

) برخط و برون خط( افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی معرفی نرم
 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe

Flash, Camtasia Studio, advanced power point (off line)
 power point , hyper studio  , flash , mu. Builder

کالس هوشمند:
طراحی آموزشی کالس هوشمند 

طراحی محیط یادگیري الکترونیکی براساس راهبردهاي آموزشی مناسب
طراحی فرصت هاي یادگیري ، فعالیت هاي یادگیري و راهبردهاي ارزشیابی براساس مدل هاي نوین آموزشی
  ارتباط استاد با شاگرد ، استاد بامحتوا ، محتوا بامحتوا ، گروه با گروه ، کالس باخارج کالس ( طراحی مدل ارتباطی

..) نیکی وتجهیزات الکترو(کالس هوشمند براساس نیازها وامکانات ...)و
اجراي و ارزشیابی آموزشی کالس هوشمند  

 ازطریق ( ثبت نام از شاگردانLMS(
از ...) آزمون رفتار ورودي ، پیش آزمون ، آزمون تشخیصی سبک هاي شناختی ، نیاز سنجی و( اجراي ارزشیابی ورودي

وثبت گزارشات آزمون هاLMSطریق 

39 Learning Object
40 Instructor – led Events
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آزمون ها از طریقگروه بندي شاگردان براساس نتایج وگزارشاتLMS
انتخاب مدل آموزشی ، محتوا وفعالیت هاي یادگیري مناسب براي هر گروه
 به اشتراك گذاري و ارسال محتواها وفعالیت هاي یادگیري براي هر گروه از طریقLCMS
 همزمان و ناهمزمان(ارائه تکالیف تکمیلی وبازخورد آن به روش برخط(
ارزشیابی مستمر وتوصیفی با استفاده از روش هاي ارزشیابی معلم ، خود ارزشیابی ، دگر ارائه بازخورد مناسب ، اجراي

LMSوLCMSارزشیابی ،گروه ارزشیابی از طریق 
 از طریق) انواع آزمون هاي الکترونیکی( اجراي ارزشیابی پایانی به شکل متنوعLMS
ثبت نتایج وگزارشات آزمون
اساس گزارشات آزموناجراي پس آزمون و اصالح برنامه بر
تنظیم وثبت پوشه کار

شبکه
شبکه و شبکه سازي 

تعریف شبکه
دالیل شبکه سازي، مزایا و محاسن ایجاد شبکه
تاریخچه شبکه
 معرفی بزرگترین شبکه
هاي شبکهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مولفه
cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS Server,

Mail Server
Wi-Fi, Bluetooth, cableبا استفاده از امکانات موجود، ) دو یا سه کاربر( ایجاد یک شبکه کوچک 

هاي اجتماعی شبکه

هایی از نرم افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی و انتشار  الکترونیکی محتوانمونه
تولید

 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe Flash, Camtasia
Studio, advanced power point (off line)

 power point , hyper studio  , flash , mu. Builder
انتشار

 Forums, networks, Atutor, Moodle, emails, Educreatiosn, snagit, blendspace, bayanbox, net
support school, softgozar, aparat, googlesite, electa, kelas,…(on line
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»3کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات آموزش ریاضی «درس سرفصل

معرفی درس و منطق آن.1
از سواد از جمله سواد اي با فناوري اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداري از ابعاد گوناگونیزندگی بشر در عصر کنونی به گونه

ضرورت توجه . گردداطالعاتی، سواد رسانه اي، سواد رایانه، سواد فناوري، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب می
از این بعد سواد منديلذا آشنایی و بهره. هاي رسمی وارد گردداطالعات و ارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزشفناوريبه

آموزان را براي ورود به عرصه زندگی رو معلمان که وظیفه آماده سازي دانشاز این. آموزان امروز وشهروندان فردا استیکی از نیازهاي دانش
هاي خود در آموزشي فناوري اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت ها و سواد الزم در حوزهدارند، خود نیز باید ضمن برخورداري از شایستگی

آموزان را گیري از افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانشیادگیري عالوه بر بهره- هاي یاددهیبهره گیرند و با تلفیق این فناوري در فرصت
. آمده بواسطه این فناوري در زندگی آماده کنندهاي پیشآموزش دهند که چگونه خود را براي استفاده صحیح از فرصت

درسمشخصات
کارگاهی: نوع درس
واحد کارگاهی1: تعداد واحد
48هر واحد : زمان درس

فناوري کاربرد : پیشنیاز
2اطالعات و ارتباطات 

3کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات آموزش ریاضی : نام درس

: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
برنامه درسی - 2در آموزش ، ICTدرك - 1مولفه  6ها دانشجو معلمان در جدول شایستگی
یادگیري -6سازمان بندي و مدیریت  و - ICT ،5-4پداگوژي ، - 3و ارزشیابی ، 

.باشدبه شرح جدول زیر می41حرفه اي معلم  در سواد فناوري

)تولید دانش(3سطح )تعمیق دانش(2سطح )سواد فناوري(1سطح مالك ها
ICTدرك 

در آموزش
هاسیاستنوآوري در 

ضمن درك مقاصد و اهداف 
هاي ملی در جلساتی که به سیاست

هاي آموزش و منظور اصالح سیاست
پرورش در مورد فاوا تشکیل 

مشتاقانه و داوطلبانه شرکت گردد می
.نماید

ضمن درك مقاصد و اهداف 
هاي ملی در جلساتی که به سیاست

هاي آموزش و منظور اصالح سیاست
گردد پرورش در مورد فاوا تشکیل می
ها و شرکت نموده و در بحث

هاي مرتبط، پیشنهاداتی ارائه گفتگو
.دهد

ضمن درك مقاصد و اهداف 
هاي ملی در جلساتی که سیاست

هاي به منظور اصالح سیاست
زش و پرورش در مورد فاوا آمو

شرکت نموده، و گردد تشکیل می
ها و عالوه بر شرکت در  بحث

اي در ها، نظرات ارزیابانهگفتگو
، کاربست و خصوص طراحی

هاي در نظر گرفته بازبینی برنامه
ها شده براي اجراي این سیاست

.ارائه دهد
هاي مهارت
فاوا

ابزارهاي فراگیر

استفاده از فاوا  براي یادگیري کارآتر و موثرتر: سواد فناوري 41
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در راستاي حمایت از توسعه 
هاي خالقیت، یادگیري مهارت

حداقل یک دائمی و انعکاسی 
مبتنی بر فاوا را جامعه دانشی

.نمایدطراحی

در راستاي حمایت از توسعه 
هاي خالقیت و یادگیري مهارت

الی 2دائم و بازتابی دانش آموزان، 
مبتنی بر فاوا را جامعه دانشی3

.طراحی نماید

در راستاي حمایت از توسعه 
هاي خالقیت و یادگیري مهارت

دائم و بازتابی دانش آموزان، 
متفاوت چندین جامعه دانشی

.مبتنی بر فاوا را طراحی نماید

برنامه 
درسی و 
ارزشیابی

مهارت هاي جامعه دانشی
با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 

رشد شناختی، عاطفی و جسمی و (
آگاهی از چگونگی ایجاد شرایط 

و ) بهتر یادگیري براي دانش آموزان
هاي راه حلبا استفاده از فاوا  

مناسب براي مشکالت احتمالی 
و با بینیآموزي پیشدانش

هاي پیچیده در برخورداري از مهارت
راي عملیاتی طرحی باین مورد 

هاي مورد نظر نمودن یکی از راه حل
.ارائه نمایند

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
رشد شناختی، عاطفی و جسمی و (

آگاهی از چگونگی ایجاد شرایط بهتر 
و با ) یادگیري براي دانش آموزان

مناسب هاي راه حلاستفاده از فاوا  
براي یکی از مشکالت واقعی 

و با برخورداري بینیوزي پیشآمدانش
هاي پیچیده در این مورد از مهارت

طرحی براي عملیاتی نمودن یکی از 
.هاي مورد نظر ارائه نمایندراه حل

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد 
رشد شناختی، عاطفی و (انسانی 

جسمی و آگاهی از چگونگی 
ایجاد شرایط بهتر یادگیري براي 

ستفاده از فاوا  و با ا) دانش آموزان
یکی از مناسب براي هاي راه حل

آموزي مشکالت واقعی دانش
بینی و با برخورداري از پیش

هاي پیچیده در این مورد مهارت
طرحی براي عملیاتی نمودن یکی 

هاي مورد نظر ارائه از راه حل
نمایند و راه حل موردنظر را در 

سازي نماید و نتایج حاصله پیاده
.ابی قررا دهدرا مورد ارزی

خود مدیریتیپداگوژي
دو موقعیتبا استفاده از فاوا، 

از فرآیند یادگیري را که در مشابه
ها  دانش آموزان قادر به اجرا آن

هاي توسعه و بکارگیري مهارت
طراحی و یافته خود باشند 

.سازي نمایدپیاده

دو موقعیت با استفاده از فاوا، 
از فرآیند یادگیري را که در متفاوت

ها  دانش آموزان قادر به اجرا و آن
هاي توسعه یافته بکارگیري مهارت

سازي طراحی و پیادهخود باشند 
.نماید

چندین موقعیتبا استفاده از فاوا، 
از فرآیند یادگیري را که گوناگون

ها  دانش آموزان قادر به در آن
هاي اجرا و بکارگیري مهارت

طراحی و ه یافته خود باشند توسع
.سازي نمایدپیاده

سازمان 
بندي و 
مدیریت

هاي یادگیريسازمان
ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش 
و ارائه پشتیبانی پیگیرانه از 

یک برنامه مبتنی بر فاوا همکاران،  
که در طی را طراحی و اجرا نمایند

مدرسه به عنوان جامعه مبتنی بر آن 
نقش نوآوري با استفاده از فاوا  ایفاي 

.نمایند

ضمن ایفاي نقش رهبري 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 نوآوري و 

استفاده از فاوا  ایفاي یادگیري دائم با 
.نقش نمایند

ضمن ایفاي نقش رهبري در 
آموزش و ارائه پشتیبانی پیگیرانه از 

هاي متنوعی مبتنی برنامههمکاران،  
که در بر فاوا را طراحی و اجرا نمایند

مدرسه به عنوان جامعه طی آن 
مبتنی بر نوآوري و یادگیري دائم با 

.ینداستفاده از  فاوا  ایفاي نقش نما
معلم به عنوان مدل یادگیرندهیادگیري 
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حرفه اي 
معلم

با استفاده از فناوري اطالعات و 
ارتباطات و برخورداري باال از 
توانایی، انگیزه، تمایل و تشویق و 
حمایت همتایان براي آزمودن،  دائما 

اي باشد و به درحال یادگیري حرفه
یک جامعه آموزشی این منظور 

هدف خلق دانش اي را با حرفه
.طراحی نماید

با استفاده از فناوري اطالعات و 
ارتباطات و برخورداري باال از توانایی، 
انگیزه، تمایل و تشویق و حمایت 
همتایان براي آزمودن،  دائما درحال 

یک جامعه اي باشد و یادگیري حرفه
اي را با هدف خلق آموزشی حرفه

.دانش طراحی و سپس ایجاد نماید

با استفاده از فناوري اطالعات و 
ارتباطات و برخورداري باال از 
توانایی، انگیزه، تمایل و تشویق و 
حمایت همتایان براي آزمودن،  دائما 

اي باشد و درحال یادگیري حرفه
اي را با هدف جوامع آموزش حرفه

خلق دانش طراحی و سپس ایجاد 
.نماید

و ساختار آنهاي یادگیري، محتواي درس فرصت.2
3کاربرد فاوا در رشته علمی 

.باشدفصول این واحد در  دوره کارورزي و با حضور در کالس درس و مدرسه قابل اجرا می: تذکر
در ك فاوا در آموزش : 1فصل 

شایستگی
هانوآوري در سیاست

هاي ملی ضمن درك مقاصد و اهداف سیاست
هاي در جلساتی که به منظور اصالح سیاست

آموزش و پرورش در مورد فاوا تشکیل 
.مشتاقانه و داوطلبانه شرکت نمایدگردد، می

هاي ملی در ضمن درك مقاصد و اهداف سیاست
هاي جلساتی که به منظور اصالح سیاست

گردد میآموزش و پرورش در مورد فاوا تشکیل 
هاي مرتبط، ها و گفتگوشرکت نموده و در بحث

.پیشنهاداتی ارائه دهد

هاي ضمن درك مقاصد و اهداف سیاست
ملی در جلساتی که به منظور اصالح 

هاي آموزش و پرورش در مورد فاوا سیاست
شرکت نموده، و عالوه بر گردد تشکیل می

ها، نظرات ها و گفتگوشرکت در  بحث
، کاربست و ي در خصوص طراحیاارزیابانه

هاي در نظر گرفته شده براي بازبینی برنامه
.ها ارائه دهداجراي این سیاست

برنامه (هاي نظام آموزشی  در مورد فاوا سازي سیاستاي براي پیادههاي اصالحی آموزشی مدرسهطراحی و اجراي برنامه
)آموزش و پرورشدرسی ملی جمهوري اسالمی ایران و سند تحول بنیادین

سازي سیاست هاي اصالحی نظام آموزش ملی اي در راستاي پیادهراهبردهاي طراحی، پیاده سازي و اصالح برنامه هاي آموزشی مدرسه
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
تواند موجب اجراي این کارهایی  که میراهو ارائه )  با تاکید بر فاوا(هاي اصالحی نظام آموزش ملی بحث کالسی در مورد قصد سیاست

..هاي مدرسه گرددها در سطح برنامهسیاست
سازي هاي اصالحی را پیادههاي سیاستتواند مولفهاي در سطح مدرسه را که میهاي کاري که در آن دانشجومعلمان برنامهتشکیل گروه

.نماید، طراحی نمایند
بتدایی طراحی شده در فاز اي اجراي برنامه
 ارزیابی میزان پیشرفت برنامه
هاي پیش روي شناسایی و بررسی چالش
 اشتراك موارد ذکر شده با گروه همتا و ارائه راهبردهاي پشنهادي توسط گروه و همتایان براي غلبه بر چالش ها
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هاي فاوامهارت: 2فصل 
شایستگی

ابزارهاي فراگیر
هاي در راستاي حمایت از توسعه مهارت

خالقیت، یادگیري دائمی و انعکاسی 
مبتنی بر فاوا را حداقل یک جامعه دانشی

.نمایدطراحی

هاي در راستاي حمایت از توسعه مهارت
خالقیت و یادگیري دائم و بازتابی دانش 

مبتنی بر فاوا جامعه دانشی3الی 2آموزان، 
.را طراحی نماید

هاي در راستاي حمایت از توسعه مهارت
خالقیت و یادگیري دائم و بازتابی دانش 

متفاوت چندین جامعه دانشیآموزان، 
.مبتنی بر فاوا را طراحی نماید

آموزاننرم افزارهاي تولید محتوا و منابع آموزشی براي ایجاد خالقیت و نوآوري در دانش
 افزارهاي تولید اي و تجهیزات و نرمضبط چند رسانه( محتواي الکترونیکی و منابع آموزشی مبتنی بر فاوا عملکرد و اهداف ابزارهاي تولید

42و نرم افزارهاي انتشار محتواي الکترونیکی...) افزارهاي چاپ، ابزارهاي طراحی وب ومحتواي الکترونیکی تولید، ابزارهاي ویرایش، نرم

آموزاندر جهت ایجاد نوآوري و خالقیت در دانش43فرآیند تولید محتواي الکترونیکی
آموزان راهبردهاي چگونگی بکارگیري منابع و طراحی محتوهاي آموزشی الکترونیکی در جهت نوآوري و خالقیت دانش توسط دانش

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

توانند در جهت حمایت و ها چگونه میرا نمایش داده و در مورد اینکه آنافزاري و منابع تولید دیجیتال هاي نرمتعداد متنوعی از بسته
.هاي نوآورانه و خلق دانش کمک نمایند، توضیح دهندآموزان در تمرینپیشرفت دانش

اي نوآوري و هاي خاصی از این منابع در رشته درسی مورد نظر را  مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و توضیح داده شود که  چگونه برنمونه
. نمایندآموزان را پشتیبانی میتوانند دانشخلق دانش می

آموزان افزارهاي مربوطه براي ایجاد خالقیت و نوآوري در دانشبا توجه به رشته علمی، طرح درسی طراحی نموده که در آن از ابزارها و نرم
این طرح درس می تواند در کالس واقعی اجرا گردد و . ارزیابی قرار گیرداستفاده شده باشد، طرح درس در کالس توسط گروه همتایان مورد 

.نتایج حاصل در گروه همتایان مورد نقد و ارزیابی و اصالحات قرار گیرد
ردهاي آموزان دیگر وگروه همتا با استفاده از فاوا به منتشر نمایند و از بازخومحتواهاي الکترونیکی تولید شده را به منظور استفاده دانش

.ها استفاده نماینداحتمالی در جهت اصالح برنامه

برنامه درسی و ارزشیابی: 3فصل 
شایستگی

مهارت هاي جامعه دانشی
رشد (با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 

شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از 
چگونگی ایجاد شرایط بهتر یادگیري براي 

هاي راه حلو با استفاده از فاوا  ) دانش آموزان
آموزي مناسب براي مشکالت احتمالی دانش

هاي و با برخورداري از مهارتبینیپیش
راي عملیاتی طرحی بپیچیده در این مورد 

هاي مورد نظر ارائه نمودن یکی از راه حل

رشد (با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از چگونگی 

و ) ایجاد شرایط بهتر یادگیري براي دانش آموزان
مناسب براي یکی هاي راه حلبا استفاده از فاوا  

و با بینیآموزي پیشدانشاز مشکالت واقعی 
هاي پیچیده در این مورد برخورداري از مهارت

هاي طرحی براي عملیاتی نمودن یکی از راه حل
.مورد نظر ارائه نمایند

رشد (با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از 
چگونگی ایجاد شرایط بهتر یادگیري براي 

و با استفاده از فاوا  راه )دانش آموزان
یکی از مشکالت مناسب براي هاي حل

بینی و با آموزي پیشواقعی دانش
هاي پیچیده در این برخورداري از مهارت

مورد طرحی براي عملیاتی نمودن یکی از 

.به پیوست مراجعه شود42
.به پیوست مراجعه شود43
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هاي مورد نظر ارائه نمایند و راه حل راه حل.نمایند
سازي نماید و نتایج موردنظر را در پیاده

.رد ارزیابی قررا دهدحاصله را مو
هاي پیچیده شناختی با استفاده از فاواپرورش مهارت

از جمله مدیریت اطالعات، (آموزان با استفاده از فاوا ها در دانشهاي پیچیده شناختی و چگونگی آموزش و بروز  این مهارتمعرفی مهارت
)44حل مسئله، همکاري و تفکر انتقادي

 آموزان هاي جستجو، مدیریت و تجزیه و تحلیل و بکارگیري اطالعات  در دانشایجاد مهارتمعرفی راهبردهایی براي
هاي فاوا به منظور ایجاد و توسعه هاي کالسی در رشته مربوطه  با استفاده از ابزارها و دستگاهفرآیند طراحی واحدهاي مطالعه و فعالیت

، ساخت دانش و برقراري ارتباط 45ریزي ، یادگیري انعکاسیهاي استدالل، برنامهمهارت
هاي ارتباطات و همکاري آموزان براي بکارگیري فاوا در جهت بهبود مهارتراهبردهاي تشویق دانش
آموزان براي توسعه و استفاده از خود و دیگر ارزیابی دانشی و عملکردي مبتنی بر فاوا در موضوعات درسی راهبردهاي تشویق دانش

یادگیريتکالیف عملکردي و 
:دانشجو معلمان

هاي پیچیده شناختی ارائه کالسی در مورد مهارت
اموزانها توسط دانشي و بروز آنکارهایی براي  چگونگی کسب و توسعههاي فرایندهاي پیچیده شناختی و پیشنهاد و ارائه راهارائه ویژگی
سب منجر به بروز یک یا چند مهارت پیچیده شناختی توسط اي که کطراحی یک طرح درس مبتنی بر فاوا در رشته مربوطه به گونه

هاي ناشی از اجراي این طرح درس در جمع و بازخوردها و انعکاسدر کالس در س واقعی اجرا نمودهو آموزان در آن جاي داده شوددانش
.همتایان بررسی نموده و پیشنهادات اصالحی دریافتی را اعمال نمایند

هاي یادگیري مبتنی بر فاوا هاي فعالیتهاي جستجو و مدیریت اطالعات بحث و گفتگو نمایند و در مورد ویژگیارتهاي مهدر مورد ویژگی
.ها تهیه ودر کالس درس ارائه و ارزیابی گرددمونه هایی از این فعالیتگردد بحث شود و نهاي فوق میکه منجر به توسعه و بروز مهارت

هاي مبتنی بر فاوا می توانند این ریزي و یادگیري انعکاسی، ساخت دانش و این که چگونه  فعالیتبرنامههاي استدالل، در مورد مهارت
ها در واحدهاي مطالعه مرتبط با رشته،  تولید و در میان گروه هایی از این فعالیتها را ایجاد و توسعه دهند،  بحث شود و مثالمهارت

واحدهاي مطالعه تولیدي را مورد ارزیابی و نقادي قرار داده و پیشنهادهایی براي منابع اضافی ارائه همتایان به اشتراك گذاشته شود و سپس 
.دهند

ها را مورد حمایت هاي ارتباطی و همکاري و اینکه چگونه فعالیت هاي یادگیري فاوا محور می تواند این مهارتهاي مهارتدر مورد ویژگی
. ها را تولید نمایندهایی از این فعالیتو نمونهقرار دهد در کالس بحث وگفتگو نموده

اي مجازي یک نمونه مدل پیشنهاد و ارائه دهنددر مورد ارتباط و همکاري موثر از طریق شرکت در مجامع یادگیري حرفه.
انعکاس ارزیابی روي هاي مبتنی بر دانش و عملکرد که براي در مورد مشخصات ارزیابی خود و همتایان بحث شود همچنین  دستورالعمل

ها تولید و سپس در کالس ها و دستورالعملگیرد بحث گردد و نمونه هایی از چنین فعالیتهاي خود و دیگران مورد استفاده قرار میآموخته
.ارزیابی گردد

طریق تلفیق فناوري هاي هاي کلیدي موضوع درسی و فاوا را ازهاي دانش و عملکرد محوري را که انتظارات یادگیري مهارتدستورالعمل
.نو ظهور را افزایش دهد، را توسعه دهند

.در کارورزي اجرا گردد44
45Reflective learning

.کمک بگیرید....عنصري تجربیات عینی، مشاهده و انعکاس ، خلق مفاهیم ذهنی، آزمودن در موقعیت هاي جدید تئوري کلب و یا 4توانید از مدل در این مورد می
Kolb. D. A. and Fry, R. (1975) Toward an applied theory of experiential learning. in C. Cooper (ed.) Theories of Group

Process, London: John Wiley
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پداگوژي: 4فصل 
شایستگی

خود مدیریتی
از مشابهدو موقعیتبا استفاده از فاوا، 

ها  دانش فرآیند یادگیري را که در آن
آموزان قادر به اجرا و بکارگیري 

طراحی هاي توسعه یافته خود باشند مهارت
.سازي نمایدپیادهو 

از دو موقعیت متفاوتبا استفاده از فاوا، 
ها  دانش آموزان فرآیند یادگیري را که در آن

هاي توسعه قادر به اجرا و بکارگیري مهارت
.سازي نمایدطراحی و پیادهیافته خود باشند 

گوناگونچندین موقعیتبا استفاده از فاوا، 
ها  دانش از فرآیند یادگیري را که در آن

آموزان قادر به اجرا و بکارگیري 
طراحی هاي توسعه یافته خود باشند مهارت
.سازي نمایدو پیاده

گرددآموزي میهاي دانشهاي یادگیري که منجر به ایجاد و بکارگیري مهارتنقش فاوا در ایجاد موقعیت
به عنوان الگویی براي استدالل، حل مسئله و تولید دانشهاي معلم در ضمن تدریس ویژگی
آموزان در حل مشارکتی مسئله ، تحقیق و یا هاي رشته درسی براي درگیر نمودن دانشها و چگونگی طراحی برخط مواد و فعالیتویژگی

خلق اثر
ها را در حل مشارکتی مسئله ، هایی که آني و فعالیتاهاي پروژهآموزان براي ایجاد طرحمعرفی راهبردهایی براي راهنمایی و هدایت دانش

.نمایدتحقیق و آفرینش اثر درگیر می
افزارها و ها و نرماي مشارکتی، تولید وب سایت و فناوريآموزان براي تولید چند رسانهمعرفی راهبردهایی براي راهنمایی و هدایت دانش

ي به صورتی که موجب حمایت از روند در حال انجام تولید دانش و ارتباط با سایر مخاطبان آموزهاي کاربردي انتشار پروژه هاي دانشبرنامه
. و همتایان شود

47هاي یادگیري انعکاسیو مدل46بررسی تئوري ها(هاي خود اموزان در انعکاس آموختهارائه راهبردهایی براي راهنمایی و هدایت دانش(

تکالیف عملکردي و یادگیري
 معلماندانشجو:
هاي حل مسائل واقعی در موضوع درسی طراحی نموده و هاي شناختی خود براي نمایش عملی بکارگیري مهارتمباحثاتی بر پایه مهارت

.راهبردها و فرآیندهاي خود را براي حل مسائل و خلق دانش باهمتایان خود به اشتراك بگذارند
آموزان را در طراحی و برنامه ریزي فعالیت هاي یادگیري خود شان پشتیبانی می کند، هاي مواد درسی برخط که دانش در مورد ویژگی

هاي یادگیري بحث نموده و در گروه کاري خود چند نمونه مواد درسی برخط را تولید، در کالس اجرا و سپس ارزیابی نمایند و در انجمن
.رت برخط به عنوان الگو و نمونه باشنداي خود در حل مسائل مشارکتی یا تحقیقات و خلق اثر به صوحرفه

کند بحث نمایند هاي یادگیري خود را پشتیبانی میریزي فعالیتآموزان را در طراحی و برنامههاي معلم که دانشهاي فعالیتدر مورد ویژگی

46
Dewey, J. (1933). How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process. Boston:

D.C. Heath and Company.

