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 رفی برنامه مع: فصل اول

 

 ری ناوکار و فبنیادین رشته آموزش  معرفی

انسان از طریق کار، شخصیت وجتربیتی برخوردار اسای اسالمی از ارزش  هآموزه    درکار و اشتغال   ودی خویش را صیقل  ت و 

یاز های جامعه  را مهیا و امکان کسب روزی حالل و پاسخگویی به ن  خود زمینه ارتقاء وجودی    ،داده، هویت خویش را تثبیت کرده 

جوامع  قش بنیادی در ارتقای سطح پویایی  فرهنگ کار به عنوان شیوه زندگی ن.  (1391ملی،    رسی)سند برنامه د  را فراهم می آورد

فراهم   از دوران  دارد.  ویژه  به  تمام مراحل زندگی  و درایت در  اساس عقل  بر  امکان تصمیم گیری  و  آوردن  ایجاد  کودکی در 

  رگذارند می توان به مواردی از جمله احساس مفید اثیار موثر است. از عوامل مهمی که در فرهنگ کار تتقویت فرهنگ کار بسی

به کار، میزان پذیرش روش های کاری جدید و برخورداری از وجدان  بودن، تصویر ذهنی از استعداد کاری خود، نگرش مثبت  

و فرصت  بد  یدار نمی شود و کارآفرینی در جامعه رشد نمی یاکاری باال اشاره کرد. در فرهنگ کارگریزی خالقیت و نوآوری پد

 یب بر تعداد بیکاران جامعه افزوده می شود. های شغلی جدید شکل نمی گیرد و بدین ترت 

ردن بیکاری و گسترش اشتغال زایی در جامعه باید نسلی تربیت شود که با کار انس بگیرد. لذا آشنایی کودکان  ه کردن ک برای ریش 

را افزایش می  ن در فعالیت های اجتماعی، مسئولیت پذیری آنان  آنان با کار و تالش و مهارت آموزی و مشارکت دادن  و نوجوانا

ایش بهره وری، مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی،  ، باعث پیشرفت فردی، افزاوری، کار و مهارت آموزینآموزش فدهد.  

یافتگی خواهد   توسعه  و  افزایش درآمد  فقر،  و دوراندیش،  )  شدکاهش  برنامه م(.  1392اسمعیلی  و  هاروجود  ت آموزی منسجم 

مقطع   دانش آموزان  برای  مهارت هایمستمر  در کسب  بلندی  و  موثر  گام  تواند  می  و    متوسطه  فنی  های مختلف  الزم در زمینه 

د نیاز جامعه در حوزه های مختلف  غلی مورمهندسی، هنری، رایانه ای و ... باشد که منجر به آشنایی دانش آموزان با فرصت های ش

 تحصیلی و شغلی آنان می شود.   ایت و در نهایت هد

امرو که  آنجا  حوزه  از  تحوالت  هازه  فناوری  تاثیر  تحت  زندگی  و  است  اشتغال  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  ویژه  به  نوین  ی 

خود را در محیط واقعی کار و زندگی اجتماعی  ، دانش آموزان باید توانایی کاربست یادگیری های(1392اسمعیلی و دوراندیش، )

غیر فنی دنیای کار، قلمرو شایستگی های    4به شایستگی ها و مهارت ها در    باشند. در حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری   شته دا

و ارتباطات و    شایستگی های پایه فنی مورد نیاز نیروی کار حرف و مشاغل گوناگون، شایستگی های مربوط به فناوری اطالعات

 :(1391سند برنامه درسی ملی، )ست م العمر فنی و حرفه ای زیر توجه ویژه ای شده ااداشایستگی های مربوط به یادگیری م 

برنامه و کتاب  حاصل این توجه تدو در دوره ابتدایی و متوسطه است که قلمرو این حوزه شامل    " کار و فناوری"های درسی  ین 

 (:1392)اسمعیلی و دوراندیش،   استاصلی  ضوع ها در شش مو   کسب شایستگی

 و ...مورد عالقه و توانمندی خود  ی: رسیدن به درک درستی دربارة انتخاب شغلارفهحغ لوب •

 ...مهارت کار با ابزارهای مستندسازی، جست وجوی اطالعات وعات و ارتباطات: سواد فناوری اطال •

 ...شاغلی که در زندگی روزمره کاربرد دارند وهای پایه در م ای: شامل شایستگی واد فنی وحرفهس •

 ...و نگهداری فناوری و  ورانه: شامل نگرش فناورانه، انتخاب فناوریفنا ادوس •
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 ...نیازسنجی، شناخت مشاغل وواد کارآفرینی: خطرپذیری، س •

 فرهنگ کار و تولید: ارزش واالی کار در طول زندگی هر فرد و...   •

، دبیر این درس افزون بر مهارت  استاوری، آموزش چند شایستگی و مهارت گوناگون فنی  از آنجا که موضوع درس کار و فن 

همچنین  ته باشد. نه های خدمات، کشاورزی و صنعت را داشدانش و توانایی کافی برای اجرای کارهای فنی در زمی های دبیری باید

در این  یس  ار می رود با تامین معلمان شایسته و مناسب تدرلذا انتظ سواد کارآفرینی و دید گسترده ای در حوزه فناوری نیاز دارد.  

زش وپرورش  و بازسازی آمو  زیباترین اصالح"د برسد. چنانکه ژان پیاژه می گوید:  دوره ها، حرکت آغاز شده به سرمنزل مقصو

 .  (1367)ژان پیاژه، " در صورتی که معلم کافی و با کیفیت در اختیار نباشد با شکست روبرو خواهد شد

 

 

 رشته آموزش کار و فناوری  منطق برنامه درسی

آموزشی بدل  م  ز دغدغه های دست اندرکاران کالن عرصه اصالحات نظاهدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان به یکی ا  وزه امر

افرا و عالیق  استعدادها  به  بیشتر  توجه  دانشگاهی ضرورت  التحصیالن  فارغ  میان  در  بیکاری خصوص  باالی  نرخ  است.  و  شده  د 

دید آمده  ربیت، تغییر اقتصادی پبرخی محققان تعلیم و تیین تر را نشان می دهد. پا شناخت صحیح و هدایت این استعدادها در سنین

مام نهادهای تربیتی در توسعه  دولتها را حرفه گرایی جدید نامیده اند. این حرفه گرایی بر لزوم مشارکت ت  در خط مش های تربیتی

منظو ملی و  مرتبط  اقتصادی  انسانی  های سرمایه  نظریه  آنها در  زیباک با  ر شدن  )مرجانی و  تاکید می ورزد  اقتصادی  الم،  عملکرد 

ون  هایی چبرای دنیای کار نیست، بلکه مولفهرفه ای صرفا آماده سازی فرد  (. به طور کلی در حرفه گرایی جدید تربیت ح1382

مهارت شهروندی،  پذیری  فعالیتمسئولیت  شناختی،  در های  نیز  را  معنوی  رشد  و  اجتماعی  روی  در  گیرد.برمی  های  بر  این  کرد 

به عنوان یکی از کارکردهای آموزش و    افراد تاکید شده و توسعه این ظرفیت ها در دنیای کارظرفیت تصمیم گیری و انتخاب در  

 (. 1391پروررش محسوب می شود )صفایی موحد و محبت، 

ها نیز در سال  دنیا  فناوری در  داده شده اسآموزش  پارادایم جدیدی سوق  به سوی  اخیر  پارادایم  ت.  ی  این  قناوری"در  ،  "سواد 

روش تدریس اصلی است. سواد فناوری به    "طراحی"وا و  منبع اصلی محت  " تحلیل سیستم های فناورانه"دف عمده،  چشم انداز و ه 

  شامل سیستم های فیزیکی، زیستی، و ارتباطی است. مفهوم توانایی، مدیریت، ارزیابی و درک فناوری است. سیستم های فناورانه  

رنامه درس  آن است. چنانچه طراحی که یک روش مهندسی است کانون باحی، ارائه راه حل مساله بر اساس محدودیت های  طر

دانش  فناوری قرار گیرد این برنامه از رویکرد محتوایی به سمت رویکرد فرایندی سیر کرده است. در این رویکرد هدف تربیت  

به نقل ازعزتی و    2009ی و کالم،  ای درک فناورانه و آشنا به فناوری روز است )کلدارآموزانی خالق، نوآور، حالل مساله، نقاد،  

 .  (1396شهرام واحدی، 

امروزه برنامه های درسی در نظام های تعلیم و تربیت کشور بر اساس رویکردهای جدید به سوی بهره گیری از روش های تفکر و  

مه درسی کار و فناوری با  در بین برنامه های جدید دوره متوسطه اول، برناد.  القیت، فعالیت محوری و فرایندی سوق داده می شوخ

(. بر مبنای  1392، از رویکرد، اهداف و محتوای جدیدی برخوردار است )عبدالخانی و صفایی موحد،  توجه به راهنمای برنامه آن

آموزش حوزه  در  تحوالت  از  تغییر  آنچه  که  شود  می  مشخص  شد  بیان  جهان  در  تغییر    در  فناوری  یک  در  ریشه  درسی  برنامه 
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ف از  دارد )کالرک،  پارادایمی  فناوری  به  پار1994نی  تغییر در  این  طلبد.  (.  معلمان می  برای  نیز  را  ای  تازه  و نگرش  بینش  ادایم، 

 (.  1396 ی از فناوری داشته باشند )عزتی و شهرام واحدی،معلمینی که باید قادر به تفکر بین رشته ای باشند و درک گسترده ا

ستیابی به اهداف این درس  موزش دیده د ن نشان می دهد که فقدان دبیران مجرب و آسوابق پژوهشی حوزه کار و فناوری در ایرا

د با توجه به اینکه وارث  ه تدریس درس حرفه و فن را دارنرا با موانعی جدی روبرو کرده است. حتی آن دسته از معلمانی که سابق

رسی ایانه می بینند و برخی معلمان نیز توقع خود را از ددرسی هستند، مفهوم فناوری را بیشتر در آموزش رمه  اندیشه های همان برنا

ر  که تدریس می کنند تنها آشنا کردن  دانش آموزان با مشاغل می پندارند. این در حالی است که بر اساس تغییرات پارادایمی د 

ایجا برای  شده  تالشی حساب  درسی،   های  اسد   برنامه  الزم  آموزشی  نظام  از سوی  نگرش  تغییر  و  درسی  دانش  برنامه  لذا  ت. 

تدوین شده است که معلمانی با دانش روز کار و فناوری تربیت کند که قادر به تفکر بین رشته  آموزش کار و فناوری با این هدف  

ند با تقویت شایستگی های خود موجبات  وان وری، کسب و کار و کارآفرینی داشته باشند تا بت ای باشند و درک گسترده ای از فنا

  خالق، نوآور و کارآفرین تربیت کنند. ادی و معنوی خود را فراهم کرده و نیز دانش آموزانی بالندگی م

قلمرو این حوزه شامل چهار  می ایران،  با عنایت به حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری در سند برنامه درسی ملی جمهوری اسال

 :است  تگیدسته شایس

 شایستگیهای محوری غیر فنی دنیای کار؛ -1

 ل گوناگون؛ ستگیهای پایه فنی مورد نیاز نیروی کار حرف و مشاغایش  -2

 شایستگیهای مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات؛    -3

 .ایشایستگیهای مربوط به یادگیری مادامالعمر فنی و حرفه  -4

 

 )نقشه جامع علمی کشور،   ساس اسناد فرادستیا  بر  کار و فناوریآموزش  رشته  الزامات برنامه درسی  

 ( و ... پرورش، سند برنامه درسی ملی ها، سند تحول بنیادین آموزش وسالمی شدن دانشگاهد اسن

های حرفه آموزی، مهارت و کارآفرینی برنامه ریزان کالن نظام آموزش و پرورش ایران در اسناد فرادستی نگاه واالیی به مقوله  

اند.  )چن  داشته  پرورش  و  آموزش  بنیادین  تحول  سند  در  دور1389انکه  فناوری  و  کار  آموزش  برای  راهکارها  و  اهداف  در  ه  ( 

 متوسطه اول موارد زیر ذکر شده است:

 سند تحول ـ پرورش تربیت یافتگانی که:   1هدف عملیاتی 

در  از نظام رسمی تعلیم و تربیت    جدایی  ورت در صای که  باشند به گونه   رای تأمین معاش حاللحداقل یک مهارت مفید ب ـ دارای  

 ند. ته باش را داشتوانایی تأمین زندگی خود و اداره خانواده ، ههر مرحل

قناعت و    ،کارآفرینیو روحیه انقالبی و جهادی،  از طریق کار و تالش  در چارچوب نظام معیار اسالمی    با درک مفاهیم اقتصادی ـ  

های  روابط با دیگران در فعالیت   ف و تبذیر و با رعایت وجدان، عدالت و انصاف درسراانضباط مالی، مصرف بهینه و دوری از ا

 نمایند.انوادگی، ملی و جهانی مشارکت میاقتصادی در مقیاس خ

ریزی شده آن در  و برنامه   و تعلیم متناسب های مورد نیاز جامعه  به حِرَف و مهارت گسترش و تنوع دادن    -سند تحول  -6/1راهکار  

 آموزان.یلی و برای همه دانش های تحص وره همه د 
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حداکثر    10حداقل  اختصاص    -تحول  سند  -5/5راهکار   و  برنامه د  20درصد  از  بهرصد  آموزشی  حرفه  های  هنرها،  هامعرفی   ،

استان و جغرافیایی  اقلیمی  و شرایط  نیازها  و  و رسوم  آیین  استان ها  جغرافیا،  رعایت  با  عشاری  و  روستایی  مناطق  ویژه  دهای  داربه 

 یت ملی.آموزان در چارچوب ایجاد کارآمدی و تقویت هونی دانش ارتقای کیفیت و تقویت هویت اسالمی ـ ایرا

تحول  -5/6راهکار   اجرای    -سند  و  دوره   برنامه تنظیم  تمام  برای  آموزی  مهارت  و  کارآفرینی  تحصیلیجامع  ویژه   های  به 

 عه در برنامه درسی و آموزشی. توسآموزان دوره متوسطه تا پایان برنامه پنجم  انش د

ن  -تحول  سند  -18-5راهکار   بالندگی معنوی و  ظام خالقیت و نوآوری در آموزش و پراستقرار  ورش در راستای تربیت جامع و 

 کارآفرین معنوی از مدیران، مربیان و دانش آموزان خالق، نوآور و اخالقی و حمایت مادی و 

ها  آموزان به سوی رشته ایت دانشدهمنظور  ر جامع هدایت تحصیلی و استعدادیابی به  قراطراحی و است  -سند تحول  -3/21راهکار  

 های آنان مندی و توانایی متناسب با استعدادها، عالقه  مورد نیاز حال و آینده کشور هایو حرف و مهارت 

کار آموزش  پیوسته  کارشناسی  درسی  دانش  برنامه  کسب  باالستی،  اسناد  بر  تکیه  با  فناوری  نو  های  ،  حرفه  در  مهارت  و  گرش 

معلمان برای  را  تسهیل  مختلف  توانا،  آگاه،  معلمی  تربیت  و  داده  قرار  لذا    مدنظر  است.  داده  قرار  را هدف  کننده  هدایت  و  گر 

تقویت مهارتهای نوین از جمله مهارت های    آشنایی با حرفه های مختلف تنها بخشی از این آموزش است و در این برنامه درسی

کاری  وری و کاربرد آن در جهت پرورش ایده های جدید کسب و  تفکر خالق، کار تیمی، حل مساله، خالقیت و نوآ  طی،ارتبا

 مرتبط با هر یک از حرفه های آموزش داده شده مورد توجه خاص بوده است.  

 

 کار و فناوری رشته آموزش  هدف کلی برنامه

ایجادهد   فناوری،  و  کار  آموزش  برنامه  تدوین  کلی  برنامهرش   ف  بر  حاکم  رویکردهای  با  مطابق  جدید  ای  ملی    ته  درسی 

کار و فناوری است  آموزش  ت معلمان  ن، انعطاف پذیری و عمل گرایی( برای تربیشایستگی محوری، تربیت محوری، تلفیقی بود)

د. از سوی دیگر رشته  باش در دو مقطع متوسطه اول و متوسطه دوم را داشته که شایستگی های الزم برای تدریس درس های مربوطه 

ندگی در دانشجو معلم شده و معلمی خالق، سند تحول، موجب تربیت جامع و بال  18-5جه به راهکار  آموزش کار و فناوری با تو

 امعه تحویل خواهد  داد.نوآور در زمینه آموزش کار و فناوری و وارسته به شایستگی های آموزش کارآفرینی به ج
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 مه درسی مورد انتظار در برناای اهداف/ شایستگی ه

 بتواند:  کار و فناوریآموزش آموخته رشته نشرود داانتظار می

از فلسفه و مبانی فکری آموزش کار و فناوری و اهمیت و ضرورت آن، موقعیت های مناسب آموزشی    آگاهی  با کسب -1

 اری بر رفتار و عملکرد دانش آموزان فراهم کند.و تربیتی را برای تاثیرگذ

به فراگیرش   با -2 انتقال آن  و  نمناخت ارزش کار و تالش  نقد و ارزیابی  و دالیل    ایدان، راه های کسب درآمد درست را 

 درستی و نادرستی آنها را بداند و به دانش آموزان منتقل کند. 

ب -3 بین  عالیق کاری خود و دانش آموزان را شناسایی نماید و  و سایر    دگیاهداف کاری، تحصیلی، خانواا ایجاد ارتباط 

هدفگذاری نماید و توان    ها و مشاغل قدیم و جدید، بتواند برای خود و دیگران  عنادار میان رشته اهداف و نیز ارتباط م

ا در انتخاب  دانش آموزان ربا کسب دانش و مهارت در این درس،  و    برنامه ریزی برای دستیابی به هدف را داشته باشد

 مسیر شغلی هدایت کند. 

مشا -4 طریق  آمو  رکتاز  دانش  مسئولیدادن  مختلف  های  فعالیت  در  محیطی زان  زیست  و  اجتماعی  اخالقی،  پذیری  ت 

 را تقویت کند. دانش آموزان 

ن  از طریق ساماندهی فرصت های یادگیری برای دانش آموزان، تفکر خالق و نقاد و روحیه کار تیمی را در دانش آموزا -5

 تقویت کند.

ه نیازها و استعدادهای دانش  رای پاسخ بناوری در شناساندن حرفه های مختلف بو فاز ظرفیت رویکرد متنوع کتاب کار   -6

 اهی از مشاغل و کسب و کارهای مرتبط با این حرفه ها استفاده کند. آموزان در جهت ایجاد آگ

ر  ا د ی از دانش فناوری های نوین، نوآوری و خالقیت ربا کسب مهارت و شایستگی در حرفه های مختلف و با بهره گیر -7

 کند.از این مهارت ها و دانش را برای دانش آموزان فراهم دانش آموزان تقویت کند و زمینه های استفاده 

با شناساندن مفاهیم کسب و کار و کارآفرینی زمینه غربالگری ایده ها و توسعه ایده در جهت ایجاد فرصت های نوین   -8

 اری را برای دانش آموزان فراهم کند. کسب و ک 

 

 ره تعریف دو

نی است که واجد معلمااز دوره های آموزش عالی است که هدف آن تربیت   دوره کارشناسی پیوسته آموزش کار و فناوری، یکی

این کتاب  تنوع حوزه های مطرح شده در  شایستگی های الزم برای آموزش کتاب های کار و فناوری در دوره اول متوسطه باشند.

خدمات و ... شد. در این رشــته ا دروسی در حوزه های مختلف صنعت، آی تی، هنر،  ع بدرسی موجب طراحی رشته ای بسیار متنو

فعالیت های عملی و کارگاهی در کنار مطالب نظری گنجانده شده اســت تــا دانشــجو معلمــان عــالوه بــر به تناسب ماهیت دروس،  

 کسب کنند. را رت الزم برای هدایت دانش آموزان در آن حوزه هاآشنایی با حوزه های مختلف، مها
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 شرایط و ضوابط کلی پذیرش
 یپلم دوره دوم متوسطهحصیلی دیپلم و گذراندن دوره پیش دانشگاهی/دن مدرک تدارا بود -

 و مصاحبه قبولی در آزمون ورودی -

 طول دوره  

صــیلی تح که با نظام آموزشی واحدی در هشت نیمســال ال استچهار س  کار و فناوریآموزش  پیوسته رشته  طول دوره کارشناسی  

 32ی هــر واحــد عملــی  ســاعت، بــرا  16هفته آموزشی است. برای هــر واحــد نظــری    16لی  قابل اجرا خواهد بود. هر نیمسال تحصی

( پروژه ) درس ساعت نیهمچن ساعت منظور شده است. 64رورزی ساعت و برای هر واحد کا  48ساعت، برای هر واحد کارگاهی  

 .بود خواهد راهنما استاد صیتشخ به

 سیدر  هایواحد
واحــد  26این تعــداد از  است. واحد 150دوره کارشناسی پیوسته  کار و فناوریش آموزرشته تحصیلی  تعداد کل واحدهای درسی  

 باشد.می واحد دروس تخصصی 89واحد دروس تربیتی،  16واحد دروس تربیت اسالمی،  19دروس عمومی، 

 

 ی پیوسته ره کارشناسود  یکار و فناوررشته آموزش تعداد واحدهای درسی  -1جدول 

 
1 General knowledge (GK) 
2 Pedagogical Knowledge (PK) 
3 Content Knowledge (CK ( 

4 Pedagogical Content Knowledge (PCK( 

  

 

 

 تعداد واحد  نوع درس

 می عمو
1(GK ) 

 مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

26 

 واحد   8

 واحد  16 معارف اسالمی 

 واحد  2 ویژه دانشگاه فرهنگیان 

 تربیتی
2(PK ) 

 واحد  17                                تربیت اسالمی

 واحد  16                                تربیت علمی  

 تخصصی

(CK,PCK ) 

 ( CK)3موضوعی  
91 

 واحد  69

 واحد  22 (  PCK)4موضوعی   -تربیتی

 مازاد بر سقف واحد  ییاراخت

 واحد  150 جمع 
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 جداول دروس : فصل دوم 

آموزش   رشتة  پیوستة  کارشناسی  دوره  دروس  فناوریجداول  و  علوم،  مش  کار  وزارت  مصوب  عمومی  دروس  جدول  بر  تمل 

فرهنگیان،  قاتتحقی دانشگاه  ویژة  عمومی  دروس  فناوری،  و  دروس    و  تختعلیم  دروس  و  تربیتی  دروس  اسالمی،  صصی  تربیت 

 اشد. درطول دورة تحصیلی چهارساله می ب

 

 دوره کارشناسی پیوسته    یکار و فناور  آموزش رشته دروس عمومی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ته  دوره کارشناسی پیوس  کار و فناوری رشته آموزش ی مومدروس معارف اسالمی ع -3جدول 

 
  2و1جایگزین دروس تربیت بدنی   1وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تربیت بدنی و ورزش 06/1396/ 04مورخ  118454/21/2استناد ابالغیه شماره  هب 1

 گردد. می

 س عنوان در  نوع شایستگی 
 ساعت تعداد  واحدداد ع ت

 پیش نیاز 
 عملی  نظری ساعت  لی مع نظری واحد 

ی 
عموم

 

  - 48 48 - 3 3 زبان فارسی 

  - 48 48 - 3 3 زبان انگلیسی 

  16 8 24 5/0 5/0 1 تربیت بدنی  1

  32 - 32 1 - 1   1ورزش 

  48 104 152 5/1 5/6 8 جمع 

نوع  

 شایستگی
 عنوان درس  گرایش 

 توضیحات ساعت تعداد  تعداد واحد

  عملی  نظری ساعت  عملی  نظری واحد 

ی 
عموم

 

مبانی نظری  

 اسالم

انتخاب دو   - 32 32 - 2 2 )مبدا و معاد( 1اندیشه اسالمی 

درس به  

  4ارزش 

 واحد

 - 32 32 - 2 2 )نبوت و امامت(  2ی اندیشه اسالم

 - 32 32 - 2 2 سالم انسان در ا

 - 32 32 - 2 2 الم حقوق اجتماعی و سیاسی در اس

اخالق 

 اسالمی

انتخاب یک   - 32 32 - 2 2 فلسفه اخالق )با تکیه بر مباحث تربیتی(

درس به  

  2ارزش 

 واحد

 - 32 32 - 2 2 اخالق اسالمی )مبانی و مفاهیم(

 - 32 32 - 2 2 آیین زندگی )اخالق کاربردی( 

 - 32 32 - 2 2 عرفان عملی اسالمی
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 ته  دوره کارشناسی پیوس  کار و فناوری   آموزشرشته عمومی ویژه دانشگاه فرهنگیان  -4جدول 

 

 

 

 
 . قرار داردمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این درس جزو دروس اجباری گروه معارف اسال 1386/ 03/04مورخ  2/ 7073به استناد ابالغیه شماره  - 1

ها  ها و اجرای این درس در سطح دانشگاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مسئول تنظیم برنامه  25/06/1392مورخ    93727/2به استناد ابالغیه شماره    -  2

 گروه معارف اسالمی است. 

انقالب  

 میاسال

انتخاب یک   - 32 32 - 2 2 انقالب اسالمی ایران

درس به  

  2ارزش 

 واحد

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی  

 ایران 
2 2 - 32 32 - 

 - 32 32 - 2 2 اندیشه سیاسی امام خمینی )ره( 

تاریخ و  

تمدن  

 اسالمی

 - 32 32 - 2 2 ی صدر اسالم تاریخ تحلیل
انتخاب یک  

درس به  

  2ارزش 

 واحد
 - 32 32 - 2 2 تاریخ امامت

آشنایی با 

منابع 

 اسالمی

انتخاب یک   - 32 32 - 2 2 تفسیر موضوعی قرآن

درس به  

  2ارزش 

 واحد

 - 32 32 - 2 2 تفسیر موضوعی نهج البالغه 

 الزامی - 32 32 - 2 2 1تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

 الزامی - 32 32 - 2 2 2دانش خانواده و جمعیت 

   256 256  16 16 جمع 

نوع  

 شایستگی
 عنوان درس 

 پیش نیاز  عت ا ستعداد  تعداد واحد

  عملی  نظری ساعت  عملی  نظری واحد 

ی 
عموم

 

  - 32 32 - 2 2 سالمت/ بهداشت و صیانت از محیط زیست

   32 32  2 2 جمع 
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   دوره کارشناسی پیوسته  کار و فناوریآموزش رشته  1دروس تعلیم و تربیت اسالمی   -5جدول 

 دوره کارشناسی پیوسته  کار و فناوری ته آموزش  شر ی دروس تربیت -6جدول 

 

 
واحد به دروس تعلیم و تربیت    19فرهنگی مبنی بر اختصاص    ب ریاست محترم شورای عالی انقال  1393/ 26/09مورخ    12995/93به استناد ابالغیه شماره    -1

فرهنگیان است و طی دوره تحصیلی    23ماده    2اسالمی )موضوع تبصره   اساسنامه دانشگاه فرهنگیان(، دروس این جدول مخصوص دانشجومعلمان دانشگاه 

   شود.)چهارساله( ارائه می

نوع  

 شایستگی
 عنوان درس 

 تعداد ساعت  تعداد واحد
ز نیاپیش   

 عملی  نظری ساعت  عملی  نظری واحد 

تعلیم و
 

ت 
تربی

ی 
الم

اس
 

  - 48 48 - 3 3   *اسالم یتی فلسفه ترب

  - 32 32 - 2 2 اسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش در ج.ا.ا

  - 32 32 - 2 2  (ع) تی و اهل ب (ص) امبریپ یتی ترب ره یس

  - 32 32 - 2 2 * اسالم دگاه یاز د یمعلم اخالق

  - 32 32 - 2 2 انتاریخ اندیشه و عمل تربیتی در اسالم و ایر

  - 32 32 - 2 2  *معاصر  یایدر دن یاسالم تیترب  هایچالش

  - 32 32 - 2 2 م* کودک و نوجوان در اسال  ینید تیترب

  یوسته، به استنادی پدوره کارشناس کارو فناوری ن درس در رشته آموزش ای آشنایی با تجارب مدارس اسالمی معاصر 

فرهنگ و اخالق کسب   "  ی دانشگاه، با ناممصوبه شورای برنامه ریزی درس

واحد نظری در مجموعه دروس  موضوعی   2به ارزش  "المو کار در اس

 تعریف شده است. 

  - 32 32 - 2 2 های تربیتی دفاع مقدس*آشنایی با ارزش

71 جمع   71  - 272 272 -  

نوع  

 شایستگی 

 یاز پیش ن تعداد ساعت  تعداد واحد عنوان درس 

 عملی  نظری ساعت  عملی  نظری واحد 

ش
دان

  
تربیت

  ی
(

P
K

 ) 

  - 32 32 - 2 2 ی تی تربی روانشناس

  - 32 32 - 2 2 نظریه های یادگیری و آموزش 

  - 32 32 - 2 2 آموزش و پرورش ی شناس جامعه

  32 16 48 1 1 2 های تدریس اصول و روش

  32 16 48 1 1 2 های راهنمایی و مشاورهاصول و روش

  - 32 32 - 2 2 ریزی درسی اصول برنامه

  - 32 32 - 2 2 مدیریت آموزشگاهی

  64 - 64 2 - 2 کاربست فناوری در یادگیری

  64 224 288 2 14 16 جمع   
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 ی پیوسته  اس دوره کارشن  کار و فناوریرشته آموزش تخصصی  روس د  -7جدول 

 پیش نیاز  ساعت تعداد  تعداد واحد نام درس  نوع شایستگی 

  کارورزی  کارگاهی  عملی  نظری ساعت  کارورزی  کارگاهی  عملی  نظری واحد

ی 
وع

ض
مو

ش 
دان

C
K

 

ی
ها

ی 
تگ

یس
شا

 
ی م

یر
دگ

یا
مر 

الع
م 

دا
ا

 

ی/
ور

وآ
و ن

ت 
القی

خ
 

ر 
ضو

ح
و 

ت 
طا

تبا
ار

عا
ف

ی
مل

عا
و ت

ل 
  

پرورش خالقیت و نوآوری در  

 ارکسب و ک
2 2 - -  32 32 - -   

ی و  ایده، محصول، بازاریاب

 فروش 
2 2 - -  32 32 - -   

   - - 32 32  - - 2 2 های گروهی پرورش مهارت

مهارت های ارتباطی و مشاوره  

 ای
2 2 - -  32 32 - -   

-برنامه ریزی مسیر تحصیلی

 ی شغل
2 2 - -  32 32 - -   

ی 
ور

فنا
ی 

ها
ی 

تگ
یس

شا
ت

طا
تبا

ار
و 

ت 
عا

ال
اط

 

ت 
ار

مه
رت

و ا
ت 

عا
ال

اط
ی 

ور
فنا

ی 
ها

ت
طا

با
 

   - - 32 32  - - 2 2 شناخت سیستم عامل و رایانه  

   - 32 16 48  - 1 1 2 شهروند الکترونیکی 

ی فناوری  اصول وکاربردها

 اطالعات و ارتباطات 
2 - 2 -  64 - 64 -  

شناخت سیستم  

 عامل و رایانه 

   - 64 - 64  - 2 - 2 ای  گرافیک رایانه 

   - 64 - 64  - 2 - 2 ایی مبانی بازی و پویا نم

مبانی و کاربردهای فناوری  

 های نوین
2 2 - -  32 32 - -   

د  
وا

س

نه
سا

ر
-

ی
ا

 

   - - 32 32  - - 2 2 ای سواد رسانه

   - - 32 32  - - 2 2 ه شناسی در رسان مخاطب 

ی 
تگ

یس
شا

نیا
 د

ی
رفن

غی
ها 

ار 
 ک

ی
 

فه
حر

ق 
ال

خ
ا

ی/
ا

 

ی/ 
رین

آف
ار

ک
ی  

الم
اس

ب 
اس

مک
 

   - - 32 32  - - 2 2 رآفرینی ی کامبان

   - - 32 32  - - 2 2 مدل و طرح کسب و کار

   - - 32 32  - - 2 2 فرهنگ و اخالق کسب و کار

   - - 32 32  - - 2 2 اداری و مالی امور 

ای  های محلی و منطقهفرصت

 یکارآفرین
2 2 - -  32 32 - -   

ت 
ار

مه
یه 

 پا
ی

ها
 

   - 32 32 64  - 1 2 3 قیق وشهای تحآمار و ر

 زبان تخصصی 

 

 

2 2 - -  32 32 - -   
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 پیش نیاز  ساعت تعداد  تعداد واحد نام درس  نوع شایستگی 

  کارورزی  کارگاهی  عملی  نظری ساعت  کارورزی  کارگاهی  عملی  نظری واحد

ی
ها

ی 
تگ

یس
شا

 
ار

 ک
ی

ور
یر

ز ن
نیا

رد
مو

ی 
 فن

یه
پا

 

م
ت 

ار
ه

ط
حی

ز م
نیا

د 
ور

ه م
پای

ی 
ها

ی
ار

 ک
ی

ها
 

   48 - 16 64  1 - 1 2 با چوب( اعی )کار صن هنرهای 

   48 - 16 64  1 - 1 2 رهای صناعی)کار با فلزات( نه

   48 - 16 64  1 - 1 2 هنرهای صناعی)نقشه کشی(

هنرهای صناعی)معماری و  

 سازه(
2 1 - 1  64 16 - 48   

   - 32 16 48  - 1 1 2 ی)بافت( هنرهای سنت

   - 32 16 48  - 1 1 2 )پوشاک(خت طراحی و دو

   48 - 16 64  1 - 1 2 خت و ساز عمران و سا

   48 - 16 64  1 - 1 2 ی تاسیسات مکانیک

   48 - 16 64  1 - 1 2 سرویس و نگهداری خودرو 

   48 - 16 64  1 - 1 2 مبانی برق و الکترونیک 

پرورش و نگهداری از  

 حیوانات خانگی 
2 1 1 -  48 16 32 -   

   - 32 16 48  - 1 1 2 علم و هنر پخت و پز

   - - 32 32  - - 2 2 پایش رشد و تکامل کودک 

   - 32 16 48  - 1 1 2 گیاه شناسی 

 CKجمع کل 
69 48 13 8  1568 768 416 384   

ی
وع

ض
مو

ی 
بیت

تر
ش 

دان
P

C
K

 

ی 
لم

مع
ی 

ه ا
رف

ح
ی 

ها
ی 

تگ
یس

شا
 

ش  موزطراحی آموزشی در آ

 کار و فناوری 
2 1 1 -  48 16 32    

تدریس در  دهای  راهبر

 آموزش کار و فناوری 
2 1 1 -  48 16 32   

های  اصول و روش

 تدریس 

سنجش و ارزشیابی در  

 آموزش کار و فناوری 
2 2 - -  32 32 -    

بررسی کتب راهنمای معلم  

 ( 1)و فناوری کار 
2 2 - -  32 32 -    

  اهنمای معلم ب ربررسی کت

 ( 2کار و فناوری )
2 2 - -  32 32 -    

    32 16 48  - 1 1 2 ای  توسعه حرفه پژوهش و

 128  - - 128 2 - - - 2 1کارورزی 
توسعه   پژوهش و

 ای  حرفه

 1کارورزی  128  - - 128 2 - - - 2 2کارورزی 

   2کارورزی  128  - - 128 2 - - - 2 3ورزی کار
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 پیش نیاز  ساعت تعداد  تعداد واحد نام درس  نوع شایستگی 

  کارورزی  کارگاهی  عملی  نظری ساعت  کارورزی  کارگاهی  عملی  نظری واحد

   3کارورزی  128  - - 128 2 - - - 2 4ی ورزکار

         2 پروژه 
توسعه   پژوهش و

 ای حرفه

  PCK 22 9 3 - 10 752 144 96 - 512ل ک  جمع 

  512 384 512 912 2320 10 8 16 57 91 جمع کل 

 

 

 

 اسی پیوسته ره کارشندو 1دروس اختیاری  -8جدول 

 
های دولتی ارائه دروس اختیاری تا حداکثر دو درس  در دانشگاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،    22/09/3951مورخ    208952/2به استناد ابالغیه شماره    -1

ابالغیه شماره   استناد  به  همچنین  بود.  دانشجو خواهد  توسط  پرداخت هزینه  به  منوط  موسسات،  سایر  در  و  دروس    11/12/1395مورخ    285761/2رایگان 

 شود.        بر سقف واحدهای دوره ارائه و با ثبت نمره دروس و تاثیر در معدل در کارنامه تحصیلی دانشجو درج می مذکور در چارچوب سنوات مجاز و مازاد

 

نوع  

 شایستگی
 نام درس 

 ساعت  دداتع  تعداد واحد

 پیش نیاز 
 لیمع نظری ساعت عملی نظری واحد

عمومی 
 

  - 32 32 - 2 2 های زندگی دانشجویی مهارت

  - 32 32 - 2 2 کارآفرینی

  - 32 32 - 2 2 شناخت محیط زیست

  - 32 32 - 2 2 مدیریت بحران

  - 32 32 - 2 2 استانداردسازی 

  - 32 32 - 2 2 کلیات حقوق شهروندی 

  32 - 32 1 - 1 2زشرو 

 مازاد بر سقف واحد جمع 
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 سرفصل دروس: فصل سوم 

 یانت از محیط زیست« سرفصل درس »سالمت، بهداشت و ص

 معرفی درس و منطق آن  -1

زم برای یادگیری و رشد انسانی اســت؛ نظر از این که یکی از حقوق اساسی هر انسانی است، شرط البرخورداری از سالمتی صرف

نــد محکمــی بــا دگیری، ماندن در آن، تمرکز بر آن و پیامدهای آن پیولم، محور توسعه پایدار است. ورود به فرایند یاسا  زیرا انسان

گمــان سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی یادگیرنده دارد. هدف غایی نظام آموزش و پرورش نیز »تحقق حیات طیبه« است که بی

مانی و روانــی بهتــری برخــوردار ورت دارد. افزون بر آن معلمانی که از سالمت جسضر برخورداری از سالمتی برای دستیابی به آن

های درمانی و ساعات غیبت کــاری را فــراهم ی خواهند داشت و موجبات کاهش بار اقتصادی ناشی از هزینهوری باالترباشند بهره 

ی درسی با دانش ترین سطح برنامهکه در نزدیک انیبه چنین هدفی آن است که معلمان آینده، یعنی کسیابی  ی دستسازند. الزمه

ی تربیــت معلــم بخواهــد معلمــانی رآمیخته شوند. به سخنی دیگــر، اگــر دوره ی سالمت دآموز ارتباط برقرار خواهند کرد، با مقوله

گام بردارنــد، منطقــی ان  نده بتوانند در راستای ارتقای سالمت دانش آموزها کند که سالم و تندرست باشند و در آیی مدرسهروانه

شــوند. ســواد ســالمت معــرف لم معلمــان میهایی باشد که منجر به افزایش ســواد ســالمت دانشــجومعهی برناماست که دربرگیرنده 

گیری درســت در برخــورد بــا آن توانمندی فرد در دستیابی به مباحث بهداشــتی، درک، انتقــال و کاربســت آن و همچنــین تصــمیم

 سالمت خود و دیگران است.  قایمباحث به منظور ارت

ه که عبارتند: بیماری قلبی عروقی، ســرطان، و ایمنــی و ی سالمت جامععوامل تهدید کننده   ین درس، با توجه بهبه این ترتیب، در ا

صــرف الکــل و دخانیــات و همچنــین ارتقــای ســالمت سالمت از طریق تغذیه ســالم، فعالیــت بــدنی، پرهیــز از محوادث، بر ارتقای 

دانشــجومعلم های یــادگیری گونــاگونی در اختیــار هــا و فرصــتفعالیت شود و بر ایــن اســاس، روانی و اجتماعی تاکید میانیجسم

ر تعریــف ارائــه شوند، بلکه با تکیه بــ ها به ارائه و انتقال صرف اطالعات بهداشتی محدود نمیشود. این فرصتمعلمان قرار داده می

ای معنــادار بــا بافــت واقعــی است را بــه گونــه  سازند تا دانشجومعلم بتواند آنچه آموختههم میفراای  شده برای سواد سالمت، زمینه

های فردی، بین فــردی، تفکــر انتقــادی و خــالق در او پــرورش هایی مهارتد پیوند بزند. همچنین با انجام چنین فعالیتزندگی خو

گیرد، بخشی از یستی حفظ محیط زیست سالم نیز مورد توجه قرار با  وه بر این، چون در یک دیدگاه وسیعتر از سالمتیابد. عالمی

 زیست اختصاص یافته است.این واحد درسی نیز به صیانت از محیط 
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 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 2تعداد واحد: 

 32تعداد ساعت: 

  شایستتتگی کلیتتدی:
 عمومی

 -نیاز: پیش

ستاد متخصص بترای ا

پزشــک، رشــته تدریس:  

هـــای  شـــتهبهداشــت و ر

ــکی، زیســـــت  پیراپزشـــ

 سیشنا

 سالمت، بهداشت و صیانت از محیط زیست نام درس به فارسی:

 Health, Safety and environment protectionگلیسی: نام درس به ان

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

 به ویژه دانش آموزان ارائه دهد.ان منابع اطالعات بهداشتی معتبر را به دیگر -

اجـرا نمایـد و نتـایج آن را  ف روشن برای ارتقای سالمت خود طراحی و د مدت با اهدایک برنامه بلن -

 بر روی سالمت خود ارزشیابی کند.

آموزان( طراحی و اجرا ز )دانشآمویک برنامه بلند مدت با اهداف روشن برای ارتقای سالمت دانش -

 ها( ارزشیابی کند.ا بر سالمت او )آنن رنماید و نتایج آ

های موجود را ارزیابی  گی م و انواع منابع محل زندگی خود، اثرات آلوداکوسیست با شناخت  -

 و راهکارهای اصالحی معرفی نمایند.

 یادگیری، محتوای درس و ساختار آن هایفرصت -2

 ی سالمتبخش نخست: مبان

 معارفه و آشنایی با مفاهیم پایه: ▪

علم سالمت  های مختلف مرتبط با سالمت؛ آشنایی با تاریخ تحولوم، دانشجومعلمان و سرفصل درس؛ معرفی مفهبا مدرسیی  آشنا

 همگانی و رویکردهای سالمت همگانی.

 تکالیف عملکردی:

اه آنــان همــرشود را یادداشت کنند و ســپس  ها ارزش محسوب میای پنج الویت که برای آناز دانشجومعلمان بخواهید روی برگه

 ها جایی دارد؟ویتبررسی کنید آیا سالمتی در میان این ال

 ه بر دانش پیشین آنان، مفاهیم مرتبط با سالمت را ارائه دهید.را از سالمت ارائه دهند و با تکیاز دانشجویان بخواهید تعریف خود 

های پیشــین، نویسی و ترسیم چشم انداز، تجربه حالنشجویان بخواهید با استفاده از گزارش خود شرح در بخشی از این جلسه، از دا

 ی بیان نمایند و پیش از پایان نشست به شما )مدرس( تحویل دهند.یازها، امیدها، انتظارات خود را از این درس دو واحدن

یی کننــد و اســایق اقدامات سالمت همگانی در پیرامون خود را شن: در پایان این جلسه، از دانشجویان بخواهید مصادتکلیف عملی

 گزارشی از آن ارائه دهند.

 اطالعات سالمت: مایههای نگاه معرفی پای ▪

 هانگی استفاده از آنطالعات سالمت و چگوهای اانواع پایگاه 
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 تکالیف عملکردی:

ان میــ  ها را مشغول کرده است را انتخاب کنند و ســپس دراز دانشجویان بخواهید یکی از موضوعات سالمت که به تازگی ذهن آن

 زارش به کالس ارائه دهند.اند را در قالب گیرامون آن گردش کنند. آنچه آموختهها معرفی شده است پپایگاه مختلفی که به آن

 بخش دوم: عوامل تهدید کننده سالمت

 غیرواگیر: هایبیماری ▪

ایــران، انــواع عوامــل خطــر )قابــل  در هــای غیرواگیــرمیزان مرگ و میر ناشــی از بیماری  های غیرواگیر،ها بیماریتعریف و ویژگی

 های غیرواگیربل اصالح(، شایعترین بیماریاصالح و غیر قا

مروری بر سیستم گردش خون، تعریف و علل پدیدآیی تصــلب شــرایین، آنــژین صــدری، ســکته   عروقی:ی قلبی و  هابیماری

های قلبــی و مغــزی؛ نقــش ش خطر بروز ســکتهکاهها؛ چگونگی ها و چگونگی برخورد با آنشایع آنقلبی و سکته مغزی و عالئم  

 ریف، عالئم و تشخیص، پیشگیری(های قلبی عروقی؛ فشار خون باال )تعدر بروز بیماری هاچربی

یص زود هنگــام، هــای پیشــگیری کننــده، اهمیــت تشــخزا، عالئــم هشــدار دهنــده، گامتعریــف ســرطان، عوامــل ســرطان  سرطان:

 های شایع در ایران.سرطان

 دار:ای واگیرهیبیمار ▪

های آســکاریس، ویژگیوز )اری آسکهای اکسیور، راه انتقال، راه پیشگیری(؛  ویژگی)  های انگلی: کرمک یا اکسیورعفونت

یــف بیمــاری ســالک، وضــعیت تعرستالک )های ژیاردیا، راه انتقال، راه پیشگیری(؛ ویژگیژیاردیوز )راه انتقال، راه پیشگیری(؛  

اری در هر نوع، راه انتقال، راه پیشگیری، چگونگی ملی موثر در گسترش آن، انواع سالک و عالئم بیمعواسالک در ایران و جهان، 

هــای آلــوده شــدن، چگــونگی تشــخیص هــای شــپش، راه ویژگی. پدیکلوزیس )شتشش(: خورد با دانش آموز مبتال به سالک(بر

 شگیری، چگونگی برخورد.های پیآلودگی، راه 

های های انتقال، عقاید غلط، راه ایدز، راه  روس اچ آی وی به بدن، تفاوت اچ آی وی وحمله ویگی  چگوناچ آی وی / ایدز ) 

 های تشخیص(، راه پیشگیری

 کمک های اولیه: ▪

هــا؛ کمــک پیشــگیری از آن تعریف مفاهیم خطر، آسیب، تصادف، ایمنی؛ شناسایی خطرات فیزیکی، شیمیایی، بیولــوژیکی؛ نحــوه 

 دث.های اولیه پایه در حوا

 تکلیف عملکردی:

هــای قلبــی نظــر خطــر ابــتال بــه بیماریپدر و مــادر خــود را از های کوچک، سبک زندگی خود یا  از دانشجویان بخواهید در گروه 

 زی کنند.رییی کنند و برای کاهش این خطرات برنامهعروقی و سرطان بررسی کنند. عوامل خطر را شناسا
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 تکلیف عملکردی:

های زیر را شناسایی و رات مربوط به هر یک از محیطهای کوچک خطد در گروه انتوجه به آنچه آموخته با از دانشجویان بخواهید

 اهکارهای پیشگیری از وقوع این خطرات را بیان نمایند. ر

 هادر دیگر مکانهای بهداشتی و در محیط کالس، در راهروها، در حیاط مدرسه، در سرویس

 تکلیف عملکردی: 

ی ینــهانــد دو پیــام آموزشــی در زمکه در مدرسه مشــاهده کرده  سه بازدید کنند و بر اساس آنچهواهید از یک مدربخ  از دانشجویان

 کنند.های مخاطب )دانش آموزان، پدران و مادران، معلمان و غیره( طراحی ایمنی و پیشگیری از آسیب برای یکی از گروه 

رکنان مدرسه، و غیره را ا، کاآموزان، پدر و مادرهد و از طریق آن دانشکنن: از دانشجویان بخواهید پمفلتی طراحی لیف عملیتک

 آسکاریوز، ژیاردیوز، یا سالک آشنا سازند.های انگلی کرمک، با بیماری

 بخش سوم: ارتقای سالمت

 تغذیه سالم: ▪

، شاخص نمایه توده بدنی وزنرشد در سنین پنج تا نوزده سالگی: شاخص قد به    هایهای غذایی؛ شاخصاصول تغذیه سالم و گروه 

ود(. دســتورالعمل کشــوری پایگــاه تغذیــه ســالم توده بدنی، چگونگی تنظیم برنامه غذایی مناسب برای خــ )چگونگی محاسبه نمایه  

آمــوزان؛ کمبــود ای نامناســب دانشوهــای تغذیــهای نوجوانان(؛ نحــوه تغییــر الگ)بوفه سابق(؛ تغذیه در دوران بلوغ )نیازهای تغذیه

یــل بــر انــدن و تحل(؛ نحوه خوDی )کمبود ید، آهن، کلسیم، روی، ویتامین  آموز و فرایند یادگیرها و اثرات آن بر دانشیمغذریز

 چسب مواد غذایی

 فعالیت بدنی: ▪

های بدنی در میان زنان ، وضعیت میزان فعالیتهای مختلفتحرکی در ایجاد بیماریبندی آن؛ نقش بیتعریف فعالیت بدنی و گروه 

نــاگون، هــرم فعالیــت میزان فعالیت بدنی توصیه شده برای گروه های ســنی گو دان ایرانی، اثرات سودمند فعالیت بدنی بر بدن،مر  و

 بدنی

 اعتیاد: ▪

 عوامل موثر بر اعتیاد و عواقب آن

 آموزش سالمت و سواد سالمت ▪

 تکلیف عملکردی: 
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را ثبت  ی خودل موجود در پیوست، برنامه غذایی یک هفتهجدواز ارائه این موضوع، دانشجویان موظف هستند در یک هفته پیش 

های غذایی« بیان شد دانشــجویان س بیاورند. پس از آنکه »اصول تغذیه سالم و گروه و مقدار تقریبی آن را یادداشت کنند و به کال

  ند.غذایی به تحلیل جدول برنامه غذایی خود بپرداز هایو گروه  1بر اساس واحد غذایی مورد نیاز

 تکلیف عملکردی: 

 هفته خود تنظیم کنند و به کالس آورند. امه فعالیت بدنی برای یکاس هرم فعالیت بدنی، یک برناز دانشجویان بخواهید بر اس

 تکلیف عملکردی: 

ا کننــد و بــا پیــده دست آمده را بر روی نمودار نمایه توده بدنی از دانشجویان بخواهید نمایه توده بدنی خود را محاسبه کنند. رقم ب

 گیرند یک برنامه غذایی مناسب برای خود بنویسند.ای که در آن قرار میتوجه به طبقه

از دانشجویان بخواهید به پایگاه تغذیه سالم در یک مدرسه مراجعه کنند و فهرست مواد غذایی موجــود در  :1یت پیشنهادی الفع

ن مدرســه، مســئول تفکیک کنند. سپس راهکارهایی بــرای توجیــه مســئوال هم تهیه کنند و مواد غذایی مجاز و غیرمجاز را از  آن را

 ر موارد غیرمجاز به مجاز پیشنهاد دهند.آموزان در خصوص تغییپایگاه و دانش

احبه کنند و برنامه غذایی یک روز او آموز که در مرحله بلوغ است مصاز دانشجویان بخواهید با یک دانش:  2فعالیت پیشنهادی

گزارش به کالس های خود را به صورت ه سنی او مقایسه نمایند. یافتهای گروهای حاصل را با نیازهای تغذیهد و داده کننرا بررسی  

 ارائه دهند.

 بخش چهارم: سالمت جسمانی )بهداشت فردی(

 ها(:سالمت جسمانی )بهداشت فردی و بیماری ▪

ســاختمان و ) مراقبتت از پوستت و متوت(؛  دســ   اهمیت بهداشت دست و پاها، آموزش شستشــوی)  پاها  بهداشت دست و

 هامراقبتت از چشتم  ست و مو، اکنه، شوره سر، اگزما(،گونگی برخورد با مشکالت شایع پوست و مو، آشنایی و چعملکرد پو

ساختمان گوش، ) هامراقبت از گوشاسنلن(؛ ساختمان کره چشم، مشکالت متداول بینایی، چگونگی سنجش بینایی با چارت )

اهمیــت خــواب و تــاثیر آن بــدن، )  بهداشتت ختوابجــوا(؛  سنجش شنوایی بــا آزمــایش نتداول شنوایی، چگونگی  ت ممشکال

هــای مختلــف، های مختلف دندان، آشنایی با زمان رویش دندان)بخش  بهداشت دهان و دندانهایی برای بهتر خوابیدن(.  گام

هــای اه گی دنــدان، افــراد در معــرپ خطــر پوســیدگی دنــدان، رسیدهای شایع بروز پوبر ایجاد پوسیدگی دندان، محلعوامل موثر  

ساله(، استفاده از نخ دندان )آموزش استفاده  12تا   6مسواک زدن به کودکان  پیشگیری از پوسیدگی دندان: مسواک زدن )آموزش

ها؛ و شکســتگی دنــدانگی  دیدیالنت، رژیم غذایی؛ چگونگی برخورد بــا آســیباز نخ دندان به کودکان(، فلورایدتراپی، فیشور س

دو جــنس، بهداشــت ی آن در هــر یــک از هابلوغ و دگرگونی) بهداشت باروریلل بوی بد دهان(.  تفاوت لثه سالم و ملتهب؛ ع

تگاه تناســلی زنــان، قاعــدگی و های آن. }ویژه دانشجو معلمان دختر: ساختمان، عملکرد و بهداشــت دســ بلوغ، خودارضایی و زیان

 
1. Serving size 
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ســاختمان، عملکــرد و بهداشــت   :ه دانشجو معلمــان پســرعی و غیرطبیعی آن، سندروم پیش از قاعدگی{.}ویژطبیها و حاالت  نشانه

 گاه تناسلی مردان{.دست

 تکلیف عملکردی: 

ها را مشغول کرده اســت که ذهن آن  از دانشجویان بخواهید یکی از مسائل مرتبط با بهداشت فردی در محیط پردیس )یا خوابگاه(

 برطرف نمودن آن مساله را ارائه دهند. های نوین خود برایو در قالب یک گزارش راه حل نندرا شناسایی ک 

 ی: تکلیف عملکرد

 ای انتقادی از آن تهیه کنند.از دانشجویان بخواهید کتاب خودآموز بهداشت بلوغ و نوجوانی را بخوانند و چکیده 

 کردی: تکلیف عمل

عایت یکی از موضوعات مرتبط بــا به رآموزان را  طراحی کنند و از طریق آن دانش  شوراز دانشجویان بخواهید یک پمفلت، یا برو

 ند.بهداشت فردی تشویق کن

 تکلیف عملکردی: 

تال شــده اســت و ها به شپش مبــ آموزی در کالس آنهای کوچک قرار بگیرند و تصور کنند دانشاز دانشجویان بخواهید در گروه 

ها با شپش این موضوع ده نوشته و ضمن آشنایی آنای خطاب به آن خانواواده او اطالع دهند. نامهخانای به  ها باید از طریق نامهآن

 ه آنان اطالع دهند.را ب

لی نمایش آموز را در کالس به صورت عم: از دانشجویان بخواهید مراحل آموزش شستشوی دست به دانش1فعالیت پیشنهادی  

 دهند.

آمــوزان ها برای دانشآموزش شستن دست ر و پله که سازمان یونیسف برایبخواهید بازی ماان : از دانشجوی2فعالیت پیشنهادی  

 ت را با بافت خود متناسب کنند و بازی جدید را به کالس عرضه کنند.طراحی کرده اس

از آنهــا  رد.ی آنها مکانی بــرای شســتن دســت وجــود نــدادر مدرسه: از دانشجویان بخواهید که تصور کنند  3فعالیت پیشنهادی  

قاشــی، عکاســی، گــزارش کتبــی و این محدودیت فائق آیند. راهکارهای خود را به صورت نبخواهید راهکارهایی بیاندیشند که بر 

 غیره به کالس ارائه دهند.

بررســی کننــد دانشــجویان خوابگــاهی بایــد چــه از دانشجویان بخواهیــد    : برای دانشجویان خوابگاهی:4فعالیت پیشنهادی  

 پیرامون بهداشت خواب بیاموزند؟ را نکاتی 

واب شــما وجــود دارد را راه حفــظ بهداشــت خــ   : موانعی کــه بــر ســربرای دانشجویان غیرخوابگاهی:  5دی  فعالیت پیشنها

 ها ارائه دهید.شناسایی کنید و سپس راهکارهایی برای از میان برداشتن آن

 سالمت روان بخش پنجم:
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 سالمت روان و مدرسه: ▪

 ارتقــای و آسیب کاهش راهبردهای کننده؛افظتنده و محتهدید کن آن؛ عوامل بر موثر عوامل شناسایی ن وروا سالمت تعریف

 و فعــالیبیش یادگیری؛ اخــتالل اختالالت خودکشی؛ های روانی در حوادث و بالیا؛ افسردگی؛ اضطراب؛روان؛ حمایت سالمت

 لجبازی؛ صرع؛ و جوییمقابله اختالل جه؛تو کمبود

 ملکردی: ف عتکلی 

ی را بیابند که در محیط مدرســه )ترجیحــا ادثه یا رویدادهای معتبر، حها و سایترشیو روزنامهاز دانشجویان بخواهید با مراجعه به آ

شی مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت در ا سالمت روان که در این نشست آموزدر ایران( رخ داده است و یکی از اختالالت مرتبط ب

ی توانست از وقوع این رویداد پیشگیرراهکارهایی که مینقش عمده داشته است. آنچه که روی داده است و    دادپدیدآیی آن روی

 کند را در قالب گزارشی به کالس ارائه دهند.

 بخش ششم: صیانت از محیط زیست

 شناخت محیط زیست: ▪

 تعریف محیط زیست و انواع آن

 اقتصادی( ی ومنابع مختلف محیط زیست )فیزیکی، زیستی، اجتماع

 ع آنتعریف اکوسیستم )بوم سازگان( و انوا

 محیط زیست ایران

 تکلیف عملکردی:

یک گزارش تصویری، نمایی از محیط زیست محل زندگی خود شامل نوع اکوسیســتم و انــواع منــابع   بخواهید که بااز دانشجویان  

 د(.تر است که این گزارش بدون استفاده از کاغذ باشموجود ارائه دهند )به

 شناخت انواع آلودگی ها و اثرات محیط زیستی: ▪

 ریف آلودگی و اثرعت

 ستیانواع آلودگی ها و اثرات محیط زی

 مدیریت پسماند و پساب و بازیافت

 تکلیف عملکردی:

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

 یره رکز بازیافت، تهیه کمپوست یا غرخانه، تصفیه خانه، مبرای بازدید از یک کا تدارک سفری آموزشیخاص:   لیتفعا
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 تکلیف عملکردی:

را ارزیــابی و بــه  از دانشجویان بخواهید که در تدارک سفر همکاری کنند و در هنگام بازدید بدرستی انواع آلــودگی هــا و اثــرات

 ند.راهکارهای اصالحی اشاره نمای

 شناخت حفاظت و حمایت از محیط زیست ▪

 از محیط زیستت و حمایت تعریف حفاظ

 و شیوه صحیح مصرف معرفی انواع روش های حفاظتی

 معرفی برخی از قوانین، ضوابط و کنوانسیون های محیط زیستی

 تکلیف عملکردی:

 و شیوه صحیح مصرف برحسب پایه تی و چگونگی آموزش و بکارگیری انواع روش های حفاظگفتگوهای گروهی درباره امکان 

 فیلم یا اسالیدی در زمینه انواع شیوه های حفاظتییش نمافعالیت خاص: 

 تکلیف عملکردی:

زش از دانشجویان بخواهید که به جامعه کوچکی برحسب انتخاب خود، یک یا چند روش حفاظت و شیوه صحیح مصرف را آمــو

 جامعه مخاطب را گزارش دهند.ری دهند و بازخورد آموزش های خود و میزان همکا

 ت روش هامحیط زیست و شناخ ارائه مبانی آموزش ▪

 تعریف آموزش محیط زیست

 رفی انواع روش های آموزش محیط زیست با توجه به پایه مورد آموزشعم

 معرفی انواع رسانه ها و وسایل کمک آموزشی

 تکلیف عملکردی:

آموزشــی مناســب ط زیست و انواع روش ها، رسانه ها و وسایل کمک  محیگفتگوهای گروهی درباره امکان و چگونگی آموزش  

 برحسب پایه 

 تلف انواع روش های آموزش محیط زیستیا وسایل مخ نمایش اسالیدفعالیت خاص: 

 تکلیف عملکردی:
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ای دو یا سه بر اجعه کنند و پس از هماهنگی های الزم با مدرسه،از دانشجویان بخواهید که به یک مدرسه برحسب انتخاب خود مر

تواند آموزش دهند. اینکار می ، موضوعی از محیط زیست را با وسایل و روش های مناسبساعت بصورت فوق برنامه برحسب پایه

 ی است.ایران انجام شود. ارائه گزارش تصویری بصورت فیلم یا عکس الزام 1در روزهای تقویم محیط زیستی

 راهبردهای تدریس و یادگیری-3

ها ار جلسهپذیرد. باید تالش گردد تا ساختمعلمان صورت مینشجوری با مشارکت همه جانبه مدرس و دافرایند یادگیس، در این در

نشســت  شــنودی کــه دری افراد در فرایند یادگیری مشارکت داشته باشند. باور بر ایــن اســت کــه گفــت و ای باشد که همهبه گونه

خــود دانشــجویان بــا هــم نیــز  ، تنها میان مدرس و دانشجویان نیست، بلکــه میــانیردگآموزشی به منظور وقوع یادگیری صورت می

های کوچک ای فراهم شده است تا دانشجویان بتوانند در گروه های یادگیری زمینهس با طراحی فعالیتهست. از این رو در این در

توانــد توســط مــدرس یــا خــود هــا مین گروه ایــ  هــای مختلــف، ترکیــبر کنند که بــا توجــه بــه موقعیت)دو تا شش نفره( با هم کا

گردد و بــه خارج از کالس توسط دانشجو )دانشجویان( انجام می شود کارهایی که درن تعیین گردد. همچنین پیشنهاد میدانشجویا

ه انــدداده شود توسط دانشجو )دانشجویان( دیگــر نیــز خوشود پیش از آن که به مدرس تحویل  صورت گزارش به کالس ارائه می

هــای یــادگیری بــه یترده شود. الزم به ذکر است کــه در برخــی از مباحــث فعالشود و پس خوراند آن دانشجو بر روی آن کار آو

 د تغییر یابند.اند و با توجه به موقعیتی که دانشجویان و مدرس در آن قرار دارند می تواننصورت پیشنهادی نیزز مطرح شده 

ســت نیازهــا و منــابع یــادگیری مــرتبط بــا گوناگونی نخ هایغاز هر نشست تالش شود به شیوه ر آبرای تسهیل در وقوع یادگیری، د

ها و دانش پیشین دانشجویان نسبت به آن محتوا آشــکار گــردد. پــس از آن ر است ارائه شود سنجش شود تا تجربهمحتوایی که قرا

بــه بافــت با محتوای ارائــه شــده کــاری انجــام دهــد و آن را  اندای فراهم گردد تا دانشجو بتوگردد و سپس زمینهمحتوای تازه ارائه  

 هایی که برای دانشجومعلمان پدید آمده است پاسخ داده شود.به تمام پرسش زندگی خود مرتبط سازد. در هر نشست تالش شود

 منابع آموزشی-4

 منبع اصلی: 
 ران: انتشارات دانشگاه فرهنگیان.ته (. کلیات سالمت همگانی.1399حمدی، فاطمه زهرا )ا ، علی ومقدم یمنتظر -

 ارجمند.(. کتاب جامع بهداشت عمومی. تهران: 1398و همکاران )حاتمی، حسین  -

 منبع فرعی:  

 

ســت: (. سالمت، بهداشت و صیانت از محیط زی1397سادات )پور، فاطمهرجائی، سیدمهدی؛ سرشوق، محمدحامد و نبی -

 ایالم: صبح آراد. ان.ها در دانشگاه فرهنگیدرس مشترک کلیه رشته

 

 یریراهبردهای ارزشیابی یادگ-5

های بــه دســت آمــده از آن در افتــهگیــرد و یشــیابی دانشــجو انجــام می: این ارزشیابی به صورت خود ارزارزشیابی تکوینی ▪

 گیرد.ارزشیابی پایانی مورد استفاده قرار می

 
 تقویم محیط زیستی در دفتر آموزش و مشارکت عمومی سازمان حفاظت محیط زیست موجود است. - 1
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 سهم آزمون پایانی پنجاه درصد است.نی:  ارزشیابی پایا ▪

و در حــی شــده توســط اها و پیامهــای طراوسط دانشجو و برنامــههای یادگیری انجام شده تتمام فعالیت  کار:وشهی پارزشیاب ▪

اسخگویی بــه فــرم خــود ارزشــیابی گیرد. ارزشیابی این پوشه نخست از طریق پای گرد آمده و در اختیار مدرس قرار میپوشه

تصمیم   شکار است که کیفیت خود ارزشیابی دانشجو نیز درر آگیرد. پط خود دانشجو و سپس توسط مدرس صورت میتوس

این ارزشیابی نیز پنجاه درصد است )فرایند تدوین پوشه کار: سی درصد و گیری مدرس در هنگام ارزشیابی نقش دارد. سهم  

 خود پوشه کار به عنوان یک فراورده: بیست درصد(.
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 سرفصل درس »فلسفه تربیتی اسالم« 

 نطق آن: و ممعرفی درس . 1

نظام تربیــت معلــم جمهــوری  ل از سه جهت درپردازد، حداقچگونگی تربیت اسالمی میاین درس که به بررسی چیستی، چرایی و 

 یابد:اسالمی ایران ضرورت می

یات، ی حنسبت به جهان، انسان و ابعاد وجودی او و چگونگبا توجه به مبتنی بودن تربیت و عمل تربیتی بر فهم صحیح عامل آن   -1

بتاً عمیق و فلسفی از ایــن یافتن معلمان کشور به نوعی درک و فهم شخصیِ نسدست  سازی برایرشد و تکامل و سعادت وی، زمینه

 حقایق با تکیه بر مبانی و معارف اسالمی اهمیت خواهد یافت. 

ود متعهد بوده و صورت پذیرفتن تربیت  ی خهاارزشی متناسب با آرمان-ایه یک نظام اندیشهای باز منظری اجتماعی، هر جامعه -2

ماعی مطلوب آن خواهد بود.  به همین خاطر، آشنا شدن معلمان و ساز انسجام و رشد اجتعه در چارچوب این نظام، زمینهدر آن جام

جتمــاعی جامعــه، ن امبتنــی بــر آرمــا به عنــوان فلســفه تربیتــیِ-سالمی های نظام تربیتی اعامالن تربیت در یک جامعه اسالمی با بنیان

 های نظام تربیت معلم است. از ضرورت -ش عمومیمتناسب با فرهنگ آن و مورد پذیر

های مربــوط بــه ایــن نهــاد ترین دغدغهحاضر، تحول بنیادین آموزش و پرورش در جمهوری اسالمی ایران یکی از مهمحال    در  -3

ها و ود. ایــده پــذیر نخواهــد بــ تحقق -خصوصاً معلّمان-این نهاد ان بدون مشارکت فعال و آگاهانه همه کارگزار  حول،است و این ت

های بنیــادین نهــاده شــده کــه در ایــن ها و ارزشبر پایه برخی اندیشه  -مانند هر برنامه دیگریه-های مربوط به این تحول نیز  برنامه

 درس به آنها پرداخته خواهد شد.

 شخصات درسم

 نظرینوع درس: 

 واحد   3تعداد واحد: 

 ساعت 48عت: د ساداعت

 تربیت اسالمیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: دروس پیش

تخصص موردنیاز برای  

 مجوز  دارای  اساتیدتدریس: 

 تربیتی اسالم  ةنام درس به فارسی: فلسف

 Philosophy of Islamic Educationنام درس به انگلیسی: 

خواهد در یری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قاپیامدهای یادگ

 بود:

 درک نماید.  های نظام تربیت اسالمی را به خوبیترین بنیادهای نظری و مؤلفهمهم -1

به عنوان چارچوب فکری و ارزشی عمل در -تربیتیِ شخصی خود را  ةلسفف -2

 شکل دهد.  -های تربیتیموقعیت

اسالمی یت  ربیتی موجود در کشور بر پایه مبانی و اصول تربهای تبه ارزیابی واقعیت  -3

 بپردازد.

 درس و ساختار آن: های یادگیری، محتوایفرصت .2

 جلسه( 4پیشینه و اهمیت آن ) اسالمی،تربیت  ةبخش اول: آشنایی با فلسف

 تربیت«    ةمعنای »فلسفه«، »تربیت« و »فلسف -

 تربیت  ةپیشینه و قلمرو فلسف  -
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 اجتماعی(  و زمانیسا تربیت )تاریخی، نظری، شخصی، ة مراتب متنوع فلسفمعانی و  -

 نسبت آن دو  ام تربیت اسالمی« و  تربیت اسالمی«، »نظ ة»فلسف -

 تربیتی اجتماع(   ةجمهوری اسالمی ایران و مبانی فلسفی آن )به عنوان فلسف  نظام آموزش و پرورشتحول بنیادین در   -

 رای معلمان و عامالن تربیت با تمرکز بر: تربیت ب   ةاهمیت و ضرورت فلسف -

 تربیتی شخصی ةسف دن به فلدا شکل -

 تربیتی اجتماع ةآگاهی نسبت به فلسف  -

 لسه(ج 12های آن در تربیت )می و داللت ترین مبانی تربیت اسالبخش دوم: مهم 

 شناختیمبانی هستی -

 1شناختیمبانی انسان  -

 شناختیمبانی معرفت -

 اختی  شنمبانی ارزش -

 شناختیمبانی دین  -

 نگری مبانی با هم -

 جلسه(  3ن )های آم: تبیین چیستی تربیت اسالمی و ویژگیسو بخش

 آن  ة دربار های مختلفاهمیت تعریف تربیت و دیدگاه  -

 مبانی فلسفی تربیت اسالمی ة تعریف تربیت بر پای -

 های معنایی تعریف ترین مفاهیم و مؤلفه مهم -

 های تربیت یترین ویژگمهم -

 سه(جل 4بخش چهارم: اهداف تربیت اسالمی )

 چیستی اهداف تربیتی و اهمیت آنها  -

 ها،...(عام و خاص، بر حسب ساحت وح مختلف اهداف )غایی و میانی، طولی و عرضی، ع و سطانوا -

 غایت / هدف نهایی در تربیت اسالمی -

 ها بندی آناهداف میانی در تربیت اسالمی و انواع طبقه  -

 جلسه(  5بخش پنجم: اصول تربیت اسالمی )

 های نظام تربیت اسالمی( لفه ربیتی و نسبت آنها با مبانی )و دیگر مؤاصول ت ستیچی -

 بین فردی )بر حسب مخاطب(،  ة ناظر به فرآیند کالن تربیت یا رابط صول تربیتی )عام و خاص، انواع و سطوح مختلف ا  -

 بر حسب ساحت، بر حسب مراحل،...(

 
 شود. یدگاه اسالمی نیز به اختصار پرداخته میدشناختی، به مراحل تربیت از در ضمن مبانی انسان - 1
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 ترین اصول عام تربیت اسالمیمهم -

 میخاص تربیت اسال صولترین امهم -

 جلسه( 4یت اسالمی )بخش ششم: عوامل و موانع ترب

 ی نظام تربیت اسالمیهات و نسبت آنها با دیگر مؤلفه مقصود از عوامل و موانع تربی  - 

در اختیار و خارج از اختیار، مختار و   های مختلف عوامل و موانع )سهیم و مؤثر، درونی و بیرونی،بندی طبقه  - 

 ..( ر،.غیرمختا

 ترین عوامل و موانع تربیت اسالمیمهم - 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 3

هــای چنین، توجه به ملمــوس کــردن داللتاثرگذار در تعریف تربیت و همبیشتر نسبت به مبانی   در بحث از مبانی، توجه -

 تعملی و عینی مبانی در فرآیند تربی

 ةفلســفگــرفتن  ســی بــرای کمــک بــه دانشــجومعلمان بــرای شــکلاساهای بحث گروهی درباره مباحــث استفاده از روش -

 شخصی

یتــی از جهــت میــزان انطبــاق آنهــا بــا های واقعی و فرضی تربی و ارزیابی وضعیتاهای تحلیلی، مقایسهاستفاده از فعالیت -

 ی شدن مباحث و خارج شدن درس از حالت انتزاعیمبانی و اصول تربیت اسالمی به منظور کمک به درون

 ابع آموزشینم. 4

ی عمومی جمهوری مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسم(،  1390)  وزارت آموزش  و پرورش  -1

 تربیت در جمهوری اسالمی ایران. ة، بخش نخست: فلسفاسالمی ایران

تهــران: ، یترانی اتبیینی از فلسفه تربیتت در جمهتوری استالم(، 1396زاده قمصری، علیرضا و حسنی، محمد )صادق -2

 .شورای عالی آموزش و پرورش

 .انتشارات مدرسه: ، تهرانتعلیم و تربیت اسالمی ةفلسف (،1390اهلل مصباح یزدی )یسندگان، زیر نظر آیتوه نوگر -3

 جمهالمللی تربین  مرکزقم:    وآله(،علیهاهلل)صلیتربیتی المصطفی    ةنامدرآمدی بر نظام(،  1397جمعی از نویسندگان )  -4

 .و نشر المصطفی

 .المیپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه استهران: ، ت در قرآنتربی مبانی(، 1388بهشتی، محمد ) -5

انتشــارات تهــران: ، جلــد اول، درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری استالمی ایتران(،  1390باقری، خسرو )  -6

 .نگیرهعلمی و ف

 

 (ادیراهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنه. 5

 نمره  10 ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان •

 نمره  5ها الیتهای یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت •

 نمره  5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی  •
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بنــای شــود. میف عملکردی و آزمون پایــان تــرم انجــام میکالدگیرنده بر اساس فعالیت یادگیری در طول ترم، تارزشیابی از یا •

 سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است. ها وارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 «رانیا  یاسالم یو سازمان آموزش و پرورش در جمهور ن یاسناد، قوانسرفصل درس »

 معرفی درس و منطق آن: . 1

ن  ا اهداف و ابعاد دیگر این نوع تربیت مبتنی بر قوانی مند بودن است. سازو کارهبیت رسمی وعمومی قانونتر  هاییاز جمله ویژگی

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

کند الزم است با  اقدام میعنوان کارگزاری که در این بستر به عمل تربیت    به  بر این قوانین و مقررات است. ازاین  رو معلم   نیمبت

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

 که دانشجو معلمان باید به کسب آن نایل آیند. ست ای معلمی اهای حرفهای ضروری برای ایفای  نقشاز لوازم و پیش نیازه

 خصات درسش م

 نظرینوع درس: 

 واحد 2تعداد واحد: 

 ساعت 32ساعت: تعداد 

تربیــت شایستتتگی کلیتتدی: 

 اسالمی

 -نیاز: دروس پیش

استتتاد متخصتتص بتترای 

 اساتید دارای مجوزتدریس: 

ری اسالمی مهواسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش در جی:  نام درس به فارس

 ایران

 نام درس به انگلیسی: 

Documents, rules and structures of Education in Islamic Republic 

of Iran 

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

ی تربیــت هاهــای ســازمانها و فعالیتهــا و برنامــهردی و طرحهــای تربیتــی )عمــل فــ موقعیت-1

 تبیین و مقایسه کند.رسمی( را از منظر اسناد تحول بنیادین 

های تربیتــی( را از های سازمانتها و فعالیها و برنامهو طرح  های تربیتی )عمل فردیموقعیت-2

 کند.منظر قوانین ومقررات  نقد 

بردی و رهنامه  راهو قوانین نظام تربیت رسمی وعمومی را با اسناد  هماهنگی و تناسب سازمان -3

 بررسی و نقد نماید.

 گیری، محتوای درس و ساختار آن ای یاد هفرصت. 2

 جمهوری اسالمی ایران رسمی عمومی در فصل اول: تربیت

 تاریخچه تربیت رسمی عمومی  -

 ضرورت و اهمیت تربیت رسمی عمومی  -

 مبانی سیاسی  -

 مبانی حقوقی -

 شناختیمبانی جامعه -

 مبانی روانشناختی -

 ا آموزش و پرورش ناد مرتبط باس فصل دوم:
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 وری اسالمی ایرانسند بیست ساله جمه -

 نقشه جامع علمی کشور -

 دین نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومیری تحول بنیاسند مبانی نظ -

 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش -

 های تربیت الگوی نظری ساحت  •

 اسی در تربیت رسمی عمومی های اسچرخش •

 سند برنامه درسی ملی  -

 انداز و اصول برنامه درسی ملی م چش •

 ه درسی ملی رویکرد برنام •

 حوزه های تربیت و یادگیری   •

 : ردیتکالیف عملک

 نقد و بررسی راهکارها ی سند تحول از منظر ارتباط با مبانی نظری   -

 و مولفه ها و راهکارها نقد و بررسی سند تحول از منظر سازگاری درونی عناصر   -

 بانی نظری  ی ملی از منظر ارتباط با مدرسنقد وبررسی سند برنامه  -

 برنامه درسی ملی  از منظر سازگاری درونی  رسی سند نقد و بر -

 د هریک از حوزه های یادگیری در تناسب با مبانی نظری و اسنادباال دستی قن -

 در نظام آموزش و پرورش ایران  فصل سوم: نهادها و مراجع سیاست گذار و قانون گذار

 میمجلس شورای اسال -

 مجمع تشخیص مصلحت نظام  -

 گی شورای عالی انقالب فرهن -

 شورای عالی اداری  -

 انین آن شورای عالی آموزش و پرورش و قو -

 شورای آموزش و پرورش استان و منطقه و قوانین آن  -

 فصل چهارم: قوانین و مصوبات آموزش و پرورش 

 نامه معرفی آیین نامه و بخش -

 آیین نامه اجرایی مدارس  -

 ات آیین نامه امتحان -

 آموزش و پرورش تلفیقی -
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 سشرایط احراز مدیریت مدار -

 زمان آموزش  -

 وزش و پرورش  فصل پنجم:  ساختار تشکیالتی  وزارت آم

 سازمان اداری و تشکیالتی گذشته و اکنون آموزش و پرورش -

 های آموزش و پرورش دفتر وزارتی و معاونت -

 در سطح استان و منطقه و مدرسه  ساختار اداری -

 شه به آموزش و پروربستهای وادانشگاه  -

 دانشگاه فرهنگیان  •

 تربیت دبیر شهید رجایی دانشگاه  •

 فعالیت یادگیری:

 ین و مقررات موجود با همدیگر  تناسب قوان بحث در باره  -

 بحث در باره دالیل تغییر در برخی قوانین و مقررات   -

 ونقد آنها   بحث در باره قوانین و مقررات -

 قه ای  منطبحث و بررسی ساختار اداری استانی  -

، کانون پرورش فکری   هضت سواد آموزیزمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، ن ث در باره سازمانهای وابسته مانند سابح -

 و سازمان نوسازی  

 تکالیف عملکردی:

 طقهبررسی و ارائه گزارش از سازمان اداری  اداره کل یک استان یا یک من  -

 یکی از سازمان های وابسته   اریبررسی و ارائه گزارش از اهداف و ساختار اد -

 س و یادگیری. راهبردهای تدری 3

با بهره ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همرا - اه  از  گیری روش پرسش و پاسخ توسط  ستاد و در مواقع الزم استفاده 

 روش بحث گروهی 

ه به کالس و استاد به صورت  العفعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مط  پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور -

 مکتوب توسط دانشجو 

تاد به روش  ردی یا گروهی در کالس یا خارج از کالس وارائه به اسهای یادگیری مربوط به هر بحث به روش فانجام فعالیت  -

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

 . منابع آموزشی4
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 منابع اصلی:

 : انتشارات دانشگاه فرهنگیان  ختار آموزش و پرورش. تهراناسناد، قوانین و سا (.1399مظاهری، حسن ) -

 و پرورش. انتشارات سمت.   ازمان و قوانین آموزش(. س1385صافی، احمد ) -

 منابع فرعی: 

 نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی  (، مبانی نظری تحول بنیادین در 1390شورای عالی انقالب فرهنگی ) -

نامه نظام تربیت  تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران« و »ره  های: »فلسفههای دوم و سوم با عنوانبخش   ران،ای

 رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران«، شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی انقالب فرهنگی، تهران. 

 آموزش و پرورش.ین (. سند تحول بنیاد1390رایعالی انقالب فرهنگی )شو -

 آموزش و پرورش.  (. سند برنامه درسی ملی. وزارت1390شورایعالی انقالب فرهنگی ) -

 (، نظریه اسالمی تعلیم و تربیت )مبانی آموزش رسمی(، انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(، تهران. 1391جمیله )هدی، العلم -

 www.medu.ir/Portal/Homeرت آموزش و پرورش:  سایت وزا -

 http://sccr.ir/pagesعالی انقالب فرهنگی:  شورای یتسا -

 http://dolat.irسایت دولت:  -

 

 ی( بی یادگیری )پیشنهاد . راهبردهای ارزشیا5

 نمره  10آزمون مباحث نظری به میزان  ارزشیابی پایانی:

 نمره  5 های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت هاعملکرد دانشجو در فعالیت  ارزشیابی فرآیند:

 نمره 5 مجموعه تکالیف عملکردی ارزیابی پوشه کار:

شود. مبنای ارزیابی  یان ترم انجام مییری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پاارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگ

 وح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.ها و سطتکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک 
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 هل بیت )علیهم السالم(« تربیتی پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( و اسیره »س درسرفصل 

 معرفی درس و منطق آن: . 1

یکی از وظایف مهم و اساسی پیامبر صلی اهلل علیه و آله تعلیم و تربیت مردم و هدایت آنان بــه ســوی توحیــد و دیگــر آمــوزه هــای 

رت علیهم السالم نیز تأکید و تأییدی بر این مدعاست. اهل بیت آن حض دم«المی است و این سخن ایشان که »من معلم مبعوث شاس

ن بر عهده داشته و دارند. از این روی، سیرة این بزرگواران گنجینه ای است سرشار از آموزه های همین وظیفة خطیر را پس از ایشا

 ار نیز برخوردار است و رهنمودهــای عملــی فراوانــیعتبی که افزون بر کارایی و اثربخشی از باالترین اتربیتی در زمینه تربیت اسالم

ان در فعالیتهای تعلیم و تربیتی آنان است. در این واحد معلمــان بــا اصــول و برای معلمان دارد و چون چراغی فروزان راهنمای معلم

اعتقادی، تربیت عبادی و  بیتبیت علیهم السالم در ساحت های تربیت کودک، تر روشهای تربیتی پیامبر صلی اهلل علیه و آله و اهل

آمــوزان خــود را در وضعیت مطلوب تربیتی برای دانشیابند اجتماعی و تربیت علمی آشنا شده و توانایی میتربیت اخالقی، تربیت  

هم ارهای به دست آمده از سیرة تربیتــی معصــومان علــیها و اقدامات رایج تربیتی را بر اساس معیاین ساحتها تشخیص داده و فعالیت

 السالم ارزیابی و نقد کنند.

 مشخصات درس

 نظریس: نوع در

 واحد2تعداد واحد: 

 32تعداد ساعت: 

ــت کلیتتدی: شایستتتگی  تربی

 اسالمی

 -نیاز: دروس پیش

استتتتاد متخصتتتص بتتترای 

 اساتید دارای مجوزتدریس: 

 بیت )ع(  نام درس: سیره تربیتی پیامبر )ص( و اهل

 یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود: احدپیامدهای یادگیری: در پایان این و

در سیرة پیامبر صــلی اهلل علیــه و   نابع سیرة تربیتی، اصول و روشهای تربیتی راهمیت و ممفهوم، ا

م در ساحت تربیت اعتقــادی، عبــادی و اخالقــی توصــیف و تحلیــل آله و اهل بیت علیهم السال

 کند.

م، وضعیت موجود تربیتی در ســاحتهای لسالبر اساس اصول و روشهای تربیتی معصومان علیهم ا

تی را ترسیم و هر دو وضع ادی، عبادی و اخالقی را شناسایی و وضعیت مطلوب تربیتربیت اعتق

 را تحلیل کند.

ی رایج را ها و اقدامات تربیتبر اساس اصول و روشهای تربیتی معصومان علیهم السالم، ، فعالیت

 ی ارزیابی و نقد کند.القدر زمینه تربیت اعتقادی، عبادی و اخ

 

 نمحتوای درس و ساختار آهای یادگیری، . فرصت2

 ت )ع(ربیتی پیامبر )ص( و  اهل بی : چیستی و ضرورت سیرۀ ت1فصل

 تعریف سیره، سنت، تربیت، سیره تربیتی  −

 حجیت و اعتبار سیره  −

 داللتها و کارکردهای سیره  −

 بع سیره منا −

 اهلل علیه و آله و اهل بیت علیهم السالم لی ضرورت آشنایی با سیرة تربیتی پیامبر ص −

 بیت کودک  : تر2فصل
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 اصول تربیت کودک  −

 روشهای تربیت کودک  −

 : تربیت اعتقادی 3فصل

 روشهای پروش شناخت و ایمان به خدا  −

 روشهای پرورش شناخت و ایمان به پیامبر صلی اهلل علیه و آله −

 های پرورش شناخت و ایمان به امامتروش −

 ه معادناخت و ایمان بش شروشهای پرور −

 : تربیت عبادی 4فصل

 آن ش قرآموز −

 آموزش ذکر و دعا  −

 آموزش نماز −

 آموزش روزه  −

 : تربیت اخالقی 5لفص 

 اصول تربیت اخالقی −

 روشهای زمینه ساز در تربیت اخالقی −

 روشهای پرورش آگاهی و بصیرت اخالقی −

 گرایشها و عادتهای مطلوب اخالقیروشهای پرورش  −

 ارهای نامطلوبرفتروشهای اصالح  −

 : تربیت اجتماعی 6فصل

 ت اجتماعیاصول تربی −

 روشهای تربیت اجتماعی −

 : تربیت علمی 7فصل

 اصول آموزشی در سیره معصومین ع −

 های آموزشی در سیره معصومین عروش −

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

ط اســتاد و در مواقــع الزم اســتفاده از توســ ش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاســخ ارائه محتوای مباحث به رو •

 روهیروش بحث گ

س و استاد به صــورت مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعه به کال  پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در •

 مکتوب توسط دانشجو
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س وارائه به استاد بــه روش کال بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از های یادگیری مربوط به هرانجام فعالیت •

 و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درسمکتوب توسط دانشجو 

 وزشی. منابع آم4

 منابع اصلی:

هشــگاه (. سیرة تربیتی پیامبر )ص( و اهل بیت )ع(. دانشگاه فرهنگیــان، پژو1397حسینی زاده، سیدعلی و داودی محمد ) -

 حوزه و دانشگاه، سمت

 منابع فرعی:

ارات موسسه بیت )علیهم السالم ( درخانه وخانواده. تهران: انتش  (. سیره تربیتی واخالقی پیامبر واهل1393اهلل )اسدطوسی،  -

 آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(.

 ش. 1354میه، طباطبایی، محمد حسین ، سنن النبی، ترجمه و تحقیق محمدهادی فقهی، تهران: اسال -

 نبوی. تهران: انتشارات صدرا یرة (. سیری در س1380مرتضی، مطهری ) -

 )پیشنهادی( شیابی یادگیری. راهبردهای ارز5

 نمره  10ی به میزان باحث نظرآزمون م  ارزشیابی پایانی: •

 نمره  5ها های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت  ارزشیابی فرآیند: •

 نمره  5ی مجموعه تکالیف عملکرد ارزیابی پوشه کار: •

رم انجــام مــون پایــان تــ ادگیری در طــول تــرم، تکــالیف عملکــردی و آزارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یــ  •

 ری تعیین شده است.ها و سطوح پیامدهای یادگیشود. مبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالکمی
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 س »اخالق معلّمی از دیدگاه اسالم« سرفصل در

 منطق آن:  س ومعرفی در. 1

سبت به همگان، تخلق به اخالق نیکــو ار اخالقی صحیح ننسبت به اهمیت اخالق پسندیده و رفتعالوه بر تأکید    در معارف اسالمی،

ای کــه گونــهمرده شــده اســت؛ بهیران دانش( بســیار پراهمیــت و ضــروری شــ برای اهل علم )اعم از دانشمندان، فرادهندگان و فراگ

شده است.  و از منظری الهی به آنها نگریسته یکدیگر توأم بوده ر میراث علمی مسلمانان، علم و اخالق همیشه با د دتوان ادّعا کرمی

اهد بود. معلّم نه ساز انحطاط استاد و شاگرد خوبلکه زمینه آور نیست،آموزی بدون اخالق، نه تنها کمالدر نگاه اسالمی، علم و علم

شــود، انب شاگردان( به عنوان الگو شناخته میبلکه از آن جهت که )خصوصاً از ج  نیازمند است،ق  تنها برای کمال خویش به اخال

چنین از سوی دیگر، فعالیت در موقعیت معلمی و در نهادهــا ای اخالقی عمل نماید. همگونهت شخصیتی اخالقی داشته و بهبایسمی

هــا هــا و محیطموقعیت برخی از آنها که در ایــن  ف و رفتارهای اخالقی،وصاهای تربیتی نیازمند آن است که از میان انبوه او محیط

هــا و مــوارد ای مورد توجه قرار گیرند تا معلم بتواند به خوبی با مســائل، چالشدارند، به صورت ویژه   زمینه کاربرد / ابتالی بیشتری

 آشنا گردد.ها بط با فعالیت خود و چگونگی مواجهه مناسب با آنآمیز اخالقیِ مرتتزاحم

  

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد 2واحد: تعداد 

 ساعت 32تعداد ساعت: 

بیـــت رتشایستتتگی کلیتتدی: 

 اسالمی

 -نیاز: دروس پیش

تخصتتص موردنیتتاز بتترای 

 اساتید دارای مجوزتدریس: 

 منام درس به فارسی: اخالق معلمی از دیدگاه اسال

 Morals of Teaching in Islamنام درس به انگلیسی: 

دگیری دانشتجومعلم قتادر خواهتد پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یا

 بود:

باطنی و ظاهری مطلوب برای معلم از دیــدگاه اســالم را ت اخالقی و آداب  ترین ملکامهم  -1

 بشناسد و در جهت آراسته شدن به آنها اقدام نماید.

های تربیتــی )خصوصــاً ســازمان ا وهــ هــای اخالقــی در موقعیتتــرین مســائل و چالشمهم -2

 ماید.صحیح با آنها را کسب ن ةحلیل نموده و توانایی مواجهمدرسه( را درک و ت

هــای هــای اخالقــی و  شناســایی مناســب موقعیتبا شــناخت اصــول و قواعــد حــل تزاحم  -3 

 ر اصول و قواعد تصمیم مناسب اتخاذ نماید.با تکیه ب آمیز اخالقی، بتواندتزاحم

 ی یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:هاتفرص .2

 جلسه(   2یستی و اهمیت »اخالق معلمی« در اسالم )ول: چبخش ا

 چیستی »علم اخالق« و نسبت میان خلقیات )ملکات(، آداب و اعمال -

 علّمی« و نسبت میان آنها»علم اخالق اسالمی«، »اخالق تعلیم و تربیت« و »اخالق م -

 ندان مسلمان المی و در میان اندیشمآداب معلمی در معارف اس ق و اهمیت و ضرورت اخال -
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ا  - از دیدگاه  »اخالق معلمی«  »اخالق Professional Ethicsای )سالم و قلمروهای »اخالق حرفهنسبت میان  (« و 

 (« در ادبیات مدرنApplied Ethicsکاربردی )

 و اخالق سازمانی و نسبت میان آن دو  اخالق فردی -

از د   ترین خلقیات مهمبخش دوم:   باطنی و ظاهری معلمی  تبیین و آداب  یدگاه اسالم )در ضمن محورهای: 

مصداق  و  زمینه مفهومی  / ی،  مخالف  رفتارهای  و  حاالت  خلقیات،  نتایج،  و  پیامدها   تقویت،  و  ایجاد  های 

 جلسه(  10کننده( )ناسازگار / تضعیف

 ر ارتباط با خداوند:* د

 الهی ة اخالص و انگیز -

 الهی ة ستعانت از خداوند در انجام وظیفل و اتوک  -

 در ارتباط با خود: * 

 متانت و وقار - 

 عزت نفس مناعت طبع و  - 

 ها( خودسازی و هماهنگی عمل با علم )عمل کردن به دانسته  - 

 نظم و انضباط   - 

مهارتی  ی وهای شخصیتی، علمذیرش مسئولیت بدون کسب صالحیت تعهد و احساس مسئولیت )پرهیز از پ - 

 مورد نیاز( 

 لّمیحفظ حرمت علم و مقام مع - 

 پاکیزگی و آراستگی ظاهری متناسب - 

 ن: ط با دیگرا* در ارتبا

 ** با شاگردان:  

 حلم و بردباری در مواجهه با شاگردان -  

 عفو و گذشت نسبت به شاگردان  -  

 سوزی نسبت به شاگردانخیرخواهی و دل -  

 یی نسبت به شاگردان وخم رویی و نرمحبت، خوش  -  

 ابر شاگردانتواضع و فروتنی در بر -  

 حفظ حرمت شاگردان  -  

 میان شاگردان رعایت عدالت  -  

 امانتداری نسبت به اسرار شاگردان -  

 کوشش در بذل دانش و دریغ نکردن از انتقال آن به شاگردان -  

 د دانبه ندانستن در جایی که پاسخ پرسشی را نمی  اذعان -  
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، رعایت ادب، احترام و اعتدال در سخن،  رعایت آداب سخن گفتن و سخن شنیدن )رسا بودن -  

 ی زیاد، پرهیز از عتاب و تندزبانی، خوب گوش کردن، پرهیز از قطع سخن مخاطب،...( شوخ پرهیز از

 ** با همکاران: 

 رعایت حرمت همکاران  -  

 تواضع و فروتنی در برابر همکاران -  

 ر همکاران سراحفظ ا -  

 همکاری و همیاری با همکاران  -  

ادب، احترام و اعتدال در سخن،   رعایت آداب سخن گفتن و سخن شنیدن )رسا بودن، رعایت -  

 ( هیز از عتاب و تندزبانی، خوب گوش کردن، پرهیز از قطع سخن مخاطب،...پرهیز از شوخی زیاد، پر

 ** با والدین شاگردان: 

 ن رعایت حرمت والدی -  

 تواضع و فروتنی نسبت به والدین  -  

 والدین  ار مربوط بهحفظ اسر -  

 ت به آنان ربوط به شاگردان و خیرخواهی نسبراهنمایی والدین در مسائل م -  

 رعایت ادب نسبت به والدین  -  

 جلسه( 2های تربیتی )ها  و سازمان قعیتهای اخالقی در موترین مسائل و چالشبخش سوم: مهم 

 های اخالقی در: ، مسائل و چالشزای آسیب هاموقعیت

 یس  تدر -

 اداره کالس  -

 ارزشیابی   -

 وزانآمروابط میان دانش  -

 ارتباط با همکاران  -

 آموزانارتباط با والدین دانش  -

 مدرسه و مدیریت آن  -

 از منظر اخالقی های حرفه معلمی ها و آسیب ترین آفت مهم -

 جلسه( 2حل آنها )  تی( و چگونگیهای تربیها  و سازمان)در موقعیتقی بخش چهارم: تزاحم / تعارض اخال

 خاستگاه نظری و عملی آن چیستی تزاحم / تعارپ اخالقی و  -

 ها و رویکردهای مواجهه با تزاحم / تعارپ اخالقیترین دیدگاه مهم -

 ف اسالمیعارموارد تزاحم / تعارپ اخالقی بر اساس مبانی و مگیری در اصول و قواعد تصمیم  -
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 راهبردهای تدریس و یادگیری. 3

بــر فرصت کالس به حل ابهامات نظری و مفهومی و خصوصاً تأکیــد   مطالعه و اختصاصنشجومعلمان به منابع برای پیشاع داارج  -

 های واقعی و انضمامی تربیتییابی مباحث در موقعیتمصداق

 درگیر شدن فعال دانشجومعلمان با مباحثای جویانه و بحث گروهی برهای مشارکتفاده از روشاست -

هــای ا تجربــه و پیشکســوت بــرای شناســایی و بررســی مســائل و چالشستاد، دانشجومعلمان( از معلمان و فرهنگیان بگیری )ابهره   -

 های تربیتیها و محیطاخالقی در موقعیت

و  که در مواجهه با هر سه گروه شاگردان، همکــاران  را  توان اخالق و آدابیب در ارتباط با دیگران، میدر تدریس اخالق و آدا  -

گران« تدریس نمــود و پــس از آن، بــه اخــالق و آداب مشترک در ارتباط با دی  در ابتدا به عنوان »اخالق و  ،والدین مشترک هستند

 آداب اختصاصی هر گروه پرداخت.

