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معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

به نام آنکه فرصت داد ما را

درسیبرنامه 
یست شناسیزآموزشدوره کارشناسی پیوسته 

)بازنگري شده(
ریزي تربیت معلمهماهنگی برنامهگروه 

1395اردیبهشت ماه 5
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بازنگري برنامه درسی : موضوع

دبیري زیست شناسی:قبلیعنوان برنامه درسی

11/09/1385: تاریخ تصویب

زیست شناسیآموزش : عنوان بازنگري شده

05/02/1395: تاریخ بازنگري

تکمیلی دانشگاه فرهنگیانمعاونت آموزشی و تحصیالت : مجري
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فصل اول
معرفی برنامه

بنیادین رشته آموزش زیست شناسیمعرفی

خدا خود شناسی و، سالمت،نقش اساسی داشته است از جمله در تغذیهشناسی در زندگی انسان ، دانش زیستدر طول تاریخ
نحوه انتقال این بسیار مهم بوده و،اجتماعیزندگی فردي ودرك درست درهاي زیستی و نقش آن شناخت پدیده. شناسی

دیرباز  در جوامع شناسی ازبه همین دلیل آموزش زیست. ده استدار بوهاي بعدي از اهمیت خاصی بر خورسلشناخت به ن
،علوم طبیعیشاخه اي ازعنوانهذشته این دانش بهاي مختلفی صورت گرفته است و در گجهانی بویژه در کشورمان به روش

سی هاي دربا برنامه.... ها ودانشگاهبیت معلم ومراکز تر،دانشسراها،هاهایی مثل آموزشگاهجربی و علوم پایه در مکانعلوم ت
هاي آموزشی پیشکسوتان ثمره دانش امروز از تالش برنامه. مشخص توسط متخصصان  این رشته تا به امروز ادامه داشته است

گیري گروه شکلشناسی تحت عنوان علوم طبیعی با درسی آموزش زیستپیشینه برنامه. باشددر گذشته میعلم زیست شناسی 
شروع شده 1312سپس در دانشسراي عالی در سال و1298از بدو تاسیس دارالمعلمین مرکزي در سال )طبیعی(شناسی زیست
عد بعنوان دروس علوم پایه و علوم تجربی در طی سالهايپیگیري و ب1320تا سال درسی و اقدامات بعدي این برنامهاست  
ی در گیاهزیست شناسی جانوري ویدرسهايبرنامهاز آنجا که . انشسراهاي عالی ادامه یافته استدر همان د1348تا  بعدي
1353در سالاین برنامه ) فعلیخوارزمی(در نهایت با تاسیس دانشگاه تربیت معلم،اجرا می شدنیزهاي متوسطه نظام قدیم دوره

ند و بعدا زیست شناسی به کار خود ادامه دادشناسی تحت عنوان دبیري به آموزش زیستهااین دانشگاه و برخی از دانشگاهدر
.هاي علوم زیستی در آن دانشگاه شده است انشکدهمنجر به تاسیس د

سطح کاردانی وکارشناسی به صورت هاي زیر اجرا شده دربرنامه درسی آموزش زیست شناسی پیروزي  انقالب اسالمیپس از
:است 
: علوم تجربی آموزشرشته
درسی آموزشی علوم با برنامه1360پرورش در سال معلم وابسته به وزارت آموزش و با تاسیس مراکز تربیتسطح کاردانی-الف

19واحد، دروس تربیتی 15س عمومی درو(درسی واحد 72حدود که در این سطح دانشجومعلمان با تجربی شروع شده است
.فارغ التحصیل می شدند) واحد 38تخصصی دروس وواحد 

اصلی و دروس،واحد9تربیتی  واحد، دروس8ومی دروس عم( واحد درسی 70با گذراندن حدود سطح کارشناسی ناپیوسته-ب
.)واحد2انتخابی دروس واحد و 51تخصصی 

: زیست شناسیآموزش رشته 
عالوه بر .بوده استدایر ) خوارزمی فعلی(معلم دانشگاه تربیتدر تحت عنوان دبیري زیست شناسی :  سطح کارشناسی–الف 

عالوه بر واحدهاي که دانشجویان آنهااندور محدود جذب دانشجویان دبیري زیست شناسی داشتههاي دیگر نیز به طآن دانشگاه
135تا 142در برنامه درسی کارشناسی پیوسته حدود.می گذراندندکارشناسی زیست شناسی چند واحد از دروس تمرین دبیري را



5

دروس -واحد 69دروس تخصصی - واحد 20دروس علوم پایه –واحد24دروس عمومی (واحد درسی برنامه ریزي می شد
). واحد بوده است8دروس انتخابی واحد و24تربیتی براي رشته دبیري حدود 

تحقیقات در در وزارت علوم وسطح کارشناسی ارشد اخیرا برنامه درسی آموزش زیست شناسی :سطح کارشناسی ارشد -ب
دانشجوي شااهللا زمینه پذیرشان. کدام به تصویب رسیده استراي هربانوري و علوم گیاهی با سه گرایش رشته علوم ج

–واحد 12تخصصی الزامی (32تعداد  کل واحد  پیش بینی شده آن . فراهم گرددنیز فرهنگیان ارشد دانشگاه کارشناسی
).واحد می باشد8پایان نامه واحد و2سمینار- واحد10تخصصی اختیاري 

ار گرفته وزش عالی قرپذیرش دانشجو توسط مراکز آمدر دهه هاي اخیر، مبنایی براي2و1از آنجایی که برنامه هاي شماره 
تغییرات عمده اي و همچنین نیازهاي نظام آموزشی کشور،رویکردهاي جدید در علوم زیستیبا توجه به تحوالت علمی وولی

ن و مسئولیت واالي این دانشگاه در آموزش زیست شناسی رخ نداده است، لذا با شکل گیري دانشگاه فرهنگیادر برنامه درسی
.رسدبسیار ضروري به نظر میاین رشتهبرنامه درسی بازنگري تربیت معلم، 

منطق برنامه درسی 

بـه همـین دلیـل دانـش     . و رفع نیازهایش بوده استهامجموعه دانش زیست شناسی حاصل تالش انسان براي پاسخ به پرسش
بعـد از شـناخت مـاده    . وارد شـود .. .زیست شناسی توانسته است در جنبه هاي مختلف زندگی انسان از جمله تغذیه و سـالمت و  

تواند با دستکاري ژنوم است به طوري که امروزه انسان میوراثتی و به دنبال آن کشف ژنوم، این دانش وارد مرحله جدیدي شده
هاي بزرگ زیست محیطی که به علت استفاده نادرست از منابع و کـاهش  از طرفی چالش. دیدي را دنبال کندجانداران، اهداف ج

هاي طبیعی جانداران و به دنبال آن حذف بعضی از آنها پیش آمده است، ضرورت توجه جدي به آموزش زیست شناسـی  یستگاهز
به همین علت تدوین برنامه اي اختصاصی براي پرورش افراد توانمند در آموزش زیسـت شناسـی متناسـب بـا     . را مطرح می کند

در این راستا دوره آموزش زیست شناسـی بـه منظـور پـرورش     . استدنیاي معاصر و نظام معیار جمهوري اسالمی ایران ضروري
زمینه آمـوزش مفـاهیم ، انتقـال اندیشـه هـاي بـزرگ زیسـت شـناختی و ایجـاد نگـرش مثبـت بـه حفـظ              معلمانی توانمند در 

.در فرزندان این مرز و بوم، تدوین شده است) طبیعت(خلقت
تعریف توجه به با.استتربیتیدانشوموضوعیدانش آموزشبرلم در تربیت معاصلیتمرکزهاي درسی سابق،برنامهدر

برنامه بازنگري در؛در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش2ساحت علمی فناورانه1هدف عملیاتیو همچنین بند دوم 1تربیت
شده و نظر و عمل میاننزدیکط ارتباباعث ایجاد ومد نظر قرار گرفته رادر آموزش معلمان رویکرد شایستگی محور شده، 
منظور از دانش کاربردي، دانشی است که فرد را قادر .را براي معلمان جهت دستیابی به دانش کاربردي تدارك می بیندیفرصت
دانش کاربردي، تنها از . گیري و عمل نمایدشخیص دهد و بر اساس آن، تصمیمها را تسازد در موقعیت هاي مختلف، پدیدهمی 

الگوي آموزشی حرفه "خاص از آموزش دارد که مدلیطریق انتقال دانش تخصصی و ارایه نظریات حاصل نمی شود بلکه نیاز به 
. نامیده می شود"شایستگی محور"یا همان "اي

شایستگی هاي مورد انتظار در برنامه درسی / اهداف

انه و تعالی جویانه، تعاملی، تدریجی، یکپارچه و مبتنی بر نظام معیار اسالمی که به منظور هدایت افراد جامعه به سوي آمادگی براي تحقق آگاهاستفراینديتربیت .١
اسالمی فراهم می زمینه هاي مناسب تکوین و تعالی پیوسته هویت ایشان را در راستاي شکل گیري و پیشرفت جامعهکه اختیاري مراتب حیات طیبه در همه ابعاد

.آورد
دها به عنوان آیات تربیت پرورش یافتگانی که از دانش هاي پایه و عمومی سازگار با نظام معیار اسالمی، همچنین از توان تفکر، درك و کشف پدیده ها و رویدا.٢

.ق با مسائل فردي و خانوادگی و اجتماعی برخوردارندالهی و تجلی فاعلیت خداوند در خلقت و نیز دانش، بینش و مهارت ها و روحیه مواجهه علمی و خال
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: بتواندزیست شناسیآموخته رشته آموزش شرود دانانتظار می

عملکرد دانش آمـوزان تـدارك   /نگرشبا آگاهی از اصول و مبانی تربیت اسالمی، موقعیت هایی را براي تاثیرگذاري بر .1
.ببیند

شناسـایی و حـل   پاسخ به نیازهاي دانش آموزان یا برايآموزشی متناسب با حوزه زیست شناسی از راهبردهاي متنوع .2
.استفاده کندآموزشیمسائل

.مورد تامل و ارزیابی قرار دهدبه طور مستمر ، فرایند عمل حرفه اي خود را با بهره گیري از مهارت هاي تفکر.3
سطح شناخت نیازها، ظرفیت ها و توانایی هاي شخصی دانش آموزان ، فرصت هاي یادگیري را براي ارزیابیبا.4

.تدارك بینداز سوي دانش آموزانو به کارگیري روش هایی براي ارتقاء آنسالمت
در دانش آموزان، فرصت هاي یادگیري را براي بکـارگیري ایـن مهـارت هـا     تحقیق و پژوهشبا تقویت مهارت هاي .5

.جهت مطالعه و حل مسائل زیست محیطی در سطح محلی تدارك ببیند
.ست شناسی و تقویت درك بصري دانش آموزان استفاده کنداز زبان هنر براي آموزش مفاهیم زی.6
اي تربیتی و توسعه توانایی هاي حرفـه / فرصت هاي آموزشیت و ارتباطات براي خلق یا غنی سازي از فناوري اطالعا.7

.استفاده نماید
تصمیماتی را براي پشتیبانی از یادگیري دانش آمـوزان، کمـک بـه    ،تربیترکت عوامل درگیر در فرایندآموزش وبا مشا.8

آنان براي حل مشکالت یادگیري و ارتقاء سطح توانایی دانش آموزان اتخاذ کند و از نتایج آن براي نوسازي تجربیـات  
. شخصی استفاده نماید

تعریف دوره
عالی است که هدف آن تربیت معلمانی است کـه واجـد   هاي آموزششناسی، یکی از دورهدوره کارشناسی پیوسته آموزش زیست

.باشندمیدروس زیست شناسی در دوره متوسطهشایستگی هاي الزم جهت آموزش

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

دوره) طول(زمان

طول دوره کارشناسی پیوسته آموزش زیست شناسی، چهار سال است که با نظام آموزشی واحدي در هشت نیمسال تحصیلی 
ساعت، براي هر واحد 16براي هر واحد درسی نظري . هفته آموزشی است16هر نیمسال تحصیلی شامل . قابل اجرا خواهد بود

. ساعت منظور شده است64ساعت و براي هر واحد کارورزي 48واحد درسی کارگاهی ساعت، براي هر 32درسی عملی 
..به تشخیص استاد راهنما خواهد بود) پروژه(همچنین ساعت درس کارنماي معلمی 
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واحد هاي درسی
واحد دروس عمـومی،  27از این تعداد . استواحد150آموزش زیست شناسیتعداد کل واحدهاي درسی دوره کارشناسی پیوسته 

.باشدمیتخصصیواحد دروس 91وواحد دروس تربیتی18ربیت اسالمی، علیم و تواحد دروس ت14

ی پیوسته رشته آموزش زیست شناسیتعداد واحدهاي درسی دوره کارشناس-1جدول 

تعداد واحدنوع درس

عمومی
واحد8مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

واحد16اسالمیمعارف 
واحد3ویژه دانشگاه فرهنگیان

واحد14تربیت اسالمیتعلیم و 
واحد18تربیتی

واحد91تخصصی 
اضافه بر سقف واحدانتخابی
اضافه بر سقف واحداختیاري
واحد150جمع
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فصل دوم 
جداول دروس

علوم،وزارتمصوب عمومیول دروس امشتمل بر جدپیوسته رشته آموزش زیست شناسیی جداول دروس دوره کارشناس
انتخابی تخصصی و تربیت اسالمی، دروس تربیتی، تعلیم و دروس ان،یفرهنگدانشگاهژهیویعمومي، دروس فناوروقاتیتحق
.باشدمی

یشناسستیزآموزشدروس عمومی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري دوره کارشناسی پیوسته رشته -2جدول 

زیست شناسیدروس معارف اسالمی عمومی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش -3جدول 

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

نوع 
شایستگی

کد 
درس

عنوان 
درس

تعداد 
واحد

پیش ساعت
نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

عمومی 

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

89664160جمع

نوع 
شایستگی

کد 
تعداد درسعنوان گرایشدرس

واحد

توضیحاتساعت
2+14تعداد  (

)واحد الزامی کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

عمومی

مبانی 
نظري 
اسالم

اندیشه اسالمی 
32-232)مبدا و معاد(1

انتخاب دو درس 
واحد4به ارزش 

اندیشه اسالمی 
نبوت و (2

)امامت
232-32

32-232انسان در اسالم
حقوق اجتماعی 
و سیاسی در 

اسالم
232-32

انتخاب یک 32-232فلسفه اخالق اخالق 
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.وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، این درس جزو دروس اجباري گروه معارف اسالمی قرار دارد03/04/1386مورخ 7073/2به استناد ابالغیه شماره -1
ها گروه سطح دانشگاهها و اجراي این درس در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، مسئول تنظیم برنامه25/06/1392مورخ 93727/2به استناد ابالغیه شماره - 2

.معارف اسالمی است

با تکیه بر (اسالمی
)مباحث تربیتی

2درس به ارزش 
واحد

اخالق اسالمی 
مبانی و (

)مفاهیم
232-32

آیین زندگی 
اخالق (

)کاربردي
232-32

عرفان عملی 
32-232اسالمی

انقالب 
اسالمی

انقالب اسالمی 
32-232ایران

انتخاب یک 
2درس به ارزش 

واحد

آشنایی با 
قانون اساسی 

جمهوري 
اسالمی ایران

232-32

اندیشه سیاسی 
امام خمینی 

)ره(
232-32

تاریخ و 
تمدن 

اسالمی

تاریخ تحلیلی 
انتخاب یک 32-232صدر اسالم

2درس به ارزش 
واحد 32-232تاریخ امامت

آشنایی 
با منابع 
اسالمی

تفسیر 
انتخاب یک 32-232موضوعی قرآن

2درس به ارزش 
واحد تفسیر 

موضوعی نهج 
البالغه

232-32

تاریخ فرهنگ و تمدن 
الزامی32-1232اسالم و ایران

الزامی32-2232نواده و جمعیتدانش خا

256-16256جمع
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زیست شناسیدروس عمومی ویژه دانشگاه فرهنگیان دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش - 4جدول 

زیست شناسیدروس تعلیم و تربیت اسالمی دوره کارشناسی پیوسته آموزش -5جدول 

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

نوع 
شایستگی

کد 
تعداد عنوان درسدرس

واحد

پیش ساعت
نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

عمومی

بهداشت و / سالمت
2163248صیانت از محیط زیست

--**1نگارش خالق
13232نگارش علمی

3166480جمع

نوع 
تعداد عنوان درسکد درسشایستگی

واحد
پیش ساعت

نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

ت اسالمی
تعلیم و تربی

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

)هاي تربیتو ساحت
23232

نظام تربیتی اسالم 
براساس قرآن و روایات (

و اهل بیت ) ص(پیامبر 
))ع(

استناد مصوبه شوراي برنامه ریزي این درس در رشته آموزش  زیست شناسی به 
در » کیزیمتافوستیز«شود و به جاي آن درس درسی دانشگاه، ارائه نمی
.ارائه شده است) 7جدول (مجموعه دروس تخصصی 

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

23232ا.ا.عمومی  در ج
اسناد، قوانین و سازمان 

23232ا.ا.آموزش و پرورش در ج
با (اي معلم اخالق حرفه

تاکید بر حقوق و تکالیف 
)اسالمی

34848

و عمل تربیتی تاریخ اندیشه
در اسالم و ایران

این درس در رشته آموزش زیست شناسی به استناد مصوبه شوراي برنامه ریزي 
رانیاواسالمریمشاهباییآشنا«آن درس شود و به جايدرسی دانشگاه، ارائه نمی

.ارائه شده است) 7جدول (در مجموعه دروس تخصصی » یستیزعلومدر
نقش اجتماعی معلم از 

23232دیدگاه اسالم

14224224جمع
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زیست شناسیدوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش دروس تربیتی-6جدول 

ی پیوسته رشته آموزش زیست شناسیدروس تخصصی دوره کارشناس-7جدول 

١ Pedagogical Knowledge (PK)
٢ Content Knowledge (CK)

نوع 
شایستگی

کد 
تعداد عنوان درسدرس

واحد
پیش ساعت

نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

ت
علم تربی
PK

١

32----232یتیتربیروانشناس
32----232ی تربیتیشناسجامعه

نظریه هاي یادگیري و 
32----232آموزش

هاي اصول و روش
48---21632تدریس

هاي اصول و روش
48---21632راهنمایی و مشاوره

48---21632ارزشیابی از یادگیري
32---32-1کاربرد هنر در آموزش
32---32-1کاربرد زبان در تربیت
32----232مدیریت آموزشگاهی

آموزش و پرورش 
-تطبیقی با تاکید بر دوره

تحصیلیهاي 
232-32

18208160368جمع

نوع 
شایستگی

کد 
تعداد نام درسدرس

واحد
تعداد ساعت

نیازپیش
کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

موضوعی
C

K
2

ریاضی و آمار 
-32----232زیستی

-32----232شیمی عمومی 

آزمایشگاه 
32---32-1شیمی عمومی

هم نیاز یا پیش 
نیاز با شیمی 

عمومی
-32----232فیزیک 

-32----232اصول رده 
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بندي جانداران
و ویژگی هاي 

کلی آنها
شیمی عمومی48---21632شیمی آلی

جانور شناسی 
1232----32

اصول رده 
بندي جانداران
و ویژگی هاي 

کلی آنها
آزمایشگاه 

جانور شناسی 
1

1-32---32
یا پیش هم نیاز

با نیاز
1یجانورشناس

ریخت شناسی 
و تشریح

گیاهی
21632---48-

-48---21632میکروبیولوژي 

شیمی آلی48----348بیوشیمی 
آزمایشگاه 

هم نیاز یا پیش 32---32-1بیوشیمی
نیاز با بیوشیمی

1جانورشناسی32----2232جانورشناسی 
آزمایشگاه 

جانور شناسی 
2

1-32---32
هم نیاز یا پیش 

نیاز با 
2جانورشناسی

زیست شناسی 
سلولی و 
مولکولی

بیوشیمی48----348

آزمایشگاه 
زیست شناسی 

سلولی و 
مولکولی

1-32---32
هم نیاز یا پیش 

زیست نیاز با
شناسی سلولی 

و مولکولی

سیستماتیک 
48---121632گیاهی

اصول رده 
بندي جانداران 
و ویژگی هاي 

/ کلی آنها
ریخت شناسی 

و تشریح 
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گیاهی

فیزیولوژي 
مقایسه اي 

انسان و 
1جانوران

بیوشیمی48----348

آزمایشگاه 
فیزیولوژي 
مقایسه اي 

انسان و 
1جانوران

1-32---32

هم نیاز یا پیش 
نیاز با

فیزیولوژي 
مقایسه اي 
انسان و 
1جانوران

64---33232ژنتیک

ت شناسی زیس
سلولی و 
/ مولکولی 

ریاضی و آمار
زیستی

سیستماتیک 
سیستماتیک 48---221632گیاهی

1گیاهی
فیزیولوژي 
مقایسه اي 

انسان و 
2جانوران

232----32
فیزیولوژي 
مقایسه اي 
انسان و 
1جانوران

آزمایشگاه 
فیزیولوژي 
مقایسه اي 

انسان و 
2جانوران

1-32---32

هم نیاز یا پیش 
نیاز با

فیزیولوژي 
مقایسه اي 
انسان و 
2جانوران

فیزیولوژي 
بیوشیمی48----348گیاهی 

آزمایشگاه 
فیزیولوژي 

گیاهی
1-32---32

هم نیاز یا پیش 
نیاز با 

فیزیولوژي 
گیاهی

زیست فناوري 
مبانی (

)بیوتکنولوژي
ژنتیک 32----232



14
١ Pedagogical Content Knowledge (PCK)

رشد و نمو 
فیزیولوژي 32----232گیاهی

گیاهی 

48---21632بافت شناسی
زیست شناسی 

سلولی و 
مولکولی

زبان عمومی32----232زبان تخصصی

فیزیولوژي 
مقایسه اي 

انسان و 
3جانوران

232----32
فیزیولوژي 
مقایسه اي 
انسان و 
2جانوران

48---21632بوم شناسی
اصول رده 

بندي جانداران
و ویژگی هاي 

کلی آنها
با آشنایی

مشاهیر اسالم 
و ایران در 

علوم زیستی
232-32-

زیست و 
-48-348متافیزیک

647685120001280جمع

موضوعی
 -

PCتربیتی
K

1

فلسفه معلمی 
در آموزش 

زیست شناسی
116----16-

برنامه ریزي 
درسی در 

زیست آموزش 
شناسی 

21632---48-

راهبرد هاي 
تدریس در 

یست آموزش ز
شناسی

1--48--48
ریزي برنامه

در درسی
یست آموزش ز

شناسی
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طراحی 
در آموزشی 
یست آموزش ز

شناسی
1-32---32

ریزي برنامه
در درسی
یست آموزش ز

شناسی
طراحی واحد 

در یادگیري
یست آموزش ز

شناسی
1-32---32

طراحی 
در آموزشی

آموزش زیست 
شناسی

هاي آزمون
تحصیلی و 

آزمون سازي 
در آموزش 

زیست شناسی

21632---48-

تحلیل 
مواد محتواي 

آموزشی در 
زیست شناسی

21632---48
برنامه ریزي 
درسی در 

یست آموزش ز
شناسی

فناوري
اطالعات و 

در ارتباطات
یست آموزش ز

1شناسی

هاي مهارت48--48--1
هفتگانه

فناوري 
اطالعات و 

ارتباطات در 
یست آموزش ز

2شناسی

1--48--48-

فناوري 
اطالعات و 

ارتباطات در 
آموزش زیست 

3شناسی

1--48--48-

هاي تجربه
-خاص  حرفه

اي در آموزش 
یست شناسیز

116----16-
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پژوهش و
اي حرفهتوسعه

پژوهش : 1
روایی 

1--48--48

پژوهش و 
اي توسعه حرفه

کنش: 2
پژوهی

1--48--48

پژوهش و 
اي توسعه حرفه

درس : 3
پژوهی

1--48--48

12128128کارورزي 

شناسی روان
تربیتی، اصول 

هاي و روش
تدریس و 
پژوهش و 

-توسعه حرفه
پژوهش : 1اي

روایی
1کارورزي 22128128کارورزي 

32128128کارورزي 

و 2کارورزي 
طراحی 
درآموزشی
ستیزآموزش

یشناس

42128128کارورزي 

و  3کارورزي 
طراحی واحد 

دریادگیري
ستیزآموزش

یشناس

کارنماي 
2)پروژه(معلمی 

به 
تشخیص 

استاد 
راهنما

-

پژوهش و 
-حرفهتوسعه 

کنش : 2اي
،پژوهی

پژوهش و 
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رشناسی پیوسته آموزش زیست شناسیدروس انتخابی دوره کا-8جدول 

دروس اختیاري دوره کارشناسی پیوسته آموزش زیست شناسی-9جدول 

هاي کاردانی و کارشناسی ین درس به صورت اختیاري براي کلیه دورهاوزارت علوم، تحقیقات و فناوري، 04/03/1390مورخ 41903/21به استناد ابالغیه شماره -1
.هایی که دروس اختیاري ندارند به عنوان مازاد بر سقف واحدهاي درسی ارائه شودارائه و براي رشته

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

-توسعه حرفه
درس : 3اي

پژوهی
1216-2780160336512جمع

2496-91848672336512جمع کل

نوع 
شایستگی

کد 
تعدادنام درسدرس

واحد
ساعت

پیش نیاز
کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

موضوعی
C

K

ریخت زایی و اندام 
زیست شناسی 32----232زایی گیاهی

سلولی و مولکولی

بافت شناسی32----232جنین شناسی

64----464جمع 

نوع 
شایستگی

کد 
تعدادنام درسدرس

واحد
پیش ساعت

نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

موضوعی

هاي آشنایی با فرهنگ و  ارزش
1232دفاع مقدس

2232هاي زندگی دانشجوییمهارت

464جمع 
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)مسالین8(چهارسالهیلیتحصدورهطولدردروسيشنهادیپعیتوز- 10جدول 

نوع 
درس

نیمسال تحصیلی

اول

تعداد واحد

دوم

تعداد واحد

سوم

تعداد واحد

چهارم

تعداد واحد

پنجم

تعداد واحد

ششم

تعداد واحد

هفتم

تعداد واحد

هشتم

تعداد واحد

16(معارف اسالمی 
واحد
(

اندیشه اسالمی ن2آیین زندگی
اندیشه ن12

دانش خانواده و ن22اسالمی 
انقالب اسالمی ن2جمعیت

تاریخ تحلیلی ن2ایران
ن2صدر اسالم

تفسیر 
موضوعی 

قرآن 
ن2

تاریخ 
فرهنگ و 

تمدن
اسالمی

ن2

11(عمومی
واحد
ن3زبان  انگلیسین2زبان فارسیع21تربیت بدنیع11تربیت بدنی)