Kolb. D. A. and Fry, R. (1975) Toward an applied theory of experiential learning. in C. Cooper (ed.) Theories of Group

Process, London: John Wiley

Pedler, M., Burgoyne, J. and Boydell, T. (1991, 1996) The Learning Company. A strategy for sustainable development,

London: McGraw-Hill.

Schön, D.A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books.

http://www.open.ac.uk/blogs/openminded/?p=318

47 Reflective learning

عنصري تجربیات عینی، مشاهده و انعکاس ، خلق مفاهیم ذهنی، آزمودن در موقعیت هاي جدید در تئوري کلب4از جمله مدل 
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.ابی قرار دهندو نمونه هاي از این فعالیت ها را تولید نمایند و در کالس درس اجرا نمایند و نتیجه را مورد ارزی
 در مورد ویژگی هاي فعالیت هاي معلم که دانش آموزان را در بکارگیري  فناوري هاي مختلف در فعالیت هاي یادگیریشان پشتیبانی

.ها تولید نمایند و در کالس درس اجرا نمایند و نتیجه را مورد ارزیابی قرار دهندکند، بحث  نموده و نمونه هایی از چنین فعالیتمی
در جوامع ) آموزانبراي پشتیبانی از دانش(ها را هاي انتشار آناي، تولید صفحات وب و روشهاي تولید چند رسانههایی از فناوريمونهن

.اي بر خط به نمایش بگذارندیادگیري حرفه
نماید، در کالس بحث نمایند و یت میهاي معلم که یادگیري انعکاسی دانش آموزان را تقویت و حماهاي آن دسته از  فعالیتدر مورد ویژگی

اي برخط مورد هایی را نیز در این مورد تولید نموده و به اشتراك بگذارند، و کارهاي انجام شده در این مورد را در جوامع یادگیري حرفهنمونه
.نقد و بررسی قرار دهند

سازمان بندي و مدیریت: 5فصل 
شایستگی

هاي یادگیريسازمان
ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و ارائه 

یک برنامه پشتیبانی پیگیرانه از همکاران،  
که در مبتنی بر فاوا را طراحی و اجرا نمایند

مدرسه به عنوان جامعه مبتنی بر طی آن 
.نقش نمایندنوآوري با استفاده از فاوا  ایفاي 

ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و ارائه 
یک برنامه مبتنی از همکاران، پشتیبانی پیگیرانه

که در طی آن بر فاوا را طراحی و اجرا نمایند
مدرسه به عنوان جامعه مبتنی بر نوآوري و 
یادگیري دائم با استفاده از فاوا  ایفاي نقش 

.نمایند

ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و ارائه 
هاي برنامهپشتیبانی پیگیرانه از همکاران،  

فاوا را طراحی و اجرا نمایندمتنوعی مبتنی بر
مدرسه به عنوان جامعه مبتنی که در طی آن 

بر نوآوري و یادگیري دائم با استفاده از  فاوا  
.ایفاي نقش نمایند

مدرسه، جامعه اي مبتنی بر نوآوري و یادگیري دائم
براي افزایش دانش و درك موضوعات برنامه درسی و توسعه جوامع 48هاي ساخت دانشهاي مجازي و محیطمعرفی، عملکرد محیط

یادگیري برخط و چهره به چهره و ترکیبی
هاي یادگیري و تفکر و یادگیري پیوسته ریزي هاي فعالیتدر حمایت از خالقیت و برنامه49ریزيمعرفی، عملکرد ابزارهاي فکري وبرنامه

آموزان انعکاسی دانش
د،  کالس و مدرسه هوشمنLMS ،CMS وLCMS)50)سازي، بکارگیري و مدیریتپیاده

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

آموزي ها از جوامع یادگیري دانشهاي مجازي و ساخت دانش، توصیف کند که چگونه این محیطاي متنوع از محیطضمن نمایش مجموعه
گیرد مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و در اش مورد استفاده قرار میه در موضوع درسیهایی خاص از منابعی را ککنند و نمونهحمایت می

هاي یادگیري کارایی محیط. دهند توضیح دهدآموزان را مورد پشتیبانی قرار میها چگونه جوامع یادگیري دانشمورد این که این محیط
. نشان دهداند رااي که طراحی نمودهبرخط و ترکیبی، را در واحد مطالعه

هاي ریزي فعالیتتوانند از ایجاد و برنامهریزي و فکري شرح دهد که چگونه این ابزارها میضمن نمایش انواع متنوعی از ابزارهاي برنامه
ز این نمونه هایی خاص از این ابزارها در موضوع درسی خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و ا. آموزان حمایت نمایندیادگیري دانش

ابزارها در واحد مطالعه طراحی شده استفاده نموده، واحد مطالعاتی را در کالس درس اجرا نماید نتایج را  بر اساس میزان حصول به اهداف

48 knowledge-building با مدل هاي ارائه شده در این مورد آشنا شوند از جمله نمونه زیر :
(2010) Designing collaborative knowledge buildingHeng-TohLengHwee,SeahHoonLay,SoJeong-Hyo

54,Volume,Education&Computersenvironments accessible to all learners: Impacts and design challenges,
490–, February 2010, Pages 4792Issue

49 planning and thinking tools مانندconcept map ،Flow chart ،Glossary of terms ،Graphing
http://www.sac.sa.edu.au/Library/Library/Topics/thinking_skills/thinking.html

.به پیوست مراجعه شود50
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.مورد ارزیابی قرار دهد
 پیشنهاداتی براي بهبود عملکرد نرم افزارهايLMS،LCMS ،CMSارائه دهندآموزان در جهت توسعه نوآوري و خالقیت دانش.
اي که عالوه بر دستیابی به اهداف برنامه درسی، موجب تقویت و توسعه یک کالس هوشمند را طراحی، اجرا، و ارزشیابی نمایند به گونه

.اموزان گرددروحیه نوآوري و خالقیت در دانش

اي معلمیادگیري حرفه: 6فصل 
شایستگی

معلم به عنوان مدل یادگیرنده
با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و 
برخورداري باال از توانایی، انگیزه، تمایل و 
تشویق و حمایت همتایان براي آزمودن،  دائما 

اي باشد و به این منظور درحال یادگیري حرفه
اي را با هدف خلق یک جامعه آموزشی حرفه

.دانش طراحی نماید

و ارتباطات و با استفاده از فناوري اطالعات 
برخورداري باال از توانایی، انگیزه، تمایل و 
تشویق و حمایت همتایان براي آزمودن،  دائما 

یک جامعه اي باشد و درحال یادگیري حرفه
اي را با هدف خلق دانش طراحی آموزشی حرفه

.و سپس ایجاد نماید

با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و 
وانایی، انگیزه، تمایل و برخورداري باال از ت

تشویق و حمایت همتایان براي آزمودن،  دائما 
جوامع اي باشد و درحال یادگیري حرفه

اي را با هدف خلق دانش آموزش حرفه
.طراحی و سپس ایجاد نماید

هاي معلم به عنوان مدل یادگیرندهمعرفی ویژگی
 ایفاي نقش رهبري در ایجاد چشم اندازي مناسب براي مدرسه با  با تلفیق فاوا در برنامه درسی و تمرین هاي کالسی
ایفاي نقش رهبري در میان همکاران در حمایت از نوآوري در مدرسه و ارتقاء یادگیري مداوم مبتنی بر فاوا
اي مبتنی بر فاواارتقاء نوآوري و بهبود حرفهاي خود براي هاي حرفهخود ارزیابی دائم و انعکاس فعالیت
ها معرفی انجمن(ها در آموزش رشته علمیاي ، شرکت و بحث در مورد بهترین تمرینگیري از منابع فاوا براي شرکت در مجامع حرفهبهره

)معلمان در رشته علمی.. و مجامع مجازي و
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
توانند فاوا را در برنامه درسی و کالس درس خود تلفیق نمایند بحث نمایندمیمدارسهاي مختلفی که اهدر مورد ر.
نمایند، برنامه عملیاتی که در آن معلمان نقش کلیدي در کار با همکاران و مدیران مدرسه در جهت استفاده از  فاوا در مدارسشان را ایفا می

ها و ارائه راهکارهایی براي پیش بینی چالش( ها در نظر بگیرند طراحی نمایند و سپس مواردي را براي چگونگی اجراي این  پیشرفت 
) هامودن چالشبرطرف ن

هاي نوآورانه  و حفظ نوآوري در مدرسه اي براي شرکت در برنامههاي اجتماعی مبتنی بر فاوا که  محتاج آموزش حرفهدر مورد انواع حمایت
موده و به برنامه عملیاتی مبتنی بر فاوا براي ایجاد محیط حمایتی و خالقانه با همکاري مدیران و همکاران طراحی ن. هستند، بحث نمایند

.   اشتراك بگذارند و راهبردهایی براي بکارگیر ابزارها و منابع خالقانه در مدرسه خود ارائه دهد
هایی از تجربیات خود را بیان نمایندنمونه. ي فاوا بحث نماینداي نوآورانه خود در حوزههاي حرفهدر مورد فعالیت.
تواند مورد استفاده قرار گیرد اي میهاي یادگیري حرفهم نوآوري و توسعه از طریق انجمندر مورد اینکه چگونه منابع فاوا براي حمایت دائ

. هایی از تجربیات مبتنی بر فاواي خود را ارائه نمایندنمونه.  بحث نماید

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
نمایشی- سخنرانی
آزمایشگاه
 پروژه
 فردي و گروهی) آزمایشگاه+ کاوشکري(کشفی
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حل مسئله
حل خالق مسئله
هاي هدایت شده و مباحثهها و پاسخپرسش
طوفان مغزي
و..................

حداقل امکانات سخت و نرم افزاري
منابع اطالعاتی مکتوب یا برخط
 مجهز به اینترنت پرسرعت) آزمایشگاه رایانه(شبکه آزمایشگاهی
نددیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشم
هاي قابل در دسترسانواع رسانه
امکانات الزم براي تهیه رسانه آموزشی مورد نظر مدرس
ترجیحا اصلی(هاي جدید نرم افزار بسته آفیس، ورژن(
هاي عاملرایانه با انواع سیستم
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي دانشجویانتلفن(هاي عامل هاي همراه با انواع سیستمتلفن(
 نرم افزارهايwindows, Mac, Linux
هاي برون خطانواع ذخیره کننده
با خط ( هاي رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشد چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه

Wimaxکارت دیتا، )  wirelessیاlanبه صورت +ADSLاز طرق دایال آپ، (تلفن 
حداقل یک پردازشگر موجود در بازار
سخت افزارهاي داخلی و خارجی و جانبی رایانه
تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، لپOTG
هاي آموزشی مربوط به رشتهعاملافزارها و سیستمافزارها، سختنرم
تواند مواردي چون هاي مخصوص کودکان استثنایی میعاملبراي نرم افزارها و سیستمVinu51x, Deaf Apps52 (for chat) را

.پیشنهاد نمود
 نرم افزارهاي

Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept mapping or mind
mapping, Simulators

ات الزم براي راه اندازي شبکه شاملامکان:
Cross cable, Wi-Fi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall

 ها مجهز بهدر مورد لپ تاپ(رایانه و یا لپ تاپ 2حداقلBluetooth (براي هر گروه
فیلم و کلیپ هاي نمونه در زمینه کاربرد سخت افزار هاي آموزشی
افزارهافی سختبروشورهاي معر
هاي مربوطه به انتخاب گروههاي آموزشی گروهنرم افزارهاي و سیستم عامل
افزارهاي مربوطهراهنماي نرم
سخت افزارها و  نرم افزارهاي الزم براي ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتال

٥١http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux
٥٢https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en)نرم افزارهاي مخصوص ناشنوایان در

)گوگل پلی
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افزارهاي شبیه ساز متناسب با رشتهنرم
افزارهاي نرمLMS ،CMS ،LCMS

منابع آموزشی.4

:منابع اصلی
نوآور :، تهران نشرمحمدرضا اصغرزادهمرجع کامل سیستم عامل مکینتاش، مترجم )1389(، هارت دیویس گاي

هاي موجود در هنگام تدریسراهنماهاي لینوکس و ویندوز  آخرین نسخه
:منابع فرعی

. هاي تولید محتواي الکترونیکی آموزشیالزامات و چارچوب) 1392(سازمان فناوري اطالعات ایران
/http://www.projectlooksharp.orgك شارپ  کانادا محتواهاي الکترونیکی تولید در پروژه لو

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
که در بخش مهارت هاي اساسی 1ارزشیابی ورودي یا تشخیصی در فاوا - 1. در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد

ارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند -2گیرد، ها صورت میاوا براي تعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارتف
انند توهاي عملکردي و یادگیري پیشنهاد شده که میگیرد که در هر بخش مواردي به عنوان پیشنهاد در فعالیتآموزش و در طول کالس انجام می

نمره به 10نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و 10گردد ارزشیابی نهایی یا پایانی که پیشنهاد می- 3بخشی از این ارزشیابی را تشکیل دهند و 
باشد و مدرس می) 3الی 1فاوا (پروژه پایانی اختصاص یابد که در اجراي آن دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی 

.نمایداي دانشجو معلم تعیین میمربوطه موضوع آن را با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفه

هاپیوست. 6
تولید محتواي الکترونیکی:

استانداردهاي تولید محتواي الکترونیکی 
 آشنایی با استانداردهايSCORM وAICCدر تولید محتواي الکترونیکی و آموزش الکترونیکی

تولید محتواي الکترونیکی 
هاي الکترونیکی دیداريرسانه

 ،کاربرد ، مزایا و محدودیت ها.....معرفی پوستر، انواع چارت، اسالیدها، نمودار ،
هاي الکترونیکی دیداري در آموزشفرآیند انتخاب رسانه
نوشته، شکل، عکس، (هاي الکترونیکی دیداري رسانههاي آموزشی طراحی پیام(..
افزارهاي الکترونیکی دیداري از طریق نرمتولید رسانه هايpower point ،publisher و ،photo shop

معرفی برخی از محتواها
LO53 ،اشیاء یادگیري
 کارآموزي مبتنی برشبکه
خودآموزي،  مطالعه راهنمایی شده  ناهمزمان
یادگیري همزمان (54پیشامدها با هدایت مربی (
 همکاري گروه کوچک

: فرآیند طراحی تولید محتواي یادگیري الکترونیکی 

53 Learning Object
54 Instructor – led Events



۳۳۳

 هاي یادگیري و راهبردهاي آموزشی مربوطه یادگیري براساس نظریه)یا موضوع ( طراحی آموزشی واحد
انتخاب مدل آموزشی مربوطه
طراحی فرصت هاي یادگیري
 انتخاب و طراحی فعالیت هاي یادگیري

فرآیند انتخاب رسانه مناسب با هرفعالیت یادگیري 
 طراحی پیام هاي آموزشی
تنظیم جدول ارائه محتواي نهایی

) برخط و برون خط( افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی معرفی نرم
 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe

Flash, Camtasia Studio, advanced power point (off line)
 power point , hyper studio  , flash , mu. Builder

کالس هوشمند:
طراحی آموزشی کالس هوشمند 

طراحی محیط یادگیري الکترونیکی براساس راهبردهاي آموزشی مناسب
 ، فعالیت هاي یادگیري و راهبردهاي ارزشیابی براساس مدل هاي نوین آموزشیطراحی فرصت هاي یادگیري
  ارتباط استاد با شاگرد ، استاد بامحتوا ، محتوا بامحتوا ، گروه با گروه ، کالس باخارج کالس ( طراحی مدل ارتباطی

..) تجهیزات الکترونیکی و(کالس هوشمند براساس نیازها وامکانات ...)و
بی آموزشی کالس هوشمند  اجراي و ارزشیا

 ازطریق ( ثبت نام از شاگردانLMS(
از ...) آزمون رفتار ورودي ، پیش آزمون ، آزمون تشخیصی سبک هاي شناختی ، نیاز سنجی و( اجراي ارزشیابی ورودي

وثبت گزارشات آزمون هاLMSطریق 
گروه بندي شاگردان براساس نتایج وگزارشات آزمون ها از طریقLMS
انتخاب مدل آموزشی ، محتوا وفعالیت هاي یادگیري مناسب براي هر گروه
 به اشتراك گذاري و ارسال محتواها وفعالیت هاي یادگیري براي هر گروه از طریقLCMS
 همزمان و ناهمزمان(ارائه تکالیف تکمیلی وبازخورد آن به روش برخط(
فی با استفاده از روش هاي ارزشیابی معلم ، خود ارزشیابی ، دگر ارائه بازخورد مناسب ، اجراي ارزشیابی مستمر وتوصی

LMSوLCMSارزشیابی ،گروه ارزشیابی از طریق 
 از طریق) انواع آزمون هاي الکترونیکی( اجراي ارزشیابی پایانی به شکل متنوعLMS
ثبت نتایج وگزارشات آزمون
اجراي پس آزمون و اصالح برنامه براساس گزارشات آزمون
ظیم وثبت پوشه کارتن

شبکه
شبکه و شبکه سازي 

تعریف شبکه
دالیل شبکه سازي، مزایا و محاسن ایجاد شبکه
تاریخچه شبکه
 معرفی بزرگترین شبکه
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هاي شبکهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مولفه
cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS Server,

Mail Server
Wi-Fi, Bluetooth, cableبا استفاده از امکانات موجود، ) دو یا سه کاربر( ایجاد یک شبکه کوچک 

هاي اجتماعی شبکه

هایی از نرم افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی و انتشار  الکترونیکی محتوانمونه
تولید

 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe Flash, Camtasia
Studio, advanced power point (off line)

 power point , hyper studio  , flash , mu. Builder
انتشار

 Forums, networks, Atutor, Moodle, emails, Educreatiosn, snagit, blendspace, bayanbox, net
support school, softgozar, aparat, googlesite, electa, kelas,…(on line
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»در آموزش ریاضیايهاي خاص حرفهتجربه« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

هاي کنند، سرشار از تجربهعمل معلمی براي معلمانی که به آن به منزله فرصتی براي اعتالي آموزش و رشد شخصی نظر می
اول آشنایی با تجربه خاص و دوم کسب انگیزه و اعتماد : براي دانشجومعلمان دو خاصیت داردنادري است که آگاهی از آنان 
کند، ایجاد هاي خاص را براي آموزش معلمان توجیه میآنچه آگاهی از تجربه. هاي واقعی تربیتبراي عمل خالقانه در موقعیت

حال، درعین. هاي متنوع و متغییر، افزایش دهدا در موقعیتتواند امید به موفقیت راست؛ یعنی آنچه می» همزادپنداري«شرایط 
اند وارد نشده» دانش تربیتی«و » ايدانش رشته«هاي معمول هایی مفید هستند که در قالبهاي خاص دربردارنده دانشتجربه

شود و ن نیز محسوب میاین درس تالشی براي شناسایی معلمان نادر و قدرشناسی از آنا. اندداشته» کارآمدي موقعیتی«اما 
.کندهاي معلمان ایجاد میپیوندي بین نسل

مشخصات درس
نظري: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت16: زمان درس

ندارد: پیشنیاز
و با (انفرادي : نحوه آموزش

حضور معلمان سرآمد داراي 
)تجربه خاص

ايهاي خاص حرفهتجربه: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
اي اقدام کند و برخی از معلمان هاي تحقق یک تجربه خاص، اشاره و به تحلیل چنین زمینهبه مواردي از زمینه

همچنین، داراي احساس مثبت به عمل ابتکاري در . داراي تجربه خاص در رشته تخصصی خود را بشناسد
. دانددار حرفه معلمی است و خود را آماده براي چنین عملی میلههاي مساموقعیت

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
:شایستگی اساسی

PK 2-2، 1-2کد&

2-3
PCK 2-3، 1-3کد ،

3-3&3-4

آشنایی با 
هاي تجربه
خاص 

هاي برخی معلمان از تجربه
مطلع است اما تحلیلی از 

. دالیل و پیامد آنها ندارد

هاي خاص معلمان تجربه
رشته تخصصی خود را 

شناسد و قادر است به می
تبیین عمل ابتکاري 
معلمان داراي تجربه خاص 

. اقدام کند

هاي خاص نه تنها تجربه
معلمان رشته تخصصی خود را 

کند، که بر بنیاد موارد تبیین می
گزارش شده به شناسایی 
اشخاص دیگر اقدام کرده و 

نها در جهت براي ارتباط بین آ
تولید یک نظریه اقدام کرده 

. است
مواجهه با 

تجربیات 
توانسته است خود را 
پذیراي تجربه خاص 
معلمان نشا دهد و از کار 

.آنان قدرشناسی کند

براي ایجاد ارتباط با 
اشخاص داراي تجربه، 
پیوندهایی را ایجاد کرده و 
از انان در کارهاي خود 

. بهره گرفته است

ایجاد تعامل بین معلمان براي 
داراي تجربه خاص کوشش 

کند و آنان را با یکدیگر می
دهد و خود در پیوند می

اجتماعی یادگیري آنان 
.کندمشارکت می
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هایی ارائه کرده که پاسخانجام تکالیف
حاصل جستجوي در منابع 
در دسترس و بازخوانی 
محدود تجربه شخصی 

. است

هاي ارائه شده در پاسخ
قواعد کلی پاسخگویی 
پژوهشی رعایت شده و 
سطحی عمیق از بازخوانی 
تجربه خود و دیگري دیده 

. شودمی

هاي ارائه شده داراي بنیاد پاسخ
پژوهشی دقیقی است و ضمن 
بکارگیري زبان مناسب ارائه، از 
سازماندهی و حتی محتواي 

. بدیع برخوردار است

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

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 
ــاه اول ــرورت و جایگـ ــرح ضـ طـ

موضوع و ایجاد انگیزه جهـت  
ــیابی  پیگیـــري درس و ارزشـ
ــه    ــالم برنام ــی و اع تشخیص

درس

معرفی برنامـه و  سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربوط،شناسایی انتظارات دانشجویان، 
سرفصـل درس، تشــریح منطــق درس و کاربردهــاي آن بــراي معلمــان، معرفــی تکــالیف  

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

-هـاي شـکل  ها و زمینهکالس درس و ضرورتهاي متنوع تشریح شرایط معمول و مسالهتبیین تجربه خاص معلم دوم
.هاي خاص معلمی و اهمیت بکارگیري آنها در اعتالي آموزشگیري تجربه

.هاي خاص معلمانمطالعه دست کم یک کتاب و یک مقاله از تجربه: 1تکلیف 
ســــوم تــــا 

هشتم
. ایجاد فرصت براي ارائه تجربه خاص براي معلمان و گفتگوي در باره تجربه گزارش شدههاي خاصارائه تجربه

هاي ممکن براي شناسـایی  همه دانشجومعلمان موظفند به بررسی در موقعیت:2تکلیف 
.اقدام و نتیجه را در جلسه آینده به کالس ارائه کنند» ايتجربه خاص حرفه«

ــار   نهم ــد ک ــابی فراین ــد و ارزی نق
سکال

. تشریح منطق روش کار توسط مدرس و گفتگوي در باره چگونگی ادامه کار
هایی کنند و نمونهدانشجویان به بازخوانی تجربه آموزش معلمان خود اقدام می: 3تکلیف 

. کننداز خاص بودن ان را آشکار می
دهــــم تــــا 

پانزدهم
. ص براي معلمان و گفتگوي در باره تجربه گزارش شدهایجاد فرصت براي ارائه تجربه خاهاي خاص معلمانارائه تجربه

ــار   شانزدهم ــد ک ــابی فراین ــد و ارزی نق
کالس

. تشریح منطق روش کار توسط مدرس و گفتگوي در باره چگونگی ادامه کار
کنند و آن را دانشجویان به بازخوانی تجربه آموزش همین درس خود اقدام می: 4تکلیف 

. کنندنقد و بررسی می

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
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. شـود جانبه دانشـجومعلمان انجـام مـی   هاي کالس درس با محوریت آموزشگر و البته با مشارکت همهدر این درس، آموزش
کنـد و بخشـی   هاي مقرر به معرفی هر یک از موضوعات اقدام میآموزشگر در بخشی از درس بر بنیاد گفتارهاي درسی در نوبت

هـاي  شناسایی و دعوت از معلمان داراي تجربه خاص، فرصت آشـنایی دانشـجومعلمان و معلمـان خـاص رشـته     دیگر از درس با
بـه تشـخیص آموزشـگر و بـا اتخـاذ تـدابیر       . کندکند و فرصت گفتگوي آنان را ایجاد و آن را مدیریت میتخصصی را فراهم می

دانشجوي این درس موظف است بر اساس . علمان واگذار شودتواند به دانشجومهدایتی، واگذاري معرفی تجربه خاص معلمان می
همچنین، . برنامه اعالم شده به مطالعه منابع و جستجوي در واقعیات بپردازند و در گفتگوهاي هر جلسه با آمادگی مشارکت نماید

ود بـا درخواسـت تعیـین وقـت     ها یا نتایج حاصل از مطالعات خدانشجویان حق دارند به طرح پرسش بپردازند و براي ارائه دیدگاه
حـال، در جلسـات درس ممکـن اسـت     درعـین . دقیقه در کالس درس به صـورت سـازمان یافتـه ارائـه نظـر کننـد      10قبلی، تا 
توانـد بـه صـورت    شود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها میهایی مطرح پرسش

تواند براي همـه یـا برخـی از    ها میاین قبیل پرسش. شودورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه شفاهی در جلسه بعد یا به ص
.درصد تکالیف مقرر درس تجاوز نکند50دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعداد آنها از 

