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 معرفی برنامه: فصل اول

 با نیازهای ویژه آموزش دانش آموزانبنیادین رشته  معرفی

 عدالت استقرار دنبـــــال به که پرورش و آموزش چون یاجتماع ینهادها و بوده جوامع در موجود اتیواقع از یفرد تفاوت

 فراهم تفاوتها نیا وجود رغمیعل را مردم آحاد یبرا آموزش گرفتن قرار دسترس در جهت لازم یها نهیزم دیبا باشند یم یآموزش

 او تحقق یبرا لازم نهیزم یانسان یروین تیترب و یمحتو یطراح حوزه در ژهیبو امکانات و ها برنامه در انعطاف جادیا با و دینما

 و میتعل نظام و بوده پرورش و آموزش نیادیبن تحول سند دیتأک مورد یمحورها از موضوع نیا. دینما فراهم مکان یبرا را آموزش

 ،یحرکت ،یجسم لحاظ به که را آموزان دانش قراردادن پوشش تحت جهت ازمل یآمادگ داند یم موظف را خود کشور تیترب

 .دینما فراهم دارند یدار یمعن تفاوت جامعه آموزان دانش ریسا با یشناخت باهوش ،یعاطف

 به تیعنا اب تا است توانمند یمعلمان و مجرب یانسان یروین تیترب دنبال به ژهیو یازهاین با آموزان دانش آموزش رشته یدرس برنامه

 فراهم رانیفراگ از گروه نیا به مناسب پرورش و آموزش ارائه به مختلف ابعاد در ژهیو یازهاین با آموزان دانش خاص طیشرا

 .دینما

 با موثر یآموزش شناخت ۀنیزم ژهیو یازهاین با آموزان دانش مختلف یگروهها یهایژگیو به توجه با است شده یسع برنامه نیا در

 .گردد فراهم دانشجومعلمان یبرا تیمعلول عنو به تیعنا

 :یشنهادیپ یها نامه بر حاکم اصول

  یتیترب یآموزش یها برنامه در یفرد یتفاوتها به توجه حوزه در بخصوص پرورش و آموزش وزارت نیادیبن تحول سند یاجرا(4

  ژهیو یازهاین با آموزان دانش و پرورش و آموزش حوزه در یجهان یکردهایرو به توجه(2

  یدرس منابع یروزآور به(1

  یمحور پژوهش بر دیتأک(1

  ژهیو یازهاین با آموزان دانش پوشش تحت یگروهها ۀهم به توجه(3

 دانشجومعلمان آموزش در یکاربرد و یعمل یتهایفعال به ینظر یمحتوا ارائه از چرخش(6

 یجداساز یجا به یرسازیفراگ بر دیتأک(5

 دانش و کودکان پرورش و آموزش شیگرا یتیترب علوم رشته وستهیپ یکارشناس دوره یدرس مهبرنا" فوق ضرورت به تیعنا با

 یکارورز بر دیتأک با معلم تیترب یدرس برنامه بر حاکم اصول میبازتنظ و هااستیس یبازمهندس» یراستا در ژهیو یازهاین با آموزان

 و « تیترب و میتعل نظام در یدرس برنامه یالگو اتیمقتض با یانجه و یمل سطح در معلمان یاحرفه یهایستگیشا سطح انطباق و

 آنجا از. است شده نیتدو و یطراح ژهیو یازهاین با آموزان دانش یگروهها یتمام یازهاین و "معلم تیترب یدرس برنامه یملّ سند"

 کسب و آموزان، دانش وجودی ایه ظرفیت توسعه و بسط به کمک " تیترب ندیفرآ در معلم نقش تحول، سند ینظر یمبان در که

 یدرس برنامه یکل یمبنا لذا است، ". بهیط اتیح از یمراتب به یابیدست یبرا یفرد یتفاوتها به توجه با ازین مورد یها یستگیشا

 یا حرفه تیظرف توسعه ژه،یو یازهاین با آموزان دانش و کودکان پرورش و آموزش شیگرا یتیترب علوم رشته وستهیپ یکارشناس

 یریبکارگ امکان آن در که است، ژهیو یازهاین با آموزان دانش یهایژگیو به توجه با یریادگی یفرصتها خلق منظور به انیمرب
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 و عمل ساز زمینه که گرایشهایی و ها باور مهارتها، پرورش ه،یپا دانش به یابیدست یبرا رندهیادگی عمل آزادی و یشخص اتیتجرب

 بر یطیشرا که یحال در. کندیم فراهم را است، یآموزش نظام در انتظار مورد یها یستگیشا به یابیدست در رندهیادگی عمل تداوم

 .است داده قرار یا ژهیو طیشرا در را برنامه منطق که است حاکم معلم تیترب در رشته نیا یدرس برنامه

 کردیرو و ،یعاد مدارس در ژه،یو یهاازین با کودکان وپرورش آموزش یساز ریفراگ در نینو یکردهایرو به توجه جمله از

 .است شده یکاف توجه موارد نیا به حاضر برنامه در. است ازین مورد ییمبنا و یاساس مسائل از یمحور مهارت

 

 آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژهرشته  منطق برنامه درسی
 نظام در ژهیو یازهاین با آموزان دانش به ینبخشتوا و یآموزش خدمات ارائه به توجه با امروزه برنامه نیا نیتدو یکل هدف

 تیترب توانمند و متخصص یمعلمان مصوب یتوانبخش و یپرورش و یآموزش یها برنامه به توجه با است یضرور کشور یآموزش

 آنجاکه از. دباشن دارا تیمعلول نوع به تیعنا با را آنان یآموزش ییتوانا آموزان، دانش نیا یروانشناس با ییآشنا ضمن ده،یگرد

 لذا.  بود خواهد رگذاریتاث موثر طور به شانیا یتوانبخش و یآموزش یندهایفرا در ژهیو یازهاین با آموزان دانش تیمعلول نوع

 . است یضرور و لازم یامر دانشجومعلمان تیترب

 در دیجد یمهارتها و دانش کسب به موفقیت، به دستیابی برای جوامع و یافته ارتقا جهانی سطح در یادگیری استانداردهای امروزه

 جامعه، نیازهای با متناسب و علمی تحولات با همسو بتوانند باید معلمان شرایطی، چنین در. هستند نیازمند مختلف های عرصه

 یریادگی یمهارتها و عادات کسب برای را یمتنوع یریادگی های تیموقع و داده ارتقا را خود روشی و دانشی های توانایی

 ریسا از شیب ژهیو یازهاین با آموزان دانش یبرا ییتوانا نیا کسب. نندیبب تدارک ژهیو یازهاین با آموزان دانش یسو از  العمرممادا

 نیب در را او یزندگ تواند یم کند یم کسب ژهیو یازهاین یدارا آموز دانش آنچه که چرا است؛ تیاهم یدارا آموزان دانش

 برنامه کیفیت به یزیاد حد تا امر این تحقق که است یهیبد. دهد قرار لیتحص دوران اتیتجرب ریثتأ تحت ندهیآ در و جامعه مردم

 تا کند کمک معلمان به دیبا ندیفرا نیا. است وابسته آنان یساز آماده یچگونگ و ژهیو یازهاین با آموزان دانش معلمان یدرس

 به را خود نقش عمل عرصه در آن یریبکارگ و یعلم تحولات نمودن دنبال با و کرده تیتقو خود در را "بودن فکور" عادت

 آن تیهدا و ژهیو یازهاین با آموزان دانش یاستعدادها و هایژگیو شناخت زین و یاحرفه توسعه در العمر مادام یادگیرنده عنوان

 .کنند فایا

 

  رادستیبر اساس اسناد ف آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژهرشته الزامات برنامه درسی 

 ژهیو یازهاین ،یفرد یتفاوتها یها مقوله به ییوالا نگاه یفرادست اسناد در رانیا پرورش و آموزش نظام کلان زانیر برنامه( الف

( 4173) پرورش و آموزش نیادیبن تحول سند در چنانکه. اند داشته یتوانبخش و یآموزش برابر یها فرصت جادیا و آموزان دانش

 :است شده ذکر ریز موارد ژهیو یازهاین با آموزان دانش آموزش یبرا اراهکاره و اهداف در

 : که یافتگانی تربیت پرورش ـ تحول سند 4 یاتیعمل هدف

 موجود درسی هایبرنامه  بازتولید و ملی سند مصوبات مجموعه براساس ملی درسی برنامه اجرای به اهتمام -4/4 راهکار ـ
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 به توجه با مناسب تیفیک با تیترب و میتعل یها فرصت از یبرخوردار در عدالت بسط و نیتام- تحول سند 3 یاتیعمل هدف

 کشور مختلف مناطق و پسران و دختران یهایژگیو و تفاوتها

 و یتوانمندساز رشد، یبرا برنامه نیتدو کارآمد، یانسان یروین تیترب منابع، صیتخص و نیتأم به یبخش تیاولو ـ 4/3 راهکار

 .یمرز و محروم مناطق آموزان دانش یمعنو و یماد تیحما و لیتحص امهاد ،یآموز مهارت

 مناطق تمام در مناسب تیفیک از برخودار و یعموم آموزش دوره کامل پوشش یبرا مقدمات دیتمه و یزیر برنامه - 2/3 راهکار

  کشور

 یاجتماع ـ یفرهنگ ابعاد در ژهیو به ،یمحل شرفتیپ یکانونها از یکی عنوان به مدرسه نقش شیافزا ـ5 راهکار

 و یا منطقه و یمل سطح در یعموم یرسم تیترب و میتعل نظام با یپژوهش ـ یعلم مراکز افتهی سازمان ارتباط یبرقرار ـ7/5 راهکار

 ژهیو به یا حرفه و یفن آموزش مراکز و یعال آموزش موسسات و هیعلم یها حوزه یوتخصص یعلم یبانیپشت از یمند بهره

 مدارس در یروانشناس و یتیترب علوم ،یقرآن علوم یها دانشکده

 روشها و ها هیرو و ساختارها یبازمهندس و یبازنگر -24 راهکار

 و حرف و ها رشته یسو به آموزان دانش تیهدا منظور به یابیاستعداد و یلیتحص تیهدا جامع استقرار و یطراح - 1/24 راهکار

 آنان یهاییتوانا و ها یمند علاقه استعدادها، با سبمتنا کشور ندهیآ و حال ازین مورد یمهارتها

 و حرف و ها رشته یسو به آموزان دانش تیهدا منظور به یابیاستعداد و یلیتحص تیهدا جامع استقرار و یطراح -1/24 راهکار

 آنان یهاییتوانا و ها یمند علاقه استعدادها، با متناسب کشور ندهیآ و حال ازین مورد یمهارتها

 

 

 نیادیبن تحول سند اهداف براساس ییاستثنا پرورش و آموزش در یاساس یها چرخش

 به از موضوع ردیف

 توسعه مشارکت و مدیریت فرآیندی تصدی گری در امور شیوه مدیریت 4

 اطلاعات سامانه ای آمار سنتی اطلاعات جامعه هدف 2

 توان بخشی و حمایتی توان بخشی ارائه خدمات ویژه 1

 چند رسانه ای کیت های آموزشی آموزشیرسانه های  1

 کتاب های مناسب سازی شده و ویژه کتاب های عادی و مناسب سازی شده محتوای آموزشی 3

 کاربردی، مهارتی نظری روش های آموزشی و توان بخشی 6
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 یعاد پرورش و آموزش با ییاستثنا پرورش و زشآمو تفاوت

 آموزش ویژه آموزش عادی موضوع ردیف

 برنامه درسی انطباق یافته / ارائه خدمات ویژه برنامه درسی ملی برنامه و هدف 4

 دوره 6 دوره تحصیلی 1 نظام آموزشی 2

 کاملا منعطف و ویژه حداقل انعطاف قوانین و مقررات 1

 برابر 3 یک برابر هزینه 1

 کتاب های ویژه و مناسب سازی شده کتاب های عادی محتوا 3

 مدارس ویژه و عادی مدارس عادی مکان 6

 تخصصی، حرفه ای حرفه ای ماهیت کار 5

 اسلامی شورای مجلس مصوبه استثنایی پرورش و آموزش  سازمان تشکیل قانون( ب

 : فیوظا

 ییاستثنا آموزان دانش و کودکان یاستعدادها و هاییتوانا نجشس یارهایمع و هااسیمق از یامجموعه هیته. 4

 کشور ییاستثنا آموزان دانش و کودکان نشیگز و ییشناسا یهاطرح یاجرا. 2

 ییاستثنا آموزان دانش و کودکان مختلف یهاگروه یبرا پرورش و آموزش به مربوط یهابرنامه میتنظ و هیته. 1

 ییاستثنا آموزان دانش و کودکان پرورش و آموزش یفیک و یکم توسعه یهاطرح میتنظ و هیته. 1

 و کودکان مختلف یهاگروه یجسم و یذهن یهاییتوانا با متناسب خاص یدرس و یآموزش یهابرنامه و یدرس کتب هیته. 3

 ییاستثنا آموزان دانش

 ییاستثنا آموزان دانش و نکودکا مختلف یهاگروه پرورش و آموزش نهیزم در یپژوهش یهاطرح یاجرا و هیته. 6

 آموزش به مربوط اطلاعات نیترتازه کسب منظور به ربطیذ یالمللنیب یهاسازمان و یداخل مؤسسات با مداوم ارتباط یبرقرار. 5

 یهابرنامه هیته در جهان یعلم یهاپژوهش نیآخر از یبردار بهره و ییاستثنا آموزان دانش و کودکان مختلف یهاگروه

 یپرورش و یآموزش

 مدارس ویژه و پذیرا مدارس ویژه نوع مدارس 5

 فراگیر سازی جداسازی رویکرد آموزشی 7
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 نیتأم و آنان یجسم و یذهن یهاییتوانا با متناسب ییاستثنا آموزان دانش یاحرفه آموزش جهت در لازم یهایزیر برنامه.  7

 .اشتغال منظور به ربطیذ یواحدها قیازطر یآموزش مراکز لازم یبخش توان و یاحرفه ، یفن لیوسا

 امور در پرورش و آموزش معاونت یهماهنگ و یهمکار با آن به وابسته مراکز و سازمان در شاغل یانسان یروین تیترب و نیتأم. 3

 یانسان یروین تیترب و نیتأم

 یآموزش کمک لیوسا عیتوز و هیته د،یتول ،یطراح جهت لازم امکانات جادیا. 40 

 کودکان معلمان و مادران ران،پد یبرا امکانات ریسا و سودمند کتب نشر و ترجمه و فیتأل جهت لازم یهانهیزم نمودن فراهم.  44

 ییاستثنا

 یازهاین سمت به آنان قاتیتحق دادن سوق منظور به یداخل یعال آموزش مراکز و هادانشگاه با ارتباط و یهمکار ، یهماهنگ. 42

 ییاستثنا کودکان با مرتبط یهارشته انیدانشجو و دیاسات از شتریب چه هر استفاده و سازمان

 

 ییاستثنا پرورش و آموزش سازمان ییاجرا یها استیسج( 

 . ژهیو یازهاین با کودکان یتمام هنگام به ییشناسا(4

 .ژهیو یازهاین با کودکان یبرا هنگام به یپرورش و یآموزش ،یبخش توان اثربخش و برابر یها فرصت تیتقو و توسعه(2

 .ژهیو یازهاین با بزرگسالان یبخش توان و پرورش و آموزش به توجه(1

 .ژهیو یازهاین با آموزان دانش و کودکان یریبرگ در یبرا پرورش و آموزش یساز ریفراگ جهت در تلاش(1

 بـا آمـوزان دانـش و کودکـان تیهـدا یبـرا یپررورش و یبخش توان ،یآموزش یها تیفعال و ها برنامه یارتقا و انطباق اصلاح،(3

 .بمطل یزندگ به یابیدست و لازم یها مهارت ریمس در ژهیو یازهاین

 .نفعانیذ مشارکت یحداکثر جلب هدف با یادار اتیعمل مستمر بهبود و ندهایفرا یساز روان و اصلاح(6

 بهبـود یبـرا نهـاد مـردم و یدولتـ ینهادهـا و خـانواده از اعم یاجتماع ینهادها یتمام مشارکت تیهدا و یریگ بهره ،ییشناسا(5

 .مطلوب یزندگ به یابیدست و لازم یاه مهارت به یازهاین با آموزان دانش و کودکان یابیدست

  نفعیذ ینهادها و معلمان ن،یوالد آموزان، دانش نوآموزان، یتمندیرضا سطح یارتقا( 7

 در مهـارت و نگـرش دانـش، کسب ،یبالاست اسناد بر هیتک با ژهیو یازهاین با آموزان دانش آموزش وستهیپ یکارشناسرسی د برنامه

 و گـر لیتسـه توانـا، آگـاه، یمعلمـ تیـترب و داده قـرار مـدنظر معلمان یبرا را با نیازهای ویژه آموزش و توانبخشی دانش آموزان 

 از یبخش تنها گروههای مختلف افراد دارای معلولیت با ییآشنا لذا. است داده قرار هدف رابا نگاه منعطف و فراگیر  کننده تیهدا

 ،یمـیت کار خلاق، تفکر ،یرتباطتخصصی و ا یها مهارت جمله از نینو یمهارتها تیتقو یدرس برنامه نیا در و است آموزش نیا

 توجـه مـورد آموزش ، پرورش و توانبخشی دانش آمـوزان بـا نیازهـای ویـژه جهت در آن کاربرد و ینوآور و تیخلاق مساله، حل

 .است بوده خاص
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 آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژهرشته  هدف کلی برنامه

ایجاد رشته ای مطابق با رویکردهای حاکم بر برنامه درسی  ،ژهیو یازهاین با آموزان دانش آموزش رشتهمه هدف کلی تدوین برنا  

ملی )شایستگی محوری، تربیت محوری، تلفیقی بودن، انعطاف پذیری و عمل گرایی( برای تربیت معلمان دانش آموزان با نیازهای 

مربوطه در دوره های مختلف در گروههای مختلف دانش آموزان با  ویژه است که شایستگی های لازم برای تدریس درس های

در  تحول سند 3 یاتیعمل هدف با توجه ژهیو یازهاین با آموزان دانش آموزشنیازهای ویژه را داشته باشد. از سوی دیگر رشته 

 پسران و دختران یهایژگیو و اوتهاتف به توجه با مناسب تیفیک با تیترب و میتعل یها فرصت از یبرخوردار در عدالت بسط و نیتام

 یبرا برنامه نیتدو کارآمد، یانسان یروین تیترب منابع، صیتخص و نیتأم به یبخش تیاولو ـ 4/3 راهکارو  کشور مختلف مناطق و

به موجب  .یمرز و محروم مناطق آموزان دانش یمعنو و یماد تیحما و لیتحص ادامه ،یآموز مهارت و یتوانمندساز رشد،

و وارسته به شایستگی  ژهیو یازهاین با آموزان دانشت جامع و بالندگی در دانشجومعلم شده و معلمی خلاق، نوآور در زمینه تربی

 داد  های لازم به جامعه تحویل خواهد

 

 اهداف/ شایستگی های مورد انتظار در برنامه درسی 

 بتواند:  یژهآموزان با نیازهای ودانشآموزش آموخته رشته رود دانشانتظار می

با شناخت ویژگیها و تفاوت فردی دانش آموزان با نیازهای ویژه راههای برقراری ارتباط با این دانش آمـوزان را کسـب  .4

می نماید و از طریق گسترش ارتباط این دانش آموزان با سایر افراد جامعه در راستای کسب تجربه و خروج آنها از انزوا 

 نها را افزایش می دهد.راههای بهبود یادگیری را در آ

با پی بردن به اهمیت مداخلات بهنگام زمینه های لازم جهت شناسایی و آموزش دانش آموزان با نیازهای ویـژه را فـراهم  .2

 می نمایید تا شرایط پیوستن بیشتر این دانش آموزان به محیط آموزش عادی را فراهم نمایند.

دانش آموزان بـا نیازهـای ویـژه در گروههـای مختلـف ایـن گـروه از با کسب توانایی در زمینه روش های تدریس ویژه  .1

دانش آموزان، راهبرد هایی را برای حل مسائل آموزشی که در فرایند تدریس با آن روبـرو مـی شـود، شناسـایی کنـد و 

 ار دهد. نتایج بکارگیری راهبردها را در بهبود یادگیری این دانش آموزان به همراه ملاکهای روشن مورد ارزیابی قر

برنامه درسی موضوعات مختلف را بر اساس ویژگیها و نیازهای دانش آموزان با نیازهای ویژه انطباق و تحلیل کرده و بر  .1

اساس مفاهیم ومهارتهای پایه آموزشی طرح برنامه درسی را با استفاده از ظرفیت رویکرد فراگیرسازی در سازمان دادن 

 را نماید. فرصت های یادگیری یکپارچه تهیه واج

با بکارگیری اصول و مبانی تربیت اسلامی، یافته ها، روشهای علمی و بر اساس توانمندی و ویژگیهای دانش آموزان با  .3

های تربیتی در سطح کلاس درس /مدرسه شناسایی و نتایج اجرای نیازهای ویژه راه حل های اثر بخشی را برای موقعیت

 ورد ارزیابی قرار دهد. ای خود را مآن در بهبود عملکرد حرفه
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با درک فرآیند رشد شناختی و توانایی های دانش آموزان با نیازهای ویژه بر اساس میزان توانمندی و درک محـدودیت  .6

های آنها، بتواند ماهیت کسب تجربیات دست اول و تبدیل دانش غیـر رسـمی بـه دانـش سـازمان یافتـه از سـوی دانـش 

 یری را برای توسعه توانایی های شناختی آنان تدارک ببیند. آموزان را تحلیل و فرصت های یادگ

ای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای خلق/غنی سازی  فرصت ها آموزشی/ تربیتی و توسعه توانایی های حرفه  .5

 نماید.

ها و میزان توانایی هر از زبان هنر برای مطالعه و تحلیل موقعیت های تربیتی جهت پرورش ظرفیت هایی بر اساس ویژگی  .7

ای و شهودی در دانش آموزان و توانایی انعکاس احساسات و هیجانات  دانش آموز چون قوه تخیل، تصور، تفکر استعاره

 کمک بگیرد. 

( و توجه به توانمندی های و تفاوتهای فردی هر  IEPبا شناخت و همکاری در تدوین و اجرای برنامه آموزش انفرادی ) .3

 قعیت های مناسب جهت پرورش ظرفیت ها و استعدادهای ویژه این دانش آموزان را بوجود می آورد.دانش آموز مو

 

 تعریف دوره
یکی از دوره های آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و  ژهیو یازهاین با آموزان دانش آموزشدوره کارشناسی پیوسته رشته 

یستگی های لازم جهت اشتغال به فعالیتهای آموزشی، پرورشی در  فناوری است که هدف آن تربیت معلمانی است که واجد شا

 تمامی دوره ها و گروههای دانش آموزان با نیازهای ویژه باشند.

 

 شرایط و ضوابط کلی پذیرش

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

 قبولی در آزمون ورودی -

 

 طول دوره 

کـه بـا نظـام آموزشـی واحـدی در هشـت نیمسـال  چهـار سـال اسـت آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژهدوره کارشناسی طول 

ساعت، برای هر واحد عملـی  46هفته آموزشی است. برای هر واحد نظری  46تحصیلی قابل اجرا خواهد بود. هر نیمسال تحصیلی 

 درس سـاعت نیهمچنـ سـاعت منظـور شـده اسـت. 61واحد کارورزی  ساعت و برای هر 17ساعت، برای هر واحد کارگاهی  12

 .بود خواهد راهنما استاد صیتشخ به( پروژه)
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 واحد های درسی

است. از این تعـداد  واحد 430دوره کارشناسی پیوسته  آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژهتعداد کل واحدهای درسی 

 باشد.می واحد دروس تخصصی 35واحد دروس تربیتی،  41ی، واحد دروس تربیت اسلام 41واحد دروس عمومی،  26

 

 ی پیوسته دوره کارشناس آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژهرشته تعداد واحدهای درسی  -1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
0 General knowledge (GK) 
1 Pedagogical Knowledge (PK) 
1 Content Knowledge (CK( 

4 Pedagogical Content Knowledge (PCK( 

  

 

 

 تعداد واحد نوع درس

 عمومی
4(GK) 

 مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

26 

 واحد  7

 واحد 46 معارف اسلامی

 واحد 2 فرهنگیان ویژه دانشگاه

 تربیتی
2(PK) 

 واحد 41                               تربیت اسلامی

 واحد 41                               تربیت علمی 

 تخصصی

(CK,PCK) 

 (CK)1موضوعی 
35 

 واحد 35

 واحد 10 ( PCK)1موضوعی  -تربیتی

 مازاد بر سقف واحد اختیاری

 واحد 923 جمع
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 فصل دوم: جداول دروس

مشتمل بر جدول دروس عمومی مصوب  آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژهجداول دروس دوره کارشناسی پیوستۀ رشتۀ 

تربیت اسلامی، دروس تربیتی و دروس تعلیم و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دروس عمومی ویژة دانشگاه فرهنگیان، دروس 

 ی چهارساله می باشد.تخصصی درطول دورة تحصیل

دوره  آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژهرشته دروس عمومی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -2جدول 

 کارشناسی پیوسته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوره کارشناسی پیوسته  آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژهرشته دروس معارف اسلامی عمومی  -3جدول 

                                                 
 2و4جایگزین دروس تربیت بدنی  4وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تربیت بدنی و ورزش 01/06/4136مورخ  447131/24/2به استناد ابلاغیه شماره  1

 گردد.می

 عنوان درس نوع شایستگی
 ساعتتعداد  واحدتعداد 

 پیش نیاز
 عملی نظری ساعت عملی نظری واحد

ی
عموم

 

  - 17 17 - 1 1 زبان فارسی

  - 17 17 - 1 1 زبان انگلیسی

  46 7 21 3/0 3/0 4 تربیت بدنی 4

  12 - 12 4 - 4  4ورزش 

  48 934 925 2/9 2/6 8 جمع

نوع 

 شایستگی
 عنوان درس گرایش

 ساعتتعداد  دتعداد واح

 توضیحات
 عملی نظری ساعت عملی نظری واحد

ی
عموم

 

مبانی نظری 

 اسلام

انتخاب دو  - 12 12 - 2 2 )مبدا و معاد( 4اندیشه اسلامی 

درس به 

 1ارزش 

 واحد

 - 12 12 - 2 2 )نبوت و امامت( 2اندیشه اسلامی 

 - 12 12 - 2 2 انسان در اسلام

 - 12 12 - 2 2 سی در اسلامحقوق اجتماعی و سیا

اخلاق 

 اسلامی

انتخاب یک  - 12 12 - 2 2 فلسفه اخلاق )با تکیه بر مباحث تربیتی(

درس به 

 2ارزش 

 واحد

 - 12 12 - 2 2 اخلاق اسلامی )مبانی و مفاهیم(

 - 12 12 - 2 2 آیین زندگی )اخلاق کاربردی(

 - 12 12 - 2 2 عرفان عملی اسلامی

قلاب ان

 اسلامی

انتخاب یک  - 12 12 - 2 2 انقلاب اسلامی ایران

درس به   - 12 12 - 2 2آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی 



 

 

01 

 

 

 

 

 

 دوره کارشناسی پیوسته  آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژهرشته عمومی ویژه دانشگاه فرهنگیان  -4جدول 

 

 

 

 

 

                                                 
 .قرار داردوزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این درس جزو دروس اجباری گروه معارف اسلامی  01/01/4176مورخ  5051/2به استناد ابلاغیه شماره  - 1

ها ها و اجرای این درس در سطح دانشگاهوزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مسئول تنظیم برنامه 23/06/4132مورخ  31525/2به استناد ابلاغیه شماره  - 2

 گروه معارف اسلامی است.

 2ارزش  ایران

 - 12 12 - 2 2 اندیشه سیاسی امام خمینی )ره( واحد

تاریخ و 

تمدن 

 اسلامی

انتخاب یک  - 12 12 - 2 2 تاریخ تحلیلی صدر اسلام

ه درس ب

 2ارزش 

 واحد

 - 12 12 - 2 2 تاریخ امامت

آشنایی با 

 منابع اسلامی

 - 12 12 - 2 2 تفسیر موضوعی قرآن
انتخاب یک 

درس به 

 2ارزش 

 واحد
 - 12 12 - 2 2 تفسیر موضوعی نهج البلاغه

 الزامی - 12 12 - 2 2 4تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

 الزامی - 12 12 - 2 2 2دانش خانواده و جمعیت

 526 526  96 96 جمع
 

 

نوع 

 شایستگی
 عنوان درس

 پیش نیاز ساعتتعداد  تعداد واحد

 عملی نظری ساعت عملی نظری واحد
 

ی
عموم

 

  - 12 12 - 2 2 نت از محیط زیستسلامت/ بهداشت و صیا

 05 05  5 5 جمع
 

 



 

 

06 

 

  دوره کارشناسی پیوسته آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژهرشته  1دروس تعلیم و تربیت اسلامی  -5جدول 

 

 

 

 

                                                 
واحد به دروس تعلیم و تربیت  43ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اختصاص  26/03/4131مورخ  42333/31به استناد ابلاغیه شماره  -1

یلی اساسنامه دانشگاه فرهنگیان(، دروس این جدول مخصوص دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان است و طی دوره تحص 21ماده  2اسلامی )موضوع تبصره 

  شود.)چهارساله( ارائه می

ینوع شایستگ  عنوان درس 
 تعداد ساعت تعداد واحد

 پیش نیاز

 عملی نظری ساعت عملی نظری واحد

ت اس
تعلیم و تربی

ی
لام

 

  - 17 17 - 1 1  *اسلام یتیفلسفه ترب

  - 12 12 - 2 2  اسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش در ج.ا.ا

دوره کارشناسی پیوسته، به استناد  آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژهاین درس در رشته  * (ع) تیو اهل ب (ص) امبریپ یتیترب رهیس

سیره تربیتی پیامبر )ص( و اهل بیت »دانشگاه، با نام  مصوبه شورای برنامه ریزی درسی

واحد نظری در مجموعه دروس  2به ارزش « )ع( درباره افراد با نیازهای ویژه

 موضوعی تعریف شده است.

  - 12 12 - 2 2 *اسلام دگاهیاز د یمعلم اخلاق

دوره کارشناسی پیوسته، به استناد  انش آموزان با نیازهای ویژهآموزش داین درس در رشته  تاریخ اندیشه و عمل تربیتی در اسلام و ایران

آشنایی با آموزش و پرورش »مصوبه شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه، با نام 

در  واحد نظری، 2به ارزش «استثنایی و قوانین مرتبط با افراد دارای معلولیت

 مجموعه دروس موضوعی تعریف شده است.

  - 12 12 - 2 2 معاصر  یایدر دن یاسلام تیترب هایچالش

  - 12 12 - 2 2 م*کودک و نوجوان در اسلا ینید تیترب

دوره کارشناسی پیوسته، به استناد  آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژهاین درس در رشته  آشنایی با تجارب مدارس اسلامی معاصر

کتاب دینی و قرآن ریس روش تد»مصوبه شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه، با نام 

واحد نظری در مجموعه دروس 2به ارزش « به دانش آموزان با نیازهای ویژه

 موضوعی تعریف شده است.

  - 12 12 - 2 2 های تربیتی دفاع مقدس*آشنایی با ارزش

  - 538 538 - 90 90 جمع
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 کارشناسی پیوسته دوره  آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژهرشته  دروس تربیتی -6جدول 

 

 

 

 ی پیوسته دوره کارشناس ای ویژهآموزش دانش آموزان با نیازهرشته دروس تخصصی  -7جدول 
نوع 

 شایستگی
 پیش نیاز تعداد ساعت تعداد واحد نام درس

حد
وا

 

ی
نظر

 

ی
عمل

 

ی
کارورز

 

ت
ساع

ی 
نظر

ی 
عمل

ی 
کارورز

 

ی
ضوع

مو
 

 C
K

 

انان با شناسی رشد با تاکید برکودکان و نوجوروان

 نیازهای ویژه
2 2 -  12 12 -   

ان با نیازهای شناسی و آموزش کودکان و نوجوانروان

 (4) ویژه
2 2 -  12 12 -   

شناسی و آموزش کودکان و نوجوانان با نیازهای روان

 (2) ویژه
2 2 -  12 12 -  

شناسی و آموزش روان

کودکان و نوجوانان 

 (4) با نیازهای ویژه

   12 12 61  4 2 1 روش تحقیق و آمار 

   - 12 12  - 2 2 اصول توانبخشی

پیامبر )ص( و اهل بیت )ع( درباره افراد با  سیره تربیتی

 نیازهای ویژه
2 2 -  12 12 -   

  61 - 61  2 - 2 کاربینی در مدارس و مراکز خاص
شناسی و آموزش روان

کودکان و نوجوانان 

نوع 

 شایستگی

 پیش نیاز تعداد ساعت تعداد واحد عنوان درس

 عملی نظری ساعت عملی نظری واحد

ش
دان

 
تربیت

 ی
 P

K
 

 

  - 12 12 - 2 2 یتیتربی روانشناس

  - 12 12 - 2 2 نظریه های یادگیری و آموزش

  - 12 12 - 2 2 ی آموزش و پرورششناس جامعه

  12 46 17 4 4 2 تدریس هایاصول و روش

 های راهنمایی و مشاورهاصول و روش

ه، به دوره کارشناسی پیوست آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژهاین درس در رشته 

های اصول و روش»ریزی درسی دانشگاه، با نام استناد مصوبه شورای برنامه

واحد  2به ارزش« ژهآموزان با نیازهای ویراهنمایی و مشاوره با تاکید بر دانش

 نظری در مجموعه دروس موضوعی تعریف شده است.

  - 12 12 - 2 2 ریزی درسیاصول برنامه

  - 12 12 - 2 2 مدیریت آموزشگاهی

  61 - 61 2 - 2 کاربست فناوری در یادگیری

 

 
 16 976 575 0 99 94 جمع
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نوع 

 شایستگی
 پیش نیاز تعداد ساعت تعداد واحد نام درس

حد
وا

 

ی
نظر

 

ی
عمل

 

ی
کارورز

 

ت
ساع

ی 
نظر

ی 
عمل

ی 
کارورز

 

 (4با نیازهای ویژه )

 روش تحقیق و آمار  - 12 12  - 2 2 آموزشی گیریسنجش و اندازه

   - 12 12  - 2 2 زبان و آموزش

 با نیازهای ویژهآموزان دانشآموزش تربیت بدنی به 

2 4 4  17 46 12  

شناسی و آموزش روان

کودکان و نوجوانان 

 با نیازهای ویژه

با نیازهای آموزان دانشکتاب فارسی به روش تدریس 

 ویژه )دوره اول ابتدایی(
2 4 4  17 46 12   

با نیازهای موزان آدانشکتاب فارسی به روش تدریس 

 ویژه )دوره دوم ابتدایی(
2 4 4  17 46 12   

با آموزان دانشکتاب ریاضی به روش تدریس 

 نیازهای ویژه
1 2 4  61 12 12   

با آموزان دانشکتاب علوم تجربی به روش تدریس 

 نیازهای ویژه
2 4 4  17 46 12   

-دانشکتاب مطالعات اجتماعی به روش تدریس 

 با نیازهای ویژهآموزان 
2 4 4  17 46 12   

با آموزان دانشکتاب دینی و قرآن به روش تدریس 

 نیازهای ویژه
2 4 4  17 46 12   

   - 12 12  - 2 2 اختلالات هیجانی و رفتاری و روشهای اصلاح آنها

  12 46 17  4 4 2 مبانی و اصول آموزش انفرادی

شناسی و آموزش روان

ان کودکان و نوجوان

-روان با نیازهای ویژه/

شناسی رشد با تاکید 

برکودکان و نوجوانان 

 با نیازهای ویژه

آشنایی با آموزش و پرورش استثنایی و قوانین مرتبط 

 با افراد دارای معلولیت
2 2 -  12 12 -   

 زبان انگلیسی  - 12 12  - 2 2  زبان تخصصی

   - 46 46  - 4 4 آشنایی با عدل الهی

   - 17 17  - 1 1 لالات یادگیریاخت

-های متوسطه پیش حرفهآشنایی با برنامه درسی دوره

 ایای و متوسطه حرفه
1 2 4  61 12 12   
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نوع 

 شایستگی
 پیش نیاز تعداد ساعت تعداد واحد نام درس

حد
وا

 

ی
نظر

 

ی
عمل

 

ی
کارورز

 

ت
ساع

ی 
نظر

ی 
عمل

ی 
کارورز

 

آموزش پیش دبستانی کودکان با نیازهای ویژه با 

 تاکید بر کتب و منابع درسی
2 4 4  17 46 12  

شناسی و آموزش روان

کودکان و نوجوانان 

 یژهبا نیازهای و

  - 12 12  - 2 2 فراگیر -مبانی، اصول و راهبردها در آموزش تلفیقی 

شناسی و آموزش روان

کودکان و نوجوانان 

 با نیازهای ویژه

   12 46 17  4 4 2 ویژه نیازهای باآموزان دانشهنر به  آموزش

 های راهنمایی و مشاوره با تاکید براصول و روش

 ژهبا نیازهای وی آموزاندانش
2 2 -  12 12 -   

 جمع

 
27 40 94 - 9906 688 448 -  

ی
ضوع

ی مو
تربیت

 
 P

C
K

  
 

با  دانش آموزانراهبردهای آموزشی و توانبخشی 

 (4ذهنی )آسیب 
2 2 -  12 12 -   

با  دانش آموزانراهبردهای آموزشی و توانبخشی 

 (2ذهنی )آسیب 
2 4 4  17 46 12  

راهبردهای آموزشی و 

 آموزانشدانتوانبخشی 

 4با آسیب ذهنی

با  دانش آموزانراهبردهای آموزشی و توانبخشی 

 (4شنوایی )آسیب 
2 2 -  12 12 -  

شناسی و آموزش روان

کودکان و نوجوانان 

 با نیازهای ویژه

با  دانش آموزانراهبردهای آموزشی و توانبخشی 

 (2شنوایی )آسیب 
2 4 4  17 46 12  

راهبردهای آموزشی و 

 آموزاندانشی توانبخش

 (4با آسیب شنوایی )

با  دانش آموزانراهبردهای آموزشی و توانبخشی 

 (4بینایی )آسیب 
2 2 -  12 12 -   

با  دانش آموزانراهبردهای آموزشی و توانبخشی 

 (2بینایی )آسیب 
2 4 4  17 46 12  

اهبردهای آموزشی و ر

 آموزاندانش توانبخشی

 (4با آسیب بینایی )

اختلالات گفتار و ای آموزشی و توانبخشی در راهبرده

 زبان
2 2 -  12 12 -  

شناسی و آموزش روان

کودکان و نوجوانان 

 با نیازهای ویژه

طیف  راهبردهای آموزشی و توانبخشی در اختلال

 اتیسم
2 4 4  17 46 12  

شناسی و آموزش روان

کودکان و نوجوانان 
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نوع 

 شایستگی
 پیش نیاز تعداد ساعت تعداد واحد نام درس

حد
وا

 

ی
نظر

 

ی
عمل

 

ی
کارورز

 

ت
ساع

ی 
نظر

ی 
عمل

ی 
کارورز

 

 با نیازهای ویژه

توانبخشی در اختلال کم راهبردهای آموزشی و 

  (ADHDتوجهی/ بیش فعالی)
2 4 4  17 46 12   

جسمی راهبردهای آموزشی و توانبخشی در اختلالات 

 حرکتی -
2 2 -  12 12 -  

شناسی و آموزش روان

کودکان و نوجوانان 

 با نیازهای ویژه

چند راهبردهای آموزشی و توانبخشی در اختلال 

 معلولیتی
2 2 -  12 12 -   

های روانی و تشخیصی در آموزش و آشنایی با آزمون

 با نیازهای ویژه دانش آموزانپرورش 
 روش تحقیق و آمار  12 46 17  4 4 2

دانش آموزش  فناوری اطلاعات دررسانه و کاربرد 

 با نیازهای ویژه آموزان
2 - 2  61 - 61   

 طراحی، ساخت و کاربرد مواد و وسایل آموزشی

 
2 4 4  17 46 12   

دانش  ای در آموزش و پرورشتوسعه حرفه پژوهش و

 با نیازهای ویژه آموزان
 روش تحقیق و آمار  12 46 17  4 4 2

 427 - - 427 2 - - 2 4کارورزی 
توسعه  پژوهش و

 ای حرفه

 4کارورزی  427 - - 427 2 - - 2 2کارورزی 

  2کارورزی  427 - - 427 2 - - 2 1کارورزی 

  1کارورزی  427 - - 427 2 - - 2 1کارورزی 

        2 پروژه 
توسعه  پژوهش و

 ایحرفه

  295 053 053 9925 93 93 53 43 جمع

71 جمع کل  60 54 93 5588 9338 768 295  
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 ره کارشناسی پیوسته دو1دروس اختیاری -8جدول 

                                                 
های دولتی ارائه دروس اختیاری تا حداکثر دو درس در دانشگاهوزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  22/03/4133مورخ  207332/2به استناد ابلاغیه شماره  -1

دروس  44/42/4133مورخ  273564/2بلاغیه شماره رایگان و در سایر موسسات، منوط به پرداخت هزینه توسط دانشجو خواهد بود. همچنین به استناد ا

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

 

نوع 

 شایستگی
 نام درس

 تعداد ساعت تعداد واحد

 یازپیش ن
 عملی نظری ساعت عملی نظری واحد

عمومی
 

 - 12 12 - 5 5 های زندگی دانشجوییمهارت
 

 - 12 12 - 5 5 کارآفرینی
 

  - 12 12 - 5 5 شناخت محیط زیست

  - 12 12 - 5 5 مدیریت بحران

  - 12 12 - 5 5 استانداردسازی

  - 12 12 - 5 5 کلیات حقوق شهروندی

  12 - 12 9 - 9 2ورزش

 مازاد بر سقف واحد جمع



 

 

11 

 

 

 سرفصل دروس: فصل سوم

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

 معرفی درس و منطق آن -9

نظر از این که یکی از حقوق اساسی هر انسانی است، شرط لازم برای یادگیری و رشد انسانی برخورداری از سلامتی صرف

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

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

فزون بر آن معلمانی که از سلامت جسمانی و گمان برخورداری از سلامتی برای دستیابی به آن ضرورت دارد. ااست که بی

های درمانی و وری بالاتری خواهند داشت و موجبات کاهش بار اقتصادی ناشی از هزینهروانی بهتری برخوردار باشند بهره

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

ی سلامت درآمیخته شوند. به سخنی ی درسی با دانش آموز ارتباط برقرار خواهند کرد، با مقولهترین سطح برنامهکنزدی

ها کند که سالم و تندرست باشند و در آینده بتوانند در راستای ی مدرسهی تربیت معلم بخواهد معلمانی روانهدیگر، اگر دوره

هایی باشد که منجر به افزایش سواد سلامت ی برنامه، منطقی است که دربرگیرندهارتقای سلامت دانش آموزان گام بردارند

شوند. سواد سلامت معرف توانمندی فرد در دستیابی به مباحث بهداشتی، درک، انتقال و کاربست آن معلمان می دانشجومعلم

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

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

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

 دانشجومعلمهای یادگیری گوناگونی در اختیار ها و فرصتفعالیتشود و بر این اساس جتماعی تاکید میجسمانی، روانی و ا

با تکیه بر تعریف  شوند، بلکهها به ارائه و انتقال صرف اطلاعات بهداشتی محدود نمیشود. این فرصتمعلمان قرار داده می

ای معنادار با بافت بتواند آنچه آموخته است را به گونه دانشجومعلمتا  سازندای فراهم میزمینهارائه شده برای سواد سلامت، 

های فردی، بین فردی، تفکر انتقادی و خلاق در او هایی مهارتواقعی زندگی خود پیوند بزند. همچنین با انجام چنین فعالیت

یط زیست سالم نیز مورد توجه قرار چون در یک دیدگاه وسیعتر از سلامت بایستی حفظ محیابد. علاوه بر این، پرورش می

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

  نظری:نوع درس

 2: تعداد واحد

 12: تعداد ساعت

 عمومی شایستگی کلیدی:

استتتاد متخصتتا بتترای 

ـــته  تتتتدریس: پزشـــک، رش

ـــــت ـــــای  بهداش ـــــته ه و رش

 ناسیپیراپزشکی، زیست ش

 سلامت، بهداشت و صیانت از محیط زیستنام درس به فارسی: 

 Health, Safety and environment protectionنام درس به انگلیسی: 

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشتوومعلم قتادر خواهتد 

 بود:
 ائه دهد.منابع اطلاعات بهداشتی معتبر را به دیگران به ویژه دانش آموزان ار -

یک برنامه بلند مدت با اهداف روشن برای ارتقای سلامت خود طراحی و اجرا نماید و نتایج آن  -

 را بر روی سلامت خود ارزشیابی کند.

آموزان( طراحـی و آموز )دانشیک برنامه بلند مدت با اهداف روشن برای ارتقای سلامت دانش -

 ارزشیابی کند.ها( اجرا نماید و نتایج آن را بر سلامت او )آن

های موجود را ارزیابی اثرات آلودگیبا شناخت اکوسیستم و انواع منابع محل زندگی خود،  -

 و راهکارهای اصلاحی معرفی نمایند.

 

 فرصت یادگیری، محتوای درس و ساختار آن -5

 بخش نخست: مبانی سلامت

 :معارفه و آشنایی با مفاهیم پایه 

های مختلف مرتبط با سلامت؛ آشنایی با تاریخ تحول علم ل درس؛ معرفی مفهومآشنایی با مدرس، دانشجومعلمان و سرفص

 سلامت همگانی و رویکردهای سلامت همگانی.

 تکالیف عملکردی:

شود را یادداشت کنند و سپس همراه ها ارزش محسوب میای پنج الویت که برای آناز دانشجومعلمان بخواهید روی برگه

 ها جایی دارد؟ی در میان این الویتآنان بررسی کنید آیا سلامت

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

 دهید.

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

پیشین، نیازها، امیدها، انتظارات خود را از این درس دو واحدی بیان نمایند و پیش از پایان نشست به شما )مدرس( تحویل 

 دهند.

در پایان این جلسه، از دانشجویان بخواهید مصادیق اقدامات سلامت همگانی در پیرامون خود را شناسایی تکلیف عملی: 

 ائه دهند.کنند و گزارشی از آن ار

 اطلاعات سلامت: های نمایهمعرفی پایگاه 

 هاهای اطلاعات سلامت و چگونگی استفاده از آنانواع پایگاه

 تکالیف عملکردی:
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ها را مشغول کرده است را انتخاب کنند و سپس در از دانشجویان بخواهید یکی از موضوعات سلامت که به تازگی ذهن آن

اند را در قالب گزارش به کلاس ارائه ها معرفی شده است پیرامون آن گردش کنند. آنچه آموختهمیان پایگاه مختلفی که به آن

 دهند.

 بخش دوم: عوامل تهدید کننده سلامت

 های غیرواگیر:بیماری 

قابل های غیرواگیر در ایران، انواع عوامل خطر )های غیرواگیر، میزان مرگ و میر ناشی از بیماریها بیماریتعریف و ویژگی

 های غیرواگیراصلاح و غیر قابل اصلاح(، شایعترین بیماری

مروری بر سیستم گردش خون، تعریف و علل پدیدآیی تصلب شرایین، آنژین صدری، سکته قلبی  های قلبی و عروقی:بیماری

و مغزی؛ نقش های قلبی ها؛ چگونگی کاهش خطر بروز سکتهها و چگونگی برخورد با آنو سکته مغزی و علائم شایع آن

 های قلبی عروقی؛ فشار خون بالا )تعریف، علائم و تشخیص، پیشگیری(ها در بروز بیماریچربی

های پیشگیری کننده، اهمیت تشخیص زود هنگام، زا، علائم هشدار دهنده، گامتعریف سرطان، عوامل سرطان سرطان:

 های شایع در ایران.سرطان

 های واگیردار:بیماری 

های آسکاریس، های اکسیور، راه انتقال، راه پیشگیری(؛ آسکاریوز )ویژگیگلی: کرمک یا اکسیور )ویژگیهای انعفونت

های ژیاردیا، راه انتقال، راه پیشگیری(؛ سالک )تعریف بیماری سالک، وضعیت راه انتقال، راه پیشگیری(؛ ژیاردیوز )ویژگی

اع سالک و علائم بیماری در هر نوع، راه انتقال، راه پیشگیری، سالک در ایران و جهان، عواملی موثر در گسترش آن، انو

های آلوده شدن، چگونگی های شپش، راهسالک(. پدیکلوزیس )شپش(: ویژگی چگونگی برخورد با دانش آموز مبتلا به

 های پیشگیری، چگونگی برخورد.تشخیص آلودگی، راه

های انتقال، عقاید غلط، ن، تفاوت اچ آی وی و ایدز، راهاچ آی وی / ایدز )چگونگی حمله ویروس اچ آی وی به بد 

 های تشخیص(های پیشگیری، راهراه

 :کمک های اولیه 

ها؛ تعریف مفاهیم خطر، آسیب، تصادف، ایمنی؛ شناسایی خطرات فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی؛ نحوه پیشگیری از آن

 کمک های اولیه پایه در حوادث.

 تکلیف عملکردی:

های قلبی های کوچک، سبک زندگی خود یا پدر و مادر خود را از نظر خطر ابتلا به بیمارییان بخواهید در گروهاز دانشجو

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

 تکلیف عملکردی:

های زیر را محیط های کوچک خطرات مربوط به هر یک ازدر گروهاند از دانشجویان بخواهید با توجه به آنچه آموخته

 شناسایی و راهکارهای پیشگیری از وقوع این خطرات را بیان نمایند. 

 در محیط کلاس:
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 در راهروها:

 در حیاط مدرسه:

 های بهداشتی:در سرویس

 ها:در دیگر مکان

 تکلیف عملکردی: 

اند دو پیام آموزشی در کنند و بر اساس آنچه که در مدرسه مشاهده کردهاز دانشجویان بخواهید از یک مدرسه بازدید 

های مخاطب )دانش آموزان، پدران و مادران، معلمان و غیره( طراحی ی ایمنی و پیشگیری از آسیب برای یکی از گروهزمینه

 کنند.

ن، پدر و مادرها، کارکنان مدرسه، و آموزاتکلیف عملی: از دانشجویان بخواهید پمفلتی طراحی کنند و از طریق آن دانش

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

 بخش سوم: ارتقای سلامت

 :تغذیه سالم 

های رشد در سنین پنج تا نوزده سالگی: شاخص قد به وزن، شاخص نمایه توده های غذایی؛ شاخصاصول تغذیه سالم و گروه

گونگی محاسبه نمایه توده بدنی، چگونگی تنظیم برنامه غذایی مناسب برای خود(. دستورالعمل کشوری پایگاه تغذیه بدنی )چ

آموزان؛ ای نامناسب دانشای نوجوانان(؛ نحوه تغییر الگوهای تغذیهسالم )بوفه سابق(؛ تغذیه در دوران بلوغ )نیازهای تغذیه

(؛ نحوه خواندن و Dموز و فرایند یادگیری )کمبود ید، آهن، کلسیم، روی، ویتامین آها و اثرات آن بر دانشکمبود ریزمغذی

 تحلیل بر چسب مواد غذایی

 :فعالیت بدنی 

های بدنی در میان های مختلف، وضعیت میزان فعالیتتحرکی در ایجاد بیماریبندی آن؛ نقش بیتعریف فعالیت بدنی و گروه

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

 فعالیت بدنی

 :اعتیاد 

 عوامل موثر بر اعتیاد و عواقب آن

 آموزش سلامت و سواد سلامت 

 تکلیف عملکردی: 

ی خود را غذایی یک هفتهیک هفته پیش از ارائه این موضوع، دانشجویان موظف هستند در جدول موجود در پیوست، برنامه 

بیان شد « های غذاییاصول تغذیه سالم و گروه»ثبت و مقدار تقریبی آن را یادداشت کنند و به کلاس بیاورند. پس از آنکه 

 های غذایی به تحلیل جدول برنامه غذایی خود بپردازند. و گروه 4دانشجویان بر اساس واحد غذایی مورد نیاز

 تکلیف عملکردی: 

                                                 
0. Serving size 
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 جویان بخواهید بر اساس هرم فعالیت بدنی، یک برنامه فعالیت بدنی برای یک هفته خود تنظیم کنند و به کلاس آورند.از دانش

 تکلیف عملکردی: 

از دانشجویان بخواهید نمایه توده بدنی خود را محاسبه کنند. رقم به دست آمده را بر روی نمودار نمایه توده بدنی پیدا کنند و 

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

از دانشجویان بخواهید به پایگاه تغذیه سالم در یک مدرسه مراجعه کنند و فهرست مواد غذایی : 9فعالیت پیشنهادی 

یی برای توجیه مسئولان موجود در آن را تهیه کنند و مواد غذایی مجاز و غیرمجاز را از هم تفکیک کنند. سپس راهکارها

 آموزان در خصوص تغییر موارد غیرمجاز به مجاز پیشنهاد دهند.مدرسه، مسئول پایگاه و دانش

آموز که در مرحله بلوغ است مصاحبه کنند و برنامه غذایی یک از دانشجویان بخواهید با یک دانش: 5فعالیت پیشنهادی

های خود را به صورت ای گروه سنی او مقایسه نمایند. یافتهیازهای تغذیههای حاصل را با نروز او را بررسی کنند و داده

 گزارش به کلاس ارائه دهند.

 بخش چهارم: سلامت جسمانی )بهداشت فردی(

 ها(:سلامت جسمانی )بهداشت فردی و بیماری 

ساختمان و عملکرد ) مراقبت از پوست و مو)اهمیت بهداشت دست و پاها، آموزش شستشوی دست(؛  بهداشت دست و پاها

)ساختمان  هامراقبت از چشمپوست و مو، آشنایی و چگونگی برخورد با مشکلات شایع پوست و مو، اکنه، شوره سر، اگزما(، 

)ساختمان گوش، مشکلات  هامراقبت از گوشکره چشم، مشکلات متداول بینایی، چگونگی سنجش بینایی با چارت اسنلن(؛ 

هایی برای )اهمیت خواب و تاثیر آن بدن، گام بهداشت خوابشنوایی با آزمایش نجوا(؛  متداول شنوایی، چگونگی سنجش

های مختلف، عوامل موثر بر های مختلف دندان، آشنایی با زمان رویش دندان)بخش بهداشت دهان و دندانبهتر خوابیدن(. 

های پیشگیری از طر پوسیدگی دندان، راههای شایع بروز پوسیدگی دندان، افراد در معرض خایجاد پوسیدگی دندان، محل

ساله(، استفاده از نخ دندان )آموزش استفاده از نخ  42تا  6پوسیدگی دندان: مسواک زدن )آموزش مسواک زدن به کودکان 

ها؛ دیدگی و شکستگی دنداندندان به کودکان(، فلورایدتراپی، فیشور سیلانت، رژیم غذایی؛ چگونگی برخورد با آسیب

های آن در هر یک از دو جنس، بهداشت )بلوغ و دگرگونی بهداشت باروریلثه سالم و ملتهب؛ علل بوی بد دهان(. تفاوت 

های آن. }ویژه دانشجو معلمان دختر: ساختمان، عملکرد و بهداشت دستگاه تناسلی زنان، قاعدگی بلوغ، خودارضایی و زیان

پیش از قاعدگی{.}ویژه دانشجو معلمان پسر: ساختمان، عملکرد و ها و حالات طبیعی و غیرطبیعی آن، سندروم و نشانه

 بهداشت دستگاه تناسلی مردان{.

 
 

 تکلیف عملکردی: 

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

 های نوین خود برای برطرف نمودن آن مساله را ارائه دهند.حل است را شناسایی کنند و در قالب یک گزارش راه

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

 تکلیف عملکردی: 

آموزان را به رعایت یکی از موضوعات ن دانشاز دانشجویان بخواهید یک پمفلت، یا بروشور طراحی کنند و از طریق آ

 مرتبط با بهداشت فردی تشویق کنند.

 تکلیف عملکردی: 

ها به شپش مبتلا شده است آموزی در کلاس آنهای کوچک قرار بگیرند و تصور کنند دانشاز دانشجویان بخواهید در گروه

ها با شپش این ای خطاب به آن خانواده نوشته و ضمن آشنایی آنهای به خانواده او اطلاع دهند. نامها باید از طریق نامهو آن

 موضوع را به آنان اطلاع دهند.

آموز را در کلاس به صورت عملی از دانشجویان بخواهید مراحل آموزش شستشوی دست به دانش: 9فعالیت پیشنهادی 

 نمایش دهند.

ها برای که سازمان یونیسف برای آموزش شستن دستاز دانشجویان بخواهید بازی مار و پله : 5فعالیت پیشنهادی 

 آموزان طراحی کرده است را با بافت خود متناسب کنند و بازی جدید را به کلاس عرضه کنند.دانش

ی آنها مکانی برای شستن دست وجود ندارد. از آنها از دانشجویان بخواهید که تصور کنند در مدرسه: 0فعالیت پیشنهادی 

هایی بیاندیشند که بر این محدودیت فائق آیند. راهکارهای خود را به صورت نقاشی، عکاسی، گزارش کتبی بخواهید راهکار

 و غیره به کلاس ارائه دهند.

برای دانشجویان خوابگاهی: از دانشجویان بخواهید بررسی کنند دانشجویان خوابگاهی باید چه نکاتی : 4فعالیت پیشنهادی 

  موزند؟را پیرامون بهداشت خواب بیا

برای دانشجویان غیرخوابگاهی: موانعی که بر سر راه حفظ بهداشت خواب شما وجود دارد را : 2فعالیت پیشنهادی 

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

 بخش پنوم: سلامت روان

 :سلامت روان و مدرسه 

 و آسیب کاهش راهبردهای کننده؛تهدید کننده و محافظت آن؛ عوامل بر موثر عوامل شناسایی روان و سلامت تعریف

 یادگیری؛ اختلال اختلالات خودکشی؛ های روانی در حوادث و بلایا؛ افسردگی؛ اضطراب؛روان؛ حمایت سلامت ارتقای

 لجبازی؛ صرع و جوییمقابله اختلال توجه؛ کمبود و فعالیبیش

 تکلیف عملکردی:  

های معتبر، حادثه یا رویدادی را بیابند که در محیط مدرسه ها و سایتواهید با مراجعه به آرشیو روزنامهاز دانشجویان بخ

)ترجیحا در ایران( رخ داده است و یکی از اختلالات مرتبط با سلامت روان که در این نشست آموزشی مورد بحث قرار گرفته 

توانست از وقوع این ه که روی داده است و راهکارهایی که میاست در پدیدآیی آن رویداد نقش عمده داشته است. آنچ

 رویداد پیشگیری کند را در قالب گزارشی به کلاس ارائه دهند.
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 بخش ششم: صیانت از محیط زیست

 :شناخت محیط زیست 

 تعریف محیط زیست و انواع آن

 منابع مختلف محیط زیست )فیزیکی، زیستی، اجتماعی و اقتصادی(

 تم )بوم سازگان( و انواع آنتعریف اکوسیس

 محیط زیست ایران

 تکلیف عملکردی:

از دانشجویان بخواهید که با یک گزارش تصویری، نمایی از محیط زیست محل زندگی خود شامل نوع اکوسیستم و انواع 

 منابع موجود ارائه دهند )بهتر است که این گزارش بدون استفاده از کاغذ باشد(.

 و اثرات محیط زیستی: شناخت انواع آلودگی ها 

 تعریف آلودگی و اثر

 انواع آلودگی ها و اثرات محیط زیستی

 مدیریت پسماند و پساب و بازیافت

 تکلیف عملکردی:

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

 پایه 

 ی برای بازدید از یک کارخانه، تصفیه خانه، مرکز بازیافت، تهیه کمپوست یا غیرهتدارک سفری آموزشفعالیت خاص: 

 تکلیف عملکردی:

از دانشجویان بخواهید که در تدارک سفر همکاری کنند و در هنگام بازدید بدرستی انواع آلودگی ها و اثرات را ارزیابی و 

 به راهکارهای اصلاحی اشاره نمایند.

 ز محیط زیستشناخت حفاظت و حمایت ا 

 تعریف حفاظت و حمایت از محیط زیست

 معرفی انواع روش های حفاظتی و شیوه صحیح مصرف

 معرفی برخی از قوانین، ضوابط و کنوانسیون های محیط زیستی

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

 پایه 

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

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

 هند.آموزش دهند و بازخورد آموزش های خود و میزان همکاری جامعه مخاطب را گزارش د

 ارائه مبانی آموزش محیط زیست و شناخت روش ها 

 تعریف آموزش محیط زیست

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

 معرفی انواع رسانه ها و وسایل کمک آموزشی

 تکلیف عملکردی:

رسانه ها و وسایل کمک آموزشی  گفتگوهای گروهی درباره امکان و چگونگی آموزش محیط زیست و انواع روش ها،

 مناسب برحسب پایه 

 فعالیت خاص: نمایش اسلاید یا وسایل مختلف انواع روش های آموزش محیط زیست

 تکلیف عملکردی:

از دانشجویان بخواهید که به یک مدرسه برحسب انتخاب خود مراجعه کنند و پس از هماهنگی های لازم با مدرسه، برای دو 

فوق برنامه برحسب پایه، موضوعی از محیط زیست را با وسایل و روش های مناسب آموزش دهند.  یا سه ساعت بصورت

 ایران انجام شود. ارائه گزارش تصویری بصورت فیلم یا عکس الزامی است. 4تواند در روزهای تقویم محیط زیستیاینکار می

 راهبردهای تدریس و یادگیری -0

پذیرد. باید تلاش گردد تا ساختار معلمان صورت میهمه جانبه مدرس و دانشجو در این درس، فرایند یادگیری با مشارکت

ی افراد در فرایند یادگیری مشارکت داشته باشند. باور بر این است که گفت و شنودی که در ای باشد که همهها به گونهجلسه

ویان نیست، بلکه میان خود دانشجویان با گیرد، تنها میان مدرس و دانشجنشست آموزشی به منظور وقوع یادگیری صورت می

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

تواند توسط ها میهای مختلف، ترکیب این گروههای کوچک )دو تا شش نفره( با هم کار کنند که با توجه به موقعیتگروه

شود کارهایی که در خارج از کلاس توسط دانشجو )دانشجویان( مدرس یا خود دانشجویان تعیین گردد. همچنین پیشنهاد می

شود پیش از آن که به مدرس تحویل داده شود توسط دانشجو گردد و به صورت گزارش به کلاس ارائه میانجام می

شجو بر روی آن کار آورده شود. لازم به ذکر است که در برخی از )دانشجویان( دیگر نیز خوانده شود و پس خوراند آن دان

اند و با توجه به موقعیتی که دانشجویان و مدرس در آن های یادگیری به صورت پیشنهادی نیزز مطرح شدهمباحث فعالیت

های گوناگونی نخست شیوهبرای تسهیل در وقوع یادگیری، در آغاز هر نشست تلاش شود به  قرار دارند می توانند تغییر یابند.

ها و دانش پیشین دانشجویان نسبت به نیازها و منابع یادگیری مرتبط با محتوایی که قرار است ارائه شود سنجش شود تا تجربه

ای فراهم گردد تا دانشجو بتواند با محتوای ارائه آن محتوا آشکار گردد. پس از آن محتوای تازه ارائه گردد و سپس زمینه

                                                 
 حفاظت محیط زیست موجود است. تقویم محیط زیستی در دفتر آموزش و مشارکت عمومی سازمان - 1
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هایی که برای ی انجام دهد و آن را به بافت زندگی خود مرتبط سازد. در هر نشست تلاش شود به تمام پرسششده کار

 دانشجومعلمان پدید آمده است پاسخ داده شود.

 

 منابع آموزشی-4

 منبع اصلی:  -

 

 فرهنگیان.(. کلیات سلامت همگانی. تهران: انتشارات دانشگاه 4133احمدی، فاطمه زهرا ) ، علی ومقدم یمنتظر -

 (. کتاب جامع بهداشت عمومی. تهران: ارجمند.4137حاتمی، حسین و همکاران ) -
 

 : فرعیمنبع 
 

: ستیز طیمح از انتیص و بهداشت سلامت، (.4135) ساداتفاطمه، پورینبو  محمدحامد سرشوق،ی؛ دمهدیس ،یرجائ -

 .آراد صبح . ایلام:انیفرهنگ دانشگاه در هارشته هیکل مشترک درس

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری -2

 های به دست آمده از آن در گیرد و یافتهاین ارزشیابی به صورت خود ارزشیابی دانشجو انجام می: ارزشیابی تکوینی

 گیرد.ارزشیابی پایانی مورد استفاده قرار می

  :سهم آزمون پایانی پنجاه درصد است.ارزشیابی پایانی 

 ها و پیامهای طراحی شده های یادگیری انجام شده توسط دانشجو و برنامهتمام فعالیتکار: ارزشیابی پوشه

گیرد. ارزشیابی این پوشه نخست از طریق پاسخگویی به ای گرد آمده و در اختیار مدرس قرار میتوسط او در پوشه

د گیرد. پر آشکار است که کیفیت خوفرم خود ارزشیابی توسط خود دانشجو و سپس توسط مدرس صورت می

ارزشیابی دانشجو نیز در تصمیم گیری مدرس در هنگام ارزشیابی نقش دارد. سهم این ارزشیابی نیز پنجاه درصد 

 است )فرایند تدوین پوشه کار: سی درصد و خود پوشه کار به عنوان یک فراورده: بیست درصد(.
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 «فلسفه تربیتی اسلام»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

پردازد، حداقل از سه جهت در نظام تربیـت معلـم جمهـوری به بررسی چیستی، چرایی و چگونگی تربیت اسلامی می این درس که

 یابد:اسلامی ایران ضرورت می

با توجه به مبتنی بودن تربیت و عمل تربیتی بر فهم صحیح عامل آن نسبت به جهان، انسان و ابعاد وجودی او و چگونگی حیات،  -4

یافتن معلمان کشور به نوعی درک و فهم شخصیِ نسبتاً عمیق و فلسفی از ایـن سازی برای دستسعادت وی، زمینهرشد و تکامل و 

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

ت پذیرفتن تربیت های خود متعهد بوده و صورارزشی متناسب با آرمان-ایای به یک نظام اندیشهاز منظری اجتماعی، هر جامعه -2

ساز انسجام و رشد اجتماعی مطلوب آن خواهد بود.  به همین خاطر، آشنا شدن معلمان و در آن جامعه در چارچوب این نظام، زمینه

ب مبتنی بر آرمان اجتماعی جامعه، متناس به عنوان فلسفه تربیتیِ-های نظام تربیتی اسلامی عاملان تربیت در یک جامعه اسلامی با بنیان

 های نظام تربیت معلم است. از ضرورت -با فرهنگ آن و مورد پذیرش عمومی

های مربـوط بـه ایـن نهـاد ترین دغدغـهدر حال حاضر، تحول بنیادین آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم -1

ها و پـذیر نخواهـد بـود. ایـدهتحقق -لّمانخصوصاً مع-بدون مشارکت فعال و آگاهانه همه کارگزاران این نهاد  است و این تحول،

های بنیـادین نهـاده شـده کـه در ایـن ها و ارزشبر پایه برخی اندیشه -همانند هر برنامه دیگری-های مربوط به این تحول نیز برنامه

 درس به آنها پرداخته خواهد شد.

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد 1تعداد واحد: 

 ساعت 17تعداد ساعت: 

 تربیت اسلامیستگی کلیدی: شای

 -نیاز: دروس پیش

استاد متخصا برای تدریس: 

 اساتید دارای مجوز

 فلسفه تربیتی اسلامنام درس به فارسی: 

 Philosophy of Islamic Educationنام درس به انگلیسی: 

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشوومعلم قادر خواهد 

 بود:

 های نظام تربیت اسلامی را به خوبی درک نماید.ن بنیادهای نظری و مؤلفهتریمهم -4

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

 شکل دهد. -های تربیتیموقعیت

های تربیتی موجود در کشور بر پایه مبانی و اصول تربیت اسلامی به ارزیابی واقعیت -1

 بپردازد.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:رصتف .5

 جلسه( 4بخش اول: آشنایی با فلسفه تربیت اسلامی، پیشینه و اهمیت آن )

 « فلسفه تربیت»و « تربیت»، «فلسفه»معنای  -
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 پیشینه و قلمرو فلسفه تربیت -

 معانی و مراتب متنوع فلسفه تربیت )تاریخی، نظری، شخصی، سازمانی، اجتماعی( -

 و نسبت آن دو « نظام تربیت اسلامی»، «سفه تربیت اسلامیفل» -

 تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران و مبانی فلسفی آن )به عنوان فلسفه تربیتی اجتماع( -

 اهمیت و ضرورت فلسفه تربیت برای معلمان و عاملان تربیت با تمرکز بر: -

 یشکل دادن به فلسفه تربیتی شخص -

 آگاهی نسبت به فلسفه تربیتی اجتماع -

 جلسه( 95های آن در تربیت )ترین مبانی تربیت اسلامی و دلالتبخش دوم: مهم

 شناختیمبانی هستی -

 4شناختیمبانی انسان -

 شناختیمبانی معرفت -

 شناختی مبانی ارزش -

 شناختیمبانی دین -

 با هم نگری مبانی -

 جلسه( 0های آن )ت اسلامی و ویژگیبخش سوم: تبیین چیستی تربی

 های مختلف درباره آناهمیت تعریف تربیت و دیدگاه -

 تعریف تربیت بر پایه مبانی فلسفی تربیت اسلامی -

 های معنایی تعریفترین مفاهیم و مؤلفهمهم -

 های تربیتترین ویژگیمهم -

 جلسه( 4بخش چهارم: اهداف تربیت اسلامی )

 تی و اهمیت آنهاچیستی اهداف تربی -

 ها، ...(انواع و سطوح مختلف اهداف )غایی و میانی، طولی و عرضی، عام و خاص، بر حسب ساحت -

 غایت / هدف نهایی در تربیت اسلامی -

 بندی آنهااهداف میانی در تربیت اسلامی و انواع طبقه -

 جلسه( 2بخش پنوم: اصول تربیت اسلامی )

 های نظام تربیت اسلامی(نها با مبانی )و دیگر مؤلفهچیستی اصول تربیتی و نسبت آ -

                                                 
 شود.شناختی، به مراحل تربیت از دیدگاه اسلامی نیز به اختصار پرداخته میدر ضمن مبانی انسان -1 
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 انواع و سطوح مختلف اصول تربیتی )عام و خاص، ناظر به فرآیند کلان تربیت یا رابطه بین فردی )بر حسب مخاطب(، -

 بر حسب ساحت، بر حسب مراحل، ...(

 ترین اصول عام تربیت اسلامیمهم -

 ترین اصول خاص تربیت اسلامیمهم -

 جلسه( 4ش ششم: عوامل و موانع تربیت اسلامی )بخ

 های نظام تربیت اسلامیمقصود از عوامل و موانع تربیت و نسبت آنها با دیگر مؤلفه - 

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

 غیرمختار،...(

 ل و موانع تربیت اسلامیترین عواممهم - 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 0

هـای در بحث از مبانی، توجه بیشتر نسبت به مبانی اثرگذار در تعریف تربیت و همچنین، توجه به ملمـوس کـردن دلالت -

 عملی و عینی مبانی در فرآیند تربیت

گـرفتن فلسـفه  معلمان بـرای شـکلهای بحث گروهی درباره مباحـث اساسـی بـرای کمـک بـه دانشـجواستفاده از روش -

 شخصی

های واقعی و فرضی تربیتـی از جهـت میـزان انطبـاق آنهـا بـا ای و ارزیابی وضعیتهای تحلیلی، مقایسهاستفاده از فعالیت -

 مبانی و اصول تربیت اسلامی به منظور کمک به درونی شدن مباحث و خارج شدن درس از حالت انتزاعی

 منابع آموزشی. 4

(، مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران، 4130عالی انقلاب فرهنگی )شورای  -4

 بخش نخست: فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران.

آمـوزش (، تبیینی از فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی 4136زاده قمصری، علیرضا و حسنی، محمد )صادق -2

 و پرورش، تهران.

 (، فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، انتشارات مدرسه، تهران.4130الله مصباح یزدی )گروه نویسندگان، زیر نظر آیت -1

المللـی ترجمـه و نشـر وآله(، مرکـز بینعلیهاللهنامـه تربیتـی المصـطفی )صـلی(، درآمـدی بـر نظام4135جمعی از نویسـندگان ) -1

 المصطفی، قم.