بهداشت /سالمت
و صیانت از محیط 

زیست
نگارش ع1+ن1

--ع1علمی 

-----ع1نگارش خالق --

تربیت اسالمی 
)14

واحد
امبریپیتیتربرهیس)

) ع(تیباهلو
ومراحلبهباتوجه(

)تیتربيهاساحت
فلسفه تربیت -ن2

ن3ا.ا.در  ج
فلسفه تربیت 

رسمی و 
عمومی  در 

ا.ا.ج
ن2

اسناد، قوانین و 
سازمان آموزش و 

ا.ا.پرورش در ج
- حرفهاخالق-ن2

ن3معلماي

نقش
یاجتماع
ازمعلم

دگاهید
اسالم

ن2

18(تربیتی
واحد
(

ن2روانشناسی تربیتی
نظریه هاي 
یادگیري و 

آموزش
روشواصولن2

ع1+ن1سیتدريها
از  ارزشیابی 
ع1+ن1یادگیري

آموزش و پرورش 
تطبیقی با تاکید 

هاي بر دوره
تحصیلی

-ن2
جامعه 

شناسی 
تربیتی

ن2
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هايروشاصول و 
کاربرد هنر در ع1+ن1راهنمایی و مشاوره

مدیریت ع1موزش آ
درزبانکاربرد ن2آموزشگاهی 

---ع1تربیت 

تخصصی تربیتی
)27

واحد
(

در یمعلمفلسفه
زیست آموزش 
شناسی

ن1

فناوري کاربرد 
اطالعات و 
در 1ارتباطات  

آموزش  زیست 
شناسی

ك1
طراحی 

آموزشی در 
زیست آموزش 
شناسی

ع1

راهبردهاي 
تدریس در  

زیست آموزش
شناسی

ك1
آزمون هاي 

تحصیلی و آزمون 
سازي در آموزش  

زیست شناسی
ع1+ن1

طراحی واحد 
یادگیري در 

آموزش 
زیست 
شناسی

ع1
پژوهش و 

- توسعه حرفه
درس: 3اي

پژوهی
42کارورزي ك1

برنامه ریزي درسی
زیست در آموزش 

شناسی
ع1+ن1

تحلیل محتواي 
مواد آموزشی 

در آموزش
زیست شناسی

-ع1+ن1

کاربرد فناوري 
اطالعات و 

ارتباطات در 
آموزش زیست 

2شناسی

ك1

کاربرد فناوري 
اطالعات و 

در 2ارتباطات 
آموزش   زیست 

3شناسی

ك1
پژوهش و 

- توسعه حرفه
کنش: 2اي

پژوهی
ك1

تجربه هاي 
اي  خاص حرفه
در آموزش 

یزیست شناس
ن1

کارنماي 
معلمی 

)پروژه(
2

---
پژوهش و 

- توسعه حرفه
پژوهش : 1اي

روایی
-32کارورزي 22کارورزي 12کارورزي ك1

64(تخصصی
واحد
(

ریاضی و آمار 
+ن1شیمی آلین2زیستی

ن3بیوشیمیع1
زیست شناسی 

سلولی و 
مولکولی

ن3
فیزیولوژي مقایسه 

اي انسان و 
1جانوران

ن3
فیزیولوژي 
مقایسه اي 
انسان و 
2جانوران

ن2
رشد و نمو 

ن2گیاهی
فیزیولوژي 
مقایسه اي 
انسان و 
3جانوران

ن2
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آزمایشگاه ن12جانورشناسین2شیمی عمومی
ع1بیوشیمی

آزمایشگاه 
ی زیست شناس
سلولی و 
مولکولی

ع1
آزمایشگاه 

فیزیولوژي مقایسه 
اي انسان و 

1جانوران

ع1

آزمایشگاه 
فیزیولوژي 
مقایسه اي 
انسان و 
2جانوران

بافت شناسی ع1
ن 1

  +
ع1

ن2بوم شناسی

آزمایشگاه  شیمی 
آز مایشگاه ع1عمومی

+ ن 1میکروبیولوژين22جانورشناسیع11جانورشناسی
+ ن 2ژنتیکع1

ع1
فیزیولوژي 

زیست و ن2زبان تخصصین3گیاهی
ن3متافیزیک

اصول رده بندي 
جانداران و ویژگی 

هاي کلی آنها
ن2

آزمایشگاه ن2فیزیک
--ع21جانورشناسی

آزمایشگاه 
فیزیولوژي 

گیاهی
سیستماتیک ع1

2گیاهی
ن 1

 +
ع1

-

-
ریخت شناسی 

و تشریح 
گیاهی

+ ن 1
---ع1

سیستماتیک 
1گیاهی

ن 1
 +

ع1

زیست فناوري 
مبانی (

)بیوتکنولوژي
-ن2

-----
آشنایی با 
مشاهیر 
زیست 
شناسی 

--ن2

1918201920181917جمع 
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واحد
1511151213101413نظري

-4654452عملی
-113111-کارگاهی
2222----کارورزي

2-------پروژه



٢٢

فصل سوم
سرفصل دروس

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

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

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

افزون بر آن معلمانی که از سالمت جسمانی و . گمان برخورداري از سالمتی براي دستیابی به آن ضرورت دارداست که بی
هاي درمانی و ناشی از هزینهوري باالتري خواهند داشت و موجبات کاهش بار اقتصاديروانی بهتري برخوردار باشند بهره

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

ها کند که سالم و تندرست باشند و در آینده بتوانند در راستاي ي مدرسهتربیت معلم بخواهد معلمانی روانهي دیگر، اگر دوره
هایی باشد که منجر به افزایش سواد سالمت ي برنامهارتقاي سالمت دانش آموزان گام بردارند، منطقی است که دربرگیرنده

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

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

هاي یادگیري گوناگونی در اختیار ها و فرصتفعالیتشود و بر این اساس جسمانی، روانی و اجتماعی تاکید میسالمت 
با تکیه بر شوند، بلکهبه ارائه و انتقال صرف اطالعات بهداشتی محدود نمیهااین فرصت. شوددانشجو معلمان قرار داده می

اي معنادار با سازند تا دانشجو بتواند آنچه آموخته است را به گونهاي فراهم میزمینهتعریف ارائه شده براي سواد سالمت، 
هاي فردي، بین فردي، تفکر انتقادي و تهایی مهارهمچنین با انجام چنین فعالیت. بافت واقعی زندگی خود پیوند بزند

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

)عملی- نظري(

سالمت، بهداشت و صیانت از محیط زیست: نام درس

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

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

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

3سطح 2سطح 1سطح هامالكشایستگی اساسی
دریافت و انتقال 
اطالعات سالمت

توانسته است از منابع 
متعدد و معتبر اطالعات 

تواند کسب نماید اما نمی
آن را به دیگران انتقال 

.دهد

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

.انتقال دهد

است از منابع توانسته
متعدد و معتبر 
اطالعات کسب نماید 

هاي کارآمد و به شیوه
آن را به دیگران 

.انتقال دهد
توانسته است یک برنامه برنامه سالمت

سالمت براي خود یا 
آموزان طراحی، اجرا دانش

و ارزشیابی کند اما 
تواند اثربخشی آن را نمی

.مشخص سازد

توانسته است یک برنامه 
طراحی، اجرا و سالمت

ارزشیابی نماید و تا حدودي 
.اثربخشی آن را مشخص سازد

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

اي روشن گونه
اثربخشی آن را 

. مشخص سازد

فرصت یادگیري، محتواي درس و ساختار آن-2
:اي آن به شرح زیر سازمان یافته استشانزده جلسهمحتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان 

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت
مبانی سالمت: بخش نخست

اول

)1+2(
معارفه و آشنایی 

با مفاهیم پایه

هاي مختلف مرتبط با سالمت؛ آشنایی با مدرس، دانشجویان و سرفصل درس؛ معرفی مفهوم
.سالمت همگانی و رویکردهاي سالمت همگانیآشنایی با تاریخ تحول علم 

)در کالس(تکلیف عملی 
شود را ها ارزش محسوب میاي پنج الویت که براي آناز دانشجویان بخواهید روي برگه
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ها جایی یادداشت کنند و سپس همراه آنان بررسی کنید آیا سالمتی در میان این الویتساعت
دارد؟

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

 در بخشی از این جلسه، از دانشجویان بخواهید با استفاده از گزارشِ خود شرح حال
امیدها، انتظارات خود را از این نیازها،هاي پیشین، نویسی و ترسیم چشم انداز، تجربه

.تحویل دهند) مدرس(درس دو واحدي بیان نمایند و پیش از پایان نشست به شما 

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

دوم
)1+2(

نجش نیازهاي س
سالمت

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

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

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

سوم
)1+2(

معرفی 
هاي نمایهپایگاه

اطالعات سالمت

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

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

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

چهارم 
)1+2(

و پنجم 
هاي بیماري

غیرواگیر

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

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

ها در بروز هاي قلبی و مغزي؛ نقش چربیها؛ چگونگی کاهش خطر  بروز سکتهبرخورد با آن
)ئم و تشخیص، پیشگیريتعریف، عال(هاي قلبی عروقی؛ فشار خون باال بیماري

.ن دسترسی به رایانه و اینترنت وجود دارداین جلسه باید در مکانی برگزار شود که امکا. 10
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هاي پیشگیري کننده، زا، عالئم هشدار دهنده، گامتعریف سرطان، عوامل سرطان:سرطان)1+2(
.هاي شایع در ایراناهمیت تشخیص زود هنگام، سرطان

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

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

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

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

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

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

:در محیط کالس
:در راهروها

:در حیاط مدرسه
:هاي بهداشتیسرویسدر

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

ي ایمنی و پیشگیري از آسیب براي یکی از اند دو  پیام آموزشی در زمینهمدرسه مشاهده کرده
.طراحی کنند) یرهدانش آموزان، پدران و مادران، معلمان و غ(هاي مخاطب گروه

ارتقاي سالمت: بخش سوم

ششم
)1+2(

و هفتم 

تغذیه سالم
فعالیت بدنی

 سیگار و
دخانیات

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

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

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

هاي تحرکی در ایجاد بیماريندي آن؛ نقش بیبتعریف فعالیت بدنی و  گروه:فعالیت بدنی
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هاي بدنی در میان زنان و مردان ایرانی، اثرات سودمند فعالیت مختلف، وضعیت میزان فعالیت)1+2(
بدنی بر بدن، میزان فعالیت بدنی توصیه شده براي گروه هاي سنی گوناگون، هرم فعالیت بدنی

ها؛ طبقه بندي انواع مواد، عالئم و بیماريرابطه سیگار و مرگ و میر و :الکل و دخانیات
هاي مصرف مواد و الکل؛ مبانی و اصول پیشگیرينشانه

یک هفته پیش از ارائه این موضوع، دانشجویان موظف هستند در جدول :تکلیف عملی
ي خود را ثبت و مقدار تقریبی آن را یادداشت کنند و موجود در پیوست، برنامه غذایی یک هفته

بیان شد دانشجویان بر » هاي غذاییاصول تغذیه سالم و گروه«پس از آنکه . بیاورندبه کالس
. هاي غذایی به تحلیل جدول برنامه غذایی خود بپردازندو گروه11اساس واحد غذایی مورد نیاز

از دانشجویان بخواهید بر اساس هرم فعالیت بدنی، یک برنامه فعالیت بدنی : تکلیف عملی
.خود تنظیم کنند و به کالس آورندبراي یک هفته 
رقم به دست . از دانشجویان بخواهید نمایه توده بدنی خود را محاسبه کنند: تکلیف عملی

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

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

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

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

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

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

)بهداشت فردي(سالمت جسمانی : بخش چهارم
مراقبت ؛ )اهمیت بهداشت دست و پاها، آموزش شستشوي دست(بهداشت دست و پاها

پوست و مو، آشنایی و چگونگی برخورد با مشکالت ساختمان و عملکرد(از پوست و مو
ساختمان کره چشم، (هامراقبت از چشم،)شایع پوست و مو، اکنه، شوره سر، اگزما

هامراقبت از گوش؛ )مشکالت متداول بینایی، چگونگی سنجش بینایی با چارت اسنلن
؛ )ساختمان گوش، مشکالت متداول شنوایی، چگونگی سنجش شنوایی با آزمایش نجوا(

بهداشت ). هایی براي بهتر خوابیدناهمیت خواب و تاثیر آن بدن، گام(بهداشت خواب

١١. Serving size
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هشتم 
و ) 1+2(

نهم 
)1+2(

سالمت جسمانی 
بهداشت فردي (

)هاو بیماري

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

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

دیدگی و شکستگی برخورد با آسیبفلورایدتراپی، فیشور سیالنت، رژیم غذایی؛ چگونگی 
بلوغ و (بهداشت باروري). ها؛ تفاوت لثه سالم و ملتهب؛ علل بوي بد دهاندندان

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

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

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

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

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

.هاي پیشگیري، چگونگی برخوردهاي آلوده شدن، چگونگی تشخیص آلودگی، راهراه
چگونگی حمله ویروس اچ آي وي به بدن، تفاوت اچ آي وي و ایدز، (ایدز / اچ آي وي 

)اي تشخیصههاي پیشگیري، راههاي انتقال، عقاید غلط، راهراه

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

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

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

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

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

.دهندموضوع را به آنان اطالع 
آموزان، پدر و از دانشجویان بخواهید پمفلتی طراحی کنند و از طریق آن دانش: تکلیف عملی

هاي انگلی کرمک، آسکاریوز،  ژیاردیوز، یا سالک مادرها، کارکنان مدرسه، و غیره را با بیماري
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.آشنا سازند
آموز انشاز دانشجویان بخواهید مراحل آموزش شستشوي دست به د: 1فعالیت پیشنهادي 

.را در کالس به صورت عملی نمایش دهند
از دانشجویان بخواهید بازي مار و پله که سازمان یونیسف براي : 2فعالیت پیشنهادي 

آموزان طراحی کرده است را با بافت خود متناسب کنند و ها براي دانشآموزش شستن دست
.بازي جدید را به کالس عرضه کنند

ي آنها مکانی براي انشجویان بخواهید که تصور کنند در مدرسهاز د: 3فعالیت پیشنهادي 
. از آنها بخواهید راهکارهایی بیاندیشند که بر این محدودیت فائق آیند. شستن دست وجود ندارد

.راهکارهاي خود را به صورت نقاشی، عکاسی، گزارش کتبی و غیره به کالس ارائه دهند
از دانشجویان بخواهید بررسی :وابگاهیبراي دانشجویان خ: 4فعالیت پیشنهادي 

کنند دانشجویان خوابگاهی باید چه نکاتی را پیرامون بهداشت خواب بیاموزند؟ 
موانعی که بر سر راه حفظ : براي دانشجویان غیرخوابگاهی: 5فعالیت پیشنهادي 

تن بهداشت خواب شما وجود دارد را شناسایی کنید و سپس راهکارهایی براي از میان برداش
.ها ارائه دهیدآن

سالمت روان: بخش پنجم

دهم 
)1+2(

سالمت روان و 
مدرسه

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

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

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

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

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

اجتماعیسالمت : بخش ششم
یازدهم

سالمت اجتماعی )1+2(
و مدرسه

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

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

.هاي خود را در قالب گزارشی کوتاه به کالس ارائه دهند؟ یافته.کاري انجام خواهند داد
سالمت در متن: بخش هفتم
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دوازدهم
)1+2(

سواد سالمت، 
شناسنامه 
سالمت 

آموزي، دانش
مدارس مروج 

سالمت

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

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

این شناسنامه مورد توجه قرار گرفته است؟ 

صیانت از محیط زیست: بخش هشتم

سیزدهم
شناخت محیط )1+2(

زیست

تعریف محیط زیست و انواع آن-1-1
)فیزیکی، زیستی، اجتماعی و اقتصادي(منابع مختلف محیط زیست -1-2
و انواع آن) بوم سازگان(تعریف اکوسیستم -1-3
محیط زیست ایران-1-4

گفتگوهاي گروهی درباره امکان و چگونگی معرفی محیط زیست در مدارس ایران و : عملی
برحسب پایه 

اسالیدي از محیط زیست ایراننمایش فیلم یا : فعالیت خاص
از دانشجویان بخواهید که با یک گزارش تصویري، نمایی از محیط زیست محل : تکلیف

.زندگی خود شامل نوع اکوسیستم و انواع منابع موجود ارائه دهند
بهتر است که این گزارش بدون استفاده از کاغذ باشد* 

چهارده
م

)1+2(

شناخت انواع 
آلودگی ها و 

اثرات محیط 
زیستی

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

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

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

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

پانزدهم
)1+2(

حفاظت شناخت 
و حمایت از 
محیط زیست

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

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

نمایش فیلم یا اسالیدي در زمینه انواع شیوه هاي حفاظتی: فعالیت خاص
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از دانشجویان بخواهید که به جامعه کوچکی برحسب انتخاب خود، یک یا چند روش : تکلیف
حفاظت و شیوه صحیح مصرف را آموزش دهند و بازخورد آموزش هاي خود و میزان همکاري 

.را گزارش دهندجامعه مخاطب 
شانزدهم

)1+2(
ارائه مبانی 

آموزش محیط 
زیست و شناخت 

روش ها

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

گفتگوهاي گروهی درباره امکان و چگونگی آموزش محیط زیست و انواع روش ها، : عملی
رسانه ها و وسایل کمک آموزشی مناسب برحسب پایه 

نمایش اسالید یا وسایل مختلف انواع روش هاي آموزش محیط زیست: فعالیت خاص
و پس از از دانشجویان بخواهید که به یک مدرسه برحسب انتخاب خود مراجعه کنند: تکلیف

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

ارائه گزارش تصویري بصورت فیلم یا عکس . ایران انجام شود12روزهاي تقویم محیط زیستی
.الزامی است

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

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

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

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

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

.ییر یابندتوانند تغ
هاي گوناگونی نخست نیازها و منابع یادگیري مرتبط با براي تسهیل در وقوع یادگیري، در آغاز هر نشست تالش شود به شیوه

پس از آن . ها و دانش پیشین دانشجویان نسبت به آن محتوا آشکار گرددمحتوایی که قرار است ارائه شود سنجش شود تا تجربه
اي فراهم گردد تا دانشجو بتواند با محتواي ارائه شده کاري انجام دهد و آن را به بافت و سپس زمینهمحتواي تازه ارائه گردد
.هایی که براي دانشجومعلمان پدید آمده است پاسخ داده شوددر هر نشست تالش شود به تمام پرسش. زندگی خود مرتبط سازد

منابع آموزشی-4

.تقویم محیط زیستی در دفتر آموزش و مشارکت عمومی سازمان حفاظت محیط زیست موجود است-12
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.باشددر دست تالیف می: منبع اصلی
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري-5

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

ارزشیابی این پوشه نخست از طریق . گیرددر اختیار مدرس قرار میاي گرد آمده وتوسط او در پوشه
پر آشکار است . گیردپاسخگویی به فرم خود ارزشیابی توسط خود دانشجو و سپس توسط مدرس صورت می

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

).بیست درصد
هاي به گیرد و یافتهاین ارزشیابی در نشست هفتم و به صورت خود ارزشیابی دانشجو انجام می: ارزشیابی ضمن نیم سال

.گیرددست آمده از آن در ارزشیابی پایانی مورد استفاده قرار می

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

ش بیشتر       غیرقابل قبولعالی      خیلی خوب       خوب        نیازمند به تال
اید؟هاي یادگیري را چقدر رعایت فرمودهزمان مندي انجام فعالیت

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

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

بسیار زیاد       زیاد           متوسط        کم           خیلی کم   
دهید؟اي میهاي یادگیري خود نمره دهید چه نمرهواهید از صفر تا بیست به فعالیتدر کل، اگر بخ

سال همکاري سازنده در طول نیم
اي که برگزار شد حضور یافتید؟تا این لحظه، در چند جلسه.................
اي به خود ه نمرههاي خود در جلسات آموزشی نمره دهید از صفر تا بیست چاگر بخواهید به پرسش پرسیدن

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

....................دهید؟ چه نمره اي می
...............دهید؟خود میاي به چه نمره) 9(اي در کالس انجام داده اید از صفر تا بیست اگر ارائه
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 هاي میزان مشارکت در جلسه(در طول این نیمسال، میزان فعال بودن شما در جلسات آموزشی چقدر تغییر پیدا کرد
از صفر تا بیست به میزان تغییر پدید آمده نمره ). آخر را با میزان مشارکت در نخستین جلسه مقایسه بفرمایید

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

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

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

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

.ارزشیابی کند) هاآن(بر سالمت او 
).از صفر تا بیست(به میزان دستیابی خود به هر یک از این سه هدف نمره دهید 

:1هدف 
:2هدف 
:3هدف 

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

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

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

دهید؟اي میدر مجموع به خود چه نمره
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پیوست
:جدول الف

وعده غذایی
نان، غالت، برنج، ماکارونی 

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

شنبه
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

یکشنبه
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

دوشنبه
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

سه شنبه
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

چهارشن
به

صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

شنبهپنج
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

جمعه

صبحانه

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

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

اي دیرینه در زیست بشري دارند اما  با پدیداري نوشتار و نویسندگی خالق، سخته و این دو اگر چه سابقه. کنون پدید آورده است
با تخیل خالق، نبوغ ادبی و -هاي اخیربه ویژه سده–سرآغاز و مقدمۀ هر تمدنی . یابنددمی میپخته، نمود واالیی در زیست آ

اي است براي نگاشتن روان و هاي مختلف نه تنها  مقدمهنگارش خالق براي دانشجویان رشته. فرهنگی همراه بوده است
در تخیل مثبت تقویت نموده، زمینه را براي پرورش سنجیدة متون علمی بلکه فرصتی است که ذهن، زبان و قلم دانشجویان را

.  نمایدمفاهیم علمی، تخصصی و همچنین نگارش ساده، روان، پخته و سخته مهیا می
مشخصات درس

عملی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

ندارد: پیشنیاز

نگارش خالق: نام درس

:واحد یادگیري دانشجو می توانددر پایان این : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
.هاي علمی و تخصصی تجربه نمایداهمیت نگارش خالق را در کسب مهارت-
.هاي غیر هنري و ادبی شناسایی کندتمایز نگارش خالق و هنرمندانه را با دیگر نگارش-
.اصول و قواعدکلی نگارش خالقانه را تبیین کند-
.هاي هنري، به کار گیردها و قالبانواع نوشتهخالقیت و توانایی خود را در نوشتن برخی از-
.با تجربه نوشتن خالق به نقد و زیباشناسی حداقلی متون هنري بپردازد-

:شایستگی اساسی
3سطح2سطح1سطح هامالك

دانش نگارش 
خالقانه

دانشجو بتواند
معیارهاي زبان و بیـان  
خالقانــه و هنــري را  
بیــــاموزد و انــــواع  

ــب ــاي قالــ آن را هــ
بشناسد

دانشجو بتواند
هـاي  بر اسـاس آموختـه  

نظري و قیاسـی تفـاوت   
کلی دو متن خالق و غیر 
خالق را تبیین و تشـریح  

.کند

دانشجو بتواند
ــتقرایی   ــرد اس ــا رویک ب
عواملی را که یک متن 
ــه   ــري خالقان ــه اث را ب

کنـد در یـک   تبدیل می
متن مشـخص هنـري،   

.شناسایی کند
آفرینش متن 

خالقانه
هـاي  بر اساس آموخته

ــایی  ــه شــده و توان ارائ
ــی   ــی، متن ــارش ذهن ب
خـــالق در یکـــی از  

هــاي مربــوط  قالــب

ــتن    ــت م ــزان خالقی می
نگاشــته خــود را ارزیــابی 

.نماید

ــه   ــاس دو مرحل ــر اس ب
پیشین، نگاشتۀ خـود را  
با رویکرد هنري و ادبی 

ــرایش    ــاالیش و ویـ پـ
.نماید
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.بیافریند

گزارشـــی تحلیلـــی ازنقد و تحلیل
یــک نگاشــتۀ ادبــی و 
هنري مشـخص ارائـه   

.کند

متن هنري را نقد نماید و 
عوامل سازنده و ناسازگار 
آن را تبیـــین و تشـــریح 

.کند

متن نقد شده را با دیگر 
متــون همـــان قالـــب  
مقایسه و ارزیابی نمایـد  
ــدگاه خــود  ــاره دی و درب

.استدالل کند

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

بحث
تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درس

تاثیر و تاثرات نگارش باآشناییاول
.خالق در تمدن و فرهنگ بشري

بحث گروهی- 
پاسخ فردي به پرسـش  - 

ها
ــد  -  ــارکت در فراینـ مشـ

یادگیري

معرفی چند اثـر ادبـی یـا هنـري و     
تــاثیر آن در اندیشــه و فرهنــگ   

جامعه

تشــریح اهمیــت و نقــش زبــان دردوم
بینی و افق اندیشگی و رفتـار  جهان
آدمی

ــش -  ــه پرس ــخ ب ــا پاس ه
دربارة نفوذ و تاثیر زبان

ــد  -  ــارکت در فراینـ مشـ
یادگیري

گزارشی از تناسب زبـان و اندیشـه   
در متون هنري و خالق

تبیین تفاوت و تمایز بین زبان و سوم
گفتار و نوشتار

مشارکت در کار گروهی- 
هاپاسخ به پرسش- 
نمونه از زبـان  ارائه چند - 

ــتاري و   ــاري و نوش گفت
هاتشریح تفاوت آن

هاي علمـی  ارائه گزارشی از فعالیت
به زبان گفتار و تبدیل آن به زبـان  

نوشتار

تشریح تفاوت زبان ادبی با زبـان  چهارم
علمی

خوانش دو متن ادبـی و  - 
علمی 

ــارة -  بحــث گروهــی درب
ــاوت هــاي دو تبیــین تف

متن

تمایز بـین  تهیه گزارشی مکتوب از 
دو مــتن ادبــی و علمــی و عناصــر 

متمایز کنندة آن

ــل نوشــتار خــالق؛  پنجم ــین عوام تبی
زبان، بیان، صور خیال

بحث گروهی -
ــی و  - ــتن ادب ــوانش م خ

مشـــــخص کـــــردن 

گانـه نوشـتار   بررسی مشخصات سه
ــعراي    ــار ش ــی از آث ــالق در یک خ

.معاصر در قالب گزارش مکتوب
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مشخصات زبانی، بیـانی  
و صور خیال

