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 طرح دوره 

 96/95ًیوعال اٍل 2-4: ظِ ؼٌثِ ظاػت زهان تشکیل کالس : رٍؼْا ٍ فٌَى آهَزغ در جاهؼِ یا ظیعتن تْذاؼتینام درس

 1395ٍرٍدی  کارؼٌاظی ارؼذ هؽاٍرُ در هاهاییرشته: 

 

 کالض ظالي جلعات: هحل

 ٍاحذ ًظری ٍ ًین ٍاحذ ػولی 1: تعداد واحد

 

 : دکتر حعیي اؼتریاىاستاد

 

 هدف کلی درس:

 ٍ کارترد آًْا در آهَزغ تِ هراجؼیيؼٌاخت هفاّین، رٍغ ّا ٍ اصَل آهَزغ 

 شرح درس:

ػلل ًیاز، اًتخاب ٍ  ٍؼَد اًَاع رٍغ ّا ٍ الگَّای آهَزؼی در ظیعتن تْذاؼتی تؽریح ٍ هقایعِ در ایي درض تالغ هی ؼَد تا 

در ػول تا ّواٌّگی اظتاد هْارت الزم را داًؽجَ الزم اظت ٍ  گرددکارترد رٍؼْای جذیذ را تا تَجِ تِ اّذاف آهَزؼی تیاى 

 تکار گیرد.

 :جلساتکلی اهداف 

 کٌکاؼی در هفاّین، اّذاف ٍ اصَل آهَزغ در ظیعتن تْذاؼتی .1

 ًظریِ ّای تغییر رفتارالگَّا ٍ تثییي  .2

 آؼٌایی تا ًیاز ٍ ًیاز ظٌجی در آهَزغ تْذاؼت .3

 ٍ ارتقای ظالهت آهَزغ تْذاؼتتثییي ًقػ ٍ اّویت ارتثاعات در  .4

 آهَزؼی آؼٌایی تا اّذاف .5

 آؼٌایی تا تحلیل ٍ تؼییي هَقؼیت آهَزؼی .6

 تثییي هحتَای آهَزؼی .7

 کٌکاؼی در خصَؾ رٍغ ّای آهَزؼی .8

 آؼٌایی در هَرد ٍظایل کوک آهَزؼی .9

 کٌکاؼی در خصَؾ ارزؼیاتی در آهَزغ تْذاؼت .10

 

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
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 اول: جلسه

 آؼٌا هی گردد.هفاّین، اّذاف ٍ اصَل آهَزغ در ظیعتن ّای تْذاؼتی   فراگیر تا -هدف کلی 

 :از فراگیر انتظار هی رود پس از این جلسه -اهداف ویژه

 هفَْم آهَزغ ٍ تذریط را تاّن هقایعِ کٌذ ٍ ٍجَُ تؽاتِ ٍ توایس آًْا را تِ اختصار تَضیح دّذ. 1-1

 از دیذگاّْای هختلف یادگیری هَرد تحث قرار دّذ.هؼٌای یادگیری را  2-1

 ظازُ ّای اصلی ًظریِ ّای یادگیری را تؼریف ًوایذ.  3-1

 هفَْم آهادگی ترای یادگیری ٍ اجسای آى را تَصیف ًوایذ.  4-1

 هفَْم ظثک ّای یادگیری را تؽریح ًوایذ.  5-1

 آهَزغ تْذاؼت ٍ ارتقای ظالهت را تازگَ ًوایذ. هفاّین رفتار تْذاؼتی،تؼاریف، تفاٍت ٍ هؽاتْت   6-1

 هحل ّای اصلی ارایِ ترًاهِ ّای آهَزغ تْذاؼت را تَضیح دّذ.  7-1

 :دوم جلسه

 الگَّا ٍ ًظریِ ّای تغییر رفتار هدف کلی:

 پس از این جلسه از فراگیر انتظار هی رود: -اهداف ویژه

 هذل اکَلَشیکال ظالهت را تَضیح دّذ. 1-2

 ًظریِ را تؼریف ٍ ٍیسگیْای اصلی آى را تَصیف ًوایذ.  2-2

 ظاختارّای اصلی ًظریِ )هفَْم، ظازُ، هتغیر، هذل( را تَصیف ًوایذ.  3-2

 ارتثاط ًظریِ، تحقیق ٍ ػولکرد را تؽریح ًوایذ.  4-2

 خَاظتگاُ تاریخی ًظریِ اػتقاد تْذاؼتی را تَضیح دّذ.  5-2

 تی را تؽریح ًوایذ.ظازُ ّای ًظریِ اػتقاد تْذاؼ  6-2

 ظازُ ّای ًظریِ رفتار ترًاهِ ریسی ؼذُ را تؽریح ًوایذ.  7-2

  :سوم جلسه
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 الگَّا ٍ ًظریِ ّای تغییر رفتار هدف کلی:

 پس از این جلسه از فراگیر انتظار هی رود: -اهداف ویژه

 ظازُ ّای هذل هراحل تغییر را تؽریح ًوایذ.  1-3

 ًظریِ ؼٌاختی اجتواػی را تَضیح دّذ.  2-3

 ًظریِ اًتؽار ًَع آٍری را تَضیح دّذ.  3-3

 هذل پرظیذ پرٍظیذ را تَضیح دّذ.  4-3

 :چهارمجلسه 

  ًیاز ظٌجی هراجؼیي ترای آهَزغ تْذاؼت -هدف کلی 

 :از فراگیر انتظار هی رود پس از این جلسه -اهداف ویژه

 عراحی آهَزؼی را تؼریف کٌذ.  1-4

 ػٌاصر هْن عراحی آهَزؼی را ًام تثرد. 2-4

 ف ًوایذ.ریز را تؼیاهفَْم ً  3-4

 عثقِ تٌذی ترادؼاٍ از ًیاز را تَضیح دّذ.  4-4

 ًیاز ظٌجی ٍ هراحل هْن آى را در آهَزغ تْذاؼت تؽریح ًوایذ.  5-4

 رٍغ ّای ًیاز ظٌجی آهَزؼی را تَضیح دّذ.  6-4

 :پنجن جلسه

 آهَزغ تْذاؼت ٍ هرٍری تر ّذف ّای آهَزؼیترًاهِ ریسی  -هدف کلی 

 :از فراگیر انتظار هی رود پس از این جلسه -اهداف ویژه

 ّذف آهَزؼی را در چٌذ ظغر تؼریف ٍ تحلیل کٌذ.  1-5

 ضرٍرت تؼییي ٍ تٌظین ّذف آهَزؼی را تؽریح ًوایذ.  2-5

 تفاٍت ّذف ّای کلی ٍ ػیٌی آهَؼی را تیاى ًوایذ.  3-5
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 اّذاف آهَؼی تلَم را تؽریح ًوایذ.ظِ گاًِ عثقِ تٌذی    4-5

 :ششن جلسه

 ؼیَُ ّای آهَزؼی هٌاظة ترای آهَزغ هراجؼیي هدف کلی:

 پس از این جلسه از فراگیر انتظار هی رود: -اهداف ویژه

 هحتَای آهَزؼی را تؼریف ٍ هثٌای تْیِ آى را تیاى ًوایذ. 1-6

 تِ اختصار تَضیح دّذ.اصَل هْن تْیِ ٍ تٌظین هحتَا را  2-6

 رٍغ ّای آهَزؼی را تَضیح دّذ. )هاًٌذ ظخٌراًی، پاًل، کارگاُ، ظوپَزیَم، تحث گرٍّی( 3-6

 :هفتن جلسه

 چگًَگی اظتفادُ از ٍظایل کوک آهَزؼی هدف کلی:

 پس از این جلسه از فراگیر انتظار هی رود: -اهداف ویژه

 ٍظیلِ آهَزؼی را تؼریف ًوایذ.  1-7

 آهَزؼی تعْیل کٌٌذُ ٍ هؼیاری را از ًظر کارترد هقایعِ ًوایذ. ٍظایل  2-7

 ظِ هؼیار اصلی اًتخاب ٍظیلِ کوک آهَزؼی )فراگیر، رظاًِ ٍ ٍظیفِ( را تؽریح ًوایذ. 3-7 