 تهران. (، مبانی تربیت در قرآن، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،4177بهشتی، محمد ) -3

(، درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت در جمهـوری اسـلامی ایـران، جلـد اول، انتشـارات علمـی و فرهنگـی، 4130باقری، خسرو ) -6

 تهران.
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 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 2

 نمره 40ی: آزمون مباحث نظری به میزان ارزشیابی پایان 

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

  نمره 3ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

 ون پایـان تـرم انجـام ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یـادگیری در طـول تـرم، تکـالیف عملکـردی و آزمـ

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.شود. مبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( ملاکمی
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 «اسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن9

ند بودن است. سازو کارها اهداف و ابعاد دیگر این نوع تربیت مبتنی بر قوانین مهایی تربیت رسمی وعمومی قانوناز جمله ویژگی

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

کند لازم است با این بستر به عمل تربیت اقدام می ازاین  رو معلم به عنوان کارگزاری که دری  بر این قوانین و مقررات است. مبتن

ان این نهاد ، قوانین و مقررات و سازماخت و فهم عمیق از اسناد راهبردیاین بستر وزمینه اگاهی و معرفت داشته باشد.  یعنی که شن

 به کسب آن نایل آیند.معلمان باید  دانشجو که معلمی است ایهای حرفهی ضروری برای ایفای  نقشهااز لوازم و پیش نیاز

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد 2تعداد واحد: 

 ساعت 12تعداد ساعت: 

تربیـت شایستگی کلیدی: 

 اسلامی

 -نیاز: دروس پیش

استتتاد متخصتتا بتترای 

ـــاتید دارای تتتتدریس:  اس

 مجوز

اسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی نام درس به فارسی: 

 ایران
 س به انگلیسی: نام در

Documents, rules and structures of Education in Islamic Republic 

of Iran 

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

های تربیـت هـای سـازمانها و فعالیتهـا و برنامـههای تربیتـی )عمـل فـردی و طرحموقعیت-4

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

های تربیتـی( را از های سازمانها و فعالیتها و برنامههای تربیتی )عمل فردی و طرحموقعیت-2

 کند.منظر قوانین ومقررات  نقد 

هماهنگی و تناسب سازمان و قوانین نظـام تربیـت رسـمی وعمـومی را بـا اسـناد راهبـردی و -1

 نقد نماید. رهنامه  بررسی و

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 5

 : تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسلامی ایراناول فصل

 تاریخچه تربیت رسمی عمومی  -

 ضرورت و اهمیت تربیت رسمی عمومی -

 مبانی سیاسی -

 مبانی حقوقی -

 شناختیمبانی جامعه -

 مبانی روانشناختی -

 رورشفصل دوم: اسناد مرتبط با آموزش و پ
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 سند بیست ساله جمهوری اسلامی ایران -

 نقشه جامع علمی کشور -

 سند مبانی نظری تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی -

 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش -

 های تربیتالگوی نظری ساحت 

 های اساسی در تربیت رسمی عمومیچرخش 

 سند برنامه درسی ملی  -

  درسی ملی انداز و اصول برنامه چشم 

  رویکرد برنامه درسی ملی 

  حوزه های تربیت و یادگیری 

 :عملکردیتکالیف 

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

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

 ا مبانی نظری نقد وبررسی سند برنامه درسی ملی از منظر ارتباط ب -

 نقد و بررسی سند برنامه درسی ملی  از منظر سازگاری درونی  -

 نقد هریک از حوزه های یادگیری در تناسب با مبانی نظری و اسنادبالا دستی  -

 ایرانآموزش و پرورش  نهادها و مراجع سیاست گذار و قانون گذار در نظام: سومفصل 

 مجلس شورای اسلامی -

 مصلحت نظام مجمع تشخیص -

 شورای عالی انقلاب فرهنگی -

 شورای عالی اداری -

 شورای عالی آموزش و پرورش و قوانین آن -

 منطقه و قوانین آناستان و شورای آموزش و پرورش  -

 آموزش و پرورشقوانین و مصوبات : چهارمفصل 

 معرفی آیین نامه و بخشنامه -

 آیین نامه اجرایی مدارس -

 آیین نامه امتحانات -
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 آموزش و پرورش تلفیقی -

 رایط احراز مدیریت مدارسش -

 زمان آموزش -

 وزارت آموزش و پرورش   یتشکیلاتساختار :  فصل پنوم

 آموزش و پرورشگذشته و اکنون  و تشکیلاتی سازمان اداری -

 های آموزش و پرورشدفتر وزارتی و معاونت -

 استان و منطقه و مدرسه ساختار اداری در سطح -

 های وابسته به آموزش و پرورشدانشگاه -

 شگاه فرهنگیاندان 

 تربیت دبیر شهید رجایی دانشگاه 

 فعالیت یادگیری:

 بحث در باره تناسب قوانین و مقررات موجود با همدیگر  -

 بحث در باره دلایل تغییر در برخی قوانین و مقررات  -

 بحث در باره قوانین و مقررات ونقد آنها  -

 بحث و بررسی ساختار اداری استانی منطقه ای  -

مانهای وابسته مانند سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، نهضت سواد آموزی، کانون پرورش فکری  ث در باره سازبح -

 و سازمان نوسازی 

 عملکردی:تکالیف 

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

 سته های واب از سازمان بررسی و ارائه گزارش از اهداف و ساختار اداری یکی -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقع لازم استفاده از ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره -

 روش بحث گروهی

ورت پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کلاسی و ارائه گزارش پیش مطالعه به کلاس و استاد به ص -

 مکتوب توسط دانشجو
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های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کلاس یا خارج از کلاس وارائه به استاد به روش انجام فعالیت -

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

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 ر آموزش و پرورش. تهران : انتشارات دانشگاه فرهنگیان(. اسناد، قوانین و ساختا4133مظاهری، حسن ) -

 (. سازمان و قوانین آموزش و پرورش. انتشارات سمت. 4173صافی، احمد ) -

 منابع فرعی:

(، مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی 4130شورای عالی انقلاب فرهنگی ) -

رهنامه نظام تربیت »و « فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران»های: م با عنوانهای دوم و سوبخش ایران،

 ، شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهران.«رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران

 (. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.4130شورایعالی انقلاب فرهنگی ) -

 (. سند برنامه درسی ملی. وزارت آموزش و پرورش. 4130لی انقلاب فرهنگی )شورایعا -

 (، نظریه اسلامی تعلیم و تربیت )مبانی آموزش رسمی(، انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(، تهران.4134جمیله )الهدی، علم -

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

 http://sccr.ir/pagesی: سایت شورایعالی انقلاب فرهنگ -

 http://dolat.irسایت دولت:  -

 

 )پیشنهادی( . راهبردهای ارزشیابی یادگیری2

 نمره 40آزمون مباحث نظری به میزان  ارزشیابی پایانی:

 نمره 3ها های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت ارزشیابی فرآیند:

 نمره 3مجموعه تکالیف عملکردی  ارزیابی پوشه کار:

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

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.تکالیف )یادگیری و عملکردی( ملاک
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 «اه اسلاماخلاق معلّمی از دیدگ»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

علاوه بر تأکید نسبت به اهمیت اخلاق پسندیده و رفتار اخلاقی صحیح نسبت به همگان، تخلـق بـه اخلـاق نیکـو  در معارف اسلامی،

ی کـه اگونـهبرای اهل علم )اعم از دانشمندان، فرادهندگان و فراگیران دانش( بسـیار پراهمیـت و ضـروری شـمرده شـده اسـت؛ به

و از منظری الهی به آنها نگریسته شده است.  توان ادّعا کرد در میراث علمی مسلمانان، علم و اخلاق همیشه با یکدیگر توأم بودهمی

ساز انحطاط استاد و شاگرد خواهد بود. معلّم نه بلکه زمینه آور نیست،آموزی بدون اخلاق، نه تنها کمالدر نگاه اسلامی، علم و علم

شـود، بلکه از آن جهت که )خصوصاً از جانب شاگردان( به عنوان الگو شـناخته می برای کمال خویش به اخلاق نیازمند است،تنها 

ای اخلاقی عمل نماید. همچنین از سوی دیگر، فعالیت در موقعیت معلمی و در نهادها و گونهبایست شخصیتی اخلاقی داشته و بهمی

ها زمینه ها و محیطبرخی از آنها که در این موقعیت ت که از میان انبوه اوصاف و رفتارهای اخلاقی،های تربیتی نیازمند آن اسمحیط

هـا و مـوارد ای مورد توجه قـرار گیرنـد تـا معلـم بتوانـد بـه خـوبی بـا مسـائل، چالشکاربرد / ابتلای بیشتری دارند، به صورت ویژه

 ی مواجهه مناسب با آنها آشنا گردد.آمیز اخلاقیِ مرتبط با فعالیت خود و چگونگتزاحم

  

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد 2تعداد واحد: 

 ساعت 12تعداد ساعت: 

تربیــت شایستتتگی کلیتتدی: 

 اسلامی

 -نیاز: دروس پیش

استتتتاد متخصتتتا بتتترای 

 اساتید دارای مجوزتدریس: 

 اخلاق معلمی از دیدگاه اسلامنام درس به فارسی: 

 Morals of Teaching in Islamنام درس به انگلیسی: 

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشتوومعلم قتادر خواهتد 

 بود:

ترین ملکات اخلاقی و آداب باطنی و ظاهری مطلوب برای معلـم از دیـدگاه اسـلام را مهم -4

 بشناسد و در جهت آراسته شدن به آنها اقدام نماید.

های تربیتــی )خصوصــاً هــا و ســازماناخلــاقی در موقعیتهــای تــرین مســائل و چالشمهم -2

 مدرسه( را درک و تحلیل نموده و توانایی مواجهه صحیح با آنها را کسب نماید.

هــای هــای اخلــاقی و  شناســایی مناســب موقعیتبــا شــناخت اصــول و قواعــد حــل تزاحم -1 

 اتخاذ نماید. با تکیه بر اصول و قواعد تصمیم مناسب آمیز اخلاقی، بتواندتزاحم

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 جلسه( 5در اسلام )« اخلاق معلمی»بخش اول: چیستی و اهمیت 

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

 و نسبت میان آنها« اخلاق معلّمی»و « اخلاق تعلیم و تربیت»، «علم اخلاق اسلامی» -

 اهمیت و ضرورت اخلاق و آداب معلمی در معارف اسلامی و در میان اندیشمندان مسلمان -
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اخلاق »و (« Professional Ethicsای )اخلاق حرفه»از دیدگاه اسلام و قلمروهای « اخلاق معلمی»نسبت میان  -

 در ادبیات مدرن(« Applied Ethicsکاربردی )

 ان آن دواخلاق فردی و اخلاق سازمانی و نسبت می -

ترین خلقیات و آداب باطنی و ظاهری معلمی از دیدگاه اسلام )در ضمن محورهای: تبیین بخش دوم: مهم

های ایواد و تقویت، پیامدها  و نتایج، خلقیات، حالات و رفتارهای مخالف / مفهومی و مصداقی، زمینه

 جلسه( 93کننده( )ناسازگار / تضعیف

 * در ارتباط با خداوند:

 ص و انگیزه الهیاخلا -

 توکل و استعانت از خداوند در انجام وظیفه الهی -

 * در ارتباط با خود:

 متانت و وقار - 

 مناعت طبع و عزت نفس - 

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

 نظم و انضباط  - 

های شخصیتی، علمی و مهارتی یتتعهد و احساس مسئولیت )پرهیز از پذیرش مسئولیت بدون کسب صلاح - 

 مورد نیاز(

 حفظ حرمت علم و مقام معلّمی - 

 پاکیزگی و آراستگی ظاهری متناسب - 

 * در ارتباط با دیگران:

 ** با شاگردان: 

 حلم و بردباری در مواجهه با شاگردان -  

 عفو و گذشت نسبت به شاگردان -  

 خیرخواهی و دلسوزی نسبت به شاگردان -  

 رویی و نرمخویی نسبت به شاگردانحبت، خوشم -  

 تواضع و فروتنی در برابر شاگردان -  

 حفظ حرمت شاگردان -  

 رعایت عدالت میان شاگردان -  

 امانتداری نسبت به اسرار شاگردان -  

 کوشش در بذل دانش و دریغ نکردن از انتقال آن به شاگردان -  
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 داندپرسشی را نمی اذعان به ندانستن در جایی که پاسخ -  

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

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

 ** با همکاران: 

 رعایت حرمت همکاران -  

 همکاران تواضع و فروتنی در برابر -  

 حفظ اسرار همکاران -  

 همکاری و همیاری با همکاران -  

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

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

 ** با والدین شاگردان:

 رعایت حرمت والدین -  

 تواضع و فروتنی نسبت به والدین -  

 حفظ اسرار مربوط به والدین -  

 راهنمایی والدین در مسائل مربوط به شاگردان و خیرخواهی نسبت به آنان -  

 رعایت ادب نسبت به والدین -  

 جلسه( 5یتی )های تربها  و سازمانهای اخلاقی در موقعیتترین مسائل و چالشبخش سوم: مهم

 های اخلاقی در:زا، مسائل و چالشهای آسیبموقعیت

 تدریس  -

 اداره کلاس -

 ارزشیابی  -

 آموزانروابط میان دانش -

 ارتباط با همکاران -

 آموزانارتباط با والدین دانش -

 مدرسه و مدیریت آن -

 های حرفه معلمی از منظر اخلاقیها و آسیبترین آفتمهم -

 جلسه( 5های تربیتی( و چگونگی حل آنها )ها  و سازمانتزاحم / تعارض اخلاقی )در موقعیت بخش چهارم:

 چیستی تزاحم / تعارض اخلاقی و خاستگاه نظری و عملی آن -
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 ها و رویکردهای مواجهه با تزاحم / تعارض اخلاقیترین دیدگاهمهم -

 ی بر اساس مبانی و معارف اسلامیگیری در موارد تزاحم / تعارض اخلاقاصول و قواعد تصمیم -

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 0

مطالعه و اختصاص فرصت کلاس به حل ابهامات نظری و مفهومی و خصوصـاً تأکیـد بـر ارجاع دانشجومعلمان به منابع برای پیش -

 های واقعی و انضمامی تربیتییابی مباحث در موقعیتمصداق

 یانه و بحث گروهی برای درگیر شدن فعال دانشجومعلمان با مباحثجوهای مشارکتاستفاده از روش -

گیری )استاد، دانشجومعلمان( از معلمان و فرهنگیان با تجربه و پیشکسوت برای شناسایی و بررسی مسائل و چالشهای اخلاقی بهره -

 های تربیتیها و محیطدر موقعیت

توان اخلاق و آدابی که در مواجهه بـا هـر سـه گـروه شـاگردان، همکـاران و در تدریس اخلاق و آداب در ارتباط با دیگران، می -

تدریس نمود و پـس از آن، بـه اخلـاق و « اخلاق و آداب مشترک در ارتباط با دیگران»والدین مشترک هستند را در ابتدا به عنوان 

 آداب اختصاصی هر گروه پرداخت.

 

 منابع آموزشی. 4

 * بخش اول:

(، اخلاق اسلامی )فصل اول از بخش اول: کلیات(، نشر معارف. )سرفصل مربوط به 4131بایجانی، مسعود )دیلمی، احمد و آذر -

 نسبت خلقیات، آداب و رفتار اخلاقی(

 ای، نشر مجنون، تهران. ، ویراست سوم(، اخلاق حرفه4135فرامرز قراملکی، احد ) -

 .36-71، ص 1ه معرفت اخلاقی، شماره (، چیستی اخلاق کاربردی، فصلنام4130شریفی، احمد حسین ) -

 (، آداب تعلیم و تربیت در اسلام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران. 4176حجتی، سیدمحمدباقر ) -

 * بخش دوم: 

 (، آداب تعلیم و تربیت در اسلام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران.4176حجتی، سیدمحمدباقر ) -

 ، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، تهران.(، مهارت معلّمی4136قرائتی، محسن ) -

  (، اخلاق تدریس در آیینه آیات و روایات، دفتر نشر معارف، قم.4171امیدوار، آ. ف. ) -

 * بخش سوم: 

ای در مدرسه، مؤسسه خیریه شهید مهدوی، (، اخلاق حرفه4133فرامرز قراملکی، احد؛ برخورداری، زینب و موحدی، فائزه ) -

 م( تهران. )بخش سو

 * بخش چهارم: 

 (، تعارض اخلاقی و دانش اصول فقه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم.4134بوسلیکی، حسن ) -

 .47-3، ص 41های اخلاقی، فصلنامه معرفت اخلاقی،  شماره های تقدیم اهم بر مهم در تزاحم(، شاخص4132رضوانی، علی ) -
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 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 2

 :نمره 40آزمون مباحث نظری به میزان  ارزشیابی پایانی 

 :نمره 3ها های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت ارزشیابی فرآیند 

 :نمره 3مجموعه تکالیف عملکردی  ارزیابی پوشه کار 

 ف عملکـردی و آزمـون پایـان تـرم انجـام ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یـادگیری در طـول تـرم، تکـالی

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.شود. مبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( ملاکمی
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 «چالش های تربیت اسلامی در دنیای معاصر»سرفصل درس  

 معرفی درس و منطق آن: . 9

هایی های اسلام در زمینه و زمانه حاضر با چالشها، تهدیدها و آسیبساس آموزهبه معنای پرورش انسان مسلمان بر ا« تربیت اسلامی »

ردگیـری نمـود؛ چراکـه « نسبت دیـن و مدرنیتـه»و به تَبَع « نسبت سنت و مدرنیته»توان تا بحث خیزی را میهمراه است. این چالش

 توان انکار نمود. ر نمیها مدرن را در عصر حاضها، فرایندها، ابزارها و تکنیکحضور افکار، ایده

 گرایی، تجددگرایی، تعامل و تعادل.کم چند دیدگاه مطرح است: سنتدرباره نسبت سنت و مدرنیته دست

در باب امکان تربیت دینی/اسلامی در قرن بیست و یکم برخی بر این باورند که در عصر مدرن و پست مدرن به واسطه افول دین و 

ثمر است؛ اما در مقابـل سکولاریسم، تربیت دینی )و به تَبَع تربیت اسلامی( ناممکن، غیرمعقول و یا بی دینداری و سیطره لیبرالیسم و

شماری دیگر با تکیه بر عقلانیت و معنویت اسلامی از ظرفیت اسلام و تربیت اسلامی برای بقـا  و بالنـدگی و مقاومـت در ایـن فضـا 

زایی فرهنگ مدرن و پست مدرن اسلامی باید برای مقابله و برون رفت از چالشسخن می گویند. در این دیدگاه، دانشوران تربیت 

 مند تدارک ببیند. ای منضبط و نظامنسبت به نظریه و عمل تربیت اسلامی اندیشه

ربیـت از آنجا که آشنایی و اقناع فکری و انگیزشی دانشجومعلمان به عنوان متربی فعلی و مربی آینده برای ایفای نقش در جریـان ت

هـای تربیـت اسـلامی در عصـر حاضـر ها، تهدیـدها و آسـیباسلامی بسیار مهم است، طراحی این درس برای تبیین مهمترین چالش

 یابد. ضرورت می

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد 2تعداد واحد: 

 ساعت 12تعداد ساعت: 

 تربیت اسلامیشایستگی کلیدی: 

فلسـفه تربیتـی نیتاز: دروس پیش

 اسلام

ستاد متخصا برای تدریس: ا

 اساتید دارای مجوز

 چالش های تربیت اسلامی در دنیای معاصرنام درس به فارسی: 

 نام درس به انگلیسی: 

The Challenges of Islamic Education in the Contemporary 

World 

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشوومعلم قادر خواهد 

 بود:

 های تربیت اسلامی در دنیای معاصر را تبیین و تشریح نمایدهمترین چالش. م4

های تربیت اسلامی در دنیای معاصر را تحلیل  و مبادی و مبانی ها و آسیببتواند چالش -2

 آن را ریشه یابی نماید

ها و انحرافات جریان بتواند نقدها و اشکالات متوجه تربیت اسلامی را ارزیابی و آسیب -1

 ربیت اسلامی را به خوبی آشکار نمایدت

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 ج( 5: کلیات )9بخش 

 مفهوم شناسی چالش )چالش به معنای ناسازگاری، تقابل، تهدید و آسیب( -

 تربیت اسلامی؛ معنا، قلمرو و مختصات  -
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 و جدایی دین از امور دنیوی )سکولاریسم((گرایی )اومانیسم( بینی مدرن )انسانمهمترین بنیادهای جهان -

 گرایی، تجددگرایی، تعامل و تعادل()سنت« نسبت سنت و مدرنیته»رویکردها درباره  -

 های تربیت اسلامی در عصر حاضر )تقسیم به نظری و عملی؛ زیربنایی و روبنایی؛ بیرونی و درونی(بندی چالشدسته -

 ج( 5: آزادی و اجبار در تربیت اسلامی )5بخش 

 گیریمعنا، تاریخچه و بسترهای شکل -

 برانگیزی نسبت به تربیت اسلامیتبیین محورهای چالش -

 نقد و بررسی از منظر تربیت اسلامی -

 ج( 5و تربیت اسلامی ) تلقین:  0بخش 

 گیریمعنا، تاریخچه و بسترهای شکل -

 برانگیزی نسبت به تربیت اسلامیتبیین محورهای چالش -

 تربیت اسلامینقد و بررسی از منظر  -

 ج( 5دانش و تربیت اسلامی ) سازیتواری: 4بخش 

 گیریمعنا، تاریخچه و بسترهای شکل -

 برانگیزی نسبت به تربیت اسلامیتبیین محورهای چالش -

 نقد و بررسی از منظر تربیت اسلامی -

 ج( 5: رسانه، فضای موازی و تربیت اسلامی )2بخش 

 گیریمعنا، تاریخچه و بسترهای شکل -

 برانگیزی نسبت به تربیت اسلامیمحورهای چالش تبیین -

 نقد و بررسی از منظر تربیت اسلامی -

 ج( 5نوظهور و تربیت اسلامی ) هایمعنویت: 6بخش 

 گیریمعنا، تاریخچه و بسترهای شکل -

 برانگیزی نسبت به تربیت اسلامیتبیین محورهای چالش -

 نقد و بررسی از منظر تربیت اسلامی -

 ج( 5سازی و تربیت اسلامی )، جهانیهویت: 7بخش 

 های ایرانی، اسلامی و انقلابی در هویت ایرانی معاصر و نسبت آنها مؤلفه -

 سازیهویت ایرانی معاصر و جهانی -

 نقد و بررسی از منظر تربیت اسلامی   -
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 راهبردهای تدریس و یادگیری. 0

  پاسخ توسط استاد و در مواقع لازم استفاده از ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و

 روش بحث گروهی

  پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کلاسی و ارائه گـزارش پـیش مطالعـه بـه کلـاس و اسـتاد بـه

 صورت مکتوب توسط دانشجو

 رج از کلاس وارائـه بـه اسـتاد بـه های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کلاس یا خاانجام فعالیت

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

 منابع آموزشی. 4

 : کلیات 9منابع برای بخش 

 .1و1افتراح )مصاحبه مصطفی ملکیان در مورد سنت و تجدد(، مجله نقد و نظر، سال پنجم، شماره  -

 . 10، شماره 4176ضا شجاعی زند، نامه علوم اجتماعی، بهار بررسی امکان همزیستی دین و مدرنیته، علیر -

ای، بصیرت و تربیت اسلامی، پاییز فر و علیرضا قلعهها و موانع تربیت دینی، کامیار قهرمانیشناسانه به چالشنگرش آسیب -

 .20، شماره 4130و زمستان 

محمدحسین کیانی،  پژوهشنامه تربیت تبلیغی، بهار چالش تربیت اسلامی )در باب تقابل جدید اما وثیق اسلام و مدرنیته(  -

 .4، شماره 4132

تبیین ماهیت انسان از دیدگاه اسلام وغرب و عوامل تربیت دینی، مهدی سبحانی نژاد و دیگران، فصلنامه علمی پژوهشی  -

 20، شماره 4132پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، پاییز 

)و نیز چاپ شده در  4، شماره 4135تربیت اسلامی، خسرو باقری، تربیت اسلامی، سال  امکان معنا و سازواری در اخلاق و -

 ، خسرو باقری(2بخش اول از کتاب: نگاهی دوباره به تربیت اسلامی ج 

 .4135تربیت سکولار از دیدگاه صاحبنظران، سیدنقی موسوی، تهران: کانون اندیشه جوان، چاپ اول،  -

 جبار در تربیت اسلامی: آزادی و ا5منابع برای بخش 

 .14و10شماره  4171و بهار  4172حل پارادوکس آزادی در اندیشه شهید مطهری، حسین سوزنچی، قبسات، زمستان  -

 .42، شماره 4132آزادی در چهارچوب عقلانیت اسلامی، احمد واعظی، پژوهشهای اخلاقی، تابستان  -

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

 .46، شماره 4133اسلام و پژوهشهای تربیتی، پاییز و زمستان 
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 -411)بحث تربیت اجباری: صص  4135تربیت انقلابی چیستی چرایی و چگونگی، سیدنقی موسوی، قم: زمزم هدایت،  -

417) 

 .3، شماره 4177وش محلاتی، دوفصلنامه تربیت اسلامی، تاملی در مشروعیت اجبار در تربیت دینی، محمد سر -

 : تلقین در تربیت اسلامی 0منابع برای بخش 

 . 15،شماره 4132های آموزشی،  پاییز تحلیل مفهوم تلقین در تربیت دینی، سیدنقی موسوی، فصلنامه نوآوری -

-441)بحث تربیت تلقینی: صص  4135تربیت انقلابی چیستی چرایی و چگونگی، سیدنقی موسوی، قم: زمزم هدایت،  -

 (437-417و نیز بحث تربیت اقراری: صص  411

 .1، شماره 4131جواز تلقین در تربیت دینی، موسوی، فصلنامه مطالعات فقه تربیتی، -

بررسی فقهی ممنوع بودن تلقین در تربیت دینی؛ سیدنقی موسوی، فصلنامه پژوهشی در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی؛  -

 . 20، شماره 4132پاییز 

پور و سیدابراهیم جعفری، دوفصلنامه تربیت اسلامی، های تلقین در تربیت دینی، علی قاسمها و ناسازواریسازواری -

 .7، شماره 4177

تلقین چالشی فراوری تربیت دینی، محمدحسین حیدری و حسنعلی بختیار در: جمعی از نویسندگان، مجموعه مقالات  -

 .4177عه معاصر، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، همایش تربیت دینی در جام

 سازی دانش و تربیت اسلامی: تواری4منابع برای بخش 

نئولیرالیسم و تجاری سازی تربیت:چالشی فراروی تربیت اخلاقی، حمدالله حبیبی و فاطمه زیباکلام، پژوهشنامه مبانی  -

 .2، شماره 4131تعلیم و تربیت، سال چهارم، 

، 4134بر روابط بازار و دانشگاه، خسرو باقری، مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، پاییز و زمستان تاملی  -

 .2شماره 

 : رسانه و فضای موازی و تربیت اسلامی2منابع برای بخش 

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

 .7و5، شماره 4131

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

 .43، شماره 4136فرهنگ رضوی، 

فضای مجازی فرصتها و چالشهای هویت دینی در بین جوانان ایرانی، مرضیه قاسمی، مهدی احمدی، ره آورد نور، پاییز  -

 .36، شماره 4133
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، شماره 4131کارکردهای تربیتی مدرسه با توجه به ویژگی های فضای مجازی، جلال غریبی، پژوهشنامه تربیت تبلیغی، -

 .7و5

تربیت دینی و عصر ارتباطات؛ فرصت یا تهدید، رمضان مهدوی آزادبنی در : جمعی از نویسندگان، مجموعه مقالات  -

 .4177: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، همایش تربیت دینی در جامعه معاصر، قم

 های نوظهور و تربیت اسلامی: معنویت6منابع برای بخش 

 .4132های نوظهور: بررسی ده جریان فعال در ایران، حمزه شریفی دوست، دفتر نشر معارف، کاوشی در معنویت -

 .4130ی، موسسه دین و معنویت آل یاسین، ها: نگرشی بر جریانهای نوظهور معنویت گرا، محمدتقی فعالآفتاب و سایه -

نقد مفهوم معنویت در تربیت دینی معاصر، معنویت دینی و نوپدید؛ حسین باغگلی و دیگران، پژوهش در مسائل تعلیم و  -

 .46، شماره 4134تربیت اسلامی، پاییز 

 .20، شماره 4131یت اسلامی، تحلیل و نقد رویکردهای تربیت معنوی نوپدید، حسین باغگلی و دیگران، دوفصلنامه ترب -

 سازی و تربیت اسلامی: هویت، جهانی7منابع برای بخش 

 .4132جوان و بحران هویت، محمدرضا شرفی، تهران: سروش،  -

 .1و1، شماره 4173بحران هویت فرهنگی در ایران و پیامدهای آن، محمدرضا شرفی، مجله روان شناسی و علوم تربیتی،  -

 . 40، شماره 4170محمدی، فصلنامه مطالعات ملی، احمد گل جهانی شدن و بحران هویت، -

زاده، ماهنامه چالشها و فرصت های پیش روی تربیت دینی در عصر جهانی شدن، مهرداد احمدی فر و علیرضا صادق -

 .16و13، شماره 4173مهندسی فرهنگی، سال پنجم، مهر و آبان 

، 4175نیسم و عرفان اسلامی، بابک شمشیری، دانشور رفتار، جهانی شدن و تربیت دینی از منظر مدرنیسم و پست مدر -

 .10شماره 

، 4177بررسی نسبت جهانی شدن با تربیت دینی، رضا رضایی و اکبر رهنما، ماهنامه مهندسی فرهنگی، بهمن و اسفند  -

 .17و 15شماره 

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 2

 :نمره 40ه میزان آزمون مباحث نظری ب ارزشیابی پایانی 

 :نمره 3ها های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت ارزشیابی فرآیند 

 :نمره 3مجموعه تکالیف عملکردی  ارزیابی پوشه کار 

 شـود. ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمـون پایـان تـرم انجـام می

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.مبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( ملاک
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 «تربیت دینی کودک و نوجوان در اسلام»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

العه دیـن و دینـداری های جدیدی در روانشناسی دین است که مانند جامعه شناسی دین درصدد مطروانشناسی رشد دینی از عرصه

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

-رود و به تَبَع آموزش دین و دینداری )تربیت دینی( نیز از قلمروهای مهم پژوهشـی اسـت کـه ذهـن تربیـتاین عرصه به شمار می

 خود مشغول کرده است.  پژوهان را به

از آنجا که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تربیت اسلامی تنها برعهده معلم درسِ قرآن و دینی نهاده نشده است؛ آشـنایی 

همه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان با فرایندهای تحولی و رشدِ دانش آموزان در سـنین کـودکی و نوجـوانی اهمیـت دو چنـدان 

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

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد 2تعداد واحد: 

 ساعت 12تعداد ساعت: 

 تربیت اسلامیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: دروس پیش

استاد متخصا برای تتدریس: 

 اساتید دارای مجوز

 دینی کودک و نوجوان در اسلام تربیتنام درس به فارسی:  

 نام درس به انگلیسی: 

Religious education of children and teenagers in Islam 
 

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشوومعلم قادر خواهتد 

 بود:

های رشد و تربیت دینی در دوران طفولیت و کودکی اول را بشناسد و راهکارهای ویژگی

 تربیتی لازم برای تربیت دینی را بداند

انگیزه  و توانش لازم برای تشخیص و گـزینش روشـهای مـوثر در تربیـت دینـی را کسـب 

 نماید

هـا و انحرافـات در فراینـدهای تربیـت دینـی در بتواند بر اسـاس معیارهـای اسـلامی آسـیب

 کودکی و نوجوانی را تشخیص و ارزیابی و نقد نماید. 

 

 یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:های فرصت .5

 : کلیات9فصل 

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

 تعریف و قلمرو تربیت دینی،

 تعریف مقاطع سنی و مراحل تربیت 

 

 : رشد و تربیت دینی در طفولیت5فصل 

 رشد دینی  -
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 شکل گیری و تحول شناخت دینی 

 شکل گیری و تحول تجربه و احساس دینی 

 ل گیری و تحول جامعه پذیری دینیشک 

  باهم نگری 

 تربیت دینی -

 هدف تربیت دینی 

 ویژگی های مربی تربیت دینی 

 )محتوای تربیت دینی )اخلاق، عقاید عبادات و مناسک 

 روشهای تربیت دینی 

 مهارتهای تربیت دینی 

 : رشد و تربیت دینی در کودکی 0فصل 

 رشد دینی  -

 شکل گیری و تحول شناخت دینی 

 یری و تحول تجربه و احساس دینیشکل گ 

 شکل گیری و تحول جامعه پذیری دینی 

  باهم نگری 

 تربیت دینی -

 هدف تربیت دینی 

 ویژگی های مربی تربیت دینی 

 محتوای تربیت دینی 

 روشهای تربیت دینی 

 مهارتهای تربیت دینی 

 :  رشد و تربیت دینی در نوجوانی4فصل 

 رشد دینی  -

 شکل گیری و تحول شناخت دینی 

 کل گیری و تحول تجربه و احساس دینیش 
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 شکل گیری و تحول جامعه پذیری دینی 

  باهم نگری 

 تربیت دینی -

 هدف تربیت دینی 

 ویژگی های مربی تربیت دینی 

 محتوای تربیت دینی 

 روشهای تربیت دینی 

 مهارتهای تربیت دینی 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 0

 یری از روش پرسش و پاسخ و روش بحث گروهی در مواقع لازمگارائه محتوا به روش توضیحی به همراه بهره 

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

  انجام فعالیتهای یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کلاس و یا خارج از کلاس و ارائه مکتوب بـه اسـتاد

 شجو و بررسی و اعلام نظر به موقع استاد.توسط دان

 

 منابع آموزشی. 4

 منابع اصلی

 .4135روان شناسی تحول دینداری، محمود نوذری، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تهران: سمت، چاپ اول،  -

 آموزش مفاهیم دینی همگام با روان شناسی رشد، ناصر باهنر، تهران: شرکت چاپ و نشر بین الملل. -

حول ایمان به خدا در دوره کودکی نوجوانی: رویکرد روان شناختی دینی، محمود نوذری، رساله دکتری، موسسه بررسی ت -

 . 4173آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 

 منابع فرعی

تربیت دینی کودکان پیش دبستانی )ارائه الگویی برای برنامه درسی تربیت دینی کودکان( برنامه فعالیت والدین و مربیان،  -

 .4136ضیه نوذری و بابک شمشیری، انتشارات آوای نور، مر

. )و نیز مقاله اصول تربیت  4135اصول تربیت توحیدی از کودکی تا بلوغ، کیومرث قیصری گودرزی، انتشارات سخنوران،  -

بیت های قرآن و ائمه اطهارع، کیومرث قیصری، منصور خوشخویی، احمد سلحشوری، دوفصلنامه ترتوحیدی بر اساس آموزه

 (23، شماره 4136اسلامی، 
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مقاله رشد دینداری در اوائل کودکی: رویکردی روانشناختی اسلامی، محمود نوذری، فصلنامه رواننشناسی و دینف تابستان  -

 . 11، شماره 4133

  .41، شماهر 4130مقاله آموزش دین در دوره کودکی: ارزیابی انتقادی رویکرد روان شناختی، دوفصلنامه تربیت اسلامی،  -

 .4176خدا به تصور کودکان: شکل گیری فهم دینی در کودکان، حسین اسکندری ، تهران: منادی تربیت،  -

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

4136 

 .4136ی بناب، تهران: پیشرفت، معنویت و شیوه های ارتقا  آن در جوانان، باقر غبار -

 . 4132پرسش و پاسخ در مورد خدا، غلامرضا ابهری حیدری، ناشر: قدیانی،  50 -

 

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 2

 :نمره 40آزمون مباحث نظری به میزان  ارزشیابی پایانی 

 :نمره 3ها ه و مشارکت در فعالیتهای یادگیری پیش بینی شدعملکرد دانشجو در فعالیت ارزشیابی فرآیند 

 :نمره 3مجموعه تکالیف عملکردی  ارزیابی پوشه کار 

 شـود. ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمـون پایـان تـرم انجـام می

 عیین شده است.ها و سطوح پیامدهای یادگیری تمبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( ملاک
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 « های تربیتی دفاع مقدسآشنایی با ارزش»سرفصل درس 
 معرفی درس و منطق آن: . 9

طلـب بنیاد بوده و به تعبیر امام )ره( فتح الفتوح آن، تربیت نسلی با ایمـان راسـخ و شـهادتانقلاب اسلامی، از اساس، انقلابی فرهنگ

 بدیل بوده استالگویی از رفتار اجتماعی و سیاسی در قالب دفاع از وطن به نمایش گذاشت که بی ساله،و دفاع مقدس هشت 4بوده

شود که در هـر برهـه برای ایران اسلامی تلقی می« هاجنگ فرهنگ»در « ذخیره استراتژیک فرهنگی»به مثابه « فرهنگ دفاع مقدس»

هـای سیاسـی و اجتمـاعی ، فرهنگ و سیاست مبتنـی بـر آن کـنشهای اقتصاد، صنعت، کشاورزی، علمتاریخ و هر عرصه از عرصه

 هایی چون خودباوری، جهاد، ایثار و عدالت برجسته شده است. گرفته، ارزشمردم و مسئولان شکل

گ فرهنـ»توان در برنامه درسی خـود از دانشگاه فرهنگیان به عنوان تنها دانشگاه برای تربیت معلم تراز جمهوری اسلامی ایران، نمی

 های آن غافل باشد .ها و ارزشو بنیادهای نظری و شاخص« دفاع مقدس

هـای آن، از ترین وقـایع جنـگ تحمیلـی و ارائـه بینشـی روشـن از واقعیـتاین درس درصدد است تا ضمن گذری تاریخی به مهم

یافتـه میـان فرمانـدهان، تجلـی هـای خودسـازانه و دگرسـازانههمت بگمـارد و ارزش«مطالعه درباره دفاع مقدس »منظری فرازین به 

تـرین مبـانی، اهـداف و اصـول پژوهی نماید و دانشجومعلمان را با مهـمساله تحمیلی را فرهنگرزمندگان و کنشگران جنگ هشت

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

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد 2تعداد واحد:  

 12تعداد ساعت: 

 تربیت اسلامی شایستگی کلیدی:

 -نیاز:دروس پیش

استاد متخصتا بترای تتدریس: 

 اساتید دارای مجوز

 های تربیتی دفاع مقدسآشنایی با ارزش نام درس به فارسی:

 نام درس به انگلیسی: 
Introduction of holy defense’s educational values  

ی دانشتوومعلم قتادر پیامدهای یادگیری: در پایتان ایتن واحتد یتادگیر

 خواهد بود:

. ضمن آشنایی با مهمترین وقایع دفاع مقدس و ارزشهای تربیتی و مدیریتی آن و 4

 شناخت سیره مجاهدان و شهدا، با آنان انس بگیرد. 

. مبتنی بر تجارب رزمندگان و شهدا در جهاد نظامی، علمی، آموزشی، پرورشی و ... 2

یت، نوآوری در عرصه تربیت اسلامی در مدارس را انگیزه لازم جهت به کارگیری خلاق

 کسب نماید.

زیسته تربیتی مجاهدان و شهدا و نیز مبتنی . برای اخذ تصمیمات درست مبتنی بر تجربه1

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

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 خش اول: آشنایی با تاریخچه دفاع مقدس ب
                                                 

 133ص  43. صحیفه امام، ج 4 
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 : مبانی نظری جنگ و دفاع 9فصل

 کلیات درس، اهمیت و ضرورت این درس  -

 تعاریف جنگ و دفاع از منظرهای مختلف  -

 تفاوت مدیریت و فرماندهی در جنگ و راهبردهای امام و مردم برای مقاومت  -

 : اوضاع و شرایط ایران و عراق پیش از شروع جنگ5فصل 

 : زمینه ها، علل، عوامل، دلائل و اهداف تهاجم عراق علیه ایران0ل فص

 : مقاطع مختلف جنگ تحمیلی 4فصل 

 : تهاجم سراسری و مقاومت های مردمی و نیروهای مسلح4مقطع  -

 : بیرون راندن متجاوز2مقطع  -

 : عمق بخشی دفاعی یا تنبیه متجاوز1مقطع  -

 : پایان جنگ1مقطع  -

 ه و فرامنطقه ای و سازمان های بین المللی در هشت سال دفاع مقدس: نقش کشورهای منطق2فصل 

 : علل و عوامل پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ 6فصل 

 : نتایج و دستاورادهای هشت سال دفاع مقدس در عرصه های داخلی و خارجی7فصل

به مناطق مسکونی و  : جنایتهای جنگی رژیم بعثی عراق  )حمله شیمایی به شهرها )حلچه و ...(، حمله8فصل 

 نفت کشها، رفتار با اسرا(

 بخش دوم: آشنایی با فرهنگ دفاع مقدس
 ها در دفاع مقدس : نقش آموزش و پرورش و دانشگاه1فصل 

 آموز، دانشجو، فرهنگی و دانشگاهی( در دفاع مقدسبازخوانی میزان حضور و انواع مشارکت اقشار فرهنگی )دانش -

 ای اقشار فرهنگی در دفاع مقدس آمار شهدا، جانبازان و اسر -

 در پشت جبهه« های آموزشی رزمندگانمجتمع» -

- ..... 

 9های اخلاقی، معنوی، آموزشی و پرورشی در سیره شهدا: ارزش93فصل 

                                                 
. معیارهای انتخاب شهیدان شود تا دانشجویان با این الگوها انس بگیرند. تذکر: در این درسها با مرور شخصیت و سیره چند شهید شاخص، تلاش می4 

. 1. جوان بودن شهید، 2. جامعیت شخصیت شهید، 4توانند بر اساس این معیارها شهدای دیگری را مطرح نمایند: شاخص به قرار زیر است و مدرسان می

کتوب در دسترس در مورد سیره شهید وجود . منابع م3. از قشر فرهنگی بودن شهید )معلم، دانشگاهی، دانش آموز، دانشجو و دانشمند(، 1بومی بودن شهید 

های خواهران دانشگاه فرهنگیان تعداد بیشتری از شهدا از شهدای خانم و یا . ترجیح این است که یکی از شهدا خانم باشد و حتی در پردیس6داشته باشد، 

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

 شهید دکتر چمران -

 شهید صیاد شیرازی -

 شهید کاوه -

 شهید باقری -

 شهید قاسم سلیمانی -

 یکی از شهدا و ایثارگران خانم -

 : فرهنگ دفاع مقدس به مثابه ارمغانی برای زندگانی امروز 99فصل 

 دفاع مقدس به مثابه فرهنگی برای حیات -

 فرهنگ دفاع مقدس به مثابه راهبردی برای دهه چهارم انقلاب اسلامی -

 های فرهنگ دفاع مقدس برای زندگی فردی و اجتماعیدرس -

- ... 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 0

 د، دانشجو گزارشی از زندگی و سیره اخلاقی/ تربیتی شهدای فرهنگی تهیه نماید با معرفی استا -

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

 های مربوط به دفاع مقدسها و برنامهبازدید از موزه جنگ و یا حضور در نمایشگاه -

-بندی ارزشهای تربیتـی تجلـیان شهدای جنگ تحمیلی و یا شهدای مدافع حرم و صورتگفتگو و یا مصاحبه با خانواده و همرزم -

 یافته در گفتار و کردار این شهدا

های بنیادی یا صنایع هوا و های بزرگی را برداشتند در عرصه سلولمطالعه و تهیه گزارشی از مراکز علمی که با فرهنگ جهادی گام -

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

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

 دفاع مقدس و یا اماکن مشابه را در برنامه دانشوویان قرار دهد. 

 

 منابع آموزشی. 4

 برای بخش تاریخچه دفاع مقدس: 

 علوم و معارف دفاع مقدس. چاپ بیست و یکم، تهران: سمت. (. آشنایی با 4135) شربتی، مجتبی و پیری، هادی -

 (. آشنایی با دفاع مقدس، چاپ اول، انتشارات خادم الرضا )ع(. 4175پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس ) -
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 .(. آغاز تا پایان: بررسی وقایع سیاسی نظامی جنگ، تهران: مرکز اسناد و تحقیقات سپاه پاسداران4134درودیان، محمد ) -

 ، مرکز اسناد و تحقیقات سپاه پاسداران. 1تا  4ها، جلد (. جنگ ایران و عراق: پرسشها و پاسخ4134درویشی، فرهاد ) -

 

 برای بخش آشنایی با فرهنگ دفاع مقدس

(. مقاله تاریخ شفاهی نقش وزارت آموزش و پرورش در دفاع مقـدس. قابـل بازیـابی 4133نوربخش، رحیم و حشمتی، فریده ) -

 /http://navideshahed.com/faدر: 

 مجموعه کتب سیره شهدای شاخص  -

  

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

 نمره 40ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره 3ها ه و مشارکت در فعالیتهای یادگیری پیش بینی شدارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت

 نمره 3ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

 

 

 

 

 

 

 

http://navideshahed.com/fa/
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 «روانشناسی تربیتی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن

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

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

ای که دانش آموزان با خود به کلاس درس می آوردند/ روبرو هستند به شیوه خلاقانه ای برخورد نمایند. آن ها به طور مداوم باید 

ای خود پاسخ دهند: چه اهدافی برای یادگیری دارای بیشترین ارزش است؟ د عمل حرفهبه پرسش هایی از این دست در فرآین

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

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

کمک خواهد کرد تا از یافته های علمی پژوهشی برای پاسخ به مسئله ها یا پرسش هایی که با آن روبرو می شوند استفاده نموده و 

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

 صات درسمشخ

  نظرینوع درس: 

 2تعداد واحد: 

 12تعداد ساعت: 

 تربیتیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: پیش 

استاد متخصا برای تدریس: 

دارای تخصص روانشناسی و علوم 

 تربیتی

 روانشناسی تربیتینام درس به فارسی: 

 Educational Psychologyنام درس به انگلیسی: 

واحتد یتادگیری دانشتوومعلم قتادر  پیامدهای یادگیری: در پایان این

 خواهد بود:

نقش یافته های علمی در زمینه تدریس اثر بخـش تصـمیمات آموزشـی/ و  با شناخت

 تربیتی اتخاذ شده در سطح کلاس درس/ مدرسه را تحلیل و گزارش نماید.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت5

 کلیات فصل اول: 
 تعریف روانشناسی -

  عات و گرایشهای روانشناسیموضو -

 کاربرد روانشناسی در آموزش -

 تکلیف یادگیری: 

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

 ارائه نماید. 
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 فصل دوم: روانشناسی تربیتی

 تعریف روانشناسی تربیتی -

 و تدریس اثر بخش روانشناسی تربیتی -

 معلمان کارآمد -

 روشهای پژوهش در روانشناسی تربیتی -

 تکالیف یادگیری:

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

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

 فصل سوم: رشد

 رشد انسان -

 رشد چیست؟ -

 رشد شناختی -

 رشد اجتماعی و عاطفی -

 رشد اخلاقی -

 تکالیف یادگیری:

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

 نماید. 

 فصل چهارم: تفاوت های فردی

 امل مؤثر بر رفتارعو -

 احساس و ادراک -

 هوش -

o هوش و مسئله طبیعت و تربیت 

o  هوش و رشد شناختی 

o دید گاه های مختلف درباره هوش 

 شیوه های یادگیری و سبک تفکر -

 شخصیت و خلق و خو -

 انگیزش، آموزش و یادگیری -

 تفاوت های فرهنگی و جنسیتی -
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 تکالیف یادگیری:

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

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

 تکلیف عملکردی: 

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

 پنوم: استعدادفصل 

 میان آنها ۀو بیان رابط« استعداد»و « هوش»های بیان تعریف

 «استعداد»و « هوش»گذاری میان دو مفهوم فاصله

 میان آنها ۀبیان تعریف دیگر مفاهیم مرتبط با طرح )خلاقیت، تیزهوشی یا سرآمدی، هوش عاطفی و هیجانی و...( و رابط

 و بیان تعریف مصوب شهاب از استعداد« تعداداس»طرح شهاب بر مفهوم  ۀتأکید بر تکی

 معرفی انواع استعداد )استعداد کلی، استعدادهای خاص(

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

 بیان عوامل مؤثر بر وجود تفاوت در استعدادها و بروز آنها

 اشاره به عامل ژنتیک

 خانواده، جامعه، ...(اشاره با عامل محیط )

 تعامل دو عامل ژنتیک و محیط در تفاوت استعدادها

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

  آموزان مستعد و علل عدم موفقیت آنها در مدارسبیان مشکلات شایع دانش

 :یریادگی فیتکال

 افتهی نیا یاستفاده از دلالت ها یمختلف را مطالعه و چگونگ یدر حوزه ها را یفرد یتفاوت ها نهیانجام شده در زم یها پژوهش

  .و گزارش کند ییاثر بخش را شناسا سیتدر یها برا

  :یعملکرد فیتکل

 .دینما لیآن تحل راتیمطالعه و تأث یفرد یرا در مواجهه با تفاوت ها یمعلم/ مرب ماتیتصم یآموزش تیموقع کیمشاهده  با

 د های شناختیفصل ششم: فرآین
 سطوح پایین فرایند های شناختی -

 فرآیند های شناختی پیچیده -

 درک مفهوم -

 تفکر -

 حل مسئله -

 خلاقیت -
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 تکلیف یادگیری: 

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

 د. آموزش آن را مورد نقد و برسی قرار ده

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

 فصل هفتم: مدیریت کلاس درس
 فصل هفتم: مدیریت کلاس درس

 اصول کلی مدیریت کلاس -

 شیوه های مدیریت کلاس -

 فضای مطلوب برای یادگیری -

 پیشگیری از مشکلات رفتاری -

 خاص برای هدایت رفتار نامناسب مداخله های -

o قرار داد گروهی 

o  قرارداد فردی 

o بازی رفتار خوب 

o دوری موقت 

 ملاحظات هدایت کلاسی -

o های استعدادیآموزان با تفاوتگذاری دانشپذیرش و حرمت 

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

o وری یادگیرندگانتوجه به شخصی بودن امر یادگیری و نقش فعال و مح 

o ساز بروز استعدادگر فرایند یادگیری و زمینهتلقی معلم به عنوان تسهیل 

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

 استعدادها در کلاس، دو روی یک سکه هستند(« هدایت»و « شناسایی)»

 ردی: تکلیف عملک

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

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

 فصل هشتم: کودکان با نیاز های ویژه
 دانش آموزان مبتلا به ناتوانی -

 اختلالات حسی -

 لات جسمیاختلا -
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 کم توان ذهنی -

 اختلالات زبانی و گفتاری -

 ناتوانی های یادگیری -

 اختلالات رفتاری و عاطفی -

 کودکان تیزهوش -

 کودکان سرآمد  -

 تکلیف یادگیری: 

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

 ی و گزارش نماید. آموزان را برس

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

 قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند. 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

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

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

در آموزشی/ تربیتی )کلاس درس و مدرسه(، تحلیل و ارائه پیشنهاداتی برای ارتقا  سطح اثر بخشی تصمیمات معلم/ مربی 

 کلاس درس/ مدرسه.

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:
 (. روانشناسی کاربردی برای معلمان، مترجم رابعه موحد. انتشارات ارجمند.4135بنتهام، سوزان)

 (. روان شناسی تربیتی. ترجمه سعیدی شاهده وهمکاران. نشر موسسه خدامات فرهنگی رسا.4134سانتراک، جان دبلیو )

(. دست نامه شهاب )راهنمای آموزگاران و مدیران(. تهران: مرکز 4131نی، ابراهیم و سلیقه دار، لیلا )مجدفر، مرتضی؛ اصلا

 پژوهان جوان.ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش

  منابع فرعی:
 (. روانشناسی پرورشی )روانشناسی یادگیری و آموزش (. انتشارات آگاه.4173سیف، علی اکبر )

 (. روانشناسی کاربردی برای معلمان، ترجمه مهشید فروغان. انتشارات ارجمند.4173فونتانا، دیوید )

 )پیشنهادی(راهبردهای ارزشیابی یادگیری . 2

 نمره  42آزمون مباحث نظری به میزان  ارزشیابی پایانی:

 نمره  7مجموعه تکالیف عملکردی  ارزیابی پوشه کار:

 



 

 

61 

 

 

 «آموزش و پرورشجامعه شناسی »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .9

 . معرفی درس و منطق آن

توان جدا از مقوله اجتماعی بودن، تعلیم و تربیت امری اجتماعی است. تعلیم و تربیت با متن و زمینه جامعه در هم تنیده است و نمی

م تجزیه و تحلیل مسائل به مطالعه در مسائل تعلیم و تربیت پرداخت. به بیان دیگر، شناخت واقعی مسائل تعلیم و تربیت مستلز

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

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

فراهم   های تربیتی با توجه به مسائل عام جامعه و یا خاص منطقه خدمت دانشجویانای مناسب برای انتخاب آگاهانه راه حلزمینه

 می کند. 

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 2تعداد واحد: 

 12تعداد ساعت: 

  شایستتتگی کلیتتدی:
 تربیتی

 -نیاز: پیش

استتتاد متخصتتا بتترای 

دارای تخصــص تتتدریس: 

 یا جامعه شناسی علوم تربیتی

 آموزش و پرورشجامعه شناسی نام درس به فارسی: 

 Sociology Of Educationنام درس به انگلیسی: 

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

 ی آموزش و پرورش با اجتماع و فرایندهای دستیابی به مزایای اجتماعی را بشناسدرابطه -

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

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

 آموزان تحلیل کند.ارکان مختلف مدرسه را بر جامعه پذیر کردن دانش

 و پرورش بشناسد.شناسی آموزش نظریات کلاسیک جامعه -

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

ی آن با توجه به شرایط جامعه ایران و ساختار های توسعهمفهوم عدالت آموزشی را بشناسد و با روش -

 آموزش و پرورش کشور آشنا باشد. 

 ار آنهای یادگیری، محتوای درس و ساخت. فرصت5

  شناسی آموزش و پرورششناسی و جامعهعهمروری بر آموزش، جامفصل اول: 

 شناسی آموزش و پرورششناسی، جامعهتعاریف آموزش، جامعه

 ساختار اجتماعی

 های دستیابی به مزایای اجتماعیفرایند

 پذیریجامعه

 رورش شناسی آموزش و پهای جامعهمطالعه و مرور یکی از کتاب: تکالیف یادگیری

 شناسی آموزش و پرورش و کاربرد آن ی تعریفی از جامعهارائه: عملکردیتکالیف 
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 فصل دوم: دستاوردها و معضلات آموزش و پرورش در ایران

 یخچه آموزش و پرورش به شکل نوین در ایران تار

 بررسی روند تغییرات جمعیتی در ایران پس از انقلاب اسلامی

 تا کنون  60از دهه روند معضلات آموزش و پرورش 

 تاریخچه تربیت معلم و سیر تحول آن به دانشگاه فرهنگیان

 مورد از معضلات فعلی آموزش و پرورش به ترتیب اولویت  40تهیه فهرستی از : تکالیف یادگیری

 مروری بر اسناد بالادستی دانشگاه فرهنگیان و ارائه در کلاس: عملکردیتکالیف 

 

 کانی اجتماعیفصل سوم: مدرسه به عنوان م

 پذیری دانش آموزاننقش مدرسه در جامعه

 آن در یانسان روابط و مدرسه سازمان شناخت

 یاجتماع یهاینابرابر و مدرسه

 مدرسه و خانواده

 های دانش آموزیگروه

  ایران یهپذیری مطلوب از منظر جامعجامعه پذیری وتحقیق در خصوص امر چیستی جامعه: تکالیف یادگیری

اموزی و یا ... فعالیت میآموزی متنوع در کشور که در قالب سازمان دانشهای دانشتهیه فهرستی از گروه: عملکردی تکالیف

 هاکنند و بررسی اثرات فعالیت

 

 شناسی آموزش و پرورشهای جامعهفصل چهارم: نظریه

 (میدورک لیام) ییگرا کارکرد هینظر

 (جنک ستوفریکر) یاجتماع ینابرابر

 (چیلیا وانیا ره،یفر ،یفرهنگ کنش و پرورش و آموزش هینظر) یانتقاد میپارادا

 (انگی کلیما)  یریتفس هینظر

 جدول کی در اتینظر نیا یاصل یهایژگیو انیب و تیترب یشناخت جامعه یها هینظر یبند طبقه: تکالیف یادگیری

 ی منابع بیشتر در خصوص آنانتخاب یک نظریه و مطالعه: عملکردیتکالیف 

 

 فصل پنوم: انواع سرمایه در آموزش و پرورش

 آموزان، اولیا(سرمایه انسانی )معلمان، دانش

 گیری از انواع سرمایه در آموزش و پرورش های بهرهراهبرد
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 راهبردهای جلب مشارکت مردم در آموزش و پرورش

 آموزش و پرورش در افکار عمومی 

 های گوناگونهای مردمی در آموزش و پرورش در قالب برنامهته جلب مشارکتحقیق در خصوص نحو: تکالیف یادگیری

 چون گسترش مدارس غیر دولتی، تعاملات انجمن اولیا و مربیان، فرایندهای جلب و جذب خیرین مدرسه ساز و مدرسه یار

سطح مدرسه و  ها و ...( دری دو پیشنهاد نوآورانه در خصوص جلب مشارکت مردم )اولیا، سازمانارائه: عملکردیتکالیف 

 منطقه

 

 فصل ششم: ابعاد سازمانی آموزش و پرورش؛ حاکمیت و بودجه

 ای نسبت به آموزش و پرورش تفاوت دیدگاه سرمایه گذاری و هزینه

 های گوناگون و ایرانمقایسه سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه کشور

 ی در آموزش و پرورش  تحقیق در خصوص اهمیت بودجه و سرمایه گذار: تکالیف یادگیری

 های پیشرو در جهانبررسی سهم بودجه ی آموزش و پرورش ایران از کل بودجه و مقایسه با سایر کشور: عملکردیتکالیف 

 

 فصل هفتم: دسترسی عادلانه به آموزش

 طبقه اجتماعی و آموزش و پرورش

 توسعه عدالت آموزشی 

 بر توسعه عدالت آموزشی سیاست گذاری در خصوص مدارس غیردولتی و تاثیر آن

 مروری بر مفاهیم موجود در زمینه چیستی عدالت آموزشی: تکالیف یادگیری

 در قالب انواع مدارس خاص آموزانجداسازی دانشتهیه گزارشی در خصوص اثرات : عملکردیتکالیف 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

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

های جامعه شناسی تربیت توسط دانشجو مورد تأکید قرار می گیرد. بنابراین، علاوه بر مطالعه منظم دانشجویان، توجه به جنبه های 

های دانشجویان و بهره گیری از روشکاربردی این درس مورد توجه است. بهتر است زمینه پرسش و پاسخ و تحلیل گزارشهای 

 مشارکتی در آموزش فراهم شود. 

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 (. مرکز نشر دانشگاهی تهران.4175موریش، ایور. درآمدی به جامعه شناسی تعلیم و تربیت، ترجمه غلامعلی سرمد)

 روان.موزش و پرورش. تهران انتشارات آ(. جامعه شناسی 4175علاقه بند، علی )

 (. جامعه شناسی آموزش و پرورش. تهران. انتشارات سمت.4132شارع پور، محمود )
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 منابع فرعی:

 (. جامعه شناسی آموزش و پرورش. تهران: انتشارات آوای نور4132منادی، مرتضی)

هران انتشارات شرکت (. تکنیکهای خاص تحقیق در علوم اجتماعی) جلد دوم کندوکاوها و پنداشته ها(. ت4130رفیع پور، فرامرز)

 سهامی انتشار.

 )پیشنهادی( . راهبردهای ارزشیابی یادگیری2

 نمره 7تکالیف یادگیری و تکالیف عملکردی و شرکت در مباحث کلاس  ارزشیابی تکوینی:

 نمره 42آزمون کتبی از مباحث انجام شده در کلاس،  ارزشیابی پایانی:

 سایر نکات

پوشانی کاملی با گردد اساتید محترم علاوه بر منابع معرفی شده که ممکن است همهاد میبا توجه به بروزآوری سرفصل، پیشن

های مرتبط به خصوص در بحث معضلات آموزش و پرورش، بودجه و ... استفاده ها نداشته باشند، از منابع جدید و فایلسرفصل

   نمایند. 
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 «های یادگیری و آموزش نظریه»سرفصل درس 

 س و منطق آن. معرفی در9

های باشد، چنین درکی شامل دانش مربوط به نظریهتدریس اثربخش مستلزم درکی فزاینده از یادگیری و شیوه وقوع آن می

کسب آن می تواند معلمان را در کاربرد آگاهانه و که یادگیری و آموزش و کاربرد هر یک از آنها در فرایند تدریس است 

های مختلف های تدریس در موقعیتظریه ها یاری رساند. این درس ضمن هدایت روشمقتضی اصول مربوط به هریک از ن

 های تدریس به کار گرفته شده نیز آشنا می سازد.تربیتی، دانشجومعلمان را با سودمندی و کاربردی بودن روش

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 2تعداد واحد: 

 12تعداد ساعت: 

 تربیتی شایستگی کلیدی:

 -: نیازپیش 
استتتاد متخصتتا بتترای 

دارای تخصــص تتتدریس: 

 علوم تربیتی و روانشناسی

 های یادگیری و آموزشنظریهنام درس به فارسی: 

 Learning and teaching theoriesنام درس به انگلیسی: 

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشوومعلم قادر خواهتد 

 بود:

ادگیری و آموزش، شرایط حصول و عدم حصـول یـادگیری های یضمن درک انواع نظریه

های مختلف تربیتی تحلیل نماید و بر آن اساس راهبردهای تـدریس متناسـبی را در موقعیت

 بکار برد.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت5

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

 یگاه نظریه در علم بیان ضرورت و جا-

 مکاتب تجربه گرا -

 مکاتب خرد گرا -

 نظریه های جدید در یادگیری-

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

 تعریف یادگیری و ویژگی های آن -

 ویژگی های نظریه یادگیری جامع  -

 مقایسه یادگیری با آموزش-

 دگیریارائه چارت مربوط به نظریات یا-

 تکالیف عملکردی:

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

 های رفتاری یادگیریفصل سوم: نظریه
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 تکالیف یادگیری:

 دل نظر شود.های آموزش رفتارگرایان در کلاس مطرح و درخصوص اصول مربوطه بحث و تبانمونه هایی از روش

 های شناختی یادگیریفصل چهارم: نظریه

 تکالیف یادگیری:

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

 های خبرپردازی یادگیری نظریه فصل پنوم:

 تکالیف یادگیری:
 رپردازی.ارزیابی نقاط ضعف و قوت اصول یادگیری در نظریه خب

 های سازندگی یادگیریفصل ششم: نظریه

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

 یادگیری و کاربرد های آن.

 نظریه نورو فیزیولوژیکی فصل هفتم:

 تکالیف عملکردی:

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

 خود را در قالب یک مقاله کوتاه ارائه نماید. 

 کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش  فصل هشتم:

 کاربردرویکرد رفتاری

 کاربرد رویکرد شناختی

 دگیریکاربرد نظریه سازندگی یا

 کاربرد نظریه نوروفیزیولوژیکی

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

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

 ای شناسایی استعدادهاها و ابزارهفصل نهم: روش

 مؤلفه( به عنوان مبنای شناسایی استعدادها 7های ذیل آنها )جمعاً گانۀ تعریف شهاب از استعداد و مؤلفهمعرفی محورهای سه

 گانۀ استعدادی شهاب به عنوان عرصۀ شناسایی استعدادهاهای هشتتبیین حوزه -

 مختلف استعدادی شهابهای ها و حوزههای افراد مستعد در مؤلفهتبیین ویژگی -

 های کاربردی(معرفی نشانگرهای رفتاری افراد مستعد )ذکر مثال -
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 لیست و...(شناختی، کارپوشه، سیاهۀ رفتار، چکهای روانهای شناسایی استعدادها )مشاهده، مصاحبه، آزمونشیوه -

 معرفی کلی ابزار طرح شهاب -

 ی ابزار و مدیریت ورود اطلاعات به سامانۀ اینترنتیبندگذاری و جمعبیان ضرورت و روش نظارت بر امر نمره -

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

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

شـود ضـمن ارائـه باشد، پیشـنهاد مـیهای مختلف میبا توجه به اینکه درک عمیق دانش نظری مستلزم کاربرد آن در موقعیت

مشارکتی، بر انجام فعالیت های عملی و بکارگیری دانش نظری در موقعیت های واقعی تـدریس تاکیـد مباحث نظری به شیوه 

رشـد راهبردهـای  توانـد زمینـهشود. علاوه براین تدارک فرصت های یادگیری غیر مستقیم و خـارج از محـیط آموزشـی مـی

 فراشناختی دانشجویان را فراهم سازد.

 . منابع آموزشی4 

 : منبع اصلی

 اکبر سیف، تهران: دوران.های یادگیری، ترجمه علیای بر نظریه(. مقدمه4137اولسون، متیو.اچ و هرگنهان، بی.آر ) -

 (. روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش. انتشارات دوران.4137سیف، علی اکبر ) -

ت نامه شهاب )راهنمای آموزگاران و مدیران(. تهران: مرکز (. دس4131مجدفر، مرتضی؛ اصلانی، ابراهیم و سلیقه دار، لیلا ) -

 پژوهان جوان.ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش

 منبع فرعی: 

 های آموزشی و پرورشی. تهران: سمت. جلد اول و دوم.(. مهارت4171شعبانی، حسن )- 

 )پیشنهادی(. راهبردهای ارزشیابی یادگیری 2

 (نمره 8ارزشیابی مستمر) 2-9

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

 نمره 4عملکرد دانشجو در مجموعه تکالیف عملکردی  -

 نمره( 95ارزشیابی پایانی ) 2-5

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

 . معرفی درس و منطق آن9

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

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

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

کند، کسب دانش تدریس به همراه های تدریس آماده میشود. آنچه دانشجومعلمان را برای بکارگیری روشدانش ممکن نمی

تواند شایستگی ای از دانش و هنر که میهای شخصی است؛ مجموعه تلفیق شدههای ساخت دانش تدریسی بر اساس تجربهتقابلی

های لازم و عمومی را برای دانشجومعلمان در سطحی عام تدریس نامیده شود. اصول و روش های تدریس در پی آن است که زمینه

های تدریس شوند. در این درس، دانشجومعلمان با مبانی، اصول و مراحل ری روشفراهم کند تا آنان قادر به ادراک و بکارگی

شوند از فنون آن در عمل بهره بگیرند. برای تحقق دستاوردی، ضروری است معلمان با منابع این شوند و قادر میتدریس آشنا می

سی معلمان پیشین در عرصه واقعی آشنا شوند و برای های تدریهایی از تدریس و با برخی از اعمال و فعالیتحوزه علمی، با نمونه

تواند به آنان کمک کند تا معلمان آینده در طول دوره آموزشی در معرض هایی داشته باشند. چنین شرایطی میاقدام به آن، تمرین

ت های پیچیده آموزشی و تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیری و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعی

 تربیتی مبتنی بر یافته های علمی و پژوهشی باشند. 

 مشخصات درس

  عملی -نظرینوع درس:

 4+4تعداد واحد: 

 17تعداد ساعت: 

  تربیتی شایستگی کلیدی:

 -نیاز: پیش 

استاد متخصتا بترای 

دارای تخصـص تدریس: 

 علوم تربیتی

 های تدریساصول و روشنام درس به فارسی: 

 Principles and methods of teachingم درس به انگلیسی: نا

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

ای اقدام کند که در آن نقش معلم به عنوان کارگزار اصلی آن به ارائه تصویری از تدریس مدرسه

مل خود را بـه عنـوان کـارگزار یـک کلـاس عرصه به روشنی تشریح و تبیین گردد و چگونگی ع

درس فرضی، به استناد دانش معتبر مدلل سازد و از برنامه خود دفاع نماید. همچنـین، دانشـجومعلم 

های تدریس در پایان این واحد یادگیری با اصول عام و خاص تدریس آشنایی دارد و برخی روش

شناسد و از منابع معتبـر تـدریس آگـاه ت میهای متفاوهای بکارگیری آنها در موقعیترا با قابلیت

تـر را دارد و بـه پیگیـری دسـتاوردهای علمـی جدیـد حـوزه است و امکان شناسایی منـابع مناسـب

  تدریس، متعهد است.

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت5

یابی تشخیصتی و اعلتام طرح ضرورت و جایگاه موضوع و ایواد انگیزه جهت پیگیری درس و ارزشفصل اول: 

 برنامه درس

 شناسایی انتظارات دانشجویان  
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 سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربوط  

 معرفی برنامه و سرفصل درس  

 درس و کاربردهای آن برای معلمان تشریح منطق  

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

 

 :یریادگی یها تیفعال

ای خود را یـادآوری و آن را روایـت و مقبـول یـا نـامقبول بـودن آن را مـدلل هر دانشجو یکی از تجربیات تدریس معلمان مدرسه

 تشریح کند.

 

 فصل دوم: چیستی تدریس

 هاها و یادآوری تجربهارائه نمونه 

 تشریح چیستی تدریس 

 ایتبیین نقش معلم در تدریس مدرسه 

 ادگیری:فعالیت های ی

 توانند چنین کنند؟های تدریس آگاه باشند و چگونه میچرا معلمان نیاز دارند از اصول و روش

 

 ریزی تدریسفصل سوم: برنامه

 ایمراحل تدریس مدرسه 

 ریزی تدریس: طرح درس سالیانهبرنامه 

 ریزی تدریس: طرح درس روزانهبرنامه 

 مدیریت کلاس درس 

 فعالیت های یادگیری:

 مدرس درس ارائه کند. موضوع مورد نظر خود تهیه و به دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه برای هر یک از

 مدرس درس ارائه کند. رای موضوع مورد نظر خود تهیه و بهب روزانههر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس 

 

 های تدریسفصل چهارم: روش

 محورهای تدریس معلمروش 

 های تدریس شاگردمحورروش 

 وضیح دادن در کلاس درست 

 کردن معلم در کلاسپرسش 
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 های کلاسی شاگردانمواجهه معلم با پرسش 

 فعالیت های یادگیری:

 پردازند.های کوچک به طراحی تدریس بر اساس این روش اقدام و به تدریس میدانشجویان در گروه

 

 سنوش یادگیری شاگردانفصل پنوم: 

 در کلاس درس سنجش پیشرفت تحصیلی های آزمون وروش  

 ری در کلاس درسها و مزایا و معایب آنها برای بکارگیانواع آزمون  

 اهداف سنجش در کلاس درس  

 های تدریسس درس در هر یک از روشهای اعلام نتایج به شاگردان در کلاروش 

 

 فعالیت های یادگیری:

 جربی یا فرضیهای تیری در موقعیتهای موثر سنجش یادگباره روشگفتگوی دانشجویان در

 

 . راهبردهای آموزش و یادگیری0

شود. دانشجوی این درس موظـف جانبه آموزشگر ـ دانشجو انجام میهای کلاس درس با مشارکت همهدر این درس، آموزش

طـرح  است بر اساس برنامه اعلام شده به مطالعه منابع نیز بپردازند و در مباحث شرکت نماید. همچنـین، دانشـجویان حـق دارنـد بـه

دقیقه در کلـاس درس  43ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقت قبلی، تا پرسش بپردازند و برای ارائه دیدگاه

-گردد و به صورت عملی مورد تمرین قرار مـیبه ارائه نظر بپردازند. در همه جلسات درس، یک مبحث به صورت نظری ارائه می

شود که به تشخیص آموزشگر یا بـه درخواسـت دانشـجویان، هایی مطرح ت درس ممکن است پرسشحال، در جلساگیرد. درعین

شود. این قبیل تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه پاسخگویی به برخی از آنها می

درصد تجـاوز  30تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعداد آنها از تواند برای همه یا برخی از دانشجویان جایگزین ها میپرسش

 نکند.

 

 . منابع آموزشی 4

 منابع اصلی:

 ها و فنون تدریس. تهران: سمت.های آموزشی: روش(. مهارت4137شعبانی، حسن. ) -

 (. بازاندیشی فرایند یاددهی ـ یادگیری و تربیت معلم. تهران: مدرسه.4176مهرمحمدی، محمود. ) -

(. هنـر و علـم تـدریس )چـارچوبی جـامع بـرای آمـوزش اثـربخش(. مترجمـان: نازیلـا کریمـی و 2005رزانو، رابرت. )ما -

 (. تهران: موسسه فرهنگی منادی تربیت.4131عبدالرحیم نوه ابراهیم )

 منابع فرعی:
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ان: مرکـز فرهنگـی (. نیم قرن تدریس و تبلیـغ حجـت الاسـلام و المسـلمین قرائتـی. تهـر4133صنعت پور امیری، حسین ) -

 درسهایی از قرآن.

 

 )پیشنهادی(. راهبردهای ارزشیابی یادگیری2

-های تدریس در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میارزشیابی پایانی در درس اصول و روش ارزشیابی پایانی:

ر مباحث کلاس درس را بر ها و تجارب خود از کار عملی، مطالعه منابع و مشارکت دگیرد که در آن دانشجویان یادگیری

 کنند. های آموزشگر، ارائه میاساس پرسش

شود و از سوی دیگر های بخش عملی درس را شامل میارزشیابی ضمن نیمسال: ارزشیابی ضمن نیمسال از سویی تمام فعالیت

 شود.ایی بکارگرفته میگیرد و دستاورد هر دو قسمت جهت ارزشیابی نهبرای اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیری انجام می

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

 دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهای او به کار پژوهشی به اصلاح آن اقدام کنند. مصلحت بداند، اجازه می

 شود: به شرح زیر محاسبه میسهم هر یک از موارد ارزشیابی 

 درصد امتیاز  23ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کلاس: 

 درصد امتیاز  10ـ آزمون ضمن نیمسال: 

 درصد امتیاز  13: آزمون پایانیـ 

 

 سایر نکات: 

 مواردی که توجه به آن در این درس مهم است:

 آمادگی مدام برای فعالیت عملی.  .9

 در مباحث کلاس. مشارکت جدی و موثر  .5

 رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس.  .0

 رعایت اخلاق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی. .4

 مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید. .2

 شود.ظرافت و زیبائی ظاهری تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می .6
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 «ریزی درسیبرنامه ل اصو»سرفصل درس 
 . معرفی درس و منطق آن9

مند و گسترده، های اساسی در آموزش و پرورش نوین است. آموزش نظام، یکی از فعالیت«فرایند»ریزی درسی به عنوان یک برنامه

تربیتی را هدایت کند. اتخاذ  های عاملان فرایندتوانند فعالیتنیازمند آن است که با اتخاذ تدابیر قبلی همراه شود. چنین تدابیری می

ریزی درسی با این معنا، یکی شود. برنامهریزی درسی نامیده میهای معلم و متعلم در موقعیت تربیتی، برنامهگر فعالیتتدابیر هدایت

ریز برنامه»یا  «گیرریز درسی بهرهبرنامه»ریزی درسی هم های متمرکز برنامههای ضروری معلم است. معلم حتی در نظاماز فعالیت

شود یادگیری استفاده از این پدیده مهم حیات آموزشی برای است. چنین تکلیف و البته چنین اختیاری سبب می« درسی اجرایی

ریزی درسی برای معلمان حتی در یک ریزی درسی یا آشنائی با دانش آکادمیک برنامهمعلمان ضروری گردد. دانستن زبان برنامه

ای در تولید ندارد و مصرف کننده صرف است، ضرورت دارد؛ زیرا برنامه شود معلم نقش عمدهتصور میسیستم متمرکز که 

های آموزشی متمرکز هم معلم )به شکل فردی یا شود و در بسیاری از این سطوح در نظامتعریف می« سطوح مختلف»درسی در 

یم و تربیت بدل شود، باید اتفاقا در نقش مقوم برنامه و جمعی( نقش دارد. پس معلم به جای آنکه به حلقه سست زنجیره تعل

)برنامه درسی پوچ( تبدیل شود. یعنی معلم « پوچ»تواند به یک پدیده کننده آن ظاهر شود. برنامه درسی در دستان معلم میتقویت

رت غیر موثر آموزش دهد. پرهیز تواند آنچه در مرحله تولید به درستی تدوین شده است، را از دستور کار خارج کند یا به صومی

های دیگران نیاز به همّت و دقت معلم دارد تا محرومیت ای معلم است. به بار نشستن تلاشاز این دام، یکی از لوازم عمل حرفه

نی، ناشی از حذف آنچه باید آموزش داده شود، بر شاگردان تحمیل نشود. معلمان آینده به دلیل چنین شرایطی نیاز دارند با مبا

ریزی درسی آشنا شوند و بتوانند از فنون آن در عمل بهره بگیرند. کسب این مهارت به همراه فهم برنامه اصول و مراحل برنامه

دستاوردی، ضروری است معلمان با منابع این حوزه چنین ای معلم در موقعیت مدرسه است. برای تحقق درسی، لازمه عمل حرفه

تواند به آنان کمک کند تا معلمان آینده در ریزی درسی آشنا شوند. چنین شرایطی میهای برنامهیتبرخی از اعمال و فعال و علمی

طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیری و ارزیابی نتایج تصمیمات در 

 علمی و پژوهشی باشند. های پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته های موقعیت

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 2تعداد واحد: 

 12تعداد ساعت: 

 تربیتیشایستگی کلیدی: 

 -: نیازدروس پیش

استاد متخصا برای 

 تدریس: 

 متخصص برنامه ریزی درسی

 ریزی درسیبرنامه اصولنام درس به فارسی: 

  Principles Curriculum Development نام درس به انگلیسی:

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

های درسی مصوب، به ریزی درسی اقدام کند و با تحلیل برنامهبه تشریح اصول و مراحل برنامه-

 .ریزی درسی اجرایی دروس اقدام کندبرنامه

خود برای یک درس را تولید و ارائه  درسی های درسی در مدرسه، برنامهضمن تبیین انواع برنامه-

 کند و به استناد دانش معتبر از برنامه خود دفاع نماید. 