 منابع آموزشی. 4

 ش اول: * بخ

نشر معارف. )سرفصل  اخالق اسالمی )فصل اول از بخش اول: کلیات(،، (1393دیلمی، احمد و آذربایجانی، مسعود ) -

 تار اخالقی(مربوط به نسبت خلقیات، آداب و رف

 .  نشر مجنون :تهران ،، ویراست سومایاخالق حرفه، (1397فرامرز قراملکی، احد ) -

 . 96-83ص ص، 3 ة ارمعرفت اخالقی، شم ة، فصلنامیستی اخالق کاربردیچ (، 1390شریفی، احمد حسین ) -

 . اسالمیدفتر نشر فرهنگ  :تهران  ،تعلیم و تربیت در اسالم ابآد (، 1386حجتی، سیدمحمدباقر ) -

 * بخش دوم:  

 .دفتر نشر فرهنگ اسالمی :، تهرانآداب تعلیم و تربیت در اسالم(، 1386حجتی، سیدمحمدباقر ) -

 .قرآن درسهایی از نگیمرکز فرهتهران:  ،مهارت معلّمی(، 1396، محسن )قرائتی -

 . عارفدفتر نشر مقم: ، آیات و روایات ةالق تدریس در آیینخا(، 1383امیدوار، آ. ف. ) -

 * بخش سوم:  

خیریه شهید    ةمؤسستهران:  ،  ای در مدرسهاخالق حرفه(،  1395فرامرز قراملکی، احد؛ برخورداری، زینب و موحدی، فائزه )  -

 . )بخش سوم(  مهدوی

 * بخش چهارم:  

 . پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیقم: ، ل فقهتعارض اخالقی و دانش اصو(، 1391بوسلیکی، حسن ) -

، 13، فصلنامه معرفت اخالقی،  شماره های اخالقیهای تقدیم اهم بر مهم در تزاحمشاخص (، 1392، علی )رضوانی -

 .18-5ص ص

 

 ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی( راهبردهای. 5
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 نمره  10ون مباحث نظری به میزان زمآ  :ارزشیابی پایانی •

 نمره  5ها ی شده و مشارکت در فعالیتهای یادگیری پیش بینعملکرد دانشجو در فعالیت  آیند:ارزشیابی فر •

 نمره  5مجموعه تکالیف عملکردی  ارزیابی پوشه کار: •

شــود. مبنــای ایــان تــرم انجــام مین پیت یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزموارزشیابی از یادگیرنده بر اساس فعال •

 ری تعیین شده است.ها و سطوح پیامدهای یادگی)یادگیری و عملکردی( مالکارزیابی تکالیف 
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 تاریخ اندیشه و عمل تربیتی در اسالم و ایران درس:   سرفصل

 معرفی درس و منطق آن: -1

ربیتی  ل دانش و مهارت تربیتیِ الزم، باید از تجربه تحصیفرایند آموزش و پرورش ایران امروزی عالوه بر تبرای نقش آفرینی در  

ت  علیم و تربیتد به دلیل شباهت و نزدیکی فرهنگی و بومی اهمیت بیشتری دارد.  گذشتگان بهره بجوییم و تجربیات تربیتی ملت خو

ها و بسترهای فکری و  یشهو این واقعیت دارای ر  ولیدی جهان غرب متکی استت  بشدت به تقلید و مصرف دانشهنوز  امروز ایران  

ها و تجربیات تربیتی  انشجومعلمان با اندیشه سازی د پرورش ایران زمین است.  این درس با هدف آشنا  فرهنگی در تاریخ آموزش و

بتواند شکاف و فاصله م ایرانی شکل گرفته است تا  از فرهنگ اسالمی  برخاسته  با واقعیتبومی  تربیتی غیربومی  های  یان نظریات 

تری دانش تربیت  ملی در دانشجومعلمان انگاره براهی و هویت فرهنگی و  تواند با تقویت خودآگ. این درس میرا کم نمایدتی  تربی

 مدرن را کاهش دهد .

هستند و در این درس قرار است    آمیخته ها و نهادهاست که درهمکم دارای دو محور اساسی اندیشهتاریخ آموزش و پرورش دست

 و پرورشی در اسالم و ایران آشنا شویم. خی با اندیشه و عمل گذشتگان و نهادهای آموزشی اریبه صورت تحلیل ت

 مشخصات درس
 نظریع درس: ون

 واحد  2تعداد واحد: 

 ساعت  32تعداد ساعت: 

تربیت  شایستگی کلیدی: 

 اسالمی 

 -نیاز: دروس پیش

استتتتاد متخصتتتص بتتترای 

 اساتید دارای مجوزریس: تد

 و عمل تربیتی در اسالم و ایران  اندیشه یخ تارنام درس به فارسی: 
 

نشجو قادر خواهد یامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری داف/ پاهدا

 بود:

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

 کند. دوره های تاریخی را ترسیم 

در   − را  تربیتی  اقدامات  کنونی  جایگاه  تاکنون  بستنسبت  شده  انجام  های  تالش  ر 

 د. کنتوصیف و تحلیل 

 هویت معلمی را از منظر تاریخی تربیتی تبیین کند.  −

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

   ن های یادگیری، محتوای درس و ساختار آفرصت .1

 : تاریخ نهادهای تربیتی 1بخش 

 ج(  1ران ایران باستان )هادهای آن در دوو ن: تربیت 1فصل

 تربیت  دین درتاثیر  -

 جایگاه خانواده در تربیت  -
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 انر ایران باستآموزش عالی د -

 تحلیل تاریخی تربیت در این دوره  -

 ج( 3: تربیت و نهادهای آن در ایران پس از اسالم  )2فصل 

 ها خانهمکتب -

 هاجد و کتابخانه مسا -

 ها و مدارس حوزه  -

 ره ربیت در این دوی تتحلیل تاریخ -

 ج( 2قاجار و پهلوی(    ) ر دوره مدرن شدگی ایران )عصر: تربیت و نهادهای آن د 3فصل 

 رویکردها، انواع و نهادهای تربیتی در عصر قاجار  -

 رویکردها، انواع و نهادهای تربیتی در عصر پهلوی  -

 تربیت و جریانهای تربیت مدرن و تربیت سکوالر تحلیل نفوذ مدرنیته در -

 ج( 2ایران    ) تربیت و نهادهای آن در دوره جمهوری اسالمی :4 فصل

 در این دوره رویکردها، انواع و نهادهای تربیتی   -

 تحلیل تاریخی تربیت در این دوره  -

 جریان شناسی عوامل موثر در تربیت ایران معاصر   -

 مهمترین مربیان بزرگ مسلمان(: تاریخ اندیشه تربیتی )2بخش 

 ج(  2) و ابن سینا، شیخ اشراق    ی فیلسوفان: فارابی بیت: اندیشه تر5فصل 

 ان مبانی و اهداف تربیت در اندیشه این اندیشمند -

 اصول و روشهای تربیت در اندیشه این اندیشمندان  -

 عوامل و موانع تربیت در اندیشه این اندیشمندان  -

 (ج 2مای اخالق: مسکویه، غزالی، فیض کاشانی    ): اندیشه تربیتی عل6فصل 

 انی و اهداف تربیت در اندیشه این اندیشمندان بم -

 اصول و روشهای تربیت در اندیشه این اندیشمندان  -

 موانع تربیت در اندیشه این اندیشمندان ل و عوام -
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 ج(  1: اندیشه تربیتی شعرا: مولوی و سعدی    )7فصل 

 یشه این اندیشمندان مبانی و اهداف تربیت در اند -

 ه این اندیشمندان دیشاصول و روشهای تربیت در ان  -

 شه این اندیشمندان عوامل و موانع تربیت در اندی -

 ج(  1اجتماعی: شهید مطهری   ) : اندیشه تربیتی اندیشمندان8فصل 

 مبانی و اهداف تربیت در اندیشه این اندیشمندان   -

 دان اصول و روشهای تربیت در اندیشه این اندیشمن -

 ن نداعوامل و موانع تربیت در اندیشه این اندیشم -

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

رای دانشجویان ضروری است. بدین وسیله اطالعات درس، مطالعه ی مباحث بر اساس طرح درس باهیت تاریخی با توجه به م

 ود. رای مشارکت و گفتگو و تحلیل مباحث در کالس درس فراهم می شاولیه دانشجویان ب

اســتاد در کــالس شــرط   شیرائه گردد. و فعالیت دانشجویان و رهبری آموزی اتدریس به هیچوجه نمی تواند به روش سخنران

 توفیق درس می باشد.

 وزشی. منابع آم4

 

 :  1منابع فصل  -

 ( 2) فصل  1391 سمت،  انتشارات: تهران درّانی، ،کمال«ایران پرورش و آموزش تاریخ»  ▪

پرورش   ▪ و  آموزش  معاصر،  تاریخ  دوره  تربیتی  تحوالت  بر  تاکید  با  محمد  احمایران  و  آقازاده  د 

 (2ل  )فص 1393آرمند، تهران: سمت، 

 :  2منابع فصل  -

 . 1388المصطفی، المللیانتشارات بین: قم چی،شانه  اده زنحسی حسن «اسالم در آموزش تاریخ»  ▪

 :3منابع فصل  -

ترب ▪ تحوالت  بر  تاکید  با  ایران  پرورش  و  آموزش  محمد  تاریخ  و  آقازاده  احمد  معاصر،  دوره  یتی 

 (5)فصل   1393ن: سمت، هراآرمند، ت

 ( 4 ) فصل 1391 سمت،  انتشارات: تهران درّانی، ،کمال«نراای پرورش و آموزش تاریخ»  ▪



  

47  

                                                                                                            

جوان،   ▪ اندیشه  کانون  تهران:  الهدی،  علم  جمیله  تربیتی،  سکوالریسم  در  روشنفکری  جریان  نقش 

 1386چاپ سوم 

از   ▪ کانونتربیت سکوالر  تهران:  موسوی،  سیدنقی  صاحبنظران،  اول،  ان  دیدگاه  جوان، چاپ  دیشه 

1397 . 

 :  4منابع فصل  -

هاجریا ▪ جمیلن  ایران،  معاصر  »تربیت«  در  تأثیرگذار  فکری  نقد،  ی  کتاب  مجله  الهدی،  علم  ه 

 . 22، ش1381بهار

 :  7،8، 6، 5منابع فصل  -

 .1392پژوهشگاه حوزه ودانشگاه، مربیان بزرگ مسلمان، بهروز رفیعی، تهران و قم: سمت و  ▪

 منابع فرعی : 

 .1381 نور،پیام  دانشگاه :  تهران وکیلیان،  منوچهر ،«ایران  و اسالم  در پرورش و آموزش خریتا»  ▪

آمو ▪ اسالمی»نهاد  احمد، زش  منیرالدین  معاصر،   «،  نگاه  نشر  تهران:  ساکت،  حسین  محمد  ترجمه 

1384 . 

تا فر ▪ ایوبیان در مصر«، احمد شلبی، ترجمه محمد»تاریخ آموزش در اسالم )از آغاز  ن  حسیوپاشی 

 . 1387ساکت، تهران: نشر نگاه معاصر، 

غنیمه، اه دانشگ  »تاریخ ▪ عبدالرحیم  اسالمی«،  بزرگ  یزدان،  ترجم  های  نشر  تهران:  کسایی،  نوراهلل  ه 

1364 . 

قم:   ▪ رفیعی،  بهروز  ترجمه:  کیالنی،  عرسان  ماجد  اسالمی،  تمدن  در  تربیتی  آرای  پژوهشگاه  سیر 

 . 1394حوزه و دانشگاه، 

تربیتی در تمیش ها و گرامکتب ▪ و محمد جواد رضا، ترجمه  دن اسالمی، سعید اسماعیل علی  های 

  .1384حوزه و دانشگاه و سمت، بهروز رفیعی، قم: پژوهشگاه 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره  10آزمون مباحث نظری به میزان   ارزشیابی پایانی: •

 نمره  5ها پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتری های یادگیعملکرد دانشجو در فعالیت  بی فرآیند:ارزشیا •

 نمره  5مجموعه تکالیف عملکردی  ابی پوشه کار:زی ار •
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از یادگیرنده بر اساس تکالیف یــادگیری در طــول تــرم، تکــالیف عملکــردی و آزمــون پایــان تــرم انجــام   یابیارزش •

 ی یادگیری تعیین شده است.دهاها و سطوح پیامالیف )یادگیری و عملکردی( مالکشود. مبنای ارزیابی تکمی
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 المی در دنیای معاصر« ش های تربیت اسسرفصل درس »چال

 منطق آن:  معرفی درس و. 1

-دها و آســیبهای اسالم در زمینه و زمانه حاضر با چالشــها، تهدیــ »تربیت اسالمی « به معنای پرورش انسان مسلمان بر اساس آموزه 

»نســبت دیــن و مدرنیتــه« ردگیــری نمــود؛ توان تا بحث »نسبت سنت و مدرنیته« و بــه تَبَــع میخیزی را  هایی همراه است. این چالش

 توان انکار نمود. ها مدرن را در عصر حاضر نمیها، فرایندها، ابزارها و تکنیکر، ایده افکا چراکه حضور

 ل و تعادل.عامگرایی، تجددگرایی، تچند دیدگاه مطرح است: سنتکم درباره نسبت سنت و مدرنیته دست

و پست مدرن به واسطه افول دین و  د که در عصر مدرنقرن بیست و یکم برخی بر این باورن در باب امکان تربیت دینی/اسالمی در

ثمر است؛ اما در مقابل غیرمعقول و یا بی)و به تَبَع تربیت اسالمی( ناممکن،  دینداری و سیطره لیبرالیسم و سکوالریسم، تربیت دینی  

ومــت در ایــن فضــا یت اسالم و تربیت اسالمی برای بقاء و بالندگی و مقااسالمی از ظرف گر با تکیه بر عقالنیت و معنویتدی  شماری

ن و پست مدرن زایی فرهنگ مدرسخن می گویند. در این دیدگاه، دانشوران تربیت اسالمی باید برای مقابله و برون رفت از چالش

 مند تدارک ببیند. ای منضبط و نظامندیشهی انسبت به نظریه و عمل تربیت اسالم

ریــان تربیــت به عنوان متربی فعلی و مربی آینده برای ایفای نقش در ج  که آشنایی و اقناع فکری و انگیزشی دانشجومعلماننجا  از آ

عصــر حاضــر در  هــای تربیــت اســالمی  ها، تهدیدها و آسیبین چالشاسالمی بسیار مهم است، طراحی این درس برای تبیین مهمتر

 یابد. ضرورت می

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 ساعت 32تعداد ساعت: 

 تربیت اسالمیکلیدی: تگی  شایس 

فلســفه تربیتــی نیتاز:  دروس پیش

 اسالم

تدریس:  برای  متخصص  استاد 

 اساتید دارای مجوز

 چالش های تربیت اسالمی در دنیای معاصر: نام درس به فارسی

 سی: به انگلیرس نام د

The Challenges of Islamic Education in the Contemporary 

World 

احد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد : در پایان این وپیامدهای یادگیری

 بود:

 ریح نماید های تربیت اسالمی در دنیای معاصر را تبیین و تش. مهمترین چالش1

ی معاصــر را تحلیــل  و مبــادی و المی در دنیــااســ  های تربیــتها و آسیببتواند چالش  -2

 ی آن را ریشه یابی نمایدمبان

هــا و انحرافــات زیــابی و آســیبمتوجــه تربیــت اســالمی را ار  بتواند نقدها و اشکاالت  -3

 جریان تربیت اسالمی را به خوبی آشکار نماید

 محتوای درس و ساختار آن:های یادگیری، فرصت .2

 ج( 2: کلیات )1بخش 

 ، تهدید و آسیب(اسی چالش )چالش به معنای ناسازگاری، تقابلم شنهوفم -

 اتتربیت اسالمی؛ معنا، قلمرو و مختص  -
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 گرایی )اومانیسم( و جدایی دین از امور دنیوی )سکوالریسم((بینی مدرن )انسانمهمترین بنیادهای جهان -

 و تعادل( املگرایی، تجددگرایی، تعسبت سنت و مدرنیته« )سنترویکردها درباره »ن -

 یی؛ بیرونی و درونی(نظری و عملی؛ زیربنایی و روبنا عصر حاضر )تقسیم به های تربیت اسالمی دربندی چالشدسته -

 ج( 2: آزادی و اجبار در تربیت اسالمی )2بخش 

 گیریمعنا، تاریخچه و بسترهای شکل -

 رانگیزی نسبت به تربیت اسالمیبتبیین محورهای چالش -

 ر تربیت اسالمیمنظنقد و بررسی از  -

 ج( 2)و تربیت اسالمی  تلقین:  3بخش 

 گیریمعنا، تاریخچه و بسترهای شکل -

 برانگیزی نسبت به تربیت اسالمیهای چالشتبیین محور -

 نقد و بررسی از منظر تربیت اسالمی -

 ج(  2دانش و تربیت اسالمی ) سازیتجاری: 4بخش 

 گیریمعنا، تاریخچه و بسترهای شکل -

 برانگیزی نسبت به تربیت اسالمیچالشای تبیین محوره -

 ر تربیت اسالمیسی از منظنقد و برر -

 ج( 2و تربیت اسالمی ): رسانه، فضای مجازی 5بخش 

 گیریمعنا، تاریخچه و بسترهای شکل -

 برانگیزی نسبت به تربیت اسالمیتبیین محورهای چالش -

 ز منظر تربیت اسالمینقد و بررسی ا -

 ج( 2می )تربیت اسال و  نوظهور  هایمعنویت: 6بخش 

 گیریکلمعنا، تاریخچه و بسترهای ش -

 اسالمی برانگیزی نسبت به تربیتتبیین محورهای چالش -

 نقد و بررسی از منظر تربیت اسالمی -

 ج(  2سازی و تربیت اسالمی )، جهانیهویت: 7بخش 

 البی در هویت ایرانی معاصر و نسبت آنها های ایرانی، اسالمی و انقمؤلفه -

 سازیر و جهانیانی معاصایرهویت  -

 تربیت اسالمی  نقد و بررسی از منظر  -
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 راهبردهای تدریس و یادگیری. 3

توای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقع الزم استفاده از ه محارائ •

 روش بحث گروهی

اســتاد بــه  احث کالسی و ارائه گزارش پــیش مطالعــه بــه کــالس ومب پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در •

 صورت مکتوب توسط دانشجو

ه هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کالس وارائه به اســتاد بــه یادگیری مربوط ب  هایانجام فعالیت •

 سی و اعالم نظر به موقع استاد درسروش مکتوب توسط دانشجو و برر

 یوزشمنابع آم. 4

 : کلیات 1منابع برای بخش 

 .4و3ال پنجم، شماره د سنت و تجدد(، مجله نقد و نظر، سطفی ملکیان در مورافتراح )مصاحبه مص -

 . 30، شماره 1386بررسی امکان همزیستی دین و مدرنیته، علیرضا شجاعی زند، نامه علوم اجتماعی، بهار  -

به چالشرش آسیبنگ - دینشناسانه  تربیت  موانع  قهرمانیی،  ها و  قلعهکامیار  علیرضا  و  و  فر  بصیرت  اسالمیای،  ،  تربیت 

 .20، شماره 1390پاییز و زمستان 

یت اسالمی )در باب تقابل جدید اما وثیق اسالم و مدرنیته( محمدحسین کیانی،  پژوهشنامه تربیت تبلیغی، بهار  ترب  چالش -

 . 1 ، شماره 1392

صلنامه علمی پژوهشی  فامل تربیت دینی، مهدی سبحانی نژاد و دیگران،  عو  تبیین ماهیت انسان از دیدگاه اسالم وغرب و  -

 20، شماره 1392سالمی، پاییز پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت ا

)و نیز چاپ شده    1، شماره  1397امکان معنا و سازواری در اخالق و تربیت اسالمی، خسرو باقری، تربیت اسالمی، سال   -

 ، خسرو باقری(2ره به تربیت اسالمی ج وبا در بخش اول از کتاب: نگاهی د

 .1397نون اندیشه جوان، چاپ اول، دیدگاه صاحبنظران، سیدنقی موسوی، تهران: کاوالر از تربیت سک -

 : آزادی و اجبار در تربیت اسالمی 2منابع برای بخش 

 . 31و30شماره  1383و بهار  1382ری، حسین سوزنچی، قبسات، زمستان حل پارادوکس آزادی در اندیشه شهید مطه -

 . 12ره ، شما1392، تابستان ی، احمد واعظی، پژوهشهای اخالقیآزادی در چهارچوب عقالنیت اسالم -

بهشتی، محمدجواد زارعان و هادی رزاقی،    - تطبیقی، سعید  بررسی  تربیت دینی  به مثابه هدف در  استقالل  معنا و حدود 

 . 16ره ، شما1395و پژوهشهای تربیتی، پاییز و زمستان  اسالم

 -134صص    ت اجباری:)بحث تربی   1397قی موسوی، قم: زمزم هدایت،  تربیت انقالبی چیستی چرایی و چگونگی، سیدن -

148) 
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 . 9، شماره 1388تاملی در مشروعیت اجبار در تربیت دینی، محمد سروش محالتی، دوفصلنامه تربیت اسالمی،  -

 : تلقین در تربیت اسالمی  3رای بخش منابع ب

 . 47،شماره 1392های آموزشی،  پاییز آوری دینی، سیدنقی موسوی، فصلنامه نو لقین در تربیت م تتحلیل مفهو  -

-113)بحث تربیت تلقینی: صص    1397ی چرایی و چگونگی، سیدنقی موسوی، قم: زمزم هدایت،  البی چیستتربیت انق  -

 ( 158-148صص و نیز بحث تربیت اقراری:  134

 . 3ه ، شمار1394لنامه مطالعات فقه تربیتی،فص جواز تلقین در تربیت دینی، موسوی، -

وی، فصلنامه پژوهشی در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی؛  هی ممنوع بودن تلقین در تربیت دینی؛ سیدنقی موسی فقبررس -

 .  20، شماره 1392یز پای

ناسازواری سازواری - و  دها  تربیت  در  تلقین  قاسمهای  علی  دوفصلنینی،  جعفری،  سیدابراهیم  و  اسالمی،    امه پور  تربیت 

 . 8، شماره 1388

تربیت دینتلقین چالشی فر - نویسندگان، مجموعه مقاالت  ی، محمدحسین حیدری و حسنعلی بختیار داوری  از  ر: جمعی 

 . 1388عاصر، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، همایش تربیت دینی در جامعه م

 یسازی دانش و تربیت اسالم: تجاری4بع برای بخش منا

تئن - فراروی  تربیت:چالشی  تجاری سازی  و  زیباکالم،  ولیرالیسم  فاطمه  و  حبیبی  اخالقی، حمداهلل  مبانی  پژوهربیت  شنامه 

 . 2، شماره 1393تعلیم و تربیت، سال چهارم، 

دا - تربیتی  علوم  مجله  باقری،  دانشگاه، خسرو  و  بازار  روابط  بر  زمستان  تاملی  و  پاییز  اهواز،  شهید چمران   ،1391نشگاه 

 . 2اره شم

 و تربیت اسالمی : رسانه و فضای مجازی 5منابع برای بخش 

دینی - تربیت  تعمیق  راهکارهای  حسن  شناسایی  و  فقیهی  علینقی  مجازی،  فضای  تبلیغی،   در  تربیت  پژوهشنامه  نجفی، 

 . 8و7، شماره 1394

مجازی - فضای  در  دینی  تربیت  مجت  راهکارهای  رضوی،  سیره  و  قرآن  های  آموزه  بر  تاکید  دیگران،  بی  با  و  نوروزی 

 .19، شماره 1396فرهنگ رضوی، 

، پاییز  نان ایرانی، مرضیه قاسمی، مهدی احمدی، ره آورد نورفضای مجازی فرصتها و چالشهای هویت دینی در بین جوا -

 . 56، شماره 1395

، شماره  1394غی،فضای مجازی، جالل غریبی، پژوهشنامه تربیت تبلیکارکردهای تربیتی مدرسه با توجه به ویژگی های   -

 .8و7



  

53  

                                                                                                            

ارتباطات؛   - یا تهدید، رمضان مهدوی  تربیت دینی و عصر  نفرصت  از  ویسندگان، مجموعه مقاالت  آزادبنی در : جمعی 

 . 1388پژوهشی امام خمینی، همایش تربیت دینی در جامعه معاصر، قم: موسسه آموزشی و 

 های نوظهور و تربیت اسالمی: معنویت6منابع برای بخش 

 . 1392ن، حمزه شریفی دوست، دفتر نشر معارف، های نوظهور: بررسی ده جریان فعال در ایرانویتمع کاوشی در -

 . 1390ها: نگرشی بر جریانهای نوظهور معنویت گرا، محمدتقی فعالی، موسسه دین و معنویت آل یاسین، سایه  آفتاب و -

اغگلی و دیگران، پژوهش در مسائل تعلیم و  ن بتربیت دینی معاصر، معنویت دینی و نوپدید؛ حسی  نقد مفهوم معنویت در  -

 . 16، شماره 1391اسالمی، پاییز   تربیت

 . 20، شماره 1394پدید، حسین باغگلی و دیگران، دوفصلنامه تربیت اسالمی، های تربیت معنوی نوتحلیل و نقد رویکرد -

 سازی و تربیت اسالمی : هویت، جهانی7منابع برای بخش 

 . 1392شرفی، تهران: سروش، ضا  جوان و بحران هویت، محمدر -

 .4و3، شماره 1385اسی و علوم تربیتی، آن، محمدرضا شرفی، مجله روان شنر ایران و پیامدهای بحران هویت فرهنگی د -

 . 10، شماره 1380محمدی، فصلنامه مطالعات ملی، جهانی شدن و بحران هویت، احمد گل -

نامه زاده، ماهشدن، مهرداد احمدی فر و علیرضا صادقنی  شها و فرصت های پیش روی تربیت دینی در عصر جهاچال -

 . 46و45اره ، شم1389سی فرهنگی، سال پنجم، مهر و آبان مهند

، 1387جهانی شدن و تربیت دینی از منظر مدرنیسم و پست مدرنیسم و عرفان اسالمی، بابک شمشیری، دانشور رفتار،   -

 . 30ره شما

تربیت دینی، ر - با  نسبت جهانی شدن  اکبر رهنما، ماهنامه مهندسی فرهنگضا  بررسی  اسفند  ی، برضایی و  ،  1388همن و 

 . 38و 37شماره 

 )پیشنهادی( یابی یادگیریراهبردهای ارزش. 5

 نمره  10آزمون مباحث نظری به میزان   ارزشیابی پایانی: •

 نمره  5ها های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت  ارزشیابی فرآیند: •

 نمره  5دی مجموعه تکالیف عملکر ارزیابی پوشه کار: •

شــود. ن پایــان تــرم انجــام میدگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمــوارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یا •

 سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.ها و مبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 دینی کودک و نوجوان در اسالم« س »تربیت در سرفصل

 درس و منطق آن: فی معر. 1

مانند جامعه شناسی دین درصدد مطالعه دیــن و دینــداری   جدیدی در روانشناسی دین است که  هایروانشناسی رشد دینی از عرصه

غیره از موضوعات مورد پژوهش در و  رایندهای تحولی رفتارهای دینی مانند دعا، توکلدر عصر حاضر است. رشد ایمان، عقیده، ف

-ینی( نیز از قلمروهای مهم پژوهشی اســت کــه ذهــن تربیــترود و به تَبَع آموزش دین و دینداری )تربیت دار میاین عرصه به شم

 پژوهان را به خود مشغول کرده است. 

قرآن و دینی نهاده نشده است؛ آشنایی  رسِوزش و پرورش، تربیت اسالمی تنها برعهده معلم داز آنجا که در سند تحول بنیادین آم

دِ دانش آموزان در ســنین کــودکی و نوجــوانی اهمیــت دو چنــدان جومعلمان دانشگاه فرهنگیان با فرایندهای تحولی و رشهمه دانش

 و نوجوانی آشنا خواهند شد.یابد. در این درس دانشجومعلمان با رشد و تربیت دینی در کودکی می

 مشخصات درس

 ریظن: نوع درس

 واحد 2تعداد واحد: 

 ساعت 32تعداد ساعت: 

 تربیت اسالمییستگی کلیدی: اش

 -نیاز: دروس پیش

یتتتاز بتتترای موردنتخصتتتص 

 اساتید دارای مجوزتدریس: 

 نام درس به فارسی:  تربیت دینی کودک و نوجوان در اسالم

 نام درس به انگلیسی: 

Religious education of children and teenagers in Islam  
یادگیری دانشجومعلم قادر خواهتد پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد  

 بود:

ر دوران طفولیت و کودکی اول را بشناسد و راهکارهای و تربیت دینی دهای رشد  ویژگی

 تربیتی الزم برای تربیت دینی را بداند

ینــی را کســب ت دهای مــوثر در تربیــ الزم برای تشخیص و گزینش روشانگیزه  و توانش  

 نماید

 راینــدهای تربیــت دینــی درهــا و انحرافــات در فمی آســیببتواند بر اساس معیارهــای اســال

 کودکی و نوجوانی را تشخیص و ارزیابی و نقد نماید. 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .2

 : کلیات 1فصل 

 دین، دینداری، تربیت، رشد، رشد دینی،  تعاریف 

 دینی،مرو تربیت قل تعریف و

 ت تعریف مقاطع سنی و مراحل تربی

 

 : رشد و تربیت دینی در طفولیت2فصل 

 رشد دینی  -

 ل گیری و تحول شناخت دینی کش ▪
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 شکل گیری و تحول تجربه و احساس دینی ▪

 شکل گیری و تحول جامعه پذیری دینی ▪

 باهم نگری   ▪

 تربیت دینی -

 هدف تربیت دینی  ▪

 ویژگی های مربی تربیت دینی  ▪

 دینی )اخالق، عقاید عبادات و مناسک(  تربیت  وایمحت ▪

 ای تربیت دینی شهرو ▪

 های تربیت دینی مهارت ▪

 در کودکی  تربیت دینی  : رشد و3فصل 

 رشد دینی  -

 گیری و تحول شناخت دینی شکل ▪

 گیری و تحول تجربه و احساس دینیشکل ▪

 پذیری دینیگیری و تحول جامعه شکل ▪

 باهم نگری   ▪

 تربیت دینی -

 ینی هدف تربیت د ▪

 های مربی تربیت دینی ویژگی ▪

 محتوای تربیت دینی ▪

 های تربیت دینی روش ▪

 های تربیت دینی مهارت ▪

 بیت دینی در نوجوانی رشد و تر:  4فصل 

 رشد دینی  -

 گیری و تحول شناخت دینی شکل ▪

 گیری و تحول تجربه و احساس دینیشکل ▪

 جامعه پذیری دینیگیری و تحول شکل ▪

 باهم نگری   ▪

 تربیت دینی -

 ت دینی ربیهدف ت ▪

 های مربی تربیت دینی ویژگی ▪



  

56  

                                                                                                            

 ت دینیمحتوای تربی ▪

 های تربیت دینی روش ▪

 های تربیت دینی مهارت ▪

 راهبردهای تدریس و یادگیری .3

 الزم گیری از روش پرسش و پاسخ و روش بحث گروهی در مواقع ارائه محتوا به روش توضیحی به همراه بهره  •

 در مباحث کالس و ارائه گزارش از مطالعات خود تر پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال  •

از کالسهای یادگیری مربوط به هر بحث به روش فرجام فعالیت نا • یا خارج  یا گروهی در کالس و  به    دی  ارائه مکتوب  و 

 استاد توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد. 

 آموزشی منابع . 4

 منابع اصلی

   .و دانشگاه  قم: پژوهشگاه حوزه  دینداری، چاپ اول، اسی تحولشن روان  (.1397)  نوذری، محمود -

 م با روان شناسی رشد، تهران: چاپ و نشر بین الملل. م دینی همگاآموزش مفاهی)آخرین چاپ(. باهنر، ناصر  -

ی،  کترکی نوجوانی: رویکرد روان شناختی دینی، رساله دبررسی تحول ایمان به خدا در دوره کود  (.1389)محمود    نوذری، -

 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. 

 فرعی منابع 

ن پیش دبستانی )ارائه الگویی برای برنامه درسی تربیت دینی  نی کودکاتربیت دی(.  1396)مرضیه و شمشیری، بابک    ،نوذری -

 ور.آوای نتهران: کودکان( برنامه فعالیت والدین و مربیان، 

کیومرث - منصور  ؛قیصری،  بلو   (.1397)  مداح  سلحشوری،  و   خوشخویی،  تا  کودکی  از  توحیدی  تربیت  تهران:  غ،  اصول 

های قرآن و ائمه اطهارع، دوفصلنامه تربیت اسالمی، اساس آموزه بیت توحیدی بر مقاله اصول تر همچنین . )نانتشارات سخنورا

 ( 25، شماره 1396

شماره    ،، فصلنامه رواننشناسی و دینمینداری در اوائل کودکی: رویکردی روانشناختی اسالرشد دی  (.1395)نوذری، محمود   -

34 . 

 بیت.دینی در کودکان، تهران: منادی تر خدا به تصور کودکان: شکل گیری فهم (. 1386)سین  ری، حاسکند -

و جامعه( ناشر: قرآن و اهل بیت    سند تعلیم و تزکیه )نظام سازی توحیدی در شهر(.  1396)احمد رضا و قاسمی، مریم    ،اخوت -

 . نبوت

 . تهران: پیشرفتر جوانان، معنویت و شیوه های ارتقاء آن د(. 1396)، باقر نابغباری ب -

 پرسش و پاسخ در مورد خدا، ناشر: قدیانی.  هفتاد   (.1392) غالمرضا ابهری حیدری،   -

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی( . 5

 نمره  10مباحث نظری به میزان  آزمون ارزشیابی پایانی: ▪
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 نمره  5ها شده و مشارکت در فعالیت های یادگیری پیش بینی کرد دانشجو در فعالیت ملع :ارزشیابی فرآیند ▪

 نمره 5مجموعه تکالیف عملکردی  :ارزیابی پوشه کار ▪

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

 تعیین شده است.   ها و سطوح پیامدهای یادگیریی و عملکردی( مالک گیرمبنای ارزیابی تکالیف )یاد
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 « های تربیتی دفاع مقدسزشسرفصل درس »آشنایی با ار

 معرفی درس و منطق آن: . 1

طلــب شــهادتو  )ره( فتح الفتوح آن، تربیت نسلی با ایمان راسخبنیاد بوده و به تعبیر امام انقالب اسالمی، از اساس، انقالبی فرهنگ

 بدیل بوده استنمایش گذاشت که بیقالب دفاع از وطن به از رفتار اجتماعی و سیاسی در  ساله، الگوییو دفاع مقدس هشت  1بوده 

شود که در هر برهــه می تلقی میها« برای ایران اسال»فرهنگ دفاع مقدس« به مثابه »ذخیره استراتژیک فرهنگی« در »جنگ فرهنگ

هــای سیاســی و اجتمــاعی و سیاست مبتنــی بــر آن کــنش های اقتصاد، صنعت، کشاورزی، علم، فرهنگز عرصهه اتاریخ و هر عرص

 هایی چون خودباوری، جهاد، ایثار و عدالت برجسته شده است. گرفته، ارزشو مسئوالن شکل مردم

توان در برنامه درسی خود از »فرهنــگ نمی  ان،نشگاه برای تربیت معلم تراز جمهوری اسالمی ایردانشگاه فرهنگیان به عنوان تنها دا

 ل باشد .های آن غافها و ارزشمقدس« و بنیادهای نظری و شاخصدفاع 

هــای آن، از ترین وقــایع جنــگ تحمیلــی و ارائــه بینشــی روشــن از واقعیــتاین درس درصدد است تا ضمن گذری تاریخی به مهم

یافتــه میــان فرمانــدهان، هــای خودســازانه و دگرســازانه تجلــیمــارد و ارزشبگ  نظری فرازین به »مطالعه درباره دفاع مقدس «همتم

تــرین مبــانی، اهــداف و اصــول پژوهی نماید و دانشجومعلمان را با مهــمساله تحمیلی را فرهنگرزمندگان و کنشگران جنگ هشت

 ربیت جهادی( آشنا سازد. تربیت مبتنی بر فرهنگ دفاع مقدس )ت

 مشخصات درس

 ینظرنوع درس: 

 واحد 2تعداد واحد:  

 32تعداد ساعت: 

 کلیدی:  شایستگی

 تربیت اسالمی

 -نیاز:دروس پیش

بترای تتدریس: استاد متخصتص  

 اساتید دارای مجوز

 های تربیتی دفاع مقدسنام درس به فارسی: آشنایی با ارزش

 نام درس به انگلیسی: 

Introduction of holy defense’s educational values  
ومعلم قتادر ادگیری: در پایتان ایتن واحتد یتادگیری دانشتجهای ی دامپی

 خواهد بود:

وق1 مهمترین  با  آشنایی  ضمن  ترب.  ارزشهای  و  مقدس  دفاع  و  ایع  آن  مدیریتی  و  یتی 

 شناخت سیره مجاهدان و شهدا، با آنان انس بگیرد. 
و ... انگیزه شی گان و شهدا در جهاد نظامی، علمی، آموزشی، پرور. مبتنی بر تجارب رزمند2

 وری در عرصه تربیت اسالمی در مدارس را کسب نماید. الزم جهت به کارگیری خالقیت، نوآ

زیسته تربیتی مجاهدان و شهدا و نیز مبتنی بر  . برای اخذ تصمیمات درست مبتنی بر تجربه3

 برای خودسازی و دگرسازی را کسب نماید. فرهنگ دفاع مقدس  بتواند توان الزم 

 یری، محتوای درس و ساختار آن:ای یادگهتفرص .2

 با تاریخچه دفاع مقدس  آشنایی  بخش اول:
 گ و دفاع : مبانی نظری جن1فصل

 
 395ص  15. صحیفه امام، ج  1
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 کلیات درس، اهمیت و ضرورت این درس   -

 تعاریف جنگ و دفاع از منظرهای مختلف  -

 بردهای امام و مردم برای مقاومت تفاوت مدیریت و فرماندهی در جنگ و راه -

 راق پیش از شروع جنگشرایط ایران و عو  : اوضاع2فصل 

 ایران لل، عوامل، دالئل و اهداف تهاجم عراق علیهینه ها، ع: زم3فصل 

 : مقاطع مختلف جنگ تحمیلی 4فصل 

 : تهاجم سراسری و مقاومت های مردمی و نیروهای مسلح1مقطع  -

 اوز: بیرون راندن متج2مقطع  -

 : عمق بخشی دفاعی یا تنبیه متجاوز3مقطع  -

 پایان جنگ: 4 طعقم -

 مقدس لی در هشت سال دفاع منطقه ای و سازمان های بین المل: نقش کشورهای منطقه و فرا5فصل 

 : علل و عوامل پیروزی جمهوری اسالمی در جنگ 6فصل 

 خارجی  : نتایج و دستاورادهای هشت سال دفاع مقدس در عرصه های داخلی و7فصل

طق مسکونی و  منا له شیمایی به شهرها )حلچه و ...(، حمله به)حم: جنایتهای جنگی رژیم بعثی عراق  8فصل 

 نفت کشها، رفتار با اسرا(

 دفاع مقدس   ایی با فرهنگبخش دوم: آشن
 ها در دفاع مقدس  : نقش آموزش و پرورش و دانشگاه9فصل 

 ر دفاع مقدس( دآموز، دانشجو، فرهنگی و دانشگاهیفرهنگی )دانشبازخوانی میزان حضور و انواع مشارکت اقشار  -

 ر فرهنگی در دفاع مقدس  آمار شهدا، جانبازان و اسرای اقشا -

 « در پشت جبهه های آموزشی رزمندگان»مجتمع -

-  ..... 

 1های اخالقی، معنوی، آموزشی و پرورشی در سیره شهدا: ارزش10فصل 

 شهید ابراهیم هادی -

 شهید دکتر چمران -

 شهید صیاد شیرازی -

 شهید کاوه  -

 
تالش می 1 سیره چند شهید شاخص،  و  مرور شخصیت  با  درسها  این  در  تذکر:  انتخاب شهیدان  .  معیارهای  بگیرند.  انس  الگوها  این  با  دانشجویان  تا  شود 

.  3. جوان بودن شهید،  2. جامعیت شخصیت شهید،  1عیارها شهدای دیگری را مطرح نمایند:  متوانند بر اساس این  شاخص به قرار زیر است و مدرسان می

. منابع مکتوب در دسترس در مورد سیره شهید وجود  5. از قشر فرهنگی بودن شهید )معلم، دانشگاهی، دانش آموز، دانشجو و دانشمند(،  4بومی بودن شهید  

های خواهران دانشگاه فرهنگیان تعداد بیشتری از شهدا از شهدای خانم و یا دا خانم باشد و حتی در پردیسه . ترجیح این است که یکی از ش6داشته باشد،  

 مادران و همسران شهدای شاخص که دارای معیارهای فوق باشند انتخاب شوند.  
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 شهید باقری -

 سلیمانی اسمشهید ق -

 یکی از شهدا و ایثارگران خانم -

 مروز  گ دفاع مقدس به مثابه ارمغانی برای زندگانی ا: فرهن 11فصل 

 دفاع مقدس به مثابه فرهنگی برای حیات -

 فرهنگ دفاع مقدس به مثابه راهبردی برای دهه چهارم انقالب اسالمی -

 گ دفاع مقدس برای زندگی فردی و اجتماعیهای فرهندرس -

 ریس و یادگیریهای تدبرد راه. 3

 تهیه نماید  القی/ تربیتی شهدای فرهنگیزارشی از زندگی و سیره اخبا معرفی استاد، دانشجو گ -

 مشارکت در بحث و گفتگو در مورد مصادیق فرهنگ جهاد و مقاومت در زمان حاضر  -

 های مربوط به دفاع مقدسها و برنامهنمایشگاه بازدید از موزه جنگ و یا حضور در  -

-تربیتــی تجلــی ایبندی ارزشهگ تحمیلی و یا شهدای مدافع حرم و صورتو یا مصاحبه با خانواده و همرزمان شهدای جنگو  گفت -

 یافته در گفتار و کردار این شهدا

و  های بنیادی یا صنایع هوارداشتند در عرصه سلولهای بزرگی را بمطالعه و تهیه گزارشی از مراکز علمی که با فرهنگ جهادی گام -

 .(فضا و یا تسلیحاتی )مانند پژوهشکده رویان و ..

ت بازدید از موزه دفاع مقدس استان و یا مناطق ساع  4مرکز آموزشی و مدرس مربوطه موظف است حداقل   -

 اع مقدس و یا اماکن مشابه را در برنامه دانشجویان قرار دهد. دف 

 

 موزشیمنابع آ. 4

 برای بخش تاریخچه دفاع مقدس:  

 هران: سمت. ف دفاع مقدس. چاپ بیست و یکم، ت(. آشنایی با علوم و معار1397) یو پیری، هاد تبیشربتی، مج -

 (. آشنایی با دفاع مقدس، چاپ اول، انتشارات خادم الرضا )ع(. 1387و معارف دفاع مقدس )ه علوم پژوهشگا -

 رکز اسناد و تحقیقات سپاه پاسداران.: متا پایان: بررسی وقایع سیاسی نظامی جنگ، تهران(. آغاز 1391درودیان، محمد ) -

 ، مرکز اسناد و تحقیقات سپاه پاسداران. 3تا  1جلد ها، (. جنگ ایران و عراق: پرسشها و پاسخ1391رهاد )درویشی، ف -

 

 برای بخش آشنایی با فرهنگ دفاع مقدس 

در دفــاع مقــدس. قابــل بازیــابی رش (. مقاله تاریخ شفاهی نقش وزارت آموزش و پرو1395نوربخش، رحیم و حشمتی، فریده ) -

 com/fa/http://navideshahed.در: 

 مجموعه کتب سیره شهدای شاخص  -

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 5 

http://navideshahed.com/fa/
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 نمره  10میزان  ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به

 نمره  5ها ر فعالیته و مشارکت دهای یادگیری پیش بینی شدر فعالیتو دارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشج

 نمره  5ف عملکردی ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالی
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 سرفصل درس »روانشناسی تربیتی« 

 . معرفی درس و منطق آن 1

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

ای  بینی شده های پیش ها و موقعیتبا مسئله  سش های جدیدی روبرو می بییند و نیازمند آن هستند تامعلمای همواره خود را با این پر

ه  ها به طور مداوم باید ب ای برخورد نمایند. آنرو هستند به شیوه خالقانه آوردند/ روبه که دانش آموزان با خود به کالس درس می

ارزش است؟ دانش    د پاسخ دهند: چه اهدافی برای یادگیری دارای بیشترینای خوهایی از این دست در فرآیند عمل حرفه رسشپ

توانمندی  چه  از  ظرفیتآموزان  و  موقعیت ها  خلق  در  آنان  نقش  برخوردارند؟  چهایی  چیست؟  بخش  اثر  یادگیری  گونه  های 

براتوانند از موفقیت می انشناسی تربیتی به دانشجو معلمان  تخاذ تصمیمات در آینده بهره بگیرند؟ مطالعه روی اها و خطاهای خود 

شوند استفاده نموده و  رو میاز یافته های علمی پژوهشی برای پاسخ به مسئله ها یا پرسش هایی که با آن روبه کمک خواهد کرد تا  

 ت خود در آینده کمک کنند.  بیاها و نیز متراکم شدن تجردر آن به توسعه ظرفیتبتواند با تعمق 

 مشخصات درس

  نظری: نوع درس

 2تعداد واحد: 

 32تعداد ساعت: 

 تربیتیی: شایستگی کلید

 -نیاز: پیش 

برای  موردنیاز  تخصص 

تخصــص تدریس:   دارای 

 روانشناسی و علوم تربیتی

 تیروانشناسی تربینام درس به فارسی: 

 Educational Psychologyنام درس به انگلیسی: 

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

ینه تدریس اثر بخش تصمیمات آموزشی/ و تربیتی اتخــاذ ی علمی در زمهانقش یافته با شناخت

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

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن فرصت .2

 کلیات ول: ال فص 
 تعریف روانشناسی -

  ای روانشناسیهموضوعات و گرایش  -

 کاربرد روانشناسی در آموزش -

 گیری: تکلیف یاد 

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

 ارائه نماید.  

 فصل دوم: روانشناسی تربیتی 
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 ی تربیتیوانشناسف رتعری -

 بخش  روانشناسی تربیتی و تدریس اثر -

 معلمان کارآمد  -

 یتیهای پژوهش در روانشناسی تربروش -

 فعالیت یادگیری:

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

 د.  ی استفاده از یافته ها یا راهکارها ارائه نمایونگهای خود را در گزارشی مبنی بر چگیافته

 فصل سوم: رشد

 رشد انسان  -

 رشد چیست؟  -

 رشد شناختی -

 د اجتماعی و عاطفیشر -

 رشد اخالقی  -

 فعالیت یادگیری:

 .  ایدها را گزارش نمهای دیدگاه ها و تفات ای شباهت های مختلف در زمینه ابعاد رشد را مطالعه و در قالب یک جدل مقایسه دیدگاه 

 های فردیفصل چهارم: تفاوت

 فتار عوامل مؤثر بر ر -

 احساس و ادراک  -

 هوش -

o  هوش و مسئله طبیعت و تربیت 

o   هوش و رشد شناختی 

o  دید گاه های مختلف درباره هوش 

 های یادگیری و سبک تفکرشیوه  -

 شخصیت و خلق و خو  -

 انگیزش، آموزش و یادگیری -

 های فرهنگی و جنسیتی تفاوت  -

 فعالیت یادگیری:

لت های این  حوزه های مختلف را مطالعه و چگونگی استفاده از دال انجام شده در زمینه تفاوت های فردی را در های   شوهپژ

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

 تکلیف عملکردی: 

 و تأثیرات آن تحلیل نماید.  لعهعلم/ مربی را در مواجهه با تفاوت های فردی مطابا مشاهده یک موقعیت آموزشی تصمیمات م
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 فصل پنجم: استعداد 

 آنهاان  می ةهای »هوش« و »استعداد« و بیان رابط بیان تعریف

 «گذاری میان دو مفهوم »هوش« و »استعدادفاصله 

 میان آنها  ةهوش عاطفی و هیجانی و...( و رابطبیان تعریف دیگر مفاهیم مرتبط با طرح )خالقیت، تیزهوشی یا سرآمدی، 

 تعریف مصوب شهاب از استعداد  طرح شهاب بر مفهوم »استعداد« و بیان ة تکی  د برکیأت

 ای خاص( استعداد کلی، استعدادهمعرفی انواع استعداد )

 استعدادی طرح شهاب }با رعایت اختصار، در حد معرفی اجمالی{  ة بیان هشت حوز

 ر وجود تفاوت در استعدادها و بروز آنها بیان عوامل مؤثر ب

 ک عامل ژنتیبه اشاره 

 ه،...(اشاره با عامل محیط )خانواده، جامع

 دها تعامل دو عامل ژنتیک و محیط در تفاوت استعدا

 تأکید بر ایجاد بستر »محیط تربیتی مناسب« برای بروز استعدادها

  آنها در مدارسآموزان مستعد و علل عدم موفقیت بیان مشکالت شایع دانش 

 :فعالیت یادگیری

  ن یا یاستفاده از داللت ها   یلف را مطالعه و چگونگختم ی را در حوزه ها یفرد ی تفاوت ها  نهیزمشده در ام انج یها  پژوهش

  .و گزارش کند ییاثر بخش را شناسا سیتدر یها براافتهی

  :یعملکرد  فیتکل

 . دینما لیآن تحل تا ریمطالعه و تأث یفرد ی ا در مواجهه با تفاوت هار یمعلم/ مرب ماتیتصم یآموزش ت یموقع کیمشاهده  با

 فصل ششم: فرآیندهای شناختی
 پایین فرایند های شناختی وحسط -

 ده فرآیند های شناختی پیچی -

 درک مفهوم  -

 تفکر -

 حل مسئله  -

 خالقیت -

 تکلیف یادگیری: 

به روش کتابهای  در  را  شناختی  فرآیندهای  نموکارگیری  و  برسی  درسی  مهارت نه های  این  از  چگونگی  ای  و  شناسایی  را  ها 

 آن را مورد نقد و برسی قرار دهد.   وزشآم

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

 فصل هفتم: مدیریت کالس درس
 فصل هفتم: مدیریت کالس درس
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 اصول کلی مدیریت کالس -

 های مدیریت کالس ه شیو -

 فضای مطلوب برای یادگیری -

 ز مشکالت رفتاری یری اگشپی -

 یت رفتار نامناسبهای خاص برای هدامداخله  -

o قرارداد گروهی 

o  قرارداد فردی 

o ار خوب رفت بازی 

o  دوری موقت 

 مالحظات هدایت کالسی -

o های استعدادی آموزان با تفاوت گذاری دانش پذیرش و حرمت 

o برای ابراز وجود و بروز استعداد  ایجاد فضای امن در کالس 

o نو نقش فعال و محوری یادگیرندگا دن امر یادگیری بو توجه به شخصی 

o ساز بروز استعدادینه گر فرایند یادگیری و زمتلقی معلم به عنوان تسهیل 

o  هم بر  فعالیت تأکید  تدوین  و  استعدادها در طراحی آموزشی  »هدایت«  و  »شناسایی«  امر  تالزم  و  کالسی  های  زمانی 

 و روی یک سکه هستند(، د)»شناسایی« و »هدایت« استعدادها در کالس

 تکلیف عملکردی: 

های مدیریت بکارگرفته شده تهیه و نتایج را به  شی از روش عیت تربیتی در سطح مدرسه را مشاهده، و گزاردرس/ موقیک کالس 

 های علمی گزارش نماید.  اه نقد و بررسی و مبتنی بر یافته همر

 هشتم: کودکان با نیاز های ویژهفصل 
 به ناتوانی تال دانش آموزان مب -

 اختالالت حسی  -

 اختالالت جسمی -

 نیان ذهکم تو -

 اختالالت زبانی و گفتاری  -

 ری ناتوانی های یادگی -

 اختالالت رفتاری و عاطفی  -

 کودکان تیزهوش -

 کودکان سرآمد  -

 تکلیف یادگیری: 
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نیاز های ویژه بازد با  این گروه از دانش  به  ید نموده و نحوه آموزش و نوع خدمات ارائه شده  از یک مدرسه دانش آموزان 

 د.  آموزان را برسی و گزارش نمای

ها را در  ها مطالعه و یافته ه دانش آموزان با نیازهای ویژه را در سایر کشورهای ارائه خدمات ب با مراجعه به منابع علمی روش 

 قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند.  

 تدریس و یادگیری . راهبردهای3

یادگیری های  فرصت  از  نظریمس  استفاده  مطالعه  طریق  از  فردی  در  تقیم/  علمی  های  در ه  آن  کاربرد  و  تدریس  زمینه 

آموزشی/تربیموقعیت ویژگیهای  مطالعه  برای  شناختی  راهبردهای  بکارگیری  تفاوتتی،  رشدی/  در  های  فردی  های 

اثر بخشی تصمیمات    سطحرسه(، تحلیل و ارائه پیشنهادهایی برای ارتقای  های آموزشی/ تربیتی )کالس درس و مدموقعیت

 رسه.معلم/ مربی در کالس درس/ مد

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:
 ، مترجم رابعه موحد. انتشارات ارجمند. روانشناسی کاربردی برای معلمان(. 1397بنتهام، سوزان)

 رهنگی رسا.ت فترجمه سعیدی شاهده وهمکاران. نشر موسسه خداما .روان شناسی تربیتی(. 1391سانتراک، جان دبلیو )

ان(. تهران: مرکز زگاران و مدیر)راهنمای آمو  نامة شهابدست (.  1394لیقه دار، لیال )مجدفر، مرتضی؛ اصالنی، ابراهیم و س

 پژوهان جوان. ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش

   منابع فرعی:
 انتشارات آگاه.   ان:تهرنشناسی پرورشی )روانشناسی یادگیری و آموزش (. روا(. 1385سیف، علی اکبر )

 مند.تهران:  انتشارات ارج ، ترجمه مهشید فروغان.انشناسی کاربردی برای معلمانور(. 1389فونتانا، دیوید )

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری . 5

 ه  نمر 12آزمون مباحث نظری به میزان  ارزشیابی پایانی:

 ره نم 8مجموعه تکالیف عملکردی  ارزیابی پوشه کار:
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 های یادگیری و آموزش«سرفصل درس »نظریه 

 . معرفی درس و منطق آن1

ف درکی  مستلزم  اثربخش  وتدریس  شیوه  و  یادگیری  از  میزاینده  آن  نظریهقوع  به  مربوط  دانش  شامل  درکی  چنین  های  باشد، 

آ از  هر یک  کاربرد  و  آموزش  و  است  یادگیری  تدریس  فرایند  در  مکه  نها  تواند  می  آن  آگاهعلمکسب  کاربرد  در  را  و  ان  انه 

ب مربوط  اصول  هدایت  مقتضی  ضمن  درس  این  رساند.  یاری  ها  نظریه  از  هریک  موقعیتروش ه  در  تدریس  مختلف  های  های 

 یز آشنا می سازد. ه نهای تدریس به کار گرفته شدتربیتی، دانشجومعلمان را با سودمندی و کاربردی بودن روش

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 2: واحد د داتع

 32تعداد ساعت: 

 شایستتتتگی کلیتتتدی:
 یتربیت

 -نیاز: پیش 
تخصتتتص موردنیتتتاز 

دارای بتترای تتتدریس: 

ــوم تخ ــی و صــص عل تربیت

 روانشناسی

 های یادگیری و آموزشنظریهنام درس به فارسی: 

 Learning and teaching theoriesنام درس به انگلیسی: 

 گیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:یاد پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد 

ل یــادگیری را در یادگیری و آموزش، شــرایط حصــول و عــدم حصــوهای ع نظریهضمن درک انوا

 ساس راهبردهای تدریس متناسبی بکار برد.های مختلف تربیتی تحلیل نماید و بر آن اموقعیت

 یری، محتوای درس و ساختار آنهای یادگ. فرصت2

 رزشیابی و معرفی منابع درس و اعالم نحوه ا طرحهفته اول: ارائه 

 ضرورت و جایگاه نظریه در علم ان بی-

 مکاتب تجربه گرا  -

 مکاتب خرد گرا  -

 نظریه های جدید در یادگیری -

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

 های آنی و ویژگیتعریف یادگیر -

   امعویژگی های نظریه یادگیری ج -

 مقایسه یادگیری با آموزش-

 یبه نظریات یادگیر  ارائه چارت مربوط-

 تکالیف عملکردی:
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 راجعه به منایع متعدد تعاریف مختلفی گردآوری و در قالب جدولی ارائه نمایند.واسته شود با ماز دانشجویان خ

 گیریهای رفتاری یاد فصل سوم: نظریه

 فعالیت یادگیری:

 وطه بحث و تبادل نظر شود. و درخصوص اصول مرب ش رفتارگرایان در کالس مطرحموزهای آنمونه هایی از روش

 ختی یادگیریهای شنافصل چهارم: نظریه

 فعالیت یادگیری:

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

 های خبرپردازی یادگیری  نظریه فصل پنجم:

 ری:یادگی لیتفعا
 ی در نظریه خبرپردازی. ارزیابی نقاط ضعف و قوت اصول یادگیر

 یادگیری های سازندگی فصل ششم: نظریه

 تکالیف عملکردی:
ی از نظریه های  مشاهده یک موقعیت آموزشی و تربیتی در کالس درس و تحلیل میزان تأثیر پذیری تصمیمات آموزشی/ تربیت

 یادگیری و کاربرد های آن. 

 نظریه نورو فیزیولوژیکی  م:هفتفصل 

 تکالیف عملکردی:

های  وده و یافته به مغز و ارتباط آن با آموزش و یادگیری را مطالعه نم  های منتشر شده در زمینه مطالعات مربوطت و پژوهش االمق

 خود را در قالب یک مقاله کوتاه ارائه نماید.  

 های یادگیری در آموزش  کاربرد نظریه شتم:فصل ه

 رفتاریرویکرد رد کارب

 کاربرد رویکرد شناختی

 گی یادگیریریه سازندکاربرد نظ

 کاربرد نظریه نوروفیزیولوژیکی

 تکالیف عملکردی:
لیل و تصمیمات  های مطالعه شده تح های مطالعه شده یک موقعیت آموزشی/ تربیتی را با استفاده از نظریه با استفاده از نظریه 

 تندات پژوهشی یا علمی ارائه نماید.مس آموزشی/ تربیتی خود را به همراه 

 زارهای شناسایی استعدادها ها و ابوشفصل نهم: ر

 مؤلفه( به عنوان مبنای شناسایی استعدادها 8های ذیل آنها )جمعاً شهاب از استعداد و مؤلفه گانة تعریف سه معرفی محورهای 

 عدادهااستگانة استعدادی شهاب به عنوان عرصة شناسایی شت های ه تبیین حوزه  -

 های مختلف استعدادی شهابها و حوزه های افراد مستعد در مؤلفه تبیین ویژگی -
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 های کاربردی( ستعد )ذکر مثال رفتاری افراد م معرفی نشانگرهای -

 لیست و...( ه، سیاهة رفتار، چک شناختی، کارپوشهای روان های شناسایی استعدادها )مشاهده، مصاحبه، آزمون شیوه  -

 رح شهاب ر طمعرفی کلی ابزا -

 مانة اینترنتیاطالعات به سابندی ابزار و مدیریت ورود  ذاری و جمعگبیان ضرورت و روش نظارت بر امر نمره  -

 تأکید بر عدم انحصار شناسایی در طرح شهاب به یک ابزار -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

شــود ضــمن ارائــه باشد، پیشــنهاد مــیختلف میی مهاعمیق دانش نظری مستلزم کاربرد آن در موقعیتبا توجه به اینکه درک  

های واقعی تدریس تأکیــد کارگیری دانش نظری در موقعیتبه  نظری به شیوه مشارکتی، بر انجام فعالیت های عملی و  مباحث

رشــد راهبردهــای  توانــد زمینــهحــیط آموزشــی مــیشود. عالوه براین تدارک فرصت های یادگیری غیر مستقیم و خــارج از م

 ختی دانشجویان را فراهم سازد.شنافرا

 ی . منابع آموزش4 

 : منبع اصلی

ویرایش هشتم، اکبر سیف،  ، ترجمه علیهای یادگیریای بر نظریهمقدمه(.  1398)اولسون، متیو.اچ و هرگنهان، بی.آر    -

 تهران: دوران.

 تهران: دوران. هفتمایش ویر .اسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزشروانشن(. 1390سیف، علی اکبر ) -

 موزگتاران و متدیران(.ب )راهنمتای آنامة شهادست(. 1394ر، لــیال )ی، ابراهیم و سلیقه دامجدفر، مرتضی؛ اصالن  -

 پژوهان جوان.تهران: مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش

 منبع فرعی:  

 دوم. . جلد اول و سمت. تهران: های آموزشی و پرورشیمهارت(. 1383ن )شعبانی، حس- 

 )پیشنهادی(ری . راهبردهای ارزشیابی یادگی5

 نمره( 8ارزشیابی مستمر) 5-1

 نمره 4ها های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتدر فعالیتدانشجو  عملکرد -

 مرهن 4عملکرد دانشجو در مجموعه تکالیف عملکردی  -

 نمره( 12ارزشیابی پایانی ) 5-2

 گیرد. پایان ترم صورت می ون مکتوب دربه صورت آزم های یادگیری و آموزشنی درس نظریهایاارزشیابی پ
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 «آموزش و پرورش یجامعه شناس سرفصل درس »

 . معرفی درس و منطق آن 1

ی بودن،  ماعتوان جدا از مقوله اجتدر هم تنیده است و نمی   تعلیم و تربیت امری اجتماعی است. تعلیم و تربیت با متن و زمینه جامعه

مسا در  مطالعه  پردبه  تربیت  و  تعلیم  تربی ئل  و  تعلیم  مسائل  واقعی  شناخت  دیگر،  بیان  به  مسائل  اخت.  تحلیل  و  تجزیه  مستلزم  ت 

، این امکان را پدید  رورشآموزش و پاجتماعی و فرهنگی محیط اجتماعی است. بنابراین درک دانشجویان نسبت به جامعه شناسی  

 درس جامعه شناسی آموزش و پرورش،   تربیت داشته باشد و  جامعه شناختی، نگاهی واقع بینانه به تعلیم و  دازمی آورد تا با چشم ان 

م  فراه    های تربیتی با توجه به مسائل عام جامعه و یا خاص منطقه خدمت دانشجویاناهانه راه حلای مناسب برای انتخاب آگزمینه

 می کند. 

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 2 حد:تعداد وا

 32تعداد ساعت: 

  شایستتتگی کلیتتدی:
 تربیتی

 -از: نیپیش

استاد متخصص بترای 

دارای تخصص تدریس:  

ــوم  ــه عل ــا جامع ــی ی تربیت

 شناسی

 جامعه شناسی آموزش و پرورشنام درس به فارسی: 

 Sociology Of Educationنام درس به انگلیسی: 

 لم قادر خواهد بود:ومعهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجپیامد

 بشناسد های دستیابی به مزایای اجتماعی راا اجتماع و فرایندی آموزش و پرورش برابطه -

 دستاوردهای و معضالت فعلی آموزش و پرورش در ایران را بداند. -

یر  تاثبه عنوان مکانی اجتماعی داشته باشد و بتواند  درک روشنی از مدرسه و روابط اجتماعی موجود در آن -

 آموزان تحلیل کند. انشارکان مختلف مدرسه را بر جامعه پذیر کردن د

 آموزش و پرورش بشناسد.  شناسی نظریات کالسیک جامعه  -

 های جلب مشارکت آشنا باشد. انواع سرمایه در آموزش و پرورش را بشناسد و با روش -

آم  - عدالت  روشمفهوم  با  و  بشناسد  را  توسعه وزشی  توهای  با  آن  ساختار  جه  ی  و  ایران  جامعه  شرایط  به 

 کشور آشنا باشد.  آموزش و پرورش 

 و ساختار آن  های یادگیری، محتوای درس. فرصت2

   شناسی آموزش و پرورششناسی و جامعهعه مروری بر آموزش، جامفصل اول: 

 ی آموزش و پرورششناسشناسی، جامعهتعاریف آموزش، جامعه

 ساختار اجتماعی 

 یای اجتماعیبی به مزاتیاهای دسفرایند

 پذیریجامعه

 ورش  وزش و پرشناسی آمهای جامعهمطالعه و مرور یکی از کتاب : یریتکالیف یادگ

 شناسی آموزش و پرورش و کاربرد آن  ی تعریفی از جامعهارائه: عملکردیتکالیف 
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 موزش و پرورش در ایران فصل دوم: دستاوردها و معضالت آ

 شکل نوین در ایران  به  تاریخچه آموزش و پرورش 

 المیدر ایران پس از انقالب اس بررسی روند تغییرات جمعیتی

 کنون   تا 60پرورش از دهه   روند معضالت آموزش و

 تاریخچه تربیت معلم و سیر تحول آن به دانشگاه فرهنگیان 

 یت  د از معضالت فعلی آموزش و پرورش به ترتیب اولومور 10تهیه فهرستی از : تکالیف یادگیری

 س شگاه فرهنگیان و ارائه در کالمروری بر اسناد باالدستی دان : عملکردیتکالیف 

 

 ی عنوان مکانی اجتماعفصل سوم: مدرسه به 

 پذیری دانش آموزان نقش مدرسه در جامعه

 آن  در یانسان  روابط و  مدرسه سازمان شناخت

 یاجتماع یهای نابرابر  و مدرسه

 مدرسه و خانواده 

 ی های دانش آموزگروه 

 ایران   یپذیری مطلوب از منظر جامعهجامعه  پذیری وتحقیق در خصوص امر چیستی جامعه : الیف یادگیریکت

از گروه :  عملکردیتکالیف   فهرستی  دانش تهیه  دانش های  سازمان  قالب  در  که  در کشور  متنوع  فعالیت  آموزی   ... یا  و  اموزی 

 هاند و بررسی اثرات فعالیت کنمی

 

 شناسی آموزش و پرورش جامعهی هافصل چهارم: نظریه

 (میدورک  لیام) ییگرا کارکرد هینظر

 (جنک ستوفریکر) یاجتماع  ینابرابر

 ( چ یلیا وانیا ره،یفر ،یفرهنگ کنش و پرورش و  آموزش هینظر)  ی انتقاد میپارادا

 ( انگی کلیما)  ی ریتفس هینظر

 جدول  کی  در اتینظر  نیا ی اصل ی هایژگیو انیب  و  تی ترب یشناخت جامعه ی ها هینظر ی بند  بقهط: تکالیف یادگیری

 صوص آن ی منابع بیشتر در خ انتخاب یک نظریه و مطالعه: یکرد عملتکالیف 

 

 فصل پنجم: انواع سرمایه در آموزش و پرورش 

 آموزان، اولیا( سرمایه انسانی )معلمان، دانش 

 نواع سرمایه در آموزش و پرورش  گیری از اهای بهره راهبرد

 و پرورش  رکت مردم در آموزشمشاراهبردهای جلب 
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 فکار عمومی آموزش و پرورش در ا

یادگیری جل:  تکالیف  نحوه  در خصوص  مشارکت تحقیق  برنامه ب  قالب  در  پرورش  و  آموزش  در  مردمی  گوناگون های    های 

 یار  رسهان، فرایندهای جلب و جذب خیرین مدرسه ساز و مدچون گسترش مدارس غیر دولتی، تعامالت انجمن اولیا و مربی

نوآوارائه:  عملکردیتکالیف   پیشنهاد  دو  جلب  ی  در خصوص  سازمانرانه  )اولیا،  مردم  و  مشارکت  و  ...(  ها  مدرسه  در سطح 

 منطقه

 
 فصل ششم: ابعاد سازمانی آموزش و پرورش؛ حاکمیت و بودجه 

 نسبت به آموزش و پرورش  ایتفاوت دیدگاه سرمایه گذاری و هزینه 

 های گوناگون و ایران رو پرورش از کل بودجه کشوزش مقایسه سهم بودجه آمو

 یه گذاری در آموزش و پرورش   تحقیق در خصوص اهمیت بودجه و سرما: تکالیف یادگیری

 های پیشرو در جهان بررسی سهم بودجه ی آموزش و پرورش ایران از کل بودجه و مقایسه با سایر کشور: عملکردیتکالیف 

 

 آموزش به فصل هفتم: دسترسی عادالنه 

 طبقه اجتماعی و آموزش و پرورش 

 ی الت آموزشتوسعه عد  

 اثیر آن بر توسعه عدالت آموزشی سیاست گذاری در خصوص مدارس غیردولتی و ت

 مروری بر مفاهیم موجود در زمینه چیستی عدالت آموزشی : تکالیف یادگیری

 اع مدارس خاصلب انوقا در آموزانگزارشی در خصوص اثرات جداسازی دانش تهیه : عملکردیتکالیف 

 یری. راهبردهای تدریس و یادگ 3

ل مشاهدات از زاویه نظریه  مل انجام می شود. کاربرد عملی دانش نظری و تحلیدر این درس، آموزش با توجه به پیوند نظریه با ع

شجویان، توجه به جنبه های  دانرار می گیرد. بنابراین، عالوه بر مطالعه منظم  های جامعه شناسی تربیت توسط دانشجو مورد تأکید ق

های  ارشهای دانشجویان و بهره گیری از روشد توجه است. بهتر است زمینه پرسش و پاسخ و تحلیل گزکاربردی این درس مور

 مشارکتی در آموزش فراهم شود.  

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 (. مرکز نشر دانشگاهی تهران. 1387مد)سر به جامعه شناسی تعلیم و تربیت، ترجمه غالمعلی  موریش، ایور. درآمدی

 تشارات روان. موزش و پرورش. تهران انآ(. جامعه شناسی 1395، علی )عالقه بند

 (. جامعه شناسی آموزش و پرورش. تهران. انتشارات سمت.1394شارع پور، محمود )

 منابع فرعی: 

 ی نور آواجامعه شناسی آموزش و پرورش. تهران: انتشارات  (.1392منادی، مرتضی)
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ها(. تهران انتشارات شرکت    ا و پنداشته حقیق در علوم اجتماعی) جلد دوم کندوکاوه(. تکنیکهای خاص ت1390رفیع پور، فرامرز)

 سهامی انتشار.

 )پیشنهادی(  . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره  8کالیف عملکردی و شرکت در مباحث کالس تکالیف یادگیری و ت ارزشیابی تکوینی:

 نمره 12کالس،  آزمون کتبی از مباحث انجام شده در ایانی:ابی پیزشار

 سایر نکات

سرفص بروزآوری  به  توجه  می با  پیشنهاد  هم ل،  است  ممکن  که  شده  معرفی  منابع  بر  عالوه  محترم  اساتید  با  گردد  کاملی  پوشانی 

فاده  آموزش و پرورش، بودجه و ... است  التهای مرتبط به خصوص در بحث معضابع جدید و فایل ها نداشته باشند، از منسرفصل

     نمایند. 
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 های تدریس« سرفصل درس »اصول و روش

 ق آن درس و منط. معرفی 1

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

-کل موثر آن بر بنیاد دانش و یافتهکند. »تدریس« فعالیتی موقعیتی است که شامی میالزهای تدریس را برای بکارگیری موثر روش

کردن فقط با کسب این  شود. چنین دانشی را معلمان آینده برای هرگونه عمل خود نیاز دارند؛ اما عمل معلمییهای علمی دنبال م

نمی بکارگیری روششودانش ممکن  برای  را  دانشجومعلمان  آنچه  تهاد.  آماده میی  به همراه دریس  تدریس  دانش  کند، کسب 

تواند شایستگی  ای از دانش و هنر که میاست؛ مجموعه تلفیق شده   های شخصیهای ساخت دانش تدریسی بر اساس تجربهابلیتق

طحی  ر سهای الزم و عمومی را برای دانشجومعلمان دمینهتدریس نامیده شود. اصول و روش های تدریس در پی آن است که ز

ان با مبانی، اصول و مراحل های تدریس شوند. در این درس، دانشجومعلمارگیری روشعام فراهم کند تا آنان قادر به ادراک و بک

است معلمان با منابع این    شوند از فنون آن در عمل بهره بگیرند. برای تحقق دستاوردی، ضروریشوند و قادر میتدریس آشنا می

ی  تدریسی معلمان پیشین در عرصه واقعی آشنا شوند و براهای  یی از تدریس و با برخی از اعمال و فعالیت هاحوزه علمی، با نمونه

رپ تواند به آنان کمک کند تا معلمان آینده در طول دوره آموزشی در معهایی داشته باشند. چنین شرایطی میاقدام به آن، تمرین

وقعیت های پیچیده آموزشی و  لعه، تصمیم گیری و ارزیابی نتایج تصمیمات در ممطاتجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به  

 ای علمی و پژوهشی باشند.  تربیتی مبتنی بر یافته ه

 مشخصات درس

  عملی -نظرینوع درس:

 2تعداد واحد: 

 48تعداد ساعت: 

  تربیتیشایستگی کلیدی: 

 -ز: نیاپیش 

بترای  متخصتص  استاد 

تخصــص تدریس:   دارای 

 بیتیتر علوم

 های تدریساصول و روشنام درس به فارسی: 

 Principles and methods of teachingنام درس به انگلیسی: 

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

آن لی ام کند که در آن نقش معلم به عنوان کارگزار اصای اقدبه ارائه تصویری از تدریس مدرسه

عمل خود را بــه عنــوان کــارگزار یــک کــالس  عرصه به روشنی تشریح و تبیین گردد و چگونگی

استناد دانش معتبر مدلل سازد و از برنامه خود دفاع نماید. همچنــین، دانشــجومعلم   درس فرضی، به

های تدریس خاص تدریس آشنایی دارد و برخی روشدر پایان این واحد یادگیری با اصول عام و  

شناسد و از منابع معتبــر تــدریس آگــاه اوت میهای متفهای بکارگیری آنها در موقعیتا قابلیتا بر

تــر را دارد و بــه پیگیــری دســتاوردهای علمــی جدیــد حــوزه کان شناسایی منــابع مناســباست و ام

 تدریس، متعهد است. 

 حتوای درس و ساختار آن های یادگیری، م. فرصت2 

شیابی تشخیصتی و اعتالم هت پیگیری درس و ارزاه موضوع و ایجاد انگیزه جایگفصل اول: طرح ضرورت و ج

 برنامه درس

 دانشجویان شناسایی انتظارات  −

  سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربوط −
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 معرفی برنامه و سرفصل درس  −

 تشریح منطق درس و کاربردهای آن برای معلمان  −

 شجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد. دانی تکالیف عملکردی و چگونگی ارزیابی از عملکرد معرف −

 

 :یریادگی  یها  تیفعال

را روایــت و مقبــول یــا نــامقبول بــودن آن را مــدلل  ای خود را یــادآوری و آنلمان مدرسههر دانشجو یکی از تجربیات تدریس مع

 تشریح کند.

 

 فصل دوم: چیستی تدریس

 هاها و یادآوری تجربهنمونه ارائه −

 یستشریح چیستی تدر −

 ایتبیین نقش معلم در تدریس مدرسه −

 یادگیری:فعالیت های 

 کنند؟توانند چنین تدریس آگاه باشند و چگونه میهای چرا معلمان نیاز دارند از اصول و روش

 

 ریزی تدریسفصل سوم: برنامه

 ایمراحل تدریس مدرسه −

 ح درس سالیانهریزی تدریس: طربرنامه −

 انهریزی تدریس: طرح درس روزبرنامه −

 مدیریت کالس درس −

 فعالیت های یادگیری:

 نظر خود تهیه و به مدرس درس ارائه کند.   ومعلمان یک طرح درس سالیانه برای موضوع موردز دانشجهر یک ا

 س درس ارائه کند. هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس روزانه برای موضوع مورد نظر خود تهیه و به مدر

 

 های تدریسفصل چهارم: روش

 محورتدریس معلمهای شور −

 های تدریس شاگردمحور روش −

 توضیح دادن در کالس درس  −

 کردن معلم در کالس پرسش −

 های کالسی شاگردانمعلم با پرسش جههموا −

 فعالیت های یادگیری:
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 پردازند.ام و به تدریس میهای کوچک به طراحی تدریس بر اساس این روش اقددانشجویان در گروه 

 

 ری شاگردان دگیفصل پنجم: سنجش یا

 ی در کالس درس های آزمون و سنجش پیشرفت تحصیلروش −

 ا برای بکارگیری در کالس درس ها و مزایا و معایب آنهانواع آزمون −

 اهداف سنجش در کالس درس  −

 تدریسهای های اعالم نتایج به شاگردان در کالس درس در هر یک از روشروش −

 

 فعالیت های یادگیری:

 تجربی یا فرضی های ش یادگیری در موقعیتهای موثر سنجاره روشدربگفتگوی دانشجویان 

 

 . راهبردهای آموزش و یادگیری3

شود. دانشجوی این درس موظف جانبه آموزشگر ـ دانشجو انجام میهای کالس درس با مشارکت همه، آموزشن درسدر ای

ه طــرح احث شرکت نماید. همچنــین، دانشــجویان حــق دارنــد بــ مب اعالم شده به مطالعه منابع نیز بپردازند و در  است بر اساس برنامه

دقیقه در کالس درس  15یج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقت قبلی، تا ها یا نتاپرسش بپردازند و برای ارائه دیدگاه 

-ی مورد تمرین قرار مــیعملگردد و به صورت ک مبحث به صورت نظری ارائه میبه ارائه نظر بپردازند. در همه جلسات درس، ی

موزشگر یا بــه درخواســت دانشــجویان، شود که به تشخیص آهایی مطرح  ات درس ممکن است پرسشحال، در جلسگیرد. درعین

شود. این قبیل نیمسال انجام و ارائه  تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایانپاسخگویی به برخی از آنها می

درصد تجــاوز  50تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعداد آنها از  تواند برای همه یا برخی از دانشجویان جایگزینمی  هاپرسش

 نکند.

 

 . منابع آموزشی 4

 منابع اصلی:

  تهران: سمت سوم،چاپ سی و  ها و فنون تدریس.های آموزشی: روش(. مهارت1398)شعبانی، حسن.  -

 هران: مدرسه.تربیت معلم. ت دیشی فرایند یاددهی ـ یادگیری وزان(. با1386مهرمحمدی، محمود. ) -

ش(. مترجمــان: نــازیال کریمــی و دریس )چــارچوبی جــامع بــرای آمــوزش اثــربخ(. هنر و علــم تــ 2007مارزانو، رابرت. )  -

 دی تربیت.(. تهران: موسسه فرهنگی منا1394عبدالرحیم نوه ابراهیم )

 منابع فرعی:

لمین قرائتــی. تهــران: مرکــز فرهنگــی حجــت االســالم و المســ   (. نیم قرن تدریس و تبلیغ1395صنعت پور امیری، حسین ) -

 درسهایی از قرآن.
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 )پیشنهادی(  . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

گیرد که  مون مکتوب پایانی صورت میهای تدریس در قالب یک آزارزشیابی پایانی در درس اصول و روش  ارزشیابی پایانی:

های  منابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس پرسش ها و تجارب خود از کار عملی، مطالعهن یادگیری ویادر آن دانشج

 کنند.  آموزشگر، ارائه می

شود و از سوی دیگر برای  میهای بخش عملی درس را شامل  ارزشیابی ضمن نیمسال: ارزشیابی ضمن نیمسال از سویی تمام فعالیت 

 شود.ت جهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته میگیرد و دستاورد هر دو قسمسب یادگیری انجام میمنااطمینان از پیشرفت 

ت ارزارزشیابی  میکالیف:  لحاظ  هم  با  مباحث  در  مشارکت  و  درس  تکالیف کالس  انجام  که  شیابی  مواردی  در  آموزشگر  شود. 

 پژوهشی به اصالح آن اقدام کنند.   کاردهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهای او به یمصلحت بداند، اجازه م

 شود:  شیابی به شرح زیر محاسبه میز موارد ارزسهم هر یک ا

 درصد امتیاز   25به تکالیف و شرکت فعال در کالس:  خگوییـ پاس

 درصد امتیاز   40ـ آزمون ضمن نیمسال: 

 یاز  درصد امت 35: آزمون پایانیـ 

 

 سایر نکات: 

 رس مهم است: ن دمواردی که توجه به آن در ای

 آمادگی مدام برای فعالیت عملی.  .1

 ارکت جدی و موثر در مباحث کالس. شم .2

 درس. حساسیت به زمان  رعایت نظم حضور و .3

 رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی. .4

 و سایر منابع مفید.  مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر .5

 شود.گر تحویل میی که به صورت مکتوب به آموزشلیفظرافت و زیبائی ظاهری تکا .6
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 های راهنمایی و مشاوره«سرفصل درس »اصول و روش

 . معرفی درس و منطق آن:1

های بــالقوه در طــول زنــدگی راهنمایی مجموعه فعالیت های منظم و سازمان یافته ای است که به منظور حداکثر استفاده از توانایی 

که بدان وسیله به مراجــع کمــک مــی شــود تــا پــس از  . مشاوره رابطه رویاروی بین مراجع و مشاور استشوددرباره فرد اعمال می 

خویش تصمیمات مناسبی اتخاذ نماید،از طریق مشاوره مراجع می آموزد که چگونه یک زندگی ســالم و ســازنده را طــرح   شناخت

 ن ادامه دهد. ریزی کند و بدا

ن بــرای معلمــان مطــرح بــوده اســت. از طریــق دانش آمــوزا  تسهیل کننده فرایند تعلیم و تربیت  وانراهنمایی و مشاوره همواره به عن

یی و مشاوره می توان به توانایی ها و محدودیت های دانش آموزان پی برد،یکی از وظایف اساسی معلمان راهنمایی خدمات راهنما

 گــاهی معلمــان ازو مشــاوره بــه دانــش آمــوزان بــدون آیی موزان می باشد بــه طــور مســلم ارایــه خــدمات راهنمــاو هدایت دانش آ

معلمان در دوران تحصیل خود با مبــانی،   باشد، بنابراین الزم است دانشجو  های راهنمایی و مشاوره میسور نمیروشمبانی،اصول و  

ای خــود را بــه مشــاوره و    علم مدرســه نقــش راهنمــایینند درآینده به عنوان ماصول و روشهای راهنمایی و مشاوره آشنا شده تا بتوا

رشته راهنمایی و مشاوره محسوب می شــود کــه  ای دانشجویاناین درس به عنوان یکی از دروس پایه بر  خوبی ایفا نمایند. همچنین

  ز ورود به دروس تخصصی مشاوره می باشد.حرفه ای فراهم نموده وزمینه سا های الزم در آنها برای کسب مهارتهای پایهآمادگی

 سدر مشخصات

ــرینتتتوع درس:  -نظـ

  عملی

 (1+1)2تعداد واحد: 

 48ساعت: اد تعد

شایستگی کلیدی: 

 تربیتی

 -نیاز: پیش 

د متخصص بترای تااس

دارای تتتتتتتتتدریس: 

ــاوره و  ــص مشـــ تخصـــ

 روانشناسی بالینی

 های راهنمایی و مشاورهاصول و روشنام درس به فارسی: 

 Principles and methods of Guidance and counselingس به انگلیسی: نام در

 معلم قادر خواهد بود:ن این واحد یادگیری دانشجوپیامدهای یادگیری: در پایا

لعه درس مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره، با مفاهیم اساسی راهنمایی و مشاوره آشنا شده، در مطابا  

مشــاوره در نظــام و    ول مشاوره بهره کــافی ببــرد، بــه جایگــاه راهنمــاییفرایند آموزش از مبانی و اص

ا ش مشــاوره ای معلمــان در فراینــد تــدریس و کــالس درس آشــنآموزش و پرورش پی ببرد و با نقــ 

شود.همچنین از فنون و روش های شناخت راهنمایی و مشاوره دانش آموزان اطالعات کافی کسب 

 درسه بکار ببرد.نموده و بتواند در موقعیت واقعی م

در موقعیــت   مایی و مشاوره ر خواهد بود از اصول و فنون راهنقاددانشجوپس از گذراندن این درس  

که ازتفاوت های فردی، ویژگی هــا و مســایل و مشــکالت های واقعی مدرسه بهره برده و با شناختی 

 نها کمک نماید.شغلی و سازشی به آ -دانش آموزان پیدا می کند بتواند در زمینه های تحصیلی

 و ساختار آن درسهای یادگیری، محتوای . فرصت2

 مباحث اساسی :فصل اول

 مایی و مشاوره ضرورت راهناهمیت و  -
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 پرورشو مشاوره در نظام آموزش و فلسفه و اهمیت راهنمایی  -

 تاریخچه راهنمایی و مشاوره در جهان و ایران -

 راهنمایی و مشاوره در اسالم -

 ریف راهنماییمفهوم و تع -

 اصول و اهداف راهنمایی  -

 ت راهنمایی و مشاوره و خدما ایفوظ - -

 شاوره مفهوم و تعریف م -

 اصول و اهداف مشاوره  -

 تمفهوم و تعریف مشور -

 تعریف روان درمانی-

 درمانیو تکامل روان پیدایش -

 تفاوت بین مشورت،راهنمایی، مشاوره و روان درمانی  -

 :فعالیت یادگیری

 مطالعه مطالب فصل از منابع معرفی شده  -1

 ده از سوی مدرسحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شکت در بشارم -2

 مشاوره و روان درمانی و بیان تفاوت های آنهامشورت، مقایسه مفاهیم راهنمایی،  -3

 : فعالیت عملکردی

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

 آنمشاوره و الگوهای  ی و: انواع راهنمای دومفصل  

 از نظر موضوع ره و مشاو انواع راهنمایی -

 راشیوه اجاز نظر و مشاوره انواع راهنمایی  -

 انواع مشاوره از نظرموضوع -

 انواع مشاوره از نظر شیوه اجرا -

 فرایند تشکیل مشاوره گروهی-

 انههای یاورانواع گروه -

 الگوهای رایج راهنمایی -

 :فعالیت یادگیری

 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -1

 مدرس السی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سویر بحث های ک مشارکت د -2

 مقایسه انواع راهنمایی و مشاوره از نظر موضوع و شیوه اجرا و بیان تفاوت های آنها -3

 یان شباهت ها و تفاوت های آنهامقایسه الگوهای راهنمایی وب -4
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 : فعالیت عملکردی

 و ارایه گزارش آن در کالس درستحلیل و مقایسه الگوهای راهنمایی و مشاوره  -1

 وره و بیان کاربرد هریک از آنها درمحیط واقعی مدرسه انواع راهنمایی و مشاتهیه جدول مقایسه  -2

 : روش ها و فنون راهنمایی و مشاورهسومفصل  

 ریف روش و فنتع -

 روش های راهنمایی و مشاوره -

ــ  - ــ راهنمایون فن ــار،گروه ســنجی،مطای)مشاهده،مصاحبه،پرسشنامه،شــرح حــال نویس ــدی رفت لعه ی،واقعه نویســی،مقیاس درجــه بن

 موردی،مطالعه پرونده تحصیلی،سیاهه رفتار،آزمون های روانی(

محتــوا، و  ، برخورد با سکوت، سازمان دادن، انعکاس احساسعمراج  فنون مشاوره)گوش دادن،تشویق کردن، برخورد با مقاومت  -

یــا آرام  آرمیــدگی، ایفــای نقــش، به جلسه، همدلی، مواجهه سازی، تفسیر و بینش، رهبری قرارداد بستن، تعیین تکلیف، پایان دادن

 (، ارزشیابی و خالصه کردنبخشی، ارجاع

 ایمهارت های مشاوره  -

 ای معلمانهای مشاوره مهارت -

 وره با دانش آموزانمشادر نظر گرفتن تفاوت های فردی در راهنمایی و  -

 :فعالیت یادگیری

 منابع معرفی شده  مطالب از مطالعه -1

 ی طرح شده از سوی مدرسالسی و پاسخ به پرسش هامشارکت در بحث های ک  -2

 مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره با یکدیگر و بیان تفاوت های آنها -3

 ( و تحلیل مشاهدات به صورت مکتوبیلمده اجرای فنون مشاوره توسط متخصصان )مستقیم/ فمشاه -4

 : دیفعالیت عملکر

 رایه گزارش آن در کالس درستحلیل و مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره و ا -1

بیــان  -3زارشی ازآنها به مدرس طراحی و اجرای یک نمونه از هر کدام از فنون راهنمایی نظیر مشاهده، مصاحبه و....، و ارایه گ  -2

 لب گزارش کتبین راهنمایی و مشاوره درمحیط واقعی مدرسه در قافنوکاربرد هریک از 

لم (در مــورد یــک نفــر از دانــش آمــوزان و ارایــه با توجه به مشاهدات خود )مستقیم/ فــی اجرای فنون مشاوره توسط دانشجویان  -4

 تصویری و کتبی آن به مدرس -گزارش صوتی

 هنمایی و مشاوره دانش آموزانرا : نقش و وظایف کارکنان مدرسه در برنامهچهارمل  فص 

 یرمدرسهنقش و وظایف مد -

 نقش و وظایف معاونان مدرسه -

 معلم مدرسه نقش و وظایف -

 نقش و وظایف مشاورمدرسه -

 نقش و وظایف مربی پرورشی مدرسه -
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 نقش سایر متخصصان در فرایند راهنمایی و مشاوره  -

 نقش خانواده در فرایند راهنمایی و مشاوره  -

 نش آموز در فرایند راهنمایی و مشاوره ش دانق -

 :ادگیرییت ی فعال

 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -

 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2

ه مدرســه و بیــان اوررورشی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشمربی پمعاون،  مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،  -3

 تفاوت های آنها

 : فعالیت عملکردی

مربــی پرورشــی و ســایر متخصصــان در برنامــه راهنمــایی و مشــاوره   مشاور،،  معاون  تحلیل و مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،  -1

 مدرسه و ارایه گزارش آن در کالس درس

 راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش  : جایگاهپنجمفصل  

 ابتدایی و متوسطهراهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی  مه هایرناب -

 سطح آموزش عالی های راهنمایی و مشاوره دربرنامه-

 نقش و عمل مشاور در دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه -

 پرورش ایران ساختار و تشکیالت راهنمایی ومشاوره در آموزش و -

 ورشآموزی وخانواده در مناطق آموزش و پرنش خدمات و وظایف مراکز مشاوره دا -

 ایف مراکز مشاوره دانشجویی در دانشگاههات و وظخدما -

 :ادگیرییت ی فعال

 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -

 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2

 دایی و متوسطه و بیان تفاوت های آنهاابتمقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره درمدارس  -3

 : ملکردیفعالیت ع

 گزارش آن در کالس درس مشاوره در مدارس ابتدایی و متوسطه و ارایهتحلیل و مقایسه برنامه های راهنمایی و  -1

گزارش کتبــی آن  ایهز مشاوره دانش آموزی، خانواده و دانشجویی و ارتحلیل و مقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره در مراک   -2

 به مدرس

 در مدرسه خدمات مشورتی فصل ششم:

 تعریف مشورت -

 مثلث مشورت -

 ت و رابطه مشورتیمشورهای ویژگی -

 انواع خدمات مشورتی در مدرسه-
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 دانش آموزان والدینارایه مشورت به  -

 مراحل فرایند مشورت در مدرسه -

 مراجع -مشورت جو-رابطه مشورتگر -

 در مدارسده آموزش خانوا-

 وزان در مدارسآمتی برای ارتقای سالم زیستی دانششناخاندازی خدمات مشورتی روانراه  -

 :یت یادگیریالفع

 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -1

 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2

 ایی و متوسطه و بیان تفاوت های آنهابتدمقایسه برنامه های خدمات مشورتی در مدارس ا -3

 : لکردیفعالیت عم

 کالس درس دارس ابتدایی و متوسطه و ارایه گزارش آن درتحلیل و مقایسه انواع خدمات مشورتی در م -1

 انواده در مدرسه و ارایه گزارشی ازآن به مدرسهای خدمات مشورتی نظیر آموزش خطراحی و اجرای یک نمونه از برنامه -2

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری .3

فاده از شیوه ارایه مستقیم مباحــث نظــری بــه در داخل محیط آموزشی نیازمند است  ای یادگیری مستقیمتدارک دیدن فرصت ه

اری ارتبــاط میــان آموختــه هــای حلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. برقــرهمراه مشارکت دانشجویان و ت

ز محیط آموزشی،برقراری پیوند میان نظر و عمل آموزشی، بهره گیری از فرصتهای یادگیری خارج ا  حیطکالسی و الزامات م

ط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی دانشجویان در انجام فعالیت های عملکردی توسط مدرس از راهبردهای در محی

نظری راهنمــایی و مشــاوره توســط دانشــجو نش شد که منجر به درک عمیق تر مطالب وبکارگیری داتدریس این درس می با

یم نیــز مســتلزم مطالعــه فــردی و درک شــناختی فــرد در موقعیت های واقعی مدرسه خواهد شد.یادگیری غیر مســتق  معلمان در

 موقعیت های مختلف محیط آموزشی می باشد.

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 ی. ربیتی و روان شناستهران: نشر علوم ت. و مشاوره ن راهنمایی و فنو ولاص ،(. مبانی1398سیدصادق و قدمی، سیدامیر.) ی،نبو-

 دی گنجی، تهران، نشر ساواالن.اصول ومبانی مشاوره. ترجمه مه(. 1390گالدینگ، ساموئل.تی) -

 ن، انتشارات رشد.(. مقدمات راهنمایی ومشاوره. تهرا1390شفیع آبادی، عبداهلل ) -

 

 منابع فرعی:

 مرینهنمایی و مشاوره، مشهد، نشرت(. کلیات را1391د)حمیاصغری پور،  - 

 ان،انتشارات رشد مشاوره و راهنمایی، ترجمه باقر ثنایی و همکار (. زمینه1386گیبسون، رابرت و میشل، ماریان) - 
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 لی، تهران، انتشارات رشد (. راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصی1383صافی، احمد) - 

 هران، نشر دانژه شاوره و روان درمانی، ت(. فنون م1391ی، بهمن )همنتمدنی، مجتبی و ب - 

 

 پیشنهادی() . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره  10آزمون مباحث نظری)باز پاسخ،بسته پاسخ، چندگزینه ای و یا ترکیبی( به میزان   ارزشیابی پایانی:

 نمره 2بینی شده کالسییش عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری پ  رآیند:ارزشیابی ف 

 نمره  8یف)فعالیت( عملکردیه تکالمجموع ارزشیابی پوشه کار:

یادگیری در طول نیمسال،تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمســال انجــام مــی شــود. نده براساس تکالیف  ارزشیابی از یادگیر

 عیین شده است.ی تری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامدهای یادگیرمبنای ارزیابی تکالیف)یادگی
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 زی درسی« ریبرنامه اصول سرفصل درس »

 . معرفی درس و منطق آن 1

-های اساسی در آموزش و پرورش نوین است. آموزش نظامند«، یکی از فعالیت به عنوان یک »فرایریزی درسی  برنامه

نیازمند آن است که   تدابیریمند و گسترده،  قبلی همراه شود. چنین  تربیتی را  توانند فعالیتمی  با اتخاذ تدابیر  های عامالن فرایند 

تدابیر هدایته اتخاذ  فعالیتدایت کند.  معلم وگر  برنامه  های  تربیتی،  موقعیت  نامیده میمتعلم در  برنامهریزی درسی  ریزی شود. 

ریز درسی  سی هم »برنامهدر   ریزیهای متمرکز برنامهاست. معلم حتی در نظام های ضروری معلم  درسی با این معنا، یکی از فعالیت 

شود یادگیری استفاده از این پدیده مهم  یاری سبب میریز درسی اجرایی« است. چنین تکلیف و البته چنین اختگیر« یا »برنامهبهره 

ی  ریزی درسی براآشنائی با دانش آکادمیک برنامه  ریزی درسی یاحیات آموزشی برای معلمان ضروری گردد. دانستن زبان برنامه

است، ضرورت  ای در تولید ندارد و مصرف کننده صرف  معلم نقش عمده شود  علمان حتی در یک سیستم متمرکز که تصور میم

معلم )به  های آموزشی متمرکز هم  شود و در بسیاری از این سطوح در نظامدارد؛ زیرا برنامه درسی در »سطوح مختلف« تعریف می

دل شود، باید اتفاقا در نقش مقوم  جای آنکه به حلقه سست زنجیره تعلیم و تربیت ب  به  شکل فردی یا جمعی( نقش دارد. پس معلم

تقویت برنامه درسی در دستان معلم میکنبرنامه و  تبدیل شود.  نده آن ظاهر شود.  )برنامه درسی پوچ(  »پوچ«  به یک پدیده  تواند 

آموزش  ا از دستور کار خارج کند یا به صورت غیر موثر  ، رد آنچه در مرحله تولید به درستی تدوین شده استتوانیعنی معلم می

های دیگران نیاز به همّت و دقت معلم دارد تا  ای معلم است. به بار نشستن تالشهدهد. پرهیز از این دام، یکی از لوازم عمل حرف

یل چنین شرایطی نیاز دارند با  دل  شود، بر شاگردان تحمیل نشود. معلمان آینده به   محرومیت ناشی از حذف آنچه باید آموزش داده 

برنامهمبانی، اصول و م از فنونراحل  بتوانند  به همراه فهم    ریزی درسی آشنا شوند و  این مهارت  بگیرند. کسب  بهره  آن در عمل 

ین  دستاوردی، ضروری است معلمان با منابع اچنین  ق  ای معلم در موقعیت مدرسه است. برای تحق برنامه درسی، الزمه عمل حرفه

نان کمک کند تا معلمان تواند به آطی میریزی درسی آشنا شوند. چنین شرایههای برنامبرخی از اعمال و فعالیت  و  حوزه علمی

گر قرار  غنی  و  متنوع  تجربیات  معرپ  در  آموزشی  دوره  طول  در  وآینده  گیری  تصمیم  مطالعه،  به  قادر  و  نتایج    فته  ارزیابی 

 ی باشند.  زشی و تربیتی مبتنی بر یافته های علمی و پژوهشآموهای پیچیده  تصمیمات در موقعیت

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 2تعداد واحد: 

 32تعداد ساعت: 

 تربیتیشایستگی کلیدی: 

 -: نیازدروس پیش

استاد متخصص برای  

 تدریس: 

 متخصص برنامه ریزی درسی

 ریزی درسی برنامه  اصولسی: نام درس به فار

 The Principles Curriculum Development:نام درس به انگلیسی

یاد پیامده دانشجومعلم  ای  یادگیری  واحد  این  پایان  در  خواهد گیری:  قادر 

 بود:

های درسی مصوب،  ریزی درسی اقدام کند و با تحلیل برنامهبه تشریح اصول و مراحل برنامه-

 . سی اجرایی دروس اقدام کندریزی دربه برنامه

یک درس را تولید و  درسی خود برای    ، برنامه های درسی در مدرسهمه رناضمن تبیین انواع ب-

 ر از برنامه خود دفاع نماید.  ارائه کند و به استناد دانش معتب
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن . فرصت2 

 امه درسیمفهوم برنامه درسی و قلمروهای برن فصل اول:

 انواع تعریف از برنامه درسی -

 وزشدرسی و آممه برنا -

 درسی به عنوان یک علم ریزیگستره موضوعی حوزه برنامه -

 عملکردی: تکلیف

 تا به مقایسه تعاریف برنامه درسی از دیدگاه چند صاحبنظر برنامه درسی اقدام کند. م خواسته شوداز دانشجومعل

 مه درسیسطوح و انواع برنا :دومفصل  

 (برنامه درسی رسمی )مصوب و تجویز شده  -

 برنامه درسی اجرایی )تدریس شده( -

 ی پنهان برنامه درس -

 برنامه درسی پوچ  -

 ده برنامه درسی آزمون ش -

 برنامه درسی فوق برنامه -

 فعالیت یادگیری:
 بپردازد.  درسی مهتبیین نقش معلم در تحقق انواع برنادر معرفی هر یک از انواع برنامه درسی به 

 عملکردی: تکلیف
حلیل کند و ای را یادآوری و آن را روایت و تبرنامه درسی مدرسها یکی از تجربیات مواجهه خود با  خواسته شود ت  علماز دانشجوم

 بر اساس آن تحلیل به معرفی انواع برنامه درسی در تجربه خود اقدام نماید.