تشریح عناصر مربوط به خالقیت ششم
زبانی، بیانی، و صور خیال 

خوانش متن ادبی- 
مشخص کردن عناصـر  - 

هنري در متن

هـاي  مشخص کـردن دقیـق آرایـه   
ادبی یک متن مشخص هنري

هاي ادبی که بیشترین معرفی قالبهفتم
کاربرد را در نگارش خالق دارند

بحث گروهی- 
خوانش بخشـی از چنـد   - 

متن
قالــب مشـخص کــردن - 

آن

تهیه گزارشی از یک کتاب درسـی  
مربوط به ادبیات فارسـی و تشـریح   

هاتفاوت ساختاري و قالب درس

تبیین کلی قالب داسـتان، اهمیـت   هشتم
ــر   ــالق و عناص ــارش خ آن در نگ

داستان

بحث گروهی- 
ــتان -  ــک داس ــوانش ی خ

کوتاه کوتاه و مشـخص  
کردن عناصر آن

تهیه نمایۀ جدولی از عناصـر یـک   
کوتاهداستان

خوانش سه متن مرتبط - تشریح قالب داستان کوتاه کوتاهنهم 
و بحث دربارة قالب آن

اي از آثار داستانی یکـی  تهیه نمایه
ــر و   ــان معاصـ ــتان نویسـ از داسـ

بندي قالبی آندسته
بحث گروهی- توضیح قالب داستان بلند و رماندهم 

هاپاسخ به پرسش- 
ــتان    ــدولی از داس ــاي ج ــه نم تهی

هامعاصر و آثار برجستۀ آننویسان 
بحث دربارة تفاوت - تشریح مشخصات قطعه ادبییازدهم

روساخت قطعه ادبی با 
داستان و شعر

ارائۀ داسـتان کوتـاه کوتـاه و یـک     
قطعــۀ ادبــی بــر اســاس تجربیــات 

دانشجو
ــس و  دوازدهم ــدیث نف ــاختار ح ــی س معرف

نویسـی، روزنگـار و تفـاوت    خاطره
هاآن

بحث گروهی- 
هایی در متنخوانش - 

هاي خاطره، قالب
روزنگار، و حدیث نفس

هایی کوتاه در سـه قالـب   ارائه متن
یاد شده بر اساس نگارش خالقانه

نویســی و تشــریح قالــب ســفرنامهسیزدهم
مشخصات آن 

خوانش بخشـی از یـک   - 
سفرنامه

ــاره -  ــین و بحــث درب تبی
مشخصات آن

اي کوتاه بر اساس نگاشتن سفرنامه
نویسیسفرنامهساختار 

ــر  چهاردهم ــی ب ــاتی از نقــد ادب تشــریح کلی
اساس زبان، بیـان و  صـور خیـال    

ــارة -  بحــث گروهــی درب
معیارهاي نقد

نقدگروهی قطعه ادبی و - 

شعر و داستان کوتاه اي ازنقد قطعه
نویسندگان برجسته معاصر
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شــــعري از شــــاعران ادبی 
کالسیک

ــاربرد  پانزدهم ــتی و کــ ــیح چیســ توضــ
نوشت و تفـاوت آن  نامۀ خودزندگی

نامه نویسیبا زندگی

ــه-  ــوانش نمونـ اي از خـ
نامۀ خود نوشتزندگی

ــارة -  بحــث گروهــی درب
هـاي ایـن نـوع    ویژگـی 

هاي دیگرنوشته با قالب

ارائه گزارشـی مکتـوب از خـوانش    
نامــۀ خودنوشــت و تشــریح زنــدگی

تاثیرات فرهنگی و اجتماعی آن

ادبی بحث شـده  هاي مقایسۀ قالبشانزدهم
هـا در بافـت   و مقایسه کـارکرد آن 

فرهنگی و هنري و  اجتماعی

ــاره - بحــث گروهــی درب
هاي شخصـی در  تجربه

نگارش خالق

تهیۀ سیاهۀ رفتار کار در کالس

:راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
.هاي آموزشی توسط دانشجونگاري تجربهوقایع. 3.1
.روزانههاي تهیه روزنگار تجربه. 3.2
.با هدف تقویت ذخیرة زبانی، بیانی و خیالی دانشجو-معاصر و کالسیک-حفظ بخشی از متون نظم و نثر مسلط ادبی. 3.3
هاي ادبی در هاي کوتاه در قالب و انواع ادبی آموخته در مباحث نظري با تکیه بر آفرینش هنري و کاربرد آرایهنگاشتن متن. 3.4
.آن

.ی و هنري ممتاز با تکیه بر خوانش صحیح و درك لذت هنري آنخوانش آثار ادب. 3.5
.هاي عاطفی و هنري از خوانش متون  هنري معاصر و کالسیکگزارش تجربه.  3.6

:منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

].دفتر نخست[1382. سمت. تهران. چاپ چهارم. نگارش و ویرایش. سمیعی احمد-
. )یحیوضـ و تیقیطـب ت( یائو اروپیارسـ فیادباتطـالح و اصـ میاهفمهامن؛ واژهفرهنگ اصـطالحات ادبـی  . امیداد س-

.1385. درواریم. رانته.راست سوموی

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

. نمره10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
. نمره5ها هاي یادگیري پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند
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. نمره5دي مجموعه تکالیف عملکر: ارزیابی پوشه کار
ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول نیمسال، تکالیف عملکردي و آزمون پایان نیمسال انجام می 

. هاي یادگیري تعیین شده استها و سطوح پیامدمالك) یادگیري و عملکردي(مبناي ارزیابی تکالیف . شود
:سایر نکات

اي و مهارت نگارش خالق از عناصر آن گرفته تا قالب و انواع آن، به منزلۀ آموزش حرفـه در این واحد درسی، تشریح فنون و 
. نمایـد تخصصی آن به دانشجویان نیست؛ چه این هدف براي دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی منطقـی و معقـول مـی   

ع، تجربه زیباشناسـی، دریافـت هنـري و    تبیین و تشریح مدرس و تکالیف دانشجویی در نگارش خالق باید بر خوانش آثار بدی
هاي اي که تجربهبخش نماید به گونهعاطفی دانشجو تکیه داشته باشد و راه را براي کسب و دریافت این تجربه هموار و لذت

.تر سازدیاد شده افق فرهنگی، ذوقی و هنري وي را نسبت به نگارش خالق و زیباشناسانه پرمایه
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»نگارش علمی«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
مراودات علمی و . هاي زیست بشري متمایز استهاي علمی و تخصصی از دیگر دورهافزون دادهدنیاي معاصر با پیشرفت روز

واحد درسی . گیري نگارش علمی واحد، ضروري و قابل پیگیري استهاي علمی داخلی و جهانی با به کارتخصصی با دیگر افق
هاي نگارشی علمی را بیاموزند تا عالوه بر مشارکت با زبان اي است که در آن دانشجویان باید شایستگینگارش علمی بایسته

.هاي مربوط، استفاده نمایندهاي علمی حوزههاي علمی و تخصصی، از دادهسخته و سنجیده در افق

مشخصات درس
عملی: نوع درس
1: تعداد واحد

ساعت32: درسزمان
ندارد: پیشنیاز

نگارش علمی:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو می تواند: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
.به اهمیت نگارش علمی را در ارائه و کسب دانش تخصصی حوزة مربوط، پی ببرد-
.کندتمایز نگارش علمی و تخصصی را با دیگر انواع نگارش، شناسایی و تحلیل -
.اصول و قواعد کلی نوشتن علمی را تبیین کند-
.اجزاي مختلف نگاشتۀ علمی را بیاموزد-
به ... توانایی و دانش خود را در نگارش متون علمی اعم از مقاله، گزارش، پیشنهاده و -

.کار گیرد
:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

اي دانش پایه
نگارش علمی

ــجو  ــد؛ دانشـ بتوانـ
ــان و   ــاي زب معیاره
بیان نگارش علمـی  
ــه و  را آموختــــــ

هاي نوشـتاري  قالب
.مربوط را بشناسد

دانشجو بتواند؛
هـاي  بر اساس آموخته

نظري و رویکرد قیاسی 
ــتن   ــی دو م ــاوت کل تف
علمی و غیـر علمـی را   

.تبیین و تشریح نماید

دانشجو بتواند؛ 
ــتقرایی   ــد اسـ ــا دیـ بـ

تک عوامل سازنده تک
ــبو  ــته  قال ــاي نوش ه

علمی را در یـک مـتن   
ــی،   ــخص تخصص مش

.شناسایی و تبیین کند
نگارش متن 

علمی
بــــــر اســــــاس 

هاي پیشـین  آموخته
ــته ــی نگاش اي علم

.بنویسد

میــزان توانــایی نوشــتۀ 
ــد و   ــود را نق ــی خ علم

.ارزیابی نماید

ــۀ  ــر اســاس دو مرحل ب
پیشین نوشـتۀ خـود را   
ــاالیش  ــرایش و پـ ویـ

.نماید
بـــــراي نظـــــرات و نوشتۀ علمی را از لحاظ اي علمــی از نوشــتهنقد و تحلیل
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ــی و  ــر ویژگـ منظـ
ــاختاري   ــل س مراح

.تحلیل کند

زبــان، بیــان، فنــی و   
عناصر سازگار و ناسـاز  

.تشریح کند

هـــاي خـــود، دیــدگاه 
.استدالل کند

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

بحث
محتواي درس

تکالیف یادگیري
تکالیف عملکردي

تعریف زبـان، گفتـار، نوشـتار و    اول
.هاتفاوت بین آن

شرکت در فرایند یادگیري- 
هاپاسخ به پرسش- 

گفتـاري  (ارائه متنی دوسویه 
از ) بـــــه نوشـــــتاري

تجربیـــات آموزشـــی  
.دانشجو

ــژوهش و دوم ــانی پ ــا مب آشــنایی ب
نگارش عمـومی، دانشـگاهی و   

.اخالق پژوهش

بحث گروهی- 
هاپرسشپاسخ به - 
مشارکت در فرآیند یادگیري- 

ارائه خالصه چکیـده از چنـد   
متن علمی و مشـخص  

.هاي آنکردن ویژگی
تشریح زبـان و لحـن نگـارش    سوم

علمــی، دســتور خــط فارســی و 
.هاي نگارشینشانه

بحث گروهی- 
هـایی از  بحث دربـارة نمونـه  - 

ــازواري خــــــط و   ناســــ
گــذاري در چنــد مــتن نشــانه

علمی ارائه شده

هایی از متـون علمـی   بخشارائۀ 
که داراي سازواري و ناسازي خط 

.و نگارش علمی است

ــاختار و  چهارم ــیح س ــین و توض تبی
پـاراگراف  (انواع بنـد نویسـی  

).نویسی

مشارکت در کار گروهی- 
هــاي مشــخص نمــودن بنــد- 

نوشتۀ علمی؛ ارائـه شـده در   
.بحث

تهیه گزارشی مکتـوب از سـاختار   
ــی و   ــتن علم ــک م ــی ی بندنویس

.شناسی آنآسیب

تشــریح  مراحــل نگــارش    پنجم
ســـازي، علمـــی؛ مســـئله 

چهارچوب نظـري و طراحـی   
.هاپرسش

هاپاسخ به پرسش- 
بحث و نظـر دربـارة اجـزاي     - 

تشریح شـده در  یـک مـتن    
.مشخص علمی

انتخــاب یــک موضــوع علمــی و 
نگاشتن اجزاي ساختاري تشـریح  

.شدة بحث

تشــریح مرحلــۀ پیشــینه و   ششم
.تحقیقمعرفی روش 

بحث گروهی-
ها پاسخ به پرسش-

نگاشتن پیشـینه و روش تحقیـق   
.در ارتباط با موضوع پیشین
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آشنایی با نگـارش پیشـنهادة   هفتم
.پژوهش

بحث گروهی- 
هاپاسخ به پرسش- 

.نگاشتن پیشینۀ تحقیق

برداري آشنایی با فنون یادداشتهشتم
.بندي آنو طبقه

ــود  -  ــیب نب ــارة آس ــث درب بح
ــت ــیر  یادداش ــرداري در س ب

مطالعه و پژوهش

برداري و هاي یادداشتتهیه فیش
.بندي آنطبقه

تبیین ساختار و اجزاي مقـاالت  نهم
علمی

تشخیص مراحـل سـاختاري   - 
یک متن علمی

تهیــۀ نمایــه جــدولی از انــواع    
الگوهاي مقاالت علمی و تشـریح  

.آن 
ــۀ  دهم ــاختمان مقالـ ــیف سـ توصـ

.پژوهشی و علمی
ــی و    در بحث گروهیشرکت -  ــه علم ــده مقال ــه چکی تهی

.مشخص کردن ساختمان آن
شناسی در توضیح اهمیت مرجعیازدهم 

نگارش علمی و معرفـی  انـواع   
.آن

تهیه گـزارش از نوشـتۀ علمـی و    مشارکت در کار گروهی- 
تشریح و بررسی نحوة ارائۀ منـابع  

.آن
ــتناد در دوازدهم ــت اسـ ــریح اهمیـ تشـ

ــواع  نقــل و نگــارش علمــی، ان
.ارجاع نویسی

ــارة  هاپاسخ به پرسش-  ــرانس گروهــی درب ــۀ کنف ارائ
.هاي علمیسرقت

توضیح الگوهاي مستندسازي و سیزدهم
نویسی از متـون فارسـی،   مرجع

.عربی،  التین و مجازي

ــارة مشارکت در کار گروهی-  ــرانس گروهــی درب ــۀ کنف ارائ
ــباهت  ــاوت و ش ــاع  تف ــاي ارج ه

نویسی از متـون التـین، فارسـی،     
. عربی و مجازي

تشریح گزارش علمی و مراحل چهاردهم
هاپاسخ به پرسش- . آن

تهیۀ گزارش از تجربـه علمـی یـا    
.آموزشی

نگاري علمی و بحـث  خوانش یک تکنگاري علمیآشنایی با تکپانزدهم
آندربارة 

نگـــاري علمـــی از ارائـــۀ تـــک
.تجربیات آموزشی یا علمی

ســازي در انــواع تشــریح نمایــهشانزدهم
هـاي  هاي علمی و پایگاهنشریه

.استنادي
شرکت در بحث گروهی- 

ــیاهۀ   ــار و سـ ــۀ کـ ــه پوشـ تهیـ
.هاي کالسفعالیت

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

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

دانشـگاه شـهید   . کرمـان . نگارش علمی؛ راهنماي نگارش گزارش پژوهش، پایان نامه، رساله و مقاله. ـ موسی پور، نعمت اله
.1392. باهنر

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

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

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

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

. هاي یادگیري تعیین شده استها و سطوح پیامدمالك) یادگیري و عملکردي(مبناي ارزیابی تکالیف . شود
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»)هاي تربیتبا توجه به مراحل و ساحت()ع(و اهل بیت )ص(سیره تربیتی پیامبر «سرفصل درس 
: معرفی درس و منطق آن.1

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

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

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

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

.کنندسیرة تربیتی معصومان علیهم السالم ارزیابی و نقد 
مشخصات درس

نظري: نوع درس
واحـــد 2: تعــداد واحــد  

نظري
ساعت32: زمان درس

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

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

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

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

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

:شایستگی اساسی
Ck1-1&2-1&Pck

1-3&Gk1-4

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

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

اخالقی

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

ربط و نسبت اصـول و  
ــت را در   ــهاي تربی روش

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

. کندو تحلیل می

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

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

کندمی

می آورد

تحلیــل و شناســایی 
ــود و   ــعیت موج وض

مطلوب

ــود را   ــع موجـ وضـ
.شناسایی کند

وضع مطلوب را ترسـیم  
.کند

ــراي   ــود را ب ــل خ دالی
ترسیم وضع مطلوب به 

.تفصیل بیان کند

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

السالم

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

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

شناسایی و توصـیف  
کندمی

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

دهد و یالسالم تطبیق م
. کندارزیابی می

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

.دهدمی

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

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

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

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

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

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

. دو را مشخص کند

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

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

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

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

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

فعالیتهاي یادگیري
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
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استخراج روشهاي آموزش قرآن و ذکر و دعا و نماز و روزه از منابع و متون اسالمی

فعالیتهاي عملکردي
را با روشهاي تربیتی پیـامبر صـلی   هاي رایج در زمینه تربیت عبادي در دبستان محل زندگی خودمیزان انطباق فعالیت

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

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

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

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

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

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

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

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

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

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

. ش1354اسالمیه، : ایی، محمد حسین ، سنن النبی، ترجمه و تحقیق محمدهادي فقهی، تهرانطباطب
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انتشارات صدرا: تهران. سیري در سیرة نبوي). 1380(مرتضی، مطهري 
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مشخصات درس
نظري: نوع درس
واحد3: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

ــارف : پیشــنیاز دروس مع
و درس 2و 1اســــالمی 

انسان شناسی  در اسالم
نظري : نحوه تدریس

فلسفه تربیت  در جمهوري اسالمی ایران:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بود: یادگیريپیامدهاي / اهداف
با درك مبانی و اصول فلسفه تربیت در جامعه اسالمی ایران نقش آن درهدایت وساماندهی امر تربیت در -1

.جامعه اسالمی ایران را تبیین نماید
اسـالمی ایـران بـا سـایر     با مطالعه و مقایسه مفاهیم ومولفه هـاي اصـلی فلسـفه تربیـت در جمهـوري     -2

دیدگاههاي فلسفی نقاط قوت وضعف هر یک از  آنها را شناسایی کند و فلسفه تربیتی خود به عنوان معلـم  
.را تبیین نماید

:شایستگی اساسی
اندیشــــه ورزي در بــــاره 
چیستی، چرایی وچگـونگی  

بـه منظـور   (فرآیند تربیـت  
هــدایت عمــل  و موقعیــت 

)تربیتی خود و دیگران



٤٩

3سطح2سطح1سطح هامالك

می توانـد رابطـه میـان    مبانی و اصول
مبانی و اصول تربیت را 
توضیح دهد اما قادر بـه  
تبیین مستدل  آنهـا بـه   
ــوان یــک مجموعــه  عن

. سازوار نیست

می توانـد رابطـه میـان    
ــه    ــول را ب ــانی و اص مب
عنوان یکمجموعه سازوار 
ــراي آن  ــد و ب ــین کن تبی
مثال هاي تربیتـی ارائـه   

. نماید

می تواند رابطه میان مبـانی  
و اصول را بـه عنـوان یـک    
مجموعه نظام مند بـا ارائـه   
اســتدالل منطقــی تبیــین   
نمـــوده و ونقـــش آن را در 
ــی   ــمیمات تربیت ــاذ تص اتخ

.ندتحلیل ک

مقایسه دیدگاه هاي 
فلسفی 

در مقایسه دیدگاه ها بـا  
مبـانی و اصـول تربیـت    
اســـالمی بـــه برخـــی 
شباهت ها یا تفاوت هـا  
ــت و    ــرده اس ــاره ک اش
نتوانسـته وجـوه متمــایز   
کننده آن را عرصه عمل 

. تربیت تبیین کند

می تواند پس از توصیف 
توانسته نکـات مشـترك   
وتمایزسایر دیدگاه ها بـا  
تربیت اسالمی را در مقام 
عمل تربیتـی تشـخیص   
دهد، لیکن قادر بـه نقـد   
ــایی و   ــابی مبنــ وارزیــ
مستدل آن دیدگاه نیست 

ــا  ــد دیــدگاهها را ب مــی توان
فلســـفه تربیـــت اســـالمی 
مقایسه نموده و نقـاط قـوت   

براســـاس  –وضـــعف  آن  
ن فلســفه تربیــت در مضــامی

در عرصــــه عمــــل -ا.ا.ج
تربیتی تبیین کند

می تواند ارتباط اصول و فلسفه معلمی
مبانی تربیت اسالمی را 
در عمل حرفه اي خـود  
به صورت نمونـه مـورد   
بحث قرار دهد اما نمـی  
تواندمتناسب با تجـارب  
وموقعیت خاص فلسـفه  
ــین   ــود را تبی ــی خ تربیت

.کند

ــل فلســفه  ــایی تحلی توان
ربیت اسـالمی و اتخـاذ   ت

تصمیمات بر اسـاس آن  
در موقعیت هاي روشن و 
شناخته شده را دارااسـت  
اما نمی تواند آن ها را در 
ــی   ــفه شخص ــب فلس قال

. خود تبیین کند

قــادر اســت فلســفه تربیتــی 
شخصی خـود را مبتنـی بـر    
مبانی و اصول فلسفه تربیت 
اسالمی تبیین کنـد و تـأثیر   
تصمیمات تربیتی مبتنی بـر 

ــا و   ــال ه ــر مث ــا ذک آن را ب
.نمونه ها روشن نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
)چهار جلسه(آشنایی با فلسفه تربیت و تاریخچه و جایگاه آن : بخش اول
تعریف فلسفه تربیت، قلمرو مباحث ، پیشینه و ضرورت مطالعه آن:فصل اول
هاي کالسیک ومعاصر در فلسفه تربیت وبررسی آنهاآشنایی با برخی از دیدگاه :فصل دوم
رویکرد اسالمی به فلسفه تربیت واهم مشخصات آن  :فصل سوم
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:فعالیت یادگیري
مطالعه و جمع آوري مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد -
مشارکت در بحث کالسی -

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

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

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

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

تبیین اهم مفاهیم کلیدي تربیت: فصل هشتم
حیات طیبه، نظام معیار اسالمی، هویت، جامعه صالح، :مفاهیم کلیدي دسته اول-
فرآیند تعاملی، زمینه سازي،مربی ، متربی،  هدایت ، کسب شایستگی : دي دسته دوممفاهیم کلی-

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

تبیین چیستی تربیت  ومولفه هاي آن :  فصل نهم
بیان تعریف برگزیده تربیت-
تبیین خصوصیات تعریف برگزیده وقلمرو آن-

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

:فعالیت عملکردي
)اعم از تعریف سایر مکاتب و یا دیگر متفکران مسلمان(دیگر تربیت مقایسه  تعریف برگزیده تربیت  با تعاریف-
.ژگی هاي تربیتنقد و ارزیابی برنامه ها و  تجارب تربیتی خود یا دیگران  از منظر وی-
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تبیین چرایی تربیت: فصل  دهم 
)در مقایسه با دیگر فعالیت هاي اجتماعی (بیان ضرورت تربیت وجایگاه آن -
)نتایج مشترك واختصاصی( نتیجه تربیتتبیین غایت و-
) شایستگی هاي مشترك واختصاصی(تبیین اهداف ترییت-

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

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

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

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

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

:فعالیت هاي عملکردي
مشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه هاي آن از منظر اصول عام تربیت -
تحلیل نقش عوامل ونهادهاي موثر  در عملکرد یکی از انواع تربیت غیر رسمی-
بیت رسمی و عمومی و نقد آنها از منظر اصول عام تربیت بررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تر-

)دو تا سه جلسه (التزام  به  فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایران؛ چرا وچگونه؟: بخش چهارم
تدوین فلسفه تربیتی شخصی معلم فکور؛: فصل دوازدهم 

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

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

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

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

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

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

ر به موقع استاد درسروش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظ

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

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

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

ومقاالت مربوط به نقش فلسفه تربیت در بهبود سیاست وعمل تربیتی

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

نمره 4مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
مبنـاي  . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(زیابی تکالیف ار
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»فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوري اسالمی ایران«سرفصل درس 

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

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

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

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

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

:شایستگی اساسی
Ck1 -1&2 -1&Pck

1-3&Gk1-4

اسالمی ایرانفلسفه تربیت رسمی و عمومی  در جمهوري :  نام درس

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

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

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

3سطح2سطح1سطح هامالك

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

رسمی

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

فردي و طرحها و برنامه ها 
و فعالیت هاي سـازمانهاي  

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

( عمومی و اسناد    تبیـین 
ــل آوري ــ) دلیـ ه  و مقایسـ

.کند

با بررسی موقعیتهاي تربیتی 
عمل فردي (مختلف تربیتی 

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

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

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

بــا بررســی موقعیتهــاي   
ــ  ــف تربیت ــی مختل ی تربیت

عمل فـردي و طرحهـا و   (
برنامه ها و فعالیـت هـاي   

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

.کند

ارزیابی ارزشها 
و اصول تربیت 
مبتنـــی بـــر  

چیستی، چرایی  

ارزشها و اصول  تربیت 
مبتنی بر چیستی چرایی 
فلسفه تربیـت رسـمی و   
عمومی  عناصر و مولفه 

بــراي ضــعف هــا و قــوت 
ارزشــها و اصــول ( هــاي 

تربیتی مبتنی بـر چیسـتی   
لســفه تربیــت  چرایــی ف

دالیل و عوامل مـوثر در  
ایجاد ضعف  و قـوت در   
ــاي   ــه ه عناصــر و مولف
ــی  موقعیــت هــاي تربیت
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و چگـــــونگی 
فلسفی تربیـت  

رسمی

هــاي موقعیــت هــاي   
عمـل فـردي و   (تربیتی 

ــا و   ــه ه ــا و برنام طرحه
فعالیت هاي سـازمانهاي  
تربیتی را صرفا شناسایی 

.می کند

ــومی  ــمی و عمـ در  ) رسـ
عناصــر و مولفــه هــاي   
ــی    ــاي تربیت ــت ه موقعی

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

توجیهـات  (شناسایی شده 
.مناسبی ارائه می دهد

ي و طرحها و عمل فرد(
برنامه ها و فعالیت هاي 

ــی  ــازمانهاي تربیت را ) س
بیــــان مــــی کنــــد و 
پیشـــنهادهاي مناســـب 
براي بهبود آن ارائه می 

.دهد

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

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

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

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

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

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

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

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

oنقد  الگوهاي رایج تربیت  رسمی و عمومی
o ویژگی هاي تربیت ر سمی و عمومی متناسب با کشور جمهوري اسالمی ایران
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o تعریف تربیت ر سمی و عمومی
: فعالیت یادگیري

مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده مشارکت در بحث هاي کالسی-
گی هاي تربیت رسمی و عمومی با مبانی وفلسفه  تربیت  بحث در باره تناسب وی-

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

  چرایی تربیت  رسمی و عمومی
هدف تریت رسمی و عمومی -

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

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

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

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

:فعالیت هاي عملکردي
گیهاي مدرسه مشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه هاي آن از منظر اصول و وی-
ی و نقد آن از منظر اصول تربیت رسمی و عمومیبررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عموم-

 مشخصات و ویژگی هاي نظام تربیت ر سمی و عمومی
تعریف و قلمرو نظام تربیت ر سمی و عمومی-
رهیافت نظام تربیت ر سمی و عمومی-
رویکردهاي اساسی نظام تربیت ر سمی و عمومی-
روابط  نظام تربیت ر سمی و عمومی با ارکان  و نهادهاي دیگر -
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ساختار نظام تربیت ر سمی و عمومی-
مولفه ها نظام تربیت ر سمی و عمومی-
زیر نظام ها ي نظام تربیت ر سمی و عمومی-

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

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

ایران 
 بخش اول رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.وزارت آموزش و پرورش). 444تا 
یادگیريراهبردهاي ارزشیابی . 5

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

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

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

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

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

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

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

فلسفه تربیت رسمی : پیشنیاز
و عمـــومی در جمهـــوري  

اسالمی ایران 

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

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

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

را از منظـر  ) هـاي تربیتـی  هـاي سـازمان  ها و فعالیتو برنامهها عمل فردي و طرح(هاي تربیتی موقعیت
.کندقوانین ومقررات  نقد 