 

 

74 

 

 

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت5

 مفهوم برنامه درسی و قلمروهای برنامه درسی فصل اول:

 انواع تعریف از برنامه درسی -

 برنامه درسی و آموزش -

 ریزی درسی به عنوان یک علمبرنامهگستره موضوعی حوزه  -

 عملکردی: تکلیف

 مقایسه تعاریف برنامه درسی از دیدگاه چند صاحبنظر برنامه درسی اقدام کند.از دانشجومعلم خواسته شود تا به 

 سطوح و انواع برنامه درسی :دومفصل 

 برنامه درسی رسمی )مصوب و تجویز شده( -

 برنامه درسی اجرایی )تدریس شده( -

 برنامه درسی پنهان  -

 برنامه درسی پوچ  -

 برنامه درسی آزمون شده -

 برنامه درسی فوق برنامه -

 فعالیت یادگیری:
 بپردازد.  درسی تبیین نقش معلم در تحقق انواع برنامهدر معرفی هر یک از انواع برنامه درسی به 

 عملکردی: تکلیف
ای را یادآوری و آن را روایت و تحلیل کند و جهه خود با برنامه درسی مدرسهاز دانشجومعلم خواسته شود تا یکی از تجربیات موا

 بر اساس آن تحلیل به معرفی انواع برنامه درسی در تجربه خود اقدام نماید.

 های برنامه درسینظریه :سومفصل 

 متاتئوری آیزنر -

 متاتئوری دکر واکر -

 متاتئوری هونکی -

 متاتئوری ژیرو، پنا و پاینار -

 متاتئوری همی یر -

 عملکردی: تکلیف
 های برنامه درسی بپردازد.در جدولی به مقایسه و تحلیل نظریهاز دانشجومعلم خواسته شود تا 
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 ریزی درسیهای برنامهالگو :چهارمفصل 

 الگوهای فنی -

 الگوهای غیرفنی -

 الگوهای میانه -

 :عملکردی تکلیف

 های آموزشی برتر را شناسایی کند و به ارائه شفاهی بپردازد.ریزی درسی در نظاممهالگوی برنااز دانشجومعلم خواسته شود تا 

 ریزی درسیعناصر برنامه :پنومفصل 

 اهداف -

 محتوا -

 یادگیری-راهبردهای یاددهی -

 منابع آموزشی  -

 های یادگیریفعالیت -

 زمان -

 مکان آموزشی -

 بندی فراگیرانگروه -

 ادگیریهای ارزشیابی از یروش -

 ریزی درسیفصل ششم: مراحل برنامه

 نیازسنجی و تدوین اهداف -

ها و نقش درسی، معرفی انواع الگوهای انتخاب اهداف، معرفی انواع هدف تشریح چگونگی تعیین اهداف در هنگام تولید برنامه

های درسی به تناسب رشته تحصیلی نامهریزی درسی، شرح اصول انتخاب اهداف و معرفی برخی از اهداف برآنها در فرایند برنامه

 دانشجویان. 

 تکلیف عملکردی:

های یک درس بر اساس اصول تدوین اهـداف از دانشجومعلم خواسته شود تا به تحلیل یک نمونه از اهداف و تبدیل آنها به هدف

 بپردازد.

 های یادگیریانتخاب محتوا و فرصت -

دهی محتوا )وحدت، مداومت، دهی محتوا، اصول سازماندگیری؛ انواع سازمانهای یاها و اصول انتخاب محتوا و فرصتروش

 توالی و تعادل(. 

 تکلیف عملکردی:
 از دانشجومعلم خواسته شود تا بر اساس اصول سازماندهی محتوا به تحلیل محتوای یک درس بپردازد.
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 های یادگیریانتخاب فعالیت -

شناخت جامعـه و ابعـاد های یادگیری آن، و سبکمخاطب  مشتمل بر شناختوقعیت یادگیری براساس م هایفعالیتاصول انتخاب 

 مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی آن، شناخت علم و محتوای آموزشی

 تکلیف عملکردی:

 یادگیری، چند فعالیت یادگیری برای یک درس ارائه نماید. هایفعالیتاز دانشجومعلم خواسته شود تا براساس اصول انتخاب 

 انتخاب روش تدریس -

 های تدریس براساس موقعیتهای تدریس در فضای واقعی و فضای مجازی، اصول انتخاب روشمعرفی انواع روش

 انتخاب روش ارزشیابی از یادگیری -

 های تدریس براساس موقعیتهای ارزشیابی از یادگیری، اصول انتخاب روشمعرفی انواع روش

 فصل هفتم: اجرای برنامه درسی

 نظام اجرایی وفادارانه -

 نظام اجرایی نیمه سازگارانه -

 نظام اجرایی سازگارانه -

 عوامل موثر بر اجرای برنامه درسی شامل عوامل داخلی و عوامل خارجی -

 اقدامات اساسی در اجرای برنامه درسی شامل  شناخت وضعیت، آماده سازی، تدارک نیروی انسانی، هدایت و نظارت -

 ابر تغییر برنامه درسیمقاومت در بر -

 عملکردی:  تکلیف

 و به ارائه راهکار بپردازد.شناسایی نماید مقاومت معلم در برابر تغییرات برنامه درسی  را علل از دانشجومعلم خواسته شود تا 

 فصل هشتم: ارزشیابی برنامه درسی

 آن ضرورتدرسی و  برنامه یابیارزش مفهوم -

 سطوح ارزشیابی برنامه درسی -

الگوهای ارزشیابی شامل الگوی ارزشیابی هدف محور، الگوی ارزشیابی هدف آزاد، الگوی ارزشیابی سـی،، الگـوی ارزشـیابی  -

 کرک پاتریک، خبرگی و انتقاد آموزشی

 بازنگری برنامه درسی -

 . راهبردهای آموزش و یادگیری0

هرچند که در هر جلسه درس دانشجویان مشارکت شود؛ های کلاس درس با محوریت آموزشگر انجام میدر این درس، آموزش

حال، در جلسات درس اند بر اساس برنامه اعلام شده به مطالعه منابع بپردازند و در مباحث شرکت نمایند. درعیندارند و آنها موظف
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تواند به نها میشود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آهایی مطرح ممکن است پرسش

 شود. صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه 

 

 منابع آموزشی . 4

 منبع اصلی:

 .علم استادان ریزی درسی. تهران: انتشارات(. اصول و مفاهیم اساسی برنامه4133فتحی واجارگاه، کوروش ) -

 ی درسی. تهران: سمت.ریزمقدمات برنامه .(4175ملکی، حسن ) -

 منبع فرعی:

 ریزی آموزش متوسطه. مشهد: به نشر. مبانی برنامه .(4131الله )پور، نعمتموسی-

 مهرمحمدی، محمود )آخرین چاپ(. برنامه درسی: نظرگاهها، رویکردها و چشم اندازها. تهران: انتشارات آستان قدس رضوی. -

 ()پیشنهادی . راهبردهای ارزشیابی یادگیری2

 مباحث ارزشیابی انجام تکالیف کلاس درس و مشارکت در و ضمن نیمسال نمره شامل ارزشیابی  40: تکوینیارزشیابی 

  آزمون مکتوب پایانینمره شامل  40ارزشیابی پایانی: 

 

 سایر نکات: 

 مواردی که توجه به آن در این درس مهم است:

  .آمادگی مدام برای گفتگوهای کلاس 

 ثر در مباحث کلاس. مشارکت جدی و مو 

  .رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس 

 .رعایت اخلاق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی 

 .مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید 

 شود.ظرافت و زیبائی ظاهری تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می 
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 «کاربست فناوری در یادگیری»رس سرفصل د

 :. معرفی درس و منطق آن9

های آموزشی های تعاملی تغییر کرده است. فناوری یادگیری بسیاری از آرمانی فناوری و ظهور برنامههای یادگیری با توسعهروش

توان خشیده است. بنابراین میرا از جمله یادگیری در هر مکان و زمان، یادگیری مشارکتی، خودارزیابی و خودراهبردی تحقق ب

فناوری آموزشی را به کارگیری فناوری جهت خلق و مدیریت منابع و فرایندهای فناورانه جهت بهبود عملکرد آموزشی با هدف 

آموزان به یادگیری و جستجوگری و سازندگی مفاهیم دانست که یادگیرندگان را وادار به تفکر در ایجاد انگیزه و ترغیب دانش

بالا نموده تا بتوانند اطلاعات پیچیده را تحلیل کنند. لذا آشنایی و بهره مندی از فناوری یادگیری یکی از نیازهای معلمانی سطوح 

های یاددهی و ی کار را دارند. با تلفیق فناوری در فرصتی آماده سازی فراگیران را برای ورود به جامعه و عرصهاست که وظیفه

های ی صحیح از فرصتبینند که چگونه خود را برای استفادهآموزان آموزش میکارایی آموزش، دانش یادگیری علاوه بر بهبود

 پیش رو بواسطه این فناوری در زندگی آماده کنند. 

 مشخصات درس

 عملی نوع درس:

 2تعداد واحد: 

 61 تعداد ساعت:

تربیتی  شایستگی کلیدی:
PK 

 -نیاز: پیش

تخصا مورد نیاز برای 

تخصص متدریس: 

  ITتکنولوژی آموزشی و 

 کاربست فناوری در یادگیری نام درس به فارسی: 

  Technology Use for Learningنام درس به انگلیسی: 

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشوومعلم قادر خواهد 

 بود:

، به تولید محتوای . ضمن آشنایی با استانداردها و معیارهای تولید محتوای الکترونیکی4

 الکترونیکی در یکی از دروس رشته خود اقدام نماید. 

 را در محیط های آموزشی بکار گیرد.  40. برنامه های کاربردی سیستم عامل ویندوز 2

را یادگرفته و از آن  2040افزاری آفیس های مهم و کاربردی مجموعه نرم.  بخش1

 استفاده کنند. 

 شی طراحی و تولید کنند. افزارهای آموز. یک نرم1

 افزارهای مختلف آموزشی بپردازد..  به ارزشیابی نرم3

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 یادگیری  -های یاددهیفصل اول: فناوری و محیط

 اهداف

 تکنولوژی آموزشی

 های آموزشیرسانه

 هاایچندرسانه



 

 

79 

 

 

 فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش

 ادگیری الکترونیکیی

 های الکترونیکیتعامل در محیط

 محتوای الکترونیکی 

 استانداردها و معیارهای تولید محتوای الکترونیکی

 ای کلیات تولید نرم افزارهای چندرسانه

 ایارزشیابی از محتوای الکترونیکی چندرسانه

دقیق مورد بررسی قـرار گیـرد و نقـاط تفـاوت و تشـابه  های گوناگون تعاریف به طوربا ذکر تعاریف و مثالفعالیت یادگیری:  

 گردد. مفاهیم با ذکر مصادیق آن شناسایی 

شود در مورد مفاهیم مطرح شده به تحقیق پرداخته و گزارشی از میزان اسـتفاده از دانشجو معلمان خواسته میتکلیف عملکردی: 

 های کاربردی فناوری برای یادگیری تهیه نمایند.  و جنبه

 های کاربردی آنو برنامه Windows 93آشنایی با سیستم عامل صل دوم: ف

 اهداف

 آشنایی با محیط ویندوز 

 اتصال برنامه به نوار وظیفه 

 تنظیمات زمان و تاریخ در ویندوز

 40ها در ویندوز پنجره

  Control Panelتنظیمات سیستم در 

 افزار از سیستم حذف نرم

 ت آن ایجاد حساب کاربری و تنظیما

 ایجاد رمز عبور برای ویندوز 

 های فارسی در ویندوز نصب قلم

 Windows 40های کاربردی برنامه

 Photosی نمایش و ویرایش تصاویر در برنامه

  40پخش فیلم و موسیقی در ویندوز 

 (Paintی نقاشی)برنامه

  Snipping Toolی نمایش با برنامهبرداری از صفحهعکس

  Voice Recorderضبط صدا در 

 ( Calculatorحساب)ی ماشینبرنامه

 (Magnifierبین )ابزار ذره
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 انتقال اطلاعات 

 انتقال اطلاعات به لوح فشرده

 ی جانبی فلش به هارد رایانه انتقال اطلاعات از حافظه

 مدیریت ویندوز 

 (Task Managerمدیریت وظایف در ویندوز)

 (System Restoreبازیابی سیستم)

های کاربردی و لـزوم ی استفاده از آن مورد  بررسی قرار گرفته و جنبهو نحوه 40محیط سیستم عامل ویندوز ادگیری: فعالیت ی

 فراگیری آن  به طور دقیق مورد واکاوی قرار گیرد. 

ی هـای کـاربردتنظـیم کـرده و برنامـه  Control Panelشـود سیسـتم را در از دانشجومعلمان خواسته مـیتکلیف عملکردی: 

 های ساخته شده را در سیستم خود ذخیره نمایند.را مورد استفاده قرار دهند و فایل 40مختلف ویندوز 

 

 Office  5396آشنایی با برنامه های پرکاربرد موموعه نرم افزاریفصل سوم: 

 اهداف

  2046ی آفیس نرم افزار یمعرفی مجموعه

 ها در آن ی آفیس و اصول کار مشترکهای مجموعهمحیط برنامه

 بستن فایل و خروج از برنامه 

 ها کردن فایلذخیره

 های موجودبازکردن فایل

 ها انتخاب داده

 ها برش، کپی و چسباندن داده

 ها لغو آخرین فرمان انجام شده و تکرار فرمان

 حفاظت از فایل در آفیس 

 ی آفیس کلیدهای میانبر مشترک در مجموعه

 و اصول تای، متن در آن 2046 آشنایی با واژه پرداز ورد

 ی آن اجرای ورد و محیط برنامه

 اصول کلی تای، متن در ورد 

 کلید و اصول تای، استاندارد آشنایی با صفحه

 بندی کاراکتر و پاراگراف قالب

 درج انواع لیست در سند 

 کار با اشیای گرافیکی در ورد 



 

 

80 

 

 

 های هنری ایجاد کادرهای متنی و طرح

 ر سند درج تصاویر د

 ها درج اشکال مختلف در سند و ویرایش آن

 درج انواع نمودار در سند 

 درج نمادهای ویژه و علائم ریاضی 

 اصول کار با جدول در ورد 

 ی صفحات تنظیم حاشیه، جهت و اندازه

 کردن صفحات چند ستونی

 زمینه برای صفحات قراردادن کادر و پس

 اره صفحه کار با سرصفحه و پاصفحه ، افزودن شم

 های سند ایجاد پاورقی برای عبارت

 ی ورد کار با ادغام پستی در برنامه

 شمارش در ورد 

 چاپ سند 

 افزار پاورپوینت و ایجاد فایل نمایشی در آن آشنایی با محیط کار نرم

 ( Layoutبندی)افزودن اسلاید و انتخاب طرح

 حذف ، کپی و انتقال اسلایدها 

 رپوینت ی پاونماهای برنامه

 درج عناصر و اشیای مختلف در اسلایدها 

 طراحی اسلایدها 

 سازی در پاورپوینت متحرک

  مدیریت اسلایدها و تنظیمات نمایش آن

 ی اسلاید به اسلایدهای نمایش افزودن پاصفحه، تاریخ و شماره

  Slide Showنمایش اسلایدها در نمای 

 های دیگری نمایش آماده شده در قالبذخیره

 Microsoft Excel 2046گسترده افزار صفحهآشنایی با نرم

 ی اکسل گسترده و محیط برنامهآشنایی با صفحه

 ها تغییر جهت کاربرگ

 هاها و ویرایش آنواردکردن داده

 حذف یا درج سلول، سطر یا ستون 
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 بندی قلم)فونت( قالب

 تنظیم جهت متن و ترازبندی 

 هاویرایش و تنظیمات سلول

 نویسی و توابع در اکسل ولفرم

 درج نمودارها در اکسل و تنظیمات آن

 ها مدیریت کارپوشه و کاربرگ

 سازی، فیلتر و چاپ اطلاعات در اکسل مرتب

 تنظیمات صفحه

افزارهـای ی آفیس و مباحث مشترک موجود در آن را توضـیح داده داده و کـاربرد هـر یـک از نـرممجموعهفعالیت یادگیری: 

Office آموزش و یادگیری را مورد بحث و بررسی قرار دهند. در 

ی ورد تای، کرده، گزارشـی ی سوال امتحانی کامل را در برنامهشود یک نمونهاز دانشجومعلمان خواسته میتکلیف عملکردی: 

هـای موجـود در کتـاب ی یکی از مباحـثبه ارائه Power Pointی ی اکسل ارائه دهند. همچنین با استفاده از برنامهرا در برنامه

 درسی بپردازند.

 شبکه و اینترنتفصل چهارم: 

 اهداف 

 ای های رایانهمفهوم و انواع شبکه 

 ی اینترنت شبکه

 فرایند کار با مودم برای اتصال به اینترنت 

 معرفی مرورگرهای رایج 

 ( Google Chromeآموزش استفاده از مرورگر گوگل کروم )

 تنظیمات مرورگر کروم 

 در مرورگر کروم  Historyظیمات تن

Bookmark  در مرورگر کروم 

 Google(Gmail )الکترونیکی در سایت ایجاد و استفاده از پست

 Googleاصول جستجو در موتور جستجوی 

مـورد ی اینترنـت، مرورگرهـا، موتـور جسـتجو و ... را ارائـه داده و در هایی از استفاده از شـبکه، شـبکهنمونهفعالیت یادگیری: 

 استفاده از موارد ذکر شده برای تسهیل امر یادگیری و آموزش بحث نمایند.
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ی اینترنت یک پست الکترونیکی ایجاد کرده، فهرستی از شود با اتصال به شبکهاز دانشجومعلمان خواسته میتکلیف عملکردی: 

جسـتجوی اطلاعـات آموزشـی دروس رشـته های آموزشی را در مرورگر خود اضافه و نهایتـا از موتـور جسـتجو بـرای وب سایت

 استفاده نمایند و گزارش را به کلاس ارائه دهند.  

 های صوتیاصول و روش طراحی و ویرایش پیامفصل پنوم: 

 اهداف

 های صوتی در تولید محتوای الکترونیکیاصول پیام

 معرفی نرم افزارهای تولید و ویرایش صدا

 تنظیمات سخت افزاری و نرم افزاری صدا 

 AVS Audio Editorآموزش نرم افزار 

  AVS Audio Convertorمعرفی نرم افزار مبدل صوتی 

های صوتی و تفاوت با دیگر های صوتی بررسی شده  و در مورد نرم افزارهای ویرایش پیاماستانداردهای پیامفعالیت یادگیری: 

 نرم افزارهای آن بحث شود.

های صـوتی و بـه واسـطه شود با رعایت استاندارد های مطرح شده در مورد پیامه میاز دانشجومعلمان خواستتکلیف عملکردی: 

 نرم افزار تشریح شده به ویرایش پیام صوتی بپردازد.

 های تصویریاصول و روش طراحی و ویرایش پیامفصل ششم: 

 اهداف

 اصول طراحی پیامهای تصویری در تولید محتوای الکترونیکی

 انواع تصاویر گرافیکی

 ول و ویژگیهای تصاویر آموزشیاص

 معرفی ابزارها و نرم افزارهای تولید ویرایش تصاویر

 SnagIt 2020.4.0.1363آموزش  نرم افزار 

هـای های تصـویری و گرافیکـی را تشـریح کـرده و در مـورد نـرم افزارهـای ویـرایش پیـاماستانداردهای پیامفعالیت یادگیری: 

 شود.ای مربوطه بحث تصویری و تفاوت با دیگر نرم افزاره

های تصویری و گرافیکـی شود با رعایت استانداردهای مطرح شده در مورد پیاماز دانشجومعلمان خواسته میتکلیف عملکردی: 

 ی نرم افزار تشریح شده به ویرایش پیام تصویری بپردازند.و به واسطه

 های آموزشیاصول و روش طراحی و ویرایش فیلمفصل هفتم: 



 

 

84 

 

 

 اهداف

 ول طراحی فیلم آموزشی در تولید محتوای الکترونیکیاص

 اصول و ویژگیهای فنی فیلم های آموزشی

 اصول و ویژگیهای آموزشی فیلم های آموزشی

 معرفی نرم افزارهای تولید فیلم های آموزشی

 AVS Video Editor 3.2.4.113آموزش نرم افزار 

 Camtasia Studio 2043.0.3.45611آموزش نرم افزار 

هـای آموزشـی را تشـریح کـرده و اسـتفاده از فـیلم آموزشـی در بهبـود فراینـد های فنی فـیلماصول و ویژگیالیت یادگیری: فع

 یادگیری را مورد نقد و بررسی قرار دهند. -یاددهی

ورد یـک شود که با در نظر گرفتن استاندارد های تولیـد  فـیلم آموزشـی در مـاز دانشجو معلمان خواسته میفعالیت عملکردی: 

 موضوع آموزشی فیلم تهیه کرده و آن را ویرایش نمایند.

 های آموزشیاصول و روش طراحی و ویرایش پویانماییفصل هشتم: 

 اهداف

 اصول طراحی پیامهای انیمیشنی در تولید محتوای الکترونیکی

 ویژگیهای پیامهای انیمیشن های آموزشی

 معرفی نرم افزارهای تولید و ویرایش انیمیشن 

  Adobe Flash Professional CS6 v42.0.0.174 موزش مقدماتی نرم افزارآ

  SWF Decompile Expert v1آموزش نرم افزار 

های آموزشی در فرایند انتقال و تعامل آمـوزش تحقیـق نمـوده و نـرم در مورد میزان تاثیر و ضرورت انیمیشنفعالیت یادگیری: 

 نقد گذارند.آموزشی را به افزارهایی تولید انیمیشن 

-شود در مورد ضرورت انیمیشن آموزش به تحقیق بپردازد و با استفاده از از نرماز دانشجومعلمان خواسته میتکلیف عملکردی: 

 افزار تشریح شده به ایجاد یک انیمیشن آموزشی اقدام نمایند.

 های الکترونیکیاصول و روش طراحی و تولید آزمونفصل نهم: 

 اهداف

 های الکترونیکیلید  آزموناصول طراحی تو

 های الکترونیکیاصول کلی در طراحی آزمون

 معرفی نرم افزارهای آزمون ساز الکترونیکی

 Wondershare QuizCreator 1.3.4آموزش نرم افزار 
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تـه های الکترونیکی مورد بحث و بررسی قرارگرفهای الکترونیکی و اصول طراحی آزمونهای آزمونویژگیفعالیت یادگیری: 

 های الکترونیکی بیان شود.افزارهای تولید آزمونو نقاط ضعف و قوت نرم

شود با استفاده از نرم افزار تشریح شـده ،آزمـون الکترونیکـی در مـورد مباحـث از دانشجومعلمان خواسته میتکلیف عملکردی: 

 آموزشی دروس رشته تهیه و ارائه نمایند.

 ای(بط گرافیکی )ترکیب عناصر چندرسانهاصول و روش طراحی و ویرایش رافصل دهم: 

 اهداف

 اصول طراحی و تولید رابط گرافیکی

 ایهای طراحی چندرسانهاصو و روش

 نمای کلی یا نقشه نرم افزار آموزشی

 افزارآموزشی ای برای تولید نرممعرفی نرم افزارهای چند رسانه

  AutoPlay Media Studio 7.3.1.0  افزارآموزش نرم

ای ایجـاد تواننـد عناصـر چندرسـانهس آموزش و نرم افزارهایی که مـیکاربرد نرم افزارهای آموزشی در ارائهیادگیری: فعالیت 

 کنند، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.  

شـود تـا بتواننـد یـک درس از دروس رشـته را انتخـاب و بـا اسـتفاده از عناصـر از دانشجومعلمان خواسته میتکلیف عملکردی: 

 ای یک نرم افزار آموزشی را تولید نمایند به طوری که استانداردهای تولید محتوای الکترونیکی در آن رعایت شده باشد.نهچندرسا

 

 گذاری و انتشار نرم افزار آموزشیقفلفصل یازدهم: 

 اهداف

 فرایند عمومی انتشار نرم افزار آموزشی 

  GiliSoft Secure Disc Creator 5.1.0آموزش نرم افزار 

 CD Label Designer 5.2.4 Build 565آموزش نرم افزار 

افزارهای آموزشی مورد نقد و واکاوری قـرار گرفتـه واصـول زیباشناسـی بـرای گذاری بر روی  نرمعلل قفلفعالیت یادگیری: 

 افزارهای آموزشی بررسی شود.طراحی نرم

از نرم افزار تشرح شـده، روی نـرم افـزار آموزشـی خـود قفـل از دانشجومعلمان خواسته می شود تا با استفاده تکلیف عملکردی: 

 بگذارند و همچنین طرح متناسب با محتوای خود را برای جلد لوح فشرده  طراحی نمایند.

 

 های آموزشیاصول طراحی و تولید اپلیکیشنفصل دوازدهم: 

 اهداف 

 های آموزشی اصول و روش طراحی و تولید اپلیکیشن 
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 های آموزشی حی و تولید اپلیکیشننکاتی پیرامون طرا 

 های آموزشی و فنی اپلیکیشن آموزشی اصول و ویژگی

 افزارهای مهم برای طراحی اپلیکیشن معرفی نرم 

 ( Appcheافزار اَپچه)آشنایی با محیط و اصول کار با نرم

 ارزشیابی اپلیکیشن ساخته شده 

ی گزارشی تهیه نموده  و ساخت اپلیکیشن های آمـوزش و نـرم افزارهـای های آموزشدر مورد تأثیر  اپلیکشنفعالیت یادگیری: 

 آن را مورد بحث و تحلیل قرار دهند.

شود به کمک محتوای آموزشی درس و با استفاده از نرم افزارهای معرفـی شـده از دانشجومعلمان خواسته میتکلیف عملکردی: 

 های خود بپردازند.پایان به ارزشیابی اپلیکیشن آموزشی همکلاسی همراه، به ساخت اپلیکیشن آموزشی پرداخته و دردر تلفن

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

شود و دانشجو ملزم است بر اساس منابع در این درس آموزش با محوریت استاد و مشارکت دانشجویان در کارگاه رایانه انجام می

حضور یابد. به تشخیص استاد جلساتی به آموزش مباحث نظری و باقی اعلام شده به مطالعه پرداخته و با آمادگی در کلاس درس 

ی ی یک پروژهجلسات به آموزش عملی نرم افزارهای پیشنهادی برای درس پرداخته شود. از آن جا که دانشجو معلم ملزم به ارائه

 گردد.  طول ترم پیشنهاد میپایانی به صورت محتوای الکترونیکی است، تمرین عملی در کلاس و انجام تدریجی پروژه در 

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 کتاب کاربست فناوری در یادگیری ،  در دست تدوین و منبع اصلی خواهد شد.

 منابع فرعی:

ان: (. تولید محتوای الکترونیکی )نرم افزار آموزشی( استانداردها، ابزارها و نرم فزارها. تهر4131عباسی، سیف الله؛ بادله، علیرضا. )

 دیباگران.

ای، تهران: های الکترونیکی چندرسانه(. اصول و روش تولید کتاب4132بادله، علیرضا؛ مدلل کار، اعظم؛ سیف الله ، حامد. )

 دیباگران.

ای کشور( (. محتواساز آموزش الکترونیکی)براساس استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه4136عباسی، حامد؛ بادله، علیرضا. )

 واساز آموزش الکترونیکی. تهران: دیباگرانشغل محت

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری)پیشنهادی(2

 گیرد.های آموزشی انجام میبه منظور تعیین سطح اطلاعات علمی پیشنیاز در این درس قبل از شروع فعالیتارزشیابی  آغازین: 

 نمره 3در طول ترم، کلاسی و ارزشیابی مستمرارزشیابی تکوینی: ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری 

 ارزشیابی پایانی:
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  نمره  3ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در پایان ترم، بصورت آزمون عملی 

  اجرای تولید محتوای الکترونیکی )نرم افزار آموزشی( با رعیات استانداردها براساس عنوان درسی که در طول ترم مشخص

 نمره 40 گرددمی

 سایر نکات: 

 مواردی که توجه به آن در این درس مهم است:

 . آمادگی مدام برای فعالیت عملی در هر جلسه. 4

 . مشارکت جدی و موثر در کار با رایانه. 2

 . رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان. 1

 .  انجام تکالیف و در فعالیت عملی محوله بر اساس محتوایی که تکلیف شده.1
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 «مدیریت آموزشگاهی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:9

مدیریت آموزشی اجرای یادگیری از طریق ارتباط درونی شاگرد با استعدادهای خود و استفاده از ظرفیت ذاتی و خلاقانه برای 

و جریان یادگیری است که در کلاس درس امکان  تولید و بازتولید دانش با حضور دائم، فعال و مشارکت جویانه او در تمام مراحل

مندی از دانش یادگرفته در حل مسایل زندگی مستلزم پشتیبانی شود. عادت ورزی به یادگیری از طریق تولید دانش و بهرهپذیر می

 معلمان و مدیران حرفه ای در فراهم آوردن ساختار منسجم و مرکب از عناصر مرتبط و محیط مناسب است.

های شناختی در پردازش ت آموزشی پشتیبان تحقق اهداف آموزش و پرورش به منظور پرورش انسان کامل به لحاظ مهارتمدیری 

-های تولید دانش و توسعه شناخت، به لحاظ مهارتها برای تقویت مهارتهای اجتماعی در پیوند انساناطلاعات، به لحاظ مهارت

های منطقی و جایافته در ساختار شناختی فرد و بالاخره ها و موضعنبعث از ارزشهای رفتاری برای عادت ورزی به رفتارهای م

خویشتن شناسی فرد در کمک به توسعه دانش بشری است. بدیهی است که یکی از اهداف آموزش و پرورش ایجاد تغییرات به 

دار در سیستم آموزشی غییرات بنیادین معنیهای جهانی است و بی تردید، تهنگام و مفید جهت توسعه پایدار و رویارویی با سیاست

 تواند منشا  اثر در توسعه سایر عرصه ها باشد و از این منظر نقش مدیریت آموزشگاهی کلیدی و انکار ناپذیر است.می

 مشخصات درس

 نظرینوع درس:

 2تعداد واحد: 

 12تعداد ساعت: 

 شایستتتگی کلیتتدی:

 -نیاز: پیش

استاد متخصتا بترای 

تخصـص  دارایتدریس: 

 مدیریت آموزشی

 مدیریت آموزشگاهینام درس به فارسی: 

 educational administrationنام درس به انگلیسی: 

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

 مدرسه را به عنوان یک سیستم اجتماعی، فنی، فرهنگی و سیاسی مورد تحلیل قرار دهد. -4

ها و با تحلیل سیستم مدرسه از منظر روابط درونی و بیرونی و تحلیل مفاهیم، اصول، نظریه -2

 سازی محیط سازمانی مدرسه کنشگری فعال داشته باشد.های علمی  در بهیافته

های علمی در زمینه ها، مفاهیم و اصول مرتبط با مدیریت مدرسه راه حلبا کاربست نظریه -1

 سازمانی ارائه دهد.  کاهش تعارضات درون

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت5

 فصل اول: مدرسه بعنوان یک سیستم اجتماعی

 های بازسیستم  -

 اجتماعی مدرسه-مدل سیستمی -

 عناصر اصلی سیستم اجتماعی مدرسه )افراد، ساختار، فرهنگ، سیاست، هسته فنی، محیط، نتایج، بازخورد( -

 زمان یادگیرندهمدرسه به عنوان سا -
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 فعالیت یادگیری: 

 مشارکت در بحث های کلاسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده

 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه مدرسه و سیستم اجتماعی

 تشریح وظایف مدرسه با توجه به عناصر اصلی سیستم اجتماعی آن

 فعالیت عملکردی: 

 اجتماعی تحلیل و نتایج آن را به کلاس ارائه نماید. -ن را بر اساس مدل سیستمیدرباره یک موضوع مبتلا به در مدرسه، تحقیق و آ

 فصل دوم: آشنایی با نظریات مدیریت

 . نظریات سازمانی در مدیریت 4

 مدیریت کلاسیک 

 تایلور 

 فایول 

 بوروکراسی وبر -

 .نظریات انسانی در مدیریت2

 مدیریت نئوکلاسیک 

 مک گریگور 

  هرزبرگ 

 د در مدیریت. نظریه های جدی1

 اقتضایی 

  سازمان های یادگیرنده 

 . مدیریت از دیدگاه اسلام و سیره معصومین )ع(1

 فعالیت یادگیری: 

 مشارکت در بحث های کلاسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده

 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه نظریه های مدیریت 

 اکم بر هر یک از آنهامعرفی انواع الگوها و نظریات مدیریت آموزشی و اصول ح

 فعالیت عملکردی: 

 های مدیریتارائه یک موقعیت از رفتارهای حاکم بر مدرسه و تحلیل آن بر اساس نظریه

 فصل سوم: افراد در مدارس

 های مرتبط با آننیازها و نظریه -
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 سلسله مراتب نیازهای مازلو 

 نیاز به موفقیت 

 نیاز به استقلال 

 با آن های مرتبطباورها و نظریه -

 )باور درباره علیت )اسناد 

 )باور در باره انصاف )نظریه برابری و عدالت سازمانی 

 )انتظار از عملکرد فرد )نظریه انتظار 

 خودکارآمدی معلمان -

 انگیزش درونی و بیرونی  -

 فعالیت یادگیری: 

 مشارکت در بحث های کلاسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده

 ر زمینه افراد در مدارسمطالعه منابع معرفی شده د

 فعالیت عملکردی: 

 های ارائه شده، مواردی از اقدام پژوهی یا تحقیقات کاربردی جستجو و نتایج آن را در کلاس درس ارائه نماید.درباره نظریه

 فصل سوم: مدارس پیشرو

 مدرسه کارآمد -

 مدارس مبتنی بر فرهنگ اعتماد -

 جو شهروندی در مدارس -

 مدارس متفکر -

 مدارس اثربخش -

 فعالیت یادگیری: 

 مشارکت در بحث های کلاسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده

 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه مدارس پیشرو

 ضمن تحلیل و تفسیر ماهیت و تعریف اثر بخشی سازمان، مشخصات مدارس اثربخش را تشریح و تبیین کند.

 فعالیت عملکردی: 

 زارش تهیه و به کلاس ارائه نماید.درباره مدارس پیشرو گ

 فصل چهارم: ارتباط در مدارس

 تعریف و مدل کلی ارتباط -
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 انواع ارتباط -

 یکسویه 

 دوسویه 

 های ارتباطیارتقای توانایی-

 صحبت کردن در جمع 

 های ارتباطیرسانه 

 منابع در فرایند ارتباطی 

 های ارتباطی در مدارسشبکه-

 های رسمیشبکه 

 سمیهای غیر رشبکه 

 فعالیت یادگیری: 

 مشارکت در بحث های کلاسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده

 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه ارتباطات در مدارس

 فعالیت عملکردی: 

 هایی از ارتباطات رسمی و غیر رسمی را با الهام از مدل کلی ارتباط، تحلیل و نتایج را به کلاس ارائه نماید.نمونه

 : مدیریت تعارض در مدرسهفصل پنوم

 تعاریف تعارض -

 منابع ایجاد تعارض -

 منابع قدرت -

 های سیاسیبازی -

 مدیریت تعارض -

 رقابتی 

 تشریک مساعی 

 مصالحه 

 اجتناب 

 ایثار 

 فعالیت یادگیری: 

 مشارکت در بحث های کلاسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده

 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه مدیریت تعارض
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 فعالیت عملکردی: 

 هایی از آن را در قالب کلاسی ارائه نماید.های قدرت و سیاست، تحقیق و نمونهدر زمینه بازی

 فصل ششم: هدایت جامع 

 ملاحظات هدایت جامع

 های استعدادی در هدایتتوجه به همۀ حوزه -

 آموزانهای هدایتی برای همۀ دانشفراگیری برنامه -

 ی متنوع هدایت موجود در مدرسه و جامعۀ محلیهااستفاده از منابع و فرصت -

 های هدایت جامع در مدرسهها، منابع و فرصتروش

سازی استفاده از ظرفیت مدیریت آموزشگاهی )ارکان و شوراهای مدرسه، کارگروه اجرایی شهاب مدرسه( جهت مناسب -

 آموزانفضای مدرسه برای هدایت و پرورش استعدادهای دانش

 فوق برنامه در مدرسه هایاجرای فعالیت -

 های متنوع یادگیری درون مدرسه )کتابخانه، آزمایشگاه، کارگاه و...(استفاده از محیط -

 های درون و بیرون مدرسهبرگزاری و شرکت در مسابقات و جشنواره -

 های علمی و آموزشیبرگزاری اردوها، بازدیدها و گردش -

 سرا، کانون فرهنگی و تربیتی و...(ل پژوهشارجاع به مراکز علمی، فرهنگی، هنری و... )از قبی -

 ها در خصوص شناسایی و هدایت استعدادهابخشی به خانوادهآگاهی

 بدیل خود در فرایند شناسایی و هدایتتوجیه خانواده برای ایفای نقش بی -

 ضرورت تبادل اطلاعات و هماهنگی میان مدرسه، آموزگار و خانواده -

 بودن فرایند شناسایی و هدایت )خودداری از رفتارهای هیجانی و احساسی(ای توجه به عدم قطعیت و مرحله -

 زمان به دو یا سه حوزة استعدادی برترعدم تمرکز بر یک حوزة استعدادی و توجه هم -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

مستقیم مباحث نظری بـه همـراه تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه 

مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطـرح شـده اسـت. در ایـن درس، آمـوزش هـای کلـاس درس بـا 

محوریت آموزشگر انجام می شود؛ هر چند که در هر جلسه درس دانشجویان مشارکت دارند و آنها موظف انـد بـر اسـاس برنامـه 

نابع بپردازند و در مباحث شرکت نمایند. انجام فعالیت های عملکـردی بـرای درک عمیـق، یـادگیری بهتـر و اعلام شده به مطالعه م

 بکارگیری آموخته ها در موقعیت های آموزشی نیز، مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشد. 

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:
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 مدیریت آموزشی: نظریه، تحقیق و عمل، ترجمه نادر سلیمانی و همکاران. تهران: سمت. (.4133هوی، و. ک.؛ میسکل، س. ج. )

 (. رفتار و روابط در سازمان و مدیریت. تهران: یسطرون.4131میرکمالی، سیدمحمد )

ان: مرکز ملی (. دست نامه شهاب )راهنمای آموزگاران و مدیران(. تهر4131مجدفر، مرتضی؛ اصلانی، ابراهیم و سلیقه دار، لیلا )

 پژوهان جوان.پرورش استعدادهای درخشان و دانش

 منابع فرعی:

 (: مدیریت آموزشی )تئوری، تحقیق و کاربرد(. تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.4132شیرازی، علی)

 (: مدیریت آموزشی و آموزشگاهی. تهران: نشر کمال تربیت.4134بهرنگی، محمدرضا)

 نی نظری و اصول مدیریت آموزشی. تهران: نشر روان(. مبا4134علاقه بند، علی )

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری)پیشنهادی(2 

 نمره به ارزشیابی کتبی پایان ترم اختصاص خواهد داشت  43: ارزشیابی پایانی

 نمره به فعالیت های دانشجو در جریان آموزش ها در طول ترم داده می شود  2: ارزشیابی فرآیند

 نمره به ارائه گزارش از تمرین یا فعالیتی که استاد تعیین کرده است تعلق می گیرد. 1: ه کارارزیابی پوش

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجـام مـی شـود. مبنـای 

 یادگیری تعیین شده است. ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( ملاک ها و سطوح پیامد های
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 «ژهیو یازهایبا ن و نوجوانان کودکان رشد با تاکید بر یروانشناس»سرفصل درس 
 معرفی درس و منطق آن. 4

شناختی، عاطفی، اخلاقی و اجتماعی  ،ارتباطی ،زبانی های  زیستی،تحولی و ویژگیشناختی و شناخت و درک خصوصیات روان

دهد بهتر بتوانند با ای نیازهای ویژه از اهمیت بسیاری برخوردار است. این شناخت به معلمان اجازه میکودکان و نوجوانان دار

آموزان دارای نیازهای ویژه ارتباط برقرار کنند و نیازهای آموزشی و پرورشی آنها را بشناسند و برپایه این شناخت از دانش

 های آموزشی مناسب استفاده نمایند. روش

 سمشخصات در

 نظری نوع درس:

 2تعداد واحد: 

 12 تعداد ساعت:

 تخصصی شایستگی کلیدی:

 -:نیازپیش

استاد متخصا برای 

متخصص روانشناسی تدریس: 

و علوم تربیتی با گرایش 

 کودکان استثنایی

 ژهیو یازهایبا ن و نوجوانان کودکان رشد با تاکید بر یروانشناس نام درس به فارسی:

 نام درس به انگلیسی:
Growth psychology with emphasis on children and adolescents 

with special needs 

در پایان این واحد یادگیری دانشوومعلم قادر خواهد  پیامدهای یادگیری:

 بود:

 محیط در را آن کاربردهای و دهد توضیح را آن هاینظریه و رشد روانشناسی مفاهیم .4

 .کند بیان مدرسه

 کودک رفتاری خصوصیات و( … و اخلاقی ، عاطفی شناختی،) ناختیروانش هایویژگی .2

  .بشناسد را نوجوان و

 ویژه نوجوان و کودک با را عادی نوجوان و کودک رشدی  و تحولی هایویژگی .1

 .کند مقایسه

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت9

  رشد قوانین اصول، مفاهیم با آشناییفصل اول: 

 آن موضوعات و کارکردها ها،هدف تاریخچه، بیان رشد، شناسی انرو تعریف

 انسان رشد هایحیطه و ابعاد توضیح و انسان رشد بر حاکم قوانین و اصول بیان

 :یریادگی یها تیفعال

آموزان با ش را پس از  مقایسه با یکی از گروههای دان رشد هایحیطهداده و  توضیح را رشد روانشناسی مفاهیم دیبا دانشجومعلم

 نیازهای ویژه در کلاس گزارش دهد.

 

 رشد شناسیروان در نظری هایدیدگاه دوم: فصل

  اجتماعی یادگیری و رفتاری هایدیدگاه توضیح و بیان -

 شناختی کردار و پویایی روان ارگانیزمی، هایدیدگاه توضیح و بیان
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 اجتماعی هایمدل و شناختی زندگی، دوره شناختی، بوم هایدیدگاه توضیح و بیان

 هادیدگاه از هرکدام در تبیین متفاوت روشهای بیان و هادیدگاه مقایسه

 

 :یریادگی یها تیفعال

 از هرکدام در تبیین متفاوت روشهای بیان و هادیدگاه مقایسهضمن آشنایی با نظریات مطرح در حوزه رشد به  دیبا دانشجومعلم

 ید.پرداخته و در کلاس ارائه نماها دیدگاه

 

 زندگی، اول سال دو تولد، از پیش هایدوره در موضوعی های حیطه در رشد نحوه با آشنایی: سوم فصل

 نوجوانی کودکی، سالهای

 غالب هاینظریه توضیح و ارتباطی و زبانی جسمانی، زیستی، رشد فرایند بیان-4

 هانظریه تبیین و عاطفی رشد هیجانی، رشد فرایند توضیح-2

 هانظریه توضیح و تبیین و اخلاقی و اجتماعی شناختی، رشد فرایند بیان-1

 :یریادگی یها تیفعال

 فرایند رشد در ابعاد مختلف به تبیین نظریات غالب پرداخته و در کلاس ارائه نماید. با ییآشنا ضمن دیبا دانشجومعلم

 

 ویژه نیازهای دارای نوجوان و کودک با عادی نوجوان و کودک تحول و رشد فرایند مقایسه: مچهار فصل

 تفاوتها نیا یاموزش حاتیتلو یبررس و موضوعی رشد هایحیطه نظر از

 با عادی نوجوان و کودک اخلاقی و اجتماعی شناختی، عاطفی، هیجانی، ارتباطی، و زبانی جسمانی، زیستی، رشد فرایند مقایسه

 ویژه نیازهای دارای نوجوان و کودک

 :یریادگی یها تیفعال

 .دینما ارائه کلاس درفرایند رشد تحول کودک عادی را با کودک و نوجوان با نیاز ویژه مقایسه و  دیبا دانشجومعلم

 

 یریادگی و سیتدر یراهبردها

 مدرس. . ردگی¬یم شکل یکلاس و ینظر مباحث در دانشجومعلمان فعال مشارکت با یدرس واحد نیا یریادگی و آموزش

 پاسخ، و پرسش هایروش از و( … و پاورپوینت نظیر) آموزشی افزارهاینرم از ،درس مطالب جذاب ارائه منظور به درس،

 هایدیدگاه و عقاید بیان و سؤال طرح برای هاییفرصت و کندمی استفاده گروهی بحث و کوچک هایگروه مشارکتی،

 . کندمی فراهم دانشجویان

 

 منابع آموزشی -4

 بع اصلیامن



 

 

96 

 

 

 انتشارات رشد.: روانشناسی رشد .مدیترجمه، یحیی سیدمح، لورابرک .9

 .انتشارات سمت: 2و  4روانشناسی رشد  (.4175)سیف و دیگران.2

 بع فرعی:امن          

 انتشارات رسا. :ها و کاربردهاروانشناسی رشد: نظریه .نژادویلیام ترجمه: خوی ، کرین .4

، 2و  4، جلد معاصر کودک از دیدگاه روانشناسی (.4151) ترجمه جواد طهوریان و دیگران هترینگتون و پارک .2

 . انتشارات آستان قدس رضوی

 .نشر نی: های نوین تحول انساننظریه .رابرت ترجمه: برآبادی و آقامحمدیان ، تامس .1

 نشر مرکز: رشد و شخصیت کودک (.4165) ماسن و دیگران، ترجمه: مهشید یاسایی.1

 نشر علم  :وانروانشناسی رشد نوج (.4171) مهرناز ،شهرارای.3

 :4- Child Development and teaching pupil with special educational needs. 

By:Tilston,C and Layton,L., Routledge, Falmer, 2001.  

 

 (یشنهادیپ) یریادگی یابیارزش یراهبردها

 : ینیتکو یابیارزش

 امتیاز نیز ایکتابخانه یتهایفعال به تواندمی مدرس. دهدیم مشارکت کلاسی مباحث در را دانشجومعلمان مدرس س،یتدر طی در

 مرتبط موضوعات از ییک تواندمی دانشجومعلم. است امتیازآور و مهم بسیار درس کلاس در دانشجومعلمان فیزیکی حضور. بدهد

 (.نمره 1) دینما هیارا کلاس در و انتخاب را

 : یانیپا یابیارزش

 (.نمره 46) است یدرس مطالب همه شامل که ردیگیم صورت کتبی آزمون کی قالب در 
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 «(9) ژهیو یازهایبا ن دانش آموزانو آموزش  یروانشناس»سرفصل درس 

  :معرفی درس و منطق آن .9

تفاوتهای فردی از ویژگیها و زیباییهای خلقت است. نهاد آموزش و پرورش بر اساس این تفاوتها باید آمادگی لازم برای ارائه 

مات متناسب به مخاطبان خود را داشته باشد و زمینه تحقق عدالت آموزشی را فراهم کند. از آنجاییکه این تفاوتها در ساحتهای خد

ریزیهای آموزشی و پرورشی به شکلی انجام پذیرد گردد شایسته است برنامهی، حسی، حرکتی و عاطفی نمایان میمختلف شناخت

اص را تحت پوشش قرار دهد و با تکیه بر روانشناسی تفاوتهای فردی زمینه رشد و تعالی که تمامی دانش آموزان با شرایط خ

تمامی دانش آموزان با هر گونه تفاوتی را فراهم کند. بدیهی است تحقق این هدف منوط به تنظیم برنامه های زیرنظام سند تحول 

ای ویژه خواهد بود. دانشجومعلمان باید با ویژگیهای دانش بنیادین بر مدار تفاوتهای فردی و روانشناسی دانش آموزان با نیازه

آموزان خاص در گروههای مختلف معلولیت کاملا آشنا شوند تا بتوانند مبتنی بر این آگاهی و دانش، خدمات مناسب آموزشی و 

 پرورشی را ارایه کنند.

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 2تعداد واحد: 

 ساعت12تعداد ساعت: 

 تخصصی دی:شایستگی کلی

 -پیشنیاز: 

 استاد متخصا برای تدریس:

متخصص روانشناسی و علوم تربیتی 

 با گرایش کودکان استثنایی

 4 ژهیو یازهایبا ن دانش آموزان و آموزش یروانشناسنام درس به فارسی: 

 نام درس به انگلیسی:

 Psychology and Education of children with special needs 4 

یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشوومعلم قادر خواهد پیامدهای 

 بود:

 آشنا شود. آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژهبا کلیات روانشناسی و   -4

 یو رفتار یاجتماع ،یجانیه-یعاطف ،یشناخت ،یستیز یهاتیمحدود و هایژگیو  -2

 و معرفی کند.  را بداند ژهیو یازهایمختلف کودکان با ن یگروهها

 فرصتهای یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: .5

 فصل اول: کلیات

 تعاریف   

 شیوع   

 ژهیو یازهایکودکان با نآموزش و پرورش   

 فعالیتهای یادگیری:

 .یان کندبو در کلاس  ددانرا ب ژهیو یازهایکودکان با نآموزش و پرورش  دانشجومعلم باید کلیات  

 

 فصل دوم: کم توانی ذهنی

 تعاریف 

 ه بندیطبق 
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 شیوع 

 علل 

 ارزیابی 

 و ملاحظات تهایو محدود هایژگیو 

 فعالیتهای یادگیری:

 و در کلاس معرفی کند.  را بداند یکم توان ذهندانش آموزان  یهاتیمحدود و هایژگیودانشجومعلم باید 

 

 فصل سوم: ناتوانیهای یادگیری

 تعاریف 

 طبقه بندی 

 شیوع 

 علل 

 ارزیابی 

 اتو ملاحظ تهایو محدود هایژگیو 

 فعالیتهای یادگیری:

 و در کلاس معرفی کند.  را بداند یریادگی یهایناتواندانش آموزان با  یهاتیمحدود و هایژگیودانشجومعلم باید 

 

 (ADHDبیش فعالی )-فصل چهارم: اختلال کم توجهی

 تعاریف 

 طبقه بندی 

 شیوع 

 علل 

 ارزیابی 

 و ملاحظات تهایو محدود هایژگیو 

 فعالیتهای یادگیری:

را بداند و در کلاس ی فعال شیدانش آموزان با اختلال کمبود توجه همراه با ب یتهایو محدود هایژگیو دیجومعلم بادانش

 کند. یمعرف

 

 فصل پنوم: اختلالات هیوانی و رفتاری

 تعاریف 
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 طبقه بندی 

 شیوع 

 علل 

 ارزیابی 

 و ملاحظات تهایو محدود هایژگیو 

 فعالیتهای یادگیری:

 کند. یرا بداند و در کلاس معرف یو رفتار یجانیدانش آموزان با اختلالات ه یتهایو محدود اهیژگیو دیدانشجومعلم با

 

 فصل ششم: اختلالات ارتباطی

 تعاریف 

 طبقه بندی 

 شیوع 

 علل 

 ارزیابی 

 و ملاحظات تهایو محدود هایژگیو 

 فعالیتهای یادگیری:

 کند. یرا بداند و در کلاس معرفارتباطی دانش آموزان با اختلالات  یتهایو محدود هایژگیو دیدانشجومعلم با

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

کلاسی همراه است. دانشجومعلم باید و  یدر مباحث نظر معلماندانشجوفعال با مشارکت  یواحد درس نیاو یادگیری آموزش 

جدید روانشناسی و آموزش و پرورش  گروههای مختلف معلولیت را یاد بگیرد و مبتنی بر نگرشهای یتهایو محدود هایژگیوبتواند 

 به ارایه خدمت به این افراد بپردازد.

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

. 4131. و همکاران زادهیعل دی. ترجمه حمژهیبر آموزش و ی: مقدمه اییدانش آموز استثنا(. 2001) کافمن.و  هالاهان .4

 .شیراینشر وتهران: 

 منابع فرعی:
روانشناسی و آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه. ترجمه همتی علمدارلو و همکاران.  (.2043اسمیت و همکاران. ) .2

 . تهران. نشر ارسباران.4133
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. تهران: 4173(. روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی. ترجمه حمید علیزاده و همکاران. 2004هاردمن و همکاران. )  .1

 نشر دانژه.

 

 شنهادی()پی راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 2

 نمره( 5ارزشیابی تکوینی: )

به کارهای عملی امتیاز  باید. مدرس شودیدرسی و مشارکت دانشجومعلمان در مباحث کلاسی انجام م فیدر طی اجرای تکال

کودکان با واقعی از  موردتواند یک بدهد. حضور فیزیکی دانشجومعلمان در کلاس درس مهم و امتیازآور است. دانشجومعلم می

 را در کلاس معرفی و یا گزارش و یا نمایش دهد.های ویژه نیاز

 نمره( 98ارزشیابی پایانی: )

 همه مطالب درسی این سرفصل است.که شامل  ردیگیآزمون کتبی صورت م کیدر قالب 
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 («5) ژهیو یازهایبا ن دانش آموزانو آموزش  یروانشناس»سرفصل درس 

  :معرفی درس و منطق آن .5

ویژگیها و زیباییهای خلقت است. نهاد آموزش و پرورش بر اساس این تفاوتها باید آمادگی لازم برای ارائه  تفاوتهای فردی از

خدمات متناسب به مخاطبان خود را داشته باشد و زمینه تحقق عدالت آموزشی را فراهم کند. از آنجاییکه این تفاوتها در ساحتهای 

های آموزشی و پرورشی به شکلی انجام ی گردد شایسته است برنامه ریزیمختلف شناختی، حسی، حرکتی و عاطفی نمایان م

پذیرد که تمامی دانش آموزان با شرایط خاص را تحت پوشش قرار دهد و با تکیه بر روانشناسی تفاوتهای فردی زمینه رشد و 

ط به تنظیم برنامه های زیرنظام سند تعالی تمامی دانش آموزان با هر گونه تفاوتی را فراهم کند. بدیهی است تحقق این هدف منو

آموزان با نیازهای ویژه خواهد بود. دانشجومعلمان باید با ویژگیهای دانش تحول بنیادین بر مدار تفاوتهای فردی و روانشناسی دانش

آموزشی و  آموزان خاص در گروههای مختلف معلولیت کاملا آشنا شوند تا بتوانند مبتنی بر این آگاهی و دانش، خدمات مناسب

 پرورشی را ارایه کنند.

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 2تعداد واحد: 

 ساعت 12تعداد ساعت: 

 تخصصیشایستگی کلیدی: 

و آموزش  یروانشناسپیشنیاز: 

 (4)ژهیو یازهایبا ن دانش آموزان

 استاد متخصا برای تدریس:

متخصص روانشناسی و علوم تربیتی 

 با گرایش کودکان استثنایی

 2 ژهیو یازهایبا ن دانش آموزانو آموزش  یروانشناسبه فارسی:  نام درس

 نام درس به انگلیسی:

 Psychology and Education of children with special needs 2 

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشوومعلم قادر 

 خواهد بود:

 یو رفتار یاجتماع ،یانجیه-یعاطف ،یشناخت ،یستیز یهاتیمحدود و هایژگیو

 و معرفی کند.  را بداند ژهیو یازهایمختلف کودکان با ن یگروهها

 فرصتهای یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: .5

 فصل اول: آسیب شنوایی

 فیتعار 

 یطبقه بند 

 وعیش 

  یولوژیزیو ف یآناتوم 

 علل 

 یابیارز 

 و ملاحظات تهایو محدود هایژگیو 
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 :یریادگی یتهایفعال

 کند. یرا بداند و در کلاس معرف آسیب شنواییدانش آموزان با  یتهایو محدود هایژگیو دیبا جومعلمدانش 

 

 فصل دوم: آسیب بینایی

 تعاریف 

 طبقه بندی 

 شیوع 

 آناتومی و فیزیولوژی  

 علل 

 ارزیابی 

 و ملاحظات تهایو محدود هایژگیو 

 فعالیتهای یادگیری:

 کند. یرا بداند و در کلاس معرف بینایی بینش آموزان با آسدا یتهایو محدود هایژگیو دیدانشجومعلم با 

 

 های نادر و شدید )اختلال طیف اوتیسم و چندمعلولیتی(فصل سوم: آسیب

 تعاریف 

 طبقه بندی 

 شیوع 

 علل 

 ارزیابی 

 و ملاحظات تهایو محدود هایژگیو 

 فعالیتهای یادگیری:

 کند. یرا بداند و در کلاس معرفدانش آموزان این  یتهایو محدود هایژگیو دیدانشجومعلم با

 

 فصل چهارم: آسیبهای جسمی حرکتی

 تعاریف 

 طبقه بندی 

 شیوع 

 علل 

 ارزیابی 
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 و ملاحظات تهایو محدود هایژگیو 

 فعالیتهای یادگیری:

 کند. یرا بداند و در کلاس معرفبا آسیب جسمی دانش آموزان  یتهایو محدود هایژگیو دیدانشجومعلم با

 

 فصل پنوم: تیزهوشی

 عاریفت 

 طبقه بندی 

 شیوع 

 علل 

 ارزیابی 

  تهایو محدود هایژگیو 

 فعالیتهای یادگیری:

 کند. یرا بداند و در کلاس معرفتیزهوش دانش آموزان  یتهایو محدود هایژگیو دیدانشجومعلم با

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

کلاسی همراه است. دانشجومعلم باید و  ینظردر مباحث  معلماندانشجوفعال با مشارکت  یواحد درس نیاو یادگیری آموزش 

گروههای مختلف معلولیت را یاد بگیرد و مبتنی بر نگرشهای جدید روانشناسی و آموزش و  یهاتیو محدود هایژگیوبتواند 

 پرورش به ارایه خدمت به این افراد بپردازد.

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

. 4131. و همکاران زادهیعل دی. ترجمه حمژهیبر آموزش و ی: مقدمه اییثنادانش آموز است(. 2001) کافمن.و  هالاهان .1

 .شیراینشر وتهران: 

 منابع فرعی:
(. روانشناسی و آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه. ترجمه همتی علمدارلو و همکاران. 2043اسمیت و همکاران. ) .3

 . تهران. نشر ارسباران.4133

. تهران: 4173وانشناسی و آموزش کودکان استثنایی. ترجمه حمید علیزاده و همکاران. (. ر2004هاردمن و همکاران. )  .6

 نشر دانژه.
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 نمره( 5ارزشیابی تکوینی: )

امتیاز به کارهای عملی  باید. مدرس شودیدرسی و مشارکت دانشجومعلمان در مباحث کلاسی انجام م فیدر طی اجرای تکال

کودکان با واقعی از  موردتواند یک بدهد. حضور فیزیکی دانشجومعلمان در کلاس درس مهم و امتیازآور است. دانشجومعلم می

 را در کلاس معرفی و یا گزارش و یا نمایش دهد.نیازهای ویژه 

 نمره( 98ارزشیابی پایانی: )

 رسی این سرفصل است.همه مطالب دکه شامل  ردیگیآزمون کتبی صورت م کیدر قالب 
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 «و آمار قیتحقروش »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:  .9

از هنگفتی مبالغ همه ساله . است آموزش و پرورشدر  ژهیوه مختلف ب یهاتیدر موقع یریگمیمهم تصم یپژوهش از ابزارها

 یملنوپدید  یازهایان بتوانند متناسب با نتا معلمان و متخصص ابدییم صیتخص یتیو ترب یآموزش یهابودجه کشور به پژوهش

 دانشجو ی،ریادگیآموزش و  ندیفرابیشتر بهبود  یابردر همین راستا و عمال کنند. اِ یریادگی-یاددهی ندیلازم را در فرا یهاینوآور

متعدد  یهابا روش شانیا ییآشنا. لذا ندیاستفاده نما نیز گرانید یهاپژوهش جیبتوانند خود پژوهش کنند و از نتا دیمعلمان با

انجام  یدانش و مهارت لازم برا به است که دانشجومعلمان هم این درس نی. هدف ایی برخوردارستبالا تیاهم از پژوهش

 .مجهز شوند یریادگیآموزش و  یهابهبود روش یو استفاده از آنها برا گرانید یهاوهشپژ یو مطالعه انتقاد پژوهش

 مشخصات درس

 عملی نظری ونوع درس: 

 (4+2) 1 تعداد واحد:

 61تعداد ساعت: 

 CKشایستگی کلیدی: 

 -پیشنیاز: 

استاد متخصا برای تدریس: 

متخصص علوم تربیتی و روانشناسی 

 مسلط بر روش تحقیق و آمار

  روش تحقیق و آمارنام درس به فارسی: 

 Research method and statistics نام درس به انگلیسی: 

در پایان این واحد یادگیری دانشوومعلم قادر  پیامدهای یادگیری:

 خواهد بود:

 کند. انیرا بشناسد و ب قیتحقروش  یاصل میو مفاه یعلم و روش علم  -4

 کند. انیرا بشناسد و ب یفیو ک یکم قیتحق یروشها  -2

 کند و بکار ببرد. انیب ،را بفهمد یفیآمار توص  -1

 .، نقادی کندقیتحقاز نظر روش را  یپژوهش هایمقاله  -1

 یو اخلاق یاز اصول علم یرویرا با پ یو علم حیصح یپژوهش شنهادهیپیک   -3

 .سدیبنو

 

 فرصتهای یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: .5

 قیتحق اتیکلفصل اول: 

 جامعه و نمونه ،یریاندازه گ رها،یو سازهها و متغ میمفاه ه،یفرض ق،یمسئله تحق ،یعلم درک

 : یریادگی فعالیتهای

  کند. انیرا بفهمد و ب قیتحق یلاص میمفاه

 ارائه کند. و بررسی قیتحق یاصل میرا با توجه به مفاه مقالات پژوهشی

 

 یکم قیتحق یفصل دوم: روشها

 یهمبستگ قیتحق ،یطول قیتحق ،یتک آزمودن یطرحها ،یا سهیمقا یعلّ قیتحق ،یشیآزما قیتحق ،یشیمایپ روش

 : یریادگی فعالیتهای
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  کند. یا بفهمد و معرفر یکم قیتحق یروشها

 ارائه کند. و آنها بررسی یکم قیرا با توجه به روش تحق مقالات پژوهشی

 

 یفیک قیتحق یفصل سوم: روشها

 گروه متمرکز ،یا نهیزم هینظر ،یاقدام پژوه و،یک یمحتوا، روش شناس لیو روشها، تحل کردهایرو

 : یریادگی فعالیتهای

  کند. یرا بفهمد و معرف یفیک قیتحق یروشها

 ارائه کند. و آنها بررسی یفیک قیرا با توجه به روش تحق مقالات پژوهشی

 

 یفیفصل چهارم: آمار توص

 عیتوز ،یفاصله ا یدادهها ،یبیترت یدادهها ،یاسم یدادهها وند،یپ یشاخصها ،یپراکندگ یشاخصها ،یمرکز شیگرا یشاخصها

  یهنجار و یدادهها، نمرات درصد شیارائه و نما یروشها ،یعیطب

 : یریادگی فعالیتهای

  کند. انیرا بفهمد و ب یفیآمار توص یاصل میمفاه

  تمرینات درسی و مسائل آماری توصیفی را حل کند.

 ارائه کند. و در کلاس آنها بررسی یفیرا با توجه به آمار توص مقالات پژوهشی
 

 یصول اخلاقو ا علمی قواعد استناد تیرعا پژوهشی با شنهادهیفصل پنوم: نوشتن پ

 : یریادگی فعالیتهای

 بدهد. حیرا بداند و توض یو اصول اخلاقعلمی قواعد استناد  تیرعا پژوهشی و شنهادهینوشتن پ یچگونگ

 ارائه کند. و بررسی یاخلاق نیاز قوان یرویو پ یاستناد علم روشرا با توجه به قواعد نوشتن و  مقالات پژوهشی

 .سدیبنو یو علم حیصح یپژوهش شنهادهیپ کی

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0
اندیشی  شود. همدانشجومعلمان انجام می یمدرس و بصورت سخنرانی و با مشارکت عمل تیکلاسی این درس با محور آموزشهای

حل مسائل و درس است. دانشجومعلمان ضمن  نیمتن ا قیتحق یو روشها یمختلف علم یو همفکری درباره چیستی علم و روشها

لازم  ی همو علم حیصحی پژوهش شنهادهیپ کیکنند. نوشتن  یمقاله مرتبط را بررس کیدر هر جلسه  دیبا نات آماری توصیفیتمری

 است.

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:
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 دوم. نشر دوران. راستی. وی. دوجلدیتیو علوم ترب یدر روانشناس قیتحق یروشها (.4133) لیاسماع ،پور یسعد -4

 منابع فرعی:
. انتشارات دانشگاه علامه یبیو ترک یکم ،یفیک یکردهایطرح پژوهش: رو (.4134)طوس یو دانا ، علیرضا امنشیک -4

 .ییطباطبا

 .انتشارات رشد.یو اجتماع یپژوهش در علوم انسان یو عمل ینظر یمبان (.4131، علی)دلاور -2

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

 ارزشیابی آغازین: 

 گیرد.تعیین سطح اطلاعات علمی پیشنیاز در این درس قبل از شروع فعالیتهای آموزشی انجام می به منظور

 

 نمره 4ارزشیابی تکوینی: 

نیز  ی. مدرس به کارهای عملی و پژوهششودیدرسی و مشارکت دانشجومعلمان در مباحث کلاسی انجام م فیدر طی اجرای تکال

مرتبط را در کلاس  مقالات پژوهشی بایدمان در کلاس درس امتیازآور است. دانشجومعلم دهد. حضور فیزیکی دانشجومعلمیامتیاز 

 حل مسائل و تمرینات آماری توصیفی از دیگر کارهای امتیازآور است. گزارش دهد.

 

 نمره 93ارزشیابی پایانی: 

 سطح است: 1که شامل  ردیگیآزمون کتبی صورت م کیدر قالب 

 آمار توصیفی و مسائل آماری. 1و  یفیک قیتحق ی. روشها1و  یکم قیتحق یا. روشه2 و قیتحق اتی. کل4 

 

 نمره 6(: Port Folioکارپوشه )

 .یو اصول اخلاقعلمی قواعد استناد  تیرعا پژوهشی با شنهادهینوشتن پ
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 «اصول توانبخشی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:  .9

 و های خود بهره برندسازد درحد توان از توانمندیرا قادر می ارای نیازهای ویژهدخشی فرایند هدفمندی است که افراد بتوان

حرکت از توجه به نقص و  دنیا، تحولات عظیم سو باهممفاهیم توانبخشی در بسازند. امروزه  هامهارتزندگی خود را به کمک آن 

 با معلمدانشجوطبیعی است  وضعیت سلامت فرد مطرح است. ای ازناتوانی به عنوان پیامد بیماری، به سمت عملکرد به عنوان مولفه

-دانشهدایت صحیح تواند میعلاوه بر افزایش آگاهی خود، های مختلف توانبخشی همچنین آشنایی با رشتهاطلاع از این مفاهیم، 

، در اطلاعات صحیح به والدینئه ضمن ارامعلم خواهد داد که دانشجوذکر شده این امکان را به  مطالب را امکان پذیر نماید.آموز 

 ارجاع درست و به موقعی نیز داشته باشد. صورت نیاز

 مشخصات درس

 نظرینوع درس:

 2تعداد واحد: 

 12تعداد ساعت:

 CK شایستگی کلیدی:
 نداردنیاز: پیش

استاد متخصا برای 

 تدریس: 

 علوم توانبخشی  متخصصین

 اصول توانبخشینام درس به فارسی: 

 Principles of Rehabilitationنگلیسی: نام درس به ا

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشوومعلم قادر خواهد 

 بود:

 با کلیات توانبخشی و ویژگی حیطه های آن آشنا شود. -4

 ضمن آشنایی با رشته های توانبخشی بتواند اهداف آنها را بیان کند. -2

 بیان کند.روند توانبخشی در ایران را بشناسد و  -1

 ضمن آشنایی با حقوق معلولین، بتواند آنها را ارائه نماید -1

 .نماید تیم توانبخشی ارجاعبه  -3

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 فصل اول: کلیات

 تعریف توانبخشی -

 تحول دیدگاههای توانبخشی سیر -

 ریشه تاریخی توانبخشی -

 اهداف توانبخشی -

 بخشیهای توانمدل -

  2«آسیب، معلولیت و ناتوانی»و  4«عملکرد »المللی بین سیستم های طبقه بندی -

 فعالیتهای عملکردی:

دانشجومعلم باید بتواند مفاهیم مورد استفاده در توانبخشی ازجمله نقص، ناتوانی، معلولیت ، مدلهای توانبخشی، نگرش امروزی و 

 ین آنها را بیان کند.گذشته را با یکدیگر مقایسه کرده تفاوتهای ب

                                                 
1-International Classification of Impairment, Disability and Handicap. 

2- International Classification of Functioning 
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 های توانبخشیحیطهفصل دوم: 

 حیطه روانی -

 حیطه اجتماعی -

 حیطه آموزشی -

 حیطه حرفه ای -

 حیطه پزشکی -

 حیطه سالمندی -

 فعالیتهای عملکردی:

 دانشجومعلم باید بتواند حیطه ها را بخوبی با یکدیگر مقایسه و ارائه نماید.

 

 های توانبخشیرشتهفصل سوم: 

 فیزیوتراپی -

 رمانیکارد -

 گفتاردرمانی -

 بینایی سنجی -

 شنوایی شناسی -

 اعضا  مصنوعی -

 پرستاری توانبخشی -

 توانبخشی و طب فیزیکی -

 فعالیتهای عملکردی:

 دانشجومعلم ضمن آشنایی کامل با اعضا  تیم توانبخشی، باید بتواند وظایف هر یک را بخوبی بیان کند.

 

 : الگوهای ارایه خدمات توانبخشیچهارمفصل 

 متمرکز -

 مه متمرکزنی -

 مبتنی بر جامعه -

 فعالیتهای عملکردی:

 دانشجومعلم باید بتواند الگوهارا بخوبی با یکدیگر مقایسه کرده و در کلاس ارائه نماید.
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 توانبخشی در ایران پنوم:فصل 

 ارایه خدمات توانبخشی در سازمانهای مختلف -

 

 فعالیتهای عملکردی:

 نده خدمات توانبخشی را شناسایی کرده و در کلاس ارایه نماید.دهباید سازمانهای مختلف ارایهدانشجومعلم 

 

 حقوق معلولین:  ششمفصل 

 های کنوانسیون حقوق معلولینویژگی -

 حقوق معلولین در ایران -

 نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی  -

 قانون جامع حمایت از حقوق معلولین -

  عملکردی:فعالیتهای 

 به حقوق معلولین را شناسایی کرده و در کلاس ارایه نماید. قوانین مختلف مربوطباید دانشجومعلم 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

گیرد. دانشجو معلم کلاسی شکل میو  یدر مباحث نظر معلماندانشجوفعال با مشارکت  یواحد درس نیاو یادگیری آموزش 

توانبخشی و معلولیت متمرکز شود تا بتواند ضمن  باید بتواند تعاریف جدید را یاد بگیرد و مبتنی بر نگرش جدید به حوزه

 های توانبخشی و وظایف آنها، هدایت صحیح والدین را نیز به عهده بگیرد.آشنایی با رشته

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 .دانشگاه پیام نور . تهران:اصول توانبخشی (.4132؛ فرهبد، مژگان.)پشیاره، ابراهیمکاکوجویباری، علی اصغر؛ -4

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

 ارزشیابی تکوینی: 

نیز امتیاز ای فعالیتهای کتابخانهتواند به . مدرس میدهدمیدر مباحث کلاسی مشارکت  را دانشجومعلمان تدریس، مدرسدر طی 

ی از موضوعات مرتبط تواند یکمیبدهد. حضور فیزیکی دانشجومعلمان در کلاس درس بسیار مهم و امتیازآور است. دانشجومعلم 

 نمره(. 1و در کلاس ارایه نماید)  را انتخاب

 

 ارزشیابی پایانی: 

 نمره(. 46همه مطالب درسی است) که شامل  ردیگیآزمون کتبی صورت م کیدر قالب  
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 «درباره افراد با نیازهای ویژه )ع(و اهل بیت  )ص(سیره تربیتی پیامبر »سرفصل درس 

 منطق آن:  معرفی درس و  .9

یکی از وظایف مهم و اساسی پیامبر)ص(تعلیم و تربیت مردم و هدایت آنان به سوی توحید و دیگر آموزه های اسلامی است و این 

تأکید و تأییدی بر این مدعاست. اهل بیت آن حضرت علیهم السلام نیز همین وظیفه خطیر « من معلم مبعوث شدم» سخن ایشان که 

هده داشته و دارند. از این روی، این بزرگواران گنجینه ای است سرشار از آموزه های تربیتی در زمینـه تربیـت را پس از ایشان بر ع

اسلامی که افزون بر کارایی و اثربخشی از بالاترین اعتبار نیز برخوردار است و رهنمودهای عملی فراوانی برای معلمان دارد و چـون 

تهای تعلیم و تربیت آنان اسـت. در ایـن واحـد دانشـجومعلمان ضـمن آشـنایی بـا اصـول و چراغی فروزان راهنمای معلمان در فعالی

روشهای تربیتی پیامبر صلی اله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام در ساحتهای تربیت کودک، تربیـت اعتقـادی، تربیـت عبـادی و 

گونگی رفتار و همچنـین توصـیه هـای تربیتـی آن تربیت اخلاقی ، تربیت اجتماعی و تربیت علمی در خصوص روشهای تعامل و چ

 بزرگواران در رابطه با معلولین، دانش تربیتی مناسبی به دست خواهند آورد.