 های برنامه درسینظریه :سومفصل  

 اتئوری آیزنرمت -

 متاتئوری دکر واکر -

 کیهونمتاتئوری  -

 متاتئوری ژیرو، پنا و پاینار -

 همی یرمتاتئوری  -

 عملکردی: تکلیف
 های برنامه درسی بپردازد.نظریه در جدولی به مقایسه و تحلیل از دانشجومعلم خواسته شود تا

 ریزی درسیهای برنامهالگو  :چهارمفصل  

 الگوهای فنی -
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 های غیرفنیالگو -

 الگوهای میانه -

 :عملکردی تکلیف

 ئه شفاهی بپردازد.های آموزشی برتر را شناسایی کند و به ارامی در نظاریزی درسعلم خواسته شود تا الگوی برنامهنشجوماد از

 ریزی درسیعناصر برنامه :پنجمفصل  

 اهداف -

 محتوا -

 یادگیری-راهبردهای یاددهی -

 منابع آموزشی  -

 های یادگیرییتفعال -

 زمان -

 مکان آموزشی -

 گیرانفرا دینبگروه  -

 های ارزشیابی از یادگیریروش -

 ریزی درسیمراحل برنامه ششم:فصل  

 دافنیازسنجی و تدوین اه -

  ها و نقش درسی، معرفی انواع الگوهای انتخاب اهداف، معرفی انواع هدف  تشریح چگونگی تعیین اهداف در هنگام تولید برنامه

سی به تناسب رشته تحصیلی  های دراب اهداف و معرفی برخی از اهداف برنامهنتخریزی درسی، شرح اصول اآنها در فرایند برنامه

 دانشجویان.  

 :تکلیف عملکردی

های یک درس بر اساس اصول تدوین اهــداف از دانشجومعلم خواسته شود تا به تحلیل یک نمونه از اهداف و تبدیل آنها به هدف

 دازد.بپر

 های یادگیریانتخاب محتوا و فرصت -

اصول  ها  روش و فرصتو  محتوا  انوا انتخاب  یادگیری؛  اصول سازمانع سازمانهای  محتوا،  )وحدت،  دهی  محتوا  مداومت،  دهی 

 توالی و تعادل(.  

 تکلیف عملکردی:
 درس بپردازد.از دانشجومعلم خواسته شود تا بر اساس اصول سازماندهی محتوا به تحلیل محتوای یک 

 های یادگیریانتخاب فعالیت -
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ه و ابعــاد شناخت جامعــ های یادگیری آن، و سبکمخاطب  ناختبر ش مشتملهای یادگیری براساس موقعیت  فعالیتنتخاب  ل ااصو

 مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی آن، شناخت علم و محتوای آموزشی

 تکلیف عملکردی:

 نماید.ادگیری برای یک درس ارائه ت یهای یادگیری، چند فعالیاس اصول انتخاب فعالیتاز دانشجومعلم خواسته شود تا براس

 تدریس انتخاب روش -

 اس موقعیتهای تدریس براسفضای مجازی، اصول انتخاب روشهای تدریس در فضای واقعی و معرفی انواع روش

 انتخاب روش ارزشیابی از یادگیری -

 یتوقعهای تدریس براساس میادگیری، اصول انتخاب روش های ارزشیابی ازمعرفی انواع روش

 فصل هفتم: اجرای برنامه درسی

 وفادارانه نظام اجرایی -

 نظام اجرایی نیمه سازگارانه -

 ارانهرایی سازگنظام اج -

 عوامل موثر بر اجرای برنامه درسی شامل عوامل داخلی و عوامل خارجی -

 انی، هدایت و نظارتانسشامل  شناخت وضعیت، آماده سازی، تدارک نیروی  اقدامات اساسی در اجرای برنامه درسی -

 رنامه درسیمقاومت در برابر تغییر ب -

 عملکردی:  تکلیف

 در برابر تغییرات برنامه درسی  را شناسایی نماید و به ارائه راهکار بپردازد.ود تا علل مقاومت معلم از دانشجومعلم خواسته ش

 رنامه درسی فصل هشتم: ارزشیابی ب

 آن تورضردرسی و  برنامه یابیارزش مفهوم -

 سطوح ارزشیابی برنامه درسی -

بی هدف آزاد، الگوی ارزشیابی ســی ، الگــوی ارزشــیابی الگوی ارزشیابی هدف محور، الگوی ارزشیازشیابی شامل  الگوهای ار  -

 برگی و انتقاد آموزشیکرک پاتریک، خ

 بازنگری برنامه درسی -

 آموزش و یادگیری  . راهبردهای3

هر جلسه درس دانشجویان مشارکت    د؛ هرچند که درشوبا محوریت آموزشگر انجام می  درسهای کالس  در این درس، آموزش

و آنها موظف نمایند. درعینادارند  مباحث شرکت  و در  بپردازند  منابع  به مطالعه  اعالم شده  برنامه  اساس  بر  حال، در جلسات ند 

-دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می  استشود که به تشخیص آموزشگر یا به درخوایی مطرح  هدرس ممکن است پرسش

 شود.  یان نیمسال انجام و ارائه  د به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پاتوان 

 . منابع آموزشی  4
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 منبع اصلی: 

 ریزی درسی. تهران: علم استادان. ه(. اصول و مفاهیم اساسی برنام1395فتحی واجارگاه، کوروش ) -

 ریزی درسی. تهران: سمت.رنامه(. مقدمات ب1387) ملکی، حسن -

 بع فرعی: نم

 زش متوسطه. مشهد: به نشر.  ریزی آمومه مبانی برنا .(1393اهلل )پور، نعمتموسی-

 هران: انتشارات آستان قدس رضوی. مهرمحمدی، محمود )آخرین چاپ(. برنامه درسی: نظرگاهها، رویکردها و چشم اندازها. ت  -

 )پیشنهادی(  شیابی یادگیریارز. راهبردهای 5

 مباحث  مشارکت در  کالیف کالس درس و ارزشیابی انجام تو ضمن نیمسال نمره شامل ارزشیابی  10: تکوینیارزشیابی 

   آزمون مکتوب پایانینمره شامل  10ارزشیابی پایانی: 

 

 

 سایر نکات: 

 آن در این درس مهم است: مواردی که توجه به 

 ی کالس. وهاآمادگی مدام برای گفتگ  •

 مشارکت جدی و موثر در مباحث کالس.  •

 ایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس. عر •

 ام تکالیف و در فعالیت عملی.پژوهش در انجرعایت اخالق  •

 مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید.  •

 شود.ل میحویظاهری تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر ت  ظرافت و زیبائی •
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 سرفصل درس »مدیریت آموزشگاهی« 

 معرفی درس و منطق آن: .1

یادگیری اجرای  ارتباط درونی شاگرد   مدیریت آموزشی  برای    از طریق  و خالقانه  ذاتی  از ظرفیت  استفاده  و  استعدادهای خود  با 

د  با حضور  دانش  بازتولید  و  وتولید  تمام مراحل  او در  و مشارکت جویانه  فعال  است که در کالس درس  جر  ائم،  یادگیری  یان 

مندی از دانش یادگرفته در حل مسایل زندگی مستلزم  هره شود. عادت ورزی به یادگیری از طریق تولید دانش و بامکان پذیر می

 کب از عناصر مرتبط و محیط مناسب است. پشتیبانی معلمان و مدیران حرفه ای در فراهم آوردن ساختار منسجم و مر

دازش  های شناختی در پرر پرورش انسان کامل به لحاظ مهارتتحقق اهداف آموزش و پرورش به منظو  زشی پشتیبان آمومدیریت   

-رتهای تولید دانش و توسعه شناخت، به لحاظ مهاها برای تقویت مهارتهای اجتماعی در پیوند انسانلحاظ مهارت  اطالعات، به 

به رفتارهای منب برای عادت ورزی  باالخره های منطقی و جایافته در ساخها و موضعاز ارزشعث  های رفتاری  تار شناختی فرد و 

ات به  به توسعه دانش بشری است. بدیهی است که یکی از اهداف آموزش و پرورش ایجاد تغییرویشتن شناسی فرد در کمک  خ

دار در سیستم آموزشی  ت بنیادین معنییراهای جهانی است و بی تردید، تغیارویی با سیاستهنگام و مفید جهت توسعه پایدار و روی

 ر نقش مدیریت آموزشگاهی کلیدی و انکار ناپذیر است. اثر در توسعه سایر عرصه ها باشد و از این منظمنشاء تواند می

 مشخصات درس

 نظرینوع درس:

 2تعداد واحد: 

 32تعداد ساعت: 

 شایستگی کلیدی:

 -نیاز: پیش

موردنیاز  تخصص 

بتترای تتتدریس: 

ــص تخ دارای صــــــ

 ت آموزشیمدیری

 وزشگاهیمدیریت آمنام درس به فارسی: 

 educational administrationنام درس به انگلیسی: 

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

 ، فنی، فرهنگی و سیاسی مورد تحلیل قرار دهد. مدرسه را به عنوان یک سیستم اجتماعی -1

های  ها و یافته رونی و تحلیل مفاهیم، اصول، نظریهلیل سیستم مدرسه از منظر روابط درونی و بیا تحب  -2

 سازی محیط سازمانی مدرسه کنشگری فعال داشته باشد.در بهلمی  ع

نظریه  -3 با مدیریت مدرسبا کاربست  مرتبط  مفاهیم و اصول  راه حلها،  های علمی در زمینه کاهش  ه 

 زمانی ارائه دهد. سا تعارضات درون

 

 وای درس و ساختار آنهای یادگیری، محت. فرصت2

 ستم اجتماعیعنوان یک سیفصل اول: مدرسه به

 های بازسیستم  -

 اجتماعی مدرسه-مدل سیستمی -

 ه فنی، محیط، نتایج، بازخورد(عناصر اصلی سیستم اجتماعی مدرسه )افراد، ساختار، فرهنگ، سیاست، هست -
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 مان یادگیرنده سازمدرسه به عنوان  -

 فعالیت یادگیری: 

 پاسخ به پرسش های مطرح شده های کالسی و  مشارکت در بحث

 ده در زمینه مدرسه و سیستم اجتماعیبع معرفی شمطالعه منا

 تشریح وظایف مدرسه با توجه به عناصر اصلی سیستم اجتماعی آن

  فعالیت عملکردی:

 آن را به کالس ارائه نماید.  اجتماعی تحلیل و نتایج-را بر اساس مدل سیستمی آن درباره یک موضوع مبتال به در مدرسه، تحقیق و

 ظریات مدیریتفصل دوم: آشنایی با ن

 . نظریات سازمانی در مدیریت 1

 مدیریت کالسیک ▪

 تایلور ▪

 فایول ▪

 بوروکراسی وبر -

 .نظریات انسانی در مدیریت2

 ت نئوکالسیکمدیری ▪

 مک گریگور ▪

 هرزبرگ  ▪

 در مدیریت دید. نظریه های ج3

 اقتضایی ▪

 سازمان های یادگیرنده  ▪

 مدیریت از دیدگاه اسالم و سیره معصومین )ع(. 4

 : یادگیریفعالیت  

 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده 

 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه نظریه های مدیریت 

 کم بر هر یک از آنهاحا ی انواع الگوها و نظریات مدیریت آموزشی و اصولمعرف

 فعالیت عملکردی: 

 های مدیریتاساس نظریهت از رفتارهای حاکم بر مدرسه و تحلیل آن بر ک موقعیارائه ی

 فصل سوم: افراد در مدارس

 های مرتبط با آننیازها و نظریه -
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 سلسله مراتب نیازهای مازلو ▪

 قیتنیاز به موف ▪

 نیاز به استقالل ▪

 با آنبط های مرتباورها و نظریه -

 باور درباره علیت )اسناد( ▪

 برابری و عدالت سازمانی(انصاف )نظریه باور در باره  ▪

 ریه انتظار(لکرد فرد )نظانتظار از عم ▪

 خودکارآمدی معلمان -

 انگیزش درونی و بیرونی  -

 فعالیت یادگیری: 

 به پرسش های مطرح شده  مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ

 زمینه افراد در مدارس در مطالعه منابع معرفی شده 

 فعالیت عملکردی: 

 س درس ارائه نماید.حقیقات کاربردی جستجو و نتایج آن را در کالهای ارائه شده، مواردی از اقدام پژوهی یا تیهه نظردربار

 فصل سوم: مدارس پیشرو

 مدرسه کارآمد -

 نگ اعتمادمدارس مبتنی بر فره -

 جو شهروندی در مدارس -

 رمدارس متفک -

 مدارس اثربخش -

 فعالیت یادگیری: 

 پاسخ به پرسش های مطرح شده های کالسی و  مشارکت در بحث

 ده در زمینه مدارس پیشروبع معرفی شمطالعه منا

 یین کند.ضمن تحلیل و تفسیر ماهیت و تعریف اثر بخشی سازمان، مشخصات مدارس اثربخش را تشریح و تب

 فعالیت عملکردی: 

 ائه نماید.ارش تهیه و به کالس ارگز درباره مدارس پیشرو

 رسرتباط در مدافصل چهارم: ا

 تعریف و مدل کلی ارتباط -

 رتباطانواع ا -
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 یکسویه ▪

 دوسویه ▪

 های ارتباطیارتقای توانایی-

 صحبت کردن در جمع ▪

 های ارتباطیرسانه ▪

 منابع در فرایند ارتباطی ▪

 ارتباطی در مدارس هایشبکه-

 های رسمیشبکه ▪

 میرس های غیرشبکه ▪

 فعالیت یادگیری: 

 شده و پاسخ به پرسش های مطرح مشارکت در بحث های کالسی 

 ر مدارسه در زمینه ارتباطات دمطالعه منابع معرفی شد

 فعالیت عملکردی: 

 تحلیل و نتایج را به کالس ارائه نماید.هایی از ارتباطات رسمی و غیر رسمی را با الهام از مدل کلی ارتباط، نمونه

 عارض در مدرسهمدیریت ت جم:فصل پن

 تعاریف تعارپ -

 د تعارپع ایجامناب -

 منابع قدرت -

 های سیاسیبازی -

 عارپریت تمدی -

 رقابتی ▪

 تشریک مساعی ▪

 مصالحه ▪

 اجتناب ▪

 ایثار ▪

 فعالیت یادگیری: 

 ه مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شد

 رپمطالعه منابع معرفی شده در زمینه مدیریت تعا

 فعالیت عملکردی: 

 ائه نماید.هایی از آن را در قالب کالسی ارنمونهاست، تحقیق و های قدرت و سیدر زمینه بازی
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 فصل ششم: هدایت جامع  ✓

 مالحظات هدایت جامع 

 های استعدادی در هدایت توجه به همة حوزه  -

 آموزان رای همة دانش های هدایتی بفراگیری برنامه  -

 و جامعة محلی  متنوع هدایت موجود در مدرسه هایاستفاده از منابع و فرصت  -

 های هدایت جامع در مدرسه، منابع و فرصت هاروش

ظرف  استفاده  - مناسب از  مدرسه( جهت  شهاب  اجرایی  کارگروه  مدرسه،  شوراهای  و  )ارکان  آموزشگاهی  مدیریت  سازی یت 

 آموزانپرورش استعدادهای دانش   فضای مدرسه برای هدایت و

 سهفوق برنامه در مدرای هاجرای فعالیت  -

 و...(  ابخانه، آزمایشگاه، کارگاه ع یادگیری درون مدرسه )کتهای متنواستفاده از محیط  -

 های درون و بیرون مدرسه برگزاری و شرکت در مسابقات و جشنواره  -

 های علمی و آموزشیبرگزاری اردوها، بازدیدها و گردش -

 سرا، کانون فرهنگی و تربیتی و...( پژوهش  بیلارجاع به مراکز علمی، فرهنگی، هنری و... )از ق -

 دادهاها در خصوص شناسایی و هدایت استعشی به خانوادهبخیآگاه

 بدیل خود در فرایند شناسایی و هدایتتوجیه خانواده برای ایفای نقش بی  -

 موزگار و خانواده ضرورت تبادل اطالعات و هماهنگی میان مدرسه، آ -

 های هیجانی و احساسی(دداری از رفتارودن فرایند شناسایی و هدایت )خوی باتوجه به عدم قطعیت و مرحله -

 حوزة استعدادی برتر  زمان به دو یا سهی و توجه هم عدم تمرکز بر یک حوزة استعداد  -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

ستقیم مباحث نظری بــه همــراه ه ماخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائتدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در د

ر ایــن درس، آمــوزش هــای کــالس درس بــا تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شــده اســت. د  مشارکت دانشجویان و

موظف انــد بــر اســاس برنامــه  محوریت آموزشگر انجام می شود؛ هر چند که در هر جلسه درس دانشجویان مشارکت دارند و آنها

عالیت های عملکردی بــرای درک عمیــق، یــادگیری بهتــر و ابع بپردازند و در مباحث شرکت نمایند. انجام فمن  اعالم شده به مطالعه

 کارگیری آموخته ها در موقعیت های آموزشی نیز، مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشد. ب

 ی. منابع آموزش4

 منابع اصلی:

همکــاران. تهــران:   ر سلیمانی و، ترجمه نادمدیریت آموزشی: نظریه، تحقیق و عمل(.  1395هوی، و. ک.؛ میسکل، س. ج. )

 سمت.

 . تهران: یسطرون.رفتار و روابط در سازمان و مدیریت(. 1393د )میرکمالی، سیدمحم
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( لیال  دار،  سلیقه  و  ابراهیم  اصالنی،  مرتضی؛  مدیران(.ستد (.  1394مجدفر،  )راهنمای آموزگاران و  ن:  اهرت   نامه شهاب 

 ژوهان جوان. پکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانشمر

 منابع فرعی:

 تهران: موسسه کتاب مهربان نشر. ی )تئوری، تحقیق و کاربرد(.آموزش مدیریت(: 1392شیرازی، علی)

 ران: نشر کمال تربیت.. تهمدیریت آموزشی و آموزشگاهی(: 1391بهرنگی، محمدرضا )

 ن. تهران: نشر روانظری و اصول مدیریت آموزشینی مبا(. 1391عالقه بند، علی )

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری)پیشنهادی(5 

 نمره به ارزشیابی کتبی پایان ترم اختصاص خواهد داشت  15:  انیبی پای ارزشیا

 ان آموزش ها در طول ترم داده می شود نمره به فعالیت های دانشجو در جری 2:  ارزشیابی فرآیند

 رد.لیتی که استاد تعیین کرده است تعلق می گینمره به ارائه گزارش از تمرین یا فعا 3: ه کارپوشارزیابی  

یادگیرنده بر اساس فعالیت یادگیری در طول ترم، تکــالیف عملکــردی و آزمــون پایــان تــرم انجــام مــی شــود. مبنــای بی از  ارزشیا

یــــادگیری تعیــــین شــــده اســــت. هــــاییف )یــــادگیری و عملکــــردی( مــــالک هــــا و ســــطوح پیامــــد ارزیــــابی تکــــال
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 اوری در یادگیری« سرفصل درس »کاربست فن

 : . معرفی درس و منطق آن1

های آموزشی  های تعاملی تغییر کرده است. فناوری یادگیری بسیاری از آرمانی فناوری و ظهور برنامه با توسعهیادگیری  های  روش

بن  تی،مله یادگیری در هر مکان و زمان، یادگیری مشارک را از ج توان  ابراین میخودارزیابی و خودراهبردی تحقق بخشیده است. 

جهت خلق و مدیریت منابع و فرایندهای فناورانه جهت بهبود عملکرد آموزشی با هدف    فناوری آموزشی را به کارگیری فناوری

ندگان را وادار به تفکر در  گیریری و جستجوگری و سازندگی مفاهیم دانست که یادآموزان به یادگایجاد انگیزه و ترغیب دانش

و بهره مندی از فناوری یادگیری یکی از نیازهای معلمانی    بتوانند اطالعات پیچیده را تحلیل کنند. لذا آشنایی  سطوح باال نموده تا 

یاددهی و  ای  هی کار را دارند. با تلفیق فناوری در فرصت صهی آماده سازی فراگیران را برای ورود به جامعه و عر است که وظیفه

های  ی صحیح از فرصتاستفاده   بینند که چگونه خود را برایآموزان آموزش می، دانشیادگیری عالوه بر بهبود کارایی آموزش

 پیش رو بواسطه این فناوری در زندگی آماده کنند.  

 مشخصات درس

 عملی نوع درس:

 2تعداد واحد: 

 64 داد ساعت:تع

 تربیتی شایستگی کلیدی:

 - نیاز:پیش

برای   نیاز  مورد  تخصص 

متخصص تدریس:  

   ITوزشی و تکنولوژی آم

 گیری کاربست فناوری در یاد نام درس به فارسی: 

  Technology Use for Learningنام درس به انگلیسی: 

قادر دانشجومعلم  یادگیری  واحد  این  پایان  در  یادگیری:  خواهد    پیامدهای 

 بود:

م1 و  استانداردها  با  آشنایی  ضمن  توعیا.  به  الکترونیکی،  محتوای  تولید  محتوارهای  ی  لید 

   الکترونیکی در یکی از دروس رشته خود اقدام نماید.

 را در محیط های آموزشی بکار گیرد.   10. برنامه های کاربردی سیستم عامل ویندوز 2

  را یادگرفته و از آن استفاده   2010افزاری آفیس  های مهم و کاربردی مجموعه نرم.  بخش 3

 ند.  کن

 کنند.   افزارهای آموزشی طراحی و تولید . یک نرم4

 بپردازد.  افزارهای مختلف آموزشی.  به ارزشیابی نرم5

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: فرصت .2

 یادگیری  -های یاددهیفصل اول: فناوری و محیط

 اهداف -

 موزشیتکنولوژی آ -

 های آموزشیرسانه -

 هاایچندرسانه -
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 رتباطات در آموزشالعات و ااط فناوری -

 یادگیری الکترونیکی -

 های الکترونیکیتعامل در محیط -

 محتوای الکترونیکی  -

 استانداردها و معیارهای تولید محتوای الکترونیکی -

 ای کلیات تولید نرم افزارهای چندرسانه -

 ایندرسانهارزشیابی از محتوای الکترونیکی چ -

رار گیــرد و نقــاط تفــاوت و به طور دقیق مورد بررسی قــ های گوناگون تعاریف  ثالبا ذکر تعاریف و مفعالیت یادگیری:   -

 گردد. ق آن شناسایی تشابه مفاهیم با ذکر مصادی

از میــزان  شود در مورد مفاهیم مطرح شده به تحقیق پرداخته و گزارشــیاز دانشجو معلمان خواسته میتکلیف عملکردی:   -

 ی یادگیری تهیه نمایند.  براهای کاربردی فناوری استفاده و جنبه

 های کاربردی آنو برنامه Windows 10 سیستم عاملآشنایی با فصل دوم:  -

 افاهد -

 آشنایی با محیط ویندوز  -

o  اتصال برنامه به نوار وظیفه 

o تنظیمات زمان و تاریخ در ویندوز 

o  10ها در ویندوز پنجره 

  Control Panelیستم در تنظیمات س -

o م افزار از سیستحذف نرم 

o  ایجاد حساب کاربری و تنظیمات آن 

o وز ور برای ویندایجاد رمز عب 

o های فارسی در ویندوز نصب قلم 

 Windows 10ای کاربردی همهبرنا -

 Photosی نمایش و ویرایش تصاویر در برنامه -

o  10پخش فیلم و موسیقی در ویندوز  

o برنامه(ی نقاشیPaint) 

o ی نمایش با برنامهبرداری از صفحهعکسSnipping Tool  

o  ضبط صدا درVoice Recorder  

o ی ماشینبرنامه(حسابCalculator ) 

o  ابزار ذره( بینMagnifier) 
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 انتقال اطالعات  -

o  انتقال اطالعات به لوح فشرده 

o ی جانبی فلش به هارد رایانه انتقال اطالعات از حافظه 

 مدیریت ویندوز  -

o مد(یریت وظایف در ویندوزTask Manager) 

o یستبازیابی س(مSystem Restore) 

های کــاربردی ی قرار گرفته و جنبهی استفاده از آن مورد  بررسو نحوه   10وز  عامل ویند  محیط سیستمفعالیت یادگیری:   -

 قیق مورد واکاوی قرار گیرد. و لزوم فراگیری آن  به طور د

هــای کــاربردی و برنامــه م کــرده نظــیت  Control Panelشــود سیســتم را در ن خواسته مــیاز دانشجومعلماتکلیف عملکردی: 

 در سیستم خود ذخیره نمایند. های ساخته شده رارا مورد استفاده قرار دهند و فایل 10مختلف ویندوز 

 

 Office  2016آشنایی با برنامه های پرکاربرد مجموعه نرم افزاریفصل سوم: 

 اهداف •

  2016ی آفیس نرم افزار یمعرفی مجموعه •

 ها مشترک در آن ی آفیس و اصول کارعهجموهای ممحیط برنامه •

o وج از برنامه یل و خربستن فا 

o  ها کردن فایلذخیره 

o  موجود هایفایلبازکردن 

o  ها انتخاب داده 

o  ها برش، کپی و چسباندن داده 

o ها لغو آخرین فرمان انجام شده و تکرار فرمان 

o در آفیس  حفاظت از فایل 

o فیسی آکلیدهای میانبر مشترک در مجموعه  

 متن در آنو اصول تای   2016آشنایی با واژه پرداز ورد  •

o ی آن اجرای ورد و محیط برنامه 

o  در ورد تای  متن اصول کلی 

o کلید و اصول تای  استاندارد آشنایی با صفحه 

o بندی کاراکتر و پاراگراف قالب 

o  درج انواع لیست در سند 

o با اشیای گرافیکی در ورد  کار 
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o های هنری طرحو  ایجاد کادرهای متنی 

o  درج تصاویر در سند 

o ها و ویرایش آن ختلف در سنددرج اشکال م 

o ند درج انواع نمودار در س 

o  درج نمادهای ویژه و عالئم ریاضی 

o  اصول کار با جدول در ورد 

o  ی صفحات تنظیم حاشیه، جهت و اندازه 

o کردن صفحاتچند ستونی  

o زمینه برای صفحات قراردادن کادر و پس 

o پاصفحه ، افزودن شماره صفحه  رصفحه و ا سکار ب 

o های سند ی عبارتورقی براایجاد پا 

o ی ورد  امهکار با ادغام پستی در برن 

o   شمارش در ورد 

o   چاپ سند 

افزار پاورپوینت و ایجاد فایل نمایشی در  آشنایی با محیط کار نرم •

 آن  

o   انتخاب طرحافزودن اسالید و(بندیLayout  ) 

o   یدها  اسالحذف ، کپی و انتقال 

o ی پاورپوینت  نماهای برنامه 

o  تلف در اسالیدها  و اشیای مخدرج عناصر 

o   طراحی اسالیدها 

o ر پاورپوینت  سازی دمتحرک 

o مدیریت اسالیدها و تنظیمات نمایش آن   

o  ی اسالید به اسالیدهای نمایش  افزودن پاصفحه، تاریخ و شماره 

o ایش اسالیدها در نمای نمSlide Show   

o  های دیگرالبآماده شده در قیش ی نماذخیره 

 Microsoft Excel 2016گسترده  ار صفحهافزآشنایی با نرم •

o ی اکسل  یط برنامهگسترده و محهآشنایی با صفح 

o ها  تغییر جهت کاربرگ 

o  ها ها و ویرایش آنواردکردن داده 
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o   حذف یا درج سلول، سطر یا ستون 

o بندی قلم)فونت(  لبقا 

o   تنظیم جهت متن و ترازبندی 

o ها یش و تنظیمات سلول راوی 

o ر اکسل نویسی و توابع دفرمول 

o  درج نمودارها در اکسل و تنظیمات آن 

o  ها  و کاربرگ  کارپوشهمدیریت 

o سازی، فیلتر و چاپ اطالعات در اکسل  مرتب 

o تنظیمات صفحه 

افزارهــای از نــرم یــک ک موجود در آن را توضــیح داده داده و کــاربرد هــری آفیس و مباحث مشترمجموعهفعالیت یادگیری:  

Office  ار دهند.ا مورد بحث و بررسی قردر آموزش و یادگیری ر 

ی ورد تای  کرده، گزارشــی ی سوال امتحانی کامل را در برنامهشود یک نمونهومعلمان خواسته میانشجاز دتکلیف عملکردی:  

 هــایی یکی از مباحــث موجــود در کتــاببه ارائه Power Pointی ه دهند. همچنین با استفاده از برنامهی اکسل ارائرا در برنامه

 درسی بپردازند.

 شبکه و اینترنتفصل چهارم:  

 اهداف   •

 ای  های رایانه مفهوم و انواع شبکه   •

 ی اینترنت  شبکه •

 فرایند کار با مودم برای اتصال به اینترنت   •

 معرفی مرورگرهای رایج  •

 (  Google Chromeموزش استفاده از مرورگر گوگل کروم )آ •

 تنظیمات مرورگر کروم  •

o  تنظیماتHistory کروم   رورگردر م 

o Bookmark   در مرورگر کروم 

 Google(Gmail  )لکترونیکی در سایت ااده از پستایجاد و استف •

 Googleاصول جستجو در موتور جستجوی  •

و ... را ارائــه داده و در  تجوی اینترنــت، مرورگرهــا، موتــور جســ از شبکه، شــبکه هایی از استفاده نمونهفعالیت یادگیری:   •

 ایند.ارد ذکر شده برای تسهیل امر یادگیری و آموزش بحث نممورد استفاده از مو
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ی اینترنت یک پســت الکترونیکــی ایجــاد کــرده، شود با اتصال به شبکهاز دانشجومعلمان خواسته میتکلیف عملکردی:   •

هایتــا از موتــور جســتجو بــرای جســتجوی اطالعــات و نهای آموزشی را در مرورگــر خــود اضــافه  ز وب سایتفهرستی ا

 رائه دهند.  زشی دروس رشته استفاده نمایند و گزارش را به کالس اآمو

 های صوتیاصول و روش طراحی و ویرایش پیامفصل پنجم:  •

 اهداف •

 های صوتی در تولید محتوای الکترونیکیاصول پیام •

 عرفی نرم افزارهای تولید و ویرایش صدام •

 نرم افزاری صدا  ت افزاری وسخ تنظیمات •

 AVS Audio Editorآموزش نرم افزار  •

  AVS Audio Convertorمعرفی نرم افزار مبدل صوتی 

اوت با دیگر های صوتی و تفهای صوتی بررسی شده  و در مورد نرم افزارهای ویرایش پیاماستانداردهای پیامفعالیت یادگیری:  

 نرم افزارهای آن بحث شود.

واســطه   صــوتی و بــه  هایاستاندارد های مطرح شده در مورد پیامشود با رعایت  از دانشجومعلمان خواسته میردی:  ملکتکلیف ع

 نرم افزار تشریح شده به ویرایش پیام صوتی بپردازد.

 های تصویریاصول و روش طراحی و ویرایش پیامفصل ششم: 

 اهداف •

 کیونیل طراحی پیامهای تصویری در تولید محتوای الکتراصو •

 انواع تصاویر گرافیکی •

 یر آموزشیاصول و ویژگیهای تصاو •

 یش تصاویرمعرفی ابزارها و نرم افزارهای تولید ویرا •

 SnagIt 2020.1.0.4965آموزش  نرم افزار  •

های و در مورد نرم افزارهای ویرایش پیام  های تصویری و گرافیکی را تشریح کرده استانداردهای پیامفعالیت یادگیری:   •

 .شودو تفاوت با دیگر نرم افزارهای مربوطه بحث ری تصوی

هــای تصــویری و مــورد پیــامرعایت استانداردهای مطرح شده در  شود بااز دانشجومعلمان خواسته میتکلیف عملکردی:   •

 ری بپردازند.ی نرم افزار تشریح شده به ویرایش پیام تصویگرافیکی و به واسطه

 های آموزشیش فیلمرای اصول و روش طراحی و وی فصل هفتم:  •
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 اهداف •

 لکترونیکیشی در تولید محتوای ااصول طراحی فیلم آموز •

 فیلم های آموزشی اصول و ویژگیهای فنی •

 اصول و ویژگیهای آموزشی فیلم های آموزشی •

 معرفی نرم افزارهای تولید فیلم های آموزشی •

 AVS Video Editor 9.2.1.349آموزش نرم افزار  •

 Camtasia Studio 2019.0.9.17643آموزش نرم افزار  •

استفاده از فیلم آموزشی در بهبود فرایند های آموزشی را تشریح کرده و های فنی فیلمیژگیو و  اصولفعالیت یادگیری:   •

 ی را مورد نقد و بررسی قرار دهند.یادگیر -یاددهی

ای تولید  فیلم آموزشــی در مــورد د هشود که با در نظر گرفتن استانداران خواسته میاز دانشجو معلمفعالیت عملکردی:   •

 ی فیلم تهیه کرده و آن را ویرایش نمایند.یک موضوع آموزش

 های آموزشیاصول و روش طراحی و ویرایش پویانمایی فصل هشتم: •

 اهداف •

 اصول طراحی پیامهای انیمیشنی در تولید محتوای الکترونیکی •

 ی پیامهای انیمیشن های آموزشیویژگیها •

 یمیشن تولید و ویرایش ان هایمعرفی نرم افزار •

  Adobe Flash Professional CS6 v12.0.0.481 فزارآموزش مقدماتی نرم ا •

  SWF Decompile Expert v3ش نرم افزار وزآم •

ال و تعامل آموزش تحقیق نموده و های آموزشی در فرایند انتقدر مورد میزان تاثیر و ضرورت انیمیشنفعالیت یادگیری:  •

 آموزشی را به نقد گذارند.لید انیمیشن تو نرم افزارهایی

استفاده از ورت انیمیشن آموزش به تحقیق بپردازد و با شود در مورد ضراز دانشجومعلمان خواسته میی:  عملکرد تکلیف   •

 افزار تشریح شده به ایجاد یک انیمیشن آموزشی اقدام نمایند.از نرم

 رونیکیلکتهای ااصول و روش طراحی و تولید آزمونصل نهم: ف 

 اهداف •

 ترونیکیهای الکاصول طراحی تولید  آزمون •

 های الکترونیکیاصول کلی در طراحی آزمون •

 ی نرم افزارهای آزمون ساز الکترونیکیرفمع •

 Wondershare QuizCreator 4.5.1آموزش نرم افزار  •
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ی مــورد بحــث و بررســی نیکــ های الکتروهای الکترونیکی و اصول طراحی آزمونهای آزمونویژگیفعالیت یادگیری:   •

 د.های الکترونیکی بیان شوافزارهای تولید آزمونت نرمقرارگرفته و نقاط ضعف و قو

شود با استفاده از نرم افزار تشــریح شــده ،آزمــون الکترونیکــی در مــورد از دانشجومعلمان خواسته میتکلیف عملکردی:   •

 وزشی دروس رشته تهیه و ارائه نمایند.مباحث آم

 ای(عناصر چندرسانهو روش طراحی و ویرایش رابط گرافیکی )ترکیب  ولاص فصل دهم: •

 اهداف •

 گرافیکیاصول طراحی و تولید رابط  •

 ایهای طراحی چندرسانهاصو و روش •

 نمای کلی یا نقشه نرم افزار آموزشی •

 افزارآموزشی نرم ای برای تولیدمعرفی نرم افزارهای چند رسانه •

  AutoPlay Media Studio  8.5.3.0  افزارآموزش نرم •

ای تواننــد عناصــر چندرســانهی که میس آموزش و نرم افزارهایی آموزشی در ارائهم افزارهاکاربرد نرفعالیت یادگیری:   •

 رسی قرار گیرد.  ایجاد کنند، مورد بحث و بر

با استفاده از عناصر و  شود تا بتوانند یک درس از دروس رشته را انتخاباز دانشجومعلمان خواسته میتکلیف عملکردی:   •

ولید محتوای الکترونیکی در آن رعایت آموزشی را تولید نمایند به طوری که استانداردهای ت  ای یک نرم افزارچندرسانه

 شده باشد.

 

 گذاری و انتشار نرم افزار آموزشیقفلفصل یازدهم:   •

 اهداف •

 شار نرم افزار آموزشی فرایند عمومی انت •

  GiliSoft Secure Disc Creator 7.3.0آموزش نرم افزار  •

 CD Label Designer 7.2.1 Build 767آموزش نرم افزار  •

افزارهای آموزشی مورد نقد و واکاوری قرار گرفتــه واصــول زیباشناســی گذاری بر روی  نرمعلل قفلفعالیت یادگیری:   •

 شی بررسی شود.افزارهای آموزبرای طراحی نرم

شده، روی نرم افزار آموزشــی خــود استفاده از نرم افزار تشرح استه می شود تا با خو از دانشجومعلمانتکلیف عملکردی:  •

 ن طرح متناسب با محتوای خود را برای جلد لوح فشرده  طراحی نمایند.قفل بگذارند و همچنی

 

 های آموزشیاصول طراحی و تولید اپلیکیشنفصل دوازدهم:  •

 اهداف  •
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 آموزشی ای هاصول و روش طراحی و تولید اپلیکیشن  •

 های آموزشی ننکاتی پیرامون طراحی و تولید اپلیکیش  •

 یشن آموزشی های آموزشی و فنی اپلیکاصول و ویژگی •

 افزارهای مهم برای طراحی اپلیکیشن معرفی نرم  •

 ( Appcheافزار اَپچه)آشنایی با محیط و اصول کار با نرم •

 شیابی اپلیکیشن ساخته شده ارز  •

ه  و ســاخت اپلیکیشــن هــای آمــوزش و نــرم های آموزشی گزارشی تهیه نمودر  اپلیکشند تأثیموردر  فعالیت یادگیری:   •

 مورد بحث و تحلیل قرار دهند. افزارهای آن را

رم افزارهای معرفــی شــده شود به کمک محتوای آموزشی درس و با استفاده از ناز دانشجومعلمان خواسته میتکلیف عملکردی:  

 های خود بپردازند.اپلیکیشن آموزشی همکالسی لیکیشن آموزشی پرداخته و در پایان به ارزشیابیاپ همراه، به ساختدر تلفن

 تدریس و یادگیری بردهای. راه3

زم است بر اساس منابع  شود و دانشجو ملدر این درس آموزش با محوریت استاد و مشارکت دانشجویان در کارگاه رایانه انجام می

ص استاد جلساتی به آموزش مباحث نظری و باقی ه و با آمادگی در کالس درس حضور یابد. به تشخیاختاعالم شده به مطالعه پرد

ی  ی یک پروژه ه آموزش عملی نرم افزارهای پیشنهادی برای درس پرداخته شود. از آن جا که دانشجو معلم ملزم به ارائهجلسات ب

 گردد.   س و انجام تدریجی پروژه در طول ترم پیشنهاد میکاله صورت محتوای الکترونیکی است، تمرین عملی در پایانی ب

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 دگیری ،  در دست تدوین و منبع اصلی خواهد شد. فناوری در یاکتاب کاربست 

 منابع فرعی:

ابزارها و نرم فزارها. تهران:    ها،توای الکترونیکی )نرم افزار آموزشی( استاندارد(. تولید مح1393عباسی، سیف اهلل؛ بادله، علیرضا. ) 

 دیباگران.

عبادل )ه،  حامد.   ، اهلل  سیف  اعظم؛  کار،  مدلل  کتاب1392لیرضا؛  تولید  روش  و  اصول  چندرسانه(.  الکترونیکی  تهران:  ای،  های 

 دیباگران.

( علیرضا.  بادله،  استاندارد سازمان آموز(. محتواساز آ1396عباسی، حامد؛  الکترونیکی)براساس  فموزش  و حرفهش  ای کشور(  نی 

 نیکی. تهران: دیباگران شغل محتواساز آموزش الکترو 

 ری)پیشنهادی(. راهبردهای ارزشیابی یادگی5

 گیرد.م میهای آموزشی انجابه منظور تعیین سطح اطالعات علمی پیشنیاز در این درس قبل از شروع فعالیتارزشیابی  آغازین:  

 نمره 5و ارزشیابی مستمر، کالسی ده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترمیرنارزشیابی تکوینی: ارزشیابی از یادگ
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 ارزشیابی پایانی:

 نمره   5نده بر اساس تکالیف یادگیری در پایان ترم، بصورت آزمون عملی از یادگیرارزشیابی  •

که در طول ترم مشخص  سی  آموزشی( با رعیات استانداردها براساس عنوان دراجرای تولید محتوای الکترونیکی )نرم افزار   •

 نمره 10گردد می

 : سایر نکات

 مواردی که توجه به آن در این درس مهم است: 

 مدام برای فعالیت عملی در هر جلسه.  ادگی . آم1

 . مشارکت جدی و موثر در کار با رایانه.  2

 . رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان.  3

 س محتوایی که تکلیف شده.اسا.  انجام تکالیف و در فعالیت عملی محوله بر 4
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 »شناخت سیستم عامل و رایانه« درس  سرفصل
 نطق آن: معرفی درس و م. 1

بیان ک  ابزار قدرتمندی در زمینه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و به جرأت می توان  رد که  امروزه رایانه به عنوان 

از فعالیتهای آموزشی و پژو  باشد  هشیانجام بسیاری  بیشتر کشورهای  بدون حضور رایانه سخت و گاهی غیرممکن می  . در 

در و  فناوری  صاحب  و  یافته  فناوری    توسعه  دانش  فراگیری  و  ای  رایانه  علوم  آموزش  توسعه  حال  در  کشورهای  بعضی 

دبیرستانها   مدارس،  اصلی  های  برنامه  جزو  سیساطالعات  و  رایانه  مبانی  آید.  می  بشمار  دانشگاهها  مهارت  عامل  تم  و  اولین 

هن تداعی نماید.  نمایی کلی از علم رایانه در ذ  و ... است که می تواند ایده و  ها  نه و انواع رایانه آشنایی کلی با سیستمهای رایا

ک  تسلط  ها  آن  از  استفاده  در  و  آشنا شده  آن  با  معلمان  دانشجو  این درس  در  برحسب  که  توانند  می  و  نمایند  می  پیدا  افی 

 انش آموزان آموزش دهند. ه دسرفصل ب
 مشخصات درس

 ریظننوع درس: 

 2تعداد واحد: 

 32تعداد ساعت: 

 CK شایستگی کلیدی:
 ندارد نیاز: پیش

استاد متخصص برای  

متخصص علوم  تدریس: 

کامپیوتر مورد تایید گروه  

 آموزش کار و فناوری 

 رایانه و عامل سیستم ناختنام درس به فارسی: ش

 Introduction to Computer and Operating :نتام درس بته انگلیستی

System 

شجومعلم قادر خواهتد پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دان

 بود:

از -1 رایانه  مبانی  تبیین  رایانه  ضمن  مقایسه  تا  گرفته  سخت  تاریخچه  اجزای  و  ها 

نحوه  نینرایانه، به تشریح سیستم عامل و وظایف آن و همچافزاری و نرم افزاری 

 امنیت رایانه بپردازد. 

به دیگران    ی آن را به کار برد و بتواند آن را انه اصول ارگونوم هنگام کار با رای -2

 نیز بیاموزد. 

و  -3 کرده  بررسی  را  افزارها  سخت  و  افزارها  نرم  همچنین  و  عامل  سیستم  انواع 

 آن ها را در حوزه آموزش معرفی نماید. جدیدترین و کاربردی ترین 

 ی، محتوای درس و ساختار آن:ی یادگیرهافرصت .2

 انه مبانی رای فصل اول: 

 ها، دسته بندی رایانه ها تاریخچه: تکامل، نسل های مختلف رایانه −

 مقایسه رایانه ها با توجه به حافظه، قدرت، قیمت و سایز −

و زمــان اســتفاده  فیــتدی ها و خروجی هــا، ابزارهــای ذخیــره اطالعــات، ظربررسی عملکرد سیستم های رایانه ای،  ورو −

 هرکدام

 نهاجزای سخت افزاری رایا −

 اجزای نرم افزاری رایانه −

 ایانهاصول ارگونومی کار با ر −



  

106 

                                                                                          
 

 تکالیف یادگیری: 

 پرسش و پاسخ و مشارکت فعال در مباحث درسی -

 را شرح دهد.طی گزارشی سیر تحول و تکامل رایانه و دستگاههای دیجیتال  -

 ت، قیمت و سایز با یکدیگر مقایسه نماید.، قدرهفظحاانواع رایانه ها را با توجه به  -

 انواع سخت افزارها و کاربرد آن ها را توضیح دهد. -

 ی نرم افزاری رایانه را شرح دهد.زااج -

 تکالیف عملکردی:

 ید.یک یا چند قطعه سخت افزاری را متصل نموده و درستی آن ها را بررسی نما -

 .ایدیک یا چند نرم افزار بر روی رایانه نصب نم -

 

 فصل دوم: نرم افزار سیستم عامل

 صب آخرین ویندوز ف سیستم عامل، انواع سیستم عامل، نحوه نعامل، وظای مفهوم سیستم −

 مدیریت پردازنده  −

 مدیریت حافظه −

 مدیریت پرونده ها −

 تکالیف یادگیری: 

 سیپرسش و پاسخ و مشارکت فعال در مباحث در -

 سه نماید.قابلیت آن ها را با سیستم عامل های قدیمی مقایو  طی گزارشی جدیدترین سیستم عامل ها را معرفی -

 مدیریت پرونده ها توضیح دهد. در مورد مدیریت پردازنده، مدیریت حافظه و -

 تکلیف عملکردی:

 آخرین نسخه سیستم عامل را نصب و پیکره بندی نماید.  -

 

 فصل سوم: امنیت رایانه

اط هــای های وجود ویروس، روش هــای انتقــال، خطــرات، احتیــ   انهویروس رایانه ای: بررسی کلی، تعریف ویروس، نش −

 عمومی

 معرفی آنتی ویروس ها −

 زارهای نگه داریپشتیبان گیری: اب −

 تکالیف یادگیری: 

 پرسش و پاسخ و مشارکت فعال در مباحث درسی -

 انواع ویروسهای رایانه ای را نام ببرد. -
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 های وجود ویروس رایانه ای را توضیح دهد.نشانه  -

 یروس رایانه ای را شرح دهد.انتقال وای روش ه -

 ا را توضیح دهد.ی ویروس هانواع آنت -

 تکالیف عملکردی:

 یروس، ویروس های رایانه را حذف یا غیر فعال کند.ک آنتی وبا کمک ی -

 از سیستم عامل پشتیبان گیری کند. -

 

 

 یراهبردهای تدریس و یادگیر. 3

سخنرا های  روش  از  است  بهتر  درس  این  آموزش  دانشجومعل  -نیدر  و  شود  استفاده  پاسخ  و  پرسش  کالسها  نمایشی،  در  مان 

وزشگر با تعیین پروژه های مرتبط با موضوع به صورت فردی یا گروهی زمینه یادگیری  مشارکت فعال داشته باشند و همچنین آم

 بهتر برای آن ها را فراهم نماید.

 

 مکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیازحداقل ا

 یم و تصاویر در کالسو پروژکتور و متعلقات آن جهت ارائه مفاه، ویدئانهرای •

 در کالس ای سخت افزاری و نرم افزاری آنیک نمونه رایانه جهت بررسی اجز •

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 تشارات حریم دانش. ان 8(. فناوری اطالعات 1395اشرفی، م. و هادی، ب. ) .1

 منابع فرعی:

 تشارات دیباگران تهرانمبانی کامپیوتر، ان(. 1393سعادت، س. ) .1

 (. انتشارات شیخ بهایی1392صدیقی مشکنانی، م. ) ستالینگز، و. سیستمهای عامل، ترجمه پدرام، ح. وف: اتألی .2

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 5

 با رایانه   ها  خ از دانشجو معلمان و شناسایی میزان آشنایی آنپرسش و پاس ارزشیابی  آغازین:

 نمره( 10تبی پایان ترم)برگزاری آزمون ک  ارزشیابی پایانی:

در پایان هر فصل، مشارکت در فعالیتهای کالسی، مسئولیت پذیری حرفه ای در  و پروژه های کالسی ارزیابی تمرین ها  کارپوشه:

 نمره(  10تجربیات عملی در کالس)
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 « سرفصل درس »سواد رسانه ای
 آن:  طق .معرفی درس و من1

های ارتباطی است و در این  وریهای مهم دنیای امروز، فنااند. از ویژگیگی بشر شده ها شتاب دهنده آهنگ تغییرات در زندرسانه

رسانه میدنیا،  قرار  اسنانی  تفکر  مرکز  در  بیشتر  روز  به  روز  مولفهها  از  و  سایر   های وجودی گیرند  کنار  در  بشر  زندگی  ساختار 

لمان به مثابه  شیر دولبه، الزم است دانشجومعاین ابزار به عنوان شمگیری صحیح و منطقی از  رود. به منظور بهره می  مارها به شمولفه

و حوزه  راهبردها  اصول،  عناصر،  با  آینده  با شناخت ویژگیمعلمان  کنند و  پیدا  انی، جسمانی  های عاطفی، روهای رسانه آشنایی 

 الش کنند.  ن زندگی بهتر تها در جهت ساختاجتماعی در کاربرد صحیح رسانه-نگیمخاطبان و نیز واکاوی بسترهای فره

معلمان رشته آموزش ک   دانشجو  با شناخت  فناوری  و  استفاده  کار  و  نقد  بر درک،  بود عالوه  قادر خواهند  این درس  مفاهیم  امل 

 یق یابند. توفآموزان در این حوزه ا، در هدایت و آموزش دانش هصحیح از  عناصر و اصول رسانه 

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 2د: تعداد واح

 32 تعداد ساعت:

شایستگی کلیدی: 

 موضوعی

 -ز: نیاپیش

استاد متخصص برای  

متخصص تدریس: 

موضوعی در زمینه رسانه  

مورد تایید گروه آموزش 

 کار و فناوری 

 ای سانهسواد رنام درس به فارسی: 

 Media Literacy:  به انگلیسینام درس  

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

های موجود را از منظر کارکردی های رسانه، رسانه ا و ویژگیبا شناخت اصول، کارکرده .1

 در قالب یک مقاله مورد نقد و بررسی قرار دهد.

رسانه  .2 سواد  دانشضرورت  برای  را  ویژای  منظر  از  حاضر  نسل  رشدی،  گیآموزان  های 

 یک نوشته اقناعی بیان کند. قالب ای درشناختی و نیازهای زمینه جامعه

های داخلی و خارجی را مقایسه و میزان  ای، وضعیت رسانه سواد رسانهی  هابا شناخت نظریه .3

 ر بیان نماید.  های موجود در قالب یک سمیناها را با نظریهانطباق آن

    د.ی اخالقی در قالب یک جلسه ارائه نمایمنظر کدهااز ها را وجوه مثبت و منفی رسانه  .4

 : های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: کلیات رسانه

 چیستی رسانه  -

 زبان رسانه  -

 های عمومیتاریخچه رسانه  -

 های دیداری اهمیت رسانه -

 فلسفه رسانه  -

 فقه رسانه  -

 پراکنی  و نشر اکاذیب ایعهش -
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 سی نکوهش تملق و چاپلو -

 انعکاس مشکالت  -

 تمسخر و استهزا -

 های رسانه ویژگی -

 ها )از منظر مفهومی، نوع ارتباط( انواع رسانه  -

 ی رسانه ردهاکارک -

 پیامدهای رسانه  -

 ، ...( 3، وب 2، وب 1ارتباطات تعاملی رسانه )وب  -

 یادگیری: تکالیف 

 ر مباحث درسیپرسش و پاسخ و مشارکت فعال د -

 رد بحث گروهی زمینه موضوعات مو در های جمعی کالسیمشارکت در فعالیت -

 :یتکالیف عملکرد 

 تهیه گزارشی از تاریخچه رسانه در ایران و جهان  -

 های داخلی و خارجی به کالسهایی از موارد دارای انحراف از فقه رسانه در رسانهه نمونه ائار -

 

 ای  فصل دوم: سواد رسانه

 سوادتعریف  -

 اطالعات، دانش، خرد  -

 ای تعاریف سواد رسانه -

 ای )در ایران و جهان( خچه سواد رسانهریتا -

 ای سانه سواد رابعاد  -

 ای اهداف سواد رسانه -

 ای د رسانهاهداف آموزش سوا -

 ای های آموزش سواد رسانهمولفه -

 ایهای آموزش سواد رسانهضرورت -

 یادگیری: تکالیف 

 مباحث درسیپرسش و پاسخ و مشارکت فعال در  -

 ای رسانه وادبیان نقاط مشترک و متفاوت تعاریف س -

 ی:تکالیف عملکرد 

 ای به کالس درس  ای در کشورهای پیشرو، اسالمی و منطقهش سواد رسانه تهیه گزارش از آموز -
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 ای در ایران به کالس ارائه گزارشی از وضعیت آموزش سواد رسانه -

 

 ای سواد رسانه هایفصل سوم: نظریه

 ای ای مرتبط با سواد رسانه هنظریه -

 نظریه برجسته سازی -

 یادگیری اجتماعییه نظر -

 نظریه استفاده و خشنودی  -

 ه تزریقی یا گلوله جادویی رینظ -

 نظریه انتقادی  -

 ت رپیچ سکونظریه ما -

 نظریه کاشت  -

 نظریه امپریالیسم فرهنگی  -

 نظریه نشر نوآوری  -

 ای کاربرد نظریه نشر و اشاعه در سواد رسانه -

 برتری نسبی  -

 ازگاری س -

 پیچیدگی  -

 ای خشونت رسانه -

 : یادگیریتکالیف 

 سش و پاسخ و مشارکت فعال در مباحث درسیرپ -

 ها ای و نقد و بررسی آنهای سواد رسانههنظری تحلیل -

 

 ی:عملکرد  لیفتکا

 های داخل و خارج و ارائه به کالس ای در رسانههای سواد رسانه تهیه گزارشی مستند از کاربرد نظریه -

 ای ای از خشونت رسانهئه مقالهتهیه و ارا -

 

 ای ای سواد رسانهعناصر و کارکرده ول،فصل چهارم: اص

 ای سانه اصول سواد ر -

 ای انتقادیالگوی پنج سطحی سواد رسانه -

 نه ای و کودکانرسا سواد -
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 ای و نوجوانان سواد رسانه -

 ای مراحل کسب سواد رسانه -

 ای الگوی آموزش سواد رسانه  -

 ای در آموزش سواد رسانهالمللی های بینفعالیت -

 در ایران یاه الگوی آموزش سواد رسان -

 : یریادگی  تکالیف

 یدرس مباحث در رکتمشا و  پاسخ و پرسش -

 ر کودکان و نوجوانان د ایتحلیل تفاوت آموزش سواد رسانه -

 المللی ای در مطالعات بینجایگاه آموزش سواد رسانه -

 : یعملکرد  تکالیف

نتقادی در قالب یک نوشته  ا   ای ای مبتنی بر الگوی پنج سطحی سواد رسانهرسانه  ارائه الگویی برای آموزش سواد  -

 علمی 

 کالس  ای در ایران و ارائه گزارش آن به سانهآموزش سواد ر  بررسی الگوهای -

 

 فصل پنجم: سبک زندگی و اخالق در رسانه

 ارتباط فرهنگ با سبک زندگی -

 جایگاه هویت در سبک زندگی -

 رسانه و سبک زندگی  -

 یرات سبک زندگی تغی -

 گرایی مصرف -

 مدگرایی  -

 نوادگی خا سستی روابط  -

 تغییر ادبیات   -

 ای رسانه در جمهوری اسالمی ایرانهگانه اخالق حرفمبانی سه -

 ق و دین تبیین رابطه اخال -

 تبیین رابطه دین و رسانه  -

 ها مسئولیت اجتماعی رسانه -

 کرامت انسانی  -

 ای رسانه اصول اخالق حرفه -

 یادگیری: تکالیف 
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 و پاسخ و مشارکت فعال در مباحث درسی پرسش -

 ای رسانه در جمهوری اسالمی ایران رفهگانه اخالق حهای داخل کشور از منظر مبانی سهانهتحلیل رس -

 :یتکلیف عملکرد 

 های مستند از تغییر سبک زندگی ناشی از نفوذ رسانه به کالس درسارائه نمونه  -

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری  -3

یم، استفاده  مند استفاده از شیوه ارائه مستقیم )توضیح مفاهیازهای یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی ن رصتتدارک دیدن ف

تحلیل و پاسخ  نقد و  های آموزشی( در مباحث به همراه مشارکت دانشجویان در  یمیشن نافیلم و  از اسالیدهای آموزشی و مشاهده  

شده  طرح  های  پرسش  استفاده    به  همچنین  عمیق های  شیوه   ازاست.  درک  برای  بمشارکتی  و  درسیری  رگیکا هتر  در    مباحث 

تدریسموقعیت واقعی  فعالیت های    است.  الزم  های  نتا  طراحی شده وعملی  انجام  نظر  یج  تحلیل  و کاربرد آن در زندگی مورد 

ی مورد توجه قرار گیرد. ارائه  همچنین استفاده از رویکردهای نوین آموزشی در ارائه درس و تکالیف یادگیری و عملکرد  .است

 ها توسط دانشجومعلمان طراحی شود.   رسانه استای آشنایی و درک بیشتر از نقاط مثبت و منفیر ردروس و تکالیف د

از فربهره گی  نیازمند استفاصت ری  از محیط آموزشی  از شیوه دهای یادگیری غیر مستقیم و خارج  های مطالعه فردی برای ارائه  ه 

   است. لی های تحلینیز ارائه نمونهیت عملی انجام شده و عالباحث درسی به صورت گزارش، تهیه گزارش کار از فبخشی از م

 

 منابع آموزشی -4

 بع اصلی: امن

 ای، ویراست دوم. تهران: انتشارات گل احمدی. (. سواد رسانه1394حسن. )گل احمدی،  .1

 هران: انتشارات مه آسا. های نوین. ت(. سبک زندگی و رسانه 1393فردرو، محسن. ) .2

 بع فرعی:  امن

ها در جمهوری اسالمی ایران: مفاهیم و  ی رسانهای و کاربرد(. اخالق حرفه1397ر. )احمدی، ظهی سن؛ خجسته، ح .1

 ارتباطات.ق. تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و مصادی

 ت ادیبان روز. شناسی. تهران: انتشارا (. رسانه1396آقاجانی، زهرا؛ حشمتی، سولماز. )  .2

 

 ادی( شنه)پیراهبردهای ارزشیابی یادگیری -5

  نمره   15 :برگزاری آزمون نظریارزشیابی پایانی: 

 نمره  5  :های شده و مشارکت در فعالیتهای یادگیری  پیش بینت عملکرد دانشجو در فعالیارزشیابی فرآیند: 

 

 
 

 مهم:   نکات
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با توجه به نظر استاد  حث  د بر محتوا دارد و تقدم و تاخر و یا ادغام مباهای مختلف صرفا جنبه تاکیدر فصل  ترتیب مطالب •

 پذیرد.صورت می

 ای ضروری است. نشجومعلمان به سمت نقادی رسانهاز سوی استاد درس برای جلب و هدایت دا  های عملیونه ارائه نم •

 أکید است. مورد ت نگارش بر مبنای دیدگاه تحلیلیو  تفکر انتقادیتشویق دانشجومعلمان به   •

روش • از  روهای  استفاده  و  تدریس  هفعال  توش  خالقیت  پرورش  استادای  فرصت   سط  خلق  یاو  و    دگیریهای  فردی 

 مورد تاکید است.       مشارکتی 
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 درس »هنرهای صناعی )کار با چوب(« صل سرف
 معرفی درس و منطق آن: . 1

اخته می شد. ص سی مانند خانه، وسایل آشپزخانه و... از چوب خالاز گذشته چوب استفاده فراوانی داشت. بسیاری از وسایل زندگ 

چوب صرف جــویی شــود. بــا ایــن از صفحات و فراورده های چوبی ساخته شود تا در مصرف امروزه تالش می شود تا این وسایل 

ز چوب استفاده می شــود. وجود هنوز هم در ساخت وسایل مختلفی مانند مبلمان، اسباب بازی های چوبی، تابلوهای چوبی و غیره ا

هــای مختلــف در آن فعالیــت مــی کننــد. یوانمنــدها و تمی شکل گرفته که افراد بسیاری با مهارتعظیلذا در حوزه چوب، صنعت 

قه افراد زیادی در دنیا هستند. لذا آشنایی دانشجویان و دانش آموزان بــا تبط با چوب نیز همچنان مطرح بوده و مورد عالهنرهای مر

باعــث رونــق  نگــه داشــتن و بــه روز کــردن هنرهــای مربــوط بــه چــوب،ده عت و هنرهای مرتبط با آن می تواند عالوه بر زناین صن

 ین حوزه شده و فرصت های جدیدی را بوجود آورد.اقتصادی و توسعه کسب و کارهای جدید در ا

 

 مشخصات درس

  -نظری نوع درس: 

 کارگاهی 

 1+1تعداد واحد: 

  64تعداد ساعت: 

  CKتگی کلیدی:  شایس 

 -نیاز: پیش
استاد متخصص برای  

متخصص در یس: تدر

حوزه هنر یا صنایع مربوط  

مورد تایید گروه  با چوب 

 آموزش کار و فناوری  

 صناعی )کار با چوب(«رسی: »هنرهای نام درس به فا

 Artificial arts( wood)نام درس به انگلیسی:       

 احد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:یادگیری: در پایان این و پیامدهای

 نماید.   کرده و تاریخچه استفاده از چوب را بیان تعریف را چوب-1

 ضیح دهد. ناسایی نموده و موارد استفاده آنها را توانواع مختلف چوب و فراورده های چوبی را ش-2

 یح دهد. ویژگی ها و خصوصیات چوب ها را بلحاظ بافت، شکل ظاهری، رنگ و غیره توض-3

استفا-4 مورد  تجهیزات  و  ابزارها  هرده  انواع  کاربرد  و  برده  نام  را  با چوب  کار  تدر  را  وضیح  یک 

 دهد. 

 نماید.    ابرای ساخت پروژه های چوبی کوچک را ذکرفرایند استفاده از ابزارها و تجهیزات ر-5

رباره آنها صحبت  برخی از مشاغل  و کسب و کارهای مرتبط با  صنعت چوب را نام برده و د  -6  

 نماید.  

اخت آن را آموزش  ا فروش را بسازد و نحوه سقابل استفاده شخصی ی  وبی چند نمونه محصول چ-7 

 دهد. 

هنر-8   به  را  خود  مندی  بیان عالقه  و صنعت چوب  چوبی  دانش    های  به  خوبی  به  را  آن  و  نموده 

 آموزان منتقل نموده و در آنها انگیزه مثبت ایجاد نماید. 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:تفرص .2

 مقدمات کار با چوب کلیات و ول:فصل ا

 ریز چوب در زندگی بشتاریخچه استفاده ا -

 ان تاریخچه استفاده از چوب در ایر -

 تعریف چوب  -
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 محاسن و معایب چوب  -

 تکالیف یادگیری: 

 تاریخچه استفاده از چوب در جهان و ایران را توضیح دهد.  -

 اید و معایب و محاسن آن را بیان کند.چوب را تعریف نم -

   دی:لکرتکلیف عم
 از چوب از ابتدا تاکنون  انجام تحقیقی در مورد تاریخچه استفاده   -

 

 ورده های چوبیفصل دوم: انواع چوب و فرآ 
 انواع چوب ها) سوزنی برگ ها و برگ پهن ها(  -

 و...(  چوب انواع درختان ) مانند چوب گردو،راش، کاج، بلوط، چنار، ممرز  -

 سه الیی، روکش، نئوپان، ام دی اف و...(  خته انواع فراورده های چوبی) مانند فیبر، ت -

 های چوب ) روکش های طبیعی و مصنوعی(   روکش انواع  -

   اورده های چوبی) ساخت اسباب بازی، مبلمان، لوازم منزل، کشتی، جعبه های بسته بندی و...(تفاده فرموارد اس -

 کاغذ و کتاب های درسیاستفاده از چوب در ساخت  -

 

 تکالیف یادگیری: 

 ع چوب ها را بیان نماید. کلی انوا ندیدسته ب -

 استفاده در صنعت چوب را نام ببرد. ر ختان موردانواع چوب د -

 های چوبی را نام ببرد و نمونه هایی از استفاده آنها را مثال بزند.رده فراو -

  تکالیف عملکردی:
 آورده های چوبیفر ول بندی شده برای بررسی و شناسایی انواع چوب و تهیه و تنظیم یک تابلو آموزشی جد -

 در صنعت چوب از انواع درختان مورد استفاده تهیه وارائه عکس و فیلم مستند  -

 از فرآوردهای مختلف چوبی ونه هاییمعرفی نم -

 معرفی چند نمونه از آثار چوبی   -

 

 فصل سوم: ویژگی ها و خصوصیات چوب 

 از نظرشکل ظاهری  های مختلفویژگی چوب -

 کمرنگ تا پررنگ و...( یره، کرم، صورتیگ ) قهوه ای روشن تا قهوه ای ترن های مختلف از نظرویژگی چوب -

 وازی و...(الیاف) الیف منظم، نامنظم، مهای مختلف از نظر ویژگی چوب -

 های مختلف از نظر بافت) نیمه سخت، سخت، نرم(ویژگی چوب -
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 ظر وزن) سبکی و سنگینی(های مختلف از نویژگی  چوب -

 ایط و زمان رویش آنها(شر مشخصات چوب ها) بلحاظ  -

 پذیری و پذیرش مواد دیگر از نظر ابزار کاری، رنگخصوصیات چوب های مختلف  -

 ی مسائل فنی چوب مانند: تعیین طول عمر، خشک کردن چوب و نگهداری چوبرسبر -

 تکلیف یادگیری:

فت، وزن، کاربرد با رسی ویژگی های هریک از آنها بلحاظ رنگ، الیاف، بحث و گفتگو درباره انواع چوب و بر  -

 و...

 تکالیف عملکردی:

کل الیاف آنها، کاربرد رایج، وزن و سایر  نمونه از انواع چوب، رنگ و ش 5ل مصور حداقل  یک جدو در قالب -

 ا جمع آوری و ارائه نماید.ویژگی های هر یک ر

 چوبی خانگی یا اداری را بررسی و گزارش نماید. ویژگی های مواد چوبی یک یا دو وسیله -

 

 هنرهای مرتبط با چوب ل چهارم: آشنایی با مواد اولیه و ابزارکار باص ف 

 آشنایی با میزکار -

 انواع گونیا، متر، پرگار و...( دازه گیری)  ابزارهای ان -

 ابزارهای برش چوب) اره کالفی، اره دستی، اره فرنگ و...( -

 انواع رنده، سوهان و...(  ابزارهای ساینده چوب )  -

 نواع مته، دریل و...() ا ابزارهای سوراخ کاری -

 اع مغار(ابزارهای کنده کاری) انو -

 ابزارهای کوبنده) انواع چکش و...(  -

 ) انواع گازانبر، آچار، پیچ گوشتی و...( ی کمکی ابزارها -

 ابزارهای نگاهدارنده) انواع گیره چوب و...(  -

 نواری و..(  لکهورد استفاده درودگری) دستگاه پنج کاره، اره، فآشنایی با ماشین آالت مختلف م -

 ..( ل کننده) سریشم، سریش، چسب چوب و.آشنایی با انواع مواد کمکی و تکمی  -

 م کار با ابزارآالت و ماشین ها بهداشتی هنگا  موارد ایمنی و  -

 تکالیف یادگیری: 

 اری را نام برده و کار هریک را توضیح دهد. ابزارهای مختلف برای اندازه گیری، برش، سوراخ کاری، کنده ک  -

 ی در کار با چوب را توضیح دهد. ای کمکارهابز -

 و کاربردآنها را توضیح دهد. مختلف استفاده در کار با چوب را نام برده  شین آالتوظایف ما -

 موارد ایمنی برای کار با ابزار و ماشین آالت را توضیح دهد.  -
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 تکالیف عملکردی:

از چند ابزار ساده برای ساخت یک وسیله   ملیگاه نجاری، مشاهده ابزارهای نجاری و استفاده عبازدید از یک کار -

 وبی مانند گلدان، رحل، اسباب بازی و...ساده چ

بزارها و ماشین آالت جدید و نوین برای انجام کارهای چوبی در ایران و جهان و ارائه آن در  هش درباره ا انجام پژو -

 قالب فیلم و مستند 

 چوبل پنجم: هنرها، مشاغل و کسب وکارهای مرتبط با فص 

 آشنایی با هنرهای مرتبط با چوب  -

 منبت و معرق  -

 اطیرخ -

 کنده کاری  -

 منبت کاری -

 ریزه کاری -

 مشبک کاری -

 ی کار معرق -

 آالت موسیقی)تار، تنبک، سنتور و...( -

 مشاغل مرتبط با چوب  -

 نجاری -

 قاب سازی -

 کابینت سازی، و... -

 ..( و.  وب) کاشت و پرورش چوب، برش چوب، حمل و نقل چوبکسب و کارهای مرتبط با چ -

 فناوری های مرتبط با چوب  -

 نعت و هنر کار با چوب ورد استفاده در صتکنولوژی های م - -

 تولید صنایع چوبی در ایران) شیراز، گلپایگان، سنندج، آباده، ارومیه، رشت و ...(  ا مراکز عمده آشنایی کلی ب -

 تکالیف یادگیری: 

 را با یکدیگر توضیح دهد.  نها هنرهای مرتبط با چوب را تعریف کرده و تفاوت آ   -        

 توضیح دهد. با چوب اشاره نموده و آنها را  غل رایج در حوزه کاربه چند نمونه از مشا -

 فناوری های مرتبط با چوب را توضیح دهد. -

 مراکز عمده تولید صنایع چوبی در ایران را توضیح دهد. -

 تکالیف عملکردی:

 ساخت یک نمونه مشبک کاری مانند یک پنجره کوچک -
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 نده کاری و... ک اسباب بازی یا تابلو با استفاده از هنر ک ت یساخ -

 ی هنری چوبی در شهرهای مختلف ایران زه کاری، مشبک کاری و سایر فعالیت ها جستجو و ارائه فیلم هایی مستند از ری -

 زه چوب ارائه ایده های مرتبط با کسب و کارهای جدید در حو -

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 3

فتــه در حــوزه حث نظری، پیشینه تاریخی و فعالیت های علمــی انجــام گرث و گفتگو و سخنرانی برای ارائه مباراهبرد بح  از  استفاده 

مــرتبط بــا ز فعالیــت هــای صنعت و هنر چوب؛ استفاده از راهبردهای فعالیت محور و عملی برای کسب تجربه و انجام نمونه هایی ا

تلفی که هنرهای مرتبط بــا چــوب را م، گردش علمی و بازدید از کارگاهها و مراکز مختقیچوب؛ استفاده از راهبردهای مشاهده مس

 ه نمایش گذاشته اند.انجام می دهند یا ب

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 مهر(. آشنایی با چوب و هنرهای مرتبط با آن، تهران: سوره 1392یاوری ، حسین) -1

 ان، تهران: مرکب سپیدایر( چوب و هنرهای چوبی 1394شجاع نوری، نیکو) -2

 منابع فرعی:
 مشبک چوب. تهران: هنر بیستم  (1393رژنگ ). ربیعی، ا1

(. تکنولوژی فرآورده های چوبی، تهران: سازمان پژوهش و برنامه ریزی  1392دی، اردشیر و دیگران)، حسین؛ عب. رنگ آور2

 آموزشی

   (The Art Of Woodworking) آموزش هنرهای کار با چوبجلدی   25تاب های . مجموعه ک 3
 
 ادگیری )پیشنهادی(راهبردهای ارزشیابی ی . 5

گیرد.  های آموزشی انجام میسطح اطالعات علمی پیشنیاز در این درس قبل از شروع فعالیت  به منظور تعیین  ارزشیابی آغازین:

 انواع چوبها، ویژگی های آنها و ...ب، سایی میزان آشنایی آنها با مفهوم چوب، صنعت چوپرسش و پاسخ از دانشجو معلمان و شنا

 نمره(  4انجام تکالیف عملکردی و یادگیری ) کوینی:ارزشیابی ت

 نمره(  8آزمون مباحث نظری ) یابی پایانی:زشار

 نمره(  8معرفی شده )ساخت یک نمونه کار چوبی  به صورت گروهی با استفاده از ابزارها و وسایل  :پروژه
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 شاک(« )پوسرفصل درس »طراحی و دوخت 
 معرفی درس و منطق آن: . 1

حال یکی از نمودهای حیات فرهنگی یک جامعه نیز بــه  ان از قدمت پوشاک دارد.  پوشاک در عینده از پوشش نشتاریخچه استفا

 انشجومعلمان را با ظــاهر مردمــان در ادوار مختلــفشنایی با مباحث مربوط به پوشاک، طراحی و دوخت؛ نه تنها دشمار می رود. آ

تلف، انــواع پارچــه هــا، ره انواع سلیقه ها، نوع دوخت، رنگ لباس، مدل های مخریخی آشنا می سازد بلکه به آنها اطالعاتی درباتا

رونــد تکامــل صادرات و واردات و قیمت پوشاک، اختصاص پوشاکی خاص به گروه یا طبقه اجتماعی و اقوام مختلف و همچنین 

هره گیری از هنر و خالقیت های فردی در شجویان با این مباحث، باعث می گردد عالوه بر بدانانواع پوشاک ارائه می کند. آشنایی  

دوخت و پوشاک؛ ازوضعیت بازار، فناوری های موجود و نحوه کسب و کار در این حوزه مطلع شده و با فراگیری حوزه طراحی،  

ش بهره وری کاملی از ظرفیــت هــای نهفتــه خــود و دانــ  نه،رد نیاز و کسب مهارتهای عملی مطلوب در این زمیبیشتر مبانی نظری مو

به طور گسترده برآوردن نیازهای بخش وسیعی از جامعه در حــوزه پوشــاک آموزان در زمینه برآورده کردن نیازهای شخصی و یا  

 داشته باشند. 

 مشخصات درس

 عملی-نظرینوع درس: 

 1+1د: تعداد واح

 ساعت 48تعداد ساعت: 

شایستگی کلیدی: 

 یعضومو

 ندارد نیاز: پیش

استاد متخصص برای  

ص خصمتتدریس: 

پوشاک با گرایش طراحی و  

دوخت یا طراحی لباس  

د تایید گروه آموزش مور

 کار و فناوری 

 »طراحی و دوخت )پوشاک(«نام درس به فارسی:  

 Clothing -Design and Sewing                   نام درس به انگلیسی:

 بود:دانشجومعلم قادر خواهد ایان این واحد یادگیری ر پپیامدهای یادگیری: د 

مخت  -1 الیاف  به  مربوط  نظری  مباحث  یادگیری  پارچه،  ضمن  انواع  پارچه،  تولید  پارچه،  لف 

 پارچه ها در تهیه پوشاک را تبیین کند.  کاربرد

اع   -2 درس  با  مرتبط  عملی  های   و  فعالیت  برش  الگو،  طراحی  مناسب،  پارچه  انتخاب  از  م 

ک   وختد با  یا  تنهایی  به  را  ماشینی  یا  آنها  به صورت دستی  بر  و سپس  داده  انجام  راهنما  مک 

 مسلط شود. 

مراقبت، نگهداری، شست و شو، اتو کردن لباس های مختلف را توضیح داده و به آن  حوه  ن  -3

 عمل نماید.

و هنر    هنگرا به لحاظ طرح  و رنگ شناسایی نموده و سهم فرپوشاک اقوام مختلف ایرانی  -4

 را در پوشاک مختلف تبیین نماید. 

کرده و نقش فناوری را    سب  و کارهای مختلف در حوزه پوشاک را شناساییغل و ک مشا -5

 در حوزه پوشاک ذکر نماید. 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .2

 اع الیاف و پارچهفصل اول:  آشنایی با انو

 تعربف الیاف و مفهوم آن  -
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 الیاف  تولید    هایروش  -

 لیاف طبیعی و الیاف مصنوعی( طبقه بندی الیاف بر اساس جنس )ا  -

 دنی( یاف گیاهی، حیوانی و معانواع الیاف طبیعی ) ال -

 انواع الیاف ساخت بشر) الیاف سلولزی بازیافتی، الیاف مصنوعی(  -

 الیاف)کتان، ابریشم، پشم، پنبه، کنف و...( خصوصیات پارچه های تولید شده از -

 هریک از الیاف ها دهای رربکا -

 سوزاندن و روش حاللیت( ) روش میکروسکوپی، روش روش های شناسایی الیاف  -

 گیری: ف یاد تکالی

 درباره الیاف، انواع آن و روش های شناسایی آنها صحبت نموده و تجارب خود را برای همکالسی ها بیان نماید.  -

 های شناسایی الیاف را با مثال توضیح دهند. روش  -

 ا با دوستان خود در کالس گفتگو نماید. لیاف بکاررفته در لباس ها و کاربرد آن هنوع ا اره درب -

 دی:تکالیف عملکر

در قالب یک کاتالوگ  یا آلبوم نمونه هایی از پارچه ها با الیاف مختلف را به همراه توضیحی درباره ویژگی ها و   -

 ر یک تهیه و در کالس ارائه نمائید. کاربرد ه

  الیاف پارچه، بو و خاکستر حاصل از آن گزارشی ارائه الیاف از طریق سوختن، درباره نوع روش شناسایی  از با استفاده  -

 نماید.

 

 فصل دوم: طراحی پوشاک 

 اصول طراحی پارچه ها و پوشاک  -

 مراحل طراحی پارچه و لباس  -

 طراحی براساس مدل لباس  -

 اس جنس پارچه طراحی بر اس -

 اندازه گیری پارچه ها و رسم الگو  -

 پارچه براساس الگو وطرح لباسش بر -

 ماژیک و...( کار)شامل: انواع مداد، کاغذ مناسب،   طراحی و وسایل  انواع ابزارهای -

 چگونگی کاربرد ابزارهای طراحی پارچه  -

 رابطه بین طراحی انواع پوشاک و سن و جنسیت افراد -

 ختلف بر حسب مسائل فرهنگی و اعتقادی طراحی های لباس های م -

 وجه به مشاغل مختلف  ای مختلف باتس هطراحی لبا -
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، طراح لباس کودک و نوجوان، طراح لباس های  انند طراح پوشاک در حوزه سینما و تئاتراغل مرتبط) مآشنایی با مش -

 خاص، طراح مد و...( 

 آشنایی با فناوری های نوین در حوزه طراحی و دوخت  -

 دگیری: تکالیف یا

 مراحل طراحی پارچه را توضیح دهد. -

 حی پارچه را ذکر نماید.م در طرامه عوامل -

 را با دوستان خود به گفتگو بنشیند. ا طراحی پارچهمشاغل مرتبط ب -

 الیف عملکردی:کت

 بررسی طراحی های مختلف پارچه ها و ارائه گزارش در کالس   -

ورزان  کشاپوشاک مناسب مدرسه، پوشاک معلمان، کارمندان،  طراحی یک نمونه پوشاک مناسب با موضوع آزاد مانند:  -

 و غیره 

 س ب یک نمودار در کاله مرتبط هستند و ارائه آن در قال استخراج مشاغلی که با طراحی پارچ -

 ارائه تحقیقی در خصوص اینترنت و تاثیر آن در رواج سبک های طراحی پوشاک در سرتاسر دنیا  -

 

 فصل سوم: دوخت پارچه و پوشاک

 نایی با انواع دوخت پارچه )دستی و ماشینی( آش -

 ده، زیگزاک و...( واع دوخت های دستی)دندان موشی، بخیه، سابا ان اییآشن -

 جاق، قزن، دکمه و...( دوخت، سوزن، متر، قیچی، بشکاف، سنآشنایی با ابزارهای دوخت دستی)نخ  -

 آشنایی با کاربرد و نحوه استفاده از ابزارهای دوخت دستی -

 دیجیتالی و...(ته انواع ماشین های دوخت) ساده، همه کاره، پیشرف  آشنایی با -

 آشنایی با انواع دوخت ماشینی -

اده  دن ماشین، جا انداختن ماسوره، قرار دادن پایه دوخت سنایی با مراحل راه اندازی ماشین دوخت) مراحل نخ کرشآ -

 و...(

 آنهاآشنایی با ابزارها و وسایل دوخت ماشینی و نحوه به کارگیری  -

 آشنایی با مراحل دوخت ماشینی  -

 در دوخت با ماشین  نکات قابل توجه و  موارد ایمنی -

 ری: تکالیف یادگی

 ث و گفتگو درباره کاربرد هر یک از آنها نمایش کلیه ابزارهای مربوط به دوخت پارچه و بح   -

 وسط دانشجویانبازدید از کارگاه و انجام عملی انواع دوخت های دستی و ماشینی توسط استاد و اجرا ت -

 تکالیف عملکردی:
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 تی را بر روی آن پیاده نماید. ز هریک از انواع دوخت های دسپارچه، نمونه ای اکه با انتخاب یک ت -

 من ساده و ... را به عنوان نمونه بدوزد. دوخت یک روبالشتی، دابا استفاده از ماشین  -

 ماید. تحقیقی درباره انواع دوخت های سنتی در ایران تهیه و ارائه ن -

 

 وشاک و پفصل چهارم: نگهداری و مراقبت از پارچه 

 اری پوشاک و معنا و مفهوم آنها آشنایی با عالیم بین المللی)برچسب( نگه د -

 ا و پوشاک و شوی انواع پارچه هآشنایی با نحوه شست  -

o  شست و شوی پارچه های پنبه ای 

o  شست و شوی پارچه های کتانی 

o  شست و شوی پارچه های پشمی 

o ی پارچه های نایلونی شست و شو 

 توجه در شست و شو ستی و ماشینی( و موارد مورد  ) دآشنایی با انواع شست و شو  -

 آشنایی با نحوه کار خشکشویی و اتوشویی -

 ها) لکه چای، قهوه، بستنی، آدامس، روغن، جوهر، مداد و...( واع لکه آشنایی با ان -

 آشنایی با روش های صحیح لکه گیری  -

 یرینکات ایمنی در لکه گ  -

 آشنایی با سفید شویی -

 انواع پارچه ها و پوشاک شی آشنایی با نحوه اتو ک  -

 پارچه در دراز مدت  ی و مراقبت از پوشاک وآشنایی با نحوه نگهدار -

 و کارهای مرتبط با نگهداری و مراقبت از پارچه و پوشاک غل و کسب بررسی مشا -

 پارچه و پوشاک   بررسی تاثیر فناوری های نوین در حوزه نگهداری و مراقبت از -

 

 تکالیف یادگیری: 
 ها را توضیح دهد.  اری صحیح هر یک از انواع پارچهمراقبت و نگه د و و نحوه شست و ش  -

 ی را توضیح دهد. انواع لکه و روشهای صحیح لکه گیر -

 استفاده از فیلم های مرتبط و آموزش موارد ایمنی و مراقبت از پارچه و پوشاک   -

 تکالیف عملکردی:

 ا توضیح دهید. س ر تحقیق نحوه پاک کردن لکه رنگ و غذا از روی لبادر قالب یک   -

تهای آنها را در کالس  ک بررسی کرده و تفاوی را در چند نمونه پارچه و پوشاعالئم مربوط به شست و شو واتوکش -

 گزارش نمائید.



  

123 

                                                                                          
 

 ایده هایی برای نگهداری صحیح از پارچه ها و پوشاک جمع آوری و ارائه نمائید.  -

 

 : پوشاک اقوام مختلففصل ششم

 ..( ، بلوچ، گیلکی و. م مختلف)کرد، لر، ترکمن، ترکقواآشنایی با  انواع پوشاک ا -

 فیایی، آب و هوا و... تناسب رنگ و طرح پوشاک اقوام براساس منطقه جغرا -

 .. ویژگی  پوشاک  اقوام ایرانی براساس گروه سنی، جنسیت افراد، موقعیت های اجتماعی و فرهنگی، مشاغل و . -

 ویژگی پوشاک اقوام و مسائل اخالقی  -

 شاک اقوام ایرانی طرح در پو گ و تنوع رن -

 تزئین لباس هر یک از اقوام   نی به کار رفته در انواع هنرهای ایرا  -

 گیری: ف یاد تکالی

 درباره پوشاک اقوام ایرانی با یکدیگر گفتگو نمایند و ویژگی های هر یک از آنها را توضیح دهند.  -

 گزارشیه و یا نمایشگاههایی با پوشاک اقوام ایرانی و تهبازدید از موزه   -

 تکالیف عملکردی:

 پوشاک اقوام ایرانی  ارائه آلبومی از تصاویر -

 س اقوام ایرانی به انتخاب خود. دوخت یک عروسک پارچه ای با لبا -

الس درس به همراه  بررسی و تحلیل رنگ، طرح و هنرتزئین  پوشاک اقوام ایرانی) در حال حاضر( و ارائه گزارش در ک  -

 تصاویر یا نمونه های عینی 

زارش تصویری  نی در زمینه تزئینات، پارچه، نوع طرح و ... ارائه گق در زمینه تاریخ پوشاک اقوام مختلف ایراتحقی  مجاان -

 از آنها در کالس 

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری  .3

ائه شود و ســپس متناســب بــا توضــیحات ارائــه شــده ابتدا با استفاده از روش بحث و گفتگو و سخنرانی، مطالب نظری ار

ای انجــام قرار گیرد تا دانشجو معلمان تجربه و مهارت کافی بــر ت های عملی در کالس یا کارگاه مرتبط مورد اجراالیفع

یک نمونه دوخت و فعالیت های مرتبط با نگهداری و مراقبت از پوشــاک را بدســت آورنــد. در صــورتی امکــان انجــام 

ی و رگاه در محل آموزش نباشــند مــی تواننــد بــا همــاهنگکا الس میسر نباشد و دانشگاه  قادر به راه اندازیدوخت در ک 

مدرسان ذیــربط، از امکانــات کارگــاهی خــارج از محــیط آموزشــی  استفاده از اساتید متخصص در هر یک از رشته ها و

 کتی و با راهنمایی استاد مربوطه صورت گیرد.استفاده نمایند.برخی از پروژه ها می توانند به صورت گروهی و مشار

 ع آموزشیابمن .4

 منابع اصلی : 

 تهران:  قطره  د اول و دوم، ترجمه نیره دوستی،اهنمای کامل دوخت جل(. ر1394لدبری، آن ) -1



  

124 

                                                                                          
 

(. راهنمــای مصــور مراقبــت و نگهــداری از مجموعــه هــای بافتــه و پوشــاک. ترجمــه 1385پاردو، توال و رابینسون، جین) -2

 صوره آزادواری. تهران: رسانه پرداز. چاپ اولمن

 عی:ع فرابنم

 . تهران: آذرو پوشاک سنتی مردم مناطق مختلف ایران (. آشنایی با لباس ها1394یاوری، حسین) .1

 (. اصول و مبانی طراحی و الگوی دوخت، تهران: پیک توس1383کاشف قربانپور، ابراهیم) .2

: موسســه مــاندوخت بــرای رشــته هــای فنــی حرفــه ای و کــاردانش، کر(. طراحی و  1389حسامی محمدرضا و دیگران) .3

 فرهنگی و آموزشی فاتح

 : موسسه مختومقلی فراغیا ماشین های دوخت)چرخ خیاطی(. گرگان(، آشنایی ب1387خوجه، ولی محمد) .4

 (. آموزش عملی و گام به گام طراحی و دوخت. تهران: مشق شب1388بدری، اکرم السادات) .5

 : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشورران(. طراحی و دوخت لباس های سنتی ایران. ته1385)اردیبهشتی، زهرا .6

 

 زشیابی یادگیری )پیشنهادی(های ارراهبرد . 5

های آموزشی در حوزه  به منظور تعیین سطح اطالعات علمی پیشنیاز در این درس قبل از شروع فعالیت   ارزشیابی  آغازین:

 گیرد.زار و وسایل و ... انجام میاب حث پوشاک، انواع الیاف و پارچه، طراحی و دوخت،آشنایی دانشجو معلمان با مب

 نمره(  4انجام تکالیف یادگیری و عملکردی در طول ترم ) وینی:ارزشیابی تک

 ارزشیابی پایانی:  

 نمره( 8آزمون کتبی از مباحث نظری ارائه شده در طول ترم ) -

بی، اندازه گیری، دوخت  ویا) اعم از انتخاب یک پارچه مناسب، طراحی و الگ  انجام یک پروژه طراحی و دوخت   پروژه : 

ن آن و در نهایت ارائه آن  در ژوژمان(  ی با ماشین، شستشو و اتوکشی آن و همچنین چاپ و تزئیموقت با دست، دوخت نهای

 نمره(   8)
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 سرفصل درس »مبانی کارآفرینی«

ورهای مختلف غیر قابل کش  رآفرینی بر شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیامروزه تاثیر کا  معرفی درس و منطق آن:  .  1

دی های کارآفرینی در افراد تبــدیل شــده اســت. ینی به یکی از استراتژی های اصلی برای ایجاد توانمنانکار است. آموزش کارآفر

و کــارآفرینی تــدوین شــده اســت. لــزوم  این درس با هدف آشنایی دانشجو معلمان با تعاریف و اصول اولیــه ی کســب و کــار  لذا  

، شناسایی عالیق کاری خود، مشاغل و حرفه هــای کســب و ن با ارزش کار و تالش، راه های کسب درآمد درستیراآشنایی فراگ

کار و همچنین با تعریف کارآفرینی و اهمیت و نقش کارآفرینان در اقتصاد کشور، خصوصیات و توانمندی های کارآفرینان منطق 

 درس را تشکیل می دهند.این 

 مشخصات درس

 رینظنوع درس: 

 2تعداد واحد: 

 32تعداد ساعت: 

 شایستگی کلیدی: 

 موضوعی

 -نیاز: پیش

استاد متخصص برای  

رینی کارآفتدریس: 

مورد تایید گروه آموزش 

 کار و فناوری 

 نام درس به فارسی: مبانی کارآفرینی

Foundations of Entrepreneurship انگلیسی: نام درس به      

 اهد بود:واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خوین  پیامدهای یادگیری: در پایان ا

و    راه های کسب درآمد درست نقد و انتقال آن به فراگیران،     خت ارزش کار و تالششنا  با-1

 ارزیابی نماید و دالیل درستی و نادرستی آنها را بداند،  

ن شغل  زیداسایی نماید و فراگیران را در انتخاب مسیر برگعالیق کاری خود و فراگیران را شن-2

 و کار و اهداف آنها را بداند.  هدایت کندو مشاغل و حرفه های مختلف کسب 

کارآفرینی ر-3 نقدتعریف  و  نماید  بازگو  تعاریف مختلف کارآفرینی    ا  برای  را  وتحلیل خود 

 ارایه دهد. 

 صادی اجتماعی و فرهنگی کشور تشریح نماید، اهمیت و نقش کارآفرینان در رشد و ارتقا اقت-4

   دهد.انمندی های کارآفرینان مختلف را توضیح ات و تووصیخص-5

 ن:های یادگیری، محتوای درس و ساختار آفرصت .2

 فصل اول: شغل و کسب درآمد

 ارزش کار و تالش −

 اهمیت تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی −

 تعریف شغل و اهداف هر شغل   −

 مشاغل گوناگون و راههای کسب درآمد −

 شغلی اههتعریف کارر −

 ب و کاربرنامه ریزی برای توسعه توانمندی های کس −

 گیران بایستی بتوانند:پس از گذراندن این فصل فرا تکالیف یادگیری:

تــاثیر کــار و  ارزش کار و تالش را برای ارتقا توانمندی های فردی، اجتماعی و اقتصادی با بهره گیری از بررســی میــزان −

 جتماعی کشور توضیح دهد.و اتالش بر رشد و توسعه ی اقتصادیی 
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 ن تشریح کنند.آن در بسترهای گوناگو شغل را با بررسی مفهوم −

 راههای کسب درآمد را بررسی و ارایه دهند.اغل گوناگون و مثالهایی از مش −

 کارراهه شغلی در مشاغل مختلف را بررسی و ارایه دهند. −

ایی از ر مشاغل مختلف تجزیه و تحلیل نمایند و نمونه هد داب شغل و عوامل موثر بر آن با بررسی این فرایننحوه ی انتخ −

 اد مختلف را ارایه دهند.چگونگی تصمیم گیری برای انتخاب شغل توسط افر

 فرایند و چگونگی برنامه ریزی برای توسعه ی توانمندی های کسب و کار را در فراگیران تشریح کنند. −

 کالیف عملکردی:ت

 ت نمایند.ن زمینه هدایسایی کنند و دانش آموزان را در ایشناعالیق کاری خود و دانش آموزان  −

آموزان را در زمینه ی تدوین ای فردی کسب و کار را توضیح دهند و دانش اجزای برنامه ریزی برای توسعه توانمندی ه −

 ی خود هدایت نمایند. و اجرای برنامه برای توسعه ی توانمندی های کسب و کار

 

 ع آن نوا فصل دوم: کسب و کار و ا

 تعریف کسب و کار −

 اصول کسب و کار −

 ب و کارعناصر کس −

 کسب و کار  انواع  −

 کسب و کار تولیدی −

 یار صنعتکسب و ک −

  کسب و کار کشاورزی −

  کسب و کار خدماتی −

  تجاریکار  کسب و   −

 انواع کسب و کار بر اساس اندازه  −

 کسب و کارکوچک −

 ر متوسطکسب و کا −

 کسب و کار بزرگ −

 دیخط تول ساسانواع کسب و کار بر ا  −

 انواع کسب و کار بر اساس ماهیت −

 مجازی وکارکسب  −

 کسب و کار اینترنتی −

 ) تولید بدون کارخانه(خانهکار  کسب و کار بدون −

 انواع کسب و کار براساس نوع مالکیت −
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 خانگیهای کسب و کار −

  کسب و کارهای خانوادگی −

  وستاییکسب و کارهای ر −

 مهارت اصلی( 5مهارتهای کسب و کار ) −

 گیری: ف یاد یالتک

 یستی بتوانند:پس از گذراندن این فصل فراگیران با −

 دیدگاههای مختلف تشریح کنند.مفهوم کسب و کار را با بهره گیری از  −

 اصول کسب و کار را در انواع کسب و کارهای مختلف توضیح دهند. −

 ب و کارهای مختلف تجزیه و تحلیل کند.عناصر کسب و کار را با بررسی کس −

 نماید.را بررسی و تجزیه و تحلیل کسب و کار از انواع یی نمونه ها −

 کسب و کار تولیدی تشریح کنند.ویژگی های کسب و کار تولیدی را با بررسی یک  −

 ویژگی های کسب و کار صنعتی را با بررسی یک کسب و کار صنعتی تشریح کنند. −

 ح کنند.شریرا با بررسی یک کسب و کار کشاورزی ت ر کشاورزیویژگی های کسب و کا −

 توضیح دهند. و کارسی یک کسب را با برر کسب و کار خدماتی ویژگی های −

   تشریح کنند. را با بررسی یک کسب و کار اریجتکار کسب و ویژگی های  −

 انواع کسب و کارها را از لحاظ اندازه بررسی  کند وتوضیح دهند. −

 ح دهند.وضیری برای کسب و کار را در کسب و کارهای مختلف تمهارتهای ضرو −

 تکالیف عملکردی:

 سه کنند.ه های مختلف را با یکدیگر مقایع کسب و کارها از جنبمزیت ها و معایب انوا -

 برای توسعه ی مهارتهای ضروری کسب و کار در فراگیران برنامه ریزی نماید.  -

 

 فصل سوم:کارآفرینی 

 ینیتعریف مفهوم کارآفر −

 گذارییه تفاوتهای کارآفرینی با خود اشتغالی و سرما −

 توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشوراهمیت و نقش کارآفرینان مختلف در رشد و  −

 قل، سازمانی، اجتماعی، فرهنگیفرینی: مستانواع کارآ −

 تعریف کارآفرین، خصوصیات و توانمندی های کارآفرینان −

 و نحوه ی بکارگیری آنها در کارآفرینی خصوصیات و توانمندی های فردی −

 در کارآفرینی ای بین فردی و نحوه ی بکارگیری آنهاتوانمندی هو  خصوصیات −

 بکارگیری آنها در کارآفرینی وه یو نح خصوصیات و توانمندی های مدیریتی −
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 تکالیف یادگیری: 

 پس از گذراندن این فصل فراگیران بایستی بتوانند: 

 آفرینان را از افراد دیگر جامعه بازشناسند.کارخود اشتغالی و سرمایه گذاری را توضیح دهند و  تفاوتهای کارآفرینی با −

 دی، اجتماعی و فرهنگی کشور را توضیح دهند.ت و نقش کارآفرینان مختلف در رشد و توسعه ی اقتصامیاه −

 آنها را بازشناسند.انواع کارآفرینی)مستقل، سازمانی، اجتماعی، فرهنگی( را توضیح دهند و تفاوت های  −

 فرهنگی را توضیح دهند.مانی، اجتماعی و مدیریت کارآفرینی مستقل، ساز ی ونقش کارآفرین در راه انداز −

 نام ببرند. فرینان را از جنبه های مختلفخصوصیات و توانمندی های کارآ −

 ا توضیح دهند.خصوصیات و توانمندی های فردی کارآفرینان  و نحوه ی بکارگیری آنها در کارآفرینی ر −

 ی را توضیح دهند.در کارآفرینارآفرینان و نحوه ی بکارگیری آنها ی ک خصوصیات و توانمندی های بین فرد −

 ا در کارآفرینی را تشریح کنند.کارآفرینان و نحوه ی بکارگیری آنهخصوصیات و توانمندی های سازمانی   −

 تکالیف عملکردی:

 تلف را شناسایی و ارایه دهند. خصوصیات و توانمندی های کارآفرینان مخ -

 بین فردی و سازمانی تجزیه و تحلیل و مقایسه کنند. را از لحاظ خصوصیات فردی،  ناموفق کارآفرینان ق و نمونه های موف -

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 3

 این درس می تواند با بهره گیری از راهبردهای ذیل تدریس شود:

 د کاوی،مورو در رو و با استفاده از روش تدریس سخنرانی و ارایه محتوای آموزشی از طریق ر .1

 و کار و کارآفرینان مختلف، تجزیه و تحلیل زندگینامه ی صاحبان کسب .2

 لم زندگی صاحبان کسب و کار و کارآفرینانچند رسانه ای همچون فی بکارگیری وسایل و ابزار .3

 

 منابع آموزشی. 4

 منابع اصلی:

. رانیــ نوپــا در ا یشــرکت هــا یکاربرد یاعبور از طوفان: راهنم(. 1393. )جوادی  محبوب  ی،مهد  ،یکنعان  ،کامران  ،یباقر -1

 .انتشارات رسا

 دانشگاه تهران.  ینکارآفری مرکز ی.نیکارآفر یمبان (1385) محمود ،احمدپور داریانی -2

 منابع فرعی:  

جلد اول و  -ینیمعاصر برکارآفر یرشگ. ن (1383ی)عامل محراب میام.  ترجمه ابراه چادریهاجتس. ر ،کوراتکو، دانلف .1

 مشهد.     یردوسه فدانشگا -دوم

و  یفنــ  یآمــوزش هــا فیو تال یزیوزارت آموزش و پرورش، دفتر برنامه ری.نیکارآفر  (1383. )محمود  ،احمدپور داریانی  .2

 تهران: محراب قلم. .و کاردانش یحرفه ا
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 زندگی نامه های کارآفرینان. 3

 ینیفیلم های آموزشی کارآفر .4

 

 (راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی. 5

 گیرد.نجام میوزشی اهای آماز شروع فعالیت علمی پیشنیاز در این درس قبلبه منظور تعیین سطح اطالعات  زشیابی  آغازین:را

 پرسش و پاسخ از دانشجو معلمان و شناسایی میزان آشنایی آنها با مفهوم شغل، مشاغل مختلف و کارآفرینی. 