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

PK:شایستگی اساسی

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

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

هـا و  ها و برنامـه طرح
هــــــاي فعالیــــــت

هــاي تربیــت ســازمان
بـر  ) رسمی و عمـومی 

اساس اسناد تحولی 

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

ــت ــاي و فعالیــ هــ
هـاي تربیـت   سازمان

را ) رسمی و عمومی 
ــرفا بررســی و از  ص

منظـــر راهکارهـــا و 
راهبردهــا توصــیف   

. می کند

هـاي  با بررسـی موقعیـت  
ــی   ــف تربیت ــی مختل تربیت

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

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

منظـر راهیردهـا و اصــول   
اســناد تحــولی  تربیــت   
رســمی و عمــومی تبیــین 

.کند) دلیل آوري(

هـاي  وقعیـت با بررسی م
تربیتی مختلـف تربیتـی   

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

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

ــا   ــب ب ــر تناس را از منظ
راهبردهــا و راهکارهــاي 
اســـناد تحـــولی نظـــام 
تربیت رسمی و مقایسـه  

.کند
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هــاي نقــد موقعیــت 
عمل فردي و (تربیتی 

هـا و  ها و برنامـه طرح
هــــــاي فعالیــــــت

) هـاي تربیتـی  سازمان
بــر اســاس قـــوانین   
ومقررات نظام تربیـت  

رسمی و عمومی 

قـــوانین و مقـــررات  
مــــــرتبط بــــــا   

هاي تربیتـی  موقعیت
عمــــل فــــردي و (

هـا و  ها و برنامهطرح
ــت ــاي فعالیـــ هـــ

هاي تربیتـی  سازمان
و را صرفاً شناسـایی 

.کندتشریح می

ــعف ــوتض ــا و ق ــاي ه ه
موجــــود   درعناصــــر و 

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

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

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

.دهدارائه می

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

هـاي  درعناصر و مؤلفـه 
ــت ــی  موقعی ــاي تربیت ه

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

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

پیشـــنهادهاي مناســـب 
ــه   ــود آن ارائ ــراي بهب ب

.دهدمی

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

رهنامه  

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

.نماید

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

هکارهاي اسناد تحـولی  را
ــایی  و تشـــریح    را شناسـ

. می کند

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

.می کند

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

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

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

:فعالیت عملکردي
)استراتژیک( مقایسه سند تحول بنیادین با چهارچوبهاي تعریف شده در برنامهریزي راهبردي-
نقد وبررسی راهکارها ي سند تحول از منظر ارتباط با مبانی نظري -



٦٠

نقد و بررسی سند تحول از منظر سازگاري درونی عناصر و مولفه ها و راهکارها-
د برنامه درسی ملی نقد و بررسی برنامه درسی موجود از منظر سن-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)انقالب فرهنگی 
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آیین نامه اجرایی مدارس -
:فعالیت یادگیري

هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش-
بحث در باره تناسب قوانین و مقررات موجود با همدیگر -
بحث در باره دالیل تغییر در برخی قوانین و مقررات -

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

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

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

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

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.به تصمیم گیري است

PK:شایستگی اساسی

هامالك
پیامدها

3سطح 2سطح 1سطح 

شناســـایی و تحلیـــل 
هـاي تربیتـی   موقعیت

عمل فـردي معلـم و   (
از) هاي تربیتیسازمان

منظر اخالق حرفه اي 
)حقوق و تکالیف(

هــــاي در موقعیــــت
عمل (مختلف تربیتی 

ــم  و   ــردي معلــ فــ
) هاي تربیتـی سازمان

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

شناسایی کرده و براي 

بــا کنــار هــم نهــادن    
هـــاي تربیتـــی موقعیــت 

عمل فردي معلـم   (مختلف
، ) هـاي تربیتـی  و سازمان

نقاط اخـتالف و اشـتراك   
هـــــا را از منظـــــر  آن

حقوق (هاي اخالقی ارزش
شناســــایی ) و تکــــالیف

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

عمل (هاي تربیتیموقعیت
ــم  و ــردي معلــــ فــــ

را )  هـاي تربیتـی  سازمان
از منظر اخالق حرفـه اي  

ارائـه  ) حقوق و تکـالیف (



٦٣

ــل  تحلیــل خــود دالی
قانع کننـده اي ارائـه   

.دهدنمی

.دهدمیکندمی

هـــاي نقــد موقعیــت  
"عمل فردي (تربیتی 

هـاي  و سـازمان "معلم
از منظر اصول ) تربیتی

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

در مقایســه عناصــر و 
هــاي موقعیــت مؤلفــه

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

اصول اخـالق حرفـه   
) حقوق و تکالیف(اي 

هــا و صــرفاً ضــعف 
هاي موجود را در قوت

ــایی و  آن شناســــــ
.نمایدفهرست می

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

عمــل (موقعیــت تربیتــی  
ــم و   ــردي  معلــــ فــــ

) هــاي تربیتــی ســازمان
ــتدالل ــی  اس ــاي اخالق ه

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

) حقوق و تکالیف(اخالقی 
.دهدارائه می

دالیل و عوامـل مـؤثر در   
ایجــاد ضــعف و قــوت در 

عمل (یک موقعیت تربیتی
ــم و  ــردي  معلــــ فــــ

را از ) هاي تربیتیسازمان
منظــر اخــالق حرفــه اي 

بیـان  ) حقوق و تکـالیف (
کنــد و پیشــنهادهاي مــی

مناســب بــراي بهبــود آن 
.ددهارائه می

تصـــمیم گیـــري در  
شــرایط تعــارض آمیــز 
ــی در  اخالقــــــــــ

هـاي تربیتـی   موقعیت
عمل فـردي  معلـم و   (

)هاي تربیتیسازمان

با تحلیل یک موقعیت 
عمــل فــردي  (تربیتــی

هـاي  معلم و سـازمان 
تعارض آمیـز  ) تربیتی

اخالقــی اصــول و ارز 
شهاي اخـالق حرفـه   

حقوق و (اي متعارض 
ــالیف ــرفاً ) تکـ را صـ

ــایی  ــان شناســ وبیــ
نماید اما قـادر بـه   می

ــایج آن ــل نت ــا تحلی ه
نیست

با تحلیـل یـک موقعیـت    
عمل فردي  معلـم  (تربیتی

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

هاي اخالقی حرفـه  ارزش
را ) حقــوق و تکــالیف(اي 

.نمایدبررسی و تشریح می

با تحلیـل یـک موقعیـت    
لم عمل فردي  مع(تربیتی

)  هــاي تربیتــیو ســازمان
ــول و   ــی از اصـــ یکـــ

ــی ارزش ــاي اخالقــ هــ
موجود ) حقوق و تکالیف(

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

.دهدارائه می

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هاي معلم و شناسـایی اشـتراك و اختالفـات ایـن     از منظر مسئولیت) هاي روي زمینمضامین تربیتی مانند فیلم ستاره
.ها با همموقعیت
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:هاي تربیتی در قبالسازمان) حقوق و تکالیف(اخالق 
معلم و کارکنان-
دانش آموزان-
والدین دانش آموزان-
همجوارهاي تربیتی جامعه محلی و سازمان-
در قبال سطوح باالتر مدیریت-

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

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

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

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

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

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

مدیریت کالسمسائل اخالقی در 
مسائل اخالقی در ارتباط با والدین

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

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

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

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

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

هـاي  و شـناخت ارزش و بررسی آن از منظر وجود تعـارض اخـالق حرفـه اي    ) هاي روي زمینتربیتی مانند فیلم ستاره
متعارض در آن

هـاي داراي  واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریـق تحلیـل فـیلم   (هاي یادگیري مختلف مقایسه موقعیت-
هاي معلم و شناسـایی اشـتراك و اختالفـات ایـن     از منظر مسئولیت) هاي روي زمینمضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

.ها با همموقعیت
هاي تاریخی یا تحلیـل  واقعی از طریق مشاهده یا بررسی روایت(هاي متعارض در یک موقعیت یادگیري زششناخت ار-

و ارائه راه حل مناسب اخالقی براي برون رفت از موقعیت تعارض آمیز و اقامه دلیـل  ) هاي داراي مضامین تربیتیفیلم
براي راه حل پیشنهادي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نمره5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
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مبنـاي  . شـود ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می
.ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده استمالك) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»نقش اجتماعی معلم از دیدگاه اسالم«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن.1

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

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

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

: پیشنیاز
: نحوه تدریس

دیدگاه اسالمنقش اجتماعی معلم از : نام درس

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

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

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

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

3سطح2سطح1سطح هامالك

داشـــتن تصـــویري  
روشن و واقع بینانه از 
مختصات عصر حاضر

مختصات و ویژگیهاي 
عصــر حاضــر را مــی 

و می تواند بـراي  داند
هر یک نمونه فرضـی  

.ذکر کند 

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

. شواهد، توضیح دهد

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

. تربیتی بکار گیرد

شناخت معیارهاي نوع 
مطلوب رابطه با دانش 
آموزان در ایـن عصـر   

وتوان تنظیم رابطه 

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

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

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

.بعد، مشخص نماید

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

.کند
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.دهد

شـــناخت و یــــافتن  
جایگـــاه وامکانهـــاي 
مختلف خود در مقـام  

اصالحگر اجتماعی 

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

.بشناسد و تشریح کند

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

. داشته باشد

قادر باشد در یک موقعیت 
ی، دست بـه اصـالح   واقع

موقعیـــــت و محـــــیط 
.اجتماعی بزند

ــاي  ــم ویژگیهــ فهــ
اصالح گري و قـدرت  
انجام کنش اجتمـاعی  

فعال  

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

.بازتعریف کند

قــادر اســت در زنــدگی   
معلمان، ویژگیهاي -مصلح

اصالح گري را بازشناسی 
کنــد و متنــاظر آنهــا را در 

. زمان حال معلوم نماید

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

.سازد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

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

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

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

دسته بندي تجربیات شخصی از تاثیرات این شبکه ها بر زندگیحضور در یک شبکه اجتماعی، -
مصاحبه هاي عمیق با سه دانش آموز دبیرستانی و پرسش از نگاه آنها به زندگی-
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رابطه معلم و شاگرد : بخش دوم
در میانه هیبت و هم سطحی: مقبولیت-
در میانه مریدپروري و تک روي: الگوپردازي-
اقتدارگرایی و تسهیل گريدر میانه : هدایت گري-
در میانه نظاره گري و همپایی: همراهی-
در میانه نفوذناپذیري و نسبی گرایی: حقیقت گرایی-
در میانه تفتیش تا عدم توجه: پایش-

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

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

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

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

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

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

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

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

:تکالیف یادگیري
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مطالعه فصل چهارم از بازتعریف عاملیت انسانی در فضاي مجازي و نیز چالش هاي تربیت اسالمی در قرن بیست و یکم -
.از کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، جلد دوم

:تکالیف عملکردي
نقاط قوت و ضعف هر قطبگفتگو درباره قطب ها و بررسی-
تالش عملی براي محقق ساختن حداقل سه مؤلفه از رسالتهاي جدید اجتماعی معلم در یک موضوع اجتماعی و ارائـه  -

گزارش آن به کالس

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وبرو می به دانشجو معلمان کمک خواهد کرد تا از یافته هاي علمی پژوهشی براي پاسخ به مسئله ها یا  پرسش هایی که با آن ر
. شوند استفاده نموده و بتواند با تعمق در آن به توسعه ظرفیت ها و نیز متراکم شدن تجربیات خود در آینده کمک کنند

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

-: پیشنیاز

روانشناسی تربیتی: نام درس

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

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

:شایستگی اساسی
ck&Pk1-1کد&

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

3سطح2سطح1سطح هامالك

یافته هاي 
علمی

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

. ارائه نکرده است

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

.ارائه کند

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

.کاربردي ارائه کند
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تدریس 
اثر بخش

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

. تحلیل نماید

در بررسی عملکرد معلم در 
کالس درس توانسته است 
مالك هاي تدریس اثر 

ی نموده و بخش را شناسای
رابطه میان آن ها به جهت 
تأثیر بر یادگیري دانش 

.آموزان تحلیل نماید

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

ویژگی ها و نمودن
موقعیت هاي فردي دانش 

. آموزان ارائه کند
کاربرد 

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

تحلیل ) نظریه هاي رشد(
. کرده است

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

. تحلیل کرده است

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

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

فرهنگی موقعیت و بافت
تفاوت هاي / اجتماعی

فردي پیشنهاداتی ارائه 
.کند

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

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

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

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

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

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

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

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

. نماید
تفاوت هاي فردي: فصل چهارم

عوامل مؤثر بر رفتار-
احساس و ادراك-
هوش-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

oقرار داد گروهی
o قرارداد فردي
oبازي رفتار خوب
oدوري موقت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.انتشارات آگاه) روانشناسی یادگیري و آموزش (روانشناسی پرورشی ). 1385(اکبر سیف، علی
.انتشارات ارجمند. روانشناسی کاربردي براي معلمان ،ترجمه مهشید فروغان). 1389(فونتانا ، دیوید 
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 12آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی

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

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

تعلیم و تربیت با متن و زمینه جامعه در هم تنیده است و نمی توان جدا از مقوله اجتماعی . تعلیم و تربیت امري اجتماعی است
به بیان دیگر،  شناخت واقعی مسائل تعلیم و تربیت مستلزم تجزیه و تحلیل . بودن، به مطالعه در مسائل تعلیم و تربیت پرداخت

بنابراین درك دانشجویان نسبت به جامعه شناسی تربیت، این امکان را پدید . ط اجتماعی استمسائل اجتماعی و فرهنگی محی
می آورد تا با چشم انداز جامعه شناختی، نگاهی واقع بینانه به تعلیم و تربیت داشته باشد ودرس جامعه شناسی آموزش و پرورش، 

جه به مسائل عام جامعه و یا خاص منطقه خدمت دانشجویان فراهم زمینه اي مناسب براي انتخاب آگاهانه راه حلهاي تربیتی با تو
. می کند

مشخصات درس
نظري : نوع درس
2: تعداد واحد

32: زمان درس
ساعت

جامعه شناسی تربیتی:  نام درس

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

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

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

-1:شایستگی اساسی
2PK-3و 2- 2و 2

3سطح2سطح1سطح هامالك
نظریه هاي 
جامعه شناختی 

تربیت

نظریه هاي جامعه شناختی تربیت را 
به طور سطحی می شناسد و  نمی 

ویژگیهاي اصلی نظریه ها و تواند 
کاربردهاي عملی انها را تشخیص 

.دهد

نظریه ها را با توجه به ویژگیهاي 
اساسی آنها در تعلیم و تربیت می 
شناسد، کاربردهاي عملی نظریه 
ها را در حل مسائل جهانی 
اموزش و پرورش بیان می کند، 
اما قادر نیست از نظریه ها در 
حل مسائل خاص منطقه خود 

.ه گیردبهر

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

.کند

رویکرد تعاملی 
به جامعه 
شناسی تربیت

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

ارائه گزارش پدیده هاي مختلف 
است، اما نمی تواند روابط بین پدیده 

.ها و افراد را شناسایی کند

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

.شناسایی و تبیین کند

عالوه بر بهره گیري از ابزار 
ناسایی و تحلیل تحقیق و ش

روابط بین پدیده ها و افراد، می 
تواند به تبیین و پیش بینی وقایع 
آموزشی با توجه به نظریه ها 

.بپردازد
طراحی برنامه 
حل مسئله 

با (تربیتی 
تاکید بر جامعه 

)شناسی

قادر به شناسایی یک مسئله تربیتی 
است ، براي حل مسئله یک طرح 
پیشنهادي نیز ارائه می دهد، ولی 
طرح پیشنهادي او فاقد توجه به 

. رویکردهاي جامعه شناختی است

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

شبکه اما نسبت به پیچیدگی و 
. اي بودن مسائل بی توجه است

می تواند برنامه حل مسئله 
تربیتی را با توجه به رویکردهاي 
جامعه شناختی  به طور سیستمی 
و شبکه اي  طراحی و ارزیابی 

.کند
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
)یک جلسه(کلیات جامعه شناسی تعلیم و تربیت : فصل اول

تربیتی و جامعه شناسی تعلیم و تربیتجامعه شناسی
خاستگاه و تکامل جامعه شناختی تربیت

قلمرو جامعه شناختی تربیت
مطالعه و مرور یکی از کتابهاي جامعه شناسی تربیت یا جامعه شناسی آموزش و پرورش و ارائه نقشه : تکالیف یادگیري

مفهومی در رابطه با قلمرو جامعه شناسی تربیت
ارائه یک تعریف جامع از جامعه شناسی تربیت توسط دانشجو:  ريتکالیف یادگی

)دو جلسه( رویکردهاي نظري در جامعه شناختی تربیت: فصل دوم
)امیل دورکیم( نظریه کارکرد گرایی

)کریستوفر جنکز( نابرابري اجتماعی
)نظریه آموزش و پرورش و کنش فرهنگی، فریره، ایوان ایلیچ( پارادایم انتقادي
)مایکل یانگ( نظریه تفسیري 

طبقه بندي نظریه هاي جامعه شناختی تربیت و بیان ویژگیهاي اصلی این نظریات در یک جدول: تکالیف یادگیري
انتخاب حداقل یکی از نظریه ها و مطالعه منابع بیشتر براي مطالعه: تکالیف یادگیري

)دو جلسه( روشهاي تحقیق در جامعه شناسی تربیت:  فصل سوم
روشهاي تحقیق کمی
)قوم نگاري، مردم نگاري، روان شناسی اجتماعی، کنش متقابل نمادین، تحقیق در گروههاي کوچک( روشهاي تحقیق کیفی

مطالعه کتاب کندوکاوها و پنداشته ها، فرامرز رفیع پور: تکالیف یادگیري
ه گزارش ان به کالس با  تاکید بر روش شناسی مطالعه یک مقاله مربوط به جامعه شناختی تربیت و ارائ: تکالیف یادگیري

تحقیق
تحلیل و ارزیابی یک مقاله با توجه به نظریه پشتیبان آن: تکالیف عملکردي

)یک جلسه( مدرسه و جامعه: فصل چهارم
مدرسه به مثابه جامعه

نگاهی تاریخی  به سازمان اجتماعی مدرسه
شناخت سازمان مدرسه و روابط انسانی در آن

و نابرابریهاي اجتماعیمدرسه
خانواده و مدرسه

تهیه یک چک لیست از مسائل عمده مدرسه از نظر معلمان و دانش آموزان: تکالیف یادگیري
تحلیل مسائل مدرسه با توجه به یکی از نظریه هاي جامعه شناختی تربیت: تکالیف عملکردي

)یک جلسه( فرایند هاي مربوط به مدرسه: فصل پنجم
آموزان و عملکرد تحصیلیفرهنگ دانش

جو مدرسه 
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انتظار از مدرسه
)نظریه اتکینسون، نظریه مک کلند( انگیزه پیشرفت

انتظارات معلم از دانش آموز
فرهنگ و روابط معلمان

مشاهده روابط موجود در یک مدرسه ارائه گزارش درباره آن و تعیین جو مدرسه با استناد به شواهد کافی: تکالیف یادگیري
)دو جلسه( جامعه شناسی کالس درس: فصل ششم

گروههاي دانش آموزي
پویایی گروه

دانش آموزان و تغییرات اجتماعی
دانش آموزان و آسیبهاي اجتماعی

یادداشت گفتگوهاي غیر . مشاهده گروههاي دانش آموزي  در کالس درس، زنگ تفریح و زنگ ورزش: تکالیف یادگیري
)تکنیک مشاهده بیلز پیشنهاد می شود( ارائه گزارش آن به کالسرسمی در بین دانش آموزان  و

مطالعه گزارشهاي فوق در گروههاي دانشجویی و تحلیل پویایی و آسیب هاي اجتماعی:تکالیف عملکردي
)یک جلسه( جامعه شناسی برنامه درسی: فصل هفتم

جامعه شناسی کتابهاي درسی
جامعه شناسی فضا
برنامه درسی پنهان
مشاهده و ارائه گزارش در رابطه با  فضا و کتابهاي درسی : تکلیف یادگیري

بررسی و تحلیل همه گزارشهاي قبل و کاوش و جستجو در  برنامه درسی پنهان در مدرسه مورد نظر: تکلیف عملکردي
)سه جلسه( جامعه شناختی تربیت و مسائل تربیتی: فصل هشتم

مدرسه چگونگی اولویت بندي مسائل تربیتی 
طراحی یک برنامه موثر براي حل یک مسئله تربیتی با توجه به یک نظریه پشتیبان: تکالیف عملکردي
ارزیابی طرح برنامه  فوق توسط هم کالسیها:تکالیف عملکردي

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
انش نظري و تحلیل مشاهدات از زاویه کاربرد عملی د. در این درس، آموزش با توجه به پیوند نظریه با عمل انجام می شود

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

.  از روشهاي مشارکتی در آموزش فراهم شودو بهره گیري

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

.مرکز نشر دانشگاهی تهران). 1387(درآمدي به جامعه شناسی تعلیم و تربیت، ترجمه غالمعلی سرمد. موریش، ایور
.تهران انتشارات روان. جامعه شناسی اموزش و پرورش). 1387(عالقه بند، علی 

.انتشارات سمت. تهران. جامعه شناسی آموزش و پرورش). 1392(شارع پور، محمود
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:منابع فرعی
انتشارات آواي نور: تهران. جامعه شناسی آموزش و پرورش). 1392(منادي، مرتضی

تهران انتشارات ). جلد دوم کندوکاوها و پنداشته ها( تکنیکهاي خاص تحقیق در علوم اجتماعی). 1390(رفیع پور، فرامرز
.امی انتشارشرکت سه

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

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره8تکالیف یادگیري و تکالیف عملکردي و شرکت در مباحث کالس : ارزشیابی تکوینی
نمره12آزمون کتبی از مباحث انجام شده در کالس، : ارزشیابی پایانی

سایر نکات
ه روشهاي تحقیق جامعه شناسی تربیت پرداخته شده است و ممکن است با درس روشهاي تحقیق رشته از آنجا که یک فصل ب

هاي مختلف درسی هم پوشانی داشته باشد، تاکید می شود بر روشهاي تحقیق کمی اشاره اي اجمالی شود و بیشتر بر روشهاي 
.  دتحقیق قوم نگاري، کیفی کنش متقابل نمادین و گروههاي کوچک تاکید شو
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»هاي یادگیري و آموزشنظریه«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

هاي باشد، چنین درکی شامل دانش مربوط به نظریهتدریس اثربخش مستلزم درکی فزاینده از یادگیري و شیوه وقوع آن می
کسب آن می تواند معلمان را در کاربرد آگاهانه و مقتضی که یادگیري و آموزش و کاربرد هر یک از آنها در فرایند تدریس است 

هاي مختلف تربیتی، هاي تدریس در موقعیتاین درس ضمن هدایت روش. اصول مربوط به هریک از نظریه ها یاري رساند
.هاي تدریس به کار گرفته شده نیز آشنا می سازدي بودن روشدانشجومعلمان را با سودمندي و کاربرد

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

هاي یادگیري و آموزشنظریه:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هاي مختلـف تربیتـی   ، شرایط حصول و عدم حصول یادگیري را در موقعیتآموزشهاي یادگیري و ضمن درك انواع نظریه

.تحلیل نماید و بر آن اساس راهبردهاي تدریس متناسبی بکار برد

:شایستگی اساسی
PK2-2&1-2کد

&2-3
PCK 4-3کد

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــاي  ــه هــ نظریــ
یادگیري و آموزش

یادگیري و آموزش  هاي نظریه
شناسد و قادراست بدون را می

ارائه تحلیل حاصل از مقایسه 
دیدگاه ها آنها  را طبقه بندي 

.نماید

ــه  ــاي ضــمن مقایســه نظری ه
یـادگیري و آمـوزش بـه ارائــه    

ها هاي هریک از دیدگاهداللت
پردازد اما قـادر بـه کـاربرد    می

ــائل    ــل مس ــا در ح ــه ه نظری
.باشدتربیتی نمی

قاط ضعف و قـوت  با درك ن
ــه  ــک از نظری ــر ی ــا در ه ه

هاي مختلف تربیتی، موقعیت
قادر به کاربرد نظریه هـا در  

.باشدحل مسائل تربیتی می

ــواع   هاي آموزشروش ــت ان ــادر اس ــجو ق دانش
هاي آموزش را شناسایی روش

. و طبقه بندي نماید

ــک از    ــر ی ــه ه ــمن مقایس ض
هــاي آمــوزش قــادر بــه روش

عـدم  تحلیل شرایط حصـول و 
-حصول یادگیري در موقعیـت 

.هاي مختلف تربیتی است

با ارزیـابی موقعیـت تربیتـی    
ــتفاده از   ــه اســ ــادر بــ قــ
راهبردهاي تدریس  متناسب 

.است

مسئله تربیتی را شناسایی حل مسائل تربیتی
کند و براي حل آن طرح می

پیشنهادي ارائه می دهد، اما 
طرح پیشنهادي او فاقد توجه 
به نظریات یادگیري و آموزش 

. است

با در نظرگرفتن اصول هر یک 
از نظریات یادگیري و آموزش 

- قادر به حل مسئله تربیتی می
باشد اما نسبت به پیچیدگی و 
شبکه اي بودن مسائل بی 

. توجه است

نامه حل مسئله قادر است بر
تربیتی را با توجه به 
راهبردها و اصول هر یک از 
نظریات یادگیري و آموزش 
به طور سیستمی و شبکه 

.اي  طراحی و ارزیابی نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
ارائه طرح درس و اعالم نحوه ارزشیابی و معرفی منابع: هفته اول

بیان ضرورت و جایگاه نظریه در علم -
مکاتب تجربه گرا-
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مکاتب خرد گرا-
نظریه هاي جدید در یادگیري-

)نظریه، نظریه علمی، یادگیري، آموزش(تعریف مفاهیم : فصل دوم
تعریف یادگیري و ویژگی هاي آن-
ویژگی هاي نظریه یادگیري جامع -
مقایسه یادگیري با آموزش-
مربوط به نظریات یادگیريارائه چارت -

:تکالیف عملکردي
.از دانشجویان خواسته شود با مراجعه به منایع متعدد تعاریف مختلفی گردآوري و در قالب جدولی ارائه نمایند

هاي رفتاري یادگیرينظریه: فصل سوم
:تکالیف یادگیري
.ل مربوطه  بحث و تبادل نظر شودهاي آموزش رفتارگرایان در کالس مطرح و درخصوص اصونمونه هایی از روش

هاي شناختی یادگیرينظریه: فصل چهارم
:تکالیف یادگیري
.هاي آموزش شناختی در کالس مطرح و درخصوص اصول مربوطه  بحث و تبادل نظر شودنمونه هایی از روش