منابع آموزشی . 4
الزامی نیسـت؛ امـا آموزشـگر تـالش خواهـد کـرد منـابع مفیـد را         1398در این درس استفاده از منبع مکتوب تا سال -

استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوري و تایید شوراي گروه آموزشـی بـراي مـدت    . شناسایی و معرفی کند
.مقرر، در همان رشته بالمانع است

هـاي  مان معرفی نمایند و نشـانی سـایت  به دانشجومعل» معلمان سرآمد«همه آموزشگران موظفند منابع و مستنداتی از -
همچنین، آموزشگر این درس موظف است به جستجوي اجتماعات تخصصی . مفید براي دریافت اطالعات را ارائه کنند

معلمان مخصوصا در فضاي مجازي اقدام کند و موارد مفید را به دانشجویان معرفی و آنان را براي مشـارکت، تشـویق   
. کند

تـاالر گفتگـوي   «اند تمـامی دانشـجومعلمان را بـراي عضـویت در     به بعد موظف1394س از سال آموزشگران این در-
.در پورتال دانشگاه هدایت کنند و خود نیز در آن مشارکت نمایند» معلمان آینده

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
-در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میايهاي خاص حرفهتجربهارزشیابی پایانی در درس : ارزشیابی پایانی

ها و تجارب خود از گفتارهاي درس، گفتگوهاي کالسی، مطالعه منابع و مشارکت در گیرد که در آن دانشجویان یادگیري
. کنندهاي آموزشگر، ارائه میمباحث کالس درس را بر اساس پرسش

آموزشگر در مواردي که . شودارکت در مباحث با هم لحاظ میارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مش: ارزشیابی تکالیف
. دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی، به اصالح آن اقدام کنندمصلحت بداند، اجازه می

: شودسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می
رصد امتیاز د50: ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس
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درصد امتیاز 50: ـ آزمون پایانی

: سایر نکات
:مواردي که توجه به آن در این درس مهم است
. آمادگی مدام براي گفتگوهاي کالس

. مشارکت جدي و موثر در مباحث کالس
. رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس

.رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی
.طالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفیدم

.شودظرافت و زیبائی ظاهري تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می
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»پژوهش روایی: 1اي پژوهش و توسعه حرفه« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

هاي تربیت معلم امروزه با آن روبرو هستند، خلق فرصت هاي یادگیري است که بر توانایی دانشگاهیکی از چالش هایی که مؤسسات و 
اي دانشجو درصورتی که در طول برنامه آموزش حرفه. آموزشی تأثیرگذار باشد/ معلمان جهت رویارویی مؤثر با موقعیت هاي واقعی تربیتی

ورند هاي نامعلومی که در آن غوطهوانایی هاي مورد نیاز براي مواجهه با موقعیتمعلمان فرصت پژوهش در تجربه را بدست آورند، به ت
از آنجا که، روایت هاي شخصی که حاصل تأمالت .آموزان خود منتقل کننددست خواهند یافت و قادر خواهند بود این توانایی را به دانش

کند، لذا آموزش پژوهش روایی به عنوان از تجربه را ممکن میهاي واقعی کالس درس است فرصت یادگیريدانشجو معلمان در موقعیت
از پیش نیاز برنامه کارورزي این امکان را فراهم می کند تا دانشجویان به شیوة روایی به مطالعه تجربیات خود پرداخته و در آینده بتوانند

اي خویش ودن دیگران در تجربیات خود و نیز توسعه حرفهاین توانایی براي تأمل بر عمل خود، بهبود شرایط آموزشی و تربیتی، سهیم نم
. بهره بگیرند

مشخصات درس
کارگاهی:  نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

-: پیشنیاز

پژوهش روایی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
/ دیگري را از موقعیت هاي آموزشی/ با آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش روایی، تجربیات شخصی خود

. اي استفاده کنندقرار داده و از این تجربیات براي توسعه ظرفیت هاي حرفه) تأمل(تربیتی مورد واکاوي 

:شایستگی اساسی
pck 3&3- 1کد -

3&4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك

/ با تأمل بر یک روایتتجربهروایت
تجربه جدید آن را در 
قالب یک داستان ساده 
با جزئیات کم روایت 

.می کند

با تأمل بر یک روایت یا 
تجربۀ جدید، آن را در قالب 

و داستانی با جزئیات
پیچیدگی ها روایت می 

.کند

با تأمل بر یک روایت یا 
تجربۀ جدید، آن را در 

و تقالب داستانی با جزئیا
پیچیدگی هایی که 
منعکس کننده احساسات، 
افکار و توالی منطقی آن 

است را  .. ها، روند ها و
.روایت می کند

بر روایت خود تأمل تأمل بر تجربه
ها، کرده و کنش

واکنشها، و رفتارها، 

هاي بر دیدگاه
هاي داستان تأمل شخصیت

می کند و  می تواند با 

با تأمل مجدد بر تجربۀ 
روایت درك / تفکر خود

خود را از این تأمالت را با 
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هاي افراد حاضر دیدگاه
در موقعیت را در بیان 
تجربیات مورد توجه 

. قرار داده است

ارائۀ شواهدي از یافته هاي 
علمی و پژوهشی از آن 
دفاع کند یا  آنها را با ذکر 
دلیل زیر سؤال برده و نقد 

..کند

بهره گیري از یافته هاي 
پژوهشی در قالب / لمیع

دانش قابل عرضه به 
. دیگران ارائه کند

توانسته است داده تحلیل و تفسیر
هاي جمع آوري شده 
را طبقه بندي نموده و 
ارتباط میان طبقات را 
برقرار کند، اما نتوانسته 
آن را تحلیل ساختاري 

.  نماید

توانسته است داده هاي 
جمع آوري شده را تحلیل و 

کند و یافته هاي تفسیر 
خود را با استفاده از نقل 

.قول ها معتبر نماید

توانسته است داده هاي 
جمع آوري شده را تحلیل 
و تفسیر کند و تحلیل و 
تفسیر خود از یافته ها را 
با استفاده از روش هاي 

. مختلف معتبر نماید

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

ماهیت تجربه، یادگیري از تجربه، و تأمل بر تجربه و تمایز آن با سایر انواع یادگیري
اي براي پژوهش در عملروایت نویسی وسیله

اي پژوهش روایی در خدمت رشد حرفه
چگونه روایت ها بین دانش آشکار و دانش ضمنی پیوند می زنند؟

اهداف پژوهش روایی و کاربردهاي آن 
رواییانواع پژوهش 

: تکلیف عملکردي
اي در قالب یک با مطالعه داستان زندگی معلمان و مقاالت علمی در زمینه پژوهش روایی تأثیر این شیوه مطالعه را در بهبود عملکرد حرفه

.مقاله کوتاه ارائه نماید
البته قالب مذکور قبالً باید ). (ارائه کندها و مراحلش یک پژوهش روایی را به صورت خالصه یا در قالب یک مقالۀ مروري با ذکر ویژگی

.توسط استاد توضیح داده شود
ابزار هاي گردآوري اطالعات: فصل دوم

ماهیت اطالعات در پژوهش روایی
ابزار هاي گردآوري اطالعات در پژوهش روایی

یادداشتهاي میدانی از تجربه هاي مشترك-
دفترچه یادداشت هاي روزانه-
مصاحبه ها-
یداستان گوی-
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نامه نگاري-
هاي خودزیست نگارانه و زیست نگارانهنوشته-
سایر منابع-

فرآیند تحلیل داده ها
ها براي تحلیل، آماده کردن داده-
انجام تحلیل هاي مختلف-
هادرك عمیق و عمیق تر داده-
ها و تفسیر معناي کالن بازنمایی داده-

معنا دهی به داده ها
: تکلیف عملکردي

اي از ابزار هاي جمع آوري اطالعات در پژوهش روایی را از منظر نوع تجربیات مطرح شده تحلیل و تمایز و تشابه آن ها را در یک نمونه
. در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند/ جدول به نمایش بگذارد

یک 
منظر فرایند تحلیل اطالعات مطالعه و یافته هاي خود را مقاالت علمی پژوهشی که با استفاده از شیوه پژوهش روایی تهیه شده است را از 

. گزارش نماید
کد گذاري: فصل سوم

انواع کدگذاري 
55کد گذاري اولیه-

56مرور کد هاي اولیه-

57کد گذاري محوري-

مرور کد ها و طبقه بندي داده ها-
مفاهیم/ مضامین-
عمق و بینش براي ایجاد ارتباط-

: تکلیف عملکردي
/ فرایند کدگذاري و طبقه بندي را تا مرحله شناسایی و تبیین مضامین بر روي تجربیات شخصی خود از دوران تحصیل اجرا و یافته ها

. بینش حاصل از واکاوي تجربیات را با دیگران به مشارکت بگذارد
تحلیل ساختاري: فصل چهارم

فرآیند تحلیل ساختاري
ي حذفقاعده-
حذف شدید-
تعمیم-

55 - Initial/Open coding
56 - Selective coding
57 - Axial coding
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ساختن-
قاعده صفر-

: تحلیل سه بعدي
داشتن سایر افراد ها، و خلق و خو هم چنین تعامل اجتماعی براي دربرتعامل شخصی بر اساس احساسات، امیدها، واکنش: تعامل-

هاي آنان و قصد، اهداف، فرضیات، و دیدگاه
ینده، مشتاقانه منتظر تجربیات احتمالی استبررسی گذشته که به خاطر آمده است؛ حال به تجربه اتفاقات مرتبط است؛ و آ: تداوم-
ها هاي متفاوت شخصیتاطالعات در مورد شرایط، زمان، و مکان در موقعیت فیزیکی، با حدود و قصد، اهداف، و دیدگاه: موقعیت-

: تکلیف عملکردي
را تحلیل و ) معلمان/ همکالسی ها(تجربیات سایرین/ تحلیل سه بعدي مجموعه تجربیات شخصی/ با استفاده از فرایند تحلیل ساختاري

. یافته ها را گزارش کند
اعتبار بخشی : فصل پنجم

روایی و اعتبار در پژوهش روایی
همکاري با شرکت کنندگان 

بیان دوباره روایت ها 
ول هااستفاده از نقل ق

رعایت مسایل اخالقی
محدودیت ها و مخاطرات پژوهش روایی 

استفاده از نظریه ها و یافته هاي علمی
چگونه یافته هاي پژوهش روایی را ارزیابی می کنیم؟

: تکلیف عملکردي

یافته هاي علمی / دگانهمکاري با شرکت کنن/ یافته هاي حاصل از تکلیف عملکردي در فصل چهار را با استفاده از شیوه مثلث سازي
. پژوهشی اعتبار بخشی نماید

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
مطالعۀ منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهیدن در زمینۀ پژوهش روایی، برگزاري کارگاه آموزشی براي آموزش پژوهش روایی با 

استفاده از راهبردهاي مشارکتی، براي به . رداستفاده از رویکرد توسعه فردي و به کمک واکاوي تجربیات شخصی صورت می گی
.اشتراك گذاشتن تجربیات و ارائه یافته به تحقق اهداف این درس و نیز تنوع بخشیدن به تجربیات کمک می کند

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
)در دست تألیف(پژوهش روایی دکتر عطاران 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
از آنجایی که هدف این درس یادگیري از و به کمک تجربه است، لذا در ارزشیابی خود ارزیابی دانشجو بر اساس : ارزشیابی پایانی

ارزیابی استاد بر اساس . و تفسیر تجربیات حاصل از فعالیت ها در طول ترم بر اساس مستندات داراي اهمیت است) توصیف(تحلیل 
به اشتراك گذاشتن تجربیات نیز / جو در طول و شرکت در سمینار هاي کالسی براي ارائه یافته هامجموعه تکالیف عملکردي دانش

. بخش دیگر از ارزشیابی دانشجو را تشکیل می دهد
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اي بر اساس مستندات ارائه شده در گزارش عملکرد پایانی تفسیر دانشجو از تجربیات شخصی و نقش آن در توسعه توانایی هاي حرفه
نمره10

نمره 10ارزیابی استاد از فعالیت ها و مشارکت در سمینار ها 
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»کنش پژوهی: 2اي پژوهش و توسعه حرفه« سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

پژوهشی تولید شده توسط دیگران هاي پذیرش نقش پژوهشی از سوي معلم در کنار دو وظیفۀ مهم دیگر او مبنی بر وظیفۀ استفاده از یافته
این امر بدان معناست که . سازدضرورت دانا و توانا کردن آنها در حوزه اقدام پژوهی را روشن میآموزان، و وظیفۀ  آموزش پژوهش به دانش

ي که با بینشی به نحوپیش برود، 59فاصله گرفته و به سوي تدریس و عمل فکورانه58معلم باید ازتدریس و عمل تربیتی عادي شده
ها و اخذ بازخورد مداوم ها، کاربرد بالفصل یافتهحلاندیشی به یافتن راهپژوهشی مسائل کالس و مدرسه را بکاود و با اقدام پژوهی و ژرف

یت هاي توانایی جمع آوري سیستماتیک اطالعات درباره، موقعبر این اساس،. به اصالح و بهبود فرآیند هاي آموزشی و پرورشی بپردازد
خاص آموزشی، تدریس، و یادگیري دانش آموزان و متعاقباً بکارگیري روش هاي خاصی براي بهبود آن است که منجر به ارتقاء توانایی 

. دانش آموزان می شود، یکی از شایستگی هایی است که معلمان در آموزش هاي بدو خدمت بایدبه آن دست یابند
مشخصات درس

کارگاهی: نوع درس
1: واحدتعداد

ساعت48: زمان درس
پژوهش و توسعه : پیشنیاز

2، کارورزي 1اي حرفه

کنش پژوهی: 2اي پژوهش و توسعه حرفه: نام درس

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

با مطالعه و تحلیل گزارش یافته هاي اقدام پژوهی ها توسط معلمان تأثیر آن در بهبود فرآیند یادگیري 
. گزارش کند

تربیتی مطالعه نموده و / یک مسئله را با استفاده از فرآیند رفت و برگشت میان مسئله و موقعیت آموزشی
وقعیت هاي بعدي طراحی، اجرا و گزارش بازتاب هاي حاصل از این فرآیند را براي بهبود عملکرد در م

نماید 
:شایستگی اساسی

Ck&pck 1-2کد&

3سطح2سطح1سطح هامالك&4-3&3-3

یافته هاي اقدام تحلیل یافته ها
پژوهی را از نظر تأثیر 

آن بر فرآیند یادگیري   
تحلیل وتفسیر کرده 
اما به محدودیت ها و 
فرصت هایی که این 

اقدامات مطالعه براي 
بعدي ایجاد می کند 

.اشاره نکرده است

یافته هاي اقدام پژوهی را 
از نظر تأثیر آن بر فرآیند 
یادگیري   تحلیل تفسیر 
کرده و به محدودیت ها و 
فرصت هایی که این 
مطالعه براي اقدامات 
بعدي ایجاد نموده را 

.گزارش کرده است

یافته هاي اقدام پژوهی را 
فرآیند از نظر تأثیر آن بر 

یادگیري   تحلیل و 
تفسیر کرده و به 
محدودیت ها و فرصت 
هایی که این مطالعه 
براي اقدامات بعدي ایجاد 
نموده و نحوه بهره گیري 
از این نتایج در عمل 

اي خود را گزارش حرفه
.کرده است

58-routinized
59 - reflective
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فرآیند کار نشان می چرخه عمل
دهد که در پژوهش 
انجام شده چرخه رفت 
و برگشت میان برخی 
از مراحل رعایت شده 

. است

فرآیند کار نشان می دهد 
که در پژوهش انجام شده 
چرخه رفت و برگشت 
میان کلیه مراحل براي 
اطمینان از یافته ها 

.رعایت شده است

فرآیند کار نشان می دهد 
شده که در پژوهش انجام 

چرخه رفت و برگشت 
میان کلیه مراحل براي 
اطمینان از اطالعات جمع 
آوري شده، تفسیر و تبیین 
یافته ها در هر مرحله 

.رعایت شده است
گزارش با استفاده از گزارش یافته ها

زبان روایت / روزنگار
نویسی ثبت شده 
نشان دهنده تأمل بر 

ها، واکنشها، و کنش
هاي رفتارها، دیدگاه

افراد درگیر در 
موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات 

.نیست

گزارش با استفاده از 
زبان روایت / روزنگار

نویسی ثبت شده نشان 
ها، دهنده تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 
هاي افراد درگیر در دیدگاه

موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات اتخاذ 

.شده است

گزارش با استفاده از 
زبان روایت / ارروزنگ

نویسی ثبت شده نشان 
ها، دهنده تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 
هاي افراد درگیر در دیدگاه

موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات اتخاذ 
شده براي قرار گرفتن در 
چرخه پژوهش و عمل  

اي شده استحرفه

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:بخش اول 

در آموزش و پرورشسطوح، گستره،ماهیت و اهداف پژوهشانواع،
عنوان هاي دیگران،معلم بۀعنوان پژوهشگر، معلم بههاي پژوهشعنوان بکارگیرنده یافتهمعلم به(پژوهش در حرفه معلمی -

)مدرس پژوهش به دانش آموزان
اي،اشتراك هاي رشد حرفهفکر و بازاندیشی ، دغدغهبرخورد آزادمنشانه،هم افزایی، ت( هاي معلم محوراستلزامهاي پژوهش-

دانش و تجربیات، مشارکت و کار گروهی ، نقادي و نقد پذیري، تعهد و مسئولیت براي عمل مبتنی بر پژوهش، اخالق 
)…پژوهشی و 

عمل پژوهی و ادراك هنرمندانه معلم-
عمل پژوهی و رشد حرفه اي معلم-

:فعالیت یادگیري
تربیتی / پژوهشی را مطالعه و در قالب یک گزارش یافته هاي خود رابه جهت تأثیر این نوع مطالعات در حل مسائل آموزشی-مقاالت علمی

. یا توسعه علوم تربیتی ارائه نماید
: فعالیت عملکردي

. آن ها را شناسایی و گزارش نمایدبا مطالعه نمونه گزارش هاي اقدام پژوهی در سطوح متفاوت عملکرد بتواند نقات قوت و ضعف-
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:بخش دوم 
)تعریف، ابعاد، گستره،ماهیت،( چیستی عمل پژوهی در آموزش و پرورش -

)ضرورت و اهمیتاهداف ، پیامدها،( چرایی عمل پژوهی در آموزش و پرورش-
تاریخچه و خاستگاه هاي عمل پژوهی-
قدام پژوهیهاي موجود در زمینه اها و دیدگاهنظریه-

:فعالیت یادگیري
. مشارکت در نقد و ارزیابی گزارش هاي ارائه شده در کالس در زمینه اقدام پژوهی هی ارائه شده-

: فعالیت عملکردي
تهیه یک نوشته انتقادي در مورد باورها و عقاید شخصی خود در مورد چیستی و ضرورت اقدام پژوهی در آموزش و پرورش و ارائه آن در -

س براي بررسی و نقدکال
:بخش سوم 

چگونگی تشخیص مسئله،-
چگونگی تدوین طرح اقدام پژوهی،-
روش اجراي مراحل اقدام پژوهی-
چگونگی گردآوري داده ها و شواهد مهم در اقدام پژوهی-
باز اندیشی در باره داده ها و شواهد و اصالح فرایند اقدام پژوهی-

اقدام پژوهینقش مشورت و مشارکت در -
نقادي و اعتباریابی در اقدام پژوهیارزشیابی ،-

چگونگی بازخورد ،اصالح و کاربرد نتایج در اقدام پژوهی
چگونگی مستند سازي، ثبت و ضبط مراحل و تهیه گزارش نهایی و اطالع رسانی و  اشاعه دستاوردهاي اقدام پژوهی-

)هاحاصل از فعالیت عملکردي گروهگزارش(مشارکت در نقد مطالب گزارش شده در کالس 
: فعالیت عملکردي

پژوهی انجام شده توسط معلمان دیگر و تهیه اي از اقدامهایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در نقد نمونهتشکیل کارگروه-
گزارش نقد براي ارائه به کالس

:بخش چهارم 
تدوین طرح و انجام مراحل اقدام پژوهی-

:یت یادگیريفعال
مشارکت در ارزشیابی و نقد طرح اقدام پژوهی دانشجو معلمان و یکایک مراحل اجرایی آن در خالل جلسات متناظر با روند پیشرفت -

در هر مرحله ازتدوین طرح و اجراي آن، دانشجویان گزارش الزم را به کالس ارائه و از مشورت، ارزشیابی و نقد دیگران ( اجراي طرح
.)کنندمیاستفاده 

: فعالیت عملکردي
: هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در مراحل زیرتشکیل کارگروه-
بررسی متأمالنه کالس درس و مدرسه و انتخاب مسئله براي اقدام پژوهی-
تدوین طرح -
انتخاب روش و تدوین مراحل -
مشخص کردن شواهد مهم و ساختن یا یافتن ابزار گردآوري داده ها -
باز اندیشی در باره داده ها و شواهد و اصالح فرایند -
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ربط انجام مشورت و جلب مشارکت  افراد ذي-
نقادي و اعتباریابی فرایند و نتایجارزشیابی ،-
هبود امر مورد پژوهشاخذ بازخورد، اصالح و کاربرد نتایج در حل مسئله یا ب-
مستند سازي، ثبت و ضبط مراحل و تهیه گزارش نهایی و اطالع رسانی و  اشاعه دستاوردها-

راهبردهاي تدریس و یادگیري-3

در کالس  در خالل . حل مساله، نقادي و پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی استهاي اصلی شامل پرسش و پاسخ،راهبرد-
به تناسب ( صول، روش و مراحل اجراي اقدام پژوهی به تحلیل و نقادي گزارش هاي مطالعات اقدام پژوهی معلمان ابیان فلسفه، مبانی،

.شودو آشنا سازي دانشجو معلمان با تجارب معلمان پژوهنده پرداخته می) رشته آموزشی دانشجو معلمان  
هاي مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین پیشنهاده دانشجو معلمان در قالب گروهدر بخش عملی،-

پردازند و گزارش کار خود در هر مرحله را به می) درصورت دسترسی به کالس و مدرسه(کامل اقدام پژوهی و اجراي آن در محیط واقعی 
. کنندمشارکت سایر دانشجو معلمان استفاده میکالس ارائه داده و از نقد و

منابع آموزشی. 4
- :منبع

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
هاي با یکدیگر همکاري و شخص دانشجو و سایر همکالسفرایندي مبتنی بر مشارکت است که در آن استاد،ارزشیابی در این درس،

این ارزشیابی به صورت مداوم . شوداي میهاي کیفی تأکید و توجه ویژههاي کمی بر جنبهدر این ارزشیابی عالوه بر جنبه. مشارکت دارند
گیرد و بر ارزیابی توسط خود صورت می- شوداو گردآوري می60کارکه در پوشه–هاي انجام شده توسط دانشجو و بر اساس فعالیت
. شوداي میدانشجو تأکید ویژه

نمره به آزمون 8نمره به  کار عملی در حوزه اقدام پژوهی و 8نمره ارزشیابی دانشجو به صورت تکوینی طی نیمسال ، 4در این ارزشیابی،
.  ایانی اختصاص می یابد پ

سایر نکات
.کنش پژوهی قبل از آغاز کارورزي سه به دانشجویان ارایه شود

60 -portfolio
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»درس پژوهی: 3اي پژوهش و توسعه حرفه« سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

درس پژوهی یک رویکرد براي توسعه حرفه اي است که  در ، آن معلمان با یکدیگر در تدوین طرح درس پژوهشی ، اجرا و اعتبار یابی آن 
این رویکرد ظرفیت شگرفی براي تحقق اهداف مدرسه بعنوان سازمان یادگیرنده و بستري براي گفتگوهاي حرفه اي . همکاري می کنند 

درس پژوهی، دانش آموزشی محتوا را در معلمان توسعه . گیري در مدرسه فراهم می سازد–س و فرایندهاي یاددهی در باره آموزش ، تدری
به این . یادگیري توسعه می بخشد –بخشیده و با سازوکارهاي خود ، قدرت و شایستگی معلمان را براي مواجهه با مسایل فراروي یاددهی

اي بطور همزمان توان تخصصی درس، ضمن کار گروهی و درك اهمیت هم افزایی در توسعه حرفهترتیب دانشجو معلمان با گذراندن این 
.خود در حوزه دانش تربیتی، دانش موضوعی، دانش فناوري آموزشی توسعه می دهد

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

هـاي  اصـول و روش : پیشنیاز
تدریس

درس پژوهی:3اي پژوهش و توسعه حرفه:  نام درس

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

اي در توسعه ظرفیت ها و توانایی هاي شخصی، و تأثیر آن در شکل با درك نقش مشارکت حرفه
همکار طراحی و اجرا گیري سازمان یادگیرنده یک برنامه درس پژوهی را با مشارکت یک گروه

..نماید
:شایستگی اساسی

Ck&pck ــد &1-2کـ

3سطح2سطح1سطح هامالك&4-3&3-3

افزایی و هم
ايمشارکت حرفه

در فرآیند کار جمعی 
وظایف محوله را 
انجام می دهد اما به 
هنگام قرار گرفتن در 
موقعیت هاي دشوار 
قادر نیست گروه را 

. پشتیبانی کند

در فرآیند کار جمعی 
وظایف و مسئولیت هایی 
را که منجر به حل مسایل 

. گروه میشود را می پذیرد

در فرآیند کار جمعی براي 
پذیرش وظایف و 
مسئولیت ها براي حل 
مسایل گروه استقبال می 
کند و می تواند به هنگام 
قرار گرفتن در موقعیت 
هاي دشوار گروه را 