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 2تعداد واحد: 

 12تعداد ساعت: 

شایستتتتتگی کلیتتتتدی: 

 تخصصی

 -پیشنیاز: 

استتتاد متخصتتا بتترای 

ـــاتید دارای تتتتدریس:  اس

 معـــارفاز گـــروه مجـــوز 

 امیاسل

 درباره افراد با نیازهای ویژه )ع(و اهل بیت  )ص(سیره تربیتی پیامبر نام درس به فارسی: 

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

امبر صلی اله علیه پیمفهوم، اهمیت و منابع سیرة تربیتی، اصول و روشهای تربیتی را در سیرة  -4

و تحلیل  و اهل بیت علیهم السلام در ساخت تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی توصیفو آله 

  کند. 

تی در براساس اصول و روشهای تربیتی معصومان علیهم السلام، وضعیت موجود تربی -2

ی را ترسیم و هر ساختهای تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی را شناسایی و وضعیت مطلوب تربیت

کند. دو وضع را تحلیل  

یت )ص( آشنا با روشهای تربیتی معلولین و چگونگی تکریم ایشان از سوی پیامبر و اهل ب -1

 شده و نسبت به احصا  این روشها اقدام نماید.

 فرصتهای یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: .5

 فصل اول: چیستی و ضرورت سیرۀ تربیتی پیامبر)ص( و اهل بیت)ع(

 یت، سیره تربیتی تعریف سیرة، سنت، ترب -

 حجیت و اعتبار سیره  -

 دلالتها و کارکردهای سیره  -

 منابع سیره  -

 ضرورت آشنایی با سیره تربیتی پیامبر صلی اله و علیه آله و اهل بیت علیهم السلام  -
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 فصل دوم: تربیت کودک 

 اصول تربیت کودک  -

 روشهای تربیت کودک  -

 

 فصل سوم: تربیت اعتقادی 

 پروش شناخت و ایمان به خدا  روشهای -

 روشهای پرورش شناخت و ایمان به پیامبر صلی اله و علیه آله -

 روشهای پرورش شناخت به ایمان به امامت  -

 روشهای پرورش شناخت و ایمان به معاد -

 

 : تربیت عبادی 4فصل 

 آموزش قرآن  -

 آموزش ذکر و دعا -

 آموزش نماز -

 آموزش روزه  -

 

 اخلاقی و اجتماعی  : تربیت2فصل 

 اصول تربیت اخلاقی   -

 روشهای زمینه ساز در تربیت اخلاقی  -

 روشهای پرورش آگاهی و بصیرت اخلاقی  -

 روشهای پرورش گرایشها و عادتهای مطلوب اخلاقی  -

 روشهای اصلاح رفتارهای نامطلوب  -

 اصول تربیت اجتماعی -

 

 باط با معلولین: اصول و روشهای تربیتی اسلام در ارت6فصل 

 اصول و روشهای تربیتی قرآن در ارتباط با معلولین  -

 اصول و روشهای تربیتی پیامبر )ص( در ارتباط با معلولین  -

 اصول و روشهای تربیتی ائمه معصومین )ع( در ارتباط با معلولین  -

 فعالیتهای یادگیری:
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ط به معلولین را از قـرآن و سـیره پیـامبر )ص( و اهـل دانشجومعلمان باید از منابع مختلف و موثق، آیات و احادیث مربو  -

 بیت )ع( را احصا  و در کلاس ارائه نمایند.

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری .0

   ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقع لـازم اسـتفاده

 از روش بحث گروهی 

  حقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کلاسی و ارائه گزارش پـیش مطالعـه بـه کلـاس و اسـتاد بـه پیش مطالعه و ت

 صورت مکتوب توسط دانشجو 

   انجام فعالیت های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی د رکلاس یا خارج از کلاس و ارائه به استناد به

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

 

 منابع آموزشی .4

 منابع اصلی:

 تحف العقول.   -

 اصول کافی -

(. سیرة تربیتی پیامبر)ص( و اهل بیت)ع(. دانشـگاه فرهنگیـان، پژوهشـگاه 4135حسینی زاده، سیدعلی و داودی، محمد ) -

 حوزه و دانشگاه، سمت. 

 منابع فرعی:

پیامبر و اهـل بیـت )علـیهم السـلام( در خانـه و خـانواده، تهـران: انتشـارات (. سیره تربیتی و اخلاقی 4131طوسی، اسداله) -

 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(.

 ش.4131طباطبایی، محمدحسین، سنن النبی، ترجمه و تحقیق محمدهادی فقهی، تهران: اسلامیه،  -

 (. سیری در سیرة نبوی. تهران: انتشارات صدرا 4170مرتضی، مطهری) -

 

 هبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. را2

 ارزشیابی تکوینی: 

 نمره( 3ارایه مقاله مکتوب در رابطه با چگونگی رفتار با معلولین منبعث از قرآن و پیامبر و اهل بیت )

 ارزشیابی پایانی: 

 نمره( 43آزمون کتبی )
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 «کاربینی در مدارس و مراکز خاص»رفصل درس 

  . معرفی درس و منطق آن:9

تدریس به عنوان یکی از مشاغل حرفه ای نیاز به ایجاد مهارتهای لازم در دانشجومعلمان دارد. مقدمه ایجاد هر مهارت قبل از 

که ممکن است دانشجومعلم در طول  آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژههایی مانند لال در عمل، مشاهده است. در رشتهاستق

آموزش دانش آموزان با نوع محیط آموزشی را تجربه نکرده باشد و یا حتی یک کلاس دوره های تحصیلی گذشته خود این 

تواند در یادگیری وزشی، از ملزومات حتمی است که میرا از نزدیک ندیده باشد، مشاهده این محیط خاص آم نیازهای ویژه

 مفاهیم تخصصی برای دانشجومعلمان مفید باشد.

 مشخصات درس

  عملینوع درس: 

 2واحد:  تعداد

 61ساعت:  تعداد

 تخصصی :یدیکل یستگیشا

دانش روانشناسی و آموزش : ازیشنیپ

 4با نیازهای ویژهآموزان 

معلم  :سیتدر یمتخصا برا استاد

مجرب در آموزش کودکان و دانش آموزان 

 با نیازهای ویژه

 در مدارس و مراکز خاص ینیکارب نام درس به فارسی:

 Internships in special schools and       نام درس به انگلیسی:

centers 
پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشوومعلم 

 قادر خواهد بود:

 ضرورت و فایده مشاهده و انواع روشها و ابزارهای آن را بداند.  .4

 را بداند. آنها شیثبت مشاهدات و نماچگونگی   .2

با نیازهای ویژه و بخشهای آموزان ی نظری پیشگفته، دانشبراساس مبان  .1

 مختلف مدارس استثنایی را مشاهده و گزارش نماید.

 . فرصتهای یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:5

 فصل اول: 

  مشاهده دهیضرورت و فا

 ی مشاهده انواع روشها

 .ی مشاهدهابزارها

 فعالیتهای یادگیری:

 اع روشهای مشاهده را بداند و با ابزارهای مختلف مشاهده آشنا باشد.دانشجومعلم باید ضرورت و فایده مشاهده را بفهمد و انو

 

 فصل دوم: 

 آنها  شینماو ثبت مشاهدات 

 فعالیتهای یادگیری:

 دانشجومعلم باید روشهای گوناگون ثبت کردن مشاهدات را بلد باشد و چگونگی نمایش آنها را بداند.
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 فصل سوم: 

 با نیازهای ویژه و بخشهای مختلف در مدارس استثنایی مشاهده و دادن گزارش از دانش آموزان 

 فعالیتهای یادگیری:

دانشجومعلم باید به طور عملی، یک مدرسه استثنایی مشخص را براساس آموخته های نظری از تمامی ابعاد مشاهده و در کلاس 

 گزارش کند.

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

و بعد عملی مفصل. در ابتدای این درس، مدرس در دو یا سه جلسه دانشجومعلمان را با این درس دو بُعد دارد: بعد نظری موجز 

مبانی نظری و عملی مشاهده آشنا می کند. در ادامه مدرس همه جلسات را برای آموزش مشاهده و کاربینی واقعی و ثبت و تهیه 

های مختلف صرف می کند. این آموزشها باید عینی گزارش از تمامی ابعاد مدارس استثنایی شامل محیط و دانش آموزان در گروه

 مدارس استثنایی دست یابند. در زیسته به یک تجربه و عملی و در محیط مدرسه داده شوند تا دانشجومعلمان

 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:

 هران. نشر رشد.پرورش مهارتهای مشاهده. ت(. 4177) ترجمه ولی الله نعمتی .فیلی،، کارت رایت؛کارول، کارت رایت

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی( .4

مشاهده و ثبت و در  یبه طور عملضمن حضور منظم در مدرسه بایستی همه ابعاد مدرسه را دانشجومعلمان ارزشیابی تکوینی: 

 .نمره( 42)کلاس ارائه کنند 

 نمره( 7) یآزمون کتبارزشیابی پایانی: 
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 «ندازه گیری آموزشیسنوش و ا»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:  .9

کند تا میزان تحقق اهداف . این درس کمک میاست یلیتحص شرفتیپ یابیارزشگیری آموزشی همان سنجش و اندازهدرس 

ها مشخص شده و ارتقا  یابد و اثرات و پیامدهای آموزشهای داده شده ارزیابی و اندازه گیری شود و سطح کمی و کیفی آموزش

های گیری برای قضاوت در خصوص برنامهاز الگوهای متنوع سنجش و اندازه نها به طور منظم بازبینی و واکاوی شود. استفادهآ

کند تا نیازهای آموزشی را شناسایی نمایند و سازماندهی مطالب و محتوای درسی را برای انتقال دانش، درسی به معلمان کمک می

 بهبود ببخشند. هانگرش و بالا بردن سطح مهارت

 مشخصات درس

  نظرینوع درس: 

 2تعداد واحد: 

 12تعداد ساعت: 

 تخصصی شایستگی کلیدی:

 روش تحقیق و آمارپیشنیاز: 

 استاد متخصا برای تدریس:

متخصص روانشناسی و روانسنجی مسلط بر 

 سنجش و اندازه گیری

 سنجش و اندازه گیری آموزشینام درس به فارسی: 

 ی:نام درس به انگلیس
Educational assessment and measurement 

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشوومعلم قادر 

 خواهد بود:
 کند. انیببفهمد و را  اندازه گیریسنجش و  اتیو کل میمفاه (4

 کند. انیو ب سهیرا مقا اندازه گیریدر سنجش و  یانواع و طبقه بند (2

 را بکار ببرد. یکلاس زه گیریانداسنجش و  یانواع روشها (1

 

 فرصتهای یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: .5

 فصل اول: کلیات

 مفاهیم سنجش و ارزشیابی آموزشی، اهداف و استانداردها سنجش و ارزشیابی آموزشی

 فعالیتهای یادگیری
وتها و تشابهات آنها را در کلاس بیان کند. با باید تعاریف اصلی و مفاهیم گوناگون سنجش و ارزشیابی را بفهمد و تفادانشجومعلم 

 مراجعه به منابع متعدد تعاریف و مفاهیم مختلفی را گردآوری کند و در قالب جدولی ارائه نماید.

 

 فصل دوم: طبقه بندی

 طبقه بندی اهداف آموزشی، طبقه بندی جدید و قدیم حوزه شناختی، طبقه بندی روشهای سنجش، تهیه طرح سنجش یادگیری

 فعالیتهای یادگیری
باید با ارائه نمونه هایی از انواع طرحهای ارزشیابی تحصیلی، ویژگیها و طبقه بندی طرحها را در کلاس بررسی و بیان دانشجومعلم 

 کند. با انتخاب یک درس مشخص یک نمونه طرح ارزشیابی تحصیلی آماده و در کلاس ارائه نماید.
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 افصل سوم: انواع سنوش و کاربرد آنه

سنجش به کمک آزمونهای صحیح و غلط، سنجش به کمک آزمونهای جور کردنی، سنجش به کمک آزمونهای چندگزینه ای، 

سنجش به کمک آزمونهای تشریحی، سنجش به کمک آزمونهای کوتاه پاسخ، سنجش به کمک آزمونهای کارپوشه، سنجش 

 عملکردی، سنجش مشاهده ای، سنجش رفتاری، سنجش عاطفی

 یادگیری فعالیتهای
باید انواع روشهای ارزشیابی را بررسی کرده و بفهمد و محاسن و معایب آنها را در کلاس مقایسه و بیان کند. در یک دانشجومعلم 

 نمونه کوچک چندنفری انواع روشهای ارزشیابی را به طور عملی اجرا و در کلاس گزارش کند.

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0
شود. هماندیشی و همفکری درباره دانشجومعلمان انجام می یمدرس و با مشارکت عمل تیدرس با محور کلاسی این آموزشهای

به اجرای کلاسی باید دانشجومعلمان این درس ماهیت عملی دارد لذا درس است.  نیاروشهای سنجش و اندازه گیری ضروری 

اهیم درس باید به صورت تحلیلی و با ارائه نمونه های مشابه انواع روشهای سنجش و انجام پروژه و کار عملی بپردازند. بیشتر مف

 تدریس شود.

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 نشر دوران. سنجش فرایند و فرآورده یادگیری: .علی اکبر، سیف-

 منبع فرعی: 

 نشر دوران. گیری و ارزشیابی آموزشی:روشهای اندازه  .علی اکبر ،سیف-

 شر سمت.: نآموزشیارزشیابی  .عباس ، بازرگان-

 شر: دانشگاه پیام نور.روشهای ارزشیابی آموزشی: ن .علیرضا ،کیامنش-

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

 نمره 8ارزشیابی تکوینی: 

شود. مدرس به کارهای عملی و پژوهشی در طی اجرای تکالیف درسی و مشارکت دانشجومعلمان در مباحث کلاسی انجام می

به لحاظ را  قاتیتواند مقالات و تحقدانشجومعلم میدانشجومعلمان در کلاس درس امتیازآور است.  فعالدهد. حضور می ز امتیا

 .کنددر کلاس گزارش روشهای سنجش و اندازه گیری آنها 

 نمره 95: ارزشیابی پایانی

 .استکلیه مطالب گیرد که شامل در قالب یک آزمون کتبی صورت می
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 «زبان و آموزش»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:   .9

طرف با زبان  کیاز  شهیارتباط. اندبرقراری و  شهیاندیعنی رابطه میان  در وجوه مشترک آنها دارد شهیر ،آموزشزبان و  رابطه

است و از آموزش سو محور کیاز  شهی. اندستاستوار شهیآن بر اند یبه معنای متعال ژهیبه و آموزش گریاست و از طرف د ختهیآم

 یکیرا  زبان و شهیو دانشمندان، اند لسوفانیاز ف یچنان است که برخ یوستگیپ نیدارد. ا یناگسستن رابطه ،زبانبا  گرید سوی

کارکرد  نیمهمتر ،زبانشناسانرا  ارتباطبرقراری  است.آن  ینیعرابطه آموزشی و از ابعاد  اصلیمحور  ارتباط،برقراری  اند.دانسته

های یژگی. با شناخت ویستممکن نمتربی و  یمرب انیبدون برقراری ارتباط م کهاست  یارتباط ندییفرا زین. آموزش دانندمیزبان 

های تیامکان فعال ، بویژه در آموزش خواندن و نوشتن و ریاضی و علوم،در آموزش یارتباط زبان زبان وکاربرد  یزبان و چگونگ

 ود.شی برای معلمان فراهم م موثرتری آموزش

 شخصات درسم

 نظرینوع درس: 

 2تعداد واحد: 

 12تعداد ساعت: 

 CK :شایستگی کلیدی

 -پیشنیاز: 

 تدریس: استاد متخصا برای

متخصص زبانشناسی و روانشناسی 

 مسلط بر روانشناسی زبان

 زبان و آموزشنام درس به فارسی: 

  language and education نام درس به انگلیسی:

ایان این واحد یادگیری دانشوومعلم قادر پیامدهای یادگیری: در پ

 خواهد بود:

 زبان و رشد زبان را بشناسد و با نقش زبان در مدرسه آشنا شود.  -1

 خواندن و نقش زبان در یادگیری خواندن را بفهمد و بازبگوید.  -1

 نوشتن و نقش زبان در یادگیری نوشتن را بفهمد و بازبگوید.   -3

 و بازبگوید.ین یادگیری را بفهمد یادگیری ریاضیات و نقش زبان در ا  -6

 یادگیری علوم و نقش زبان در این یادگیری را بفهمد و بازبگوید.  -5

 های مدرسه ای را عملا تمرین کند.کاربرد زبان در یادگیری  -7

 

 فرصتهای یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: .5

 فصل اول: زبان

 چیستی زبان 

 ر مدرسهزبان به ویژه د وظایفرشد و مختصات و 

 فعالیتهای یادگیری:

 . در کلاس بازگو کندو  ددانرا بآن به ویژه در مدرسه  وظایفدانشجومعلم باید چیستی زبان و رشد و مختصات و 

 

 خواندنفصل دوم: 

 چیستی خواندن 
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 سازوکار یادگیری خواندن 

 نقش زبان در خواندن و یادگیری خواندن

 فعالیتهای یادگیری:

 فصل سوم: نوشتن

 تی نوشتن چیس

 یادگیری نوشتن  سازوکار

 نقش زبان در نوشتن و یادگیری نوشتن

 فعالیتهای یادگیری:

 دانشجومعلم باید چیستی نوشتن و سازوکار یادگیری نوشتن و نقش زبان در نوشتن و یادگیری نوشتن را بفهمد و بازگو کند.

 

 فصل چهارم: ریاضیات

 چیستی ریاضیات 

 سازوکار یادگیری ریاضیات 

 نقش زبان در اعمال ریاضی و در یادگیری ریاضیات

 فعالیتهای یادگیری:

دانشجومعلم باید چیستی ریاضیات و سازوکار یادگیری ریاضیات و نقش زبان در اعمال ریاضی و یادگیری ریاضیات را بفهمد و 

 بازگو کند.

 

 فصل پنوم: علوم

 چیستی علوم 

 سازوکار یادگیری علوم 

 علومنقش زبان در یادگیری 

 فعالیتهای یادگیری:

 چیستی علوم و سازوکار یادگیری علوم و نقش زبان در یادگیری علوم را بفهمد و بازگو کند.دانشجومعلم باید 

 

 ایهای مدرسهبان در یادگیریفصل ششم: کاربرد ز

 کاربرد زبان در یادگیریهای مدرسه ای را عملا تمرین کند.

 فعالیتهای یادگیری:
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د تمرینات مناسب زبانی را برای آموزش خواندن و نوشتن و ریاضی و علوم طراحی کند. مسائل و مشکلات دانشجومعلم بای

خوانداری و نوشتاری و ریاضی و علومی را براساس زبان تحلیل کند. نکات و مختصات آموزشی در این یادگیریها را براساس 

 مهارتهای زبانی تبیین و تشریح کند.

 

 یادگیری . راهبردهای تدریس و0

فرصت  ایشانشود. ضروری است به دانشجومعلمان انجام میفعال های کلاسی این درس با محوریت مدرس و با مشارکت آموزش

زبان و نقش آن در مهارتهای تحصیلی و چگونگی کاربرد عملی اندیشی و همفکری درباره  تا در تفهیم و تفاهم و در هم داده شود

در هر جلسه یک مقاله پژوهشی دانشجومعلمان باید . مشارکت فعال داشته باشندضوعات مختلف، مهارتهای زبانی در تدریس مو

مرتبط با نقش زبان در یادگیریهای مدرسه ای را معرفی و بررسی کنند. گرچه این درس بیشتر ماهیت نظری دارد اما برعهده مدرس 

و مشکلات و نکات آموزشی خواندن و نوشتن و ریاضی  های زبانی را در مسائل واست که کاربست مهارتدانشجومعلمان و 

 علوم، تمرین و عملا اجرا کنند

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی: 

 بخش دوم از کتاب: 

 . تهران: مرکز نشر دانشگاهی.4155. روانشناسی شناختی برای معلمان. ترجمه علینقی خرازی. (4330)گلاور، رانینگ، و برونینگ.-

 

 شیابی یادگیری )پیشنهادی(راهبردهای ارز. 2

  :ارزشیابی آغازین
 گیرد.به منظور تعیین سطح اطلاعات علمی پیشنیاز در این درس قبل از شروع فعالیتهای آموزشی انجام می

 نمره 2ارزشیابی تکوینی: 

نیز  یی و پژوهش. مدرس به کارهای عملشودیکلاسی انجام م کارهایدرسی و مشارکت دانشجومعلمان در  فیدر طی اجرای تکال

تهای زبانی را در باید کاربرد عملی مهاردهد. حضور فیزیکی دانشجومعلمان در کلاس امتیازآور است. دانشجومعلم می امتیاز 

 .ای تمرین واجرای کلاسی کندآموزشهای مدرسه

 نمره 92ارزشیابی پایانی: 

 همه مطالب درسی است.که شامل  ردیگیآزمون کتبی صورت م کیدر قالب 
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 آموزان با نیازهای ویژهدانش به آموزش تربیت بدنی سرفصل درس:

 معرفی درس و منطق آن .9

 یاجتماع و یروان ،یجسمان ابعاد در را رشد حرکت، قیطر از که دیآ یم حساب به تیترب و میتعل بخش جدانشدنی یبدن تیترب

 انیب یهایژگیو با یبدن تیتربدانش  .کندی م کمک بمطلو یاستعدادها نیتکو و ییشکوفا به و کرده هماهنگ و لیتسه انسان

آموزان با دانش آن، شروع و مدارس در ورزش یگذار هیپا با رایز ،دارد یتیپراهم گاهیجا ،یجهان شرپرو و آموزش نظام در شده

ازجمله زندگی  ندهیآ رد مهمتر یتهایفعال یبرا و ندینما یم کسب را یورزش یمهارتها یبدن تیترب انیمرب نظر تحت نیازهای ویژه

 یروشها نیمتداولتر و نیآخر از برخوردار دیبا پرورش و آموزش نظام از ییجز عنوان به یبدن تیترب لذا. گردند یم آماده مستقل

 یمهارتها یریادگی امر در با نیازهای ویژه آموزاندانش ژهیو به آموزاندانش اتمشکل حل در بتواند تا باشد سیتدر حیصح

برای  ورزشهایی و روشها چه اینکه از شدن مطلع و امر این از آگاهی ضمن باید دانشجومعلمانبر این اساس . کند ککم یورزش

 .نمایند ریزی برنامه درست و مفید بسیار را بدنی تربیت درس ساعات توانست خواهند هستند استفاده قابلآموزان این دسته از دانش

 مشخصات درس

 نظری عملینوع درس: 

 (4+4)2د واحد: تعدا

 17تعداد ساعت: 

 تخصصیشایستگی کلیدی: 

روانشناسی و آموزش پیشنیاز: 

 با نیازهای ویژه دانش آموزان

ستاد متخصا برای ا

متخصص تربیت بدنی و تدریس:

کاردرمانی و مسلط بر روانشناسی 

و آموزش کودکان و نوجوانان 

 با نیازهای ویژه

 آموزان با نیازهای ویژهدانشه بآموزش تربیت بدنی  :به فارسی نام درس

 نام درس به انگلیسی:
Physical education for students with special needs 

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشوومعلم قادر 

 خواهد بود:

آموزان با نیازهای ویژه با اهمیت یادگیری حرکتی و نقش تربیت بدنی برای دانش -4

 .ودآشنا ش

حرکتی دانش آموزان، بتواند آن را با -ضمن آشنایی با روند رشد طبیعی روانی -2

 مراحل رشدی دانش آموزان با نیازهای ویژه مقایسه نماید.

با مهارتهای حرکتی پایه آشنا شده و بتواند آنها را با روشهای صحیح در کلاس  -1

 آموزش دهد.

و انفرادی، آنها را برای آموزش به  ضمن آشنایی با تعدادی از ورزشهای گروهی -1

 دانش آموزان با نیازهای ویژه مناسب سازی کند. 

 فرصتهای یادگیری، محتوای درس و ساختار آن .5

 : کلیات9فصل 

 تعریف تربیت بدنی -

 هدف تربیت بدنی -

 اهمیت یادگیری حرکتی -

 برای دانش آموزان با نیازهای ویژهمعلم تربیت بدنی  -
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  ادگیری:ی فعالیتهای
ای بیابد و در کلاس ارائه کند.  مقالهها، درخصوص یادگیری حرکتی و نقش معلم تربیت بدنی در تحقق آندانشجومعلم باید 

 گزارشی تهیه و در کلاس ارائه نماید.از عملکرد معلم تربیت بدنی در مدارس استثنایی که بازدید کرده  همچنین

 

 آموزان با نیازهای ویژه و عادیانشحرکتی د-مقایسة روند رشد روانی :5فصل 

 مراحل رشد مهارتهای حرکتی درشت  -

 مراحل رشد مهارتهای حرکتی ظریف  -

 مراحل رشد مهارتهای حرکتی تعادلی -

 حرکتی و بازتابها-مراحل رشد مهارتهای حسی -

  یادگیری: فعالیتهای
ای را بیابد و در کلاس  کان با نیازهای ویژه مقالهروند رشد در کود بردرخصوص تاثیر آموزش مهارتهای حرکتی دانشجومعلم باید 

 ارائه نماید.

آموزان با نیازهای ویژه را انتخاب کرده، مورد مشاهده قرار داده و روند پیشرفت دانشمختلف از گروههای نفر  باید یک همچنین

 را ثبت نموده و در کلاس به بحث بگذارد.او یا عدم پیشرفت مهارتهای حرکتی 

 

 آموزان با نیازهای ویژهدانشدر  ارتهای حرکتی پایهمه :0فصل

 آشنایی با مهارتهای حرکتی پایه مثل دویدن، پریدن، پرتاب و دریافت  -

 آشنایی با روشهای تقویت تعادل، هماهنگی و بکارگیری آنها در ضمن فعالیتها  -

 آشنایی با بازیهایی که مهارتهای پایه در آنها بکار رفته است  -

  گیری:یادفعالیتهای 
از کودکان با نیازهای ویژه مختلف برای یکی از گروههای  مبتنی بر آموزشهای کلاسی یک برنامه تربیت بدنی دانشجومعلم باید

 ارائه کند. یک معلم تربیت بدنی بگیرد و بفهمد و در کلاس

 

 آموزان با نیازهای ویژهدانشبرای  ورزشهای گروهی و انفرادی: 4فصل 

 ی گروهی، آموزش اصول و تاکتیکهای ساده مثل حمله و دفاع در ورزشهای گروهیآشنایی با بازیها  -

 )مثل فوتبال، والیبال( آموزاندانشآشنایی با ورزشهای رقابتی و انطباق ورزشها با شرایط   -

 آموزش روشهای رشد انعطاف پذیری، قدرت، تکنیک، کنترل و تعادل در ورزشهای انفرادی و گروهی  -

 )تعریف، آموزش و اجرا  برنامه، ایمنی، پیشرفت و انگیزه( آمادگی جسمانی  -
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)ایمنی، آشنایی و ورود به آب، کنترل تنفس در آب، فرو بردن سر و صورت در آب، فعالیتهای انفرادی  ورزشهای آبی  -

 و بازیهای ورزش آبی(

 :فعالیتهای یادگیری
ورزش پیشنهادی خود را گزارش  ،ه دلیلئبا اراانتخاب کند و را آموزان با نیازهای ویژه یکی از گروههای دانشدانشجومعلم باید 

 .بگذاردنماید و در کلاس به بحث 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

آموزان با نیازهای مقالات علمی در زمینه تربیت بدنی دانشو  هامطالعه پژوهش، فردی و استفاده از فرصتهای یادگیری مستقیم

بکارگیری راهبردهای ، ها در سطح کلاس درسبررسی گزارش، رکتی و عملی در اجرای پروژه هابکارگیری شیوه مشا، ویژه

ازجمله  آموزان با نیازهای ویژههای آموزشی و ارائه راهبردهایی برای بهبود یادگیری حرکتی دانشمناسب در تحلیل موقعیت

 راهبردهای تدریس هستند.

 

 . منابع آموزشی4

 اصلی:منبع 

(. تهران: انتشارات مدرسه. 4131(. تربیت بدنی برای کودکان کم توان ذهنی. ترجمه رضا متقیانی. )4332رل، بی. )آیشتات، کا-

 )بخشهایی از کتاب مورد نیاز است(

 

 منابع فرعی:

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.تهران:  روز اول زندگی کودک. 163. (4173، پروانه. )زادهکریم-

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.تهران: تکامل عصبی حرکتی.  (.4132؛ عبدالهی، ایرج. )، محمدتقیجغتایی-

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری2

 نمره( 7: )ارزشیابی تکوینی

 حضور منظم و مشارکت فعال در کلاس و مدرسه هدف 

 ارائه گزارش از فعالیتهای یادگیری در کلاس

 (نمره 42): ارزشیابی پایانی

  مباحث نظریکتبی ون آزم
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 « تدریس کتاب فارسی به دانش آموزان با نیازهای ویژه )دوره اول ابتدایی(روش »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

فارسی دانش آموزان با نیازهای ویژه در دوره اول ابتدایی، مهارتهای زبان آموزی را به طور موازی و مساوی و با  برنامه درسی

 نوشتاری مهارتهای و استدلال( و تفکر خواندن، گفتن، سخن دادن، خوانداری )گوش زبانی مهارتهای ناسب بر پایهآهنگی م

 از کردن دانشجومعلمان آگاه اهداف، این به رسیدن برای .است شده سازماندهی و ...( املا نویسی، رونویسی، کلمه )دستورزی،

بر این اساس در این درس تلاش می شود  .است آموزان ضروریز دانشفارسی به این گروه ا آموزش هایشیوه و هدفها

دانشجومعلمان علاوه بر آگاهی از اهمیت و ضرورت آموزش فارسی، با گستره و ماهیت آموزش فارسی به این دانش آموزان نیز 

اول ابتدایی به دانش آموزان با  آشنا می شوند. علاوه بر این دانشجومعلمان در این درس ساختار و محتوای آموزش فارسی در دوره

 شوند.نیازهای ویژه را می شناسند و به روشهای تدریس متناسب با محتوا مجهز می

 مشخصات درس

 عملی -نظرینوع درس: 

 ع(4ن+4) 2تعداد واحد: 

 17تعداد ساعت: 

 CKشایستگی کلیدی: 

 -پیشنیاز: 

 استاد متخصا برای تدریس: 

 دانش آموزان یمولفان کتاب فارس

 یمعلم دارا ای ژهیو یازهایبا ن

درس  سیسال سابقه تدر 3حداقل 

 یازهایبه دانش آموزان با ن فارسی

 ژهیو

تدریس کتاب فارسی به دانش آموزان با نیازهای  روش تدریسنام درس به فارسی: 

 ویژه )دوره اول ابتدایی(

 نام درس به انگلیسی: 

Teaching Methods of the Persian book to Students  with special 

needs (First Grade) 

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشوومعلم قادر خواهد 

 بود:

 ساختار برنامه درسی فارسی به دانش آموزان با نیازهای ویژه را بشناسد و معرفی کند.  -4

 رویکردهای فرایند زبان آموزی را بشناسد و معرفی کند.  -2

آموزان با نیازهای ویژه را ها به دانشها و نشانهاف و روشهای آموزش نگارهاهد -2

 بشناسد و معرفی کند.

آموزان با نیازهای ویژه را بشناسد و اهداف و روشهای آموزش خواندن به دانش -1

 معرفی کند.

فعالیتهای یادگیری )روشهای تدریس و ارزشیابی توصیفی( را در بستر برنامه آموزش  -3

 ( طراحی و اجرا کند. IEPشده )ردیف

 .فرصتهای یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:5

 فصل اول: آشنایی با اهداف و ساختار برنامه درسی فارسی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه

 اهداف و ساختار برنامه درسی آموزش فارسی برای دانش آموزان کم توان ذهنی  -

 سی آموزش فارسی برای دانش آموزان با آسیب شنواییاهداف و ساختار برنامه در -

 فعالیتهای یادگیری: 
 یکی از فعالیتهای زیر پیشنهاد می گردد:
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دانشجومعلم باید اهداف و ساختار برنامه درسی آموزش فارسی برای دانش آموزان کم توان ذهنی را نقد کرده و در کلاس ارائه 

 دهد. 

رنامه درسی آموزش فارسی برای دانش آموزان با آسیب شنوایی را نقد کرده و در کلاس ارائه دانشجومعلم باید اهداف و ساختار ب

 دهد. 

دانشجومعلم باید با توجه به نقد برنامه درسی فارسی دانش آموزان کم توان ذهنی، پیشنهاداتی را با هدف بهبود برنامه مذکور ارائه 

 حلیل گردد.  نموده و این پیشنهادات توسط سایر دانشجومعلمان ت

 

 فصل دوم: آشنایی با رویکردهای فرایند زبان آموزی 

 رویکرد کلی -

 رویکرد سازه نگر یا جز  بنیاد -

 رویکرد ترکیبی -

 رویکرد تجربه زبانی -

 رویکرد زبان شناختی  -

 رویکرد فراگیری محور -

 فعالیتهای یادگیری: 

 یکی از فعالیتهای زیر پیشنهاد می گردد:

ای زبان آموزی را مورد نقد قرار داده و با توجه به محدودیتهای شناختی دانش آموزان کم توان ذهنی دانشجومعلم باید رویکرده

 رویکرد مناسب را پیشنهاد دهد. 

دانشجومعلم باید رویکردهای زبان آموزی را مورد نقد قرار داده و با توجه به محدودیتهای شناختی و زبانی دانش آموزان با آسیب 

 اسب را پیشنهاد دهد. شنوایی رویکرد من

 

 آموزان با نیازهای ویژه ها به دانشفصل سوم: اهداف و روشهای آموزش نگاره ها و نشانه

 هاآموزش نگاره و ساختار اهداف -

 گفتن، خواندن و نوشتن()شنیدن، سخن هامهارتهای چهارگانه در آموزش نگارهآشنایی با  -

 هااهداف و ساختارآموزش نشانه -

 هاآموزی در نشانهگانه زبانمهارتهای چهار -

 فعالیتهای یادگیری: 

 یکی از فعالیتهای زیر پیشنهاد می گردد:

را مطالعه  هاها و نشانهبا استفاده از نگاره چگونگی به کارگیری راهبردهای مختلف در توسعه چهار مهارت زبانیدانشجومعلم باید 

 .تبیین نمایددر کلاس و 
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را انتخاب و برای یا با آسیب شنوایی  دانش آموزان کم توان ذهنی کتاب درسی یهانشانهه ها و یا نگاریکی از دانشجومعلم باید 

 .آموزش آن طرحی که دربرگیرنده مهارتهای چهارگانه زبانی است را تهیه نماید

 

 آموزان با نیازهای ویژهفصل چهارم: اهداف و روشهای آموزش خواندن به دانش

 دن )رویکردهای کل خوانی، جز  خوانی و خواندن ترکیبی(. انواع روش های آموزش خوان -

 آشنایی با مراحل آموزش خواندن )خواندن پایه، روانخوانی و درک مطلب(. -

 آموزش خواندن به دانش آموزان با نیازهای ویژه  اهداف -

 با نیازهای ویژه آموزانو درک مطلب )تمیز، حافظه و ادراک دیداری و شنیداری( دانش خوانیروانعوامل موثر بر  -

 فعالیتهای یادگیری: 

 یکی از فعالیتهای زیر پیشنهاد می گردد:

دانشجومعلم باید ضمن ارائه انواع روشهای آموزش خواندن، شیوه مناسب آموزش خواندن به دانش آموزان کم توان ذهنی یا با 

 آسیب شنوایی را تشخیص دهد. 

دانش آموزان با نیازهای ویژه )از قبیل راهبردهایی برای تقویت تمیز، حافظه و  دانشجومعلم باید راهبردهای موثر بر روانخوانی

 ( طراحی و اجرا نماید. IEPشده )ادراک دیداری و شنیداری( را در بستر برنامه آموزش فردی

 

 آموزان با نیازهای ویژهفصل پنوم: روشهای ارزشیابی از مفاهیم و راهبردهای تدریس فارسی برای دانش

  یفارسیی و کاربرد روشهای ارزشیابی نظیر کارپوشه و سنجش عملکردی در فرایند آموزش آشنا -

 فعالیتهای یادگیری: 

 گردد: یم شنهادیپ ریز یتهایاز فعال یکی

دانشجومعلم باید روشهای ارزشیابی را مورد بررسی و پیشنهادات لازم برای انطباق با محتوای آموزش فارسی را در کلاس ارائه 

 .نماید

 . دیدر کلاس ارائه نمابرای موضوع تدریس شده در فصول قبل روشهای ارزشیابی را طراحی و اجرا  دیدانشجومعلم با

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

به منظور آموزش این درس، مدرس علاوه بر تدریس مستقیم، از فیلمهای آموزشی معلمان برگزیده در جشنواره های الگوی 

اید. علاوه بر این به منظور تعمیق و گسترش یادگیری و همچنین فراهم سازی بستر کاربست مفاهیم آموزشی، تدریس استفاده نم

فرصت حضور دانشجومعلمان در کلاس درس و اجرای عملی فعالیتهای آموزشی )طراحی و اجرای روشهای تدریس و ارزشیابی( 

 فراهم آورد. 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:
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فارسی به دانش آموزان کم توان ذهنی، معاونت برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش راهنمای آموزش -

 استثنایی.

 توان ذهنی در دوره ابتدایی.   آموزان کمکتب درسی فارسی دانش-

سازمان آموزش و  راهنماهای زبان آموزی به دانش آموزان آسیب دیده شنوایی، معاونت برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی-

 پرورش استثنایی 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

 ارزشیابی تکوینی: 

 1. )ندینما یرا اجرا م یریادگی یتهایو فعال یطراح ندیفرا یدرس، دانشجومعلمان به طور عمل نیاز ا ینیتکو یابیارزش ندیدر فرا

 نمره(

 ارزشیابی پایانی: 

 نمره( 42) یآزمون کتب

 : پوشهکار

 نمره( 1)نمونه فعالیتهای آموزشی طراحی و اجرا شده 
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 «تدریس کتاب فارسی به دانش آموزان با نیازهای ویژه )دوره دوم ابتدایی( روش»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

ه طور موازی و مساوی و با فارسی دانش آموزان با نیازهای ویژه در دوره دوم ابتدایی، مهارتهای زبان آموزی را ب برنامه درسی

 نوشتاری مهارتهای و استدلال( و تفکر خواندن، گفتن، سخن دادن، خوانداری )گوش زبانی مهارتهای آهنگی مناسب بر پایه

 و هدفها از کردن دانشجومعلمان آگاه اهداف این به رسیدن برای .است شده سازماندهی املا، نگارش و ...( نویسی، )جمله

بر این اساس در این درس تلاش می شود دانشجومعلمان  .است آموزان ضروریفارسی به این گروه از دانش آموزش هایشیوه

علاوه بر آگاهی از اهمیت و ضرورت آموزش فارسی، با گستره و ماهیت آموزش فارسی به این دانش آموزان نیز آشنا شوند. علاوه 

موزش فارسی در دوره دوم ابتدایی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه را بر این دانشجومعلمان در این درس، ساختار و محتوای آ

 شوند.می شناسند و به روشهای تدریس متناسب با محتوا مجهز می

 مشخصات درس

 عملی -نظرینوع درس: 

 ع(4ن+4) 2تعداد واحد: 

 17تعداد ساعت: 

 CKشایستگی کلیدی: 

 -پیشنیاز: 

استاد متخصا برای 

 یب فارسمولفان کتاتدریس: 

 ای ژهیو یازهایدانش آموزان با ن

سال سابقه  3حداقل  یمعلم دارا

به دانش  فارسیدرس  سیتدر

 ژهیو یازهایآموزان با ن

تدریس کتاب فارسی به دانش آموزان با نیازهای ویژه )دوره  روشنام درس به فارسی: 

 دوم ابتدایی(

 نام درس به انگلیسی: 
Teaching Methods of the Persian book to Students  with special 

needs ((Elementary Secondary School)) 

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشوومعلم قادر خواهد 

 بود:

اهداف و روشهای آموزش نوشتن )رونویسی( به دانش آموزان با نیازهای ویژه را   -4

 بشناسد و به کار برد.

ش بیان نوشتاری )انتقال پیام از طریق متن نوشتاری( به دانش اهداف و روشهای آموز  -2

 آموزان با نیازهای ویژه را بشناسد و به کار برد.

اهداف و روشهای آموزش اصول دستور زبان و نگارش به دانش آموزان با نیازهای   -1

 ویژه را بشناسد و به کار برد.

 .فرصتهای یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:5

 : آشنایی با اهداف و روشهای آموزش نوشتن )رونویسی( به دانش آموزان با نیازهای ویژهفصل اول

بررسی عوامل موثر بر نوشتن حروف )هماهنگی حرکتی؛ توانایی ادارک دیداری فضایی؛ نحوه درست به دست گرفتن   -

 قلم؛ حافظه دیداری و شنیداری(

 روشهای آموزش نوشتن حروف به طور جداگانه  -

 آموزش نوشتن کلمات با املای درستروشهای   -

 فعالیتهای یادگیری: 

 یکی از فعالیتهای زیر پیشنهاد می گردد:
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-دانشجومعلم باید عوامل موثر بر درست نویسی حروف و کلمات را بشناسد و با توجه به محدودیتهای شناختی و حرکتی در دانش

 د و در کلاس به بحث بگذارد. آموزان با نیازهای ویژه، راهبردهای مناسب را پیشنهاد نمای

آموزان با نیازهای ویژه در پایه های چهارم تا ششم ابتدایی، راهبردهای پیشنهادی دانشجومعلم باید با حضور در کلاس درس دانش

 را اجرا و نتایج آن را در کلاس مورد بررسی قرار دهد. 

 

طریق متن نوشتاری( به دانش آموزان با  فصل دوم: اهداف و روشهای آموزش بیان نوشتاری )انتقال پیام از

 نیازهای ویژه

 شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری توانایی بیان نوشتاری   -

گیری بیان نوشتاری )گسترش خزانه واژگانی؛ توانایی جمله نویسی؛ برقراری ارتباط بین جملات و نوشتن مراحل شکل  -

 یک متن کوتاه حاوی پیام مشخص(

 فعالیتهای یادگیری: 

 یکی از فعالیتهای زیر پیشنهاد می گردد:

گیری توانایی بیان نوشتاری و محدودیتهای شناختی کودکان با نیازهای ویژه، دانشجومعلم باید با توجه به عوامل موثر بر شکل

 راهبردهای مناسب برای آنها در پایه های چهارم تا ششم را پیشنهاد و در کلاس ارائه کند. 

آموزان با نیازهای ویژه در پایه های چهارم تا ششم ابتدایی، راهبردهای پیشنهادی حضور در کلاس درس دانش دانشجومعلم باید با

 را اجرا و نتایج آن را در کلاس مورد بررسی قرار دهد. 

 

 آموزان با نیازهای ویژهاهداف و روشهای آموزش اصول دستور زبان و نگارش به دانش فصل سوم:

 آموزان با نیازهای ویژهزبان به دانش روشهای آموزش دستور  -

 آموزان با نیازهای ویژه روشهای آموزش اصول نگارش به دانش  -

 یادگیری:  فعالیتهای

 یکی از فعالیتهای زیر پیشنهاد می گردد:

آموزان را شآموزان با نیازهای ویژه، دستور زبان ارائه شده به این داندانشجومعلم باید با مراجعه به کتب درسی فارسی دانش

 استخراج و به لحاظ ارتباط طولی بررسی و در کلاس ارائه کند.

دانشجومعلم باید با توجه دستور زبان ارائه شده در کتابهای درسی دانش آموزان با نیازهای ویژه، راهبردهای مناسب برای آموزش 

 دستور زبان به این دانش آموزان طراحی و اجرا نماید. 

 

 و یادگیری . راهبردهای تدریس0

به منظور آموزش این درس، مدرس علاوه بر تدریس مستقیم، از فیلمهای آموزشی معلمان برگزیده در جشنواره های الگوی 

تدریس استفاده نماید. علاوه بر این به منظور تعمیق و گسترش یادگیری و همچنین فراهم سازی بستر کاربست مفاهیم آموزشی، 
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لاس درس و اجرای عملی فعالیتهای آموزشی )طراحی و اجرای روشهای تدریس و ارزشیابی( فرصت حضور دانشجومعلمان در ک

 فراهم آورد. 

 

 منابع آموزشی. 4

 بع اصلی:امن

راهنمای آموزش فارسی به دانش آموزان کم توان ذهنی، معاونت برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش -

 استثنایی.

 توان ذهنی در دوره ابتدایی.آموزان کمنشکتب درسی فارسی دا-

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

 ارزشیابی تکوینی: 

 یرا اجرا م یریادگی یتهایفعال یو اجرا یطراح ندیفرا یدرس، دانشجومعلمان به طور عمل نیاز ا ینیتکو یابیارزش ندیدر فرا

 نمره( 1. )ندینما

 ارزشیابی پایانی: 

 نمره( 42) یبآزمون کت

 : کارپوشه

 نمره( 1)نمونه فعالیتهای آموزشی طراحی و اجرا شده 
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 «آموزان با نیازهای ویژه کتاب ریاضی به دانشروش تدریس »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

تقلال فردی و بدون تردید فراگیری و کاربرد ریاضی، یک نیاز اساسی برای هر فردی است که نقش بی بدیلی در کسب اس

اجتماعی بازی می کند. بر این اساس فرایند آموزش ریاضی به دانش آموزان با نیازهای ویژه نیز باید مورد توجه قرار گیرد. با این 

توسعه و و  ، ایجادهاآموزش اینحال هدف از آموزش ریاضی به دانش آموزان با نیازهای ویژه در دوره ابتدایی و روح حاکم بر 

ابی به چنین هدفی مستلزم درک اهمیت و ضرورت یریاضی به منظور بهره گیری در بستر زندگی واقعی است. دست تقویت سواد

مناسب است. در این درس تلاش می شود دانشجومعلمان با  هایردی و با استفاده از راهکارها و ابزاربآموزش ریاضی با نگاهی کار

 بی ریاضی به دانش آموزان با نیازهای ویژه آشنا شوند.ماهیت، ساختار، محتوا و روشهای تدریس و ارزشیا

 مشخصات درس

 عملی -نظری نوع درس:

 ع(4ن+2)1تعداد واحد: 

 61 تعداد ساعت:

 CK شایستگی کلیدی:

 - پیشنیاز:

استاد متخصا برای 

مولفان کتاب تدریس: 

دانش  یاضیردرسی علوم 

آموزان با نیازهای ویژه یا 

معلم دارای حداقل پنج 

ابقه تدریس درس سال س

دانش آموزان با به  یاضیر

 ژهیو هایازین

  ژهیو یازهانی با آموزانبه دانش یاضیکتاب رروش تدریس نام درس به فارسی: 

 نام درس به انگلیسی:
Teaching Methods of the Math book to Students  with special needs 

 انشوومعلم قادر خواهد بود:پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری د

آموزان با نیازهای ویژه را ردی به دانشآموزش ریاضی با رویکرد کارباهمیت و ضرورت  -4

 زندگی درک و تبیین نماید.به عنوان یکی از مهارتهای 

آموزان با نیازهای ویژه در دوره ابتدایی اهداف و محتوای آموزش ریاضی به دانش ،ساختار -2

 را بشناسد.

با توجه به مفاهیم آموزشی، روشهای تدریس خلاق و پویا را در بستر برنامه آموزش  -1

 بندد.ب( طراحی و به کار IEP)انفرادی 

ن با های مناسب ارزشیابی توصیفی را با توجه به تواناییها و محدودیتهای دانش آموزاشیوه -1

 نماید.نیازهای ویژه طراحی و اجرا 

 ی درس و ساختار آن:فرصتهای یادگیری، محتوا .5

 فصل اول: ماهیت، ضرورت و اصول آموزش ریاضی به دانش آموزان با نیازهای ویژه 

 بررسی ماهیت و ضرورت آموزش ریاضی به دانش آموزان با نیازهای ویژه  -

 به دانش آموزان با نیازهای ویژه بررسی اصول کلی و راهبردهای اساسی آموزش ریاضی -

  یادگیری: فعالیتهای

یکی از مقالات علمی در حوزه آموزش ریاضی به دانش آموزان را انتخاب و بر اساس اصول آموزش ریاضی به دانشجومعلم باید 

 کند.در کلاس ارایه این دانش آموزان نقد و 
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اول تا ششم  های پایهویژه آموزش ریاضی به دانش آموزان با نیازهای محتوای اهداف و  ،فصل دوم: ساختار

 ابتدایی

 آشنایی با اهداف آموزش ریاضی به دانش آموزان با نیازهای ویژه در دوره ابتدایی  -

 بررسی و تحلیل محتوای آموزش ریاضی به دانش آموزان با نیازهای ویژه در دوره ابتدایی  -

 یادگیری: فعالیتهای

را در در یک جدول دوبعدی  یابتدای دورهاهداف آموزش ریاضی به دانش آموزان با نیازهای ویژه در  و ساختاردانشجومعلم باید 

 .مورد نقد قرار دهدو  ترسیم کند

 

( برای مفاهیم اساسی IEP)انفرادی  فصل سوم: طراحی و اجرای فعالیتهای یادگیری مبتنی بر برنامه آموزش

 پایه اول ابتداییریاضی 

ای ویژه در پایه اول ابتدایی از جمله آموزش مفهوم و آموزان با نیازههای تدریس مفاهیم آموزش ریاضی به دانشآشنایی با شیوه -

 ؛ مفاهیم و نمادهای کمی؛ آموزش نام اشکال هندسی و آموزش حل مساله3ترتیب اعداد از صفر تا 

در آموزش مفهوم و ش انفرادی طراحی و اجرای فعالیتهای یادگیری )از تدریس تا ارزشیابی توصیفی( مبتنی بر برنامه آموز -

 ؛ مفاهیم و نمادهای کمی؛ آموزش نام اشکال هندسی و آموزش حل مساله3اد از صفر تا ترتیب اعد

 فعالیتهای یادگیری:

  .کنندطراحی و تدریس و ارزشیابی توصیفی را در یکی از مفاهیم آموزشی فوق اجرا دانشجومعلمان باید مراحل 

 

( برای مفاهیم اساسی IEP)انفرادی موزش فصل چهارم: طراحی و اجرای فعالیتهای یادگیری مبتنی بر برنامه آ

 پایه های دوم تا ششم ابتداییریاضی در 

های دوم تا ششم ابتدایی از جمله آموزان با نیازهای ویژه در پایههای تدریس مفاهیم آموزش ریاضی به دانشآشنایی با شیوه -

 که و اسکناس(، خواندن ساعت، ضرب و تقسیم  )س ، جمع و تفریق با انتقال، پولجمع و تفریق متناظرآموزش مفهوم رقم، 

 مفهوم رقم،در آموزش ش انفرادی طراحی و اجرای فعالیتهای یادگیری )از تدریس تا ارزشیابی توصیفی( مبتنی بر برنامه آموز -

 )سکه و اسکناس(، خواندن ساعت، ضرب و تقسیم   جمع و تفریق متناظر، جمع و تفریق با انتقال، پول

 ادگیری:فعالیتهای ی

  .کنندطراحی و تدریس و ارزشیابی توصیفی را در یکی از مفاهیم آموزشی فوق اجرا دانشجومعلمان باید مراحل 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0
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مدرس این درس ضمن داشتن سابقه تدریس به دانش آموزان با نیازهای ویژه در دوره ابتدایی باید به طور ویژه بر محتوا و 

آموزش درس ریاضی تسلط کافی داشته و قادر به ارائه راهکارهای خلاق و پویا در فرایند آموزش ریاضی به این گروه  فرایندهای

از دانش آموزان باشد. به منظور آموزش این درس علاوه بر تدریس مستقیم، از فیلمهای آموزشی موضوعی معلمان برگزیده در 

سازی بستر کاربست د شد. به منظور تعمیق و گسترش یادگیری و همچنین فراهمجشنواره های الگوی برتر تدریس استفاده خواه

مفاهیم آموزشی، فرصت حضور دانشجومعلمان در کلاس درس و اجرای عملی فعالیتهای آموزشی )طراحی و اجرای روشهای 

 تدریس و ارزشیابی( فراهم می گردد.

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 ریاضی به دانش آموزان با نیازهای ویژه پایه اول ابتدایی کتاب معلم: راهنمای تدریس 4

 ابتدایی پایه دوم تا ششم  ویژه نیازهای با آموزان دانش به ریاضی تدریس راهنمای: معلم کتاب 2

 منابع فرعی:

 .سمت انتشارات ابتدایی. دوره در ریاضی تدریس کتاب  -4

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

در فرایند ارزشیابی تکوینی از این درس، دانشجومعلمان به طور عملی فرایند طراحی و اجرای فعالیتهای وینی: ارزشیابی تک

 نمره( 1یادگیری را اجرا می نمایند. )

 (نمره 42) آزمون کتبیارزشیابی پایانی: 

برای آموزش ریاضی به این دانش با توجه به محدودیتهای شناختی دانش آموزان کم توان ذهنی، راهکارهای عملی را کارپوشه: 

 نمره( 1)آموزان طراحی و ارائه کند 
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 «کتاب علوم توربی به دانش آموزان با نیازهای ویژهروش تدریس »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

کاربرد  طریق از آموزش یندفرآ در آموزاندانش تلاش شده است،با نیازهای ویژه علوم تجربی دانش آموزان  کتابهای تألیف در 

کـردن  آگـاه اهـداف این به رسیدن برای .افتد اتفاق پایدار آموزش شوند تا در نهایت درگیر دانش کسب در نگرشها و مهارتها

س بر این اسا .است آموزان ضروریتجربی به این گروه از نوآموزان و دانش علوم آموزش هایشیوه و هاهدف از معلمان دانشجو

آشنا  آنم تجربی، با گستره و ماهیت ومعلمان علاوه بر آگاهی از اهمیت و ضرورت آموزش علدرس تلاش می شود دانشجودر این 

معلمان در این درس ساختار و محتوای آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی به دانش آموزان با نیازهای شوند. علاوه بر این دانشجو

 شوند.یس متناسب با محتوا مجهز میویژه را می شناسند و به روش های تدر

 مشخصات درس

 عملی -نظرینوع درس: 

 (ع4+ن4)2تعداد واحد: 

 17تعداد ساعت: 

 CKشایستگی کلیدی: 

 -پیشنیاز: 

استاد متخصا برای 

مولفان کتاب  تدریس:

درسی علوم تجربی دانش 

آموزان با نیازهای ویژه یا 

معلم دارای حداقل پنج سال 

م سابقه تدریس درس علو

دانش آموزان با تجربی به 

 ژهیو هایازین

 ژهیو هایازیبه دانش آموزان با ن یکتاب علوم تجربروش تدریس  نام درس به فارسی:

 نام درس به انگلیسی: 

Teaching Methods of the Science book to Students  with special 

needs  

ومعلم قتادر خواهتد پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشو

 بود:

به دانش آموزان با نیازهای ویژه را  تجربی آموزش علومو ماهیت ضرورت  اهمیّت،  -4

 بیان کند. بفهمد و 

ساختار، اهداف و محتوای درس علوم تجربی به دانش آموزان با نیازهای ویژه پایه اول،  -2

 دوم و سوم ابتدایی را مطرح و نقد نماید. 

و محتوای درس علوم تجربی به دانش آموزان با نیازهای ویژه پایه های  اهداف ،ساختار -1

 پنجم و ششم ابتدایی را مطرح و نقد نماید. ،چهارم

فعالیتهای یادگیری )روشهای تدریس و ارزشیابی توصیفی( را در بستر برنامه آموزش  -1

 ( طراحی و اجرا نماید. IEP) انفرادی

 و ساختار آن: های یادگیری، محتوای درسفرصت .5

 به دانش آموزان با نیازهای ویژه ت، ضرورت و ماهیت آموزش علوم توربیاهمیّ گستره، فصل اول:

 بررسی گستره آموزش علوم تجربی  -

 بررسی اهمیت و ضرورت آموزش علوم تجربی  -

 زهای ویژهدانش آموزان با نیابررسی آموزش کاربردی علوم تجربی و نقش آن در کسب استقلال فردی و اجتماعی  -

  یادگیری: فعالیتهای

 در کلاس ارائه نماید.یک مقاله را  ،به دانش آموزان با نیازهای ویژه ضمن بررسی مقالات موجود در حوزه آموزش علوم تجربی
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، دوم اول های اهداف و محتوای درس علوم توربی به دانش آموزان با نیازهای ویژه پایه ،ساختارفصل دوم: 

 ابتدایی و سوم

 های اول، دوم و سوم ابتدایی دانش آموزان با نیازهای ویژه نایی با مفاهیم اساسی کتابهای علوم تجربی پایهآش -

 آموزان با نیازهای ویژه ابتدایی دانشهای اول، دوم و سوم کتابهای علوم تجربی پایهآشنایی با مفاهیم جزیی  -

  :یادگیری فعالیتهای
های اول، کتابهای علوم تجربی پایه درآموزش علوم تجربی به دانش آموزان بانیازهای ویژه  مفاهیم اساسی، عناوین و اهداف جزیی

 را تحلیل و با مفاهیم آموزش علوم تجربی دانش آموزان عادی مقایسه کند. دوم و سوم 

 

 ،چهارم هایاهداف و محتوای درس علوم توربی به دانش آموزان با نیازهای ویژه پایه  ،ساختارفصل سوم: 

 ابتدایی پنوم و ششم

 دانش آموزان با نیازهای ویژهابتدایی  های چهارم، پنجم و ششمهای علوم تجربی پایهآشنایی با مفاهیم اساسی کتاب  -

 آموزان با نیازهای ویژه ابتدایی دانشهای چهارم، پنجم و ششم پایهکتاب های علوم تجربی آشنایی با مفاهیم جزیی  -

 :یادگیری فعالیتهای

ابتدایی را  ششمتا چهارم م اساسی، عناوین و اهداف جزیی آموزش علوم تجربی به دانش آموزان بانیازهای ویژه پایه های مفاهی

 ابتدایی دانش آموزان عادی مقایسه کند.  ششمتا چهارم تحلیل و با مفاهیم آموزش علوم تجربی پایه های 

 

تدریس و ارزشیابی توصیفی( در بستر برنامه فعالیتهای یادگیری )روشهای  ایم: طراحی و اجرچهارفصل 

 .(IEP)انفرادی آموزش 

پرسش و پاسخ، بازی  یروشهاا نیازهای ویژه از جمله آموزان بآشنایی با روشهای تدریس آموزش علوم تجربی به دانش -

 E3و الگوی تدریس  نقش یا ایفای نقش، یادگیری مشارکتی، روش آزمایشی

 :عالیتهای یادگیریف

لم باید با توجه به روشهای تدریس علوم تجربی، یکی از مفاهیم درس علوم تجربی را در نظر گرفته و برای آن فعالیت دانشجومع

 طراحی و اجرا  نماید شده¬در بستر برنامه آموزش فردییادگیری 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

هـای زیـده در جشـنوارهآموزشـی موضـوعی معلمـان برگ هایاز فیلم ،تقیممدرس علاوه بر تدریس مس ،به منظور آموزش این درس

اهیم به منظور تعمیق و گسـترش یـادگیری و همچنـین فـراهم سـازی بسـتر کاربسـت مفـ .نمودتدریس استفاده خواهد برتر الگوی 

هـای های آموزشی )طراحی و اجرای روشدر مدرسه و کلاس درس و اجرای عملی فعالیت آموزشی، فرصت حضور دانشجومعلمان

 تدریس و ارزشیابی( فراهم می گردد.
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 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 ریزی آموزشیمبانی آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی، سازمان پژوهش و برنامه-

 ذهنی(برای دانش آموزان کم توان دبستان، تا ششم اول های کتاب معلم )راهنمای تدریس علوم تجربی پایه -

 

 ادگیری )پیشنهادی(راهبردهای ارزشیابی ی. 2

های لیتبه طور عملی فرایند طراحی و اجرای فعا ابی تکوینی از این درس، دانشجومعلماندر فرایند ارزشیارزشیابی تکوینی: 

 نمره(1)یادگیری را اجرا می نمایند. 

 (نمره42) آزمون کتبیارزشیابی پایانی: 

 نمره(1)های فعالیت های آموزشی طراحی و اجرا شدهنمونه کارپوشه:
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 « آموزان با نیازهای ویژه دانش بهمطالعات اجتماعی کتاب روش تدریس »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:  .9

بی تردید هدف نظام آموزش و پرورش استثنایی، تربیت دانش آموزانی است که بتوانند عملکـرد فـردی و اجتمـاعی نسـبتا مسـتقل 

، مشکلات جدی در مهارتهای اجتماعی متناسـب ژهیو یازهانی با آموزاندانشاین حال یکی از محدودیتهای اساسی  داشته باشند. با

با سن است. به طور مشخص، پاسخدهی مناسب به محرکهای اجتمـاعی، شـناخت، تنظـیم و کنتـرل هیجـان هـا و برقـراری ارتبـاط 

محدودیت های جدی در آن نشان  ژهیو یازهانی با آموزان¬دانشت که مناسب و موثر با دیگران از جمله مهارت های اجتماعی اس

 می دهند. بر این اساس ضروری است دانشجو معلمان با اهداف، محتوا و روشهای تدریس درس مطالعات اجتماعی آشنا شوند. 

 مشخصات درس

 عملی-نظری نوع درس:

 ع(4ن+4) 2تعداد واحد: 

 17 تعداد ساعت:

  CKشایستگی کلیدی:

 -نیاز:پیش

استاد متخصا برای 

 تدریس: 

مطالعات  یمولفان کتاب درس

دانش آموزان با اجتماعی 

 یمعلم دارا ای ژهیو یازهاین

 سیحداقل پنج سال سابقه تدر

به  یدرس مطالعات اجتماع

 ژهیو یازهایدانش آموزان با ن

 یاازهنی با آموزانبه دانش یکتاب مطالعات اجتماعروش تدریس نام درس به فارسی:

  ژهیو

 نام درس به انگلیسی:
Teaching Methods of the social book to Students  with special 

needs 

پیامدهای یادگیری:در پایان این واحد یادگیری دانشوومعلم قتادر خواهتد 

 بود:

 اصول و معیارهای حاکم بر برنامه درسی مطالعات اجتماعی را بشناسد..4

 ژهیــو یازهــایبـا نآمــوزان ه آمــوزش مطالعــات اجتمـاعی دانــشاهـداف و ســاختار برنامـ.2

ــهدر دوره ــیش حرف ــطه پ ــدایی، دوره اول متوس ــای ابت ــهه ــطه حرف -ای و دوره دوم متوس

 ای را بشناسد. 

ــاددهی.1 ــهای ی ــش -روش ــرای دان ــاعی ب ــات اجتم ــادگیری مطالع ــوزان ی ــا نآم ــایب  یازه

 را بشناسد و به کار ببرد.  ژهیو

ــا از مفــاهیم و راهبردهــای مطالعــات اجتمــاعی در دانــش روشــهای ارزشــیابی.1 آمــوزان ب

 ببرد. نیازهای ویژه را بشناسد و به کار 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت5

 فصل اول: آشنایی با اصول و معیارهای حاکم بر برنامه درسی مطالعات اجتماعی

 آموزانرابطه محتوا با علایق و نیازهای دانش -

 رابطه محتوا و اعتبار و اهمیت آن -

 آموزانرابطه محتوا در تقویت مهارتهای زندگی دانش -

 رابطه محتوا و آموزشهای مداوم و منطق توالی محتوا -

 رابطه محتوا و هویت بخشی در برنامه درسی -

 رابطه محتوا و ایجاد تفکر انتقادی -
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 رابطه محتوا و ارتباط افقی و عمودی -

 هاباورها و ارزش رابطه محتوا با انتقال -

 رابطه محتوا با زمان آموزش -

 فعالیت های یادگیری:

با توجه به ویژگی های دانش آموزان  نقد و ارزیابی اصول و معیارهای حاکم بر برنامه درسی مطالعات اجتماعی  دانشجومعلم بایدبه

  با نیازهای ویژه اقدام نماید.

 

 ژهیو یازهایبا ن آموزاندانش اجتماعی مطالعات وزشیآم محتوای ساختار و فصل دوم: آشنایی با اهداف

 ابتدایی.  یدوره در ژهیو یازهایبا ن آموزاندانش اجتماعی مطالعات آموزشی محتوای اهداف و ساختار -

-اول متوسطه پیش حرفه یدوره در ژهیو یازهایبا ن آموزاندانش اجتماعی مطالعات آموزشی محتوای اهداف و ساختار -

 ای. 

 ای. دوم متوسطه حرفه یدوره در ژهیو یازهایبا ن آموزاندانش اجتماعی مطالعات آموزشی محتوای و ساختاراهداف  -

 فعالیتهای یادگیری:

 یکی از فعالیتهای زیر پیشنهاد می گردد:

-توسعه یافته میدانشجومعلم با مراجعه به منابع معتبر به مقایسه تطبیقی اهداف آموزش مطالعات اجتماعی در ایران و چند کشور 

 پردازد و در کلاس گزارش می دهد.

ای حرفه متوسطه دوم دوره و ایحرفهپیش متوسطه اول ی ابتدایی، دورهبا مطالعه محتوای آموزشی مطالعات اجتماعی در دوره

 دهد. ارتباط طولی آنها را مورد نقد و بررسی قرار می

 

 یازهایبا نری مطالعات اجتماعی برای دانش آموزان یادگی-فصل سوم: آشنایی و کاربرد روش های یاددهی

 ژهیو

 الگوی آموزش مستقیم در فرایند آموزش مطالعات اجتماعی -

 )ساختارگرایی( در فرایند آموزش مطالعات اجتماعی  E3الگوی تدریس -

 الگوی تدریس کاوشگری در فرایند آموزش مطالعات اجتماعی  -

 اجتماعیالگوی حل مسأله در فرایند آموزش مطالعات  -

 روش بارش مغزی در فرایند آموزش مطالعات اجتماعی -

 الگوی دریافت مفهوم در فرایند آموزش مطالعات اجتماعی -

 الگوی ایفای نقش در فرایند آموزش مطالعات اجتماعی -

 روش گردش علمی در فرایند آموزش مطالعات اجتماعی -

 آموزش به کمک بحث گروهی در فرایند آموزش مطالعات اجتماعی -
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 الیتهای یادگیری: فع

 گردد: یم شنهادیپ ریز یتهایاز فعال یکی

دانشجومعلم باید دو الگوی تدریس معرفی شده  در این فصل را بر روی دو دانش آموز به طور عملی اجرا  و مقایسه و یافته ها را 

 در کلاس ارائه نماید.

اجتماعی به دانش آموزان با نیازهای ویژه را انتخاب و آن یک مقاله معتبر و مناسب  در حوزه آموزش مطالعات  دیدانشجومعلم با

 کند.را در کلاس ارائه

بر اساس یکی ازروشهای تدریس بالا، یکی از مفاهیم درس مطالعات اجتماعی را در نظر گرفته و برای آن فعالیت  دیدانشجومعلم با

 در کلاس گزارش دهد. طراحی و اجرا نماید و( IEPشده )در بستر برنامه آموزش فردییادگیری 

 

 آموزان با نیازهای ویژهفصل چهارم: روشهای ارزشیابی از مفاهیم و راهبردهای مطالعات اجتماعی در دانش

 آشنایی و کاربرد روشهای ارزشیابی نظیر کارپوشه و سنجش عملکردی در فرایند آموزش مطالعات اجتماعی .   -

 فعالیتهای یادگیری: 

 گردد: یم شنهادیپ ریز یتهایاز فعال یکی

دانشجومعلم باید روشهای ارزشیابی را مورد بررسی و پیشنهادات لازم برای انطباق با محتوای آموزش مطالعات اجتماعی را در 

 کلاس ارائه نماید.

 . دیدر کلاس ارائه نمابرای موضوع تدریس شده در فصل قبل روشهای ارزشیابی را طراحی و اجرا  دیدانشجومعلم با

 

 ردهای تدریس و یادگیری. راهب0

های آموزشی از جمله پاور پوینت و بهره گیری از فیلم های کوتاه آموزشی )به ویژه مدرس این درس، علاوه بر استفاده از نرم افزار

گیری از فرصت حضور فیلم های برگزیده از جشنواره الگوهای برتر تدریس(، بستر کاربست مفاهیم آموزشی را با بهره

ان در کلاس درس و اجرای عملی فعالیت های آموزشی )طراحی و اجرای روش های تدریس و ارزشیابی( فراهم دانشجومعلم

 آورد. 

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

راهنمای مطالعات اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی، معاونت برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آمـوزش و  -4

 پرورش استثنایی. 

 ایحرفه متوسطه دوم دوره و ایحرفهپیش متوسطه اول دوره ابتدایی، یدورهآموزش مطالعات اجتماعی کتاب های  -2

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2
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 ارزشیابی تکوینی: 

 یاجرا م را یریادگی یتهایفعال یو اجرا یطراح ندیفرا یدرس، دانشجومعلمان به طور عمل نیاز ا ینیتکو یابیارزش ندیدر فرا

 نمره( 1. )ندینما

 ارزشیابی پایانی: 

 نمره( 42) یآزمون کتب

 : کارپوشه

 نمره( 1)های فعالیت های آموزشی طراحی و اجرا شده نمونه



 

 

040 

 

 

 «نیازهای ویژه  ادانش آموزان بکتاب دینی و قرآن به روش تدریس »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:  .9

امری مقدس است اما موفقیت درآن در گرو شناخت اصول و روشهای آموزشی متناسب با آموزش مفاهیم دینی به کودکان گرچه 

آن است. به عبارت دیگر آموزش مفاهیم دینی نیز مانند هر علم دیگری نیاز به شناسایی و به کارگیری اصول و روشـهای صـحیح، 

اوه بر آشنایی و کاربرد اصول و روشهای آموزش کارآمد و مؤثر دارد. بر این اساس در این درس تلاش می شود دانشجومعلمان عل

 دینی به دانش آموزان با نیازهای ویژه، با ساختار، اهداف و محتوای برنامه درسی آموزش دینی به این دانش آموزان آشنا شوند. 

 مشخصات درس

 عملی -نظرینوع درس: 

 ع(4ن+4)2تعداد واحد: 

 17تعداد ساعت: 

  CKشایستگی کلیدی:

 -نیاز: پیش
 استاد متخصا برای تدریس: 

و قرآن  ینید یمولفان کتاب درس

 ای ژهیو یازهایدانش آموزان با ن

حداقل پنج سال سابقه  یمعلم دارا

به  دینی و قرآندرس  سیتدر

 ژهیو یازهایدانش آموزان با ن

و قـرآن بـه دانـش آمـوزان بـا نیازهـای  ینیکتاب دروش تدریس نام درس به فارسی:

 ویژه

 انگلیسی:نام درس به 
Teaching Methods of the religious book and Qur’an to Students 

with special needs 

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشوومعلم قادر خواهد 

 بود:

 اصول اساسی آموزش مفاهیم دینی به دانش آموزان با نیازهای ویژه را بیان کند.  -4

در فرایند آموزش دینی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه را به کار روشهای اساسی  -2

 ببندد.

 ساختار، اهداف و محتوای آموزش دینی به دانش آموزان با نیازهای ویژه را بشناسد. -1

با توجه به اصول و روشهای آموزش دینی و با در نظر گرفتن محتوای آموزشی،  -1

فعالیتهای یادگیری )طراحی و اجرای روشهای تدریس و ارزشیابی توصیفی( را برای 

 ( به کار ببندد.IEPدانش آموزان با نیازهای ویژه را در قالب برنامه آموزش انفرادی )

 ک معنی آیات قران کریم را به کار ببندد. راهکارهای آموزش روخوانی و در -3

 فرصتهای یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: .5

 آشنایی و کاربست اصول اساسی آموزش مفاهیم دینی به کودکان با نیازهای ویژه فصل اول:

 اصل سهولت

 اصل آموزش گام به گام بر مبنای تحلیل تکلیف

 اصل مداومت و استمرار

 اصل آگاهی بخشی

 تفاوت های فردی اصل
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 های زندگیاصل تعمیم به موقعیت

با نگاه انتقادی به جستجو و شناسایی اصول اساسی آموزش مفاهیم دینی به دانش آموزان با نیازهای ویژه  یادگیری: فعالیتهای

  بپردازد و به کلاس گزارش دهد.