ه گیری از یکی از روش های  یان را با بهره می تواند میزان یادگیری دانشجوبوطپس از پایان هر فصل استاد مر ارزشیابی تکوینی:

کل نمره ی ارزشیابی را شامل می    %50یت کالسی/گروهی ارزشیابی نماید.نمره ی ارزشیابی تکوینی  آزمون و یا انجام یک فعال

 تعلق می گیرد.ره نم 6نمره  در یادگیری و در بخش عملکردی  1عنی فصل درس ی  3شود و به هر یک از 

پایان درس    ارزشیابی پایانی: از محتوادر  اناستاد  نمره ی ی آموزش داده شده و مورد کاوی های  جام شده آزمون می گیرد. 

نمره تعلق می    7به پروژه پایانی   نمره و  1فصل درس    3شیابی را شامل می شود و به هر یک از  کل نمره ی ارز  %50ارزشیابی پایانی  

 گیرد.

 ود. ام شزندگینامه ی صاحبان کسب و کار و کارآفرینان انجفعالیت های گروهی می تواند بصورت نقد و بررسی  :هکارپوش
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 سرفصل درس »شهروند الکترونیکی« 
 معرفی درس و منطق آن:  .1

اینترنت  ا مهمو  مروزه  از  مدل یکی  یترین  آن،  ارتباطی در  تغییرات ،  (World Wide Web)عنی شبکه جهانی وب  های 

دیگر و انباره های  که امکان دسترسی از راه دور به رایانه های  به طوری  ها ایجاد کرده  و روابط بین انسان  سی در زندگیاسا

حذف کرده،   تکنولوژی وب نه تنها مرزها و فواصل جغرافیایی را  که باشند را فراهم نموده است. اطالعات در هر جای دنیا  

نیز برداشته است. به طوری که افراد م  ی وبلکه اختالفات زمانی، ملیتی، قومیت  توانند با استفاده از یک خط تلفن و  یزبان را 

شان را  از هر جای دنیا کاال، محصوالت یا خدماتبا دیگران در ارتباط باشند و  شان خارج شوند،  این که از منزلرایانه، بدون  

همچنین    با وجود این شرایط وون نیز در حال تغییر است.  ناگدنیای کار در مشاغل گو  یا به دیگران بفروشند.  خریداری کرده،

لزوم  پایدار،  توسعه  تحقق  و  ها  فناوری  مختلف    توسعه  های  دوره  در  شرایط  این  از  استفاده  برای  الزم  بسترهای  آموزش 

 تر می شود. تخصیلی از ابتدایی تا مقاطع دبیرستان و دانشگاه پررنگ 

 مشخصات درس

 نظری و عملینوع درس: 

 1+1حد: د واداعت

 48تعداد ساعت: 

 عیضومو شایستگی کلیدی:

 نیاز:پیش

 شناخت سیستم عامل و رایانه -

فنــاوری  اربردهــایاصــول و ک  -

 اطالعات و ارتباطات

استاد متخصص برای  

متخصص علوم  تدریس: 

کامپیوتر مورد تایید گروه  

 آموزش کار و فناوری 

 الکترونیکی م درس به فارسی: شهروندنا

 Electronic Citizen گلیسی:ان نام درس به

احد یادگیری دانشتجومعلم قتادر : در پایان این وپیامدهای یادگیری

 بود: خواهد

ضمن آشنایی با مفاهیم شبکه . اینترنت و ... بتواند به عنوان یک شهروند   -1

 ای خود به کار بندد.  الکترونیکی آن ها را در امور روزمره و حرفه 

اخال -2 با  بر آشنایی  دعالوه  ارتباطاق  و  اطالعات  فناوری  و همچنین  ر  ت 

و   مسائ حقوق  الکترونیکی  شهروند  یک  عنوان  به  مربوطه،  ل قوانین 

اخالقی در استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات را رعایت نموده و به  

 دیگران نیز آموزش دهد. 

  بسترسازی  و   بهبود   سازی،  بهینه   تهیه،   یینه زم  در  کاربردی  هاییحل  راه  -3

 دهد.  ارائه الکترونیک  تجارت هایتمسیس

 بپردازد.  الکترونیک تجارت کاربردی مباحث یرسبر و  تحلیل  به -4

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:صتفر .2

 فصل اول: مبانی شبکه

 مفاهیم مقدماتی شبکه −

 اطی شبکهدرآمدی بر سخت افزارها و تجهیزات ارتب −

 مبانی کابل کشی شبکه کامپیوتری −

 امل شبکهستمهای عسی  معرفی −
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 بردی مفید در محیط شبکهآشنایی با چند نرم افزار کار −

 مپیوتریمبانی امنیت در شبکه های کا −

 تکالیف یادگیری: 

 مفاهیم  و کاربردهای شبکه را تعریف کند. -

 انواع تجهیزات ارتباطی شبکه را نام ببرد. -

 کند. یانمل شبکه را معرفی و نقاط قوت و ضعف آن ها را بسیستم های عا -

 وتری را به کار گیرد.ابزارهای ایجاد امنیت در شبکه های کامپی -

 تکلیف عملکردی:

 دو یا چند سیستم، شبکه برقرار نماید. روژه عملی بینبا انجام یک پ -

 

 فصل دوم: اینترنت و کاربردهای آن 

 تتعریف اینترانت، اکسترانت و اینترن -

 نواع مودم، پروتکلنلود و آپلود، ادا ، واحد سرعت،ISP ،Accountمفاهیم و اصطالحات  -

 بمرورگرهای و -

 موتورهای جستجو -

 صندوق پستی الکترونیک  -

 اربری وب سایت هاجاد حساب ک عضویت و ای -

 خریدهای اینترنتی  -

 وبالگ -

 ثبت تبلیغات در اینترنت -

 کنترل رایانه از راه دور -

 مترجم گوگل، ویکی پدیاسرویسهای کاربردی:  -

 ساخت وب سایت شخصی -

 رنتعت اینتسر سنجش -

 جامعه مجازی: شبکه اجتماعی مجازی -

 زی های انالیناب -

 پشتیبانی از صفحات وب -

 ی: تکالیف یادگیر

 در مورد انواع مرورگرها و نقاط قوت و ضعف هرکدام از آنها توضیح دهد. -

 کاربرد اینترنت در مشاغل مختلف را بیان کند. -
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 لیف عملکردی:تکا

 د.شو در یک یا چند وب سایت آموزشی عضو -

 یک وب سایت شخصی در محیط وب بسازد. -

 مترجم گوگل متنی را ترجمه کند.  اده از با استف -

 مناسب به جستجو در اینترنت بپردازد و آنها را با کلید واژگان متفاوت مقایسه کند. کلیدواژگانبا انتخاب  -

 کند.صندوق پست الکترونیکی ایجاد  -

 گروههای مجازی درسی ایجاد کند. -

امه به رد و پی دی اف، تصویر، چندرسانه ای و ...،  ارسال نونیکی، الصاق نوشتار در قالبهای وح نامه الکترصحیبه تدوین   -

 یک یا چند فرد یا گروه بپردازد.

ضیح داده و راهکارهــای آن طی تحقیقی چالش هایی که فضای مجازی برای خانواده های ایرانی ایجاد کرده است را تو -

 را بیان کند.

 

 یمستند سازم: فصل سو

 ز داده های مستند یه خروجی مناسب اهای مناسب برای ثبت و نگهداری و تهتعریف مفهوم مستندسازی ، ساز و کار −

 مدیریت دانش ، یادگیری ، حافظه سازمانی و ابزارها و مکانیسم های مدیریت دانش  −

 ابزارهای مستند سازی  −

 ول و مراحل گزارش نویسی اص −

 ی بایگانی ها اصول بایگانی و سیستم −

 تکالیف یادگیری: 

 ا بیان کند.مفهوم مستندسازی ر -

 ابزارهای مستندسازی را نام ببرد. -

 کردی:ف عملتکالی

به جستجوی اینترنتی در پایگاههای مختلف در زمینه مشخص پرداخته و با استفاده از روشــهای مختلــف مستندســازی بــه  -

 ندسازی یافته های خود بپردازد.مست

 د.گزارشی با موضوع مشخص بپردازرش نویسی به تهیه گزابا رعایت اصول  -

 

 فصل چهارم: تجارت الکترونیکی 

 جارت الکترونیکتاریخچه و تعریف ت −

 مدل های مختلف تجارت الکترونیک −

 اجزای تجارت الکترونیک −
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 و جامعه(مزایای تجارت الکترونیک ) برای سازمان، مصرف کننده  −

 یکمحدودیت ها و چالش های تجارت الکترون −

 انواع بازارهای الکترونیکی −

 تبلیغات در اینترنت −

 سیستم های پرداخت الکترونیکی −

 یکیریزپرداختهای الکترون −

 امنیت در تجارت الکترونیکی −

 تکالیف یادگیری: 

 تجارت الکترونیک را تعریف کند. -

 وشنده و خریدار بیان کند.مزایای تجارت الکترونیک را برای جامعه، فر -

 رد.رت الکترونیک را نام ببتجامحدودیت و چالش های  -

 نیکی را بیان کند.انواع بازار الکترو -

 ت را بیان کند.دالیل و اهداف تبلیغات در اینترن -

 فاکتورهای حیاتی برای یک روش پرداخت الکترونیکی را برای رشد و توسعه عمومی توضیح دهد. -

 هد.یکی را تعریف کند و انواع مدل های آن را شرح دریز پرداخت الکترون -

 امضای دیجیتال را توضیح دهد. -

 را نام برده و شرح دهد.تراکنش پرداخت  سرویس های امنیت -

 کترونیک را بیان کند.رداخت چک السرویس های پ -

 تکالیف عملکردی:

بلیغات وجود دارد و آن هــا را توضــیح طی تحقیقی بیان کند که چه عوامل نرم افزاری در کاربردهای بازاریابی و ت -

 دهد.

نیکــی ادغــام شــده یــک تجــارت الکترونیکــی الکترونیکی و مراحل صورت حســاب الکترو  ورت حسابد صفرآین -

 د.مشخص را رسم کن

 طی تحقیقی مراحل دریافت امضای دیجیتال در ایران را توضیح دهد.  -

 

 فصل پنجم: اخالق در فناوری اطالعات و ارتباطات

 قانون و دین اخالق، −

 تاریخچه اخالق سایبری و چرایی آن −

 باطاتلیت های اخالقی عام در فناوری اطالعات و ارتئومس −

 ارتباطاتمسئولیت های اخالقی خاص در فناوری اطالعات و  −
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 ICTمسئولیت های اخالقی سازمان های  −

 مکاتب اخالقی در فناوری اطالعات و ارتباطات −

 حقوق اینترنت و تجارت الکترونیک −

 تکالیف یادگیری: 

 ا بیان نماید.طات و قوانین رایج موجود در آن رتبااخالق در فناوری اطالعات و ار -

 ارتباطات را برشمرد.گونه های مسئولیت های اخالقی در فناوری اطالعات و  -

 مکاتب اخالق سایبری را توضیح دهد. -

 تاثیر فضای سایبری بر گسترش مکاتب اخالقی را بیان کند. -

 بین المللی تجارت الکترونیک را بیان نماید. حقوق ملی و -

 ملکردی:یف عالکت

 اخالقی در ایران را تشریح کند. طی تحقیقی وضعیت استفاده از منشور -

 بکاررفته در شرکت های برتر ایرانی را بیان کند. ورهای مختلف اخالقیبا انجام تحقیقی مح -

 راهبردهای تدریس و یادگیری .3

دانشجومعلمان در کالسها مشارکت  و    نمایشی، پرسش و پاسخ استفاده گردد  -ای سخنرانیدر آموزش این درس از روش ه

وضوع به صورت فردی یا گروهی زمینه یادگیری بهتر  ند و همچنین آموزشگر با تعیین پروژه های مرتبط با م فعال داشته باش

 است کالس در آزمایشگاه رایانه برگزار شود.  برای آن ها را فراهم نماید. همچنین در آموزش قسمتهای عملی این درس ،بهتر 

 

 کانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیازل اماق دح

 پرسرعت آزمایشگاه رایانه مجهز به شبکه رایانه ای و اینترنت •

 ویدئو پروژکتور و متعلقات آن •

 رایانه به تعداد کافی ) حداقل هر دو نفر یک رایانه( •

 ترجیحا آخرین نسخه(بانک نرم افزاری رایج و تخصصی ) •

 منابع آموزشی. 4

 ی:منابع اصل

 ات آیالر(. شهروند الکترونیکی. انتشار1393درویشی، غ. ) .1

ات، انتشــارات ســازمان اخــالق حرفــه ای در فنــاوری اطالعــات و ارتباطــ (. 1394فرامرزقراملکی، ا. و حیدریان، م. ) .2

 مدیریت صنعتی

 منابع فرعی:

 ی اینترنت. انتشارات ناقوس(. آموزش کاربرد1392آخوندی، ا. ) .1

 انتشارات سمت انی شبکه و سخت افزار.مب (.1397شهبازی، ر. ) .2
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 ات آها(. مستندسازی. انتشار1395ی فراهانی، ف. ) . و شهرابانواری، ر .3

 (. تجارت الکترونیکی، انتشارات آتی نگر1391فتحیان، م. و موالناپور، ر. ) .4

 ترنت به زبان ساده، انتشارات نقش سیمرغ(. این1393، ح. )دهکردیفروزنده  .5

 نتشارات مقدس(. آشنایی با روش های جستجو در گوگل، ا1388مصطفائی، و. و حاجی زاده، ع. ) .6

، م. و شــیرمحمدی، م. مه آنالویی(. شبکه های کامپیوتری جلد اول، ترج2013تألیف: کروز، ج. ف. و راس، ک. ) .7

 (. نشر دانشگاهی کیان1394)

 (. مستندسازی. انتشارات علوم معروف.1394ج. و روحانی، م. ) دی،وحی .8

 نیکی، انتشارات فن آوری نوین(. تجارت الکترو1389عباس نژادورزی، ر. عباس نژادورزی، ی. ) .9

الکترونیــک )مفــاهیم و کاربردهــا(، ترجمــه (. تجــارت 2004ویهلنــد، د. )، د.، توربــان، ا. و  ینــگتألیف: لی، ج.، ک  .10

 (. انتشارات نورعلم1387. )معمارنژاد، ع

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 5

ارها و همچنین مفاهیم کلی افزلم با مبانی رایانه، اینترنت، استفاده از نرم  ارزشیابی میزان آشنایی دانشجو مع  ارزشیابی  آغازین:

 تجارت الکترونیکی

 یابی پایانی:  زشار

 نمره(  5اینترنت )شبکه و ایجاد وب سایت شخصی به کمک انجام پروژه عملی از قبیل برقراری   -

 نمره( 5آزمون پایان ترم )  -

لیت پذیری حرفه ای  سئوسی در طول ترم، مشارکت در فعالیتهای کالسی، مها و پروژه های کالارزیابی تمرین  کارپوشه: -

 نمره(  10در تجربیات عملی در کالس )

 

 

 

http://www.saneibook.com/%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AF%D9%87%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A_293671
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 شناسی در رسانه«سرفصل درس »مخاطب 

 معرفی درس و منطق آن . 1

شناختی است و  امعهشناسی، جشناسی، مردمهای مهم علوم مختلفی چون روانای و از شاخهرشتهشناسی یکی از علوم میانمخاطب

ق به کاربستن  اصلی آن  یافتهواع رسالت  نظیر  د و  فرایندهایی  اطالع های علوم مذکور در  تربیت،  و  و روابط عمومی،  تعلیم  رسانی 

اصو  تبلیغات از  یکی  است.  بازاریابی  عاطفی،  و  شناختی،  رشد  مراحل  به  توجه  با  است.  فراگیر  نیازهای  به  توجه  محتوا،  تولید  ل 

اساس همین نیازها  آید و آموزش نیز باید بر  در انسان به وجود میصی  یستی و بدنی در هر مرحله از زندگی، نیازهای خااخالقی، ز

»مخاطباستوار   درباشد. درس  رسانهرسانه«    شناسی  محتواهای  تولید  واقعی گروه با هدف  نیازهای  اساس  بر  های سنی خاص  ای 

دانشج واحد درسی،  این  است. در  فناوری«  تدوین شده  و  »آموزش کار  مفاهیم  ل،  با شناخت اصوومعلم رشته  بر  قواعد و  حاکم 

 خت. معلمی خواهد آموآموزان در حرفه های دانشید رسانه متناسب با ویژگیشناخت مخاطبان، با تول 

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 2تعداد واحد: 

 32تعداد ساعت: 

 شایستگی کلیدی:

 موضوعی

 -: نیازدروس پیش

د متخصص برای  استا

متخصص تدریس: 

د  مورروانشناسی اجتماعی 

ر و  تایید گروه آموزش کا

 فناوری

 شناسی در رسانه مخاطبارسی: نام درس به ف

 Audience in the Media نام درس به انگلیسی:

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود: 
ک را  ر یهای حاکم بر شناخت مخاطبان، نقاط قوت و ضعف هتحلیل رویکردها و سنت  اب -1

 بیان و رویکرد بهینه را ارائه نماید. 

تشابهات و تمایزات آن را با    ایرانی،-های مخاطبان در بستر فرهنگ اسالمیویژگیخت  شنا -2

 مقایسه نماید.  سایر مخاطبان

برای مواجهه با مخاطب  گانه در شناخت مخاطب را مقایسه نماید و الگوی بهینه  های سهموج -3

 ان را ارائه نماید. زش و پرورش ایرآموآموز کنونی  جوان و دانش 

وین و  بی به مخاطب خاص تدای جامع برای دستیاهای ایرانی، برنامهوام و قومیتبا شناخت اق -4

 ارائه نماید. 

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن . فرصت2

 ماهیت و اهمیت مخاطب فصل اول:

 یف مخاطبتعر -

 رویکردهای مختلف در نگاه به مخاطب   -

 هافرهنگرده رد خیکور -

 رویکرد شیوه زندگی -

 میترویکرد قو -
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 رویکرد جنسیت  -

 های حاکم بر مواجهه با مخاطبسنت -

 سنت ساختارگرا در سنجش مخاطبان -

 ای سنت رفتارگرا و اثرات رسانه -

 سنت فرهنگی و تحلیل دریافت  -

 تکالیف یادگیری: 

 و تعامل در مباحث درسی   رکتشپرسش و پاسخ،  -

 درباره موضوعات فصل سرانکنفارایه گزارش و  -

 عملکردی: تکلیف

-هایی از کابرد آنشناسی، نمونه اکم بر مخاطب ها و رویکردهای حشود تا با بررسی سنت خواسته   ومعلماز دانشج -

 های اجتماعی پیدا و در قالب گزارش به کالس درس ارائه نماید. ها را در رسانه

 بندی مخاطباندسته :دومفصل 

 فعل موج اول: مخاطب من -

 ای نظریه گلوله -

 فرایند ارتباط در سوزن تزریقی -

 وار نظریه مخاطب توده  -

 نظریه امپریالیسم فرهنگی  -

 م: مخاطب فعال دو موج -

 های مخاطب فعالویژگی -

 نظرات  رویکردهای ناظر به فعال بودن مخاطب  -

 نظریه استفاده و رضامندی  -

 رسانه  نظریه مخاطب و -

 اصالح رویکرد -

 د رسانهحدونظریه استحکام یا تأثیر م -

 ها موج سوم: دیدگاه قدرت مشروط رسانه -

 نظریه کاشت  -

 نظریه گرینر  -

 سازی نظریه برجسته -

 بندی مخاطبانهای دیگر در دستهنظرگاه  -
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 بندی بر اساس متغیرهای جغرافیاییدسته -

 بندی بر اساس متغیرهای جمعیت شناسی دسته -

 بر اساس متغیرهای روان تشریحیبندی دسته -

 های شخصیتیتی  اس بندی بر اسدسته -

 گرایان گرایان و درونروان -

 ی زبانی مخاطب وهاالگ -

 DISCمدل  -

 گیری از رسانه بهره  بندی بر اساس میزاندسته -

 یادگیری:  تکالیف
 پرسش و پاسخ، شرکت و تعامل در مباحث درسی  -

 های جغرافیایی، جمعیت شناسی و روانشناسیهای داخل کشور از منظر متغیرتحلیل رسانه -

 کردی:ملع فتکالی
با تحلیل - تا  نمونه  از دانشجومعلم خواسته شود  برنادو رویکرد مخاطب فعال و منفعل،  از  تولید شده  مه هایی  های 

 برای این دو گروه را یافته و در قالب گزارش تحلیلی به کالس ارائه نماید.

در  - شود  خواسته  دانشجومعلمان  گروه   از  رسانهقالب  بر  حاکم  روندهای  کالسی،  شناخت  را  ها  های  اساس  بر 

 ان را تشریح و تحلیل کنند. مخاطبان و نحوه مواجهه با آن

 های مخاطبان، هنجارها، باورمطالعه رفتارها :سومفصل 

 تعاریف رفتار، هنجار، باور، ارزش و نگرش -

 رابطه رفتار، هنجار و ارزش -

 و نگرش مخاطب  رابطه رفتار، هنجار، باور -

 انگیزش مخاطب  -

 زشنگینظریات مرتبط با ا -

 نظریه سلسله مراتب نیازها  -

 ( ERGرشد )-تعلق-نظریه زیستی -

 نظریه نیازهای اکتسابی -

 نگیزش مخاطبان ه و رضامندی در انقش نظریه استفاد -

 های تبلیغاتی در انگیزش مخاطب جاذبه -

 تکالیف یادگیری: 

 درسی پرسش و پاسخ، شرکت و تعامل در مباحث  -
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 های انگیزش در کالس درسمعرفی نظریه -

 عملکردی: یفتکل
تا در جدول - نظریه از دانشجومعلم خواسته شود  به مقایسه و تحلیل  بپی  انگیزشی در رسانه  ردازد و آن را در  های 

 رائه نماید.کالس ا

 شناخت اقوام ایرانی :چهارمفصل 

 فرهنگ -

 خرده فرهنگ  -

 ها اقوام و اقلیت -

 جایگاه اقوام -

 ل مهم در رفتارشناسی مردمعوام -

 ن نیاده ویژگی رفتار ایرا -

 های ایرانی آشنایی با قومیت -

 ها( ها )فارسپارسی -

 مردم شمال ایران  -

 مردم گلستان  -

 مردم خراسان  -

 ان مرکزین ایرمردما -

 مردم جنوب ایران  -

 قوم آذری  -

 قوم کرد -

 قوم لر  -

 ارامنه، کلیمیان و آشوریان  -

 تکالیف یادگیری: 

 معرفی شده در تکمیل مباحث فوق  مطالعه منابع تکمیلی  -

 پرسش های مطرح شده کالسی و پاسخ به  های مشارکت در بحث  -

 : دیلکرعم تکالیف

 ها به کالس درسهای بارز در هر یک از قومیتهنجارها و ارزشها و ارائه گزارشی از رفتارها، تحلیل قومیت  -

 های مختلفارائه طرحی برای اجرای یک برنامه، برای قومیت -

 ترسیم نقشه راه برای دسترسی به مخاطب هدف :نجمپفصل 
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 ف مخاطب هدف ریتع -

 های مخاطب هدف ویژگی -

 ای اثربخش رنامه رسانهبی به یک بنحوه دستیا -

 تعیین اهداف  -

 بان هدف مخاط تعیین -

 تعیین بازار هدف به لحاظ جغرافیایی -

 تعیین زمان مناسب برای دسترسی به مخاطبان هدف  -

 انتخاب رسانه  -

 ارتباطیتعیین اهداف  -

 ترویج فروش برنامه -

 یادگیری: تکلیف

 بع تکمیلی معرفی شده در تکمیل مباحث فوق  ه مناعالمط -

 عملکردی:  تکلیف

 به مخاطب خاص  ارائه یک طرح عملیاتی برای دسترسی -

 . راهبردهای آموزش و یادگیری 3

ر هر جلسه درس دانشجویان مشارکت  شود؛ هرچند که دهای کالس درس با محوریت آموزشگر انجام میدر این درس، آموزش

برنامه اعالم شده به مطالعه منافموظدارند و آنها   بر اساس  نمایند. دراند  بپردازند و در مباحث شرکت  ر جلسات  حال، دعین  بع 

-شود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها میمطرح    های پروژه س ممکن است  در

 شود.    ام انجارائه در قالب کنفرانس یا سمینار  اند به صورت  تو

 

 . منابع آموزشی  4

 منبع اصلی: 

 انتشارات ادیبان روز. (. مخاطب شناسی. تهران:1396الناز؛ بهرامی، حسین. ) ،بیات -

 منابع فرعی: 

 شناسی. تهران: انتشارات ساکو.(. مخاطب1393لشگری، مریم. ) باشعور -

 عیزاده فرد، سوسن. تهران: نشر سادس.  ت و. روانشناسی رسانه، ترجمه روحانی، ریحانه سادا (1392ژیلز، دیوید. ) -

 )پیشنهادی(  رزشیابی یادگیریدهای اراهبر -5

  نمره  15 برگزاری آزمون نظری: ارزشیابی پایانی:

 نمره  5  :هاهای یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت ارزشیابی فرآیند: 
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 مهم:   نکات

تاخر و یا ادغام مباحث با توجه به نظر استاد    ف صرفا جنبه تاکید بر محتوا دارد و تقدم ومختل ی  ا هدر فصل  ترتیب مطالب •

 پذیرد.می صورت

 از سوی استاد درس برای جلب و هدایت دانشجومعلمان به سمت نقادی ضروری است. های عملیارائه نمونه  •

 مورد تأکید است.  لیلیتح  نگارش بر مبنای دیدگاه و  تفکر انتقادیلمان به  تشویق دانشجومع •

روش • از  استادتدر  فعالهای  استفاده  توسط  خالقیت  پرورش  های  روش  و  فر  یس  خلق  یادگیریصت و  و    های  فردی 

 مورد تاکید است.       مشارکتی 
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 سرفصل درس »هنرهای صناعی)کار با فلزات(« 
 : معرفی درس و منطق آن. 1

فرهنــگ و اعتقــادات مــا داشــته  ه دری هستند که از دیرباز مطرح بوده اند و ریشسنتهنرهای صناعی از جمله رشته های هنرهای     

وان هنرهای صناعی مطرح است در حقیقت هنرهایی است که عالوه بر هنر، همراه با صنعت پیشرفت کرده و اند. آنچه امروزه به عن

ا در جهت حفظ و گسترش  و احیــاء آنهــا کوشــش نرهافته است. اما با توجه به اهمیت این گروه از هگاها جنبه هنری آن کاهش ی

هنرهای صناعی از گذشته جایگاه مهمی را میان سایر صنایع هنری بــه جدی شکل گرفته است.  فلزکاری نیز به عنوان یکی از  های  

رهای مختلــف هن بت، شعر و ترصیع ارتباط داشته است. به طوری کهخود اختصاص داده است.  و با سایر هنرها منجمله نقاشی، کتا

، احیــاء و اشــاعه هنرهــای صــناعی، هایی مختلف می توان مشاهده نمود. لذا به منظور حفــظ  را روی آثار فلزی در هر نسل با سبک

فراد متخصص در ایــن حــوزه بهــره ضروری است تا دانشجویان عالقمند با این حوزه آشنا شوند و بتوانند از تجربیات هنری و فنی ا

هنــر همگام با مباحث روز و تکنولوژی های موجود در حوزه   نحوه تعلیم  و آموزش آنها را نیز فرا گرفته و  یگرگرفته و از طرف د

 و صنعت در جهت کمال، غنا و اشاعه آن در سطح جامعه و توسعه فرهنگ و هنر ایران اسالمی فعالیت نمایند.

 مشخصات درس

 نظری کارگاهی رس:نوع د 

 واحد   2تعداد واحد: 

 ساعت 64عت:تعداد سا

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: پیش

د متخصص برای  تااس

متخصص با مدرک  تدریس: 

ت و با تجربه کاری  مرتبط با فلزا

کاری بر روی فلز مس   در برجسته

مورد تایید گروه آموزش کار و  

 فناوری

 ر با فلزات(« نام درس به فارسی: »هنرهای صناعی)کا
 Artificial arts( metal)            نام درس به انگلیسی:

د یادگیری دانشجومعلم قتادر خواهتد پایان این واحیادگیری: در    پیامدهای

 بود:

 خصوصیات و ویژگی های فلز را بیان نموده و صنایع و هنرهای مرتبط با فلز را نام ببرد.   -1

 ا تشریح نماید.ابزار  و وسایل کار با فلز ر -2

 ه را بسازد. با فلزات، یک نمونه کار فلزی ساد کاربا آگاهی از اصول و قواعد   -3

 ها بدرستی استفاده نماید.ابزار  و وسایل کار با فلز مس را بشناسد و از آن -4

 با آگاهی از مراحل  و نحوه برجسته کاری روی فلز مس، یک نمونه ساده را بسازد.     -5

 هداشت را در هنگام کار رعایت نماید. ایمنی و ب -6

 س( ارائه و پیشنهاد دهد. ی کار با فلزات مختلف)بخصوص فلز مخالقانه برا هایایده    -7

ح داده و ایده های جدیدی در  آوری های حوزه فلز را توضیکسب و کارهای جدیدو فن  -8

 این حوزه ارائه نماید. 

 آن:های یادگیری، محتوای درس و ساختار فرصت .2

 

 فصل اول: کلیات 

 تعریف فلز -

 ن، آلومینیوم و...(آن)فوالد، مس، چد واعمواد فلزی و ان -
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 ز آهن) میل گرد، ورق، تسمه، پروفیل و...(مختلف فلشکل های  -

 تاریخ فلز کاری در ایران  -

 خصوصیات وویژگی های فلز -

 

  تکالیف یادگیری:

 فلز را تعریف نموده و شکل های مختلف آن را نام ببرد. -

 تاریخچه ای از فلزکاری را توضیح دهد. -

 ز ات را بیان نماید.یژگی های فلو وخصوصیات  -

 ی: تکالیف عملکرد 

 ها طعات فلزی و صحبت درباره ویژگی های هر یک از آنجمع آوری و ارائه نمونه هایی واقعی از آثاریا ق -

زی تحقیق کرده و بــه کــالس گــزارش با جستجو در اینترنت و منابع مکتوب در خصوص جداول استاندارد ورق های فل -

 نماید.

 

 واد فلزی انواع م  م: فصل دو 

 مس، چدن، آلومینیوم و...( مواد فلزی پرکاربرد )فوالد، -

 اندازه قطر)میلگردها(انواع مواد فلزی براساس  -

 انواع مواد فلزی براساس ضخامت)ورق های فلزی( -

 انواع مواد فلزی براساس اندازه  عرپ و ضخامت) تسمه ها( -

 ا(انواع مواد فلزی براساس مقطع و شکل) پروفیل ه -

 خواص و ویژگی های هر یک از انواع مواد فلزی -

 رد هر یک از انواع مواد فلزیربکا -

 روی، طال و نقره( سایر مواد فلزی) مس، -

 تکلیف یادگیری:

 انواع مواد فلزی را براساس ویژگی های آنها دسته بندی نموده و توضیح دهد. -

 :تکلیف عملکردی

 ثال ذکر نمایده مدر خصوص کاربرد هر یک از مواد فلزی دو الی س -

 

 ی کار با فلزفصل سوم: مواد اولیه و ابزارها

 ار مورد استفاده در فلزکاری آشنایی با مهمترین دستگاهها و ابزار ک  -
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 ابزارهای مورد استفاده برای تعیین اندازه و خط کشی فلزات)خط کش فلزی، گونیا  و...(  -

 لگرد،  قیچی مفتول، اره فلزی و...( می مورد استفاده برای برش کاری فلزات )انواع قیچیابزارهای  -

 ، تخت ضخیم، سه گوش، سوزنی، گرد و...( ای سوهان کاری)سوهان چهارگوش، تخت معمولیف سوهان برانواع مختل -

 ابزارهای سوراخ کاری فلزات ) دریل و...(  -

 فلزی، چکش الستیکی و...( ابزارهای مختلف خم کاری فلز) انبردست، چکش -

 کاری خم دستگاه نورد، دستگاه  -

 تگاه پرچ کار، پیچ ها و...(ابزارهای اتصال قطعات فلزی) میخ پرچ، دس -

 فلزات  انواع قلم ها در کار با -

 نحوه آماده سازی و کاربرد ابزارهای مختلف   -

 موارد ایمنی هنگام کار با ابزارها  -

 ر با فلزات) برنج، مفرغ، ورشو(  مهمترین آلیاژهای مورد استفاده در کا -

 ا در فلز کاری و صنایع مرتبط هر یک از آلیاژهده موارد استفا  -

 لیف یادگیری: کت

ای مربوط با هنرهای فلزی و مشاهده  میناکاری، طالکوبی و سایر کارگاه ه بازدید از کارگاه های ساخت، قلمزنی، -

 ابزارها و نحوه کار با آنها 

 تکلیف عملکردی:   

هریک را   ه، همراه با تصاویر هر یک توضیحات و کاربردهایمودارهای مورد استفاده در کار با فلزات را لیست نابز -

 ارئه دهد.

 فلزات  فصل چهارم:  مراحل و روش کار با

 آشنایی با مراحل و روش های کار با فلزات -

 نحوه خط کشی بر روی ورق فلزات  -

 برش کاری فلز  -

o لزاتنکات ایمنی هنگام برش کاری ف 

 آشنایی با نحوه سوهان کاری فلزات -

o  گوشه ها   اریسوهان ک 

o   سوهان کاری شیارها 

o  سوهان در دستروش صحیح گرفتن 

 اره کاری فلز ات  -

 سوراخ کاری فلز ات -

 کاری روی فلزات مخ -
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o مراحل خم کاری ونحوه خواندن نقشه راهنمای خم کاری 

 پرچ کاری و انواع روشهای آن   -

 با فلزات شیوه های اتصاالت در کار -

 روش های مونتاژ قطعات فلزی -

 یری: ادگتکالیف ی 

 ه آنها صحبت دربار  آنها از اتصاالت پیچی استفاده شده است ونشان دادن انواع پیچ ها و وسایلی که در   -

 بازدید از یک کارگاه کار با فلز و بحث و گفتگو درباره نحوه کار و ابزار و وسایل مختلف  -

 تکالیف عملکردی:

 نده وغیره تصویری هر یک از مراحل مانند قاب عکس، النه پررش له به مرحله یک وسیله با ورق فلزی و ارائه گزاساخت مرح -

 صورت گروهی طراحی و ساخت یک جعبه موزیکال فلزی به  -

 

 فصل پنجم:  آشنایی و کار با فلز مس 

 آشنایی با فلز مس   -

 .( ردگی، قابلیت ضدمیکروبی، شکل پذیری، اتصال و..آشنایی با ویژگی ها و خواص فلز مس) مقاومت در برابر خو -

ن آالت،  ماشی  برق، الکترونیک، ارتباطات، حمل و نقل، لوازم،  کاربردهای فلز مس در زمینه های مختلف )از قبیل  -

 کشاورزی و...( 

 نقش مس در تولید آثار هنری و صنایع دستی -

 و...(  آشنایی با منابع استخراج مس در ایران) مس سرچشمه در کرمان -

 تکلیف یادگیری:

ن خود گفتگو نموده و مصادیقی از آنها  ختلف زندگی با دوستاخت لوازم منزل و ملزومات مسا درباره کاربرد فلزمس در -

 را نام ببرند.

 تکلیف عملکردی: 

ر  در قالب یک تحقیق گروهی، کاربردهای فلز مس را در حوزه های مختلف استخراج نموده و در قالب جدول یا نمودا -

 در کالس  ارائه دهند. 

 

 ستفاده از فلزمسساخت یک وسیله ساده با ا وه فصل ششم: ابزارها ونح

 لوازم مورد نیاز برای کار با فلز مسها و ابزار -

o   و اندازه های مختلفدر انواع ورق مسی 

o  و...(انواع طرح های پرینت شده جهت انتقال بر روی ورق مسی) طرح های هندسی، گیاهی، انسانی، حیوانی 

o و و...( م مانواع قلم ها) قلم نیم بر، قلم خوشه، قل 
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o  انواع سنباده مناسب فلز مس 

o   انبرقیچی یا 

o   وی ورق مسیخودکار بدون جوهریا ابزارهای انتقال طرح بر ر 

o  قیر، تینر یا نفت 

o ...دستگاه حرارتی مانند اجاق گاز و 

o  ی عایق دار، دستمال نخی، ماسک و...وسایل مورد نیاز برای موارد ایمنی  مانند دستکش پارچه ا 

 سیله ساده با فلز مس گام ساخت یک وبه مراحل گام  -

 طرحنحوه ترسیم  -1

 نحوه  انتقال طرح بر روی فلز  -2

 جسته کاری خطی نحوه انجام روش بر -3

o  نحوه گود کردن خطوط طرح از پشت ورق 

o  نحوه گودکردن خطوط طرح از روی ورق 

 نحوه انجام  روش برجسته کاری سطحی  -4

o وه گودکردن سطح از پشت نح 

o  نحوه گودکردن سطح از رو 

 انجام بافت بر روی سطح ورق مسی وه نح -5

o   بافت صدفی 

o بافت زیگزاگ 

o ...بافت مورب و 

 ده گذاری فلز مسنحوه انجام پتینه یا دو -6

o  آماده سازی قیر یا دوده 

o  آماده سازی دستگاه حرارتی 

o  )رعایت موارد ایمنی) استفاده از دستکش و انبردست 

 سرد کردن پالک مسی نحوه  -7

 سیساب زدن ورقه یا سطح پالک م -8

 ب، کاسه، سینی، جامدادی و...(تبدیل ورق مسی به محصول دلخواه) پالک، دیوارکو -9

 تکالیف یادگیری: 

 انجام برجسته کاری بر روی فلز مس را به ترتیب بیان نماید. حل مرا -

ر  مایند. نمونه های تصویری آنها را سرچ کرده و ددرباره ابزارها و وسایل کار بر روی فلز مس با یکدیگر صحبت ن -

 الس به اشتراک بگذارند. ک 
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 تکالیف عملکردی:

 نمایند.کان از کارگاه برجسته کاری روی فلز مس بازدید رت امدر صو -

به  باراهنمایی گام به گام استاد مربوطه و با  استفاده از یک قطعه  فلز مس، یک پالک مسی یا یک وسیله ساده را باتوجه  -

 د. مراحل ذکر شده به صورت گروهی یا فردی بسازن

 

 ا فلزات فصل هفتم: انواع مشاغل وکسب و کارهای مرتبط ب

 مانند: آشنایی با مشاغل  و حرف مرتبط با فلز کاری  -

o چکش کاری روی فلزات 

o دواتگری فلزات 

o )..قلمزنی بر روی فلزات) مانند قلمزنی جام، گلدان، تنگ و 

o ند گردنبند انگشتری و...(ملیله کاری فلزات)مان 

o مشبک کاری فلزات 

 خی هنرهای مرتبط با  فلز کاری  مانند: با بر اییآشن -

o مینا کاری 

o ... ساخت زیور آالت، زیور آالت سنتی و 

o سازی و ساخت قلم تراش قوچا 

o  ...قفل سازی، اسلحه سازی، ضریح سازی و 

o ،فیروزه کوبی هنر کوفته گری: طالکوبی، نقره کوبی، مس کوبی، برنج کوبی 

 با فلزاتار فناوری های صورت گرفته در حوزه ک  -

 یم با فلز در ارتباط اند آشنایی با کسب و کارهایی که غیر مستق -

 وسایل منزل و...() ساختمان سازی، کشاورزی، کاربرد فلز در صنایع مختلف -

 تکلیف یادگیری: 

 بحث و گفتگو درباره موضوعات مطرح شده  -

 تکلیف عملکردی:

آوری ایده   سب و کارهای مرتبط با هنر و صنعت فلزکاری، جمعو ک پردازی به صورت تفکر گروهی درباره مشاغل جدید ایده  -

 های مطرح شده و جمع بندی 

 

 دگیریتدریس و یاراهبردهای . 3

از راهبردهــای   استفاده از راهبردهای مبتنی بر بحث و گفتگو و سخنرانی برای ارائه مطالب نظــری الزامــی اســت. همچنــین اســتفاده 

باط بــا کــار فلــز و همچنــین در صــورت امکــان از تصاویر، فیلم ها و اسالیدهای مختلف در ارت اده مبتنی بر فناوری اطالعات و استف
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بازدید و مشاهده کارگاههای مرتبط کار با فلزات توصیه می گردد. در نهایت استفاده از راهبرد عملی کــردن آموختــه ترتیب دادن  

  ار در کارگاه بر روی فلز مس  پیشنهاد می گردد.ها و انجام ک 

 

 منابع آموزشی. 4

 منابع اصلی:

 ابهای درسی ایران. شرکت چاپ و نشر کت 2و  1ری، جلد (. فلز کا1393یم)باقری پور، ابراه -1

یــزی (.صنایع دســتی ) فلــز(. تهــران: ســازمان پــژوهش و برنامــه ر1393خلیلی راد، زهره و سوسن آبادی فراهانی، فاطمه) -2

 آموزشی

 منابع فرعی:  

 ، تهران: جمال هنراری، دوره سلجوقی و صفویلزک (. ف1389افروغ، محمد) -1

 درآبادیان، تهران: گنجینه هنر(. فلزکاری هنری، ترجمه شهرام حی1383آن کالیبر) تر،گان -2

 نور(. شکوه فلز، منتخب آثار هنرفلزکاری موزه رضا عباسی، تهران: سبحان 1392حیدرآبادیان، شهرام) -3

 ران. ترحمه پرویز تناولی، تهران: یساولیای (. هنر فوالدسازی در1381ویلسون آلن، جیمز) -4

 ر، تهران: مطالعات هنر اسالمی(. فلزکاری اسالمی. ترجمه مهناز شایسته ف1384)ریچل وارد، -5

 ( آبکاری فلزات، تهران: فرهمند1392مجدنیا، فریدون و خواجه نصیری، ناصر) -6

 (. مس، فلز کیمیا. تهران: نسل نواندیش1393)غالمرضایی، حمیدرضا -7

 

 هبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(ار. 5

میزان آشنایی    هنر و صنعت فلزکاری و پرسیدن سوال درخصوص  نشان دادن اسالیدهایی از تصاویر مرتبط با  ن:ی آغازیارزشیاب

 و تجربه دانشجویان در هر یک از زمینه های مرتبط با آن 

 نمره(  4فردی یا گروهی و ارائه آن در کالس )ای انجام تکالیف عملکردی در قالب فعالیت ه کوینی:ارزشیابی ت

 نمره(  8آزمون مباجث نظری ) یابی پایانی:زشار

 نمره( 8حی و  ساخت یک وسیله با فلزمس به صورت دو نفره و تزئین و ارائه آن در پایان ترم )راط :پروژه
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 قشه کشی(« سرفصل درس »هنرهای صناعی)ن

 معرفی درس و منطق آن: . 1

ان در زمینــه هــای ال ذهنیات و افکار طراحان به سازندگان و تولیدکنندگبزار گویا، زنده و روشن برای انتقه عنوان یک اه بنقش      

ذهنیات افراد است. ال افکار و مختلفی از جمله برق، ساختمان، مکانیک، نجاری و غیره است. در واقع نقشه زبان تصویری برای انتق

با این مهارت می توانند ایده های دیگــران را بــه  مانند سواد خواندن و نوشتن است که افراد جامعهی  امروزه کار ترسیم و نقشه کش

تی درک نمایند. امروزه برای کشیدن نقشه و نمایش آن عالوه بر روشهای سنتی و دستی، نرم افزارهای زیادی به طور گسترده درس

ه کشــی دســتی اســت و درس مدنظر است آشنایی با نقشه، انــواع آن و نقشــ ین  استفاده قرار می گیرند. با این وجود آنچه در امورد  

فقط در حد آشنایی دانشجو معلمان کفایت می کند و فرصت کــار بــا ایــن نــرم افزارهــا در ایــن آشنایی با نرم افزارهای نقشه کشی  

 درس درنظر گرفته نشده است.

 سمشخصات در

 کارگاهی  -نظری  نوع درس:

 1+1تعداد واحد: 
 ساعت  64عت: د ساداعت

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

 -: ازنیپیش
 استاد متخصص برای تدریس:  

ه کشی با  متخصص در رشته  نقش

مرتبط مورد تایید گروه   تجربه کار

 آموزش کار و فناوری 

 نام درس به فارسی:  هنرهای صناعی)نقشه کشی(

            Artificial  Arts(Architecture)                 لیسی:نام درس به انگ

 معلم قادر خواهد بود:ن این واحد یادگیری دانشجوپیامدهای یادگیری: در پایا

 مفهوم نقشه را بیان نموده وکاربردهای مختلف انواع نقشه را در مشاغل مختلف ذکر کند. -1

 ن نماید.اهمیت و ضرورت شغل نقشه کشی را تبیی-2

تحلیل   نها را لکترونیکی را شناسایی و موارد استفاده آو اابزارها و تجهیزات نقشه کشی دستی  -3

 نماید.

 و نمایش دهد. ایده های خود را در قالب نقشه پیاده فرایند نقشه کشی را بیان نموده و  -4

 ن آشنا نماید. دانش آموزان را به طور موفقی با هنرنقشه کشی، ارزش اقتصادی و فنی آ -5 

 و ساختار آن:رس های یادگیری، محتوای د فرصت .2

 فصل اول: کلیات نقشه 

 تعریف آن فهوم نقشه وآشنایی با م -

 نوان زبان تصویریتاریخچه استفاده از نقشه به ع -

 اهمیت و ضرورت استفاده از نقشه -

 اختمان وغیره(آشنایی با کاربرد نقشه در مشاغل مختلف) خیاطی، نجاری، برق کار، عمران وس -

پــوگرافی، نقشــه مــدارهای گــو، نقشــه توتلف و کاربرد آنها) نقشــه صــنعتی، المخ  شناسایی انواع نقشه ها در مشاغل -

 الکتریکی و...(

 قشه کشیی های شغلی نشناسایی ویژگ -

 تکلیف یادگیری:



  

150 

                                                                                          
 

 بحث و گفتگو درباره نقشه، انواع آن و کاربرد هر یک از نقشه ها در مشاغل مختلف -

 عملکردی:تکلیف 

وده در کــالس ارائــه ظیم نمــ ورد استفاده و کاربرد آنها را مشخص و تنه مدر قالب یک جدول، نام مشاغل، نوع نقش -

 دهد.

 

 ت ترسیم نقشهفصل دوم: ابزارها و تجهیزا

 تعریف ابزارهای نقشه کشی -

 شناسایی انواع ابزارهای مختلف نقشه کشی -

 زان رنگ(انواع مدادهای ترسیم نقشه)براساس سختی و می -

 انواع مداد تراش -

 پاک کن -

 آن در نقشه کشیرد پرگار و کارب -

 (انواع خط کش) اندازه های مختلف -

 درجه( 60گونیای درجه و  45انواع گونیای مهم در نقشه کشی) گونیای  -

 درجه و...( 360و  180انواع نقاله های رایج در نقشه کشی) -

 ی مدرج، شطرنجی و...(انواع کاغذهای مورد استفاده در نقشه کشی) کاغذها -

 (A1, A2, A3, A4, A0کاغذها) واعاندازه های استاندارد ان -

 تکلیف یادگیری:

ره مشخصــات و نحــوه اســتفاده هریــک از آنهــا بــا موعــه ابزارهــای نقشــه کشــی را از نزدیــک مشــاهده و دربــاجم -

 ی خود گفتگو نماید.همکالسیها

 تکلیف عملکردی:

در نقشه کشی راگردآوری رد آموزشی ، تصاویرکلیه ابزارهای مناسب  و پرکاربدر قالب کارتهای تصویری یا تابلو  -

 دهد.نموده و در کالس ارائه 

 

 فصل سوم: طراحی و نقشه کشی دستی 

 های کشیدن نقشه با دست)با ابزار و بدون استفاده از ابزارهای نقشه کشی(وشآشنایی با  ر -

 کشیدن شکل های ساده با دست انواع روش -

 یم خط در نقشه )خط راست، خط خمیده ، خط دایره(نحوه ترس -

 ن خطوط راست افقی و عمودی و مایل با دستیدکش -
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 زاویه با دست آزاددن کشی -

 کشیدن اسکچ دو بعدی -

 ، سه نماکشیدن نما -

 آشنایی با نحوه حرکت دست برای کشیدن خطوط -

 نحوه ترسیم نقشه با استفاده از ابزارهای مختلف نقشه کشی  -

 ده از ابزارهای مختلف نقشه کشیچگونگی استفا -

 روی کاغذهای شطرنجی سیم اشکال ساده برتر آشنایی با نحوه  -

 : یادگیریتکالیف 

هــای الزم بــرای بدســت ابزار با دوستان خود صحبت نمــوده و راهکار  درباره روشهای ترسیم نقشه بدون استفاده از -

 آوردن مهارت در این زمینه را بررسی نمایند.

مرین الزم جهت یــادگیری  و بدســت آوردن و تقشه کشی با استفاده از ابزارهای مختلف مشاهده  برای  طراحی و ن -

 جام دهد.مهارت ان

 تکالیف عملکردی:

 یل را بدون استفاده از ابزارهای نقشه کشی ترسیم نماید.از خطوط عمودی، افقی و مابر روی یک کاغذ نمونه ای  -

 لف منجمله لوزی با زوایای مختلف ترسیم نماید.بدون استفاده از گونیا و نقاله اشکال مخت -

 نقشه بر روی برگه های شطرنجی  چند شکل ساده با استفاده از ابزارهای ترسیمدن کشی -

 

 در نقشه  فصل چهارم: انواع خط

 آشنایی با مفهوم خط در نقشه -

 اهمیت شناخت انواع خطوط  -

 کاربرد هریک از انواع خط در نقشه -

 انواع خط در نقشه -

o  ی یا خط دیدخط اصل 

o خط چین یا خط ندید 

o ورمح خط تقارن یا خط 

o خط نازک 

o خط ضخیم 

o خط میانه 

 طسیم هر یک از خطوچگونگی و نحوه تر -
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 نما، سه نما و....(آشنایی با انواع نما در نقشه)دو  -

 آشنایی با نحوه تعیین سه نمای اجسام )نمای جانبی، روبه رو، باال و...( -

 نقشه کشی دونما و سه نماآشنایی با نرم افزارهای مختلف  -

 تکالیف یادگیری: 

خطوط مختلف بکار رفتــه در آن نقشــه ومشخصــات ترســیمی ا چند نمونه از انواع نقشه ها، درباره  ده یک یشاهبا م -

 ها با دوستان خود در کالس گفتگو نماید. آن

 صحبت نماید.یک نقشه ترسیم شده مناسب را با یک نمونه ضعیف مقایسه نموده و درباره اشکاالت آن  -

 تکالیف عملکردی: 

 خطوط مختلف ترسیم نماید.را با استفاده از  اده یک نمونه نقشه س -

 نواع نمای آن را مشخص نماید.قشه سه نما برای یک قطعه انتخابی ترسیم نماید و ان یک -

 انواع مختلف خطوط را بر روی یک برگه ترسیم نموده و کاربرد هریک را با مثال نشان دهد. -

 

 نجم: اندازه  و مقیاس در نقشه فصل پ

 ازه گذاری در نقشهاندمفهوم اندازه و  -

 ی در نقشهآشنایی با نحوه اندازه گذار -

 نما آشنایی با اندازه گذاری موقعیت یک بخش از -

 آشنایی با نشانه ها و نمادهای اندازه گذاری -

 خط رابط یا کمکی اندازه  -

 خط اندازه  -

 فلش یا سهمی اندازه  -

 عدد اندازه  -

 خوانی با استفاده از مقیاس اندازه  -

 س در نقشهقیاآشنایی با مفهوم م -

 عالمت اختصاری مقیاس -

 ه ترسیمی تقسیم بر اندازه حقیقی(ه مقیاس )اندازآشنایی با رابط -

 مقیاس های استاندارداع انو -

o مقیاس واحد 

o مقیاس کاهشی یا کوچک کردنی 

o مقیاس افزایشی یا بزرگ کردنی 
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 تکالیف یادگیری: 

 س ها و نمادهای به کار رفته در آنقیاد نمونه از نقشه ها و بحث و گفت و گو درباره منشان دادن چن -

 ردی: تکالیف عملک

 افزایشی و واحد نشان دادن نقشه یک قطعه با سه مقیاس کاهشی،   -

 بررسی اندازه گیری میلی متری یک نقشه و ترسیم آن بر روی کاغذ. -

 

 نقشه کشی فصل ششم: فناوری و کسب و کارهای مرتبط با 

 آشنایی با ویژگی های شغلی نقشه کشی -

 شناسایی برخی از مشاغل و حرف نقشه کشی -

 قتصادی و فنی نقشه کشیارزش ا بررسی -

 ی وجود در حوزه نقشه کششناخت فناوری های م -

 شناخت نرم افزارهای پرکاربرد در حوزه نقشه کشی)اتوکد، کتیا، سالیدورک و...(  -

 یلی مرتبط با نقشه کشیآشنایی رشته های تحص 

 تکلیف یادگیری: 

 دوستان خود گفتگو نماید.  های مختلف نقشه کشی و مشاغل مرتبط باکسب و کارره دربا -

 تکلیف عملکردی: 

 رم افزار نقشه کشی را در قالب فایل پاورپوینت در کالس درس معرفی نماید. ونه از نچند نم -

 

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 3

راهبردهــای فعــال  و گفت و گو جهت ارائه مطالب نظری و استفاده از  ث واز روشهای ارائه اطالعات مانند سخنرانی و  بح  استفاده 

ملی و تمرینات پیشنهادی ارائه شده به صورت فردی و گروهی. همچنین بازدید از کارگاه های مشارکتی برای انجام فعالیت های ع

 دد. گر ار، ابزارها و انواع مختلف نقشه ها پیشنهاد میمربوط با نقشه کشی و مشاهده محیط ک 

 

 منابع آموزشی. 4

 منابع اصلی: 

 بهای درسی ایرانترسیم فنی و نقشه کشی، شرکت چاپ و نشر کتا(. 1392ا)طاقی، زهر -1

 . تهران: شریف گستر2و  1(. اصول نقشه کشی جلد 1390صالح، مرتضی) -2

 منبع فرعی:

 زدا. تهران: یزدار ینقشه کشی و نقشه خوانی، مترجم، واحد ترجمه نش (. مرجع جیبی1390روزنبرگ، پل) -1
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 یری )پیشنهادی(راهبردهای ارزشیابی یادگ. 5

تعیین سط  ارزشیابی آغازین: منظور  دانشجویبه  اطالعات  و مشاغل  ح  و کاربردهای  نقشه  انواع مختلف  نقشه،  مفهوم  ان درباره 

 ارزشیابی اولیه صورت گیرد. مختلف مرتبط با نقشه کشی با آنها گفتگو و 

 نمره( 6لیف عملکردی و یادگیری کالسی ) ع تکاوجمم ارزشیابی تکوینی:

 نمره(  8رم )آزمون مباحث نظری مطرح شده در طول ت یابی پایانی:زشار

ز ابزار و تهیه و تنظیم نقشه ساخت یک پروژه ساده به صورت فردی یا گروهی مثل رحل قرآن، میز و غیره، با استفاده ا  :پروژه

 نمره(  6ائه در پایان ترم )ار وسایل نقشه کشی و محاسبه مقیاس آن و
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 ر کسب و کار« خالقیت و نوآوری دسرفصل درس »پرورش 
خالقیت و نوآوری یکی از توانمندی های کلیدی صاحبان کســب و کارهــای کنــونی اســت.   :  معرفی درس و منطق آن .1

زایش تعــداد و کیفیــت کســب و افــ   ها به فراگیران در دانشجو معلمــان  مــی توانــد بــهپرورش این توانمندی ها و نحوه ی انتقال آن

با مفهوم خالقیت و نوآوری، تفاوتهای خالقیــت و  شایانی نماید. لذا این درس با هدف آشنایی فراگیران  کارهای نوآورانه کمک

ران با این مباحــث و ارتقــای توانمنــدی هــای نوآوری،تکنیک های خالقیت و ایده پردازی، تدوین شده است. لزوم آشنایی فراگی

 کسب و کار منطق این درس را تشکیل می دهند.زمینه ی پرورش خالقیت و نوآوری بویژه در بستر در انها 

 رسمشخصات د

 نظرینوع درس: 

 2تعداد واحد: 

 32تعداد ساعت: 

شایستگی کلیدی: 

 موضوعی

 -نیاز: پیش

استاد متخصص 

 برای تدریس: 

القیت  روانشناسی/خ

مورد تایید گروه  

 آموزش کار و فناوری 

 اردر کسب و ک یو نوآور تیرورش خالق ارسی: پس به ف در نام

Creativity and Innovation in Business  سی:    به انگلینام درس  

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

فرای  .2 و  تفکر  مفهوم  شناخت  تبا  های  تکنیک  از  گیری  بهره  با  بتواند  آن،  خالق    فکر ندهای 

 )واگرا( ایده های کسب و کاری ارایه دهد. 

آنها   .3 های  تفاوت  و  نوآوری  و  خالقیت  مفهوم  شناخت  و  با  خالقیت  اهمیت  و  ضرورت  و 

رشد و توسعه ی آن ، شرایط ایجاد خالقیت و نوآوری را در    نوآوری برای کسب و کار و

 تجزیه و تحلیل و اجرا نماید. کسب و کارها را

صول یا خدمتی را  ت و نوآوری، ایده، فرصت، محنیک های فردی خالقیتک  با بهره گیری از .4

 ارایه دهد. 

وری، ایده، فرصت، محصول یا خدمتی  های گروهی خالقیت و نوآ با بهره گیری از تکنیک   .5

 را توسعه دهند. 

نوآوری، ایده، فرصت، محصول یا    با بهره گیری از تکنیک های فردی و گروهی خالقیت و  .6

 یند. نماخدمتی را اجرا 

 ار آن:های یادگیری، محتوای درس و ساختفرصت .2

 

 فصل اول:خالقیت و نوآوری 

 ع آن  تعریف تفکر و انوا −

 تعریف خالقیت و نوآوری   −

 تفاوتهای خالقیت و نوآوری  −

 ن ضرورت و اهمیت خالقیت و نوآوری برای کسب و کار و رشد و توسعه ی آ −

 رها شرایط ایجاد خالقیت و نوآوری را در کسب و کا −

 موانع فردی خالقیت و نوآوری در کسب و کارها  −
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 انع کسب و کاری خالقیت و نوآوریوم −

 از گذراندن این فصل فراگیران بایستی: س پ تکالیف یادگیری:

طریــق بحــث گروهــی و  مفهوم فکر واگرا و همگرا و ضرورت و اهمیت آنها برای خلــق ایــده هــای کســب و کــار را از −

 کالسی تشریح کنند،

 آن تجزیه و تحلیل نمایند،را از طریق بازشناسی نمونه ها و مصادیق   آورینو خالقیت و −

 خالقانه ی کسب و کارهای مختلف توضیح دهد،  از طریق بررسی ایده ها ی تفاوتهای خالقیت و نوآوری  −

و کار و رشد   − برای کسب  نوآوری  و  اهمیت خالقیت  و  نمونه های ضرورت  تحلیل  و  از طریق تجزیه    و توسعه ی آن 

 فق و ناموفق تشریح کند. مو

ردی و گروهی فرایندها و روندهای ایجاد  قیت از طریق تجزیه و تحلیل فهای ایجاد نوآوری و خالنحوه ی استقرار فرایند −

 تلف ارزیابی کند، خالقیت و نوآوری در کسب و کارها مخ

وانع فردی خالقیت و نوآوری  ی ماد نوآوری و خالقیت از طریق بررسی فردی و گروهنحوه ی  استقرار فرایندهای ایج −

 تلف را بررسی کند.در کسب و کارهای مخ

 ب و کاری خالقیت و نوآوری را شناسایی کنند. نوآوری و خالقیت موانع گروهی کس نحوه ی  استقرار فرایندهای ایجاد  −

ه ی بکارگیری آن  نحواز طریق بررسی و تجزیه و تحلیل     TRIZ(  افته ی  نظام  ی نوآور  ا یحل مسأله    یابداع  یتئورمفهوم )  −

 جزیه و تحلیل نماید.وناگون را ت در کسب و کارهای گ

 تکالیف عملکردی:

 نوآوری در کسب و کار برنامه ریزی کنند.ایط خالقیت و برای ایجاد شر −

 خالقیت و نوآوری در کسب و کارها ایده ارایه دهند.برای رفع موانع  −

 و توسعه دهند. ایه دهند و ایده های دیگران را ارزیابی نمایندار بهره گیری از تفکر واگرا ایده های کسب و کاری با −

 ی مشکالت و مسایل یک کسب و کار راه حل های خالقانه ارایه دهد. راب TRIZبتوانند با بهره گیری از مدل  −

 

 فصل دوم: تکنیک های خالقیت و نوآوری 

 رگیری تکنیک در خالقیت و نوآوری ضرورت و اهمیت بکا −

 القیت و نوآوریی ختکنیک های فرد −

 ( Meditation)  تعمق کیتکن −

 ( Creative illusion)  توهم خالق کیتکن −

 ( View with mind eyes)  ذهننگاه با چشم  کیتکن −

 تکینیک های گروهی خالقیت و نوآوری  −

 (Brain Stormingتکنیک یورش ذهنی ) −

 (Reversal Brainstormingمعکوس) یفکر ورشی کیتکن −
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 (Mind Writingتکنیک ثبت ذهنی ) −

 (Mind Mappingتکنیک نقشه ذهنی ) −

 (Morphological Matrixت شناسی )تریس ریختکنیک ما −

 (Six Hatsاله )تکنیک شش ک  −

 (SCAMPERتکنیک اسکامپر ) −

 تکالیف یادگیری: 

 پس از گذراندن این فصل فراگیران بایستی:

ت در کسب و کارهای مختلف، ضــرورت قیو تحلیل فرایندهای ایجاد و ارتقای نوآوری و خالاز طریق بررسی و تجزیه   −

 یری تکنیک در خالقیت و نوآوری را تشریح کند.و اهمیت بکارگ

ی و تجزیه و تحلیــل فراینــدهای ایجــاد و ارتقــای نــوآوری و خالقیــت ، تکنیــک هــای فــردی خالقیــت و ق بررساز طری −

 توضیح دهد.لف نحوه ی بکارگیری آنها را در کسب و کارهای مخت نوآوری، اجزاء، فرایندها و

گروهــی خالقیــت و   قیــت ، تکنیــک هــاییندهای ایجاد و ارتقــای نــوآوری و خالاز طریق بررسی و تجزیه و تحلیل فرا −

 را تجزیه و تحلیل و ارزیابی نماید. نوآوری، اجزا، فرایندها و نحوه ی بکارگیری آنها ر کسب و کارهای مختلف

 تکالیف عملکردی:

 و گروهی را تمرین کنند. ردیتکنیک های خالقیت و نوآوری ف −

 یدی را ارایه نمایند.برای یک کسب و کار محصول/خدمت جد( Meditation) تعمق کیتکن با استفاده از −

( بــرای یــک کســب و کــار محصــول/خدمت جدیــدی را ارایــه Creative illusion) توهم خــالق کیتکن با استفاده از −

 مایند.ن

مت جدیدی ( برای یک کسب و کار محصول/خدView with mind eyes) نگاه با چشم ذهن کیتکنبا استفاده از  −

 را ارایه نمایند.

 ( را برای خالقیت و نوآوری در یک کسب و کار بکار ببرند.Brain Stormingتکنیک یورش ذهنی ) −

برای یک کسب و کار محصــول/خدمت  (Reversal Brainstormingمعکوس) یفکر ورشی کیتکن با استفاده از −

 یه نمایند.اراجدیدی را 

 ارایه نمایند.( برای یک کسب و کار محصول/خدمت جدیدی را Mind Writingبا استفاده از تکنیک ثبت ذهنی ) −

 ( برای یک کسب و کار محصول/خدمت جدید ی ارایه نمایند.Mind Mappingبا استفاده از تکنیک نقشه ذهنی ) −

کسب و کــار محصــول/خدمت  کی یبرا (Morphological Matrixاده از تکنیک ماتریس ریخت شناسی )با استف −

 .ه نمایندرایی ا دیجد

 .نمایند ارایه دیکسب و کار محصول/خدمت جد کی یبرا( Six Hatsبا استفاده از تکنیک شش کاله ) −

 .نمایند ارایه دیت جدکسب و کار محصول/خدم کی یبرا( SCAMPERبا استفاده از تکنیک اسکامپر ) −
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 و اجرا  انتخاب ،یابیارز یکهایتکنفصل سوم: 

 (Matrix Analysis)یسیماتر لیو تحل هیتجز کیتکن −

 (Dialectic Techniqueجدل) کیتکن −

 (Screening Matrix For Ideas) هاده یا نشیگز سیماتر کینکت −

 تکالیف یادگیری: 

 پس از گذراندن این بخش فراگیران بایستی: 

ل رزیــابی و انتخــاب ایــده را بررســی و تجزیــه و تحلیــ ا  های بکارگرفته شده در کسب و کارهای مختلف بــرایتکنیک   −

 نماید.

 تحلیل نماید. مختلف برای اجرای ایده را بررسی و تجزیه وتکنیک های بکارگرفته شده در کسب و کارهای  −

 تکالیف عملکردی:

 ب نمایند.تخایک ایده را ارزیابی و ان (Matrix Analysis)یسیماتر لیو تحل هیتجز کیتکنبتوانند با استفاده از  −

 ایند.یک ایده را ارزیابی و انتخاب نم (Dialectic Techniqueجدل) کیتکن بتوانند با استفاده از −

یــک ایــده را ارزیــابی و  (Screening Matrix For Ideas) هاده یــ ا نشیگــز سیمــاتر کیــ تکن بتوانند با اســتفاده از −

 ند.انتخاب نمای

 .یندبتوانند پس از انتخاب یک ایده را اجرا نما −

 

 فصل چهارم: الگوهای رفتارهای خالقانه 

  تار خالقانهف رفتعری −

 تعریف الگوهای رفتاری خالقانه −

 ا و انواع الگوهای رفتاری خالقانهانهبنی −

 الگوهای رفتاری خالقانه مبتنی بر کنجاوی-

 الگوهای رفتاری خالقانه مبتنی بر مشاهده  -

 ت و شبکه های اجتماعیاطاالگوهای رفتاری خالقانه مبتنی بر ایجاد ارتب-

 ن ه مبتنی بر شیوه های نویالگوهای رفتاری خالقان -

 تکالیف یادگیری: 

 ن بخش فراگیران بایستی: راندن ایپس از گذ

 الگوهای رفتاری خالقانه را بررسی و تجزیه و تحلیل نماید. −

 خالقانه را بررسی و تجزیه و تحلیل نماید. بنیانها و انواع الگوهای رفتاری −
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سه ر را برای خودشان و کارکنان کسب و کار بررسی و مقاییری الگوهای رفتاری خالقانه در کسب و کابکارگ  ه ینحو −

 کنند.

 تکالیف عملکردی:

خــود و گروهشــان  بتوانند الگوهای رفتاری خالقانه را ارزیابی و ترکیبی از مناسب ترین آنهــا را بــرای افــزایش خالقیــت −

 انتخاب نمایند.

 و گروهشان را شناسایی نمایند.خالقانه، الگوی رفتاری خود  ه  الگوهای رفتاریفادبتوانند با است −

 الگوهای رفتاری خالقانه، برای ارتقای الگوی رفتاری دانش آموزان خود برنامه ریزی کنند. زبتوانند با استفاده ا −

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 3

 دریس شود:ل تین درس می تواند با بهره گیری از راهبردهای ذیا

 نی و مورد کاوی،رو و با استفاده از روش تدریس سخنراارایه محتوای آموزشی از طریق رو در  -

 تجزیه و تحلیل نحوه ی ایده پردازی در شرکت ها و کسب و کارهای مختلف، -

 عکس کسب و کارهای نوآورانه و کارآفرینان نوآوربکارگیری وسایل و ابزار چند رسانه ای همچون فیلم و  -

 

 

 

 منابع آموزشی. 4

 منابع اصلی:

منــوچهر و همکــاران، تهــران:  انصاری، جم:در کسب و کار، متر تی(، خالق 1388) موندجار، روبن  گوگاتس، آرتور و -1

 دانشگاه تهران

 .ریت دولتیمرکز آموزش مدیی. و گروه یفرد تیخالق یکهایتکن( 1393) صمدآقایی جلیل -2

 

 منابع فرعی: 

(، تهــران:  1394خضــری پــور )  یو مرتضــ  امهریــ ترجمه: مهدی ک  ت،ی(، خود باوری در خالق 2014)    دیوید  ،یتام و کل .1

 قلم. انایآر

 ایآر شهی. اندیو نوآور تیخالق یها کی( تکن1392جان ) نزتاو .2

 و کار. تولید دانشدر کسب  یرقابت و نوآور یاحمدی علیرضا، اللهیاری احمد استراتژ علی .3

 . ،تهرانیرسانه تخصص. رانیو مد نیمعلمان، والد یبرا یعمل یراهنما :تی( پرورش خالق1386)یمیکر یعل .4

 (نشگاه صنعتی امیر کبیر)پلی تکنیک تهرانادی نوآور تیریمد. جانسون فلیکس .5

  ، مناره.پرورش خالقیت ذهن در نظام آموزش و پرورش( 1396رضا رضایی، ) .6
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 نور  اییدن سائل، تهران:ق مو حل خال تی(، آموزش کاربردی خالق 1393حسن )  قاسم زاده، .7

 سازمان مدیریت صنعتی ی.نوآور تیریمد .لبریکلوالیه توماس، تلیه آ .8

 

 های ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(برد راه. 5

 گیرد.های آموزشی انجام میفعالیتبه منظور تعیین سطح اطالعات علمی پیشنیاز در این درس قبل از شروع  ارزشیابی  آغازین:

 ا مفهوم خالقیت و نوآوری و تکنیک های پرورش آن. و شناسایی میزان آشنایی آنها ب دانشجو معلمان از پرسش و پاسخ

: پس از پایان هر فصل استاد مربوطه می تواند میزان یادگیری دانشجویان را با بهره گیری از یکی از روش های  بی تکوینیشیاارز

زشیابی را شامل می  کل نمره ی ار  %20اید. نمره ی ارزشیابی تکوینی  نم  ون و یا انجام یک فعالیت کالسی/گروهی ارزشیابی آزم

 تعلق می گیرد. %5فصل درس   4شود و به هر یک از 

انجام شده آزمون می گیرد.    ارزشیابی پایانی: از محتوای آموزش داده شده و مورد کاوی های  استاد  پایان درس  نمره ی در 

نمره تعلق    10و به پروژه پایانی    نمره   1فصل درس    4ا شامل می شود و به هر یک از  ی رکل نمره ی ارزشیاب  %70ارزشیابی پایانی  

 می گیرد. 

فعالیت های گروهی می تواند بصورت نقد و بررسی روشهای پرورش خالقیت و نوآوری در نظام تعلیم و تربیت کشور   :کارپوشه

 انجام شود. 
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 « ارتباطات و تاطالعا  فناوری کاربردهای و اصولسرفصل درس »

 معرفی درس و منطق آن: . 1

بهامروزه ر ابزار قدرتمندی در زمینه  ایانه  استفادهای مختلف    عنوان  قرار میمورد  به جرأت میه  و  بیان کرد که  گیرد  توان 

بدون حض پژوهشی  و  آموزشی  فعالیتهای  از  بسیاری  رایانه سانجام  غیرممکن میور  و گاهی  بیشتر کشورهای  خت  در  باشد. 

ات  وری اطالعدانش فنا  ای و فراگیریعه آموزش علوم رایانه حال توسیافته و صاحب فناوری و در بعضی کشورهای در  عهتوس

برنامه مدارس،  جزو  اصلی  میهای  بشمار  دانشگاهها  و  واژه نرمامروزه    آید.دبیرستانها  اWord)پردازیافزارهای  رائه  (، 

افزارها  یکاربردزو  ( جExcel( و صفحه گسترده)PowerPointمطلب) نرم  دماتی، تجاری، خ  های مختلفدر فعالیت ترین 

و می نمایند  فاده از آن ها تسلط کافی پیدا مینها آشنا شده و در استدانشجو معلمان با آ   باشند که در این درسمی  صنعتی و...

نیزات  ناوری اطالعاز دیگر کاربردهای ف  ن آموزش دهند.آموزاتوانند برحسب سرفصل به دانش توان به نرم  می  و ارتباطات 

شبیه  افزارهای موجود فیلم،  تولید  نمود    در زمینه  اشاره   ... و  نرمکه  سازی  اولیه  معرفی  به  این سرفصل  این  در  افزارهایی در 

 خصوص نیز پرداخته شده است. 

 مشخصات درس

 عملینوع درس: 

   2تعداد واحد: 

 64تعداد ساعت: 

شایستگی کلیدی: 

 موضوعی

شناخت سیستم  : ازینپیش

 عامل و رایانه 

 استتتاد متخصتتص بتترای

ــوم تتتدریس:  ــص عل متخص

ــروه  ــد گ ــورد تایی ــامپیوتر م ک

 کار و فناوری آموزش

 ارتباطات و اطالعات فناوری کاربردهای و نام درس به فارسی: اصول

 Principles and Applications of Informationنام درس بته انگلیستی: 

and Communication Technology 

دگیری دانشتجومعلم قتادر خواهتد پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یا

 بود:

  بتواند    ارتباطات،  و   اطالعات   ی فناور  یکاربردها  و  اصول   ات یکل  با  ییآشنا  از   پس - 1

 .ردیگ کار به موضوع  هر   با مرتبط  مسائل حل در را ها  آن

  روز   به   را  ارتباطات  و  اطالعات  ی فناور   نهیزم  در   خود  اطالعات   بتواند  همواره  - 2

 یابیارز  را  خود  استفاده   مورد   یافزارها  نرم   و   ها  برنامه   واع ن ا  نقادانه   تفکر  با  و   دینما

 . دینما سه یمقا و

 .بپردازد یدرس ی محتوا د یتول به  ده ید  آموزش ی افزارها نرم  از استفاده  با - 3

 حتوای درس و ساختار آن:های یادگیری، مفرصت .2

 ( Wordفزار واژه پرداز )م افصل اول: آشنایی با نر

 ی متنی در ویندوزآشنایی با نرم افزارها −
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د، کار با ردیف میــانی و ردیــف پــایینی صــفحه کلید، کار با ردیف میانی صفحه کلیتای  ده انگشتی : آشنایی با صفحه   −

 داد و عالمت هاکلید، کار با سه ردیف حروف صفحه کلید، تای  اع

دیاگرام، شکل شکلها، صفحه آرایی ) ایجاد جدول، کار با   (، نحوه ویرایش متن،Wordز )آشنایی با نرم افزار واژه پردا −

 ها( 

 پرداز در مشاغل گوناگونافزار واژه کاربرد نرم  −

 

 تکلیف یادگیری:

 .طی گزارشی کاربردهای نرم افزار واژه پرداز در مشاغل مختلف را شرح دهد -

 تکلیف عملکردی:

 از تهیه نماید.پردیک پروژه متنی در محیط واژه  -

 

 ( PowerPointارائه مطلب )  فصل دوم: آشنایی با نرم افزار

، درج دکمه های کنترلی، جلوه های نمایشی اسالید، جلــوه نمایشــی و تصاویر، ذخیره در پوشهتهیه اسالیدها، درج متن   −

 ید، ایجاد جدول اجزای اسالید، درج پس زمینه در اسال

 مشاغل گوناگوندر کاربرد نرم افزار ارائه مطلب  −

 

 تکلیف یادگیری:

 دهد.ر ارائه مطلب در مشاغل مختلف را شرح ردهای نرم افزاطی گزارشی کارب -

 تکلیف عملکردی:

 با استفاده از نرم افزار پاورپوینت محتوای آموزشی یک مبحث مشخص را تولید نماید. -

 

 (Excelنرم افزار صفحه گسترده ) فصل سوم: آشنایی با

عــات و داده هــا، فرمــول نویســی، ترســیم نمــودار، ل: کــاربرگ هــا، وارد کــردن اطالنحوه کار بــا اکســ   ار،معرفی نرم افز −

 ی روی فایل اکسلرمزگذار

 کاربرد نرم افزار اکسل در امور مالی و در مشاغل مختلف −

 

 تکالیف یادگیری: 

 فحه گسترده در مشاغل مختلف را شرح دهد.طی گزارشی کاربردهای نرم افزار ص -

 موده و نمودار آن را رسم نماید.ر نرم افزار یک جدول محاسباتی تهیه نه از ابزافادبا است -

 تکلیف عملکردی:
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 ط صفحه گسترده به طراحی یک برنامه مرتبط با امور مالی بپردازد.محیدر  -

 

 (Interactive physicsفصل چهارم: آشنایی با نرم افزار شبیه سازی )

 اجسام −

 ابزار قیدی −

 و نیروها رهااستفاده از بردا −

 تنظیمات محیط آزمایش −

 دلسازیتحلیل و سنجش م −

 اجرای شبیه سازی −

 ارتقای شبیه سازی −

 گیری:تکلیف یاد 

 طی گزارشی کاربرد نرم افزار شبیه سازی را در رشته ها و مشاغل گوناگون بیان کند. -

 تکلیف عملکردی:

 افزار یک پروژه شبیه سازی انجام دهد.با استفاده از نرم  -

 

 یه چندرسانه ای مفاهیم اولم: فصل پنج

 تاریخچه چندرسانه ای −

 کاربرد سیستم های چندرسانه ای −

 سانه ایاجزای یک سیستم چندر −

 تکنولوژی های محیطهای چندرسانه ای شامل تکنولوژی متن گفتار، تصویر، گرافیک متحرک سازی و ویدئو −

 ندرسانه ای های کاربردیمعرفی تعدادی از چ −

 ی دیجیتالیها کپی رایت در عصر رسانه −

 Bigasoft Total Video Converterایی با نرم افزار تبدیل فایل ها به سایر قالبها: آشن −

 AV Audio Editorرایش صدا: معرفی انواع نرم افزارها، آشنایی با نرم افزار یو −

 

 تکالیف یادگیری: 

 کاربرد سیستم های چندرسانه ای را نام ببرد.چندرسانه ای را تعریف کند و  -

 م های چندرسانه ای را شرح دهد.سیست یزااج -

 هد.ط های چند رسانه ای را نام برده و توضیح دولوژی محیانواع تکن -

 در مورد قوانین کپی رایت توضیح دهد. -



  

164 

                                                                                          
 

 تکالیف عملکردی:

 طی تحقیقی جدیدترین سیستم های چندرسانه ای را معرفی نماید. -

 دیگر تبدیل کند.یک ستفاده از نرم افزار قالبهای مختلف فیلم را بهبا ا -

 رایش صدا انجام دهد.به کمک نرم افزار یک پروژه وی -

 

 (Premiereتولید فیلم کوتاه) فصل ششم: آشنایی با نرم افزار

 آشنایی ونصب نرم افزار −

 برای نخستین بارPremiere Pro بازکردن −

− Importکردن 

 ویدئو اصول مقدماتی ویرایش −

 تکنیک های پیشرفته ویرایش ویدئو −

− Transitionهای ویدئویی 

 افزودن جلوه های ویدئویی −

 صداکار با توانایی −

 ساخت تیترها −

 مارکرها −

 Multicamera ضبط چند دوربینی یا −

 مدیریت سکانس −

 انتشار یک پروژه  −

 

 تکالیف یادگیری: 

 خروجی بگیرد.و از پروژه نهایی  کارکندارها ابز وارد نماید و  با کلی  های ویدئویی در نرم افزار پریمیر -

 را انجام دهد.دغام و جدا سازی کلی  ها ویرایش کلی  های یک سکانس ، اار پریمیر: م افزرن در -

 بپردازد.ترکیب تصاویر و اعمال جلوه های ویژه به کلی  های ویدئویی تکنیکهای مختلف به  ر پریمیر بادر نرم افزا -

 تکالیف عملکردی:

 فاده از نرم افزار یک فیلم کوتاه تولید نماید.با است -

ترش چــه نقشــی مــی توانــد در گســ   Premiereفیلم کوتاه مانند    نجام تحقیقی نشان دهد که یک نرم افزار تولیدا  با -

 اید.کسب و کارها ایفا نم

کارآفرینی موثر  با انجام تحقیقی نشان دهد که نرم افزارهای تولید فیلم کوتاه چگونه می توانند در گسترش فرهنگ -

 واقع شوند.
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 و یادگیرییس  راهبردهای تدر. 3

در   است کالس  بهتر  درس  این  آموزش  از  در  و   شود  برگزار  رایانه  سخنرانی آزمایشگاه  های  پاسخ    -روش  و  پرسش  نمایشی، 

های مرتبط با موضوع به  و همچنین آموزشگر با تعیین پروژه    استفاده گردد و دانشجومعلمان در کالسها مشارکت فعال داشته باشند 

 یادگیری بهتر برای آن ها را فراهم نماید.نه صورت فردی یا گروهی زمی

 کانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز  ل امحداق 

 ه رایانه مجهز به شبکه رایانه ای و اینترنت پرسرعتیشگاآزما -

 ویدئو پروژکتور و متعلقات آن -

 نفر یک رایانه(رایانه به تعداد کافی ) حداقل هر دو  -

 بانک نرم افزاری رایج و تخصصی  -

 

 منابع آموزشی. 4

 منابع اصلی:

 . انتشارات حریم دانش 8ی اطالعات (. فناور1395ب. ) اشرفی، م. و هادی، .1

، انتشــارات دیبــاگران Adobe premiere pro CC آموزش کاربردی پریمیر(. 1397قانع، م. شهریاری، م. و دالوند، ز. ) .2

 تهران

 زانتشارات تایما، Interactive physicsرم افزار ل ن(. آموزش کام1390، ن. و موحدقدسی نیا، س. ر. )ستوده  .3

 منابع فرعی:

 هران.از طریق پروژه، انتشارات دیباگران ت 2016(. آموزش جامع ورد1396مدقق، و. ) .1

(. 1396مــه کرمــی، م. ). ترجMicrosoft office Excel2016(. خــود آمــوز تصــویری 2016فــدریز، پ. )تألیف: مک .2

 انتشارات دانشگاهی کیان.

م. . حســینی، س.  Microsoft office PowerPoint 2016یری ( خودآموز تصــو2016بوید، ب. و آنتونی، ر. ) یف:تأل .3

 . انتشارات دانشگاهی کیان.(1396ح. )

 (. انتشارات آتی نگر1389راهی، ا. )تألیف: ساواج، ت. م. و ووگل، ک. ا. چندرسانه ای دیجیتال، ترجمه موالناپور، ر. و ف .4

ولید و اجرای برنامــه هــای چندرســانه ای، انتشــارات ندرسانه ای های آموزشی: طراحی، ت(. چ1394ن. )  دی،برات دستجر .5

 مانایار

ای همــراه بــا معرفــی های چندرســانهاصــول سیســتم(. 1392عباســی فــرد، م. ر.، شــیدائیان، ح. و حســینی غنچــه، س. س. ) .6

 ، انتشارات کانون نشر علومسازی داده های فشرده تکنیک

 

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

https://www.gisoom.com/book/1954113/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87/
https://www.gisoom.com/book/1954113/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87/
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مورد آموزش در    با رایانه و نرم افزارهای  ناسایی میزان آشنایی آن هاپرسش و پاسخ از دانشجو معلمان و ش  ارزشیابی  آغازین:

 این درس

ارزیابی تمرین ها و پروژه های کالسی در پایان هر فصل، مشارکت در فعالیتهای کالسی، مسئولیت پذیری حرفه ای در   کارپوشه:

 نمره( 10تجربیات عملی در کالس) 

 ه(نمر  10فزارهای تدریس شده )ژه نهایی در هریک از نرم اآزمون کتبی و انجام پرو ارزشیابی پایانی:
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 سرفصل درس » امور اداری و مالی« 

 معرفی درس و منطق آن:  .1

اگر درباره مسئولیت ها و روند انجام امور مالی و اداری آگاهی بیشتری داشته باشیم، کارها آسان تر و سریع تر و مدبرانه 

دگی، تقسیم درآمد به هزینه پیش بینی ادگی، برآورد هزینه های زنمحاسبه درآمد شخصی یا خانوتر پیش خواهد رفت.  

شده و نشده، تنظیم اسناد مالی نمونه ای از فعالیت های مالیست. این درس کمک می کند تا توانایی های فنــی و غیرفنــی 

 موخته شود.اندازی کسب و کار تا حدی آمورد نیاز برای اجرای کارهای مالی و اداری برای اداره زندگی و راه 

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

   2 تعداد واحد:

 ساعت 32تعداد ساعت: 

 موضوعی  شایستگی کلیدی:

 نیاز:پیش

مبانی کاربری رایانه، مدیریت و رهبری  

 کسب و کار 

  استاد متخصص برای تدریس:
متخصص در یکی از حوزه های مالی، 

صاد مورد  مدیریت،  حسابداری یا اقت

 کار و فناوری  تایید گروه آموزش

 » امور اداری و مالی« نام درس به فارسی:

  financial administrative        نام درس به انگلیسی:

پیامدهای یادگیری: در پایان ایتن واحتد یتادگیری دانشتجومعلم قتادر 

 خواهد بود:

درک  .1 دو  با  خصوصی،  های  سازمان  میان  تفاوت  سازمان،  اجباری،  مفهوم  لتی، 

 ع و غیره را تشخیص می دهد.مشترک المناف

با  کسب دانش درباره مدیریت، کارکردهای مختلف آن را تحلیل نماید و نقش   .2

 های متفاوت آن را تشخیص دهد. 

با شناخت مفاهیم بانک، بیمه، سرمایه گذاری و پس انداز، در این زمینه موفق عمل  .3

 نماید.  

 ی و یا گزارش را دارد.توانایی نوشتن یک نامه ادار .4

لی، ثبت رویدادهای مالی، ترازنامه های شرکت و اسناد مالی را می داند و  رماامو .5

 توانایی انجام آن را دارد. 

 برد. اداری آشنا و آن ها را به کار میبا یکی از ابزار و نرم افزارهای امورمالی و  .6

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .2

 کلیات سازمان  فصل اول: 

 نواع آنسازمان و ا -

 مدیریت ، نقش ها و کارکردها -

 سبک های مدیریت -

 تکالیف یادگیری: 

 درباره سازمان و انواع آن بحث کند و از انواع سازمان مثال هایی بزند. -
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 تنوعی در این زمینه مطالعه نماید. کیس های م -

 تکالیف عملکردی:

 رائه دهد. گزارشی از انواع مختلف سازمان، در کالس ا -

وهی مطالعه و  کارکردهای و نقش های مدیریت را با توجه به آن استخراج کالس به صورت گرکیس هایی را در  -

 نماید.

 فیلم هایی را در زمینه مدیریت مشاهده و کارکردها و نقش آن را استخراج نماید. -

 با ایفای نقش، مفهوم مدیریت و کارکردهای آن را درک و شناسایی کند. -

 وم: امور اداریفصل د 

 بیرخانه اداری و د تعریف امور -

 قوانین مربوط به امور اداری  -

 انواع نامه های اداری و نحوه نگارش آن -

 انواع گزارش و نحوه تهیه آن  -

 نقش فناوری در مکاتبات اداری  -

 تکالیف یادگیری: 

 بحث و تبادل نظر درباره فعالیت های اداری یک سازمان -

 د. درباره قوانین اداری گفتگو کن -

 ا مطالعه کند. انواع نامه های اداری ر -

 تکالیف عملکردی:

 گزارشی از امور اداری یک سازمان ارائه دهد. -

 درباره قوانین اداری تحقق کند. -

 و ارائه آن در کالس  تشکیل گروه های مختلف و نوشتن انواع نامه اداری مانند بخشنامه، صورتجلسه و.. -

 فصل سوم: امور مالی

 لی  ثبت رویدادهای ما -

 اسناد مالی -
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 ترازنامه نحوه تهیه  -

 کاربرد نرم افزار در صورت های مالی -

 تکالیف یادگیری: 

 درباره رویدادهای مالی گفتگو کند.

 نمونه ترازنامه هایی را مشاهده نماید.

 انواع نرم افزارهای تهیه صورت مالی را مقایسه نماید.

 تکالیف عملکردی:

 ید.رویدادهای  مالی خانواده را ثبت نما -

 ز ان را فرا گیرد. نصب و نحوه استفاده ا حداقل یک نرم افزار را  -

 ارائه گزارشی از صورت های مالی خانواده به صورت دستی و استفاده از نرم افزار و مقایسه آن ها با یکدیگر.  -

 راهبردهای تدریس و یادگیری  .3

 استفاده از راهبردهای بحث و گفتگو و سخنرانی جهت توضیح مباحث   -

 همیارانه اده از تک نیک های یادگیریاستف -

 استفاده از یادگیری معکوس در انجام فعالیت ها -

 استفاده از روش مطالعه فردی در خصوص شناخت منابع مفید و معتبر  -

 منابع آموزشی. 4

 :منابع اصلی

 (. مدیریت عمومی. نشر نی. 1397الوانی، سیدمهدی ) .1

ی، انتشارات  ت اسناد و گزارش نویسی مال(. مبانی مدیری1391فاطمه )جمالی آشتیانی، محمدحسین ، توحیدی اردهائی،   .2

 فارسیران. 

 ، انتشارات پیام نور 1(. مدیریت مالی1397تقوی، مهدی) .3

 منابع فرعی: 

 (. مدیریت عمومی. انتشارات روان.1395عالقه بند، علی) .1

و برنامــه ریــزی آموزشــی، ســازمان پــژوهش  مکاتبات اداری، دوره دوم آمــوزش متوســطه، وزارت آمــوزش و پــرورش   .2

1394—1393 

 (. مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی. انتشارات سایه گستر.1394میرازایی، چنگیز) .3
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ســازمان ، خدمات، گروه مدیریت خانواده،  دوره دوم آموزش متوســطه، وزارت آمــوزش و پــرورش 1اصول حسابداری .4

 1393-1394پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، 

ش متوســطه، وزارت آمــوزش و پــرورش ایــه یــازدهم  دوره دوم آمــوزخدمات، گروه  بازرگــانی، پ  ،2اصول حسابداری .5

 1393-1394سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، 

 (. اقتصاد خانواده،، دانشگاه الزهرا1380افشاری، زهرا) .6

 مشکوه دانش. (. گزارش نویسی و مدیریت اسناد)اداری  مالی(. انتشارات1395فرهودی مقدم، عبدالحسین) .7

(. تنظــیم بودجــه ی خــانواده: روش هــای برنامــه ریــزی و مــدیریت اقتصــادی 1390، علی)ضا، بنی اسدیکالبی، محمدر .8

 خانواده،     انتشارات قدس رضوی

 مدیریت خانواده و هزینه ها، فنی و حرفه ای )گروه تحصیلی مدیریت خانواده(، وزارت آموش و پرورش .9

 رگانیلی خانواده، چاپ و نشر بازلگوی دخل و خرج: مدیریت ما(. ا1396نظربلند، غالمرضا) .10

 1393(. اقتصاد خانواده، انتشارات گل آذین، 1393نظری، وحید) .11

 

 

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

 پرسش و پاسخ از دانشجویان برای آگاهی از میزان اطالعات دانشجویان  ارزشیابی  آغازین:

    نمره(  4احث نظری )مون میان ترم تحلیلی از مبآز ارزشیابی تکوینی:

 نمره(  6) هیه صورت مالی خانواده با کمک نرم افزار و ارائه پیشنهادهایی برای مدیریت آنت کارپوشه:

 نمره( 10امتحان کتبی از منابع مورد استفاده در طول ترم ) ارزشیابی پایانی:
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 و سازه(« سرفصل درس » هنرهای صناعی )معماری 
 نطق آن: معرفی درس و م. 1

شکل ظاهری ساختمان های عمومی و خصوص در هر مکانی بیانگر سبک معماری آن ناحیه است که با توجه بــه اقلــیم آب و       

هوایی، فرهنگ و غیره طراحی شده است. معماری ترکیبی از خالقیت، هنر طراحی و تکنیک های فنی می باشد. طراحان در زمینــه 

شه تهیه می نمایند و سپس براساس آن اقدام به تولید نمونــه اولیــه یــا ز طرح های پیشنهادی خود نقی مختلف ازجمله معماری،  اها

ماکت می نمایند. این امر باعث ایجاد فرصتی برای ارائه و معرفی طــرح هــای پیشــنهادی در قالــب ماکــت، بــه افــراد دیگــر از قبیــل 

طــرح، امکــان بــازنگری در آن هــا را ب آشنایی بیشتر بــا جزئیــات مکاران گشته و از طرفی موجکارفرمایان، سفارش دهندگان و ه

میسر می سازد. آشنایی دانشجو معلمان با درس معماری و ماکت سازی باعث می گردد تا آنها با جایگاه کلی نقشه کشــی، ســاخت 

مصــالح مختلــف و  آشــنا شــده، نســبت بــه  مراحــل،ماکت و طراحی در حوزه مسکن و ساختمان های عمومی  و روند ساخت آنها 

کار در ساخت ساختمان ها مطلع شوند و با شناخت کسب و کارهای مختلف این حوزه  بتوانند دانش آموزان عالقمنــد فرآیندهای  

 به این حوزه را به درستی  هدایت و راهنمایی کنند.

 

 مشخصات درس

  -نظری  نوع درس:

 کارگاهی 

 1+1تعداد واحد: 
 ساعت  64ساعت:  تعداد 

یدی: شایستگی کل

 موضوعی

 -نیاز: پیش

استاد متخصص برای  

متخصص در رشته   تدریس:

معماری  با تجربه کار مرتبط  

مورد تایید گروه آموزش کار 

 و فناوری 

 » هنرهای صناعی )معماری و سازه(« نام درس به فارسی:

  Artificial (Architecture and Structures)               نتام درس بته انگلیستی:

Arts  
 یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود: پیامدهای

 مفهوم معماری ، سازه و ماکت را بیان نماید.  -1

اهمیت و جایگاه نقشه را در حوزه معماری بیان نموده و انواع نقشه های مورد استفاده   -2

 در ساخت ماکت را بیان نماید. 

رااطالعات    -3 ماکت  یک  ساخت  برای  و    الزم  نماید  استخراج  نقشه  مصالح  از 

 وتجهیزات مناسب برای ساخت آن را تشخیص دهد. 

یک  نمونه ماکت را براساس اندازه های ذکر شده در نقشه ساخته و اتصاالت آن را به   -4

 درستی انجام دهد. 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .2

 اریفصل اول: کلیات معم

 یآشنایی با مفهوم معمار -

 آشنایی با تاریخچه مختصرمعماری در ایران -
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 ضرورت و اهمیت معماری و برنامه ریزی -

 آشنایی با سبک های مختلف معماری در آثار مختلف)طاق کسری، مسجد گوهرشاد، چهار طاق و...(  -

 تکلیف یادگیری:

و گفت و گو درباره  بررسی معماری آنها  و بحث ارائه تصاویری از ساختمان های مختلف در دوره های تاریخی و  -

 کر شده مباحث ذ

 تکلیف عملکردی:

 انجام تحقیق درباره تاریخچه معماری در ایران و معرفی چند نمونه ازآثار معماری برتر در ایران -

 

 فصل دوم: نقشه  و نقشه خوانی در معماری

 آشنایی با نقشه و نقشه خوانی  -

 شی در حوزه معماریاهمیت و ضرورت نقشه و نقشه ک  -

 های رایج نقشه کشی در حوزه معماریبا روشآشنایی  -

 شناسایی نقشه های ترسیم شده با دست و رایانه -

 آشنایی با انواع نقشه ساختمان) نقشه معماری، سازه، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی( -

 نحوه نقشه خوانی و استخراج اطالعات از نقشه -

 های معماریآشنایی با عالیم کاربردی نقشه  -

 تکلیف یادگیری:

 ارائه یک نمونه نقشه معماری و بحث و گفت و گو درباره ویژگی های آن  -

 تکلیف عملکردی:

 مشاهده نقشه های معماری ترسیم شده با دست و مقایسه آنها با نقشه های ترسیم شده به کمک نرم افزارها  -

 

 فصل سوم: نقشه های مورد نیاز برای ساخت ماکت 

 فاز یک و فاز دو( سته بندی نقشه های معماری)آشنایی با د -

 نقشه های مورد استفاده در ساخت ماکت) نقشه های فاز یک( -

o )نقشه های افقی)پالن 

o نقشه های برش 

o نقشه نما 

o طرح های سه بعدی 

 تکلیف یادگیری:

 مشاهده نقشه های معماری فاز یک و فاز دو بحث و گفتگو درباره آنها -
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 تکلیف عملکردی:

 خت ماکتنمونه نقشه مناسب برای سا  ه های  فاز یک و انتخاب یکبررسی نقش -

 

 فصل چهارم:  انواع ماکت 

 آشنایی با مفهوم ماکت -

 اهمیت ساخت ماکت در پروژه های معماری -

 انواع ماکت بلحاظ موقعیت های زمانی ساخت آن -

o  قبل از شروع پروژه 

o  همزمان با اجرای پروژه 

o  پس از اتمام پروژه 

 اندازه  انواع ماکت از نظر -

o ن یا قطعه اصلیبزرگ تر از ساختما 

o کوچکتر از ساختمان یا قطعه اصلی 

o هم اندازه با ساختمان یا قطعه اصلی 

 انواع ماکت از نظر کیفیت و ساخت -

o ماکت تمرینی یا اتود 

o ماکت نهایی 

 تکلیف یادگیری:

 مشاهده چند نمونه ماکت با اندازه و طرح های مختلف -

 تکلیف عملکردی:

ازه و موقعیت زمانی به همــراه نمونــه هــایی از آنهــا را بلحاظ کیفیت ساخت، اند  ل پاورپوینت انواع ماکت هادر قالب فای -

 ارائه نماید.