هاي خبرپردازي یادگیري نظریه:فصل پنجم
:تکالیف یادگیري

.یادگیري در نظریه خبرپردازيارزیابی نقاط ضعف و قوت اصول
هاي سازندگی یادگیرينظریه: فصل ششم

:تکالیف عملکردي
تربیتی از نظریه هاي / مشاهده یک موقعیت آموزشی و تربیتی در کالس درس و تحلیل میزان تأثیر پذیري تصمیمات آموزشی

.یادگیري و کاربرد هاي آن
نظریه نورو فیزیولوژیکی:فصل هفتم

:رديتکالیف عملک
مقاالت و پژوهش هاي منتشر شده در زمینه مطالعات مربوط به مغز و ارتباط آن با آموزش و یادگیري را مطالعه نموده و یافته 

. هاي خود را در قالب یک مقاله کوتاه ارائه نماید
کاربرد نظریه هاي یادگیري در آموزش :فصل هشتم

کاربردرویکرد رفتاري
کاربرد رویکرد شناختی

برد نظریه سازندگی یادگیريکار
کاربرد نظریه نوروفیزیولوژیکی

:تکالیف عملکردي
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تربیتی را با استفاده از نظریه هاي مطالعه شده تحلیل و تصمیمات / با استفاده از نظریه هاي مطالعه شده یک موقعیت آموزشی
.تربیتی خود را به همراه مستندات پژوهشی یا علمی ارائه نماید/ آموزشی

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
شود ضمن ارائـه  باشد، پیشنهاد میهاي مختلف میبا توجه به اینکه درك عمیق دانش نظري مستلزم کاربرد آن در موقعیت

مباحث نظري به شیوه مشارکتی، بر انجام فعالیت هاي عملی و بکارگیري دانش نظري در موقعیـت هـاي واقعـی تـدریس     
رشد راهبردهاي تواند زمینهتدارك فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی میعالوه براین . تاکید شود

.فراشناختی دانشجویان را فراهم سازد
منابع آموزشی. 4

: منبع اصلی
.ندورا: اکبر سیف، تهرانهاي یادگیري، ترجمه علیاي بر نظریهمقدمه). 1388(آر .اچ و هرگنهان، بی.اولسون، متیو-
.انتشارات دوران. روانشناسی یادگیري و آموزش: روانشناسی پرورشی نوین). 1390(سیف، علی اکبر -

: منبع فرعی
.جلد اول و دوم. سمت: تهران. هاي آموزشی و پرورشیمهارت). 1383(شعبانی، حسن -

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
)نمره8(ارزشیابی مستمر5-1
نمره4عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها -
نمره4عملکرد دانشجو در مجموعه تکالیف عملکردي -
)نمره12(ارزشیابی پایانی 5-2

. گیردبه صورت آزمون مکتوب در پایان ترم صورت میهاي یادگیري و آموزشارزشیابی پایانی درس نظریه
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»هاي تدریساصول و روش«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

هاي آموزش و برنامه درسی، عرصه اصلی اختیارات معلم است؛ و همین اختیارات است که مسئولیت معلم تدریس در تمامی نظام
که شکل موثر آن بر بنیاد دانش و فعالیتی موقعیتی است » تدریس«. کندهاي تدریس الزامی میرا براي بکارگیري موثر روش

کردن فقط با چنین دانشی را معلمان آینده براي هرگونه عمل خود نیاز دارند؛ اما عمل معلمی. شودهاي علمی دنبال مییافته
کند، کسب دانش تدریس هاي تدریس آماده میآنچه دانشجومعلمان را براي بکارگیري روش. شودکسب این دانش ممکن نمی

-اي از دانش و هنر که میهاي شخصی است؛ مجموعه تلفیق شدههاي ساخت دانش تدریسی بر اساس تجربهاه قابلیتبه همر
هاي الزم و عمومی را براي اصول و روش هاي تدریس در پی آن است که زمینه. تواند شایستگی تدریس نامیده شود

در این درس، . هاي تدریس شوندو بکارگیري روشدانشجومعلمان در سطحی عام فراهم کند تا آنان قادر به ادراك 
براي تحقق . شوند از فنون آن در عمل بهره بگیرندشوند و قادر میدانشجومعلمان با مبانی، اصول و مراحل تدریس آشنا می

هاي تدریسی هایی از تدریس و با برخی از اعمال و فعالیتدستاوردي، ضروري است معلمان با منابع این حوزه علمی، با نمونه
تواند به آنان کمک چنین شرایطی می. هایی داشته باشندمعلمان پیشین در عرصه واقعی آشنا شوند و براي اقدام به آن، تمرین

کند تا معلمان آینده در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیري و 
. در موقعیت هاي پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته هاي علمی و پژوهشی باشندارزیابی نتایج تصمیمات 

مشخصات درس
نظري و عملی: نوع درس

1+1: تعداد واحد
ساعت32+16:زمان درس

روانشناسی تربیتی: پیشنیاز
انفرادي:نحوه آموزش

هاي تدریساصول و روش: نام درس

:پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بوددر : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
اي اقدام کند که در آن نقش معلم به عنوان کارگزار اصلی آن عرصه به روشنی تشریح به ارائه تصویري از تدریس مدرسه

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

شناسد و از منابع معتبر تدریس آگاه هاي متفاوت میهاي بکارگیري آنها در موقعیتهاي تدریس را با قابلیتبرخی روش
.  ا دارد و به پیگیري دستاوردهاي علمی جدید حوزه تدریس، متعهد استتر راست و امکان شناسایی منابع مناسب

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 3-2&2-2کد

PCK 4-3&3-3کد

ـ فهم اصول و 
هاي روش

تدریس

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

. هاي آن اقدام کند

اي بر مدرسهبه تبیین تدریس 
اساس متغییرهاي مختلف 
متمایزکننده آن مبتنی بر 

کند و منابع علمی اقدام می
تشریحی به زبان خاص خود 

.نمایدارائه می

هاي به شناسایی اصول و روش
هاي مختلف تدریس در موقعیت

کند و تبیینی اي اقدام میمدرسه
مدلل از بکارگیري هر یک از 

هاي تدریس توسطاصول و روش
- معلم در موقعیت خاص ارائه می

. نماید

ایفاي نقش 
معلمی در 

تدریس 

توانسته است به شرح آنچه 
در منابع و مباحث درس در 
ارتباط با موضوع آمده است، 

هاي به زوایایی از نقش
دهد و به آن معلمان توجه می

کند که در منابع عمل می

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

هاي گیري در موقعیتبه تصمیم
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است درس بر آنها تاکید نشده . اقدام کندايمدرسه
ولی در منابع این حوزه 

.موجود است

واقعی یا فرضی اقدام و به عنوان 
.اي کندمعلم ایفاي نقش حرفه

هایی ارائه کرده که پاسخانجام تکالیف
حاصل جستجوي در منابع در 
دسترس و بازخوانی محدود 

. تجربه شخصی است

هاي ارائه شده قواعد در پاسخ
کلی پاسخگویی پژوهشی 
رعایت شده و سطحی عمیق 

- از بازخوانی تجربه دیده می
. شود که قابل پذیرش است

هاي ارائه شده داراي بنیاد پاسخ
پژوهشی دقیقی است و ضمن 
بکارگیري زبان مناسب ارائه، از 
سازماندهی و حتی محتواي بدیع 

. برخوردار است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:استاي آن به شرح ذیل سازمان یافته محتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 
طرح ضرورت و جایگاه موضوع و ایجاد اول

انگیزه جهت پیگیري درس و ارزشـیابی  
تشخیصی و اعالم برنامه درس

معرفـی برنامـه و   شناسایی انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربوط،
سرفصــل درس، تشــریح منطــق درس و کاربردهــاي آن بــراي معلمــان، معرفــی تکــالیف 

. عملکردي و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد
اي خود را یـادآوري و آن را  هر دانشجو یکی از تجربیات تدریس معلمان مدرسه: 1تکلیف 

. روایت و مقبول یا نامقبول بودن آن را مدلل تشریح کند
هایی از تدریس معلمـان بـه صـورت فـیلم و بحـث و بررسـی دربـاره تجربیـات         ارائه نمونههاها و یادآوري تجربهارائه نمونهدوم

در تدریس مطرح هاي متعددي اي که نشان داده شود اصول و روشدانشجومعلمان به گونه
.است

، تشریح اصـول و انـواع   )به عنوان یک علم(شناسی و شرح گستره موضوعی تدریس مفهومتشریح چیستی تدریسسوم
هـاي گـزارش   با اسـتناد تجربـه  (هاي تدریس و معرفی وضعیت ایران از حیث تدریس روش

.و تشریح وضعیت تدریس در چند کشور جهان) شده دانشجومعلمان
اي و بـا  هاي آن بر اساس واقعیات عمل مدرسههاي تدریسی معلمان و ضرورتتبیین نقشايبیین نقش معلم در تدریس مدرسهتچهارم

. تشریح وضعیت ایران
.در این ارتباط، نمایش یک فیلم تدریسی ضرورت دارد: عملی

-مـی هاي تدریس آگاه باشـند و چگونـه  چرا معلمان نیاز دارند از اصول و روش: 2تکلیف 
توانند چنین کنند؟

-تشریح مراحل تدریس به عنوان عمل واقعی معلم در کالس درس مشـتمل بـر مخاطـب   قسمت اول: ايمراحل تدریس مدرسهپنجم
-یابی براي یک مبحث علمی، تعیین اهداف درس، انتخاب محتوا و فرصتشناسی و منطق

.هاي یادگیريدهی محتوا و فرصتهاي یادگیري، سازمان
.نقد و بررسی منطق مراحل ذکر شده: عملی

گیري در باره زمان درس، هاي یادگیري، تصمیمانتخاب روش تدریس محتوا و ارائه فرصتقسمت دوم: ايمراحل تدریس مدرسهششم
.درس و چگونگی ارزشیابی یادگیري مخاطبان) فضا و روابط(تنظیم مکان 

.نقد و بررسی مراحل ذکر شده: عملی
اجزاي طرح درس سالیانه و اصول تهیه آن، تدوین طرح درس سـالیانه در کـالس و نقـد و    طرح درس سالیانه: ریزي تدریسرنامهبهفتم

.هاي ارائه شده در کالسبررسی نمونه
.کنندهاي کوچک به تدوین طرح درس سالیانه اقدام میدانشجویان در گروه: عملی

هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه براي موضوع مورد نظر خـود  :3تکلیف 
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.تهیه و با مدرس درس ارائه کند

اجزاي طرح درس روزانه و اصول تهیه آن، تدوین طـرح درس روزانـه در کـالس و نقـد و     طرح درس روزانه: ریزي تدریسبرنامههشتم
.هاي ارائه شده در کالسبررسی نمونه

.کنندهاي کوچک به تولید طرح درس روزانه اقدام میویان در گروهدانشج: عملی
هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه براي موضوع مورد نظر خـود  :4تکلیف 

.تهیه و با مدرس درس ارائه کند
داري، فرهنگ کالس درس، مقررات کالس درس، جـو کـالس   هاي کالسالگوها و روشمدیریت کالس درسنهم

.رس و رفتار در کالس درسد
-هـایی مـی  هاي مـدیریت کـالس  هاي کوچک به بررسی روشدانشجویان در گروه: عملی

.پردازند که به طور فرضی یا واقعی توسط مدرس معرفی شده است
محـور و  هـاي تـدریس معلـم   روش: بندي آنها بـه دو طبقـه  هاي تدریس و طبقهانواع روشهاي تدریسروشدهم

.تدریس شاگردمحور و معرفی مشروح هر یک براي بکارگیريهاي روش
اند؟بندي کردههاي تدریس را طبقههاي دیگر به چه شکلی روشبنديطبقه:5تکلیف 

محـور در کـالس   هاي تدریس معلمیادآوري کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیري روشمحورهاي تدریس معلمروشیازدهم
.درس
هاي کوچک به طراحی تدریس بر اساس این روش اقـدام و بـه   گروهدانشجویان در: عملی

.پردازندتدریس می
محور در کـالس  هاي تدریس شاگردیادآوري کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیري روشهاي تدریس شاگردمحورروشدوازدهم

.درس
م و بـه  هاي کوچک به طراحی تدریس بر اساس این روش اقـدا دانشجویان در گروه: عملی

.پردازندتدریس می
هاي توضیح در ارتباط با موضوعات درسی، اثـربخش  هاي توضیح دادن، قابلیت روشروشتوضیح دادن در کالس درسسیزدهم

.هاي تدریسساختن توضیحات در هر یک از روش
هـاي تجربـی یـا    هاي مـوثر توضـیح در موقعیـت   گفتگوي دانشجویان در باره روش: عملی
.فرضی

هاي تدریسگیري از آن در هر یک از روشها و چگونگی بهرهانواع پرسشکردن معلم در کالس پرسشچهاردهم
هاي تجربی یا هاي موثر پرسش کردن در موقعیتگفتگوي دانشجویان در باره روش: عملی
.فرضی

هـاي کالسـی   مواجهه معلم بـا پرسـش  پانزدهم
شاگردان

-هاي پرسش کردن شاگردان، چگونگی مواجهه با پرسشههاي شاگردان، انگیزانواع پرسش
هاي تدریسهاي شاگردان در هر یک از انواع روش

هاي ها در موقعیتهاي موثر پاسخگویی به پرسشگفتگوي دانشجویان در باره روش: عملی
.تجربی یا فرضی

هـا و مزایـا و   درس، انـواع آزمـون  هاي آزمون و سنجش پیشرفت تحصیلی در کالسروشسنجش یادگیري شاگردانشانزدهم
هـاي  معایب آنها براي بکارگیري در کالس درس، اهداف سـنجش در کـالس درس، روش  

.هاي تدریساعالم نتایج به شاگردان در کالس درس در هر یک از روش
هـاي  هـاي مـوثر سـنجش یـادگیري در موقعیـت     گفتگوي دانشجویان در باره روش: عملی

.تجربی یا فرضی

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
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دانشـجوي ایـن درس   . شـود جانبه آموزشگر ـ دانشـجو انجـام مـی    هاي کالس درس با مشارکت همهدر این درس، آموزش
همچنین، دانشجویان حـق دارنـد   . موظف است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع نیز بپردازند و در مباحث شرکت نماید

دقیقـه در  15ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقـت قبلـی، تـا    د و براي ارائه دیدگاهبه طرح پرسش بپردازن
گردد و به صـورت عملـی مـورد    در همه جلسات درس، یک مبحث به صورت نظري ارائه می. کالس درس به ارائه نظر بپردازند

شود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست هایی مطرح سشحال، در جلسات درس ممکن است پردرعین. گیردتمرین قرار می
تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می

مشروط به آنکه تعـداد آنهـا از   تواند براي همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ ها میاین قبیل پرسش. شود
.درصد تجاوز نکند50

منابع آموزشی . 4
استفاده از منابع مکتـوب منتشـر نشـده پـس از داوري و تاییـد شـوراي گـروه        . در این درس استفاده از منبع مکتوب الزامی است

.آموزشی براي مدت مقرر در همان رشته بالمانع است
:شود، عبارتند ازاستفاده در این درس پیشنهاد میبراي 1398منابعی که تا پایان سال 

:منابع اصلی
.سمت: تهران. ها و فنون تدریسروش: هاي آموزشیمهارت). 1392. (شعبانی، حسن- 
.مدرسه: تهران. بازاندیشی فرایند یاددهی ـ یادگیري و تربیت معلم). 1386. (مهرمحمدي، محمود- 

:منابع فرعی
مرکـز فرهنگـی   : تهران. نیم قرن تدریس و تبلیغ حجت االسالم و المسلمین قرائتی). 1395(صنعت پور امیري، حسین - 

.درسهایی از قرآن
نـازیال کریمـی و   : مترجمـان ). چـارچوبی جـامع بـراي آمـوزش اثـربخش     (هنر و علم تـدریس  ). 2007. (مارزانو، رابرت- 

.موسسه فرهنگی منادي تربیت: تهران). 1394(عبدالرحیم نوه ابراهیم 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.5
گیرد که هاي تدریس در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میارزشیابی پایانی در درس اصول و روش: ارزشیابی پایانی

ها و تجارب خود از کار عملی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس در آن دانشجویان یادگیري
. کنندارائه میهاي آموزشگر، پرسش

شود و از سوي هاي بخش عملی درس را شامل میارزشیابی ضمن نیمسال از سویی تمام فعالیت: ارزشیابی ضمن نیمسال
گیرد و دستاورد هر دو قسمت جهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته دیگر براي اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیري انجام می

.شودمی
آموزشگر در مواردي که . شودارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می: ارزشیابی تکالیف

. دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کنندمصلحت بداند، اجازه می
: شودسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می

درصد امتیاز 25: ه تکالیف و شرکت فعال در کالسـ پاسخگویی ب
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درصد امتیاز 40: ـ آزمون ضمن نیمسال
درصد امتیاز 35: ـ آزمون پایانی

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

. آمادگی مدام براي فعالیت عملی.1
. مشارکت جدي و موثر در مباحث کالس.2
. رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس.3
.رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی.4
.مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید.5
.شودظرافت و زیبائی ظاهري تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می.6
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»هاي راهنمایی و مشاورهاصول و روش«درس سرفصل 
:معرفی درس و منطق آن. 1

راهنمایی مجموعه فعالیت هاي منظم و سازمان یافته اي است که به منظور حـداکثر اسـتفاده از توانـایی هـاي بـالقوه در طـول       
سیله به مراجع کمک می شـود تـا   مشاوره رابطه رویاروي بین مراجع و مشاور است که بدان و. زندگی درباره فرد اعمال می شود

پس از شناخت خویش تصمیمات مناسبی اتخاذ نماید،از طریق مشاوره مراجع می آموزد که چگونه یک زندگی سالم و سـازنده را  
. طرح ریزي کند و بدان ادامه دهد

از طریـق  . مان مطرح بوده اسـت راهنمایی و مشاوره همواره به عنوان تسهیل کننده فرایند تعلیم و تربیت دانش آموزان براي معل
خدمات راهنمایی و مشاوره می توان به توانایی ها و محدودیت هاي دانـش آمـوزان پـی برد،یکـی از وظـایف اساسـی معلمـان        
راهنمایی و هدایت دانش آموزان می باشد به طور مسلم ارایه خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش آموزان بدون آگاهی معلمان از 

ل و روش هاي راهنمایی و مشاوره میسور نمی باشد، بنابراین الزم است دانشجو معلمـان در دوران تحصـیل خـود بـا     مبانی،اصو
مبانی، اصول و روشهاي راهنمایی و مشاوره آشنا شده تا بتوانند درآینده به عنوان معلم مدرسه نقش راهنمایی و مشاوره اي خـود  

ه عنوان یکی از دروس پایه براي دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره محسوب مـی  همچنین این درس ب. را به خوبی ایفا نمایند
هاي الزم در آنها براي کسب مهارتهاي پایه حرفه اي فراهم نموده وزمینه ساز ورود به دروس تخصصی مشـاوره  شود که آمادگی

.می باشد

مشخصات درس
ــوع درس نظــري و : ن

عملی
) 1+1(2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

هاي راهنمایی و مشاورهاصول و روش: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
با مطالعه درس مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره، با مفاهیم اساسی راهنمایی و مشاوره آشنا شده، در فرایند آموزش از مبانی و 

بهره کافی ببرد، به جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش پی ببرد و با نقش مشاوره اي معلمـان  اصول مشاوره 
همچنین از فنون و روش هاي شناخت دانش آموزان و رویکردهاي اساسی مشاوره .در فرایند تدریس و کالس درس آشنا شود

.عیت واقعی مدرسه بکار ببردو روان درمانی اطالعات کافی کسب نموده و بتواند در موق
دانشجوپس از گذراندن این درس قادر خواهد بود از اصول مشاوره در موقعیت هاي واقعی مدرسه بهره برده و با شـناختی کـه   

شـغلی و  -در زمینـه هـاي تحصـیلی   ازتفاوت هاي فردي، ویژگی ها و مسایل و مشکالت دانش آموزان پیدا می کنـد بتوانـد   
.نمایدسازشی به آنها کمک :شایستگی اساسی

pck&Ck 2کد-
1&3-3&4-
3سطح2سطح1سطح هامالك&3

ــوایی و   ــش محتــ دانــ
موضــــوعی راهنمــــایی 

ومشاوره و انواع آن

در موردمباحـــث اساســـی 
ــایی و  راهنمـــــــــــــ
ــاوره،فنون و روش  مشــــ
ــرفاً   ــاوره صـ ــاي مشـ هـ
ــده را   ــه ش ــات ارای اطالع
جمع آوري و بـدون ارایـه   
تحلیل حاصـل از مقایسـه   
آنهــــا، آن را گــــزارش  

.  نموده است

موضوعات اساسی راهنمایی 
و مشاوره و انواع آن را مورد 
ــه   ــرار داده و یافت مقایســه ق

یـک  هاي خـود را در قالـب   
گزارش منسجم ارایه نمـوده  

است

مباحث اساسی راهنمـایی و  
مشــاوره وانــواع آن، تفــاوت 
وتشابه مفاهیم ورابطه آنهـا  
با یکدیگررا مورد مقایسـه و  
ارزیــابی قــرارداده و دالیــل 
خود را در قالب یافته ها بـه  
صورت یک گزارش منسجم 

.ارایه نموده است



٩١

نقش و وظـایف کارکنـان   
با فرایند مدرسه در رابطه 

راهنمایی و مشاوره دانش 
آموزان

ــایف    ــش و وظ ــاره نق درب
کارکنان مدرسه  در مـورد  
راهنمایی و مشاوره دانـش  
ــات   ــوزان صــرفاً اطالع آم
ارایه شده را جمـع آوري و  
بدون ارایه تحلیل حاصـل  
از مقایســـه آنهـــا، آن را  

.  گزارش نموده است

ــان   ــایف کارکن ــش و وظ نق
مایی مدرسه را در فرایند راهن

و مشاوره دانش آموزان مورد 
ــه   ــرار داده و یافت مقایســه ق
هاي ناشی از این مقایسه را 
ــزارش   ــک گـ ــب یـ در قالـ

منسجم ارایه نموده است

ــان   ــایف کارکن ــش و وظ نق
مدرســـــه را در فراینـــــد 
راهنمایی و مشـاوره دانـش   
آموزان وتفاوت وتشابه آنهـا  
با یکـدیگررا مـورد مقایسـه    

و وتجزیه و تحلیل قرارداده
یافته هاي خود را به صورت 

.مکتوب گزارش نموده است

ــی   ــاي اساسـ رویکردهـ
مشاوره و روان درمـانی و  

کاربردهاي آنها 

درباره رویکردهـاي اصـلی   
مشـــاوره و روان درمـــانی 
صرفاً اطالعات ارایه شـده  
را جمع آوري و بدون ارایه 
تحلیل حاصـل از مقایسـه   
آنها، آن را گزارش نمـوده  

.  است

یم اساسی رویکردهـاي  مفاه
اصلی مشاوره و روان درمانی 
را مورد مقایسـه قـرار داده و   
یافته هاي خـود را در قالـب   
یک گزارش منسـجم ارایـه   

نموده است

مباحــث مهــم رویکردهــاي 
اصلی مشاوره وروان درمانی 
ــا    ــا ب ــابه آنه ــاوت وتش وتف
یکــدیگررا مــورد مقایســه و 
ارزیــابی قــرارداده و دالیــل 

قالب یافته ها بـه  خود را در 
صورت یک گزارش منسجم 

.ارایه نموده است

برنامــه هــاي راهنمــایی و 
مشاوره در نظام آموزش و 

پرورش 

ــاي    ــه هـ ــاره برنامـ دربـ
راهنمـــایی و مشـــاوره در 
ــرورش  نظــام آمــوزش و پ
ــرفاً   ــران صـ ــان وایـ جهـ
ــده را   ــه ش ــات ارای اطالع
جمع آوري و بـدون ارایـه   
تحلیل حاصـل از مقایسـه   
آنها، آن را گزارش نمـوده  

.  است

ــایی و    ــاي راهنم ــه ه برنام
مشاوره در آموزش و پرورش 
ایران را با سایر کشورهامورد 

داده و دالیـل  مقایسـه قـرار  
خود را در قالب یک گزارش 

منسجم ارایه نموده است

ــایی و   ــاي راهنم ــه ه برنام
ــوزش و   ــاوره در آمــ مشــ
پـــرورش ایـــران وتفـــاوت 
وتشابه آن بـا برنامـه هـاي    
مشاوره درسـایر کشـورها را   
ــابی    ــه و ارزی ــورد مقایس م
قرارداده ویافته هاي خود را 
به صورت مکتوب ودر قالب 

ایـه  یک گزارش منسـجم ار 
.نموده است

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

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

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب فصل از منابع معرفی شده -1
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
مقایسه مفاهیم راهنمایی، مشاوره و روان درمانی و بیان تفاوت هاي آنها-3

: فعالیت عملکردي
آن در کالس درستحلیل و مقایسه اهداف و خدمات راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش -

رویکردهاي اساسی مشاوره و روان درمانی: فصل دوم
مشاور و انتخاب نوع رویکرد درمانی-
رویکردهاي درمانی متمرکز بر زمینه-
رویکردهاي درمانی متمرکز بر هیجانات-
رویکردهاي درمانی متمرکز بر تفکر و باور-
رویکردهاي درمانی متمرکز برعمل و رفتار-
دهاي درمانی یکپارچه نگر و التقاطیرویکر-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
مقایسه رویکردهاي درمانی مختلف و بیان تفاوت هاي آنها-3

: فعالیت عملکردي
مشاوره و روان درمانی و ارایه گزارش آن در کالس درستحلیل و مقایسه رویکردهاي اساسی-1
تحلیل کاربرد رویکردهاي اساسی مشاوره و روان درمانی در محیط واقعی مدرسه توسط دانشـجویان رشـته مشـاوره و ارایـه     -2

گزارش کتبی آن به مدرس

انواع راهنمایی و مشاوره و الگوهاي آن: فصل سوم
موضوعانواع راهنمایی از نظر -
انواع راهنمایی از نظر شیوه اجرا-
انواع مشاوره از نظرموضوع-
انواع مشاوره از نظر شیوه اجرا-
الگوهاي رایج راهنمایی-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -1
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مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
راهنمایی و مشاوره از نظر موضوع و شیوه اجرا و بیان تفاوت هاي آنهامقایسه انواع-3
مقایسه الگوهاي  راهنمایی وبیان شباهت ها و تفاوت هاي آنها-4

: فعالیت عملکردي
تحلیل و مقایسه الگوهاي راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درس-1
وره و بیان کاربرد هریک از آنها درمحیط واقعی مدرسه تهیه جدول مقایسه انواع راهنمایی و مشا-2

روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره: فصل چچهارم
تعریف روش و فن-
روش هاي راهنمایی و مشاوره-
مشاهده،مصاحبه،پرسشنامه،شرح حـال نویسـی،واقعه نویسـی،مقیاس درجـه بنـدي رفتـار،گروه سـنجی،مطالعه        (فنون راهنمایی-

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

آرام بخشـی،  بستن، تعیین تکلیف، پایان دادن به جلسه، همدلی، مواجهه سازي، تفسیر و بینش، رهبري، ایفاي نقش، تسکین یـا  
)ارجاع

مهارت هاي مشاوره -

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -1
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره با یکدیگر و بیان تفاوت هاي آنها-3
و تحلیل مشاهدات به صورت مکتوب) فیلم/ مستقیم(تخصصان مشاهده اجراي فنون مشاوره توسط م-4

: فعالیت عملکردي
تحلیل و مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درس-1
-3، و ارایه گزارشی ازآنها بـه مـدرس    ....طراحی و اجراي یک نمونه از هر کدام از فنون راهنمایی نظیر مشاهده، مصاحبه و -2
یان کاربرد هریک از فنون راهنمایی و مشاوره درمحیط واقعی مدرسه در قالب گزارش کتبیب

در مـورد یـک نفـر از دانـش     )فیلم / مستقیم(اجراي فنون مشاوره توسط دانشجویان رشته مشاوره با توجه به مشاهدات خود -4
تصویري و کتبی آن به مدرس-آموزان و ارایه گزارش صوتی

و وظایف کارکنان مدرسه در برنامه راهنمایی و مشاوره دانش آموزاننقش : فصل پنجم
نقش و وظایف مدیرمدرسه-
نقش و وظایف معلم مدرسه-
نقش و وظایف مشاورمدرسه-
نقش و وظایف مربی پرورشی مدرسه-
نقش سایر متخصصان در فرایند راهنمایی و مشاوره -
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هنقش خانواده در فرایند راهنمایی و مشاور-
نقش دانش آموز در فرایند راهنمایی و مشاوره-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
مدرسه و بیان تفاوت مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی پرورشی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشاوره -3

هاي آنها
: فعالیت عملکردي

تحلیل و مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی پرورشی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشـاوره مدرسـه  و   -1
ارایه گزارش آن در کالس درس

جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش: فصل ششم
نمایی و مشاوره در دوره هاي تحصیلی ابتدایی و متوسطهبرنامه هاي راه-
نقش و عمل مشاور در دوره هاي تحصیلی ابتدایی و متوسطه-
ساختار و تشکیالت راهنمایی ومشاوره در آموزش و پرورش ایران-
خدمات و وظایف مراکز مشاوره دانش آموزي وخانواده در مناطق آموزش و پرورش-
کز مشاوره دانشجویی در دانشگاههاخدمات و وظایف مرا-
مشاوره در موسسات و مراکز بهداشت روانی-

تفاوت هاي فردي در بین دانش آموزان مدرسه-
در نظر گرفتن تفاوت هاي فردي در راهنمایی و مشاوره با دانش آموزان-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -
سی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرسمشارکت در بحث هاي کال-2
مقایسه برنامه هاي راهنمایی و مشاوره درمدارس ابتدایی و متوسطه و بیان تفاوت هاي آنها-3
مقایسه دانش آموزان از نظر تفاوت هاي فردي در ابعاد مختلف-4

: فعالیت عملکردي
مدارس ابتدایی و متوسطه و ارایه گزارش آن در کالس درستحلیل و مقایسه برنامه هاي راهنمایی و مشاوره در -1
تحلیل و مقایسه برنامه هاي راهنمایی و مشاوره در مراکز مشاوره دانش آموزي، خانواده و دانشجویی و ارایـه گـزارش کتبـی    -2

آن به مدرس
ه و ارایـه گـزارش کتبـی آن بـه     مقایسه تفاوت هاي فردي دونفر از دانش آموزان یک مدرسه توسط دانشجویان رشته مشاور-3

مدرس

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظري به 

برقراري ارتباط میان آموخته هاي . همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است
اي یادگیري خارج از محـیط آموزشـی،برقراري پیونـد میـان نظـر و      کالسی و الزامات محیط آموزشی، بهره گیري از فرصته
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عمل در محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی دانشجویان در انجام فعالیـت هـاي عملکـردي توسـط مـدرس از      
راهبردهاي تدریس این درس می باشد که منجر به درك عمیق تر مطالب وبکارگیري دانـش نظـري راهنمـایی و مشـاوره     

یادگیري غیر مستقیم نیـز مسـتلزم مطالعـه فـردي و درك     .دانشجو معلمان در موقعیت هاي واقعی مدرسه خواهد شدتوسط
.شناختی فرد در موقعیت هاي مختلف محیط آموزشی می باشد

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

ی و مشـاوره، تهـران، انتشـارات    مبـانی و اصـول راهنمـای   ). زیر چاپ(قدمی، سید امیر؛ همت، نورعلی و نبوي، سید صادق -
دانشگاه فرهنگیان

.ترجمه مهدي گنجی، تهران، نشر ساواالن. اصول ومبانی مشاوره). 1390(تی.گالدینگ، ساموئل -
.تهران، انتشارات رشد. مقدمات راهنمایی ومشاوره). 1390(شفیع آبادي، عبداهللا -

:منابع فرعی
مایی و مشاوره، مشهد، نشرتمرینکلیات راهن). 1391(اصغري پور، حمید-
زمینه مشاوره و راهنمایی، ترجمه باقر ثنایی و همکاران،انتشارات رشد ). 1386(گیبسون، رابرت و میشل، ماریان-
راهنمایی و مشاوره در دوره هاي تحصیلی، تهران، انتشارات رشد ). 1379(صافی ، احمد-
ون مشاوره و روان درمانی، تهران، نشر دانژه فن). 1391(تمدنی، مجتبی و بهمنی، بهمن -
اصول و روش هاي راهنمایی و مشاوره،تهران،انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی ). 1371(حسینی بیرجندي، سید مهدي -

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره10به میزان ) ترکیبیباز پاسخ،بسته پاسخ، چندگزینه اي و یا (آزمون مباحث نظري: ارزشیابی پایانی
نمره2عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی: ارزشیابی فرآیند

نمره8عملکردي) فعالیت(مجموعه تکالیف: ارزشیابی پوشه کار
. مـی شـود  ارزشیابی از یادگیرنده براساس تکالیف یادگیري در طول نیمسال،تکالیف عملکردي و آزمون پایان نیمسال انجام

.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(مبناي ارزیابی تکالیف
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»ارزشیابی از یادگیري«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

و انـدازه  درس ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان یک حوزه تخصصی در بردارنده دروس متعددي چـون آمـار، روش تحقیـق    
در واقع این درس کمک میکند تا بتوان میزان تحقق اهداف کلی از آموزش را مـورد ارزیـابی قـرار داده، سـطح     . گیري می باشد

اسـتفاده و بکـارگیري الگوهـاي متعـدد     . کیفی آموزش را ارتقا بخشیده و بطور نظامند اثرات آنرا مورد بازبینی و واکاوي قـرار داد 
درخصوص برنامه هاي درسی به معلمان کمک می کنـد تـا نیازهـاي آموزشـی را شناسـایی نماینـد و در       ارزشیابی براي قضاوت 

.سازماندهی مطالب و محتواي درسی انتقال دانش، نگرش و باالبردن سطح مهارتها را بهبود بخشند
مشخصات درس

عملی/ نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

:پیشنیاز

ارزشیابی از یادگیري:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
انواع آزمونها و الگوهـاي ارزشـیابی را پیـاده سـازي     با کسب مهارت در حوزه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قادر باشد 

، نحوه محاسـبه ضـریب   یب دشواري آزمونمحاسبه ضرنماید و در خصوص اهداف ارزشیابی، آزمونهاي عملکردي، 
.پایایی و آزمونهاي ارزیابی عملکرد گزارشی را ارائه نماید :شایستگی اساسی

CK1-1&2-1
&

PK2-2&3-2
3سطح2سطح1سطح هامالك

دانشجو قادر است انواع رویکرد ارزشیابی
الگوهاي ارزشیابی را نام 

. ببرد

دانشجو قادر است در طبقـه  
بندي از نقاط قوت و ضـعف  
الگوهاي ارزشیابی ارائه دهد 
و بر همین اساس الگوهـا را  

. درجه بندي نماید

دانشجو قـادر اسـت الگوهـا    
ــل  ــورد تحلی ارزشــیابی را م
قرار داده و کاربرد هـر یـک   
را در نمونه اي عینی مـورد  

. نقد و بررسی قرار دهد
دانشجو قادر است انواع آزمونهاي عملکردي

آزمونهاي عملکـردي را  
. طبقه بندي نماید 

ــواع  ــادر اســت ان دانشــجو ق
آزمونها را مقایسـه نمـوده و   
براي هریـک نقـاط قـوت و    

. ضعف را مشخص نماید

دانشــجو قــادر اســت انــواع 
ــه   ــردي را ب ــا عملک آزمونه
لحاظ کاربردي مورد نفـد و  

. تحلیل قرار دهد
محاسبه ضریب 

و رواییپایایی 
دانشجو قـادر اسـت در   
ــایی و  حــوزه تعیــین پای
روایـی تعریفـی را ارائــه   

دهد

دانشجو قادر است محاسبات 
مربــوط بــه تعیــین روایــی و 
پایــایی آزمونهــاي پیشــرفت 

. تحصیلی را انجام دهد

دانشجو قادر اسـت ضـریب   
ــواع   ــی انـ ــایی و روایـ پایـ
آزمونهاي پیشرفت تحصیلی 

د را محاسبه نماید و مورد نف
. و بررسی قرار دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسنوبت بحث
گیـري،  آزمون، اندازه: تعاریف و اصطالحاتاول

ارزشیابی، مقیاسها و انواع آن،
باذکر تعاریف و مثالهاي گوناگون تعاریف 

شناسایی مشخص و نقاط تفاوت و تشابه 
.و تحلیل گردد

از دانشجویان خواسته شود بـا مراجعـه بـه    
منایع متعدد تعاریف مختلفی گـرآوري و در  

.قالب جدولی ارائه نمایند
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نمونه هایی از آزمونها در کالس مطرح و انواع آزمونها و ویژگی آنهادوم
بر چگونگی و نحوه ساخت آنها بحـث و  

.تبادل نظر شود

ته شود نمونـه هـایی از   از دانشجویان خواس
آزمونها را در پژوهشها یافته و با ویژگیهاي 

.آنها تطابق بدهند
بحث و تبادل نظر در خصوص ارزشـیابی  رویکردهاي مطرح در ارزشیابیسوم

و دیدگاه مقایسه اي با توجه بـه اهـداف   
مطرح شود و با ذکر مثال هاي گوناگون 
الگــوي متناســب بــا هــر ســاختار مــورد 

قرار گیردبررسی 
مراحل ارزشیابی آموزشی، تحلیل موقعیت، چهارم

اهداف و مولفه هاي ارزشیابی آموزشی
در این جلسـه بـا نمـایش فـیلم مرحلـه      
تحلیل موقعیت مورد بررسی قرار گرفتـه  
و هدفها و پیش نیازها با بحث و گفتگـو  

.مورد واکاوي قرار بگیرد

از دانشــجویان خواســته شــود کــه فــیلم را 
بررســی و نکــات مطــرح شــده در مجــددا

خصوص اهداف و پـیش نیازهـا را بـازبینی    
.مجدد و گزارش جدید ارائه نمایند

تعریف، اهـداف، مراحـل، روشـها و طبقـه     پنجم
بندیهاي طرح ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

با ارائه نمونه هایی از انـواع طـرح هـاي    
ارشیابی پشـیرفت تحصـیلی، ویژگیهـا و    

طرحها مورد تحلیل و سطوح طبقه بندي 
.بررسی قرار گیرد

از دانشجویان خواسته شود که بـا انتخـاب   
یک درس مشـخص یـک نمونـه از طـرح     
ارزشــیابی پیشــرفت تحصــیلی آمــاده و در 

.کالس ارائه نمایند
انواع آزمونها و کاربرد آنها و قواعـد هـر   ششم

یک
با طـرح نمونـه هـاي متفـاوتی از انـواع      

قوت و ضـعف  آزمون ها در کالس نقاط
هــر یــک از آزمونهــا بــه نقــد و بررســی 

.گذاشته شود

از دانشجویان خواسته شود با طراحی یـک  
نمونه ترکیبی از انواع آزمونها ویژگیهاي هر 

.یک از آزمونها را مورد ارزیابی قرار دهند

نمونه هاي متعددي از طـرح هـا توسـط    طرح نمونه هاي عملی در کالسهفتم
ــایی  ــجویان شناس ــاي  دانش ــه ه و نمون

طراحی شده توسـط ایشـان را در گـروه    
.نقد و بررسی نمایند) کالس(

از دانشجویان خواسـته شـود نمونـه هـاي     
طراحی شده و بررسی شده را مورد بازبینی 

.قرار دهند

تعریف آزمونهـاي عملکـردي و انـواع آن،    هشتم
مراحل تهیـه آزمونهـاي عملکـردي، روش    

ــاي   چک لیستواقعه نگاري ، چگونگی تهیه  ــار آزمونه ــه ک ــک نمون ــه ی ــا ارائ ب
عملکردي و چگونگی مقیاس بندي انهـا  
در کالس به صورت عملی تهیه و نمونه 
طراحی انجام شده در جلسه قبل در این 

.قالب اجراي مجدد گردد

از دانشجویان خواسته شـود یـک نمونـه از    
روشهاي سنجش مشاهده اي را انتخـاب و  

ــه  ــتفاده از روش واقع ــا اس ــک ب ــاري ی نگ
.گزارش ارائه نمایند

شرایط اجراي آزمون، نحوه نمـره گـذاري،   نهم
نحوه تفسـیر اطالعـات، محاسـبه ضـریب     

دشواري آزمون

یـک نمونـه از آزمونهـاي اجـرا شـده در      
کالس ارائه و موارد و مباحث کالس بـا  

.نمونه تطبیق و واکاوي گردد

از دانشــجویان خواســته شــود یــک نمونــه 
د تحلیل و بررسـی قـرار داده،   آزمون را مور

اطالعـات انـرا تفســیر و ضـریب دشــواري    
.آزمون را محاسبه نمایند

نقش و کاربرد آمار توصیفی در تفسـیر داده  دهم
ــهاي    ــزي و شاخص ــهاي مرک ــا، شاخص ه

پراکندگی

به ذکر دالیلی اهمیـت بکـارگیري آمـار    
توصیفی در تحلیل آزمونها پرداخته شـود  
و شاخصهاي مرکزي و پراکندگی با ذکر 

ــش    ــود در بخ ــته ش ــجویان خواس از دانش
شاخصهاي مرکزي از میانگین و در بخـش  
شاخصهاي پراکنـدگی واریـانس و ضـریب    
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و همبستگی مثالها و نمونـه هـایی تمـرین    .مثال حل و تمرین شود
.نمرات آزمونهاي قبلی محاسبه گردد

در نمونه هاي آزمونهاي قبلی محاسابات تعیین روایی، اهمیت  و انواع آنیازدهم
روایی در کالس درس بطور عملی انجام 
و انــواع آن مــورد بحــث و گفتگــو قــرار 
گرفته و ترجیحا براي هر مورد نمونه اي 

.انجام شود

ــود در    ــته ش ــجویان خواس ــوارد از دانش م
آزمونهاي قبلی روایـی آزمونهـا محاسـبه و    

.گزارش گردد دوازدهم

ــایی، نحــوه  سیزدهم ــایی، روشــهاي پای تعریــف پای
محاسبه ضریب پایایی

روش محاسبه پایایی در نمونه ذکر شـده  
.محاسبه و موارد دیگر نیز طرح شود

از دانشجویان خواسته شود نحـوه محاسـبه   
پژوهشی مورد بررسی پایایی را در چند کار 

.قرار دهند
هدفهاي ارزشیابی، تعریف ارزشیابی ، انواع چهاردهم

ارزشیابی
موارد و رئوس درس در کالس به بحـث  
و گفتگو گذاشته شـود و نمونـه هـایی از    

.انواع ارزشیابی بررسی گردد

از دانشجویان خواسته شود در یک جـدول  
ــیابی را   ــا و شــباهتهاي ارزش ــواع، تفاوته ان

.ترسیم نمایند
ــاحبه،   پانزدهم ــت، مص ــاهده موقعی ــهاي مش روش

نظرخواهی
روشهاي ارزشیابی مورد تحلیل و بررسی 
قرار گرفته و محاسب و معایـب هریـک   

.مورد نقد و بررسی قرار گیرد

از دانشجویان خواسته شود در یـک نمونـه   
نفري روشهاي 5عملی و در جامعه کوچک 

.ارائه دهنداین جلسه را اجرا و گزارشی 
آزمونهاي ارزیابی عملکـرد آموزشـی، خـود    شانزدهم

سنجی، ارزیابی همکاران
رئوس مطرح در این جلسه مورد بحث و 
گفتگو قرار گیرد و محاسن و معایب هـر  

.یک طرح و نقد و ارزیابی گردد

ــیابی    ــود ارزش ــته ش ــجویان خواس از دانش
پیشــرفت تحصــیلی را در طرحــی جــامع و 

قالب یک کـار پژوهشـی   بطور یکپارچه در
طی یک هفته تـا زمـان برگـزاري آزمـون     

.پایان ترم ارائه نمایند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
این درس به دلیل ماهیت عملی پیشنهاد میشود که به صورت حل مسئله و پروژه اي انجام شود و بیشـتر مفـاهیم بـه صـورت     

.شودتحلیلی و با ارائه نمونه هاي مشابه تدریس 
منابع آموزشی. 4

: منبع اصلی
.روشهاي اندازه گیري و ارزشیابی آموزشی، دکتر علی اکبر سیف، نشر دوران

:منبع فرعی
.ارزشیابی آموزشی، دکتر عباس بازرگان، ناشر سمت

.دانشگاه پیام نور: روشهاي ارزشیابی آموزشی، دکتر علیرضا کیامنش، ناشر
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
.نمره ارزیابی کارعملی که در جلسه آخر براي دانشجویان تعیین گردیده است6

نمره آزمون کتبی14: ارزشیابی پایانی
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»کاربرد هنر در آموزش«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

معلمان باید با -دانشجواز این رو . کاربرد هنر در آموزش به حوزه پیوند بین نظریه و عمل در برنامه درسی هنر می پردازد
حوزه هاي کاربردي هنر آشنا شده و  بتوانند به صورت عملیاتی، فرصت هاي یادگیري هنر را کسب کنند تا بتوانند در حوزه 

این درس توجه دانشجویان به برنامه . آموزش به دانش آموزان مدارس به عنوان معلمانی توانمند در حوزه هنر ایفاي نقش کنند
.  ه صورت  تلفیقی جلب کرده و تجارب نوین هنر را به آنها معرفی می کنددرسی هنر ب

مشخصات درس
تربیتی: نوع درس
واحد عملی1:  تعداد واحد
ساعت 32:  زمان درس

-: پیشنیاز

کاربرد هنر در آموزش:  نام درس

:بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد : پیامدهاي یادگیري/ اهداف

.مفهوم هنر و رابطه آن با مفهوم سواد را شناسایی کند-
.ابعاد چهارگانه هنر در آموزش را به روشنی درك کند-
.رابطه هنر و تلفیق با سایر دروس را درك کرده و بکار بگیرد-
.برنامه درسی و آموزش هنر را در نگاه جهانی به همراه تجارب نوآورانه بشناسد- :شایستگی اساسی

CK -کدهاي
2-1و 1-1
PCK -کدهاي
3-1 ،3-2 ،3-3 ،3-4

3سطح2سطح1سطح هامالك
به خلق اثر هنري تولید هنري 

ساده با استفاده از الگو 
. بپردازد

به خلق اثر هنري 
.متفاوت از الگو بپردازد

آثار هنري جدیدي بدون 
استفاده از الگو و منحصر 

.به فرد تولید کند
به مشاهده آثار تاربخی هنريتاریخ 

پیرامون خود واکنش 
.نشان بدهد

نسبت به آثار تاریخی و 
رابطه هنر و فرهنگ 

.حس مثبتی داشته باشد

رابطه هنر و فرهنگ و 
تاریخ را به درستی درك 
کرده و به تحلیل عمیق 

.بپردازد
حساسیت بصري نقد هنري 

نسبت به پدیده هاي 
. هنري داشته باشد

هاي ها و کیفیتویژگی
پیچیده و ظریف مستتر 
در آثار هنري و محیط 
پیرامون خود را درك 

کند

هاي ها و کیفیتویژگی
پیچیده و ظریف مستتر در 
آثار هنري و محیط 
پیرامون خود را درك کرده 

. و تفسیر و نقد کند
زیبایی 

شناسی 
در گفتگوي دائمی 
دربارة ماهیت هنر 

. شرکت کند

هاي مالكبر اساس
دقیق به قضاوت دربارة 

.هنر  بپردازد

هاي دقیق بر اساس مالك
به قضاوت دربارة هنر  و  

.بپردازددفاع از آن



١٠٠

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن فرصت. 2
کلیات و اهمیت کاربرد هنر در آموزش -فصل اول

هنر و بازاندیشی مفهوم سواد -
پیامدهاي تربیت هنري-
تربیت چندفرهنگیهنر و -

:تکلیف یادگیري
. دانشجویان به شرح پیامدهاي تربیت هنري در تعلیم و تربیت بپردازند

تولید آثار هنري -فصل دوم
. آموزان یاري رساندگرایی مورد نیاز براي عملکرد هنري با کیفیت باال به دانشها و توسعۀ تخیلبراي کسب مهارت-
. هایی براي توسعه تخیل گرایی آنها فراهم شودرا طراحی کنند که مهارتدانشجویان باید برنامۀ درسی-
دانشجویان با دامنه وسیعی از رسانه ها، ابزارها، تجهیزات و فنونی که توسط هنرمندان به کار گرفته می شوند، آشنا می -

ابزارهایی که تولید هنري را رشد و شکل می دهد، را می همچنین  سوژه ها، موضوعات درسی، نهادها و سایر . شوند
.شناسند

مهارت هایی نظیر کاربرد رسانه ها، . دانشجویان می توانند مهارت ها و سنت هاي هنروري و هنرمندي را یاد بگیرند-
. وسایل مختلف و به کارگیري ظرفیت ها و قابلیت هاي آنان

ساسات مختلف خود را در یک شکل تجسمی از طریق دستیابی به راه هاي دانشجویان می توانند افکار، ارزش ها و اح-
. پاسخگو و فعالیت هایی که هنرمندان انجام می دهند، بیان کنند

:تکلیف عملکردي
هاي فنی مورد نیاز براي انجام کار شان را پرورش دهند و مهارتگراییدانشجویان باید احساساتشان را توسعه دهند، تخیل-

. صحیح با مواد آموزشی را کسب کنند
هاي الزم براي دستیابی به این دانشجویان باید لذت ناشی از خلق آثار تجسمی را تجربه کنند و فرصت کسب مهارت-

.بخش را داشته باشندتجربۀ لذت
. به صورت پوشه کار ارائه شود-

تاریخ هنري-فصل سوم
دانشجویان بر . که هنر در آن پدید آمده، می پردازنددر برنامۀ تربیت هنري دانشجویان به درك زمینۀ تاریخی و فرهنگی

آن را به صورت کاربردي مورد توجه قرار می اساس آثار مختلف تاریخی، هنري، فرهنگی به حوزه تاریخ هنر ایران آگاهی یافته و 
.دهند

مثل تاریخ تولد و مرگ، سوابق و تجارب اولیه، اطالعـات در مـورد آثـار هنـري     : اطالعات واقعی در مورد هنرمندان-
. مثل توصیف فیزیکی، موضوعی و شرایط
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...) رنـگ، فضـا و  (ثر هنـري  ، یعنی توصیف کردن و تحلیل کردن حلقه هاي ارتباطی در یک اتحلیل صوري اثر هنري-
به عنوان مبنایی براي فهم این که چگونه اثر هنري متناسب با خصوصیات یک هنرمند و یا هماهنگ با یـک جنـبش یـا    

. سنت هنري است
شامل اطالعاتی دربارة وسایل و مواد مورد استفاده، ابزارها و روش هاي به کار برده شـده و تغییـرات   : تحلیل اثر هنري-

. اثر هنري که ناشی از گذر زمان یا سایر تأثیرهاي محیطی استحاصله در
یعنی بررسی ارتباط میان آثار هنري و محیط اجتماعی، سیاسی و فرهنگـی و شـناخت   : )بستر(روابط مربوط به زمینه -

.تأثیر آن بر آثار مورد نظر

:تکلیف عملکردي
دانشجویان باید رابطۀ میان هنر و فرهنگ را دریابند؛ مثالً اینکه فناوري و ایدئولوژي در یک مقطع خاص چه تأثیري در آثار -

.  هنري هنرمندان گذاشته است
. به تحلیل صوري، واقعی و روابط زمینه ها در یک یا چند اثر هنري ملی یا بین المللی بپردازند-

. دبه صورت پوشه کار ارائه شو-
نقد هنري-فصل چهارم

نگریستن شکلی از پیشرفت شناختی . هاي هنري را بیاموزنددانشجویان باید چگونگی دیدن و صحبت کردن دربارة کیفیت-
. بنابراین دانشجویان با نگاهی متفاوت به آثار و پدیده هاي هنري می نگرند و تکنیک هاي نقد آثار هنري را می آموزند. است
مل کاربرد زبان، نگارش متفکرانه و هوشمندانه و صحبت کردن درباره هنر است که از طریق آن فرد می نقادي هنري شا-

.تواند به نحوي بهتر و پربارتر نقش و جایگاه هنر را در فرهنگ و جامعه درك کند و براي آن ارزش قائل شود
: دانشجویان مراحل چهارگانه نقادي هنري را باید بیاموزند-
ه مرحله توصیف بر ابعادي تأکید دارد که ما از طریق آنها به درك کلی امور می رسیم اما می تواند بحث اگرچ:توصیف.1

گاهی ممکن است فردي رنگی را قرمز ببیند اما فرد دیگري آن را نارنجی ببیند و یا یک نفر شکلی را . هاي عمیقی را پدید آورد
.به هر حال از طریق توصیف است که می توان زبان را دقیق تر نشان داد.مربع ببینند ولی فرد دیگر آن را چند ضلعی ببیند

اگرچه تحلیل یک مبناي ادراکی دارد اما از مرحله توصیف یک گام فراتر می رود و فراگیر را وادار می کند تا :تحلیل.2
فراگیر باید بتواند بین تقارن و نامتقارن تفاوت قائل شود، رسانه هاي هنري را . ساختار یا ترکیب یک اثر هنري را تحلیل کند