.پشتیبانی کند
طرح درس 

پژوهی 
براي مطالعه بافت و 

مسئله / زمینه نیاز
شناسایی شده و 
ترسیم چشم انداز در 

مدرسه مشارکت سطح
نموده اما تحلیل نتایج 
یادگیري دانش 
آموزان نشان دهنده 

در فرآیند مطالعه بافت و
مسئله / زمینه نیاز

شناسایی شده و ترسیم 
مدرسه چشم انداز در سطح

مشارکت نموده و نتایج 
یادگیري دانش آموزان 
نشان دهنده تأثیر عملکرد 
او بر بهبود عملکرد 

در فرآیند مطالعه بافت و 
مسئله / زمینه نیاز

شناسایی شده و ترسیم 
چشم انداز در 

مدرسه مشارکت سطح
نتایج یادگیري نموده و

دانش آموزان نشان 
دهنده تأثیر عملکرد او بر 
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تأثیر عملکرد او بر 
شکل گیري یک 

اي براي گروه حرفه
ادامه مشارکت 

.  اي نیستحرفه

مشارکت براي توسعه .مدرسه است
اي و بهبود عملکرد حرفه

.مدرسه است

گزارش با استفاده از گزارش
روایت / روزنگار

نویسی ثبت شده 
نشان دهنده تأمل بر 

ها، واکنشها، و کنش
هاي رفتارها، دیدگاه

افراد درگیر در 
بازکاوي موقعیت براي 

عمل و تصمیمات 
.نیست

گزارش با استفاده از 
روایت نویسی / روزنگار

ثبت شده نشان دهنده 
ها، واکنشها، تأمل بر کنش

هاي و رفتارها، دیدگاه
افراد درگیر در موقعیت 
براي بازکاوي عمل و 
تأثیر تصمیمات اتخاذ شده 

/ بر عملکرد دانش آموزان
.مدرسه است

گزارش با استفاده از 
روایت نویسی / زنگاررو

ثبت شده نشان دهنده 
ها، تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 
هاي افراد درگیر در دیدگاه

موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات اتخاذ 
شده و تأثیرات آن بر 

/ عملکرد دانش آموزان
مدرسه در چرخه پژوهش 

اي و عمل  حرفه
مشارکتی  شده است

محتواي درس و ساختار آنهاي یادگیري، فرصت. 2
:فصل اول 

تمهید شرایط و آماده سازي
مدرسه بعنوان یک سازمان یادگیرنده -
تاریخچه ، تعریف و اهداف درس پژوهی-
درس پژوهی انتخابی استراتژیک براي  توسعه دانش و شایستگیهاي معلمان-
ابعاد و گستره درس پژوهی-
فرایند درس پژوهی-
شرایط ، فرهنگ  و حمایتهاي مورد نیاز درس پژوهی -

: فعالیت یادگیري
همچنین سواالتی را براي شرح . با مشارکت در بحث به ضرورت و اهمیت درس پژوهی و نقش آن در تولید دانش بومی تدریس می پردازد 

.می نماید همچنین سواالتی را براي شرح بیشتر موضوعات مطرح. بیشتر موضوع مطرح می نماید 
: فعالیت عملکردي
هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در تحلیل جایگاه و نقش درس پژوهی در حرفـه معلمـی و تهیـه گـزارش     تشکیل کارگروه

براي ارائه به کالس،
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:فصل دوم 
:چگونگی تدوین برنامه درس پژوهی 

تشکیل گروه درس پژوهی-
هتبیین رویکرد درس پژوهی در گرو-
برنامه ریزي و تدوین جدول فعالیتهاي اجرایی گروه-
انتخاب زمینه پژوهشی براي فعالیت گروه-
تعریف مساله و انتخاب موضوع -
روش هاي نیاز سنجی-
پیش بینی شرایط و نیازمندیهاي اجراي درس پژوهی-

: فعالیت یادگیري
همچنین سواالتی را براي شرح بیشتر موضوعات مطرح مـی  . با مشارکت در بحث موضوعاتی را براي فعالیت درس پژوهی مطرح می کند

.نماید 
: فعالیت عملکردي

.در قالب کارگروههاي 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 سوالهاي پژوهشی

:طرح درس پژوهشی متناسب با سوالهاي پژوهشیتدوین 
ترسیم وضع موجود و مطلوب-
شناسایی تغییرات مورد نیاز -
تعیین هدفهاي درس-
تعیین تجارب و فعالیتهاي یادگیري-
تعیین رفتار ورودي-
پیش بینی منابع و وسایل آموزشی-
پیش بینی نحوه مدیریت و سازماندهی کالس-
نش آموزان به تدریسپیش بینی نحوه تفکر و واکنش دا-
تعیین معیارهاي تحقق هدفها-
تعیین روش سنجش و ارزشیابی -
تعیین چارچوب اجرایی طرح در س پژوهشی-

: فعالیت یادگیري
.و دالیل و اهمیت هر یک از مولفه ها را بر می شمارد. در باره چارچوب طرح درس پژوهشی  بحث می کند 

: فعالیت عملکردي
.دانشجویی یک طرح درس پژوهشی را تهیه و به کالس ارایه می نماینددر قالب کارگروههاي 

:فصل سوم 
چگونگی اجراي طرح درس مورد پژوهش

تعیین شواهد و مستندات مورد نظر گروه-
تعیین روش و چگونگی مشاهده طرح درس-
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تقسیم وظایف اعضاي گروه در حین مشاهده-
مشاهدهطراحی فرمهاي گردآوري اطالعات و مستند سازي -

: فعالیت یادگیري
.در باره  چگونگی اجراي طرح درس پژوهشی  بحث می کنند و نکات جدیدي را براي اجراي بهینه آن مطرح  می سازند 

: فعالیت عملکردي
.طرح درس پیش بینی شده در گروه را بصورت آزمایشی در کالس اجرا می کنند 

:فصل چهارم
هدژرف اندیشی در باره داده ها و شوا

نحوه انتخاب چارچوب تجزیه و تحلیل داده ها و شواهد-
:تجزیه و تحلیل داده ها و شواهد -

تحلیل نتایج یادگیري
تحلیل انگیزش

تحلیل رفتار اجتماعی دانش آموزان
طراحی مجدد درس  و اجراي آن

اجراي طرح درس جدید و مشاهده آن
طرح درسژرف اندیشی در باره اجراي دوم درس و اصالح نهایی 

: فعالیت یادگیري
در باره چگونگی نقد مناسب تر نحوه اجراي طرح درس پژوهشی در کالس بحث می کنند و نکات جدیدي را در ایـن زمینـه مطـرح  مـی     

.سازند 
: فعالیت عملکردي

.نحوه اجراي آزمایشی طرح درس گروه را مورد نقد و بررسی قرار می دهند 
در باره روند اجراي فعالیت گروهچگونگیژرف اندیشی: فصل پنجم 

تحلیل نتایج یادگیري، تحلیل انگیزش، (نحوه تحلیل  نتایج مربوط به یادگیري  و رشد دانش آموزان)الف 
،)تحلیل رفتار اجتماعی دانش آموزان

.نحوه تحلیل نتایج مربوط به رشد حرفه اي معلمان عضو گروه) ب
: فعالیت یادگیري

.گروه بر توسعه یادگیري و رشد حرفه اي خود بحث می کنند در باره نتایج فعالیت
فعالیت عملکردي

.با ارایه مستندات الزم به جمع بندي از تاثیر فعالیت گروه خود بر یادگیري دانش آموزان و رشد حرفه اي خود می پردازند 
تهیه گزارش نهایی و اشاعه دستاوردهاي گروه درس پژوهی:  فصل ششم 

نتایج درس پژوهیضرورت اشاعه-
روش هاي اشاعه و انتشار دستاوردهاي گروه-
نحوه تدوین گزارش نهایی درس پژوهی-

: فعالیت یادگیري
.در باره ضرورت اشاعه نتایج درس پژوهی بحث می کنند 

: فعالیت عملکردي
.گزارش کار گروه خود را تدوین و ارایه می نمایند 



۳۵۲

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

در کالس  در فرایند . حل مساله، نقادي و پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی استهاي اصلی شامل پرسش و پاسخ،راهبرد-
و آشنا سازي دانشجو معلمان با ) به تناسب رشته آموزشی دانشجومعلمان( تدریس به تحلیل و نقادي گزارش هاي مطالعات درس پژوهی 

.شودتجارب معلمان درس پژوه پرداخته می
هاي مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین برنامه دانشجو معلمان در قالب گروهدر بخش عملی،-

)  مشابه سازي شرایط  کالس درس ( یا نمونه اي ) درصورت دسترسی به کالس و مدرسه(درس پژوهی و اجراي آن در محیط واقعی 
. کنندله را به کالس ارائه داده و از نقد و مشارکت سایر دانشجو معلمان استفاده میپردازند و گزارش کار خود در هر مرحمی
-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 4
هاي با یکدیگر همکاري شخص دانشجو و سایر همکالسفرایندي مبتنی بر مشارکت است که در آن استاد،ارزشیابی در این درس،

این ارزشیابی به صورت . شوداي میهاي کیفی تأکید و توجه ویژههاي کمی بر جنبهالوه بر جنبهدر این ارزشیابی ع. و مشارکت دارند
گیرد و بر ارزیابی صورت می- شوداو گردآوري می61کارکه در پوشه–مداوم و بر اساس فعالیت هاي انجام شده توسط دانشجو 

. شوداي میتوسط خود دانشجو تأکید ویژه
نمره 8نمره به  کار عملی در حوزه درس پژوهی و 8نمره به ارزشیابی دانشجو به صورت تکوینی طی نیمسال ، 4در این ارزشیابی،

.  به آزمون پایانی اختصاص می یابد 
منابع آموزشی. 5

. درس پژوهی ، مبانی ، اصول و روش اجرا ، انتشارات جهاد دانشگاهی) 1392(ساکی،  رضا 
درس پژوهی راهنمایی عملی براي مدیران و معلمان ، ترجمه دکتر رضا ساکی و داریوش مدنی ، ) 1389( نک و همکاران استیپا

انتشارات حکمت علوي

سایر نکات
.انجام می شود 4تدریس درس پژوهی پس از تدریس کنش پژوهی و قبل از اجراي کارورزي 

61  -portfolio
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»1کارورزي «سرفصل درس 
درس و منطق آنمعرفی. 1

آموزش اثربخش نیازمند آن است که معلمان در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به 
مطالعه، تصمیم گیري و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت هاي پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته هاي علمی و پژوهشی 

تربیتی و   عمق -فرصت برقرار ساختن پیوند میان آموخته هاي نظري با محیط هاي واقعی آموزشیبرنامه کارورزي . باشند
بخشیدن به تجربه هاي پیشین در جهت توسعه شایستگی هاي حرفه اي و دست یابی به ظرفیت غایی کنش عملی در کالس 

واکاوي تجربیات به عنوان ده تأملی، روایت  نگاري و این برنامه در دانشگاه فرهنگیان، با تأکید بر مشاه.درس را فراهم می کند
؛ و  نیز ابزارهاي سه گانه  اقدام پژوهی، درس پژوهی و پژوهش روایتی به عنوان روش شکل دهنده عمل فکورانه/عناصر سازنده

یتی در سطح کالس ترب/مطالعه مسئله هاي آموزشی. هاي مورد تاکید در برنامه تربیت معلم فکور این هدف را تعقیب می نماید
فرصت هاي یادگیري تدارك دیده . درس و مدرسه زمینه ساز عمل مستقل حرفه اي معتبر و کسب تجربیات دست اول است

شده از سوي استادان و بازخوردهاي ارائه شده از سوي آنان باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت هاي واقعی، براي 
تکنیک ها و فنون / بهره گیري از مبانی نظري. تربیتی تدارك ببیند/ فاع و پاسخ به مسئله هاي آموزشییافتن راه حلهاي قابل د

در برنامه کارورزي به منظور دستیابی دانشجو به یک نگاه همه جانبه و غنا بخشیدن به تصمیمات اتخاذ شده در ابعاد برنامه 
در طول برنامه کارورزي دانشجو  فرصت کسب . وزان ضروري استریزي، اجرا و ارزیابی براي حمایت از یادگیري دانش آم

. اي را کسب می نمایدتجربه براي درك عمل اثربخش، تأمل بر روي آن به منظور پذیرش مسئولیت حرفه
در کارورزي یک دانشجو با کسب مهارت در به کارگیري روش ها و فنون مشاهده تأملی، موقعیت هاي آموزشی و تربیتی در 

مدرسه و کالس درس را مورد مطالعه قرار داده و دریافت هاي خود را در قالب روایت ها، روزنگارها، تجربیات شخصی سطح 
/ گزارش گفتگو با کادر مدرسه/ این یافته ها از موقعیت مدرسه و کالس درس می تواند همراه با عکس و فیلم. ارائه می نماید

روایت هاي دانشجو از موقعیت هاي مختلف مورد واکاوي . تکمیل شود)  هنگی مدرسهبا هما(دانش آموزان/ اولیاء/ معلم راهنما
.قرار گرفته و مسئله هاي شناسایی شده با استفاده از شواهد و مستندات علمی گزارش می گردد

مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

پژوهش و  : نیازپیش
1ايحرفهتوسعه

مشترك: نحوه آموزش

1کارورزي : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
تربیتی در سطح کالس درس و مدرسه را شناسایی و با استفاده از شواهد / هاي آموزشیبا مشاهده تأملی مسئله

. و مستندات علمی آن را تبیین نماید
. هاي تجربی حاصل از واکاوي روایت ها را ثبت و گزارش نمایدأملی و یافتهمشاهدات ت

:شایستگی اساسی
Ck &pkP 3&2- 2کد-

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
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مشاهده 1-3&2
تأملی

توانسته است موقعیت 
تربیتی در / هاي آموزشی

سطح کالس درس و 
مدرسه را با جمع آوري 
اطالعات توصیف نماید 
اما نتوانسته است 
اطالعات را به صورت 
نظام مند تحلیل و تبیین 

. نماید

هاي توانسته است موقعیت
تربیتی در سطح / آموزشی

کالس درس و مدرسه را با 
آوري اطالعات به جمع

مند توصیف نظامصورت
نموده و با استفاده از شواهد و 

.مستندات آن را تبیین نماید

هاي توانسته است موقعیت
تربیتی در سطح کالس / آموزشی

آوري درس و مدرسه را با جمع
مند اطالعات به صورت نظام

توصیف نموده و با کمک شواهد 
مستندات علمی و پژوهشی / معتبر

.ایدیافته هاي خود را ارائه نم

واکاوي 
تجربیات 

توصیفی هايگزارش
آوري شده از مطالعه جمع

موقعیت فیزیکی، 
عاطفی، آموزشی، تربیتی 
را به صورت روایت نقل 
و کدگذاري نموده اما 

-نتوانسته است کدگذاري
ها را در قالب مضامین 
سازماندهی و یافته ها را 

. گزارش کند

-هاي توصیفی جمعگزارش
مطالعه موقعیت آوري شده از 

فیزیکی، عاطفی، آموزشی، 
تربیتی را به صورت روایت 
نقل و کد گذاري نموده و 

ها را در قالب مضامین گزاره
ها را سازماندهی و یافته

.گزارش نموده است

آوري هاي توصیفی جمعگزارش
شده از مطالعه موقعیت فیزیکی، 
عاطفی، آموزشی، تربیتی را به 

اري صورت روایت نقل و کدگذ
ها را در قالب نموده و گزاره

مضامین سازماندهی نموده و با 
ایجاد ارتباط میان مضامین در 

تربیتی / قالب یک مسئله آموزشی
.تبیین نموده است

تدوین و 
ارائه گزارش 

در گزارش ارائه شده 
ساختار کلی گزارش 
نویسی رعایت شده اما 
شواهد و مستندات کافی 

نشده ها ارائه براي یافته
.است

در گزارش ارائه شده ساختار 
گزارش نویسی به صورت 
نظام مند در ثبت و ارائه یافته 
ها رعایت شده است و یافته 
ها به کمک برخی شواهد و 
مستندات پشتیبانی شده 

. است

در گزارش ارائه شده ارتباط میان 
فصل ها و عناوین ذیل فصل ها 
رعایت شده و یافته ها مبتنی بر 

مستندات تجربی و علمی شواهد و
.گزارش شده است 

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:هفته اول

ارائه یک تصویر کلی از برنامه کارورزي در طی چهار ترم و انتظارات از دانشجو، معرفی برنامه کاروزي یک با تأکید بر مشاهده 
، تکالیف عملکردي در طول ترم، برنامه زمان بندي سمینارها در )ماهیت روایت ها و چگونگی نگارش آن(تأملی و روایت نویسی 

شی، و تبیین فرم هاي ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد، واحد آموز/ سطح مدرسه و پردیس
هماهنگی با مناطق آموزشی و سازماندهی دانشجویان در مدارس باید قبل از شروع ترم و با (توزیع دانشجویان در مدارس 
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و دانشجو از طریق مطالعه گزارش ها و ارائه تعامل از نزدیک میان استاد ). تشکیل ستاد کارورزي در سطح استان صورت گیرد
بازخورد به موقع و سازنده، و نیز تشکیل جلسات بحث و گفتگو پیرامون تجربیات حاصل از حضور در موقعیت هاي واقعی از 

گفتگو تشکیل سمینار در کلیه هفته ها براي بحث و بررسی پیرامون عملکرد دانشجو و . استلزامات اجرایی برنامه کارورزي است
روایت هاي / مشارکت دانشجویان در نقد و بررسی گزارش ها. در خصوص بازخورد هاي ارائه شده از سوي اساتید ضروري است

.کندهمقطاران فرصت یادگیري انتقال تجربیات به یکدیگر را فراهم می/ همکالسی ها
: هفته دوم

کارگاه مطالعه موقعیت
: مدرسه بر اساس گام هاي زیر/ وقعیتی در سطح کالس درسم/ مشاهده فیلم تدریس: تکلیف یادگیري

)بیان ویژگی ها و مشخصه هاي متمایز کننده(توصیف موقعیت : الف
) شناسایی اجزاء و روابط(استنباط از موقعیت / تشریح: ب
هاي اگر، آنگاه، شش کاله با استفاده از تکنیک ) از زاویه دید دیگري به موقعیت نگاه کردن/ به گونه دیگر دیدن(بازنگري : ج

در یافتن نقطه کانونی... تفکر، اسکمپر
از آنجایی که آموزش این (تبیین مسئله با استفاده از استدالل قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات جمع آوري شده : د

هیه کرده باشد، لذا آموزش این بخش نیازمند آن است که دانشجو گزارشی از مطالعه موقعیت بر اساس محور هاي چهارگانه ت
). بخش در جلسه ششم ارائه می شود

:هفته سوم
مشاهده آزاد 

)جلسه آشنایی با مدرسه، مدیر و معلم راهنما(حضور دانشجویان در مدارس 
ن روز کارورزي از دانشجو خواسته شود تا اولین تجربیات خود را از اولی. تجربه اولین روز کارورزي من در مدرسه: تکلیف یادگیري

دانشجو . از زمان آماده شدن براي رفتن به مدرسه تا زمان برگشتن در قالب داستان یا خاطره یادداشت روزانه ثبت و ارائه نماید
این موارد می . در اولین روز کارورزي مشاهده آزاد دارد و آنچه را مشاهده می کند بدون هیچ محدودیتی ثبت و ضبط خواهد نمود

رخ داد ها در مسیر رفت و آمد به مدرسه؛ فضا و موقعیت مدرسه؛ احساسات، تصورات و انتظارات؛ نحوه برخورد کادر تواند شامل
. باشد.... مدرسه؛ نحوه مواجه شدن با دانش آموزان؛ گفتگو ها با کارکنان مدرسه، معلمان و

:هفته چهارم
مطالعه موقعیت

د از جهت رعایت روش ها و فنون توصیف و تشریح موقعیت و به صورت گروهی تهیه شده از مشاهده آزا) روایت(گزارش هاي 
/ اي متشکل از سه تا چهار دانشجو و ارائه بازخورد توسط همقطارانتشکیل گروه هاي حرفه. مورد نقد و بررسی قرار می گیرد

محور هایی که گزارش ها . می کنداي تقویتگروه همساالن امکان به مشارکت گذاشتن تجربیات را به عنوان یک مهارت حرفه
: بر اساس آن مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت

)بیان ویژگی ها و مشخصه هاي متمایز کننده(توصیف موقعیت : الف
) شناسایی اجزاء و روابط(استنباط از موقعیت / تشریح: ب
با استفاده از تکنیک هاي اگر، آنگاه، شش کاله ) کردناز زاویه دید دیگري به موقعیت نگاه / به گونه دیگر دیدن(بازنگري : ج

.تفکر و اسکمپر
طرح / بازبینی شواهد جمع آوري شده براي دستیابی به درك عمیق تر و همه جانبه تر نسبت به موقعیت(تعیین نقطه کانونی : د

).مسئله
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: هفته پنجم
مطالعه موقعیت

در این جلسه دانشجو با توجه به بازخورد هاي . هد بیشتر براي بیان مسئلهشوا/ حضور در مدرسه و تکمیل اطالعات مورد نیاز
شواهد / پرداخته و با جمع آوري اطالعات) مدرسه(همقطاران یا استاد به مطالعه مجدد موقعیت/ ارائه شده از سوي همساالن

. بیشتر گزارش خود را براي یادگیري روش تبیین مسئله تکمیل می نماید
:هفته ششم

لعه موقعیتمطا
آوري شده از گفتگو در این جلسه پیرامون روش ها و فنون مشاهده تأملی ادامه می یابد و دانشجو با استفاده از شواهد جمع

. مرور محور ها در جلسه دوم و آموزش نکات مربوط به تبیین مسئله. موقعیت مورد مطالعه به تبیین مسئله مبادرت می نماید
)مرور)(ان ویژگی ها و مشخصه هاي متمایز کنندهبی(توصیف موقعیت : الف
)مرور) (شناسایی اجزاء و روابط(استنباط از موقعیت / تشریح: ب
با استفاده از تکنیک هاي اگر، آنگاه، شش کاله ) از زاویه دید دیگري به موقعیت نگاه کردن/ به گونه دیگر دیدن(بازنگري : ج

)مرور...(تفکر، اسکمپر
). آموزش(ا استفاده از استدالل قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات جمع آوري شده تبیین مسئله ب: ه

نسخه اي از مجموعه فعالیت هاي انجام شده در مطالعه موقعیت به : توسط چه کسی تنظیم می شود؟... شرح تنظیم پوشه کار
منظور همان . ... اي دانشجو ضبط گرددده توسعه حرفههمراه بازخوردهاي ارائه شده در محورهاي مختلف تبیین مسئله در پرون

پورتفولیو -پوشه کار است؟  پرونده توسعه حرفه اي با چه فرمتی باید تشکیل شود؟ آیا به دنبال پرونده الکترونیکی یا همان اي
.بوده ایم ؟ باید به سمتی برویم که دانشجو خود متکفل این امر شود

: هفته هفتم
مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیس/ مسئله شناسی موقعیت فیزیکی مدرسهمشاهده تأملی و 
موقعیت جغرافیایی و محیط بیرونی مدرسه، انواع فضا ها : تهیه گزارش از موقعیت فیزیکی مدرسه شامل: تکلیف عملکردي

( ، جریان هوا، وضعیت بهداشت، امکانات و تجهیزات نور....) کتابخانه، زمین ورزش، آبخوري، سرویس ها، کالس ها، راهرو ها(
) فرآیند مسئله شناسی و تبیین مسئله رعایت شود(شناسایی و تبیین مسئله ......) کارگاهی، آزمایشگاهی، شبکه مجازي، سایت و

اي از توصیف نهنمو. تنظیم شود) فرم پیوست(این گزارش در قالب روایت نگاري . پردیس/ ارائه یافته ها در سمینار مدرسه
موقعیت فیزیکی و تحلیل تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوي استاد 

.به منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد
زیکی و تأثیر آن بر یادگیري گزارش دانشجو به همراه بازخوردهاي ارائه شده توسط استاد به منظور درك موقعیت فی: پوشه کار

. دانش آموزان در پوشه کار ضبط گردد
: هفته هشتم

پردیس/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح مدرسه/ مشاهده تأملی و مسئله شناسی ساختار و سازمان مدرسه
، ساختار سازمانی، نحوه گردش کار تهیه گزارش از ساختار سازمانی، روش هاي بکارگرفته شده در اداره مدرسه: تکلیف عملکردي

فرم (آن در قالب روایت نویسی . در سطح مدرسه، تعامالت میان مدیر، معلمان،کارکنان و نحوه تعامل با اولیاء مدرسه و تدوین
اي از توصیف ساختار و سازمان مدرسه و تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد و نمونه. تنظیم شود) پیوست

.رسی قرار گرفته و بازخوردها از سوي استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گرددبر
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گزارش دانشجو به همراه بازخوردهاي ارائه شده توسط استاد به منظور درك ساختار و سازمان مدرسه و تأثیر آن بر : پوشه کار
. یادگیري دانش آموزان در پوشه کار ضبط گردد

:هفته نهم
بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح / تعامالت در سطح مدرسه/ تأملی و مسئله شناسی موقعیت عاطفی روانیمشاهده 
مدرسه/ پردیس

درك حاالت (روابط عاطفی میان معلم و دانش آموزان : تهیه گزارش از موقعیت عاطفی روانی مدرسه شامل: تکلیف عملکردي
میزان (تعامالت دانش آموزان با یکدیگر ...) ایجاد جو مثبت و سازنده در فضاي کالس وروانی دانش آموزان، برنامه ریزي براي 

/ یافته ها در سمینار مدرسه. ،  روابط عاطفی میان معلمان و کارکنان و مدیر شناسایی و تبیین شود....)احترام، همدلی، همکاري و
اي از توصیف تعامالت و روابط عاطفی در سطح نمونه. تنظیم شود) فرم پیوست(این گزارش در قالب روایت نویسی . پردیس