 اًَاع ٍظایل هکتَب ٍ غثر هکتَب در آهَزغ تْذاؼت را تَضیح دّذ.  4-7

 زغ تْذاؼت را تیاى کٌذ.ًحَُ عراحی ٍظایل آهَزؼی هَرد اظتفادُ در آهَ  5-7

 :هشتن جلسه

 ارزؼیاتی در آهَزغ تْذاؼت هدف کلی:

 پس از این جلسه از فراگیر انتظار هی رود: -اهداف ویژه

 هفاّین اًذازُ گیری، ظٌجػ، آزهَى ٍ ارزؼیاتی را هقایعِ کٌذ. 1-8

 اًَاع آزهًَْا را تا تَجِ تِ ٍیصگیْای هَرد اًذازُ گیری دظتِ تٌذی کٌذ. 2-8

 ارزؼیاتی ٍاتعتِ تِ هالک ٍ ٍاتعتِ تِ ٌّجار را تَضیح دّذ. 3-8
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 آغازیي، تکَیٌی، تؽخیصی ٍ تراکوی را تَضیح دّذ ٍ ٍیصگیْا ٍ هَارد اظتفادُ را تیاى ًوایذ. ارزؼیاتی 4-8

 جذٍل هؽخصات آزهَى را تؼریف کٌذ ٍ اجسای آى را ؼرح دّذ. 5-8

 پاظخ را از ًظر تؼریف، هؼایة ٍ هحاظي ٍ قَاػذ تْیِ ٍ تصحیح تَضیح دّذ. آزهًَْای تؽریحی هحذٍد پاظخ ٍ گعتردُ 6-8

 :نهن جلسه

 ارزؼیاتی در آهَزغ تْذاؼت هدف کلی:

 پس از این جلسه از فراگیر انتظار هی رود: -اهداف ویژه

 آزهَى کَتاُ پاظخ را از ًظر تؼریف، هؼایة، هحاظي ٍ قَاػذ تْیِ تَضیح دّذ. 1-9

 لظ را از ًظر تؼریف، هؼایة، هحاظي ٍ قَاػذ تْیِ تَضیح دّذ.غ-آزهَى صحیح 2-9

 آزهَى جَرکردًی را از ًظر تؼریف، هؼایة، هحاظي ٍ قَاػذ تْیِ تَضیح دّذ. 3-9

 آزهَى چٌذگسیٌِ ای را از ًظر تؼریف، هؼایة، هحاظي ٍ قَاػذ تْیِ تَضیح دّذ. 4-9

 ّا ٍ تفاٍت ّای آًْا را تا ّن هقایعِ کٌذ.اًَاع آزهًَْای ػولکردی را تَضیح دادُ ٍ ؼثاّت  5-9

 ًحَُ ظٌجػ ّذف ّای حَزُ ػاعفی را ؼرح دّذ. 6-9

 :دهن جلسه

 ارتثاعات در آهَزغ تْذاؼت ٍ ارتقای ظالهت هدف کلی:

 پس از این جلسه از فراگیر انتظار هی رود: -اهداف ویژه

 اًَاع ارتثاعات را تَضیح دّذ. 1-10

 ارتثاط هَثر را تؽریح ًوایذ. ػَاهل تؼییي کٌٌذُ یک 2-10

 هَاًغ ترقراری یک ارتثاط هَثر را ؼرح دّذ. 3-10

 درهاًی را تَضیح دّذ.-ؼگردّای ترقراری ارتثاط هَثر در ارتثاعات تْذاؼتی 4-10

 :تا چهاردهن یازدهن جلسه

 اجرای آهَزغ ًوًَِ در کالض هدف کلی:



6 
 

 ود:پس از این جلسه از فراگیر انتظار هی ر -اهداف ویژه

 هراحل کاهل عراحی آهَزؼی را ترای یک هَضَع آهَزغ تْذاؼت تْیِ ٍ ارایِ ًوایذ.