آیا دانشجویان می توانند از زبان طراحی استفاده کنند یا خیر؟. حساس باشدتشخیص دهند، نسبت به کیفیت هاي رنگ و خط 
در مرحله تفسیر، دانشجویان به سطوح تخیلی تر قدم می گذارد و از او خواسته می شود تا درباره معناي مستتر در :تفسیر.3

خواسته می شود تا بین ساختار موجود در براي انجام این کار از دانشجو. اثر هنري و یا هدف موجود در ذهن هنرمند تأمل کند
در این مرحله درباره اثر هنري سوال هاي . اثر هنري و جهتی که هنرمند فراگیر را به آن سمت می کشاند، ارتباط برقرار کند

.مختلفی مطرح می شود و ویژگی آنها، این است که سواالت باز هستند و پاسخ درست یا غلط ندارند
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این قضاوت نتیجه اي است که بیانگر موفقیت یا شکست اثر . فرایند نقد به طور طبیعی با قضاوت خاتمه می یابد:قضاوت.4
قضاوت هاي شکل گرفته در این حالت به بحث گذاشته . هنري است و جایگاه آن در مقایسه با سایرآثار هنري نشان می دهد

. تر است نه معلمان دوره ابتدایینمی شوند زیرا این وظیفه نقادان و خبرگان حرفه اي
تکلیف عملکردي

هاي پیچیده و ظریف مستتر حساسیت بصري باید در دانشجویان پرورش یابد تا به اتکاي آن بتوانند خصوصیات و کیفیت-
.در آثار هنري و محیط پیرامون خود را درك و توصیف کنند

. اثر هنري ملی بکار بگیرندجلسه در مورد یک 4مراحل چهارگانه نقد هنري را در طول -
. به صورت پوشه کار ارائه شود-

زیبایی شناسی -فصل پنجم
. کنندهایی است که هنرها  ایجاد میهدف دیگر تربیت هنري مربوط به ارزش-
توجه دانشجویان به فرایند آفرینش هنرمندانه، پدیده هنري، تفسیر و شناخت، ارزشـیابی انتقـادي،  زمینـه فرهنگـی و     -

. اجتماعی آن معطوف شود
زیبایی شناسی به دانشجویان یاد می دهد که به طور فلسفی بیندیشند، پرسش ها و پاسخ هـاي ممکـن کـه بـه طـور      -

. سی تاریخی هنر به وجود می آید را مورد بررسی قرار دهندطبیعی در مسیر ساختن، نقادي و برر

: تکلیف عملکردي
.دانشجویان باید  گفتگوي دائمی دربارة ماهیت هنر شرکت کنند-
. براساس مالك هاي زیباشناسانه به قضاوت دربارة هنر و دفاع از آن بپردازند-

هنر و برنامه درسی تلفیقی-فصل ششم
برنامۀ درسی . شودهاي درسی هنري و غیرهنري تلفیق میاین دیدگاه به آن برنامۀ درسی هنر اشاره دارد که با دیگر برنامه

: شودتلفیقی هنر عموماً در یکی از چهار نوع ساختار برنامۀ درسی سازماندهی می
یا فرهنگی خاص را بشناسند؛ مثل مطالعۀ شود تا به فراگیران کمک کند تا دورة خاص تاریخی گاهی از هنر استفاده می-

. هاي ماتئو برادي، و یا موسیقی و معماري آن دوره و طرز پوشش افراد طبقات اجتماعیجنگ داخلی در کنار عکس
مانند . ها میان هنرها را بشناسندها و تفاوتشود تا شباهتدومین شکل تلفیق حالتی است که در آن به فراگیران کمک می-

. ناي ریتم در موسیقی با معناي ریتم در هنرهاي تجسمیتفاوت مع
. ها قابل شناسایی استسومین شکل تلفیق، شناسایی ایدة اصلی است که در هنر در دست انجام و یا در دیگر حوزه-
کنند اي را تعریف یا بیانتوان از دانشجویان خواست که مسئلهمی. مسئله استچهارمین نوع تلفیق مربوط به تمرین حل-

آموزان دبیرستانی خواسته شود که براي هاي مختلف است؛ مثالَ اگر از دانشکه مستلزم در نظر گرفتن دیسیپلین
هاي فیزیکی مواد ها باید مالحظات طراحی، رشد کودك، ویژگیدبستانی یک بازي طراحی کنند، آنآموزان پیشدانش

این امر را می توان به صورت عملی با دانشجویان . ر نظر بگیرندشناسی را دآموزشی، ترکیب این موارد و مسائل زیبا
.تمرین کرد
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: تکلیف عملکردي
به صورت تلفیقی یک ... دانشجویان با استفاده از فعالیت هاي هنري مختلف براي یک درس مانند علوم، ریاضی، فارسی و -

. برنامه درسی طراحی کند و متناسب با آن به صورت عملی آن برنامه درسی تلفیقی را اجرا کند
. به صورت پوشه کار ارائه شود-

تجارب نوآورانه آموزش هنر-فصل هفتم
در این فصل دانشجویان با تجارب بین المللی در حوزه آموزش هنر آشنا می شوند و کاربرد هنر در آموزش را به صورت -

. واقعی درك می کنند
همچنین برخی مجامع بین المللی در حوزه آموزش هنر به صورت الکترونیکی و کتابخانه اي به دانشجویان معرفی می شود -

. د عالقه خود به کسب دانش و مهارت هاي حرفه اي بپردازندتا در حوزه هاي هنري مور
: برنامه هاي آموزش هنر عبارتند از

کنفرانس جهانی آموزش هنر -
) TETAC(پروژه تتاك -
پروژه رامبرانت        -
آشنایی با مجامع تخصصی، سایت هاي اینترنتی و نشریات آموزش هنر -

تکلیف عملکردي
سایت ها و منابع الکترونیکی به معرفی فعالیت هاي مجامع بین المللی در حوزه آموزش هنر دانشجویان با مراجعه به -

.بپردازند
. نمونه کارهاي هنري مختلف در حوزه آموزش هنر به دانش آموزان را جستجو و معرفی کنند-

. به صورت پوشه کار ارائه شود-

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

.مستقیم در تدریس مفاهیم  و کلیات با استفاده از ابزارهاي رایانه اي مناسباستفاده از راهبرد -
. شیوه هاي تدریس مشارکتی و گروهی، بازدید از مراکز هنري و موزه ها و گالري ها، روش ایفاي نقش-
. راهبرد غیر مستقیم براي طراحی فرصت هاي یادگیري بر اساس ابعاد نقد هنري، تاریخ هنري و زیبایی شناسی-

منابع آموزشی.5
شود، عبارتند ازبراي استفاده در این درس پیشنهاد می1398منابعی که تا پایان سال 

منبع اصلی-
: براي بخش نظري

. سمت: برنامه درسی و آموزش هنر در آموزش و پرورش، تهران).  1393(مهرمحمدي، محمود؛ کیان، مرجان -
: براي بخش عملی
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. سایر منابع آموزشی معتبر که شیوه هاي تولید محصوالت هنري را آموزش داده اند-
: منابع فرعی-

:مجامع معتبر بین المللی مرتبط با آموزش هنر مانند
- National Art Education Association
- Getty Institute for Education in Art
- International Society for Education through Art

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 6=  آزمون پایان ترم: ارزشیابی پایانی-
نمره 8= ارزیابی پوشه کار بر اساس تولیدهنري، تاریخ هنري، نقد هنري -
مرتبط با ... اطالع رسانی توسط دانشجویان در طول ترم مانند معرفی کتاب، سایت، اخبار، گزارش هاي علمی، همایش ها و -

نمره3= آموزش هنر
نمره 3=  توسط دانشجویان در طول ترممعرفی، نقد و تحلیل آثار هنري، تاریخی، فرهنگی ملی و بین المللی -
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»کاربرد زبان در تربیت«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
اندیشه از یک طرف با زبان آمیخته است و از طرف دیگر . اندیشه و ارتباط: رابطه زبان و تربیت، ریشه در وجوه مشترك آنها دارد

اندیشه، از یک سو، محور تربیت و عمل تربیتی است، و از سـوي  . تربیت، به ویژه به معناي متعالی آن بر اندیشه استوار می گردد
این رابطه و پیوستگی چنان است، که برخی از فیلسوفان و دانشمندان، اندیشه و . اي ناگسستنی دارندبطهدیگر، زبان و اندیشه، را
. زبان را یکی دانسته اند

ارتبـاط، موضـوعی   . ارتباط جنبه عینی و قابل مشاهده رابطه زبان و تربیـت  اسـت  . ارتباط، محور دیگر رابطه تربیت و زبان است
بان است؛ به طوري که، برخی از زبان شناسان، ارتباط را مهم ترین کارکرد زبان دانسته اند؛ و تربیـت  مهم در مباحث مربوط به ز

بخش مهمی از ارتباط . نیز، فرایندي ارتباطی است، و بدون برقراري ارتباط، میان مربی و تربیت شونده، تربیت، ممکن نمی گردد
آیا زبان و ارتباط از طریق زبان، می تواند اهداف تربیت را محقـق سـازد؟   . گیردآموزشی از طریق ارتباط کالمی شکل می/تربیتی

چه مالحظات و چه محدودیت هایی در این مسیر وجود دارد؟ با شناخت ویژگی هـاي زبـان و چگـونگی بـه کـارگیري زبـان و       
آموزشـی  /الیـت تربیتـی  آموزش ضمن جستجوي پاسخ این پرسش هـا، امکـان فع  /برقراري ارتباط زبانی مناسب در فرایند تربیت

.شودموثرتري براي معلمان فراهم می
مشخصات درس

عملی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

ندارد: پیشنیاز

کاربرد زبان در تربیت:نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هاي ارتباطی در ها و فعالیتدر  ابعاد مختلف حیطه) کالمی(با توجه به انواع ارتباط زبانی-1

آموزشی یک معلم به حضور /آموزش، رابطه زبان و تربیت را بفهمد و با توجه به وظایف تربیتی/تربیت
. آگاه و حساس شود) تعلیم و تربیت(آموزش /و  نقش زبان در ابعاد مختلف تربیت

.آفرین بفهمدواع ویژگی هاي زبان را بشناسد و زبان را به عنوان یک مجموعه زنده و نقشان-2
زبان را در ابعاد مختلف ) هايویژگی(هاي حضور و نقشبر اساس ویژگی هاي زبان، مصداق-3

. آموزش و بافت هاي مختلف نظام آموزش و پرورش شناسایی کند/تربیت
هاي زبان، عمیق از مفهوم تربیت و با توجه به ویژگیاز طریق بازشناسی و درك و فهم-4

.هاي کاربرد زبان در تربیت را بشناسدمحدودیت
شناختی زبان و واژگان آموزش از طریق زبان و واژگان آشنا را اجرا هاي معنیبا توجه به ویژگی-5

.کند

:شایستگی اساسی
CK -کدهاي
2-1و 1-1
PCK -کدهاي

3-1 ،3-2 ،3-3 ،3-4
3سطح2سطح1سطح مالك

رابطه زبان و 
تربیت

انواع ارتباط و 
رخدادهاي ارتباطی 

در ) کالمی(زبانی
آموزش را /تربیت

.بشناسد

با توجه به انـواع ارتبـاط   
آموزش و /زبانی در تربیت

هــــاي نیــــز فعالیــــت
ــی ــک  /تربیت ــی ی آموزش

هاي حضور معلم، مصداق

آثار مثبت و منفی انواع 
کاربرد زبـان در ارتبـاط   

ــی ــی را /تربیتـ آموزشـ
جستجو کند و برخـی از  

.آنها را معرفی کند
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در آفرینـی زبـان  و  نقش
ابعــــــاد مختلــــــف  

ــت ــوزش و در  /تربیـ آمـ
هـــاي انـــواع ارتبـــاط 

آموزشـی معرفـی   /تربیتی
.کند

شناخت کلی 
زبان

هاي زبـان  انواع ویژگی
ــه    ــا را ب ــا معن از آوا ت

. صورت کلی بشناسد

زبان را بـه عنـوان یـک    
ــده و  ــه زنـــ مجموعـــ

آفــرین در انــواع  نقــش
هاي ارتباطی، بـه  فعالیت

ــت   ــد تربی ــژه در فراین وی
.بفهمد

هاي زبان در آثار ویژگی
ــاط   ــواع ارتبــــ انــــ

ــی ــی را /تربیتـ آموزشـ
.مشاهده و گزارش کند

شناخت جزئی 
تر زبان

هاي زبـان  انواع ویژگی
ــا و در   ــا معن را از آوا ت
ــف   ــدهاي مختلـ واحـ

) از واژه تـا مـتن  (زبـان 
.بشناسد

ــداق ــور و مص ــاي حض ه
) هايویژگی(آفرینینقش

ــوزش  ــان را در آمــ زبــ
ــان ــی(زبــ و در ) فارســ

آمــــــــــوزش دروس 
آمـوزش از طریـق   (دیگر
.بشناسد) زبان

بـــر اســـاس شـــناخت 
ــاي زبــان،    ــی ه ویژگ
تغییــــــرات الزم را در 
نمونــه اي از تــدریس  
ــد و   ــایش ده ــود نم خ
درباره تفـاوت تـدریس   

ه بــــه بــــدون توجــــ
هـاي زبـان و بـا    ویژگی

.توجه به آن بحث کند
شناخت 

هاي محدودیت
کاربرد زبان

از طریـق بازشناســی و  
درك و فهم عمیـق از  
مفهوم تربیت، الزامـات  

آمــــوزش و /تربیــــت
آموزشی /ارتباط تربیتی

.را بشناسد

ــات   ــاس الزامـ ــر اسـ بـ
آمـوزش و ارتبـاط   /تربیت
آموزشی و با توجه /تربیتی

ــه ویژگــی ــان، ب هــاي زب
هــاي کــاربرد محــدودیت

زبان را در تحقق اهـداف  
آمــوزش /کلــی تربیــت 

. بشناسد

بـــــا توجـــــه بـــــه 
هـاي کـاربرد   محدودیت

زبان در تحقق بخشیدن 
بـــه اهـــداف کلـــی   

آمـوزش، دربـاره   /تربیت
ــدون  ــاربرد بـ ــار کـ آثـ

ــ  ــدودیت زبـ ان در محـ
آمــوزش بحــث /تربیــت

. کند
آموزش

از طریق 
) واژگان(زبان

هاي با توجه به ویژگی
ــان، معنــی شــناختی زب

اهمیـــت و چگـــونگی 
کاربرد زبان آشـنا را در  

هـاي  با توجه بـه ویژگـی  
ــی ــان و  معن ــناختی زب ش

واژگان، آموزش از طریق 
هـــاي آشـــنا را در   واژه

هـاي  با توجه به ویژگی
شــناختی زبــان و معنــی

ــوزش از   ــان، آمـ واژگـ
هاي آشـنا را  طریق واژه
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دروس (آمـوزش /تربیتآشنا
.بفهمد) مختلف

ســوادآموزي بــه ویــژه   
.آموزش واژگان اجرا کند

در آموزش دروس دیگر 
.اجرا کند

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

رابطه زبان و دوماول و
تربیت

ــابع- ) 5(و ) 8:(منـــ
)20(و
ضرورت آگاهی معلمان از -

ــت و    ــان و تربی ــه زب رابط
ــی ــان و  ویژگـ ــاي زبـ هـ

آفرینی آن در تربیتنقش
ارتبــاط و مفــاهیم اصــلی -

ارتباط
هـــاي  برقـــراري  روش-

ارتباط و ارتباط موثر
انواع ارتبـاط و  شناسایی -

رخدادهاي ارتبـاطی زبـانی   
آموزش/ در تربیت) کالمی(

/ هـاي تربیتـی  و نیز فعالیت
آموزشی یک معلم، 

مطالعه منابع مربـوط بـه   -
ضرورت آگـاهی معلمـان از   
رابطــه زبــان و تربیــت و   

ــی ــان و  ویژگـ ــاي زبـ هـ
آفرینی آن در تربیتنقش

مطالعه منـابع مربـوط بـه    -
ارتبـاط و درك اجــزاء یــک  

هاي فرایند ارتباطی و روش
برقراري ارتباط موثر 

ــداق - ــی مص ــاي معرف ه
آفرینی زبـان  حضور و نقش

ــف   ــاد مختلــــ در ابعــــ
آمـوزش و در انـواع   /تربیت
آموزشی / هاي تربیتیارتباط

/ هـاي تربیتـی  و نیز فعالیت
آموزشی یک معلم

هـاي حضـور و کـاربرد    مصداق-
زبان در کار یـک معلـم را بیـان    

.کند
آثار مثبت و منفی انواع کـاربرد  -

آموزشـی  / تربیتیزبان در ارتباط 
را جستجو کند و برخی از آنهـا را  

.گزارش کند

سوم
و چهارم

شناخت کلی 
زبان

ــابع- ــا)7:(منـ و )9(یـ
)10(
هاي زبـان از  انواع ویژگی-

آوا تا معنا به صورت کلی
معرفـی زبـان بـه عنـوان     -

یـــک مجموعـــه زنـــده و 
ــش ــواع  نقـ ــرین در انـ آفـ
هاي ارتباطیفعالیت

ساختمان و نقش و منشا -
زبان

نظامداري و سـاختمندي و  
...مندي و قاعده

ــث    ــابع و مباح ــه من مطالع
ــواع   ــه ان ــوط ب ــري مرب نظ

هاي زبـان از آوا تـا   ویژگی
معنا 

زبان را بـه عنـوان یـک    -
آفرین مجموعه زنده و نقش
ــت ــواع فعالیـ ــاي در انـ هـ

ارتبــاطی فراینــد تربیــت   
.بفهمد

هـــاي معرفـــی مصـــداق-
آفرینی زبـان  حضور و نقش

در انواع ارتباط، به ویـژه در  

ــواع  - ــان در ان ــار زب ــور و آث حض
ــا ــیارتبـ ــی را / ط تربیتـ آموزشـ

.مشاهده و گزارش کند
با تغییر دادن برخی از ویژگـی  -

هاي زبـانی در جریـان برقـراري    
ارتباط کالمی، تغییر نتایج ارتباط 

.را مشاهده، تحلیل و گزارش کند
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الهی و طبیعی و : منشا زبان
اجتمــــاعی و جســــمی و 

...ابزاري و ژنی و 
: زبان انسان و زبان حیـوان 

زبان حیوانات و نخستیها و 
......

آموزش و نیـز  /فرایند تربیت
هاي ارتبـاطی یـک   فعالیت

معلم در مدرسه

شناخت جزئی پنجم
: زبان

-آواشناسی
واجشناسی

)14(و ) 7:(منابع-
ــواع ویژگـــی - هـــايانـ

ــی ــان را در آواجشناسـ زبـ
واحدهاي مختلف زبان 

): آواشناسی(آواهاي زبان -
همخوانشناسی و واکـداري  
ــی و  ــاهی و واجراه و واجگ

.....شناسی و واکه
نظـــام آوایـــی زبــــان   -
ــی( واج و ): واجشناســــــ

ــه و   ــه و زوج کمین واجگون
ــا و   ــآرایی و هجـــ واجـــ

همبرتولیدي

مطالعه منابع معرفی شـده  -
:و یادگیري موارد زیر

هـــايع ویژگـــیانـــوا-
ــی ــان را در آواجشناسـ زبـ

واحدهاي مختلف زبان 
): آواشناسـی (آواهاي زبـان  

همخوانشناسی و واکـداري  
ــی و  ــاهی و واجراه و واجگ

.....شناسی و واکه
نظــــام آوایــــی زبــــان -
واج و ): واجشناســــــــی(

واجگونــه و زوج کمینــه و  
ــا و   ــآرایی و هجـــ واجـــ

همبرتولیدي

بـــا تغییـــر دادن برخـــی از   -
هاي آواجشناسی زبـان در  ویژگی

جریان برقراري ارتبـاط کالمـی،   
تغییر نتـایج ارتبـاط را مشـاهده،    

.تحلیل و گزارش کند

شناخت جزئی ششم
نقش : زبان

-آواشناسی
واجشناسی

در سواد آموزي و 
آموزش 

و ) 14(و ) 7:(منـــابع-
)17(و ) 15(
ماهیــت ســوادآموزي و  -

ــوزش   ــونگی آمـــ چگـــ
هاي زبانیمهارت

هــاي حضــور و مصــداق-
) هـاي ویژگی(آفرینی نقش

ــی ــان در آواجشناســ زبــ
ــارت ــوزش مهـ ــاي آمـ هـ
زبــان  (چهارگانــه زبــانی  

و در آمــــوزش ) فارســــی
ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم

طریق زبان
آگـــــاهی فرازبـــــانی  -

مطالعه منـابع و مطالـب   -
-مربوط به بحث آواشناسی

واجشناسی 
مطالعه مباحث مربوط به -

ســـوادآموزي و آمـــوزش  
هاي زبانیمهارت

ــایی و معرفــــی - شناســ
هـــاي حضـــور و مصـــداق

) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش
ــی ــان در آواجشناســ زبــ

آموزش مهارتهاي چهارگانه 
و در ) زبـان فارسـی  (زبانی 

ــر  ــوزش دروس دیگــ آمــ
) وزش از طریق زبانآم(

ــاي   ــر اســاس شــناخت ویژگیه ب
ــان و  ــی زبـ ــاهی آواجشناسـ آگـ

ــانی واجشــناختی ــرات فرازب ، تغیی
اي از تــدریس الزم را در نمونــه

خود نمایش دهد و درباره تفـاوت  
ــه    ــه بـ ــدون توجـ ــدریس بـ تـ

هاي آواجشناسـی زبـان و   ویژگی
.با توجه به آنها بحث کند

هاي شناسایی و معرفی مصداق-
آفرینــــی و نقــــشحضــــور 

آواجشناسی زبان در ) هايویژگی(
آموزش مهارتهاي چهارگانه زبانی 

)زبان فارسی(
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واجشناختی و کاربرد آن در 
آموزش، به ویژه خوانـدن و  

نوشتن 
شناخت جزئی هفتم

صرف؛: زبان
نقش صرف در 
سوادآموزي و 

آموزش به طور 
کلی

و ) 15(و ) 7:(منـــابع-
)17(
هاي صـرفی  انواع ویژگی-

زبان در واحدهاي مختلـف  
ســــــازي، واژه: زبــــــان

هــاي راهشناســی، ریشــه
ــداع و واژه ــازي، ابـــ ســـ

...وامگیري و 
ــی- ــرف، / تکواژشناسـ صـ

...تکواژ، تکواژگونه و 
ــافتن - ــتجو  و ی روش جس

هـاي  هـاي ویژگـی  مصداق
ــان در  ــرفی زب ــوزش ص آم

مهارتهاي چهارگانه زبـانی  
و در آموزش ) زبان فارسی(

ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم
) طریق زبان

آگاهی فرازبانی صـرفی را  -
ربردش را در بشناســد و کــا

.خواندن و نوشتن بداند

مطالعه منـابع و مطالـب   -
هاي انواع ویژگیمربوط به 

صرفی زبـان در واحـدهاي   
سـازي،  واژه: مختلف زبـان 

هـــاي شناســی، راه ریشــه 
ــداع و واژه ــازي، ابـــ ســـ

ــی  ــري، تکواژشناس / وامگی
صرف، تکواژ، تکواژگونـه و  

...
هـاي صـرفی   انواع ویژگـی 

ــدهاي   ــان را در واحــ زبــ
: تلــف زبــان بشناســد  مخ
شناســی، ســازي، ریشــهواژه

سازي، ابـداع و  راههاي واژه
...وامگیري و 
صرف، تکواژ، / تکواژشناسی
...تکواژگونه و 

هـــاي حضـــور و مصـــداق
) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش

آمـوزش  صرفی زبـان را در  
مهارتهاي چهارگانـه زبـانی   

و در آموزش ) زبان فارسی(
آمــوزش از (دروس دیگــر 

.بشناسد) زبانطریق 
آگاهی فرازبـانی صـرفی را   
ــاربردش را در  بشناســد و ک

.خواندن و نوشتن بداند

بر اسـاس شـناخت ویژگیهـاي    -
صرفی زبـان و آگـاهی فرازبـانی    
صرفی، تغییرات الزم را در نمونه 
اي از تدریس خود نمایش دهد و 
درباره تفاوت تدریس بدون توجه 

هاي صرفی زبـان و بـا   به ویژگی
.آنها بحث کندتوجه به

هاي شناسایی و معرفی مصداق-
آفرینــــی حضــــور و نقــــش 

صــرفی زبــان در ) هــايویژگــی(
آموزش مهارتهاي چهارگانه زبانی 

) زبان فارسی(
کاربرد آگاهی فرازبـانی صـرفی   -

در خوانـــدن و نوشـــتن خـــود و 
گزارش نتیجه اقدام

شناخت جزئی هشتم
: زبان

شناخت جزئی 
نحو؛: زبان

و ) 15(و ) 7:(منـــابع-
)17(
هـاي نحـوي   انواع ویژگی-

در واحدهاي مختلف زبان 

مطالعه منـابع و مطالـب   -
هاي انواع ویژگیمربوط به 

نحوي در واحدهاي مختلف 
زبان

بر اسـاس شـناخت ویژگیهـاي    -
نحوي زبـان و آگـاهی فرازبـانی    

ا در نمونـه  نحوي، تغییرات الزم ر
اي از تدریس خود نمایش دهد و 
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در نقش نحو 
سوادآموزي و 

آموزش به طور 
کلی

ــداق- ــور و  مص ــاي حض ه
) هـاي ویژگی(آفرینی نقش

ــوزش   ــان در آم ــوي زب نح
مهارتهاي چهارگانه زبـانی  

و در آموزش ) زبان فارسی(
ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم

) طریق زبان
آگاهی فرازبانی نحـوي و  -

ــاربردآن در درك  کـــــــ
خوانداري و در نوشتن 

هـاي نحـوي   انواع ویژگی-
ــدهاي   ــان را در واحــ زبــ

.مختلف زبان بشناسد
آگاهی فرازبانی نحـوي را  -

ــاربردش را در  بشناســد و ک
در نوشتن درك خوانداري و

.بداند
هـایی از حضـور و   مصداق-

) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش
نحوي زبـان را در آمـوزش   

هاي چهارگانه زبانی مهارت
و در آموزش ) زبان فارسی(

آمــوزش از (دروس دیگــر 
ــان ــق زب شناســایی و ) طری

.معرفی کند

درباره تفاوت تدریس بدون توجه 
هاي نحوي زبـان و بـا   به ویژگی

. توجه به آنها بحث کند
کاربرد آگاهی فرازبـانی نحـوي   -

در خواندن متـون درسـی خـود و    
هنگام نوشتن نوشته هاي خود و 

و تحلیل و گزارش نتیجه اقدام

شناخت جزئی نهم و دهم
: زبان

معناشناسی

و نقش 
هاي ویژگی

معناشناختی زبان 
در 

آموزش/تربیت

ــابع- و ) 5(و ) 8:(منــ
)2(و ) 6(
ــواع ویژگـــی - هـــاي انـ

ــان در   ــی زبــ معناشناســ
ــان؛  ــف زب واحــدهاي مختل
ــات   ــی، مختصـ معناشناسـ
معنایی، نقشـهاي معنـایی،   
روابط معنـایی و همـآیی و   