 

 با نیازهای ویژه  آشنایی و کاربست روشهای اساسی آموزش مفاهیم دینی به کودکانصل دوم: ف

 روش استفاده از مثال -

 روش قصّه گویی -

 روش یادآوری نعمتهای الهی -

  روش نمایشی )نمادین( -

 مستقیم زشموآ روش -

اساسی آموزش مفاهیم دینی به دانش آموزان با نیازهای ویژه  روشهایشناسایی  با نگاه انتقادی به جستجو، یادگیری: فعالیتهای

 د.کلاس گزارش ده بهبپردازد و 

 

در دوره ساختار اهداف و محتوای آموزش دینی به دانش آموزان با نیازهای ویژه آشنایی با فصل سوم: 

 ابتدایی:

شناخت خداوند از طریق نعمت ها؛ آشنایی و انجام دعا به عنوان راه ارتباط با خداوند، آشـنایی بـا دیـن بـه  خداشناسی: -

 ه های قدرت و عظمت خداوندعنوان راهی برای رسیدن به خدا،  آشنایی با نشان

سلام کردن؛ غـذا  خالقیمانندامفاهیم و کاربرد  شناییآ :همرروزندگی ز در زنیارد مو آداب و اخلاق اسلامی  -

خوردن؛ پاکیزگی؛ نیکی به پدر و مادر؛ احترام به دیگران؛ محبت به حیوانات؛ راستگویی؛ اسـراف نکـردن؛ کمـک بـه 

  یت پذیری؛ رعایت نوبت؛ مسئولشناسیرقددیگران؛ دوستیابی؛ 

: آشنایی با مفهوم راهنما؛ آشنایی با پیامبران بزرگ؛ آشنایی باحضرت محمد )ص( به عنوان آخرین پیامبر الهی؛ پیامبری -

ندگی ه زشنایی با شیوآ؛ آشنایی با دین اسلام؛ آشنایی با قرآن به عنـوان کتـاب دینـی مسـلمانان؛ آشـنایی بـا عیـد مبعـث

 م)ص(سالامی اپیامبرگر

؛ حضرت علی )ع(و ویژگی های اخلاقی و رفتاری  آشنایی مختصر با زندگی ؛ آشنایی با اسامی دوازده امام گرامی امامت:  -

آشنایی با زندگی حضرت فاطمه)س(؛ آشنایی با زندگی امام حسن)ع(، امام حسین )ع(، امام سجاد )ع(، امام جواد )ع(، 

 امام رضا)ع( و امام دوازدهم حضرت مهدی )عج(.

آشنایی با نحوة وضو گرفتن؛ آشنایی با نماز  و آداب مربوط به آن، چگونگی نماز خواندن و بـه عنـوان بهتـرین  احکام: -

ان قضا به عنوآداب روزه شنایی با آهای نماز؛ آشنایی با نحوة خواندن نماز صـبح؛ عبادت؛ شناخت قبله؛ آشنایی با وقت

 .سالمیم احکااز ایکی 
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نتایج اعمال خوب و بد در جهان آخرت؛ آشنایی با مفهوم جهان آخرت به عنوان جـایی بـرای دریافـت آشنایی با  جهان آخرت: -

 نتیجۀ کارهای خوب و بد.

   :یادگیری فعالیتهای

اهـداف و محتـوای ایـن درس را در  ،با استفاده از کتب درسی آموزش دینی دوره ابتدایی دانش آموزان  با نیازهای ویژه ، سـاختار

 اهداف و محتوا ترسیم نموده و به لحاظ انطباق با ویژگی های شناختی دانش آموزان با نیازهای ویژه تحلیل نماید.  جدول دوبعدی

 

در آموزش مفاهیم ( IEP) انفرادیفصل چهارم: طراحی و اجرای فعالیتهای یادگیری مبتنی بر برنامه آموزش 

 درس دینی و قران

در مفاهیم و های دوم تا ششم ابتدایی آموزان با نیازهای ویژه در پایهبه دانش ینییوه های تدریس مفاهیم آموزش دش کاربست -

 مهارتهای خداشناسی، آداب و اخلاق اسلامی در زندگی روزمره، پیامبری، امامت، احکام، جهان آخرت و روان خوانی قران کریم.

های دوم تا ششم ابتدایی در مفاهیم و ای ویژه در پایهآموزان با نیازهدانشاز ارزشیابی توصیفی راهکارهای طراحی و اجرای  -

 و روان خوانی قران کریم. جهان آخرت م،مهارتهای خداشناسی، آداب و اخلاق اسلامی در زندگی روزمره، پیامبری، امامت، احکا

 :فعالیتهای یادگیری

ن با نیازهای ویژه ، برای یکی از مفاهیم دانشجومعلمان باید با توجه به اصول و روشهای تدریس آموزش دینی به دانش آموزا

 آموزشی فعالیتهای یادگیری شامل )روش تدریس و ارزشیابی توصیفی( را طراحی و اجرا نمایند. 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

 یهـا در جشـنواره دهیـمعلمـان برگز یموضـوع یآموزش یلمهایاز ف م،یمستق سیدرس، مدرس علاوه بر تدر نیبه منظور آموزش ا

 میبسـتر کاربسـت مفـاه یفـراهم سـاز نیو همچنـ یریادگیـو گسـترش  قیاستفاده خواهد نمود. به منظور تعم سیبرتر تدر یالگو

 یروش ها یو اجرا ی)طراح یآموزش یتهایفعال یعمل یدرس و اجرا کلاسفرصت حضور دانشجومعلمان در مدرسه و  ،یآموزش

 گردد. ی( فراهم میابیو ارزش سیتدر
 

 بع آموزشیمنا. 4

 منبع اصلی:

 های آسمانی و قرآن)نیازهای ویژه( سازمان آموزش و پرورش استثناییراهنمای معلم تعلیمات دینی، هدیه  -4

 کتب آموزش دینی و قران پایه های دوم تا ششم ابتدایی دانش آموزان با نیازهای ویژه   -2

 

 منابع فرعی:

باهنر، تهران، سـازمان تبلیغـات اسـلامی، شـرکت چـاپ و آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد، ناصر  -4

 4157نشر بین الملل، 
 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2
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در فرایند ارزشیابی تکوینی از این درس، دانشجومعلمان به طور عملی فرایند طراحی و اجرای فعالیتهای ارزشیابی تکوینی:  

 نمره(1یادگیری را اجرا می نمایند. )

 (نمره42) آزمون کتبیارزشیابی پایانی: 

 نمره(1)های فعالیت های آموزشی طراحی و اجرا شدهنمونهکارپوشه: 
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  «آنهارفتاری و روشهای اصلاح هیوانی و اختلالات »: سرفصل درس

 آنمنطق  معرفی درس و :9

ی دوبخشی دارد. در بخش آشنایی با این درس ماهیت. ستآنهاو اصلاح  رفتاری و یجانیهموضوع این درس اختلالات 

کار معلم غربالگری با می شوند. در اینجا با مدل تشخیصی مبتنی بر نشانه ها روبرو  انانشجومعلمد رفتاری و یجانیهاختلالات 

رو ببا مدل رفتاری رو انانشجومعلمددر بخش دوم یعنی اصلاح رفتار . اجرای سیاهه های رفتاری و ارجاع به متخصص است

با رفتار مشکل ساز است و نه اختلال رفتاری. پیش از این اصلاح رفتار بر حذف رفتار مشکل شان سروکارند. در اینجا هست

تاکید بر ایجاد رفتارهای سازنده است. نکته دیگر در اصلاح رفتار تکیه بر تحلیل کاربردی رفتار است. اکنون اما داشت تاکید 

که می تواند همان تیم آموزش انفرادی باشد استفاده  مداخلهو از تیم طراحی  فردجای طراحی و مداخله توسط یک امروزه ب

 می شود.

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 2 تعداد واحد:

 12تعداد ساعت:

 موضوعی ck شایستگی کلیدی:

 -پیشنیاز: 

روانشناسی  متخصص استاد متخصا:

بالینی و کودکان استثنایی و علوم تربیتی 

 بقه تخصصی سال سا 3با حداقل 

  آنهارفتاری و روشهای اصلاح هیجانی و اختلالات نام درس به فارسی: 

 نام درس به انگلیسی: 
Emotional and behavioral disorders and their correction 

methods 

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشوومعلم قادر 

 خواهد بود:

 آشنا شوند. رفتاری هیجانی و اختلالات ختی و بالینی با ویژگیهای رفتاری، شنا

 شناخت پیدا کرده و استفاده کنند. رفتاراز انواع روشهای اصلاح  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت5

  رفتاری و یجانیه اختلالاتنشانه های  فصل اول:

 تعریف نشانه و اختلال

 یرفتار و یجانیهآشنایی با اختلالات  

 )سیاهه رفتاری آخنباخ( رفتاری و یجانیهآشنایی با سیاهه های غربالگری اختلالات 

 )ارجاع( رفتاری و یجانیهنقش معلم در برخورد با نشانه های اختلالات 

 فعالیتهای یادگیری:

 یکی از موارد زیر پیشنهاد می شود:

)که  تشخیص نشانه ها و غربالگری نه تشخیص اختلال در جهت رفتاری و یجانیهنشانه های اختلالات دانشجومعلم باید با  

 شده و در کلاس گزارش دهد. آشنا امری کاملا تخصصی است(
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 ارائه کند.کلاس  بهروی یک کودک اجرا و بر یک چک لیست را دانشجومعلم باید  

 

 آنسبب شناسی و رفتار مشکل ساز تعریف  فصل دوم:

 نتعریف رفتار مشکل ساز و ملاکهای تشخیص آ 

 آثار منفی رفتار مشکل ساز 

 مبحث نارسایی 

 فعالیتهای یادگیری:

 یکی از موارد زیر پیشنهاد می شود:

 آثار منفی رفتار مشکل ساز آشنا گردد.دانشجومعلم باید با 

 را بشناسد. وجود رفتار مشکل ساز در نمونه های رفتاری ارائه شده )فرضی یا واقعی(دانشجومعلم باید 

 مشکل ساز آشنا گردد. سبب شناسی نادرست رفتارد با دانشجومعلم بای

 

  ، فرضها و مفاهیم وابستهآناجرای و  سنجش کارکردی :سومفصل 

، کارکرد تقویت منفی، کارکرد تقویت مثبت، فرض دوم رفتار در خدمت کارکردها، فرض محیط حمایت کننده کنونی 

فرض چهارم ، کارکرد رفتار کیه بر مداخله های مثبت متمرکز برفرض سوم تغییر رفتار با ت، کارکرد تحریک یا تنظیم حسی

 .گروهی بودن فرایند ارزیابی کارکردی

شناسایی پیشایندها و پیایندهای رفتار ، تعریف رفتارهای مشکل ساز دانش آموز، )گردآوری اطلاعات ( سنجش محیط کنونی 

توصیف روابط تابعی پیشایندها و پیایندها با ، یدادی موثرشناسایی عوامل رو، مبنای الگوی فرضیه آزمایی( مشکل ساز )بر

 .رفتار مشکل ساز

 فعالیتهای یادگیری:

 یکی از موارد زیر پیشنهاد می شود:

 کند. فرضهای ارائه شده برای رفتار مشکل ساز در نمونه ای ارائه شده شناسایی و تحلیلدانشجومعلم باید  

 دی آشنا شود. فرضهای سنجش کارکردانشجومعلم باید با  

 با مراحل انجام سنجش کارکردی آشنا شود.دانشجومعلم باید  

 را اجرا کند.مراحل انجام سنجش کارکردی در نمونه رفتاری ارائه شده دانشجومعلم باید  

 

 آن کاربست مداخله های مبتنی بر و کارکردهای رفتار مشکل ساز : چهارمفصل 

 کارکرد تحریک یا تنظیم حسی رفتار مشکل ساز، فتار مشکل سازتقویت منفی رو کارکردهای تقویت مثبت  

 رابطه تحلیل کارکردی با سنجش کارکردی 

 تدارک موقعیتهای سازنده 
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 )در تیم آموزش انفرادی( تدوین طرح جامع مداخله 

 و انتخاب آنها ویژگیهای راهبردهای مداخله 

 فعالیتهای یادگیری:

 یکی از موارد زیر پیشنهاد می شود:

 با کارکردهای رفتار مشکل ساز آشنا شود.دانشجومعلم باید  

 را بشناسد.کارکردهای رفتار مشکل ساز در نمونه ارائه شده دانشجومعلم باید  

 با تدوین مداخله عملکردی آشنا شود.دانشجومعلم باید  

 

 یم حسیتحریک یا تنظو تقویت منفی و تقویت مثبت  راهبردهای مداخله ای مبتنی بر :پنومفصل 

، بکارگیری قرارداد مشروط، تقویت رفتارهای مناسب، استفاده از راهکارهای تقویت افتراقی، تقویت رفتار مناسب جانشین 

 تقویت مدیریت رفتاری خود

 راهبردهایی دستکاری شرایط پیشایندی و پیایندی رفتار مشکل ساز، آموزش راهبردهای گریز و یا پرهیز از رفتار مشکل ساز 

 راهبردهای تنظیم حسی، راهبردهای کاهش حسی، ردهای افزایش حسیراهب 

 فعالیتهای یادگیری:

را مقایسه و در کلاس  مثبت و تقویت منفی و تحریک یا تنظیم حسیراهبردهای مداخله ای مبتنی بر تقویت دانشجومعلم باید  

 گزارش کند.

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری 30

ه بر روشهای سخنرانی، گروهی، مباحثه و نمایش فیلم و اسلاید، به دانشجومعلمان فرصتهای به منظور تدریس این درس علاو

داده می  آنها اصلاح روشهای و رفتاری و یجانیه اختلالاتیادگیری مستقیم/ فردی از طریق مطالعه تحقیقات در خصوص 

 شود. 

 منابع آموزشی. 4

بی کارکردی راهبردهای پیشگیری و ترمیم رفتار مشکل ساز در ارزیا (.4132). چندلر لینت ک و دالکویست کارول م-

 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. انتشارات مدرسه. محیطهای آموزشی. مترجم ساسان اسدپور.

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

 ارزشیابی تکوینی: 

 نمره(. 1ومعلمان مورد بررسی قرار می گیرد )در طول نیمسال آموزشی، دانش نظری و فعالیتهای عملی دانشج

 ارزشیابی پایانی: 

 نمره(. 46در پایان نیمسال آموزشی، دانش نظری دانشجومعلمان به صورت کتبی آزمون می شود )
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 «تخصصی زبان»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

آموزش و در  شتریب تیو موفق یلیمختلف تحص هاینهیآموختن در زم یبرا زبان علمبعنوان  یسیبا زبان انگل ییآشنا امروزه

آموزش  حوزه درساده  یسیمتون انگل یدستکم در درک خواندار دیاست. دانشجومعلمان با یدانشجومعلمان ضرور یبراپرورش 

 نشس دادن دادر نیتوانا باشند. لذا هدف اهای مختلف کودکان استثنایی و درباره گروه ژهیوآموزان با نیازهای دانشو پرورش 

 .به دانشجومعلمان است یساده تخصص یسیمتون انگلاز  یدرک خواندار اییو توان یسیانگل یزبان

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 2تعداد واحد: 

 12تعداد ساعت: 

 تخصصیشایستگی کلیدی: 

 انگلیسی زبانپیشنیاز: 

 استاد متخصا برای تدریس: 

متخصص مسلط بر متون و زبان انگلیسی 

آموزش و پرورش کودکان با در 

 نیازهای ویژه

 آموزان با نیازهای ویژهدانشآموزش زبان تخصصی در نام درس به فارسی: 

 نام درس به انگلیسی:
 English for the students of special education 

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشوومعلم قادر 

 خواهد بود:

و  ردیبگ ادی ی راساده تخصص یسیخواندن متون انگلبرای  یاربردک یدانش زبان  -4

 کند. انیب

  را بخواند و بفهمد. یساده تخصص یسیمتون انگل ،یدانش زباناین با کاربرد   -2

 و یرا به زبان گفتار یساده تخصص یسیخود از متون انگل یدرک خواندار  -1

 کند. انیب یفارس ینوشتار

 

 درس و ساختار آن: فرصتهای یادگیری، محتوای .5

 یدر خواندن متون علم یسیفصل اول: ساختمان زبان انگل

 یساده تخصص یسیمناسب خواندن متون انگل یکاربرد یزبان دانش

 یسیزبان انگل یو نحو یبا ساختمان صرف ییآشنا

 یریادگفعالیتهای ی

 یو نحو یدرباره ساختمان صرف یسیانگلخواندن متون  در دهد. حیرا آموخته و توض یسیزبان انگل یو نحو یصرف ساختمان

 و گفتگو کند.بحث جملات 

 

 یساده تخصص یسیدر خواندن متون انگل یفصل دوم: کاربرد دانش زبان

 :یها در حوزه یمتون ساده تخصص خواندن

، ژهیو یدانش آموزان با نیازها آموزش و پرورش یو روشها ی نظریالگوها ،ژهیودانش آموزان با نیازهای آموزش و پرورش 

دانش آموزان با  ،یو فراشناخت یشناخت آموزشهای ،یشناخت و بوم یانسان یالگوها، ژهیودانش آموزان با نیازهای  یزندگ طیمح
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یی، دانش آموزان با آسیب بینایی، دانش آموزان با آسیب ذهنی، اختلال طیف درخودماندگی، اختلالات جسمی شنوا بیآس

 ی.اختلالات رفتار ،یلفعا شیب-یتوجه اختلال کمحرکتی، 

 یریادگفعالیتهای ی

 یاستفاده از دانش زبان یچگونگ .ردیخود آشکارا کمک بگ یاز دانش زبان یساده تخصص یسیمتون انگل دنیخواندن و فهم در

 کند. حیو تشر لیتحلدر کلاس آشکارا  یساده تخصص یسیمتون انگل دنیخود را در خواندن و فهم

 

  یساده تخصص یسیاز متون انگل یدرک خواندار یوشتارو ن یگفتار انیفصل سوم: ب

 در سطح کلمه و جمله و پاراگراف و عنوانی فهمیده است: سیمتون انگلخواندن از آنچه  یگفتار انیب

 فصل از کتاب کیصفحه عنواندار و  کیدر سطح پاراگراف و : است ی فهمیدهسیمتون انگل خواندن ازآنچه  ینوشتار انیب

 یریگادفعالیتهای ی

 .سدیو بنو کند انیب گرانید یرا بفهمد و براشده خوانده  نیکلمات و جملات و پاراگرافها و عناو یمعنا

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

و با مشارکت همه جانبه دانشجومعلمان انجام  یعمل یو اجرا یاریمدرس و به صورت هم تیآموزشهای کلاسی این درس با محور

درک  یفرصت داده شود تا در تفهیم و تفاهم و در هماندیشی و همفکری درباره متون و چگونگ شانیبه ا شود. ضروری استمی

کنند و در هر جلسه متون مرتبط را  انیپرسشهای خود را بمشارکت و  فعالانهباید  لمانآنها مشارکت فعال داشته باشند. دانشجومع

 نات کتاب درسی را باید در کلاس مرور و اجرا کنند.و شفاهی و کتبی بیان کنند. تمری بخوانند و بفهمند

 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:
Kosha, Mansour. 2102. English for the students of special education. Tehran: SAMT pub. 

ین مقالات باید نثر ساده و از مقالات انگلیسی مربوط به موضوعاتی که در منبع اصلی نیامده اند. ا هستندبع اصلی دیگر عبارت امن

 محتوای مقدماتی داشته باشند.

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(2

 ارزشیابی آغازین:

 گیرد.به منظور تعیین سطح اطلاعات علمی پیشنیاز در این درس قبل از شروع فعالیتهای آموزشی انجام می

 

 نمره 8ارزشیابی تکوینی: 
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شود. مدرس به کارهای عملی امتیاز بدهد. و مشارکت دانشجومعلمان در مباحث کلاسی انجام می در طی اجرای تکالیف درسی

 حضور فیزیکی دانشجومعلمان در کلاس درس مهم و امتیازآور است. 

 

 نمره 95ارزشیابی پایانی: 

 است. یبع درسامن یو متشکل از محتوا یکه مبتن ردیگیآزمون کتبی صورت م کیدر قالب 
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 «انفرادیاصول آموزش  و مبانی »صل درس: سرف

 :. معرفی درس و منطق آن9

های آموزان دورهها و نیازهای خاص خود هستند اما این موارد در بین دانشتمامی افراد یک جامعه دارای تواناییها، ضعف      

بد. برنامه آموزش فردی شده، طرحی یاهای یادگیری متفاوتی برخوردارند عینیت بیشتری میمختلف تحصیلی که از توانمندی

فرصت  گردد وهای تحصیلی طراحی میهای آموزشی است که به منظور رفع نقاط ضعف موجود در زمینهتر از فعالیتگسترده

بایست یک برنامه آموزشی آموزانی می. چنین دانشکندآموزان دارای نیازهای ویژه تامین میرا برای دانشمتناسبی های آموزشی 

تواند آموزش و یادگیری انجام شود می این برنامه درستاگر های آنها تنظیم شده باشد. شده داشته باشند که بر اساس نیاز 4ردیف

کند تا شناخت اصول و قوانین برنامه و چگونگی تدوین آن به دانشجومعلم کمک می دانش آموزان را تا حد زیادی بهبود ببخشد.

سطح در راستای ارتقا   با کسب تجربه کار تیمی وبشناسد  فردی شدهین محتوای برنامه آموزش بتواند وظایف خود را در تدو

 . بکوشدآموزان با نیازهای ویژه دانشآموزشی و توانبخشی 

 مشخصات درس

 عملی-نظرینوع درس: 

 ع(4ن+4) 2تعداد واحد:

 17تعداد ساعت:

 CKشایستگی کلیدی: 

روان شناسی و آموزش پیشنیاز: 

 /(4)با نیازهای ویژه وزاندانش آم

با تاکید بر روان شناسی رشد

 کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه

استاد متخصا برای تدریس: 

متخصص روان شناسی مسلط بر 

 آموزشی انفرادیبرنامه 

 انفرادی آموزش اصولو  یمبان نام درس به فارسی:

 Individualized Education Program (IEP) نام درس به انگلیسی:

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشوومعلم قادر 

 خواهد بود:

به بیان آنها با آشنایی با مفاهیم، تعاریف، قوانین و اصول برنامه آموزش انفرادی  -

 بپردازد.

با شناخت تیم تدوین کننده برنامه آموزش انفرادی، اهداف و وظایف آنها را بیان    -

 کند.  

آوری منابع اطلاعاتی مورد نیاز و حوزه های مورد بررسی، به جمعبا شناخت   -

 بپردازد.اطلاعات 

با شناخت مراحل تدوین ومولفه های برنامه آموزش انفرادی )از تعیین سطح کنونی   -

 تا ارزشیابی( به تدوین آن اقدام نماید.

 پس از تدوین برنامه آموزش انفرادی، آن را اجرا و بازنگری کند. -

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنت. فرص5

 انفرادی: مبانی برنامه آموزش 9فصل 

 وسیر تحولی آنها انفرادیتعاریف  برنامه آموزش مفاهیم و  -

 انفرادیقوانین و اصول برنامه آموزش  -

                                                 
- (IEP) 0Individualized Education Program   
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 انفرادیمزایا و معایب برنامه آموزش  -

تلف، مفاهیم، تعاریف، اصول و قوانین برنامه آموزش انفرادی را دانشجومعلم از طریق مطالعه منابع مخ فعالیتهای یادگیری :

 درکلاس توضیح دهد.

 

 

 انفرادیآشنایی با اهداف ، وظایف و اعضای تیم  تدوین کننده برنامه آموزش   :5فصل 

  انفرادیاهداف و وظایف تیم تدوین کننده برنامه آموزش 

  شامل : که  انفرادیاعضای تیم تدوین و طراحی برنامه آموزش 

  دانش آموز، مشاور و کارشناس بهداشت روانی، روانشناس، پرسنل پزشکی، تیم توانبخشی) متخصصان

گفتاردرمانی، کاردرمانی ،شنوایی شناسی، بینایی سنجی، فیزیوتراپی(، مددکار اجتماعی، معلم آموزش 

 عمومی، معلم آموزش ویژه، مدیر مدرسه، والدین 

 فعالیتهای یادگیری:

دانشجومعلم باید اطلاعات لازم را در خصوص موضوع فصل از منابع مختلف جمع آوری کند و نقش هر یک از اعضا و          

اهداف تیم را در کلاس بیان کند. از طریق فعالیت گروهی در کلاس، هریک از دانشجومعلمان در نقش یکی از اعضای تیم تدوین 

 .نوان عضوی از گروه جمع آوری و در کلاس ارائه نمایدقرار گرفته و تمام اطلاعات مورد نیاز را به ع

 

 انفرادیمنابع اطلاعاتی مورد نیاز و حوزه های مورد بررسی جهت تنظیم برنامۀ آموزش فصل سوم: آشنایی با 

  : منابع دریافت اطلاعات دانش آموز شامل 

اری دانش آمـوز، سـوابق پیشـرفت تحصـیلی ، آموز،گزارش حضور در مدرسه،گزارش سالیانه آموزشی و رفتبررسی پرونده دانش

گزارش مشاهدات معلم، مشاهده  نیمرخ پیشرفت دانش اموز، سوابق پزشکی و بهداشتی ، گزارش مصاحبه با دانش آموز،  ارزیابی 

 های  تخصصی شناختی ، ارزیابی تخصصی رفتاری 

 یبررسی حیطه های تحصیلی، آموزشی، روانشناختی، پزشکی، جسمانی و اجتماع 

 :فعالیتهای یادگیری

آموز بپردازد و اطلاعات مورد نیاز این فصل را از آن استخراج نماید. دانشجو معلم باید با حضور در مدرسه به بررسی پرونده دانش

دانشجومعلم باید براساس مشاهده و مصاحبه با یک کودک و والدین او اطلاعات مورد نیاز را دریافت نموده و در صورت لزوم به 

 ررسی اولیه بپردازد.ب

 

 انفرادیمولفه های برنامه آموزش فصل چهارم : مراحل تدوین و 

 بررسی شرایط کنونی دانش آموز 

 )تعیین اهداف بلند مدت )سالانه 
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 تعیین اهداف کوتاه مدت 

 تعیین روش های مناسب آموزشی و مداخله ای 

 تعیین محدودیت ها و موانع 

  انطباق برنامه با سطح توانایی 

 زات و فناوری مورد نیازتجهی 

 ملاک های دقیق ارزشیابی 

 نیازهای خدمات انتقال 

 خدمات انتقال مورد نیاز 

 اندازه گیری پیشرفت 

   مدیریت زمان 

 یادگیری: فعالیتهای

عوامل تعیین شده دراین فصل را در قالب کاربرگ   دانشجومعلم باید بر اساس اطلاعات استخراج شده در فصل سوم،         

 ش فردی شده تکمیل نموده و یک برنامه تدوین کند.آموز

 

 انفرادیفصل پنوم : اجرا و بازنگری برنامه آموزش 

  ارائه آموزش و خدمات ویژه بر اساس کاربرگ تهیه شده در فصل چهارم 

 استفاده از خدمات مرتبط و وسایل کمکی مورد نیاز 

 تبیین مسئولیت هر یک از اعضا در اجرای برنامه 

 رتباط و تعامل خانه و مدرسهتوجه به ا 

 شفاف سازی نقش والدین در برنامه 

  نظارت بر پیشرفت دانش آموز 

  ی )در صورت عدم پیشرفت (انفرادبازنگری در فرایند برنامه آموزش 

 ) بازنویسی مجدد برنامه ) در صورت تغییر در فرایند برنامه 

  یادگیری: فعالیتهای
های تعیین شده در فصل چهارم، پیشرفت دانش آموز را نسبت به نقطه شروع فعالیت ولفهدانشجومعلم باید با بررسی م        

مشخص نماید )فعالیتهای صورت گرفته جهت اجرای برنامه را در کارپوشه تحویل دهد(  و تغییرات را )مثبت، خنثی یا منفی( مد 

را انجام دهد یعنی با توجه به نقاط قوت و ضعف دانش  نظر قرار داده و در صورت عدم پیشرفت، بازنگری یا بازنویسی در برنامه

 های جایگزین را انتخاب و برنامه را در بازه زمانی مشخص شده ادامه دهد.ها و شیوهآموز، روش

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0
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شود لذا لازم جام میان عملی و یدر مباحث نظر معلماندانشجوفعال با مشارکت  یواحد درس نیاو یادگیری آموزش        

اهداف و وظایف آنها،  شناخت تیم تدوین کننده برنامه،است پیشنیازهای این درس را بخوبی بدانند. دانشجومعلم باید با 

بپردازد و آموزان درباره مشکلات دانشمنابع اطلاعاتی و حوزه های مورد بررسی،  به جمع آوری اطلاعات همچنین براساس 

 .آموزش فردی شده، یک برنامه طراحی کند های برنامهتدوین ومولفه شناخت مراحلبا  نیز

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی

فرایند تهیه و اجرا و  اهداف، طرح آموزش ویژه فرد)تعاریف، (. 4173)هدیه ، کیوانزاد ؛ مریم ، باشعور لشکری -4

 ناشر:سازمان آموزش و پرورش استثنایی. ارزیابی(

 پژوهشکده استثنایی :ناشر .( IEPبرنامه آموزش فردی شده). (4171)مژگان  ، رمضانی -2

 منابع فرعی   

0- 0-IEP Guide:Learning  Disabilites-Lawrencem.siegel-2112- 

www.nolo.com/legalupdater.  
2- A Guide to the Individualized Education Program U.S. Department of Education                                                                        

www2.ed.gov/parents/needs/speced/iepguide/index.html                                                        

3- Understanding Individualized Education Programs Understood.org 

             www.understood.org/en/school-learning/special-services/ieps/understanding-                         

individualized-education-programs                                                                                                                                                  
  

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری2

 ا طرح پرسش کلاسیتعیین سطح یادگیری دانشجو معلم ب ارزشیابی  آغازین:

 نمره 1 حضور در مدرسه و استخراج اطلاعات ارزشیابی تکوینی: 

 نمره 42آزمون مباحث نظری به میزان  ارزشیابی پایانی:

 نمره 3 آموزش فردی شده  برنامه نگارش یک :کارپوشه 
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 «تیعلولم یدارا افراد با مرتبط نیقوان و ییاستثنا پرورش و آموزش با ییآشنا»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن -9

کارها، اهداف و ابعاد دیگر این نوع تربیت مبتنی بر است. ساز ومند بودن آن عمومی قانوناز جمله ویژگی هایی تربیت رسمی و 

قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع قانونگذار و تصمیم گذار تدوین و تصویب شده است. در همین راستا آموزش وپرورش 

ای برخوردار بوده که می کشور از قوانین و مقررات ویژهآموزان با نیازهای ویژه ضمن تبعیت از قوانین نظام آموزش رسدانش 

ضرورت دارد دانشجو معلمان با این قوانین و اسناد بالادستی موثر در نظام تعلیم و تربیت ویژه آشنا گردند. این واحد درسی دانش 

 قانونی موجود برای ارتقا  آموزش و پرورش استثنایی را در اختیار دانشجومعلمان قرار می دهد.لازم جهت استفاده از ظرفیتهای 

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 ن2تعداد واحد: 

 12 تعداد ساعت:

 CK شایستگی کلیدی:

 نداردنیاز: پیش

 استاد متخصا برای تدریس: 

روانشناسی و علوم   متخصصین

 تربیتی کودکان استثنایی

 س به فارسی: نام در

  تیمعلول یدارا افراد با مرتبط نیقوان یی واستثنا پرورش و آموزش با ییآشنا

 نام درس به انگلیسی: 
Learn about laws related to exceptional education and people 

with disabilities 

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشوومعلم قادر خواهد 

 :بود

 حیطه های آن آشنا شود. یعموم و یرسم تیترب نظام رهنامهبا  -4

به نقد و بررسی بندهای مرتبط با آموزش وپرورش  نیادیبن تحول سندضمن آشنایی با  -2

 استثنایی بپردازد.

 مربوطـه یهـانامه نییآ و ییاستثنا وپرورش آموزش سازمان اساسنامهبا  ییآشنا ضمن -1

 دازد.آن بپر یبررس و نقد به

 ضمن آشنایی با قوانین مربوط به حقوق معلولین، بتواند آنها را نقد نماید.-1

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت-5

 فصل اول: رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی 

 مشخصات کلی نظام تربیت رسمی و عمومی 

 الگوهای نظری زیر نظام های شش گانه  تربیت رسمی و عمومی 

 رخشهای اساسی و تحول آفرین در نظام  تربیت رسمی و عمومی چ

 فعالیت یادگیری:

تحلیـل و بررسـی  دانشجومعلم باید ضمن مطالعـه و جمـع آوری مطالـب نسـبت بـه تحلیـل و بررسـی چرخشـهای اساسـی، .4

 الگوهای نظری زیرنظام ها اقدام نموده و در بحث کلاسی مشارکت نماید.
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های آن از منظر چرخشـهای اساسـی گزارشـی ه یک مدرسه استثنایی و نقد مناسبات و برنامهدانشجومعلم باید ضمن مشاهد .2

 تهیه و به کلاس ارائه نماید.

 

 بخش  دوم :سند تحول بنیادین 

 ضرورت وجود اسناد راهبردی  -

 چشم انداز و اهداف سند تحول -

 راهبردهای کلان  -

 فعالیت یادگیری:

ری مطالب در باره اهداف کلان و راهبردهای اصلی سند تحول بندهای مـرتبط دانشجومعلم باید ضمن مطالعه و جمع آو

 با حوزه آموزش وپرورش استثنایی را احصا  و نسبت به تهیه گزارش و ارائه آن در کلاس اقدام نماید.

 

 فصل سوم: اساسنامه سازمان آموزش وپرورش استثنایی و آیین نامه های مربوطه 

 سی ملی اساسنامه رویکرد برنامه در -

 آیین نامه های مربوطه -

 فعالیت یادگیری:

اساسنامه و آیین نامه های مربوط به آموزش وپرورش استثنایی نسـبت بـه نقـد آنهـا اقـدام  مطالعه ضمن دیبا دانشجومعلم

 نموده و گزارش مربوطه را به کلاس ارائه نماید.

 

 استثنایی بخش چهارم : آشنایی با تشکیلات سازمان و مدارس آموزش و پرورش 

 ساختار و تشکیلات وزارت آموزش وپرورش  

   استثنایی وپرورش آموزش سازمان لاتیتشک و ساختار

 ساختار اداری در سطح استان و مدرسه

 های یادگیری:فعالیت

 وپـرورش آمـوزش سـازمانو  وپـرورش آمـوزش وزارت بحـث و بررسـی سـاختار اداری مطالعـه ضـمن دیبا دانشجومعلم .1

 .  دینما ارائه کلاس به را مربوطه گزارش و نموده اقدام آنها نقد به تنسب  ییاستثنا

 

 فصل پنوم :  آشنایی با قوانین مرتبط با افراد دارای معلولیت

 قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت -

 قوانین بین المللی مربوطه  -

 فعالیت یادگیری:
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 گـزارش و نمـوده اقـدام آنهـا نقـد به نسبتاره تناسب قوانین و مقررات موجود بحث در بو  مطالعه ضمن دیبا دانشجومعلم           

 .دینما ارائه کلاس به را مربوطه

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

گیرد. دانشجو معلم بایـد کلاسی شکل میو  یدر مباحث نظر معلماندانشجوفعال با مشارکت  یواحد درس نیاو یادگیری آموزش 

ی با قوانین و مقررات و اسناد مرتبط با حوزه آموزش وپـرورش دانـش آمـوزان بـا نیازهـای ویـژه و افـراد دارای بتواند ضمن آشنای

 معلولیت به نقد و بررسی آنها در کلاس از طریق مشارکت فعال و تهیه گزارش مکتوب بپردازد.

 . منابع آموزشی4

 مبانی نظری سند تحول بنیادین -

 سند تحول بنیادین  -

 مان آموزش وپرورش استثناییاساسنامه ساز -

 ییاستثنا وپرورش آموزش سازمانقوانین و آیین نامه های  -

 تیمعلول یدارا افراد از تیحما جامع قانون -

  مربوطه یالملل نیب نیقوان -

 سازمان و قوانین آموزش و پرورش تالیف احمد صافی انتشارات سمت  -

 

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 2

 کوینی: ارزشیابی ت

ای نیز امتیاز تواند به فعالیتهای کتابخانهدهد. مدرس میدر طی تدریس، مدرس دانشجومعلمان را در مباحث کلاسی مشارکت می

تواند یکی از موضوعات مرتبط بدهد. حضور فیزیکی دانشجومعلمان در کلاس درس بسیار مهم و امتیازآور است. دانشجومعلم می

 نمره(.1یه نماید) را انتخاب و در کلاس ارا

 ارزشیابی پایانی: 

 نمره(. 45گیرد که شامل همه مطالب درسی است) در قالب یک آزمون کتبی صورت می 
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 «آشنایی با عدل الهی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:  .9

صـائب طبیعـی از مهمتـرین آشنایی با مبحث عدل الهی و چگونگی تشریح آن در نظام خلقت و چگونگی توجیه بلاها و نقصها و م

مباحثی است که دانشجومعلمان باید با آن آشنا گردند تا بتوانند در مواجهه با اولیا  و دانش آموزان استثنایی به شـبهات و ابهامـاتی 

که در رابطه با وجود تبعیض در نظام آفرینش و الهاماتی که در خصوص مقوله عدالت الهی مطرح می شـود پاسـخی منطقـی ارائـه 

مایند. برخی از اولیا  و دانش آموزان استثنایی وجود معلولیت را نوعی بی عدالتی و عدم رعایت عدل الهی تلقـی مـی نماینـد لـذا ن

توجیه ایشان در این خصوص ضروری است که ضمن رفع ابهامات، زمینه پذیرش منطقی معلولیت را در ایشان همـوار مـی نمایـد و 

 ی کند که این موضوع موجب تعامل بهینه ایشان با برنامه های آموزشی تربیتی مدرسه می شود.بهداشت روانی خانواده را تأمین م

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد 4تعداد واحد: 

 46تعداد ساعت: 

شایستتتتتگی کلیتتتتدی: 

 تخصصی

 -پیشنیاز: 

استتتاد متخصتتا بتترای 

ـــاتید دارای تتتتدریس:  اس

 مجوز گروه معارف اسلامی

 ی عدل الهایی با آشننام درس به فارسی: 

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشوومعلم قادر خواهد 

 بود:

تعاریف مختلف مفهوم عدل الهی را بیان نموده و در این خصوص مثالهایی از نظام خلقت و  - 

 اجتماع بیان نماید.

 قایسه نماید. با دیدگاههای مطرح در مقوله عدل الهی آشنا شده و آنها را با هم م -

ضمن دفاع منطقی از استقرار عدل الهی در نظام آفرینش، تفاوتهای موجود در نظام خلقت و  -

 به خصوص در زمینه نقائص و آفات و بلایا و مصائب را تحلیل نماید.

ضمن آشنایی با انواع شرور در نظام خلقت، مفاهیمی چون بلا و رضا و قضا و قدر الهی و  -

 را تبیین و تشریح نماید. انواع کیفر الهی

 فرصتهای یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: .5

 فصل اول: تیین مفهوم عدل در نظام آفرینش 

 انواع تعاریف عدل در نظام خلقت  -

 بررسی دیدگاههای اشاعره و معتزله، حسی مذهبان و حکمای اسلامی در خصوص عدل  -

 فهوم فلسفی بررسی دیدگاه ملاصدرا در مورد عدل در م -

 فعالیتهای یادگیری:

دانشجومعلمان باید ضمن آشنایی با تعریف دقیق مفهوم عدل الهی، تفاوتها و تشابهات دیدگاههای مختلـف را در ایـن مقولـه در  -

 کلاس بیان و مقایسه نمایند.

 

 در نظام خلقتفصل دوم: بررسی مقوله وجودی تفاوت یا تبعیض و آفات 

 در نظام خلقت  ضیتبع ایفاوت تبررسی وجودی موضوع  -
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 بررسی مقوله فنا و نیستی در نظام خلقت  -

 بررسی مقوله وجود آفات و بلاها در نظام خلقت  -

 تبیین مقوله خیر و شر در نظام هستی -

 فعالیتهای یادگیری:

ام خلقت، نسبت مفاهیم مذکور و آفات و بلاها در نظ ضیتبع ایتفاوت دانشجومعلمان باید ضمن تبیین موضوعات مربوط به وجود  -

 را با مقوله عدل الهی تحلیل نموده و در خصوص مباحث خیر و شر و فنا و نیستی به بحث بپردازند.

 

 فصل سوم: بررسی نظام طولی و عرضی پدیده ها در آفرینش

 نشیها در آفر دهیپد یو عرض ینظام طولبا عنایت به  ضیتبع ایتفاوت بررسی  -

 در جهان هستی با تکیه بر قرآن و استدلالهای عقلی  بررسی نظام طولی -

 بررسی نظام عرضی در نظام خلقت  -

 بررسی موضوع سنت الهی و مفاهیم قضا و قدر و جبر و اختیار  -

 فعالیتهای یادگیری:

الهـی و مفـاهیم  دانشجومعلمان باید با عنایت به وجود تفاوت در نظام آفرینش به تبیین مباحث مربوط به چگونگی اجـرای سـنت -

مربوط به نظام طولی و عرضی خلقت بپردازند و مفاهیم تبعیض و تفاوت را با هم مقایسه نموده و نسبت آنها را با مقوله عـدل الهـی 

 تحلیل نمایند.

 

 فصل چهارم: بررسی مقوله خیر و شر در نظام خلقت

 مسئله دوگانگی نظام هستی  -

 آمیختگی خوبی و بدی در نظام هستی  -

 نسبی بودن شر  -

 جایگاه شر از منظر عدل الهی -

 جایگاه بلا در نظام آفرینش -

 بررسی مجازاتهای دنیوی و اخروی  -

 فعالیتهای یادگیری:

دانشجومعلمان باید با بررسی مصائب و بدیها و شرور در نظام آفرینش، دیدگاه اسلامی در خصوص موضوعات مذکور بـه ویـژه  -

 ا در کلاس تبیین نمایند.در رابطه با عدل الهی ر

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با پرسش و پاسخ و مشارکت دانشجویان و انجام بحث گروهی در کلاس انجام می 

 پذیرد.
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 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:

 (. عدل الهی. تهران: نشر صدرا.4137مطهری، سید مرتضی. )  -

 ردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. راهب2

 ارزشیابی تکوینی: 

 نمره( 1فعالیتهای یادگیری کلاسی )

 ارزشیابی پایانی: 

 نمره( 42آزمون کتبی )
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 «اختلالات یادگیری»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

ند روانشناختی پایه شود که در یک یا چند فرایاختلال یادگیری به گروهی ناهمگن از کودکان و دانش آموزان اطلاق می اصطلاح 

، نوشتن، خواندن ،ری مهارت های گوش دادن، سخن گفتنباشند .این کودکان مشکلات عمده ای را در فراگیدچار مشکل می

ال این اختلال ها در افراد درونی هستند و فرض کلی بر آن است که به علت اختل .دهندل یا محاسبات ریاضی نشان میاستدلا

و احتمال داردکه در هر مرحله از دوران زندگی رخ دهد. هر چند ممکن است با شرایط  دستگاه عصبی مرکزی به وجود می آیند

اختلال های هیجانی ( یا عوامل بیرونی)فرهنگی،آموزشی( همراه باشد  ،لولیت ساز دیگر)مانند مشکلات حسی، ناتوانی هوشیمع

از جمله: )تواند پیامدهای کارکردی منفی در طول عمر داشته باشد یستند. این اختلال مییا عوامل ن ولی نتیجه ی این شرایط

و نشانه انشناختی و سلامت روان نامناسب رو کاهش بهزیستی، ره منفی،کاهش پیشرفت تحصیلی، افزایش ترک تحصیلخودپندا

، مداخلات مورد نیاز ارائه ارزیابی، نه شناسایی،می توان با افزایش سطح آگاهی عمومی در زمیدر حالیکه  ( و...های افسردگی 

و از تسری مشکلات در سطوح بالاتر جلوگیری پیامدهای سلامت روانی مطلوبی را پیش بینی عاطفی حمایت های  اجتماعی و 

  نمود.

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 1تعداد واحد: 

 ساعت 17 تعداد ساعت:

 CK شایستگی کلیدی:
 -نیاز: پیش

تخصا برای استاد م

متخصص  معلم تدریس:

در زمینه روانشناسی و علوم 

حداقل پنج  یدارا تربیتی

به دانش  سیسال سابقه تدر

 ژهیو یازهایآموزان با ن

 اختلالات یادگیری نام درس به فارسی:

 Learning disorders نام درس به انگلیسی:

ادر خواهتد پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یتادگیری دانشتوومعلم قت

 بود:

ــادگیری آشــنا  -4 ــات ی ــا ســیر تحــول تعــاریف ، تاریخچــه ، شــیوع و ســبب شناســی اختلال ب

 شده و به درستی تحلیل نماید.

ـــای تشخیصـــی و  -2 ـــا معیاره ـــاطفی، هیجـــانییژگـــیو ب ـــناختی، ع ـــای ش ـــاری و  ،ه رفت

 اجتماعی دانش آموزان با اختلالات یادگیری  آشنا شده و آن را بیان نماید.

ــدن،  -1 ــص در خوان ــا نق ــوزان ب ــش آم ــب دان ــادگیری در قال ــات ی ــدی اختلال ــه بن ــا طبق ب

 نوشتن و ریاضی آشنا شده و بتواند بین آن ها تمیز قائل گردد.

ــی -1 ــه ای مبتن ــای مداخل ــادگیری ، اصــول آن و روش ه ــاددهی و ی ــای موثری ــا رویکرده  ب

ا شــود و درکلــاس آن خوانــدن ، نوشــتن و ریاضــی آشــن بــر نیــاز هــر گــروه ازاسپســیفایرهاس

 را به کار گیرد.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 فصل اول: مبانی نظری

 سیر تحولی تعاریف اختلالات یادگیری  -

  تاریخچه ، شیوع ، سبب شناسی اختلالات یادگیری -
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 فعالیت های یادگیری:

از منابع مختلف جمع آوری کرده و با نظارت استاد به ارائه دانشجو معلم قادر باشد اطلاعات لازم در خصوص موضوع فصل را 

 بخشی از آن در کلاس با تهیه پاور پوینت بپردازد.

معیارهای تشخیصی ، ویژگی های شناختی، عاطفی ، رفتاری ، اجتماعی دانش آوزان دارای  فصل دوم: 

 اختلالات یادگیری 

  DSM-3معیارهای تشخیصی بر اساس  -

وزان دارای اختلـال یـادگیری خـاص در ابعـاد مختلـف ) شـناختی، تحصـیلی، رفتـاری، عـاطفی و ویژگی های دانش آم -

 هیجانی، اجتماعی(

 فعالیت های یادگیری:

دانشجو معلم بتواند با مقایسه ویژگی ها و نشانه ها ی دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری از سایر گروه های استثنایی ، به 

  موارد را با نمونه فرضی یا واقعی تبیین نماید. تشخیص افتراقی پرداخته و

 

 فصل سوم: طبقه بندی اختلال یادگیری خاص با نقایا آکادمیک ) اسپسیفایرها(

 اختلال یادگیری خاص با نقص خواندن -

 اختلال یادگیری خاص با نقص نوشتن  -

 اختلال یادگیری خاص با نقص ریاضی -

 فعالیت های یادگیری:

ا مطالعه پرونده ، بررسی کاربرگ های شرح حال و مصاحبه بالینی و اطلاعات کسب کرده در فصل دانشجو معلم بتواند ب

دوم نوع طبقه اختلال را در دانش آموز تشخیص داده و اطلاعات لازم را در هر حوزه آکادمیک جمع آوری و در کلاس 

 ارائه نماید.

 

 فصل چهارم : رویکردهای تشخیصی و مداخله ای 

 پزشکیرویکرد  -

 رفتاریرویکرد  -

 رشدیرویکرد  -

 شناختیرویکرد  -

 انسانگرارویکرد  -

 بوم شناختیرویکرد  -

 فعالیت های یادگیری:
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دانشجو معلم قادر باشد اطلاعات لازم در خصوص موضوع فصل را از منابع مختلف جمع آوری کـرده و بـه ارائـه بخشـی از آن در 

گذاری صورت گرفته در فصل قبل بتواند رویکـرد مـوثر را انتخـاب و بـه کلاس با تهیه پاور پوینت بپردازد. و همچنین با تشخیص 

 کار گیرد.

 

  IEP انفرادیفصل پنوم : تنظیم برنامه آموزش 

 بررسی شرایط کنونی دانش آموز -

 تعیین اهداف بلند مدت  -

 تعیین اهداف کوتاه مدت -

 تعیین روش های مناسب آموزشی و مداخله ای -

 ارزشیابی -

 فعالیت های یادگیری:

تنظیم و انفرادی دانشجوم معلم قادر باشد بر اساس اطلاعات بدست آورده یک طرح درمان مبتنی بر نیاز را درقالب برنامه 

 به استاد مربوطه ارائه نماید.

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری .0

ای مداخله ای در توجه به رویکرده/ توجه به رویکردهای مداخله ای در تدریس خواندن/ توجه به پیش نیازهای تدریس -

استفاده از راهبردهای موثر تدریس در حوزه هـای / توجه به رویکردهای مداخله ای در تدریس ریاضی/ تدریس نوشتن

 مشارکت خانواده دراجرای برنامه آموزشی و توانبخشی / تحصیلی و رفتارهای اجتماعی ، هیجانی

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

نشـر دانشـگاه شـهید  .و راهبردهای آموزشی تشخیص ،هانظریه ،ناتوانی های یادگیری . دانشژانت ترجمه عصمت  ، لرنر -1

 بهشتی 

 منابع فرعی:

، هـا و تـدریس مـوثرمبانی، ویژگـی های یادگیری،لاختلا .حمید علیزاده و همکاران ترجمه پیدانیل ،هالاهان ؛ جان ،لوید -1

 نشر ارسباران

 نشر تیمورزاده .ناتوانی های یادگیری .رماک، پرند ؛محسن ، شکوهی یکتا -2

 نشر روان .ارزیابی و برنامه آموزش ،اختلال یادگیری خواندن .کریمیپیرزادی و ؛حمید ،علیزاده ؛بهروز ،کریمی -1

 نشر جیحونر تعلیم و تربیت کودکان استثنایی. ها و راهبردها دروش .لورنا ترجمه فرهاد ماهر ،چان ؛پیتر ،کله -1
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 ردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(راهب. 2

ل در شروع جلسه تعیین سطح یادگیری دانشجو معلم از طریق انجام ارزیابی از مطالب جلسات قب: آغازین ارزشیابی

نمره 1جدید و احتساب   

نمره   3معلم در مشارکت فعالیت ها و مباحث کلاسی و ارائه کاردانشجو  عملکرد: تکوینیرزشیابی ا  

نمره42آزمون مباحث نظری به میزان یانی: ارزیابی پا  
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 «ای توسطه پیش حرفه ای و متوسطه حرفهآشنایی با برنامه درسی دوره های م»سرفصل درس 
  معرفی درس و منطق آن:. 9

یکی از شاخص های عمده موفق بودن نظام آموزشی هرکشوری،توجه آن نظام به آموزش و پرورش افراد با نیازهای ویژه  

است.عالی ترین هدف آموزش و پرورش دانش آموزان با نیازهای ویژه، شکوفایی استعداد های بالقوه و رشد همه جانبه آنان 

جهت رسیدن به خودکفایی فردی و اجتماعی است که با توجه به این مهم دوره های متوسطه پیش حرفه ای و متوسطه حرفه ای 

ت تا بدین ترتیب مخاطبانش را جهت فراگیری مهارت های حرفه ای و اجتماعی به برای این دانش آموزان پیش بینی گردیده اس

-بر این اساس دانشجودر محیط اشتغال به طور خاص باشد. نحوی هدایت نماید که ضامن موفقیت ایشان در جامعه به طور عام و 

 ند شد.، با ساختار، اهداف و محتوای آن آشنا خواهمان علاوه بر درک ضرورت این دورهمعل

 مشخصات درس

 عملی-نظرینوع درس: 

 ع(4ن+2) 1تعداد واحد: 

    61تعداد ساعت:

 CK شایستگی کلیدی:

 -نیاز: پیش

 استاد متخصا برای تدریس: 
متخصص در زمینه روانشناسی  معلم

حداقل پنج  یدارا و علوم تربیتی

به دانش آموزان  سیسال سابقه تدر

 ژهیو یازهایبا ن

آشـنایی بـا برنامـه درسـی دوره هـای متوسـطه پـیش حرفـه ای و  نام درس به فارستی: 

 متوسطه حرفه ای دانش آموزان با نیازهای ویژه

 نام درس به انگلیسی:
 Introduction to the curriculum of pre-secondary and secondary 

vocational high school students with special needs 
ان این واحد یادگیری دانشوومعلم قادر خواهتد پیامدهای یادگیری: در پای

 بود:

حرفـــه  ضـــرورت و اهمیـــت آمـــوزش و پـــرورش دوره هـــای متوســـطه پـــیش -4

 ای و متوسطه حرفه ای دانش آموزان با نیازهای ویژه را بیان می کند.

ــــیش  -2 ــــه درســــی دوره هــــای متوســــطه پ ــــر برنام ســــاختار و اصــــول حــــاکم ب

ـــ ـــش آمـــوزان ب ـــه ای دان ـــازهحرفـــه ای و متوســـطه حرف ویـــژه را توضـــیح  هـــایا نی

 می دهد.

ـــه ای  -1 ـــیش حرف ـــطه پ ـــای متوس ـــی دوره ه ـــه درس ـــی برنام ـــی و جزی ـــداف کل اه

 و متوسطه حرفه ای دانش آموزان با نیازهای ویژه را تحلیل می کند.

ــــه عمــــل آمــــده هــــای شــــیوه -1  هــــای را دوره آمــــوزان دانــــش از ارزشــــیابی ب

 هد.ای توضیح می د حرفه متوسطه و ای حرفه پیش متوسطه

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

دانش آموزان با نیاز های ویژه در دوره های متوسطه پیش فصل اول: ضرورت و اهمیت آموزش و پرورش 

 حرفه ای و متوسطه حرفه ای 

ــــرورش  - ــــه آمــــوزش و پ ــــژه در دوره درک اهمیــــت و ضــــرورت اجــــرای برنام ــــاز هــــای وی ــــا نی ــــش آمــــوزان ب دان

 پیش حرفه ای متوسطه 

دانـــش آمـــوزان بـــا نیـــاز هـــای ویــــژه در درک اهمیـــت و ضـــرورت اجـــرای برنامـــه آمـــوزش و پــــرورش  -

 دوره متوسطه حرفه ای
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 :  فعالیتهای یادگیری

و متوسطه حرفه ای محل خدمت خود  نسبت به تهیه یک  یحرفه ا شیمتوسطه پضمن بازدید از مدارس باید دانشجومعلم  -

 موزشی اقدام و در کلاس ارائه نماید.گزارش  پیرامون وضعیت آ

 

دوره  آموزش و پرورش دانش آموزان با نیا زهای ویژه  فصل دوم: ساختار و اصول حاکم بر برنامه درسی

 های متوسطه پیش حرفه ای و متوسطه حرفه ای 

  

  فه ایدر دوره متوسطه پیش حر دانش آموزان با نیا زهای ویژهآموزش و پرورش  و اصول  بررسی ساختار -

  در دوره متوسطه حرفه ای دانش آموزان با نیا زهای ویژهآموزش و پرورش  و اصول  بررسی ساختار -

 بررسی و ساختار اصول آموزش حرفه ای به دانش آموزان با نیا زهای ویژه  -

 بررسی و ساختار اصول آموزش حرفه ای به دانش آموزان با نیا زهای ویژه در سایر کشورها  -

 : یریدگای یتهایفعال

 یکی از فعالیتهای زیر پیشنهاد می شود:

متوسطه پیش حرفه ای دانش  باید با توجه به رویکردهای نظری و اسناد بالادستی در خصوص ضرورت آموزشدانشجومعلم  -

 مقاله ای تهیه و ارائه نماید.آموزان با نیا زهای ویژه  

و دوره دوم متوسطه شاخه کار و دانش  و آموزان با نیا زهای ویژه  حرفه ای دانشدوره دوم متوسطه مقایسه  م ضمندانشجومعل -

 های فنی و حرفه ای گزارشی تهیه و در کلاس ارائه نماید.آموزش

 

دوره های  آموزش و پرورش دانش آموزان با نیا زهای ویژه فصل سوم: اهداف کلی و جزیی برنامه درسی 

 متوسطه پیش حرفه ای و متوسطه حرفه ای

آموزش و پرورش دانش آموزان با نیا زهای ویژه  دوره اول متوسطه پیش حرفه ای لی و جزیی برنامه درسی اهداف ک -

 )در سه حیطه شناختی، مهارتی و نگرشی( با تاکید بر مهارتهای زندگی

 با آموزش و پرورش دانش آموزان با نیا زهای ویژه  دوره دوم متوسطه حرفه ایاهداف کلی و جزیی برنامه درسی  -

رویکرد شایستگی محور )در سه حیطه شناختی، مهارتی و نگرشی( و تاکید بر مهارتهای زندگی و مهارتهای اجتماعی 

 مورد نیاز در محیط های شغلی

 : یریادگی یتهایفعال

ول آموزش و پرورش دانش آموزان با نیا زهای ویژه  دوره ااهداف کلی و جزیی برنامه درسی  باید ضمن بررسیدانشجومعلم  -

 نسبت به نقد و مقایسه آنها اقدام و گزارش آن را در کلاس ارائه نماید.متوسطه حرفه ای  و متوسطه پیش حرفه ای

 

 ای حرفهمتوسطه حرفه ای و های متوسطه پیشآموزان دورهشیوه های ارزشیابی از دانشفصل چهارم: 



 

 

067 

 

 

 ه پیش حرفه ای آشنایی با شیوه های ارزشیابی دروس نظری و عملی دوره اول متوسط -

 آشنایی با شیوه های ارزشیابی دروس نظری ،عملی و مهارتی  دوره دوم  متوسطه حرفه ای  -

 :  یریادگی یتهایفعال

ــــجومعلمان با ــــدانش ــــ دی ــــل طراح ــــدر یمراح ــــونگی  و سیو ت ــــ چگ ــــر یابیارزش ــــ یدروس نظ ــــارت ی،عمل در   یو مه

 .دوره های مذکور در کلاس گزارش نمایند

 و یادگیری : راهبردهای تدریس. 0

ـــلاید،  ـــیلم و اس ـــایش ف ـــه ای و نم ـــی، مباحث ـــخنرانی، گروه ـــای  س ـــر روش ه ـــاوه ب ـــن درس عل ـــدریس ای ـــور ت ـــه منظ ب

دانشــــجو معلمــــان بایــــد در موقعیــــت واقعــــی آموزشــــی کلــــاس هــــا و کارگاههــــای دوره هــــای اول متوســــطه پــــیش 

 نمایند. حرفه ای و دوم متوسطه حرفه ای قرار گرفته و گزارش آن را در کلاس ارائه

 

 منابع آموزشی:  .4

 منبع اصلی:

 دوره اول متوسطه پیش حرفه ای آموزشی دانش آموزان با نیازهای ویژه آیین نامه  -

 دوره دوم متوسطه حرفه ایآموزشی دانش آموزان با نیازهای ویژه آیین نامه  -

 و پرورش استثنایی  راهنمای برنامه درسی دوره اول متوسطه پیش حرفه ای و متوسطه حرفه ای سازمان آموزش -

 راهنمای برنامه درسی رشته های مهارتی دوره دوم متوسطه حرفه ای  -

 

 منبع فرعی :

 (. انتشارات سیمای دانشDACUMفتحی واجارگاه، کورش. راهنمای تجزیه و تحلیل دیکوم )  -

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

 ارزشیابی تکوینی: 

 یرا اجرا م یریادگی یتهایفعال یو اجرا یطراح ندیفرا یدرس، دانشجومعلمان به طور عمل نیاز ا ینیتکو یابیارزش ندیدر فرا

 نمره( 1. )ندینما

 ارزشیابی پایانی: 

 نمره( 46) یآزمون کتب
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 «با تاکید بر کتب و منابع درسی آموزش پیش دبستانی کودکان با نیازهای ویژه»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

بسیاری از مربیان و دانشمندان بر این باورند که اگر ناتوانیها زودتر تشخیص داده شوند و برنامه آموزشی زودتر آغاز شود نتیجه 

دار برای کمک به کودکان با نیازهای بهتری برای کودک به دنبال خواهد داشت. بر این اساس مداخله بهنگام، تلاش مستمر و نظام

سالگی است. بنابرین با توجه به ضرورت مداخله بهنگام، دوره پیش از دبستان کودکان با نیازهای ویژه به  3ویژه از بدو تولد تا 

عنوان یک دوره رسمی و اجباری تعیین شده است. در این درس دانشجومعلمان علاوه بر درک ضرورت این دوره، با ساختار، 

 اهداف و محتوای آن آشنا خواهند شد. 

 مشخصات درس

 عملی-نظریس: نوع در

 ع(4ن+4) 2تعداد واحد: 

 17تعداد ساعت:

  CKشایستگی کلیدی:

آموزش دانش و  یروانشناسپیشنیاز: 

 2و  4 آموزان با نیازهای ویژه

 استاد متخصا برای تدریس: 

با  یتیو علوم ترب یمتخصص روانشناس

 3یی و دارای سابقه کودکان استثنا شیگرا

سال تدریس در مدارس کودکان با 

 زهای ویژهنیا

با تاکید بر  آموزش پیش دبستانی کودکان با نیازهای ویژهنام درس به فارسی: 

  کتب و منابع درسی

 نام درس به انگلیسی:
Preschool education for children with special needs with 

emphasis on books and textbooks 
نشوومعلم قادر پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دا

 خواهد بود:

ضرورت و اهمیت آموزش و پرورش پیش از دبستان را با رویکرد مداخله بهنگام  -3

 برای کودکان با نیازهای ویژه را بیان کند.

ساختار و اصول حاکم بر برنامه درسی دوره پیش از دبستان کودکان با نیازهای  -6

 ویژه را درک و بیان کند.

سی دوره پیش از دبستان کودکان با نیازهای ویژه اهداف کلی و جزیی برنامه در -5

 را تحلیل کند.

های گوناگون استانداردهای رشدی کودکان در سنین پیش از دبستان را در حیطه -7

 بشناسد و معرفی کند.

 شیوه ها و ابزارهای ارزشیابی از کودکان با نیازهای ویژه را در عمل به کار بندد.  -3

 رس و ساختار آن:فرصتهای یادگیری، محتوای د .5

 فصل اول: ضرورت و اهمیت آموزش و پرورش پیش از دبستان با رویکرد مداخله بهنگام

 اصطلاح شناسی در حوزه آموزش و پرورش پیش از دبستان کودکان با نیازهای ویژه  -

 مفهوم شناسی مداخله بهنگام از ابعاد محتوایی و ساختاری -

 از دبستان کودکان با نیازهای ویژهبررسی رویکردهای نظری آموزش و پرورش پیش  -

 درک اهمیت و ضرورت اجرای برنامه آموزش و پرورش پیش از دبستان کودکان با نیازهای ویژه -

 یادگیری: فعالیتهای
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در استان محل خدمت  آموزش و پرورش پیش از دبستان کودکان با نیازهای ویژهچالشها و فرصتهای دانشجومعلم باید وضعیت و 

 و در کلاس گزارش دهد. وارسیخود را 

 

 فصل دوم: ساختار و اصول حاکم بر برنامه درسی دوره پیش از دبستان کودکان با نیازهای ویژه

 بررسی ساختار آموزش و پرورش پیش از دبستان در ایران  -

 بررسی اصول حاکم بر آموزش و پرورش پیش از دبستان -

 :یریادگی یتهایفعال

ورش پیش از دبستان در ایران و چند کشور منتخب را مطالعه تطبیقی کند و در کلاس گزارش دانشجومعلم باید دوره آموزش و پر

 دهد.

 

 فصل سوم: اهداف کلی و جزیی برنامه درسی دوره پیش از دبستان کودکان با نیازهای ویژه

 اهداف کلی و جزیی برنامه درسی دوره پیش از دبستان کودکان با نیازهای ویژه در حیطه شناختی  -

 داف کلی و جزیی برنامه درسی دوره پیش از دبستان کودکان با نیازهای ویژه در حیطه عاطفیاه -

اهداف کلی و جزیی برنامه درسی دوره پیش از دبستان کودکان با نیازهای ویژه در حیطه مهارتی )مهارتهای زبانی،  -

 حرکتی، اجتماعی( 

 :یریادگی یتهایفعال

اف کلی و جزیی برنامه درسی دوره پیش از دبستان کودکان با نیازهای ویژه در حیطه های بالا دانشجومعلم باید به تحلیل و نقد اهد

 بپردازد و یافته های خود را در کلاس ارائه کند.

 

 های گوناگون فصل چهارم: استانداردهای رشدی کودکان در سنین پیش از دبستان در حیطه

 نین پیش از دبستان آشنایی با استانداردهای رشد شناختی کودکان در س -

 آشنایی با استانداردهای رشد اجتماعی هیجانی کودکان در سنین پیش از دبستان  -

 آشنایی با استانداردهای رشد زبان در کودکان در سنین پیش از دبستان  -

 :یریادگی یتهایفعال

ان با نیازهای ویژه بپردازد و در دانشجومعلم باید به بررسی و تحلیل انواع شاخصهای رشدی کودکان عادی در مقایسه با کودک

 کلاس ارائه کند.

 

 های ارزشیابی از کودکان با نیازهای ویژهفصل پنوم: شیوه

 سال( کودکان با نیازهای ویژه و شیوه تکمیل آن 6تا  1آشنایی با دفترچه شاخصهای عملکردی آموزش پیش از دبستان ) -

 ی کودکان با نیازهای ویژه و شیوه تکمیل آنآشنایی با دفترچه ارزشیابی آمادگی مقدماتی و تکمیل -
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 فعالیتهای یادگیری:

 آموزان با نیازهای ویژه:دانشجومعلم باید با حضور در کلاسهای دوره پیش از دبستان دانش

 از روند تکمیل دفترچه های ارزشیابی گزارشی تهیه کند.   (4

 دفترچه های ارزشیابی را برای یک دانش آموز اجرا کند.   (2

 

 بردهای تدریس و یادگیری. راه0

به منظور تدریس این درس علاوه بر بهره گیری از روشهای تدریس سخنرانی و بحث گروهی، دانشجومعلمان در کلاسهای 

کودکان با نیازهای ویژه حاضر شده و پس از مشاهده میدانی به ارائه گزارش شیوه تدریس و ارزشیابی در کلاسهای دوره پیش از 

 .دبستان می پردازد

 منابع آموزشی. 4

 بع اصلی:امن

 راهنمای برنامه درسی آموزش پیش از دبستان کم توان ذهنی؛ سازمان آموزش و پرورش استثنایی -4

 سازمان آموزش و پرورش استثنایی: آموزشی قبل از دبستان برای ناشنوایان روشها و محتوای. همکاران و کاکو جویباری -2

 منبع فرعی:
 انتشارات دانشجو. یدبستانی و دبستانکودکان پیش آموزش و پرورش. هما، بهمنی -4

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

 ارزشیابی تکوینی: 
 1. )ندینما یرا اجرا م یریادگی یتهایو فعال یطراح ندیفرا یدرس، دانشجومعلمان به طور عمل نیاز ا ینیتکو یابیارزش ندیدر فرا

 نمره(

 ارزشیابی پایانی: 

 نمره( 46) یتبآزمون ک
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 «فراگیر-مبانی، اصول و راهبردها در آموزش تلفیقی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

فراگیرسازی آموزش و پرورش برای دربرگیری همه کودکان رویکردی مبتنی بر هنجار دانستن تفاوتهاست و طرحواره نوینی را بر 

ن درس دانشجومعلمان با تغییر نگرش از دیدگاه هنجارسازی در رویکرد پزشکی آموزش و پرورش جهان حاکم کرده است. در ای

به هنجار دانستن تفاوتها در رویکرد اجتماعی، آمادگی تغییر طرحواره عمل تربیتی خود از ویژه سازی به تمایزگذاری در بافت 

 اتاق درس و مدرسه عمومی را به دست می آورند.

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 2واحد:  تعداد

 12 تعداد ساعت:

 CK شایستگی کلیدی:

آموزش روانشناسی و پیشنیاز: 

دانش آموزان با نیازهای 

  4،2ویژه

 استاد متخصا برای

 یمتخصص روانشناستدریس: 

 شیبا گرا یتیو علوم ترب

یی و دارای کودکان استثنا

گواهی مدرسی آموزش فراگیر 

از سازمان آموزش و پرورش 

 استثنایی کشور

 ریفراگ-یقیاصول و راهبردها در آموزش تلف ،یمبانرس به فارسی: نام د

 نام درس به انگلیسی: 
Foundations, Principles and Strategies in Integrated-Inclusive 

Education 

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشوومعلم قادر خواهد 

 بود:

 ظر، دو رویکرد پزشکی )متمرکز بر فرد متفاوت( و با ذکر تفاوتها در حوزه عمل و ن

اجتماعی )متمرکز بر برنامه درسی( را شفاهی و نوشتاری و با رعایت اصول تغییر نگرش و 

 متقاعدسازی معرفی کند.

  پرورشی با رویکرد چندرشته ای -اصول و روشهای ارزیابی نیازهای ویژه آموزشی

 بشناسد و معرفی کند.

  دانش آموزان با  یبرا یو پرورش یدرس یبرنامه ها یزگذاریتما یصول و روشهاا

 بشناسد و معرفی کند. یازهای ویژه )گروه هدف(ن

  بشناسد و  اصول و روشهای تمایزگذاری برنامه درسی خواندن و نوشتن و ریاضیات

 معرفی کند.

  ر راهکارهای مناسب برای تمایزگذاری برنامۀ درسی را با توجه به نیازهای هر کودک د

 بافت اتاق درس و مدرسه عمومی )عادی( ارائه کند.

 فرصتهای یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: .5

 فصل اول: 

تفاوتهای فردی، نیازهای ویژه و عوامل ایجادکننده و کارآمدی روشهای مداخله در مورد آنها در دو دیدگاه پزشکی و   -

 اجتماعی

 ز جداسازی به فراگیرسازی بررسی ضرورت تغییر طرحواره عمل تربیتی ا  -

 تاریخچه تلفیق و فراگیرسازی در ایران و جهان  -

 اصول و روشهای متقاعدسازی و تغییر نگرش  -



 

 

071 

 

 

 فعالیتهای یادگیری: 

 یکی از فعالیتهای زیر پیشنهاد می گردد:

 مطالعه منابع دربارة رویکردهای پزشکی و اجتماعی در مورد تفاوتهای فردی در اتاق درس 

 دو رویکرد در گروههای کوچک و بزرگ  بحث و نقد

 تلاش برای متقاعد کردن مخالفان

 در استان محل خدمت و ارائه گزارش در کلاس تلفیق و فراگیرسازیچالشها و فرصتهای وضعیت و وارسی 

در  آنها وارسی نگرش معلمان مدارس محل کارورزی و طراحی و اجرای برنامۀ تغییر نگرش برای آنان و وارسی نتایج و تحلیل

 کلاس

 

 فصل دوم

 پرورشی با رویکرد چندرشته ای-اصول و روشهای ارزیابی نیازهای ویژه آموزشی  -

 اصول و روشهای تمایزگذاری برنامه های درسی و پرورشی برای دانش آموزان با هوش مرزی و نارسایی هوشی  -

ن موردهای مشاهده شده در کارورزی( در تدوین برنامه برای دربرگیری نوآموز یا دانش آموز نمونه )منتخب از میا  -

 گروههای کوچک و نقد و ارتقا  برنامه در گروه بزرگتر زیر نظر استاد

و کمبود  یرفتار-یجانیه یهاییدانش آموزان با نارسا یبرا یو پرورش یدرس یبرنامه ها یزگذاریتما یاصول و روشها  -

 یفزون جنبش -توجه

 :فعالیتهای یادگیری

 یکی از مباحث آموخته را به طور عملی در یک گروه از دانش آموزان مورد بحث اجرا و در کلاس ارائه نماید.دانشجومعلم باید 

 

 فصل سوم

 یو زبان یگفتار یهاییدانش آموزان با نارسا یبرا یو پرورش یدرس یبرنامه ها یزگذاریتما یاصول و روشها  -

 یریادگی ژةیو یهاییدانش آموزان با نارسا یراب یو پرورش یدرس یبرنامه ها یزگذاریتما یاصول و روشها  -

 اصول و روشهای تمایزگذاری برنامه های درسی و پرورشی برای دانش آموزان با نارساییهای شنوایی  -

 اصول و روشهای تمایزگذاری برنامه های درسی و پرورشی برای دانش آموزان با با نارساییهای عصبی ـ عضلانی ـ استخوانی  -

 : یریفعالیتهای یادگ

 دانشجومعلم باید یکی از مباحث آموخته را به طور عملی در یک گروه از دانش آموزان مورد بحث اجرا و در کلاس ارائه نماید.

 

 فصل چهارم

 اصول و روشهای تمایزگذاری برنامه درسی خواندن و نوشتن  -

 اصول و روشهای تمایزگذاری برنامه درسی ریاضیات  -
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 و پرورش برای کودکان با نارساییدورنمای فراگیرسازی آموزش   -

 : فعالیتهای یادگیری

 یکی از فعالیتهای زیر پیشنهاد می گردد:

 دانشجومعلم باید یکی از مباحث آموخته را به طور عملی در یک گروه از دانش آموزان مورد بحث اجرا و در کلاس ارائه نماید.

وی دربرگیری کودکان با نارسایی در مدارس عمومی جستجو کند و آنها دانشجومعلم باید منابع را برای آشنایی با چالشهای پیش ر

 را در بحث با گروههای کوچک و تمام کل دانشجومعلمان واکاوی نماید.

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

تدریس متمرکز بر خودآموزی و بحث و یادگیری گروهی و آزمایش و اصلاح در میدان عمل است. در این میان بهره گیری از 

 مستقیم موارد ضروری توصیه می شود.

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 ژهیو یازهایآموزش و پرورش دانش آموزان با ن یخردمندانه برا یروشها(.  4136) یدیترجمه ابوالفضل سع تریپ، وستوود

  انتشارات مدرسه.       

        پرورش کودکان استثنایی. واحد آموزشهای تلفیقی ـ  سازمان آموزش و (.4137)ی. رسازیفراگ ییویدیو یمجموعه آموزشها

 فراگیر

 

 منابع فرعی:

انتشارات  نیازهای ویژه در کلاسهای فراگیر: درک و پاسخگویی به (.4171) ترجمه ابوالفضل سعیدی روی، مک کانکی

 سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی.

انتشارات : راهنمای تربیت معلم برای توسعه فراگیرسازی آموزش و پرورش (.4171) ترجمه ابوالفضل سعیدی مِل، آینسکو

 پژوهشکده کودکان استثنایی.

- Garry Hornby (auth.).(2041). Inclusive Special Education: Evidence-Based Practices for 

Children with Special Needs and Disabilities.Springer-Verlag New York. 

- Inclusion Strategies That Work! -Research-Based Methods for the Classroom(2043.1rd 

Edition). Toby J. Karten. SAGE Publications Ltd. 
  - Including students with special needs : a practical guide for classroom teachers. Marilyn 

Friend. William D. Bursuck. 6th ed. (2042), Pearson Education, Inc.  