مدرسه و تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوي استاد به / کالس درس
.منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد

سط استاد به منظور درك روابط عاطفی و تعامالت در سطح گزارش دانشجو به همراه بازخورد هاي ارائه شده تو: پوشه کار
.کالس درس و مدرسه و تأثیر آن بر یادگیري دانش آموزان در پوشه کار ضبط گردد

: هفته دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم
مدرسه / بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیس/ مشاهده تأملی کالس درس و مسئله شناسی فرآیند آموزش

جو و فضاي عاطفی و روانی، طراحی آموزشی، راهبرد هاي آموزش، : تهیه گزارش از موقعیت آموزشی شامل: تکلیف عملکردي
سازماندهی تکالیف یادگیري، تعامالت میان معلم و دانش آموزان و دانش آموزان با یکدیگر، وضوح و شفاف بودن مباحث، میزان 

این . شناسایی و تبیین شود...) آیند یادگیري، مواد و منابع آموزشی، ارزشیابی از یادگیري ودرگیر نمودن دانش آموزان در فر
اي از توصیف فرآیند آموزش در سطح کالس درس و تحلیل و نمونه. تنظیم شود) فرم پیوست(گزارش در قالب روایت نگاري 

د ها از سوي استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخو
.ارائه گردد
. گزارش دانشجو به همراه بازخورد هاي ارائه شده استاد در پوشه کار ضبط گردد: پوشه کار

: هفته چهاردهم
ثبت و واکاوي تجربیات 

فته شده، و یافته هاي آن در کالس توسط هاي روایتی  از جهت نوع اطالعات، روش ها و ابزار هاي بکارگراي از پژوهشنمونه
استاد مورد بررسی قرار گیرد و با تبیین نقش روایت نویسی و واکاوي آن در آموزش حرفه اي مراحل تحلیل ساختاري روایت ها 

.  مدرسه آموزش داده شود/ بر روي گزارش هاي تهیه شده از سطح کالس درس) بند الف و ب(
روایتی در کارورزيتعریف و کاربرد پژوهش 

تحلیل ساختاري روایت ها
کدگذاري باز)1
کدگذاري محوري و انتخاب مضامین )2

قرار نشد از این تعبیر استفاده نکنیم؟ در یکی از ... مطالعه مقاالت یا منابع علمی در زمینه پژوهش روایتی: تکلیف یادگیري
. محورهاي فوق و جمع بندي یافته ها براي ارائه به کالس

:تکلیف عملکردي
تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده به صورت گروهی: الف
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کالس درس و  کدگذاري آن ها براي یافتن مضامین/ تحلیل و واکاوي گزارش هاي تهیه شده از مدرسه: ب
: هفته پانزدهم

ثبت و واکاوي تجربیات 
عات، روش ها و ابزار هاي بکارگرفته شده، و یافته هاي آن در کالس توسط اي از پژوهش هاي روایتی از جهت نوع اطالنمونه

مدرسه / از کالس درس) بند ج و د(استاد مورد بررسی قرار گیرد و مراحل تحلیل ساختاري بر روي روایت هاي تهیه شده 
.  آموزش داده شود

تحلیل ساختاري روایت ها
ارتباط مضامین با یکدیگر)3
تبیین مسئله )4
:عملکرديتکلیف

تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده به صورت گروهی: الف
تحلیل و واکاوي گزارش تهیه شده از سطح کالس درس و مدرسه به منظور یافتن ارتباط میان مضامین و تبیین مسئله: ب

/ اسایی و تبیین مسئله در سطح مدرسهبررسی گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس فرآیند شن(سمینار : جلسه شانزدهم
)پردیس

در این نشست دانشجویان یافته هاي خود از مطالعه موقعیت مدرسه و کالس درس را در قالب مسئله هاي تبیین شده به همراه 
. گیردراه حل هاي مبتنی بر یافته هاي علمی ارائه نموده و یافته ها در کالس به صورت گروهی مورد نقد و بررسی قرار می 

در این گزارش دانشجو باید . دانشجویان گزارش یافته هاي خود را در طول ترم را زیر نظر استاد تنظیم نمایند: تکلیف عملکردي
. یافته هاي خود را از مسئله هاي مطالعه شده و تبیین و آن را به کمک شواهد و مستندات علمی پژوهشی قابل دفاع ارائه نماید

.ظیم شده در پوشه کار توسعه حرفه اي ضبط می گرددگزارش تن: پوشه کار
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

کارگیري راهبرد هاي شناختی در تحلیل موقعیت هاي راهبردهاي مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، به
، پژوهش روایتی، سمینار هاي گروهی و فردي ارائه واقعی، تحلیل نقادانه براي شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد  هاي مشارکتی

. می گردد
منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی
دانشگاه : تهران). 1(راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور ). 1394(احمدي، آمنه -

.فرهنگیان
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

ارزشیابی پایانی در درس کارورزي یک در قالب سمینار پایانی صورت می گیرد که در آن دانشجویان باید یافته : ارزشیابی پایانی
مطالعه شده در دروس (هاي خود از مطالعه موقعیت هاي تربیتی و آموزشی را ارائه و با استناد به یافته هاي علمی پژوهشی 

.شودراهنما تشکیل میاین جلسه با حضور معلم. از آن دفاع نمایند) نظري
ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد هاي داده شده به گزارش هاي ارائه شده در طول ترم و سمینارهاي سطح : ارزشیابی فرآیند

... میزان مشارکت در بحث ها، ارائه یافته هاي جدید، پاسخ به بازخورد هاي داده شده و. مدرسه و واحد آموزشی صورت می گیرد
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کلیه گزارش ها به همراه بازخورد هاي داده شده در پوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط و مبناي برنامه ریزي : پوشه کارارزیابی
یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و . اي در پایان دوره قرار می گیردبراي آموزش هاي بعدي و نیز دفاع از توانایی هاي حرفه

. ط می گرددیک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضب
بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردي است که از ): مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 

. سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد
: و به شرح زیر محاسبه می شود100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 

امتیاز 20:  ، سمینارها و مدرسهـ شرکت فعال در جلسات کالسی
امیتاز 40:   ـ گزارش هاي عملکردي مرحله اي

امتیاز 40:  ـ تدوین و ارائه گزارش پایانی
: سایر نکات

: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی
بنديتنظیم فهرست و فصل.7
ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدي.8
نگارش ادبی و فنی.9

ن گزاره هااعتبار داشت.10
ظرافت و زیبائی ظاهري.11
صحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره ها.12
ارایه نمودارها و عوامل دیداري و هنري مکمل.13
هاارائه راه حل ها و پیشنهادهاي برخاسته از یافته.14
ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها.15
حاکم بر رشته تحصیلیرعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول.16
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»2کارورزي«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

و 62هاي علمی، شهودگیري از یافتهیافته، اخالقی و متعهدانه بدانیم که نیازمند بهرهرا فرایندي سازمانتدریس اگر 
فرد است، در آن صورت برنامه کارورزي به جاي تمرکز انحصاري بر آموزش فنون، بدیل و منحصر بههاي بیخالقیت در موقعیت

هاي واقعی در سطح کالس درس روبرو شود و به آنان کمک کند تا با به نه با موقعیتفعاالنیازمند آن است که دانشجومعلم 
اندوختهاهی انتقادي نسبت به تجربیاتپرداخته و با آگهاي یادگیريموقعیتمنطقی به بررسی / هاي استداللیکارگیري روش

که به آنان در اتخاذ تصمیمات اثربخش و ارزیابی نتایج حاصل از ردازندیی بپهاوارهبه آفرینش الگوهاي ذهنی و طرحه دش
.ریزي کمک کندتصمیمات جهت برنامه

انجام مکان و زمان خاصچه او در یک و آنهاي شخصی معلم ویژگیاست و باوابسته به موقعیت، تدریس عملی
دانشجومعلم را در ، به دنبال آن است تا 2هاي یادگیري تدارك دیده شده در کارورزي از این رو فرصت. دهد مرتبط استمی

است قرار داده، به آنان )66، فراشناختی65، موقعیتی64اي، رویه63بیانی(که ترکیبی از انواع مختلف دانش دانش کاربرديمعرض 
. بپردازندهاي تربیتیتأمل در باره موقعیته کمک کند تا ب

بازاندیشی در خصوص و بررسی نتایج، کسب تجربیات مستقیمامکان هاي یادگیريطراحی فعالیتدر این برنامه از طریق 
، 67اصیلتکالیف، دانشجو با قرار گرفتن در معرض 2در برنامه کارورزي . را به دست آورندهاي خوددریافتو هاي مختلفدیدگاه
و نهایتاً ) هاي بزرگگروه/هاي کوچکفردي، گروه(مشارکت در فرآیند آموزشرا به طور مقدماتی از طریق تأمل در عملتوانایی

چه درکالس به  درك صحیحی نسبت به آندرس کسب خواهد نمود و هاي یادگیري در سطح کالساجراي مستقل فعالیت
به شناخت فرآیند تأملی، به عنوان یک ریزي، اجرا و ارزیابیت به تصمیمات ناظر به برنامهآگاهی نسب. یابدجریان دارد دست می

.دانشجو کمک خواهد کردسبک تدریس و نوع تفکر، ايگیري حرفهجهت

مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

1کارورزي : پیشنیاز
مشترك: نحوه آموزش

2کارورزي : نام درس
:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

، نیازهاي فردي/ مشکالت) درس یا مدرسهدر سطح کالس(مطالعه موقعیت یادگیريبا تداوم . 1
نیازهاي / هایی را براي رفع مشکالتفعالیتکند و بازشناسی/ شناساییبزرگ را / هاي کوچکگروه

. نمایدیادگیري طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی
.نمایدهاي خود را روایت یافتهنموده و واکاويرا مشارکت در فرآیند آموزشاز تجربیات خود. 2

:شایستگی اساسی
هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

62- Intuition
63  -Declarative knowledge
64- Procedural knowledge
65 - Conditional knowledge
66 - Metacognitive Knowledge
67-Authentictask
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مطالعه 
موقعیت

هاي یادگیري را موقعیتتوانسته است 
. آوري اطالعات توصیف نمایدبا جمع

نیاز را به / اما نتوانسته است مشکل
. کمک شواهد تبیین نماید

هاي یادگیري را با توانسته است موقعیت
مند آوري اطالعات به صورت نظامجمع

نیاز / براي شناسایی مشکل یادگیري
هاي بهینه را با /حلتوصیف نموده و راه

آوري شده از موقعیت شواهد جمعکمک
تبیین نماید

را با هاي یادگیريموقعیتتوانسته است 
مندصورت نظامبه آوري اطالعاتجمع

نیاز/ شناسایی مشکل یادگیريبراي 
و هاي بهینه/حلراهتوصیف نموده و 

روش مداخله را با کمک شواهد معتبر و 
.تبیین کندهاي علمییافته

 فعالیت
/ آموزش

یادگیري

فعالیت یادگیري طراحی شده ناظر به 
مسئله شناسایی شده در یکی از / نیاز

) فردي، گروه کوچک، جمعی(انواع 
است، اما گزارش اجرا و ارزیابی نشان 

رفع / دهنده تأثیر گذاري بر حل مشکل
.نیاز نیست

فعالیت یادگیري طراحی شده از انسجام 
برخوردار است و گام هاي اجراي آن به 

ارزیابی از . ضوح مشخص شده استو
دهنده تأثیرگذاري بر اجراي فعالیت نشان

فردي، گروه (رفع نیاز در انواع / مسئلهحل
.است) جمعی/ کوچک

فعالیت یادگیري طراحی شده، امکان 
ایجاد انعطاف و اتخاذ تصمیمات آگاهانه 

یادگیري را / ناظر به موقعیت آموزش
اجراي نیز فراهم نموده و نتایج ارزیابی از

هاي به حلکننده تأثیر راهمنعکس
رفع نیاز در / مسئلهکارگرفته شده در حل

.است) جمعی/ کوچکفردي، گروه(انواع 

توسعه 
ايحرفه

هاي گزارش عملکرد شامل فعالیت
سال است، اما انجام شده در طول نیم

دهنده اي که انعکاسها به گونهیافته
ها، توانایی/ دالیل موفقیت

اي خود و هاي حرفهمحدودیت
هایی براي توسعه آن ارائه نشده راه

.است

هاي انجام گزارش عملکرد شامل فعالیت
ها سال است و یافتهشده در طول نیم

ها، توانایی/ دهنده دالیل موفقیتانعکاس
اي است اما هاي حرفهمحدودیت

اي ارائه راهکارهایی براي توسعه حرفه
.نشده است

هاي انجام کرد شامل فعالیتگزارش عمل
ها سال است و یافتهشده در طول نیم

ها، توانایی/ دهنده دالیل موفقیتانعکاس
اي است و هاي حرفهمحدودیت

اي راهکارهاي عملی براي توسعه حرفه
.ارائه شده است

تدوین و 
ارائه 

گزارش

هاي در گزارش ارائه شده از موقعیت
بندي طبقهیادگیري کد گذاري، و 

ها در قالب مضامین و ساختار گزاره
پژوهش روایتی انجام شده،اما شواهد و 

ها ارائه مستندات کافی براي یافته
.نشده است

هاي در گزارش ارائه شده از موقعیت
ها بندي گزارهیادگیري کدگذاري، و طبقه

در قالب مضامین و ساختار پژوهش روایتی 
کافی رعایت شده و شواهد و مستندات

.ها ارائه شده استبراي یافته

هاي در گزارش ارائه شده از موقعیت
ها بندي گزارهیادگیري کدگذاري، و طبقه

در قالب مضامین و ساختار پژوهش 
روایتی رعایت شده و شواهد و مستندات 

.مبتنی بر مستندات تجربی و علمی است 

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن فرصت. 2
: جلسه اول

بندي ها، برنامه زمانهاي یادگیري، شیوه تنظیم روایتمعرفی برنامه کارورزي و تکالیف عملکردي، نحوه طراحی فعالیت
. سمینارها در سطح مدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد
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:جلسه دوم تا شانزدهم

تواند در سطح مدرسه یا جلسات دانشجو در مدرسه حضور خواهد داشت و جلسات بحث کارورزي برحسب مورد میدر طول این
هاي یادگیري که در سطح ، دانشجو در مقیاس خرد در فعالیت2جایی که در برنامه کارورزي از آن. واحد آموزشی تشکیل شود
ت اول در زمینه یادگیري دست خواهد یافت لذا، ضروري است کند و از این طریق به تجربیات دسکالس درس مشارکت می

آموزان را در سطح نیازهاي تأثیرگذار بر یادگیري دانش/ هاسال اول، مسئلهدانشجویان بر اساس گزارش پایانی ارائه شده در نیم
تدوین نموده و با هدایت هاي یادگیري طراحی وها را در قالب فعالیتهاي کوچک، گروه کالسی شناسایی و آنفردي، گروه
پاسخ به / به حل مسئله ) به صورت مشترك با معلم راهنما یا به صورت مستقل زیر نظر معلم راهنما اجرا نماید(معلم راهنما 

گفتگو با . آموزان باشدهیجانی دانش-تواند ناظر به عملکردهاي شناختی یا عاطفینیازها می/ هااین مسئله. نیازها اجرا نماید
اي که منجر نشجو قبل و بعد از اجرا در ارتباط با طرح طراحی شده، و فرآیند اجراي فعالیت باید در فضایی امن و راحت به گونهدا

هاي گفتگو قبل و پس از اجراي فرم(بهبود آن باشد/ به یک خود ارزیابی و شناسایی نقاط قوت و ضعف و راهکارهاي ارتقاء
).فعالیت ضمیمه است

توان هاي شناسایی شده از سوي دانشجویان از عمق و پیچیدگی متفاوتی برخوردار است لذا، میوجه به این که مسئلهبا ت: توصیه
. هاي یادگیري به صورت فردي، گروه کوچک، جمعی اقدام نمودهاي مطالعه شده نسبت به اجراي فعالیتبرحسب موقعیت

). هاي یادگیري بر عهده مدرس محترم استاین موقعیتگیري در خصوص تقدم و تأخر در اجراي هر یک از تصمیم
شود در یک هاي شناسایی شده در ترم یک را دارا نباشد، توصیه میدرصورتی که بنا به دالیلی دانشجو امکان کار بر روي مسئله

هاي ده و فعالیتنیازها اقدام ش/ هانشست مشترك میان معلم راهنما، استاد کارورزي و دانشجو نسبت به شناسایی مسئله
توانند اند میدانشجویانی که بنا به دالیلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده. یادگیري بر اساس آن طراحی، اجرا و ارزیابی شود

ها براي ورود به ها و شناسایی مسئلهتکمیل گزارش/ با در نظر گرفتن یک برنامه ترمیمی از یک تا چهار هفته نسبت به تهیه
نامه آموزشی ناتمام اعالم بدیهی است که نمره این گروه از دانشجویان بر اساس آیین. ا نظر استاد راهنما اقدام نمایندعرصه ب

. گرددمی
: هاي کالسیتکالیف عملکردي براي مشارکت در فعالیت

.راهنماها با هماهنگی معلم هاي یادگیري و اجراي مستقل فعالیتتهیه طرح براي مشارکت در فعالیت.1
حل مسئله به صورت فردي و مشارکت در اجراي آن زیر نظر معلم راهنما، تهیه / طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.2

ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت بینیگزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش
.یادگیري بعدي

حل مسئله به براي گروه کوچک و مشارکت در اجراي آن زیر نظر معلم راهنما، / براي رفع نیازطراحی فعالیت یادگیري.3
ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی بینیتهیه گزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

.موقعیت یادگیري بعدي
کالس درس و مشارکت در اجراي آن زیر نظر معلم / ه در سطح جمعیحل مسئل/ طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.4

ها و ارائه پیشنهادها براي بینیراهنما، تهیه گزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش
.طراحی موقعیت یادگیري بعدي

تکالیف عملکردي براي اجرا توسط دانشجو
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حل مسئله به صورت فردي زیر نظر معلم راهنما، تهیه گزارش از اجراي فرآیند / رفع نیازطراحی فعالیت یادگیري براي.1
.ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت یادگیري بعديبینیاجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

ي زیر نظر معلم راهنما، تهیه حل مسئله به براي گروه کوچک به صورت فرد/ طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.2
ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت بینیگزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

.یادگیري بعدي
درس به صورت فردي زیر نظر معلم راهنما، کالس/ حل مسئله در سطح جمعی/ طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.3

ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی بینیگزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیشتهیه
.موقعیت یادگیري بعدي

هاي الزامیمحور طراحی فعالیت
آموزانطراحی فعالیت یادگیري براي درگیر نمودن دانش- 
طراحی فعالیت یادگیري براي مرور مباحث - 
هاي کار مشارکتییادگیري براي آموزش مهارتطراحی فعالیت - 
هاي تفکرطراحی فعالیت براي پرورش مهارت- 
طراحی تکلیف یادگیري براي یکی از موضوعات درسی- 
آموزان هاي دانشطراحی فعالیت رفع بدفهمی- 
هاي تحصیلی طراحی فعالیت براي رفع عقب ماندگی- 
)نظمی، عدم رعایت قوانینمثل بی(عاطفی بهبود عملکردهاي / طراحی فعالیت براي تقویت- 
هاطراحی فعالیت یادگیري براي سنجش آموخته- 
ها به تشخیص معلم راهنماسایر فعالیت- 

: ساختار طراحی فعالیت ها
پیامد/ هدف- 
هاي اجراي فعالیتگام/مراحل- 

-.....
-....
-....
-.....

منابع آموزشی مورد نیاز/ مواد- 
آموزان در فرایند اجرادانشروش بازخورد دادن به - 
سنجش عملکرد/ هاسنجش آموخته- 

تهیه گزارش از اجرا
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...........
سمینارها

:شودسمینارها در دو شکل اجرا می
بینی شده با مشارکت معلم ها و بر اساس طرح پیشدر سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجراي فعالیت: الف

.ریزيدانشجو در ارزیابی عملکرد خود و برنامهراهنما براي کمک به 
تر از ها و دستیابی به درك عمیقدر سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی براي به مشارکت گذاشتن تجربیات و یافته: ب

.تجربیات کسب شده
انواع سمینارها

سال و الزامیسمینار با حضور معلمان راهنما و دانشجویان دو نوبت در نیم
ریزي و اعالم قبلی از سوي با برنامه(نظر به صورت ماهیانه و الزامیها و تجربیات و تبادلسمینارهاي جمعی براي انتقال یافته

)مدرس
)اختیاري و با درخواست دانشجویان(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترك 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
هاي یاگیري با رویکرد شناختی، و به کارگیري راهبردهاي شناختی براي طراحی فعالیتبرگزاري کارگاه آموزشی براي

ها در سطح درس، رویکرد تجربی براي اجراي فعالیتهاي یادگیري در سطح کالسمطالعه و تحلیل نقادانه موقعیت
سمینارهاي کالسی و به جمعی، راهبردهاي مشارکتی، براي مشارکت در / هاي کوچکدرس به صورت فردي، گروهکالس

.بحث گذاشتن تجربیات و ارائه یافته
منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی
دانشگاه : تهران). 1(راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور ). 1394(احمدي، آمنه -

.فرهنگیان
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

ابی پایانی در درس کارورزي دو بر اساس تهیه طرح فعالیت در سطح کالس، مشارکت با معلم ارزشی:ارزشیابی پایانی
ها، شرکت بینیهاي یادگیري و ارزیابی از نتایج بر اساس پیشهاي یادگیري، اجراي مستقل فعالیتراهنما در اجراي فعالیت

هاي خود از در این سمینارها دانشجویان باید یافته. یانها و تجربیات به سایر دانشجودر سمینارهاي کالسی براي ارائه یافته
ارائه و ) مطالعه شده در دروس نظري(هاي علمی پژوهشی هاي تربیتی و آموزشی را ارائه و با استناد به یافتهمطالعه موقعیت

. از آن دفاع نمایند
سال و هاي ارائه شده در طول نیمارزشیابی فرآیند بر اساس بازخوردهاي داده شده به گزارش:ارزشیابی فرآیند

هاي جدید، پاسخ به ها، ارائه یافتهمیزان مشارکت در بحث. گیردسمینارهاي سطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می
... بازخوردهاي داده شده و

ر پوشه توسعه ها به همراه بازخوردهاي داده شده دها از اجراي فعالیتطرح تهیه شده و کلیه گزارش: کارارزیابی پوشه
اي در پایان دوره قرار هاي حرفههاي بعدي و نیز دفاع از تواناییریزي براي آموزشاي دانشجو ضبط و مبناي برنامهحرفه

. گرددیک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می. گیردمی
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سال مربوط به گزارش خشی از ارزیابی دانشجو در پایان نیمب):مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 
. گرددعملکردي است که از سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می

: شودو به شرح زیر محاسبه می100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 
امتیاز 20):  استاد راهنما(، سمینارها )معلم راهنما(ـ شرکت فعال در جلسات کالسی

امتیاز30:   هاي ذکر شدهـ نظر معلم راهنما در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالك
هاي ها با توجه به سطح عملکرد دانشجو براساس مالكنظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجراي و ارزیابی فعالیت-

امتیاز30ذکر شده 
نظر از معلم راهنما با توجه به سطح عملکرد دانشجو بر اساس تدوین و ارائه گزارش پایانی توسط استاد راهنما با کسب-

امتیاز20:  هاي ذکر شدهمالك
. باشدمی14امتیاز یا نمره % 270حد نصاب قبولی در درس کارورزي -

: سایر نکات
: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی

بنديتنظیم فهرست و فصل.17
کلیديارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم .18
نگارش ادبی و فنی.19
هااعتبار داشتن گزاره.20
ظرافت و زیبایی ظاهري.21
هاصحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره.22
ارایه نمودارها و عوامل دیداري و هنري مکمل.23
هاها و پیشنهادهاي برخاسته از یافتهحلارائه راه.24
هاارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست.25
ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلیرعایت .26

شود در هاي شناسایی شده در ترم یک را دارا نباشد، توصیه میدر صورتی که بنا به دالیلی دانشجو امکان کار بر روي مسئله
هاي ا اقدام شده و فعالیتنیازه/ هایک نشست مشترك میان معلم راهنما، استاد کارورزي و دانشجو نسبت به شناسایی مسئله

توانند اند میدانشجویانی که بنا به دالیلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده. یادگیري بر اساس آن طراحی، اجرا و ارزیابی شود
به ها براي ورود ها و شناسایی مسئلهتکمیل گزارش/ با در نظر گرفتن یک برنامه ترمیمی از یک تا چهار هفته نسبت به تهیه

نامه آموزشی ناتمام اعالم بدیهی است که نمره این گروه از دانشجویان بر اساس آیین. عرصه با نظر استاد راهنما اقدام نمایند
T7)/4ص/3پ(. گرددمی

: شودو به شرح زیر محاسبه می100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 
امتیاز 20):  تاد راهنمااس(، سمینارها )معلم راهنما(ـ شرکت فعال در جلسات کالسی

امتیاز30:   هاي ذکر شدهـ نظر معلم راهنما در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالك



۳۶۶

هاي ذکر ها با توجه به سطح عملکرد دانشجو براساس مالكنظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجراي و ارزیابی فعالیت-
امتیاز30شده 

توسط استاد راهنما با کسب نظر از معلم راهنما با توجه به سطح عملکرد دانشجو بر اساس تدوین و ارائه گزارش پایانی-
امتیاز20:  هاي ذکر شدهمالك

T7)/7,8صص/3پ(. باشدمی14امتیاز یا نمره % 270حد نصاب قبولی در درس کارورزي -
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»3کارورزي «سرفصل درس 
منطق آنمعرفی درس و .1