 

 فصل پنجم: ابزار و مصالح  ساخت ماکت 

 آشنایی با انواع ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای ساخت ماکت -

 انواع کاغذ و مقوا -

o کاغذ و مقوای اسفنجی 

o هیپرو 

o ورده و...پارافین خ 

  انواع لوازم برش -
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o قیچی 

o سوهان 

o  سنباده 

o  تیغ اره 

o هویه 

o خط کش فلزی 

o صفحه زیر برش 

o )چسب های مختلف) چسب چوب، فوم و تینری 

o دستگاه برش حرارتی 

 انواع لوازم تحریر -

o گونیا 

o مداد 

o پرگار 

o مداد پاک کن 

o خط کش مدرج 

 انواع فوم ها -

o پلی پورتان 

o )پالستوفوم)یونولیت 

o استایرو فوم 

 چوب و چوب پنبهانواع  -

 پاپیه -

 یرهاع خمانوا -

 گچ و.... -

 عوامل موثر در انتخاب مصالح ماکت )براساس نوع، شکل، فرم طرح، امکانات و...( -

 نکات ایمنی و بهداشتی در استفاده از هریک تجهیزات و ابزارها -

 تکلیف یادگیری:

 بازدید ازکارگاه ساخت ماکت جهت آشنایی با ابزارها و مصالح مختلف -

 ف عملکردی:تکالی

تجهیزات تهیه نماید و لیست فروشگاه های عرضه مصــالح ماکــت ســازی را در کــالس   ز تهیه مصالح وگزارشی از مراک  -

 ارائه نماید.
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معرفی حداقل ده نمونه از  ابزارهای بکار رفته در ساخت ماکت و انجام کارهای معماری به صورت عینی یا در قالب   -

 تصویر

 

 تفصل ششم: مراحل ساخت ماک

 تهیه و بررسی نقشه ماکت -

 تعیین مقدار و نوع مصالح مورد نیاز براساس نقشه -

 ساخت بستر اصلی ماکت -

 آماده سازی قطعات مختلف سقف -

 آماده سازی قطعات مربوط به دیوارها -

 آماده سازی قطعات مربوط به پله ها -

 اتصال و سرهم کردن اجزای ماکت -

 رنگ آمیزی ماکت آماده شده  -

 اشتی در ساخت ماکتموارد ایمنی و بهد -

 ادگیری:تکلیف ی 

 ارائه یک نمونه ماکت در کالس و بحث و گفت و گو درباره مراحل ساخت آن -

 تکلیف عملکردی:

 ساخت بخش های مختلف یک ماکت طبق ابعاد و اندازه های نقشه و اتصال آنها به یکدیگر -

 

 فصل هفتم: سازه 

 آشنایی با مفهوم سازه  -

 و...( ختمان ها، برج ها، پل ها   آشنایی با انواع سازه ها) سا -

 آشنایی با مواد مورد استفاده در سازه ها) آهن، گچ، سیمان، آجر و...( -

 آشنایی با نحوه محاسبه مقاومت سازه ها -

 آشنایی با طراحی سازه های مختلف -

 آشنایی با استانداردهای رایج در سازه ها -

 معرفی سازه های رایج  -

 تکلیف یادگیری:

 این حوزه  و گو درباره مباحث مطرح دری مختلف شهری و بحث و گفت  بازدید از سازه ها -

 تکلیف عملکردی:

 طراحی و ساخت یک ماکت سازه ساده )با مواد مختلف  مانند: ماکارانی، چوب(  -
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 راهبردهای تدریس و یادگیری. 3

فعال  و  ی و استفاده از راهبردهای استفاده از روشهای ارائه اطالعات مانند سخنرانی و  بحث و گفت و گو جهت ارائه مطالب نظر

م فعالیت های عملی و تمرینات پیشنهادی ارائه شده به صورت فردی و گروهی. همچنین استفاده از روش های  مشارکتی برای انجا

 کارگاهی برای ساخت یک ماکت ساده. 

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 نشر کتابهای درسی ایران (. نقشه کشی و معماری، شرکت چاپ و1392دباغیان، فرنوش) -2

 (. حجم شناسی و ماکت سازی، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران1392تخاری، عباس)فا -3

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 5

 گیرد.های آموزشی انجام میبه منظور تعیین سطح اطالعات علمی پیشنیاز در این درس قبل از شروع فعالیت ارزشیابی  آغازین:

 نمره(  4لکردی و کالسی)کالیف عمانجام ت ارزشیابی تکوینی:

 نمره(  8آزمون مباحث نظری ) ارزشیابی پایانی:

نقل و ترافیک،   :پروژه  از موضوعات مورد دلخواه مانند: ماکت حمل و  یا گروهی  به صورت فردی  نمونه ماکت  ساخت یک 

 نمره( 8)  راحی دیوارهای مدرسه و....ماکت طراحی فضای داخلی، ماکت کعبه، ماکت ساختمان، ماکت ط 
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 «و فروش یابیمحصول، بازار ده،یاسرفصل درس »

 معرفی درس و منطق آن: . 1

با   فراگیران  آشنایی  با هدف  به  این درس  مربوط  بازاریابی  مفاهیم  برای  ایده، محصول،  آن  آماده ساختن  و  محصول جدید 

. لزوم  است  جدید طراحی شده   محصول  توسعة  فرآیند  هدایت   و  احی،تحلیلطر  برای  الزم  هایورود به بازار و کسب مهارت

  یم  جابیو فروش ا  یاب یبازار  د،یخر  ن ینو  یبا روشها  یسنت  ی روشها  ینیگزیبازار و کسب و کار و جا  ه ب   یعلم  یکردهایرو

ا  نیو نو  یعلم  ی دانشجو معلمان به اصول و روشها  دیانم ا  رانی فراگ  ییها آشنا شوند. لزوم آشنا  نه یزم  نی در  مباحث و    نیبا 

 دهند. یم لیدرس را تشک نیو فروش منطق ا یابیمحصول، بازار ده،ی ا ی نه ینها در زمآ  یها  یتوانمند  یرتقاا

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 2تعداد واحد: 

 32تعداد ساعت: 

شایستگی کلیدی: 

 موضوعی

 -نیاز: پیش

برای  متخصص  استاد 

بازاریـــابی و تتتدریس: 

ول مــورد توسعه ی محص

کــار تایید گروه آمــوزش 

 و فناوری

 و فروش یابیمحصول، بازار ده،یانام درس به فارسی:  

انگلیسی: به  درس   Idea generation, Production, Marketing and نام 

Selling 

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

توس -1 ایده،  مفاهیم  خت  شنا  رویکبا  و  فرایند  ایده،   ی  را  عه  ها  ایده  ی  توسعه  ردهای 

 ارزیابی و غربالگری نمایند و فرصت های نوین کسب وکاری را خلق نماید. 

با بهره گیری از فرایند های تجاری سازی محصول، محصول را توسعه دهند و تجاری   -2

 سازی نماید.   

ارای -3 برای  محصول،  تا  ایده  از  ارزشیابی  الگوهای  شناخت  بازار  با  تحقیقات  محصول  ه 

 در بازار را تشخیص دهند.ام دهند و فرصت های موجود انج

شناخت   -4 ابزارهای    ط یمحبا  فروش    دیخرو  بتواند  و  آن  الزامات  تبل  یابیبازارو    غات یو 

 را انجام دهند.   فروش محصوالت و خدمات یبرا

ب -5 روشهای  آموزش  برای  مناسبی  های  فرصت  خالقانه  روشهای  از  استفاده  ازاریابی  با 

  ایجاد نماید. اتخدم/فروش محصول و

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .2

 فصل اول: ایده و توسعه ی آن

 تعریف ایده  −

 منابع ایده  −
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 مفهوم توسعه ی ایده  −

 مفهوم فرصت و مدلهای شناسایی و خلق فرصت  −

 فرایند و رویکردهای توسعه ی ایده  −

 نها ارزیابی ایده ها و غربالگری آ −

 امکان سنجی بازار،   −

 ن سنجی فنی کاام −

 امکان سنجی اقتصادی    −

 ساخت نمونه ی اولیه یا پایلوت  −

 بازنگری و بهینه سازی طرح محصول  −

 بهینه کاوی در توسعه ی محصول. −

 راهبردهای توسعه ی محصول  −

 پس از گذراندن این فصل فراگیران بایستی بتوانند: تکالیف یادگیری:

 م ایده را بررسی کنند.  های کسب و کاری مختلف مفهواز طریق بررسی ایده  -

 فراگیری فرایندهای توسعه ی ایده از طریق بررسی را تجزیه و تحلیل کسب و کارهای مختلف.  -

 از طریق بررسی فرایند و رویکردهای توسعه ی ایده در کسب و کارهای مختلف این فرایند ها را بررسی کنند. -

 نماید.   نه های موفق تجزیه و تحلیلآن را با بهره گیری از نمو امکان سنجی ایده و فرایند های  -

 چگونگی امکان سنجی بازار در کسب و کارهای مختلف را تجزیه و تحلیل و ارزیابی نماید.  -

 چگونگی امکان سنجی فنی را در کسب و کارهای مختلف را تجزیه و تحلیل و ارزیابی نماید.  -

 کارهای مختلف تشریح کنند.  چگونگی امکان سنجی اقتصادی را در کسب و -

 ایده های مختلف کسب و کاری را ارزیابی و غربالگری نمایند.  -

چگونگی ساخت نمونه ی اولیه یا پایلوت را با بررسی نمونه های اولیه برای تولید محصوالت مختلف تجزیه و تحلیل   -

 نماید.

کت ها و  ایندهای طراحی محصول در شرچگونگی طراحی محصول و بازنگری و بهینه سازی آن را از طریق بررسی فر -

 ف را تشریح کنند. کسب و کارهای مختل

در   - محصول  ی  توسعه  در  کاوی  بهینه  فرایندهای  بررسی  طریق  از  را  را  محصول  ی  توسعه  در  کاوی  بهینه  چگونگی 

 شرکت ها و کسب و کارهای مختلف تشریح نماید. 

اهبرد برای توسعه ی محصول  ق بررسی فرایندهای تدوین رچگونگی تدوین راهبرد برای توسعه ی محصول را را از طری -

 در شرکت ها و کسب و کارهای مختلف تجزیه و تحلیل نماید. 

 تکالیف عملکردی:
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 در یک پروژه فردی و گروهی ایده ی یک محصول را تدوین کنند و توسعه دهند. −

 نمونه ی اولیه ی محصول خود را بسازند. −

 د.، فنی و اقتصادی انجام دهنبرای محصول خود امکان سنجی بازار −

 طرح محصول خود را بازنگری و بهبود دهند. −

 برای توسعه ی محصول خود بهینه کاوی نمایند. −

 برای توسعه ی محصول خود راهبرد تدوین نمایند. −

 

 فصل دوم: ثبت و تجاری سازی محصول

 فرایند و چگونگی ثبت اختراع   -

 فرایند تجاری سازی و فروش   -

 صول  موقعیت رقابتی مح -

 صول  ید و ارتقای کیفیت محبرنامه ریزی برای تول -

 الگوهای ارزشیابی از ایده تا محصول   -

 تکالیف یادگیری: 

 پس از گذراندن این فصل فراگیران بایستی:

 با بررسی فرایند و چگونگی ثبت اختراع برای محصوالت و خدمات مختلف آنها را تشریح نماید. −

رهای مختلف بررسی این فرایند را در کسب و کازی و فروش برای یک محصول،  با تجزیه و تحلیل فرایند تجاری سا −

 نماید.

چگونگی تحلیل موقعیت رقابتی محصول را به بررسی موقعیت رقابتی محصول در شرکت ها و کسب و کارهای پیشگام   −

 ارزیابی نماید.

ریزی محصول در شرکت های مختلف    چگونگی برنامه ریزی برای تولید و ارتقای کیفیت محصول را با بررسی برنامه −

 ارزیابی نماید.

 الگوهای ارزشیابی از ایده تا محصول در شرکت های مختلف را تشریح نمایند.  −

 تکالیف عملکردی:

 بصورت گروهی یا فردی فرایند و چگونگی ثبت اختراع برای یک محصول را تدوین نمایند.   −

 یند. فرایند تجاری سازی و فروش یک محصول را تدوین نما −

 موقعیت رقابتی یک محصول را تجزیه و تحلیل نمایند. −

 برای تولید و ارتقای کیفیت یک محصول برنامه ریزی کنند.  −

 فرایند ایده تا محصول را ارزشیابی نمایند. −
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 فصل سوم: تجزیه و تحلیل بازار

 تحقیقات بازار و شناسایی فرصت های موجود   −

 مشتریان هدف و راههای ارتباط با آنها  −

 ورد هزینه های و روشهای کاهش آنها  برآ −

 دالیل و تاثیرات شکست محصول   −

 تکالیف یادگیری: 

 پس از گذراندن این فصل فراگیران بایستی:

 چگونگی تحقیق بازار برای ارایه محصول و شناسایی فرصت های موجود را در شرکت های مختلف بررسی نماید. −

تلف تجزیه و تحلیل نماید و شیوه های جمع آوری اطالعات در  چگونگی شناسایی مشتریان هدف را در شرکت های مخ −

 زمینه ی محصول را تشریح کند. 

 چگونگی برآورد هزینه های مختلف محصول و روشهای کاهش آنها در شرکت های مختلف را ارزیابی نماید. −

 د. دالیل و تاثیرات درونی و بیرونی شکست محصول در شرکت های مختلف را تجزیه و تحلیل نماین −

 تکالیف عملکردی:

را     − آن  موجود  های  فرصت  و  کنند  تحقیق  محصول  ی  ارایه  برای  را  بازار  یک  ی  درباره  فردی  یا  گروهی  بصورت 

 شناسایی کنند.

 مشتریان هدف برای یک محصول را شناسایی کنند و در زمینه ی محصول از آنها اطالعات جمع آوری کنند. −

 د و روشهای کاهش این هزینه ها را تدوین و اجرا نمایند. هزینه های مختلف محصول را برآورد کنن −

دالیل و تاثیرات درونی و بیرونی شکست یک محصول را تجزیه و تحلیل نمایند و راههایی برای جلوگیری از شکست   −

 ارایه دهند. 

 

 فصل چهارم: خرید و فروش

  و فروش دیخر و اصول اصطالحاتتعریف مفاهیم،  −

 در سطح خانواده و کسب و کار دیخر یبرا یاقعو ی ازهاینچگونگی شناسایی  −

 دی و انتخاب هنگام خر یریگ میتصم −

 و کسب و کاربا توجه به اقتصاد خانواده   ازیاقالم مورد ن خریداری  −

 و الزامات آن و فروش  دیخر طیمح −

 استفاده کنند. فروش محصوالت/خدمات/دیخر های ابزار می توانند از  −

 را درک می کنند. فروش/دیخر دااسن ی ازو نگهدار افتیدر تیاهم −

 پس از گذراندن این فصل فراگیران بایستی بتوانند: تکالیف یادگیری:
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 را بررسی کنند. و فروش  دیخر میاصطالحات و مفاه -

   یی کنند.شناسادر سطح خانواده خود و یک کسب و کار را  دیخر یبرا یواقع  یازهاین -

 آنها را تشریح نمایند. و انتخاب   یری گ میتصمو   در شرکت های مختلف و نحوه ی انتخاب   دیخرروند  -

 ی خود را شناسایی کنند. با توجه به اقتصاد خانواده   ازیاقالم مورد ن می توانند -

 و الزامات آن را بررسی کنند.  و فروش  دیخر طیمح -

 تجزیه و تحلیل نماید.  فروش محصوالت/خدمات/دیخر هایابزار -

بررسی   - طریق  شرک   فروش/دیخر  داسنااز  مختلف  در  های  نگهدار  افتیدر  تی اهمت  را  و  از  را   فروش/دیخر  داسنای 

 تشریح کنند. 

تبل  یابیبازارمفهوم   - تبلیغات را تجزیه و    فروش محصوالت و خدمات  یبرا  غاتیو  بازاریابی و  را تشریح کنند و محیط 

 تحلیل نمایند. 

 تکالیف عملکردی:

 ی خود را خریداری کنند. ه با توجه به اقتصاد خانواد  ازیاقالم مورد ن می توانند -

 می تواند با استفاده از ابزار های خرید/فروش مختلف محصوالت/خدماتی را خرید/فروش کنند. -

 را تنظیم و نگهداری کنند.  فروش/دیخرمی توانند اسناد مربوط به  -

 می توانند برای محصوالت/خدمات مختلف بازاریابی و تبلیغات نمایند. -

 

 فصل پنجم: بازاریابی 

   فروش محصوالت و خدمات یبرا  غاتیو تبل یابیبازارف تعری -

 رفتارها و مدلهای تصمیم گیری مشتری  -

 (  CRMمدیریت ارتباط با مشتری ) -

 ( CRMروش ها ی نوین مدیریت ارتباط با مشتری ) -

 خدمات  /فروش محصول ی بازاریابی وخالقانه   یروش ها -

  خدمت/محصولشیوه های تبلیغ برای فروش  -

 و فروش   دیخر یمنینکات ا -

 تکالیف یادگیری: 

 پس از گذراندن این فصل فراگیران بایستی:

را با بررسی این مفاهیم در شرکت های مختلف را بررسی   فروش محصوالت و خدمات  یبرا  غاتیو تبل  یابیبازارمفهوم   -

 کنند.

 . رفتارهای مشتری و مدلهای تصمیم گیری او را در کسب و کارهای مختلف تجزیه و تحلیل نمایند -
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( در شرکت های مختلف  CRM( را با بررسی روند مدیریت ارتباط با مشتری )CRMمفهوم مدیریت ارتباط با مشتری )  -

 تشریح کنند. 

( در شرکت های  CRM( را با بررسی روشهای مدیریت ارتباط با مشتری )CRMروش های مدیریت ارتباط با مشتری ) -

 مختلف تشریح کنند.

   را در شرک های مختلف بررسی و تشریح کنند. خدمات/فروش محصول وی بازاریابی خالقانه   یروش ها -

 را در شرک های مختلف بررسی و تشریح کنند.  ساده  خدمت/محصول کشیوه های تبلیغ و فروش ی -

 را با بررسی نمونه های مختلف را توضیح دهند. و فروش  دیخر یمنینکات ا -

 تکالیف عملکردی:

 ( در شرکت های مختلف را مقایسه، نقد و بررسی نمایند.CRM)مدیریت ارتباط با مشتری روش های  -

 ارایه دهند. خدمات/فروش محصول ی بازاریابی و خالقانه  ی روش ها -

 تبلیغ کنند و آن را بفروشند. ساده  خدمت/محصول کبرای فروش ی -

 را برای خرید و فروش های خود بکارگیرد.  و فروش  دیخر یمنینکات ا -

 

 یس و یادگیریراهبردهای تدر. 3

 این درس می تواند با بهره گیری از راهبردهای ذیل تدریس شود:

 ارایه محتوای آموزشی از طریق رو در رو و با استفاده از روش تدریس سخنرانی و مورد کاوی، -

 تجزیه و تحلیل فرایند تولید و تجاری سازی محصوالت مختلف، -

 نحوه ی ایده پردازی، توسعه و تجاری سازی ایده  بکارگیری وسایل و ابزار چند رسانه ای همچون فیلم -

 ارایه محتوای آموزشی از طریق رو در رو و با استفاده از روش تدریس سخنرانی و مورد کاوی، -

 از طریق مورد کاوی، ( در شرکت های مختلفCRMروش های مدیریت ارتباط با مشتری )تجزیه و تحلیل  -

 ون فیلم، عکس و کلی  های بازاریابی و خرید و فروش.بکارگیری وسایل و ابزار چند رسانه ای همچ -

 

 منابع آموزشی. 4

 منابع اصلی:

تجــاری ســازی در فنــاوری ( 1396، )احســان قاســمی ،بهروز جمالی ،جوزف توهیل ترجمه جهانگیر یدالهی فارسی .سی -1

 .موسسه کار و تامین اجتماعی ،های نو

، جلــد اول و 2012چهــاردهم    شیرایــ و  ،یابیــ . اصــول بازارانیرسائپا  یعل  ی، ترجمه    یکر  ،و آرمسترانگ   یلیف  ،کاتلر -2

 دوم.

 منابع فرعی:
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 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

 گیرد.ی انجام میهای آموزشبه منظور تعیین سطح اطالعات علمی پیشنیاز در این درس قبل از شروع فعالیت ارزشیابی  آغازین:

 پرسش و پاسخ از دانشجو معلمان و شناسایی میزان آشنایی آنها با مفهوم ایده، ایده پردازی و فرایند تبدیل ایده به محصول/خدمت. 

های  گیری از یکی از روشتواند میزان یادگیری دانشجویان را با بهره پس از پایان هر فصل استاد مربوطه می  ارزشیابی تکوینی:

  یرا شامل م  ی ابیارزش  ی کل نمره    %50  ینیتکو  یابیارزش  ینمره    ن و یا انجام یک فعالیت کالسی/گروهی ارزشیابی نماید. آزمو

به هر   نمره ردیگیتعلق م  %10فصل درس    5از    کیشود و  تقس   2به    ادشده یاز فصول    ک یهر    یابیارزش  ی.  .  1شود.  یم  میبخش 

 نمره. 1 ینمره و بخش عملکرد  1)دانش( یریادگیبخش 

انجام شده آزمون می گیرد.  ارزشیابی پایانی: از محتوای آموزش داده شده و مورد کاوی های  استاد  پایان درس  نمره ی  در 

تعلق می گیرد. نمره ی ارزشیابی هر  %10فصل درس  5کل نمره ی ارزشیابی را شامل می شود و به هر یک از  %50ارزشیابی پایانی 

 نمره.   5نمره و پروژه پایانی   1. بخش یادگیری)دانش( 1ش تقسیم می شود.بخ  2یک از فصول یادشده به 

فعالیت های گروهی می تواند بصورت نقد و بررسی نحوه ی ایده پردازی و توسعه ی محصول در شرکت های مختلف    :کارپوشه

 انجام شود. 
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 سرفصل درس »گرافیک رایانه ای«

 معرفی درس و منطق آن: . 1

یکی از زمینه هایی است که در فناوری نوین رشد سریع و مهیجی دارد. روشهای گرافیک رایانه ای به صورتی گرافیک رایانه ای   

ویدئوها و آگهی های بازرگانی، تحلیل داده ها، پژوهشــهای -متداول در طراحی اکثر سازه ها، آموزش شبیه سازها، تولید موزیک

از کاربردهای دیگر استفاده می شــود. در ایــن سرفصــل دانشــجومعلمان بــا  علمی، فیلمهای سینمایی، روشهای پزشکی و در بسیاری

 اصول و مبانی اولیه کارهای گرافیک رایانه و کاربردهای آن و همچنین با نحوه کاربرد چند نرم افزار گرافیکی آشنا می شوند.

 مشخصات درس

 عملینوع درس: 

 2تعداد واحد: 

 64تعداد ساعت:

 موضوعی شایستگی کلیدی:

اصول و کاربردهای  نیاز: شپی

 فناوری اطالعات و ارتباطات 

استاد متخصص برای  

متخصص علوم  تدریس: 

کامپیوتر مورد تایید گروه  

 آموزش کار و فناوری 

 نام درس به فارسی: گرافیک رایانه ای

 Computer Graphics نام درس به انگلیسی:

 علم قادر خواهد بود:پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجوم

با اصول و مبانی گرافیک رایانه ای، کاربردهای مختلف گرافیک رایانه   -1 بر آشنایی  عالوه 

 ای را در آموزش و بازار کار به کار برد.

 با استفاده از انواع نرم افزارهای گرافیکی به طراحی گرافیکی مختلف بپردازد. -2

ر مستندسازی و تولید محتوای آموزشی  از آموخته های خود در مورد گرافیک رایانه ای د -3

 بهره گیرد.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .2

 

 فصل اول: مبانی گرافیک 

 تاریخچه گرافیک −

 انواع گرافیک: گرافیک سنتی و گرافیک رایانه ای −

 انواع گرافیک رایانه ای و کاربردهای آن −

 رایانه ای آشنایی با سخت افزارهای مورد نیاز در گرافیک −

 و قالب تصویر Pixel ،Resolutionآشنایی با مفاهیم  −

 تکالیف یادگیری: 

 در مورد تاریخچه گرافیک و انواع آن توضیح دهد. -

 تفاوتهای گرافیک سنتی و رایانه ای را بیان کند. -

 درموردکاربردهای گرافیک رایانه ای در مشاغل مختلف توضیح دهد. -
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 را توضیح دهد. مفاهیم پایه ای گرافیک رایانه ای -

 تکالیف عملکردی:

 طی تحقیقی سیر تاریخی نرم افزارهای گرافیکی رایانه ای را شرح دهد. -

 با انجام تحقیقی انواع کسب و کارهای مرتبط با گرافیک رایانه ای را معرفی نماید. -

 

 فصل دوم: نرم افزارهای گرافیکی رایانه ای

 ی و ترسیم، ویرایش و چاپ تصاویرمعرفی انواع برنامه های گرافیکی رایانه: نقاش −

 آشنایی با نرم افزار فتوشاپ −

 Photo Collage Maxآشنایی با نرم افزار  −

 Edrawآشنایی با نرم افزار  −

 تکالیف یادگیری: 

 کاربرد نرم افزارهای گرافیکی مانند فتوشاپ را در مشاغل مختلف بیان کند. -

 را با یکدیگر مقایسه کند. Photo Collage Maxنیاز سخت افزاری نرم افزارهای فتوشاپ و  -

 تکالیف عملکردی:

 با استفاده از نرم افزار فتوشاپ به طراحی وب سایت و یا کارت ویزیت و یا سایر طرح ها بپردازد. -

 یک طراحی گرافیکی انجام دهد. Photo Collage Maxبا استفاده از نرم افزار  -

 جدول بپردازد. به رسم نمودار و یا Edrawبا استفاده از نرم افزار  -

 

 فصل سوم: ترسیم با رایانه 

 مزایای استفاده از فناوری ترسیم با رایانه −

 کاربرد ترسیم با رایانه در برخی مشاغل −

 معرفی نرم افزارهای ترسیم با رایانه −

  Bricycs Bricscad Platiniumآشنایی با نرم افزار  −

 تکالیف یادگیری: 

 دهد. کاربرد و مزایای ترسیم با رایانه را شرح -

 انواع نرم افزارهای ترسیم با رایانه را معرفی نماید. -

 تکلیف عملکردی:

 یک طرح دوبعدی ترسیم نماید. Bricycs Bricscad Platiniumبا استفاده از نرم افزار  -

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 3
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های   روش  از  و   شود  برگزار  رایانه  آزمایشگاه  در  است کالس  بهتر  درس  این  آموزش  پاسخ    -سخنرانی در  و  پرسش  نمایشی، 

استفاده گردد و دانشجومعلمان در کالسها مشارکت فعال داشته باشند و همچنین آموزشگر با تعیین پروژه های مرتبط با موضوع به  

 صورت فردی یا گروهی زمینه یادگیری بهتر برای آن ها را فراهم نماید.

 

 ازحداقل امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نی

 آزمایشگاه رایانه مجهز به شبکه رایانه ای و اینترنت پرسرعت -

 ویدئو پروژکتور و متعلقات آن -

 رایانه به تعداد کافی ) حداقل هر دو نفر یک رایانه( -

 بانک نرم افزاری رایج و تخصصی )ترجیحا آخرین نسخه( -

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

ــروز، م. ر. ) − ــه(. 1397اف ــک رایان ــامل دوره گرافی ــرم ای: ش ــوزش ن ــک، نرم آم ــه و گرافی ــوزش رایان ــزار آم ــزاراف  اف

Photoshopو... . انتشارات معین پرداز 

 منابع فرعی:
 ک آیین(. اصول و مبانی گرافیک کامپیوتری، انتشارات نی1387خیرآبادی، ح. ر. و اکبری، ب. ) .1

 (. طراح گرافیک رایانه ای، انتشارات سها دانش.1391شکوفیان، ش. ) .2

(. انتشارات دانشگاه صــنعتی 1388، ترجمه قلی زاده، ب. )1تألیف: هیرن، د. و بیکر، م. پ. گرافیک رایانه ای، جلد .3

 شریف

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 5

تسلط آنها بر مبانی رایانه و نصب انواع نرم افزارها  شجو معلمان به منظور ارزشیابی میزان : پرسش و پاسخ از دان ارزشیابی  آغازین

 و آشنایی با اصول گرافیک رایانه 

ارزیابی تمرین ها و پروژه های کالسی در طول ترم، مشارکت در فعالیتهای کالسی، مسئولیت پذیری حرفه    ارزشیابی تکوینی:

 نمره( 10ای در تجربیات عملی در کالس )

 نمره( 10انجام پروژه عملی در زمینه طراحی گرافیک با رایانه ) ارزشیابی پایانی:

 

 

 

 

https://www.gisoom.com/book/11395185/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Photoshop-%D9%88/
https://www.gisoom.com/book/11395185/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Photoshop-%D9%88/
https://www.gisoom.com/book/11395185/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Photoshop-%D9%88/
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 مدل و طرح کسب و کار «  سرفصل درس »
رشد و ارتقای کسب و کارهای مختلف از طریق بکارگیری مدل و طرح کسب و کــار موجــب معرفی درس و منطق آن:  .1

مت طراحی و تدوین مدل و طــرح کســب و کــار ســوق یابنــد. ایــن درس بــا هــدف شده است تعداد بیشتری از صاحبان ایده به س

 یمباحث و ارتقــا نیبا ا رانیفراگ ییاست.  لزوم آشنا  مدل و طرح کسب و کار  تدوین شده مفاهیم مربوط به  آشنایی فراگیران با  

 دهند. یم لیدرس را تشک نیمنطق ا مدل و طرح کسب و کار ی طراحی، تدوین و اجرای نهیدر زم نهاآ یها یتوانمند

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 2تعداد واحد: 

 32تعداد ساعت: 

 شایستگی کلیدی: 

 موضوعی

 -نیاز: پیش

استاد متخصص برای  

تدریس: 

مورد   کارآفرینی/مدیریت

تایید گروه آموزش کار و  

 فناوری

 نام درس به فارسی: مدل و طرح کسب و کار

Business model and business plan :نام درس به انگلیسی      

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

با شنا خت مفهوم مدل و بوم کسب و کار اجزای مدل کسب و کار را تجزیه و تحلیل   .7

 نماید.  

هر یک از اجزای مدل کسب و کار را براساس نقاط قوت، نقاط ضعف و فرصتها و   .8

 ها ارزیابی کند. تهدید 

تجزیه و تحلیل    در بازارهای رقابتی را بویژه    روشها و فنون تدوین طرح و کسب و کار  .9

 نماید.

 را بکاربرد.  تکنیکهای تجزیه و تحلیل بازار و رقابت و   هایده افنون امکان سنجی    .10

از   .11 گیری  بهره  کار  های مهارتبا  و  طرح  تدوین طرح کسب  کار  و  برای یک کسب   ،

 دوین نماید. کسب و کار ت 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .2

 کار و کسب مفهوم مدل و بوم فصل اول: 

 کار و کسب الف. مفهوم مدل و بوم 

 کار و کسب اجزای مدل  .ب

 مشتری شناسی . 1

 ان یمشتر یانواع بخش ها-

 ارزیابی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات مشتری شناسی-

 شنهادیپی ارزش .  طراحی2

 ی شنهادیپ یتوسعه ارزش ها و رویکردهای  ها وشر -

 روش های ایجاد و ارتقای رضایتمندی مشتری -

 ی شنهادی ارزش پ یطراح نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات  یابیارز -

 توزیع  کانال . تعیین3 
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 انواع کانال توزیع  -

 وظایف انواع مختلف کانال توزیع -

 ها و تهدیدات کانال توزیع  نقاط قوت، ضعف، فرصت یابیارز-

 مشتریان  با . ارتباط4

 انگیزهای ارتباط با مشتری  -

 انواع ارتباط با مشتری  -

 نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات ارتباط با مشتری  یابیارز -

 . درآمدزایی 5

 ییدرآمد زا یانواع روش ها  -

 انواع قیمت گذاری محصوالت و خدمات -

 ی گذار مت یق یساز و کارها -

 یی درآمد زانقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات  یابیارز -

 یابی  . منبع6

 ی و منابع معنوی( منابع انسان ی، منابع اجتماعی، منابع مالی، کیزیمنابع ف) کسب و کار یراه انداز  یبرا  یدی انواع منابع کل -

 کسب و کار ی راه انداز یبرا  یدی منابع کلروشهای بکارگیری  -

 یابیمنبع قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات نقاط  یابیارز -

 کلیدی  . فعالیت7

 ی دی کل یها  تیانواع فعال -

 ی دیکل یها  تی فعالروشهای استخراج  -

 ی دی کل تیفعالنقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات  یابیارز -

 یابی  . شریک8

 کار و کسب در شراکت ایجاد های انگیزه -

 انواع شراکت در کسب و کار -

 قانونی شراکت در کسب و کار الزامات  -

 نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات شریک یابی  یابیارز -

 هزینه  .  برآورد9

 هزینه  برآورد انواع-

 نه یبرآورد هز اتیخصوص-
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 نه یبرآورد هزراهکارهای  -

 هزینه  نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات برآورد یابیارز -

 

 فراگیران بایستی بتوانند: پس از گذراندن این فصل تکالیف یادگیری:

 از طریق بررسی مدلهای کسب و کاری مختلف مفهوم مدل و بوم کسب و کار را تشریح کنند.   -

 اجزای مدل کسب و کار های مختلف را احصا و مقایسه نمایند.  -

 تکالیف عملکردی:

 کنند.در یک پروژه فردی اجزای مدل کسب و کار یک کسب و کار موجود را به انتخاب  خود احصا  -

 در یک پروژه فردی اجزای مدل کسب و کار را برای کسب و کارخود را شناسایی کنند. -

 در یک پروژه فردی اجزای بوم کسب و کار را برای کسب و کارخود را تدوین کنند. -

 در یک پروژه گروهی اجزای مدل کسب و کار را برای یک کسب و کارخود به انتخاب خود تدوین کنند. -

 

 کسب و کارفصل دوم: طرح 

 مفهوم طرح کسب و کار و جایگاه آن در فرایند کارآفرینی −

 فواید و تاثیر کاربرد طرح کسب و کار  −

 نقش طراحی طرح کسب و کار در رسیدن به استراتژی میان و بلند مدت −

 وکار کسب تهدیدهای طرح و ها فرصت ضعف، نقاط قوّت، نقاط بررسی −

خالصه اجرایی، معرفی کسب و کار و اهداف آن، برنامه ی اداره ی  اجزای طرح کسب و کار )عنوان کسب و کار، 

 کسب و کار، برنامه بازایابی، برنامه ی تولید/ارایه ی خدمات، برنامه مالی(

 کسب و کار نگارش طرح -

 )اهداف، نوع، محصول/خدمت، محل اجرای کسب و کار( اداره کردن کسب وکار ةبرنام اجزای −

 برنامه مدیریت منابع انسانی  −

 مالکیت کسب و کار ) فردی، شراکتی، شرکتی( -

 نمودار و نحوه ی چیدمان نیروی انسانی،  -

 تعیین میزان دستمزد نیروی انسانی -

 Market segmentsتحلیل عناصر بازار بازاریابی  -

 ساختار و محتوای توجیه اقتصادی طرح و کسب و کار  -

 هافنون تحلیل موقعیت رقابتی ایده  -

 جدید بازار ) زمان ورود به بازار و زمان تهاجم به هدف مشخص(  تاکتیکهای  -
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 توزیع  کانالهای )مجراهای(  -

 

 پس از گذراندن این فصل فراگیران بایستی بتوانند: تکالیف یادگیری:

 از طریق بررسی طرح کسب و کاری مختلف مفهوم طرح کسب و کار را توضیح دهند.   -

 رهای موجود اجزای طرح کسب و کار های مختلف را احصا و مقایسه نمایند. از طریق تجزیه و تحلیل طرح کسب و کا -

 وکاررا تشریح کنند.  طرح کسب تهدیدهای  و ها فرصت ضعف، نقاط قوّت، نقاط -

 را بررسی و تجزیه و تحلیل نمایند. اداره کردن کسب وکار  ةبرنام اجزای -

 ند. ساختار و محتوای توجیه اقتصادی طرح کسب و کار را تشریح نمای -

 ها را در کسب و کارهای مختلف تجزیه و تحلیل نماید.فنون تحلیل موقعیت رقابتی ایده  -

تاکتیکهای جدید بازار ) زمان ورود به بازار و زمان تهاجم به هدف مشخص( را در شرکت ها و کسب و کارهای مختلف  -

 را استخراج و مقایسه نماید.

 و کارهای مختلف را استخراج و مقایسه نماید.توزیع در شرکت ها و کسب  کانالهای )مجراهای( -

 تکالیف عملکردی:

 در یک پروژه فردی اجزای طرح کسب و کار را برای کسب و کارخود را تدوین کنند. -

 برای کسب و کارخود را اجرا کند. اداره کردن کسب وکار ةبرنامدر یک پروژه فردی  -

 را برای یک کسب و کارخود به انتخاب خود اجرا کنند. در یک پروژه گروهی طرح و برنامه ی اداره ی کسب و کار -

 

 ی و زمان بند  یماله ریزی برنامفصل سوم: 

 ریزی تامین مالی و زمان بندیاجزای برنامه -

 یا ارایه خدمات دیتول هزینه های -

 مفهوم سرمایه گذاری و نحوه ی بکارگیری آن در کسب و کار -

 کسب و کار یگذار هیو سرما یدیتول یها نهیهز ةمحاسب ة حون -

 های کسب و کاردرآمد ینیب شیپ -

 انواع درآمدهای کسب و کار -

 نحوه ی محاسبه ی درآمدهای کسب و کار -

 کسب و کار انیسود و ز ةمحاسب -

 طرح یبرنامة زما نبندی اجرا -

 تحلیل محیط کسب و کار -

 ریزی برای جذب سرمایهبرنامه -
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 های کسب و کارنحوه بکارگیری درآمد، سرمایه، اعتبار در توسعه فعالیت  -

 تکالیف یادگیری: 

 پس از گذراندن این فصل فراگیران بایستی:

 ریزی تامین مالی و زمان بندی در کسب و کارهای مختلف را تشریح کنند.اجزای برنامه -

 یا ارایه خدمات را در یک کسب و کار شناسایی نمایند. دیتول هزینه های -

 ب و کار بررسی و تجزیه و تحلیل نمایند.سرمایه گذاری و نحوه ی بکارگیری آن در یک کس -

 را در یک کسب و کار بررسی نمایند. یگذار هیو سرما یدیتول یها نهیهز -

 ی نمایند.نیب شیپرا  های ممکن برای یک کسب و کاردرآمد -

 انواع درآمدهای یک کسب و کار را تشریح نمایند.  -

 نحوه ی محاسبه ی درآمدهای یک کسب و کار را تشریح نمایند. -

 ه نمایند.محاسبرا  یک کسب و کار انیسود و ز -

 توضیح دهند. برنامة زمانبندیبرای اجرای یک طرح کسب و کار  -

 اجزای محیط یک کسب و کار را شناسایی نمایند. -

 راههای  جذب سرمایه ی مورد نیاز برای یک کسب و کار را تشریح نمایند. -

 لیتهای کسب و کار را بررسی کنند.نحوه بکارگیری درآمد، سرمایه، اعتبار در توسعه فعا  -

 تکالیف عملکردی:

ریزی تامین مالی و زمان بندی در کســب و کارهــای مختلــف را احصــا و مقایســه بصورت گروهی یا فردی اجزای برنامه -

 نمایند.

 یا ارایه خدمات را در یک کسب و کار محاسبه نمایند. دیتول بصورت گروهی یا فردی هزینه های -

 اری و نحوه ی بکارگیری آن در یک کسب و کار را محاسبه نمایند.میزان سرمایه گذ -

 را در یک کسب و کار محاسبه نمایند. یگذار هیو سرما یدیتول یها نهیهز -

 ی نمایند.نیب شیپرا بصورت گروهی  های ممکن برای یک کسب و کاردرآمد -

 انواع درآمدهای یک کسب و کار را تجزیه و تحلیل نمایند.  -

 سب و کار را محاسبه نمایند.درآمدهای یک ک  -

 ه نمایند.محاسبرا  یک کسب و کار انیسود و ز -

 اجرا کنند. برنامة زما نبندیرا براساس یک  یک طرح کسب و کار -

 محیط یک کسب و کار را تحلیل نمایند و نتیجه را برای بهبود محیط کسب و کار بکار گیرند. -

 یاز یک کسب و کار را اجرا نمایند.ریزی انجام شده برای جذب سرمایه ی مورد نبرنامه -

 درآمد، سرمایه، اعتبار در توسعه فعالیتهای کسب و کار را بکارگیرند.  -
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 راهبردهای تدریس و یادگیری. 3

 این درس می تواند با بهره گیری از راهبردهای ذیل تدریس شود:

 ی و مورد کاوی،ارایه محتوای آموزشی از طریق رو در رو و با استفاده از روش تدریس سخنران -

 تجزیه و تحلیل مدل و طرح کسب و کارهای مختلف، -

 مباحث و پرسش و پاسخ گروهی ارایه ی نتایج جزیه و تحلیل مدل و طرح کسب و کارهای مختلف، -

 بکارگیری وسایل و ابزار چند رسانه ای همچون فیلم در زمینه ی مدل و طرح کسب و کارهای مختلف، -

 رای تجزیه و تحلیل مدل و طرح کسب و کارهای مختلف.بکارگیری روش گروه کانونی ب -

 

 

 منابع آموزشی. 4

 منابع اصلی:

ی قیتوف نیو بهام یساروق نیالد دوست، حسام بابک وطن ،یغالمرضا توکل؛ مترجمان  وریگنیپ ویالکساندر استروالدر و ا .1

 . آریانا قلم خلق مدل کسب وکار(. 1397)

 نــایم ،یســاروق نیبابک وطن دوست، حسام الــد؛ مترجمان تیگرگ برنارد، آلن اسم ر،ویگنیپ  ویالکساندر اوستروالدر، ا .2

 (. آریانا قلم1394یی. )اصغر عطا ان،ینجف

 . آریانا قلمدر کسب و کار یتفکر طراح(. 1396) پور یخضر یمرتضی؛ مترجم لویاگ میت دکا،یل نیج .3

 

 منابع فرعی:

1. Ekanem, I. (2017). Writing a Business Plan A Practical Guide (1st Edition), 

Routledge.  

2. McKeever, M. (2016). How to write a business plan. Nolo. 

3. Oyewole, B. (2018). Business Plan Guideline for Small and Medium Scale 

Enterprises.  UNCTAD 

4. McKeever, M. (2011). How to write a business plan. Nolo. 

5. Stanley, R. R. (1987). Business plans that win: Lessons from the MIT Enterprise 

Forum Harper Paperbacks. Harper  

6. Peterson, S. D., Jaret, P. E. and Schenck, B. F. (2016). Business plans kit for 

dummies. John Wiley & Sons. 

7. Abrams, R. M. (2003). The successful business plan: secrets & strategies. The 

Planning Shop. 

8. Gus, B.  Kirschner, P, Gustav, B.(1996).The International Instant Business Plan 

Book: 12 Quick-And-Easy Steps to a Profitable Business ,Puma Publishing . 

9. Grooms, T.F. (1995). Business plan outline of domestic & international strategy for 

the entrepreneur and CEO (College custom series). McGraw-Hill. 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author-exact=Stanley%20R.%20Rich&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank/102-0220504-1010570
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author-exact=Gus%20Berle&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank/102-0220504-1010570
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author-exact=Paul%20Kirschner&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank/102-0220504-1010570
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author-exact=Gustav%20Berle&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank/102-0220504-1010570
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author-exact=Thomas%20Fletcher%20Grooms&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank/102-0220504-1010570
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10. Grooms, T.F. (1998). Business Plan Outline Domestic and International Strategy for 

the Entrepreneur and the CEO, Custom Publishing. 

 
 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 5

 گیرد.های آموزشی انجام میبه منظور تعیین سطح اطالعات علمی پیشنیاز در این درس قبل از شروع فعالیتارزشیابی  آغازین:  

 ن آشنایی آنها با مدل و طرح کسب و کار و اجزای آنها. پرسش و پاسخ از دانشجو معلمان و شناسایی میزا

ارزشیابی تکوینی: پس از پایان هر فصل استاد مربوطه می تواند میزان یادگیری دانشجویان را با بهره گیری از یکی از روش های  

ی ارزشیابی را شامل می    کل نمره   %25آزمون و یا انجام یک فعالیت کالسی/گروهی ارزشیابی نماید. نمره ی ارزشیابی تکوینی  

نمره و    1تعلق می گیرد که نمره ی هر فصل به دو بخش یادگیری )دانش( برای هر فصل    %8.5فصل درس    3شود و به هر یک از  

 نمره تعلق می گیرد. 2عملکردی 

می آزمون  شده  انجام  های  کاوی  مورد  و  شده  داده  آموزش  محتوای  از  استاد  درس  پایان  در  پایانی:  ی    ارزشیابی  نمره  گیرد. 

نمره تعلق می    9نمره و به پروژه پایانی    2فصل درس    3کل نمره ی ارزشیابی را شامل می شود و به هر یک از    %75ارزشیابی پایانی  

 گیرد.

و کارها در کسب و کارها  کارپوشه نحوه ی تدوین طرح و مدل کسب  بررسی  و  نقد  بصورت  تواند  های گروهی می  فعالیت   :

 انجام شود. شرکت های مختلف  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author-exact=Thomas%20Fletcher%20Grooms&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank/102-0220504-1010570
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 سرفصل درس » پایش رشد و تکامل کودک« 
 معرفی درس و منطق آن: . 1

کودکی یکی از حساس ترین و مهم ترین دورانی است که بر آن تاکید بسیاری شده است. در واقع بقای هر جامعه ای وابســته        

چگونگی رشد و تکامل کودک و کیفیت مراقبــت هــا در ایــن به سالمت و  رشد و تکامل منظم کودکان وابسته می باشد. بنابراین  

دوران نقش تعیین کننده ای بر فرد و اجتماع دارد. کودکان به واسطه سن و وضعیت شان بیشتر در معرپ آسیب های مختلف قرار 

ت هــای کــافی در ایــن می گیرند و نیاز به مراقبت و توجه خاص دارند که الزمه این امر تربیت افرادی است که با آگــاهی و مهــار

زمینه بتوانند دانش، مهارت و توانمندی های مورد نیــاز را در راســتای انجــام مراقبــت هــای خــاص از نــوزادان و کودکــان و نحــوه 

پیشگیری، برخورد و درمان بیماری های مختلف و همچنین امر تغذیه و بهداشت کودکان تا قبل از سن دبستان را کسب نماینــد تــا 

 وه های مختلف سهمی در ایجاد و بهبود شرایط مطلوب برای کودکان ایفا کنند.بتوانند به شی

 

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد   2 تعداد واحد:

 ساعت 32تعداد ساعت: 

 CKشایستگی کلیدی: 

 موضوعی

 نیاز:پیش

 روان شناسی تربیتی  

استاد متخصص برای  

استاد با مدرک   تدریس:

دکتری مرتبط در حوزه  

دبستان و یا   آموزش پیش

بهداشت و سالمت کودکان  

مورد تایید گروه آموزش 

 کار و فناوری 

 » پایش رشد و تکامل کودک« نام درس به فارسی:

 Monitor the growth and development of theنتام درس بته انگلیستی:        

child 

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

بتواند به رشد و تکامل کودکان خردسال  -1 با آگاهی از اصول و فنون مراقبت کودکان، 

 در حیطه های مختلف اشاره نماید.

 برنامه مراقبت از کودک را تهیه و تنظیم نماید.   -2

و   -3 نسبی  مراقبت  توانایی  خردسال،  کودکان  مراقبتی  و  آموزشی  اصول  بکارگیری  با 

 صحیح از کودک را داراست.  

اند والدین و اعضای خانواده را در امر مراقبت کودکان راهنمایی نموده و نکات مهم  بتو -4

 را به افراد عالقمند و دست اندرکار در این حوزه آموزش دهد.  

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .2

 فصل اول:  کلیات مراقبت های دوران کودکی

 یرخوارگیمراقبت های بهداشتی دوران نوزادی و ش -

 مراقبت های تغذیه ای دوران نوزادی و شیرخوارگی  -
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 ساله  6الی  2مراقبت از کودکان  -

 مراقبت از کودکان )بیمار، معلول جسمی و...(  -

 بیماریهای شایع دوران کودکی)انواع، عالیم و نحوه مراقبت و درمان آنها(   -

 تکلیف یادگیری: 

 پرسش و پاسخ در خصوص موضوعات مورد نظر -

 عملکردی: تکالیف

 ارائه جداول مرتبط  مراقبت های بهداشتی دوران نوزادی و شیرخوارگی و بحث و بررسی آنها در کالس  -

 ارائه جداول مرتبط از مراقبت های تغذیه ای دوران نوزادی و شیرخوارگی و بحث و بررسی آنها در کالس -

 ها در کالس سال و ارائه آن 6تا  2استخراج اطالعات در خصوص مراقبت های کودکان  -

 ارائه کنفرانس درباره یکی از بیماری های شایع دوران کودکی  -

 

 فصل دوم: روش ها و ابزارهای پایش رشد کودکان

 شاخص ها و نمایه های رشد  -

 چگونگی مراقبت از رشد کودک  -

 عوامل موثر بر تکامل کودکان -

 شاخص های تکامل کودکان -

 تکلیف یادگیری:

 قبت و پایش رشد کودکانبحث و گفتگو در خصوص روش های مرا -

 تکالیف عملکردی:

مالقات از یک مرکز بهداشتی و درمانی و ارائه گزارش های مرتبط با پایش رشد کودکان مانند تصویری از کارت  -

 بهداشت کودک و...  

 ارائه برنامه های رشد و پایش کودکان در مراکز بهداشتی و درمانی و بحث و بررسی آنها در کالس  -

  

 دمان منزل و اتاق کودکفصل سوم: چی

 آشنایی با انواع فضاهای حضور کودکان -

 آشنایی با استانداردهای بهداشتی و ایمنی در فضاهای حضور کودکان  -

 عوامل موثر بر سازماندهی فضای حضور کودکان -

 تاثیر و سازماندهی فضا در رشد و سالمت کودکان -

 طراحی فضای استاندارد اتاق کودک -

 ونه در سازماندهی اتاق کودک و منزل استخراج و ارائه چند نم -
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 تکالیف یادگیری: 

 صحبت و ارائه مقاالت جدید در حوزه تاثیر فضا بر رشد و سالمت کودکان -

 بررسی و ارائه گزارشی از سیاست های مرتبط در حوزه استانداردسازی فضاهای حضور کودکان -

 تکالیف عملکردی:

ن در دوران کودکی در آن حضور می یابند مانند اتاق کودک، ارائه تصاویر و عکس هایی از فضاهایی که کودکا -

 مهدکودک، زمین های بازی و مراکز آموزشی کودکان و بحث و گفتگو درباره چیدمان و المان های آنها

 ارائه گزارشی از استانداردهای موجود از فضاهای نگهداری کودکان) از قبیل استاندارد مهدکودک ها(  -

 

 کان فصل چهارم: تغذیه کود 

 آشنایی با اصول علم تغذیه کودکان −

 اصول تغذیه صحیح کودکان −

 گروه های غذایی، شیرمادر و تغذیه کمکی کودکان −

 اختالالت تغذیه ای، سوء تغذیه و عوارپ آن −

 تنظیم برنامه غذایی متعادل −

 بهداشت مواد غذایی و اصول نگهداری صحیح آنها برای کودکان −

 ارد موجود برای گروه سنی مختلف کودکانتهیه جدول غذایی متناسب با استاند -

 تکلیف یادگیری: 

 پرسش و پاسخ در خصوص تغذیه صحیح کودکان و تاثیر فرهنگ بر امر تغذیه کودکان −

 تکالیف عملکردی:

 بررسی برنامه های غذایی ویژه کودکان  -

 معرفی و ارائه موسسات و شرکت های معتبر در حوزه ارائه برنامه غذایی برای کودکان -

 حبه با مشاور تغذیه، انواع برنامه های غذایی مناسب کودکان و ارائه گزارش در کالس مصا -

 

 فصل پنجم: بهداشت کودکان

 اهمیت بهداشت، تعریف بهداشت و تفاوت آن با درمان −

 مباحث مرتبط با بهداشت جسمی کودکان −

 مباحث مرتبط با بهداشت روانی کودکان −

 ستراحت، خواب و ورزش(بهداشت فردی کودکان) استحمام، پوشاک، ا −

 بهداشت گروهی −

 بهداشت خانواده  −
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 اصول بهداشت روانی −

 تکلیف یادگیری: 

 پرسش و پاسخ در خصوص بهداشت جسمی و روانی کودکان  -

 تکالیف عملکردی: 

 ارائه مقاله ای در خصوص نقش و اهمیت والدین در بهداشت و سالمت روانی کودکان −

 ایش بهداشت جسمی و روانی کودکانارائه و معرفی کتابهایی در راستای افز −

 تنظیم برنامه روزانه، هفتگی و ماهانه برای مراقبت از بهداشت جسمی کودکان −

 

 فصل ششم:  بازی ها و سرگرمی های کودکان

 آشنایی با بازی های دوران اولیه کودکی)بازی های حسی حرکتی، نمادین و...(  -

 رمی کودکان)به تفکیک سن( آشنایی با اسباب بازی ها و وسایل مناسب برای سرگ -

 بررسی ویژگی اسباب بازی های مناسب و ایمن برای کودکان -

 فواید بازی ها و اسباب بازی ها برای رشد کودکان در جنبه های مختلف -

 آشنایی با  شیوه های مختلف سرگرم کردن کودکان)قصه گویی، شعر، نمایش، الالیی، بازی، کاردستی و...( -

 تکلیف یادگیری: 

 پاسخ در خصوص بازی ها و سرگرمی های کودکان پرسش و -

 تکالیف عملکردی: 

بازدید از نمایشگاه ها یا فروشگاه های عرضه وسایل بازی و سرگرمی کودکان خردســال و ارائــه گــزارش تصــویری بــه   −

 کالس 

 تهیه لیستی از وسایل بازی و سرگرمی کودکان برحسب اهمیت و تناسب آنها برای هر رده سنی −

 رائه گزارشی از عملکرد مادران در خصوص شیوه های سرگرم کردن کودکان خردسال و تحلیل و بررسی آنها.تهیه و ا −

 

 فصل هفتم:ایده های کسب و کار در حوزه مراقبت کودکان

 آشنایی با کسب و کارهای موجود در حوزه مراقبت از کودکان −

 انارائه ایده هایی برای کسب و کار جدید در حوزه مراقبت از کودک  −

 آشنایی با مشاغل مرتبط با حوزه مراقبت از کودکان −

 آشنایی و ایده پردازی برای کسب و کارهای مرتبط با تغذیه کودکان −

 آشنایی و ایده پردازی برای کسب و کارهای مرتبط با بهداشت و مراقبت جسمانی کودکان −

 ی کودکانآشنایی و ایده پردازی برای کسب و کارهای مرتبط با فضای نگهداری و زندگ −

 آشنایی و ایده پردازی برای کسب و کارهای مرتبط با پوشاک کودکان −
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 آشنایی و ایده پردازی برای کسب و کارهای مرتبط با تفریح و سرگرمی کودکان و... −

 

 تکلیف یادگیری: 

 اجرای توفان فکری درباره کسب و کارهای موجود و جدید در حوزه کودک و بحث و نتیجه گیری از آن -

  عملکردی: تکالیف
استفاده از روش های ایده پردازی مختلف و بسط و گسترش ایده های خالق و جدید در حوزه کسب و کارهای   -

 کودکان 

 عملیاتی نمودن یکی از ایده های جدید مطرح شده و ارائه گزارش در کالس. -

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری  .4

 ضیح مباحث جدید و مهماستفاده از راهبردهای بحث و گفتگو و سخنرانی جهت تو  -

 استفاده از شیوه های مشارکتی و کارگروهی برای انجام تکالیف یادگیری و عملکردی -

 استفاده از راهبردهای فعال و پویا برای برانگیختن دانشجویان جهت یادگیری و فهم مطالب به صورت کاربردی -

 دکاناستفاده از روش های بازدید و مالقات حضوری از موقعیت های حضور کو -

استفاده از روش مطالعه فردی در خصوص شناخت منابع مفید و معتبر و آشنایی بــا ســازمانهای مــرتبط و فعــال در حــوزه  -

 آموزش کودکان

 

 

 

 منابع آموزشی. 4

 منابع اصلی:

  6(. ارزیابی رشد و پرورش سال های سرنوشت ساز کودک، از تولد تا 1398تبریزی، مصطفی و حجه فروش، وحیده) -1

 تهران: فراروان. سالگی. 

 (. همه آنچه درباره رشد، تکامل و تغذیه کودکان باید بدانید. تهران: نواندیشان آریاکهن1396حبیبی، مرتضی) -2

 منابع فرعی:

 (. ایمنی و بهداشت وسایل و محوطه بازی کودکان،تهران: نشر صدا1383خسروی، جالل ) -1

 رجمه مهشید یاسایی، تهران: مرکز (.رشد و شخصیت کودک، ت1395هنری ماسن ، پاول و همکاران) -2

 (. بررسی روند رشد در کودکان. ترجمه محمود مزینانی . تهران: پیدایش1386شرایدن، مری داروتی) -3

 ( سنجش رشد کودکان از بدو تولد تا شش سالگی. تهران: دانژه 1388مالیری، سعید، جعفری، زهرا، عشایری، حسن) -4

 سالگی. تهران. 12سباب بازی از تولد تا (. راهنمای انتخاب ا1388بهشتیان، محمد) -5
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 (. سنجش و پایش رشد همه جانبه کودکان. تهران: آبرنگ1396گروه علمی پژوهشی و مطالعات کودکی و والدگری) -6

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 5

آغازین: توضیحا  ارزشیابی  شنیدن  و  کودکان  رشد  جداول  و  نمودارها  از  هایی  نمونه  جهت  ارائه  آنها،  درباره  دانشجویان  ت 

 دستیابی به میزان آگاهی آنان از مباحث مراقبت و رشد کودکان خردسال.

 ارزشیابی پایانی:  

 نمره( 10امتحان پایان ترم از منابع مورد استفاده در طول ترم ) -

 (نمره   5)  مبحث هر  با  مرتبط یعملکرد و  ی ریادگی فیتکال انجام  :کارپوشه

ودک به عنوان مطالعه موردی و ارائه گزارشی مبسوط به همراه عکس، فیلم و نوشته از تمامی مباحثی که انتخاب یک ک  :پروژه

 نمره( 5در این درس در حوزه مراقبت کودکان در طول ترم مطرح شده است )
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 سرفصل درس »ساخت و ساز«

ختمان ســازی شــامل تاریخچــه ســاختمان این درس با هدف آشنایی فراگیران با اصول اولیه ســامعرفی درس و منطق آن:   .  1

سازی و تصویر آینده آن، مصالح ساختمانی و کاربرد هر یک از آنها در ساختمان، اجزای ساختمان و به طور خاص دیوار، پوشش 

های سقف و بام و کف تدوین شده است. لزوم آشنایی فراگیران با مبانی ساختمان سازی و آینده شغلی و کسب و کاری آن منطق 

 ین درس را تشکیل می دهند.ا

 مشخصات درس

-نظرینوع درس: 

 کارگاهی 

 1+1تعداد واحد: 

    64تعداد ساعت: 

شایستگی کلیدی: 

 موضوعی

 -نیاز: پیش

استاد متخصص برای  

متخصص ساخت و  تدریس: 

ساز مورد تایید گروه آموزش  

 کار و فناوری 

 نام درس به فارسی: ساخت و ساز

Construction    انگلیسی:نام درس به      

 در پایان این واحد یادگیری دانشجو معلم قادر خواهد بود:پیامدهای یادگیری: 

با شناخت نسبت به مصالح به کار رفته در ساخت و ساز، آنها را به روش های خالق  -1

 و متنوع در ساختمان به کار ببرد. 

تغیی-2 نیز  تغییرات در صنعت ساخت و ساز و  تحلیل روند  و  تجزیه  ها  با  فناوری  رات 

 تصویری از آینده صنعت ساخت و ساز ارائه دهد.

به تغییرات فناوری در صنعت ساخت و ساز، کاربردهای بهتری از مواد در  -3 با توجه 

 دیوارسازی، پوشش سقف و پوشش کف پیشنهاد دهد.  

عالوه بر درک استفاده صحیح از مواد در صنعت ساخت و ساز و مشاغل و کسب و  -4

 ن حوزه، در هدایت و آموزش دانش آموزان در این مبحث موفق عمل کند.کارهای ای

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .2

 فصل اول: کلیات و مقدمات ساختمان

 تاریخچه ساختمان از پیدایش تا امروز -

 تصویری از آینده ساختمان سازی -

 تعریف ساختمان  -

 انواع ساختمان -

o از نظر مواد مصرفی 

o ر کاربردیاز نط 

o  از نظر اهمیت 

 شناخت اجزای ساختمان -

 شناخت بارهای وارد بر ساختمان -

 نکات ایمنی در ساختمان سازی -
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  تکالیف یادگیری:

 از طریق بررسی یک ساختمان در حال ساخت، اجزای ساختمان را تشریح کنند.   -

این صنع - آینده  از  تصویری  تجزیه و تحلیل روند طی شده در صنعت ساخت و ساز،  ارائه  با  ایران  ت در جهان و 

 دهند. 

 

 تکلیف عملکردی:

 تهیه گزارشی از تحقیق درباره روش های جدید ساختمان سازی در دنیا و ایران  -

 

 فصل دوم: مصالح ساختمانی 

 خاک ها   -

 آجر -

 خشت -

 سفال و کاشی  -

 سنگ  -

 مالت ها  -

 آهک -

 گچ -

 سیمان  -

 بلوک های سیمانی  -

 موزائیک -

 بتن  -

 آب -

 فلزات -

 چوب -

 شیشه  -

 عایق ها  -

 قیر -

 تیک ها پالس -

  تکالیف یادگیری:
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خواص و ویژگی  از طریق بررسی یک ساختمان در حال ساخت، مصالح ساختمانی به کار رفته در آن را تشریح کنند و   −

 های هر یک از مصالح ساختمانی به کار رفته را توضیح دهند.

جایگزین های مناسب با    با بررسی نقاط قوت و ضعف مصالح ساختمانی به کار رفته در یک ساختمان در حال ساخت، −

 توجه به شرایط و امکانات پیشنهاد دهند.  

 تکلیف عملکردی:

 مصالح ساختمانی جدید در ساختمان سازی و ویژگی ها و کاربرد آنها تهیه گزارشی از تحقیق درباره  -

 

 فصل سوم: دیوار 

 انواع دیوار به لحاظ سازه ای  −

 انواع دیوار به لحاظ ساختار )کالف بندی(  −

 وار به لحاظ عملکرد و محل قرارگیریانواع دی −

 انواع دیوار به لحاظ مصالح به کار رفته −

o دیوار آجری 

 انواع دیوار آجری ✓

 انواع پیوندهای آجری ✓

o دیوار سنگی 

o  دیوار بلوکی 

o  دیوار چوبی 

o دیوار خشتی 

o  دیوارهای تری دی پنل 

 سیستم های دیوار سازی جدید  −

 بندکشی دیوار  −

 عایق کاری دیوار  −

  تکالیف یادگیری:

از طریق بررسی یک ساختمان در حال ساخت، انواع دیوار به کار رفته در آن را تشریح کنند و مصالح به کار رفته در   −

 توضیح دهند. آن را  

با بررسی نقاط قوت و ضعف مصالح ساختمانی به کار رفته در یک ساختمان در حال ساخت، جایگزین های مناسب با   −

 هند.  توجه به شرایط و امکانات پیشنهاد د

 با توجه به تغییرات فناوری در ساختمان سازی نوع جدیدی از دیوارسازی پیشنهاد دهند.  −

 تکالیف عملکردی:
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 انجام کار عملی آجرچینی دیوار با به کار بردن یکی از پیوندهای آجرچینی در کارگاه -

ها نسبت به روش های  تهیه گزارشی از تحقیق درباره انواع دیوارسازی های جدید و تحلیل مزایا و معایب آن  -

 قدیمی 

 

 فصل چهارم: بام، سقف و کف

 تعریف، منطق و عملکر بام  −

 انواع سقف به لحاظ سازه ای  −

 انواع سقف به لحاظ فرم و کارکرد  −

 سقف کاذب  −

 انواع پوشش های سقف −

 عایق کاری سقف −

 پوشش کف −

 کفپوش ها  −

 انواع کف سازی ساختمان  −

 کف کاذب  −

 عایق کاری کف −

 تکالیف یادگیری: 

 ق بررسی یک ساختمان در حال ساخت، انواع پوشش سقف و کف به کار رفته در آن را تشریح کنند  از طری −

نقاط قوت و ضعف مصالح ساختمانی به کار رفته در پوشش سقف ها و کف ها در یک ساختمان در حال   − با بررسی 

 ساخت، جایگزین های مناسب با توجه به شرایط و امکانات پیشنهاد دهند.  

 تغییرات فناوری در ساختمان سازی نوع جدیدی از پوشش سقف و کف پیشنهاد دهند.  با توجه به −

 تکلیف عملکردی:

به   - انواع پوشش های جدید سقف و کف و تحلیل مزایا و معایب آنها نسبت  تهیه گزارشی از تحقیق درباره 

 پوشش های قدیمی 

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 3

 ز راهبردهای ذیل تدریس شود:این درس می تواند با بهره گیری ا

 ارایه محتوای آموزشی از طریق رو در رو و با استفاده از روش تدریس سخنرانی و کار عملی در کارگاه  .5

 مشاهده فرایند دیوارچینی، کف سازی و پوشش سقف ساختمان در بازدید از یک کارگاه ساختمان سازی .6
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ی آموزشی نحــوه ی دیــوارچینی، کــف ســازی و پوشــش ســقف بکارگیری وسایل و ابزار چند رسانه ای مانند کلی  ها .7

 ساختمان

 

 منابع آموزشی. 4

 منابع اصلی:

، انتشارات دانشگاه فنی  های معماری و عمرانجامع عناصر و جزئیات ساختمان برای رشته  (.1397هاشمی، سید یوسف ) -1

 و حرفه ای. 

 رشته مهندسی معماری، انتشارات دانشگاه پیام نور. 1، ساختمان اسدی و  ، محمدزرندیندوی عرب و  وحید ، مهرافشین -2

   منابع فرعی:
رح و اجرای ساختمان های با  ط -مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان(. 1396قررات ملی ساختمان )دفتر تدوین و ترویج م-1

 ، نشر توسعه ایران.مصالح بنایی

انتشارات معاونت  ، 16(. مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی، چاپ 1397سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )-2

 .جمهورریزی و نظارت راهبردی رئیسبرنامه

 ، انتشارات نوآور. سازی: از تخریب تا تحویلهای ساختمانفوت و فن(. 1397چراغی، عبداهلل )-3

 (. مصالح و فرآورده های ساختمانی، انتشارات پردیس علم.  1395حسینی لواسانی، سید حسین )-4

 ، چاپ سیزدهم، ویرایش دوم، انتشارات نوآور.ها و جزئیات اجرایی ساختمان کتاب روش(. 1396علیزاده، محمدحسین )-5

 
 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 5

 گیرد.یهای آموزشی انجام مبه منظور تعیین سطح اطالعات علمی پیشنیاز در این درس قبل از شروع فعالیت ارزشیابی  آغازین:

مصالح   سازی،  ساختمان  ساختمان،  اجزای  ساختمان،  مفهوم  با  آنها  آشنایی  میزان  شناسایی  و  معلمان  دانشجو  از  پاسخ  و  پرسش 

 ساختمای و...

 نمره(   3میان ترم )  -نمره(  2مشارکت کالسی ) ارزشیابی تکوینی:

 نمره(    5آزمون پایان ترم ) ارزشیابی پایانی:

 نمره(    5عملکردی ) مجموع تکالیف :کارپوشه

 

 

 

 

 

 

https://www.gisoom.com/book/11457557/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/book/11457557/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/book/11457557/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/author-276802/پدیدآورنده-وحید-افشین-مهر/
https://www.gisoom.com/search/book/author-289564/پدیدآورنده-محمد-عرب-ندوی-زرندی/
https://www.gisoom.com/book/11409992/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84/
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 سرفصل درس »مبانی بازی و پویا نمایی«

 معرفی درس و منطق آن: . 1

. با وجود عمر کمی که از  می باشندبه عنوان یک رسانه مدرن، در تمام جهان گسترده و تاثیرگذار    و پویا نمایی  بازی های رایانه ای 

بازی ها بسیار سریع و چشمگیر  تولید اولین بازی های رایانه ای در جهان می گذرد، سر این  ایجاد تصاویر  عت رشد  بوده است. 

باشد.   ای می  رایانه  های  بازی  تولید  نیز جزء الینفک  پولسازترین  متحرک  و  بزرگترین  بازی سازی در حال حاضر جزء  صنعت 

ای به  های رایانه بازی . در عین حالبه طوری که بسیاری از افراد عالقمند به فعالیت در این زمینه می باشند .صنایع محسوب می شود

کم جدی گرفته شدند تا جایی که وارد علوم دانشگاهی و پژوهشی شده و مطالعات  عنوان بستری فعال و مناسب برای آموزش، کم

زی معرفی  در این سرفصل دو نرم افزارکاربردی اسکرچ و گیم میکر در این زمینه به عنوان ابزار ساخت با  فراوانی را فراهم آوردند.

می توان بسادگی برنامه نویسی و طراحی بازی    ها که به کمک آن  و نحوه استفاده از آن به دانشجو معلمان آموزش داده می شود 

   .های رایانه ای را به کودکان و نوجوانان آموخت

 مشخصات درس

 عملی نوع درس:

 2تعداد واحد: 

 64تعداد ساعت:

 CK شایستگی کلیدی:
اربردهای  اصول و ک نیاز: پیش

 فناوری اطالعات و ارتباطات 

استاد متخصص برای  

متخصص علوم  تدریس: 

مورد تایید گروه   کامپیوتر

 آموزش کار و فناوری 

 نام درس به فارسی: مبانی بازی و پویانمایی

 Game Basics And Animation نام درس به انگلیسی:

م قادر خواهتد پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعل

 بود:

با روش حل گام به گام مسائل آشنا شود و از آن در حل مسائل روزمره زندگی   .1

 استفاده نماید و بتواند آن را به دیگران نیز آموزش دهد. 

ضمن آشنایی با نحوه ساخت بازی های رایانه ای، یک بازی رایانه ای را با اصول   .2

 علمی طراحی نموده و بسازد.

ریخچه پویا نمایی رایانه ای و تمرین مقدمات اولیه، از  ضمن آشنایی با تا .3

 مهارتهای آموزش داده شده در تولید یک پروژه پویا نمایی استفاده کند.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .2

 فصل اول: مقدمات بازی سازی در رایانه 

 ی های رایا نه ایبازی های رایانه ای: مزایای بازی های رایانه ای، معایب باز −

 بررسی ساختار بازی های رایانه −

مراحل ساخت بازی: انتخاب هدف و موضوع، تحقیق و پژوهش، ســناریو نویســی، الگــوریتم، رونــدنما، آمــاده ســازی و  −

 جمع آوری رسانه ها، برنامه نویسی، بررسی و اشکال زدایی، بازاریابی و فروش، توسعه و پشتیبانی

 تکالیف یادگیری: 

 مزایا و معایب بازی های رایانه ای توضیح دهد. در مورد -

 ساختار بازی های رایانه ای را شرح دهد. -
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 مراحل ساخت بازی را شرح دهد.  -

 تکالیف عملکردی:

 طراحی یک یا چند الگوریتم براساس سوال و مطلب طرح شده و آزمودن صحت الگوریتم )فردی یا گروهی( -

 شجو معلمان پیرامون یک مسئله و ارزیابی آن هامقایسه الگوریتم های طراحی شده توسط دان -

 با انجام تحقیقی انواع مشاغل و کسب و کارهای مرتبط با بازی های رایانه ای را معرفی نماید. -

 طی تحقیقی توضیح دهد که ساخت بازی های رایانه ای تا حد در گسترش مشاغل مختلف کاربرد دارد. -

 

 فصل دوم: الگوریتم و روندنما 

 وریتمتعریف الگ −

 آشنایی با اجزای الگوریتم −

 روندنما −

 اشکال قراردادی برای ترسیم روندنما −

 الگوریتم های ساده  −

 الگوریتم های شرطی −

 الگوریتم های تکرارپذیر −

 تکلیف یادگیری:

 الگوریتم مسائل مختلف طرح شده در کالس درسی را بنویسد و روندنمای آن ها را رسم نماید.  -

 تکالیف عملکردی:

 یا چند الگوریتم براساس سوال و مطلب طرح شده و آزمودن صحت الگوریتم )فردی یا گروهی(طراحی یک  -

 مقایسه الگوریتم های طراحی شده توسط دانشجو معلمان پیرامون یک مسئله و ارزیابی آن ها -

 

 فصل سوم: بازی سازی در رایانه: نرم افزار اسکرچ 

 آشنایی با زبان برنامه نویسی اسکرچ −

 انواع دستورات در زبان اسکرچمقدمه ای بر  −

 داستان سازی دراسکرچ −

 مقدمه ای برریاضیات دراسکرچ −

 حرکت دادن اشیاء درپروژه های اسکرچ −

 پخش صدا درپروژه های اسکرچ −

 تکالیف یادگیری: 

 را بیان کند.برنامه نویسی در  اسکرچ نرم افزار قابلیت های -
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 کارکند.برنامه  مختلف دستوراتبا  -

 تکلیف عملکردی:

 کمک نرم افزار اسکرچ یک بازی بسازد. به -

 

 Game Makerفصل چهارم: بازی سازی در رایانه: نرم افزار 

 نصب برنامه −

 محیط گرافیکی عمومی −

 تعریف شکلکها −

 صداها و موسیقی −

 پس زمینه ها −

 تعریف اشیاء −

 رویدادها −

 کنش ها −

 ساختن اطاق ها −

 انتشار بازی ها −

 مسیرها −

− Timeline 

− Scriptها 

 تیفایلهای اطالعا −

 اطالعات بازی −

 گزینه های بازی −

 مالحظاتی که باید برای سرعت اجرای بازیها درنظر گرفت −

 تکالیف یادگیری: 

 را بیان کند.برنامه نویسی در  گیم میکر نرم افزار قابلیت های -

 کارکند.برنامه  مختلف دستوراتبا  -

 تکلیف عملکردی:

 به کمک نرم افزار گیم میکر یک بازی بسازد. -

 

 مبانی پویا نماییفصل پنجم: 

 بررسی تاریخچه پویا نمایی  −
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 انواع تصاویر متحرک از دید نوع کاربرد −

 انواع تصاویر متحرک از دید تکنیکهای ساخت −

  Tool Boom Animate Proمعرفی نرم افزارهای ساخت پویا نمایی : آشنایی با نرم افزار  −

 تکالیف یادگیری: 

 تاریخچه پویا نمایی را شرح دهد. -

 ویر متحرک را از دید نوع کاربرد و از دید تکنیکهای ساخت توصیف کند.انواع تصا -

 ساده ترین و همچنین جدیدترین نرم افزار برای تولید تصاویر متحرک را معرفی نماید. -

 تکالیف عملکردی:

 با کمک نرم افزار تصاویر متحرک بسازد. -

 گسترش مشاغل مختلف کاربرد دارد. طی تحقیقی توضیح دهد که ساخت تصاویر متحرک ) انیمیشن( تا حد در -

 با انجام تحقیقی انواع مشاغل و کسب و کارهای مرتبط با پویانمایی را معرفی نماید. -

 

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 3

نمایشی، پرسش و پاسخ   -در آموزش این درس بهتر است کالس در آزمایشگاه رایانه برگزار شود و  از روش های سخنرانی

گر با  استفاده  مرتبط  های  پروژه  تعیین  با  آموزشگر  همچنین  و  باشند  داشته  فعال  مشارکت  کالسها  در  دانشجومعلمان  و  دد 

 موضوع به صورت فردی یا گروهی زمینه یادگیری بهتر برای آن ها را فراهم نماید. 

 حداقل امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز

 ای و اینترنت پرسرعتآزمایشگاه رایانه مجهز به شبکه رایانه  -

 ویدئو پروژکتور و متعلقات آن -

 رایانه به تعداد کافی ) حداقل هر دو نفر یک رایانه( -

 بانک نرم افزاری رایج و تخصصی )ترجیحا آخرین نسخه( -

 

 منابع آموزشی. 4

 منابع اصلی:

 (. الگوریتم و فلوچارت، انتشارات حریم دانش1397اشرفی، م. و شمشادی، م. )  .1

 نه تخصصی، انتشارات رساScratchنویسی با رنامهگام به گام ب آموزش(. 1397و دیداری، ه.  ) کاظمی، ف. .2

 (. راهنمای ساخت بازی های رایانه ای، انتشارات ماندگار1382ابوالقاسم زاده، پ. ) .3

 

 منابع فرعی:

https://www.gisoom.com/book/11293929/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Scratch/
https://www.gisoom.com/book/11293929/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Scratch/
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 . چگونه مسئله را حل کنیم. ترجمه: احد آرام. انتشارات کیهان.1391تألیف: پولیا، جورج.  .1

 ران تهران(. الگوریتم و فلوچارت. موسسه فرهنگی هنری دیباگ1393غالمی، ب. جباریه، ع.ر. ) .2

 ، انتشارات دانش کیانای در تعلیم و تربیتهای رایانهبازی(. 1392روشنیان، ر. و ایزدی جزی، ب. ) .3

 (. ساخت انیمیشن و جلوه های ویژه، انتشارات پویاگران1395برکتی، س. ) .4

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 5

آغازین:ارزشیاب نرم    ی   انواع  نصب  و  رایانه  مبانی  بر  آنها  تسلط  میزان  ارزشیابی  منظور  به  معلمان  دانشجو  از  پاسخ  و  پرسش 

 افزارها و آشنایی آنها با بازی های رایانه ای 

 نمره(  10انجام پروژه عملی در زمینه ساخت بازی و تصاویر متحرک ) ارزشیابی پایانی:

و    کارپوشه: ها  تمرین  ای در  ارزیابی  پذیری حرفه  فعالیتهای کالسی، مسئولیت  ترم، مشارکت در  های کالسی در طول  پروژه 

 نمره(10تجربیات عملی در کالس ) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gisoom.com/book/1984928/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA/
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 سرفصل درس »فرهنگ و اخالق کسب و کار « 
یکی از بنیادی ترین اصول کسب و کار فرهنگ و اخالق کسب و کار است که آشــنایی و . معرفی درس و منطق آن: 1

این  اربست آن می تواند مزایای بسیاری در کسب و کارهای مختلف و همچنین ارتقای محیط کسب و کار داشته باشد. لذابک

درس با هدف آشنایی فراگیران با فرهنگ کار و تالش، ارزش و اهمیت کار، تاثیرات کار، اخالق حرفه ای، روابط و ویژگی 

اگیران با این مباحــث و ارتقــای توانمنــدی هــای انهــا در زمینــه ی خریــد، های محیط کار، تدوین شده است. لزوم آشنایی فر

 بازایابی و فروش منطق این درس را تشکیل می دهند.

 مشخصات درس  

 نظری نوع درس:

 2تعداد واحد: 

 32تعداد ساعت:

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: پیش

استاد متخصص برای  

متخصص در مدیریت/ تدریس: 

کار مورد   کارآفرینی/ کسب و

تایید گروه آموزش کار و  

 فناوری

 نام درس به فارسی: فرهنگ و اخالق کسب و کار

Business Ethics and Culture    :نام درس به انگلیسی 

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهتد 

 بود:

کار  -1 اهمیت  و  ارزش  تالش  و  کار  فرهنگ  مفهوم  شناخت  تاثیرات  با  و  بدانند  را 

 فردی و اجتماعی کار را بشناسند. 

مفهوم -2 و    با شناخت  و روابط  ارایه دهند  برای آن  اخالق حرفه ای و مصداق هایی 

 ویژگیهای محیط کار را درک می کنند.  

 مفهوم اخالق کسب و کار و مولفه های آن را بشناسند. -3

 د. لزوم و اهمیت رعایت اخالق کسب و کار را بشناسن-4

 رویکردهای مختلف به اخالق کسب و کار را بدانند. -5

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .2

 فرهنگ کار و تالش  فصل اول:

 تعریف فرهنگ کار و تالش −

 ارزش و اهمیت کار  −

 تاثیرات فردی و اجتماعی کار −

   اخالق حرفه ای   −

 روابط و ویژگیهای محیط کار −

 ذراندن این فصل فراگیران بایستی: پس از گ تکالیف یادگیری:

 را با بررسی این مفهوم از دیدگاههای مختلف تشریح کنند.  تعریف فرهنگ کار و تالش −

 ارزش و اهمیت کار را با بررسی فردی و گروهی تاثیر کار بر رشد و توسعه ی فردی و اجتماعی توضیح دهند.  −

 تاثیرات فردی و اجتماعی کار را تشریح کنند. −

 را برای حرفه ها و مشاغل مختلف مقایسه نماید.  ه ای اخالق حرف  −
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 روابط و ویژگیهای محیط کار را در ارتباط با کارهای مختلف تجزیه و تحلیل نماید.  −

 تکالیف عملکردی:

بتوانند بصورت فردی یا گروهی فرهنگ کار و تالش در کسب و کارها و سازمان های گوناگون شناسایی نماید و آنهــا  −

 مقایسه کند.را با یکدیگر 

در کسب و کارها و سازمان های گوناگون شناسایی نماید و آنهــا را بــا یکــدیگر مقایســه روابط و ویژگیهای محیط کار   −

 کند.

 

 فصل دوم: اخالق کسب و کار

 تعریف اخالق کسب و کار   −

 اصول و مولفه های اخالق کسب و کار −

 اهمیت و ضرورت رعایت اخالق کسب و کار در سطح فردی −

 و ضرورت رعایت اخالق کسب و کار در سطح کسب و کار اهمیت  −

 رویکردهای مختلف به اخالق کسب و کار  −

 تکالیف یادگیری: 

 پس از گذراندن این فصل فراگیران بایستی:

 تعریفی از اخالق کسب و کار با بررسی تعریف اخالق کسب و کار از دیدگاه دانشمندان مختلف ارایه دهند.  −

کسب و کار را با تجزیه و تحلیل این اصول و مولفه ها در کسب و کارهای مختلف تشریح  اصول و مولفه های اخالق   −

 کنند.

و   − بر رشد  و کار  اخالق کسب  تاثیر رعایت  بررسی  با  و کار در سطح فردی  اهمیت و ضرورت رعایت اخالق کسب 

 توسعه ی فردی و سازمانی را تشریح نماید. 

سطح کسب و کار بررسی تاثیر رعایت اخالق کسب و کار بر رشد و  اهمیت و ضرورت رعایت اخالق کسب و کار در   −

 توسعه ی فردی و سازمانی را توضیح دهند.

 رویکردهای مختلف به اخالق کسب و کار را در کسب و کارهای مختلف تشریح و مقایسه کنند.   −

 تکالیف عملکردی:

 بتوانند بصورت فردی یا گروهی: 

 ر را در کسب و کارهای مختلف شناسایی کند.اصول و مولفه های اخالق کسب و کا - 

 رویکردهای کسب و کارهای مختلف به اخالق کسب و کار را تشریح نماید.  -

 فرایند و چگونگی رشد و گسترش فرهنگ و اخالق کسب و کار را در کسب و کارهای مختلف نقد و بررسی نمایند. -

 

 فصل سوم: اخالق کسب و کار در اسالم 
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 کسب و کار از منظر اسالمجایگاه و اهمیت  -

  مفاهیم کسب و کار از دیدگاه اسالم  -

 تاریخچه نظریه ی های اخالقی کسب و کار -

 اخالق حرفه ای و اعتماد در کارآفرینی -

 مسئولیت پذیری اخالقی -

 مبانی بینشی و فقهی کسب و کار -

 مبانی ارزشی کسب و کار -

 

 تکالیف یادگیری: 

 تی:پس از گذراندن این فصل فراگیران بایس

 جایگاه و اهمیت اخالق کسب و کار را از دیدگاه اسالم توضیح دهند. −

 را تشریح کنند.  مفاهیم کسب و کار از دیدگاه اسالم  −

 تاریخچه نظریه ی های اخالقی کسب و کار در غرب و اسالم را مقایسه نمایند.  −

 رابطه ی اخالق حرفه ای و اعتماد در کارآفرینی را توضیح دهند.  −

 ی اخالقی در کسب و کارهای مختلف تشریح نمایند.  مسئولیت پذیر −

 مبانی بینشی و فقهی کسب و کار در اسالم را با غرب تجزیه و تحلیل و مقایسه کنند.  −

 مبانی ارزشی کسب و کار در اسالم را تشریح کنند.  −

 

 تکالیف عملکردی:

 بتوانند بصورت فردی یا گروهی: 

 . را در کسب و کارهای مختلف شناسایی کنند ز دیدگاه اسالم مولفه ها و مصداق های اخالق کسب و کار ا - 

 مولفه ها و مصداق های اخالق کسب و کار  را با تکیه بر نظریه های اخالقی و نمونه های عینی تشریح نماید. -

 اصول مسئولیت پذیری اخالقی در کسب و کارهای مختلف را نقد و بررسی نمایند.  -

ول بینشی و فقهی کسب و کار در  کسب و کارهای موجود در کشورهای اسالمی و غرب را  مصداق های عینی از رعایت اص   -

 تجزیه و تحلیل و مقایسه کنند. 

 

 لیت اجتماعی کسب و کار چهارم: مسؤفصل  

 مفهوم مسولیت اجتماعی کسب و کار -
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 انواع مسولیت اجتماعی کسب و کار -

 مزایای پایبندی به مسولیت اجتماعی کسب و کار -

 یادگیری: تکالیف 

 پس از گذراندن این فصل فراگیران بایستی:

 تعریفی از مسولیت اجتماعی کسب و کار با بهره گیری از تعاریف مختلف این مفهوم ارایه دهند.  −

 انواع مسولیت اجتماعی کسب و کار را بابررسی آن در شرکت های مختلف برشمارند.  −

 کسب و کارهای مختلف تشریح کنند. مزایای پایبندی به مسولیت اجتماعی کسب و کار را در  −

 تکالیف عملکردی:

 بتوانند بصورت فردی یا گروهی: 

 رویکردها و نحوه ی رعایت مسولیت اجتماعی کسب و کارها را شناسایی نمایند و با یکدیگر مقایسه کنند. - 

 .پیامدهای کسب و کاری رعایت مسولیت اجتماعی توسط کسب و کارها را تجزیه و تحلیل نمایند -

 شرکت های مختلف را از لحاظ پرداختن و یا نپرداختن به مسئولیت های اجتماعی نقد و بررسی نماید.  -

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 3

 این درس می تواند با بهره گیری از راهبردهای ذیل تدریس شود:

 ورد کاوی،ارایه محتوای آموزشی از طریق رو در رو و با استفاده از روش تدریس سخنرانی و م -

 تجزیه و تحلیل شیوه های بازاریابی برای یک محصول/ خدمت با استفاده از مورد کاوی، -

بکارگیری وسایل و ابزار چند رسانه ای همچون فیلم نحوه ی رعایت اصول اخالقی و مسولیت اجتمــاعی در کســب و کارهــای  -

 مختلف.

 

 منابع آموزشی. 4

 منابع اصلی:

ی. دانشگاه امــام کاربرد یکردیاخالق کسب و کار: رو  (1397)  ، محمدحسن خاکباززاده   عادل آذر  مترجم    ریلیاندرو گ -1

 صادق.

اخــالق تجــارت و  یالفبــا (.1395) زیــ پروی، مانیســل ،ابوالفضــل ،یدارســتان یوسفی ، ترجمهمگ  در،یاشنا  ،نورمن  ،یبوو -2

 دریکل. کسب و کار

 . علم نور(. 1396) صادق محمد پور،یعل د،یفرد،سعیفراهان ،عبداهلل،ینعام -3

 کــاربرد  و  یلــ یتحل  یبررســ   رانیا  در  ینیکارآفر  بر  آن  قواعد  و  اسالم  فقه  کاربرد(.  1396)  نیحس  ،یجشفقان  احمدی  یعل -4

 .رانیا کار و کسب قراردادهای در اسالم فقه قواعد و محرمه مکاسب احکام یدانیم
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 منابع فرعی: 

  ی.منطق. کسب و کار یاق حرفهاخال(. 1392) ی.محمدعل ،یمراد کرد ،ترایم ،یآذرآفتاب .1

و   قــاتیمرکــز تحق  .داریــ و کســب و کــار پا  یشــرکت  یاجتمــاع  تیمســئول(.  1397. )نیحس  ریام  ی،راه دار  ،سحر  ،یسپاس .2

 .سازمان اتکا ینوآور

(. عصر مسولیت پذیری، نسل دوم مسولیت اجتماعی شرکت، 1396وین ویسر، مترجم، کریمی، مجید، امیدوار علیرضا. ) .3

 جدید کسب و کار.  دی ان ای

4. Gupta, A. D. (2014). Business Ethics Texts and Cases from the Indian Perspective. 

5. Burke, L., & Logsdon, J. M. (1996). How corporate social responsibility pays off. 

Long range planning, 29(4), 495-502. 

6. Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the 

moral management of organizational stakeholders. Business horizons, 34(4), 39-48. 

7. Dahlsrud, A. (2008). How corporate social responsibility is defined: An analysis of 

37 definitions. Corporate social responsibility and environmental management, 

15(1), 1-13. 

8. Klimsza, L. (2014). Business Ethics: Introduction to the Ethics of Values-eBooks and 

textbooks from bookboon. com. 

9. Luetge, C. (2014). Risk taking and the ethics of entrepreneurship. In Business ethics 

and risk management (pp. 3-14). Springer, Dordrecht.  

10. Norman, E. B. (2013). Business Ethics in the 21st Century. Springer. 

11. Machan, T. R.  (1999). Entrepreneurship and ethics. International Journal of Social 

Economics, 26(5), 596 – 609. 

12. Roberts, R. W. (1992). Determinants of corporate social responsibility disclosure: An 

application of stakeholder theory. Accounting, organizations and society, 17(6), 595-

612. 

13. Rothlin, S., & Haghirian, P. (2013). Dimensions of Teaching Business Ethics in Asia. 

Springer. 

14. Vranceanu, R. (2014). Corporate profit, entrepreneurship theory and business ethics. 

Business Ethics: A European Review, 23(1), 50-68. 

15. Wan‐Jan, W. S. (2006). Defining corporate social responsibility. Journal of Public 

Affairs: An International Journal, 6(3‐4), 176-184. 

16. Woermann, M. (2012). On the (im) possibility of business ethics: critical complexity, 

deconstruction, and implications for understanding the ethics of business (Vol. 37). 

Springer Science & Business Media. 

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 5

 گیرد.های آموزشی انجام میبه منظور تعیین سطح اطالعات علمی پیشنیاز در این درس قبل از شروع فعالیت آغازین:  ارزشیابی

 پرسش و پاسخ از دانشجو معلمان و شناسایی میزان آشنایی آنها با مفهوم فرهنگ و اخالق کسب و کار.
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یزان یادگیری دانشجویان را با بهره گیری از یکی از روش های  پس از پایان هر فصل استاد مربوطه می تواند م ارزشیابی تکوینی:

کل نمره ی ارزشیابی را شامل می    %25آزمون و یا انجام یک فعالیت کالسی/گروهی ارزشیابی نماید. نمره ی ارزشیابی تکوینی  

نمره و    1برای هر فصل    تعلق می گیرد که نمره ی هر فصل به دو بخش یادگیری )دانش(  %8.5فصل درس    3شود و به هر یک از  

 نمره تعلق می گیرد. 2عملکردی 

نمره ی   ارزشیابی پایانی: انجام شده آزمون می گیرد.  از محتوای آموزش داده شده و مورد کاوی های  استاد  پایان درس  در 

نمره تعلق می    9پایانی  نمره و به پروژه    2فصل درس    3کل نمره ی ارزشیابی را شامل می شود و به هر یک از    %75ارزشیابی پایانی  

 گیرد.

فعالیت های گروهی می تواند بصورت نقد و بررسی فرهنگ، اخالق کاری و نحوه ی رعایت مسولیت اجتماعی در    :کارپوشه

 کسب و کارها و شرکت های کنونی انجام شود. 
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 سرفصل درس »زبان تخصصی «

در رشته های مختلف مستلزم یــادگیری زبــان انگلیســی آشنایی با بنیانها و اصول علمی بروز .معرفی درس و منطق آن:  1

است. زبان انگلیسی تخصصی نه تنها فراگیران را با تئوری ها و محتوای آموزشی و پیشرفت هــای آن آشــنا مــی ســازد، بلکــه 

دانشــجو مهارت ارتباط با متخصصین این امر در دنیا را درآنها ایجاد می نماید. بویژه دانســتن زبــان انگلیســی تخصصــی بــرای 

معلمان از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخوردار است چرا که آنها بهره گیری از منابع دست اول بــه زبــان انگلیســی را امکــان 

پذیر می سازد و آنها را با شیوه های یادگیری و تدریس در کشورهای دیگر آشنا مــی ســازد و توانمنــدی هــای الزم را بــرای 

مینه ی علم و فناوری در آنها بوجود می آورد. با استفاده از مهارتهایی که دانشجو معلمــان ارتقاء مهارتهای دانش آموزان در ز

 در این درس می آموزند.

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 2تعداد واحد: 

 32تعداد ساعت:

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: پیش

استاد متخصص برای  

متخصص در زبان  تدریس: 

انگلیسی تخصصی مورد تایید  

 گروه آموزش کار و فناوری 

 نام درس به فارسی: زبان تخصصی

English For Job and Technology :نام درس به انگلیسی      

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

کسب  با شناخت معنی و مفهوم واژگان مربوط به کسب و کار و فناوری واژگان مربوط به  -1

 و کار و فناوری را در متن تشخیص دهد. 

فناوری را بخواند و معنای آن را درک کند و معنای متون   متون مربوط به کسب و کار و-2

   مربوط به کسب و کار و فناوری را بازگو کند.

 اجزای متون مربوط به کسب و کار و فناوری را تجزیه و تحلیل نماید.-3

 و کار و فناوری را به زبان انگلیسی بیان کند.خالصه ی متون مربوط به کسب -4

 خالصه ی متون مربوط به کسب و کار و فناوری را به زبان انگلیسی بنویسد. -5

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .2

 واژگان تخصصی مربوط به کار و فناوری فصل اول:

 واژگان تخصصی کسب و کار و ارزش و اهمیت آن  −

 ط به روابط و ویژگیهای محیط کار واژگان مربو −

 واژگان مربوط به فناوری و رایانه  −

 پس از گذراندن این فصل فراگیران بایستی:  تکالیف یادگیری:

معنی واژگان تخصصی کسب و کار، ارزش و اهمیت  و آن و روابط و ویژگیهای محیط کار را در متون مختلف بیابد و   −

 تشریح کند.

ار، ارزش و اهمیت  و آن و روابط و ویژگیهای محیط کار را بداند و در متون مربوط  معنای واژگان تخصصی کسب و ک  −

 شناسایی و بررسی کنند.

 معنای واژگان  و متون تخصصی کسب و کار، ارزش و اهمیت  و آن و روابط و ویژگیهای محیط کار را توضیح دهد. −
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 ر متون مربوطه شناسایی نماید. معنای واژگان تخصصی مربوط به فناوری و رایانه را درک کند و د  −

 معنای متون تخصصی مربوط به فناوری و رایانه را درک و بازگو کنند. −

 واژگان تخصصی مربوط به فناوری و رایانه را در متون مختلف بازشناسی و بیان نمایند.  −

 تکالیف عملکردی:

را در متن شناسایی نماید و آنهــا را بــا بتوانند بصورت فردی یا گروهی واژگان تخصصی کسب و کار و فناوری و رایانه  −

 یکدیگر مقایسه کند.