 - Supporting inclusive practice. Gianna Knowles.  2nd ed. (2044), Routledge 



 

 

074 

 

 

  SPECIAL TEACHING FOR SPECIAL STUDENTS-Ann Lewis & Brahm Norwich. Open 

University Press. 

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

 وینی: ارزشیابی تک

 نمره(  1عملکرد دانشجومعلم در فعالیتهای یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتها )

 ارزشیابی پایانی: 

 نمره(  41آزمون مباحث نظری به میزان )

 کارپوشه: 

 نمره(  1مجموعه تکالیف عملکردی )

 

 
 



 

 

071 

 

 

 «ژهیو یازهاین با آموزان دانشآموزش هنر به »سرفصل درس 

 و منطق آن:  معرفی درس. 9

 عناوین میان در هنر امروزدرس جهان در. باشد موثر ارتباط برقراری و واحساسات ها هیجان ابراز جهت مناسبی ابزار تواند می هنر

 آموزان، دانش از گروه این تربیت و تعلیم از ما هدف ترین است. مهم یافته اى ویژه آموزان جایگاه دانش درسى موضوعات و

 است، ضمن شده سعی برنامه این به عنوان یک شهروند مفید و موثر در جامعه می باشد. در«  زندگی» برای نکردن آنا آماده

آمدن  هدف، فراهم .توجه شود نیز آموزان دانش و خلاقیت ذوق بردن بالا و هنری تربیت به حرکتی، -حسی های مهارت افزایش

 آزادانه بگیرند، تصمیم دهند، بروز را خود افکار نموده و  تخیل خود توان حدّ  در و آزادانه بتوانند آموزان دانش شرایطی است تا

 ارتباطی، اجتماعی، های مهارت تقویت ذهنی، های خلاقیت شدن شکوفا هنر، درس در .باشد آنان راهنمای آموزگار، و عمل کنند

 پذیری، مسئولیت گروهی، کارهای انجام. شده است بینی پیش دست و چشم هماهنگیهمچنین  و حرکتی و شنیداری کلامی،

 . شد محقق خواهد هنر ی برنامه صحیح اجرای با که است مواردی رقابت،تشویق به موقع از برای سالم محیطی ایجاد

 مشخصات درس

 عملی -نظرینوع درس: 

 ع(4ن+4) 2تعداد واحد: 

  17تعداد ساعت:

 CK شایستگی کلیدی:

 -نیاز: پیش

 استاد متخصا برای تدریس:

تادان گـــروه هنر)متخصـــص در اســـ 

هنرهــای تجســمی و دارای تجربیــاتی 

در رشــته هــای موســیقی و نمــایش و 

ا روان شناســـی و آمـــوزش آشـــنا بـــ

 آموزان با نیازهای ویژهدانش

  ژهیو یازهایآموزش هنر به دانش آموزان با ننام درس به فارسی: 

 نام درس به انگلیسی:
 Method of teaching art for students with special needs 

پیامدهای یادگیری: در پایان ایتن واحتد یتادگیری دانشتوومعلم قتادر 

 خواهد بود:

را ) و نمـایش گـویی قصـه نقاشی،کاردستی، و طراحی (هنری های مختلف  رشته -1

 تعریف و مشخصه های آن را بیان کند.

 رکات، ح چسباندن ، بریدن ، آمیزی رنگ ، ترسیم (حرکات صحیح انجام توانایی -2

 هنری داشته باشد. های فعالیت در  نمایشی و...( را

 چون یی ها ویژگی طراحی و یا تولید کند و بعدی سه و دو اشکال درحیطه وسایلی -3

 بـه تمایل بعدی را درک و بیان کند.و سه های ویژگی نیز و اندازه رنگ، شکل، خط،

 هنری داشته باشد. های فعالیت در مشارکت

ها و محدودیت های دانش آموزان با نیازهای ویژه فعالیـت هـای با توجه به توانایی  -4

 هنری مناسب را برای آنها مشخص نماید.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 فصل اول: مبانی طراحی و نقاشی

 ( خط و )نقطه طراحی مبانی 
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 ).. نقطه  )موارد بصری و طبیعی و 

 خط 

o )مستقیم ) عمودی، افقی، مورب 

o نحنی،م  

o شکسته 

 سطح 

o ،دایره ، بیضی ، لوزی، ذوزنقه و...( مثلث، شکل های هندسی )مربع 

 ایرانی اسلامی آمیزی  نقوش رنگ   

 بندی ترکیب 

o رنگی  نقطه بندی ترکیب 

o  رنگی( مورب  و منحنی  عمودی )افقی خطوط بندی ترکیب 

o  رنگی و سفید و سیاه صورت به(  منحنی عمودی افقی) خط و( دایره مثلث، مربع،)نقطه بندی ترکیب  

 بافت 

o گوناگون های بافت  ایجاد و شناخت 

o خراش شیوه از استفاده با بافت ایجاد 

 ساده هندسی نقوش طراحی 

 آزاد موضوع با نقاشی یک اجرای. 

o طبیعی اشیای با آزاد نقاشی یک اجرای چگونگی با آشنایی 

 فعالیت های یادگیری:

 باحث کلاسی نسبت به ارائه  کار عملی مرتبط با موضوعات مربوطه اقدام نماید.دانشجومعلم باید ضمن شرکت فعال در م

  

 فصل دوم:کاردستی

 تا و کاغذ 

 تزیینی ریسه ساخت عکس، ،قاب کاغذی ،موشک کاغذی آویزهای برش و کاغذ 

 )کلاژ)برش و چسب زدن 

o پارچه تکه با کلاژ تابلوی ، چسبانی تکه  

o مختلف اشیای با کلاژ تابلوی  

  سازیماکت 
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 ( و  دایره های برش ، پرنده تاب، شب کرم)   کاغذ با سازی شکل.. 

   تبریک کارت  ساخت  

 ها ریختنی دور از استفاده با وسایل و سک عرو ساخت 

 گچ با ریزی قالب 

 تزیینی جعبه  و کاغذی سبد ساخت 

  با نیازهای ویژه معرفی فعالیت های هنری مناسب با توجه به توانایی ها و محدودیت های دانش آموزان 

 فعالیت های یادگیری:

 دانشجومعلم باید ضمن شرکت فعال در مباحث کلاسی نسبت به ارائه  کار عملی مرتبط با موضوعات مربوطه اقدام نماید. 

 

 چاپ فصل سوم: 

 انگشتی 

  اشیا  با تصادفی و 

o برجسته اشیا ی با 

o آماده قالب با چاپ 

o دار شکل اسفنج با چاپ 

o  زمینی سیب  چاپ  

o چاپ با نخ و جوهر 

o نی با جوهر لکه چاپ 

o جاپ با چوب و کاموا 

 گل برگ با چاپ 

 رنگ،چند رنگ، بر روی تخم مرغ( تک خراش)  چاپ با روش 

 اتو و روغنی پاستل با چاپ 

  معرفی فعالیت های هنری مناسب با توجه به توانایی ها و محدودیت های دانش آموزان با نیازهای ویژه 

 ی:فعالیت های یادگیر

 دانشجومعلم باید ضمن شرکت فعال در مباحث کلاسی نسبت به ارائه  کار عملی مرتبط با موضوعات مربوطه اقدام نماید. 

 

 خوشنویسی  فصل چهارم:
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 خط تحریری نستعلیق

 قواعد سطر و سطر نویسی و خط زمینه 

 حروف و کلمات و جایگاه آنها در سطر 

 اتصالات بر مبنای حروف و کلمات 

 و معرفی اتصالات همسان و هم شکل )مثلا حروف ب پ ت ث ی ن که در اتصالات ابتدا و وسط در  گروه بندی

 کلمات شکل یکسانی دارند(

  قواعد سطر در ترکیب حروف و کلمات 

  سطر نویسی بر مبنای حروف و کلمات 

 ای متنوع(ترکیب سطر و صفحه) قرار دادن سطور مختلف  و صفحه آرایی در یک کادر مشخص با فرم بندی ه 

  معرفی فعالیت های هنری مناسب با توجه به توانایی ها و محدودیت های دانش آموزان با نیازهای ویژه 

 فعالیت های یادگیری:
 دانشجومعلم باید ضمن شرکت فعال در مباحث کلاسی نسبت انجام فعالیت های زیر اقدام نماید.

 در کلاس تمرین بر اساس حروف و کلمات آموزش داده شده و ارایه 

 انتخاب متن های مختلف جهت تکرار و تمرین خط تحریری جهت ارایه به مدرس برای ایرادگیری و اصلاح 

 تمرین نوشتار سطر 

  )تمرین نوشتار و ترکیب در یک صفحه و ارایه در کلاس)اصلاح و ایرادگیری توسط استاد 

 

 شنیداری تربیت و موسیقی   فصل پنوم:

 صدا 

o دوری و نزدیکی صدا 

o ایند و ناخوشایندخوش 

o  طبیعت صداهای با آشنایی 

o  زیر صداهای 

o  بم صدا 

  شناخت ریتم 

 شناخت وزن 

 صدا تولید 

o با وسایل ساده 
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o ها  دست با اهنگ ضرب ایجاد 

o سازها با 

o شناخت سازهایی از قبیل: نی فلوت، طبل، سوتک قرقره ای، سنتور 

 ژهیو یازهایدانش آموزان با ن یها تیدها و محدو ییمناسب با توجه به توانا یهنر یها تیفعال یمعرف  

 فعالیت های یادگیری:

 دانشجومعلم باید ضمن شرکت فعال در مباحث کلاسی نسبت به ارائه  کار عملی مرتبط با موضوعات مربوطه اقدام نماید. 

 

   گویی قصه و نمایش ششم:  فصل

 های نمایشی و گروهی(بازی )بازی 

o نمایشی های بازی  

o قتید سوالهای بازی 

o  صدا شدت به توجه با اشیا یافتن 

  قصه گویی و خاطره 

o خوانی تصویر 

o تصویر چند مشاهده با خوانی تصویر 

o  حرکت و صدا تقلید با خاطره تعریف 

o  نقش اجرای با خاطره تعریف 

o  نقش اجرای با همراه گویی قصه 

o  ناقص های قصه کردن کامل 

o  نمایش با ،خاطره قصه تلفیق 

o  موسیقی و خاطره تلفیق کاردستی با خاطره قصه تلفیق 

 عروسکی( -نمایش ) زنده 

o اجرای نمایش بر اساس داستان ارائه شده در کلاس 

o )...اجرای قصه، خاطره یا نمایشنامه با استفاده از عروسک ) دستکشی و 

 )نمایش بی کلام )پانتومیم 

 تجسم اشیا  و ضرب المثل ها و مفاهیم از طریق بیان بدنی 

 ستفاده از کلامانجام کاری بدون ا 
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 نوشتن کلمات بااستفاده از بدن 

 ).پانتومیم روایی ) اجرای بی کلام داستانی که معلم تعریف کرده است 

 ژهیو یازهایدانش آموزان با ن یها تیها و محدود ییمناسب با توجه به توانا یهنر یها تیفعال یمعرف  

 فعالیت های یادگیری:

 احث کلاسی نسبت به ارائه  کار عملی مرتبط با موضوعات مربوطه اقدام نماید. دانشجومعلم باید ضمن شرکت فعال در مب

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:0

نظر به حساسیت موضوع آموزش هنر برای کودکان با نیازهای ویژه و شناخت و کسب مهارت و نگرش در مقوله هنر توجه به کار 

.لذا  لازم است دانشجومعلمان تکنیک های مختلف هنـری را در دوره آموزشـی عملی در این درس از اهمیت بالایی برخودار است

 تجربه کنند تا در زمان تدریس در کلاس بتوانند به نحو شایسته ای دانش آموزان  را هدایت و راهنمایی کنند. 

از طریـق  هـای مطالعـه فـردیه از شـیوه داستفابهره گیری از فرصت های یادگیری غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند  

-کتاب، مجلات علمی، نرم افزار های آموزشی و چندمنظوره، سایت های اینترنتی و پژوهشی و حتی بازدیداز مراکز هنری و مـوزه

 است.ترسیم نقشه مفهومی و ها

 

 . منابع آموزشی4

 بع اصلی:امن

)راهنمـای تـدریس (.کتـاب معلم4173نـه )معینی،زهرا.رییسی ماکیانی،فریـده. حکـیم زاده،پـدرام. کوچـک خـانی، فرزا -4

 (آموزش هنر دوره راهنمایی تحصیلی پیش حرفه ای، تهران سازمان آموزش و پرورش دانش آموزان با نیازهای ویژه

ــ -2 ــیم زاده،پ ــده. حک ــی ماکیانی،فری ــه )معینی،زهرا.رییس ــانی، فرزان ــک خ ــای  (.4173درام. کوچ ــم )راهنم ــاب معل کت

 حرفه ای، تهران سازمان آموزش و پرورش دانش آموزان با نیازهای ویژهتدریس(آموزش هنر دوره متوسطه 

 (. نقاشی کودکان و مفاهیم آن. چاپ نهم ترجمه عبدالرضا صرافان. تهران: انتشارات دستان 4173ولیوریوفراری، آنا ) -1

 چاپ هشتم  (.  نمایش خلاق. تهران: نشر نقره،4131آفا عباسی.یدالله) -1

 منابع فرعی:
  فر، شفیعی و الهام طرقی، توکلی ترجمه. مانده خود در نوجوانان و کودکان برای درمانی (هنر 4132). جنیفربی سیلورس، -4

 .فراروان انتشارات تهران، الهام،

 .دانژه نشر: تهران(.  4176. ) الهام ابوحمزه،. کیانوش هاشمیان،: ترجمه بالینی.. درمانی هنر .(2002) گارتن ، لاند -2

 رسـانه انتشـارات :تهـران(. مـدیران و والـدین معلمـان، بـرای عملـی راهنمـای) خلاقیـت پرورش(.  4176)  علی کریمی، -3

 .تخصصی
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ی های پیشنهادی برای همۀ کسانی که دوست دارند خود یک دوره)تمرین :ی تئاتراهای پایه(. تمرین4136فوس،کارل) -6

 چاپ هفتم شرقطره، تهران،شرکت ن: لیلااحمدزاده، ناشر: تئاتر را شکل دهند(، مترجم

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(2

 نمره 1: ارزشیابی تکوینی:

 نمره 6ارزشیابی پایانی: 

 نمره 40(: Port Folioکارپوشه )
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 «اصول و روشهای راهنمایی و مشاوره با تاکید بر دانش آموزان با نیازهای ویژه»سرفصل درس  

  درس و منطق آن:معرفی . 1

-آموزواجتماعی فرد )دانششناختی  ،ان یافته است که در جهت رشد جسمیمشاوره فعالیتی هدفمند و سازم راهنمایی و

گیری درست و نحوه های تصمیمآموزش شیوه شناسایی و حل مشکلات، (صورت می گیرد. مشاوره با تسهیل فرایند رشد،والدین

یکی از وظایف انجامد. آموزان و تسهیل رشد همه جانبه میتامین و ارتقای بهداشت روان دانشو به ها همراه است ه با بحرانمواجه

معلمان در دوران تحصیل خود با مبانی، م است دانشجوآموزان است. بنابراین لازدانش اساسی معلمان راهنمایی و هدایت و ارجاع

 درآینده به عنوان معلم مدرسه نقش خود را به خوبی ایفا نمایند.  اصول و روشهای راهنمایی و مشاوره آشنا شده تا بتوانند

 مشخصات درس

 نظری  نوع درس:

  2تعداد واحد: 

 ساعت 12 تعداد ساعت:

 CK شایستگی کلیدی:

 -نیاز: پیش

استاد متخصا برای 

: متخصص راهنمایی و تدریس

مشاوره و آشنا با روانشناسی و 

آموزش کودکان و نوجوانان با 

 ی ویژهنیازها

 با آموزان دانش بر تاکید های راهنمایی و مشاوره بااصول و روشنام درس به فارسی: 

 ویژه نیازهای

 :نام درس به انگلیسی
Principal and Techniques of Guidance  and Counselling for 

Especial Childere  

خواهد  پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشوومعلم قادر

  بود:
با مفاهیم اساسی راهنمایی و مشاوره آشنا شود و در فرایند آموزش از مبانی و اصول   -4

 مشاوره بهره برده و آنها را در موقعیت واقعی مدرسه بکار ببرد .

با شناختی که ازتفاوت های فردی، ویژگی ها و مسایل و مشکلات دانش آموزان پیدا   -2

به متخصصان و مراکز مشاوره و  شغلی و.... -صیلیمی کند بتواند در زمینه های تح

 راهنمایی خانواده کودکان با نیاز های ویژه ارجاع دهد.

 فرصتهای یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: .5

 مباحث اساسیفصل اول: 
 تعاریف راهنمایی و مشاوره و حرفه های وابسته )مددکاری اجتماعی ،توان بخشی ، .....(-  

 راهنمایی و مشاوره تاریخچه - 

 اهمیت وضرورت راهنمایی و مشاوره -

 اصول راهنمایی و مشاوره -

 فعالیتهای یادگیری:

 یکی از موارد زیر پیشنهاد می شود:

 دانشجومعلم باید مفاهیم راهنمایی، مشاوره و حرفه های وابسته را مقایسه کند و تفاوت های آنها را در کلاس بیان کند.

 کند. انیدر کلاس برا  آنها یکند و تفاوتها سهیو مشاوره را مقا ییهداف و خدمات راهنماا دیدانشجومعلم با



 

 

081 

 

 

 

 روش ها و فنون راهنمایی و مشاورهفصل دوم: 

 فنون مشاوره کودک 

 روشهای راهنمایی و مشاوره

 روشهای تغییر دادن رفتار کودکان 

 بازی درمانی 

 یادگیری:  فعالیتهای

 فنون راهنمایی و مشاوره را مقایسه کند و تفاوت های آنها را در کلاس بیان کند.دانشجومعلم باید روشها و 

 

 فصل سوم :مهارت های مشاوره ای معلمان 

 مهارتهای راهنمایی و مشاوره)گوش کردن فعال، مهارتهای برقراری رابطه، مشاهده و تحلیل رفتار و پیشرفت دانش آموز ...(-

 وزان با نیاز های ویژه )مداخلات فردی ، گروهی (روشهای مداخله در مورد دانش آم -

 مهارت های مشاوره) درارتباط با والدین دانش آموزان با نیاز های ویژه ( -

 مهارت های تحصیلی در مورد دانش آموزان با نیاز های ویژه )انگیزش تحصیلی ،مهارت های مطالعه ..(-

 یادگیری:  فعالیتهای

 کند. انیدر کلاس برا  آنها یکند و تفاوتها سهیمقا را وره ای معلمانمهارتهای مشا دیدانشجومعلم با

 

 فصل چهارم :شناخت مشکلات کودکان 

 تعریف مشکل 

شناخت انواع مشکلات در کودکان )پرخاشگری ، اضطراب ،بی قراری ، حواس پرتی ،گوشه گیری ، هراس )فوبیا( ، نارساخوانی 

 و بدخطی ، وسواس و...(

 ری: یادگی فعالیتهای

 کند. انیدر کلاس برا  آنها یکند و تفاوتها سهیمقا انواع مشکلات در کودکان را دیدانشجومعلم با

 نقش افراد مختلف در راهنمایی و مشاوره فصل پنوم : آشنایی با 

 نقش و وظایف مدیرمدرسه در برنامه راهنمایی و مشاوره -

 ره نقش و وظایف معلم مدرسه در برنامه راهنمایی و مشاو -

 نقش و وظایف مشاور مدرسه در برنامه راهنمایی و مشاوره  -

 نقش و وظایف مربی پرورشی مدرسه در برنامه راهنمایی و مشاوره  -

 نقش سایر متخصصان در فرایند راهنمایی و مشاوره در برنامه راهنمایی و مشاوره  -

 نقش خانواده در فرایند راهنمایی و مشاوره -
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 وستان  در فرایند راهنمایی و مشاورهنقش دانش آموزو د -

 نقش انجمن اولیا و مربیان در برنامه راهنمایی و مشاوره -

 نقش مددکار اجتماعی در برنامه راهنمایی و مشاوره -

 نقش نیروهای توانبخشی در برنامه راهنمایی و مشاوره -

 یادگیری:  فعالیتهای

 ری،مددکار اجتماعی ، نیرو های توان بخشی  و سا یپرورش یبر،مشاور،مریمعلم،مد فینقش و وظا دیدانشجومعلم با

 کند. انیدر کلاس برا  آنها یکند و تفاوتها سهیمقا راو مشاوره مدرسه  ییمتخصصان در برنامه راهنما

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

گیرد. دانشجو معلم ی شکل میکلاسو  یدر مباحث نظر معلماندانشجوفعال با مشارکت  یواحد درس نیاو یادگیری آموزش 

باید بتواند تعاریف جدید را یاد بگیرد و مبتنی بر نگرش جدید به حوزه راهنمایی و مشاوره متمرکز شود تا بتواند ضمن 

، هدایت و ارجاع صحیح  مختلف در راهنمایی و مشاورهو متخصصان نقش افراد  آشنایی با انواع مشکلات دانش آموزان و

 موزان را نیز به عهده بگیرد.والدین و دانش آ

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 راهنمایی و مشاوره کودک )مفاهیم و کاربرد ها (،انتشارات سمت  .(4136)شفیع آبادی ،عبدالله-

 منابع فرعی   

 نور ، انتشارات آوایکان و نوجوانان با نیاز های ویژهروانشناسی و آموزش کود .(4131حسین ) ،خانزاده-          

 نشر ارسباران  ( روان شناسی و آموزش دانش آموزان با نیاز های ویژه،4133حسین ) ،خانزاده  ؛علیزاده ، حمید-   

 DSM-3روانشناسی کودکان استثنایی بر اساس  .مهدی ،گنجی--  

   - راکز درمانی و مدارس (مشاوره کودکان و نوجوانان و روان درمانی )کاربرد های عملی در م. (4135حسن ) ،فرهی -          

 انتشارات رشد  .(4135طهوریان جواد مشاوره با کودکان) -         

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

 ارزشیابی تکوینی: 

متیاز نیز اای فعالیتهای کتابخانهتواند به . مدرس میدهدمیدر مباحث کلاسی مشارکت  را دانشجومعلمان تدریس، مدرسدر طی 

ی از موضوعات مرتبط تواند یکبدهد. حضور فیزیکی دانشجومعلمان در کلاس درس بسیار مهم و امتیازآور است. دانشجومعلم می

 نمره(. 1و در کلاس ارایه نماید)  را انتخاب

 ارزشیابی پایانی: 

 نمره( 46همه مطالب درسی است) که شامل  ردیگیآزمون کتبی صورت م کیدر قالب  
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  «(9)شی و توانبخشی در دانش آموزان با آسیب ذهنی راهبردهای آموز»درس  سرفصل

 معرفی درس و منطق آن:  .9

و مسایل  ویژگیهادهند که به دلیل را تشکیل می با نیازهای ویژه آموزاناز کل دانش بخش اعظمی کم توان ذهنیآموزان دانش

، مطرح می گردد. این ویژگیها اگر مورد توجه قرار ویژه مندی از خدماتبهره ضرورت و شناختی در آنها حرکتی ،جسمی

لذا آشنایی با آنها نه تنها سبب بهبود کیفیت آموزش بلکه باعث  .توانند در روند آموزش خلل بسیاری ایجاد کنندنگیرند می

ی تطبیق آموزش آشنا ویژگیها و روشهابا این دسته از  ضروری است که دانشجومعلممدیریت بهتر کلاسی خواهد شد. بنابراین 

 شود تا بتواند آموزش موثرتری ارایه نماید.

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 2تعداد واحد: 

 12تعداد ساعت:

  PCKشایستگی کلیدی:

آموزش روانشناسی و نیاز: پیش

 دانش آموزان با نیازهای ویژه

 استاد متخصا برای تدریس: 

کودکان  یمتخصص در روان شناس

نج سال سابقه تجربه پ یدارا ییاستثنا

  یآموزش

 

 آسیب با دانش آموزان در یو توانبخش یآموزش یراهبردهانام درس به فارسی: 

 ( 4ی)ذهن

 Instructional and rehabilitational نتتام درس بتته انگلیستتی:

Strategies for Student With intellectual disability(4 

گیری دانشتوومعلم قتادر پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یتاد

 خواهد بود:

را بشناسـد  کم توان ذهنیاصول اساسی آموزش به نوآموزان و دانش آموزان با  -9

 و به کار ببرد.

ضمن آشنایی با ویژگیهای حرکتی دانش آموزان کم تـوان ذهنـی، راهکارهـای  -2

 مناسب جهت تقویت این مهارتها را بکار بندد.

دراکی دانش آموزان کم تـوان ذهنـی، راهکارهـای ضمن آشنایی با ویژگیهای ا -1

 مناسب جهت تقویت این مهارتها را بکار بندد.

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت5

 فصل اول: کلیات 

 ذهنی یکم توان تعریف

 آشنایی با روند رشد در کودکان کم توان ذهنی

 آشنایی با ویژگیهای کودکان کم توان ذهنی

 با نشانگانهای  شایع در کم توانی ذهنیآشنایی 

 فعالیتهای یادگیری:

 دانشجومعلم باید به بررسی نشانگانهای مختلف بپردازد و در کلاس ارائه دهد.  
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 ذهنی یکم توانفصل دوم: اصول اساسی آموزش به دانش آموزان با 

 اصل تفاوتهای فردی -

 های آموزشیاصل استفاده از رسانه -

 زندگی واقعی )آموزش کارکردی(اصل آموزش در بستر  -

 اصل آموزش مبتنی بر توانبخشی شناختی و رفتاری -

 اصل آموزش مبتنی بر تحلیل تکلیف -

 (IEPاصل آموزش مبتنی بر برنامه آموزش فردی شده ) -

 فعالیتهای یادگیری:

ه، آنها را با هم مقایسه کرده و در دانشجومعلم باید بطور فردی یا گروهی با مطالعه منابع معتبر به نقد و تحلیل اصول فوق پرداخت

 کلاس ارائه کند. 

 

 : آشنایی با مهارتهای حرکتی در دانش آموزان کم توان ذهنیسومفصل 

 آشنایی با مهارتهای حرکتی ظریف در دانش آموزان کم توان ذهنی -

 آشنایی با مهارتهای حرکتی درشت در دانش آموزان کم توان ذهنی-

 فعالیتهای یادگیری:

 نماید و در کلاس ارایه کند. نشجومعلم باید ضمن مراجعه به مدارس، ویژگیهای حرکتی دانش آموزان را مشاهده و ثبتدا  

 

: آشنایی با راهکارهای مناسب در زمینه تقویت مهارتهای حرکتی در دانش آموزان کم توان چهارمفصل 

 ذهنی

 تی ظریف آشنایی با راهکارهای مناسب در زمینه تقویت مهارتهای حرک -

 آشنایی با راهکارهای مناسب در زمینه تقویت مهارتهای حرکتی درشت -

 فعالیتهای یادگیری:

نماید و راهکار مناسب را انتخاب و  دانشجومعلم باید دانش آموزی را انتخاب کند، ویژگیهای حرکتی دانش آموز را ثبت  

 گزارش آن را در کلاس ارائه نماید.

 

 ژگیهای ادراکی دانش آموزان کم توان ذهنی: آشنایی با ویپنومفصل 

 آشنایی با مهارتهای ادراک بینایی در دانش آموزان کم توان ذهنی -

 آشنایی با مهارتهای ادراک شنیداری در دانش آموزان کم توان ذهنی-

 حرکتی در دانش آموزان کم توان ذهنی-آشنایی با مهارتهای ادراکی -

 فعالیتهای یادگیری: 
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 نماید و در کلاس ارایه کند. باید ضمن مراجعه به مدارس، ویژگیهای ادراکی دانش آموزان را مشاهده و ثبتدانشجومعلم 

 

 : آشنایی با راهکارهای مناسب در زمینه تقویت مهارتهای ادراکی در دانش آموزان کم توان ذهنیششمفصل 

 آشنایی با راهکارهای تقویت مهارتهای ادراک بینایی  -

 هکارهای تقویت مهارتهای ادراک شنیداری آشنایی با را-

 حرکتی -آشنایی با راهکارهای تقویت مهارتهای ادراکی -

 فعالیتهای یادگیری: 

نماید و راهکار مناسب را انتخاب و گزارش آن را در  دانشجومعلم باید دانش آموزی را انتخاب کند، ویژگیهای ادراکی او را ثبت

 کلاس ارائه نماید.

 

 تدریس و یادگیری . راهبردهای0

کلاسی است و لازم است پیشنیازهای و  یدر مباحث نظر معلماندانشجوفعال با مشارکت  یواحد درس نیاو یادگیری آموزش 

این درس را بخوبی مطالعه کنند.دانشجو معلم باید بتواند با توجه به مشکلات موجود و روشهای مداخله جهت کاهش این 

س خود را طراحی نماید و باید بداند بدون درنظر گرفتن این روشها، آموزش موثری نخواهد مشکلات، برنامه آموزش و تدری

درضمن خلاقیت دانشجو معلم در بکارگیری تجهیزات احتمالی و روشهای مداخله، سبب پیشرفتهای چشمگیر در  داشت.

ر پوینت و بهره گیری از فیلم های کوتاه های آموزشی از جمله پاوعلاوه بر این با استفاده از نرم افزارآموزش خواهد شد. 

آموزشی در تسهیل و تعمیق یادگیری تلاش نماید. فرایند آموزش این درس مستلزم استفاده از راهبردهایی همچون بحث 

 گروهی است. 

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

ه؛ فصـل هفـتم. ترجمـه همتـی (. رواشناسـی و آمـوزش دانـش آمـوزان بـا نیازهـای ویـژ2042اسمیت ، تام و همکاران. ) -4

 (. تهران: انتشارات ارسباران.4133علمدارلو و همکاران)

 

 منابع فرعی:
 مقالات مرتبط بروز، چاپ شده در مجلات معتبر -2

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

 ارزشیابی تکوینی: 
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تواند به کارهای عملی نیز امتیاز بدهد. درس می. ممی دهددر مباحث کلاسی مشارکت  را دانشجومعلمان مدرس تدریس،در طی 

باید در موضوعات کلاس درس به فیزیکی دانشجومعلمان در کلاس درس بسیار مهم و امتیازآور است. دانشجومعلم  فعال حضور

فعالیتهای  طورکامل فعال باشد و در مورد موضوعات کلاسی به مطالعه پرداخته و در زمان مشخص شده، به ارایه مطالب مربوط به

 نمره(7) .یادگیری در کلاس بپردازد

 42)ارزشیابی پایانی این درس به صورت کتبی و در قالب آزمونی از مفاهیم آموزش داده شده صورت خواهدارزشیابی پایانی: 

  نمره(
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 («5)با آسیب ذهنی  راهبردهای آموزشی و توانبخشی در دانش آموزان »سرفصل درس 

 و منطق آن:  معرفی درس. 9 

و مسـایل  هـایژگیدهند که بـه دلیـل ورا تشکیل می ژهیو یازهانی با آموزاناز کل دانش یبخش اعظم یآموزان کم توان ذهندانش

اگـر مـورد توجـه قـرار  هـایژگـیو نیـگـردد. ا یمندی از خدمات ویژه، مطرح مدر آنها ضرورت بهره یجسمی، حرکتی و شناخت

آمـوزش بلکـه باعـث  تیـفیبا آنها نـه تنهـا سـبب بهبـود ک ییکنند. لذا آشنا جادیا یاریآموزش خلل بس در روند توانندیم رندینگ

آمـوزش آشـنا  قیـتطب یو روشـها هـایژگیضروری است که دانشجومعلم با این دسته از و نیخواهد شد. بنابرا یبهتر کلاس تیریمد

 .دینما هیارا یشود تا بتواند آموزش موثرتر

 مشخصات درس

 عملی -نظری رس:نوع د

 (4+4) 2تعداد واحد: 

 17تعداد ساعت:

 PCK شایستگی کلیدی:

راهبردهای آموزشی و نیاز: پیش

توانبخشی در دانش آموزان با آسیب 

 (4ذهنی )

 استاد متخصا برای تدریس: 

کودکان  یمتخصص در روان شناس

پنج سال سابقه تجربه  یدارا ییاستثنا

 یآموزش

با آسیب ذهنـی های آموزشی و توانبخشی در دانش آموزان راهبردنام درس به فارسی: 

(2) 
 نام درس به انگلیسی:

Instructional and rehabilitational Strategies for Student With 

intellectual disability(2) 

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشوومعلم قادر خواهتد 

 بود:

ی را بشناسد و راهبردهای مورد نیاز را برای ایجاد و تقویت این های رشد شناختمولفه -4

 نماید. ها را طراحی و اجرا مولفه

 با تجهیزات آموزشی آشنا شده و درصورت نیاز از آنها استفاده نماید -2

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 های رشد شناختیفصل اول: مولفه

 توجه وتمرکز و بررسی مشکلات آنها در دانش آموزان کم توان ذهنی آشنایی با مولفۀ شناختی  -

 آشنایی با مولفه شناختی حافظه)به ویژه حافظۀ فعال( و بررسی مشکلات آن در دانش آموزان کم توان ذهنی -

 آشنایی با مولفه شناختی زبان و بررسی مشکلات ارتباطی در دانش آموزان کم توان ذهنی  -

 ردهای اجرایی و بررسی مشکلات دانش آموزان کم توان ذهنی دراین رابطهآشنایی با مفهوم کارک -

 فعالیتهای یادگیری: 

دانشجومعلم باید یک نوآموز و یا دانش آموز با کم توانی ذهنی را انتخاب کرده و به بررسی او در زمینه یکی از ویژگیهای مطرح 

 شده بپردازد و در کلاس گزارش نماید.
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 های رشد شناختیا راهبردها برای ایواد و تقویت مولفهفصل دوم: آشنایی ب

طراحی و اجرای راهکارهای توانبخشی به منظور ایجاد و تقویت مولفۀ شناختی توجـه و تمرکـز در کودکـان کـم تـوان  -

 ذهنی. 

بررسی در طراحی و اجرای راهکارهای توانبخشی به منظور ایجاد و تقویت مولفه شناختی حافظه )به ویژه حافظه فعال( و  -

 کودکان کم توان ذهنی.

 طراحی و اجرای راهکارهای توانبخشی به منظور ایجاد و تقویت مولفه شناختی زبان در کودکان کم توان ذهنی.  -

 طراحی و اجرای راهکارهای توانبخشی به منظور ایجاد و تقویت مولفه کارکردهای اجرایی درکودکان کم توان ذهنی. -

 فعالیتهای یادگیری: 

ومعلم باید بتواند با توجه به وضعیت شناختی دانش آموز در فعالیت یادگیری قبل، اقدام به طراحی و اجرای مداخلات مناسب دانشج

  نموده و نتیجه آن را در کلاس ارائه نماید.

 

 فصل سوم: آشنایی با ابزارها و توهیزات آموزشی 
 فمعرفی تجهیزات و وسایل کمک آموزشی در زمینه مهارتهای مختل-

 فعالیتهای یادگیری: 

و  4ی ذهن ژهیو ازیکودکان با ن یو توانبخش یمداخله آموزش یراهبردها) دانشجومعلم باید یکی از مهارتهای ارائه شده در دو درس

  ( را انتخاب کند و تجهیزات مورد نیاز جهت تقویت روشهای آموزشی را معرفی نماید. 2

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

کلاسی است و لازم اسـت پـیش نیازهـای و  یدر مباحث نظر معلماندانشجوفعال با مشارکت  یواحد درس نیایادگیری و آموزش 

این درس را بخوبی مطالعه کنند.دانشجو معلم باید بتوانـد بـا توجـه بـه مشـکلات موجـود و روشـهای مداخلـه جهـت کـاهش ایـن 

اید بداند بدون درنظر گـرفتن ایـن روشـها، آمـوزش مـوثری نخواهـد مشکلات، برنامه آموزش و تدریس خود را طراحی نماید و ب

درضمن خلاقیت دانشجو معلم در بکارگیری تجهیزات احتمالی و روشهای مداخله، سبب پیشرفتهای چشمگیر در آمـوزش  داشت.

یلم هـای کوتـاه آموزشـی در های آموزشی از جمله پاور پوینـت و بهـره گیـری از فـعلاوه بر این با استفاده از نرم افزارخواهد شد. 

 تسهیل و تعمیق یادگیری تلاش نماید. فرایند آموزش این درس مستلزم استفاده از راهبردهایی همچون بحث گروهی است

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

مدارلو و (. رواشناسی و آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه؛ فصل هفتم. ترجمه همتی عل2042اسمیت ، تام و همکاران. )-

 (. تهران: انتشارات ارسباران.4133همکاران)

 

 منابع فرعی:
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 مقالات مرتبط بروز، چاپ شده در مجلات معتبر-

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

 ارزشیابی تکوینی: 

ی نیز امتیاز بدهد. تواند به کارهای عمل. مدرس میمی دهددر مباحث کلاسی مشارکت  را دانشجومعلمان تدریس،مدرسدر طی 

باید در موضوعات کلاس درس فیزیکی دانشجومعلمان در کلاس درس بسیار مهم و امتیازآور است. دانشجومعلم  فعال حضور

کاملا فعال باشد و در مورد موضوعات کلاسی به مطالعه پرداخته و در زمان مشخص شده، به ارایه مطالب مربوط به فعالیتهای 

 نمره(7) .ازدیادگیری در کلاس بپرد

 

ارزشیابی پایانی این درس به صورت کتبی و در قالب آزمونی از مفاهیم آموزش داده شده صورت خواهید ارزشیابی پایانی: 

 نمره(. 42گرفت)
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 (9و توانبخشی دانش آموزان با آسیب شنوایی ) یسرفصل درس: راهبردهای آموزش
 . معرفی درس و منطق آن: 9

 در شنوایی که آسیب به آن مشکلات ارتباطی و تحصیلی و شناختی را به دنبال دارد. اهمیتی که ستا پیچیده شنوایی فرایندی

 تاثیری با آسیب شنوایی.باشد داشته دنبال فراوانی به پیامدهای تواند دارد می اکتسابی مهارتهای سایر یادگیری در و انسان زندگی

 آموزش جهت بدین. دهد قرار تاثیر تحت را توانبخشی و آموزشی ر برنامه هایسای دارد، می تواند تعامل های شیوه و ارتباط بر که

 مقدور متخصص نیروی تربیت بدون است آن بدنبال و پرورش آموزش نظام که آموزشی راستای عدالت آسیب شنوایی در با افراد

 محتوای تدوین محتوا، انتخاب در آن با متناسب و شناخته را فرد هر و محدودیت شرایط بتواند که متخصصی انسانی نیروی .نیست

 ویژگیهای از دانشجومعلمان که دارد ضرورت بنابراین. کند عمل محتوا آن انتقال های و روش شیوه ها بکارگیری و آموزشی

 نای به محدودیتهای خود روش تدریس در و باشند داشته کامل این افراد اطلاع اجتماعی و روانشناختی،آموزشی زیستی، شخصیتی،

 توجه کنند. گروه

 مشخصات درس

 نظری  نوع درس:

 احد و 2تعداد واحد: 

 ساعت 12 تعداد ساعت:

آموزش دانش روانشناسی و پیشنیاز: 

 2 آموزان با نیازهای ویژه

 استاد متخصا برای تدریس: 

متخصص روانشناسی کودکان استثنایی 

 3با تسلط به زبان اشاره و داشتن حداقل 

انش آموزان  با سال سابقه تدریس به د

 آسیب شنوایی

 آسـیب بـا آمـوزاندانـش توانبخشی و یآموزش راهبردهای نام درس به فارسی:

 (4) شنوایی

 Instructional and rehabilitationalنتتام درس بتته انگلیستتی:

Strategies for Student With Hearing disorders(4)   

 نشوومعلم قادرپایان این واحد یادگیری دا در: یادگیری پیامدهای

 :خواهد بود

 ویژگیهای دانش آموزان با آسیب شنوایی را بشناسد و بیان کند. -4

 وسایل کمک شنیداری را بشناسد و برگه ادیوگرام را توضیح دهد. -2

راهبردهای توانبخشی در مهارتهای ارتباطی، زبانی و گفتاری را بشناسد و  -1

 اجرا کند.

 ا کند.تربیت شنوایی و مراحل آن را بداند و اجر -1

 . فرصتهای یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:5

 فصل اول: کلیات

 ارتباطی دانش آموزان با آسیب شنواییو  ویژگیهای شناختی -

 ادراکی، حسی و حرکتی ویژگیهای -

 ویژگیهای روانی، رفتاری و شخصیتی  -

 شنوایی آسیب با آموزان تکنیکهای ارزیابی شناختی و روانشناختی دانش -

 :یادگیری فعالیتهای

 یکی از فعالیتهای زیر پیشنهادمی گردد:
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دانشجومعلم بایستی بتواند دو دانش آموز با آسیب شنوایی را از نظر پیامدهای ادراکی و حسی ناشی از آسیب شنوایی با هم مقایسه 

 و در کلاس گزارش نماید. 

ناشی از آسیب شنوایی با هم  هیجانی – های عاطفیدانشجومعلم بایستی بتواند دو دانش آموز با آسیب شنوایی را از نظر پیامد

 .نماید گزارش کلاس در مقایسه و

در مدرسه یا مرکز توانبخشی حضور پیدا نماید و در مورد آن جلسه گزارشی کلاسی  دانشجومعلم بایستی دریک جلسه مشاوره

 ارائه دهد.

 فصل دوم: وسایل کمک شنیداری

 معرفی انواع وسایل کمک شنیداری -

 آن و معرفی انواع سمعک -

  سمعک جاگذاری -

 کودک توسط سمعک پذیرش -

 سمعک از مراقبت نحوه -

 مزایای استفاده از دو سمعک -

 حلزون و اجزا  و ویژگیهای آن کاشت پروتزهای -

 و لوپ  FM سیستم -

 آشنایی با ادیوگرام و توضیح آن -

 :یادگیری فعالیتهای

 یکی از فعالیتهای زیر پیشنهاد می گردد:

 انواع سمعک را بشناسد و با هم مقایسه کند و در کلاس گزارش دهد. یستیدانشجومعلم با -

و  تنظیم مراتبی سلسله و مدون برنامه می زند باز سر سمعک پذیرش از که کودکی با ارتباط در دانشجومعلم بایستی  -

 کند. تشریح والدین برای را ان به مربوط گامهای

 توضیح دهد.یک ادیوگرام را در کلاس  دانشجومعلم بایستی -

 زبان و گفتار در افراد با آسیب شنوایی  توانبخشی :سوم فصل

 زبان و گفتار چیست؟ -4

 مراحل رشد طبیعی گفتار و زبان  -2

 آموزان با آسیب شنواییهای زبان و گفتار در دانشویژگی -0

 راهبردهای توانبخشی در مهارتهای ارتباطی، زبانی و گفتاری -1

 :یادگیری فعالیتهای

یستی دو دانش آموز با آسیب شنوایی را از نظر شنوایی )بر اساس ادیوگرام( و گفتار و زبان با هم مقایسه و دانشجومعلم با -

 در کلاس گزارش کند.
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 شنوایی  تربیت فصل چهارم:
 آشنایی با انواع آواهای زبان فارسی -

 تربیت شنوایی -

 مراحل تربیت شنوایی -

 عوامل موثر و قابل توجه در روند تربیت شنوایی -

 :یادگیری لیتهایفعا

 یکی از فعالیتهای زیر پیشنهاد می گردد:

 نمونه هایی از فعالیت های تربیت شنوایی را تهیه و بصورت عملی در کلاس اجرا نماید. دانشجومعلم بایستی -

یک برنامه تربیت شنوایی را بر روی یک دانش آموز با آسیب شنوایی در طول نیمسال  تحصیلی  دانشجومعلم بایستی -

 کند و در کلاس گزارش دهد. اجرا

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

به آموزش و  دانش آموزان با آسیب شنوایی آشنا می شود و به طور عملی عینی و واقعی دنیای با درسی واحد دانشجومعلم در این

 آموزشی مدرسه راهبردهای در عالف حضور بادانشجومعلم  این بر تربیت شنوایی و تقویت مهارتهای ارتباطی آنها می پردازد. علاوه

 را تمرین می کند.  توانبخشی و

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:

 آموزی، سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور های راهنما و درسی زبانمجموعه کتاب -1

 مهر آذرین انتشارات. نیکخو فاطمه زاده، حسن سعید. توانبخشی و ارزیابی بر ای مقدمه ناشنوا. کودک -2

 پرورش استثنایی و آموزش سازمان. سعیدی ابوالفضل. ناشنوایان برای آموزی زبان و پرورش و آموزش بر مقدمه ای -3

 منبع فرعی:

 مدرسه مناسب کودک کم شنوا روش تدریس مناسب کودک کم شنوا. گیتا موللی. انتشارات فرجام جام جم -4

 یادگیری ارزشیابی راهبردهای -2

 ( نمره 8 ارزشیابی تکوینی: )

 نیمسال طول در دانشجومعلم فعالیتهای نظری و عملی -

 جلسات  تمامی فعال در حضور -

 نمره ( 95ارزشیابی پایانی: ) 

  کتبی امتحان -
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 (5راهبردهای آموزش و توانبخشی در دانش آموزان با آسیب شنوایی ) سرفصل درس:

 . معرفی درس و منطق آن: 9

چیدگی خاصی برخوردار است. روشهای برقراری ارتباط با این افراد متعددند که رایج ترین ارتباط با افراد با آسیب شنوایی از پی

 که دارد ضرورت اما آنها روش ترکیبی یا کلی است که در ضمن آن مشاهده جایگاه ادای آواها )لبخوانی( هم استفاده می شود.

اره، و روش کلی و الفبای دستی باغچه بان آشنا و در کاربرد آنها با انواع روشهای ارتباطی با این افراد مانند زبان اش دانشجومعلمان

 توانایی لازم را بدست آورند.

 مشخصات درس

    نظری و عملی نوع درس:

 ع(4ن+4) 2تعداد واحد: 

 ساعت 17 تعداد ساعت:

روانشناسی و آموزش  پیشنیاز:

 2کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه 

 استاد متخصا برای تدریس:

صص روانشناسی کودکان متخ

استثنایی با تسلط به زبان اشاره و  

سال سابقه تدریس  3داشتن حداقل 

 به دانش آموزان با آسیب شنوایی 

 نام درس به فارسی: 

 (2) شنوایی آسیب با آموزان دانش در توانبخشی و آموزش راهبردهای

 نام درس به انگلیسی:
Instructional and rehabilitational Strategies for Student With 

Hearing disorders(2) 

 پایان این واحد یادگیری دانشوو معلم قادر در: یادگیری پیامدهای

 :خواهد بود

 ارتباطی آشنا شود و آنها را با هم مقایسه کند. با روشهای -4

 با الفبای دستی باغچه بان آشنا و در کاربرد آن توانمند شود. -2

 در کاربرد آن توانمند شود. با زبان اشاره فارسی آشنا و -1

 . فرصتهای یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:5

 ارتباطی و آموزشی کلیات رویکردها و روشهای: فصل اول

 شفاهی، گفتار نشانه دار( -کلامی، شنیداری-روشهای شفاهی ) شنیداری -

 الفبای گویای باغچه بان( -روشهای دستی )زبان اشاره فارسی -

 نارتباط همزما روش -

 ارتباط کلی روش -

 دو فرهنگی –دوزبانه  -

 آموز با آسیب شنواییچگونگی تعیین و تشخیص  رویکرد ارتباطی مناسب هر دانش -

 ها و دروس با رویکردهای گوناگون ارتباطیچگونگی تلفیق برنامه -

  :یادگیری فعالیتهای

 س ارائه نماید.را با یکدیگر مقایسه کرده و در کلا ارتباطی بایستی رویکردهای دانشجومعلم -
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شنوایی و موضوع و محتوای برنامه  آموز را با توجه به باقیمانده¬دانش هر مناسب ارتباطی رویکرد بایستی دانشجومعلم  -

 درسی انتخاب و در کلاس استدلال خود را ارائه نماید.

 آموزش الفبای دستی باغچه بان: دوم فصل

 آموزش مصوت ها -4

 آموزش صامت ها -2

( انقباضی)  پذیر دادامت آوایی های صامت  

(انسدادی)  ناپذیر امتداد آوایی های صامت  

(انقباضی)  پذیر امتداد آوایی بی های صامت  

(انسدادی)  ناپذیر امتداد آوایی بی های صامت  

 خیشومی

دندانی لبی  

 حلقوی

 آموزش اعداد -1

  :یادگیری فعالیتهای

 یکی از فعالیتهای زیر پیشنهاد می شود:

 کلمات و اعداد را با الفبای دستی باغچه بان در کلاس بیان نماید. دانشجومعلم بایستی  -

  .کند دستی باغچه بان بیان الفبای از با استفاده را هاییمتن دانشجومعلم بایستی بتواند -4

آموز را بررسی کند، فیلم و دانشجومعلم بایستی با مراجعه به مدارس  رویکردهای ارتباطی به کار رفته با چند دانش -2

 رش تهیه و در کلاس ارائه نماید.گزا

 زبان اشاره آموزش: سوم فصل

 آموزش زبان اشاره فارسی -4

  :یادگیری فعالیتهای

  .کند بیان اشاره زبان فارسی از با استفاده را  هاییمتن دانشجومعلم بایستی بتواند

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

از روشهای  عملی طور به و شود می آشنا شنوایی آسیب با آموزان ین دانشروشهای ارتباطی ب با درسی واحد این در دانشجومعلم

 .کند می تمرین را این روشها مدرسه در فعال حضور با دانشجومعلم این بر ارتباطی مناسب استفاده می کند. علاوه

 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:

 انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی (. کمیته پژوهش و توسعه زبان اشاره. 4زبان اشاره فارسی ) جلد  -4
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 بخشی توان و بهزیستی علوم دانشگاه انتشارات. اشاره زبان توسعه و پژوهش کمیته(.  2 جلد)  فارسی اشاره زبان -2

 بخشی توان و بهزیستی علوم دانشگاه انتشارات. اشاره زبان توسعه و پژوهش کمیته(.  1 جلد)  فارسی اشاره زبان -1

 بخشی توان و بهزیستی علوم دانشگاه انتشارات. اشاره زبان توسعه و پژوهش کمیته(.  1 جلد)  فارسی هاشار زبان -1

 

 یادگیری ارزشیابی راهبردهای -2

 نمره ( 8ارزشیابی تکوینی: ) 

 فعالیتهای نظری و عملی دانشجومعلم در طول نیمسال -

 حضور فعال در تمامی جلسات  -

 نمره ( 95ارزشیابی پایانی: ) 

 ن کتبی امتحا -
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   «(9بینایی )آسیب با  دانش آموزانو توانبخشی ی آموزشی راهبردها»سرفصل درس: 

 معرفی درس و منطق آن:  .9

هایی از نظر دامنه و تنوع تجربیات، توانایی حرکت مستقل به اطراف، و تعامل با محیط برای با بروز آسیب بینایی محدودیت

انال ارتباطی فرد با جهان اطراف نیست. بنا بر این لازم است مهارتهای غیربصری با آید ولی حس بینایی تنها کفرد به وجود می

محوریت تقویت و توسعۀ حس لامسه و حس شنوایی بعنوان دو کانال ارتباطی بسیار مهم برای دریافت اطلاعات از محیط 

با آموزان در نقش معلم دانش اطراف جایگزین مهارتهای بصری شوند. لازمۀ احراز شایستگی برای ورود به عرصۀ عمل

این است که فرد از مبانی فلسفی، تاریخی و قانونی آموزش ویژه مطلع باشد، تعاریف جاری از نابینایی و  4آسیب  بینایی

های بینایی و اثرات آن بر رشد شناختی، بدنی، ها را بداند، شناخت کافی از آسیبآسیب بینایی و معیارهای تشخیص آن

را بشناسد؛ از چگونگی جایگزین کردن  بیناکمآموزان نابینا و های دانشویژگی عی و ارتباطی داشته باشد؛، اجتماعاطفی

ریزی های دیگر دریافت دروندادهای حسی لازم برای جبران فقدان یا آسیب حس بینایی آگاهی داشته باشد، توانایی برنامهراه

های بینایی داشته باشد. با تغییر شیوهافراد با آسیب های بالقوة واناییو مدیریت محیط یادگیری را برای به فعل رساندن ت

ریاضیات و انجام  علوم، جغرافی، آموزش خواندن و نوشتن،به عنوان مثال یادگیری  آشنا باشد. -یاددهیی هارتباطی در حوز

علوم تجربی نیازمند تغییر یا به ا آموزش مفاهیم مختلف در درس ببعضی محاسبات نیازمند استفاده از ابزار خاص است. 

هی از بینایی نیازمند آگابا آسیب آموزان براین معلمان دانشهای آموزشی است. بناشمواد و رو« سازیمناسب»عبارت دیگر 

آموزان با دانشآموزش  یههای ارتباطی در حوزسازی مواد آموزشی و راههای مناسبو شیوه روندها و راهبردهای آموزشی

 هستند. بیناییآسیب

 مشخصات درس

 نظری  نوع درس:

 احد و 2تعداد واحد: 

 ساعت 12 تعداد ساعت:

آموزش روانشناسی و پیشنیاز: 

 2 دانش آموزان با نیازهای ویژه

استاد متخصا برای 

متخصص در روان تدریس: 

شناسی کودکان استثنایی دارای 

پنج سال سابقه تجربه آموزشی با 

 بینایی دانش آموزان دارای آسیب

 آسـیب با آموزان دانش توانبخشی و آموزش راهبردهاینام درس به فارسی: 

 (4) بینایی

 نام درس به انگلیسی:
Instructional and rehabilitational Strategies for Student 

With Visual disorders(4) 

 پایان این واحد یادگیری دانشوومعلم قادر در: یادگیری پیامدهای

 :ودخواهد ب

بینایی آشنا  با آسیبآموزان ویژگیهای دانشو موزش با مبانی  و کلیات آ .4

 شود.

یابی و حرکت را بداند و بتواند های جهتاصول و روشهای آموزش مهارت .2

 آموزش دهد.

                                                 

 بینا است.آموزان نابینا و کماعم از دانش« آموزان با آسیب بیناییدانش»اصطلاح  -1 
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 ،بینایانوزش نابینایان و کممبانی فلسفی، تاریخی، و قانونی آمآشنایی  با  کلیات  فصل اول:

 )جهان و ایران ( آشنایی با تاریخچه و سوابق آموزش، پرورش و توانبخشی افراد با آسیب بینایی -

 بینایان در ایرانهای مربوط به آموزش نابینایان و کمقوانین جاری، وضعیت خدمات و سازمانآشنایی با  -

 بینایی در نظام آموزشی )جهان و ایران( آسیب اآموزان بدانش امکانات جایدهی آشنایی با شرایط و -

  فعالیتهای یادگیری:
  بینایی در استان محل خدمت خود  آسیب با و توانبخشی افراد پرورش آموزش وبررسی جوانب مثبت و منفی 

 و ارائۀ آن به کلاس

  خود   یهو نوع جایدهی آنان در منطق با آسیب بیناییآموزان از تعداد دانشتهیه و ارائه آمار           

 

 بینایی با آسیبآموزان : ویژگیهای دانشدوم فصل 

 حواس شنوایی، لامسه، چشایی، بویایی با توجه به آسیب بیناییۀ رشد و توسع -

، خودیاری، / هیجانیحرکتی، شناختی، تعاملات اجتماعی/عاطفی-ادراکیاثرات آسیبهای بینایی بر رشد اولیه )سیستم  -

 زبان(

 شناختی آسیب بیناییانهای روجنبه -

o  اثر  اختلالات بینایی بر تجربه و یادگیری 

o فردی اثرات آسیب بینایی بر رفتارهای اجتماعی و استقلال 

o اثرات آسیب بینایی بر زبان و ارتباط 

o اثرات آسیب بینایی بر خانوادة کودک و اثر متقابل آن بر اعتماد به نفس کودک 

 :یادگیری فعالیتهای

آموزان تقویت حس لامسه و شنوایی برای دانشتربیت و  ک آموزشی و معرفی بازیها در زمینهساختن وسایل کم -

 بینایی آسیب با و دبستانی دبستانیپیش

آموزان با آسیب بینایی طراحی بازیها و روشهای مناسب برای تقویت مهارتهای خودیاری و تعاملات اجتماعی در دانش -

 به صورت گروهی و انفرادی

 

 آموزان با آسیب بینایی برای زندگی مستقلسازی دانشراهبردهای آماده فصل سوم:

 های توسعۀ کارایی بصری شامل:روش -

o های بصریاستفاده از مهارت 

o استفاده از تجهیزات کمک بینایی 

o مناسب سازی محیط 
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 های پیش از عصاآموزان با آسیب بینایی برای سنجش و آموزش مهارتسازی دانشهای آمادهروش -

 های ادراک لمسی ی مهارتهای توسعهوشر -

 های جسمانی و تفریحی برای افراد با آسیب بیناییی مهارتهای توسعهروش -

 شوند.های اجتماعی و زندگی روزانه که معمولاً از طریق بینایی آموخته و تقویت میی مهارتهای توسعهروش -

 به  نوآموزانهای آموزش این مفاهیم دبستانی و روشمفاهیم اساسی پیش -

 های اجتماعی و زندگی روزانه و استقلال فردی شامل:ی مهارتهای توسعهروش -

o های دسترسی به اطلاعات چاپی عمومیروش 

o های دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومیروش 

o های دسترسی به منابع وامکانات جامعهروش 

 بینایی و کمک به معلم کلاس در اجرای این تغییرات آموزان با آسیب ها و مواد آموزشی برای دانشفنون تغییر روش -

 فعالیتهای یادگیری 

 احصا  مشکلات محیطی و حضور اجتماعی نابینایان و ارائه  پیشنهاد  برای حضور با کمترین محدودیت  -

 

 

  یابی و حرکتهای جهتچهارم: مهارت فصل

 آموزان ی جبرانی مورد نیاز دانشهایابی و حرکت بعنوان یکی از مهارتهای جهتآشنایی با مهارت -

های آموزش این مفاهیم به دانش آموزان با دبستان و روشی پیشیابی و حرکت در دورهآشنایی با مفاهیم اساسی جهت -

 آسیب  بینایی

 آگاهی و........(های پیش از عصا ) تنمهارت -

 برانیهای جیابی و حرکت بعنوان یکی از مهارتهای جهتمبانی آموزش مهارت -

 یابی اجزای جهت -

 های حرکتمهارت  -

 های پیش عصا )شامل راهنمای بینا، فنون حفاظتی(مهارت -

 ها و فنون کاربرد عصامهارت -

 یابی و حرکت های جهتهای آموزش مهارتروش -

 

 فعالیتهای یادگیری

 در کلاس دبستان و ارائه گزارشی پیشهای کاربرد عصا به یکی از نوآموزان در دورهآموزش مهارت -

 هابند و گزارش مکتوب احساسات و دریافتانجام فنون مختلف کاربرد عصا با استفاده از چشم -

یابی و حرکت  را به یکی از دانش آموزان با آسیب بینایی آموزش دهد وگزارش آن را در کلاس های مختلف جهتمهارت 

 ارائه نماید.
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 :راهبردهای تدریس و یادگیری -0

کلاسی است و لازم است پیش و  یدر مباحث نظر معلماندانشجوفعال با مشارکت  یواحد درس نیاو یادگیری آموزش 

بینایی و روشهای  آسیب با آموزاندانش نیازهای این درس را بخوبی مطالعه کنند.دانشجو معلم باید بتواند با توجه به مشکلات

ماید و باید بداند بدون درنظر گرفتن این روشها، مداخله جهت کاهش مشکلات، برنامه آموزش و تدریس خود را طراحی ن

درضمن خلاقیت دانشجو معلم در بکارگیری تجهیزات احتمالی و روشهای مداخله، سبب  آموزش موثری نخواهد داشت.

 پیشرفتهای چشمگیر در آموزش خواهد شد. 

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 زش و توانبخشی نابینایان، تهران، سمت.، تحول روانی آمو4136 -نامنی، محمدرضا و همکاران

یابی و حرکت، )ویژة معلمان نابینا(، تهران: سازمان آموزش و پرورش استثنایی (. جهت4170اعتباری، بتول و همکاران، )

 کشور.

ی راهنمای آشنایی با مراحل تربیت و تقویت بینایی ویژه معلمان مدارس خاص و پذیرا، سازمان آموزش و پرورش استثنای

 کشور

 راهنمای آشنایی با آموزش و ارزیابی جهت یابی و حرک سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور ت ، 

 بسته معرفی وسایل آموزشی، کمک آموزشی و توانبخشی،  سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور

 پوستر آموزشی همراه با نابینایان، سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور 

 

 رعی:منبع ف

Holbrook, M.Cay; Koeing, Alan J (5393). Foundations Of Education (Second Edition). 

Volume II, Instructional strategies for Teaching Children and Youths with Visual 

Impairments 
ن و نوجوانان دارای ضایعات بینایی، شناسی و آموزش و پرورش کودکا(. روان4170حسینی، زاهد؛ تفضلی مقدم، عبدالحسین )

 مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

 پزشکی:های مربوط به مراقبت از چشم و اخبار چشموبسایت

/news/health_medicine/eye/_care/https://www.sciencedaily.com  

.https://www.medicalnewstoday com/categories/eye_health  

list-health/news-https://www.aao.org/eye  

com/https://www.allaboutvision.  

 آموزش به نابینایان
https://www.teachingvisuallyimpaired.com/ 

http://www.wonderbaby.org/ 

../../../../news/health_medicine/eye/_care/
https://www.medicalnewstoday.com/categories/eye_health
https://www.aao.org/eye-health/news-list
https://www.aao.org/eye-health/news-list
../../../../سر%20فصل%20های%20دانشگاه%20فرهنگیان%2013%20شهریور%20اصلی/کارتابل/com/
../../../../سر%20فصل%20های%20دانشگاه%20فرهنگیان%2013%20شهریور%20اصلی/کارتابل/com/
https://www.teachingvisuallyimpaired.com/
http://www.wonderbaby.org/
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 ارزشیابی تکوینی: 

 رمنمره بابت ارائه گزارش و فعالیتهای عملی در طول ت 7

 ارزشیابی پایانی:

 نمره اجرای آزمون کتبی  42 
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   «(5راهبردهای آموزشی و توانبخشی دانش آموزان با آسیب بینایی )»سرفصل درس: 

 معرفی درس و منطق آن:  .9

ی هایی از نظر دامنه و تنوع تجربیات، توانایی حرکت مستقل به اطراف، و تعامل با محیط برابا بروز آسیب بینایی محدودیت

آید ولی حس بینایی تنها کانال ارتباطی فرد با جهان اطراف نیست. بنا بر این لازم است مهارتهای غیربصری با فرد به وجود می

محوریت تقویت و توسعۀ حس لامسه و حس شنوایی بعنوان دو کانال ارتباطی بسیار مهم برای دریافت اطلاعات از محیط 

با آموزان لازمۀ احراز شایستگی برای ورود به عرصۀ عمل در نقش معلم دانشاطراف جایگزین مهارتهای بصری شوند. 

این است که فرد از مبانی فلسفی، تاریخی و قانونی آموزش ویژه مطلع باشد، تعاریف جاری از نابینایی و  4آسیب  بینایی

ثرات آن بر رشد شناختی، بدنی، های بینایی و اها را بداند، شناخت کافی از آسیبآسیب بینایی و معیارهای تشخیص آن

را بشناسد؛ از چگونگی جایگزین کردن  بیناکمآموزان نابینا و های دانشعاطفی، اجتماعی و ارتباطی داشته باشد؛  ویژگی

ریزی های دیگر دریافت دروندادهای حسی لازم برای جبران فقدان یا آسیب حس بینایی آگاهی داشته باشد، توانایی برنامهراه

های بینایی داشته باشد. با تغییر شیوهافراد با آسیب های بالقوة دیریت محیط یادگیری را برای به فعل رساندن تواناییو م

ریاضیات و انجام  علوم، جغرافی، آموزش خواندن و نوشتن،به عنوان مثال یادگیری  آشنا باشد. -یاددهیی هارتباطی در حوز

ا آموزش مفاهیم مختلف در درس علوم تجربی نیازمند تغییر یا به بزار خاص است. بعضی محاسبات نیازمند استفاده از اب

هی از بینایی نیازمند آگابا آسیب آموزان براین معلمان دانشهای آموزشی است. بناشمواد و رو« سازیمناسب»عبارت دیگر 

آموزان با دانشآموزش  یهرتباطی در حوزهای اسازی مواد آموزشی و راههای مناسبو شیوه روندها و راهبردهای آموزشی

 هستند. بیناییآسیب

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 واحد( 4+4) 2تعداد واحد:  

 ساعت 17تعداد ساعت:

 Pck شایستگی کلیدی:

راهبردهای آموزشی و توانبخشی دانش آمـوزان نیاز: پیش

 ( 4با آسیب بینایی )

 استاد متخصا برای تدریس: 

 سال پنج دارای استثنایی کودکان ناسیش روان در متخصص

 بینایی آسیب دارای آموزان دانش با آموزشی تجربه سابقه

راهبردهای آموزشی و توانبخشی دانـش نام درس به فارسی: 

 (  2آموزان با آسیب بینایی )

 نام درس به انگلیسی

Instructional and rehabilitational Strategies 

for Student With Visual disorders(2) 

پیامدهای یادگیری: در پایان ایتن واحتد یتادگیری 

 دانشوومعلم قادر خواهد بود:

ارتباطی در دانش آموزان با  هایمهارت تقویت هایروش -1

 آسیب بینایی را بشناسد و آموزش دهد.

را بداند و به طور عملی انجام  بریلمتون خواندن و نوشتن  -2

 دهد.

 ی درس و ساختار آن:های یادگیری، محتوافرصت .5
                                                 

 بینا است.آموزان نابینا و کماعم از دانش« ا آسیب بیناییآموزان بدانش»اصطلاح  -1 
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 ارتباطی هایمهارت تقویت هایروش- اول:فصل 

 شامل: با آسیب بیناییآموزان های ارتباطی تغییریافته برای دانشمهارتقویت های تروش -

o بینایانتغییرات لازم  برای خواندن و نوشتن کم 

o های جبرانی شنیداری های گوش کردن و مهارتتمهار 

o خطاری شامل دستهای ارتباطی نوشتمهارت 

o های ادراک لمسیمهارتتقویت های روش 

 یادگیری: فعالیتهای 

 لامسه و مهارتهای ارتباطی فوق و ارائه درکلاس حس تقویت و تربیت زمینه در آموزشی طرح های تهیه -

 

 بریل متون خواندن و نوشتن  دوم:فصل  -

o ره(، نمودار، جدول و غیقابل لمس )مانند نقشه یههای برجستشکل 

o (، نقشه و....)مثل حساب افزار و جغرافیا ابزارها و وسایل مناسب برای آموزش علوم و ریاضیات 

 بریل، آشنایی با خط در فارسی زبان نویسیکوتاه فارسی، زبان الفبای آشنایی با حروف خواندن و نوشتن بریل  شامل  -

نویسی زبان انگلیسی در خط و کوتاه ای زبان انگلیسیاعداد و علائم ریاضی، حروف الفبای زبان عربی، علوم پایه، الفب

 بریل

 های تای، کردن و نوشتن با ماشین پرکینز و صفحه کلیدمهارت -

 آشنایی با منابع موجود در زمینه علائم خط بریل و چگونگی دسترسی به آن  -

 های تحصیلی مهارت توسعههای روش -

o  ماشین حساب گویاو  ح ریاضی( حساب افزار )لو ،استفاده از چرتکهآشنایی با روش 

o (بریل) برجسته به صورت جداول نمودارها، ها،¬نقشه تولید و طراحی با آشنایی 

 یادگیری فعالیتهای 

 متن  بریل فارسی در کلاسخواندن  -

 آموزان برای دانش نگارشرعایت قواعد  با به خط بریل و یا داستان کوتاه  متننوشتن  -

 ن ریاضی به خط بریل یک نمونه آزمون یا تمرینوشتن  -

 عملیات انجام شده با استفاده از حساب افزار و خواندنعملیات ریاضی )چهار عمل اصلی( انجام   -

 و.... (پرکینزتحریر نابینایان )های فارسی، ریاضی، عربی، انگلیسی به خط بریل با استفاده از ماشین نوشتن متن -

 

 :راهبردهای تدریس و یادگیری 

کلاسی است و لازم است پیش و  یدر مباحث نظر معلماندانشجوفعال با مشارکت  یواحد درس نیا و یادگیریآموزش  

بینایی و روشهای  آسیب با آموزاندانش نیازهای این درس را بخوبی مطالعه کنند.دانشجو معلم باید بتواند با توجه به مشکلات
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نماید و باید بداند بدون درنظر گرفتن این روشها،  مداخله جهت کاهش مشکلات، برنامه آموزش و تدریس خود را طراحی

درضمن خلاقیت دانشجو معلم در بکارگیری تجهیزات احتمالی و روشهای مداخله، سبب  آموزش موثری نخواهد داشت.

 پیشرفتهای چشمگیر در آموزش خواهد شد. 

 

 منابع آموزشی. 4

  منابع اصلی:
 سمت. تهران: آموزش و توانبخشی نابینایان،، تحول روانی (4136نامنی، محمدرضا و همکاران )           

 راهنمای معلم حساب افزار )لوح حساب(، سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور

 سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشورراهنمای آموزش روانخوانی خط بریل، 

 استثنایی کشوردستورالعمل آموزش بریل به افراد دیر نابینا، سازمان آموزش و پرورش 

 راهنمای معلم آموزش چرتکه به دانش آموزان آسیب دیده بینایی، سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور

 شیوه نامه نگارش و تصحیح املای فارسی در خط بریل، سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور

 (، سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور4فیلم آموزش خط بریل )

 

 :فرعیمنابع 

Holbrook, M.Cay; Koeing, Alan J (5393). Foundations Of Education (Second Edition). 

Volume II, Instructional strategies for Teaching Children and Youths with Visual 

Impairments 
بریل ، ، سازمان آموزش و ، طرح گردآوری، تدوین و تثبیت علائم خط 4170ظروفی، محمدرضا و همکاران،  ،مجری

 پرورش استثنایی کشور

شناسی و آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان دارای ضایعات (. روان4170حسینی، زاهد؛ تفضلی مقدم، عبدالحسین )

 بینایی، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

 های مربوط به مراقبت از چشم و اخبار چشم پزشکی:وبسایت

//_carenews/health_medicine/eye/https://www.sciencedaily.com  

. https://www.medicalnewstoday com/categories/eye_health 

health/news-list https://www.aao.org/eye- 

/comhttps://www.allaboutvision.  

 آموزش به نابینایان

https://www.teachingvisuallyimpaired.com/ 

http://www.wonderbaby.org/ 

https://www.perkinselearning.org/ 
 

 

../../../../news/health_medicine/eye/_care/
https://www.medicalnewstoday.com/categories/eye_health
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../../../../سر%20فصل%20های%20دانشگاه%20فرهنگیان%2013%20شهریور%20اصلی/کارتابل/com/
https://www.teachingvisuallyimpaired.com/
http://www.wonderbaby.org/
https://www.perkinselearning.org/
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 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

 ارزشیابی تکوینی:

 نمره(7خواندن متن  بریل ) 

 نمره( 1، ماشین پرکینز و.. )چرتکه ،ر تجهیزات تخصصی شامل حساب ابزاراستفاده از سای

 ارزشیابی پایانی:

 نمره(7تبدیل متن بینایی به بریل ) 
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 «اختلالات گفتار و زبان ی درو توانبخش یآموزشی راهبردها»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

آنان با ویژگیهای این  ییمعلمان کودکان ویژه در آموزش و پرورش استثنایی در گرو آشنادانشجو یاو تقویت حرفه توسعه

با اختلالات گفتار و زبان  یی. آشناای، اختلالات گفتار و زبان استپیامدهای مدرسه دارایکودکان است. یکی از ویژگیهای مهم و 

یادگیریهای  ایبه ایشان و هوشیاری نسبت به پیامدهای این مشکلات بر کآموزان و همچنین آگاهی از راههای کمدانش

 مشکلکودکان با کمترین این  دهد تاای، به معلمان توان کنترل محیط یادگیری و تمهید اسباب درست آموزش را میمدرسه

 .مناسبی داشته باشندیلی پیشرفت تحص

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 2تعداد واحد: 

 12تعداد ساعت: 

 PCKشایستگی کلیدی: 
روانشناسی و آموزش پیشنیاز: 

 با نیازهای ویژه دانش آموزان

استاد متخصا برای 

 متخصص گفتاردرمانی تدریس:

 ر و زباناختلالات گفتا ی درو توانبخش یآموزشی راهبردها نام درس به فارسی:

 نام درس به انگلیسی: 
Instructional and rehabilitational Strategies in speech and 

language disorders  

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشوومعلم قادر 

 خواهد بود:

 اختلالات گفتار و زبان را بشناسد.   .4

  آگاه باشد. این کودکانکمک به  برایراهبردهای آموزشی و توانبخشی مناسب از   .2

  ای هوشیار باشد.نسبت به پیامدهای این مشکلات بر یادگیریهای مدرسه  .1

و پیشرفت  دینما ایحیط یادگیری را بهتر کند و اسباب درست آموزش را مهم  .1

 کند. لیتحصیلی کودکان را تسه

 فرصتهای یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: .5

 و مبانی فصل اول: کلیات

 و فیزیولوژی گفتار و مبانی کلیات، زبان و گفتار اختلالات یتوانبخش و آموزش کلیاتچیستی و اهمیت و کارکرد گفتار و زبان، 

 زبان

 تکالیف یادگیری:

و در زبان و گفتار را بشناسد اختلالات اندام گفتاری و سازوکار  فیزیولوژی؛ زبان و گفتار اختلالات یتوانبخش و آموزشکلیات 

 کلاس ارائه کند.

 

 مدرسه ای یهایژگیو و امدهایپو  زبانی اختلالاتفصل دوم: 

 و معنایی و نحوی و صرفی و واجی، عارضی و رشدی عملکردی، و عضوی بیانی، و درکی گفتاری، و زبانی: زبانی اختلالاتانواع 

 .تارفلجیگف، پریشیشناخت، پریشیکنش، پریشینام، پریشیزبان، گفتمانی و بردیرکا

 پیامدهای ارتباطی و مدرسه ای انواع اختلالات زبانی.
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 ی.راهکارهای اصلاح و مشاوره و ارجاع در اختلالات زبان

 :یریادگی فیتکال

 انواع اختلالات زبانی را بشناسد و شفاهی و عملی تمییز بدهد. 