گیرد و با مطالعه بافت را بر عهده می) دقیقه90/ 45(، دانشجو معلم مستقیماً مسئولیت تدریس و اداره کالس درس3در کارورزي
68هاي علمی ارائه شده در برنامه درسیمهارت/ اي که آموزش در آن جاري است، طرح یادگیري را براي آموزش مفاهیمو زمینه

آموزان حساس بوده و عمیقاً با هایی باشد  که نسبت به یادگیري دانشي فرصتطرحی باید دربرگیرندهچنین . نمایدتدوین می
بینی شده در طرح یادگیري نیز ماهیت تکالیف یادگیري و عملکردي پیش. نمایدها ارتباط برقرار میبافت و بستر واقعی زندگی آن

سازي یادگیري فراهم یکپارچهآموزان ارتباط برقرار کند و امکان دید دانشهاي پیشین و جمیان تجربیات و دانستهباید بتواند 
.نماید
تواند به دانشهایی که در بافت و زمینه یادگیري وجود دارد و میهایی در خصوص ظرفیتریزي دانشجو با طرح پرسشبرنامه

هایی براي غاز شده و با تدارك دیدن فرصتآموزان در به کارگیري دانش و تجربه پیشین و عالیق شخصی آنان کمک نماید آ
هاي حاصل از این تجربه براي یافته. یابدآموزان، ادامه میها از سوي دانشفرضیه/ هاها، طرح پرسشبه تجربه گذاشتن دریافت

توجه به این که با -هاآموخته/ شود و نتایجسازي شده به کارگرفته میشبیه/ ها، در موقعیت واقعیرفع بدفهمی/تردرك عمیق
. شودبراي استحکام بیشتر یادگیري به  اشتراك گذاشته می-هاي متفاوتی را دارا هستندفرضیه/ یادگیرندگان امکان طرح پرسش

آموزان فرصت خواهند داشت تا دانش کسب شده را با استفاده از راهبردهاي یادگیري در شرایط جدید به کار در این فرآیند دانش
دانشجو از طریق ثبت ) هاگام(در طی این مراحل . هایی که در فرآیند یادگیري طرح شده پاسخ دهندپرسش/ عالیقبگیرند و به 

ها بصیرت بیشتري نسبت به اثربخشی طرح یادگیري و هدایت این هاي تأملی و پاسخ به آنها با طرح پرسشو واکاوي روایت
هاي شخصی، و نحوه سازگار نمودن منديها و توانر عملکرد خود، ویژگیهاي محیط آموزشی، تأثیر آن بفرآیند، درك واقعیت

ها باید بتوانند حس کنجکاوي این پرسش. آوردهاي پیچیده و منحصر به فرد آموزش، به دست میهاي خود با موقعیتتوانایی
/ هاي تجربیمل، آزمون مجدد یافتهاي در کالس، ارزیابی اثربخشی یک نظریه در عهاي مسئلهدانشجو را براي مطالعه موقعیت

گیري و پس از هایی که در فرآیند تصمیمعالوه بر این پاسخ به پرسش. پژوهی محدود فردي برانگیزدرا در قالب کنش... علمی و
عمل اي که در آن دست به اي و بافت و زمینهساز عمل جدید بوده و دانشجو را در فرآیند توسعه حرفهزمینهشود آن مطرح می

این مرحله شیوه مطالعه کنش پژوهی فردي است و هدف از عمل فکورانه دانشجو معلم به سازي در .کندخواهد زد، یاري می
.اي خود در موقعیتی است که در آن دست به عمل زده استسازي درك و فهم، و اصالح عملکرد حرفهعمل، به

مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد

ساعت128: درسزمان 
2کارورزي : نیازپیش

مشترك: نحوه آموزش

3کارورزي : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هاي اساسی را شناسایی و طرح یادگیري را طراحی، کتاب درسی مفاهیم و مهارت/ درسیبا تحلیل محتواي برنامه

ها به موقعیت جدید را مورد آموزان در انتقال آموختهارزیابی نموده، و تأثیرات آن بر نتایج توانایی دانشاجرا و 
.ارزیابی قرار دهد

نتایج تجربیات خود از فرآیند طراحی، اجرا و ارزیابی و بازبینی و بازاندیشی را با تکیه بر عقالنیت عملی در قالب 

).با توجه به این که سند برنامه درسی معموالً در اختیار معلمان قرار ندارد می توان از کتاب درسی لستفاده نمود(کتاب درسی / برنامه درسی-68
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:شایستگی اساسی
Ck &pkP 3&2-2کد-

2&1-3

. پژوهی فردي گزارش کندکنش

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

در طرح یادگیري مفاهیم طراحی
هاي اساسی و مهارت

برنامه شناسایی شده اما 
تکالیف یادگیري و 

بینی شده عملکردي پیش
ها و امکانات با محدودیت

موقعیت یادگیري، 
تجربیات و دانش پیشین 

آموزان تناسب دانش
. ندارد

در طرح یادگیري مفاهیم و 
هاي اساسی برنامه مهارت

شناسایی شده و تکالیف 
یادگیري و عملکردي ناظر 
به بافت  فرهنگی و 

آموزان است اجتماعی دانش
و تجربیات، دانش پیشین و 

آموزان را عالیق دانش
مبناي طراحی قرار داده 

.است

هاي در طرح یادگیري مفاهیم و مهارت
اساسی برنامه شناسایی شده و فرصت
هاي یادگیري تدارك دیده شده ویژگی

هاي منحصر به فرد  در یک بوم 
را براي پاسخ به دامنه تفاوت69خاص

آموزان مورد توجه هاي فردي دانش
.قرار داده است

هدایت 
فرآیند 

یادگیري

در فرآیند یادگیري 
تکالیف یادگیري و 
عملکردي طراحی شده 
را مطابق پیش بینی اجرا 
می کند و فرایند آموزش 
از انعطاف الزم براي 
متناسب نمودن آن با 
اقتضائات محیط واقعی و 
پاسخ به نیازها برخوردار 

.  نیست

هدایت فرآیند یادگیري از 
انعطاف الزم برخوردار است 

و و تکالیف یادگیري
عملکردي طراحی شده 
متناسب با اقتضائات محیط 

واقعی، نیازهاي ایجاد شده  
در فرآیند یادگیري تعدیل 

.  گرددمی

هدایت فرآیند یادگیري ناظر به تقویت 
سطوح پیچید تفکر است و عدول از 

بینی شده در طراحی تصمیمات پیش
هاي یادگیري متناسب با فرصت

ایجاد اقتضائات محیط واقعی، نیازهاي
شده در فرآیند آموزش براي پاسخ به 

بدیل موقعیت یادگیري مورد شرایط بی
.  گیردتوجه قرار می

توسعه 
اي حرفه

چرخه فرآیندعمل از 
مرحله شناسایی مسئله تا 
بازتعریف مسئله دنبال 
شده است اما گزارش 
مستند به تجربیات کسب 
شده و همراه با 
پیشنهادات عملی براي 

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 براي اقدام بعدي 

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 فردي است و منعکس کننده 

سازي در عمل، بهبود درك و مسیر به
فهم و اصالح عملکرد خود در موقعیتی 

٦٩- /
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هاي بعدي موقعیت
.نیست

است که دانشجو در آن دست به عمل .است
.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 براي دفاع از نظام
.ها نیستیافته

در گزارش ارائه شده 
ساختار کار به صورت نظام

مند حاصل ثبت و واکاوي 
ها و متکی بر روایت

عقالینت عملی در فرآیند 
پژوهی فردي است و کنش
ها به کمک برخی یافته

مستندات شواهد و
. پشتیبانی شده است

در گزارش ارائه شده ساختار کار به 
مند حاصل ثبت و واکاوي صورت نظام

ها و متکی بر عقالنیت عملی روایت
پژوهی است و نتایج در چرخه کنش

فردي نشان از تأثیر تصمیمات در نتایج 
آموزان دارد و این یادگیري دانش

تصمیمات به کمک شواهد و مستندات 
.بی و علمی معتبر شده است تجر

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
: جلسه اول

بینی شده، شیوه ثبت پژوهی فردي، نحوه تهیه طرح یادگیري با تمرکز بر فرایند پیشمعرفی برنامه کارورزي و فرآیند کنش
بندي سمینارها در سطح تجربیات و واکاوي آن در هر یک از مراحل کنش پژوهی، ساختار گزارش کنش پژوهی، برنامه زمان
. ها  و سطوح موفقیتمدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدهاي یادگیري و مالك

:جلسه دوم تا شانزدهم

کتاب (هاي یادگیري براي بر عهده گرفتن مسئولیت تدریس در سطح کالس درس مبتنی بر محتواي برنامه درسیتهیه طرح
براي (استاد راهنما . ها به موقعیت جدید استآموزان براي انتقال آموخته، اجرا و بررسی تأثیر آن در کسب توانایی دانش)درسی

براي دوره ابتدایی استاد تربیتی و مشاوره تخصصی بر حسب نیاز -یتی و تخصصیدوره متوسطه مشارکت استاد راهنماي ترب
باید بر فرآیند تهیه طرح کنش پژوهی فردي و اجراي آن تا مرحله تهیه گزارش نظارت داشته باشد و ) موضوعات درسی

فرآیند تحلیل محتواي برنامه. ضبط گردداي ثبت و حرفهبازخوردهاي ارائه شده به منظور ارزیابی عملکرد دانشجو در پوشه توسعه
هاي اساسی براي تهیه طرح یادگیري و تولید مواد و منابع آموزشی مورد نیاز نیز زیر نظر استاد درسی و استخراج مفاهیم و مهارت

باید به از نظر زمانی تنظیم جلسات براي بررسی طرح و تولیدات دانشجو. گیردراهنما و با مشارکت معلم راهنما صورت می
در طول این . بینی شده را اجرا و نتایج آن را گزارش نمایدپژوهی فردي پیشاي صورت گیرد که دانشجو بتواند طرح کنشگونه

در قالب سمینارها بر ... جلسات حضور دانشجو در مدرسه ضروري است و جلسات بررسی براي بازخورد دادن، انتقال تجربیات و
معلم راهنما قبل و پس / گفتگو میان استاد70فرم پیشنهادي. (مدرسه یا واحد آموزشی تشکیل شودتواند در سطححسب مورد می

).از اجراي طرح یادگیري ضمیمه است
هاي شناسایی شده براي شروع کنش پژوهی فردي از اهمیت زیادي با توجه به این که مطالعه موقعیت و مسئله:توصیه

ریزي الزم را به منظور کمک برنامه2و 1تاد راهنما با مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزي شود اسبرخوردار است لذا، توصیه می

.تواند با توجه به شرایط و اقتضائات مورد بازنگري قرار گیردها میفرم-70
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فرآیند رفت و برگشت براي . آمیز آن از سوي دانشجویان بنمایندبه دانشجو براي تهیه طرح کنش پژوهی فردي و اجراي موفقیت
. هاي متعدد باشدحل مسئله ممکن است نیازمند طراحی

درس متمایز هاي رایج آموزشی در سطح مدرسه و کالسهاي یادگیري تهیه شده احتماالً با روشاین که ماهیت طرحبا توجه به 
باشد لذا، هماهنگی با معلم راهنما و مدیریت مدرسه فضاي یادگیري متفاوتی می/ است و نیازمند تدارك منابع و مواد آموزشی

امکانات و همکاري با دانشجو براي / تأمین منابع. هنما و دانشجو الزامی استهاي یادگیري از سوي استاد رابراي اجراي طرح
.شرط تأیید استاد راهنما از سوي واحد آموزشی الزامی استتهیه آن به

: تکالیف عملکردي
طراحی و اجراي طرح کنش پژوهی فردي: الف

پژوهی فرديتهیه طرح کنش پژوهی و تأیید آن توسط استاد راهنما بر مبناي چرخه کنش)1
)اي که در فرایند کنش پژوهی فردي به دنبال دستیابی به آن استتعیین انتظارت حرفه(تبیین واضح و روشن از مسئله )2
) تربیتی/ آموزشی(ها در موقعیتیشناسایی و تحلیل ظرفیت)3
ها و سطوح عملکرد اهداف به همراه مالك/ سئواالت/ هاتعیین فرضیه)4
) قبل و بعد از عمل(معلم راهنما / در گفتگو با استاد راهنماطراحی و تدوین طرح عمل )5
72و جمع آوري اطالعات از فرآیند طراحی و اجرا71اجراي طرح یادگیري)6

)به صورت رفت و برگشت تا حل مسئله(تأمل درباره عمل انجام شده، تبیین و فهم آن و بازگشت به مرحله اول )7
، جلسات بحث )تأمل قبل، و پس از عمل(هاي شخصی ها، روایتدست نوشتهشامل (آوري اطالعات از فرایند اجرا جمع)8

....) آموزان وآموزان، نتایج سنجش از یادگیري دانشهاي دانشو گفتگو با استاد و معلم راهنما، کاربرگ
هاتحلیل و تفسیر یافته)9

ها و سطوح طرح شده و مالك... وال یاها بر اساس فرضیه؟ سئبندي اطالعات،  تحلیل و تفسیر یافتهکد گذاري و طبقه)10
عملکرد

تهیه گزارش کنش پژوهی فردي )1
طرح یادگیري: ب

طرح یادگیري 
براي تهیه ) زمینه یادگیري/ جمعی در بافت/هاي فرديظرفیت(هاي آن مطالعه موقعیت یادگیري و شناسایی ظرفیت

طرح یادگیري
ها ، شناسایی مفاهیم و مهارت)درسیکتاب(درسی تدوین طرح یادگیري بر اساس تحلیل برنامه
بینی شدهطراحی تکالیف یادگیري و عملکردي براي مراحل یادگیري پیش
تولید مواد آموزشی مورد نیاز براي اجراي طرح یادگیري

.در صفحه ي بعد این طرح و ساختار آن به طور کامل توضیح داده شده است. 71
چرخه کنش پژوهی در.... سؤاالت یا / هاهاي الف، ب، ج و د پیوست براي پاسخ به فرضیهحد اقل طرح یادگیري را بر اساس فرم6دانشجو باید -72

.فردي اجرا  نماید
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مدرسه / هدایت فرآیند یادگیري در سطح کالس درس
عیت جدیدها به موقآموزان در انتقال آموختهارزیابی از توانایی دانش

:ساختار طرح یاددهی یادگیري
درسیکتاب/ درسیها در برنامهمفاهیم و مهارت
پیامد یادگیري
هاي طرح یادگیريگام/مراحل

برخاسته از آموز بوده و در ارتباط با زندگی روزمره دانشفرصت یادگیري تدارك دیده شده (برقراري ارتباط -
)با آن روبرو استآموز هایی است که دانشچالش/ مسایل

کمک کند یادگیرندهبررسی باشد، به / آزمایش/ قابل تجربهفرصت یادگیري تدارك دیده شده (کردن تجربه-
از / هاي نو بیاندیشدهها دست پیدا کند، اختراع کند و به ایدحلراه/ تا با بروز خالقیت خود به کشف روابط

)هاي خود پاسخ دهدطریق پژوهش به پرسش
مفاهیم و اطالعات کسب شده براي دستیابی به درك عمیق و به فرصت کاربردي نمودن (کار بستن به-

بکارگیري آن براي به دست/ ایجاد ارتباط بین تئوري و عمل: مثل. آموز فراهم شودکارگیري آن توسط دانش
)حل مسئله یا پژوهش انجام شده/ اي در ارتباط با مسئلهآوردن یک تصور حرفه

ها را در آموزان را به کار گروهی تشویق کند و آنتا حد امکان دانشفرصت یادگیري (گذاشتن اشتراكبه-
به تعامل و تلفیق نیاز هاآوري اطالعات و تجزیه و تحلیل آنموقعیتی قرار دهد تا براي انجام پژوهش یا جمع

)افزایی کندایجاد هم/ کندمطالعه موضوع از زوایاي مختلف/ ها و عرضه ان در قالبی جدیدیافته
ها به موقعیت هاي جدیدي براي به کارگیري و بسط آموختهفرصت(ها  به موقعیت جدید انتقال آموخته-

) جدید فراهم شود
تدارك دیدن فضاي یادگیري/ منابع آموزشی موردنیاز/ مواد
آموزان در فرایند یادگیريروش بازخورد دادن به دانش
سنجش عملکرد/ هاسنجش آموخته

ايتأمل و واکاوي تجربیات حرفه
هاي ممکن موقعیت یادگیري با مطالعه مجدد تجربیات واکاوي شده در ترم اول و دوم ظرفیت(ها بینیبررسی پیش-

گیري از این ظرفیت براي ورود به را شناسایی نموده و چگونگی بهره) جمعی که در بافت و زمینه وجود دارد/ فردي(
. اري ارتباط را مشخص نمایدمرحله برقر

ها و چگونگی مدیریت آن در فرایند آموزشتعیین موانع و محدودیت-
...) نیازهاي یادگیري و/ تطبیق با شرایط(بررسی علل تغییرات طرح در فرآیند اجرا -
بررسی نتایج یادگیري و چگونگی دستیابی به آن-
اي و تجربیات کسب شدهواکاوي فرایند عمل حرفه- 
گیري از آن در موقعیت بعدي آموزشهاي خود براي بهرهیی نقاط قوت و ظرفیتشناسا- 
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اتخاذ تصمیمات براي به کارگیري تجربیات در موقعیت بعدي - 
سمینارها

هاي به منظور گفتگو پیرامون ظرفیت: جمعی قبل از طراحی/ گروهی/ جلسات بحث و گفتگوي فردي) الف
و سنجش، ....) مراحل برقراري ارتباط و(هاي یادگیري فرصت/ پیوند آن با پیامد یادگیريشناسایی شده در موقعیت و چگونگی 

شود این جلسات توصیه می. یابی به آن استاي که دانشجو به دنبال دستنحوه هدایت یادگیري در سطح کالس و مقاصد حرفه
.در سطح مرکز یا پردیس تشکیل شود

در این جلسات دانشجو باید گزارشی از فرآیند اجرا که شامل : رح یادگیريجلسات بحث و گفتگو پس از اجراي ط) ب
این جلسات باید به . طرح یادگیري، بازخوردهاي ارائه شده در هر یک از مراحل آموزش، تحلیل و تفسیر را به همراه داشته باشد

گیري از آن در موقعیت بعدي به رهاي خود و چگونگی بههاي حرفهتري نسبت به ظرفیتدانشجو کمک کند تا تصویر روشن
.شودپذیر میارائه شده از سوي استاد امکان) در سطه سطح تأمل بر روي عمل(این مهم به کمک بازخوردهاي . دست آورد

:تواند در دو شکل زیر اجرا شودسمینارهاي پس از اجرا می
بینی شده با هماهنگی معلم راهنما و ارائه بازخورد پیشدر سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجراي برنامه :الف

براي ادامه کار 
تر از ها و دستیابی به درك عمیقدر سطح مرکز یا پردیس به صورت مشارکتی براي به اشتراك گذاشتن تجربیات و یافته:ب

شود برگزاري پژوهی فردي دنبال میهاي دانشجویان در قالب کنشبا توجه به این که در این ترم فعالیت. تجربیات کسب شده
سمینارها در هر یک از مراحل قبل و پس از اجراي هر مرحله به شیوه مشارکتی به درك انتظارات و انتقال تجربیات کمک می

اي در اختیار دانشجویان هاي حرفهسمینارها فرصت ارزشمندي را از طریق به اشتراك گذاشتن تجربیات براي کسب مهارت. کند
. دهدر میقرا

انواع سمینارها
دانشجویان و معلمان راهنما / سمینار با حضور استاد راهنما

ریزي و اعالم قبلی از سوي با برنامه(ها و تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الزامیسمینارهاي گروهی براي انتقال یافته
)استاد

)دانشجویان/ اختیاري و با درخواست استاد(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترك 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
هاي راهبردهاي مستقیم، غیرمستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، به کارگیري راهبردهاي شناختی در تحلیل موقعیت

روایتی، سمینارهاي گروهی و فردي واقعی، تحلیل نقادانه براي شناسایی و تبیین مسئله، راهبردهاي مشارکتی، پژوهش 
. گرددارائه می

منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی

دانشگاه : تهران). 1(راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور ). 1394(احمدي، آمنه -
.فرهنگیان

:منبع فرعی
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)شودمتعاقبا اعالم می(
یريراهبردهاي ارزشیابی یادگ. 5

گیرد که در آن دانشجویان باید در قالب سمینار پایانی صورت می3ارزشیابی پایانی در درس کارورزي :ارزشیابی پایانی
تواند با حضور معلمان راهنما تشکیل این جلسه می. هاي خود از نتایج کنش پژوهی فردي ارائه و از آن دفاع نمایندیافته
.شودمی

هاي ارائه شده در طول ترم و سمینارهاي ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخوردهاي داده شده به گزارش:ارزشیابی فرآیند
هاي جدید، پاسخ به بازخوردهاي داده ها، ارائه یافتهمیزان مشارکت در بحث. گیردسطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می

... شده و
کنش پژوهی فردي به همراه بازخوردهاي داده شده در پوشه توسعه ها در مراحل مختلف کلیه گزارش:کارارزیابی پوشه

اي در پایان دوره قرار هاي حرفههاي بعدي و نیز دفاع از تواناییریزي براي آموزشاي دانشجو ضبط و مبناي برنامهحرفه
. گرددیک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می. گیردمی

:هاي هاي ارزیابی طرح یادگیريمالك
هاي یادگیريانعطاف فرصت
انعطاف در فرایند اجرا
هاي یادگیريبه کارگیري مهارت
 فراخواندن سطوح باالي تفکر
آموزانتولیدات دانش/ تنوع محصول  یادگیري

م مربوط به گزارش عملکردي است که بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان تر): مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 
. 73گردداز سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می

: شودو به شرح زیر محاسبه می100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 
امتیاز 20:  ـ شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه

امتیاز 30:   ايهاي عملکردي مرحلهـ گزارش
امتیاز 30:  پژوهی فرديـ گزارش کنش

امتیاز20ـ دفاع در جلسه پایانی 
امتیاز از مجموع امتیازها است% 70مبناي قبولی کسب حداقل - 

: سایر نکات
: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی

بنديتنظیم فهرست و فصل.27
ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدي.28
نگارش ادبی و فنی.29
هااعتبار داشتن گزاره.30

. در فرم ارزیابی ارائه خواهد شد- 73
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ظرافت و زیبائی ظاهري.31
هاصحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره.32
ارایه نمودارها و عوامل دیداري و هنري مکمل.33
هاها و پیشنهادهاي برخاسته از یافتهحلارائه راه.34
هاارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست.35
ر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلیرعایت ساختار علمی و کلی گزارش ب.36
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»4کارورزي «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

مجري (74ریز درسیرود دانشجو با تجربیات کسب شده، بتواند در نقش معلم به عنوان برنامهدر ترم چهارم کارورزي  انتظار می
حل مسایل یادگیري دانش /تجویزي، واحد یادگیري را براي پاسخ به نیاز هاحاضر شده و ضمن تحلیل برنامه درسی ) فعال

با . آموزان طراحی، تولید، اجرا و نتایج آن را در کسب شایستگی هاي پیش بینی شده در برنامه درسی، مورد ارزیابی قرار دهد
آموزشی و به منظور حفظ استانداردهاي / توجه به ویژگی نظام برنامه ریزي درسی در ایران، تطبیق آن با موقعیت هاي تربیتی

و 76طراحی معکوس مبتنی بر درك اصیل. تدوین می شود75برنامه درسی این فرآیند با استفاده از رویکرد طراحی معکوس
سوي اي که دانشجو را به آنهاي نظري و نحوه بکارگیري آن در عرصه عمل است، به گونهاستفاده عقالنی و مؤثر از آموخته

آغاز ) 77تحلیل کتاب درسی(این فرایند با تحلیل برنامه درسی . کندها براي ساخت معنا هدایت بینند و استفاده از آموختهمیآنچه
ها و سطوح عملکرد، طراحی تکالیف یادگیري و عملکردي براي هدایت فرآیند شده و با تعیین شایستگی هاي مورد انتظار، مالك

ها در آغاز براي تعیین شایستگی. یابدادامه می78در بسط قابلیت ها و ظرفیت هاي وجوديیادگیري و کمک به یادگیرندگان
شود تا نگاه معلم را همواره بر روشن شدن تصمیمات معلم براي تعیین مسیري است که یادگیرنده باید طی کند و موجب می

مفاهیم و مهارت  هاي / 79ایده کلیدي"چوب محتوا در چار. شایستگی هاي مورد انتظار برنامه درسی متمرکز نگاه دارد
گردد تا در طراحی واحد یادگیري امکان تلفیق در درون و بیرون از حوزه یادگیري فراهم شود و باعث میمطرح می"80اساسی

"آموزش براي به خاطر سپردن"ي توجه به حافظه و به عبارتی یادگیري از محدوده-در چنین شرایطی فرایند یاددهی. شود
در طی این مسیر، یادگیرندگان قادر خواهند بود، .کامالً خارج شده و همواره آموزش بر دستیابی به شایستگی ها متمرکز میماند

و روزمره اي » مسائل کلی«ها و حقایق را به بین اطالعات جدید و دانش و آموخته هاي پیشین خود ارتباط برقرار کنند، واقعیت
از آنجایی که این شیوه از طراحی نیازمند درهم . پیوند دهند و آن را در زمینه هاي جدید به کار گیرندکنند که با آن برخورد می

نوردیدن مرز هاي دانش و تلفیق موضوعات در برنامه درسی در سطح پایه یا دوره تحصیلی است، لذا اتخاذ تصمیمات باید با 
هاي مستقیم، راهبرد(هاي مختلف صت هاي یادگیري از راهبردمشارکت معلمان در سطح مدرسه صورت بگیرد و در طراحی فر