 سب و کار و فناوری و رایانه را تجزیه و تحلیل و مقایسه کنند.متون تخصصی مربوط به ک  −

 با بهره گیری از واژگان تخصصی کسب و کار، فناوری و رایانه متن کوتاهی در هر یک از این زمینه ها بنویسند. −

 

 یده مربوط به کسب و کارفصل دوم: متون برگز

 تعریف کسب و کار   −

 اصول و مولفه های کسب و کار  −

 اهمیت و ضرورت کسب و کار   −

 انواع مختلف کسب و کار   −

 تکالیف یادگیری: 

 پس از گذراندن این فصل فراگیران بایستی:

 یند. تعاریف مختلف کسب و کار به زبان انگلیسی را از دیدگاه دانشمندان مختلف بررسی و مقایسه نما −

 اصول و مولفه های کسب و کار را به زبان انگلیسی از دیدگاه دانشمندان مختلف تجزیه و تحلیل نمایند.  −

 اهمیت و ضرورت کسب و کار را به زبان انگلیسی از دیدگاه دانشمندان مختلف بررسی و ارزیابی نمایند.  −

 برای توسعه ی فردی و اقتصادی تشریح کنند.  انواع مختلف کسب و کار را به زبان انگلیسی نام ببرند و فواید آنها  −

 

 تکالیف عملکردی:

 بتوانند بصورت فردی یا گروهی: 

 تعریف های مختلف از کسب و کار را به زبان انگلیسی با یکدیگر مقایسه کنند.  - 

 اصول و مولفه های کسب و کار را در یک متن شناسایی کند. -

 مقایسه نماید.اهمیت و ضرورت کسب و کارهای مختلف را     -

 کاربردهای انواع مختلف کسب و کار را به زبان انگلیسی تشریح کنند.-

 

 فصل سوم: متون برگزیده مربوط به فناوری 

 تعریف فناوری  -
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 اصول و مولفه های فناوری   -

 اهمیت و ضرورت فناوری   -

 انواع مختلف فناوری   -

 تکالیف یادگیری: 

 پس از گذراندن این فصل فراگیران بایستی:

 اریف مختلف فناوری به زبان انگلیسی را بررسی و ارایه دهند.تع −

 اصول و مولفه های فناوری را به زبان انگلیسی را تشریح کنند.  −

 اهمیت و ضرورت فناوری را به زبان انگلیسی تحلیل کنند.  −

 انواع مختلف فناوری  را با بهره گیری از متون تخصصی به زبان انگلیسی تشریح کنند.  −

 ردی:تکالیف عملک

 بتوانند بصورت فردی یا گروهی: 

 تعاریف مختلف فناوری را به زبان انگلیسی با یکدیگر مقایسه کنند.  - 

 اصول و مولفه های فناوری های گوناگون را به زبان انگلیسی تجزیه و تحلیل نمایند. -

 مزایا و معایب فناوری های مختلف را به زبان انگلیسی نقد و بررسی نماید. -

 

 ارم: متون برگزیده مربوط به رایانه فصل چه

 تعریف رایانه و اجزای آن -

 اصول استفاده و بکارگیری رایانه   -

 اهمیت و ضرورت رایانه    -

 کاربردهای مختلف رایانه   -

 تکالیف یادگیری: 

 پس از گذراندن این فصل فراگیران بایستی:

 رند. تعاریف رایانه به زبان انگلیسی را بررسی کنند و اجزای آن را نام بب −

 اصول استفاده و بکارگیری رایانه را به زبان انگلیسی بررسی و تشریح کنند. −

 اهمیت و ضرورت رایانه را به زبان انگلیسی برای شرایط و موقعیت های مختلف بررسی کنند. −

 کاربردهای مختلف رایانه را به زبان انگلیسی بررسی و بازگو کنند.  −

 تکالیف عملکردی:

 گروهی:  بتوانند بصورت فردی یا

 تعاریف مختلف رایانه را به زبان انگلیسی با یکدیگر مقایسه کنند.  - 

 استفاده و بکارگیری رایانه های گوناگون را به زبان انگلیسی تشریح نمایند.  -
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 مزایا و معایب بهره گیری از رایانه های مختلف را به زبان انگلیسی نقد و بررسی نماید. -

 

 یریراهبردهای تدریس و یادگ. 3

 این درس می تواند با بهره گیری از راهبردهای ذیل تدریس شود:

 .ارایه محتوای آموزشی از طریق رو در رو و با استفاده از روش تدریس سخنرانی و مورد کاوی،1

 .بهره گیری از روشهای مختلف آموزش زبان انگلیسی همچون کارت های واژگان، نرم افزار،2

 متون مربوط به محتوای درسی از طریق اینترنت،.جستجو و ارایه ی مقاالت و 3

 .بازی های فردی و گروهی واژگان و پرکردن جدول،4

 .بکارگیری وسایل و ابزار چند رسانه ای همچون فیلم وکلی  های مختلف،5

 .برگزاری مسابقه های واژه یابی و بکارگیری واژگان تخصصی.6

 

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

ایرائی .1 تخصص(.  1397) مهدی    ،منوچهرزاده ،  الدین  حسام  ،طالبی  ،یم  مر  ،موسوی  ها  ژه یو  یزبان   یمهندس  ی رشته 

 . وتریاطالعات و علوم کامپ یفناور وتر،یکامپ

 منابع فرعی: 

 .  ITو  وتریکامپ یلغات زبان تخصص(.1393)  محمد ، باباپور  .1

 .اطالعات ی فناور -یزبان تخصص(. 1395)محمد  ،حسام ، پورحافظ ی،کرم  .2

 پارسه. اطالعات ی و فناور وتریکامپ یزبان تخصص ( 1396. )دیسع یمظفر .3

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 5

 گیرد.های آموزشی انجام میدر این درس قبل از شروع فعالیت به منظور تعیین سطح اطالعات علمی پیشنیاز ارزشیابی  آغازین:

 پرسش و پاسخ از دانشجو معلمان و شناسایی میزان آشنایی آنها با واژگان و مفاهیم کسب و کار، فناوری و رایانه.

ری از یکی از روش های  پس از پایان هر فصل استاد مربوطه می تواند میزان یادگیری دانشجویان را با بهره گی ارزشیابی تکوینی:

کل نمره ی ارزشیابی را شامل می    %50آزمون و یا انجام یک فعالیت کالسی/گروهی ارزشیابی نماید. نمره ی ارزشیابی تکوینی  

 تعلق می گیرد.  %12.5فصل درس   4شود و به هر یک از 

ها  ارزشیابی پایانی: از محتوای آموزش داده شده و مورد کاوی  استاد  پایان درس  نمره ی در  انجام شده آزمون می گیرد.  ی 

نمره تعلق می    6نمره و به پروژه پایانی    1فصل درس    4کل نمره ی ارزشیابی را شامل می شود و به هر یک از    %50ارزشیابی پایانی  

 گیرد. 

http://ketabesabz.com/authors/2866/محمد-باباپور
http://ketabesabz.com/authors/2866/محمد-باباپور
http://ketabesabz.com/authors/2866/محمد-باباپور
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براساس فصل های مخت  : کار پوشه  تواند بصورت نقد و بررسی متون تخصصی زبان انگلیسی  لف این  فعالیت های گروهی می 

 درس انجام شود. 
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 سرفصل درس »تاسیسات مکانیکی « 

این درس با هدف آشنایی فراگیران با تاسیسات مکانیکی ساختمان شــامل تاسیســات آبرســانی،  معرفی درس و منطق آن:   .  1

ن با این تاسیسات و شــیوه هــای فاضالب، سرمایشی و گرمایشی، گازرسانی و اطفای حریق تدوین شده است. لزوم آشنایی فراگیرا

نصب و راه اندازی، عیب یابی و سرویس این تاسیسات و نیز سیستم های جدید در این حــوزه هــا منطــق ایــن درس را تشــکیل مــی 

 دهند.

 مشخصات درس

 کارگاهی-نظرینوع درس: 

 1+1تعداد واحد: 

    64تعداد ساعت: 

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: پیش

ای  استاد متخصص بر

متخصص تاسیسات  تدریس: 

ساختمان مورد تایید گروه  

 آموزش کار و فناوری 

 نام درس به فارسی: تاسیسات مکانیکی

Mechanical Installation  :نام درس به انگلیسی      

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو معلم قادر خواهتد 

 بود:
تاسیسا1 اجزای  به  نسبت  با شناخت  به روش های  .  آنها را  ت مکانیکی در ساختمان، 

 خالق و متنوع در ساختمان به کار ببرد.

تاسیسات مکانیکی در ساختمان، سیستم های جدید و  2 به کارگیری  .با درک اصول 

 متنوعی پیشنهاد دهد. 

و  3 مشاغل  و  در ساختمان  مکانیکی  تاسیسات  از  استفاده صحیح  و  بر درک  . عالوه 

حوزه، در هدایت و آموزش دانش آموزان در این مبحث موفق  کسب و کارهای این  

 عمل کند.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .2

 فصل اول: تاسیسات آبرسانی ساختمان

 تاسیسات آب   -

 تجهیزات لوله کشی ساختمان   -

 سیستم آبرسانی ساختمان  -

 نقشه خوانی لوله کشی ساختمان   -

 برسانی ساختمان نصب و راه اندازی تجهیزات آ -

 عیب یابی و سرویس تجهیزات آبرسانی ساختمان  -

 نکات ایمنی در کار با تاسیسات آب ساختمان  -

  تکالیف یادگیری:
از طریق بررسی تاسیسات منزل خود مفهــوم تاسیســات مکــانیکی ســاختمان را درک کننــد و اجــزای آن را تشــریح  -

 کنند. 

 تحلیل کنند و روش مناسب برای منزل خود را تشریح کنند.   روش های مختلف صرفه جویی در آب را تجزیه و   -
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 فرایند چگونگی نصب، راه اندازی، عیب یابی و سرویس تجهیزات آبرسانی ساختمان را تشریح کنند.  -

 با تجزیه و تحلیل روش های مختلف آبرسانی ساختمان، روش جدیدی برای آبرسانی ساختمان ارائه دهند. -

 تکالیف عملکردی:

 رشی از جدیدترین سیستم های آبرسانی ساختمان در دنیا تهیه گزا -

 تهیه گزارش بازدید از یکی از پروژه های نصب و راه اندازی تجهیزات آبرسانی در محل خود  -

انتخاب   - به  را  ساختمان  آبرسانی  تجهیزات  از  یکی  اندازی  راه  و  نصب  فعالیت  گروهی  یا  فردی  پروژه  یک  در 

 هند.   دانشجو و برحسب امکانات انجام د 

انتخاب   - به  را  آبرسانی ساختمان  تجهیزات  از  یکی  و سرویس  یابی  عیب  فعالیت  یا گروهی  فردی  پروژه  در یک 

 دانشجو و برحسب امکانات انجام دهند.   

 

 فصل دوم: تاسیسات فاضالب ساختمان

 فاضالب −

 انواع فاضالب  −

 روش های جمع آوری و دفع فاضالب −

 ضالب در ساختمان تجهیزات مورد نیاز برای جمع آوری فا  −

 نقشه خوانی لوله کشی فاضالب ساختمان   -

 نصب و راه اندازی تجهیزات بهداشتی ساختمان  -

 عیب یابی و سرویس تجهیزات بهداشتی ساختمان -

 نکات ایمنی درکار با تاسیسات فاضالب ساختمان  -

  تکالیف یادگیری:
ب ساختمان را درک کنند و اجزای آن را تشریح  از طریق بررسی تاسیسات فاضالب منزل خود، مفهوم تاسیسات فاضال  −

 کنند.  

 را تجزیه و تحلیل کنند و روش مناسب برای منزل خود را تشریح کنند.   جمع آوری و دفع فاضالب روش های مختلف  −

 فرایند چگونگی نصب، راه اندازی، عیب یابی و سرویس تجهیزات بهداشتی ساختمان را تشریح کنند. −

رو − تحلیل  و  تجزیه  دفع  با  و  آوری  برای جمع  جدیدی  روش  ساختمان،  فاضالب  دفع  و  آوری  مختلف جمع  های  ش 

 فاضالب ساختمان ارائه دهند. 

 تکالیف عملکردی:

 تهیه گزارشی از جدیدترین سیستم های فاضالب ساختمان در دنیا  -

 تهیه گزارش بازدید از یکی از پروژه های نصب و راه اندازی تجهیزات فاضالب در محل خود  -
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انتخاب    در - به  را  ساختمان  فاضالب  تجهیزات  از  یکی  اندازی  راه  و  نصب  فعالیت  گروهی  یا  فردی  پروژه  یک 

 دانشجو و برحسب امکانات انجام دهند.   

انتخاب   - به  را  فاضالب ساختمان  تجهیزات  از  یکی  و سرویس  یابی  عیب  فعالیت  یا گروهی  فردی  پروژه  در یک 

   دانشجو و برحسب امکانات انجام دهند.  

 

 ساختمان  فصل سوم: تاسیسات حرارتی

 انواع سیستم های حرارتی ساختمان  −

 سیستم حرارت مرکزی ساختمان  −

 انواع مشعل ها  −

 وسایل توزیع حرارت در ساختمان   −

 نقشه خوانی لوله کشی و کانال کشی تاسیسات حرارتی ساختمان  −

 نصب و راه اندازی رادیاتور   −

 عیب یابی و سرویس رادیاتور −

 در کار با تاسیسات حرارتی ساختمان  نکات ایمنی −

  تکالیف یادگیری:

از طریق بررسی تاسیسات حرارتی منزل خود، مفهوم تاسیسات حرارتی ساختمان را درک کنند و اجزای آن را تشریح   -

 کنند.  

    تجزیه و تحلیل کنند و روش مناسب برای منزل خود را تشریح کنند. وسایل مختلف توزیع حرارت در ساختمان را -

 فرایند چگونگی نصب، راه اندازی، عیب یابی و سرویس رادیاتور ساختمان را تشریح کنند. -

 با تجزیه و تحلیل سیستم های مختلف حرارتی در ساختمان، سیستم جدید حرارتی ارائه دهند.  -

 تکالیف عملکردی:

 تهیه گزارشی از جدیدترین سیستم های حرارتی ساختمان در دنیا  -

 از یکی از پروژه های نصب و راه اندازی تجهیزات حرارتی در محل خود تهیه گزارش بازدید  -

در یک پروژه فردی یا گروهی فعالیت نصب و راه اندازی یکی از تجهیزات حرارتی ساختمان را به انتخاب دانشجو   -

 و برحسب امکانات انجام دهند.   

تجهیزا - از  یکی  سرویس  و  یابی  عیب  فعالیت  گروهی  یا  فردی  پروژه  یک  انتخاب  در  به  را  ساختمان  حرارتی  ت 

 دانشجو و برحسب امکانات انجام دهند.   

 

 فصل چهارم: تاسیسات برودتی ساختمان

 انواع سیستم های برودتی ساختمان −
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 نقشه خوانی لوله کشی و کانال کشی تاسیسات برودتی ساختمان   −

 نصب و راه اندازی کولر آبی پنجره ای   −

 ای عیب یابی و سرویس کولر آبی پنجره  −

 نصب و راه اندازی کولر گازی   −

 عیب یابی و سرویس کولر گازی  −

 نکات ایمنی در کار با تاسیسات برودتی ساختمان  −

  تکالیف یادگیری:

از طریق بررسی تاسیسات برودتی منزل خود، مفهوم تاسیسات برودتی ساختمان را درک کنند و اجزای آن را تشریح   -

 کنند.  

 ه و تحلیل کنند و سیستم مناسب برای منزل خود را تشریح کنند.   تجزی  سیستم برودتی ساختمان را -

 فرایند چگونگی نصب، راه اندازی، عیب یابی و سرویس کولر آبی ساختمان را تشریح کنند.  -

 فرایند چگونگی نصب، راه اندازی، عیب یابی و سرویس کولر گازی ساختمان را تشریح کنند.   -

 رودتی در ساختمان، سیستم جدید برودتی ارائه دهند. با تجزیه و تحلیل سیستم های مختلف ب -

 تکالیف عملکردی:

 تهیه گزارشی از جدیدترین سیستم های برودتی ساختمان در دنیا  -

 تهیه گزارش بازدید از یکی از پروژه های نصب و راه اندازی تجهیزات برودتی در محل خود  -

از تجهیزات برودتی ساختمان را به انتخاب دانشجو  در یک پروژه فردی یا گروهی فعالیت نصب و راه اندازی یکی   -

 و برحسب امکانات انجام دهند.   

انتخاب   - به  را  ساختمان  برودتی  تجهیزات  از  یکی  سرویس  و  یابی  عیب  فعالیت  گروهی  یا  فردی  پروژه  یک  در 

 دانشجو و برحسب امکانات انجام دهند.   

 

 فصل پنجم: تاسیسات گازرسانی ساختمان

 گازرسانی ساختمانانواع تاسیسات  −

 نقشه های لوله کشی و کانال کشی تاسیسات گازرسانی ساختمان  −

 نصب و راه اندازی تاسیسات گازرسانی ساختمان  −

 عیب یابی و سرویس تاسیسات گازرسانی ساختمان   −

 سیستم های اطفای حریق در ساختمان −

 نکات ایمنی در کار با تاسیسات گازرسانی ساختمان  −

  تکالیف یادگیری:
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را  از ط - آن  اجزای  و  کنند  را درک  گازرسانی ساختمان  تاسیسات  مفهوم  منزل خود،  گازرسانی  تاسیسات  بررسی  ریق 

 تشریح کنند.  

 تجزیه و تحلیل کنند و سیستم مناسب برای منزل خود را تشریح کنند.    سیستم گازرسانی ساختمان را -

 ختمان را تشریح کنند. فرایند چگونگی نصب، راه اندازی، عیب یابی و سرویس گازرسانی سا -

 با تجزیه و تحلیل سیستم های مختلف اطفای حریق در ساختمان، سیستم جدیدی ارائه دهند.   -

 تکالیف عملکردی:

 تهیه گزارشی از بازدید یکی از پروژه های گازرسانی در محل خود  -

 نجام دهند.   در یک پروژه فردی یا گروهی فعالیت نصب و راه اندازی تجهیزات گازرسانی ساختمان را ا -

 در یک پروژه فردی یا گروهی فعالیت عیب یابی و سرویس تجهیزات گازرسانی ساختمان را انجام دهند.   -

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 3

 این درس می تواند با بهره گیری از راهبردهای ذیل تدریس شود:

 سخنرانی و مورد کاویارایه محتوای آموزشی از طریق رو در رو و با استفاده از روش تدریس  .8

تجزیه و تحلیل نحوه ی عیب یابی و سرویس تجهیزات مکانیکی ساختمان بــا بازدیــد از  نمونــه هــای موفــق اجــرای ایــن  .9

 فرایند در یک کارگاه 

 بکارگیری وسایل و ابزار چند رسانه ای مانند کلی  آموزشی نحوه ی نصب و راه اندازی تجهیزات مکانیکی ساختمان .10

 

 

 وزشیمنابع آم. 4

 منابع اصلی:

 (. مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی، نشر نوآور.1397هادی زاده، داریوش ) -1

 (. جمع بندی و طبقه بندی نکات کلیدی مباحث تخصصی تاسیسات مکانیکی، نشر نوآور1397رضایی، وحید ) -2

 

   منابع فرعی:
 ، انتشارات نوآورمهندسان معماری و عمران تاسیسات مکانیکی ساختمان ویژه (. 1397ابراهیمی، پیمان و ... ) -1

 حفاظت ساختمان ها در مثابل حریق، نشر نوآور.  -مقررات ملی ساختمان 3(. راهنمای مبحث 1397بیات، مهدی ) -2

(. راهنمای مبحث چهاردهم تاسیسات مکانیکی ساختمان، نشر توسعه  1396دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان ) -3

 ایران.

تاسیسات بهداشتی، نشر   -(. مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان1396و ترویج مقررات ملی ساختمان ) دفتر تدوین  -4

 توسعه ایران. 
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 ، انتشارات مینوفرتاسیسات مکانیکی ساختمان ویژه مهندسان معماری و عمران(. 1395شریفی، حجت اله ) -5

لوله کشی   -ث هفدهم مقررات ملی ساختمان(. شرح تفصیلی بر مبح1397قاسمی اصل، رامین و جوادی، محمد امین ) -6

 گاز طبیعی، نشر نوآور.

 (.  تاسیسات مکانیکی و الکتریکی، انتشارات کتابراه. 1396ملکی، مرتضی ) -7

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 5

تاسی  ارزشیابی  آغازین: با مفهوم  از دانشجو معلمان و شناسایی میزان آشنایی آنها  تاسیسات مکانیکی و  پرسش و پاسخ  سات، 

 انواع آنها. 

 نمره(   5میان ترم ) ارزشیابی تکوینی:

 نمره(   10آزمون پایان ترم ) ارزشیابی پایانی:

 نمره(    5مجموع تکالیف عملکردی ) :کارپوشه
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 سرفصل درس »مبانی و کاربردهای فناوری های نوین«

 معرفی درس و منطق آن: . 1

 و حاضــر عصــر در انســان آوردهــای دســت اوری های کلیدی و محــور توســعه پایــدار، از مهمتــرینعنوان فنه  فناوری های نوین ب 

های گذشته بــه قــدری روند تحول و پیشرفت علم و فناوری در سال  .هزاره سوم می باشند  در  بشری  مشکالت  از  بسیاری  راهگشای

هــای علمــی تخیلــی ها و فیلمکشیده شــده در داســتان توان گفت دنیای پیش رو شباهت زیادی به دنیای به تصویرسریع بوده که می

توان به آن اشاره کرد، این است که در نوک پیکان این تحوالت فناورانه، ردپای آشــکاری از چهــار ای که مینکته .خواهد داشت

ها بــه عنــوان که از آنشود. این چهار فناوری های شناختی دیده میفناوری نانوفناوری، زیست فناوری، فناوری اطالعات و فناوری

شوند. جهانی که از رسانه ها سرریز شود، به عنوان شاه کلید تحوالت بشری در سال های آتی شناخته میهای همگرا یاد میفناوری

شده، سه دهه است که با ظهور فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی بیش از پیش در معرپ تغییرات ریشه ای قــرار گرفتــه اســت. درس 

کاربردهای فناوری های نوین به مباحث فناوری های اطالعات و ارتباطات، نانو فناوری و زیست فناوری و کــاربرد آن هــا   مبانی و

 می پردازد.

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 2تعداد واحد: 

 32تعداد ساعت: 

 شایستگی کلیدی:

CK 
 ندارد نیاز: پیش

استاد متخصص برای  

متخصص تدریس: 

د  فناوری های نوین مور

تایید گروه آموزش کار  

 و فناوری 

 نوین های فناوری کاربردهای و نام درس به فارسی: مبانی

 The Principles and Applications of New Technologies نام درس به انگلیسی:

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

و .1 مفاهیم  با  آشنایی  بر  را    عالوه  نوین  های  فناوری  جدیدترین  بتواند  نوین  فناوری  اصطالحات 

 معرفی نماید.

کاربرد فناوری های نوین را نقد و بررسی نماید و آینده و کاربردهــای احتمــالی آن هــا را تحلیــل  .2

 کند.

با استفاده از ساز و کارهای اصلی فناوری های نوین برای خود و جامعه ایجاد ارزش های مادی و   .3

 ی نماید. غیر ماد

 سازوکارهای اصلی و نوین فناوری اطالعات و ارتباطات را در امر آموزش به کار بندد.  .4

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .2

 و ارتباطات فصل اول: فناوری اطالعات

 تاریخچه فناوری −

 فناوری های همگرا −

 ، سواد و آینده شغلی، سواد انتقادی فناوریسواد فناوری ،حوزه های سواد فناورانه: آینده شناسی فناوری −

 مفاهیم حقوقی و اخالقی فناوری −

 تعریف فناوری اطالعات و ارتباطات −
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 نسل های فناوری اطالعات −

 مهارت ها و دانش مورد نیاز نیروی کار فناوری اطالعات −

 واقعیت افزوده) نمایش اطالعات روی تصاویر زنده( −

 واقعیت مجازی −

 ای نوین ارتباطیمعرفی و شناخت رسانه ه −

 رسانه های دیجیتالی و ویژگی های آن ها   −

 مزیت رسانه های دیجیتالی نسبت به رسانه های معمولی −

 تکالیف یادگیری: 

 تاریخچه فناوری آن را بیان کند. -

 در مورد فناوری های همگرا توضیح دهد. -

 در رابطه با سواد فناوری و مفاهیم حقوقی و اخالقی فناوری توضیح دهد. -

 وری اطالعات و ارتباطات را تعریف و آنها را با یکدیگر مقایسه نماید.فنا -

 واقعیت افزوده و واقعیت مجازی را توضیح داده و کاربرد آن ها را بیان کند. -

 رسانه های دیجیتالی را شرح دهد و آن ها را با رسانه های معمولی مقایسه کند. -

 تکالیف عملکردی:

 حوزه فاوا توضیح دهد.درباره مفاهیم جدید خلق شده در  -

 مواردی از رویه هایی که فناوری اطالعات شکل انجام آن را تغییر داده را بیان کند. -

 در مورد بومی سازی سواد فناورانه در ایران توضیح دهد. -

 کاربرد واقعیت مجازی و واقعیت افزوده را در مشاغل مختلف بیان نماید. -

 یران را بررسی و تحلیل نماید.کاربرد کنونی واقعیت مجازی در آموزش در ا -

 جدیدترین فناوری ها در زمینه اطالعات و ارتباطات را معرفی نماید. -

 

 فصل دوم: کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات

 اقتصاد و تجارت نقش فاوا در  −

 نقش فاوا در کارآفرینی −

 نقش فاوا در خدمات −

 اطالعات در آموزش نقش فاوا در  −

 هنردر اطالعات نقش فاوا در  −

 نقش فاوا در کشاورزی −

 صنعتاطالعات در نقش فاوا در  −
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 پژوهی در فناوری اطالعاتآینده  −

 تکالیف یادگیری: 

 زمینه های مختلف را تجزیه و تحلیل نماید.ر د فواید استفاده از فناوری اطالعاتمهمترین  -

 ارد، توضیح دهد.درباره خدمات مختلفی که استفاده از فناوری اطالعات می تواند بر آن تأثیر گذ -

 میزان تأثیر فناوری اطالعات بر کارآفرینی را شرح دهد. -

 تکالیف عملکردی:

 کاربرد آخرین نسخه های فناوری های جدید در زمینه اطالعات و ارتباطات را بیان کند. -

 فرصت های پیش رو به واسطه توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در زمینه های مختلف را تحلیل کند. -

 اره نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در تحول ایجاد و عرضه آثار هنری توضیح دهد.درب -

با توجه به آموزه های خود از کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات چند پیشنهاد مشــخص در حــوزه هــای مختلــف ارائــه  -

 نماید.

 

 فصل سوم: فناوری نانو 

  های نانوای بر علم نانو و فناوریمقدمه −

 در طبیعتعلم نانو  −

 های نانوتاریخچه فناوری −

 تاثیرات بنیادی نانو −

 مروری بر نانومواد −

 یابیهای مشخصهروش −

 های ساختروش −

 تکالیف یادگیری: 

 توضیح دهد.تاریخچه و پیشرفت های علم نانودرمورد  -

 را توضیح دهد. ساختار و ویژگی های علم نانو -

 درباره کامپوزیت و نانوکامپوزیت شرح دهد. -

 مند کرومیک را تعریف کند.مواد هوش -

 تکالیف عملکردی:

 جایگاه نانو در زندگی روزمره را شرح دهد. -

 نحوه ساخت و موارد کاربرد نانوذرات را توضیح دهد. -

 کاربرد نانو در مشاغل مختلف را بیان کند. -

 جدیدترین فناوری های نانو را معرفی نماید. -
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 فصل چهارم: کاربردهای فناوری نانو  

 نیمواد غیرکرب −

 مواد با پایه کربن −

 فناوری نانو در صنایع −

 کابردهای فناوری نانو در انرژی و محیط زیست −

 کاربردهای فناوری نانو در بخش سالمت و بهداشت −

 کاربردهای تجاری نانو −

 اثرات جامعه شناختی نانو تکنولوژی −

 آینده فناوری نانو −

 چالش های فناوری نانو −

 تکالیف یادگیری: 

 رات طال و نقره، سیلیکا، سرامیکی و آلومینیوم و مس را شرح دهد.موارد کاربرد نانو ذ -

 کاربردهای نانو کامپوزیت پایه فلزی، سرامیکی و پلیمری را توضیح دهد. -

 کاربرد انواع مواد هوشمند، مواد مرکب و نوترکیب را در ایران بیان نماید. -

 با آن را شرح دهد.مخاطراتی کار با ذرات نانو و مواد هوشمند و راهکارهای مقابله  -

 تکالیف عملکردی:

 را شرح دهد. دالیل اساسی ضرورت ورود کشور به عرصة نانوتکنولوژی -

 فرصت های کارآفرینانه در خصوص فناوری نانو را شناسایی و بیان کند. -

 چگونگی تغییر و توسعه کسب و کارها با استفاده از فناوری های نانو مواد و مواد هوشمند را تشریح نماید. -

 طی تحقیقی کاربرد آخرین نسخه های فناوری های جدید در زمینه نانو را بیان کند. -

 

 فصل پنجم: فناوری زیستی )زیست فناوری( 

 تاریخچه زیست فناوری −

 زیست فناوری و انواع آن −

 تجزیه زیستی −

 تخریب زیستی −

 میکروبیولوژی محیط −

 سلول −

 آشنایی با سوخت و ساز میکروبی −
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 فناوریهای تولید انرژی −

 ولید بیوگاز از زائدات آلیت −

 سوخت حاصل از اتانول −

 سوختهای زیستی تجدیدپذیر −

زیست فناوری و دریا: ذخیره، حفاظت و مدیریت اکوسیستم های دریایی، تولید فرآورده های جدید، شیالت و پرورش  −

 آبزیان

 تکالیف یادگیری: 

 زیست فناوری را تعریف و انواع آن را توضیح دهد. -

 خریب زیستی شرح دهد.درباره تجزیه و ت -

 سلول را تعریف کرده و اجزای آن را شرح دهد. -

 سوخت و ساز میکروبی را تشریح کند. -

 نقش زیست فناوری در تولید انرژی را توضیح دهد. -

 چرخه تولید انواع سوختهای زیستی را تعریف کند. -

 تکالیف عملکردی:

 د:دانشجو معلم باید با انجام تحقیقاتی به موارد ذیل بپردازن 

 جایگاه زیست فناوری در ایران را شرح دهد. -

 توضیح دهد که با افزایش جمعیت چگونه می توانیم محصوالت کشاورزی و دامی بیشتری تولید کنیم. -

بیان کند که در پارکهای علم و فناوری و یا پژوهشگاهها در کدام زمینه های زیست فنــاوری تحقیقــات انجــام مــی  -

 هشی آنها در این زمینه توضیح دهد. شود و درمورد دستاوردهای پژو

 جدیدترین فناوری های زیستی را معرفی نماید. -

 

 فصل ششم: کاربردهای زیست فناوری 

 کاربرد زیست فناوری در کشاورزی −

 کاربرد زیست فناوری در داروسازی −

 کاربرد زیست فناوری در محیط زیست −

 کاربرد زیست فناوری در صنایع غذایی و دریا −

 اوری در پزشکی )ژن درمانی(کاربرد زیست فن −

 تکالیف یادگیری: 

 مزایا و معایب استفاده از سوختهای زیستی را بیان کند. -

 اثرات زیست فناوری بر حوزه های دریا و انرژی پاک را تحلیل نماید. -
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 تکالیف عملکردی:

 طی تحقیقی موارد استفاده از جلبک های دریایی را تحلیل کند. -

 کارها با استفاده از فناوری های زیستی را تشریح نماید. چگونگی تغییر و توسعه کسب و -

 فرصت های کارآفرینانه در خصوص فناوری های زیستی را شناسایی و بیان کند. -

 طی تحقیقی کاربرد آخرین نسخه های فناوری های جدید در زمینه زیست فناوری را بیان کند. -

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 3

نمایشی، پرسش و پاسخ استفاده شود و دانشجومعلمان در کالسها   -است از روش های سخنرانی  در آموزش این درس بهتر

زمینه   گروهی  یا  فردی  صورت  به  موضوع  با  مرتبط  های  پروژه  تعیین  با  آموزشگر  همچنین  و  باشند  داشته  فعال  مشارکت 

پژوهشگاهها به یادگیری بهتر مباحث این درس یادگیری بهتر برای آن ها را فراهم نماید. بازدید ازپارکهای علم و فناوری،  

 کمک زیادی می کند. 

 

 منابع آموزشی. 4

 منابع اصلی:

 ، انتشارات اندیشه دانش. های نوظهورفناوری(. 1397محمودی، ع. ر. و محمودی، م. ) .1

 (. فناوری های وب، انتشارات شرکت آینده آموزان آتا1397حسن زاده، م. سعیدنیا، ح. ر. و باباجانی، ا. ) .2

در محیط زیست )اصــول، مبــانی و کاربردهــا(. (. زیست فناوری  1397مختاری، م. ، رفعتی، ل. و محمدی، ا. ) .3

 انتشارات آوای قلم.

 منابع فرعی:
 (. فناوری های نوین ارتباطی و اطالعاتی، انتشارات سمت1396کوثری، م. ) .1

 (. مدیریت فناوری اطالعات، انتشارات ادیبان روز1395محمدزاده، ا. ) .2

کاربردی صنعتی -تشارات مرکز آموزش علمی، انفناوری اطالعات و ارتباطات(.  1388رمضان زاده، م. و صدری، ع. ا. ) .3

 کوشا)واحد تهران(

 (. فناوری اطالعات، انتشارات آزرمیدخت1397صادقی، م. ت. ) .4

موسسه اندیشه کامیاب نتشارات ، اآموزانو یادگیری دانش (ICT) فناوری اطالعات(.  1396عبادی، ر. و نعیمی نژاد، ز. ) .5

 ایرانیان

ی اطالعــات فناوری اطالعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی ویژه )چگونه از فناور، ی.  تألیف: اسپاروویک، آ. و هیلد .6

؟(. مترجمــان زارعــی زوارکــی، ا. و آموزان دارای نیازهای آموزشی ویژه استفاده کنیمو ارتباطات برای حمایت از دانش

 (.  ناشر آوای نور1396والیتی، ا. )

 ، شاپرک سرخفناوری اطالعات و مدیریت کارآفرینی(. 1396آتشی، م. ) .7

https://www.gisoom.com/book/11437139/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1/
https://www.gisoom.com/book/11437139/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1/
https://www.gisoom.com/book/11437139/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1/
https://www.gisoom.com/book/1627793/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA/
https://www.gisoom.com/book/11338252/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-ICT-%D9%88-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-52614/انتشارات-موسسه-اندیشه-کامیاب-ایرانیان/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-52614/انتشارات-موسسه-اندیشه-کامیاب-ایرانیان/
https://www.gisoom.com/book/11292280/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85/
https://www.gisoom.com/book/11292280/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85/
https://www.gisoom.com/book/11292280/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85/
https://www.gisoom.com/book/11292280/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85/
https://www.gisoom.com/book/11292280/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85/
https://www.gisoom.com/book/11292280/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85/
https://www.gisoom.com/book/11380410/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C/
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(. نانوتکنولوژی کاربردی. ترجمه ابراهیمی، م.، ملکوتی خواه، ج.، طباطبایی فــر، م. و یوســفی 2009لیف: رمزدن، ج. )تأ .8

 (. انتشارات کدیور1391ایزد، ح. )

 (. نانو )محصوالت و کاربردها(. انتشارات دیباگران تهران1396طائب، ح. م. و ابراهیمی، ع. ) .9

 . انتشارات سخن گستردرآمدی به نانوتکنولوژی از نظریه تا کاربرد(. 1386سلوتی، س. س. و فراش بامحرم، ف. ) .10

(. 1396رتنر، م. و رتنــر، د. نــانوتکنولوژی: ســرآغاز رویــای بــزرگ آینــده. ترجمــه نصــیری مفخــم، ن. و بهــروان، ف. ) .11

 نتشارات نشر علوم.ا

 (. کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع مختلف. انتشارات کتیبه هخامنشی1397رضوی کیا، س. ع. ح. و کیانفر، ا. ) .12

. هــاهــای ســاخت نــانو مــواد و ابزارشناســایی آنفناوری نــانو: آشــنایی بــا روش(.   1396کثیرالولد، ا. و شفیع آبادی، ن. ) .13

 انتشارات کتاب ارشد

زیست فناوری در محیط زیست )اصــول، مبــانی و کاربردهــا(. انتشــارات   (.1397مختاری، م. ، رفعتی، ل. و محمدی، ا. ) .14

 آوای قلم.

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 5

 ارزشیابی میزان آشنایی او با فناوری های نوین انجام پرسش و پاسخ از دانشجو معلم جهت  ارزشیابی  آغازین:

ف  کارپوشه: هر  پایان  های کالسی در  پروژه  پذیری حرفه ای در تجربیات  انجام  فعالیتهای کالسی، مسئولیت  صل، مشارکت در 

 نمره( 10عملی در کالس) 

 نمره(  10آزمون کتبی پایان ترم )  ارزشیابی پایانی:

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gisoom.com/book/1465530/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF/
https://www.gisoom.com/book/11320773/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7/
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 « سرفصل درس »پرورش و نگهداری حیوانات 
 معرفی درس و منطق آن: . 1

سان ها داشته اند. در دوران شکار کــه از حیوانــات بــرای تــأمین خــوراک از گذشته تا به امروز، حیوانات نقش مهمی در زندگی ان 

استفاده می کردند و از پوست آن مصارف شخصی داشتند تا در عصر کشاورزی که خوراک، پوشاک ، نگهبانی و حمل و نقل، از 

وه ای مدرن از آن ها استفاده نمود. حیوانات استفاده می شد در عصر دانش نیز از اهمیت نقش حیوانات کاسته نشده بلکه باید به شی

 شوند را حیوانات خانگی می نامند. کلیه حیواناتی که به عنوان همدم انسان در منزل نگه داری می

 مشخصات درس

 عملی-نظرینوع درس: 

 1+1 تعداد واحد:

 ساعت48تعداد ساعت: 

 شایستگی کلیدی:

 موضوعی

 -نیاز: پیش

استاد متخصص برای  

ر  مدرک معتب  تدریس:

درخصوص پرورش 

 حیوانات  

 «حیواناتپرورش و نگهداری ارسی: »نام درس به ف 

 breeding and keeping pets        نام درس به انگلیسی:

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

 را بداند. .با انواع حیوانات خانگی آشنا و نحوه پرورش حداقل یکی از آن ها  1

 .حیوانات مناسب هر منطقه بومی)کویری، دشت، کوهستان و.(را تشخیص دهد. 2

ابریشم  3 کرم  عسل،  زنبور  طیور،  و  دام  ماهیان،  پرندگان،  جمله  از  خانگی  حیوانات  .فواید 

 قایسه و تحلیل نماید. مو..را 

 .نکات ایمنی و بهداشت نگهداری از حیوانات خانگی را  به کار برد.4

 حیوانات اهلی را بداند و آن را رعایت نماید.  . حقوق5

.درباره مشاغل جدید و راه های کسب درآمد از پرورش حیوانات خانگی، مطالعه و تحقیق  6

 نماید.  

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .2

 فصل اول:  کلیات شناسایی و نگهداری ار حیوانات خانگی

 ورش حیوانات اهلیاهمیت شناسایی، نگهداری و پر -

 معرفی حیوانات اهلی و نژادهای بومی و ایرانی -

 آشنایی با مشاغل مربوط به پرورش حیوانات -

 رعایت نکات ایمنی و بهداشت حیوانات اهلی  -

 رعایت حقوق حیوانات اهلی -

 تکالیف یادگیری: 

 درباره اهمیت پرورش حیوانات خانگی بحث نماید. -

 حیوانات بومی مطالعه نماید. با مراجعه به منابع علمی، درباره  -

 تکالیف عملکردی:

 درباره مشاغل مرتبط با حیوانات تحقیق نماید. -
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 کلی  های آموزشی را به منظور معرفی حیوانات اهلی، بومی و ایرانی، تجزیه و تحلیل نماید.  -

 

 فصل دوم: نگهداری و پرورش یکی از پرندگان) بلدرچین، کبک، بوقلمون، اردک، مرغ و...(

 ابزار و وسائل مورد نیاز برای پرورش آن   معرفی -

 مراحل آماده سازی و سائل مورد نیاز برای نگهداری و پرورش -

 تهیه جوجه پرنده و انتقال آن به جعبه مخصوص   -

 نگهداری از جوجه ها  -

 تکالیف یادگیری: 

 درباره  فواید انواع پرندگان بحث و گفتگو شود. -

 اید.مراحل پرورش پرنده انتخابی را مطالعه نم -

 تکالیف عملکردی:

پرورش و نگهداری یک پرنده، تهیه مستند از مراحل آن، درباره روش های نوین و صنعتی نگهداری از پرندگان نیز   -

 اطالعات کسب نمایند و با شیوه سنتی مقایسه و تحلیل نمایند 

 بهداشت فردی و عمومی برای پرورش حیوانات را بداند و به کار برد.  -

 بشناسد و به کار برد.حقوق حیوانات را  -

 

 فصل سوم: نگهداری و پرورش ماهیان زینتی)آکواریومی(

 تاریخچه ماهیان آکواریومی در دنیا و ایران   -

 آشنایی با آکواریوم، برپایی و استقرار و نگهداری و نظافت آن  -

 نگهداری و پرورش ماهیان آکواریومی -

 تکالیف یادگیری: 

 نظر نماید. درباره تاریخچه ماهیان  بحث و تبادل  -

 پرورش ماهیان آکواریومی را مطالعه نماید.    -

 تکالیف عملکردی:

 یک  ماهی آکواریومی را پرورش و نگهداری کند.  -

 مستندی از مراحل پرورش ماهی  تهیه نماید.    -

 

 فصل چهارم: پرورش کرم ابریشم

 اهمیت اقتصادی و اجتماعی پرورش کرم ابریشم -

 گونه های مختلف کرم ابریشم -
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 پرورش کرم ابریشممراحل  -

 مراحل نگهداری کرم ابریشم -

 بیماری ها و آفات کرم ابریشم -

 تکالیف یادگیری: 

 گفتگو و تبادل اطالعات درباره کرم ابریشم داشته باشد. −

 تکالیف عملکردی:

 یافتن کرم ابریشم و مشاهده آن و ثبت مستند از مراحل پرورش کرم ابریشم  -

 

 ر عسلفصل پنجم: پرورش و نگهداری از زنبو

 آشنایی مختصر با زنبور عسل و گونه های مختلف آن -

 آشنایی با مراحل پرورش زنبور عسل  -

 ابزار و وسائل الزم برای پرورش زنبور عسل -

 محصوالت و تولیدات زنبور عسل -

 تکالیف یادگیری: 

 مراحل پرورش زنبور عسل را بررسی نماید. −

 محصوالت و تولیدات آن را مطالعه کند. −

 دی:تکالیف عملکر

 مشاهدات خود از پرورش زنبور عسل را ثبت نماید. -

 با یک زنبوردار درباره پرورش زنبور عسل مصاحبه نماید.  -

 مطالعه نماید. مسائل و مشکالت زنبورداری در ایران را   -

 یک طرح اقتصادی درباره پرورش زنبور عسل را تحلیل نماید.   -

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری  .5

 ای بحث و گفتگو و سخنرانی جهت توضیح مباحث استفاده از راهبرده  -

 استفاده از مشاهده مستقیم و یا غیرمستقیم)فیلم و عکس از مراحل پرورش حیوانات( -

 استفاده از شیوه های مشارکتی و کارگروهی برای پرورش حیوانات خانگی -

 مطالب به صورت کاربردی استفاده از راهبردهای فعال و پویا برای برانگیختن دانشجویان جهت یادگیری و فهم -

 استفاده از روش های بازدید  -

 استفاده از فیلم های آموزشی -

 استفاده از روش مطالعه فردی در خصوص شناخت منابع مفید و معتبر  -



  

238 

                                                                                          
 

 

 منابع آموزشی. 4

 منابع اصلی:

ه ریــزی جوجه کشی، کار و دانش، پایه دهم دوره دوم  متوســطه، وزارت آمــوزش و پــرورش ســازمان پــژوهش و برنامــ  .1

 1397آموزشی، چاپ سوم

زینتی(، رشته امــور دامــی، پایــه دوازدهــم دور دوم متوســطه، شــاخه فنــی و حرفــه ای، -تولید و پرورش آبزیان)خوراکی .2

 1397وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، چاپ اول 

امور دامی، گروه کشاورزی و غذا، پایه یازدهم  پرورش زنبور عسل و تولید محصوالت آن، شاخه فنی و حرفه ای، رشته .3

 1397متوسطه، شاخه فنی و حرفه ای، وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، چاپ دوم 

تولید و پرورش مرغ، ، رشته امور دامی، گروه کشاورزی و غذا، پایه یازدهم دوره دوم متوسطه، شاخه فنــی و حرفــه ای،  .4

 1397ش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، چاپ سوموزارت آموز

 :منابع فرعی

سازمان پــژوهش و برنامــه ریــزی آموزشــی، امور بهداشتی طیور، دوره دوم آموزش متوسطه، وزارت آموزش و پرورش   .1

1394--1393 

—1394زی آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریپرورش طیور، دوره دوم آموزش متوسطه، وزارت آموزش و پرورش  .2

1393 

ســازمان پــژوهش و برنامــه دوره دوم آموزش متوسطه، وزارت آمــوزش و پــرورش تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور،   .3

 1393-1394ریزی آموزشی، 

-1394سازمان پــژوهش و برنامــه ریــزی آموزشــی،  تغذیه طیور، دوره دوم آموزش متوسطه، وزارت آموزش و پرورش   .4

1393 

پرورش طیور، پایه دهم، دوره دوم متوسطه، شاخه کار و دانش، وزارت آموزش و پرورش سازمان  تأسیسات و تجهیزات .5

 1397پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، چاپ سوم

 (. نگهداری و پرورش حیوانات خانگی،  ناش: پارس بوک1392عظیمی، بهزاد) .6

 ن جوان(. اصول کاربردی پرورش بلدرچین، مجتمع آموزشی کارآفری1396نظری، حسین) .7

 (. پرورش پرندگان مفید برای عالقمندان و کارآفرینان، ، نشر آییژ1389ناظر عدلی، کامبیز) .8

 سایت سازمان پژوهش و برنامه ریزی)کلی  های آموزشی( .9

10. 0&SSOReturnPage=Check&Rand=675x?tabid=http://old.roshd.ir/Default.asp 
 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 5

 پرسش و پاسخ از دانشجویان برای آگاهی از میزان اطالعات آن ها درباره پرورش حیوانات خانگی ارزشیابی  آغازین:

http://old.roshd.ir/Default.aspx?tabid=675&SSOReturnPage=Check&Rand=0
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  6ه و مصاحبه و بازدید و مطالعه منابع است )کارپوشه: مجموع فعالیت ها و تکالیف کالسی که شامل مشاهد  ارزشیابی تکوینی:

 نمره(

 ارزشیابی پایانی: 

 نمره(  8امتحان کتبی از منابع مورد استفاده در طول ترم )  -

پروژه کالسی که شامل انتخاب یک حیوان خانگی و پرورش آن و ارائه گزارش درباره مزایا و معایب پرورش و چالش   -

( است  بازاریابی  و  پرورش  در  آن  در  پیهای  که  اهلی  یا  و  خانگی  حیوان  یک  پرورش  درس  این  در  شود  می  شنهاد 

 نمره(  6درسترس دانشجوست، به عنوان پروژه عملی قرار گیرد( )
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 سرفصل درس »هنرهای سنتی )بافت(« 

 معرفی درس و منطق آن: . 1

هنرهای سنتی و صنایع دستی مطرح است در حقیقت  هنرهای سنتی ریشه در فرهنگ و اعتقادات ما دارند. آنچه امروزه به عنوان     

هنرهایی است که عالوه بر هنر، همراه با صنعت پیشرفت کرده و گاها جنبه هنری آنها کاهش یافته است. اما با توجه به اهمیت این 

احیــاء و اشــاعه گروه از هنرها در جهت حفظ و گسترش  و احیاء آنها کوشش های جدی شکل گرفته است.  لذا به منظور حفــظ، 

هنرهای سنتی و صنایع دستی، ضروری است تا دانشجویان عالقمند با این حوزه آشنا شوند و بتوانند از تجربیات هنری و فنی افــراد 

متخصص در این حوزه بهره گرفته و از طــرف دیگــر نحــوه تعلــیم  و آمــوزش آنهــا را نیــز فــرا گرفتــه و همگــام بــا مباحــث روز و 

د در حوزه هنر و صنعت در جهت کمال، غنــا و اشــاعه آن در ســطح جامعــه و توســعه فرهنــگ و هنــر ایــران تکنولوژی های موجو

 اسالمی فعالیت نمایند.

 مشخصات درس

 عملی -نظرینوع درس: 

 1+1تعداد واحد: 

 48تعداد ساعت: 

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: پیش
استاد متخصص برای تدریس: 

ی  فارغ التحصیل در رشته هنرها

سنتی با تخصص در حوزه بافت  

مورد تایید گروه آموزش کار و  

 فناوری

 هنرهای سنتی)بافت(« »نام درس به فارسی:  

 Weave) )Traditional Arts                   نام درس به انگلیسی:

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد  

 بود:

 ام برده و درباره ویژگی های هر یک به اختصار توضیح دهد. صنایع دستی را ن -1

با مطالعه و مشاهده نقوش وطرحهای موجود در انواع محصوالت صنایع دستی، ارتباط    -2

 بین صنایع دستی بافت و فرهنگ را تحلیل نماید.

 عالقمندی و مهارت خود را با ساخت یک نمونه از محصوالت صنایع بافت نشان دهد.  -3

 ارت و دانش الزم برای آموزش صنایع دستی ایرانی)بافت( را کسب نماید. مه -4

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .2

 فصل اول: صنایع دستی 

 مفهوم و تعریف صنایع دستی −

 تاریخچه مختصر صنایع دستی در ایران −

 بررسی سیر تحول و تطور صنایع دستی −

 اهمیت و ضرورت صنایع دستی −

 و مشخصات صنایع دستی ویژگی ها −

 تکلیف یادگیری:

 بحث و گفتگو درباره صنایع دستی و تاریخچه آن در ایران ▪
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 تکلیف عملکردی:

 ارائه تحقیقی درباره صنایع دستی در ایران با محوریت صنایع مربوط به بافت  ▪

 

 فصل دوم: صنایع دستی مرتبط با بافت

 آشنایی با انواع صنایع بافت ▪

 کنف بافی •

 حصیر بافی •

 اجیم بافیج •

 پارچه بافی  •

 گلیم بافی •

 قالی بافی •

 سبد بافی •

 آشنایی با انواع  نقوش و نمادها در صنایع مختلف بافت)مانند: نقوش هندسی، گیاهی، اشیاء ، حیوانی و انسانی(  −

 مکان های مطرح و شهرهای برجسته درصنعت بافت  ایران  ▪

 تکالیف یادگیری: 

 هر یک از صنایع ذکر شده و بحث و گفتگو درباره آنها ارائه فیلم هایی از نحوه انجام بافت در ▪

 بحث و گفتگو درباره آداب و رسوم و تاثیر آنها در هنرهای سنتی)بافت(و نقوش آنها به همراه چند نمونه عینی  −

 تکالیف عملکردی:

از هر یــک از آنهــا بــه ارائه تحقیقی در خصوص مراکز تولید صنایع دستی بافت  در ایران به همراه تصاویر یا نمونه هایی   ▪

 صورت گروهی

در صورت امکان بازدید از مراکز هنری و موزه های مرتبط با صنایع دستی، بررسی نقوش آثار مختلف و ارائه گزارش   −

 درباره آنها 

 

 فصل سوم: مشاغل و کسب و کارهای مرتبط با صنایع بافت 

 آشنایی با بافت و جایگاه آن در صنایع دستی کشور ایران  −

 با انواع مشاغل مرتبط با بافتآشنایی  −

o نساجی 

o    رنگرزی 

o بافندگی 

 آشنایی با هنرهای مرتبط با صنعت بافت ▪
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 آشنایی با تغییرات و فناوری های نوین در حوزه صنایع بافت   ▪

 تکلیف یادگیری:

 بحث و گفتگو درباره موضوعات مطرح شده  -

 تکلیف عملکردی:

 بط با صنعت بافت در ایرانتهیه و ارائه  جدولی مبنی بر مشاغل و هنرهای مرت -

 

 فصل  پنجم:  روش های مختلف بافت

 آشنایی با روش های بافت  -

o  بافت  دستی 

o  بافت ماشینی 

 آشنایی با تکنیک های بافت  -

o   بافت تخت 

o    )بافت داری )قالی و فرش بافی 

 آشنایی با انواع دار) زمینی، عمودی، متحرک(  -

 ی جدید صنایع بافت ماشینی آشنایی با شیوه های  نوین و تجهیزات  و دستگاهها  -

 

 فصل ششم: ابزار های کاربردی در بافت

 آشنایی با تجهیزات و مواد مورد نیاز برای بافت) دستی و تخت(  -

 وسایل موردنیاز برای تهیه طرح)مداد، کاغذ، خط کش و پاک کن و... (  -

 ابزارهای کاربردی بافت  -

o  نخ یا کاموا 

o قالب 

o   )شانه یا دفتین)قشو 

o  له فلزی برای ساخت چهارچوب  یا دار چوب،  نی یا می 

o  سوزن 

o برپاکی یا دیلم 

o  سک 

o  کارد یا تیغ بافت 

 

 فصل هفتم: مراحل انجام بافت دستی
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 تهیه و انتخاب طرح بافت  -

 مشخص کردن شیوه بافت)تخت یا داری(  -

 تهیه ابزار و وسایل مورد نیاز) شامل: سوزن پالستیکی، نخ یا کاموا، شانه یا دفتین و...(  -

o ا ساخت دار یا چهارچوبآشنایی ب 

o  آشنایی با نحوه پودگذاری 

o  آشنایی با نحوه تارگذاری 

o  آشنایی با اندازه گیری نخ یا کاموا برای پود گذاری یا تارگذاری 

o آشنایی با نحوه محکم کردن بافت ها 

o  آشنایی با کاربرد و نحوه استفاده از دفتین 

o  آشنایی با نحوه اتمام بافت 

o سرنخ پود در میان بافته ها  آشنایی با نحوه پنهان کردن 

 آشنایی با مراحل بافت شیرازه و بند  -

 آشنایی با نحوه بافت شیرازه پیچی) برای استفاده در بافت کیف، ساک و...(  -

 آشنایی با بافت انواع طناب و بند به صورت دستی) برای استفاده در پیراهن، شلوار، سیاه چادر و...(  -

 تکلیف یادگیری:

 له انجام بافت به روش تخت توضیح مرحله به مرح -

 تکالیف عملکردی:

 تهیه یک دار گلیم یا قالی در اندازه کوچک و بافت یک طرح ساده با راهنمایی استاد   -

 انجام یک نمونه بافت به روش تخت با رعایت تمامی مراحل ذکر شده ) از قبیل بافت کیف، سبد و...(  -

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری . 3 

از روش بحث و گفتگو و سخنرانی، مطالب نظری ارائه شود و سپس متناسب با توضیحات ارائــه شــده فعالیــت هــای   ابتدا با استفاده 

عملی در کالس یا کارگاه مرتبط مورد اجرا قرار گیرد تا دانشجو معلمان تجربه و مهارت کــافی بــرای انجــام یــک نمونــه بافــت را 

میسر نباشد و دانشگاه  قادر به راه اندازی کارگاه در محــل آمــوزش نباشــند بدست آورند. در صورتی امکان انجام بافت در کالس 

می توانند با هماهنگی و استفاده از اساتید متخصص در هر یک از رشته ها و مدرسان ذیربط، از امکانات کارگاهی خارج از محیط 

 و با راهنمایی استاد مربوطه صورت گیرد.آموزشی استفاده نمایند.برخی از پروژه ها می توانند به صورت گروهی و مشارکتی 

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی: 

 (. تهران: دانشگاه پیام نور1(. بافت فرش )1395براری، میثم) .1
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 ( دنیای هنر بافت فرشینه یا شبه فرش. تهران: حافظ1395ذاکری، اکرم) .2

 منابع فرعی:

 ن؛ برای استفاده در فضاهای آموزشی.تهران: مهر نوروز( آشنایی با کارگاه های صنایع دستی ایرا1395مصطفوی، فریبا) -1

 ( آشنایی با صنایع دستی ایران. بندرعباس: محمد کوه آرا1395کوه آرا، محمد) -2

 مجموعه کتابهای قلمکاری، گلیم بافی، قالی بافی و سفالگری از انتشارات سازمان صنایع دستی ایران -3

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 5

از صنایع    زشیابی  آغازین:ار هر دسته  با  میزان آشنایی آنها  دانشجویان و سنجش  سئواالتی درباره صنایع دستی محل زندگی 

 دستی به خصوص صنایع مرتبط با بافت

 نمره( 6انجام تکالیف عملکردی به صورت گروهی و مشارکتی ) ارزشیابی تکوینی: 

 نمره(  6ن آزمون مباحث نظری ) به میزا ارزشیابی پایانی:

 نمره(  8انجام یک نمونه بافت به روش تخت با رعایت تمامی مراحل ذکر شده ) پروژه:
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 سرفصل درس »سرویس و نگهداری خودرو« 
این درس با هدف آشنایی فراگیران با اجزای خودرو، اصول اولیه سرویس و نگهداری خودرو معرفی درس و منطق آن:   .  1

گیران با مبانی سرویس و نگهداری خودرو و شغل ها و کسب و کارهای مرتبط با آن منطق این تدوین شده است. لزوم آشنایی فرا

 درس را تشکیل می دهند.

  

 مشخصات درس

-نظرینوع درس: 

 کارگاهی 

 1+1تعداد واحد: 

    64تعداد ساعت: 

شایستگی کلیدی: 

 موضوعی

 -نیاز: پیش

استاد متخصص برای  

متخصص تدریس: 

گروه   مورد تایید اتومکانیک

 آموزش کار و فناوری 

 سرویس و نگهداری خودرونام درس به فارسی:  

Automobile service and maintenance     :نام درس به انگلیسی 

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو معلم قادر خواهد بود:
 متنوع در خودرو به کار ببرد.با شناخت نسبت به اجزای خودرو، آنها را به روش های خالق و -1

 با درک اصول به کارگیری اجزای خودرو، سیستم های جدید و متنوعی پیشنهاد دهد.-2

پیشنهاد  -3 خودرو  در  مواد  از  بهتری  کاربردهای  خودرو  صنعت  در  فناوری  تغییرات  به  توجه  با 

 دهد.  

ن حوزه، در هدایت  عالوه بر درک و استفاده صحیح از خودرو و مشاغل و کسب و کارهای ای-4

 و آموزش دانش آموزان در این مبحث موفق عمل کند.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .2
 

 فصل اول: کلیات و مقدمات صنعت خودرو

 تاریخچه صنعت خودرو از پیدایش تا امروز  -

 تصویری از آینده صنعت خودرو  -

 زمینه های شغلی حوزه خودرو  -

 درو  کسب و کارهای حوزه خو -

 تعریف خودرو -

 انواع خودرو  -

 ابزارها و تجهیزات کار با خودرو -

 کاربرد مواد در خودرو -

 نکات ایمنی در کار با خودرو -

  تکالیف یادگیری:
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 از طریق بررسی یک خودرو مفهوم اجزای خودرو را درک و تشریح کنند.   -

تصویری از آینده صنعت خودرو ارائه  با تجزیه و تحلیل روند تغییرات در صنعت خودرو و نیز تغییرات فناوری ها   -

 دهد. 

 زمینه های جدید شغلی در حوزه خودرو در ایران را تشریح کند.  -

، کاربرد مواد جدیدی در صنعت خودرو با تجزیه و تحلیل روند تغییرات تغییرات فناوری و کاربرد مواد در خودرو -

 پیشنهاد دهد.

 تکالیف عملکردی:

 مشاغل حوزه خودرو تهیه گزارشی از بازدید از یکی از -

 تهیه گزارشی از فرصت های کسب و کار در حوزه های مختلف صنعت خودرو در ایران  -

 

 فصل دوم: اجزای خودرو

 سیستم مولد قدرت   -

 سیستم انتقال قدرت  -

 سیستم تعلیق   -

 سیستم فرمان  -

 سیستم ترمز  -

 سیستم الکترونیکی -

 سیستم ایمنی -

 شاسی  -

 بدنه  -

  تکالیف یادگیری:
 یستم مولد قدرت در خودرو را توضیح دهد. اجزا و وظایف س −

 اجزا و وظایف سیستم انتقال قدرت در خودرو را توضیح دهد.  −

 اجزا و وظایف سیستم تعلیق در خودرو را توضیح دهد.  −

 اجزا و وظایف سیستم فرمان در خودرو را توضیح دهد.  −

 اجزا و وظایف سیستم ترمز در خودرو را توضیح دهد.  −

 کترونیکی در خودرو را توضیح دهد. اجزا و وظایف سیستم ال −

 اجزا و وظایف سیستم ایمنی در خودرو را توضیح دهد.  −

 اجزا و وظایف شاسی خودرو را توضیح دهد.  −

 اجزا و وظایف بدنه خودرو را توضیح دهد.  −
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 تکالیف عملکردی:

از قطعات    تهیه گزارشی از عیب یابی در خوردو: در قالب یک جدول مشخص کند وجود مشکل یا عیب در هر یک -

 خودرو چه مشکلی در کل سیستم خودرو ایجاد می کند. 

 

 فصل سوم: سرویس خودرو 

 بررسی تسمه های موتور  −

 تعویض لنت های ترمز −

 تعویض شمع و وایر شمع  −

 سرویس سیسم سوخت رسانی −

 تعویض فیلترهای مختلف خودرو )فیلتر هوا، فیلتر بنزین(  −

رو − موتور،  )روغن  مختلف خودرو  های  روغن  ترمز، تعویض  هیدرولیک  مایع  فرمان،  هیدرولیک  مایع  دنده،  غن جعبه 

 خنک کننده موتور( 

 سرویس چرخ ها و الستیک ها )کنترل فشار الستیک، پنجری، زنجیر چرخ و ...( −

 بدنه )نصب آینه ها، از بین بردن لکه ها و خط و خش هاو ...(  −

   ها، شیشه ها، آب پاش ها، برف پاک کن و ...( تزیینات داخلی و خارجی خودرو )آینه ها، رودری، چراغ ها و الم −

  تکالیف یادگیری:

ترمز، شمع و وایر، سیستم   − لنت های  یابی و سرویس اجزای مختلف خودرو شامل تسمه های موتور،  فرایند چگونگی عیب 

 سوخت رسانی، فیلترها، روغن ها، چرخ و الستیک، بدنه و تزیینات داخلی و خارجی را تشریح کند. 

 عملکردی: تکالیف

 تهیه گزارشی از تحقیق درباره انواع تزیینات داخلی و خارجی جدید در خودروها و تحلیل مزایا و معایب آنها   -

  انجام کار عملی سرویس قسمت های مختلف خودرو در کارگاه  -

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 3

 این درس می تواند با بهره گیری از راهبردهای ذیل تدریس شود:

 ایه محتوای آموزشی از طریق رو در رو و با استفاده از روش تدریس سخنرانی و کار عملی در کارگاه . ار-

بکارگیری وسایل و ابزار چند رسانه ای مانند کلی  های آموزشی جهت تدریس قســمت هــای مختــاف خــودرو، قطعــات و -

 عملکرد هر کدام از آنها

 عمیرگاه خودرومشاهده فرایند سرویس خودرو در بازدید از یک ت-

 مشاهده نحوه مدیریت تعمیرگاه در بازدید از یک تعمیرگاه خودرو-
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 آموزشیمنابع . 4

 منبع اصلی:

 ، نشر ماندگار.یکاربرد -مکانیک خودرو: علمی (. 1392. صافی، سید محمود )1

 

   منابع فرعی:
های رایج خودرو و  مکانیک خودرو به زبان ساده: راهنمای عملی برای تشخیص عیب (.  1396.امانی، زیبا و ستاری، محمد )2

 ، مولف: کالینز، کارل، نشر اندیشه فاضل. هاچگونگی رفع و تعمیر آن

 (. مکانیک ساده اتومبیل ، نشر ماندگار.1393.صافی، سید محمود )3

 ، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان.2و  1کانیک (. جزوه درس کارگاه اتوم1393.فروغی فر )4

 ، نشر راه نوین. مبانی مکانیک خودرو به زبان ساده  و  اصول (. 1392.محمدی بوساری، محمد )5

 (، مولف: چیلتون، نشر موج. مکانیک کامل اتومبیل )اصول تعمیرات اتومبیل(. 1390.نبوی، محمد )6

 
 

 (راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی. 5

 گیرد.های آموزشی انجام میبه منظور تعیین سطح اطالعات علمی پیشنیاز در این درس قبل از شروع فعالیت ارزشیابی  آغازین:

سرویس   خودرو،  اجزای  خودرو،  صنعت  خودروف  مفهوم  با  آنها  آشنایی  میزان  شناسایی  و  معلمان  دانشجو  از  پاسخ  و  پرسش 

 خودرو و... 

 نمره(   3میان ترم )  -نمره(  2السی )مشارکت ک  ارزشیابی تکوینی:

 نمره(    5آزمون پایان ترم ) ارزشیابی پایانی:

 نمره(    5مجموع تکالیف عملکردی ) :کارپوشه
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 « آمار و روشهای تحقیقسرفصل درس »

 معرفی درس و منطق آن:  

ربیتی و آموزشی، به مطالعه پرداخته و با اطمینان به تحقیق ابزار مهمی است که معلمان با استفاده از آن می توانند در موقعیت های ت

تصمیم گیری درباره موضوعات مختلف بپردازند. روش علمی و ابزارهای علمی بــه معلمــان کمــک مــی کنــد تــا دربــاره مســائل و 

به نتایج معتبــر دســت  سئواالت مطرح، با استفاده از روش های تحقیق علمی به مطالعه منظم پرداخته و با استفاده از ابزارهای تحقیق

یابند و از نتایج آنها در موقعیت های آموزشی و کالس درس استفاده کنند. همچنین آشنایی معلمان با روش تحقیق علمــی آنهــا را 

در پرداختن به موضوعات جدید یاری نموده  و فرصت هایی را برای به کارگیری تجارب دیگران و همچنین به اشتراک گذاشــتن 

 ی خود در مجامع علمی را فراهم می نماید.تجارت حرفه ا

 مشخصات درس

 عملی  -نظری   نوع درس:

 1+2تعداد واحد: 

 ساعت  64 تعداد ساعت:

 CKشایستگی کلیدی: 

 ندارد  نیاز:پیش

  استاد متخصص برای تدریس:
 مورد تایید گروه کار و فناوری 

 نام درس به فارسی:  آمار و روشهای تحقیق

 Statistics and research methods       نام درس به انگلیسی:  

یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشتجومعلم قتادر   پیامدهای

 خواهد بود:

 تفاوت تحقیق علمی را با سایر انواع تحقیق توضیح می دهد.  -1

 مراحل انجام تحقیق علمی را نام ببرد. -2

ارتباط با  یک نمونه تحقیق یا طرح تحقیق را براساس آنچه فراگرفته در -3

 موضوعات تخصصی خود تهیه و تنظیم نماید.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: . فرصت2

 فصل اول: کلیات 

 مفهوم و فلسفه تحقیق علمی -

 ویژگی ها و قواعد تحقیق علمی -

 ماهیت و مفروضه های روش علمی -

 مراحل یا فرآیند روش علمی -

 تکلیف یادگیری: 

 صل با کالس تعامل داشته و اظهار نظر نماید.در مباحث مربوط به این ف -

 تکلیف عملکردی: 

 چند نمونه تحقیق علمی در حوزه رشته کاروفناوری را مطالعه  و ویژگی های آن را در کالس ارائه نماید. -

 

 فصل دوم: انواع تحقیقات علمی
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 تحقیقات علمی براساس هدف) بنیادی، کاربردی، توسعه ای( -

 هیت و روشتحقیقات علمی براساس ما -

 توصیفی )تاریخی، مقایسه ای، زمینه یابی(  •

 تجربی •

 کیفی  •

 کمی  •

 آمیخته  •

 تکلیف یادگیری: 

 انواع تحقیقات را بر اساس روشهای مختلف مشاهده و مطالعه نماید. -

 تکلیف عملکردی: 

 هد.تفاوتهای موجود در روشهای مختلف تحقیق را در قالب جدولی مقایسه و تنظیم نموده و در کالس ارائه د -

 

 فصل سوم: انتخاب مسئله

 شناسایی مسئله پژوهش -

 تبیین مساله پژوهش -

 انتخاب و تعیین حدود مسئله -

 مطالعه ادبیات و سوابق مسئله -

 تعیین متغیرها و تدوین مدل های نظری -

 نحوه بیان مساله و نگارش آن -

 تکلیف یادگیری:  

 ررسی و لیست نمایدچند نمونه ازمسائل و موضوعات مطرح در حوزه کار و فناوری را ب -

 تکلیف عملکردی: 

یک موضوع پژوهشی در حوزه تخصصی کار و فناوری انتخاب و مسئله  پژوهشــی در ارتبــاط بــا آن را مطــرح و تنظــیم  -

 نماید. متغیرهای آن را مشخص نموده و به تشریح مسئله در مورد آن بپردازد.

 

 فصل چهارم: تدوین فرضیه 

 مفهوم فرضیه و تعریف آن  -

 یه در تحقیق علمینقش فرض -

 انواع فرضیه  -
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 آزمون فرضیه  -

 ویژگی های یک فرضیه خوب  -

 شیوه تدوین و نگارش فرضیه  -

 تکلیف یادگیری: 

 با ارائه مثالهایی مرتبط با بحث در کالس شرکت فعال داشته باشد. -

 تکلیف عملکردی:

 براساس موضوع انتخابی خود، فرضیه های آن را تدوین نماید. -

 

 ونه فصل پنجم:جامعه و نم

 تعریف جامعه -

 تعریف نمونه  -

 انواع نمونه و روش انتخاب آن  -

 روشهای برآورد حجم نمونه  -

 اصول اساسی نمونه گیری  -

 مالحضات مربوط به برآورد حجم نمونه  -

 تکلیف یادگیری:

 با مراجعه به چندین تحقیق علمی، گزارشی درباره انواع جامعه، نمونه و روش نمونه گیری آنهادر کالس ارائه دهد. -

 کلیف عملکردی:ت

 با توجه به موضوع انتخابی خود در بخش های قبلی، جامعه، نمونه و روش نمونه گیری آن را مشخص نماید. -

 

 فصل ششم:ابزار سنجش و گردآوری اطالعات

 انواع ابزار اندازه گیری و گردآوری اطالعات -

 مقیاس های اندازه گیری -

 طیف ها  -

 روایی و پایایی ابزار سنجش  -

 : تکلیف یادگیری
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 ابزارهای مختلف اندازه گیری در تحقیقات علمی را مطالعه و در کالس اظهار نظر نماید. -

   تکلیف عملکردی:
 برای موضوع انتخابی خود، ابزارهای اندازه گیری و روشهای گردآوری داده و اطالعات را تعریف نماید. -

 

 فصل هفتم:روشهای گردآوری اطالعات

 لمنابع اطالعات و داده های دست او -

 انواع روشهای گردآوری اطالعات -

 ایروش های کتابخانه -

 روش های میدانی -

 تکلیف یادگیری: 

 روشهای مختلف گردآوری اطالعات در تحقیقات علمی را مطالعه و در کالس اظهار نظر نماید. -

   تکلیف عملکردی:
 برای موضوع انتخابی خود، روشهای گردآوری داده و اطالعات را  مشخص نماید. -

 

 شتم: تجزیه و تحلیل داده ها و روشهای آماری فصل ه

 انواع روش های تجزیه و تحلیل داده ها) توصیفی، مقایسه ای، علیت( -

 ابزارهای تجزیه و تحلیل داده ها) به روش دستی و الکترونیکی( -

 تعریف انواع آمار ) توصیفی و استنباطی( -

 کاربرد آمار در روش های کمی و کیفی -

 ، گسسته، طبقه ای، کمی، کیفی(انواع داده ها ) پیوسته -

 آمار توصیفی -

o  )داده های گرایش به مرکز )شامل: میانگین، میانه و نما 

o  داده های شاخص پراکندگی ) دامنه تغییرات، واریانس، انحراف استاندارد، انحراف چارکی، ضریب همبستگی

 و...(

 آمار استنباطی -

o لیل واریانس و...(آمار پارامتریک) آزمون تی مستقل و همبسته، آزمون تح 

o ( 2آمار غیرپارامتریک) خی 

 ارزیابی نهایی فرضیه ها  -

 ارائه  پیشنهادات تحقیق -
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 تکلیف یادگیری: 

تجزیه و تحلیل داده ها و روشهای انجام آن و نرم افزارهای مختلف در این زمینه را  در تحقیقات علمــی را مطالعــه و در  -

 کالس اظهار نظر نماید.

 تکلیف عملکردی:

 موضوع انتخابی خود، روش تجزیه و تحلیل داده را مشخص نموده و روش آماری مناسب را تعیین نماید.برای  -

 

 فصل نهم: تهیه و تنظیم گزارش تحقیق 

 عناصر و ساختار گزارش تحقیق  -

 نگارش و ویرایش  -

 الگوی رساله نویسی) بخش ها و فصول رساله(  -

 ع مقاله، مالحظات مربوط به تدوین مقاله و...( الگوی تنظیم مقاالت علمی) بخش های مقاله علمی، انوا -

 روش ارجاع و استفاده از آثار دیگران -

 تکالیف یادگیری: 

 یک یا چند پایان نامه، رساله یا مقاله را مطالعه نموده و درباره بخش های تشکیل دهنده آنها در کالس صحبت نماید. -

 شاهده و در کالس ارائه دهد.منابع و نحوه رفرنس دهی در مقاالت و پایان نامه ها را م -

 تکلیف عملکردی:

بخش های مختلف تحقیق علمی را بر روی موضوع انتخابی خود پیاده نموده و آن را در قالــب یــک پرپــزال یــا پیشــنهاد  -

 پژوهشی به صورت کتبی تحویل دهد.

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

در ارائه مباحث جدید در هر جلســه از طــرف اســتاد و ســپس بکــارگیری  استفاده از راهبردهای مبتنی بر سخنرانی و بحث و گفتگو

راهبردهای عملی و هدایت دانشجویان در راستای مباحث مطرح شده  برای انجام  یک نمونه پرپزال یــا تنظــیم پیشنهادپژوهشــی بــه 

 صورت گام به گام در طول نیمسال تحصیلی توصیه می شود.

 

 منابع آموزشی. 4

 بع اصلی:امن

 (. روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران: ویرایش1398ور، علی)دال -1

  تهران: رشدت(، )با تجدیدنظر و اضافا احتماالت و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی(. 1398دالور، علی) -2
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 منابع فرعی:

 سمت (. مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران:1398) حافظ نیا، محمدرضا -1

مقدمه ای بر روش های تحقیــق کیفــی و آمیختــه؛ رویکــرد متــداول در علــوم رفتــاری.   .(1398)  بازرگان هرندی، عباس -2

 تهران: دیدار

 (. اصول نگارش طرح تحقیق)پروپوزال نویسی(. تهران: راهبرد پیمایش1396) صفری شالی، رضا -3

مــاری در روان شناســی و تحلیــل آ (.1396)قشــبندی  سیامک ن  ولی دالور  ترجمه ع  جرج اندرو فرگوسن، یوشیو تاکانه، -4

 تی. تهران: ارسبارانعلوم تربی

)بــا تاکیــد بــر  علوم انســانیو چگونگی ارزشیابی آن در  روشهای تحقیق    .(1397)  نادری، عزت اهلل و سیف نراقی، مریم  -5

 . تهران: ارسبارانعلوم تربیتی(

 

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

 درباره مشخص کردن یک مساله، مراحل حل مساله و نتیجه گیری آن مثالی را  شناسایی و تشریح کنند.  ی  آغازین:ارزشیاب

 نمره(   3انجام تکالیف یادگیری و عملکردی پیش بینی شده  )  ارزشیابی تکوینی: 

 نمره(  12آزمون مباحث نظری ) ارزشیابی پایانی:

 نمره( 5رائه در پایان ترم )تهیه و تنظیم یک پرپزال و ا کار نهایی:
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 « پرورش مهارت های گروهیسرفصل درس » 
 .معرفی درس و منطق آن: 1

امروزه یکی از عواملی که به توسعه سرمایه انسانی کمک می کند، حضور آن ها در تیم های کاریست. چرا که در تیم، تجربیاتی  

هداف خواهیم رسید. هدف از این درس، شناسایی تفاوت میان کار  به دست می آید که قطعا بدون آن دیرتر و یا سخت به آن ا 

گروهی و تیمی، همچنین کسب مهارت های الزم برای تشکیل تیم ها و اختصاص نقش های مربوطه به افراد می باشد در هر تیم   

 آن تیز می باشد.  قطعا تعارضاتی وجود دارد. هدف این درس شناسایی این تعارضات و رائه راهکارهایی برای مواجه با 

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد   2تعداد واحد: 

 ساعت 32تعداد ساعت: 

 شایستگی کلیدی:

 موضوعی  

 نیاز:پیش

استاد متخصص برای  

مدیریت، علوم تربیتی،    تدریس:

کارآفرینی مورد تایید گروه 

 آموزش کار و فناوری 

 «های گروهیپرورش مهارتنام درس به فارسی: » 

  "team working"      به انگلیسی:نام درس 

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قتادر خواهتد 

 بود:

با شناخت مفهوم گروه و تیم، میان این دو مفهوم تمایز قائل است و آن را درک می  .  1

 کند.

 ند. مراحل تشکیل و توسعه تیم را می داند و مهارت تشکیل تیم را کسب می ک . 2

از  .  3 استارت آپ ها را  یا  از گروه های کاری و  بسیاری  یا موفقیت  دالیل شکست و 

 منظر کار تیمی، تجزیه و تحلیل می کند.

 نقش افراد در تیم را به طور جداگانه تحلیل و به صورت تیمی مطالعه می کند.  . 4

 دهد.با تمرین و ممارست در کار تیمی، تفکر نقاد و انتقادی را پرورش می . 5

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .2

 فصل اول:  کارتیمی و گروهی

 گروه و کارکردهای کارگروهی -

 تیم و کارکردهای کار تیمی -

 فرآیند تشکیل و توسعه تیم -

 انواع تیم -

 تکالیف یادگیری: 

 بحث و گفتگو درباره قاعده هم افزایی -

 الیت خود را آغاز و یا توسعه داده اند. مطالعه استارت آپ هایی که به صورت تیمی فع -

 انواع تیم های هنری، ورزشی، علمی و.. را با یکدیگر مقایسه می کند. -

 تکالیف عملکردی:
 ارائه گزارشی از تیم های موفق ملی -
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 انجام بازی های تیمی مختلف -

 تهیه یک روزنامه دیواری به صورت تیمی -

 نوشن طرح کسب و کار به صورت تیمی -

 

 قش افراد در تیمفصل دوم: ن

 کار تیمی و نقش ایده پردازی در آن -

 کار تیمی و نقش جستجوگری منابع -

 نقش ارزیابی در کار تیمی -

 نقش هماهنگ کننده فعالیت ها در کار تیمی  -

 افراد اجرایی در کار تیمی -

 متخصص ها و نقش آن ها در تیم  -

 سایر نقش ها در تیم  -

 تکالیف یادگیری: 

 طالعه و تحلیل می کند.نقش های مختلف در تیم را م -

 درباره نقش های مختلف در تیم بحث و گفتگو می کند. -

 تکالیف عملکردی:

فعالیتی را در کالس انجام داده که هریک از دانشجویان نقشی متفاوت بر عهده می گیرند و سپس هر تــیم دربــاره نقــش  -

 خود و نقاط قوت و ضعف این فعالیت گزارشی تهیه می نمایند.

 ر تیمی مشاهده و آن را تحلیل و به سواالت مربوطه پاسخ می دهد. فیلمی از کا -

 

 فصل سوم: موفقیت و شکست تیم ها 

 اصول کار تیمی -

 دالیل موفقیت تیم ها  -

 دالیل شکست تیم ها  -

 موانع کار تیمی اثربخش  -

 تکالیف یادگیری: 

 بحث  و گفتگو درباره علل موفقیت و شکست تیم ها  -

 توضیح  و تحلیل اصول کار تیمی -

 تکالیف عملکردی:

 تحقیق و ارائه گزارشی از تیم های موفق -
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 تحقیق و ارائه گزارشی از شکست در تیم  -

 

 فصل چهارم: مدیریت تعارض در تیم

 شناسایی عالئم و نشانه های تعارپ -

 روش های مواجه با تعارپ -

 تکالیف یادگیری: 

 درباره انواع تعارپ در کار تیمی بحث و گفتگو می کند. -

 های مدیریت تعارپ را  توضیح می دهد. تعارپ و سبک   -

 تعارپ در کار تیمی را تشخیص می دهد.  -

 روش های مواجه با تعارپ را تحلیل می کند. -

 تکالیف عملکردی:

 مصاحبه ای با یکی از افرادی که در تیم حضور دارد، انجام و نتیجه آن را به کالس ارائه دهد. - -

 رپ در کالس انجام شود.بارش فکری درباره راهکارهای مواجه با تعا - -

 کیس های مختلف مطالعه و در کالس نقد و بررسی شود. -

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری  .6

 استفاده از راهبردهای بحث و گفتگو و سخنرانی جهت توضیح مباحث   -

 استفاده از تک نیک های یادگیری همیارانه -

 استفاده از یادگیری معکوس در انجام فعالیت ها -

 مطالعه فردی در خصوص شناخت منابع مفید و معتبر  استفاده از روش -

 استفاده از بازی و نمایش برای درک بهتر مفاهیم کار تیمی -

 

 منابع آموزشی. 4

 منابع اصلی:

دایر، گی ، دایر، جفر، دایر، ویلیام، تیم سازی: راهبردهای اثربخش در بهبــود عملکــرد، ترجمــه محمــد عزیــزی و علــی  .1

 ت جهاد دانشگاهی(. انتشارا1394حسن زاده)

 (.نشر تهران.1397اصل کار تیمی: چه کنیم که هر تیمی ما را بخواهد، ترجمه مهدی قراچه داغی) 17ماکسول، جان،  .2

 (. مدیریت کار تیمی، انتشارات رویان پژوه 1395رافع، فرحناز) .3

 (. تیم سازی، انتشارات نظری1397قوت دین، محمد سعید) .4

 منابع فرعی: 
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یمی، رمز موفقیــت: راهنمــای عملــی بــرای پویــایی هــای گروهــی، ترجمــه ســید امــین اهلل علــوی و چانگ، ریچارد، کار ت .1

 (. مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری.1381محمدهاشم غرقی)

 (. بسترسازی برای کارگروهی و کار تیمی، موسسه خدمات فرهنگی رسا1383لک، غالمحسین) .2

 (. انتشارات فرا.1394و فرود رهبری یک تیم، ترجمه فضل اله امینی)لنچونی، پاتریک،پنج دشمن کار تیمی: فراز  .3

 (.نشر معیار اندیشه1385اصل کار تیمی ویژگی های یک همکار تیمی، ترجمه مرتضی ذواالنوار) 17ماکسول، جان،  .4

 (.نشر پارسینه1397اصل کار تیمی، ترجمه سمیرا بیات) 17ماکسول، جان،  .5

 (. انتشارات دانشگاه امام صادق1396ترجمه علی اصغر سعدآبادی و آرمین گلچین) وست، ای مایکل، کارتیمی اثربخش، .6

 (. ترجمه فرشید قهرمانی، انتشارت مثلث 1390)درس برای ایجاد همکاری گروهی 24کار تیمی:  ماگین، مایکل، .7

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 5

 پرسش و پاسخ از دانشجویان برای آگاهی از میزان اطالعات دانشجویان  ارزشیابی  آغازین:

 نمره(  4آزمون میان ترم تحلیلی از مباحث نظری ) -فعالیت های مختلف تیمی و ارایه گزارش  ارزشیابی تکوینی:

 نمره(  8آزمون پایان ترم )

 نمره( 8وژه تیمی و ارائه گزارش درباره فرآیند تشکیل تیم و نقش اعضا و چالش های کار تیمی )انجام پر 

 

https://www.adinehbook.com/gp/product/9648496321/ref=sr_1_1000_title_6
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 سرفصل درس » علم و هنر پخت و پز«
 معرفی درس و منطق آن:  .1

است.   هنر  و  علم  از  تلفیقی  مدرن،  سالآشپزی  حفظ  در  در  غذاها  حیاتی  نقش  به  نسبت  بیشتر  آگاهی  دنبال  به  همه  اخیر،  های 

های  ها، کنجکاوی مردم برای چشیدن و تجربه مزه مت بدن و بهداشت هستند. با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی افراد و ملت سال

بیشتر می بیشتر و  به دنبال احیای غذاهای محلی، سنتی و ایرانی می باشند.  شود.جدید و غذاهای نو  نحوه ترکیب    از طرفی برخی 

آن می تواند بسیار موثر باشد. هدف از این درس آشنایی بیشتر با صنعت غذاست که عالوه بر  مواد غذایی، نگهداری از آن و سرو  

 شناخت مواد غذایی و تهیه و سرو غذا،  مشاغل مرتبط با آن نیز شناسایی شود. 

 مشخصات درس

 عملی -نظری نوع درس:

 واحد 1+1 تعداد واحد:

 ساعت 48تعداد ساعت: 

 شایستگی کلیدی:

 موضوعی  

 -:نیازپیش

استاد متخصص برای  

متخصص در امور   تدریس:

آشپزی مورد تایید گروه 

 اموزش کار و فناوری 

 نام درس به فارسی: علم و هنر پخت و پز

 Science and art cooking نام درس به انگلیسی:

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

مهارت   .1 و  دانش  کسب  با  با  مرتبط  شاغل  پودمانها،  سایر  با  ارتباط  و  پز  و  پخت  حوزه  در 

 صنایع و مواد خوراکی را بشناسد.  

ارتباطی میان این پودمان با سایر پودمان ها مانند باغبانی، نوآوری، کسب و کار و... برقرار   .2

 کند.

 ایده ه هایی در زمینه محصوالت و خدمات به شیوه ای متمایز و نوین ارائه دهد.  .3

 با کسب دانش و مهارت در زمینه غذا، میان وعده های سالم را از غیرسالم تشخیص دهد.  .4

 شیوه های نگهداری از مواد غذایی در درازمدت را بداند و به کار برد. .5

 با توجه به  شناخت انواع صبحانه، ناهار و شام بتواند وعده ای متفاوت آماده و سرو نماید.  .6

بین خشک کردن سنتی و مدرن را داشته  با شناخت مهارت خشک کردن،  ام .7 کان مقایسه 

 باشد. 

به   .8 توجه  با  غذایی  های  فرآورده  تبلیغ  یا  و  آن  از  حفاظت  برای  را  غذایی  مواد  بندی  بسته 

 مباحث زیست محیطی، تحلیل و با یکدیگر مقایسه نماید. 

 با شناخت انواع بسته بندی، مزایا و معایب هریک را مقایسه نماید. .9

، نقد و استفاده صحیح از  عناصر و اصول پخت و پز، در هدایت و آموزش  عالوه بر درک .10

 دانش آموزان در این مبحث موفق عمل نماید.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .2

 فصل اول:  مشاغل مرتبط با صنایع و مواد خوراکی 

 آشنایی با کسب و کارهای مرتبط با خوراک -
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 بسته بندی مواد غذایی -

 ت کیک و نانصنع -

 سبزی و میوه خشک -

 خردکردن و بسته بندی قند -

 تولید و بسته بندی )مربا، خرما، شور، ترشی، رب، ماست( -

 غذاهای محلی  -

 گیاهخواری و خام گیاه خواری -

 تکالیف یادگیری: 

 صنعت نان و کیک را بررسی نماید. -

 تحقیق نماید.   درباره کسب و کارهای مرتبط با صنایع غذایی و مواد خوراکی  مطالعه و -

 بسته بندی و انواع مواد غذایی و مزایا و معاب هر یک را تحلیل نماید.  -

 تکالیف عملکردی:

 دانشجو می تواند یکی از مواد غذایی را تهیه و آن را بسته بندی مناسب کند. -

 از یکی از کارخانه های مواد غذایی بازدید نماید. -

 خوراکی ها مصاحبه انجام دهد. با یکی از کارآفرینان حوزه صنایع غذایی و یا -

 میوه و یا سبزی را خشک و آن را بسته بندی نماید. -

 

 فصل دوم: میکروب زدایی مواد خوراکی و شرایط نگهداری آن ها  

 کشک -

 سبزی -

 میوه ها -

 قوطی کنسروها -

 گوشت ها -

 سایر مواد غذایی -

 تکالیف یادگیری: 

 دهد.نحوه میکروب زدایی و نگهداری از کشک را بداند و توضیح  -

 نحوه میکروب زدایی انواع میوه و سبزی و نحوه نگهداری آن را توضیح دهد. -

 نحوه میکروب زدایی گوشت و نحوه نگهداری آن را توضیح دهد. -

 نحوه میکروب زدایی غذاهای کنسروی را توضیح دهد. -
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 تکالیف عملکردی:

 یکی از مواد غذایی فاسد را به کالس آورده و درباره آن بحث شود. -

 ز مواد غذایی را میکروب زدایی نموده و آن را در بسته بندی مناسب مناسب نگهداری نماید.یکی ا -

 

 فصل سوم: خشک کردن 

 اهداف خشک کردن -

 ابزارهای خشک کردن -

 میوه های خشک کردنی و مصارف آن -

 سبزی های خشک کردنی و مصارف آن -

 تکالیف یادگیری: 

 اهداف خشک کردن میوه و سبزی را توضیح دهد.  -

 یل و شرایط خشک کردن را توضیح دهد.وسا -

 چند میوه ی خشک کردنی را نام برده و مصارف خشک آن را بیان نماید. -

 چند سبزی خشک شده و مصارف آن را توضیح دهد. -

 کسب و کارهای مرتبط با این حوزه را بررسی نماید. -

 تکالیف عملکردی:

 یلم و عکس تهیه کند و درباره آن بحث کند.از مراحل خشک کردن به شیوه سنتی و مدرن مستندی در قالب ف -

 یک میوه و یا سبزی را خشک نماید و آن را بسته بندی کند. -

 تحقیق درباره مشاغل خانگی در این زمینه به کالس ارائه نماید. -

 

 فصل  چهارم: صبحانه، میان وعده و ناهار

 انواع تخم مرغ -

 انواع صبحانه)پنیر، گردو، کره، عسل و...( -

 یر و انواع آنطرز تهیه ش -

 آشنایی با آبمیوه ها -

 اسنک ها و ذرت -

 غذای پلویی -

 سوپ -

 آش -

 تکالیف یادگیری: 
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 با مطالعه درس و استفاده از تفکر خالق،  انواع صبحانه را توضیح و نقش آن در کسب و کار را تحلیل نماید. -

 و کار را تحلیل نماید. با مطالعه درس و استفاده از تفکر خالق،  انواع اسنک را توضیح و نقش آن در کسب -

 انواع غذاهای پلویی را می شناسد و طرز تهیه حداقل یکی از آن ها را می داند. -

 تهیه سوپ و آش و نحوه سرو آن به شیوه ای خالقانه را می داند. -

 تکالیف عملکردی:

 بتواند یکی از انواع صبحانه را آماده نماید. -

 تخم مرغ را به یکی از روش ها تهیه نماید. -

 نک را تهیه  و بسته بندی و یا تزیین نماید. اس -

 ذرت را به شیوه لیوانی تهیه کند. -

 ذرت را بو می دهد.  -

 کند و بسته بندی و یا تزیین کند.غذای پلویی تهیه می -

 یک نوع سوپ تهیه و آن را تزیین کند. -

 یک نوع آش تهیه و آن را تزیین نماید.

 

 فصل پنجم: شیرینی های سنتی

 نان برنجی -

 نخودچی نان -

 زولبیا و بامیه -

 نان پنجره ای -

 تکالیف یادگیری: 

 انواع شیرینی های سنتی را می شناسد و توضیح می دهد.  -

 کسب و کارهای مربوط به انواع شیرینی ها را با توجه به مناسبت ها، قومیت ها و..تحلیل نماید. -

 تکالیف عملکردی:

 ید.یکی از شیرینی های سنتی را تهیه و آن را تزیین نما -

 نکات بهداشتی و سالمت را رعایت می کند. -

 شیرینی ها را تزیین می کند. -

 با یک کارآفرین در حوزه شیرینی های سنتی مصاحبه نماید. -

-  

 راهبردهای تدریس و یادگیری .3

 استفاده از راهبردهای بحث و گفتگو و سخنرانی جهت توضیح مباحث   -
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 استفاده از تکنیک های یادگیری همیارانه -

 از یادگیری مشاهده ایاستفاده  -

 استفاده از یادگیری فردی -

 استفاده از تک نیک های حل مساله -

 بازدید از کترینگ، قنادی و یا کافی شاپ -

 مشاهده کلی  های های آموزشی -

 استفاده از یادگیری معکوس در انجام فعالیت ها -

 استفاده از بارش فکری -

 منابع آموزشی. 4

 منابع اصلی:

وزارت آموزش و  خدمات،گروه مدیریت خانواده، دوم آموزش متوسطه، فنی و حرفه ای،  تدارک و تهیه غذا، دوره  .1

 1393-1394سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، پرورش 

 (. مستطاب آشپزی، از سیر تا پیاز، جلد اول و دوم، انتشارات: کارنامه1383دریابندری، نجف) .2

 نخبگان. (. انواع صبحانه. انتشارات:1396معصومی، معصومه) .3

 

 منابع فرعی: 

 بهداشت و ایمنی در کارخانجات مواد غذایی، دوره دوم آموزش متوسطه، فنــی و حرفــه ای، کشــاورزی، پایــه یــازدهم، .1

 1393-1394سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش 

وزارت ت،گروه مــدیریت خــانواده،  خــدمادوره دوم آموزش متوسطه، فنــی و حرفــه ای،  تغذیه و بهداشت مواد غذایی،   .2

 1393-1394سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، آموزش و پرورش 

 (. آموزش شیرینی پزی، انتشارت: آموزش فنی و حرفه ای کشور1396تاریوردی، زهرا) .3

 (. دمنوش و درمان. انتشارات: نخبگان1397تشکری، نرگس) .4

 سازمان فنی و حرفه ای کشور، انتشارات: 1(. آشپز درجه 1393خدادای، زهرا) .5

 (. خالصه ارمغان تندرستی. انتشارات: موسسه ندای سینا.1390خدادادی، جمشید) .6

(. تهیه و تدارک غذا، گروه مــدیریت خــانواده. انتشــارات: ســازمان فنــی و حرفــه ای 1391دوره دوم آموزش متوسطه، ) .7

 کشور

 ان های حجیم و نیمه حجیم. انتشارات:نقش آفرینان بابکان.(. نانوای ن1397رستمی، پریسا، ظفری، علی، پناهنده، علی) .8

 (. دمنوش ها و سردنوش های گیاهی، انتشارات: سازمان فنی و حرفه ای1397زرین، محمد) .9

 ، انتشارات رویاخت و پز: )آشپزی، شیرینی پزی و نانوایی(آموزش علم و هنر پ (.1387شاهی آذر، حسن) .10

https://www.adinehbook.com/gp/product/9649062433/ref=sr_1_1000_title_3
https://www.adinehbook.com/gp/product/9649062433/ref=sr_1_1000_title_3
https://www.adinehbook.com/gp/product/9649062433/ref=sr_1_1000_title_3
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 ( ، انتشارات رویا1مبانی آشپزی)  (.1389شاهی آذر، حسن) .11

سازمان پژوهش و برنامه  وزارت آموزش و پرورش خدمات،  ، دوره دوم آموزش متوسطه، کاردانش، 1هنر در خانه .12

 1393-1394ریزی آموزشی، 

 

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

 پرسش و پاسخ درباره آشنایی با صنعت مواد غذایی  ارزشیابی  آغازین:

 نمره(  5) ارزشیابی تکوینی:

 نمره(  5) ارزشیابی پایانی:
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 سرفصل درس »مبانی برق و الکترونیک« 

رونیکــی ســاختمان این درس با هدف آشنایی فراگیران با تجهیزات مــدارهای الکتریکــی و الکت:   معرفی درس و منطق آن.  1

تدوین شده است. لزوم آشنایی فراگیران با تجهیزات و شیوه های نصب، نگهداری، عیب یابی و تعمیر تجهیزات مدارهای الکترکی 

 و الکترونیکی ساختمان و مشاغل و کسب و کارهای این حوزه منطق این درس را تشکیل می دهند.

 مشخصات درس

-نظرینوع درس: 

 کارگاهی 

 1+1 تعداد واحد:

    64تعداد ساعت: 

شایستگی کلیدی: 

 موضوعی

 -نیاز: پیش

استاد متخصص برای  

متخصص تدریس: 

تجهیزات الکتریکی مورد  

تایید گروه  آموزش کار و  

 فناوری

 نام درس به فارسی: مبانی برق و الکترونیک

Fundamental of electricity and electronic   :نام درس به انگلیسی      

 ی یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو معلم قادر خواهد بود:پیامدها
با شناخت نسبت به تجهیزات برقی و الکترونیکی ساختمان، آنها را به روش های خالق و متنوع  -1

 در ساختمان به کار ببرد. 

و نیز    تجهیزات مدارهای الکتریکی و الکترونیکی ساختمانبا تجزیه و تحلیل روند تغییرات در  -2

 تصویری از آینده این صنعت ارائه دهد. تغییرات فناوری ها 

پیشنهاد  -3 برق در ساختمان، روش مناسب را  با تجزیه و تحلیل روش های مختلف صرفه جویی 

 دهد.  

و مشاغل و کسب و    تجهیزات برقی و الکترونیکی ساختمانعالوه بر درک استفاده صحیح از  -4

 موزش دانش آموزان در این مبحث موفق عمل کند.کارهای این حوزه، در هدایت و آ

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .2

 فصل اول: برق و الکترونیک 

 تعریف انرژی -

 انواع انرژی -

 انرژی الکتریکی   -

 روش های تولید انرژی الکتریکی -

ت، مولد الکتریکی، مصرف مفاهیم مهم در انرژی الکتریکی )شدت جریان الکتریکی، مقاومت الکتریکی، سیم ار -

 کننده، توان الکتریکی، فیوز( 

 پس از گذراندن این فصل فراگیران بایستی بتوانند: تکالیف یادگیری:

از طریق بررسی یک وسیله برقی از کار افتاده، مفاهیم شدت جریان الکتریکی، مقاومت الکتریکی، سیم ارت، مولد   -

 ز را تشریح کنند.  الکتریکی، مصرف کننده، توان الکتریکی و فیو
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ارائه   - ایران  این صنعت در جهان و  آینده  از  تصویری  برق ساختمان،  تحلیل روند طی شده در صنعت  و  تجزیه  با 

 دهند. 