 کند.  معرفییا فرضی را در کلاس  واقعی نمونه یک

 کند. انیبی را در کلاس اختلالات زبان یا مدرسهی و ارتباط پیامدهای

 ارائه و بررسی کند.در کلاس  را یاختلالات زبان یمدرسه ای و ارتباط پیامدهایمربوط به  مقالات

 .و در کلاس مطرح کند اصلاح و مشاوره و روش ارجاع درست اختلالات گفتار و زبان را بداند یراهکارها

 

 مدرسه ای یهایژگیو و اامدهیپگفتاری و  اختلالاتفصل سوم: 

 روانی گفتار )لکنت و تندگویی(و  تشدیدی و صوتو  ی(جاختلالات تولید )آواگفتاری:  اختلالات

 پیامدهای ارتباطی و مدرسه ای انواع اختلالات گفتاری.

 گفتاری.راهکارهای اصلاح و مشاوره و ارجاع در اختلالات 

 :یریادگی فیتکال

 اسد و شفاهی و عملی تمییز بدهد. انواع اختلالات گفتاری را بشن

 کند.  معرفییا فرضی را در کلاس  واقعی نمونه یک

 کند. انیبگفتاری را در کلاس اختلالات  یمدرسه ای و ارتباط پیامدهای

 بررسی و ارائه کند.در کلاس  را گفتاریاختلالات  یمدرسه ای و ارتباط پیامدهایمربوط به  مقالات

 مشاوره در روانی گفتار )لکنت و تندگویی( و روش ارجاع درست اختلالات گفتار و زبان را بداند.اصلاح تلفظ و  یراهکارها

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

ای و راههای اصلاح شود تا درباره چیستی گفتار و زبان، اختلالات گفتار و زبان، پیامدهای مدرسهمی  به دانشجومعلمان فرصت داده

به آگاهی و شناسایی درست و به کمک فیلم و پوستر و همفکری و گفتگو این اختلالات مشارکت داشته  و مشاوره و ارجاع در

 را اجرا کنند. یعملکرد فیدست یابند. دانشجومعلمان باید در هر جلسه تکال

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 چوگان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،.انتشارات  .«شناسی گفتار و زبانآسیب» (.4175) بیژن و همکاران ،شفیعی -4

 انتشارات رشد .«اختلالات گفتار و زبان کودکان» (.4133) جان ترجمه حمید علیزاده ، آیزنسون -1

 .رانیا یانتشارات دانشگاه علوم پزشک.«با اختلالات گفتار و زبان یکاربرد ییآشنا»(. 4133)فرهاد و همکاران  ،نژاد یتراب -1
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 منابع فرعی:
 انتشارات دانژه. «شناسی زباندرآمدی بر آسیب»(. 4177)دیوید ترجمه زهرا سلیمانی و نوشین ادیب  ، یستالکر -4

 نشر معاصر . «شناسی گفتار و زبانفرهنگ توصیفی آسیب»(. 4132)پور و همکاران نیلی  -2

 انتشارات پیغام دانش .«تربیت زبان و گفتار: راهنمای والدین و مربیان»کتاب  (.4132) ابراهیمی و فرامرزی  -1

  ، انتشارات اساتید قلم...«شناسان و برنامه آموزش شنیداری آوا: مورد استفاده آسیب» (.4177) مامک ، جولایی  -1

 انتشارات سازمان آموزش و پرورش استثنایی.«. آموزاناختلالات زبان و گفتار در دانش»(. 4172)هوسپیان، آلیس  -2

 انتشارات دانژه .«رشد گفتار و زبان کودکان فارسی زبان»(.4134)ناهید   وند،جلیله -3

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

 نمره( 2ارزشیابی تکوینی: )

تواند به کارهای عملی نیز . مدرس میشودیدرسی و مشارکت دانشجومعلمان در مباحث کلاسی انجام م فیدر طی اجرای تکال

تواند یک دانشجومعلمان در کلاس درس بسیار مهم و امتیازآور است. دانشجومعلم میفعال فیزیکی امتیاز بدهد. چنانکه حضور 

 نمونه واقعی از اختلالات زبانی یا گفتاری را در کلاس معرفی و یا گزارش و یا نمایش دهد.

 نمره( 92ارزشیابی پایانی: )

 باشد.همه مطالب درسی که شامل  ردیگیآزمون کتبی صورت م کیدر قالب 
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 «اتیسم با اختلال طیفکودکان در توانبخشی ی و آموزشی راهبردها»سرفصل درس: 

 معرفی درس و منطق آن:  .9

اختلال طیف اتیسم و روشهای آموزشی مناسب برای برنامه ریزی و کمک به آنان جهت دچار  دانش آموزاندرک ویژگیهای 

به بر مشکلات رفتاری، یادگیری و دستیابی به ظرفیتهای ممکن از اهمیت برقراری ارتباط با دیگران، افزایش تعامل اجتماعی، غل

، توانایی دانشجومعلم را برای برقراری ارتباط با دانش دانش آموزاناین  مختلفبسیاری برخوردار است. شناخت ویژگیهای 

وزش این گروه از دانش آموزان افزایش می دهد و سبب خواهد شد که روشهای مناسبی برای آم اختلال طیف اتیسمدچار آموزان 

 استفاده کند.

 مشخصات درس

 عملی -نظری نوع درس:

 (4+4)2تعداد واحد: 

 17 تعداد ساعت:

 PCK شایستگی کلیدی:

دانش روانشناسی و آموزش پیشنیاز: 

 با نیازهای ویژهآموزان 

استاد متخصا برای تدریس: 

متخصص روانشناسی و توانبخشی و 

زش اختلال مسلط بر روانشناسی و آمو

 طیف اتیسم

 با اختلال طیفکودکان در توانبخشی ی و آموزشی راهبردهانام درس به فارسی: 

 اتیسم

   Instructional and rehabilitational               نام درس به انگلیسی:

Strategies in Children with Autism Spectrum Disorder 

د یادگیری دانشوومعلم قادر پیامدهای یادگیری: در پایان این واح

 خواهد بود:

شناختی در -، و ادراکیاجتماعیی، ارتباطی حسی و حرکتی، با ویژگیها  -4

 شود، راهکارهای مقابله با آنها را بشناسد و بکار گیرد.آشنا اختلال طیف اتیسم 

بتواند حداقل را بشناسد و  همه روشهای آموزشی موجود برای اختلال طیف اتیسم -2

 . را اجرا کندآموزشی یک روش 

 فرصتهای یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: .5

 طیف اتیسم اختلال مروری بر کلیاتفصل اول: 

 طبقه بندی تعریف، تاریخچه، -

 سبب شناسی شیوع و -

 علائم اتیسم  -

  DSM2اختلال طیف اتیسم بر اساس  معیارهای تشخیصی -

 طیف اتیسم الاختل و تشخیص گریمعرفی ابزارهای غربال -

 یادگیری:  فعالیتهای

مطالعه کرده و مقاله مناسب طیف اتیسم  دچار اختلالافراد  هایدر خصوص ویژگیدانشجومعلمان باید در قالب کار گروهی باید 

 بپردازند.مقایسه آنها با اختلالهای مشابه یافته و در کلاس ارائه کنند. همچنین باید به 

 

 هکاهای مقابله با آنها در کلاسویژگیهای حسی و رافصل دوم: 
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 حس لامسه-

 حس بینایی-

 حس شنوایی-

 سایر حواس-

 یادگیری:  فعالیتهای

را بررسی کرده  سمیات فیاختلال طمختلف حسی در دانش آموزان دچار  هایویژگیدانشجومعلمان باید در قالب کار گروهی باید  

 ا در کلاس ارائه کنند.و درباب پیامدهای آموزشی این ویژگیها، مقاله مناسبی ر

 

 و تعامل اجتماعی و راهکاهای مقابله با آنها در کلاس ارتباطفصل سوم: 

 آشنایی با ویژگیهای ارتباطی در دانش آموزان -

 راهکارهای مقابله با مشکلات ارتباطی در کلاس-

 

 یادگیری:  فعالیتهای

را بررسی  سمیات فیاختلال طرتباطی در دانش آموزان دچار مختلف ا هایویژگیدانشجومعلمان باید در قالب کار گروهی باید  

 کرده و درباب پیامدهای آموزشی این ویژگیها، مقاله مناسبی را در کلاس ارائه کنند.

 

 رفتارهای چالشی و راهکاهای مقابله با آنها در کلاس: چهارمفصل 

 آشنایی با رفتارهای چالشی در دانش آموزان -

 فتارهای چالشی در کلاسراهکارهای مقابله با ر-

 یادگیری:  فعالیتهای

را بررسی کرده و  سمیات فیاختلال طدانشجومعلمان باید در قالب کار گروهی باید رفتارهای چالشی در دانش آموزان دچار  

 درباب پیامدهای آموزشی این ویژگیها، مقاله مناسبی را در کلاس ارائه کنند.

 

 و راهکاهای مقابله با آنها در کلاس شناختی-ویژگیهای ادراکی: پنومفصل 

 شناختی در دانش آموزان -آشنایی با ویژگیهای ادراکی-

 شناختی در کلاس-راهکارهای مقابله با مشکلات ادراکی-

 یادگیری:  فعالیتهای

ا بررسی ر سمیات فیاختلال طشناختی در دانش آموزان دچار -دانشجومعلمان یاید در قالب کار گروهی باید مشکلات ادراکی 

 کرده و درباب پیامدهای آموزشی این ویژگیها، مقاله مناسبی را در کلاس ارائه کنند.
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 آشنایی با روشهای آموزشی ویژه کودکان و دانش آموزان با اختلال طیف اتیسم : ششمفصل 

 ، کلیات و اصولتحلیل کاربردی رفتار -

 (TEECH)و ناتوانیهای ارتباطی  سمیات فیآموزش و تربیت کودکان با اختلال طاصول و راهکارهایی  -

 اصول روش سان رایز -

 سایر روشهای آموزشی-

 یادگیری:  فعالیتهای

 . دانشجو معلمان باید در قالب کار گروهی روشهای آموزشی را با هم مقایسه کند و نتیجه را در کلاس ارائه نماید-

طیف اتیسم مقاله تهیه و ارائه اختلال  دچار وزشی دانش آموزاندر زمینه روشهای آمدانشجومعلمان در قالب کار گروهی باید  -

مشاهده و ثبت و را  این افرادو روشهای آموزش به اضر شده طیف اتیسم حاختلال در مدرسه و کلاس خاص دانش آموزان  د.نده

 د. نبه کلاس گزارش ده

خط پایه در یک و  سطح عملکردرا ارزیابی،  اتیسمطیف اختلال  دچار یک دانش آموزدانشجومعلمان در قالب کار گروهی باید  -

 . کنندتدوین او برای روشهای مختلف آموخته یک برنامه آموزشی بر اساس ش را معین کنند. سپس مهارت

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

طیف اختلال زان مطالعه تحقیقات در خصوص ویژگیهای دانش آموو فردی و گروهی،  استفاده از فرصتهای یادگیری مستقیم

و حضور فعال در کلاس و مدارس این دانش آموزان از راهبردهای  همکاری در تدوین و اجرای برنامه آموزش انفرادی، اتیسم

 تدریس هستند.

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:  

آموزشی و راهبردهای توانبخشی در آموزش کودکان با اختلال طیف اتیسم ) درحال تدوین( معاونت برنامه ریزی  -1

 ییسازمان آموزش و پرورش استثناتوانبخشی 

 منابع فرعی:

 .4136. نشر دوران. پروفسور روی مک کانکیو  سیدعلی صمدی. اختلالات طیف اتیسم-4

جلد کتاب مهارت آموزی ویژه طیف اتیسم. تالیف سازمان آموزش و پرورش استثنایی. انتشارات سازمان پژوهش و  7  -2

 .4137برنامه ریزی درسی. 

 . 4137اختلال اتیسم. دکتر سعید رضایی. نشر آوای نور.  -1

 .4177. سازمان آموزش و پرورش استثنایی درتهیه شده  .کسسی دی روش پِ -1

 .4177. زیرنویس شده توسط سیدعلی صمدی. 4دیو هیوت. و کتابچه تعامل همه جانبه (سی دیلوح فشرده ) -3

                                                 
1 Dave Hewett 
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 نهادی(راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیش. 2

 نمره( 8ارزشیابی تکوینی: )

 حضور فعال و ارزشیابی کمی و کیفی از فعالیتهای یادگیری دانشجومعلمان در طول نیمسال

 نمره( 95ارزشیابی پایانی: )

 آزمون کتبی مباحث نظری 
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 (ADHD)ی فعال شی/ بیدر اختلال کم توجه یو توانبخش یآموزش یراهبردها»سرفصل درس 

  منطق آن:  . معرفی درس و9

تکانشگری است که در عملکرد فرد اختلال  -اختلال کاستی توجه / بیش فعالی یک الگوی مداوم از بی توجهی و یا بیش فعالی 

ایجاد می کند.این اختلال  یکی از شایعترین اختلالهای دوران کودکی می باشد که عملکرد فرد را از نظر تحصیلی، اجتماعی و 

ر می دهد. این اختلال همبودی بسیار بالایی با سایر اختلالها از جمله نارساییهای خاص یادگیری، اختلال طیف رفتاری تحت تاثیر قرا

اتیسم، نارسایی هوشی و ....دارد. بر همین اساس شناخت ویژگیهای رفتاری، شناختی و بالینی کودکان و دانش آموزان با اختلال 

ا راهبردهای مداخله جهت ارتقا  توانمندی و غلبه بر مشکلات این گروه از اهمیت کاستی توجه / بیش فعالی و همچنین آشنایی ب

بسیاری برخوردار است. شناخت ویژگیهای رفتاری و راهبردهای مداخله ای خاص این کودکان و دانش آموزان، توانایی 

های کاهش مدرسه محور در اجرای برنامهدانشجومعلمان را برای ارجاع این گروه  به متخصصان و همچنین استفاده از مداخله های 

 کند. مشکلات رفتاری و افزایش میزان دقت و توجه در مدرسه توانمند تر می

 مشخصات درس

 عملی  -: نظرینوع درس

 (4+4)2 تعداد واحد:

 17:تعداد ساعت

 PCK شایستگی کلیدی:
 -پیشنیاز: 

 استاد متخصا:

روانشناسی و آموزش  متخصص

لوم تربیتی کودکان استثنایی و ع

 سال سابقه تخصصی  3با حداقل 

 نام درس به فارسی:

 (ADHD)ی فعال شی/ بیدر اختلال کم توجه یو توانبخش یآموزش ۀمداخل یراهبردها

 نام درس به انگلیسی: 
Instructional and rehabilitational Strategies for Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD) 

 ای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشوومعلم قادر خواهد بود:پیامده

با ویژگیهای رفتاری، شناختی و بالینی این دانش آموزان و با ابزارهای غربالگری، ارزیابی و  -4

تشخیصی آشنا شوند. با انواع راهبردهای مداخله مانند دارودرمانی، رفتاردرمانی، درمان 

 و راهبردهای مدرسه محور شناخت پیدا کند. شناختی، آموزش والدین 

پس از کسب اطلاعات به درستی دانش آموز را جهت دریافت خدمات تخصصی به  -2

 متخصصان )روانپزشکان و روانشناسان و ...( ارجاع دهد.

برنامه  با روشهای مداخله مدرسه محور آشنا شود و با کمک تیم توانبخشی و والدین یک -1

IEP نظیم کند.برای کودک ت   

 فرصتهای یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: .5

 فصل اول: کلیات 

 (ADHD)تعریف اختلال کاستی توجه / بیش فعالی  -

 (ADHD)شیوع و سبب شناسی  -

 DSM5بر اساس  (ADHDمعیارهای تشخیصی ) -

  ADHDمعرفی اختلال هایی که با همبودی بالایی با  -
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 فعالیتهای یادگیری:

را با سایر اختلالها  ADHD که همزمان اختلال  یک مقاله در خصوص ویژگیها و مشکلات کودکان علم بایددانشجوم  -

 دارد، تهیه و در کلاس ارائه نماید. 

گزارشی در خصوص وضعیت آموزشی و چگونگی دریافت خدمات مورد نیاز دانش آموزان با اختلال  دیدانشجومعلم با  -

ADHD  ارائه نمایددر ایران تهیه و به کلاس. 

 

افراد با اختلال کاستی توجه/  ی درصیو تشخ یغربالگر یابزارهافصل دوم: ویژگیهای روانشناختی و بالینی و 

 ((ADHDبیش فعالی 

 هوش، توجه، بیش فعالی، حافظه، یادگیری، بازداری، حرکتی، ویژگیهای اجتماعی، هیجانی و شخصیتی  -

سیاهه رفتاری کودک  -مقیاس درجه بندی کانرز )معلمان و والدین(، ب -صی مانند: الفآشنایی با ابزارهای غربالگری و تشخی -

 پرسشنامه وضعیت خانه و مدرسه  -آخنباخ و ج

 فعالیتهای یادگیری:

دانشجومعلم باید با مشاهده یک دانش آموز دارای اختلال کاستی توجه/ بیش فعالی، ویژگیهای روانشناختی و رفتاری   -

 کلاس ارائه کند.  او را ثبت و در

 

 فصل سوم: آشنایی با روشها و راهبردهای مداخله 

 مداخله های دارویی -

 مداخله های رفتاری  -

 رفتاری –مداخله های شناختی  -

 مداخله های فراشناخت -

 آموزش والدین   -

 مداخله مدرسه محور  -

 مداخله مکمل -

 مداخله چندالگویی -

 فعالیتهای یادگیری: 

استفاده می   ADHD در زمینه مداخله های بالا که برای اختلال کاستی توجه/ بیش فعالی یک مقاله دانشجومعلم باید  -

 شوند تهیه و در کلاس ارائه نماید. 

 

 فصل چهارم: آشنایی با راهبردهای مدرسه محور و چگونگی اجرای آنها 
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 مولفه های اساسی مداخله مدرسه محور  -

 شیوه های مدیریت مشروط  -

 راهبردهای مدیریت خود -

 راهبردهای بازداری  -

 راهبردهای آموزشی موثر  -

 آموزش توسط همسالان  -

 آموزش با کمک کامپیوتر  -

 فراهم سازی حمایت از طرف معلم -

 فعالیتهای یادگیری: 

را ارزیابی نموده و بر اساس نتایج  ADHD یک دانش آموز با اختلال کاستی توجه/ بیش فعالی  دانشجومعلم باید  -

 مدرسه محور تهیه و به کلاس ارائه دهد.  IEPحاصله یک برنامه 

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری 30

به منظور تدریس این درس علاوه بر روشهای سخنرانی، گروهی، مباحثه و نمایش فیلم و اسلاید، به دانشجومعلمان فرصتهای 

 داده می شود.  ADHD ییادگیری مستقیم/ فردی از طریق مطالعه تحقیقات در خصوص اختلال کاستی توجه/ بیش فعال

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

هی. راهنمای معلمان در مورد اختلال نقص توجه ابراهیم رهبر کرباسدو  فاطمه رهبر کرباسدهی(. ترجمه 4135بارکلی، راسل ) -4

 بیش فعالی در مدرسه. انتشارات آوای نور.

بیش فعالی. نشر  –نمای معلمان در مورد اختلال نقص توجه (. ترجمه شاهرخ امیری. راه4133جانسون، رابرت و ژورف ) -2

 فروزش.

بیش فعال در -( ترجمه دکتر پروانه محمدخانی و سیروان آسمائی مجد. اختلال کمبود توجه4175دوبل، جرج؛ استونر، گری) -1

 (.261تا  204صفحه  3مدرسه و... )فصل 

 

 منابع فرعی:
  انتشارات رشد.یی توجه/ فزون جنبشی (. اختلال نارسا4130علیزاده،  حمید) -4

 آزمون آخنباخ. ترجمه و هنجارسازی توسط دکتر اصغر مینایی. پژوهشکده استثنایی -2

کودکان  یاجتماع یاثربخشی برنامه آموزش بازداری و پاسخ حافظه فعال بر بهبود مهارت ها(. 4132) الهام ، راد یمحکی -1

  یفعال شیتوجه و ب یبا اختلال کاست
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 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

 ارزشیابی تکوینی: 

 نمره(. 1در طول نیمسال آموزشی، دانش نظری و فعالیتهای عملی دانشجومعلمان مورد بررسی قرار می گیرد )

 ارزشیابی پایانی: 

 نمره(. 46در پایان نیمسال آموزشی، دانش نظری دانشجومعلمان به صورت کتبی آزمون می شود )
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 «حرکتی -جسمی  در اختلالاتو توانبخشی  یآموزشهای راهبرد»سرفصل درس 
 معرفی درس و منطق آن:  .9

 که دهندمی تشکیل را ژهیو یازهاین با آموزاندانش کل از توجهی قابل تعداد حرکتی-جسمی اختلالات به مبتلا آموزاندانش

 آموزش روند در تواندیم مشکلات نیا. دارند ویژه خدمات از مندیبهره به نیاز حرکتی، و جسمی مسایل و مشکلات دلیل به

 لذا.  شد خواهد یکلاس بهتر تیریمد باعث بلکه آموزش تیفیک بهبود سبب تنها نه آنها با ییآشنا که کند جادیا یاریبس خلل

 بتواند تا شود آشنا اآنه وجود رغمیعل آموزش قیتطب یروشها و مشکلات از دسته این با دانشجومعلم که است ضروری

 .دینما هیارا یموثرتر آموزش

 مشخصات درس

 نظرینوع درس:

 2تعداد واحد: 

 12تعداد ساعت:

 pck شایستگی کلیدی:
روان شناسی و نیاز: پیش

آموزان با نیازهای آموزش دانش

 ویژه

استاد متخصا برای 

 تدریس:

 متخصص کاردرمانی 

 -انبخشـی در اختلالـات جسـمی آموزشـی و توهای راهبرد نام درس به فارسی:

 حرکتی

 نام درس به انگلیسی:

 Instructional and rehabilitational Strategies in physical-
mobility Disorder 

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشتوومعلم قتادر 

 خواهد بود:

حرکتـی تـاثیر مـی  –آموزان با اختلال جسمی با مشکلاتی که در آموزش دانش -4

 گذارند، آشنا شوند.

آموزان با اختلال ضمن آشنایی با روشهای تطبیق آموزش با مشکلات دانش -2

 حرکتی، آنها را  بکار برد. –جسمی 

حرکتی و  –آموزان با اختلال جسمی ضمن آشنایی با تجهیزات مورد نیاز دانش -1

 بکار گیرد.یافته را سازیهای محیط، بتواند وسایل تطبیقمناسب

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 حرکتی-جسمی اختلالاتکلیات فصل اول: 

 تعریف  -

 بندیطبقه -

 شناسیشیوع و سبب -

ها، اختلالات حسی، رفلکسهای های قوام عضلانی، اشکالات ارتوپدی و بدشکلیحرکتی به ویژه در زمینه-جسمی اختلالاتعلائم  -

 الگوهای غلط حرکتیغیرطبیعی، 

  :عملکردی فعالیتهای
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در کلاس  حرکتی-جسمی اختلالاتمختلف  توجه به انواعبا  آموزاندانشدرخصوص ویژگیهای  مطلبارایه دانشجومعلم باید به 

 بپردازد.

 

 حرکتی-جسمی آموزان با اختلالاتفصل دوم: آشنایی با مشکلات یادگیری در دانش

 توجه و تمرکز -

 ی حرکتیبرنامه ریز-

 ادراک -

 برقراری ارتباط و زبان -

 :یریادگی فعالیتهای
 .دانشجومعلم باید بتواند مشکلات مطرح شده را تعریف کرده و راهکارهای آموزشی برای کاهش آنها ارایه نماید

 

 حرکتی باید چگونه آموزش داد؟ -فصل سوم: به دانش آموز با اختلال جسمی

 ارایه روشهای تطبیق آموزش با توجه به مشکلات( -اطیارتباط)آشنایی با مشکلات ارتب -

 ارایه روشهای تطبیق آموزش با توجه به مشکلات( -نوشتن)آشنایی با مشکلات نوشتن -

 ارایه روشهای تطبیق آموزش با توجه به مشکلات( -وضعیت نشستن)آشنایی با وضعیت دهی -

 شهای تطبیق آموزش با توجه به مشکلات(ارایه رو -ورزش و تربیت بدنی)آشنایی با مشکلات حرکتی -

 ارایه روشهای تطبیق آموزش با توجه به مشکلات( -مستقل شدن )آشنایی با میزان وابستگی -

 فعالیتهای یادگیری:

های مطرح شده، به جستجوی روشهای مناسب پرداخته و رو شدن با مشکلات آموزشی در زمینهدانشجومعلم باید بتواند برای روبه

 س ارایه نماید.در کلا

 

آموزان با اختلال جسمی سازی محیط آموزشی براساس مشکلات دانشروشهای مناسب: آشنایی با چهارمفصل 

 حرکتی

 آموزانمعرفی تجهیزات مورد نیاز دانش -

 سازیهای فیزیکی مدارس و کلاس درسآشنایی با مناسب -

 فعالیتهای یادگیری:

آموزان را با توجه به مشکلاتشان معرفی نموده و از خلاقیت خود جهت ز دانشتجهیزات مورد نیا دانشجومعلم باید بتواند

 معرفی وسایل جدید استفاده کند.

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 0
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کلاسی است و لازم است پیش و  یدر مباحث نظر معلماندانشجوفعال با مشارکت  یواحد درس نیاو یادگیری آموزش 

العه کنند.دانشجو معلم باید بتواند با توجه به مشکلات موجود و روشهای مداخله جهت کاهش نیازهای این درس را بخوبی مط

این مشکلات، برنامه آموزش و تدریس خود را طراحی نماید و باید بداند بدون درنظر گرفتن این روشها، آموزش موثری 

روشهای مداخله، سبب پیشرفتهای چشمگیر درضمن خلاقیت دانشجو معلم در بکارگیری تجهیزات احتمالی و  نخواهد داشت.

 در آموزش خواهد شد. 

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

4-  

 منابع فرعی:

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

 ارزشیابی تکوینی: 

نیز  یو پژوهشعملی  فعالیتهایتواند به . مدرس میدهدمیدر مباحث کلاسی مشارکت  را دانشجومعلمان تدریس، مدرسدر طی 

باید در موضوعات کلاس امتیاز بدهد. حضور فیزیکی دانشجومعلمان در کلاس درس بسیار مهم و امتیازآور است. دانشجومعلم 

ی از موضوعات کلاسی به مطالعه برداخته و در زمان مشخص شده، به ارایه مطلب در یک درس کاملا فعال باشد و در مورد حداقل

 نمره(8) .کلاس بپردازد

 

 ارزشیابی پایانی: 

 نمره( 95) همه مطالب درسی است.که شامل  ردیگیآزمون کتبی صورت م کیدر قالب  
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 «چندمعلولیتی اختلال درو توانبخشی  یآموزشهای راهبرد»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

تند که به واسطه نیازهای متنوع و گوناگون کودکان و دانش آموزان چندمعلولیتی گروهی از کودکان و دانش آموزان هس

شناختی، جسمانی و هیجانی باید از خدمات آموزشی و توانبخشی ویزه برخوردار شوند.  به منظور افزایش کیفیت آموزش 

و  آنان توانمندی انواع گروههای دانش آموزان چندمعلولیتی،معلمان با که دانشجو برای این دسته از دانش آموزان، لازم است

شرایط بهتری را جهت با برنامه ریزی دقیق انفرادی  که در این گروه بسیار حائز اهمیت است، آشنا شوند تا بتوانند  شاننیازهای

 د.مندی از خدمات آموزشی مهیا نماینبهره

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 ن2تعداد واحد: 

 12 تعداد ساعت:

 PCK شایستگی کلیدی:

 -نیاز: پیش

برای استاد متخصا 

 تدریس: 

کودکان  یمتخصص روانشناس

سال  3و داشتن حداقل  ییاستثنا

 مرتبط سیسابقه تدر

 

 چندمعلولیتی آموزشی و توانبخشی در اختلالهای راهبرد نام درس به فارسی:

  نام درس به انگلیسی:
Instructional and rehabilitational Strategies in Multi-

functional disorder  

های یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشتوومعلم قتادر پیامد

 خواهد بود:

گذارند، آشنا تاثیر می آموزان چندمعلولیتیبا مشکلاتی که در آموزش دانش-4

 شوند.

آموزان چندمعلولیتی، ضمن آشنایی با روشهای تطبیق آموزش با مشکلات دانش -2

 آنها را  بکار برد.

-آموزان چندمعلولیتی و مناسبمورد نیاز دانش ضمن آشنایی با تجهیزات-1

 یافته را بکار گیرد.سازیهای محیط، بتواند وسایل تطبیق

 IEPگیهای دانش آموزان چندمعلولیتی، به تدوین برنامه با توجه به ویژ-1

 بپردازند.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 فصل اول: کلیات

 تعریف-

 و ویژگیهای آنها ع چندمعلولیتیآشنایی با انوا-

 آموزان چندمعلولیتی بر آموزشتاثیر مشکلات دانش-

  :یادگیری فعالیتهای
دانشجومعلمان  باید بطور انفرادی یا گروهی، یکی از گروههای چندمعلولیتی را انتخاب و مشکلات آنها را در مدارس 

 استان محل خدمت خود بررسی کرده و در کلاس ارائه نمایند.
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 فصل دوم: آشنایی با حمایتهای مورد نیاز دانش آموزان چندمعلولیتی

 مهارتهای حرکتی-

 مهارتهای ارتباطی -

 مهارتهای شناختی-

 مهارتهای حرفه آموزی و پیش حرفه ای-

 : یادگیری فعالیتهای
ب جهت تسهیل آموزش در دانش دانشجومعلمان  باید بطور انفرادی یا گروهی یکی از مهارتها را انتخاب و راهکار حمایتی مناس

 .و در کلاس ارائه نمایندآموزان چندمعلولیتی،انتخاب 

 

 فصل سوم: آشنایی با توهیزات مورد نیاز دانش آموزان چندمعلولیتی جهت تسهیل آموزش

 آشنایی با تجهیزات مورد نیاز برای گروه دانش آموزان کم توان ذهنی با آسیب بینایی-

 د نیاز برای گروه دانش آموزان کم توان ذهنی با آسیب شنیداریآشنایی با تجهیزات مور -

 حرکتی-آشنایی با تجهیزات مورد نیاز برای گروه دانش آموزان کم توان ذهنی با اختلال جسمی -

 فعالیتهای یادگیری:

معرفی نموده و از خلاقیت آموزان را با توجه به مشکلاتشان دانشجو معلم باید بتواند تجهیزات مورد نیاز یکی از گروههای دانش

 خود جهت معرفی وسایل جدید استفاده کند.

 

 برنامه آموزش فردی شده برای دانش آموزان چندمعلولیتی: فصل چهارم

 ویژگی برنامه فردی شده برای دانش آموزان چندمعلولیتی -

 آشنایی با فرآیند برنامه فردی شده برای دانش آموزان چندمعلولیتی-

 ری:فعالیتهای یادگی

دانشجومعلمان باید بطور انفرادی یا گروهی، یکی از گروههای چندمعلولیتی را انتخاب کنند و مشکلات آنها را در مدارس استان 

 محل خدمت خود بررسی کرده و به تدوین برنامه انفرادی بپردازد.

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

کلاسی است و لازم است پیش و  یدر مباحث نظر معلمانشجودانفعال با مشارکت  یواحد درس نیاو یادگیری آموزش 

نیازهای این درس را بخوبی مطالعه کنند.دانشجو معلم باید بتواند با توجه به مشکلات موجود و روشهای مداخله جهت کاهش 

احتمالی و درضمن خلاقیت دانشجو معلم در معرفی تجهیزات  این مشکلات، برنامه آموزش و تدریس خود را طراحی نماید.

 روشهای مداخله، سبب پیشرفتهای چشمگیر در آموزش خواهد شد. حضور فعال دانشجو معلم در کلاس بسیار مهم است.
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 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

مداخله های ارتباطی و آموزشی با دانش آموزان چندمعلولیتی. معاونت برنامه ریزی آموزشی و توانبخشـی سـازمان  .0

 4137نایی کشور.آموزش و پرورش استث

2.  Teaching Students With Multiple Disabilities or Handicaps 

3. Multiple Disabilities in Your Classroom: 01 Tips for Teachers 

 

 منابع فرعی:

 Payne, V. G. & Isaacs L..5395.Human Motor Development .Pub: Mc grow Hill    

 Case Smite .5393. Occupational Therapy for Children. Mosby 

 پژوهشکده کودکان استثنایی: شدهبرنامه آموزش فردی(. 4171) مژگان، رمضانی 

 
 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

 ارزشیابی تکوینی: 

نیز  یشتواند به کارهای عملی و پژوه. مدرس میمی دهددر مباحث کلاسی مشارکت  را دانشجومعلمان تدریس،مدرسدر طی 

باید در موضوعات فیزیکی دانشجومعلمان در کلاس درس بسیار مهم و امتیازآور است. دانشجومعلم  فعال امتیاز بدهد. حضور

کلاس درس کاملا فعال باشد و در مورد موضوعات کلاسی به مطالعه برداخته و در زمان مشخص شده، به ارایه مطالب در کلاس 

 نمره(7) .بپردازد

 نی: ارزشیابی پایا

 نمره( 42همه مطالب درسی است.) که شامل  ردیگیآزمون کتبی صورت م کیدر قالب  
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 «و تشخیصی در آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه  آزمونهای روانیآشنایی با »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

 پسد شودر مدارس استفاده می به ویژههای مختلف و ر زمینهبه صورت گسترده د یصیهای روانی و تشخآزموناز انواع امروزه 

 و. با توجه به اینکه از آزمونهای روانی شوند آشنا ات برخی از این آزمونهانمرو فهم نتایج و  اجرا چگونگیمعلمان باید با دانشجو

آگاهی از برخی  را به معلمانهدف این درس آن است که دانشجو شوداستفاده میآموزان شناسایی مشکلات دانشی در تشخیص

دانشجومعلمان حق  .ها مجهز کندات برخی دیگر از آزموننمرها و کاربردشان و نیز به توانایی اجرا و نمره دهی و فهم آزمون

  تفسیر و تشخیص را نداشته و این مهم صرفاً توسط متخصصان مربوطه انجام می شود.

 مشخصات درس

 عملی-نظرینوع درس: 

 ع(4ن+4)2: تعداد واحد

 17تعداد ساعت: 

 PCK شایستگی کلیدی:

 روش تحقیق و آمارپیشنیاز: 

 استاد متخصا برای تدریس:

متخصص روانشناسی و روانسنجی 

مسلط بر اجرای آزمونهای روانی و 

 تشخیصی

و تشخیصی در آموزش دانش آموزان  آزمونهای روانیشنایی با آنام درس به فارسی: 

 با نیازهای ویژه

  به انگلیسی: نام درس

Introduction to psychological and diagnostic tests in the 

education of students with special needs 

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشوومعلم قادر خواهد 

 بود:

  کند. انیها را بداند و بآزمون بندیمیو تقس خچهیتار  .2

 کند. انیو ب سهیها را مقازمونآ میو مفاه یمبان  .1

 .اجرا کند را بتواند گرید یها را بداند و برخآزمون یبرخ یاجرا یچگونگ  .1

 .ولی تفسیر نکند را بفهمد آنها جیها و نتاکاربرد آزمون  .3

 

 فرصتهای یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: .5

 بندی آزمونهاتاریخچه و تقسیمفصل اول: 

 ظهور و پیدایش روانسنجی نوین، تاریخچه روانشناسی تجربی، طالعه تفاوتهای فردیتاریخچه متاریخچه: 

فردی ، معلم ساخته، آزمونهای استاندارد، آزمونهای علاقه و نگرش، آزمونهای عاطفی، آزمونهای توانایی: بندی آزمونهاتقسیم

 یهنجاری و آزمونهای ملاک، گروهی و

 فعالیتهای یادگیری

 ارائه کند. و بررسی زمونها را بداند و بیان کند. مقالات را با توجه به نوع آزمونهایشانتاریخچه و انواع آ

 

 مبانی و مفاهیمفصل دوم: 

 شاخصهای پراکندگی، شاخصهای گرایش مرکزی، گیریمقیاسهای اندازه: مفاهیم آماری
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 ی همسانی درونیروشها، سازیروش دو نیمه، بازآزمون-روش آزمون، روشهای برآورد اعتبارپایایی: 

 شواهد روایی سازه، شواهد روایی وابسته به ملاک، شواهد روایی محتوایی، انواع شواهد روایی: روایی

 نمرات معادل منحنی نرمال، نمرات استاندارد هنجارشده، Zنمره ، نمرات استاندارد، های درصدیرتبه، انواع هنجار: هنوار

 فعالیتهای یادگیری

 و ارائه کند. بررسیرا بداند و مقایسه و بیان کند. مقالات را با توجه به روایی و پایایی آزمونهایشان  مفاهیم آماریمبانی و 

 

 آزمونهاسوم: کاربرد فصل 

 آزمون وکسلر برای کودکانبا  آشنایی

 با آزمون لایتر آشنایی

  CATآزمون اندریافت کودکان با  آشنایی

 ماتریسهای پیشرونده ریوناجرای  توانایی

 مقیاس رفتار سازشی واینلنداجرای  اناییتو

 AAMDپرسشنامه رفتار سازشی اجرای  توانایی

 پرسشنامه آخنباخاجرای  توانایی

 CSI-1پرسشنامه علائم مرضی کودکان اجرای  توانایی

  آزمون رشد زباناجرای  توانایی

 آزمون آگاهی واجشناختی یاجرا ییتوانا

 حرکتی -آزمون مهارتهای دیداریاجرای  توانایی

 فعالیتهای یادگیری

را عملی اجرا  آزمونها چگونگی اجرای آزمونها را توضیح بدهد. کاربرد آزمونها را بداند و نتایج و نمرات آنها را بفهمد. برخی از

 کند.

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

شود. ضروری است به علمان انجام میدانشجومفعال و با مشارکت اجرای عملی آموزشهای کلاسی این درس با محوریت مدرس و 

آزمونها و چگونگی اجرای عملی و دادن نمره و فهم نتایج آنها تفاهم و همفکری درباره  ،تا در تفهیم داده شودفرصت  ایشان

در هر جلسه مقالات پژوهشی را از نظر دانشجومعلمان باید . مشارکت فعال داشته باشند)آزمونهای مشخص شده در فصل سوم( 

 مونهای روانی و تشخیصی آنها معرفی و بررسی کنند. آز

 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:
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 طباطبایی. (. آزمونهای روانی: مبانی نظری و فنون کاربردی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه4134). بهرامی، هادی-

 منابع آزمونها:

 (. تهران: پژوهشکده کودکان استثنائی.TOLD-P:1) (. آزمون رشد زبان4171). حسن زاده، سعید؛ مینائی، اصغر-

 (. آزمون آگاهی واجشناختی. تهران: پژوهشکده کودکان استثنایی.4130)؛ سلیمانی، زهرا. ، مهدیکاظمی دستجردی-

 حرکتی. تهران: پژوهشکده کودکان استثنایی.-(. آزمون مهارتهای دیداری4173). فرهبد، مژگان؛ مینائی، اصغر-

. تهران. ASEBA(. انطباق و هنجاریابی فرمهای سن مدرسه نظام سنجش مبتنی بر تجربه آخنباخ 4171). مینائی، اصغر-

 پژوهشکده کودکان استثنایی.

(. تهران: پژوهشگاه آموزش CSI-1(. راهنمای انطباق و هنجاریابی پرسشنامه علائم مرضی کودک. )4170). محمداسماعیل، الهه-

 .و پرورش

 منابع فرعی:

 تهران: تیمورزاده. (. آزمونهای روانی و تربیتی.4173). تا، محسن؛ پرند، اکرمشکوهی یک-

 پاشا شریفی. تهران: انتشارات رشد. ترجمه حسن .(2و  4)جلد  (. راهنمای سنجش روانی4153). گراثمارنات، گری-

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(2

 ارزشیابی آغازین:

 گیرد.های آموزشی انجام میلاعات علمی پیشنیاز در این درس قبل از شروع فعالیتبه منظور تعیین سطح اط

 

 نمره 95ارزشیابی تکوینی: 

شود. مدرس به کارهای عملی و پژوهشی در طی اجرای تکالیف درسی و مشارکت دانشجومعلمان در مباحث کلاسی انجام می

اجرا را در کلاس معرفی و  آزمونیک باید . دانشجومعلم دارد امتیاز دهد. حضور فیزیکی دانشجومعلمان در کلاس درسمی  امتیاز

 . و نمره دهی کند

 

 نمره 8ارزشیابی پایانی: 

 است. یبع درسامن یو متشکل از محتوا یکه مبتن ردیگیآزمون کتبی صورت م کیدر قالب 
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 زهای ویژهسرفصل درس: کاربرد رسانه و فناوری اطلاعات در آموزش دانش آموزان با نیا

 معرفی درس و منطق آن: . 9

یکـی اهـداف مهـم  ،آمـوزان و اسـتفاده هوشـمندانه از آنهـاای متناسب با نیاز معلمان و دانشتولید محتوای الکترونیکی چند رسانه

ادگیری پیـدا ای در فرایند یاددهی و یها و محتواهای آموزشی و الکترونیکی جایگاه ویژهامروزه رسانه باشد.آموزش و پرورش می

آمـوزان بـا دانشباشد. ایـن امـر در حـوزه آمـوزش اند به نحوی که آموزش برخی از مفاهیم بدون استفاده از آنها، دشوار میکرده

باشد به گونه ای که آموزش برخی از مفاهیم به یک دانش آموز با آسیب شنوایی و یا بینایی، بدون بسیار مشهودتر مینیازهای ویژه 

تولید محتوای الکترونیکـی های آموزشی و محتواهای الکترونیکی بسیار مشکل است. از آنجا که در سالهای اخیر، رسانه استفاده از

کشور، بسیار مورد توجه قرار گرفته لذا ضـروری اسـت آموزش و پرورش  در ،آموزانای متناسب با نیاز معلمان و دانشچند رسانه

 دید و کاربرد آنها آشنا شوند.  دانشجومعلمان با فناوریهای موجود و ج

 مشخصات درس

 عملی نوع درس:

 واحد 2 تعداد واحد:

 61: تعداد ساعت

 PCKشایستگی کلیدی: 

  -نیاز:پیش

 استاد متخصا برای تدریس:

متخصص در امور فناوری و آشنا با 

 آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه  

ات در آموزش دانـش آمـوزان بـا کاربرد رسانه و فناوری اطلاعنام درس به فارسی:

 نیازهای ویژه 

 The use of media and information نتتام درس بتته انگلیستتی:

technology in the education of students with special needs 

پیامدهای یادگیری: در پایان ایتن واحتد یتادگیری دانشتوومعلم قتادر 

 خواهد بود:

 الکترونیکی را فراگیرد.اصول و مبانی تولید محتوای   -4

 محتواهای الکترونیکی تولید شده را، تحلیل و ارزیابی نماید. -2

براساس اصول و مبانی تولید محتوای الکترونیکی فراگرفته، یک محتوای  -1

 الکترونیکی استاندارد تولید نماید.

 فرصتهای یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: .5

 فصل اول: 

  تکنولوژی آموزشی و، رسانه یادگیری ةو تعاریف نظری حوزمفاهیم آشنایی با  -

 فعالیتهای یادگیری: 

 یکی از موارد زیر پیشنهاد می شود:

ها و نقـش ، رسـانهتکنولوژی آموزشـی و، رسانه یادگیری ةمفاهیم و تعاریف نظری حوزدانشجومعلمان باید درخصوص  -

 یادگیری در کلاس به بحث و تبادل نظر بپردازند.آنان در یادگیری، تاریخچه و نقش تکنولوژی آموزشی در 

 ها، ی نمونه را در اینترنت جستجو و ارائه نمایند.دانشجومعلمان برای هر یک از رسانه -

 

 فصل دوم: 



 

 

118 

 

 

 تعاریف و استانداردهای تولید محتوای الکترونیکی ،مفاهیمآشنایی با  -

 آشنایی با انواع محتواهای الکترونیکی -

 های عمومی، آموزشی و فنی(و مشخصات محتواهای الکترونیکی )مولفهآشنایی با مولفه ها  -

 ی: ریادگی یتهایفعال

 یکی از موارد زیر پیشنهاد می شود:

مبانی و اسـتانداردهای تولیـد محتـوای الکترونیکـی، انـواع مختلـف ، ویژگیهـا،  ،مفاهیمدانشجومعلمان باید درخصوص  -

 الکترونیکی، در کلاس به بحث و تبادل نظر بپردازند.های هر یک از محتواهای کاربردها، و مولفه

دانشجومعلمان باید دو نمونه محتوای الکترونیکی را با توجه به مولفـه هـا و مشخصـات عمـومی، آموزشـی و فنـی آنهـا،  -

 در کلاس به بحث و تبادل نظر بپردازند. مقایسه و ارزیابی نمایند و 

 

 فصل سوم: 

 ی الکترونیکی و طراحی آنآشنایی با سناریوی تولید محتوا -

 آشنایی با اعضای گروه تولید محتوای الکترونیکی و وظایف آنان -

 آشنایی با مراحل تولید محتوای الکترونیکی و نرم افزارهای مورد نیاز هر مرحله -

 : یریادگی یتهایفعال

 شود: یم شنهادیپ ریاز موارد ز یکی

اریوی تولید محتوا، گروه تولید محتوای الکترونیکی و نحـوه دانشجومعلمان باید درخصوص اصول مربوط به طراحی سن -

انتخاب هر یک از افراد، مراحل تولید محتوای الکترونیکی و اهمیت هریک از آنهـا، در کلـاس بـه بحـث و تبـادل نظـر 

 بپردازند.

احـل تولیـد های کوچک و با استفاده از شـبکه مفهـومی، اینفـوگرافی درخصـوص مردانشجومعلمان باید در قالب گروه -

 افزارهای مورد نیاز هر مرحله، طراحی و تهیه نمایند.محتوای الکترونیکی و نرم

 

 فصل چهارم: 

  )فیلم، تصویر، صدا و متن(و مزایای آنان  عناصر محتوای الکترونیکیها و آشنایی با انواع رسانه -

 )فیلم، تصویر، صدا و متن(آشنایی با استانداردهای تولید رسانه ها  -

)فـیلم، تصـویر، ها و عناصر محتوای الکترونیکی با استفاده از نرم افزارهای مربوط به آنها تولید و ویرایش رسانه آموزش -

 صدا و متن(

 : یریادگی یتهایفعال

 شود: یم شنهادیپ ریاز موارد ز یکی
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د محتــوای ها و نقــش آنــان در یــادگیری، اهمیــت وجــود اســتانداردهای تولیــدانشــجومعلمان درخصــوص انــواع رســانه -

 ها، به بحث و تبادل نظر بپردازند.های تولید و ویرایش انواع رسانهالکترونیکی و نقش آنان در یادگیری، تکنیک

آموزشی را تهیه و با استفاده از نرم افزارهای آموزش داده شده، آنهـا  فیلم، تصویر، صدا و متندانشجومعلمان یک نمونه  -

 را ویرایش نمایند.

 

 فصل پنوم: 

  آموزان با نیازهای ویژهبرای دانش ی الکترونیکیهامحتوا ها وایی با ملاحظات فنی در تولید رسانهآشن -

 : یریادگی یتهایفعال

 شود: یم شنهادیپ ریاز موارد ز یکی

برای هر یک از گروههای  ی الکترونیکیهامحتوا دانشجومعلمان باید درخصوص ملاحظات فنی در تولید رسانه ها و -

 با نیازهای ویژه، در کلاس به بحث و تبادل نظر بپردازند. آموزاندانش

دانشجومعلمان باید در قالب گروههای کوچک، با در نظر گرفتن ملاحظات آموزش داده شده، نسبت به طراحی و تولید  -

 آموزان با نیازهای ویژه اقدام نمایند.های دانشهای آموزشی، برای هر یک از گروهرسانه

 

 فصل ششم: 

 AutoPlay Media Studioافزار تولید محتوای الکترونیکی ی با نرمآشنای -

 AutoPlay Media Studioافزار آشنایی با نحوه تولید و انتشار محتوای الکترونیکی با نرم -

 : یریادگی یتهایفعال

 شود: یم شنهادیپ ریاز موارد ز یکی

، تکنیکهای تولید  AutoPlay Media Studioافزار ها و توانمندی نرمدانشجومعلمان باید درخصوص قابلیت -

 در کلاس به بحث و تبادل نظر بپردازند. افزار،محتوای الکترونیکی با این نرم

های کوچک و با در نظر گرفتن ملاحظات آموزش داده شده درخصوص دانش دانشجومعلمان باید در قالب گروه -

 لکترونیکی، اقدام نمایند.آموزان با نیازهای ویژه، نسبت به طراحی و تولید محتوای ا

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

 راهبردهای تدریس در این درس شامل موارد زیر می شود:

 سخنرانی .4

 پرسشها و پاسخهای هدایت شده و مباحثه .2

 فکری بارش .1
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 فردی و گروهیاکتشافی  .1

 حل مسئلهروش  .3

 عملی  پروژه .6

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 . انتشارات دهسرا.Autoplay media studio 7افزار فتوشاپ و آموزش نرم(. 4131محمدیان روشن، سارا ) .4

 (. آموزش تولید محتوای الکترونیکی. انتشارات مرکز نشر زرینه.4136قاسمی راد، امیر ) .2

 . انتشارات مدرسه.آموزش آسان تولید محتوای الکترونیکی(. 4136گمرکی، علیرضا و قدبیگی، حمیدرضا ) .1

(. انتشارات حبله رود مبانی نظری و عملی تولید محتوای الکترونیکی )نرم افزار آموزشی(. 4136حمد )، ممخبریان .1

  سمنان.

 ( مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور4130آبادی، خدیجه )علی .3

 ن، آییژ.( مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهرا4130محمدی داود، احدیان، محمد، رمضانی، عمران ) .6

 های تولید محتوای الکترونیکی آموزشی. ( الزامات و چارچوب4132سازمان فناوری اطلاعات ایران ) .5

 

 منابع فرعی:
 سازی مدارس راهبرد تحول وزارت آموزش و پرورش در توسعه فاوا.هوشمند .4

ت و ارتباطات در (، تدوین سیاست های راهبردی فناوری اطلاعا4171مهرمحمدی، محمود و نفیسی، عبدالحسین ) .2

 .آموزش و پرورش

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

 ارزشیابی تکوینی: 

گیرد که در هر بخش مواردی به عنوان پیشنهاد در فعالیتهای عملکردی و در حین فرآیند آموزش و در طول کلاس انجام می

 نمره از نمره نهایی(. 40) تشکیل دهندتوانند بخشی از این ارزشیابی را یادگیری پیشنهاد شده که می

 می یابد. اختصاص ارزشیابی پایانی که به صورت کتبی یا عملی انجام می شود، نمره به  40ارزشیابی پایانی: 
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 «ی آموزش لیساخت و کاربرد مواد و وسا ،یطراح»سرفصل درس: 

 .معرفی درس و منطق آن: 9

یکی اهداف مهم  ،آموزان و استفاده هوشمندانه از آنهامتناسب با نیاز دانش یشآموز لیساخت و کاربرد مواد و وسا ،یطراح

امروزه استفاده از ابزار و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی جایگاه  باشد.میدانش آموزان با نیازهای ویژه آموزش و پرورش 

باشد. از مفاهیم بدون استفاده از آنها، دشوار می است به نحوی که آموزش برخیای در فرایند یاددهی و یادگیری پیدا کرده ویژه

آموزش و پرورش  در ،آموزاندانشبا نیاز متناسب  یآموزش لیساخت و کاربرد مواد و وسا ،یطراحاز آنجا که در سالهای اخیر 

 ربرد آنها آشنا شوند.  کشور، بسیار مورد توجه قرار گرفته لذا ضروری است دانشجومعلمان با ابزار و تجهیزات موجود و جدید و کا

 مشخصات درس

 عملی-نظرینوع درس: 

 (4+4) 2تعداد واحد: 

 17تعداد ساعت: 

 PCKشایستگی کلیدی: 
 -پیشنیاز: 

 استاد متخصا برای تدریس: 

متخصص رشته تکنولوژی آموزشی 

دارای تجربه در آموزش دانش آموزان 

 با نیازهای ویژه 

 یآموزش لیرد مواد و وساساخت و کارب ،یطراحنام درس به فارسی: 

   Design, manufacture and use of نام درس به انگلیسی:        

teaching materials    

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشوومعلم قادر 

 خواهد بود:

 ابزارهای کارگاهی آشنا شده و در کاربرد آنها ماهر شود.با   -2

دانش آموزان با نیازهای وزشی و کمک آموزشی برای با تجهیزات موجود آم  -1

 ویژه آشنا و بر کاربرد آنها مسلط شود.

بر اساس اهداف آموزشی و خلاقیت خود به ساخت تجهیزات آموزشی و کمک   -1

 اقدام کند. ژهیو یازهایدانش آموزان با نآموزشی برای 

 فرصتهای یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: .5

 ی با  ابزار، وسایل مصرفی و غیرمصرفی جهت ساخت وسایل کمک آموزشیآشنایفصل اول:

 فعالیتهای یادگیری:

 دانشجومعلم بابد با بتواند وسایل و ابزار مورد نیاز جهت ساخت وسایل به کار برد.

 

 کم توان ذهنیدانش آموزان ی برای آموزش لیساخت و کاربرد مواد و وسا ،یطراحفصل دوم : 

 ل آموزشی و کمک آموزشی متناسب با اهداف درسی در داخل کشور آشنایی با وسای -

 کشور خارج ازدر  یمتناسب با اهداف درس یو کمک آموزش یآموزش لیبا وسا ییآشنا

 یادگیری:  فعالیتهای

هر یک از دانشجومعلمان باید ضمن بررسی اهداف یکی از کتب درسی دانش آموزان با کم توانی ذهنی یک وسیله جزیی به 

ورت فردی و یک وسیله کلی به صورت گروهی ساخته و به کلاس ارائه نماید. خلاقیت دانشجو معلم در بهره برداری از وسایل ص

 ساده و بازیافتی جهت ساخت تجهیزات امتیاز آور خواهد بود.
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 با معلولیت جسمی حرکتیدانش آموزان ی برای آموزش لیساخت و کاربرد مواد و وسا ،یطراحفصل سوم: 

 در داخل کشور  یمتناسب با اهداف درس یو کمک آموزش یآموزش لیبا وسا ییآشنا -

 در خارج از کشور یمتناسب با اهداف درس یو کمک آموزش یآموزش لیبا وسا ییآشنا -

 یادگیری:  فعالیتهای

 لهیوس کی یکتحر یجسم تیدانش آموزان با معلول یاز کتب درس یکیاهداف  یضمن بررس دیاز دانشجومعلمان با کیهر 

 یدانشجو معلم در بهره بردار تی. خلاقدیساخته و به کلاس ارائه نما یبه صورت گروه یکل لهیوس کیو  یبه صورت فرد ییجز

 آور خواهد بود. ازیامت زاتیجهت ساخت تجه یافتیساده و باز لیاز وسا

 

 با آسیب بینایی ن دانش آموزای برای آموزش لیساخت و کاربرد مواد و وسا ،یطراحفصل چهارم : 

 در داخل کشور  یمتناسب با اهداف درس یو کمک آموزش یآموزش لیبا وسا ییآشنا -

 در خارج از کشور یمتناسب با اهداف درس یو کمک آموزش یآموزش لیبا وسا ییآشنا -

 یادگیری:  فعالیتهای

به صورت  ییجز لهیوس کی یینایب بیبا آس دانش آموزان یاز کتب درس یکیاهداف  یضمن بررس دیاز دانشجومعلمان با کیهر 

ساده و  لیاز وسا یدانشجو معلم در بهره بردار تی. خلاقدیساخته و به کلاس ارائه نما یبه صورت گروه یکل لهیوس کیو  یفرد

 آور خواهد بود. ازیامت زاتیجهت ساخت تجه یافتیباز

 

 با آسیب شنواییدانش آموزان  ی برایآموزش لیساخت و کاربرد مواد و وسا ،یطراحفصل پنوم : 

 در داخل کشور  یمتناسب با اهداف درس یو کمک آموزش یآموزش لیبا وسا ییآشنا -

 در خارج از کشور یمتناسب با اهداف درس یو کمک آموزش یآموزش لیبا وسا ییآشنا -

 یادگیری:  فعالیتهای

به  ییجز لهیوس کی ییشنوا بیانش آموزان با آسد یاز کتب درس یکیاهداف  یضمن بررس دیاز دانشجومعلمان با کیهر 

 لیاز وسا یدانشجو معلم در بهره بردار تی. خلاقدیساخته و به کلاس ارائه نمابه صورت گروهی  یکل لهیوس کیو  صورت فردی

 آور خواهد بود. ازیامت زاتیجهت ساخت تجه یافتیساده و باز

 

 با نیازهای ویژهدانش آموزان ی برای سایر وزشآم لیساخت و کاربرد مواد و وسا ،یطراحفصل ششم : 

 در داخل کشور  یمتناسب با اهداف درس یو کمک آموزش یآموزش لیبا وسا ییآشنا -

 در خارج از کشور یمتناسب با اهداف درس یو کمک آموزش یآموزش لیبا وسا ییآشنا -

 یادگیری:  فعالیتهای
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 لهیوس کی نیاز ویژه دانش آموزان با برای سایر  یاز کتب درس یکیاهداف  یضمن بررس دیاز دانشجومعلمان با کیهر  -

از  یدانشجو معلم در بهره بردار تی. خلاقدینساخته و به کلاس ارائه نما یبه صورت گروه یکل لهیوس کیا ی ییجز

 خواهد بود. رآو ازیامت زاتیجهت ساخت تجه یافتیساده و باز لیوسا

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

 شود: یم ریدرس شامل موارد ز نیدر ا سیتدر یردهاراهب

 یبارش فکر -

 یو گروه یفرد یاکتشاف -

 روش حل مسئله -

 یپروژه عمل -

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:  

 کتابهای راهنمای معلم تمامی دروس دانش آموزان با نیازهای ویژه از انتشارات سازمان آموزش وپرورش استثنایی کشور  -

 بروشورهای شرکت سرگرمیهای آموزشی و درسی مدارس ایران کتابچه ها و -

 پایگاههای اطلاع رسانی مرتبط با وسایل کمک آموزشی -

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

 نمره( 95ارزشیابی تکوینی:  )

 حضور فعال و ارزشیابی کمی و کیفی از فعالیتهای یادگیری دانشجومعلمان در طول نیمسال

 نمره( 8بی پایانی: )ارزشیا

 براساس ارائه و ساخت و ارائۀ یک وسیله کلی 
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 «ژهیو یازهایبا ندانش آموزان در آموزش و پرورش  حرفه ای توسعهپژوهش و »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:  .9

دانشجومعلمان با کسب آید. آشنایی و کسب مهارتهای حرفه ای در زمینه تحقیقات آموزشی از اهداف تربیت معلم به شمار می

مهارتهای پژوهشی نگاهی تاملی به فعالیت آموزشی خود پیدا خواهند کرد و با روشهای برون رفت از چالشهایی که در تدریس به 

دارند آشنا می شود. دانشجومعلم در درس روش تحقیق و آمار با روشهای کمّی و کیفی پژوهش  ژهیو یازهایدانش آموزان با ن

ولی در این درس به طور عملی درگیر پژوهش خواهد شد. در این درس روشهای پژوهش کیفی مورد نیاز معلم آشنا شده است 

 یعنی پژوهش روایی، اقدام پژوهی و درس پژوهی ارائه می شود.

 مشخصات درس

 عملی و نظری نوع درس:

 ع(4ن+4)2تعداد واحد: 

 ساعت 17 تعداد ساعت:

 PCKشایستگی کلیدی: 

 قیق و آمار روش تح پیشنیاز:

 استاد متخصا تدریس: 

متخصص روانسنجی یا 

روانشناسی مسلط بر روشهای 

 ،ییپژوهش رواتحقیق کیفی )

ی( و درس پژوه یاقدام پژوه

آموزش و پرورش دانش آشنا با 

  ژهیو یازهایآموزان با ن

در آموزش و پرورش دانش آموزان با  یپژوهش و توسعه حرفه ا نام درس به فارسی:

  ژهیو یازهاین

 نام درس به انگلیسی: 
Professional research and development in the education of students 

with special needs 

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

یات تجرب اقدام پژوهی و درس پژوهی، با آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش روایی،  -4

 یازهایدانش آموزان با ندر آموزش  دیگری را از موقعیتهای آموزشیو  شخصی خود

ای تأمل قرار داده و از این تجربیات برای توسعه ظرفیتهای حرفهو مورد واکاوی  ژهیو

 استفاده کنند

در مواجهه با مساله آموزش و یادگیری بهترین روش را جهت یافتن حل آن به صورت   -2

وده و مهارت به کارگیری هر یک از روشهای روایی پژوهی، اقدام عملی انتخاب نم

 پژوهی و درس پژوهی را به صورت عملیاتی در دوره کارورزی کسب نماید.

با کسب مهارت در نگارش گزارشهای تحلیلی کیفی، حداقل یک گزارش کتبی در مورد   -1

 هر یک از مهارتهای پژوهش معلمی به کلاس ارائه دهد. 

 یادگیری محتوای درس و ساختار آن . فرصتهای5

 فصل اول: کلیات

   پژوهش کیفی، تاریخچه و مبانی نظری، تمایز پژوهشهای کمّی و کیفی، انواع پژوهش کیفی قابل استفاده در برنامه

 آموزشی 

   ،ای برای پژوهش در عملروایت نویسی وسیلهپژوهش روایی و انواع آن 

  ادراک و یپژوه عمل، چگونگی کشف مساله پژوهشی در اقدام پژوهی، اقدام پژوهی، تاریخچه و مبانی نظری 

 معلم یا حرفه رشد و یپژوه عمل، معلم هنرمندانه
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   ،طیشرای، پژوه درس ندیفرادرس پژوهی، تاریخچه و مبانی نظری، ضرورت مشارکت در مواجهه با مشکلات یادگیری 

 یپژوه درس ازین مورد یتهایحما و فرهنگ و

  اب هر یک از روشهای پژوهش کیفی در مواجهه با مشکل آموزشی و یادگیریچگونگی انتخ 

 فعالیتهای یادگیری:

 دانشجومعلم باید مبانی نظری روشهای پژوهشی کیفی معلمی را بداند و در کلاس ارائه کند.

 روشهای اجرایی پژوهشهای کیفیفصل دوم: 

  ییروا پژوهش در یسینو گزارش 

، میمفاهو  نیمضام، ها داده یبند طبقه و کدها مروری، محور یکدگذار، هیاول یکدها مرور، هیلاو یکدگذاری، کدگذار انواع

 ارتباط جادیا یبرا نشیب و عمق

  اقدام پژوهی و یافتن مساله مورد نظر 

 و ها داده گردآوری چگونگی ،پژوهی اقدام مراحل اجرای روش پژوهی، اقدام طرح تدوین چگونگی مسئله، تشخیص چگونگی

 پژوهی اقدام فرایند اصلاح و شواهد و ها داده یشیبازاند، پژوهی اقدام در مهم شواهد

  یپژوه درس برنامه نیتدو یچگونگ 

 انتخاب، گروه ییاجرا یتهایفعال جدول نیتدو و یزیر برنامه، گروه در یپژوه درس کردیرو نییتبی، پژوه درس گروه لیتشک

 یاجرا یهایازمندین و طیشرا ینیبشیپی، ازسنجین یروشها، موضوع انتخاب و مساله فیتعر، گروه تیفعال یبرا یپژوهش نهیزم

 یپژوه درس

 فعالیتهای یادگیری:

دانشجومعلم باید یکی از سه روش روایت پژوهی، اقدام پژوهی و درس پژوهی را به عنوان فعالیت عملی انتخاب نموده و در هر 

 کلاس ارائه دهد. جلسه گزارشی از روند اجرایی کار به مدرس و

 

 فصل سوم: توزیه وتحلیل نتایج:

  ها داده لیتحل ندیفرآ 

 و ها داده ییبازنماروشهای آماری در تحلیل داده ها، نتایج و ارتباط آنها با تحقیقات پیشین،  ل،یتحل یبرا ها داده کردن آماده

 کلان یمعنا ریتفس

 فعالیتهای یادگیری:

را به صورت توصیفی و تحلیلی طی گزارشی به کلاس ارائه دهد و نتایج گزارش دیگر دانشجومعلم باید نتایج تحقیق خود 

 دانشجومعلمان را در جلسه گروهی مورد بحث و نقد قرار دهد.

 

 فصل چهارم تدوین گزارش نهایی:

 گزارش روایت پژوهی
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 گزارش اقدام پژوهی

 گزارش درس پژوهی

 فعالیتهای یادگیری:

ی خود را در قالب کاربرگهای مناسب تهیه کند و در کلاس ارائه دهد. پس از گزارش، نتایج تحقیق دانشجومعلم باید گزارش نهای

 باید مورد نقد و بررسی سایر دانشجومعلمان قرار گیرد.

 

 ی:ریادگی و سیتدر یراهبردها. 0

ان در کلاس، به اشتراک مسائل آموزشی و یادگیری، واکاوی مشکلات معلم در دنیپژوه ،کردن سؤالو  جستجو منابع، مطالعۀ

 یراهبردها از استفادهگذاشتن تجربیات مشاهده شده در کارورزی و تطبیق آن با مشاهدات پژوهشی سایر دانشجومعلمان، 

روشن است که تمامی این  همچنین انجام فعالیتهای کلاسی دانشجومعلمان، همگی از راهبردهای مدرس هستند. ،ی پژوهشمشارکت

 عملیاتی شوند. ژهیو یازهایآموزش و پرورش دانش آموزان با نید در راهبردها باید و با

 

 یآموزش منابع. 4

 :یاصل منبع

 عملی پژوهش روایی. انتشارات شورا. راهنمای (4135) محمد ،انینور -4

نگیان و پژوهشگاه . اقدام پژوهی معلم: بنا نهادن مردم سالاری دانشی. ترجمه منیره رضایی. دانشگاه فره(4137) جرالد ج. پاین -2

 مطالعات آموزش و پرورش..

 ی.دانشگاه جهاد انتشارات.اجرا روش و اصول ،یمبانی: پژوه درس (.4132) رضا ، یساک -1

 :یفرع منابع

 .معلمان و رانیمد یبرا یعمل ییراهنما ی:پژوه درس .(4173) یمدن وشیدار و یساک رضا ترجمه همکاران و پانکیاست -4

 ی.علو حکمت انتشارات

 . پژوهش روایی: اصول و مراحل. دانشگاه فرهنگیان.(4135) عطاران، محمد  -1

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

 نمره( 40: )ارزشیابی تکوینی

 مشارکت فعال و حضور منظم دانشجومعلمان در کلاس و در مدرسه هدف پژوهش

 ر در هر جلسهفعالیتهای عملی دانشجومعلمان و ارائه گزارش پیشرفت کا

 نمره( 40)ارزشیابی پایانی: 

 آزمون کتبی پایانی مشتمل بر همه مطالب تدریس شده 
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 «9کارورزی »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن9

آموزش اثربخش نیازمند آن است که معلمان در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، 

ری و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت های پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته های علمی و پژوهشی باشند. تصمیم گی

تربیتی و عمق بخشیدن به  -برنامه کارورزی فرصت برقرار ساختن پیوند میان آموخته های نظری با محیط های واقعی آموزشی

فه ای و دست یابی به ظرفیت غایی کنش عملی در کلاس درس را فراهم می تجربه های پیشین در جهت توسعه شایستگی های حر

واکاوی تجربیات به عنوان عناصر سازنده/شکل این برنامه در دانشگاه فرهنگیان، با تأکید بر مشاهده تأملی، روایت نگاری و  .کند

وایتی به عنوان روش های مورد تاکید در ؛ و نیز ابزارهای سه گانه اقدام پژوهی، درس پژوهی و پژوهش ردهنده عمل فکورانه

برنامه تربیت معلم فکور این هدف را تعقیب می نماید. مطالعه مسئله های آموزشی/تربیتی در سطح کلاس 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 

وردهای ارائه شده از سوی آنان باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت های واقعی، برای یافتن راه حلهای قابل بازخ

دفاع و پاسخ به مسئله های آموزشی/ تربیتی تدارک ببیند. بهره گیری از مبانی نظری/ تکنیک ها و فنون در برنامه کارورزی به 

گاه همه جانبه و غنا بخشیدن به تصمیمات اتخاذ شده در ابعاد برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برای منظور دستیابی دانشجو به یک ن

حمایت از یادگیری دانش آموزان ضروری است. در طول برنامه کارورزی دانشجو فرصت کسب تجربه برای درک عمل 

 . ای را کسب می نمایداثربخش، تأمل بر روی آن به منظور پذیرش مسئولیت حرفه

در کارورزی یک دانشجو با کسب مهارت در به کارگیری روش ها و فنون مشاهده تأملی، موقعیت های آموزشی و تربیتی در 

سطح مدرسه و کلاس درس را مورد مطالعه قرار داده و دریافت های خود را در قالب روایت ها، روزنگارها، تجربیات شخصی 

مدرسه و کلاس درس می تواند همراه با عکس و فیلم/ گزارش گفتگو با کادر مدرسه/ معلم ارائه می نماید. این یافته ها از موقعیت 

راهنما/ اولیا / دانش آموزان)با هماهنگی مدرسه( تکمیل شود. روایت های دانشجو از موقعیت های مختلف مورد واکاوی قرار 

 زارش می گردد.گرفته و مسئله های شناسایی شده با استفاده از شواهد و مستندات علمی گ

 مشخصات درس

 کارورزینوع درس: 

 2تعداد واحد: 

 ساعت 427تعداد ساعت: 

 شایستگی کلیدی: 

: پژوهش و نیازدروس پیش

 ای توسعه حرفه

استاد متخصا برای 

 متخصص رشته ایتدریس: 

 9نام درس به فارسی: کارورزی 

 Internship9 نام درس به انگلیسی:

ن این واحد یادگیری دانشوومعلم قادر پیامدهای یادگیری: در پایا

 خواهد بود:

های آموزشی/ تربیتی در سطح کلاس درس و مدرسه را با مشاهده تأملی مسئله 

 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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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت5

 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  

م، برنامه زمان بندی سمینارها در تأملی و روایت نویسی )ماهیت روایت ها و چگونگی نگارش آن(، تکالیف عملکردی در طول تر

سطح مدرسه و پردیس/ واحد آموزشی، و تبیین فرم های ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد، توزیع 

 دانشجویان در مدارس )هماهنگی با مناطق آموزشی و سازماندهی دانشجویان در مدارس باید قبل از شروع ترم و با تشکیل ستاد

کارورزی در سطح استان صورت گیرد(. تعامل از نزدیک میان استاد و دانشجو از طریق مطالعه گزارش ها و ارائه بازخورد به موقع 

و سازنده، و نیز تشکیل جلسات بحث و گفتگو پیرامون تجربیات حاصل از حضور در موقعیت های واقعی از استلزامات اجرایی 

ار در کلیه هفته ها برای بحث و بررسی پیرامون عملکرد دانشجو و گفتگو در خصوص برنامه کارورزی است. تشکیل سمین

بازخورد های ارائه شده از سوی اساتید ضروری است. مشارکت دانشجویان در نقد و بررسی گزارش ها/ روایت های همکلاسی 

 کند.ها/ همقطاران فرصت یادگیری انتقال تجربیات به یکدیگر را فراهم می

 م: هفته دو

 کارگاه مطالعه موقعیت

 تکلیف یادگیری: مشاهده فیلم تدریس/ موقعیتی در سطح کلاس درس/ مدرسه بر اساس گام های زیر: 

 الف: توصیف موقعیت )بیان ویژگی ها و مشخصه های متمایز کننده(

 ب: تشریح/ استنباط از موقعیت )شناسایی اجزا  و روابط( 

ز زاویه دید دیگری به موقعیت نگاه کردن( با استفاده از تکنیک های اگر، آنگاه، شش کلاه ج: بازنگری )به گونه دیگر دیدن/ ا

 تفکر، اسکمپر... در یافتن نقطه کانونی

د: تبیین مسئله با استفاده از استدلال قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات جمع آوری شده )از آنجایی که آموزش این 

دانشجو گزارشی از مطالعه موقعیت بر اساس محور های چهارگانه تهیه کرده باشد، لذا آموزش این  بخش نیازمند آن است که

 بخش در جلسه ششم ارائه می شود(. 

 هفته سوم:

 مشاهده آزاد  

 حضور دانشجویان در مدارس )جلسه آشنایی با مدرسه، مدیر و معلم راهنما(

مدرسه. از دانشجو خواسته شود تا اولین تجربیات خود را از اولین روز تکلیف یادگیری: تجربه اولین روز کارورزی من در 

کارورزی از زمان آماده شدن برای رفتن به مدرسه تا زمان برگشتن در قالب داستان یا خاطره یادداشت روزانه ثبت و ارائه نماید. 

هیچ محدودیتی ثبت و ضبط خواهد نمود. این  دانشجو در اولین روز کارورزی مشاهده آزاد دارد و آنچه را مشاهده می کند بدون

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. 
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 رم:هفته چها

 مطالعه موقعیت 

گزارش های )روایت( تهیه شده از مشاهده آزاد از جهت رعایت روش ها و فنون توصیف و تشریح موقعیت و به صورت گروهی 

ای متشکل از سه تا چهار دانشجو و ارائه بازخورد توسط همقطاران/ مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. تشکیل گروه های حرفه

ای تقویت می کند. محور هایی که گزارش ها به مشارکت گذاشتن تجربیات را به عنوان یک مهارت حرفهگروه همسالان امکان 

 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 اجزا  و روابط( 

ری )به گونه دیگر دیدن/ از زاویه دید دیگری به موقعیت نگاه کردن( با استفاده از تکنیک های اگر، آنگاه، شش کلاه ج: بازنگ

 تفکر و اسکمپر.

د: تعیین نقطه کانونی )بازبینی شواهد جمع آوری شده برای دستیابی به درک عمیق تر و همه جانبه تر نسبت به موقعیت/ طرح 

  مسئله(.