عمل فکورانه در این مرحله ناظر به . براي طراحی تکالیف یادگیري و عملکردي استفاده شود) غیر مستقیم، تعاملی، رشد فردي
و معلولی میان شیوه کار و ها در فرآیند طراحی، تدوین، اجرا و ارزیابی واحد یادگیري، یافتن روابط علتکاویدن منظم رخداد

. کارکرد ها، نتایج و علل آن در سطح مدرسه به شیوه مشارکتی و در قالب درس پژوهی است
4کارورزي : نام درسمشخصات درس

مسئولیت تطبیق، ]معلم [براي خلق فرصت هاي تربیتی و آموزش« 12صفحه ( نقش معلم در برنامه درسی ملی - سند تحول بنیادین11هدف عملیاتی -74
).»طح کالس درس را بر عهده داردتدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه هاي درسی و تربیتی در س

75 - backward design
76 - Genuine understanding

. درصورتی که سند برنامه درسی در اختیار دانشجویان قرارنداشته باشد-77
. »یادگیري و تربیت پذیري و توسعۀ شایستگی هاي خویش به لحاظ ذاتی نقش فعال دارد-در فرآیند یاددهی«12برنامه درسی ملی نقش دانش آموز صفحه -78

یت آنان را  فراهم با شناخت و بسط ظرفیت هاي وجودي دانش آموزان و خلق فرصت هاي تربیتی و آموزشی زمینه درك و انگیزه اصالح مداوم موقع« نقش معلم 
. »سازد

79 - Key idea
دربرگیرنده مفاهیم و مهارت هاي اساسی و ایده هاي کلیدي مبتنی بر شایستگی هاي مورد انتظار از دانش ]محتوا[(بند دو محتوا 13برنامه درسی ملی صفحه -80

.»آموزان است
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کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

نحوه 3کارورزي : پیشنیاز
مشترك: آموزش

:پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
کتاب درسی واحد یادگیري براي کسب شایستگی هاي مورد انتظار در برنامه / با تحلیل محتواي برنامه درسی

درسی را با مشارکت معلمان در سطح مدرسه طراحی، اجرا و تأثیر آن را در بهبود عملکرد دانش آموزان مورد 
.ارزیابی قرار دهد

اي خود در سطح مدرسه را با ثبت و واکاوي تجربیات در فرایند درس پژوهی، یافته هاي حاصل از عملکرد حرفه
.گزارش نماید

:شایستگی اساسی
Ck &pkP 3&2- 2کد -

3سطح 2سطح 1سطح هامالك1-3&2

در طراحی و تولید واحد طراحی و تولید
یادگیري استاندارد هاي 
برنامه درسی را مورد 
توجه قرار داده است اما 
نتوانسته پیوند میان 
موضوعات مختلف در 
درون یا بیرون حوزه 
یادگیري را مورد توجه 

اي قرار دهد، به گونه
که ایده ارائه شدهه 
منجر به مشارکت 
معلمان در فرآیند درس 

. پژوهی شود

طراحی و تولید واحد در 
یادگیري استاندارد هاي 

برنامه درسی را حول 
مفاهیم و مهارت هاي 

اساسی  سازمان داده و از 
این طریق امکان تلفیق 

موضوعات مختلف در درون 
حوزه یادگیري براي خلق 
فرصت هاي یادگیري را 

این ایده . فراهم نموده است
به دلیل تأثیر گذاري بر 
از یادگیري دانش آموزان

سوي معلمان پایه تحصیلی 
مورد پذیرش قرار گرفته 

.است

در طراحی و تولید واحد 
یادگیري استاندارد هاي برنامه 

درسی را حول ایده کلیدي 
مفاهیم و مهارت هاي اساسی 

سازمان داده است و از این 
طریق امکان تلفیق میان 

موضوعات در درون و بیرون 
حوزه یادگیري را براي خلق 

ي یادگیري فراهم فرصت ها
این ظرفیت  . نموده است

حاصل فرایند گفتگو با معلمان 
در سطح مدرسه کنار آمدن با 

چالش ها، یافتن راه حلها، 
شناسایی نقاط کور و اصالح 

. طرح است

هدایت فرآیند 
یادگیري

هدایت فرآیند یادگیري 
متمرکز بر پرسش 

مسئله نیست و / اساسی
فرصت هاي یادگیري 
طراحی شده امکان 
طرح تجربیات دانش 
آموزان را براي پاسخ به 
پرسش هاي برخاسته از 
موقعیت فراهم نمی 

مسئله طرح / پرسش اساسی
شده امکان طرح تجربیات 
دانش آموزان را حول ایده 

است و کلیدي فراهم نموده
پاسخ دانش آموزان به 

عملکردي / تکالیف یادگیري
پیش بینی شده  نشان 
دهنده درك عمیق آنان 
نسبت مفاهیم و مهارت 

هدایت فرآیند یادگیري متمرکز 
مسئله طرح / بر پرسش اساسی

اي است که شده است به گونه
امکان به مشارکت گذاشتن 

دانش آموزان حول تجربیات
ایده کلیدي و درك عمیق 
مفاهیم و مهارت هاي اساسی 

انعطاف در . را فراهم می کند
فرآیند آموزش موجب شده 
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هاي اساسی در درون حوزه .کند
یادگیري است  

است تا یادگیرندگان خود به 
مسئله هاي / پرسش ها

برخاسته از موقعیت پاسخ 
دهندن و در این رابطه از 
مشارکت  پشتیبانی معلمان در 

. استدوره و پایه نیز برخوردار

در بررسی و واکاوي اي تأمل حرفه
تجربیات در طول دوره 
کارورزي توانسته است 
تجربیات شخصی کسب 
شده در تعامل با 

همقطاران و / معلمان
ارتباط آن با عملکرد 
خود را مورد بررسی قرار 
دهد اما تأثیر آن بر 

خود در عمل حرفه
آینده را تبیین نکرده 

. است

بررسی و واکاوي تجربیات 
در طول طراحی، تولید، اجرا 
واحد یادگیري منجر به 
درك همه جانبه نسبت به 

اي شده ابعاد عمل حرفه
است و توانسته تأثیر 

اي با گفتگوي حرفه
همقطاران را در /معلمان

بهبود عملکرد خود منعکس 
نمایده و بر اساس آن 
تصمیماتی را براي توسعه 

. ذ کنداي خود اتخاحرفه

بررسی و واکاوي تجربیات در 
طول طراحی، تولید و اجراي 
واحد یادگیري با مشارکت 

همقطاران انعکاس / معلمان
دهنده، درك همه جانبه نسبت 

اي است و به ابعاد عمل حرفه
تصمیمات اثر بخشی که 

و 81حاصل خویشتن کاوي
اي با معلمان  گفتگوي حرفه

است را براي بازتعریف سبک 
. تدریس خود اتخاذ نموده است

تدوین و ارائه 
گزارش 

در گزارش پایانی ارائه 
شده داده هاي حاصل 
از عملکرد طبقه بندي 
شده است، اما تحلیل و 
تفسیر آن مبتنی بر 
شواهد تجربی و 
مستندات کافی براي 
دفاع از عملکرد 

اي در فرآیند درس حرفه
.پژوهی نیست

در گزارش پایانی مجموعه 
داده هاي گردآوري شده از 
اجراي واحد یادگیري را بر 
اساس سطح تأثیر گذاري بر 
عملکرد دانش آموزان به 
صورت نظام مند کدگذاري، 
طبقه بندي و مضمون یابی 
کرده است و نتایج را با 
استفاده از شواهد مبتنی بر 

اي در کرد حرفهتأثیر عمل
فرآیند درس پژوهی گزارش 

. کرده است

در گزارش پایانی مجموعه داده 
هاي گردآوري شده را  براي 
انعکاس قابلیت هاي حرفه اي 
به صورت نظام مند کدگذاري، 
طبقه بندي و مضمون یابی 
کرده و یافته هاي حاصل از 
تحلیل و تفسیر اطالعات جمع 
آوري شده را با نگاهی نقادانه
نسبت به عملکرد حرفه اي 
خود و تأثیر آن بر یادگیري 

/ معلمان/ دانش آموزان
همقطاران در فرآیند درس 

81- Self- reflection inquiry
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. پژوهی را گزارش نموده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
: جلسه اول

در این ترم دانشجویان با توجه به تجربیات کسب شده در طول اجراي برنامه، درك عمیق تري نسبت به توانایی هاي خود، نحوه 
بدست آورده اند و می توانند تصمیمات خود را در ... برخورد با موقعیت هاي واقعی کالس درس، نحوه کنار آمدن با چالش ها و

لذا ضروري است . همقطاران به مرحله اجرا بگذارند/ د هاي یادگیري با مشارکت سایر معلمانفرایند طراحی، تولید و اجراي واح
شیوه ثبت : اساتید در آغاز کار فرآیند درس پژوهی، فرآیند تهیه طرح واحد یادگیري، اجرا و ارزیابی از نتایج آن را با تمرکز بر

همقطاران در سطح مدرسه در فرآیند طراحی، / تعامل با معلمانتجربیات و واکاوي آن در هر یک از مراحل درس پژوهی، نحوه 
تدوین، اجرا  و ارزشیابی از نتایج واحد یادگیري، ساختار گزارش درس پژوهی، برنامه زمان بندي سمینارها در سطح مدرسه و 

پیامد هاي یادگیري را واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس مالك ها  و سطوح موفقیت بر اساس 
توصیه می شود در این نشست نسبت به نحوه گروه بندي دانشجویان به عنوان تیم . در یک نشست جمعی به بحث بگذارند

. درس پژوهی براي طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی واحد هاي یادگیري اقدام شود
روش مشارکت . تشکیل تیم درس پژوهی سازمان دادبراي ) حد اکثر(نفر4می توان دانشجویان را در گروه هاي دو تا 

: دانشجویان در فرآیند طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی به شرح زیر است
استخراج مفاهیم و مهارت هاي اساسی و سازمان دادن آن ذیل ایده کلیدي، تولید ) کتاب درسی(مطالعه برنامه درسی .1

. یر نظر استاد تربیتی و تخصصی  انجام می شوداین فعالیت توسط تیم دانشجویان ز. واحد یاگیري
اجراي واحد یادگیري در کالس درس توسط یکی از اعضا و مشاهده و ثبت عملکرد توسط سایر اعضاء تیم به طور .2

)همقطاران/ معلمان(همزمان و به تفکیک هر عضو گروه 
دیدن فرآیند آموزش از زوایاي (جمع آوري اطالعات از فرآیند تدریس توسط کلیه اعضاء براي ارائه در جلسه گروهی .3

این جلسات به . غیر رسمی/ به همراه نتایج ارزشیابی از یادگیري دانش آموزان با استفاده از روش هاي رسمی) مختلف
/ ر روي نتایج بازخورد هاي ارائه شده از سوي همکارانطور مستمر در طول اجرا و بعد از هر جلسه تشکیل و ب

کل مذاکرات در این جلسات ثبت و ضبط شده و . همقطاران براي بهبود عملکرد در جلسه بعد تصمیم گیري می شود
در نشست پایانی به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و تأثیر گروه در عملکرد هر یک از اعضاء و نتایج حاصله مورد 

). 6، 5و 4بند (ی مجدد قرار می گیردبررس
بررسی گزارش مشاهدات و اطالعات جمع اوري شده در گروه  و نقد و ارزیابی نتایج یادگیري دانش آموزان و تنظیم .4

)دانشجویان(آن در قالب گزارش پایانی کل گروه 
هبود آن براي دستیابی دانش آموزان ب/ اجرا و ارائه پیشنهادات براي اصالح/ محدودیت ها در طراحی/ تعیین نقاط کور.5

به سطح باالتر یادگیري
اي و صورت بندي مجدد تحلیل عملکرد گروه، شناسایی یافته ها و تأثیر گفتگو ها در درك و پذیرش مسئولیت حرفه.6

...)اي ومیزان تأثیر گذاري بر عملکرد گروه، یادگیري هاي حرفه(اي توسط هر یک از اعضاء هویت حرفه
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 نظام مند این نشست ها براي بررسی نتایج یادگیري دانش آموزان و تصمیم گیري در خصوص روش هایی که تشکیل
تأمل فردي و تأمل گروهی، انعکاس . منجر به بهبود یادگیري همه دانش آموزان می شود، داراي اهیمت است

ها تحت تأثیر فرایند عمل مشارکتی ، چگونه تفکر آن...یادگیري روش ها، اصولی که در کار از آن تبعیت شده است و
.قرارگرفته است، ایده هایی که آن ها از این بحث ها به کالس هاي درس خود خواهند برد

 ،روایت نویسی از مجموعه ایده پردازي ها براي طراحی،تولید، و اجرا، یاداشت هاي شخصی قبل، حین و پس از اجرا
.....نشست ها گروهی، فرایند اجرا

ا معلم راهنما و مدیر مدرسه به منظور تشکیل جلسات درس پژوهی در سطح مدرسه بر عهده استاد راهنما هماهنگی ب
درصورتی که امکان شکل گیري تیم درس پژوهی در سطح مدرسه وجود نداشته باشد می توان تیم را در سطح . است

. ن تیم در سطح مدرسه خواهد بودمسئولیت انجام کلیه فعالیت هاي فوق بر عهده ای. مرکز تشکیل داد/ پردیس
:جلسه دوم تا شانزدهم

بخش /حد اقل یک فصل(در این ترم دانشجو مسئولیت تدریس در سطح کالس درس را بر اساس تهیه طرح واحد یادگیري 
مفاهیم  ( یرا بر عهده دارد و باید واحد یادگیري خود را حول یک ایده کلیدي که پوشش دهنده محتواي برنامه درس) کتاب درسی

نفره در سطح 4تا 2طرح تهیه شده پس از بررسی در گروه . است طراحی نماید) در کتاب درسی... و مهارت هاي اساسی و
پایه تهیه و در سطح مدرسه با حضور استاد راهنما از آن دفاع می / مرکز به همراه دفاعیه آن در شوراي معلمان دوره/ پرددیس

پایه اجرا و نتایج اجراي آن به شیوه درس پژوهی مورد / طرح اعمال و طرح با مشارکت معلمان دورهنظرات معلمان بر روي . شود
ها مسیري که دانشجو قصد طی نمودن آن را دانشجو پاسخ به این پرسشدر گفتگو استاد راهنما و . تحلیل و تفسیر قرار می گیرد

هاي کلیدي، مفاهیم اساسی، مهارت هاي اساسی که ایده: کنددارد روشن شده و به دفاع از طرح در جلسه معلمان کمک می
هاي مورد انتظار تحقق یافته و یادگیرندگان باید به آن دست یابند، کدام اند؟ چه مدارك و شواهدي بیانگر آن است که شایستگی

هاي جدید به ادار و موثر در موقعیتهاي خود را به نحوي معندانش آموزان به راستی مطالب را فرا گرفته اند و می توانند آموخته
هاي یادگیري، تکالیف فعالیت(کار گیرند؟ مالك ها و سطوح ارزیابی شایستگی ها چیست؟ چه راهبردها و راهکارهایی 

به یادگیرندگان کمک خواهد کرد تا خود، مفاهیم را بسازند و به افرادي صاحب دانش و توانمندي در زمینه اي خاص ) عملکردي
شوند؟تبدیل 

براي دوره ابتدایی استاد تربیتی و مشاوره -براي دوره متوسطه مشارکت استاد راهنماي تربیتی و تخصصی(استاد راهنما 
باید بر فرآیند تهیه طرحِ واحد یادگیري و فرآیند درس پژوهی و اجراي آن تا مرحله ) تخصصی بر حسب نیاز موضوعات درسی 

اي او ثبت و شد و بازخورد هاي ارائه شده به منظور ارزیابی عملکرد دانشجو در پوشه حرفهتهیه گزارش نهایی نظارت داشته با
فرآیند تحلیل محتواي برنامه درسی و تعیین ایده کلیدي براي تهیه واحد یادگیري و تولید مواد و منابع آموزشی مورد . ضبط گردد

از نظر زمانی تنظیم جلسات براي بررسی طرح و . رت می گیردنیاز نیز زیر نظر استاد راهنما و با مشارکت معلم راهنما صو
اي صورت گیرد که دانشجو بتواند طرح درس پژوهی پیش بینی شده را با مشارکت معلمان در سطح تولیدات دانشجو باید به گونه

کادر مدرسه ضروري است / در طول ترم حضور دانشجو در مدرسه براي تعامل با معلمان. مدرسه اجرا و نتایج آن را گزارش نماید
و جلسات گفتگو براي بررسی عملکرد دانشجو در مدرسه و رفع محدودیت ها یا تدارك شرایط براي اجراي واحد یادگیري، 

. در قالب سمینار ها بر حسب مورد می تواند در سطح مدرسه یا واحد آموزشی تشکیل شود... بازخورد دادن، انتقال تجربیات و
نیاز هاي شناسایی شده براي شروع فرآیند درس پژوهی از اهمیت زیادي برخوردار /  مسئله ها/ به این که سئوالبا توجه : توصیه

نیاز ها باید از بستر مدرسه و کالس درس برخاسته باشد لذا، مشارکت کادر مدرسه در طول اجراي / مسئله ها/ است و این سئوال
ریزي الزم را براي برنامه3و 2، 1اهنما با مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزي توصیه می شود استاد ر. این برنامه ضروري است
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تعداد واحد هاي یادگیري . کمک به دانشجو براي تهیه طرح درس پژوهی و اجراي موفقیت آمیز آن از سوي دانشجویان بنمایند
) بخش در کتاب درسی/ یک فصل(ري تهیه شده و اجراي آن وابسته به طرح درس پژوهی است اما حد اقل یک واحد یادگی

. است
.شرط تأیید استاد راهنما الزامی استامکانات به/ همکاري پردیس ها و واحد هاي تابعه با دانشجو و مدرسه براي تأمین منابع

: تکالیف عملکردي)1
تهیه طرح درس پژوهی و تأیید آن توسط استاد راهنما بر مبناي چرخه درس پژوهی

با مشارکت معلمان) نیاز/ مسئله/ روشن سئوالتعریف(تعیین هدف - 
طراحی واحد یادگیري - 
نیاز تعریف شده با مشارکت معلمان/ ارزیابی میزان اثر بخشی واحد یادگیري بر اساس مسئله- 
اجراي واحد یادگیري با مشارکت معلمان و ثبت آن در فرآیند اجرا- 
اي با آنانفتگوي حرفهتبیین و جلب مشارکت معلمان در فرآیند اجرا، تأمل و گ- 
اي در فرآیند طراحی، تولید و اجرا بازبینی و بازاندیشی در مورد تصمیمات اتخاذ شده بر اساس گفتگو هاي حرفه- 

ثبت و واکاوي تجربیات در طول ترم توسط دانشجو
تکالیف عملکردي )2

مطالعه موقعیت یادگیري و شناسایی ظرفیت هاي آن براي تهیه طرح واحد یادگیري- 
مفاهیم و مهارت / ، شناسایی ایده کلیدي)کتاب درسی(تهیه طرح واحد یادگیري بر اساس تحلیل برنامه درسی - 

..... هاي اساسی
تدوین شایستگی - 
طراحی تکالیف یادگیري و عملکردي- 
تولید مواد آموزشی مورد نیاز براي اجراي طرح واحد یادگیري- 
سهمدر/ هدایت فرآیند یادگیري در سطح کالس درس- 
. ارزیابی از شایستگی هاي کسب شده توسط دانش آموزان بر اساس مالك ها و سطوح عملکرد- 

: ساختار طراحی واحد یادگیري
منطق واحد یادگیري )1
شایستگی هاي مورد انتظار)2
ایده کلیدي که واحد یادگیري حول آن سازماندهی می شود )3
....)و/ هاخرده مهارت/ مفاهیمخرده / اصول/ قوانین(مفاهیم و مهارت هاي اساسی )4
طرح پرسش هاي اساسی )5
)تکالیف عملکردي(مالك هاي سنجش و سطوح عملکرد دانش آموزان )6
تعیین شواهدي براي ارزیابی عملکردي و معیار هاي ارزیابی تولیدات یادگیرندگان )7
)3ارورزيبراساس مراحل یادگیري در ک-سازماندهی فعالیت هاي یادگیري( فرصت هاي یادگیري )8
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و مورد نیاز یادگیرندگان براي انجام فعالیت هاي یادگیري و تکالیف ) پایه (تعیین اطالعات و مهارت هاي مستقیم)9
عملکردي

تجربیات خارج از کالس درس براي انتقال آموخته ها به موقعیت واقعی تعیین محدوده ي)10
کالیف عملکردي و نحوه ارزیابی آنتعیین تولیدات یادگیرندگان در جریان فعالیت هاي یادگیري و ت)11
تکالیف یادگیري، (روش تفسیر، سطح دستیابی یادگیرندگان به شایستگی ها و راهبرد بازخورد دادن به دانش آموزان )12

)جبرانی، تکمیلی، توسعه اي
انواع راهکار هاي سنجش )13
راهکار هایی براي بررسی بدفهی هاي یادگیرندگان)14

ايحرفهتأمل و واکاوي تجربیات 
تعیین هدف-
هابررسی پیش بینی-
روشن نمودن موانع و محدودیت ها و راه حل ها-
طراحی و تولید واحد یادگیري-
تأمالت و تعدیل ها در فرآیند اجرا-
تحلیل و تفسیر نتایج یادگیري دانش آموزان-
تحلیل و تفسیر نتایج کسب شده در گروه معلمان-
همقطاران/ اي با معلمانحاصل از نشست ها و فرآیند گفتگوي حرفهواکاوي یادداشت هاي تأملی و تجربیات - 
اياتخاذ تصمیمات براي آینده حرفه- 

سمینارها
:سمینار ها در دو شکل اجرا می شود

در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجراي برنامه پیش بینی شده با هماهنگی معلم راهنما و ارائه بازخورد : الف
دامه کار براي ا

در سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی براي به مشارکت گذاشتن تجربیات و یافته ها و دستیابی به درك عمیق تر از : ب
با توجه به این که در این ترم فعالیت هاي دانشجویان در قالب درس پژوهی دنبال می شود برگزاري . تجربیات کسب شده

پس از اجراي هر مرحله به شیوه مشارکتی در گروه هاي پیش بینی شده به دانشجویان در سمینار ها در هر یک از مراحل قبل و
. درك انتظارات و انتقال تجربیات به یکدیگر بسیار کمک می کند

انواع سمینار ها
دانشجویان و معلمان راهنما / سمینار با حضور استاد راهنما

با برنامه ریزي و اعالم قبلی از (ت و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الزامیسمینار هاي گروهی براي انتقال یافته ها و تجربیا
)سوي مدرس

)اختیاري و با درخواست دانشجویان(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترك 
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
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ي راهبرد هاي شناختی در تحلیل موقعیت راهبردهاي مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، بکارگیر
هاي واقعی، تحلیل نقادانه براي شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد  هاي مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار هاي گروهی و 

. فردي ارائه می گردد
منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی
دانشگاه : تهران). 1(با رویکرد تربیت معلم فکور راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان). 1394(احمدي، آمنه -

.فرهنگیان
:منبع فرعی

)شودمتعاقبا اعالم می(
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

بر اساس واحد یادگیري طراحی شده و گزارش پایانی تهیه شده 4ارزشیابی پایانی در درس کارورزي : ارزشیابی پایانی
ان باید یافته هاي خود از نتایج عملکرد خود و تجربیات کسب شده در تعامل با صورت می گیرد، که در آن دانشجوی

همقطاران را به منظور تعیین میزان اثر بخشی عملکرد خود و تأثیر آن بر یادگیري دانش آمزان ارائه و از آن دفاع / معلمان
. دشواساتید گروه کارورزي تشکیل می/ این جلسه با حضور معلمان راهنما. نمایند

ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد هاي داده شده به نشست هاي گروهی در مرحله طراحی و تولید :ارزشیابی فرآیند
همقطاران و نیز سمینار هاي درس / واحد یادگیري، گزارش نشست ها در سطح مدرسه و واحد آموزشی با مشارکت معلمان

طرح تهیه شده در جمع معلمان دفاع و یافته هاي خود از نتایج درس پژوهی در سطح مدرسه که در آن دانشجویان باید از 
این جلسه می تواند با حضور معلمان . همقطاران درنتایج کسب شده را گزارش نماید/ پژوهی و نتایج مشارکت معلمان

.شودکادر مدرسه تشکیل می/ راهنما
رس پژوهی به همراه بازخورد هاي داده شده در کلیه روایت هاي نوشته شده در مراحل مختلف د:ارزیابی پوشه کار

اي در پوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط و مبناي برنامه ریزي براي آموزش هاي بعدي و نیز دفاع از توانایی هاي حرفه
پوشه . یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد. پایان دوره قرار می گیرد

اي کار می تواند شامل ضبط جلسات دانشجو با معلمان در سطح مدرسه و نیز سایر مستنداتی که براي دفاع از عملکرد حرفه
. تدارك دیده شده باشد

بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردي است که ): مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 
. از سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد

: و به شرح زیر محاسبه می شود100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 
امتیاز 20:  مدرسهـ شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و

امتیاز 20:   ـ گزارش هاي عملکردي تعامالت در سطح مدرسه
امتیاز20ـ طراحی، تولید و اجراي واحد یادگیري 

امتیاز 20:  ـ گزارش درس پژوهی
امتیاز20ـ دفاع در جلسه پایانی 

: سایر نکات
: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی

بنديتنظیم فهرست و فصل.37
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پرسش و تعاریف و مفاهیم کلیدي/ارائه مقدمه، هدف.38
روش جمع آوري و اعتبار اطالعات.39
روش تحلیل، تفسیر اطالعات.40
ارائه یافته ها بر اساس پرسش هاي پژوهش روایی.41
ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها.42
ظرافت و زیبائی ظاهري.43
نگارش ادبی و فنی.44
کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر  پژوهش هاي کیفیرعایت ساختار علمی و.45
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)پروژه(» کارنماي معلمی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن  –1