 جلسه پانسدهن: 

 آؼٌایی تا ًحَُ ارزیاتی ًحَُ تذریط هذرظاى -هدف کلی

 اهداف ویژه: پس از این جلسه از دانشجو انتظار هی رود:

 کالض ارایِ ًوایذ.هؽاّذُ ٍ ًتیجِ ارزیاتی خَد را در رٍغ تذریط یک هذرض را  1-15

 یادگیری -شیوه های یاددهی

در ایي درض از داًؽجَیاى درخَاظت هیؽَد تا فؼاالًِ در فؼالیت آهَزؼی ؼرکت ًوایٌذ. داًؽجَ تا اظتفادُ از هٌاتغ هؼرفی ؼذُ 

ظخٌراًی تؼاهلی از رٍغ ّای آهَزؼی هؽارکتی ٍ تایعتی هغالة هرتَعِ ّر جلعِ را قثل از حضَر در کالض هغالؼِ ًوایذ. 

  جْت ارایِ هغالة اظتفادُ هی گردد.

 رسانه های آهوشی:

 ٍایت ترد ، رایاًِ، کتة ٍ هجالت

 هقررات درس:

 هغالؼِ هغالة قثل از حضَر در کالض

 کالض  ٍ فؼاالًِ درحضَر هٌظن 

 اًجام تکالیف هحَلِ

 :نحوه ارزشیابی

 ًورُ 2 ٍ جَاب تِ ظَاالت کَیس  

 ًور3ٍُ تکویل آهَزغ ًوًَِ  عراحی 

  ًًَِورُ 1ارایِ آهَزغ ًو 

  ًورُ 1تذریط هذرظاى  ًقذ ٍ تررظیارایِ ٍ ؼرکت 

  ًورُ 5اهتحاى هیاى ترم 

  ًورُ 8اهتحاى پایاى ترم 
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 جلسه

 

 هنبع عنوان

 اول

 

 آهَزغ در ظیعتن تْذاؼتی ٍ اًَاع اصَل ،هفاّین،اّذاف

 

3 ،14 

 دوم

 

 6، 2 رفتارالگَّا ٍ ًظریِ ّای تغییر 

 سوم

 

 6، 2 الگَّا ٍ ًظریِ ّای تغییر رفتار

 چهارم

 

 ، 14، 10، 4، 5 ًیاز ظٌجی هراجؼیي ترای آهَزغ تْذاؼت

 پنجن

 

 ، 18، 17، 11،8، 12، 16 هَزؼیآترًاهِ ریسی آهَزغ تْذاؼت ٍ هرٍری تر ّذف ّای 

 ششن

 

 19، 12، 13 اهتحان هیان ترم ؼیَُ ّای آهَزؼی هٌاظة ترای آهَزغ هراجؼیي

 هفتن

 

 15،13،19 ٍظایل کوک آهَزؼیچگًَگی اظتفادُ از 

 هشتن

 

 16، 9، 12، 11 ارزؼیاتی در آهَزغ تْذاؼت

 نهن

 

 16، 9، 11،12  ارزؼیاتی در آهَزغ تْذاؼت

 دهن

 

 18، 17،8،7 ٍ ارتثاعات در آهَزغ تْذاؼت ٍ ارتقای ظالهت

 یازدهن

 

 یک ٍ دٍ ٍ تحث ٍ ًقذاجرای آهَزغ ًوًَِ در کالض داًؽجَی 

 دوازدهن

 

 اجرای آهَزغ ًوًَِ در کالض داًؽجَی ظِ ٍ چْار ٍ تحث ٍ ًقذ

 سیسدهن

 

 اجرای آهَزغ ًوًَِ در کالض داًؽجَی پٌج ٍ ؼػ ٍ تحث ٍ ًقذ

 چهاردهن

 

 اجرای آهَزغ ًوًَِ در کالض داًؽجَی ّفت ٍ ّؽت ٍ تحث ٍ ًقذ

 پانسدهن

 

 در کالض ّای رظوی تَظظ داًؽجَیاىتحث ٍ ًقذ هؽاّذُ آهَزغ هذرظاى 
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