 هفته پنوم: 

 طالعه موقعیتم

حضور در مدرسه و تکمیل اطلاعات مورد نیاز/ شواهد بیشتر برای بیان مسئله. در این جلسه دانشجو با توجه به بازخورد های ارائه 

شده از سوی همسالان/ همقطاران یا استاد به مطالعه مجدد موقعیت)مدرسه( پرداخته و با جمع آوری اطلاعات/ شواهد بیشتر 

 ای یادگیری روش تبیین مسئله تکمیل می نماید. گزارش خود را بر

 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

 آموزش نکات مربوط به تبیین مسئله.  مورد مطالعه به تبیین مسئله مبادرت می نماید. مرور محورها در جلسه دوم و

 الف: توصیف موقعیت )بیان ویژگی ها و مشخصه های متمایز کننده( )مرور(

 ب: تشریح/ استنباط از موقعیت )شناسایی اجزا  و روابط( )مرور(

گر، آنگاه، شش کلاه ج: بازنگری )به گونه دیگر دیدن/ از زاویه دید دیگری به موقعیت نگاه کردن( با استفاده از تکنیک های ا

 تفکر، اسکمپر...)مرور(

 ه: تبیین مسئله با استفاده از استدلال 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 ازخوردهای ارائه شده در محورهای مختلف تبیین مسئله در پرونده توسعه حرفهب

پورتفولیو بوده ایم ؟ باید  -است؟ پرونده توسعه حرفه ای با چه فرمتی باید تشکیل شود؟ آیا به دنبال پرونده الکترونیکی یا همان ای

 شجو خود متکفل این امر شود.به سمتی برویم که دان
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 هفته هفتم: 

 مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت فیزیکی مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیس/ مدرسه

تکلیف عملکردی: تهیه گزارش از موقعیت فیزیکی مدرسه شامل: موقعیت جغرافیایی و محیط بیرونی مدرسه، انواع فضا ها 

مین ورزش، آبخوری، سرویس ها، کلاس ها، راهرو ها....( نور، جریان هوا، وضعیت بهداشت، امکانات و تجهیزات ) )کتابخانه، ز

کارگاهی، آزمایشگاهی، شبکه مجازی، سایت و......( شناسایی و تبیین مسئله )فرآیند مسئله شناسی و تبیین مسئله رعایت شود( ارائه 

ای از توصیف موقعیت ن گزارش در قالب روایت نگاری )فرم پیوست( تنظیم شود. نمونهیافته ها در سمینار مدرسه/ پردیس. ای

فیزیکی و تحلیل تحلیل و تفسیر آن در کلاس بحث کارورزی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوی استاد به منظور 

 تکمیل اطلاعات و شواهد ارائه گردد.

بازخوردهای ارائه شده توسط استاد به منظور درک موقعیت فیزیکی و تأثیر آن بر یادگیری پوشه کار: گزارش دانشجو به همراه 

 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

ز ساختار سازمانی، روش های بکارگرفته شده در اداره مدرسه، ساختار سازمانی، نحوه گردش تکلیف عملکردی: تهیه گزارش ا

کار در سطح مدرسه، تعاملات میان مدیر، معلمان،کارکنان و نحوه تعامل با اولیا  مدرسه و تدوین. آن در قالب روایت نویسی )فرم 

ه و تحلیل و تفسیر آن در کلاس بحث کارورزی مورد نقد و ای از توصیف ساختار و سازمان مدرسپیوست( تنظیم شود. نمونه

 بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوی استاد به منظور تکمیل اطلاعات و شواهد ارائه گردد.

پوشه کار: گزارش دانشجو به همراه بازخوردهای ارائه شده توسط استاد به منظور درک ساختار و سازمان مدرسه و تأثیر آن بر 

 ی دانش آموزان در پوشه کار ضبط گردد. یادگیر

 هفته نهم:

مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت عاطفی روانی/ تعاملات در سطح مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح 

 پردیس/ مدرسه

آموزان )درک حالات تکلیف عملکردی: تهیه گزارش از موقعیت عاطفی روانی مدرسه شامل: روابط عاطفی میان معلم و دانش 

روانی دانش آموزان، برنامه ریزی برای ایجاد جو مثبت و سازنده در فضای کلاس و...( تعاملات 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/ 

ای از توصیف تعاملات و روابط عاطفی در سطح . این گزارش در قالب روایت نویسی )فرم پیوست( تنظیم شود. نمونهپردیس

کلاس درس/ مدرسه و تحلیل و تفسیر آن در کلاس بحث کارورزی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوی استاد به 

 منظور تکمیل اطلاعات و شواهد ارائه گردد.

ه کار: گزارش دانشجو به همراه بازخورد های ارائه شده توسط استاد به منظور درک روابط عاطفی و تعاملات در سطح کلاس پوش

 درس و مدرسه و تأثیر آن بر یادگیری دانش آموزان در پوشه کار ضبط گردد.

 هفته دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم: 
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 آموزش/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیس/ مدرسه  مشاهده تأملی کلاس درس و مسئله شناسی فرآیند

تکلیف عملکردی: تهیه گزارش از موقعیت آموزشی شامل: جو و فضای عاطفی و روانی، طراحی آموزشی، راهبرد های آموزش، 

شفاف بودن مباحث، میزان سازماندهی تکالیف یادگیری، تعاملات میان معلم و دانش آموزان و دانش آموزان با یکدیگر، وضوح و 

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 کلاس درس و تحلیل و گزارش در قالب روایت نگاری )فرم پیوست( تنظیم شود. نمونه

کلاس بحث کارورزی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخود ها از سوی استاد به منظور تکمیل اطلاعات و شواهد تفسیر آن در 

 ارائه گردد.

 پوشه کار: گزارش دانشجو به همراه بازخورد های ارائه شده استاد در پوشه کار ضبط گردد. 

 هفته چهاردهم: 

 ثبت و واکاوی تجربیات 

وایتی از جهت نوع اطلاعات، روش ها و ابزار های بکارگرفته شده، و یافته های آن در کلاس توسط استاد های رای از پژوهشنمونه

مورد بررسی قرار گیرد و با تبیین نقش روایت نویسی و واکاوی آن در آموزش حرفه ای مراحل تحلیل ساختاری روایت ها )بند 

 مدرسه آموزش داده شود.  الف و ب( بر روی گزارش های تهیه شده از سطح کلاس درس/

 تعریف و کاربرد پژوهش روایتی در کارورزی

 تحلیل ساختاری روایت ها

 کدگذاری باز (4

 کدگذاری محوری و انتخاب مضامین  (2

تکلیف یادگیری: مطالعه مقالات یا منابع علمی در زمینه پژوهش روایتی... قرار نشد از این تعبیر استفاده نکنیم؟ در یکی از 

 و جمع بندی یافته ها برای ارائه به کلاس. محورهای فوق 

 تکلیف عملکردی:

 الف: تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده به صورت گروهی

 ب: تحلیل و واکاوی گزارش های تهیه شده از مدرسه/ کلاس درس و کدگذاری آن ها برای یافتن مضامین

 هفته پانزدهم: 

 ثبت و واکاوی تجربیات 

ای از پژوهش های روایتی از جهت نوع اطلاعات، روش ها و ابزار های بکارگرفته شده، و یافته های آن در کلاس توسط هنمون

استاد مورد بررسی قرار گیرد و مراحل تحلیل ساختاری بر روی روایت های تهیه شده )بند ج و د( از کلاس درس/ مدرسه آموزش 

 داده شود. 

 تحلیل ساختاری روایت ها

 باط مضامین با یکدیگرارت (1
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 تبیین مسئله  (1

 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 کلاس درس و مدرسه به منظور یافتن ارتباط میان مضامین و تبیین مسئله

 هفته شانزدهم: 

 ش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس فرآیند شناسایی و تبیین مسئله در سطح مدرسه/ پردیس(سمینار )بررسی گزار

در این نشست دانشجویان یافته های خود از مطالعه موقعیت مدرسه و کلاس درس را در قالب مسئله های تبیین شده به همراه راه 

 به صورت گروهی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.  حل های مبتنی بر یافته های علمی ارائه نموده و یافته ها در کلاس

تکلیف عملکردی: دانشجویان گزارش یافته های خود را در طول ترم را زیر نظر استاد تنظیم نمایند. در این گزارش دانشجو باید 

 بل دفاع ارائه نماید. یافته های خود را از مسئله های مطالعه شده و تبیین و آن را به کمک شواهد و مستندات علمی پژوهشی قا

 پوشه کار: گزارش تنظیم شده در پوشه کار توسعه حرفه ای ضبط می گردد.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

کارگیری راهبرد های شناختی در تحلیل موقعیت های واقعی، راهبردهای مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، به

 اسایی و تبیین مسئله، راهبرد های مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار های گروهی و فردی ارائه می گردد. تحلیل نقادانه برای شن

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:

(. تهران: دانشگاه 4(. راهنمای عملی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور )4131احمدی، آمنه )-

 فرهنگیان.

 منبع فرعی:

 مهر. -(. تمرین معلمی )کارورزی(. نشر: فارس4135کرمی، علی و زائری، معصومه ) -

 (. تمرین معلمی )کارورزی و مدیریت کلاس درس(. قم: سما  قلم.4171نوروزی، رضاعلی و مقامی، حمید )-

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری2

  ارزشیابی پایانی:
سمینار پایانی صورت می گیرد که در آن دانشجویان باید یافته های خود از  ارزشیابی پایانی در درس کارورزی یک در قالب

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:
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رزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد های داده شده به گزارش های ارائه شده در طول ترم و سمینارهای سطح مدرسه و واحد ا 

 آموزشی صورت می گیرد. میزان مشارکت در بحث ها، ارائه یافته های جدید، پاسخ به بازخورد های داده شده و... 

 : ارزیابی پوشه کار

های رد های داده شده در پوشه توسعه حرفه ای دانشجو ضبط و مبنای برنامه ریزی برای آموزشکلیه گزارش ها به همراه بازخو

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. 

  مدیر و معلم راهنما(:ارزشیابی توسط عوامل مدرسه )
 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:  933امتیاز درس کارورزی بر مبنای 

  امتیاز 20ت شرکت فعال در جلسات کلاسی، سمینارها و مدرسه: 

  امتیاز 10گزارش های عملکردی مرحله ای: ت 

  امتیاز 10ت تدوین و ارائه گزارش پایانی: 

 . باشدمی 94امتیاز یا نمره  %73« 9کارورزی»حد نصاب قبولی در درس ت 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی: 

 بندیتنظیم فهرست و فصل .9

 ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدی .5

 نگارش ادبی و فنی .0

 اعتبار داشتن گزاره ها .4

 ی ظاهریظرافت و زیبای .2

 صحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره ها .6

 ه نمودارها و عوامل دیداری و هنری مکملارای .7

 هاارائه راه حل ها و پیشنهادهای برخاسته از یافته .8

 ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها .1

 رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی .93
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 «5کارورزی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 4

و خلاقیت در  4های علمی، شهودگیری از یافتهبدانیم که نیازمند بهره یافته، اخلاقی و متعهدانهاگر تدریس را فرایندی سازمان

فرد است، در آن صورت برنامه کارورزی به جای تمرکز انحصاری بر آموزش فنون، نیازمند آن بدیل و منحصر بههای بیموقعیت

نان کمک کند تا با به کارگیری های واقعی در سطح کلاس درس روبرو شود و به آاست که دانشجومعلم فعالانه با موقعیت

های یادگیری پرداخته و با آگاهی انتقادی نسبت به تجربیات اندوخته شده به های استدلالی/ منطقی به بررسی موقعیتروش

هایی بپردازند که به آنان در اتخاذ تصمیمات اثربخش و ارزیابی نتایج حاصل از تصمیمات وارهآفرینش الگوهای ذهنی و طرح

 ریزی کمک کند.رنامهجهت ب

دهد مرتبط چه او در یک مکان و زمان خاص انجام میهای شخصی معلم و آنتدریس عملی، وابسته به موقعیت است و با ویژگی 

، به دنبال آن است تا دانشجومعلم را در معرض دانش 2های یادگیری تدارک دیده شده در کارورزی است. از این رو فرصت

( است قرار داده، به آنان کمک کند تا به تأمل 3، فراشناختی1، موقعیتی1ای، رویه2از انواع مختلف دانش )بیانیکاربردی که ترکیبی 

 های تربیتی بپردازند. در باره موقعیت

های یادگیری امکان کسب تجربیات مستقیم، بررسی نتایج و بازاندیشی در خصوص در این برنامه از طریق طراحی فعالیت

، دانشجو با قرار گرفتن در معرض تکالیف 2های خود را به دست آورند. در برنامه کارورزی مختلف و دریافتهای دیدگاه

های های کوچک/گروه، توانایی تأمل در عمل را به طور مقدماتی از طریق مشارکت در فرآیند آموزش )فردی، گروه6اصیل

چه ح کلاس درس کسب خواهد نمود و به درک صحیحی نسبت به آنهای یادگیری در سطبزرگ( و نهایتاً اجرای مستقل فعالیت

ریزی، اجرا و ارزیابی، به عنوان یک فرآیند تأملی به یابد. آگاهی نسبت به تصمیمات ناظر به برنامهدرکلاس جریان دارد دست می

 ای، نوع تفکر و سبک تدریس دانشجو کمک خواهد کرد.گیری حرفهشناخت جهت
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 مشخصات درس

 2کارورزینوع درس: 

 2تعداد واحد: 

 ساعت 427تعداد ساعت: 

 تربیتی-موضوعیشایستگی کلیدی: 

 4کارورزی :نیازدروس پیش

استاد متخصا برای تدریس: 

 متخصص رشته ای

 5نام درس به فارسی: کارورزی 

  Internship5نام درس به انگلیسی : 

شوومعلم قادر پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دان

 خواهد بود:

درس یا مدرسه( مشکلات/ . با تداوم مطالعه موقعیت یادگیری )در سطح کلاس4 

هایی را های کوچک/ بزرگ را شناسایی/ بازشناسی کند و فعالیتنیازهای فردی، گروه

 برای رفع مشکلات/ نیازهای یادگیری طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی نماید. 

های خود را ز مشارکت در فرآیند آموزش را واکاوی نموده و یافته. تجربیات خود ا2

 روایت نماید.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن . فرصت5

 جلسه اول: 

بندی سمینارها ها، برنامه زمانهای یادگیری، شیوه تنظیم روایتمعرفی برنامه کارورزی و تکالیف عملکردی، نحوه طراحی فعالیت

 درسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد. در سطح م

  :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 فعالیت2برنامه کارورزی جایی که در واحد آموزشی تشکیل شود. از آن

کند و از این طریق به تجربیات دست اول در زمینه یادگیری دست خواهد یافت لذا، ضروری است کلاس درس مشارکت می

آموزان را در سطح ر بر یادگیری دانشها/ نیازهای تأثیرگذاسال اول، مسئلهدانشجویان بر اساس گزارش پایانی ارائه شده در نیم

های یادگیری طراحی و تدوین نموده و با هدایت ها را در قالب فعالیتهای کوچک، گروه کلاسی شناسایی و آنفردی، گروه

نیازها  معلم راهنما )به صورت مشترک با معلم راهنما یا به صورت مستقل زیر نظر معلم راهنما اجرا نماید( به حل مسئله / پاسخ به

آموزان باشد. گفتگو با دانشجو قبل و هیجانی دانش-تواند ناظر به عملکردهای شناختی یا عاطفیها/ نیازها میاجرا نماید. این مسئله

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 شناسایی نقاط قوت و ضعف و راهکارهای ارتقا / بهبود آن باشد)فرم ارزیابی و

 است(.

توان های شناسایی شده از سوی دانشجویان از عمق و پیچیدگی متفاوتی برخوردار است لذا، میتوصیه: با توجه به این که مسئله

های یادگیری به صورت فردی، گروه کوچک، جمعی اقدام نمود. به اجرای فعالیت های مطالعه شده نسبتبرحسب موقعیت

 های یادگیری بر عهده مدرس محترم است(. گیری در خصوص تقدم و تأخر در اجرای هر یک از این موقعیتتصمیم

 

 های کلاسی: برای مشارکت در فعالیتتکالیف عملکردی 
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 ها با هماهنگی معلم راهنما.های یادگیری و اجرای مستقل فعالیتتهیه طرح برای مشارکت در فعالیت .4

طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله به صورت فردی و مشارکت در اجرای آن زیر نظر معلم راهنما، تهیه  .2

ها و ارائه پیشنهادها برای طراحی موقعیت بینیی فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیشگزارش از اجرای فرآیند اجرا

 یادگیری بعدی.

طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله به برای گروه کوچک و مشارکت در اجرای آن زیر نظر معلم راهنما،  .1

ها و ارائه پیشنهادها برای طراحی بینیو تطبیق آن پیش تهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج

 موقعیت یادگیری بعدی.

طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله در سطح جمعی/ کلاس درس و مشارکت در اجرای آن زیر نظر معلم  .1

ها و ارائه پیشنهادها برای یبینراهنما، تهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

 طراحی موقعیت یادگیری بعدی.

 تکالیف عملکردی برای اجرا توسط دانشوو

طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله به صورت فردی زیر نظر معلم راهنما، تهیه گزارش از اجرای فرآیند  .4

 پیشنهادها برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی. ها و ارائهبینیاجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله به برای گروه کوچک به صورت فردی زیر نظر معلم راهنما، تهیه  .2

ها و ارائه پیشنهادها برای طراحی موقعیت بینیگزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

 دگیری بعدی.یا

درس به صورت فردی زیر نظر معلم راهنما، تهیه طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله در سطح جمعی/ کلاس .1

ها و ارائه پیشنهادها برای طراحی موقعیت بینیگزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

 یادگیری بعدی.

 های الزامییتمحور طراحی فعال

 آموزانطراحی فعالیت یادگیری برای درگیر نمودن دانش -

 طراحی فعالیت یادگیری برای مرور مباحث  -

 های کار مشارکتیطراحی فعالیت یادگیری برای آموزش مهارت -



 

 

147 

 

 

 های تفکرطراحی فعالیت برای پرورش مهارت -

 طراحی تکلیف یادگیری برای یکی از موضوعات درسی -

 آموزان های دانشبدفهمی طراحی فعالیت رفع -

 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: 

 پیامدهدف/  -

 های اجرای فعالیتمراحل/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

بینی شده با مشارکت معلم ها و بر اساس طرح پیشدر اجرای فعالیتالف: در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو 

 ریزی.راهنما برای کمک به دانشجو در ارزیابی عملکرد خود و برنامه

تر از ها و دستیابی به درک عمیقب: در سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی برای به مشارکت گذاشتن تجربیات و یافته

 تجربیات کسب شده.

 ینارهاانواع سم

 سال و الزامیسمینار با حضور معلمان راهنما و دانشجویان دو نوبت در نیم

 ریزی و اعلام قبلی از سوی مدرس(نظر به صورت ماهیانه و الزامی)با برنامهها و تجربیات و تبادلسمینارهای جمعی برای انتقال یافته

 ا درخواست دانشجویان(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترک )اختیاری و ب

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

های یاگیری با رویکرد شناختی، و به کارگیری راهبردهای شناختی برای مطالعه و برگزاری کارگاه آموزشی برای طراحی فعالیت

درس به صورت اسها در سطح کلدرس، رویکرد تجربی برای اجرای فعالیتهای یادگیری در سطح کلاستحلیل نقادانه موقعیت
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های کوچک/ جمعی، راهبردهای مشارکتی، برای مشارکت در سمینارهای کلاسی و به بحث گذاشتن تجربیات و فردی، گروه

 ارائه یافته.

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:

هران: دانشگاه (. ت4(. راهنمای عملی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور )4131احمدی، آمنه )-

 فرهنگیان.

 منبع فرعی:

 مهر. -(. تمرین معلمی )کارورزی(. نشر: فارس4135کرمی، علی و زائری، معصومه ) -

 (. تمرین معلمی )کارورزی و مدیریت کلاس درس(. قم: سما  قلم.4171نوروزی، رضاعلی و مقامی، حمید )-

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری2

 ارزشیابی پایانی:

های بی پایانی در درس کارورزی دو بر اساس تهیه طرح فعالیت در سطح کلاس، مشارکت با معلم راهنما در اجرای فعالیتارزشیا

ها، شرکت در سمینارهای کلاسی برای ارائه بینیهای یادگیری و ارزیابی از نتایج بر اساس پیشیادگیری، اجرای مستقل فعالیت

های تربیتی و آموزشی را های خود از مطالعه موقعیتان. در این سمینارها دانشجویان باید یافتهها و تجربیات به سایر دانشجوییافته

 های علمی پژوهشی )مطالعه شده در دروس نظری( ارائه و از آن دفاع نمایند. ارائه و با استناد به یافته

 ارزشیابی فرآیند:
سال و سمینارهای سطح مدرسه و واحد های ارائه شده در طول نیمارزشیابی فرآیند بر اساس بازخوردهای داده شده به گزارش

 های جدید، پاسخ به بازخوردهای داده شده و... ها، ارائه یافتهگیرد. میزان مشارکت در بحثآموزشی صورت می

 کار:ارزیابی پوشه

ای دانشجو ضبط و مبنای پوشه توسعه حرفه ها به همراه بازخوردهای داده شده درها از اجرای فعالیتطرح تهیه شده و کلیه گزارش

گیرد. یک نسخه از پوشه در اختیار ای در پایان دوره قرار میهای حرفههای بعدی و نیز دفاع از تواناییریزی برای آموزشبرنامه

 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 میخشی از ارزیابی دانشجو در پایان نیمب

 شود: و به شرح زیر محاسبه می 933امتیاز درس کارورزی بر مبنای 

 امتیاز  20 ت شرکت فعال در جلسات کلاسی)معلم راهنما(، سمینارها )استاد راهنما(:

 امتیاز 10 های ذکر شده:نظر معلم راهنما در مورد سطح عملکرد دانشوو بر اساس ملاک ت
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ها با توجه به سطح عملکرد دانشوو براساس ت نظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجرای و ارزیابی فعالیت

 امتیاز 10 :های ذکر شدهملاک

سب نظر از معلم راهنما با توجه به سطح عملکرد ت تدوین و ارائه گزارش پایانی توسط استاد راهنما با ک

 امتیاز 20 های ذکر شده:دانشوو بر اساس ملاک

 . باشدمی 94امتیاز یا نمره  %73« 5کارورزی»حد نصاب قبولی در درس ت 

شود در یک میهای شناسایی شده در ترم یک را دارا نباشد، توصیه در صورتی که بنا به دلایلی دانشجو امکان کار بر روی مسئله

های یادگیری بر ها/ نیازها اقدام شده و فعالیتنشست مشترک میان معلم راهنما، استاد کارورزی و دانشجو نسبت به شناسایی مسئله

توانند با در نظر اند میاساس آن طراحی، اجرا و ارزیابی شود. دانشجویانی که بنا به دلایلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده

ها برای ورود به عرصه با نظر استاد ها و شناسایی مسئلهن یک برنامه ترمیمی از یک تا چهار هفته نسبت به تهیه/ تکمیل گزارشگرفت

 /1/ص1گردد. )پنامه آموزشی ناتمام اعلام میراهنما اقدام نمایند. بدیهی است که نمره این گروه از دانشجویان بر اساس آیین

(T5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سایر نکات: 

 نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی: 

 بندیم فهرست و فصلتنظی .9

 ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدی .5

 نگارش ادبی و فنی .0

 هااعتبار داشتن گزاره .4

 ظرافت و زیبایی ظاهری .2

 هاصحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره .6

 ارایه نمودارها و عوامل دیداری و هنری مکمل .7

 هاها و پیشنهادهای برخاسته از یافتهحلارائه راه .8

 هاروشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوستارجاعات  .1

 رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی .93
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 «0کارورزی »صل درس سرف

 .معرفی درس و منطق آن9
گیرد و با مطالعه بافت و دقیقه( را بر عهده می 30/ 13) ، دانشجو معلم مستقیماً مسئولیت تدریس و اداره کلاس درس1در کارورزی

 4رنامه درسیهای علمی ارائه شده در بای که آموزش در آن جاری است، طرح یادگیری را برای آموزش مفاهیم/ مهارتزمینه

آموزان حساس بوده و عمیقاً با بافت هایی باشد که نسبت به یادگیری دانشی فرصتنماید. چنین طرحی باید دربرگیرندهتدوین می

بینی شده در طرح یادگیری نیز باید نماید. ماهیت تکالیف یادگیری و عملکردی پیشها ارتباط برقرار میو بستر واقعی زندگی آن

 سازی یادگیری فراهم نماید.آموزان ارتباط برقرار کند و امکان یکپارچههای پیشین و جدید دانشن تجربیات و دانستهبتواند میا

تواند به دانشهایی که در بافت و زمینه یادگیری وجود دارد و میهایی در خصوص ظرفیتریزی دانشجو با طرح پرسشبرنامه

هایی برای به ین و علایق شخصی آنان کمک نماید آغاز شده و با تدارک دیدن فرصتآموزان در به کارگیری دانش و تجربه پیش

های حاصل از این تجربه برای درک یابد. یافتهآموزان، ادامه میها از سوی دانشها/ فرضیهها، طرح پرسشتجربه گذاشتن دریافت

با توجه به این که  -هاشود و نتایج/ آموختهه میسازی شده به کارگرفتها، در موقعیت واقعی/ شبیهتر/رفع بدفهمیعمیق

شود. در برای استحکام بیشتر یادگیری به اشتراک گذاشته می -های متفاوتی را دارا هستندیادگیرندگان امکان طرح پرسش/ فرضیه

شرایط جدید به کار  آموزان فرصت خواهند داشت تا دانش کسب شده را با استفاده از راهبردهای یادگیری دراین فرآیند دانش

ها( دانشجو از طریق ثبت و هایی که در فرآیند یادگیری طرح شده پاسخ دهند. در طی این مراحل )گامبگیرند و به علایق/ پرسش

ها بصیرت بیشتری نسبت به اثربخشی طرح یادگیری و هدایت این های تأملی و پاسخ به آنها با طرح پرسشواکاوی روایت

های شخصی، و نحوه سازگار نمودن مندیها و توانهای محیط آموزشی، تأثیر آن بر عملکرد خود، ویژگیعیتفرآیند، درک واق

ها باید بتوانند حس کنجکاوی آورد. این پرسشهای پیچیده و منحصر به فرد آموزش، به دست میهای خود با موقعیتتوانایی

های تجربی/ ، ارزیابی اثربخشی یک نظریه در عمل، آزمون مجدد یافتهای در کلاسهای مسئلهدانشجو را برای مطالعه موقعیت

گیری و پس از هایی که در فرآیند تصمیمپژوهی محدود فردی برانگیزد. علاوه بر این پاسخ به پرسشعلمی و... را در قالب کنش

ای که در آن دست به عمل افت و زمینهای و بساز عمل جدید بوده و دانشجو را در فرآیند توسعه حرفهشود زمینهآن مطرح می

کند. در این مرحله شیوه مطالعه کنش پژوهی فردی است و هدف از عمل فکورانه دانشجو معلم به سازی خواهد زد، یاری می

 ای خود در موقعیتی است که در آن دست به عمل زده است.سازی درک و فهم، و اصلاح عملکرد حرفهعمل، به
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 مشخصات درس

 1کارورزیع درس: نو

 2تعداد واحد: 

 ساعت 427تعداد ساعت: 

 تربیتی-موضوعیشایستگی کلیدی: 

 2: کارورزینیازدروس پیش

استاد متخصا برای تدریس: 

 متخصص رشته ای

 0نام درس به فارسی: کارورزی 

  Internship0نام درس به انگلیسی : 

معلم قادر پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشوو

 خواهد بود:

های اساسی را شناسایی و درسی/ کتاب درسی مفاهیم و مهارتبا تحلیل محتوای برنامه 

طرح یادگیری را طراحی، اجرا و ارزیابی نموده، و تأثیرات آن بر نتایج توانایی دانش

 ها به موقعیت جدید را مورد ارزیابی قرار دهد.آموزان در انتقال آموخته

یات خود از فرآیند طراحی، اجرا و ارزیابی و بازبینی و بازاندیشی را با تکیه بر نتایج تجرب

 پژوهی فردی گزارش کند.عقلانیت عملی در قالب کنش

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت5

 جلسه اول: 

بینی شده، شیوه ثبت بر فرایند پیش پژوهی فردی، نحوه تهیه طرح یادگیری با تمرکزمعرفی برنامه کارورزی و فرآیند کنش

بندی سمینارها در سطح تجربیات و واکاوی آن در هر یک از مراحل کنش پژوهی، ساختار گزارش کنش پژوهی، برنامه زمان

 ها و سطوح موفقیت. مدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدهای یادگیری و ملاک

  :تا شانزدهم جلسه دوم

های یادگیری برای بر عهده گرفتن مسئولیت تدریس در سطح کلاس درس مبتنی بر محتوای برنامه درسی)کتاب تهیه طرح

ها به موقعیت جدید است. استاد راهنما )برای آموزان برای انتقال آموختهدرسی(، اجرا و بررسی تأثیر آن در کسب توانایی دانش

برای دوره ابتدایی استاد تربیتی و مشاوره تخصصی بر حسب نیاز  -اد راهنمای تربیتی و تخصصیدوره متوسطه مشارکت است

موضوعات درسی( باید بر فرآیند تهیه طرح کنش پژوهی فردی و اجرای آن تا مرحله تهیه گزارش نظارت داشته باشد و 

ای ثبت و ضبط گردد. فرآیند تحلیل محتوای برنامهفهحربازخوردهای ارائه شده به منظور ارزیابی عملکرد دانشجو در پوشه توسعه

های اساسی برای تهیه طرح یادگیری و تولید مواد و منابع آموزشی مورد نیاز نیز زیر نظر استاد درسی و استخراج مفاهیم و مهارت

لیدات دانشجو باید به گیرد. از نظر زمانی تنظیم جلسات برای بررسی طرح و توراهنما و با مشارکت معلم راهنما صورت می

بینی شده را اجرا و نتایج آن را گزارش نماید. در طول این پژوهی فردی پیشای صورت گیرد که دانشجو بتواند طرح کنشگونه

جلسات حضور دانشجو در مدرسه ضروری است و جلسات بررسی برای بازخورد دادن، انتقال تجربیات و... در قالب سمینارها بر 

گفتگو میان استاد/ معلم راهنما قبل و پس از  4تواند در سطح مدرسه یا واحد آموزشی تشکیل شود. )فرم پیشنهادیحسب مورد می

 اجرای طرح یادگیری ضمیمه است(.

                                                 
 تواند با توجه به شرایط و اقتضائات مورد بازنگری قرار گیرد.ها میفرم - 4
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های شناسایی شده برای شروع کنش پژوهی فردی از اهمیت زیادی برخوردار با توجه به این که مطالعه موقعیت و مسئله توصیه:

ریزی لازم را به منظور کمک به دانشجو برنامه 2و 4شود استاد راهنما با مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزی یه میاست لذا، توص

آمیز آن از سوی دانشجویان بنمایند. فرآیند رفت و برگشت برای حل مسئله برای تهیه طرح کنش پژوهی فردی و اجرای موفقیت

 های متعدد باشد. ممکن است نیازمند طراحی

درس متمایز های رایج آموزشی در سطح مدرسه و کلاسهای یادگیری تهیه شده احتمالاً با روشبا توجه به این که ماهیت طرح

باشد لذا، هماهنگی با معلم راهنما و مدیریت مدرسه است و نیازمند تدارک منابع و مواد آموزشی/ فضای یادگیری متفاوتی می

سوی استاد راهنما و دانشجو الزامی است. تأمین منابع/ امکانات و همکاری با دانشجو برای تهیه های یادگیری از برای اجرای طرح

 شرط تأیید استاد راهنما از سوی واحد آموزشی الزامی است.آن به

 تکالیف عملکردی: 

 الف: طراحی و اجرای طرح کنش پژوهی فردی

 نای چرخه کنش پژوهی فردیتهیه طرح کنش پژوهی و تأیید آن توسط استاد راهنما بر مب (4

 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 (1

 ها و سطوح عملکرد ها/ سئوالات/ اهداف به همراه ملاکتعیین فرضیه (1

 وین طرح عمل در گفتگو با استاد راهنما/ معلم راهنما )قبل و بعد از عمل( طراحی و تد (3

 2و جمع آوری اطلاعات از فرآیند طراحی و اجرا 4اجرای طرح یادگیری (6

 تأمل درباره عمل انجام شده، تبیین و فهم آن و بازگشت به مرحله اول )به صورت رفت و برگشت تا حل مسئله( (5

های شخصی )تأمل قبل، و پس از عمل(، جلسات بحث و ها، روایتاجرا )شامل دست نوشته آوری اطلاعات از فرایندجمع (7

 آموزان و....( آموزان، نتایج سنجش از یادگیری دانشهای دانشگفتگو با استاد و معلم راهنما، کاربرگ

 هاتحلیل و تفسیر یافته (3

ها و سطوح س فرضیه؟ سئوال یا... طرح شده و ملاکها بر اسابندی اطلاعات، تحلیل و تفسیر یافتهکد گذاری و طبقه (40

 عملکرد

 تهیه گزارش کنش پژوهی فردی  (4

 ب: طرح یادگیری

 طرح یادگیری 

                                                 
 در صفحه ی بعد این طرح و ساختار آن به طور کامل توضیح داده شده است. -4

ها/ سؤالات یا.... در چرخه کنش پژوهی فردی های الف، ب، ج و د پیوست برای پاسخ به فرضیهگیری را بر اساس فرمحد اقل طرح یاد 6دانشجو باید  - 2

  اجرا نماید.
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 های فردی/جمعی در بافت/ زمینه یادگیری( برای تهیه های آن )ظرفیتمطالعه موقعیت یادگیری و شناسایی ظرفیت

 طرح یادگیری

 ها درسی(، شناسایی مفاهیم و مهارتدرسی )کتابمهتدوین طرح یادگیری بر اساس تحلیل برنا 

 بینی شدهطراحی تکالیف یادگیری و عملکردی برای مراحل یادگیری پیش 

 تولید مواد آموزشی مورد نیاز برای اجرای طرح یادگیری 

  هدایت فرآیند یادگیری در سطح کلاس درس/ مدرسه 

 ا به موقعیت جدیدهآموزان در انتقال آموختهارزیابی از توانایی دانش 

 ساختار طرح یاددهی یادگیری:

 درسیدرسی/ کتابها در برنامهمفاهیم و مهارت 

 پیامد یادگیری 

 های طرح یادگیریمراحل/گام 

آموز بوده و برخاسته از مسایل/ چالشبرقراری ارتباط )فرصت یادگیری تدارک دیده شده در ارتباط با زندگی روزمره دانش -

  آموز با آن روبرو است(هایی است که دانش

کردن )فرصت یادگیری تدارک دیده شده قابل تجربه/ آزمایش/ بررسی باشد، به یادگیرنده کمک کند تا با بروز خلاقیت تجربه -

های خود پاسخ های نو بیاندیشد/ از طریق پژوهش به پرسشها دست پیدا کند، اختراع کند و به ایدهحلخود به کشف روابط/ راه

  دهد(

به کار بستن )فرصت کاربردی نمودن مفاهیم و اطلاعات کسب شده برای دستیابی به درک عمیق و به کارگیری آن توسط دانش -

ای در ارتباط با مسئله/ آوردن یک تصور حرفهآموز فراهم شود. مثل: ایجاد ارتباط بین تئوری و عمل/ بکارگیری آن برای به دست

 (حل مسئله یا پژوهش انجام شده

ها را در موقعیتی قرار دهد تا آموزان را به کار گروهی تشویق کند و آنگذاشتن )فرصت یادگیری تا حد امکان دانشبه اشتراک -

ها و عرضه ان در قالبی جدید/ مطالعه نیاز به تعامل و تلفیق یافته هاآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنبرای انجام پژوهش یا جمع

 افزایی کند(مختلف کند/ ایجاد هم موضوع از زوایای

 ها به موقعیت جدید فراهم شود( های جدیدی برای به کارگیری و بسط آموختهها به موقعیت جدید )فرصتانتقال آموخته -

 مواد/ منابع آموزشی موردنیاز/ تدارک دیدن فضای یادگیری 

 آموزان در فرایند یادگیریروش بازخورد دادن به دانش 

 ها/ سنجش عملکردسنجش آموخته 

 ایتأمل و واکاوی توربیات حرفه
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های ممکن موقعیت یادگیری ها )با مطالعه مجدد تجربیات واکاوی شده در ترم اول و دوم ظرفیتبینیبررسی پیش -

گیری از این ظرفیت برای ورود به )فردی/ جمعی که در بافت و زمینه وجود دارد( را شناسایی نموده و چگونگی بهره

 برقراری ارتباط را مشخص نماید.  مرحله

 ها و چگونگی مدیریت آن در فرایند آموزشتعیین موانع و محدودیت -

 بررسی علل تغییرات طرح در فرآیند اجرا )تطبیق با شرایط/ نیازهای یادگیری و...(  -

 بررسی نتایج یادگیری و چگونگی دستیابی به آن -

 ای و تجربیات کسب شدهواکاوی فرایند عمل حرفه -

 گیری از آن در موقعیت بعدی آموزشهای خود برای بهرهشناسایی نقاط قوت و ظرفیت -

 اتخاذ تصمیمات برای به کارگیری تجربیات در موقعیت بعدی  -

 سمینارها

های شناسایی به منظور گفتگو پیرامون ظرفیتالف( جلسات بحث و گفتگوی فردی/ گروهی/ جمعی قبل از طراحی: 

های یادگیری )مراحل برقراری ارتباط و....( و سنجش، نحوه ی پیوند آن با پیامد یادگیری/ فرصتشده در موقعیت و چگونگ

شود این جلسات در سطح یابی به آن است. توصیه میای که دانشجو به دنبال دستهدایت یادگیری در سطح کلاس و مقاصد حرفه

 مرکز یا پردیس تشکیل شود.

در این جلسات دانشجو باید گزارشی از فرآیند اجرا که شامل طرح یادگیری:  ب( جلسات بحث و گفتگو پس از اجرای

طرح یادگیری، بازخوردهای ارائه شده در هر یک از مراحل آموزش، تحلیل و تفسیر را به همراه داشته باشد. این جلسات باید به 

گیری از آن در موقعیت بعدی به بهرهای خود و چگونگی های حرفهتری نسبت به ظرفیتدانشجو کمک کند تا تصویر روشن

 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 ه پیشدر سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجرای برنام الف:

 برای ادامه کار 

تر از ها و دستیابی به درک عمیقدر سطح مرکز یا پردیس به صورت مشارکتی برای به اشتراک گذاشتن تجربیات و یافته ب:

شود برگزاری پژوهی فردی دنبال میشهای دانشجویان در قالب کنتجربیات کسب شده. با توجه به این که در این ترم فعالیت

سمینارها در هر یک از مراحل قبل و پس از اجرای هر مرحله به شیوه مشارکتی به درک انتظارات و انتقال تجربیات کمک می

ای در اختیار دانشجویان های حرفهکند. سمینارها فرصت ارزشمندی را از طریق به اشتراک گذاشتن تجربیات برای کسب مهارت

 دهد. رار میق

 انواع سمینارها

 سمینار با حضور استاد راهنما/ دانشجویان و معلمان راهنما 
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 ریزی و اعلام قبلی از سوی استاد(ها و تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الزامی)با برنامهسمینارهای گروهی برای انتقال یافته

 ختیاری و با درخواست استاد/ دانشجویان(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترک )ا

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

های واقعی، راهبردهای مستقیم، غیرمستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، به کارگیری راهبردهای شناختی در تحلیل موقعیت

 گردد. تی، سمینارهای گروهی و فردی ارائه میتحلیل نقادانه برای شناسایی و تبیین مسئله، راهبردهای مشارکتی، پژوهش روای

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:

(. تهران: دانشگاه 4(. راهنمای عملی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور )4131احمدی، آمنه )-

 فرهنگیان.

 منبع فرعی:

 مهر. -رزی(. نشر: فارس(. تمرین معلمی )کارو4135کرمی، علی و زائری، معصومه ) -

 (. تمرین معلمی )کارورزی و مدیریت کلاس درس(. قم: سما  قلم.4171نوروزی، رضاعلی و مقامی، حمید )-

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری2

 ارزشیابی پایانی:

های خود از نتایج افتهگیرد که در آن دانشجویان باید یدر قالب سمینار پایانی صورت می 1ارزشیابی 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:

های ارائه شده در طول ترم و سمینارهای سطح مدرسه و واحد ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخوردهای داده شده به گزارش

 های جدید، پاسخ به بازخوردهای داده شده و... ها، ارائه یافتهگیرد. میزان مشارکت در بحثآموزشی 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

گیرد. یک نسخه از پوشه در ای در پایان دوره قرار میهای حرفهدفاع از توانایی های بعدی و نیزریزی برای آموزشمبنای برنامه

 گردد. اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می

  های های ارزیابی طرح یادگیری:ملاک
 های یادگیریانعطاف فرصت 

 انعطاف در فرایند اجرا 

 های یادگیریبه کارگیری مهارت 
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 طوح بالای تفکر فراخواندن س 

 آموزانتنوع محصول یادگیری/ تولیدات دانش 

  ارزشیابی عوامل مدرسه )مدیر و معلم راهنما(:
 . 4گرددبخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردی است که از سوی معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می

 شود: ح زیر محاسبه میو به شر 933بر مبنای  «کارورزی»امتیاز درس 

 امتیاز  53ت شرکت فعال در جلسات کلاسی، سمینارها و مدرسه: 

 امتیاز  03ای: های عملکردی مرحلهت گزارش

 امتیاز  03پژوهی فردی: ت گزارش کنش

 امتیاز 53ت دفاع در جلسه پایانی 

 . باشدمی 94امتیاز یا نمره  %73« 0کارورزی»حد نصاب قبولی در درس ت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 در فرم ارزیابی ارائه خواهد شد.  - 4

 نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی: 

 بندیتنظیم فهرست و فصل .9

 ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدی .5

 نگارش ادبی و فنی .0

 هااعتبار داشتن گزاره .4

 زیبائی ظاهری ظرافت و .2

 هاصحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره .6

 ارایه نمودارها و عوامل دیداری و هنری مکمل .7

 هاها و پیشنهادهای برخاسته از یافتهحلارائه راه .8

 هاارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست .1

 لیرعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصی .93
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 «4کارورزی »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .9

)مجری 4ریز درسیرود دانشجو با تجربیات کسب شده، بتواند در نقش معلم به عنوان برنامهدر ترم چهارم کارورزی انتظار می

یادگیری دانش آموزان فعال( حاضر شده و ضمن تحلیل برنامه درسی تجویزی، واحد یادگیری را برای پاسخ به نیاز ها/حل مسایل 

طراحی، تولید، اجرا و نتایج آن را در کسب شایستگی های پیش بینی شده در برنامه درسی، مورد ارزیابی قرار دهد. با توجه به 

ویژگی نظام برنامه ریزی درسی در ایران، تطبیق آن با موقعیت های تربیتی/ آموزشی و به منظور حفظ استانداردهای برنامه درسی 

و استفاده عقلانی و مؤثر  1تدوین می شود. طراحی معکوس مبتنی بر درک اصیل 2رآیند با استفاده از رویکرد طراحی معکوساین ف

بینند و استفاده از سوی آنچه میای که دانشجو را به آنهای نظری و نحوه بکارگیری آن در عرصه عمل است، به گونهاز آموخته

( آغاز شده و با تعیین شایستگی 1کند. این فرایند با تحلیل برنامه درسی )تحلیل کتاب درسیها برای ساخت معنا هدایت آموخته

ها و سطوح عملکرد، طراحی تکالیف یادگیری و عملکردی برای هدایت فرآیند یادگیری و کمک به های مورد انتظار، ملاک

ها در آغاز برای روشن شدن تصمیمات معلم یین شایستگییابد. تعادامه می 3یادگیرندگان در بسط قابلیت ها و ظرفیت های وجودی

شود تا نگاه معلم را همواره بر شایستگی های مورد انتظار برنامه برای تعیین مسیری است که یادگیرنده باید طی کند و موجب می

گردد تا شود و باعث میمطرح می "5/ مفاهیم و مهارت های اساسی 6ایده کلیدی"درسی متمرکز نگاه دارد. محتوا در چارچوب 

یادگیری  -در طراحی واحد یادگیری امکان تلفیق در درون و بیرون از حوزه یادگیری فراهم شود. در چنین شرایطی فرایند یاددهی

کاملاً خارج شده و همواره آموزش بر دستیابی به  "آموزش برای به خاطر سپردن"ی توجه به حافظه و به عبارتی از محدوده

در طی این مسیر، یادگیرندگان قادر خواهند بود، بین اطلاعات جدید و دانش و آموخته های پیشین  ا متمرکز میماند.شایستگی ه

کنند پیوند دهند و آن را در و روزمره ای که با آن برخورد می« مسائل کلی»ها و حقایق را به خود ارتباط برقرار کنند، واقعیت

نجایی که این شیوه از طراحی نیازمند درهم نوردیدن مرز های دانش و تلفیق موضوعات در زمینه های جدید به کار گیرند. از آ

برنامه درسی در سطح پایه یا دوره تحصیلی است، لذا اتخاذ تصمیمات باید با مشارکت معلمان در سطح مدرسه صورت بگیرد و در 

                                                 
مسئولیت تطبیق،  ]معلم  [آموزش برای خلق فرصت های تربیتی و»  42نقش معلم در برنامه درسی ملی ) صفحه  -سند تحول بنیادین 44هدف عملیاتی  - 4

 «(.تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه های درسی و تربیتی در سطح کلاس درس را بر عهده دارد

2 backward design  - 

1 Genuine understanding- 

 درصورتی که سند برنامه درسی در اختیار دانشجویان قرارنداشته باشد.  - 1
یادگیری و تربیت پذیری و توسعۀ شایستگی های خویش به لحاظ ذاتی نقش فعال  -در فرآیند یاددهی» 42آموز صفحه  برنامه درسی ملی نقش دانش - 3

با شناخت و بسط ظرفیت های وجودی دانش آموزان و خلق فرصت های تربیتی و آموزشی زمینه درک و انگیزه اصلاح مداوم موقعیت » نقش معلم «. دارد

 «. آنان را فراهم سازد

6 Key idea - 

بند دو محتوا دربرگیرنده مفاهیم و مهارت های اساسی و ایده های کلیدی مبتنی بر شایستگی های مورد انتظار از دانش  41برنامه درسی ملی صفحه  - 5

  «.آموزان است
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غیر مستقیم، تعاملی، رشد فردی( برای طراحی تکالیف های مستقیم، های مختلف )راهبردطراحی فرصت های یادگیری از راهبرد

ها در فرآیند طراحی، تدوین، اجرا و یادگیری و عملکردی استفاده شود. عمل فکورانه در این مرحله ناظر به کاویدن منظم رخداد

سطح مدرسه به شیوه ارزیابی واحد یادگیری، یافتن روابط علت و معلولی میان شیوه کار و کارکرد ها، نتایج و علل آن در 

 مشارکتی و در قالب درس پژوهی است.

 مشخصات درس

 1کارورزینوع درس: 

 2تعداد واحد: 

 ساعت 427تعداد ساعت: 

-موضوعیشایستگی کلیدی: 

 تربیتی

 1: کارورزینیازدروس پیش

استاد متخصا برای تدریس: 

 متخصص رشته ای

 4نام درس به فارسی: کارورزی 

 Internship4نام درس به انگلیسی: 

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشوومعلم قادر 

 خواهد بود:

با تحلیل محتوای برنامه درسی/ کتاب درسی واحد یادگیری برای کسب شایستگی  

های مورد انتظار در برنامه درسی را با مشارکت معلمان در سطح مدرسه طراحی، اجرا 

 رد دانش آموزان مورد ارزیابی قرار دهد. و تأثیر آن را در بهبود عملک

با ثبت و واکاوی تجربیات در فرایند درس پژوهی، یافته های حاصل از عملکرد 

 ای خود در سطح مدرسه را گزارش نماید.حرفه

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت5

 جلسه اول: 

ر طول اجرای برنامه، درک عمیق تری نسبت به توانایی های خود، نحوه در این ترم دانشجویان با توجه به تجربیات کسب شده د

برخورد با موقعیت های واقعی کلاس درس، نحوه کنار آمدن با چالش ها و... بدست آورده اند و می توانند تصمیمات خود را در 

مرحله اجرا بگذارند. لذا ضروری است فرایند طراحی، تولید و اجرای واحد های یادگیری با مشارکت سایر معلمان/ همقطاران به 

اساتید در آغاز کار فرآیند درس پژوهی، فرآیند تهیه طرح واحد یادگیری، اجرا و ارزیابی از نتایج آن را با تمرکز بر: شیوه ثبت 

طراحی، تجربیات و واکاوی آن در هر یک از مراحل درس پژوهی، نحوه تعامل با معلمان/ همقطاران در سطح مدرسه در فرآیند 

تدوین، اجرا و ارزشیابی از نتایج واحد یادگیری، ساختار گزارش درس پژوهی، برنامه زمان بندی سمینارها در سطح مدرسه و 

واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس ملاک ها و سطوح موفقیت بر اساس پیامد های یادگیری را در 

. توصیه می شود در این نشست نسبت به نحوه گروه بندی دانشجویان به عنوان تیم درس یک نشست جمعی به بحث بگذارند

 پژوهی برای طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی واحد های یادگیری اقدام شود. 

ن نفر)حد اکثر( برای تشکیل تیم درس پژوهی سازمان داد. روش مشارکت دانشجویا 1می توان دانشجویان را در گروه های دو تا 

 در فرآیند طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی به شرح زیر است: 

مطالعه برنامه درسی )کتاب درسی( استخراج مفاهیم و مهارت های اساسی و سازمان دادن آن ذیل ایده کلیدی، تولید  .4

 واحد یاگیری. این فعالیت توسط تیم دانشجویان زیر نظر استاد تربیتی و تخصصی انجام می شود. 
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حد یادگیری در کلاس درس توسط یکی از اعضا و مشاهده و ثبت عملکرد توسط سایر اعضا  تیم به طور اجرای وا .2

 همزمان و به تفکیک هر عضو گروه )معلمان/ همقطاران(

جمع آوری اطلاعات از فرآیند تدریس توسط کلیه اعضا  برای ارائه در جلسه گروهی )دیدن فرآیند آموزش از زوایای  .1

نتایج ارزشیابی از یادگیری دانش آموزان با استفاده از روش های رسمی/ غیر رسمی. این جلسات به  مختلف( به همراه

طور مستمر در طول اجرا و بعد از هر جلسه تشکیل و بر روی نتایج بازخورد های ارائه شده از سوی همکاران/ هم 

ت در این جلسات ثبت و ضبط شده و در قطاران برای بهبود عملکرد در جلسه بعد تصمیم گیری می شود. کل مذاکرا

نشست پایانی به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و تأثیر گروه در عملکرد هر یک از اعضا  و نتایج حاصله مورد 

 (. 6، 3و  1بررسی مجدد قرار می گیرد)بند 

دانش آموزان و تنظیم  بررسی گزارش مشاهدات و اطلاعات جمع اوری شده در گروه و نقد و ارزیابی نتایج یادگیری  .1

 آن در قالب گزارش پایانی کل گروه )دانشجویان(

تعیین نقاط کور/ محدودیت ها در طراحی/ اجرا و ارائه پیشنهادات برای اصلاح/ بهبود آن برای دستیابی دانش آموزان  .3

 به سطح بالاتر یادگیری

ای و صورت بندی مجدد ذیرش مسئولیت حرفهتحلیل عملکرد گروه، شناسایی یافته ها و تأثیر گفتگو ها در درک و پ .6

 ای و...(ای توسط هر یک از اعضا  )میزان تأثیر گذاری بر عملکرد گروه، یادگیری های حرفههویت حرفه

  تشکیل نظام مند این نشست ها برای بررسی نتایج یادگیری دانش آموزان و تصمیم گیری در خصوص روش هایی که

انش آموزان می شود، دارای اهیمت است. تأمل فردی و تأمل گروهی، انعکاس یادگیری منجر به بهبود یادگیری همه د

روش ها، اصولی که در کار از آن تبعیت شده است و...، چگونه تفکر آن ها تحت تأثیر فرایند عمل مشارکتی قرارگرفته 

 است، ایده هایی که آن ها از این بحث ها به کلاس های درس خود خواهند برد.

 نویسی از مجموعه ایده پردازی ها برای طراحی،تولید، و اجرا، یاداشت های شخصی قبل، حین و پس از اجرا،  روایت

 نشست ها گروهی، فرایند اجرا.....

  هماهنگی با معلم راهنما و مدیر مدرسه به منظور تشکیل جلسات درس پژوهی در سطح مدرسه بر عهده استاد راهنما

گیری تیم درس پژوهی در سطح مدرسه وجود نداشته باشد می توان تیم را در سطح است. درصورتی که امکان شکل 

 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

رح واحد یادگیری )حد اقل یک فصل/بخش کتاب در این ترم دانشجو مسئولیت تدریس در سطح کلاس درس را بر اساس تهیه ط

درسی( را بر عهده دارد و باید واحد یادگیری خود را حول یک ایده کلیدی که پوشش دهنده محتوای برنامه درسی) مفاهیم و 

نفره در سطح  1تا  2مهارت های اساسی و... در کتاب درسی( است طراحی نماید. طرح تهیه شده پس از بررسی در گروه 

ددیس/ مرکز به همراه دفاعیه آن در شورای معلمان دوره/ پایه تهیه و در سطح مدرسه با حضور استاد راهنما از آن دفاع می شود. پر

نظرات معلمان بر روی طرح اعمال و طرح با مشارکت معلمان دوره/ پایه اجرا و نتایج اجرای آن به شیوه درس پژوهیُ مورد تحلیل 

ها مسیری که دانشجو قصد طی نمودن آن را دارد ر گفتگو استاد راهنما و دانشجو پاسخ به این پرسشو تفسیر قرار می گیرد. د

های کلیدی، مفاهیم اساسی، مهارت های اساسی که روشن شده و به دفاع از طرح در جلسه معلمان کمک می کند: ایده

های مورد انتظار تحقق یافته و انگر آن است که شایستگییادگیرندگان باید به آن دست یابند، کدام اند؟ چه مدارک و شواهدی بی

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

ای یادگیری، تکالیف هکار گیرند؟ ملاک ها و سطوح ارزیابی شایستگی ها چیست؟ چه راهبردها و راهکارهایی )فعالیت

عملکردی( به یادگیرندگان کمک خواهد کرد تا خود، مفاهیم را بسازند و به افرادی صاحب دانش و توانمندی در زمینه ای خاص 

 تبدیل شوند؟

ی برای دوره ابتدایی استاد تربیتی و مشاوره تخصص -استاد راهنما )برای دوره متوسطه مشارکت استاد راهنمای تربیتی و تخصصی 

بر حسب نیاز موضوعات درسی ( باید بر فرآیند تهیه طرحِ واحد یادگیری و فرآیند درس پژوهی و اجرای آن تا مرحله تهیه 

ای او ثبت و ضبط گزارش نهایی نظارت داشته باشد و بازخورد های ارائه شده به منظور ارزیابی عملکرد دانشجو در پوشه حرفه

درسی و تعیین ایده کلیدی برای تهیه واحد یادگیری و تولید مواد و منابع آموزشی مورد نیاز  گردد. فرآیند تحلیل محتوای برنامه

نیز زیر نظر استاد راهنما و با مشارکت معلم راهنما صورت می گیرد. از نظر زمانی تنظیم جلسات برای بررسی طرح و تولیدات 

پژوهی پیش بینی شده را با مشارکت معلمان در سطح مدرسه  ای صورت گیرد که دانشجو بتواند طرح درسدانشجو باید به گونه

اجرا و نتایج آن را گزارش نماید. در طول ترم حضور دانشجو در مدرسه برای تعامل با معلمان/ کادر مدرسه ضروری است و 

یادگیری، جلسات گفتگو برای بررسی عملکرد دانشجو در مدرسه و رفع محدودیت ها یا تدارک شرایط برای اجرای واحد 

 بازخورد دادن، انتقال تجربیات و... در قالب سمینار ها بر حسب مورد می تواند در سطح مدرسه یا واحد آموزشی تشکیل شود. 

توصیه: با توجه به این که سئوال/ مسئله ها/ نیاز های شناسایی شده برای شروع فرآیند درس پژوهی از اهمیت زیادی برخوردار 

له ها/ نیاز ها باید از بستر مدرسه و کلاس درس برخاسته باشد لذا، مشارکت کادر مدرسه در طول اجرای است و این سئوال/ مسئ

ریزی لازم را برای برنامه 1و 2، 4این برنامه ضروری است. توصیه می شود استاد راهنما با مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزی 

موفقیت آمیز آن از سوی دانشجویان بنمایند. تعداد واحد های یادگیری کمک به دانشجو برای تهیه طرح درس پژوهی و اجرای 

تهیه شده و اجرای آن وابسته به طرح درس پژوهی است اما حد اقل یک واحد یادگیری )یک فصل/ بخش در کتاب درسی( 

 است. 

 تأیید استاد راهنما الزامی است.شرط همکاری پردیس ها و واحد های تابعه با دانشجو و مدرسه برای تأمین منابع/ امکانات به

 تکالیف عملکردی:  (9
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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  -

 عریف شده با مشارکت معلمانارزیابی میزان اثر بخشی واحد یادگیری بر اساس مسئله/ نیاز ت -

 اجرای واحد یادگیری با مشارکت معلمان و ثبت آن در فرآیند اجرا -

 ای با آنانتبیین و جلب مشارکت معلمان در فرآیند اجرا، تأمل و گفتگوی حرفه -

 جرا ای در فرآیند طراحی، تولید و ابازبینی و بازاندیشی در مورد تصمیمات اتخاذ شده بر اساس گفتگو های حرفه -

 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 -

تهیه طرح واحد یادگیری بر اساس تحلیل برنامه درسی )کتاب درسی(، شناسایی ایده کلیدی/ مفاهیم و مهارت  -

 های اساسی..... 

 ایستگی تدوین ش -

 طراحی تکالیف یادگیری و عملکردی -

 تولید مواد آموزشی مورد نیاز برای اجرای طرح واحد یادگیری -

 هدایت فرآیند یادگیری در سطح کلاس درس/ مدرسه -

 ارزیابی از شایستگی های کسب شده توسط دانش آموزان بر اساس ملاک ها و سطوح عملکرد.  -

 ساختار طراحی واحد یادگیری: 

 یادگیری  منطق واحد (4

 شایستگی های مورد انتظار (2

 ایده کلیدی که واحد یادگیری حول آن سازماندهی می شود  (1

 ها/ و....(مفاهیم و مهارت های اساسی )قوانین/ اصول/ خرده مفاهیم/ خرده مهارت (1

 طرح پرسش های اساسی  (3

 ملاک های سنجش و سطوح عملکرد دانش آموزان )تکالیف عملکردی( (6

 ارزیابی عملکردی و معیار های ارزیابی تولیدات یادگیرندگان تعیین شواهدی برای  (5

 (1براساس مراحل یادگیری در کارورزی -فرصت های یادگیری ) سازماندهی فعالیت های یادگیری (7
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تعیین اطلاعات و مهارت های مستقیم)پایه ( و مورد نیاز یادگیرندگان برای انجام فعالیت های یادگیری و تکالیف  (3

 عملکردی

 تجربیات خارج از کلاس درس برای انتقال آموخته ها به موقعیت واقعی  محدوده ی تعیین (40

 تعیین تولیدات یادگیرندگان در جریان فعالیت های یادگیری و تکالیف عملکردی و نحوه ارزیابی آن (44

یادگیری،  روش تفسیر، سطح دستیابی یادگیرندگان به شایستگی ها و راهبرد بازخورد دادن به دانش آموزان )تکالیف (42

 جبرانی، تکمیلی، توسعه ای(

 انواع راهکار های سنجش  (41

 راهکار هایی برای بررسی بدفهی های یادگیرندگان (41

 ایتأمل و واکاوی توربیات حرفه

 تعیین هدف -

 بررسی پیش بینی ها -

 روشن نمودن موانع و محدودیت ها و راه حل ها -

 طراحی و تولید واحد یادگیری -

 ند اجراتأملات و تعدیل ها در فرآی -

 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 -

 ایاتخاذ تصمیمات برای آینده حرفه -

 سمینارها

 شود:سمینار ها در دو شکل اجرا می 

الف: در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجرای برنامه پیش بینی شده با هماهنگی معلم راهنما و ارائه بازخورد 

 برای ادامه کار 

ب: در سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی برای به مشارکت گذاشتن تجربیات و یافته ها و دستیابی به درک عمیق تر از 

ده. با توجه به این که در این ترم فعالیت های دانشجویان در قالب درس پژوهی دنبال می شود برگزاری سمینار تجربیات کسب ش

ها در هر یک از مراحل قبل و پس از اجرای هر مرحله به شیوه مشارکتی در گروه های پیش بینی شده به دانشجویان در درک 

 ی کند. انتظارات و انتقال تجربیات به یکدیگر بسیار کمک م

 انواع سمینار ها
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 سمینار با حضور استاد راهنما/ دانشجویان و معلمان راهنما 

سمینار های گروهی برای انتقال یافته ها و تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الزامی)با برنامه ریزی و اعلام قبلی از سوی 

 مدرس(

 ری و با درخواست دانشجویان(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترک )اختیا

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

راهبردهای مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، بکارگیری راهبرد های شناختی در تحلیل موقعیت های واقعی، 

 های گروهی و فردی ارائه می گردد. تحلیل نقادانه برای شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد های مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:

(. تهران: دانشگاه 4(. راهنمای عملی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور )4131احمدی، آمنه )-

 فرهنگیان.

 منبع فرعی:

 مهر. -فارس (. تمرین معلمی )کارورزی(. نشر:4135کرمی، علی و زائری، معصومه ) -

 (. تمرین معلمی )کارورزی و مدیریت کلاس درس(. قم: سما  قلم.4171نوروزی، رضاعلی و مقامی، حمید )-

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری2

 :ارزشیابی پایانی

در  بر اساس واحد یادگیری طراحی شده و گزارش پایانی تهیه شده صورت می گیرد، که 1ارزشیابی 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 

میزان اثر بخشی عملکرد خود و تأثیر آن بر یادگیری دانش آمزان ارائه و از آن دفاع نمایند. این جلسه با حضور معلمان راهنما/ 

 شود. زی تشکیل میاساتید گروه کارور

 ارزشیابی فرآیند:

ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد های داده شده به نشست های گروهی در مرحله طراحی و تولید واحد یادگیری، گزارش 

نشست ها در سطح مدرسه و واحد آموزشی با مشارکت معلمان/ همقطاران و نیز سمینار های درس پژوهی در سطح مدرسه که در 

جویان باید از طرح تهیه شده در جمع معلمان دفاع و یافته های خود از نتایج درس پژوهی و نتایج مشارکت معلمان/ آن دانش

 شود.همقطاران درنتایج کسب شده را گزارش نماید. این جلسه می تواند با حضور معلمان راهنما/ کادر مدرسه تشکیل می

 ارزیابی پوشه کار:

مراحل مختلف درس پژوهی به همراه بازخورد های داده شده در پوشه توسعه حرفه ای دانشجو  کلیه روایت های نوشته شده در

ای در پایان دوره قرار می گیرد. یک نسخه از 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 میسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط پوشه 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(:
 سوی معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد.  بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردی است که از

 و به شرح زیر محاسبه می شود:  933امتیاز درس کارورزی بر مبنای 

  امتیاز 20ت شرکت فعال در جلسات کلاسی، سمینارها و مدرسه: 

  امتیاز 20ت گزارش های عملکردی تعاملات در سطح مدرسه: 

 امتیاز 20 :ت طراحی، تولید و اجرای واحد یادگیری

  امتیاز 20ت گزارش درس پژوهی: 

 امتیاز 20 :ت دفاع در جلسه پایانی

 . باشدمی 94امتیاز یا نمره  %73« 4کارورزی»حد نصاب قبولی در درس ت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی: 

 بندیتنظیم فهرست و فصل 

 ارائه مقدمه، هدف/پرسش و تعاریف و مفاهیم کلیدی 

 روش جمع آوری و اعتبار اطلاعات 

 روش تحلیل، تفسیر اطلاعات 

 ارائه یافته ها بر اساس پرسش های پژوهش روایی 

 ت هاارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوس 

 ظرافت و زیبائی ظاهری 

 نگارش ادبی و فنی 

 رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر پژوهش های کیفی 
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  «پروژه»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9
کسب شده توسط یادگیرنده برای شناسایی، صورت بندی و حل  انجام پروژه در برنامه تربیت معلم به منظور درونی نمودن دانش

مسائل مرتبط در حوزه آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه  است. دانش و یافته های حاصل از این پژوهش برای ورود به عرصه 

را   ژهیو یازهایموزان با ندانش آآوردی قابل اتکا است که به پشتوانه آن برنامه ریزی برای آموزش در حیطۀ ای رهخدمت حرفه

 امکان پذیر می سازد.

 مشخصات درس

  پروژهنوع درس: 

 واحد  2تعداد واحد: 

بر اساس  تعداد ساعت:

 تشخیص استاد راهنما

 PCK شایستگی کلیدی:

پژوهش و توسعه نیاز: پیش

 ایحرفه

استاد متخصا برای 

 یمتخصص روانشناس: تدریس

 ییکودکان استثنا

 پروژه نام درس به فارسی:

 Progectنام درس به انگلیسی: 

 

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشوومعلم قادر خواهد 

 بود:

انتخاب و پروپوزال آنرا  ژهیو یازهایدانش آموزان با نیک پروژه در حوزه آموزش  -4

 بنویسد.

 دهد. ا طراحی و انجامپس از تایید پروپوزال با راهنمایی استاد راهنما مراحل تحقیق ر -2

 کند. ارائهگزارش تحقیق خود را تنظیم و  -1

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 فصل اول: طراحی پروژه

   ژهیو یازهایدانش آموزان با نانتخاب موضوع مرتبط با آموزش  -

 بیان مساله  -

 اهداف پژوهش  -

 اهمیت و ضرورت پژوهش  -

 های پژوهشی فرضیه و سوال  -

 متغیرها و تعاریف نظری و عملیاتی  -

 تنظیم پروپوزال  -

 فعالیتهای یادگیری 

 پروپوزال نوشته و تحویل استاد نماید.  ژهیو یازهایدانش آموزان با ندانشجومعلم باید در رابطه با یکی از موضوعات آموزش  
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 اجرای پروژه فصل دوم:

 تحقیق در مورد ادبیات پژوهش  -

 ین جامعه ونمونه آماری تعی -

 انتخاب روش پژوهش  -

 تعیین ابزارهای گرداوری داده ها  -

 روایی و اعتبار ابزار پژوهش  -

 گرداوری داده ها -

 تجزیه وتحلیل داده ها  -

 بحث و نتیجه گیری  -

  محدودیت های پژوهش -

 فعالیتهای یادگیری 

 ریزی و در زمان مقرر به انجام رساند.  مراحل اجرایی پروپوزال را برنامهدانشجومعلم باید 

 

 تدوین گزارش تحقیق  فصل سوم:

 مقدمه وبیان مساله  -بخش اول -

 روش اجرای تحقیق  –بخش دوم  -

 بحث ونتایج  –بخش سوم  -

 خلاصه ونتیجه گیری  –بخش چهارم  -

 فعالیتهای یادگیری 

  گزارش تحقیق فعالیت های انجام شده را تدوین کند.دانشجومعلم باید 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

ماهیت درس پروژه متکی بر مجموعه تجربیات کسب شده در طول دوره آموزشی در زمینه حل مشکلات آموزشی است  

و تفسیر اطلاعات  وری اطلاعات و تحلیلآجمع ،شناسایی منابع اطلاعاتی ،در این درس باید با تنظیم طرح پژوهشی معلمدانشجو

 .زارش تحقیق خود اقدام کندگ نسبت به ارائه

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 4

تمامی مراحل انجام پروژه باید با  .نمایدح پروژه خود را طراحی و تنظیم میدر این درس زیر نظر استاد راهنما، طر معلمدانشجو

« پروژه»حد نصاب قبولی در درس . میگیردتعلق  20ژة تکمیل شده نمرهو به پرو تعامل و اطلاع استاد راهنما انجام پذیرد

 باشد.می 94نمره 
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 نوع درس
 نیمسال تحصیلی

 واحد هشتم واحد هفتم واحد ششم واحد پنوم واحد چهارم واحد سوم واحد دوم واحد اول

        

آموزشی و  راهبردهای
ات توانبخشی در اختلال
 گفتار و زبان

ن2  
 راهبردهای آموزشی
و توانبخشی در 
سماختلال طیف اتی  

ن+ 4
ع4  

مبانی، اصول و 
راهبردها در آموزش 

یرفراگ -تلفیقی  

ن2  

خت و طراحی، سا
کاربرد مواد و 
 وسایل آموزشی

ع4ن+4  

 2 پروژه              

صی 
ص
تخ

 

 (
35 

واحد(
 

ا بروانشناسی رشد 
ان تاکید بر کودک
و نوجوانان با 
 نیازهای ویژه

ن2  
و  کاربینی در مدارس
 مراکز خاص

ع2  

اختلالات هیجانی و 
رفتاری و روشهای 

 اصلاح آنها
ن2  

 کتابروش تدریس 
-علوم تجربی به دانش

هآموزان با نیازهای ویژ  

ن+ 4
ع4  

کتاب روش تدریس 
-دینی و قرآن به دانش

 آموزان با نیازهای ویژه

ن+ 4
ع4  

ی اختلالات یادگیر
 خاص

ن1  

آموزش هنر به 
دانش آموزان با 
 نیازهای ویژه

ن+ 4
ع4  

  

روانشناسی و 
 آموزش کودکان و

ای نوجوانان با نیازه
(4)ویژه  

ن2  

 روانشناسی و آموزش
 کودکان و نوجوانان

(2)با نیازهای ویژه  

 

ن2  

 

کتاب روش تدریس 
 آموزانریاضی به دانش

 با نیازهای ویژه

ن+ 2
ع4  

 کتابوش تدریس ر
 مطالعات اجتماعی به

آموزان با دانش
 نیازهای ویژه

ن+ 4
ع4  

ن2 زبان تخصصی  

ه آشنایی با برنام
های درسی دوره

-فهمتوسطه پیش حر

  هحرف ای و متوسطه

ن+ 2
ع4  

اصول و روشهای 
راهنمایی و مشاوره با 

ان آموزتاکید بر دانش
 با نیازهای ویژه

ن2    

روش تحقیق و 
 آمار

ن 2
ع4+  

سنجش و اندازه 
 گیری

ن2  

کتاب روش تدریس 
با  آموزانفارسی به دانش

نیازهای ویژه )دوره دوم 
 ابتدایی(

ن+ 4
ع4  

 مبانی و اصول آموزش
 انفرادی

ن+ 4
ع4  

آشنایی با آموزش و 
وانین پرورش استثنایی و ق

مرتبط با افراد دارای 
 معلولیت

ن2  

ی آموزش پیش دبستان
ژه کودکان با نیازهای وی

منابع  ید بر کتب وبا تاک
 درسی

ن+ 4
ع4  

ن2 زبان و آموزش    

ن2 اصول توانبخشی  

نی آموزش تربیت بد
به دانش آموزان با 

 نیازهای ویژه 

ن+ 4
ع4  

ن4 آشنایی با عدل الهی            

 سیره تربیتی
 پیامبر)ص( و اهل
بیت)ع( درباره 
افراد با نیازهای 

 ویژه

ن2  

 کتابروش تدریس 
-فارسی به دانش

زان با نیازهای آمو
ویژه )دوره اول 

 ابتدایی(

ن+ 4
ع4  

            

 96 98 98 53 53 53 53 98 جمع واحد

5249 نظری  90 96 92 79  99 92 93 

 5 9 2 9 2 4 7 052 عملی

 5 5 5 5     کارورزی

 5        پروژه
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دوره  نیازهای ویژهآموزش دانش آموزان با رشته برنامه درسی مشخصات تدوین کنندگان  -1 پیوست

 کارشناسی پیوسته

  وستهیپ یکارشناس دوره آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه رشته یدرس برنامه تولید و تدوینموضوع: 

 دل اربطانی()جناب آقای دکتر طاهر روشن معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیانموری: 

 مداری پژمان دکتر مهدی نا جناب آقایناظر کارگروه: 

 دکتر مریم قاسمی سرکار خانمکارگروه تخصصی: و عضو دبیر

دانش آموزان با نیازهای برنامه درسی آموزش  نیتدو کارگروهنویس اصلی و سرفصل یاعضا

 (:الفبا بیترت به) ویژه

 خانم سرکار ،مهدی دستجردی کاظمی دکتر یآقا جناب کارگروه(، رییس) مجید قدمی دکتر یآقا جناب

 دکتر مریم قاسمی خانم سرکار غفوریان و محسنجناب آقای  ،فرهبد مژگانتر دک

آموزان با دانشبرنامه درسی آموزش  نیتدو کارگروهنویس یبان و سرفصلاعضای پشت

 (:الفبا بیترت به) نیازهای ویژه

، سرکار نژاد یمیابراه دایل خانم، سرکار افروز کین محمد یآقا، جناب یطبر اصابت میابراه دکترجناب آقای 

 ابوالفضل دکتر، جناب آقای رشنو فاطمه خانم، سرکار خاکزاد لایسه خانم، سرکاریبهبود دیناه دکترخانم 

، سرکار نگهبان نهیام خانمسرکار ی، زیعز رهیمن دکتر، سرکار خانم یعاشور محمد دکترجناب آقای ی، دیسع

جناب ، زاده عقوبی یعل دکتر، جناب آقای انیومهد هیمهد دکترسرکار خانم ، محمودپور تایآز دکترخانم 

 .نژاد عقوبی ساجد دکترآقای 

 (:الفبا بیترت به) بازنگری دروس تعلیم و تربیت اسلامی کارگروه یاعضا

مراد پیری، جناب آقای سردار جناب آقای دکتر سید نقی موسوی )رییس کارگروه(، جناب آقای سردار هادی

ر علی لطیفی، جناب آقای دکتر محمود نوذری، جناب آقای دکتر علی محمدنبی رودکی، جناب آقای دکت

 همت بناری.

 37/99/9018: دانشگاه ریزی درسیدر شورای برنامه تاریخ تصویب برنامه

 30/34/9011تربیت معلم: ریزی برنامهتاریخ تصویب برنامه در گروه هماهنگی 
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