سطح عالی مورد انتظار این است که یادگیرنده بتواند با درونی نمـودن دانـش کسـب شـده، آن را در قالـب      اي،در آموزش حرفه
. دانش کاربردي براي  شناسایی، صورتبندي و حل مسائل و ارائه خدمات اثربخش در حوزه  عمل تخصصی خود تجسـم بخشـد  

امکان به تصویر کشیدن )82از نوع خودکاوي روایتی(پژوهش روایتی تکیه بر انجام پروژه پایانی در برنامه تربیت معلم با
اعم از نظري و عملی در طول دوره تربیت معلم و ) زیسته(جانبه به تجارب کسب شده با نگاه ژرف، تاملی و همه"منِ حرفه اي"

ا و ابهامات معلمـی، قـوت هـا و ضـعف     ههاي دانشی، منشی و مهارتی حرفه معلمی، بصیرتارایه روایت شخصی از سایه روشن
دانش و یافته هاي حاصل از این پژوهش براي ورود به عرصه خدمت .  دهدهاي ادراك شده را به دانش آموخته تربیت معلم می

مـی  ریزي براي  نیل به آینده حرفه اي متامالنه، پویا و بالنده  ممکـن  حرفه اي رهاوردي قابل اتکاست که به پشتوانه آن برنامه
ارتقاء داده و کمک نماید تا این ) تاملی(، شایستگی دانشجومعلمان را در انجام عمل فکورانه )پروژه(انتظار می رود این درس. شود

. شایستگی در طول حیات حرفه اي آنان هم بروز و ظهور داشته باشد
مشخصات درس

کارنماي معلمی : نام درس
)پروژه(

2:  تعداد واحد
تشخیص به :  زمان درس

راهنمااستاد
پژوهش و : پیش نیاز ها
و کارورزي 1اي توسعه حرفه

4
راهنمایی در : نحوه تدریس

حین عمل

) پروژه(کارنماي معلمی : نام درس

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

اي و سـایر  روایت شده در طول دوره آمـوزش حرفـه  دانشجویان با واکاوي، تحلیل و تفسیر تجربه هاي 
، با استفاده روشـمند از خودکـاوي روایتـی، تجربیـات متنـوع و      )تجربیات پیشین(تجربیات روایت نشده 

بـه رشـته تحریـر درآورده و از آن در    "من حرفه اي"پراکنده خود را در قالب روایت در برگیرنده اي از 
.جلسه گروهی دفاع نمایند

:ی اساسیشایستگ
CK& PCK

:کد 
2-1&1-2&3-3

&4-3

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
توانسته  اسـت روایـت   ايمن حرفه

هاي خود را بـه گونـه   
اي سازماندهی کند که 
زاویــد دیــد یــا جهــت 
گیري هاي او را بدون 
پرداخت به جزئیـات در  
ــل   ــف عم ــاد مختل ابع

ــه روش (اي حرفــــــ

توانسته اسـت تجربیـات   
خود را در ابعـاد مختلـف   
عمل حرفه اي به تصویر 
بکشــد و تــأثیر آن را بــر 
ــش   ــود، دان ــادگیري خ ی
آموزان و همقطارن تبیین 

.کند

در سازماندهی تجربیات خود 
روش ( ابعاد عمل حرفـه اي  

تدریس، سـنجش، مـدیریت   
ــا ...) کــالس و ــد ب را در پیون

یکدیگر و به صورت سازمان 
یافته به تصویر کشیده اسـت  

اي که تـأثیر و تـأثیر   به گونه
متقابـل ابعــاد بــر یکــدیگر و  

82 - narrative self-study
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ــنجش،   ــدریس، سـ تـ
ــالس  ــدیریت ک ...) وم

.به تصویر بکشد

مجموعاً بـر یـادگیري خـود،    
دانش آمـوزان و همقطـاران   

صـویر کشـیده   به وضوح به ت
. شده است

ــا  ــت ه / قابلی
توانایی ها 

ــیر  در تحلیـــل و تفسـ
از (تجربیـــات خـــود  

توانسته ) گذشته تا حال
ــاي   ــت ه ــی قابلی برخ
شخصی خود را که بـر  

ــه  ــل حرف اي او در عم
آینده تـأثیر گـذار مـی    
باشد را شناسایی کرده 
امــا نتوانســته پرســش 
هــاي فــراروي خــود و 
نحوه پاسخ به آن ها را 
ــات   ــاس تجربی ــر اس ب

.  کسب شده تبیین کند

ــیر  در تحلیــــل و تفســ
از گذشـته  (تجربیات خود 

توانسـته قابلیـت   ) تا حال
هاي شخصی خود را که 

اي او در بر عمـل حرفـه  
آینده تأثیر گذار می باشد 
ــه    ــرده ب ــایی ک را شناس
ــراروي   ــاي ف ــش ه پرس
خود بر اسـاس تجربیـات   

.  کسب شده پاسخ دهد

در تحلیل و تفسیر تجربیـات  
ــود  ــال (خ ــا ح ــته ت ) از گذش

قابلیت هاي خود بـه  توانسته
ــده،  ــوان یـــک یادگیرنـ عنـ
آموزشگر و عضـوي از یـک   

اي را تبیین کنـد،  گروه حرفه
و پرسش هاي فرا روي خود 
را با توجه به تجربیات کسب 
شده و تنوع نقش ها مطـرح  
و به آن ها پاسـخ دهـد، بـه    

اي که مسیر آینده حرفه گونه
اي خود را به روشنی تبیـین  

.  نماید
خودکــــاوي 

ایتیرو
در متن پژوهشی درکی 
از کل و ارتبـاط آن بـا   
جزئیات را بـراي قابـل   
دریافت نمودن حرکـت  
خواننده میان گذشـته،  
حال و آینده، و ارتبـاط  
ــه   ــان را ب ــان و مک زم
نمایش گذاشـته اسـت   
اما این رابطه منجر بـه  
پاسخ دادن به پرسـش  
هــاي پــژوهش نشــده 

در متن پژوهشی درکـی  
ــاط آن ــل و ارتب ــا از ک ب

ــل   ــراي قاب ــات را ب جزئی
دریافـت نمـودن حرکــت   
ــان گذشــته،  ــده می خوانن
حــال و آینــده، و ارتبــاط 
زمان و مکان و من هاي 
ــایش  ــه نم ــف، را ب مختل
گذارد و به پرسش هـاي  

.پژوهش پاسخ دهد

در مــتن پژوهشــی درکــی از 
کل و ارتباط آن با جزئیات را 
براي قابـل دریافـت نمـودن    
، حرکت خواننده میان گذشته

حال و آینده، و ارتباط زمـان  
و مکان و من هاي مختلـف  
را بـــه نمـــایش گذاشـــته و 
توانسته بـه کمـک بـازگویی    

ساختن صحنه (دوباره روایت 
ــگ ــه  ) و پیرن ــخ ب ــا پاس و ب

پرســـش هـــاي پـــژوهش، 
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بصیرت حرفه اي خـود را بـا   .است
صورت بندي جدید در قالـب  
دانش کـاربردي بـه نمـایش    

.بگذارد

ارائه و دفاع
اعتماد به نفس براي از 

ــاي   ــه ه ــاع از یافت دف
ــوردار   ــژوهش برخـ پـ
نیست و نظـم منطقـی   
میان معرفـی ایـده هـا    
ــت و   ــه عل ــظ رابط حف
معلولی میان یافته ها و 
پرسش هاي پـژوهش  
در ارائه مشـاهده نمـی   

.شود

از اعتماد به نفس کـافی  
براي دفاع از یافته هـاي  
پژوهش برخوردار است و 
می تواند نظم منطقـی را  

یان ایده هـا و پرسـش   م
ــرار    ــژوهش برق ــاي پ ه
نماید و پاسخ به پرسـش  
هـــاي طـــرح شـــده در 
جریان دفـاع متکـی بـر    
یافته هاي پژوهش است 
و تصــــویر روشــــنی از 

اي او توانایی هاي حرفـه 
.را منعکس می کند

از اعتمــاد بــه نفــس بــاالیی 
ــه هــاي   ــاع از یافت ــراي دف ب
پژوهش برخوردار است و می 

ا میـان  تواند نظـم منطقـی ر  
ــاي    ــش ه ــا و پرس ــده ه ای
پژوهش برقـرار نمایـد و بـه    
پرسش هاي طـرح شـده در   
جریــان دفــاع بــا اســتفاده از 
یافته هـاي پـژوهش پاسـخ    
هاي مسـتدل و قابـل دفـاع    
ارائه نماید و چگـونگی طـی   

ــا مســیر حرفــه در آینــده را ب
تکیه بر تجربیات کسب شده 

.روشن کند

فرصت هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن–2
ماهیت درس پروژه از نوع خودکاوي روایتـی و متکـی بـر مجموعـه تجربیـات کسـب شـده در طـول دوره آموزشـی و تجربیـات پیشـین            

ه بـه  دانشجومعلم و فرصت هاي یادگیري مبتنی بر آموزش هاي ارائه شده در سرفصل درس پژوهش روایتی است، دانشـجو بایـد بـا توجـ    
نسـبت بـه تنظـیم طـرح     ) تجربیات پیشین، دوره کارورزي و سایر تجربیات کسب شـده در طـول دوره تحصـیلی   (مجموعه تجربیات خود 

، شناسایی منابع اطالعاتی، جمع آوري اطالعات و تحلیل و تفسیر اطالعات، آزمون اعتبار یافته ها اقدام کند و )خودکاوي روایتی(پژوهشی 
این طرح زیر نظر استاد راهنما اجرا و نتایج . رش خود در قالب گزارش پژوهش روایتی از نوع خودکاوي روایتی اقدام نمایدنسبت به ارائه گزا

. آن براي دفاع در جلسه پایان دوره آماده می گردد

راهبردهاي تدریس و یادگیري چگونگی هدایت درس. 3
هدف اصلی در این درس این اسـت کـه دانشـجومعلم یافتـه     . نقاد و پژوهش استهاي اصلی شامل حل مساله، تفکر تأملی، تفکر راهبرد

در فرایند عمل، اقداماتی به شـرح زیـر بـه انجـام     . هاي حاصل از تجربیات خود را صورتبندي نموده و در قالب دانش کاربردي ارائه نماید
:رسدمی
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اشت هاي شخصی، خاطرات، تصاویر، فـیلم هـاي تـدریس، تولیـدات     تهیه فهرستی از کلیه تجربیات، گزارش ها، دست نوشته ها، یادد. 1
و ترسـیم آن در قالـب نقشـه    ) این مطالب می تواند مربوط به دوره تحصیالت مدرسه اي نیـز باشـد  (در طول دوره تحصیلی ... فیزیکی و

).mind map(ذهنی 
منطقی مثل روند زمانی، چالش ها و پرسـش هـایی کـه    ایجاد شرایط براي آنکه دستاوردها و تجارب دانشجومعلم بر اساس یک روال. 2

.تنظیم شود... دانشجومعلم با آن روبرو بوده است یا ذهن او را به خود مشغول کرده است و
سازي براي مرور و مرور دوباره تمام داده هاي جمع آوري شده از تجربیـات و حاشـیه نویسـی بـر آن بـر اسـاس دریافـت هـا،         فرصت. 3

ه در ایـن مرحلـه نوشـته مـی شـود، در مرحلـه تحلیـل و تفسـیر بـه          یادداشت هـایی ك . (توسط دانشجومعلم... قضاوت ها واحساسات، 
).توصیه می شود این کار با فاصله زمانی دست کم یک روز انجام گیرد. دانشجومعلم کمک می کند

کارورزي، آموزشگران دروس دوره تحصیلی و حتی دوره ، معلمان راهنماي دروس)دانشجومعلمان(درخواست مراجعه مجدد به همتایان . 4
این گفتگوها باید درخدمت بـه تصـویر   . اندهاي قبلی یا سایر کسانی که در طول دوران تحصیل با آن ها سروکار داشتهمدرسه، همکالس
ت غیررسمی باشد و موضوع گفتگو، این مراجعات می تواند به صور. (اي باشندتر از من حرفهاي و یافتن تصویري شفافکشیدن من حرفه

توصیه می شود فضاي گفتگو به صورتی . یادداشت هاي شخصی دانشجومعلم یا پرسش ها و چالش هایی باشد که با آن روبرو شده است
تحلیـل و  یکبـار قبـل از  : این گفتگوها بهتر است در دو مرحله صـورت بگیـرد  ). تنظیم گردد که امکان نقادي و نه ارزیابی را تدارك ببیند

.تفسیر تجربیات و در مرحله دوم پس از دستیابی به یافته هاي و به منظور اعتبارسنجی یافته هاي پژوهش
اي توسط دانشجومعلم؛ پرسش هایی کـه تصـویر روشـنی از    کمک به مشخص نمودن پرسش هایی براي به تصویر کشیدن من حرفه. 5

دادن آینـده  نشـان (کند و مسیر آینده او را به تصـویر مـی کشـد    را مهیا می) شدهمبتنی بر تجربیات کسب(هویت حرفه اي دانشجومعلم 
).ممکن، آینده محتمل و آینده مطلوب و نحوه حرکت در این مسیر حرفه اي

هـاي  سازي براي آنکه دانشجومعلم بتواند هر نوع تحلیل ممکن قابل دفاع و یا با طی فرآیند کدگذاري و تحلیل و تفسـیر یافتـه  زمینه. 6
آوري شـده را بـراي تنظـیم گـزارش     ها و اطالعات جمعحاصل از روایت هایی که تدوین کرده به شرح مطرح در دروس کارورزي، روایت

. بکار گیرد و گزارش اولیه خود را تدوین کند» هاآرمان«و » دانشها«، »تجربیات«
بـر سـر آن و ایجـاد فرصـت بـراي ارائـه گـزارش بـه دیگـر         هاي مکرر مـتن تـدوین شـده و گفتگـوي     ایجاد فرصت براي بازخوانی.  7

حرکت رفت و برگشتی از گذشته به حال و از حال به آینده حرفه اي در طول ایـن  . دانشجومعلمان و فرصت دادن براي بازتدوین گزارش
. ها الزم استها و نقاديبازبینی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري–4
در این درس، مردودي . استاد درس، مسئول ارزشیابی عملکرد دانشجومعلم است. ي مبتنی بر مشارکت استفرایندارزشیابی در این درس،

ارائه گـزارش در جلسـات   . مطرح نیست اما نتظیم گزارش نهایی بر اساس اصول باید به انجام رسد و استاد درس کیفیت آن را تایید نماید
استاد درس بـر  . شودکم یک نوبت توسط سایر دانشجومعلمان انجام میزارش دستگیرد و نقادي هر گگروهی دانشجومعلمان صورت می

.کند، نظارت میدر اصالح گزارش نهایی بکار گرفته شودي گروهیهااین نقادياینکه 

)گزارشی از نوع خودکاوي روایتی(ساختار گزارش پایانی کارنماي معلمی -5
، »عنوان گزارش«، اسم پردیس، نام گروه آموزشی، نام درس، )باالي صفحه(آرم و نام دانشگاه : مشتمل بر: صفحه عنوان.1

با (دوره تحصیلی، نام و نام خانوادگی دانشجومعلم، نام و نام خانوادگی استاد راهنما و زمان پذیرش گزارش توسط استاد راهنما 
). ذکر روز، ماه و سال
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) مشابهیا عناوین(بسم اهللا الرحمن الرحیم .2
)بر اساس فرمت دانشگاه(صفحه تاییدیه استاد راهنما و تعهد دانشجومعلم .3
)در صورت تشخیص دانشجومعلم(نامه تقدیم.4
)در صورت تشخیص دانشجومعلم(پیشگفتار .5
کلمات«و در زیر آن » عنوان«در باالي چکیده، . کلمه که اصل یافته نویسنده را آشکار کند250-200مشتمل بر : چکیده.6

.شودذکر می) مفهوم/ کلمه7-5(» کلیدي
ها، فهرست فهرست مطالب الزامی است و در صورت نیاز فهرست جداول، فهرست نمودارها و شکل: فهرست مطالب.7

تحلیل و تفسیر مورد استفاده هر گونه نمونه سوال و یا تصویر و فیلم و غیره که به عنوان بخشی از . شودها هم اضافه میپیوست
.رفته است به صورت پیوست در پایان گزارش و بعد از منابع قرار می گیردقرار گ

در این . هاي اصلی گزارش استآنچه مطرح است، وجود مولفه. متن گزارش نیازمند ساختار خاصی نیست:متن اصلی گزارش.8
:انند ساختاري را شکل دهندتوهاي زیر وجود داشته باشند؛ که اگر به همین ترتیب دنبال شوند میگزارش الزم است مولفه

تواند خود داراي این قسمت می. آوري به کار معلمی به زبانی برانگیزاننده براي شروعساز رويشرحی از تجربیات زمینه: مقدمات
وط به هاي ورود و تجارب مربحی از انگیزهآنچه مطرح است ارائه شر. تواند به صورت یک متن پیوسته ارائه شودعناوینی باشد یا می

.  کردن دیگران استمعلمی
در (دهد که بر دانشجومعلم در دوره تربیت معلم این شرح نشان می: شرح تجارب تحصیلی در دوره آموزشی تربیت معلم

با آن مواجه شده و در«، از آنچه »انتظار داشته«شرحی از آنچه . شرحی از ابتدا تا انتهاي تحصیل. چه گذشته است) دانشگاه فرهنگیان
تصمیماتی که اتخاذ کرده و «، شرحی از »نوع نگاهی که به رخدادهاي واقع شده در فرایند تحصیل داشته«، شرحی از »آن زیسته

دانش (آنچه پذیرفته است «و شرحی از » )دانش ارائه شده(آنچه در این جریان شنیده است «، شرحی از »اعمالی که به انجام رسانده
توانند بر اساس مجموعه روایت ها، گزارش ها، دست نوشته ها، تولیدات، یادداشت هاي روزانه، صوال میاین موضوعات ا. »)مورد قبول

آزمون دانش آموزان، تصاویر و سایر اطالعات / هاي ارزیابی عملکرد دانشجو، طرح هاي یادگیري، برگه هاي فعالیت یادگیريکاربرگ
. باوجوداین، الزامی به ارائه مستندات نیست. جومعلم بهتر است به آنها استناد کنددر طول دوره تنظیم شوند و دانش.... جمع آوري شده

.آنچه مطرح و مقبول است، گزارش دانشجومعلم است

رسد که اعالم وقتی دانشجومعلم به شرح تجارب علمی و عملی خود پرداخت، زمان آن می: کردن خود در آیندهتشریح معلمی
چه باورهایی درباره «اول اینکه : کند داراي چهار وجه اساسی استاینکه او چگونه معلمی می» کند؟بناست او چگونه معلمی«کند 

چه «سوم آنکه . »داندکردن متعهد میهایی در معلمیخود را به رعایت چه اصولی یا چه نظریه«دوم آنکه . »یادگیري و آموزش دارد
هایی مواجه هاي واقعی با چه چالشعمل معلمی را در موقعیت«و چهارم آنکه . »کردن خود لحاظ کرده استهایی را براي معلمیآرمان

. ، موضوع ارزشمندي است»شودها مواجه میاو چگونه با چالش«شرح اینکه . »بیندمی

اما معلمی کردن نیازمند . گوید، شرحی است از تجربه و آرمانآنچه دانشجومعلم تا اینجا می:اي دانشجومعلمتعهدات حرفه
شرح اینکه او . اي متفاوت هم عنایت داشته باشداین موضوع نیازمند آن است که دانشجومعلم از اکنون به آینده. است» تعالی مستمر«

عمل خواهد کرد، در اینجا » العمردامیادگیرنده ما«چه طریقی را براي بهسازي مستمر خود برگزیده است و چگونه به عنوان یک 
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.آیدمی

به طور کلی ممکن است شخص از هیچ منبعی استفاده نکند؛ اما اگر دانشجومعلم از منابعی بهره گرفت، معرفی آنها بر : منابع.9
.ضروري استAPAاساس سبک 

اما ارائه آن در متن گزارش ممکن نیست، کند آنچه در ارتباط با این گزارش است و به فهم یا اعتبار آن کمک می:هاپیوست.10
.گیرددر پیوست قرار می

نکات اساسی براي نگارش گزارش نهایی کارنماي معلمی
. تولیدي دانشجومعلم است که نسبت به تمام مفاد آن، متعهد است» سند«هر گزارش، به عنوان -1
.ان دان محتواي آنشود؛ عنوانی خالقانه براي نشمنتشر می» عنوان«هر گزارش، تحت یک -2
.شودنگارش گزارش با رعایت قواعد نگارشی و ویرایشی زبان فارسی، انجام می-3
.گرددها رعایت میبینی شده گزارش، در تمام گزارشحجم پیش-4
براي عناوین » برجسته«براي متن و از همان خط به صورت 14با اندازه » بی نازنین«ها از خط در همه گزارش-5

.شوداستفاده می
.گردد، تایپ می»تایپ«متن گزارش با رعایت اصول -6
.شوداصول زیبایی در تنظیم متن نهایی، رعایت می-7
.شودهاي اجتماعی و دینی لحاظ و رعایت میدر نگارش متن، اصول اخالقی و ارزش-8
.شود، منتشر می»دانشجومعلم«و » استاد راهنما«، »پردیس«از هر گزارش فقط سه نسخه براي -9

شود و کد اختصاص یافته به گزارش، در متن بارگذاري گزارش نهایی در پورتال دانشگاه، توسط دانشجومعلم انجام می-10
.گرددمنتشر شده قید می

.است3ساختار پیشنهادي براي تنظیم گزارش نهایی درس کارنماي معلمی به شرح جدول 
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ساختار گزارش نهایی کارنماي معلمی
مقدمات
عنوان «، اسم پردیس، نام گروه آموزشی، نام درس، )باالي صفحه(آرم و نام دانشگاه : مشتمل بر: صفحه عنوان

، دوره تحصیلی، نام و نام خانوادگی دانشجومعلم، نام و نام خانوادگی استاد راهنما و زمان پذیرش گزارش »گزارش
). با ذکر روز، ماه و سال(توسط استاد راهنما 

رحمن الرحیمبسم اهللا ال
صفحه تاییدیه استاد راهنما و تعهد دانشجومعلم
درصورت لزوم(نامه تقدیم(
 در صورت لزوم(پیشگفتار(
کلمه 250-200مشتمل بر : هاچکیده و کلیدواژه
ها ها، فهرست پیوستفهرست مطالب، فهرست جداول، فهرست نمودارها و شکل: هافهرست

متن اصلی گزارش
مقدمه
شرح تجارب تحصیلی در دوره آموزشی تربیت معلم :

، »انتظارات اولیه«
، »تجارب زیسته«
، »تحلیل از رخدادهاي واقع شده در فرایند تحصیل«
، »تصمیمات اتخاذ شده و اعمال به انجام رسیده«
» )دانش ارائه شده(آنچه شنیده شده «
»)دانش مورد قبول(آنچه پذیرفته است «

کردن خود در آیندهتشریح معلمی :
» چگونگی معلمی کردن« 
. »باورهاي یادگیري و آموزش« 
. »کردنهاي مبنایی براي معلمیاصول یا نظریه« 
. »کردنهاي معلمیآرمان«
. »هاي واقعیهاي عمل معلمی در موقعیتچالش«
، »ها معلمی در موقعیت عملچگونگی مواجهه با چالش«

علماي دانشجومتعهدات حرفه:
منابع 

هاپیوست
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دوره مشخصات تدوین کنندگان برنامه درسی-1پیوست
کارشناسی پیوسته رشته آموزش ریاضی

بازنگري برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش ریاضی: موضوع
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیان: مجري

دکتر ابراهیم ریحانیجناب آقاي : رئیس کارگروه
):به ترتیب الفبا(اعضاي کارگروه بازنگري و تدوین کنندگان سرفصل دروس 

سرکار خانم سید رقیه ادهمی، جناب آقاي مهدي ایزدي، جناب آقاي دکتر جلیل بدراقی، جناب آقاي دکتر فیروز 
محمدرضا سید صالحی،جناب پاشایی، سرکار خانم زهرا رحیمی، جناب آقاي دکتر ابراهیم ریحانی، جناب آقاي

آقاي دکتر سعید شاهرخی، سرکار خانم اکرم قابل رحمت، سرکار خانم شکوه زین الدین، جناب آقاي دکتر 
مرتضی علیشاهی، جناب آقاي علیرضا عین الهی، جناب آقاي هادي مین باشیان، سرکار خانم سپیده نوروزي و 

.سرکار خانم دکتر نرگس یافتیان
:انیفرهنگژهیویعمومدروسرفصلسکنندگاننیتدو

.يداوودمحمددکتريآقاجناب،یزدلییدهقانيهاددکتريآقاجناب،ياحمدزهرافاطمهخانمسرکار
: یاسالمتیتربتعلیم ودروسسرفصلکنندگاننیتدو

،یروانیانیشهدکترخانمسرکار،یحسنمحمددکتريآقاجناب،يقمصرزادهصادقرضایعلدکتريآقاجناب
.هزاوهيمهدومنصورهخانمسرکاروينوذرمحموددکتريآقاجنابه،یسجادنرگسدکترخانمسرکار

:موضوعی-و تربیتییتیتربدروسسرفصلکنندگاننیتدو
سرکارهزاوه،يمهدومنصورهخانمسرکار،ياحمدآمنهخانمسرکارپور،یموسالهنعمتدکتريآقاجناب
ان،یکمرجاندکترخانمسرکار،یقاسممیمرخانمسرکاران،یالهامنگارخانمسرکارعطاران،عاطفهخانم

.ينبوصادقيآقاجنابودادرسمحمددکتريآقاجناب
08/03/1395: تاریخ بازنگري
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