 روش های تولید انرژی الکتریکی و مزایا و معایب و کاربردهای آنها را تشریح کنند.  -

لیل کنند و نقاط قوت و ضعف هر یک را تشریح  انرژی های نو )تجدیدپذیر( در تولید الکتریسیته را تجزیه و تح -

 کنند.

 

 تکلیف عملکردی:

 مزایا و معایب و کاربردهای انرژی های نو در تولید الکتریسیتهانجام تحقیقی در مورد  -

 

 فصل دوم: مدارهای الکتریکی 

 ابزارها  -

 ضوابط ایمنی و بهداشت کار با برق  -

 13مبحث –مقررات ملی ساختمان  -

 خوانی نقشه کشی و نقشه  -

 انواع سیم کشی -

   سیم کشی مدار کلید یک پل -

 سیم کشی مدار پریز  -

 سیم کشی مدار کلید دوپل  -

 سیم کشی مدار کلید تبدیل -

 نگهداری، عیب یابی و تعمیر مدارها -

 پس از گذراندن این فصل فراگیران بایستی بتوانند: تکالیف یادگیری:

 ختمان را تشریح کنند. نکات ایمنی کار با برق و مقررات ملی مربوط به برق سا -

 فرایند چگونگی نگهداری، عیب یابی و تعمیر مدارهای برق ساختمان را تشریح کنند.   -

 تکالیف عملکردی:

 به انتخاب دانشجو و برحسب امکانات در کارگاهانجام فعالیت سیم کشی مدار   -

 گاه انجام فعالیت عیب یابی و تعمیر مدار به انتخاب دانشجو و برحسب امکانات در کار -

 

 فصل سوم: صرفه جویی در انرژی برق 

 روش های صرفه جویی در انرژی برق  −

 بهینه سازی مصرف برق  −
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 هوشمند سازی ساختمان −

  تکلیف یادگیری:

 تهیه گزارشی از مزایا و معایب روش های صرفه جویی در انرژی   -

 تکلیف عملکردی:       

 اربردهای آن تحقیق در مورد هوشمند سازی ساختمان و مزایا و معایب و ک  -

 

 فصل چهارم: رشته های دانشگاهی و مشاغل مبتنی بر برق 

 رشته های دانشگاهی مرتبط  −

 مشاغل مرتبط −

 کسب و کارهای مرتبط  −

 پس از گذراندن این فصل فراگیران بایستی بتوانند: تکالیف یادگیری:

 لیستی از رشته های دانشگاهی مبتنی بر برق تهیه کنند.  −

 برق تهیه کنند.لیستی از مشاغل مبتنی بر   −

 لیستی از کسب و کارهای مبتنی بر برق تهیه کنند.  −

 تکلیف عملکردی:

 انجام تحقیقی در مورد کسب و کارهای موفق ایرانی در صنعت برق -

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 3

 این درس می تواند با بهره گیری از راهبردهای ذیل تدریس شود:

 رو و با استفاده از روش تدریس سخنرانی و مورد کاویارایه محتوای آموزشی از طریق رو در  -

 انجام کارهای عملی به صورت گروهی یا انفرادی در کارگاه  -

تجزیه و تحلیل نحوه ی عیب یابی و تعمیر مدارهای الکتریکی با دیــدن نمونــه هــای موفــق اجــرای ایــن فراینــد در یــک  -

 کارگاه 

   آموزشی نحوه ی سیم کشی  تجهیزات مدارهای الکتریکی بکارگیری وسایل و ابزار چند رسانه ای مانند کلی -

 

 منابع آموزشی. 4

 منابع اصلی:

 (. برق در صنعت، انتشارات کتابراه 1395اعرابی، امیر حسین )-1

(. مبانی تکنولوژی برق صنعتی، شرکت چاپ و نشر کتاب 1392قیطرانی، فریدون؛ نظریان فتح اهلل و اسالمی، محمد حسن )-2

 یران.های درسی ا
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   منابع فرعی:

طرح و اجرای تاسیسات برقی   -(. مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان1396دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان )-1

 ساختمان ، نشر توسعه ایران.

 (. آموزش جامع برق ساختمان و سیستم های اعالن حریق، انتشارات سخنوران.1395مرادی حاجی تقی، حسن )-2

(. طراحی و سیم کشی برق ساختمان های مسکونی، شرکت  1395یف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کار ودانش )دفتر تال-3

 چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 5

آغازین: انرژ  ارزشیابی  مفهوم  با  آنها  آشنایی  میزان  شناسایی  و  معلمان  دانشجو  از  پاسخ  و  مدارهای  پرسش  الکتریکی،  ی 

 الکتریکی و سیم کشی و ابزاها و وسایل آن.

 نمره(   3میان ترم )  -نمره(  2مشارکت کالسی ) ارزشیابی تکوینی:

 نمره(    5آزمون پایان ترم ) ارزشیابی پایانی:

 نمره(    5مجموع تکالیف عملکردی ) :کارپوشه
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 «فرصت های محلی و منطقه ای کارآفرینیسرفصل درس » 

های کــارآفرینی بــه عنــوان اولــین و مهمتــرین گــام در فراینــد شناسایی و بهره برداری از فرصت  معرفی درس و منطق آن:  .1

در ســطح محلــی و منطقــه کارآفرینی تاثیر بسزایی بر شروع و مدیریت موفقیت کسب و کارهای جدید و کارآفرینانه دارد. به ویژه 

های کمتر برخــوردار و ناطق مختلف و بویژه مناطق و محلهی الزم برای رشد و شکوفایی متوانند بستر و زمینه  ها میای این فرصت

خیص و های آنان برای خلق، تشــ به منظور افزایش دانش و توانمندیها  این فرصتمحروم را فراهم نماید. لزوم آشنایی فراگیران با  

 دهند.منطق این درس را تشکیل میطق مختلف کشور های کارآفرینی به منظور رشد و شکوفایی منابرداری از فرصتبهره 

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 2تعداد واحد: 

 32تعداد ساعت: 

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

 مبانی کارآفرینی نیاز: پیش

استاد متخصص برای  

کارآفرینی مورد تایید  تدریس: 

 گروه آموزش کار و فناوری 

 ینی کارآفر یاو منطقه  یمحل یفرصت هانام درس به فارسی:  

 نام درس به انگلیسی:
Local and Regional Entrepreneurship Opportunities      
پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهتد 

 بود:

با شناخت مفهوم و فرایند فرصت کارآفرینی، راه های شناسایی فرصت های کارآفرینی  -1

 اند.محلی و منطقه ای را بد

بتوانند   -2 نحوه ی ارزیابی فرصت های مختلف کارآفرینی محلی و منطقه ای را بدانند و 

 این فرصت ها را اولویت بندی نماید.  

بین فرصت -3 از  را  ای  منطقه  و  محلی  کارآفرینی  مناسب  فرصت  انتخاب  های  نحوه ی 

 موجود بداند. 

 توضیح دهد.   بتواند فرایند تبدیل فرصت های کارآفرینی محلی و منطقه ای را -4

و   -5 یا منطقه ی زندگی خود را تجزیه  بتواند فرصت های متناسب کارآفرینی در محله 

   تحلیل نمایند. 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .2

 فصل اول: مفاهیم کلیدی فرصت های کارآفرینی 

 تعریف فرصت کارآفرینی و اهمیت آن در فرایند کارآفرینی −

 ط با فرصت: شناسایی، ارزیابی، انتخاب و بهره برداری از فرصت کارآفرینیتعریف مفاهیم مرتب −

 دیدگاه محلی و منطقه ای به فرصت کارآفرینی: ضرورت ها و اقدامات   −

 محلی و منطقه ای: الزامات و روش هاپیش بینی فرصت های  −

 پس از گذراندن این فصل فراگیران بایستی بتوانند: تکالیف یادگیری:

 فرینی و اهمیت آن در فرایند کارآفرینی را توضیح دهد.فرصت کارآ  −
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 مفاهیم مرتبط با فرصت: شناسایی، ارزیابی، انتخاب و بهره برداری از فرصت کارآفرینی را تشریح کنند. −

 ضرورت ها و اقدامات الزم برای فرصت های کارآفرینی محلی و منطقه ای را بررسی و ارایه دهند. −

 محلی و منطقه ای کارآفرینی را تشریح کنند. ینی فرصت های پیش ب الزامات و روش های  −

 تکالیف عملکردی:

 چند فرصت کارآفرینی را در محل یا منطقه ای که در آن زندگی می کنند شناسایی و ارایه دهند. −

ی کننــد پیش نیازها و الزامات مربوط به بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در محل یا منطقه ای که در آن زندگی م −

 بررسی و تشریح نمایند. 

 فصل دوم: مراحل و گامهای شناسایی، ارزشیابی و بهره برداری از فرصت کارآفرینی 

 شناسایی فرصت کارآفرینی با تاکید بر فرصت های محلی و منطقه ای −

 های محلی و منطقه ای روندها و متغیرهای کلیدی برای ردیابی فرصت −

 رآفرینی با تاکید بر فرصت های محلی و منطقه ایروشها و مدلهای شناسایی فرصت کا −

 ارزیابی فرصت کارآفرینی با تاکید بر فرصت های محلی و منطقه ای −

 مدلهای ارزیابی فرصت کارآفرینی با تاکید بر فرصت های محلی و منطقه ای −

 انتخاب فرصت کارآفرینی با تاکید بر فرصت های محلی و منطقه ای −

 ی با تاکید بر فرصت های محلی و منطقه ایبهره برداری فرصت کارآفرین −

 ارزشیابی مراحل و گامهای انجام شده در فرایند شناسایی تا بهره برداری از یک فرصت کارآفرینی محل و منطقه ای −

 های محلی و منطقه ای  حیات فرصتی چرخه  −

 پس از گذراندن این فصل فراگیران بایستی بتوانند: تکالیف یادگیری:

 تشریح کنند. فرصت کارآفرینی شناساییمفهوم  −

 های محلی و منطقه ای را تشریح نمایند. روندها و متغیرهای کلیدی برای ردیابی فرصت −

 روشهای و مدلهای شناسایی فرصت کارآفرینی با تاکید بر فرصت های محلی و منطقه ای را توضیح دهند. −

 و مدلهای آن را توضیح دهند.  مفهوم ارزیابی فرصت کارآفرینی  −

 رصت های مختلف کارآفرینی محلی و منطقه ای را تجزیه و تحلیل و اولویت بندی نمایند.ف −

 را تجزیه و تحلیل نمایند. فرایند بهره برداری فرصت کارآفرینی محلی و منطقه ای −

 را بررسی و تجزیه و تحلیل نماید. فرصت های کارآفرینی محلی و منطقه ای بهره برداری شده نمونه هایی از  −

 های محلی و منطقه ای بررسی و تجزیه و تحلیل نمایند.  حیات فرصتی چرخه  −

 تکالیف عملکردی:
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مراحل و گامهای انجام شده در فرایند شناسایی تا بهره برداری از یک فرصت کارآفرینی محلی و منطقه ای را ارزیابی و  -

 ارایه نمایند.

ارآفرینی محلی و منطقه ای را بررسی و تجزیه و تحلیل مدل استفاده شده برای شناسایی و بهره برداری از یک فرصت ک  -

 نمایند.

 یک فرصت کارآفرینی محلی یا منطقه ای را با توجه به چرخه ی حیات آن تجزیه و تحلیل نمایند. -

 برای شناسایی و بهره برداری از یک فرصت کارآفرینی محلی یا منطقه ای برنامه ریزی نماید.  -

 ص فرصت فصل سوم: عوامل موثر بر تشخی

 عوامل فردی موثر بر تشخیص فرصت توسط کارآفرینان  −

 عوامل محیطی موثر بر تشخیص فرصت توسط کارآفرینان −

 عوامل سازمانی )نهادی( موثر بر تشخیص فرصت توسط کارآفرینان −

 عوامل فرهنگی و سیاستگذاری موثر بر تشخیص فرصت توسط کارآفرینان −

 

 ل فراگیران بایستی بتوانند:پس از گذراندن این فص تکالیف یادگیری:

 عوامل فردی موثر بر تشخیص فرصت توسط کارآفرینان را تشریح کنند. −

 عوامل محیطی موثر بر تشخیص فرصت توسط کارآفرینان را بازشناسند. −

 عوامل سازمانی )نهادی( موثر بر تشخیص فرصت توسط کارآفرینان را توضیح دهند. −

 تشخیص فرصت توسط کارآفرینان را بازشناسند. عوامل فرهنگی  و سیاستگذاری موثر بر  −

 تکالیف عملکردی:

 عوامل مختلف تاثیرگذار بر تشخیص و بهره برداری از یک فرصت کارآفرینی محلی و منطقه ای را شناسایی و ارایه دهند.  -

ی خود را تجزیه و تحلیل  نمونه های موفق و ناموفق فرصت های کارآفرینی شناسایی و بهره برداری شده در محل یا منطقه   -

 و مقایسه کنند. 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

 این درس می تواند با بهره گیری از راهبردهای ذیل تدریس شود:

 ارایه محتوای آموزشی از طریق رو در رو و با استفاده از روش تدریس سخنرانی و مورد کاوی −

 یتجزیه و تحلیل فرصت های کارآفرینی محلی و منطقه ا −

بکارگیری وسایل و ابزار چند رسانه ای همچون فیلم از فرایند شناسایی و بهره برداری از فرصت های کارآفرینی محلــی  −

 و منطقه ای
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 منابع آموزشی. 4

 منابع اصلی:

 یزد. ( اصول و روش های بر نامه ریزی منطقه ای چاپ سوم انتشارات درسا،1383زیاری ،کرامت اله(.1

  .سازمان مدیریت صنعتی ی: زمان مناسب، مکان مناسب.نیکارآفر فرصت های (1391) محمود مرادی،.2

(. فرصت هــا و ایــده هــای کــارآفرینی تحلیــل و ارزیــابی 1390یدالهی فارسی، جهانگیر؛ گالبی، امیر محمد و مهرابی، رزا ).3

 محیط. سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.

 

 منابع فرعی:

 . جهاد دانشگاهیهافرصت صیو تشخ  ینیکارآفر(.1390مهرمنش، محسن ) .1
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 چاپ دوم دانشگاه یزد. ( برنامه ریزی کاربردی اراضی،1384) کرامت الهزیاری،  .3
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7. Klein, P. G. (2008). Opportunity discovery, entrepreneurial action, and economic 
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8. McMullen, J. S., & Shepherd, D. A. (2006). Entrepreneurial action and the role of 

uncertainty in the theory of the entrepreneur. Academy of Management Review, 31(1), 
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9. McMullen, J. S., Plummer, L. A., & Acs, Z. J. (2007). What is an entrepreneurial 

opportunity?. Small Business Economics, 28(4), 273-283. 

10. Rae, D. (2007). Entrepreneurship: from opportunity to action. Macmillan 

International Higher Education. 

 

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

 گیرد.های آموزشی انجام میبه منظور تعیین سطح اطالعات علمی پیشنیاز در این درس قبل از شروع فعالیت ارزشیابی  آغازین:

 بی و بهره برداری کارآفرینی. پرسش و پاسخ از دانشجو معلمان و شناسایی میزان آشنایی آنها با مفهوم شناسایی، ارزیا

پس از پایان هر فصل استاد مربوطه می تواند میزان یادگیری دانشجویان را با بهره گیری از یکی از روش های   ارزشیابی تکوینی:

کل نمره ی ارزشیابی را شامل می    %50مره ی ارزشیابی تکوینی  آزمون و یا انجام یک فعالیت کالسی/گروهی ارزشیابی نماید.ن

 نمره تعلق می گیرد. 6نمره  در یادگیری و در بخش عملکردی  1فصل درس یعنی  3ود و به هر یک از ش
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پایانی نمره ی    :ارزشیابی  انجام شده آزمون می گیرد.  های  و مورد کاوی  داده شده  از محتوای آموزش  استاد  پایان درس  در 

نمره تعلق می    7نمره و به پروژه پایانی    1فصل درس    3هر یک از   کل نمره ی ارزشیابی را شامل می شود و به  %50ارزشیابی پایانی  

 گیرد.

 فعالیت های گروهی می تواند بصورت نقد و بررسی زندگینامه ی صاحبان کسب و کار و کارآفرینان انجام شود.  :کارپوشه
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 شغلی«-سرفصل درس » برنامه ریزی مسیر تحصیلی

 معرفی درس و منطق آن:  .1

شناخت خود، شخصیت، عالقه، رغبت، نگرش و انگیزش است تا بدان وسیله بتوان برای آینده تحصیلی و  هدف از این دوره 

شغلی خود برنامه ریزی نمود و کسب دانش و تجربه در این حوزه، سایر دانش آموزان و دانشجویان را برای شناخت خود  و  

گردد که جامعه به چه مشاغلی نیاز دارد. با  نیز آشنا می فی با نیازهای محیطیعالیق تحصیلی و شغلی خود هدایت کند. از طر

برنامه ریزی، مسیر رسیدن به اهداف روشن و از اتالف وقت جلوگیری خواهد شد. همچنین فرد بهتر می تواند میان اهداف  

 متنوع خود ارتباط به وجود آورد و فعالیت هایش هدفمند و برای توسعه خود برنامه ریزی کند. 

 س مشخصات در 

 نظرینوع درس: 

 2 تعداد واحد:

 ساعت 32تعداد ساعت: 

 شایستگی کلیدی:

 موضوعی  

 نیاز:پیش

 مدیریت اداری و مالی 

استاد متخصص برای  

تخصص در   تدریس:

حوزه علوم تربیتی، روان  

شناسی تربیتی، مشاوره  

تحصیلی و شغلی مورد  

تایید گروه آموزش کار و  

 فناوری

 شغلی«-ریزی مسیر تحصیلینام درس به فارسی: » برنامه 

  career path planning academic      نام درس به انگلیسی:

پیامدهای یادگیری: در پایان ایتن واحتد یتادگیری دانشتجومعلم قتادر 

 خواهد بود:

 توانایی ها، استعدادها، شایستگی ها و مهارت های خود و دیگران را تحلیل نماید.  .1

 های شخصیتی را بشناسد و به کار برد. ابزار مختلف برای شناسایی سبک   .2

 عوامل انگیزشی )درونی و بیرونی(  را تقسیم بندی نماید.  .3

 میان اهداف کاری، تحصیلی، خانوادگی و سایر اهداف ارتباط به وجود آورد.  .4

 ارتباط معناداری میان رشته ها و مشاغل قدیم و جدید به وجود آورد.  .5

ید و توان برنامه ریزی برای دستیابی به  بتواند برای خود و دیگران هدفگذاری نما .6

 هدف را داشته باشد. 

 برای خود برنامه توسعه فردی طراحی نماید. .7

با کسب دانش و مهارت در این درس، در هدایت دانش آموزان به سمت رشته و   .8

 شغل مناسب، موفق عمل نماید. 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت −

 خودشناسی  فصل اول: 

 سایی توانایی ها، مهارت ها و استعدادها و ابزار اندازه گیری آنشنا -

 شناسایی سبک های شخصیتی و ابزار اندازه گیری آن -

 آشنایی با مفاهیم ادراک، نگرش و ارزش ها و روش های ارزیابی آن -

 انگیزش و انواع آن -

  تکالیف یادگیری:
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 یکدیگر تشخیص دهد. مفاهیم استعداد، توانایی، مهارت و سبک های شخصیتی را از  -

 ابزار مناسب برای سنجش استعداد، توانایی، مهارت و سبک های شخصیتی را بداند.  -

 تفاوت میان ادراک، نگرش، ارزش و انگیزش را تشخیص دهد.  -

 تفاوت میان ابزارهای کامپیوتری و غیرکامپیوتری را تشخیص دهد. -

 تکالیف عملکردی:
 را تکمیل نموده و تفاوت میان آن ها را تحلیل نماید.    پرسشنامه مایرز بریگز و پنج بزرگ و دیسک  -

 بینه، وکسلر، ریون، حافظه سنجش مهارت،   ابزارهای متنوع موجود در بازار مانند تست استنفورد -

(،  vocational aptitude test(، آزمون استعداد شغلی)basic skills testانواع آزمون آزمون مهارت پایه) -

(،  conformity conformance test(، آزمون انطباق)scholastic aptitude test)آزمون استعداد تحصیلی 

(، آزمون توانمندی  ability competency test(، آزمون توانایی) field track change testآزمون تغییر رشته)

  (و ... را competency qualification test(، آزمون صالحیت)general competency testهای عمومی)

 بشناسد  و حداقل سه نمونه از آن ها را بررسی و در کالس ارائه نماید. 

 پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر را تحلیل نماید.  -

 با توجه به آزمون ها، وضعیت استعدادف شخصیت و هوش خود را توصیف نماید.  -

 اید. با تشکیل گروه،  مشاهده و مصاحبه ، ادراک افراد گروه را درباره موضوعی تحلیل نم -

 درباره انواع استعدادها، ادراک و خطاهای ادراکی تحقیق نماید. -

 

 و مشاغل  یلیتحص  یدوم: شناخت رشته ها فصل

 )نظری، فنی و حرفه ای و کار دانش(  آشنایی با رشته های تحصیلی -

 آشنایی با مشاغل و حرف قدیم و جدید   -

 آشنایی با مشاغل هر رشته)نظری، فنی و حرفه ای و کار و دانش(  -

 آشنایی با مدل شایستگی مشاغل   -

 تکالیف یادگیری: 

با تسلط بر رشته های تحصیلی)نظری، فنی و حرفه ای و کار دانش(، دروس، شرایط ورود به دانشگاه، مشاغل مــرتبط بــا  -

 آن رشته را بشناسد و تفاوت میان آن ها را تشخیص دهد.

 نیازهای شغلی و حرفه ای جامعه خود را تحلیل نماید.  -

 ت و محدودیت های هر رشته را تحلیل نماید.امکاتا -

 تهدیدها و فرصت های مربوط به هر یک از مشاغل مورد عالقه را تحلیل نماید.  -

 آخرین دفترچه آزمون های دانشگاهی را مرور و موسسات عالی و رشته های مربوطه را تحلیل نماید.  -

 سایت هایی چون اونت را تحلیل نماید. -
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 درسایت ها و روزنامه ها و مجالت را تحلیل نماید.  آگهی های استخدامی موجود -

 تکالیف عملکردی:

 درباره توانمندی ها، مهارت ها، نگرش و ارزش های مرتبط با چند شغل مورد عالقه خود تحقیق نماید.  -

 درباره مشاغل جدید در ایران و خارج از ایران تحقیق نماید. -

 به فرصت ها و محدودیت ها پیشنهاد دهد. به صورت بارش فکری مشاغل نوآورانه ای با توجه  -

 پوستری از رشته ها و مشاغل تهیه نماید. -

 شغل مورد نظر را تحلیل نماید و درباره مدل شایستگی آن تحقیق کند.  -

 پرسشنامه ها، فیلم ها و مصاحبه های شغلی تهیه و در کالس ارائه دهد. -

 ماید.فهرستی از مشاغل موجود در صنعت، خدمات و کشاورزی تهیه ن -

 از جداول طبقه بندی مشاغل استفاده نماید. -

 آزمون هالند را تحلیل و مولفه های مربوط به آن را استخراج و در کالس ارائه دهد.  -

 

 نیازسنجی و نیازآفرینی در جامعه : سومفصل 

 شناسایی وضعیت موجود مشاغل در محله، روستا و یا شهر   -

 حله، روستا و شهرشناسایی فرصت های اشتغال و کارآفرینی در م -

 آشنایی با کسب و کارهای مجازی  -

  تکالیف یادگیری:

 بحث و تبادل نظر درباره نیاز های شغلی در محله ها، روستاها و شهرها -

 مباحث  کسب و کار و کارآفرینی را از یکدیگر تشخیص دهد و مثال هایی در این زمینه ارائه دهد.  -

 .نماید تحلیل و مشاهده  آینده  مشاغل و کارآفرینی درباره  هایی کلی  -

 تکالیف عملکردی:
 گزارشی از وضعیت مشاغل امروز تهیه نماید. -

 مصاحبه و گزارشی درباره نیازهای شغلی آینده ارائه دهد. -

 

 فصل چهارم: برنامه ریزی و هدف گذاری 

 هدفگذاری)ارتباط اهداف فردی، خانوادگی ، تحصیلی و شغلی(  -

 تصمیم گیری)انتخاب(  -

 یلی و شغلیبرنامه ریزی تحص -

  تکالیف یادگیری:

 بتواند میان اهداف مختلف ارتباط برقرار نماید. -
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 بهترین گزینه را با توجه به شرایط خود و جامعه انتخاب نماید.  -

 انواع برنامه ریزی را بشناسد و برای دستیای به هدف خود برنامه ریزی نماید. -

 خود تشخیص دهد. برای یادگیری  منابع متعددی را  -

 ملکردی:تکالیف ع

 تحصیلی خود را نوشته و آن را ارائه نماید.-در گروه های سه نفره برنامه ریزی شغلی -

کیس های مختلف و پیامدهای هریک را تحلیل نماید )مثال اگر به شما در فالن رشته بورس دهند، فرصــت اســتخدام در  -

 اداره دولتی برای شما فراهم می شود...چه می کنید(

 

 زی توسعه فردی : برنامه ری پنجمفصل 

 شناسایی و انتخاب مشاغل موردنظر -

 ترسیم مسیرهای پیشرفت شغلی و تحصیلی -

 منابع یادگیری -

  تکالیف یادگیری:

 بحث و گفتگو درباره راه های دستیابی به شغل مورد نظر -

 بحث و گفتگو درباره راه های دستیابی به رشته تحصیلی دانشگاهی مورد نظر -

 ادگیریبحث و گفتگو درباره منابع ی -

 تکالیف عملکردی:

 وضعیت موجود و مطلوب خود را نوشته و برای رفع شکاف آن، راه حل ارائه دهد. -

 برنامه شغلی و تحصیلی و مسیر رسیدن به آن را  در قالب نقشه ذهنی و یا شکل و نمودار ارائه دهد. -

 حرفه ای خود را تحلیل نماید.-راه های رسیدن به اهداف تحصیلی -

 ف خود را برای دستیابی به هدف تحلیل نماید.نقاط قوت و ضع -

 راهبردهای تدریس و یادگیری  .7

 استفاده از راهبردهای بحث و گفتگو و سخنرانی جهت توضیح مباحث   -

 استفاده از تک نیک های یادگیری همیارانه -

 استفاده از یادگیری معکوس در انجام فعالیت ها -

 ابع مفید و معتبر استفاده از روش مطالعه فردی در خصوص شناخت من -

 استفاده از بارش فکری -

 مشاهده کلی  های آموزشی برای هدایت تحصیلی و  شغلی -

 

 منابع آموزشی .8
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استاد این درس در انتخاب منابع مرتبط با مباحث مربوطه آزاد است. همچنین منابع پیشنهادی زیر می توانند مورد استفاده قرار 

 گیرند:

 :اصلی منابع 

 شغلی  -(. هدایت تحصیلی:طراحی مسیر زندگی تحصیلی1397ی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش)اداره کل امور تربیت .1

 ویژه مدیران، مشاوران و کارکنان. الگوی دانش بنیان.  

  توازن  های  مولفه  بر  تاکید  با:  شغلی  و  یلیو مشاوره تحص  ییراهنما (.1397پرویزیان، محمدعلی، مجیدی سرشت، محمد) .2

 ، انتشارات لیما.آموزان دانش شغلی آینده  و تحصیلی انگیزه  تحصیلی، هدایت  تحصیلی،

  دانش یلیتحص  تیهدا مناسب ی راهنما ییایرو نده یآ ساخت و خود  کشف: هدف  تا ای(. از رو1397)محمد  ان،یپورمهد   . 3

 . انتشارات توانگران.رستانیدب آموزان

 : فرعی منابع 

 و تیــ موفق ریمســ  انتخــاب  رییــ تغ  یبــرا  ییهــا  ده یا  ،یفرد  ی  توسعه  یزیر  برنامه  و  خود  بر  تیریمد(  1396)بهزاد  ،یابوالعالئ .1

 یصنعت تیریمد سازمان دوم، چاپ ،یشخص توسعه

 یمنــاد یفرهنگــ  موسسه(. متوسطه  اول)دوره    شاوره م  و  ییراهنما  یها  تیفعال  و  ها  برنامه(.  1396)همکاران  و  داهللی  ،یتوکل .2

 انتشــارات. گــرانید و فرشــاد  زاده،  محســن  ،  محمــد  یعلــ   ،ینظــر  ترجمه  ،یشغل  مشاوره (.  1388)یج  ورنون  زونکر،.تیترب

 .سمت

 فــردوس، انتشــارات(. 1371)پــور زنــدی طیبــه ترجمه  شغلی،  و  تحصیلی  زندگی  ریزی  برنامه  و   بررسی  بروس،  ئی،  شرترز، .3

 .سوم چاپ

 فرهنگی های پژوهش دفتر اعرابی، سیدمحمد و پارسائیان علی ترجمه اول، جلد سازمانی رفتار(1395)استفن رابینز، .4

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی( .3

 پرسش و پاسخ درباره خودشناسی و شناخت محیط، رشته ها و مشاغل  ارزشیابی  آغازین:

 نمره( 4نمره( و هدف گذاری ) 4نمره(، تحلیل نیازهای محیطی) 4ودشناسی)تحلیل آزمون های خ ارزشیابی تکوینی:

 نمره(  6آزمون پایان ترم . پروژبرنامه ریزی توسعه فردی برای خود و ارزیابی آن ) ارزشیابی پایانی:

 نمره(2) :کارپوشه

 

https://www.adinehbook.com/gp/product/6226360070/ref=sr_1_1000_title_1
https://www.adinehbook.com/gp/product/6226360070/ref=sr_1_1000_title_1
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 سرفصل درس » گیاه شناسی«
 .معرفی درس و منطق آن: 1

تواند هم روح می  طبیعت  با  و    ارتباط  داشت  کاشت،  با  این درس، آشنایی  باشد.  هدف  برای کسب درآمد  منبعی  هم  و  بخش 

با   باشد.  همچنین  دانشجو   انواع کشت می  برخی گیاهان و  با کاشت   به  شرایط آب  هوایی است و آشنایی  با توجه  برداشت 

ا، دارویی و سمی در طبیعت. همچنین گلخانه و  برداشت  سنتی و مدرن آشنا می شود. با گیاهان مختلفی از جمله تصفیه کننده هو 

 محصوالت گلخانه ای بررسی می شود و کشاورزی ارگانیک مورد بررسی قرار می گیرد. 

 مشخصات درس

 عملی -نظرینوع درس: 

 واحد 2 تعداد واحد:

 ساعت 48تعداد ساعت: 

 شایستگی کلیدی:

 موضوعی  

 -نیاز: پیش

استاد متخصص برای  

متخصص در    تدریس:

وزش و ترویج کشاورزی ،  آم

زیست شناسی گیاهی، علوم  

 گیاهی،  باغبانی و زراعت 

مورد تایید گروه آموزش کار 

 و فناوری 

 نام درس به فارسی: گیاه شناسی

  Botany/Biological sciences        نام درس به انگلیسی:

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشتجومعلم قتادر خواهتد 

 بود:

خوابانیدن،   1 زدن،  قلمه  دانه،  کردن)کشت  زیاد  و  کاشت  های  روش  انواع  شناخت  با 

 تقسیم بوته و گرفتن پاجوش(، مهارت تکثیر و کاشتن گیاهان متنوع را کسب می کند.

با روش های داشت محصول)آبیاری، سله شکنی، وجین کردن، کود دادن، سم پاشی،   2

 از گیاهان را کسب می کند.واکاری و خاک دادن( ، مهارت نگهداری 

با مطالعه برداشت محصول به شیوه سنتی و مدرن، امکان مقایسه بین این دو روش را   3

 پیدا می کند. 

شناخت درباره مشاغل و کسب و کارهای مختلف در زمینه پرورش گل و گیاه کسب   4

 می کند.

آمد  با کسب مهارت های کاشت، داشت و برداشت، ایده های خالقانه برای کسب در 5

 در این حرفه به دست آورد.

 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت −

 فصل اول:  کاشت گیاهان

 هوا و اقلیم شناسی -

 آشنایی با روش های کاشت -

 تکالیف یادگیری: 

 شرایط آب و هوایی را برای کاشت محصوالت مختلف را مطالعه می کند. -

 ه تحلیل می کند. انواع روش های کاشت بذر و انواع گل و گیا  -
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 تکالیف عملکردی:
 گزارشی از کاشت، داشت و برداشت یک محصول ارائه دهد.  -

 فیلمی از آفات گیاهان  مشاهده نماید. -

 بذر یکی از سبزیجات/دانه ی یک گیاه را کاشته و از کاشت تا برداشت را در قالب گزارش ارائه دهد.  -

 

 فصل دوم: داشت و برداشت گیاهان 

 انواع آبیاری -

 صلخیزی خاک و تغذیه )کود و کمپست(حا -

 شناخت و کنترل آفات  -

 تکالیف یادگیری: 

 انواع آبیاری را بررسی می کند. -

 کود  وکمپست و نحوه کاربرد آن را تحلیل می کند.  -

 آفات را می شناسد و راه های پیشگیری از آفات را مطالعه می کند  -

 در صورت آفت، را ههای درمان آن را می شناسد.  -

 ملکردی:تکالیف ع

 گزارشی تصویری از انواع آبیاری تهیه نماید  -

 دو گیاهی که به آن کود داده شده و کود داده نشده را با یکدیگر مقایسه نماید. -

 فیلمی از آفات زدگی گیاهان مشاهده و آن را تحلیل نماید. -

 راه های آفت زدگی را به کار برد. -

 ارائه دهد. درباره مباحث این فصل با توجه به گیاه خود گزارش  -

 

 فصل سوم: گیاهان خاص

 گیاهان آپارتمانی -

 کاکتوس -

 زعفران -

 گیاهان تصفیه کننده هوا -

 گیاهان سمی -

 تکالیف یادگیری: 

 انواع گیاهان آپارتمانی را توضیح دهد..

 انواع کاکتوس و پرورش آن را مطالعه کند. 
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 گیاهان سمی را تشخیص دهد.  

 گیاهان تصفیه کننده هوا را تشخیص دهد. 

 ران، مزایای آن و نحوه کاشت آن را بررسی نماید.زعف

 تکالیف عملکردی:

 یکی از گیاهان آپارتمانی، کاکتوس و یا زعفران را پرورش دهد. -

 گزارشی از گیاهان سمی ارائه دهد. -

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری −

 استفاده از راهبردهای بحث و گفتگو و سخنرانی جهت توضیح مباحث   -

 ک های یادگیری همیارانهاستفاده از تک نی -

 استفاده از یادگیری معکوس در انجام فعالیت ها -

 استفاده از روش مطالعه فردی در خصوص شناخت منابع مفید و معتبر  -

 استفاده از بارش فکری -

 نمایش کلیپهای آموزشی -

 منابع آموزشی −

 منابع اصلی:

هــم، کشــاورزی و غــذا، وزارت آمــوزش و آب و خاک و گیــاه، دوره دوم آمــوزش متوســطه، فنــی و حرفــه ای، پایــه د .1

 1391-1392پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی، 

تولید محصوالت باغی، دوره دوم آموزش متوسطه، فنی و حرفــه ای، پایــه دهــم، کشــاورزی و غــذا، وزارت آمــوزش و  .2

 1393-1394پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی، 

 (. گیاهشناسی عملی، تشریح، انتشارات سینا رایانه1383امیرحسین) کاویانی، بهزاد، صادقی، حمید، دارابی، .3

 

 منابع فرعی:

(. وزارت آموزش و پرورش، گروه برنامه ریزی درســی 1388استاندارد مهارت و آموزشی، کشتکار گلخانه های خاکی) .1

 کشاورزی.

ردهای ملــی کشــاورزی ارگانیــک .اســتاندا(1388بانی، ر.، کوچکی، ع.، جهان، م.، نصیری، م.، و رضــوانی مقــدم، پ. ) .2

)زیستی( ایران: مفــاهیم اصــول و اهــداف تولیــدات زیســتی و اســتانداردهای تولیــد محصــوالت زراعــی و بــاغی. نشــریه 

 129- 142.صفحات  1.شماره  1بومشناسی کشاورزی، جلد 

 (. گل های آپارتمانی و سبزیکاری. انتشارات آییژ.1388کیانمهر، هرمزدیار) .3
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 ، 46رویکرد والدین به مصرف غذاهای ارگانیک. ترجمه م. داوری. ماهنامه ســیاحت غــرب، شــماره (. 1386لیبی، ک. ) .4

 .106-108صفحات 

بررسی نگــرش مصــرفکنندگان بــه محصــوالت ارگانیــک. خالصــه مقــاالت دومــین (.  1386)لیاقتی، ه.، و محمودی، ح.   .5

 .نشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.گرگان: دا 1386مهر  26-25همایش ملی کشاورزی بومشناختی ایران 

در کشت مخلــوط بــا غــالت، حبوبــات و  ارزیابی عملکرد زعفرانکوچکی، علیرضا، نجیب نیا، سمانه، گانی، بختیار اهلل.  .6

 . 1شماره  7، مجله پژوهش های زراعی ایران، جلد گیاهان دارویی

اهان زینتی در باغ و خانه. انتشارات تحقیقات آموزش (. پرورش گل و گی1392میرزاخانی، عباس، عظیمی، محمدحسین) .7

 کشاورزی و منابع طبیعی)تاک(.

هنر در خانه، دوره دوم آموزش متوسطه،کاردانش،خدمات، وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی،  .8

1394-1393 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی( −

 باره نحوه کاشت، داشت و برداشت گیاهان پرسش و پاسخ در ارزشیابی  آغازین:

 نمره 10 ارزشیابی تکوینی.

: به صورت عملی محصوالت مختلفی را بکارد/ نگه داری کند و برداشت کند. پروژه کاشت، داشت، برداشت  ارزشیابی پایانی

 نمره( 10)
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 سرفصل درس » مهارت های ارتباطی و مشاوره ای« 

 معرفی درس و منطق آن: . 1

هارت های ارتباطی یکی از ویژگی های مهم هر فردیست به ویژه افرادی که در نظام تعلیم و تربیــت فعالیــت مــی کننــد و داشتن م 

عالوه بر آن تشخیص درست و به موقع مسائل و توانایی ارائه خدمات مشاوره ای، از اهمیتی بسیار برخوردار است . در این درس به 

ث برقراری یک ارتباط معنادار می شود توجه شده است. همچنین مهــارت هــای ارتبــاطی  و بررسی مفهوم ارتباط و عواملی که باع

 مشاوره ای بررسی و در نهایت راهکارهای مداخله ای بررسی می گردد.

 

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد 2تعداد واحد:

 ساعت 32تعداد ساعت: 

 شایستگی کلیدی:

 موضوعی  

 نیاز:پیش

 - 

  دریس:استاد متخصص برای ت
متخصص در روانشناسی، مشاوره، علوم  

تربیتی مورد تایید گروه آموزش کار و  

   فناوری

 نام درس به فارسی: » مهارت های ارتباطی و مشاوره ای«

 Communication and counseling skillsنام درس به انگلیسی:        

در پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قتا

 خواهد بود:

با شناخت و درک مفهوم ارتباط، ارتباط اثربخش را بشناسد و موانع و   -5

 خطاهای آن را تشخیص دهد. 

ای   -6 شیوه  به  بتواند  و  بشناسد  را  دیجیتال  و  غیرکالمی  کالمی،  ارتباط 

  نوین و خالقانه ازآن استفاده نماید.

 از راهکارهای مداخله ای در کار مشاوره استفاده نماید. -7

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .2

 

 فصل اول:  مفاهیم ارتباط انسانی و مشاوره ای 

 آشنایی با مفهوم ارتباط -

 ارتباط اثربخش -

 موانع و خطاهای ارتباطی -

 آشنایی با مفهوم مشاوره  -

 تکالیف یادگیری: 

 رتباطی و مشاوره پرسش و پاسخ، بحث و گفتگو و تبادل اطالعات در خصوص ارتباط موثر و موانع ا -

 ارائه مثال هایی در زمینه ارتباط اثربخش و غیراثربخش -

 تکالیف عملکردی:
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 ارائه گزارشی در خصوص تجربه خود از ارتباط با دیگران در طی یک هفته و تحلیل موانع ارتباطی -

 تحلیل فیلم و کیس های مختلف و تحلیل آن با توجه به ارتباط و موانع ارتباطی  -

 

 های ارتباطی فصل دوم: شیوه

 ارتباط کالمی -

 ارتباط غیرکالمی -

 ارتباط دیجیتال  -

 تکلیف یادگیری:

 پرسش و پاسخ و بحث پیرامون ارتباط کالمی و انواع ارتباط کالمی، ارتباط غیرکالمی)زبان بدن ( و ارتباط دیجیتال  

 تکالیف عملکردی:

 فیلمی از زبان بدن یک معلم در کالس درس را تحلیل و تفسیر نماید.  -

 مزایا و معایب برقرار ی ارتباط و شیوه های مختلف را بیان نماید.  -

 ارتباط دیجیتال و نحوه استفاده از این ارتباط در فرآیند یاددهی یادگیری را تحلیل نماید.  -

 

 فصل سوم: مهارت های ارتباطی و مشاوره ای

 گوش دادن فعال -

 ابراز احساسات -

 سخن گفتن و فن بیان -

 گفتگو -

 مذاکره  -

 کارتیمی -

 تکالیف یادگیری: 

 پرسش و پاسخ درباره ویزگی های گوش دادن فعال -

 بحث درباره روش های ابراز احساسات -

 بیان تجربیات درباره سخنرانی های تأثیرگذار -

 بحث و پرسش و پاسخ درباره گفتگو ومذاکره  -

 تکالیف عملکردی:

 ده دقیقه پیرامون موضوعی سخنرانی نماید. -

 شته شود. موضوعی در کالس به گفتگو گذا  -
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پیرامون موضوعی در کالس مذاکره انجام گردد. )موضوع مذاکره می تواند فروش محصول یا دفاع از یک ایده برای   -

 راه اندازی کسب و کار باشد و طرف دیگر مشتری و یا سرمایه گذار قرار گیرد(

 نمایشی درارتباط با ابراز احساسات در کالس اجرا گردد. -

 

 اخله ای در کار رسمی مشاوره فصل چهارم: راهکارهای مد
 رویکرد حل مسأله -

 بازی درمانی -

 هنردرمانی)نمایش درمانی، موسیقی درمانی( -

 تکلیف یادگیری: 

 بحث و تبادل نظر درباره هریک از روش های مداخله ای در مشاوره  −

 تکالیف عملکردی:

 .نماید تحلیل شرایط بهبود در را نوشتن و نمایش بازی، هنر، و نقش  بررسی زمینه این در را هایی نامه پایان و مقاالت -

نفره یکی از دوستان داوطلب مساله ای را در خصوص رشته و شغل مطرح نماید و سایر دوستان با توجــه   5در گروههای   -

 به مراحل حل مساله، برای آن راه حل ارائه دهند.

 ئه گزارش در کالسمصاحبه با درمانگر هنری  مبنی بر نقش هنر در ارتباطات و بهبود آن و ارا -

 راهبردهای تدریس و یادگیری  −

 استفاده از راهبردهای بحث و گفتگو و سخنرانی جهت توضیح مباحث   -

 استفاده از مشاهده مستقیم و یا غیرمستقیم -

 استفاده از شیوه های مشارکتی و کارگروهی  -

 فهم مطالب به صورت کاربردی استفاده از راهبردهای فعال و پویا برای برانگیختن دانشجویان جهت یادگیری و -

 استفاده از روش مطالعه فردی در خصوص شناخت منابع مفید و معتبر  -

 

 منابع آموزشی −

 :اصلی منابع 

(. مشاوره با دانش آموزان در مدارس)مهارت ها  1387اصغری پور، حمید، اصغری پور، نگار و منوچهر فضلی خانی) .1

 و کاربردها برای معلمان(. انتشارات ورای دانش 

 (. ارتباطات انسانی، جلد اول و دوم، انتشارات رسا. 1395فرهنگی، علی اکبر) .2

رقیه،   .3 موسوی،  ترجمه  بیکپارچه(،  رویکردی  مشاوره)در  عملی  های  مهارت  دیوید،  گلدارد،  کاترین،  گلدارد، 

 (. مانتشارات سازمان مطالعه و تدوین علوم انسانی.1396پورشهریاری، مه سیما)

 : فرعی منابع 
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 (. انتشارات نص. 1397اصل مذاکره، ترجمه محمدرضا شعبانعلی) 53ن، لی، تامپسو .1

 گلسر، ویلیام، گلسر، کارلین، زبان نظریه انتخاب، ترجمه علی صاحبی، چاپ پنجم، انتشارات رشد فرهنگ.  .2

 (. ارتباط شناس)ارتباطات انسانی میان فردی گروهی و جمعی(. انتشارات سروش1396محسنیان رلد، مهدی) .3

(.   1393ورذن، امی، آدامز، مارتین، مهارت های مشاوره و روان درمانی وجودی، ترجمه یوسف زاده، ایمان)وان د  .4

 انتشارات دانژه 

کاظم   .5 فاطمه  و  رقیه  ارجی،  عفت،  یحیایی،  عباس،  مقدم،  بهزادی  ترجمه  موثر،  ارتباط  ویوور،  ال  ساندرا،  هیبلز، 

 (. 1392زاده)

 

 شنهادی(راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پی. 5

 ارزشیابی  آغازین: پرسش و پاسخ از دانشجویان برای آگاهی از میزان اطالعات آن ها  

 ارزشیابی تکوینی: تحلیل فیلم، کیس و امور روزمره، مطالعه مقاالت علمی و روش های نوین درمان 

 نمره( 6نمره(، آزمون کتبی)  4س)نمره(، تهیه مایندم  از در3نمره(، تحلیل کیس یا فیلم) 7ارزشیابی پایانی: آزمون شفاهی)

به نظر می رسد بخشی از آزمون بهتر است به صورت شفاهی برگزار شود تا تقویت مهارت های ارتباطی در دانشجویان  مشاهده  

 شود.  
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 سرفصل درس »راهبردهای تدریس در آموزش کار و فناوری« 

 معرفی درس و منطق آن: . 1

ریس در رشــته تخصصــی آنهــا، منجملــه آمــوزش کــار و فنــاوری، باعــث افــزایش آشنایی معلمان بــا راهبردهــای تــد     

شایستگی های آنها در موقعیت  آموزشی می شود. مسئولیت معلمان در اثر بخشی موضوعات آموزشی امری اثبــات شــده 

هــای آموزشــی  است و نیازمند عمل آنها بر اساس دانش و یافته های علمی و همچنین انطباق یافته های علمی در موقعیــت

و کالس درس می باشد. لذا کسب دانش درباره »راهبردهای تدریس« در حوزه »آموزش کار و فناوری« و توانایی تبدیل 

این دانش به عمل، از ضروری ترین و مهم ترین »ابزارها« برای معلمان کنونی و آینده برای هرگونه فعالیت مــوثر و موفــق 

انشجویان با تکیه بر توان هنری خود و کسب تجربه های شخصی و گروهی موفــق آنها محسوب می شود. در این درس، د

در زمینه راهبردهای تدریس و آموزش، کلیدهای اثربخشی آموزش را برای توانمنــدتر کــردن شــاگردان خــود در حــوزه 

 یادگیری  کار و فناوری و به کارگیری آن در موقعیت های واقعی زندگی را می آموزند.

 مشخصات درس

  -نظری   نوع درس:

 عملی 

 1+1تعداد واحد: 
 ساعت 48تعداد ساعت:

شایستگی کلیدی: 

 موضوعی  -تربیتی

اصول و   نیاز:پیش

 روشهای تدریس 

استاد متخصص برای  

مورد تایید   تدریس:

گروه آموزش کار و  

 فناوری

 نام درس به فارسی: راهبردهای تدریس در آموزش کار و فناوری

 Educational Strategies in affair and technology نتام درس بته انگلیستی:

education  

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

 راهبردهای آموزشی در کار و فناوری را معرفی و تشریح نماید.   -4

اب  یک یا چند راهبرد آموزشی را متناسب با هر یک از مباحث کار و فناوری انتخ -5

 و معرفی نماید. 

در مقام یک معلم بتواند راهبردی انتخابی را به طور عملی برای یک موقعیت   -6

 آموزشی، تنظیم و اجرا نماید.

با شناخت منابع مختلف و معتبر در این حوزه، دانش خود را در خصوص   -7

 راهبردهای نوین آموزشی در فلسفه و منطق به روز کرده و ارتقاء دهد. 
 

 ادگیری، محتوای درس و ساختار آن:های ی فرصت .2

 

 فصل اول: کلیات 

 مفهوم شناسی راهبرد های آموزشی  -

 بررسی ارتباط و تفاوت بین راهبرد آموزشی با روش تدریس -

 معرفی انواع راهبردهای آموزشی) راهبردهای آموزشی مستقیم، غیر مستقیم و...( -
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 مبانی نظری راهبردهای آموزشی  -

 کارگیری راهبردهای آموزشی اصول، زمینه ها و شرایط به  -

 محیط یادگیری و راهبردهای تدریس -

 نظریه های مطرح در حوزه راهبردهای آموزشی  -

 منطق درس کار و فناوری و راهبردهای آموزشی متناسب با آن  -

 تکلیف یادگیری: 

 پرسش و پاسخ و تعامل در مباحث صورت گرفته -

 تکلیف عملکردی:

 در فصلارائه خالصه ای از موضوعات مطرح شده  -

 راهبرد مباحثه محور)گفتگویی(فصل دوم: 

 معرفی راهبرد مباحثه محور و بررسی مبانی نظری آن  -

 اصول به کارگیری راهبرد مباحثه محور  -

 زمینه های به کارگیری راهبرد مباحثه محور  -

 مراحل اجرایی و فرایند به کارگیری راهبرد مباحثه محور  -

 محور  اثرات مستقیم و غیرمستقیم راهبرد مباحثه -

 استفاده از راهبرد موردنظر در آموزش کار و فناوری    -

  تکلیف یادگیری:
 تشریح و توضیح راهبرد مباحثه محور در کالس درس -

 تکلیف عملکردی:

 ارائه یک نمونه عملی از آموزش کار و فناوری با راهبرد مورد مطالعه -

  

 راهبرد کاوش گروهی)هنر استنباط( فصل سوم: 

 گروهی و بررسی مبانی نظری آنمعرفی راهبرد کاوش  -

 اصول به کارگیری راهبرد کاوش گروهی  -

 زمینه هاو شرایط به کارگیری راهبرد کاوش گروهی  -

 مراحل اجرایی و فرایند به کارگیری راهبرد کاوش گروهی  -

 آثار مستقیم و غیرمستقیم راهبرد کاوش گروهی  -
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 تطبیق راهبرد موردنظر با آموزش کار و فناوری   -

 

 ری: تکلیف یادگی

 بحث و گفتگو درباره نحوه استفاده از راهبرد مورد نظر در آموزش کار و فناوری -

 تکلیف عملکردی: 

 انتخاب یک موضوع و اجرای آن با استفاده از راهبرد مورد نظر در کالس -

 

 فصل چهارم: راهبرد آموزشی مبتنی بر تمرین و تقویت مهارت 

 مهارت و بررسی مبانی نظری آن  معرفی راهبرد آموزشی مبتنی بر تمرین و تقویت -

 اصول به کارگیری راهبرد آموزشی مبتنی بر تمرین و تقویت مهارت  -

 زمینه ها و شرایط به کارگیری راهبرد آموزشی مبتنی بر تمرین و تقویت مهارت  -

 مراحل اجرایی و فرایند به کارگیری راهبرد آموزشی مبتنی بر تمرین و تقویت مهارت  -

 یم راهبرد آموزشی مبتنی بر تمرین و تقویت مهارت آثار مستقیم و غیرمستق  -

 تطبیق راهبرد موردنظر با آموزش کار و فناوری) زمینه ها و شرایط(  -

 

 تکلیف یادگیری: 

 تعامل در کالس و گفتگو درباره راهبرد مورد نظر -

 تکلیف عملکردی: 

یــن راهبــرد بــه نحــو مطلــوبی قابــل آمــوزش تهیه لیستی از مجموعه موضوعاتی که در حوزه کار و فناوری با استفاده از ا -

 هستند

 

 فصل پنجم: راهبردآموزشی شبکه محور

 معرفی راهبرد آموزشی شبکه محور و بررسی مبانی نظری آن  -

 اصول به کارگیری راهبرد شبکه محور   -

 زمینه ها و شرایط به کارگیری راهبرد شبکه محور  -

 مراحل اجرایی و فرایند به کارگیری راهبرد شبکه محور  -

 اثرات مستقیم و غیرمستقیم راهبرد شبکه محور    -

 استفاده از راهبرد موردنظر در آموزش کار و فناوری  -
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 تکلیف یادگیری: 

 ارائه تحقیقی در ارتباط با تشریح مراحل استفاده از راهبرد شبکه محور در موضوعات مرتبط با کار و فناوری -

 تکلیف عملکردی: 

 برد آموزشی شبکه محور و اجرای آنارائه یک طرح درس با تاکید بر راه -

 

 فصل ششم: راهبرد آموزشی مبتنی بر بازی

 معرفی راهبرد آموزشی مبتنی بر بازی و بررسی مبانی نظری آن  -

 اصول به کارگیری راهبرد آموزشی مبتنی بر بازی   -

 زمینه ها و شرایط به کارگیری راهبرد آموزشی مبتنی بر بازی   -

 گیری راهبرد آموزشی مبتنی بر بازی مراحل اجرایی و فرایند به کار -

 آثار مستقیم و غیرمستقیم راهبرد آموزشی مبتنی بر بازی   -

 تطبیق راهبرد مورد نظربا موضوعات آموزش در کار و فناوری  -
 

  تکلیف یادگیری:
 توضیح و تشریح مبانی نظری راهبرد آموزشی مورد نظر -

  تکلیف عملکردی:
 برد بازی های آموزشی دریکی از مباحث کار و فناوریارائه نمونه عملی در به کارگیری راه -

 

 فصل هفتم: راهبرد آموزشی مبتنی بر پروژه)پروژه محور(

 معرفی راهبرد آموزشی مبتنی بر پروژه و بررسی مبانی نظری آن   -

 اصول به کارگیری راهبرد آموزشی مبتنی بر پروژه -

 وژهزمینه ها و شرایط به کارگیری راهبرد آموزشی مبتنی بر پر -

 مراحل اجرایی و فرایند به کارگیری راهبرد آموزشی مبتنی بر پروژه -

 آثار مستقیم و غیرمستقیم راهبرد آموزشی مبتنی بر پروژه -

 تطبیق راهبرد مورد نظر درآموزش کار و فناوری  -

  تکلیف یادگیری:
 توضیح و تشریح مبانی نظری راهبرد آموزشی مورد نظر -

  تکلیف عملکردی:
 ساده در یکی از مباحث کار و فناوری و توضیح مراحل انجام آن براساس راهبرد موردنظر ارائه یک پروژه -
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 فصل هشتم: راهبرد آموزشی مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات 

 معرفی راهبرد آموزشی مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات   -

 تباطات بررسی مبانی نظری راهبرد آموزشی مبتنی بر فناوری اطالعات و ار  -

 اصول به کارگیری راهبرد آموزشی مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات  -

 زمینه ها و شرایط به کارگیری راهبرد آموزشی مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات  -

 مراحل اجرایی و فرایند به کارگیری راهبرد آموزشی مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات  -

 اهبرد آموزشی مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات آثار مستقیم و غیرمستقیم ر -

 جایگاه و تطبیق راهبرد مورد نظر درآموزش کار و فناوری  -

 تکلیف یادگیری:

 ارائه مقاالتی در خصوص تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر مقوله آموزش -

 تکلیف عملکردی: 

 عات و ارتباطاتارائه یک نمونه آموزش بر اساس  راهبرد مبتنی بر فناوری اطال -

 

 فصل نهم: راهبرد آموزشی مسئله محور 

 معرفی راهبرد آموزشی مسئله محور  -

 بررسی مبانی نظری راهبرد آموزشی مسئله محور  -

 اصول به کارگیری راهبرد آموزشی مسئله محور  -

 زمینه ها و شرایط به کارگیری راهبرد آموزشی مسئله محور   -

 رد آموزشی مسئله محور مراحل اجرایی و فرایند به کارگیری راهب  -

 آثار مستقیم و غیرمستقیم راهبرد آموزشی مسئله محور  -

 شرایط به کارگیری راهبرد مورد نظر درآموزش کار و فناوری  -     

  تکلیف یادگیری:
 معرفی پیشگامان و نظریه پردازان راهبرد آموزشی حل مسئله -

 تکلیف عملکردی: 

 هبرد حل مسئله در کالسانجام یک نمونه تدریس با استفاده از را -

 

 فصل دهم: راهبرد آموزش با واگذاری مسئولیت تدریس

 معرفی راهبرد آموزشی با واگذاری مسئولیت تدریس -

 بررسی مبانی نظری راهبرد آموزشی با واگذاری مسئولیت تدریس -
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 اصول به کارگیری راهبرد آموزشی با واگذاری مسئولیت تدریس -

 هبرد آموزشی با واگذاری مسئولیت تدریسزمینه ها و شرایط به کارگیری را  -

 مراحل اجرایی و فرایند به کارگیری راهبرد آموزشی با واگذاری مسئولیت تدریس -

 آثار مستقیم و غیرمستقیم راهبرد آموزشی با واگذاری مسئولیت تدریس -

 شرایط به کارگیری راهبرد مورد نظر درآموزش کار و فناوری  -     

 تکلیف یادگیری: 

 گفتگو در مورد شرایط به کارگیری این راهبرد در آموزش کار و فناوریبحث و  -

 تکلیف عملکردی: 

 تشریح نحوه استفاده از راهبرد مورد نظر در دروس کارگاهی رشته کار و فناوری و انجام نمونه ای ساده در کالس -

 

 فصل یازدهم: سایر راهبردهای اختصاصی کار و فناوری 

 ) کارگاه هنر، کارگاه صنایع دستی، کارگاه طراحی و سایر کارگاه (راهبرد های آموزشی کارگاهی -

 راهبردهای آموزشی مبتنی بر خالقیت جهت ایده پردازی و خلق فناوری ها وکارهای جدید  -

 راهبردآموزشی استفاده از الگوهای موفق در حوزه مختلف کار و فناوری -

 ین در آموزش موضوعات مختلفراهبردهای آموزشی مبتنی بر استفاده از تکنولوژی های نو -

 تکلیف یادگیری: 

 گفتگو درباره امکان و چگونگی بکارگیری راهبردهای نام برده در آموزش کار و فناوری در مدارس -

 تکالیف عملکردی: 

 تهیه جدولی از مجموع راهبردهای آموزشی مناسب در حوزه آموزش کار و فناوری   -

 س با استفاده از یکی از راهبردهای آموزشی آماده سازی یک نمونه تدری  -            

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 3

در این درس، آموزش های کالس درس با مشارکت همه جانبه استاد و دانشجو انجام می شود. استاد در قالب گفتارهای درسی در 

اس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع پرداخته نوبت های مقرر به معرفی هر یک از راهبردهای آموزشی اقدام می کند و دانشجو براس

و در گفتگوهای هر جلسه با آمادگی مشارکت می نماید. در همه جلسات درس، یکی از مباحث به صورت نظری ارائه می گردد و 

تگــو به صورت عملی درباره بکارگیری آن در آموزش موضوعات مرتبط با کار و فناوری به دانش آموزان در مدرســه بحــث و گف

 صورت گرفته و مثال ارائه می شود.

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:
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(. الگوهای یادگیری: ابزارهــایی بــرای تــدریس. ترجمــه محمــود 1393جویس، بروس؛ کالهون، امیلی و هاپکینز، دیوید) -1

 مهرمحمدی و لطفعلی عابدی. تهران: سمت

(. ترجمه محمدرضا بهرنگی. تهران: کمال 2015تدریس)(. الگوهای  1393جویس، بروس؛ ویل، مارشا و کالهون، امیلی ) -2

 تربیت

  های آموزشی مرآت(. راهنمای کاربردی روشهای نوین تدریس، تهران: مرکز نوآوری1394آقازاده، محرم ) -3

 منابع فرعی :

 ( رویکردهای تدریس، تهران: مهرویستا1390فنستر میچر، سولیتس ) -1

ــابر) -2 ــف ت ــابر، رال ــدیریت کــال1390ت ــای م ــه محمدرضــا ( الفب ــربخش. ترجم ــوزش اث ــرای آم ــایی ب س درس: راهبرده

 سرکارآرانی، تهران: مدرسه.

 (. راهنمای روشهای نوین تدریس، تهران: آییژ1380آقازاده، محرم و احدیان، محمد) -3

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 5

 شی در آموزش کار و فناوریسنجش میزان آگاهی فراگیران از راهبردهای آموز ارزشیابی  آغازین:

 نمره(  4آزمون میان ترم ) ارزشیابی تکوینی:

 نمره(10: آزمون پایان ترم )ارزشیابی پایانی

 نمره(  6مجموعه تکالیف عملکردی و ارائه گزارش انجام آنها در کالس )  :کارپوشه
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 سرفصل درس »طراحی آموزشی در آموزش کار و فناوری« 

 طق آن:  معرفی درس و من. 1

  که   کنند   طراحی  را   نظام مندی  یادگیری  های   فرصت  آموزشی  نظام   اهداف  راستای  در   آموزش کار و فناوری باید بتوانند  معلمان

  داده   قرار  نظر   مد   را  یادگیری  بر  اجتماعی  زمینه   و   بافت   تاثیرات  نیز  و   آموزان دانش  یادگیری  هایروش  و  فردی، عالیق   های   تفاوت

بتواند  یاد  و    رویکرد   یک   عنوان   به   را   آموزشی   طراحی  معلمان،  که   است  آن   مستلزم   امر   این .  نماید  تضمین  را   گیرندگان موفقیت 

  شرایطی   چنین   در .  نمایند  تجربه  واقعی  های   موقعیت  در   ارزشیابی  تا   زمینه و مسئله   شناسایی  مرحله  از   را   آن   فرآیند  و بتوانند  بشناسند 

  را   اثربخشی  های طرح  و   زد   خواهند  دست  یادگیری   های موقعیت  خلق   به  خود   شده،  تعیین   پیش   از   های   طرح  اجرای   معلمان به جای 

 . نمود خواهند تولید فردبه  منحصر های موقعیت  در یادگیرندگان نیاز  به برای پاسخ

 مشخصات درس

 عملی-نظرینوع درس: 

 1+1تعداد واحد: 

    48تعداد ساعت:

 PCKشایستگی کلیدی: 

اصول و روش  نیاز: پیش

 یسهای تدر

استاد متخصص برای  

متخصص علوم    تدریس:

 تربیتی

 آموزش کار و فناوریطراحی آموزشی در  نام درس به فارسی:

 Educational Design in Work and Technology:   به انگلیسینام درس  

Education  

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

بعنوان یک موسسه آموزشی و یا موسسه صنعتی، رویکرد    با تحلیل • محیط کار خود 

 حاکم را جهت طراحی آموزشی موسسه بکار خواهد گرفت.   

خاص   • ماهیت  و  آموزشی  طراحی  الگوهای  مراحل  و  عناصر  از  آگاهی  و  دانش  با 

 رشته،  برای یک موقعیت یادگیری در کالس درس، طراحی آموزشی انجام دهد.   

مدل با شناخت   • و  انتخاب،  رویکردها  را  به طرح  وابسته  مدل  آموزشی،  طراحی  های 

 بکارگیری و نتیجه را تجزیه و تحلیل نماید.  

مفهوم • آموزشی،  درس  طرحشناسی  با  طراحی  انتخاب،    رویکرددر  را  وابسته 

 بکارگیری و نتیجه را تجزیه و تحلیل کند.    

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: فرصت .2

 آموزشی  طراحی مفهوم شناسی: اول لفص 

 طراحی چیست؟ -

 تعریف آموزش؟ -

 طراحی آموزشی چیست؟ -

 ها و فرایندهای طراحی آموزشینظریه -

 :یادگیری تکلیف

 مطالعه نظرات و تعاریف اندیشمندان تعلیم و تربیت و بحث و تحلیل آنها در کالس درس  
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 :عملکردی تکالیف

 ود در تعاریف اندیشمندان، جدولی تهیه و آنها را آنالیز کنید های موج با مقایسه و تحلیل تفاوت

  در  ارائه  و  کوتاه   یک متن  قالب  در  تلخیص  شده،  مطرح  مباحث  زمینه  در  پژوهشی  -  علمی  منبع  یک  حداقل  مطالعه

 .کالس

 

 

 رویکردهای طراحی آموزشی   : دوم فصل

 رفتارگرایی رویکرد  -

 طراحی آموزشی رفتارگرایانه -

 رایی رویکرد شناخت گ -

 طراحی آموزشی شناخت گرایانه  -

 گرایی رویکرد سازنده  -

 طراحی آموزشی ساختن گرایانه  -

 :یادگیری تکلیف

 و ارائه طرحی در هر حیطه کدام از رویکردهابحث و تبادل نظر در خصوص رویکردهای طراحی آموزشی 

 :عملکردی تکلیف

 های آموزشی  ی در سیستمارائه طرحی در خصوص عملکرد هر کدام از رودیکردهای طراحی آموزش

 

   فرایند و عناصر طراحی آموزشی: سوم فصل

 تحلیل در طراحی آموزشی  -

 هدفهای آموزشی  -

 محتوای آموزشی  −

 طراحی پیام آموزشی  −

 رسانه ها و مواد آموزشی  −

 راهبردهای آموزشی −

 ارزشیابی −

 تکالیف یادگیری: 

 ل کنید  مقایسه و تحلی با توجه به رویکردهای مختلف نحوه طراحی آموزشی را 

 در کالس  طرحها و ارائه به اشتراک گذاشتن مفاهیم و مهارت

 تکلیف عملکردی:
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 های آن رویکرد و شیوه طراحی آموزشی را تبیین کنید. با بررسی فصول کتاب درسی کار و فناوری و استخراج مهارت               

 

   ها و الگوهای طراحی آموزشینظریه: چهارم فصل

   اَدی الگوی ( ADDIEی آموزشی ) الگوی عمومی طراح −

 الگوی طراحی آموزشی دیک و کاری −

 الگوی طراحی آموزشی کم  و همکاران −

 الگوی طراحی آموزشی گانیه و بریگز −

 الگوی طراحی آموزشی هینیچ و همکاران −

 الگوی طراحی آموزشی مریل −

 الگوی طراحی آموزشی رایگلوث  −

 الگوی کارآموزش شناختی −

 ای مولفه الگوی طراحی آموزشی چهار −

 تکلیف یادگیری:

 های عملی مطابق با نوع رویکرد طراحی در محیط کالس انجام تمرین

 تکلیف عملکردی:

 های طراحی آموزشی، طراحی و به کالس ارائه شود ای با توجه به یکی از مدلبرای یک سیستم آموزشی مدرسه

 شده  تهیه  طرح های  قوت  و  ضعف نقاط  ارزیابی                   

 

 : طرحِ درسپنجمفصل     

 طرح درس چیست؟ -

 محور و فراگیرمحور(راهبردهای تدریس متنوع در طرح درس )معلم -

 میزان کنترل معلم در طرح درس -

 های مختلف طرح درسشناسایی قسمت تکالیف یادگیری:

 کار و فناوری: نوشتن طرح درس کوتاه برای بعضی مطالب برنامه درسی تکالیف عملکردی

 

 : مقدماتِ نوشتنِ طرح درسششمل  فص 

 توجه به نیازهای فراگیران -

 نی فراگیران ارزشیابی دانش پیشی -

 ی برخورد با کج فهمی هانحوه  -

 هاانگیزه دادن به فراگیران با توجه به عالئق و سلیقه -
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 عالقه و سلیقه متفاوت ی پیشنهاد برای مواجهه با یک یا چند ارائه تکالیف عملکردی:

 

 های طرح درس: مؤلفههفتمل  فص 

 یادگیری ایج و انتظارات مشخص شده و اهدافنت -

 ارزشیابی -

 نیازهای فردی فراگیران ها برای براورده کردنات و تطبیقتغییر -

 مقدمه -

 مواد و تجهیزاتِ الزم و نکات ایمنی -

 بندیراهبردهای تدریس، ترتیب ارائه شدنِ مطالب و زمان -

 های موجوددرسشناسایی و تفکیکِ عناصر طرح تکالیف یادگیری:

 هانوشتنِ طرح درس با لحاظ کردنِ این مؤلفه تکالیف عملکردی:

 

 : راهبردهای تدریس برای طرح درسهشتمفصل  

 های کوتاه، پرسش و پاسخ، گردش علمی(های معلم محور )نمایش آزمایش توسط معلم، تدریسفعالیت -

 های جدید آن برای طرح پرسش[رتبندی بلوم و صو]توجه به طبقه

هــای هــای همیــاری در گروه شــود، شــبیه ســازی، فعالیتهایی که به کمــک کــامپویتر انجــام میهای فراگیرمحور )فعالیتفعالیت-

 کوچک(

 مطالعه مستقل فراگیر )تمرینِ حل مسئله، پروژه تحقیقی، تمرینِ خواندن، تمرینِ فراشناختی( -

 س: )بحث گروهی، نقش بازی کردن، مناظره(هایی برای کل کالفعالیت

 های طراحی(های تجربی یا منعطف، چالشی هدایت شده یا ساختارمند، پژوهشپژوهش علمی )پژوهش حل مسئله -

 ی شفاهی، سنخرانِ مهمان، ویدئو(تمرکز کل کالس )ارائه

 ها شناختنِ راهبردهای مختلف و تمرین استفاده از آن تکالیف یادگیری:

 های مناسب برای راهبردهای تدریس مختلف: تشخیص موقعیتلیف عملکردیتکا

 

 یادگیری و تدریس راهبردهای. 3

  تبیین   و  شناسایی برای  تحلیل  موقعیت، فعالیت های گروهی، تدوین مسائل درکالس،  مطالعه   قالب  : در  مستقیم  غیر  روش

 موقعیت یادگیری و یادگیرندگان  نیاز  تعیین  مسئله،

توضیحیشامل    مستقیم:  روش  طراحی   های  مدل  و  سنجی،  نیاز  های  مدل   در  علمی  منابع  مرور  و  نمایشی– روش 

   آموزشی 

  آموزشی طراحی نمونه   یک ارزیابی و  تولید طراحی، مسئله : برای  حل روش
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 و فعالیت های گروهی  مباحثه ،شده  هدایت های پاسخ و پرسش: در مغزی طوفانروش 

 طراحی آموزشیه: در زمینه  تدوین پروژروش 

 

 آموزشی منابع . 4

 : اصلی منبع 

 (. مبانی طراحی آموزشی. تهران: انتشارات سمت1398نوروزی، داریوش؛ رضوی، سیدعباس ) •

 (. طراحی آموزشی )مبانی، رویکردها و کاربردها(. تهران: انتشارات سمت1394فردانش، هاشم ) •

• Pedretti Erminia. Bellomo, Katherine. Jagger, Susan. Canada, Pearson. 

Explorations in Elementary School Science: Practice and Theory K-8 

 : فرعی منابع 

. ترجمه هاشم فردانش. تهران: انتشارات یآموزش ی(. راهبردها و فنون طراح1390)گلوثیپوالک و را ن،یلش •

 سمت

 . تهران: نشر دانا یآباد یعل جه ی. ترجمه خدیآموزش ی(. اصول طراح1391) گریو و گزیبر ه، یگان •

 سمت انتشارات   فردانش. تهران: هاشم  ترجمه آموزشی، نظام های  (. طراحی1386زفسکی، رمی) •

 صنعتی.  های   آموزش  برای  مطلوب  آموزشی  طراحی  الگوی  (. شناسایی1387فردانش، هاشم و کرمی، مرتضی)  •

 8 درسی، شماره  برنامه  مطالعات نشریه

 

 

 

 گیرییاد  ارزشیابی راهبردهای. 5

تع   :نیآغاز  یابیارزش • منظور  علم  نییبه  اطالعات  ا  از یشنیپ  یسطح  فعال  ن یدر  شروع  از  قبل    های تیدرس 

 .ردگییانجام م یآموزش

 نمره  5ها ارائه طرح و کالسی یادگیری هایفعالیت  در دانشجو عملکرد :فرآیند ارزشیابی •

 نمره  5 نظری مباحث آزمون :پایانی ارزشیابی •

 نمره 10گروهی   و فردی عملکردی تکالیف مجموعه :رارزشیابی پوشه کا •
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 سرفصل درس »سنجش و ارزشیابی در آموزش کار و فناوری« 

 معرفی درس و منطق آن:  .1

مهمترین بخش جدایی ناپذیر آموزش محسوب می شود که از زمان پیدایش بشر به وجود آمده است و تاکنون شکل    ارزشیابی از

رفته و روز به روز کاملتر شده است. در ارزشیابی عواملی دخیل هستند که باید آن ها را درنظر گرفت، در  های مختلفی را به خود گ

ارزشیابی اصول و قواعدی دارد که رعایت آن ها   بنابراین  بی ارزش می شود.  ارزشیابی  از  نتیجه به دست آمده  این صورت  غیر 

  ی و مهم است.برای دست یابی به نتایج قابل استفاده در قضاوت ضرور

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 2تعداد واحد: 

 32تعداد ساعت:

 شایستگی کلیدی:

 موضوعی  -تربیتی

 -نیاز: پیش

استاد متخصص برای  

متخصص علوم  تدریس: 

مورد تایید گروه   تربیتی

 آموزش کار و فناوری 

 نام درس به فارسی: سنجش و ارزشیابی در آموزش کار و فناوری

  Evaluation in affair and technology educationلیسی: نام درس به انگ

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

مفاهیم و اصطالحات مرتبط با آزمون سازی و ارزشیابی در درس کار و فناوری را بیان   .1

 کند.

ری را نقد و بررسی نماید و  آزمون های موجود در حوزه های مختلف درس کار و فناو .2

 تأثیر آن ها را بر یادگیری بسنجد. 

عالوه بر فراگیری روشهای مختلف آزمون آموخته ها بتواند به طراحی انواع آزمون های   .3

 مناسب درس کار و فناوری بپردازد.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .2

 تعریف اصطالحات فصل اول: 

 تعریف اندازه گیری −

 تعریف آزمون −

 تعریف آزمودن −

 تعریف سنجش −

 تعریف ارزشیابی −

 مقایسه اندازه گیری، آزمودن، سنجش و ارزشیابی با یکدیگر −

 ارزشیابی آموزشی و پژوهش آموزشی −

 تکالیف یادگیری: 

 مفاهیم اندازه گیری، آزمون، آزمودن، سنجش و ارزشیابی را شرح دهد. -
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 ن کند.تفاوتهای ارزشیابی آموزشی و پژوهشی را بیا -

 تکلیف عملکردی:

 با انجام تحقیقی اصطالحات رایج دیگر در زمینه ارزشیابی آموزشی را به کار گیرد. -

 

 رویکردها و الگوهای ارزشیابی آموزشی : دوم فصل

 دسته بندی ارزشیابی های آموزشی در قالب رویکردهای مختلف −

 دسته بندی ارزشیابی های آموزشی در قالب الگوهای مختلف −

 دی ارزشیابی های آموزشی با توجه به موضوع ارزشیابیدسته بن −

 دسته بندی ارزشیابی های آموزشی با توجه به زمان و هدف استفاده از آنها −

 تکالیف یادگیری: 

 رویکردها و الگوهای ارزشیابی آموزشی برخاسته از رویکرد مبتنی بر هدف را توضیح دهد. -

 از رویکرد مبتنی برمدیریت را بیان کند.رویکردها و الگوهای ارزشیابی آموزشی برخاسته  -

 لیف عملکردی:تک

 برای یکی از دروس خود ارزشیابی آغازین، تکوینی و تشخیصی طراحی نماید. -

 

 مراحل و فعالیتهای ارزشیابی آموزشی : سوم فصل

 مرحله طراحی −

 مرحله فرآیندی یا اجرایی −

 مرحله فرآورده ای −

 فعالیتهای ارزشیابی آموزشی −

 :لیف یادگیریتک

 مراحل مختلف ارزشیابی آموزشی را بیان کند. -

 لیف عملکردی:تک

 مناسبترین مراحل ارزشیابی در حوزه های مختلف مطرح در رشته کار و فناوری را به کار گیرد. -

 

 سنجش یادگیری به کمک آزمون : چهارم فصل

 آزمونهای تشریحی −

 آزمونهای کوته پاسخ −

 غلط و جورکردنی -آزمونهای صحیح −

 ندگزینه ایآزمونهای چ −
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 لیف یادگیری:تک

 انواع آزمون های سنجش یادگیری را شرح دهد. -

 لیف عملکردی:تک

 برای یکی از دروس تئوری و یکی از دروس عملی گذرانده شده آزمونهای مختلف را طراحی نماید. -

 

 روش های سنجش فرآیندها و فرآورده ای یادگیری غیرشناختی : پنجم فصل

 آزمونهای عملکردی −

 مون عملکردیتعریف آز −

 فرآیند در مقایسه با فرآورده  −

 انواع آزمونهای عملکردی −

 روشهای سنجش مشاهده ای −

 روش فهرست وارسی −

 تکالیف یادگیری: 

 آزمون های عملکردی را تعریف و انواع آن را بیان کند. -

 انواع روش های سنجش را با یکدیگر مقایسه کند. -

 لیف عملکردی:تک

 ی مختلف مطرح در رشته کار و فناوری را به کار گیرد.مناسبترین روش سنجش در حوزه ها -

 

 اجرا، نمره گذاری و تحلیل آزمون : ششم فصل

 شرایط اجرای آزمونهای کتبی −

 تحلیل سواالت آزمون −

 تحلیل سواالت آزمونهای تشریحی و آزمونهای عملکردی −

 تحلیل سواالت آزمونهای وابسته به مالک −

 پاسخ -تحلیل آزمون به کمک نظریه سوال −

 لیف یادگیری:تک

 ضریب دشواری و ضریب تمیز سوال را تعریف و رابطه بین آن ها را بیان نماید. -

 لیف عملکردی:تک

 یک نمونه آزمون تشریحی و یک نمونه آزمون عملکردی را تحلیل و اصالح نماید. -

 

 روایی و پایایی آزمون : هفتم فصل
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 تعریف و انواع روایی −

 عوامل مؤثر بر روایی آزمون −

 پایایی  تعریف −

 روشهای تعیین پایایی −

 رابطه بین روایی و پایایی −

 عوامل مؤثر بر افزایش پایایی آزمون −

 لیف یادگیری:تک

 روایی و پایایی آزمون را تعریف و عوامل مؤثر بر آن ها را نماید. -

 لیف عملکردی:تک

 روایی و پایایی چند نمونه آزمون را بررسی و تحلیل نماید. -

 

 لمارزشیابی مع: هشتم فصل

 هدفهای ارزشیابی معلم −

 تعریف ارزشیابی معلم −

 انواع روشهای ارزشیابی معلم  −

 لیف یادگیری:تک

 محاسن و معایب انواع ارزشیابی معلم را بیان نماید. -

 لیف عملکردی:تک

 چک لیستی از موارد مورد نظر در ارزشیابی معلم تهیه نماید. -

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 3

 نمایشی -سخنرانی  -

 وژه های کالسیپر -

 پرسش و پاسخ -

 

 منابع آموزشی. 4

 بع اصلی:من

 . انتشارات دوران. اندازه گیری،سنجش و ارزشیابی آموزشی(. 1396سیف، ع. ا. ) .1

 منابع فرعی:

 (. ارزشیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرآیند عملیاتی. انتشارات سمت1397بازرگان هرندی، ع. ) .1
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 توصیفی. انتشارات ندای مردم -(. ارزشیابی کیفی1397ع. ر. و عزیزخانی، ف. )میرحیدری، س. ج.، پیرچراغعلی،  .2

 (. ارزشیابی توصیفی گامی نو در سنجش آموزشی. انتشارات جالیز1397قنواتی، م. و میراحمدی بابا حیدری، س. خ. ) .3

 یفی. انتشارات آثار علم(. ارزشیابی نوین توص1397مرادی، ع.، زارع، م.، کامیاب کالنتری، م. و زارعی ششده، پ. ) .4

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 5

 پرسش و پاسخ از دانشجو معلمان جهت میزان آشنایی آن ها با آزمون و ارزشیابی. ارزشیابی  آغازین:

 ارزشیابی پایانی:  

 نمره(  6) آزمون کتبی -

 نمره( 4ایی آن ) طراحی یک نمونه آزمون برای درس کار و فناوری و بررسی روایی و پای -

  در  ی ا  حرفه  یریپذ  ت یمسئول  ،یکالس  ی تهایفعال  در  مشارکت  ترم،   طول   در  یکالس  ی ها  پروژه   و   ها   نیتمر  یابیارز  :پوشه  کار

 ( نمره  10) باشد  یم کالس در یعمل اتیتجرب
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 («1بررسی کتب راهنمای معلم کار و فناوری )سرفصل درس »

 معرفی درس و منطق آن:  . 1
رس بررسی ویژگی های ظاهری، ساختاری، محتوایی و روانشناختی درس کار و فنــاوری پایــه هــای هفــتم و هشــتم هدف از این د

 است. آگاهی از اهداف اساسی این درس و سرفصل ها و تحلیل محتوای آن، دانشجو معلمان را راهنمایی خواهد کرد.

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد 2تعداد واحد:

 ساعت 32تعداد ساعت: 

 شایستگی کلیدی:

 موضوعی  -تربیتی

 -نیاز:پیش

استاد متخصص برای  

آشنا با کتب   تدریس:

 درسی کار و فناوری

 «8و  7نام درس به فارسی: » بررسی کتب راهنمای معلم کار و فناوری پایه 

 نام درس به انگلیسی: 
   reviewing the in affair and technology teacher guide book grades 7 
and 8  

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

ویژگی های ظاهری، ساختاری، محتوایی و روان شناختی کتاب های درسی کار و فناوری پایه  -1

 هفتم و هشتم را بیان نماید.

و فناوری پایه  ویژگی های ظاهری، ساختاری، محتوایی و روان شناختی کتاب های درسی کار  -2

 هفتم و هشتم را با کتاب های درسی استاندارد مقایسه نماید. 

سناریو  -3 بررسی،  را  آن  های  ویژگی  و  انتخاب  هفتم  پایه  فناوری  و  کار  کتاب  از  درس  یک 

 تدریس آن را تنظیم و اجرا کند. 

سناری-4 بررسی،  را  آن  های  ویژگی  و  انتخاب  هشتم  پایه  فناوری  و  کار  کتاب  از  درس  و یک 

 تدریس آن را تنظیم و اجرا کند. 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: فرصت .2

 فصل اول:  بررسی کتاب درسی از نظر ویژگی های ظاهری و نگارشی

 تکلیف یادگیری و عملکردی: 

و نگارشی  هر دانشجو یکی از دروس  کار و فناوری پایه هفتم و هشتم را انتخاب و آن را از نظر ویژگی های ظاهری  -

 بررسی و در کالس درس بحث و گفتگو نماید. 

 

 فصل دوم: بررسی کتاب درسی از نظر ویژگی های ساختاری و محتوایی 

 رویکرد برنامه درسی کتب کار و فناوری پایه هفتم و هشتم  -

 اهداف برنامه  -

 اصول حاکم بر انتخاب و سازماندهی محتوا  -

 روش های یاددهی یادگیری  -
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 روش های ارزشیابی  -

 د آموزشی موا -

 تکالیف یادگیری و عملکردی:

هر دانشجو یکی از دروس کار و فناوری پایه هفتم و هشتم را انتخاب و آن را از نظر ویژگی های ساختاری و محتوایی   -

 بررسی و در کالس درس تحلیل نماید.

 ج و مقایسه نمایدهر دانشجو یک فصل مشترک با پایه های دیگر را انتخاب و ارتباط طولی)عمودی( آن را استخرا -

 

 فصل سوم: بررسی کتاب درسی از نظر ویژگی های روانشناختی 

 

 تکلیف یادگیری  عملکردی: 

هر دانشجو یکی از درس های کار  فناوری پایه هفتم و هشتم را انتخاب و آن را از نظر ویژگی های روانشناختی بررسی  -

 و تحلیل نماید. 

 

 فصل چهارم: نقشه مفهومی

 

 و عملکردی:  تکلیف یادگیری

 هردانشجو یکی از دروس کار و فناوری پایه هفتم و هشتم را انتخاب و نقشه مفهومی آن را طراحی و ارائه نماید.  -

 

 محتوا   -فصل پنجم: تدوین جدول دو بعدی هدف

 

 تکلیف یادگیری و عملکردی: 

محتوا را تدوین و  در   -عدی هدفهردانشجو یکی از دروس کار و فناوری پایه هفتم و هشتم را انتخاب و جدول دو ب -

 کالس ارائه نماید.

 فصل ششم: بررسی چگونگی ارزشیابی از آموخته ها

 

 تکلیف یادگیری و عملکردی:

هر دانشجو یکی از دروس کتاب کار و فناوری پایه هفتم و هشتم را انتخاب و سناریو و تدریس آن را طراحی و در کالس ارائه  

 نماید.  
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 یادگیری راهبردهای تدریس و  .2

به منظور کسب تجربه در بررسی کتب درسی و تدریس آن انجام مرحله به مرحله فعالیت های پیش بینی شده مــورد انتظــار اســت. 

بنابراین دانشجو معلم ابتدا باید کتب درسی و فصول مختلف آن را از نظر ویژگی های ظاهری، ساختاری، محتوایی و روانشــناختی 

هد. سپس نقشه مفهومی، جــدول دوبعــدی هــدف محتــوا، ســناریو تــدریس و ارزشــیابی درس انتخــابی را مورد نقد و بررسی قرار د

 طراحی و اجرا نماید و بازخورد آن را از کالس دریافت و تغییرات احتمالی را اعمال نماید.

 منابع آموزشی .3

  7کتاب کار و فناوری پایه های  .1

 8کتاب کار و فناوری پایه  .2

 7و فناوری پایه  کتاب راهنمای معلم کار .3

 8کتاب راهنمای معلم کار و فناوری پایه  .4

5. http://tvoccd.oerp.ir/karofanavari 
 

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

 ها درباره کتب کار و فناوری   پرسش و پاسخ از دانشجویان برای آگاهی از میزان اطالعات آن ارزشیابی  آغازین:

 نمره(  4) آزمون میان ترم

 نمره(  10) آزمون پایان ترم

 نمره(  6تهیه نقشه ذهنی )مایندم ( از کتاب )

 آزمون به صورت تحلیلی و کتاب باز انجام گردد موثرتر است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tvoccd.oerp.ir/karofanavari
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 (« 2بررسی کتاب راهنمای معلم کار و فناوری)سرفصل درس »

 طق آن: معرفی درس و من. 1

هدف از این درس بررسی ویزگی های ظاهری، ساختاری، محتوایی و روانشناختی کتاب راهنمای معلم کار و فناوری پایه نهم و  

کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم است. آگاهی از اهداف اساسی این درس و سرفصل ها و تحلیل محتوای آن، دانشجو  

 .معلمان را راهنمایی خواهد کرد

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد 2تعداد واحد:

 ساعت32تعداد ساعت: 

 شایستگی کلیدی:

 موضوعی  -تربیتی

 نیاز:پیش

 - 

استاد متخصص برای  

متخصص در    تدریس:

علوم تربیتی، مدیریت،  

کارآفرینی و کسب و کار  

مورد تایید گروه آموزش 

 کار و فناوری 

معلم کار و فناوری پایه نهم و کتاب   نام درس به فارسی: » بررسی کتاب راهنمای

 کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم«

 نام درس به انگلیسی:     
reviewing the in affair and technology teacher guide book grade 9 and 

Workshop on entrepreneurship and production  book grade 10 

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

ویژگی های ظاهری، ساختاری، محتوایی و روان شناختی کتاب های درسی کار و فناوری پایه  -1

 نهم و کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم را بیان نماید. 

ر و  ویژگی های ظاهری، ساختاری، محتوایی و روان شناختی کتاب های راهنمای معلم کا-2

فناوری پایه نهم و کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم را با کتاب های درسی 

 استاندارد مقایسه نماید. 

یک درس از کتاب راهنمای معلم کار و فناوری پایه نهم را انتخاب و ویژگی های آن را  -3

 بررسی، سناریو تدریس آن را تنظیم و اجرا کند. 

انتخاب و ویژگی های آن را بررسی، سناریو و تولید پایه دهم  کتاب کارآفرینی یک درس از -4

 تدریس آن را تنظیم و اجرا کند. 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: فرصت .2

فصل اول:  بررسی کتاب راهنمای معلم کار و فناوری پایه نهم و کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم از  

 گارشی نظر ویژگی های ظاهری و ن

 

 تکالیف یادگیری و عملکردی: 

را   هر دانشجو یکی از دروس کتاب راهنمای معلم  کار و فناوری پایه نهم و کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم -

 انتخاب و آن را از نظر ویژگی های ظاهری و نگارشی بررسی و در کالس درس بحث و گفتگو نماید.

 

معلم کار و فناوری پایه نهم و کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم از  فصل دوم: بررسی کتاب راهنمای 

 نظر ویژگی های ساختاری و محتوایی
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 رویکرد برنامه درسی کتاب راهنمای معلم کار و فناوری پایه نهم و کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم  -

 اهداف برنامه  -

 اصول حاکم بر انتخاب و سازماندهی محتوا  -

 ش های یاددهی یادگیری رو -

 روش های ارزشیابی  -

 مواد آموزشی  -

 

 تکالیف یادگیری و عملکردی:

را انتخاب و آن را از نظر   هر دانشجو یکی از دروس کار و فناوری پایه نهم و کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم -

 ویژگی های ساختاری و محتوایی بررسی و در کالس درس تحلیل نماید.

 و یک فصل مشترک با پایه های دیگر را انتخاب و ارتباط طولی)عمودی( آن را استخراج و مقایسه نمایدهر دانشج  -

 

فصل سوم: بررسی کتاب کار و فناوری پایه نهم و کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم از نظر ویژگی  

 های روانشناختی 

 

 تکالیف یادگیری و عملکردی: 

و کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم را   اب راهنمای معلم کار  فناوری پایه نهمهر دانشجو یکی از دروس کت -

 انتخاب و آن را از نظر ویژگی های روانشناختی بررسی و تحلیل نماید. 

 

 فصل چهارم: نقشه مفهومی

 

 تکالیف یادگیری و عملکردی: 

را   م و کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهمهردانشجو یکی از دروس کتاب راهنمای معلم کار و فناوری پایه نه -

 انتخاب و نقشه مفهومی آن را طراحی و ارائه نماید. 

 

 محتوا   -فصل پنجم: تدوین جدول دو بعدی هدف

 

 تکالیف یادگیری و عملکردی: 

را   پایه دهم هردانشجو یکی از دروس کتاب راهنمای معلم کار و فناوری پایه نهم و کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید  -

 محتوا را تدوین و  در کالس ارائه نماید.  -انتخاب و جدول دو بعدی هدف

 فصل ششم: بررسی چگونگی ارزشیابی از آموخته ها
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 تکالیف یادگیری و عملکردی:

انتخاب و  را   هر دانشجو یکی از دروس کتاب راهنمای معلم کار و فناوری پایه نهم و کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم

 سناریو و تدریس آن را طراحی و در کالس ارائه نماید.  

 

 

 .راهبردهای تدریس و یادگیری3

به منظور کسب تجربه در بررسی کتب درسی و تدریس آن انجام مرحله به مرحله فعالیت های پیش بینی شده مورد انتظار است.  

را از نظر ویژگی های ظاهری، ساختاری، محتوایی و روانشناختی    بنابراین دانشجو معلم ابتدا باید کتب درسی و فصول مختلف آن 

را   انتخابی  درس  ارزشیابی  و  تدریس  سناریو  محتوا،  هدف  دوبعدی  جدول  مفهومی،  نقشه  سپس  دهد.  قرار  بررسی  و  نقد  مورد 

 طراحی و اجرا نماید و بازخورد آن را از کالس دریافت و تغییرات احتمالی را اعمال نمایئد.

 

 ع آموزشی .مناب4

 9کتاب کار و فناوری پایه  .1

 9کتب راهنمای معلم کار و فناوری پایه  .2

   10کتاب کارآفرینی و تولید پایه  .3

 کتاب راهنمای معلم کارگاه کارآفرینی و تولید  .4

5. http://tvoccd.oerp.ir/karofanavari 
 

 )پیشنهادی(  ادگیریراهبردهای ارزشیابی ی. 5

 ارزشیابی  آغازین: پرسش و پاسخ از دانشجویان برای آگاهی از میزان اطالعات آن ها درباره کتب کار و فناوری

 نمره(  4آزمون میان ترم )

 نمره(  10آزمون پایان ترم )

 نمره(  6تهیه نقشه ذهنی )مایندم ( از کتاب )

 ثرتر است آزمون به صورت تحلیلی و کتاب باز انجام گردد مو

 
 

 «ای حرفه توسعه و پژوهشسرفصل درس »

 معرفی درس و منطق آن:  . 1

http://tvoccd.oerp.ir/karofanavari
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نیاز برای  وقتی در طول برنامه آموزش حرفه  به توانایی های مورد  ای دانشجو معلمان فرصت پژوهش در تجربه را بدست آورند، 

آموزان خود  واهند بود این توانایی را به دانش ورند دست خواهند یافت و قادر خهای نامعلومی که در آن غوطه مواجهه با موقعیت 

به نحوی  پیش برود،    16فاصله گرفته و به سوی تدریس و عمل فکورانه  15منتقل کنند. معلم باید ازتدریس و عمل تربیتی عادی شده 

ها و  اربرد بالفصل یافته ها، ک حلاندیشی به یافتن راه که با بینشی پژوهشی مسائل کالس و مدرسه را بکاود و با اقدام پژوهی و ژرف 

 اخذ بازخورد مداوم به اصالح و بهبود فرآیند های آموزشی و پرورشی بپردازد.

 مشخصات درس

نوع درس: 

 +عملی نظری

 ( 1+1)تعداد واحد:  

 48تعداد ساعت: 

 شایستگی کلیدی:

PCK 
 -نیاز: پیش

استاد متخصص برای  

متخصص تدریس: 

 علوم تربیتی

 ای حرفه توسعه و پژوهشنام درس به فارسی: 

 Professional research and development نام درس به انگلیسی:

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

-با آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش روایی، تجربیات شخصی خود/ دیگری را از موقعیت

های درس پژوهی و اقدام  گزارش یافتهو    تأمل( قرار داده های آموزشی/ تربیتی مورد واکاوی ) 

بازتاب های حاصل از این فرآیند را برای بهبود عملکرد در موقعیت    پژوهی را مطالعه نموده و 

 های بعدی طراحی، اجرا و گزارش نماید 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: فرصت .2

 پژوهش روایی فصل اول: 

 گیری از تجربه، و تأمل بر تجربه و تمایز آن با سایر انواع یادگیری ماهیت تجربه، یاد -

 ای برای پژوهش در عملروایت نویسی وسیله  -

 ای  پژوهش روایی در خدمت رشد حرفه -

  چگونه روایت ها بین دانش آشکار و دانش ضمنی پیوند می زنند؟  -

 اهداف پژوهش روایی و کاربردهای آن   -

 انواع پژوهش روایی  -

 کردی: لیف عملاتک

ای در  با مطالعه داستان زندگی معلمان و مقاالت علمی در زمینه پژوهش روایی تأثیر این شیوه مطالعه را در بهبود عملکرد حرفه

 قالب یک مقاله کوتاه ارائه نماید. 

 
15-routinized 

16 - reflective 
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ته قالب مذکور  ها و مراحلش ارائه کند(. )البیک پژوهش روایی را به صورت خالصه یا در قالب یک مقالة مروری با ذکر ویژگی

 قبالً باید توسط استاد توضیح داده شود 

 

 فصل دوم : روش پژوهش روایی 

 یی روا پژوهش در اطالعات ی گردآور ی ها ابزار -

 ها  داده  لیتحل ندیفرآ -

 ها  داده  به  یده معنا -

 کد گذاری  -

 تحلیل ساختاری -

 اعتبار بخشی  -

 : یعملکرد  فیلاتک

 ی علمی پژوهشی را اعتبار بخشی نماید.  با استفاده از فرایند تحلیل ساختاری، یافته ها

 فصل سوم : اقدام پژوهی 

 تعریف، ابعاد، گستره،( چیستی اقدام پژوهی در آموزش و پرورش ) ماهیت،  -

 ضرورت و اهمیت(  پیامدها،  ،چرایی اقدام پژوهی در آموزش و پرورش) اهداف -

 تاریخچه و خاستگاه های اقدام پژوهی  -

 ای موجود در زمینه اقدام پژوهی هها و دیدگاه نظریه  -

 تکالیف یادگیری: 

 مشارکت در نقد و ارزیابی گزارش های ارائه شده در کالس در زمینه اقدام پژوهی هی ارائه شده.  -

 تکالیف عملکردی:

رش و  تهیه یک نوشته انتقادی در مورد باورها و عقاید شخصی خود در مورد چیستی و ضرورت اقدام پژوهی در آموزش و پرو -

 ارائه آن در کالس برای بررسی و نقد

 

 فصل چهارم: روش اقدام پژوهی 

 چگونگی تشخیص مسئله،  -

  چگونگی تدوین طرح اقدام پژوهی،-

 روش اجرای مراحل اقدام پژوهی -

 چگونگی گردآوری داده ها و شواهد مهم در اقدام پژوهی  -

 اقدام پژوهی باز اندیشی در باره داده ها و شواهد و اصالح فرایند  -

 نقش مشورت و مشارکت در اقدام پژوهی  -
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 نقادی و اعتباریابی در اقدام پژوهی ،ارزشیابی-

 اصالح و کاربرد نتایج در اقدام پژوهی،چگونگی بازخورد

 اشاعه دستاوردهای اقدام پژوهی چگونگی مستند سازی، ثبت و ضبط مراحل و تهیه گزارش نهایی و اطالع رسانی و -

 ها( قد مطالب گزارش شده در کالس )گزارش حاصل از فعالیت عملکردی گروه مشارکت در ن

 تکالیف عملکردی

پژوهی انجام شده توسط معلمان دیگر و  ای از اقدام هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در نقد نمونه تشکیل کارگروه  -

  تهیه گزارش نقد برای ارائه به کالس

 

 فصل پنجم : درس پژوهی

 تدوین طرح درس پژوهشی متناسب با سوالهای پژوهشی:

 ترسیم وضع موجود و مطلوب -

 شناسایی تغییرات مورد نیاز   -

 تعیین هدفهای درس -

 تعیین تجارب و فعالیتهای یادگیری  -

 تعیین رفتار ورودی  -

 پیش بینی منابع و وسایل آموزشی -

 پیش بینی نحوه مدیریت و سازماندهی کالس -

 کنش دانش آموزان به تدریس پیش بینی نحوه تفکر و وا -

 تعیین معیارهای تحقق هدفها  -

 تعیین روش سنجش و ارزشیابی   -

 تعیین چارچوب اجرایی طرح در س پژوهشی  -

  یریادگی  فیتکال

 و دالیل و اهمیت هر یک از مولفه ها را بر می شمارد. بحث می کند در باره چارچوب طرح درس پژوهشی

 تکالیف عملکردی

 انشجویی یک طرح درس پژوهشی را تهیه و به کالس ارایه می نمایند در قالب کارگروههای د

 

 فصل ششم : روش درس پژوهی

 تدوین طرح درس پژوهشی -

 اجرای طرح درس مورد پژوهش  -

 شواهد  و  ها  داده  باره  در  یشیاند ژرف -
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 چگونگی ژرف اندیشی در باره روند اجرای فعالیت گروه  -

 درس پژوهی تهیه گزارش نهایی و اشاعه دستاوردهای گروه  -

  یریادگی  فیتکال

ضرورت اشاعه نتایج   چگونگی نقد مناسب تر نحوه اجرای طرح درس پژوهشی و چگونگی اجرای طرح درس پژوهشی، در باره 

 درس پژوهی بحث می کنند  

 یعملکرد  فیتکال

 طرح درس پیش بینی شده در گروه را بصورت آزمایشی در کالس اجرا می کنند  

 یادگیری. راهبردهای تدریس و 3

حل مساله، نقادی و پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی است. در   های اصلی شامل پرسش و پاسخ،راهبرد -

اصول، روش و مراحل اجرای اقدام پژوهی به تحلیل و نقادی گزارش های  در خالل بیان فلسفه، مبانی،  کالس

 شود.معلمان پژوهنده پرداخته میمطالعات اقدام پژوهی معلمان و آشنا سازی دانشجو معلمان با تجارب 

های مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته و تدوین پیشنهاده  دانشجو معلمان در قالب گروه  در بخش عملی، -

پردازند و گزارش کار خود در هر مرحله را به کالس ارائه  کامل اقدام پژوهی و اجرای آن در محیط واقعی می

 کنند. دانشجو معلمان استفاده می داده و از نقد و مشارکت سایر

 

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی: 

 : اصول و مراحل.انتشارات دانشگاه فرهنگیان.(. پژوهش روایی1395عطاران، محمد )

 انتشارات جهاد دانشگاهی.   ،اصول و روش اجرا ،مبانی ،( درس پژوهی1392رضا ) ساکی،

  ،ترجمه دکتر رضا ساکی و داریوش مدنی ،ایی عملی برای مدیران و معلمان( درس پژوهی راهنم 1389استیپانک و همکاران ) 

 انتشارات حکمت علوی 

 )پیشنهادی(  راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

 گیرد.های آموزشی انجام میبه منظور تعیین سطح اطالعات علمی پیشنیاز در این درس قبل از شروع فعالیت آغازین: ارزشیابی

 نمره( 6) ارزشیابی تکوینی:

 نمره( 8) :ارزشیابی پایانی

 نمره(  6 ) (:Port Folioکارپوشه )
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 «1سرفصل درس »کارورزی  

 . معرفی درس و منطق آن 1

آموزش اثربخش نیازمند آن است که معلمان در طول دوره آموزشی در معرپ تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه،  

تص  نتایج  ارزیابی  و  باشند.  تصمیم گیری  پژوهشی  یافته های علمی و  بر  مبتنی  تربیتی  و  پیچیده آموزشی  های  موقعیت  میمات در 

های واقعی آموزشی با محیط  نظری  های  میان آموخته  پیوند  برقرار ساختن  به    -برنامه کارورزی فرصت  بخشیدن  و عمق  تربیتی 

رفیت غایی کنش عملی در کالس درس را فراهم می  تجربه های پیشین در جهت توسعه شایستگی های حرفه ای و دست یابی به ظ

واکاوی تجربیات به عنوان عناصر سازنده/شکل  این برنامه در دانشگاه فرهنگیان، با تأکید بر مشاهده تأملی، روایت نگاری و    .کند

هادهنده عمل فکورانه به عنوان روش  پژوهش روایتی  پژوهی و  پژوهی، درس  اقدام  ابزارهای سه گانه  نیز  و  تاکید در  ؛  ی مورد 

برنامه تربیت معلم فکور این هدف را تعقیب می نماید. مطالعه مسئله های آموزشی/تربیتی در سطح کالس درس و مدرسه زمینه  

ساز عمل مستقل حرفه ای معتبر و کسب تجربیات دست اول است. فرصت های یادگیری تدارک دیده شده از سوی استادان و  

از س قابل  بازخوردهای ارائه شده  یافتن راه حلهای  برای  نظر و عمل تربیتی را در موقعیت های واقعی،  تلفیق  باید امکان  وی آنان 

برنامه کارورزی به   از مبانی نظری/ تکنیک ها و فنون در  بهره گیری  ببیند.  تربیتی تدارک  به مسئله های آموزشی/  دفاع و پاسخ 

خشیدن به تصمیمات اتخاذ شده در ابعاد برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برای  منظور دستیابی دانشجو به یک نگاه همه جانبه و غنا ب

عمل   درک  برای  تجربه  کسب  فرصت  دانشجو  کارورزی  برنامه  طول  در  است.  ضروری  آموزان  دانش  یادگیری  از  حمایت 

 ای را کسب می نماید.  اثربخش، تأمل بر روی آن به منظور پذیرش مسئولیت حرفه 

تربیتی در  در کارورزی یک دانش تأملی، موقعیت های آموزشی و  با کسب مهارت در به کارگیری روش ها و فنون مشاهده  جو 

سطح مدرسه و کالس درس را مورد مطالعه قرار داده و دریافت های خود را در قالب روایت ها، روزنگارها، تجربیات شخصی  

واند همراه با عکس و فیلم/ گزارش گفتگو با کادر مدرسه/ معلم ارائه می نماید. این یافته ها از موقعیت مدرسه و کالس درس می ت 

اولیاء/ دانش آموزان)با هماهنگی مدرسه( تکمیل شود. روایت های دانشجو از موقعیت های مختلف مورد واکاوی قرار  راهنما/ 

 گرفته و مسئله های شناسایی شده با استفاده از شواهد و مستندات علمی گزارش می گردد. 

 درسمشخصات 

 کارورزینوع درس: 

 2تعداد واحد: 

 ساعت 128تعداد ساعت: 

-موضوعیشایستگی کلیدی: 

 تربیتی

: پژوهش و  نیازدروس پیش

 ای  توسعه حرفه

استاد متخصص برای  

 1نام درس به فارسی: کارورزی 

 Internship1 نام درس به انگلیسی:

وا این  پایان  در  یادگیری:  قادر پیامدهای  دانشجومعلم  یادگیری  حد 

 خواهد بود:

مسئله   تأملی  مشاهده  را  با  مدرسه  و  درس  کالس  سطح  در  تربیتی  آموزشی/  های 

 شناسایی و با استفاده از شواهد و مستندات علمی آن را تبیین نماید.  

های تجربی حاصل از واکاوی روایت ها را ثبت و گزارش  مشاهدات تأملی و یافته

 نماید.
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 متخصص رشته ای تدریس: 

 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن فرصت. 2

 هفته اول:

ارائه یک تصویر کلی از برنامه کارورزی در طی چهار ترم و انتظارات از دانشجو، معرفی برنامه کاروزی یک با تأکید بر مشاهده   

ه زمان بندی سمینارها در  تأملی و روایت نویسی )ماهیت روایت ها و چگونگی نگارش آن(، تکالیف عملکردی در طول ترم، برنام 

سطح مدرسه و پردیس/ واحد آموزشی، و تبیین فرم های ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد، توزیع  

باید قبل از شروع ترم و با تشکیل ستاد   با مناطق آموزشی و سازماندهی دانشجویان در مدارس  دانشجویان در مدارس )هماهنگی 

در سطح استان صورت گیرد(. تعامل از نزدیک میان استاد و دانشجو از طریق مطالعه گزارش ها و ارائه بازخورد به موقع    کارورزی

نیز تشکیل جلسات بحث و گفتگو پیرامون تجربیات حاصل از حضور در موقعیت های واقعی از استلزامات اجرایی  و سازنده، و 

کل در  سمینار  تشکیل  است.  کارورزی  خصوص  برنامه  در  گفتگو  و  دانشجو  عملکرد  پیرامون  بررسی  و  بحث  برای  ها  هفته  یه 

بازخورد های ارائه شده از سوی اساتید ضروری است. مشارکت دانشجویان در نقد و بررسی گزارش ها/ روایت های همکالسی  

 کند.ها/ همقطاران فرصت یادگیری انتقال تجربیات به یکدیگر را فراهم می

 هفته دوم:  

 اه مطالعه موقعیت کارگ

 تکلیف یادگیری: مشاهده فیلم تدریس/ موقعیتی در سطح کالس درس/ مدرسه بر اساس گام های زیر: 

 الف: توصیف موقعیت )بیان ویژگی ها و مشخصه های متمایز کننده(

 ب: تشریح/ استنباط از موقعیت )شناسایی اجزاء و روابط(  

دید دیگری به موقعیت نگاه کردن( با استفاده از تکنیک های اگر، آنگاه، شش کاله  ج: بازنگری )به گونه دیگر دیدن/ از زاویه  

 تفکر، اسکمپر... در یافتن نقطه کانونی

د: تبیین مسئله با استفاده از استدالل قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات جمع آوری شده )از آنجایی که آموزش این  

دانشجو   نیازمند آن است که  این  بخش  لذا آموزش  باشد،  تهیه کرده  بر اساس محور های چهارگانه  موقعیت  از مطالعه  گزارشی 

 بخش در جلسه ششم ارائه می شود(.  
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 هفته سوم:

 مشاهده آزاد   

 حضور دانشجویان در مدارس )جلسه آشنایی با مدرسه، مدیر و معلم راهنما( 

ا مدرسه.  در  من  کارورزی  روز  اولین  تجربه  یادگیری:  روز  تکلیف  اولین  از  را  خود  تجربیات  اولین  تا  شود  خواسته  دانشجو  ز 

کارورزی از زمان آماده شدن برای رفتن به مدرسه تا زمان برگشتن در قالب داستان یا خاطره یادداشت روزانه ثبت و ارائه نماید.  

ودیتی ثبت و ضبط خواهد نمود. این  دانشجو در اولین روز کارورزی مشاهده آزاد دارد و آنچه را مشاهده می کند بدون هیچ محد

موارد می تواند شامل رخ داد ها در مسیر رفت و آمد به مدرسه؛ فضا و موقعیت مدرسه؛ احساسات، تصورات و انتظارات؛ نحوه  

 برخورد کادر مدرسه؛ نحوه مواجه شدن با دانش آموزان؛ گفتگو ها با کارکنان مدرسه، معلمان و.... باشد. 

 هفته چهارم: 

 لعه موقعیت مطا 

گزارش های )روایت( تهیه شده از مشاهده آزاد از جهت رعایت روش ها و فنون توصیف و تشریح موقعیت و به صورت گروهی  

بررسی قرار می گیرد. تشکیل گروه های حرفه نقد و  بازخورد توسط همقطاران/ مورد  ارائه  تا چهار دانشجو و  از سه  ای متشکل 

ای تقویت می کند. محور هایی که گزارش ها  ت گذاشتن تجربیات را به عنوان یک مهارت حرفهگروه همساالن امکان به مشارک 

 بر اساس آن مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت:  

 الف: توصیف موقعیت )بیان ویژگی ها و مشخصه های متمایز کننده(

 ب: تشریح/ استنباط از موقعیت )شناسایی اجزاء و روابط(  

ونه دیگر دیدن/ از زاویه دید دیگری به موقعیت نگاه کردن( با استفاده از تکنیک های اگر، آنگاه، شش کاله  ج: بازنگری )به گ

 تفکر و اسکمپر.

موقعیت/ طرح   به  نسبت  تر  و همه جانبه  تر  به درک عمیق  برای دستیابی  )بازبینی شواهد جمع آوری شده  کانونی  نقطه  تعیین  د: 

  مسئله(.

 هفته پنجم: 

 قعیتمطالعه مو

حضور در مدرسه و تکمیل اطالعات مورد نیاز/ شواهد بیشتر برای بیان مسئله. در این جلسه دانشجو با توجه به بازخورد های ارائه  

بیشتر   شواهد  اطالعات/  آوری  جمع  با  و  پرداخته  موقعیت)مدرسه(  مجدد  مطالعه  به  استاد  یا  همقطاران  همساالن/  سوی  از  شده 

 ری روش تبیین مسئله تکمیل می نماید.  گزارش خود را برای یادگی

 هفته ششم:

 مطالعه موقعیت

آوری شده از موقعیت  گفتگو در این جلسه پیرامون روش ها و فنون مشاهده تأملی ادامه می یابد و دانشجو با استفاده از شواهد جمع

 کات مربوط به تبیین مسئله.  مورد مطالعه به تبیین مسئله مبادرت می نماید. مرور محورها در جلسه دوم و آموزش ن

 الف: توصیف موقعیت )بیان ویژگی ها و مشخصه های متمایز کننده( )مرور( 



  

317 

                                                                                          
 

 ب: تشریح/ استنباط از موقعیت )شناسایی اجزاء و روابط( )مرور(

ه، شش کاله  ج: بازنگری )به گونه دیگر دیدن/ از زاویه دید دیگری به موقعیت نگاه کردن( با استفاده از تکنیک های اگر، آنگا

 تفکر، اسکمپر...)مرور( 

 ه: تبیین مسئله با استفاده از استدالل قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات جمع آوری شده )آموزش(. 

شرح تنظیم پوشه کار... توسط چه کسی تنظیم می شود: نسخه ای از مجموعه فعالیت های انجام شده در مطالعه موقعیت به همراه  

ای دانشجو ضبط گردد.... منظور همان پوشه کار  ی ارائه شده در محورهای مختلف تبیین مسئله در پرونده توسعه حرفهبازخوردها

پورتفولیو بوده ایم ؟ باید   -است؟ پرونده توسعه حرفه ای با چه فرمتی باید تشکیل شود؟ آیا به دنبال پرونده الکترونیکی یا همان ای 

 متکفل این امر شود.به سمتی برویم که دانشجو خود 

 هفته هفتم: 

 مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت فیزیکی مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیس/ مدرسه

ها   فضا  انواع  مدرسه،  بیرونی  محیط  و  جغرافیایی  موقعیت  شامل:  مدرسه  فیزیکی  موقعیت  از  گزارش  تهیه  عملکردی:  تکلیف 

، آبخوری، سرویس ها، کالس ها، راهرو ها....( نور، جریان هوا، وضعیت بهداشت، امکانات و تجهیزات )  )کتابخانه، زمین ورزش

کارگاهی، آزمایشگاهی، شبکه مجازی، سایت و......( شناسایی و تبیین مسئله )فرآیند مسئله شناسی و تبیین مسئله رعایت شود( ارائه  

این گزارش   پردیس.  ها در سمینار مدرسه/  نمونهیافته  تنظیم شود.  پیوست(  )فرم  قالب روایت نگاری  موقعیت  در  توصیف  از  ای 

فیزیکی و تحلیل تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوی استاد به منظور  

 تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد.

ای ارائه شده توسط استاد به منظور درک موقعیت فیزیکی و تأثیر آن بر یادگیری  پوشه کار: گزارش دانشجو به همراه بازخورده

 دانش آموزان در پوشه کار ضبط گردد. 

 هفته هشتم: 

 مشاهده تأملی و مسئله شناسی ساختار و سازمان مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح مدرسه/ پردیس

سازمانی، روش های بکارگرفته شده در اداره مدرسه، ساختار سازمانی، نحوه گردش    تکلیف عملکردی: تهیه گزارش از ساختار

کار در سطح مدرسه، تعامالت میان مدیر، معلمان،کارکنان و نحوه تعامل با اولیاء مدرسه و تدوین. آن در قالب روایت نویسی )فرم  

نمونه  تنظیم شود.  تحلیپیوست(  و سازمان مدرسه و  توصیف ساختار  از  نقد و  ای  بحث کارورزی مورد  تفسیر آن در کالس  ل و 

 بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوی استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد. 

بر   تأثیر آن  به منظور درک ساختار و سازمان مدرسه و  استاد  ارائه شده توسط  بازخوردهای  پوشه کار: گزارش دانشجو به همراه 

 موزان در پوشه کار ضبط گردد.  یادگیری دانش آ

 هفته نهم:

سطح   در  سمینار  تشکیل  و  مدرسه  از  بازدید  مدرسه/  سطح  در  تعامالت  روانی/  عاطفی  موقعیت  شناسی  مسئله  و  تأملی  مشاهده 

 پردیس/ مدرسه
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درک حاالت  تکلیف عملکردی: تهیه گزارش از موقعیت عاطفی روانی مدرسه شامل: روابط عاطفی میان معلم و دانش آموزان )

روانی دانش آموزان، برنامه ریزی برای ایجاد جو مثبت و سازنده در فضای کالس و...( تعامالت دانش آموزان با یکدیگر )میزان  

احترام، همدلی، همکاری و....(، روابط عاطفی میان معلمان و کارکنان و مدیر شناسایی و تبیین شود. یافته ها در سمینار مدرسه/  

این گز نمونه پردیس.  شود.  تنظیم  پیوست(  )فرم  نویسی  روایت  قالب  در  در سطح  ارش  عاطفی  روابط  و  تعامالت  توصیف  از  ای 

کالس درس/ مدرسه و تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوی استاد به  

 منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد.

زارش دانشجو به همراه بازخورد های ارائه شده توسط استاد به منظور درک روابط عاطفی و تعامالت در سطح کالس  پوشه کار: گ

 درس و مدرسه و تأثیر آن بر یادگیری دانش آموزان در پوشه کار ضبط گردد.

 هفته دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم: 

 بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیس/ مدرسه مشاهده تأملی کالس درس و مسئله شناسی فرآیند آموزش/ 

تکلیف عملکردی: تهیه گزارش از موقعیت آموزشی شامل: جو و فضای عاطفی و روانی، طراحی آموزشی، راهبرد های آموزش،  

بود شفاف  و  یکدیگر، وضوح  با  آموزان  دانش  و  آموزان  دانش  و  معلم  میان  تعامالت  یادگیری،  تکالیف  مباحث،  سازماندهی  ن 

میزان درگیر نمودن دانش آموزان در فرآیند یادگیری، مواد و منابع آموزشی، ارزشیابی از یادگیری و...( شناسایی و تبیین شود. این  

ای از توصیف فرآیند آموزش در سطح کالس درس و تحلیل و  گزارش در قالب روایت نگاری )فرم پیوست( تنظیم شود. نمونه 

کارورزی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخود ها از سوی استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد    تفسیر آن در کالس بحث 

 ارائه گردد.

 پوشه کار: گزارش دانشجو به همراه بازخورد های ارائه شده استاد در پوشه کار ضبط گردد.  

 هفته چهاردهم:  

 ثبت و واکاوی تجربیات  

از پژوهش نمونه  از ای  یافته های آن در کالس توسط    های روایتی  بکارگرفته شده، و  ابزار های  نوع اطالعات، روش ها و  جهت 

استاد مورد بررسی قرار گیرد و با تبیین نقش روایت نویسی و واکاوی آن در آموزش حرفه ای مراحل تحلیل ساختاری روایت ها  

 موزش داده شود.  )بند الف و ب( بر روی گزارش های تهیه شده از سطح کالس درس/ مدرسه آ

 تعریف و کاربرد پژوهش روایتی در کارورزی

 تحلیل ساختاری روایت ها 

 کدگذاری باز  (1

 کدگذاری محوری و انتخاب مضامین   (2

از   یکی  در  نکنیم؟  استفاده  تعبیر  این  از  نشد  قرار  روایتی...  پژوهش  زمینه  در  علمی  منابع  یا  مقاالت  مطالعه  یادگیری:  تکلیف 

 دی یافته ها برای ارائه به کالس.  محورهای فوق و جمع بن 

 تکلیف عملکردی:
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 الف: تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده به صورت گروهی 

 ب: تحلیل و واکاوی گزارش های تهیه شده از مدرسه/ کالس درس و کدگذاری آن ها برای یافتن مضامین

 هفته پانزدهم: 

 ثبت و واکاوی تجربیات  

پژوهش های روایتی از جهت نوع اطالعات، روش ها و ابزار های بکارگرفته شده، و یافته های آن در کالس توسط  ای از  نمونه 

استاد مورد بررسی قرار گیرد و مراحل تحلیل ساختاری بر روی روایت های تهیه شده )بند ج و د( از کالس درس/ مدرسه آموزش 

 داده شود.  

 تحلیل ساختاری روایت ها 

 ین با یکدیگر ارتباط مضام (3

 تبیین مسئله   (4

 تکلیف عملکردی:

 الف: تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده به صورت گروهی 

 ب: تحلیل و واکاوی گزارش تهیه شده از سطح کالس درس و مدرسه به منظور یافتن ارتباط میان مضامین و تبیین مسئله 

 هفته شانزدهم: 

 حلیل ساختار آن بر اساس فرآیند شناسایی و تبیین مسئله در سطح مدرسه/ پردیس(سمینار )بررسی گزارش ها و ت

در این نشست دانشجویان یافته های خود از مطالعه موقعیت مدرسه و کالس درس را در قالب مسئله های تبیین شده به همراه راه 

 گروهی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.  حل های مبتنی بر یافته های علمی ارائه نموده و یافته ها در کالس به صورت

تکلیف عملکردی: دانشجویان گزارش یافته های خود را در طول ترم را زیر نظر استاد تنظیم نمایند. در این گزارش دانشجو باید  

 ارائه نماید.  یافته های خود را از مسئله های مطالعه شده و تبیین و آن را به کمک شواهد و مستندات علمی پژوهشی قابل دفاع 

 پوشه کار: گزارش تنظیم شده در پوشه کار توسعه حرفه ای ضبط می گردد.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

کارگیری راهبرد های شناختی در تحلیل موقعیت های واقعی، راهبردهای مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، به

 تبیین مسئله، راهبرد های مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار های گروهی و فردی ارائه می گردد.  تحلیل نقادانه برای شناسایی و 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی: 

-( آمنه  )1394احمدی،  فکور  معلم  تربیت  رویکرد  با  فرهنگیان  دانشگاه  کارورزی  برنامه  عملی  راهنمای  دانشگاه  1(.  تهران:   .)

 فرهنگیان.

 منبع فرعی: 
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 مهر.  -(. تمرین معلمی )کارورزی(. نشر: فارس1397لی و زائری، معصومه )کرمی، ع -

 (. تمرین معلمی )کارورزی و مدیریت کالس درس(. قم: سماء قلم.1384نوروزی، رضاعلی و مقامی، حمید )-

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

   ارزشیابی پایانی:
قالب سمینار   پایانی در درس کارورزی یک در  از  ارزشیابی  یافته های خود  باید  دانشجویان  پایانی صورت می گیرد که در آن 

مطالعه موقعیت های تربیتی و آموزشی را ارائه و با استناد به یافته های علمی پژوهشی )مطالعه شده در دروس نظری( از آن دفاع  

 شود. نمایند. این جلسه با حضور معلم راهنما تشکیل می

 ارزشیابی فرآیند: 
واحد  ارزشیابی    و  مدرسه  و سمینارهای سطح  ترم  طول  در  ارائه شده  های  به گزارش  شده  داده  های  بازخورد  اساس  بر  فرآیند 

 آموزشی صورت می گیرد. میزان مشارکت در بحث ها، ارائه یافته های جدید، پاسخ به بازخورد های داده شده و...  

 : ارزیابی پوشه کار

های  اده شده در پوشه توسعه حرفه ای دانشجو ضبط و مبنای برنامه ریزی برای آموزشکلیه گزارش ها به همراه بازخورد های د

ای در پایان دوره قرار می گیرد. یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد  بعدی و نیز دفاع از توانایی های حرفه

 آموزشی ثبت و ضبط می گردد.  

   علم راهنما(:ارزشیابی توسط عوامل مدرسه )مدیر و م
 بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردی است که از سوی معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد.  

 و به شرح زیر محاسبه می شود:   100امتیاز درس کارورزی بر مبنای 

  امتیاز 20ت شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه: 

   امتیاز 40ی عملکردی مرحله ای: ت گزارش ها

  امتیاز 40ت تدوین و ارائه گزارش پایانی: 

 .  باشدمی  14امتیاز یا نمره  %70« 1کارورزی»حد نصاب قبولی در درس ت 
 

 

 

 

 

 «2سرفصل درس »کارورزی

 معرفی درس و منطق آن . 1

 ی در تنظیم گزارش پایانی: نکات اساس

 بندی تنظیم فهرست و فصل .1

 ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدی  .2

 دبی و فنینگارش ا .3

 اعتبار داشتن گزاره ها  .4

 ی ظاهری ظرافت و زیبای .5

 صحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره ها .6

 ارایه نمودارها و عوامل دیداری و هنری مکمل .7

 ها ی برخاسته از یافته پیشنهادهاارائه راه حل ها و  .8

 ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها  .9

 ر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلیلی گزارش برعایت ساختار علمی و ک  .10
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فرایندی سازمان را  تدریس  نیازماگر  که  بدانیم  متعهدانه  و  اخالقی  بهره یافته،  یافته ند  از  شهود گیری  علمی،  در    17های  و خالقیت 

فرد است، در آن صورت برنامه کارورزی به جای تمرکز انحصاری بر آموزش فنون، نیازمند آن  بدیل و منحصر بههای بی موقعیت

موقعیت با  فعاالنه  دانشجومعلم  که  باست  تا  کند  کمک  آنان  به  و  شود  روبرو  درس  کالس  سطح  در  واقعی  کارگیری  های  به  ا 

موقعیتروش بررسی  به  منطقی  استداللی/  به  های  شده  اندوخته  تجربیات  به  نسبت  انتقادی  آگاهی  با  و  پرداخته  یادگیری  های 

الگوهای ذهنی و طرح از تصمیمات  واره آفرینش  نتایج حاصل  ارزیابی  اثربخش و  اتخاذ تصمیمات  به آنان در  بپردازند که  هایی 

 ند.ریزی کمک ک جهت برنامه 

دهد مرتبط  چه او در یک مکان و زمان خاص انجام میهای شخصی معلم و آن تدریس عملی، وابسته به موقعیت است و با ویژگی 

این رو فرصت  از  تدارک دیده شده در کارورزی  است.  یادگیری  دانش  2های  را در معرپ  دانشجومعلم  تا  دنبال آن است  به   ،

( است قرار داده، به آنان کمک کند تا به  21، فراشناختی 20، موقعیتی19ای، رویه 18انش )بیانیکاربردی که ترکیبی از انواع مختلف د

 های تربیتی بپردازند.  تأمل در باره موقعیت

فعالیت  طراحی  طریق  از  برنامه  این  خصوص  در  در  بازاندیشی  و  نتایج  بررسی  مستقیم،  تجربیات  کسب  امکان  یادگیری  های 

دریافت دیدگاه  و  مختلف  کارورزی  ههای  برنامه  در  آورند.  دست  به  را  خود  تکالیف  2ای  معرپ  در  گرفتن  قرار  با  دانشجو   ،

)فردی، گروه 22اصیل  آموزش  فرآیند  در  مشارکت  طریق  از  مقدماتی  طور  به  را  در عمل  تأمل  توانایی  های های کوچک/گروه ، 

چه  واهد نمود و به درک صحیحی نسبت به آن های یادگیری در سطح کالس درس کسب خبزرگ( و نهایتاً اجرای مستقل فعالیت

ریزی، اجرا و ارزیابی، به عنوان یک فرآیند تأملی به  یابد. آگاهی نسبت به تصمیمات ناظر به برنامه درکالس جریان دارد دست می

 ای، نوع تفکر و سبک تدریس دانشجو کمک خواهد کرد.گیری حرفهشناخت جهت 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات درس

 2یکارورزنوع درس: 

 2نام درس به فارسی: کارورزی 

  Internship2نام درس به انگلیسی : 

 
17Intuition - 
18- Declarative knowledge  
19eProcedural knowledg - 
20Conditional knowledge  -  
21Metacognitive Knowledge -  
22Authentic task- 
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 2تعداد واحد: 

 ساعت 128تعداد ساعت: 

 تربیتی-موضوعیشایستگی کلیدی: 

 1کارورزی :نیازدروس پیش

استاد متخصص برای تدریس: 

 متخصص رشته ای 

قادر   دانشجومعلم  یادگیری  واحد  این  پایان  در  یادگیری:  پیامدهای 

 هد بود:خوا

کالس 1  سطح  )در  یادگیری  موقعیت  مطالعه  تداوم  با  مشکالت/  .  مدرسه(  یا  درس 

هایی را  های کوچک/ بزرگ را شناسایی/ بازشناسی کند و فعالیت نیازهای فردی، گروه 

 برای رفع مشکالت/ نیازهای یادگیری طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی نماید. 

های خود را  ند آموزش را واکاوی نموده و یافته. تجربیات خود از مشارکت در فرآی2

 روایت نماید.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن  . فرصت2

 جلسه اول: 

بندی سمینارها  ها، برنامه زمانهای یادگیری، شیوه تنظیم روایت معرفی برنامه کارورزی و تکالیف عملکردی، نحوه طراحی فعالیت

 شی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد.  در سطح مدرسه و واحد آموز

  :جلسه دوم تا شانزدهم

تواند در سطح مدرسه یا  جلسات دانشجو در مدرسه حضور خواهد داشت و جلسات بحث کارورزی برحسب مورد می در طول این 

های یادگیری که در سطح ، دانشجو در مقیاس خرد در فعالیت2جایی که در برنامه کارورزی  واحد آموزشی تشکیل شود. از آن 

لذا، ضروری است  کالس درس مشارکت می یافت  یادگیری دست خواهد  اول در زمینه  به تجربیات دست  این طریق  از  و  کند 

نیم ارائه شده در  پایانی  بر اساس گزارش  اول، مسئلهدانشجویان  یادگیری دانسال  بر  نیازهای تأثیرگذار  آموزان را در سطح  ش ها/ 

با هدایت  ها را در قالب فعالیت های کوچک، گروه کالسی شناسایی و آن فردی، گروه  های یادگیری طراحی و تدوین نموده و 

معلم راهنما )به صورت مشترک با معلم راهنما یا به صورت مستقل زیر نظر معلم راهنما اجرا نماید( به حل مسئله / پاسخ به نیازها  

آموزان باشد. گفتگو با دانشجو قبل و  هیجانی دانش -تواند ناظر به عملکردهای شناختی یا عاطفیها/ نیازها میید. این مسئله اجرا نما

ای که منجر به یک خود  بعد از اجرا در ارتباط با طرح طراحی شده، و فرآیند اجرای فعالیت باید در فضایی امن و راحت به گونه 

های گفتگو قبل و پس از اجرای فعالیت ضمیمه  ت و ضعف و راهکارهای ارتقاء/ بهبود آن باشد)فرمارزیابی و شناسایی نقاط قو

 است(. 

به این که مسئله  توان  های شناسایی شده از سوی دانشجویان از عمق و پیچیدگی متفاوتی برخوردار است لذا، میتوصیه: با توجه 

موقعیت فعالیت برحسب  اجرای  به  نسبت  شده  مطالعه  نمود.  های  اقدام  جمعی  کوچک،  گروه  فردی،  صورت  به  یادگیری  های 

 های یادگیری بر عهده مدرس محترم است(.  گیری در خصوص تقدم و تأخر در اجرای هر یک از این موقعیتتصمیم

شود در یک  یهای شناسایی شده در ترم یک را دارا نباشد، توصیه مدرصورتی که بنا به دالیلی دانشجو امکان کار بر روی مسئله 

های یادگیری بر  ها/ نیازها اقدام شده و فعالیت نشست مشترک میان معلم راهنما، استاد کارورزی و دانشجو نسبت به شناسایی مسئله 

به اتمام کار در ترم یک نشده  بنا به دالیلی موفق  توانند با در نظر  اند میاساس آن طراحی، اجرا و ارزیابی شود. دانشجویانی که 
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ها برای ورود به عرصه با نظر استاد  ها و شناسایی مسئله یک برنامه ترمیمی از یک تا چهار هفته نسبت به تهیه/ تکمیل گزارش گرفتن

 گردد. نامه آموزشی ناتمام اعالم میراهنما اقدام نمایند. بدیهی است که نمره این گروه از دانشجویان بر اساس آیین 

 های کالسی:  عالیتتکالیف عملکردی برای مشارکت در ف 

 ها با هماهنگی معلم راهنما.های یادگیری و اجرای مستقل فعالیتتهیه طرح برای مشارکت در فعالیت  .1

طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله به صورت فردی و مشارکت در اجرای آن زیر نظر معلم راهنما، تهیه   .2

نتایج و تطبیق آن پیشگزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیاب ها و ارائه پیشنهادها برای طراحی موقعیت بینی ی 

 یادگیری بعدی. 

طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله به برای گروه کوچک و مشارکت در اجرای آن زیر نظر معلم راهنما،  .3

پیش  آن  تطبیق  و  نتایج  ارزیابی  فعالیت،  اجرای  فرآیند  اجرای  از  گزارش  طراحی  بینیتهیه  برای  پیشنهادها  ارائه  و  ها 

 موقعیت یادگیری بعدی. 

طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله در سطح جمعی/ کالس درس و مشارکت در اجرای آن زیر نظر معلم  .4

پیش  آن  تطبیق  و  نتایج  ارزیابی  فعالیت،  اجرای  فرآیند  اجرای  از  گزارش  تهیه  پیشبینیراهنما،  ارائه  و  برای  ها  نهادها 

 طراحی موقعیت یادگیری بعدی. 

 تکالیف عملکردی برای اجرا توسط دانشجو

نیاز/ حل مسئله به صورت فردی زیر نظر معلم راهنما، تهیه گزارش از اجرای فرآیند   .1 طراحی فعالیت یادگیری برای رفع 

 طراحی موقعیت یادگیری بعدی.ها و ارائه پیشنهادها برای بینیاجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش 

تهیه   .2 راهنما،  معلم  نظر  زیر  فردی  به صورت  برای گروه کوچک  به  مسئله  نیاز/ حل  رفع  برای  یادگیری  فعالیت  طراحی 

نتایج و تطبیق آن پیش ها و ارائه پیشنهادها برای طراحی موقعیت بینی گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی 

 یادگیری بعدی. 

نیاز/ حل مسئله در سطح جمعی/ کالسطراح .3 درس به صورت فردی زیر نظر معلم راهنما، ی فعالیت یادگیری برای رفع 

پیش  آن  تطبیق  و  نتایج  ارزیابی  فعالیت،  اجرای  فرآیند  اجرای  از  گزارش  طراحی  بینیتهیه  برای  پیشنهادها  ارائه  و  ها 

 موقعیت یادگیری بعدی. 

 های الزامیمحور طراحی فعالیت

 آموزاناحی فعالیت یادگیری برای درگیر نمودن دانش طر -
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 طراحی فعالیت یادگیری برای مرور مباحث   -

 های کار مشارکتی طراحی فعالیت یادگیری برای آموزش مهارت -

 های تفکرطراحی فعالیت برای پرورش مهارت -

 طراحی تکلیف یادگیری برای یکی از موضوعات درسی  -

 آموزان  های دانشطراحی فعالیت رفع بدفهمی -

 های تحصیلی طراحی فعالیت برای رفع عقب ماندگی -

 نظمی، عدم رعایت قوانین( طراحی فعالیت برای تقویت/ بهبود عملکردهای عاطفی )مثل بی -

 هاطراحی فعالیت یادگیری برای سنجش آموخته -

 ها به تشخیص معلم راهنماسایر فعالیت -

 ساختار طراحی فعالیت ها:  

 هدف/ پیامد  -

 های اجرای فعالیت مراحل/گام -

 مواد/ منابع آموزشی مورد نیاز  -

 آموزان در فرایند اجراروش بازخورد دادن به دانش  -

 ها/ سنجش عملکردسنجش آموخته  -

 تهیه گزارش از اجرا 

 ........... 

 سمینارها 

 شود:سمینارها در دو شکل اجرا می

فعالیت  اجرای  در  دانشجو  عملکرد  مشاهده  از  پس  و  مدرسه  در سطح  پیش الف:  اساس طرح  بر  و  معلم  ها  مشارکت  با  شده  بینی 

 ریزی. راهنما برای کمک به دانشجو در ارزیابی عملکرد خود و برنامه 

یافته  و  تجربیات  مشارکت گذاشتن  به  برای  مشارکتی  به صورت  واحد آموزشی  در سطح  عمیق ب:  به درک  دستیابی  و  از  ها  تر 

 تجربیات کسب شده. 

 انواع سمینارها 

 سال و الزامیحضور معلمان راهنما و دانشجویان دو نوبت در نیم سمینار با

 ریزی و اعالم قبلی از سوی مدرس( نظر به صورت ماهیانه و الزامی)با برنامه ها و تجربیات و تبادل سمینارهای جمعی برای انتقال یافته 

 یان( سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترک )اختیاری و با درخواست دانشجو

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
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های یاگیری با رویکرد شناختی، و به کارگیری راهبردهای شناختی برای مطالعه و  برگزاری کارگاه آموزشی برای طراحی فعالیت

درس به صورت  ها در سطح کالسدرس، رویکرد تجربی برای اجرای فعالیت های یادگیری در سطح کالستحلیل نقادانه موقعیت 

بحث گذاشتن تجربیات و  ردی، گروه ف به  و  برای مشارکت در سمینارهای کالسی  راهبردهای مشارکتی،  های کوچک/ جمعی، 

 ارائه یافته. 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی: 

-( آمنه  )1394احمدی،  فکور  معلم  تربیت  رویکرد  با  فرهنگیان  دانشگاه  کارورزی  برنامه  عملی  راهنمای  دانشگاه  1(.  تهران:   .)

 هنگیان.فر

 منبع فرعی: 

 مهر.  -(. تمرین معلمی )کارورزی(. نشر: فارس1397کرمی، علی و زائری، معصومه ) -

 (. تمرین معلمی )کارورزی و مدیریت کالس درس(. قم: سماء قلم.1384نوروزی، رضاعلی و مقامی، حمید )-

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 ارزشیابی پایانی: 

های  کارورزی دو بر اساس تهیه طرح فعالیت در سطح کالس، مشارکت با معلم راهنما در اجرای فعالیت   ارزشیابی پایانی در درس

نتایج بر اساس پیشیادگیری، اجرای مستقل فعالیت  از  ارائه  بینی های یادگیری و ارزیابی  برای  ها، شرکت در سمینارهای کالسی 

های تربیتی و آموزشی را  های خود از مطالعه موقعیترها دانشجویان باید یافته ها و تجربیات به سایر دانشجویان. در این سمینایافته

 های علمی پژوهشی )مطالعه شده در دروس نظری( ارائه و از آن دفاع نمایند.  ارائه و با استناد به یافته 

 ارزشیابی فرآیند: 
به گزارش داده شده  بازخوردهای  بر اساس  فرآیند  ارائه شده درارزشیابی  نیم   های  و سمینارهای سطح مدرسه و واحد  طول  سال 

 های جدید، پاسخ به بازخوردهای داده شده و...  ها، ارائه یافته گیرد. میزان مشارکت در بحث آموزشی صورت می 

 کار: ارزیابی پوشه

ای دانشجو ضبط و مبنای  ها به همراه بازخوردهای داده شده در پوشه توسعه حرفهها از اجرای فعالیتطرح تهیه شده و کلیه گزارش

گیرد. یک نسخه از پوشه در اختیار  ای در پایان دوره قرار میهای حرفه های بعدی و نیز دفاع از تواناییریزی برای آموزش برنامه

 گردد. دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می

   ارزشیابی عوامل مدرسه )مدیر و معلم راهنما(:
 گردد. سال مربوط به گزارش عملکردی است که از سوی معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می انشجو در پایان نیمبخشی از ارزیابی د 

 شود: و به شرح زیر محاسبه می 100امتیاز درس کارورزی بر مبنای 

 امتیاز  20 ت شرکت فعال در جلسات کالسی)معلم راهنما(، سمینارها )استاد راهنما(:

 امتیاز 30 های ذکر شده:در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالک  ت نظر معلم راهنما
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ها با توجه به سطح عملکرد دانشجو براساس  ت نظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجرای و ارزیابی فعالیت

 امتیاز 30 :های ذکر شدهمالک 

ر معلم  از  نظر  کسب  با  راهنما  استاد  توسط  پایانی  گزارش  ارائه  و  تدوین  عملکرد  ت  سطح  به  توجه  با  اهنما 

 امتیاز 20 های ذکر شده:دانشجو بر اساس مالک 

 .  باشدمی  14امتیاز یا نمره  %70« 2کارورزی»حد نصاب قبولی در درس ت 

شود در یک  های شناسایی شده در ترم یک را دارا نباشد، توصیه میدر صورتی که بنا به دالیلی دانشجو امکان کار بر روی مسئله 

های یادگیری بر  ها/ نیازها اقدام شده و فعالیت ت مشترک میان معلم راهنما، استاد کارورزی و دانشجو نسبت به شناسایی مسئلهنشس

به اتمام کار در ترم یک نشده  بنا به دالیلی موفق  توانند با در نظر  اند میاساس آن طراحی، اجرا و ارزیابی شود. دانشجویانی که 

ها برای ورود به عرصه با نظر استاد  ها و شناسایی مسئله می از یک تا چهار هفته نسبت به تهیه/ تکمیل گزارشگرفتن یک برنامه ترمی

 /4/ص3گردد. )پنامه آموزشی ناتمام اعالم میراهنما اقدام نمایند. بدیهی است که نمره این گروه از دانشجویان بر اساس آیین

(T7 
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 «3سرفصل درس »کارورزی  

 .معرفی درس و منطق آن 1
گیرد و با مطالعه بافت  دقیقه( را بر عهده می  90/  45) ، دانشجو معلم مستقیماً مسئولیت تدریس و اداره کالس درس3در کارورزی

 23های علمی ارائه شده در برنامه درسیای که آموزش در آن جاری است، طرح یادگیری را برای آموزش مفاهیم/ مهارت و زمینه 

آموزان حساس بوده و عمیقاً با بافت  هایی باشد که نسبت به یادگیری دانش ی فرصتنماید. چنین طرحی باید دربرگیرنده ن میتدوی

بینی شده در طرح یادگیری نیز باید  نماید. ماهیت تکالیف یادگیری و عملکردی پیش ها ارتباط برقرار میو بستر واقعی زندگی آن 

 سازی یادگیری فراهم نماید. آموزان ارتباط برقرار کند و امکان یکپارچه های پیشین و جدید دانش ته بتواند میان تجربیات و دانس 

پرسشبرنامه طرح  با  دانشجو  ظرفیت ریزی  خصوص  در  میهایی  و  دارد  وجود  یادگیری  زمینه  و  بافت  در  که  به  هایی  تواند 

هایی  آنان کمک نماید آغاز شده و با تدارک دیدن فرصت آموزان در به کارگیری دانش و تجربه پیشین و عالیق شخصی  دانش 

دریافت  تجربه گذاشتن  به  پرسشبرای  فرضیه ها، طرح  دانش ها/  از سوی  می ها  ادامه  یافته آموزان،  تجربه  یابد.  این  از  های حاصل 

با توجه به این که   -هاآموخته  /شود و نتایجسازی شده به کارگرفته میها، در موقعیت واقعی/ شبیه تر/رفع بدفهمیبرای درک عمیق 

شود. در  برای استحکام بیشتر یادگیری به اشتراک گذاشته می   -های متفاوتی را دارا هستندیادگیرندگان امکان طرح پرسش/ فرضیه 

ار آموزان فرصت خواهند داشت تا دانش کسب شده را با استفاده از راهبردهای یادگیری در شرایط جدید به ک این فرآیند دانش 

ها( دانشجو از طریق ثبت و  هایی که در فرآیند یادگیری طرح شده پاسخ دهند. در طی این مراحل )گام بگیرند و به عالیق/ پرسش

روایت  پرسش واکاوی  طرح  با  آن ها  به  پاسخ  و  تأملی  این  های  هدایت  و  یادگیری  طرح  اثربخشی  به  نسبت  بیشتری  بصیرت  ها 

های شخصی، و نحوه سازگار نمودن  مندی ها و توان زشی، تأثیر آن بر عملکرد خود، ویژگیهای محیط آموفرآیند، درک واقعیت 

موقعیت توانایی  با  به دست میهای خود  فرد آموزش،  به  منحصر  و  پیچیده  پرسشهای  این  بتوانند حس کنجکاوی  آورد.  باید  ها 

موقعیت برای مطالعه  را  اثربخشهای مسئله دانشجو  ارزیابی  یافتهای در کالس،  نظریه در عمل، آزمون مجدد  تجربی/  ی یک  های 

گیری و پس از  هایی که در فرآیند تصمیمپژوهی محدود فردی برانگیزد. عالوه بر این پاسخ به پرسش علمی و... را در قالب کنش 

ه در آن دست به عمل  ای ک ای و بافت و زمینه ساز عمل جدید بوده و دانشجو را در فرآیند توسعه حرفهشود زمینهآن مطرح می

یاری می به سازی  خواهد زد،  معلم  دانشجو  از عمل فکورانه  و هدف  است  این مرحله شیوه مطالعه کنش پژوهی فردی  کند. در 

 ای خود در موقعیتی است که در آن دست به عمل زده است.سازی درک و فهم، و اصالح عملکرد حرفهعمل، به 

 

 

 

 

 

 
 ستفاده نمود(. ابرنامه درسی/ کتاب درسی )با توجه به این که سند برنامه درسی معموالً در اختیار معلمان قرار ندارد می توان از کتاب درسی  - 23
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 مشخصات درس

 3کارورزینوع درس: 

 2تعداد واحد: 

 ساعت 128تعداد ساعت: 

 تربیتی-موضوعیشایستگی کلیدی: 

 2: کارورزینیازدروس پیش

استاد متخصص برای تدریس: 

 متخصص رشته ای 

 3نام درس به فارسی: کارورزی 

  Internship3نام درس به انگلیسی : 

قادر   دانشجومعلم  یادگیری  واحد  این  پایان  در  یادگیری:  پیامدهای 

 بود:خواهد 

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

های اساسی را شناسایی و درسی/ کتاب درسی مفاهیم و مهارتبا تحلیل محتوای برنامه  

توانایی   نتایج  بر  آن  تأثیرات  و  نموده،  ارزیابی  و  اجرا  طراحی،  را  یادگیری  طرح 

 ها به موقعیت جدید را مورد ارزیابی قرار دهد. وخته آموزان در انتقال آمدانش 

نتایج تجربیات خود از فرآیند طراحی، اجرا و ارزیابی و بازبینی و بازاندیشی را با تکیه بر  

 پژوهی فردی گزارش کند.عقالنیت عملی در قالب کنش 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن . فرصت2

 جلسه اول: 

کارو برنامه  کنشمعرفی  فرآیند  و  پیشرزی  فرایند  بر  تمرکز  با  یادگیری  طرح  تهیه  نحوه  فردی،  ثبت  پژوهی  شیوه  شده،  بینی 

برنامه زمان پژوهی،  پژوهی، ساختار گزارش کنش  از مراحل کنش  هر یک  واکاوی آن در  و  بندی سمینارها در سطح  تجربیات 

 ها و سطوح موفقیت.  بر اساس پیامدهای یادگیری و مالک مدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان 

  :جلسه دوم تا شانزدهم

طرح  درسی)کتاب  تهیه  برنامه  محتوای  بر  مبتنی  درس  کالس  سطح  در  تدریس  مسئولیت  گرفتن  عهده  بر  برای  یادگیری  های 

موقعیت جدید است. استاد راهنما )برای    ها بهآموزان برای انتقال آموخته درسی(، اجرا و بررسی تأثیر آن در کسب توانایی دانش 

تخصصی و  تربیتی  راهنمای  استاد  مشارکت  متوسطه  نیاز    -دوره  حسب  بر  تخصصی  مشاوره  و  تربیتی  استاد  ابتدایی  دوره  برای 

و   باشد  داشته  نظارت  گزارش  تهیه  مرحله  تا  آن  اجرای  و  فردی  پژوهی  کنش  طرح  تهیه  فرآیند  بر  باید  درسی(  موضوعات 

توسعهبازخوردها پوشه  در  دانشجو  عملکرد  ارزیابی  منظور  به  شده  ارائه  محتوای  حرفهی  تحلیل  فرآیند  گردد.  ضبط  و  ثبت  ای 

های اساسی برای تهیه طرح یادگیری و تولید مواد و منابع آموزشی مورد نیاز نیز زیر نظر درسی و استخراج مفاهیم و مهارتبرنامه

گیرد. از نظر زمانی تنظیم جلسات برای بررسی طرح و تولیدات دانشجو باید به  صورت می  استاد راهنما و با مشارکت معلم راهنما

بینی شده را اجرا و نتایج آن را گزارش نماید. در طول این  پژوهی فردی پیشای صورت گیرد که دانشجو بتواند طرح کنش گونه 

دادن، انتقال تجربیات و... در قالب سمینارها بر    جلسات حضور دانشجو در مدرسه ضروری است و جلسات بررسی برای بازخورد

گفتگو میان استاد/ معلم راهنما قبل و پس از  24تواند در سطح مدرسه یا واحد آموزشی تشکیل شود. )فرم پیشنهادی حسب مورد می

 اجرای طرح یادگیری ضمیمه است(.

 
 ورد بازنگری قرار گیرد. متواند با توجه به شرایط و اقتضائات ها میفرم - 24
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ای شروع کنش پژوهی فردی از اهمیت زیادی برخوردار  های شناسایی شده بربا توجه به این که مطالعه موقعیت و مسئله   توصیه:

با مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزی  است لذا، توصیه می ریزی الزم را به منظور کمک به دانشجو  برنامه   2و  1شود استاد راهنما 

برگشت برای حل مسئله  آمیز آن از سوی دانشجویان بنمایند. فرآیند رفت و  برای تهیه طرح کنش پژوهی فردی و اجرای موفقیت 

 های متعدد باشد.  ممکن است نیازمند طراحی

با روشبا توجه به این که ماهیت طرح درس متمایز  های رایج آموزشی در سطح مدرسه و کالس های یادگیری تهیه شده احتماالً 

نیازمند تدارک منابع و مواد آموزشی/ فضای یادگیری متفاوتی می و  لذا، هماهنگی باست  ا معلم راهنما و مدیریت مدرسه  باشد 

های یادگیری از سوی استاد راهنما و دانشجو الزامی است. تأمین منابع/ امکانات و همکاری با دانشجو برای تهیه  برای اجرای طرح 

 شرط تأیید استاد راهنما از سوی واحد آموزشی الزامی است. آن به 

 تکالیف عملکردی: 

 فردی  الف: طراحی و اجرای طرح کنش پژوهی

 تهیه طرح کنش پژوهی و تأیید آن توسط استاد راهنما بر مبنای چرخه کنش پژوهی فردی (1

 ای که در فرایند کنش پژوهی فردی به دنبال دستیابی به آن است( تبیین واضح و روشن از مسئله )تعیین انتظارت حرفه  (2

 ها در موقعیتی)آموزشی/ تربیتی(  شناسایی و تحلیل ظرفیت  (3

 ها و سطوح عملکرد سئواالت/ اهداف به همراه مالک  /هاتعیین فرضیه  (4

 طراحی و تدوین طرح عمل در گفتگو با استاد راهنما/ معلم راهنما )قبل و بعد از عمل(   (5

 26و جمع آوری اطالعات از فرآیند طراحی و اجرا 25اجرای طرح یادگیری  (6

 به صورت رفت و برگشت تا حل مسئله( تأمل درباره عمل انجام شده، تبیین و فهم آن و بازگشت به مرحله اول ) (7

های شخصی )تأمل قبل، و پس از عمل(، جلسات بحث و  ها، روایت آوری اطالعات از فرایند اجرا )شامل دست نوشته جمع (8

 آموزان و....(  آموزان، نتایج سنجش از یادگیری دانش های دانش گفتگو با استاد و معلم راهنما، کاربرگ

 هاتحلیل و تفسیر یافته  (9

ها و سطوح  ها بر اساس فرضیه؟ سئوال یا... طرح شده و مالکبندی اطالعات، تحلیل و تفسیر یافته کد گذاری و طبقه  ( 10

 عملکرد 

 تهیه گزارش کنش پژوهی فردی   (1

 ب: طرح یادگیری

 طرح یادگیری 

 
 در صفحه ی بعد این طرح و ساختار آن به طور کامل توضیح داده شده است.  -25

ها/ سؤاالت یا.... در چرخه کنش پژوهی فردی  های الف، ب، ج و د پیوست برای پاسخ به فرضیهحد اقل طرح یادگیری را بر اساس فرم  6دانشجو باید    -  26

  اجرا نماید.
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برای تهیه    های فردی/جمعی در بافت/ زمینه یادگیری(های آن )ظرفیت مطالعه موقعیت یادگیری و شناسایی ظرفیت •

 طرح یادگیری

 ها  درسی(، شناسایی مفاهیم و مهارت درسی )کتابتدوین طرح یادگیری بر اساس تحلیل برنامه  •

 بینی شده طراحی تکالیف یادگیری و عملکردی برای مراحل یادگیری پیش  •

 تولید مواد آموزشی مورد نیاز برای اجرای طرح یادگیری  •

 س/ مدرسه  هدایت فرآیند یادگیری در سطح کالس در •

 ها به موقعیت جدید آموزان در انتقال آموخته ارزیابی از توانایی دانش  •

 ساختار طرح یاددهی یادگیری:

 درسی درسی/ کتابها در برنامه مفاهیم و مهارت •

 پیامد یادگیری  •

 های طرح یادگیریمراحل/گام •

روزم  - زندگی  با  ارتباط  در  شده  دیده  تدارک  یادگیری  )فرصت  ارتباط  دانش برقراری  مسایل/  ره  از  برخاسته  و  بوده  آموز 

  آموز با آن روبرو است(هایی است که دانش چالش

کردن )فرصت یادگیری تدارک دیده شده قابل تجربه/ آزمایش/ بررسی باشد، به یادگیرنده کمک کند تا با بروز خالقیت  تجربه   -

های خود پاسخ  های نو بیاندیشد/ از طریق پژوهش به پرسشده ها دست پیدا کند، اختراع کند و به ایحلخود به کشف روابط/ راه 

  دهد(

توسط    - به کارگیری آن  به درک عمیق و  برای دستیابی  و اطالعات کسب شده  مفاهیم  نمودن  بستن )فرصت کاربردی  به کار 

ای در ارتباط با  صور حرفهآوردن یک ت آموز فراهم شود. مثل: ایجاد ارتباط بین تئوری و عمل/ بکارگیری آن برای به دست دانش 

 مسئله/ حل مسئله یا پژوهش انجام شده( 

ها را در موقعیتی قرار دهد تا  آموزان را به کار گروهی تشویق کند و آن گذاشتن )فرصت یادگیری تا حد امکان دانش به اشتراک   -

ها و عرضه ان در قالبی جدید/ مطالعه  یق یافته نیاز به تعامل و تلف هاآوری اطالعات و تجزیه و تحلیل آن برای انجام پژوهش یا جمع

 افزایی کند(موضوع از زوایای مختلف کند/ ایجاد هم 

 ها به موقعیت جدید فراهم شود(  های جدیدی برای به کارگیری و بسط آموخته ها به موقعیت جدید )فرصت انتقال آموخته  -

 مواد/ منابع آموزشی موردنیاز/ تدارک دیدن فضای یادگیری  •

 آموزان در فرایند یادگیری ش بازخورد دادن به دانش رو •

 ها/ سنجش عملکردسنجش آموخته  •

 ایتأمل و واکاوی تجربیات حرفه
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پیش - ظرفیت بینیبررسی  دوم  و  اول  ترم  در  شده  واکاوی  تجربیات  مجدد  مطالعه  )با  یادگیری  ها  موقعیت  ممکن  های 

گیری از این ظرفیت برای ورود به  یی نموده و چگونگی بهره )فردی/ جمعی که در بافت و زمینه وجود دارد( را شناسا

 مرحله برقراری ارتباط را مشخص نماید. 

 ها و چگونگی مدیریت آن در فرایند آموزش تعیین موانع و محدودیت  -

 بررسی علل تغییرات طرح در فرآیند اجرا )تطبیق با شرایط/ نیازهای یادگیری و...(   -

 دستیابی به آن   بررسی نتایج یادگیری و چگونگی -

 ای و تجربیات کسب شده واکاوی فرایند عمل حرفه -

 گیری از آن در موقعیت بعدی آموزش های خود برای بهره شناسایی نقاط قوت و ظرفیت  -

 اتخاذ تصمیمات برای به کارگیری تجربیات در موقعیت بعدی   -

 سمینارها 

های شناسایی منظور گفتگو پیرامون ظرفیت به  الف( جلسات بحث و گفتگوی فردی/ گروهی/ جمعی قبل از طراحی:  

فرصت  یادگیری/  پیامد  با  آن  پیوند  و چگونگی  موقعیت  در  نحوه  شده  سنجش،  و  و....(  ارتباط  برقراری  )مراحل  یادگیری  های 

یادگیری در سطح کالس و مقاصد حرفه  دنبال دست هدایت  به  دانشجو  است. توصیه میای که  به آن  این جلسات در  یابی  شود 

 ح مرکز یا پردیس تشکیل شود.سط

در این جلسات دانشجو باید گزارشی از فرآیند اجرا که شامل  ب( جلسات بحث و گفتگو پس از اجرای طرح یادگیری:  

طرح یادگیری، بازخوردهای ارائه شده در هر یک از مراحل آموزش، تحلیل و تفسیر را به همراه داشته باشد. این جلسات باید به  

کن تصویر روشندانشجو کمک  تا  ظرفیت د  به  نسبت  بهره های حرفه تری  و چگونگی  به  ای خود  بعدی  موقعیت  در  آن  از  گیری 

 شود.پذیر میدست آورد. این مهم به کمک بازخوردهای )در سطه سطح تأمل بر روی عمل( ارائه شده از سوی استاد امکان

 تواند در دو شکل زیر اجرا شود:سمینارهای پس از اجرا می 

بینی شده با هماهنگی معلم راهنما و ارائه بازخورد  در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجرای برنامه پیش   ف:ال

 برای ادامه کار  

یافته   ب: تجربیات و  اشتراک گذاشتن  به  برای  به صورت مشارکتی  پردیس  یا  به درک عمیق در سطح مرکز  و دستیابی  از ها  تر 

ب فعالیت تجربیات کسب شده.  ترم  این  این که در  به  توجه  قالب کنشا  دانشجویان در  دنبال می های  فردی  برگزاری  پژوهی  شود 

کمک  تجربیات  انتقال  و  انتظارات  درک  به  مشارکتی  شیوه  به  مرحله  هر  اجرای  از  پس  و  قبل  مراحل  از  یک  هر  در  سمینارها 

گذاشمی اشتراک  به  طریق  از  را  ارزشمندی  فرصت  سمینارها  مهارتکند.  کسب  برای  تجربیات  حرفه تن  اختیار  های  در  ای 

 دهد.  دانشجویان قرار می

 انواع سمینارها

 سمینار با حضور استاد راهنما/ دانشجویان و معلمان راهنما  
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 ز سوی استاد( ریزی و اعالم قبلی اها و تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الزامی)با برنامه سمینارهای گروهی برای انتقال یافته

 سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترک )اختیاری و با درخواست استاد/ دانشجویان( 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

های واقعی،  راهبردهای مستقیم، غیرمستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، به کارگیری راهبردهای شناختی در تحلیل موقعیت

 گردد.  ه برای شناسایی و تبیین مسئله، راهبردهای مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینارهای گروهی و فردی ارائه می تحلیل نقادان

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی: 

-( آمنه  )1394احمدی،  فکور  معلم  تربیت  رویکرد  با  فرهنگیان  دانشگاه  کارورزی  برنامه  عملی  راهنمای  دانشگاه  1(.  تهران:   .)

 فرهنگیان.

 فرعی: منبع 

 مهر.  -(. تمرین معلمی )کارورزی(. نشر: فارس1397کرمی، علی و زائری، معصومه ) -

 (. تمرین معلمی )کارورزی و مدیریت کالس درس(. قم: سماء قلم.1384نوروزی، رضاعلی و مقامی، حمید )-

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 ارزشیابی پایانی: 

های خود از نتایج  گیرد که در آن دانشجویان باید یافته ر قالب سمینار پایانی صورت مید  3ارزشیابی پایانی در درس کارورزی   

 شود.تواند با حضور معلمان راهنما تشکیل میکنش پژوهی فردی ارائه و از آن دفاع نمایند. این جلسه می

 ارزشیابی فرآیند: 

گزارش به  شده  داده  بازخوردهای  اساس  بر  فرآیند  ارائهارزشیابی  واحد    های  و  مدرسه  سطح  سمینارهای  و  ترم  طول  در  شده 

 های جدید، پاسخ به بازخوردهای داده شده و...  ها، ارائه یافته گیرد. میزان مشارکت در بحث آموزشی صورت می 

 کار: ارزیابی پوشه

ای دانشجو ضبط و  ها در مراحل مختلف کنش پژوهی فردی به همراه بازخوردهای داده شده در پوشه توسعه حرفهکلیه گزارش

برنامه  گیرد. یک نسخه از پوشه در  ای در پایان دوره قرار میهای حرفههای بعدی و نیز دفاع از تواناییریزی برای آموزشمبنای 

 گردد. اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می

  های های ارزیابی طرح یادگیری:مالک 
 های یادگیری انعطاف فرصت  •

 طاف در فرایند اجراانع •

 های یادگیری به کارگیری مهارت  •
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 فراخواندن سطوح باالی تفکر   •

 آموزانتنوع محصول یادگیری/ تولیدات دانش  •

   ارزشیابی عوامل مدرسه )مدیر و معلم راهنما(:
 .  27گردد ارائه می  بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردی است که از سوی معلم راهنما و مدیر مدرسه

 شود: و به شرح زیر محاسبه می 100بر مبنای  «کارورزی»امتیاز درس 

 امتیاز    20ت شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه: 

 امتیاز  30ای: های عملکردی مرحلهت گزارش 

 امتیاز   30پژوهی فردی: ت گزارش کنش 

 امتیاز  20ت دفاع در جلسه پایانی 

 .  باشدمی  14امتیاز یا نمره  %70« 3قبولی در درس »کارورزیحد نصاب ت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ابی ارائه خواهد شد.  یدر فرم ارز - 27

 نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی: 

 بندی لتنظیم فهرست و فص .1

 ئه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدی ارا .2

 نگارش ادبی و فنی .3

 ها اعتبار داشتن گزاره  .4

 ظرافت و زیبائی ظاهری  .5

 هاصحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره  .6

 و عوامل دیداری و هنری مکمل  نمودارها  ارایه .7

 ها ها و پیشنهادهای برخاسته از یافتهحلارائه راه  .8

 ها معتبر و ارائه پیوست  ه از منابعارجاعات روشن، استفاد .9

 رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی .10
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 «4سرفصل درس »کارورزی  

 معرفی درس و منطق آن  .1

انتظار می ترم چهارم کارورزی  برنامه در  به عنوان  معلم  نقش  بتواند در  تجربیات کسب شده،  با  دانشجو  )مجری 28ریز درسی رود 

درسی تجویزی، واحد یادگیری را برای پاسخ به نیاز ها/حل مسایل یادگیری دانش آموزان  فعال( حاضر شده و ضمن تحلیل برنامه  

برنامه درسی، مورد ارزیابی قرار دهد. با توجه به   نتایج آن را در کسب شایستگی های پیش بینی شده در  طراحی، تولید، اجرا و 

ربیتی/ آموزشی و به منظور حفظ استانداردهای برنامه درسی  ویژگی نظام برنامه ریزی درسی در ایران، تطبیق آن با موقعیت های ت 

و استفاده عقالنی و   30تدوین می شود. طراحی معکوس مبتنی بر درک اصیل  29این فرآیند با استفاده از رویکرد طراحی معکوس 

بینند و استفاده  آنچه می سویای که دانشجو را به آن های نظری و نحوه بکارگیری آن در عرصه عمل است، به گونه مؤثر از آموخته 

( آغاز شده و با تعیین شایستگی  31کند. این فرایند با تحلیل برنامه درسی )تحلیل کتاب درسیها برای ساخت معنا هدایت از آموخته 

انتظار، مالک  به  های مورد  برای هدایت فرآیند یادگیری و کمک  یادگیری و عملکردی  ها و سطوح عملکرد، طراحی تکالیف 

قابلیت ها و ظرفیت های وجودی یادگیر تعیین شایستگیادامه می  32ندگان در بسط  ها در آغاز برای روشن شدن تصمیمات  یابد. 

شود تا نگاه معلم را همواره بر شایستگی های مورد انتظار  معلم برای تعیین مسیری است که یادگیرنده باید طی کند و موجب می

د محتوا  دارد.  نگاه  متمرکز  کلیدی "ر چارچوب  برنامه درسی  اساسی  33ایده  های  مهارت  و  مفاهیم  می  "34/  باعث  مطرح  و  شود 

فرایند  می شرایطی  چنین  در  شود.  فراهم  یادگیری  حوزه  از  بیرون  و  درون  در  تلفیق  امکان  یادگیری  واحد  طراحی  در  تا  گردد 

کامالً خارج شده و همواره آموزش    "ردنآموزش برای به خاطر سپ"ی توجه به حافظه و به عبارتی  یادگیری از محدوده   -یاددهی

در طی این مسیر، یادگیرندگان قادر خواهند بود، بین اطالعات جدید و دانش و آموخته   بر دستیابی به شایستگی ها متمرکز میماند.

نند پیوند دهند و  ک ها و حقایق را به »مسائل کلی« و روزمره ای که با آن برخورد میهای پیشین خود ارتباط برقرار کنند، واقعیت 

تلفیق   و  دانش  های  مرز  نوردیدن  درهم  نیازمند  طراحی  از  شیوه  این  که  آنجایی  از  گیرند.  کار  به  جدید  های  زمینه  در  را  آن 

معلمان در سطح مدرسه   با مشارکت  باید  اتخاذ تصمیمات  لذا  است،  یا دوره تحصیلی  پایه  برنامه درسی در سطح  موضوعات در 

 
مسئولیت تطبیق،    ]معلم   [» برای خلق فرصت های تربیتی و آموزش  12نقش معلم در برنامه درسی ملی ) صفحه    -سند تحول بنیادین  11هدف عملیاتی    -  28

 تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه های درسی و تربیتی در سطح کالس درس را بر عهده دارد«(.

29  nbackward desig - 

30 Genuine understanding- 

 درصورتی که سند برنامه درسی در اختیار دانشجویان قرارنداشته باشد.   - 31
یادگیری و تربیت پذیری و توسعة شایستگی های خویش به لحاظ ذاتی نقش فعال    -»در فرآیند یاددهی  12برنامه درسی ملی نقش دانش آموز صفحه    -  32

سط ظرفیت های وجودی دانش آموزان و خلق فرصت های تربیتی و آموزشی زمینه درک و انگیزه اصالح مداوم موقعیت  بدارد«. نقش معلم » با شناخت و  

 آنان را فراهم سازد«.  

33 Key idea - 

بر شایستگی های مورد    13برنامه درسی ملی صفحه    -  34 نتظار از دانش  ابند دو محتوا دربرگیرنده مفاهیم و مهارت های اساسی و ایده های کلیدی مبتنی 

  آموزان است«.
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بگیرد و در طراح از راهبردصورت  تعاملی، رشد فردی( های مختلف )راهبرد ی فرصت های یادگیری  های مستقیم، غیر مستقیم، 

ها در فرآیند  برای طراحی تکالیف یادگیری و عملکردی استفاده شود. عمل فکورانه در این مرحله ناظر به کاویدن منظم رخداد

علت و معلولی میان شیوه کار و کارکرد ها، نتایج و علل آن در سطح    طراحی، تدوین، اجرا و ارزیابی واحد یادگیری، یافتن روابط 

 مدرسه به شیوه مشارکتی و در قالب درس پژوهی است. 

 مشخصات درس

 4کارورزینوع درس: 

 2تعداد واحد: 

 ساعت 128تعداد ساعت: 

-موضوعیشایستگی کلیدی: 

 تربیتی

 3: کارورزینیازدروس پیش

استاد متخصص برای تدریس: 

 رشته ای  متخصص

 4نام درس به فارسی: کارورزی 

 Internship4نام درس به انگلیسی: 

قادر  دانشجومعلم  یادگیری  واحد  این  پایان  در  یادگیری:  پیامدهای 

 خواهد بود:

برای کسب شایستگی    برنامه درسی/ کتاب درسی واحد یادگیری  با تحلیل محتوای 

معلمان در سطح مدرسه طراحی، اجرا های مورد انتظار در برنامه درسی را با مشارکت  

 و تأثیر آن را در بهبود عملکرد دانش آموزان مورد ارزیابی قرار دهد. 

عملکرد   از  حاصل  های  یافته  پژوهی،  درس  فرایند  در  تجربیات  واکاوی  و  ثبت  با 

 ای خود در سطح مدرسه را گزارش نماید.حرفه

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن . فرصت2

 لسه اول: ج

در این ترم دانشجویان با توجه به تجربیات کسب شده در طول اجرای برنامه، درک عمیق تری نسبت به توانایی های خود، نحوه  

برخورد با موقعیت های واقعی کالس درس، نحوه کنار آمدن با چالش ها و... بدست آورده اند و می توانند تصمیمات خود را در  

اجرای واحد های یادگیری با مشارکت سایر معلمان/ همقطاران به مرحله اجرا بگذارند. لذا ضروری است    فرایند طراحی، تولید و 

اساتید در آغاز کار فرآیند درس پژوهی، فرآیند تهیه طرح واحد یادگیری، اجرا و ارزیابی از نتایج آن را با تمرکز بر: شیوه ثبت  

وهی، نحوه تعامل با معلمان/ همقطاران در سطح مدرسه در فرآیند طراحی، تجربیات و واکاوی آن در هر یک از مراحل درس پژ

و   مدرسه  در سطح  بندی سمینارها  زمان  برنامه  پژوهی،  یادگیری، ساختار گزارش درس  واحد  نتایج  از  ارزشیابی  و  اجرا  تدوین، 

بر اساس پیامد های یادگیری را در  واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس مالک ها و سطوح موفقیت  

تیم درس   عنوان  به  دانشجویان  بندی  نحوه گروه  به  نسبت  نشست  این  در  شود  می  توصیه  بگذارند.  بحث  به  نشست جمعی  یک 

 پژوهی برای طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی واحد های یادگیری اقدام شود.  

ر( برای تشکیل تیم درس پژوهی سازمان داد. روش مشارکت دانشجویان  نفر)حد اکث  4می توان دانشجویان را در گروه های دو تا  

 در فرآیند طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی به شرح زیر است:  

برنامه درسی )کتاب درسی( استخراج مفاهیم و مهارت های اساسی و سازمان دادن آن ذیل ایده کلیدی، تولید   .1 مطالعه 

 شجویان زیر نظر استاد تربیتی و تخصصی انجام می شود.  واحد یاگیری. این فعالیت توسط تیم دان
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تیم به طور   .2 از اعضا و مشاهده و ثبت عملکرد توسط سایر اعضاء  اجرای واحد یادگیری در کالس درس توسط یکی 

 همزمان و به تفکیک هر عضو گروه )معلمان/ همقطاران(

در جلسه گروهی )دیدن فرآیند آموزش از زوایای   جمع آوری اطالعات از فرآیند تدریس توسط کلیه اعضاء برای ارائه .3

مختلف( به همراه نتایج ارزشیابی از یادگیری دانش آموزان با استفاده از روش های رسمی/ غیر رسمی. این جلسات به  

هم   همکاران/  از سوی  ارائه شده  های  بازخورد  نتایج  بر روی  و  تشکیل  هر جلسه  از  بعد  و  اجرا  طول  در  مستمر  طور 

برای بهبود عملکرد در جلسه بعد تصمیم گیری می شود. کل مذاکرات در این جلسات ثبت و ضبط شده و در    قطاران

نتایج حاصله مورد   و  از اعضاء  نقاط قوت و ضعف و تأثیر گروه در عملکرد هر یک  به منظور شناسایی  پایانی  نشست 

 (.  6، 5و   4بررسی مجدد قرار می گیرد)بند 

اطالعات جمع اوری شده در گروه و نقد و ارزیابی نتایج یادگیری دانش آموزان و تنظیم    بررسی گزارش مشاهدات و   .4

 آن در قالب گزارش پایانی کل گروه )دانشجویان( 

تعیین نقاط کور/ محدودیت ها در طراحی/ اجرا و ارائه پیشنهادات برای اصالح/ بهبود آن برای دستیابی دانش آموزان به   .5

 سطح باالتر یادگیری 

ای و صورت بندی مجدد  ل عملکرد گروه، شناسایی یافته ها و تأثیر گفتگو ها در درک و پذیرش مسئولیت حرفه تحلی .6

 ای و...(ای توسط هر یک از اعضاء )میزان تأثیر گذاری بر عملکرد گروه، یادگیری های حرفه هویت حرفه

تصمیم گیری در خصوص روش هایی که    تشکیل نظام مند این نشست ها برای بررسی نتایج یادگیری دانش آموزان و •

منجر به بهبود یادگیری همه دانش آموزان می شود، دارای اهیمت است. تأمل فردی و تأمل گروهی، انعکاس یادگیری  

روش ها، اصولی که در کار از آن تبعیت شده است و...، چگونه تفکر آن ها تحت تأثیر فرایند عمل مشارکتی قرارگرفته 

 ه آن ها از این بحث ها به کالس های درس خود خواهند برد. است، ایده هایی ک 

روایت نویسی از مجموعه ایده پردازی ها برای طراحی،تولید، و اجرا، یاداشت های شخصی قبل، حین و پس از اجرا،   •

 نشست ها گروهی، فرایند اجرا..... 

به منظور تشکیل جلسات درس پژوهی د • با معلم راهنما و مدیر مدرسه  استاد راهنما  هماهنگی  بر عهده  ر سطح مدرسه 

است. درصورتی که امکان شکل گیری تیم درس پژوهی در سطح مدرسه وجود نداشته باشد می توان تیم را در سطح  

 پردیس/ مرکز تشکیل داد. مسئولیت انجام کلیه فعالیت های فوق بر عهده این تیم در سطح مدرسه خواهد بود.  
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  :جلسه دوم تا شانزدهم

ترم دانشجو مسئولیت تدریس در سطح کالس درس را بر اساس تهیه طرح واحد یادگیری )حد اقل یک فصل/بخش کتاب    در این 

درسی( را بر عهده دارد و باید واحد یادگیری خود را حول یک ایده کلیدی که پوشش دهنده محتوای برنامه درسی) مفاهیم و  

نم طراحی  است  درسی(  کتاب  در  و...  اساسی  های  گروه  مهارت  در  بررسی  از  پس  شده  تهیه  طرح  سطح    4تا    2اید.  در  نفره 

پرددیس/ مرکز به همراه دفاعیه آن در شورای معلمان دوره/ پایه تهیه و در سطح مدرسه با حضور استاد راهنما از آن دفاع می شود.  

ای آن به شیوه درس پژوهیُ مورد تحلیل  نظرات معلمان بر روی طرح اعمال و طرح با مشارکت معلمان دوره/ پایه اجرا و نتایج اجر

به این پرسش ها مسیری که دانشجو قصد طی نمودن آن را دارد  و تفسیر قرار می گیرد. در گفتگو استاد راهنما و دانشجو پاسخ 

ایده  کند:  می  کمک  معلمان  جلسه  در  طرح  از  دفاع  به  و  شده  که روشن  اساسی  های  مهارت  اساسی،  مفاهیم  کلیدی،  های 

های مورد انتظار تحقق یافته و  رندگان باید به آن دست یابند، کدام اند؟ چه مدارک و شواهدی بیانگر آن است که شایستگی یادگی

های جدید به  های خود را به نحوی معنادار و موثر در موقعیتدانش آموزان به راستی مطالب را فرا گرفته اند و می توانند آموخته 

سطوح   و  ها  مالک  گیرند؟  )فعالیتکار  راهکارهایی  و  راهبردها  چه  چیست؟  ها  شایستگی  تکالیف  ارزیابی  یادگیری،  های 

عملکردی( به یادگیرندگان کمک خواهد کرد تا خود، مفاهیم را بسازند و به افرادی صاحب دانش و توانمندی در زمینه ای خاص  

 تبدیل شوند؟ 

برای دوره ابتدایی استاد تربیتی و مشاوره تخصصی    -ربیتی و تخصصیاستاد راهنما )برای دوره متوسطه مشارکت استاد راهنمای ت 

تهیه   مرحله  تا  آن  اجرای  و  پژوهی  درس  فرآیند  و  یادگیری  واحد  طرحِ  تهیه  فرآیند  بر  باید   ) درسی  موضوعات  نیاز  بر حسب 

نهایی نظارت داشته باشد و بازخورد های ارائه شده به منظور ارزیابی عملکرد دانشجو در  ای او ثبت و ضبط  پوشه حرفه   گزارش 

گردد. فرآیند تحلیل محتوای برنامه درسی و تعیین ایده کلیدی برای تهیه واحد یادگیری و تولید مواد و منابع آموزشی مورد نیاز  

تولیدا بررسی طرح و  تنظیم جلسات برای  نظر زمانی  از  با مشارکت معلم راهنما صورت می گیرد.  استاد راهنما و  نظر  ت  نیز زیر 

ای صورت گیرد که دانشجو بتواند طرح درس پژوهی پیش بینی شده را با مشارکت معلمان در سطح مدرسه  دانشجو باید به گونه 

است و   معلمان/ کادر مدرسه ضروری  با  تعامل  برای  دانشجو در مدرسه  ترم حضور  نماید. در طول  را گزارش  نتایج آن  و  اجرا 

دانشج عملکرد  بررسی  برای  گفتگو  یادگیری،  جلسات  واحد  اجرای  برای  شرایط  تدارک  یا  ها  محدودیت  رفع  و  مدرسه  در  و 

 بازخورد دادن، انتقال تجربیات و... در قالب سمینار ها بر حسب مورد می تواند در سطح مدرسه یا واحد آموزشی تشکیل شود.  

برای شروع فر نیاز های شناسایی شده  این که سئوال/ مسئله ها/  به  با توجه  اهمیت زیادی برخوردار  توصیه:  از  آیند درس پژوهی 

است و این سئوال/ مسئله ها/ نیاز ها باید از بستر مدرسه و کالس درس برخاسته باشد لذا، مشارکت کادر مدرسه در طول اجرای  

کارورزی   در  دانشجو  پیشینه  مطالعه  با  راهنما  استاد  شود  می  توصیه  است.  برنامه ضروری  برای  ریزی  برنامه  3و  2،  1این  را  الزم 

کمک به دانشجو برای تهیه طرح درس پژوهی و اجرای موفقیت آمیز آن از سوی دانشجویان بنمایند. تعداد واحد های یادگیری  

بخش در کتاب درسی(  یادگیری )یک فصل/  واحد  اقل یک  اما حد  است  پژوهی  به طرح درس  اجرای آن وابسته  و  تهیه شده 

 است.  

 شرط تأیید استاد راهنما الزامی است. ی تابعه با دانشجو و مدرسه برای تأمین منابع/ امکانات به همکاری پردیس ها و واحد ها

 تکالیف عملکردی:  (1
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 تهیه طرح درس پژوهی و تأیید آن توسط استاد راهنما بر مبنای چرخه درس پژوهی

 تعیین هدف )تعریف روشن سئوال/ مسئله/ نیاز( با مشارکت معلمان -

   طراحی واحد یادگیری  -

 ارزیابی میزان اثر بخشی واحد یادگیری بر اساس مسئله/ نیاز تعریف شده با مشارکت معلمان -

 اجرای واحد یادگیری با مشارکت معلمان و ثبت آن در فرآیند اجرا -

 ای با آنان تبیین و جلب مشارکت معلمان در فرآیند اجرا، تأمل و گفتگوی حرفه  -

 ای در فرآیند طراحی، تولید و اجرا  اذ شده بر اساس گفتگو های حرفهبازبینی و بازاندیشی در مورد تصمیمات اتخ -

 ثبت و واکاوی تجربیات در طول ترم توسط دانشجو 

 تکالیف عملکردی  (2

 مطالعه موقعیت یادگیری و شناسایی ظرفیت های آن برای تهیه طرح واحد یادگیری  -

)کتاب درسی(، - برنامه درسی  تحلیل  اساس  بر  یادگیری  واحد  مهارت    تهیه طرح  و  مفاهیم  کلیدی/  ایده  شناسایی 

 های اساسی..... 

 تدوین شایستگی   -

 طراحی تکالیف یادگیری و عملکردی -

 تولید مواد آموزشی مورد نیاز برای اجرای طرح واحد یادگیری  -

 هدایت فرآیند یادگیری در سطح کالس درس/ مدرسه -

 ک ها و سطوح عملکرد. ارزیابی از شایستگی های کسب شده توسط دانش آموزان بر اساس مال -

 ساختار طراحی واحد یادگیری: 

 منطق واحد یادگیری   (1

 شایستگی های مورد انتظار (2

 ایده کلیدی که واحد یادگیری حول آن سازماندهی می شود   (3

 ها/ و....(مفاهیم و مهارت های اساسی )قوانین/ اصول/ خرده مفاهیم/ خرده مهارت (4

 طرح پرسش های اساسی   (5

 سطوح عملکرد دانش آموزان )تکالیف عملکردی( مالک های سنجش و  (6

 تعیین شواهدی برای ارزیابی عملکردی و معیار های ارزیابی تولیدات یادگیرندگان   (7

 (3براساس مراحل یادگیری در کارورزی -فرصت های یادگیری ) سازماندهی فعالیت های یادگیری (8
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یادگی (9 نیاز  مورد  و   ) مستقیم)پایه  های  مهارت  و  اطالعات  تکالیف  تعیین  و  یادگیری  های  فعالیت  انجام  برای  رندگان 

 عملکردی 

 تجربیات خارج از کالس درس برای انتقال آموخته ها به موقعیت واقعی   تعیین محدوده ی ( 10

 تعیین تولیدات یادگیرندگان در جریان فعالیت های یادگیری و تکالیف عملکردی و نحوه ارزیابی آن  ( 11

به شایستگی ها و راهبرد بازخورد دادن به دانش آموزان )تکالیف یادگیری،    روش تفسیر، سطح دستیابی یادگیرندگان ( 12

 جبرانی، تکمیلی، توسعه ای( 

 انواع راهکار های سنجش   ( 13

 راهکار هایی برای بررسی بدفهی های یادگیرندگان  ( 14

 ایتأمل و واکاوی تجربیات حرفه

 تعیین هدف  -

 بررسی پیش بینی ها  -

 حل ها  روشن نمودن موانع و محدودیت ها و راه  -

 طراحی و تولید واحد یادگیری  -

 تأمالت و تعدیل ها در فرآیند اجرا  -

 تحلیل و تفسیر نتایج یادگیری دانش آموزان  -

 تحلیل و تفسیر نتایج کسب شده در گروه معلمان  -

 ای با معلمان/ همقطارانواکاوی یادداشت های تأملی و تجربیات حاصل از نشست ها و فرآیند گفتگوی حرفه -

 ایات برای آینده حرفهاتخاذ تصمیم -

 سمینارها 

 سمینار ها در دو شکل اجرا می شود:

الف: در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجرای برنامه پیش بینی شده با هماهنگی معلم راهنما و ارائه بازخورد  

 برای ادامه کار  

جربیات و یافته ها و دستیابی به درک عمیق تر از  ب: در سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی برای به مشارکت گذاشتن ت

تجربیات کسب شده. با توجه به این که در این ترم فعالیت های دانشجویان در قالب درس پژوهی دنبال می شود برگزاری سمینار  

ویان در درک  ها در هر یک از مراحل قبل و پس از اجرای هر مرحله به شیوه مشارکتی در گروه های پیش بینی شده به دانشج

 انتظارات و انتقال تجربیات به یکدیگر بسیار کمک می کند. 

 انواع سمینار ها
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 سمینار با حضور استاد راهنما/ دانشجویان و معلمان راهنما  

برنامه ریزی و اعالم قبلی از س الزامی)با  انتقال یافته ها و تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و  وی  سمینار های گروهی برای 

 مدرس(

 سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترک )اختیاری و با درخواست دانشجویان( 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

راهبردهای مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، بکارگیری راهبرد های شناختی در تحلیل موقعیت های واقعی، 

 یی و تبیین مسئله، راهبرد های مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار های گروهی و فردی ارائه می گردد.  تحلیل نقادانه برای شناسا

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی: 

-( آمنه  )1394احمدی،  فکور  معلم  تربیت  رویکرد  با  فرهنگیان  دانشگاه  کارورزی  برنامه  عملی  راهنمای  دانشگاه  1(.  تهران:   .)

 فرهنگیان.

 منبع فرعی: 

 مهر.  -(. تمرین معلمی )کارورزی(. نشر: فارس1397می، علی و زائری، معصومه )کر -

 (. تمرین معلمی )کارورزی و مدیریت کالس درس(. قم: سماء قلم.1384نوروزی، رضاعلی و مقامی، حمید )-

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 : ارزشیابی پایانی

یادگیری طراحی شده و گزارش پایانی تهیه شده صورت می گیرد، که در    بر اساس واحد  4ارزشیابی پایانی در درس کارورزی  

آن دانشجویان باید یافته های خود از نتایج عملکرد خود و تجربیات کسب شده در تعامل با معلمان/ همقطاران را به منظور تعیین  

اثر بخشی عملکرد خود و تأثیر آن بر یادگیری دانش آمزان ارائه و از آن دفا ع نمایند. این جلسه با حضور معلمان راهنما/ میزان 

 شود.  اساتید گروه کارورزی تشکیل می

 ارزشیابی فرآیند: 

گزارش   یادگیری،  واحد  تولید  و  طراحی  مرحله  در  گروهی  های  نشست  به  شده  داده  های  بازخورد  اساس  بر  فرآیند  ارزشیابی 

طاران و نیز سمینار های درس پژوهی در سطح مدرسه که در  نشست ها در سطح مدرسه و واحد آموزشی با مشارکت معلمان/ همق

معلمان/  مشارکت  نتایج  و  پژوهی  درس  نتایج  از  خود  های  یافته  و  دفاع  معلمان  در جمع  تهیه شده  طرح  از  باید  دانشجویان  آن 

 شود. تشکیل میهمقطاران درنتایج کسب شده را گزارش نماید. این جلسه می تواند با حضور معلمان راهنما/ کادر مدرسه 

 ارزیابی پوشه کار: 

کلیه روایت های نوشته شده در مراحل مختلف درس پژوهی به همراه بازخورد های داده شده در پوشه توسعه حرفه ای دانشجو  

ز  ای در پایان دوره قرار می گیرد. یک نسخه ا ضبط و مبنای برنامه ریزی برای آموزش های بعدی و نیز دفاع از توانایی های حرفه
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گردد. پوشه کار می تواند شامل ضبط جلسات دانشجو با  سخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط میپوشه در اختیار دانشجو و یک ن

 ای تدارک دیده شده باشد.  معلمان در سطح مدرسه و نیز سایر مستنداتی که برای دفاع از عملکرد حرفه

 ارزشیابی عوامل مدرسه )مدیر و معلم راهنما(:
 رزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردی است که از سوی معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد.  بخشی از ا

 و به شرح زیر محاسبه می شود:   100امتیاز درس کارورزی بر مبنای 

  امتیاز 20ت شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه: 

  امتیاز 20ح مدرسه: ت گزارش های عملکردی تعامالت در سط

 امتیاز 20 :ت طراحی، تولید و اجرای واحد یادگیری

  امتیاز 20ت گزارش درس پژوهی: 

 امتیاز 20 :ت دفاع در جلسه پایانی

 .  باشدمی  14امتیاز یا نمره  %70« 4حد نصاب قبولی در درس »کارورزیت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی: 

 بندی تنظیم فهرست و فصل ▪

 ئه مقدمه، هدف/پرسش و تعاریف و مفاهیم کلیدی ارا ▪

 روش جمع آوری و اعتبار اطالعات ▪

 روش تحلیل، تفسیر اطالعات  ▪

 ته ها بر اساس پرسش های پژوهش روایی ارائه یاف ▪

 ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها  ▪

 ظرافت و زیبائی ظاهری  ▪

 نگارش ادبی و فنی ▪

 ی گزارش بر اساس اصول حاکم بر پژوهش های کیفیعلمی و کلرعایت ساختار  ▪
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   سرفصل درس »پروژه«

انجام پروژه با هدف درونی کردن دانش کسب شده توسط دانشجو معلم در راســتای شناســایی، معرفی درس و منطق آن:  .  1

 طراحی و حل مسائل مرتبط با آموزش کار و فناوری تعریف شده است.

 مشخصات درس

 نوع درس: 

 تعداد ساعت: 

  -تربیتیشایستگی کلیدی: 

 موضوعی

پژوهش و توسعه حرفه  نیاز: پیش

ای در آموزش کار و فناوری،  

 روش تحقیق و آمار

  استاد متخصص برای تدریس:
مورد تایید گروه آموزش کار و  

 فناوری

 نام درس به فارسی: پروژه

  projectنام درس به انگلیسی: 

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو معلم قادر خواهد بود:

پژوهشی در راستای مسائل آموزش کار و چ -1 انجام  برای  را  پروپوزال  نگارش  گونگی 

 فناوری تشریح و گزارش کند.  

سواالت   -2 پاسخ  یافتن  به  پایان  تا  آغاز  از  پژوهش  انجام  به چگونگی  نسبت  شناخت  با 

 پروپوزال خود اقدام کند. 

 کند.  ارائهمراحل و نتایج انجام پروژه خود را تدوین و   -3

های   -4  فرصت 

 کار و فناوری خلق کند.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .2

 فصل اول: طراحی پروژه

 انتخاب موضوع پژوهش مرتبط با مسائل آموزش کار و فناوری  −

 بیان مساله −

 اهداف پژوهش −

 اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش −

 ا و فرضیه های پژوهشسوال ه −

 تعریف سازه های پژوهش −

 تدوین پروپوزال  −

 تکلیف عملکردی:

 کند. ارائهپروپوزال موضوع پژوهش خود را تدوین و  -

 

 فصل دوم: اجرای پروژه 

به تشخیص استاد 

راهنما 

پروژه 

تعداد واحد: 2  

آموزش  های  و چالش  به سواالت  پاسخگویی  برای  را  مشابهی  پژوهشی 
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 مرور مبانی نظری پژوهش −

 مرور پیشینه پژوهش در آن موضوع −

 چارچوب نظری پژوهش −

آماری پژوهش، روش نمونه گیری، ابــزار جمــع آوری داده هــا، تهیه طرح پژوهش شامل روش پژوهش، جامعه و نمونه   −

 روش تحلیل داده ها، روایی و پایایی پژوهش و مراحل اجرای پژوهش

تحلیل داده های پژوهش شامل توصیف نمونه های پژوهش، توصیف متغیرهای پژوهش، بررسی سوال ها یا فرضیه هــای  −

 پژوهش

 تکالیف عملکردی:

 یه و تنظیم کند.گزارش مرور ادبیات را ته -

 گزارش طرح پژوهش را تهیه و تنظیم کند. -

 

 فصل سوم: تدوین گزارش پروژه

 بخش اول: بیان مساله −

 بخش دوم: مرور ادبیات و پیشینه پژوهش −

 بخش سوم: روش پژوهش −

 بخش چهارم: یافته های پژوهش −

 بخش پنجم: تحلیل یافته های پژوهش و ارائه پیشنهادها −

 تکلیف عملکردی:

 کند.  ارائهپروژه خود را تدوین و گزارش  -

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

یک   انجام  استاندارهای  با  مطابق  و  نماید  می  تنظیم  و  طراحی  را  خود  پروژه  طرح  راهنما،  استاد  نظر  زیر  درس  این  در  دانشجو 

ژه باید با تعامل و اطالع استاد راهنما  نماید. تمامی مراحل انجام پروپژوهش به اجرای آن و پاسخگویی به سواالت تحقیق اقدام می

   انجام پذیرد و پس از تکمیل و تدوین گزارش کار، ارائه شود. مراحل انجام پروژه از ابتدا تا انتها باید با تایید گروه هنر انجام شود.

 

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 4

و هر دانشجو دارای یک استاد راهنما خواهد بود. دانشجو در ایــن درس این درس به صورت فردی برای هر دانشجو ارائه می شود  

نماید تمامی مراحل انجام پروژه باید بــا تعامــل و اطــالع اســتاد راهنمــا زیر نظر استاد راهنما، طرح پروژه خود را طراحی و تنظیم می

 باشد. می 14حد نصاب قبولی در درس »پروژه« نمره انجام پذیرد. 
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1ن+1
 ع

ن 2 گیاه شناسی   
های  پرورش مهارت
 گروهی

ن 2  
  هایمبانی و کاربرد

 فناوری های نوین 
ع 2 ع 2 مبانی بازی و پویا نمایی   ع 2 گرافیک رایانه ای   

اصول و کاربردهای  
فناوری اطالعات و  
 ارتباطات 

1ن+1
 ع

شهروند  
 الکترونیکی 

ن 2  
شناخت سیستم عامل  

 و رایانه 

  موضوعی
واحد( 67)  

ن 2  
مهارت ارتباطی و  

شاوره ای م  

ن 1
+1
 ع

 علم و هنر پخت و پز
1ن+1
 ع

پرورش و نگهداری  
 از حیوانات خانگی 

ن 2  
اخالق کسب و  فرهنگ و 
در اسالم  کار  

ن 2  
مدل و طرح کسب  

 و کار
اداری و مالی امور ن 2 ن 2   

مخاطب  
شناسی در  
 رسانه 

ن 2  سواد رسانه ای 

ن 2  

های محلی فرصت
ای و منطقه 

 کارآفرینی 

ن 1
+1
 ک 

رونیک مبانی برق و الکت  
ن+  1

 ع 1
هنرهای سنتی 
 )بافت( 

ن 2 ن 2 زبان تخصصی   
پایش رشد و  
 تکامل کودک 

ن+ 1
ک 1  

هنرهای صناعی 
 )معماری و سازه( 

1ن+1
 ک 

هنرهای صناعی 
 )کار با فلز( 

ن+ 1
ک 1  

هنرهای صناعی )کار 
 با چوب( 

ن 2    
برنامه ریزی مسیر  

شغلی -تحصیلی  

1ن+1
 ک 

سرویس و 
 نگهداری خودرو 

ن 1
+1
 ک 

 تاسیسات مکانیکی 
ن 1
+1
 ک 

ن 2 ساخت و ساز  
ایده، محصول، بازاریابی  

 و فروش 
1ن+1
 ع

هنرهای صناعی 
 )نقشه کشی( 

ن+ 1
ع 1  

طراحی و دوخت  
 )پوشاک( 

    
  1ن+2
 ع

  هایآمار و روش
ن 2       تحقیق  

پرورش  
خالقیت و  

وری در  آ نو
 کسب و کار 

ن 2 فرینی آمبانی کار   

 جمع واحد  19 18 19 19 20 19 18 18

13 14 13 15 15 51  نظری 15.5 14 
 عملی  2.5 3 3 3 2 3 1 1
 کارگاهی  1 1 1 1 1 1 1 -
 کارورزی      2 2 2 2
 پروژه        2
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                            کار و فناوریرشته آموزش برنامه درسی مشخصات تدوین کنندگان  -1 پیوست 

 دوره کارشناسی پیوسته 

 کار و فناوری  آموزش  رشته وستهیپ یارشناسک دوره ی درس برنامه تولید و تدوین موضوع: 

 دل اربطانی()جناب آقای دکتر طاهر روشن معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیانمجری: 

 دکتر مهدی نامداری پژمان   جناب آقایناظر کارگروه تخصصی:  

 دکتر مریم قاسمی سرکار خانمکارگروه تخصصی: و عضو دبیر

 (: الفبا ب یترت به )  کار و فناوری برنامه درسی آموزش  ن یتدوی ص تخص   کارگروه یاعضا 

افسانه    دکتر  سرکار خانم  ،اعالمی  فرنوش  دکتر  سرکار خانم  کارگروه(،  رییس )  سرکار خانم دکتر زهرا آراستی

 .سمیرا قدوسی سرکار خانمو  قاسمی مریم دکتر  خانم سرکار ،سبزه بتولدکتر  خانم  سرکار ،باقری

 (: الفبا ب یترت به)  ازنگری دروس تعلیم و تربیت اسالمیب  کارگروه یاعضا 

مراد پیری، جناب آقای سردار  جناب آقای دکتر سید نقی موسوی )رییس کارگروه(، جناب آقای سردار هادی

محمدنبی رودکی، جناب آقای دکتر علی لطیفی، جناب آقای دکتر محمود نوذری، جناب آقای دکتر علی  

 همت بناری. 

 25/06/1398: دانشگاه ریزی درسیدر شورای برنامه  رنامه بتاریخ تصویب  

 10/04/1399تربیت معلم: ریزی برنامه تاریخ تصویب برنامه در گروه هماهنگی 
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