.......
هــاي حضـــور و  مصــداق 

) هـاي ویژگی(آفرینی نقش
ــان را در   ــی زبـ معناشناسـ

ــارت ــوزش مهـ ــاي آمـ هـ
زبــان  (چهارگانــه زبــانی  

و در آمــــوزش ) فارســــی
ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم

) طریق زبان
ــانی   ــاهی فرازبــــ آگــــ

ــاربرد آن    ــناختی و ک معناش

مطالعه منـابع و مطالـب   -
هاي انواع ویژگیمربوط به 

ــدهاي مع ــناختی در واح ناش
مختلــف زبــان؛ از جملــه   
ــه  ــوط بــ مطالــــب مربــ
ــات   ــی، مختصـ معناشناسـ
معنایی، نقشـهاي معنـایی،   
روابط معنایی، چند معنـایی  

.......و همآیی و 
ــاي حضــور و مصــداق- ه

) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش
ــان را در  ــناختی زبـ معناشـ

ــارت ــوزش مهـ ــاي آمـ هـ
ــانی ــه زبـ ــان (چهارگانـ زبـ

)فارسی
ــاي حضــور و مصــداق- ه

) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش
ــان در   ــناختی زبــ معناشــ
ــر  ــوزش دروس دیگــ آمــ

هـاي  بر اساس شناخت ویژگـی -
ــاهی  ــان و آگـ ــناختی زبـ معناشـ

ـ  رات الزم را فرازبانی معنایی، تغیی
ــدریس خــود    ــه اي از ت در نمون
ــاوت   ــاره تف ــد و درب ــایش ده نم
ــه    ــه بـ ــدون توجـ ــدریس بـ تـ

هـاي معنـایی زبـان و بـا     ویژگی
.توجه به آنها بحث کند

در متون درسی مختلـف مثـل   -
علوم تجربی، معناهـاي ممکنـی   
که از جمله ها ممکـن اسـت بـه    
ذهـن کودکــان دبســتانی متبــادر  

رش شود را مشاهده و ضمن گـزا 
. درباره آنها بحث کند

هـاي  فهم دانـش آمـوزان پایـه   -
مختلف را از معنی اصـطالحات و  
واژه هاي به کار رفتـه در متـون   
درسی آنان از جمله کتاب دینـی؛  

بپرسـد،  ... اجتماعی و ریاضـی و  
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را ) آموزش از طریق زبـان (در خواندن و نوشتن 
.معرفی کند

آگاهی فرازبانی معناشناختی 
را بشناسد و کاربردش را در 

.خواندن و نوشتن بداند

این تکلیـف  .( ثبت و گزارش کند
.)تا هفته سیزدهم انجام شود

شناخت جزئی یازدهم
: زبان

سی و کاربردشنا
گفتمانشناسی

ــابع- و ) 5(و ) 8:(منــ
)6(
ــواع ویژگـــی - هـــاي انـ

کاربردشناســــــــــــی و 
ــان در   ــی زبـ گفتمانشناسـ
ــان ــف زب : واحــدهاي مختل

کاربردشناســـی و بافـــت و 
گفتهـا و ادب  ارجاع و کنش

...و 
ــان - ــل گفتمـــ / تحلیـــ

گفتمانشناســـی و تعبیـــر و 
ــجام و   ــتنباط و انســ اســ

دیالوگ / پیوستگی و گفتگو
گرایس و و اصول همیاري 

پسازمینه و پیشازمینه
ــانی  - ــاهی فرازبـــ آگـــ

کاربردشناســــــــــــی و 
گفتمانشناســی را و کــاربرد 

آن در خواندن و نوشتن 

مطالعه منـابع و مطالـب   -
هاي انواع ویژگیمربوط به 

کاربردشناســــــــــــی و 
ــان را در   ــی زب گفتمانشناس
ــان   ــف زب ــدهاي مختل واح

ــد ــی و : بشناس کاربردشناس
بافت و ارجاع و کنشـگفتها  

...و ادب و 
و نیز مطالعه منابع دربـاره  -

ــل  تحلیــــــــــــــــــ
شناسـی و  گفتمـان /گفتمان

تعبیر و استنباط و انسجام و 
دیالوگ / پیوستگی و گفتگو

و اصول همیاري گرایس و 
پسازمینه و پیشازمینه

ــداق- ــور و  مص ــاي حض ه
) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش

کاربردشناســــــــــــی و 
ــان را در   ــی زب گفتمانشناس

ارگانه آموزش مهارتهاي چه
معرفی ) زبان فارسی(زبانی 

.کند
هـاي حضـور و   و مصداق-

هـاي  آفرینـی ویژگـی  نقش
ــناختی و  کاربردشـــــــــ

شناسـی زبـان را در   گفتمان
ــر  ــوزش دروس دیگــ آمــ

.بشناسد
آگـــــاهی فرازبــــــانی  -

ــاي   ــر اســاس شــناخت ویژگیه ب
شناسـی  ربردشناسی و گفتمـان کا

ــانی   ــاهی فرازبــ ــان و آگــ زبــ
شناسـی،  کاربردشناسی و گفتمـان 

ــه  ــرات الزم را در نمون اي از تغیی
تدریس خود نمایش دهد و درباره 
تفاوت تـدریس بـدون توجـه بـه     

هــاي کاربردشناســی و  ویژگــی
شناسی زبان و با توجه به گفتمان

.آنها بحث کند
هــاي آمـوزان پایــه فهـم دانــش -
ختلف را از معنی اصـطالحات و  م

هاي به کـار رفتـه در متـون    واژه
درسی آنان از جمله کتاب دینـی؛  

بپرسـد،  ... اجتماعی و ریاضـی و  
ا این تکلیـف  .(ثبت و گزارش کند

.)تا هفته سیزدهم انجام شود
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کاربردشناســــــــــــی و 
گفتمانشناسی را بشناسـد و  
ــدن و  کــاربردش را در خوان

.نوشتن بداند
شناخت جزئی دوازدهم

: زبان
شناسیگونه

و )13(و ) 8:(منـــابع-
)2(و ) 6(
ــواع ویژگـــی - هـــاي انـ

ــان در گونـــه شناســـی زبـ
ــان ــف زب : واحــدهاي مختل

تــاریخ و تحــول زبــان و   
خانواده و درخت و تطبیقـی  
و تاریخ و مفاهیم درزمـانی  

....و همزمانی و 
هـــاي زبـــان و گونـــه -

ــه  ــانی و گون ــایی زب جغرافی
استانده و لهجه و گویش و 
دوزبانگی و دوزبانگونگی و 

....زبان آمیخته و 
ی هاي اجتماعزبان و گونه-

شناسی زبـان  زبانی و جامعه
و سبکهاي زبـانی و اعتبـار   

هـاي  اجتماعی زبان و گونه
شغلی و سنی و جنسی و 

زبان و فرهنـگ و نسـبیت   
زبانی و مقوالت فرهنگی و 
ــیتی و   ــاعی و جنسـ اجتمـ
جهانشناختی و ایدیولوژي و 

....حاکمیتی
ــداق- ــور و  مص ــاي حض ه

) هـاي ویژگی(آفرینی نقش
شـــناختی زبـــان در گونـــه

ــارت ــوزش مهـ ــاي آمـ هـ
زبــان  (چهارگانــه زبــانی  

) فارسی

ــابع و مطالــب - مطالعــه من
هاي انواع ویژگیمربوط به 

ــه ــان درگونـ ــی زبـ شناسـ
ــان  ــف زب ــدهاي مختل : واح

تــاریخ و تحــول زبــان و   
خانواده و درخت و تطبیقـی  
ــانی و   ــاریخ و درزمــ و تــ

....همزمانی و 
هاي جغرافیایی زبان و گونه

ــتانده و   ــه اس ــانی و گون زب
لهجه و گویش و دوزبانگی 
ــان   ــانگونگی و زبـ و دوزبـ

....آمیخته و 
هاي اجتمـاعی  زبان و گونه

شناسی زبـان  زبانی و جامعه
و سبکهاي زبـانی و اعتبـار   

هـاي  اجتماعی زبان و گونه
شغلی و سنی و جنسی و 

زبان و فرهنـگ و نسـبیت   
زبانی و مقوالت فرهنگی و 
ــیتی و   ــاعی و جنسـ اجتمـ
جهانشناختی و ایدیولوژي و 

....حاکمیتی
ــداق- ــور و  مص ــاي حض ه

) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش
ــه ــان را در گون ــناختی زب ش

ه آموزش مهارتهاي چهارگان
) زبان فارسی(زبانی 

و در آموزش دروس دیگر -
ــان( ــق زب ــوزش از طری ) آم

ــاي   ــر اســاس شــناخت ویژگیه ب
ــه ــاهی   گون ــان و آگ ــی زب شناس

شناسـی، تغییـرات   فرازبانی گونـه 
ــدریس ــه اي از ت الزم را در نمون

خود نمایش دهد و درباره تفـاوت  
ــه    ــه بـ ــدون توجـ ــدریس بـ تـ

شناسـی زبـان و   هاي گونهویژگی
.با توجه به آنها بحث کند

هـاي  فهم دانـش آمـوزان پایـه   -
مختلف را از معنی اصـطالحات و  
واژه هاي به کار رفتـه در متـون   
درسی آنان از جمله کتاب دینـی؛  

بپرسـد،  ... اجتماعی و ریاضـی و  
این تکلیـف  .( ندثبت و گزارش ک

.)تا هفته سیزدهم انجام شود
هـاي زبـانی و   میزان تنوع گونه-

مشکالت ناشی از آن را با توجـه  
به تجربه تحصیل خود به عنـوان  
دانش آموز و دانشجو، به صـورت  
مکتــوب و شــفاهی ارائــه کنــد و 

.درباره آن بحث کند
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و نیــز در آمــوزش دروس -
دیگر 

آگـــــاهی فرازبـــــانی  -
شناسی و کاربرد آن در گونه

اي آموزش مدرسه

.معرفی کند
کاربرد آگـاهی فرازبـانی   -

ــه شــناختی در آمــوزش گون
اي را با مثال معرفی مدرسه

.کند
شناخت سیزدهم

هاي محدودیت
کاربرد زبان

)1: (منابع-
محدودیت کـاربرد زبـان   -

محدودیت ناشی : در تربیت
از ویژگی تربیت

محدودیت کـاربرد زبـان   -
محدودیت ناشی : در تربیت

از ویژگی هاي زبان
بیان تجربه هاي مـدرس  -

هـایی کـه در   از محدودیت
تدریس خود از طریق کالم 
و کتاب داشته است؛ در چه 
شرایطی نتوانسـته اسـت از   
طریـــق ســـخن، موجـــب 

شـــاگردان یـــا یـــادگیري
.فرزندان خود شود

مطالعه منـابع مربـوط بـه    -
درس

الزامات ناشـی از مفهـوم   -
.تربیت را معرفی کند

ــوم    - ــه مفه ــه ب ــا توج ب
ــت ــد و /تربی ــوزش بگوی آم

بنویسد که چه نوع اهـداف  
توان آموزشی را نمی/تربیتی

.به صورت کالمی آموخت
ــناخت   - ــه ش ــه ب ــا توج ب

ویژگـــی هـــاي زبـــان،   
کاربرد زبان هاي محدودیت

.در تربیت را معرفی کند

هـاي  فهم دانش آمـوزان پایـه  -
مختلف را از معنی اصـطالحات و  
واژه هاي به کار رفتـه در متـون   
درسی آنان از جمله کتاب دینـی؛  

بپرسـد،  ... اجتماعی و ریاضـی و  
این تکلیـف  .( ثبت و گزارش کند

.)تا هفته سیزدهم انجام شود
خود بـه  با توجه به تجربه هاي -

عنوان یادگیرنده، بنویسد که چـه  
موضوعاتی را از طریـق کتـاب و   
کالم نتوانسـته اسـت بیـاموزد و    

چرا؟
در صورتی که تجربـه تـدریس   -

به هر شکلی داشـته اسـت بیـان    
کند که در چه شرایطی نتوانسـته  
اســت از طریــق ســخن، موجــب 

مکتـوب و  .(یادگیري شاگرد شـود 
)ارائه در کالس و بحث

آموزش از طریق چهاردهم
) واژگان(زبان 
آشنا

)2(و ) 6:(منابع-

هـــاي معرفـــی ویژگـــی-
واژگان پایه

هـاي معناشـناختی   ویژگی-
واژگان پایه

اهمیـــت و چگــــونگی  -
/ کاربرد زبان آشنا در تربیت

آمـــوزش بـــا توجـــه بـــه 
شـناختی  هاي معنـی ویژگی

زبان، با مثال واژگان پایه

ــه  - ــابع از جمل ــه من مطالع
پایهکتاب واژگان

ــی- ــی ویژگـ ــاي معرفـ هـ
معناشناختی واژگان پایه

هـاي  با توجه به ویژگـی -
شناختی زبان، اهمیـت  معنی

ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
آمـوزش  / آشنا را در تربیـت 

.بفهمد

هـــاي بـــا توجـــه بـــه ویژگـــی
شــناختی زبــان، چگــونگی معنــی

/ کاربرد زبـان آشـنا را در تربیـت   
.آموزش گزارش کند

یــک کتــاب درســی را انتخــاب -
کند، بخشـی از آن را بـه دانـش    
آموزان بدهد تا بخواننـد، سـپس   
میزان فهـم آنـان را بسـنجد؛ در    
ــا   ــه بعــد در همــان مــتن ب مرحل
ــاب  ــاي کتـ ــتفاده از واژه هـ اسـ
ــایی را   ــه، واژه هـ ــان پایـ واژگـ
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جایگزین کنـد، سـپس از دانـش    
ــد را  آمــوزان بخواهــد مــتن جدی

معنـاي  بخوانند و فهـم آنـان ارز  
فراینـد و  . متن را مجددا بسـنجد 

نتیجه کـار را بـه صـورت کتبـی     
گزارش کند و در کـالس دربـاره   

.آن بحث شود
آموزش از طریق پانزدهم

) واژگان(زبان 
آشنا

)2(و ) 6:(منابع-
هـاي  با توجـه بـه ویژگـی   

شناختی زبان، اهمیت معنی
ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
ــوادآموزي   ــنا را در سـ آشـ

.بفهمد

هــاي توجــه بـه ویژگــی بـا 
شناختی زبان، اهمیـت  معنی

ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
ــوادآموزي   ــنا را در سـ آشـ

.بفهمد

هـــاي بـــا توجـــه بـــه ویژگـــی
شــناختی زبــان و واژگــان، معنــی

هاي آشنا را آموزش از طریق واژه
.در سوادآموزي اجرا کند

آموزش از طریق شانزدهم
) واژگان(زبان 
آشنا

)2(و ) 6:(منابع-
هـاي  توجـه بـه ویژگـی   با 

شناختی زبان، اهمیت معنی
ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
آشــنا را در دروس مختلــف 

.بفهمد

هــاي بـا توجــه بـه ویژگــی  
شناختی زبان، اهمیـت  معنی

ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
ــف  آشــنا را در دروس مختل

.بفهمد

هـــاي بـــا توجـــه بـــه ویژگـــی
شــناختی زبــان و واژگــان، معنــی

ي آشنا را هاآموزش از طریق واژه
.در آموزش دروس دیگر اجرا کند

مروري بـر اهـداف اصـلی    جمع بنديهفدهم
درس

ــادگیري   ــداف ی ــق اه تحق
درس، مطابق با سطوح سه 

گانه

گزارشی مکتوب دربـاره تحقـق   -
اهــداف پــنج گانــه درس هــر    
دانشجو ارائه دهـد و بـه صـورت    

.گروهی بحث کنند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
سازي درس ها در قالب اسالیدهاي آماده شده ویژه هر جلسه توسط مدرس؛آماده -
موضوع اسالیدها شامل طرح درس، محتوا، معرفی منابع و پرسش و تمرین و در پایان جمع بندي و معرفی منابع درس جلسـه بعـد   -

. است
پرسش از دانشجویان درباره موضوع جلسه قبل و گفتگو درباره مطالعات انجام شده-
و در جلسـه  ) در پوشه کار قرار می دهنـد (دانشجویان و مدرسان درباره مطالب مورد مطالعه به طور مختصر فهم خود را می نویسند-

) انجام تکالیف توسط مدرس همچون دانشجو، ضروري است. (شوددقیقه صرف بیان فهم خود درباره مطالب مورد مطالعه می15بعد 
ی همراه با طرح پرسش و گفتگو یک سوم وقت کالسارائه درس به صورت سخنران-
ارائه تمرین عملی و نیز پرسش درباره موضوع درس -
. در هر جلسه دانشجویان مصداق هاي عملی بحث را در محیط زندگی و محیط تحصیلی خود ارائه می کنند-



١١٥

معرفی منابع اصلی و فرعی براي مطالعه ویژه هر جلسه توسط مدرس-
منابع معرفی شده براي هر جلسه  قبل از حضور در کالس توسط دانشجویانمطالعه -

:منابع آموزشی. 4
: منابع اصلی

زبـان، مسـاله اي معرفتـی و تربیتـی در آراء فیلسـوفان و مربیـان،       ). 1386. (دادرس، محمد و نقیـب زاده، میرعبدالحسـین  - 1
117-95، )3(3.اندیشه هاي نوین تربیتیفصلنامه

-33) 27(7،فصلنامه مطالعات برنامه درسیبندي چندگانه موضوعی واژگان پایه فارسـی،  طبقه) 1391(دادرس محمد- 2
66.

، پژوهش در حیطه کودکان اسـتثنایی ، ، آگاهی واج شناختی چیست؟1385.سلیمانی زهرا, دستجردي کاظمی مهدي- 3
954-4،931، شماره 6سال 

: منابع فرعی
.انتشارات همشهري: ؛ تهرانشناسی کاربرديمعنی؛ 1382. ك, صفوي- 1
سروش: تهران. ارتباط شناسی1384. محسنیان راد، مهدي- 2
واژگـان پایـه فارسـی از    ). 1390(دستجردي کاظمی مهدي و منصوري زاده، محرم, دادرس محمد, نعمت زاده شهین- 3

مدرسه برهان: ، تهرانزبان کودکان ایرانی
.سمت: ، ترجمه نسرین حیدري، تهران)یک بررسی زبانشناختی(زبان، نگاهی به ) 1379. (یول، جرج- 4

5- Fillmore, L.W., & Snow, C. E. (2002). What teachers need to know about
language. Washington, DC: ERIC Clearinghouse of Languages and Linguistics.

6- Yule, G. 1996. The Study of Language. Cambridge, UK: Cambridge University
Press

.آگه. تهران. چاپ هشتم. شناسیزبان و تفکر؛ مجموعه مقاالت زبان) 1385(باطنی محمدرضا - 7

:راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
+ انجام تکالیف مطالعـه و جـز آن  : شاملنمره5به میزان ارزیابی حضور فعال دانشجو در کالس:ارزشیابی فرآیند-

هاي کالس از جمله طرح پرسش ؛ این نمـره بـر   شرکت در بحث+ هاي شفاهی مربوط به درس جلسه قبلپاسخ به پرسش
.بتدریج داده می شود) portfolio(اساس فعالیت هاي هرجلسه و نیز بر اساس کار پوشه

شامل کلیه فعالیت هایی که دانشجو در جهت اهداف کالس انجام داده نمره5:ارزیابی از مجموعه کار پوشه-
.است و گزارش مکتوب یا چند رسانه اي آن در کار پوشه موجود است؛ از جمله انجام تکالیف عملکردي

ها از فهم دانشجو ؛ شیوه اجرا کتاب باز خواهد بود و پرسشنمره8میزان آزمون مباحث نظري به :ارزشیابی پایانی-
.خواهد بود و نه حفظیات

در آغاز دوره به . ؛ در جلساتی به صورت کتبی کوئیزهاي کوچکی اجرات خواهد شدنمره2: کوئیزهاي اعالم نشده-
.دانشجویان باید اطالع داده شود که گاهی به صورت ناگهانی کوئیز خواهند داشت و باید همواره آماده باشند
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-
این درس یک کارپوشه شخصی باید داشته باشد و گزارش مطالعات و نتایج هر مدرس براي :ارزیابی از خود مدرس-

.این کارپوشه در بازه هاي زمانی مناسب مبناي خود ارزیابی مدرس خواهد بود. پژوهش را در آن قرار می دهد

:سایر نکات
داراي مدرك تحصیلی زبانشناسی بهتر است تدریس این درس به وسیله مدرسانی انجام شود که در عین داشتن تجربه معلمی، -1

).ارشد یا دکتري زبانشناسی(باشند 
.شماره منابع ضروري براي مطالعه و تدریس در کنار محتوا ذکر شده است-2
.مطالعه منابع فرعی می تواند کمک قابل مالحظه اي به مدرسان در تدریس مطلوب این درس باشد-3

.دکتر مهدي دستجردي تهیه شده استاین سرفصل با همکاري جناب آقاي : یادآوري
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»مدیریت آموزشگاهی«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

مدیریت آموزشی اجراي یادگیري از طریق ارتباط درونی شاگرد با استعدادهاي خود و استفاده از ظرفیت ذاتی و خالقانه براي 
دائم، فعال و مشارکت جویانه او در تمام مراحل و جریان یادگیري است که در کالس درس تولید و بازتولید دانش با حضور 

عادت ورزي به یادگیري از طریق تولید دانش و بهره مندي از دانش یادگرفته در حل مسایل زندگی . امکان پذیر می شود
.رکب از عناصر مرتبط و محیط مناسب استمستلزم پشتیبانی معلمان و مدیران حرفه اي در فراهم آوردن ساختار منسجم و م

مدیریت آموزشی پشتیبان تحقق آموزش و پرورش در جهت پرورش انسان کامل به لحاظ مهارت هاي شناختی و پردازش 
اطالعات، به لحاظ مهارت هاي اجتماعی در پیوند انسان ها براي تقویت مهارت هاي تولید دانش و توسعه شناخت، به لحاظ 

فتاري براي عادت ورزي به رفتارهاي منبعث از ارزش ها و موضع هاي منطقی و جایافته در ساختار شناختی فرد و مهارت هاي ر
بدیهی است که یکی از اهداف آموزش و پرورش ایجاد . باالخره خویشتن شناسی فرد در کمک به توسعه دانش بشري است

سیاست هاي جهانی است و بی تردید، تغییرات بنیادین معنی دار در تغییرات به هنگام و مفید جهت توسعه پایدار و رویارویی با
سیستم آموزشی می تواند منشاء اثر در توسعه سایر عرصه ها باشد و از این منظر نقش مدیریت آموزشی کلیدي و انکار ناپذیر 

.است

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

مدیریت آموزشگاهی: فارسیبه :  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
با مطالعه و تشریح زمینه سازي براي شناخت علمی مدیریت و رهبري در آموزش و پرورش و بـا تحلیـل مفـاهیم،    
اصول، نظریه ها و یافته هاي علمی در مدیریت آموزشی قادر خواهد بود آن را در بهسازي محیط سازمانی مدرسه و 

. مدیریت و رهبري کالس درس بکار گرفته و اجرا نماید
:اساسیشایستگی 

PCK1-3&4-3&

PK2-23سطح2سطح1سطح هامالك

مدیریت آموزشی
توانسته اسـت بـا بیـان    
ــدیریت   ــاریفی از مـ تعـ
آموزشی به فهرسـتی از  
ــدیریت   ــات مــ نظریــ

.آموزشی اقدام نماید

هــر یــک از دیــدگاههاي   
ــین نمــوده و  مــدیریتی را تب
تفاوتها و شباهتهاي موجـود  

.را تحلیل نموده است

توانسته است در نقش یـک  
معلـــم و مـــدیر آموزشـــی 
ساختاري منسجم و مرکـب  
از عناصر آموزشی را تجزیه، 

.تحلیل و تبیین نماید

مدیریت
آموزشگاهی

توانســــــته اســــــت 
فرآینـــدهاي مـــدیریت 
ــیط   ــی را در مح آموزش
هاي آموزشی فهرسـت  

نماید

مدیریت آموزشـی و جایگـاه   
آن را در آمـوزش و پـرورش   

.تحلیل نمایدتجزیه و 

نقــش و ضــرورت مــدیریت 
آموزشــــی را در تغییــــر و 
بهسـازي مـدارس تفسـیر و    

.تبیین نماید

مدیریت
توانسته است شیوه هاي 
برقراري تعامل وارتبـاط  
ــالس درس را در  در کـ

شیوه هاي برقراري تعامل و 
ارتبــاط در یــک موقعیــت   
یادگیري را تفسیر و در یـک  

با تحلیل و تفسـیر موقعیـت   
ــالس درس،  ــک کـــ یـــ
ســـاماندهی صـــحیح را در 
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.کالس بکار میگیرد.کالس درس تبیین نماید.فهرستی بیان کندکالس درس

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
مدرسه بعنوان یک سیستم اجتماعی: فصل اول

ساختار و تشکیالت آموزش و پرورش. 1
ارتباطات درون و بیرون مدرسه اي. 2
حل هاي رفع معضالت آموزش و پرورشراه. 3

:  فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه مدرسه و ساختار آموزش و پرورش
نمایدضمن تشریح و تفسیر وظایف سازمان هاي آموزشی، روابط بین اداره کل آموزش و پرورش و مدرسه را تبیین

: فعالیت عملکردي
یک نمونه عمودي زنجیره فرمان در اداره کل آموزش و پرورش در شهر خود را به نمایش می گذارد

آشنایی با نظریات مدیریت: فصل دوم
نظریات سازمانی در مدیریت .1
مدیریت کالسیک-
تایلور-
فایول-
بوروکراسی-
نظریات انسانی در مدیریت.2
السیکمدیریت نئوک-
مایو-
مک گریگور-
هرزبرگ -
نظریه هاي جدید در مدیریت.3
اقتضایی-
سازمان هاي یادگیرنده -

: فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه نظریه هاي مدیریت 
و اصول حاکم بر هر یک از آنهامعرفی انواع الگوها و نظریات مدیریت آموزشی

: فعالیت عملکردي
طراحی یک مدل سازمانی و سیستم اداري با توجه به درك رفتار سازمانی و مدیریتی مورد نیاز آموزش و پرورش امروز



١١٩

اصول و مبانی مدیریت آموزشی: فصل سوم
مدرسه اثربخش-
رهبري در مدرسه یادگیري محور-
جامعهپیوند مدرسه با خانواده و -
)جو و فرهنگ(فرهنگ آموزش و یادگیري در مدرسه -
نظام پایش و ارزشیابی کیفیت در مدرسه-

: فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه مدیریت آموزشی
.مشخصات مدارس اثربخش را تشریح و تبیین کندضمن تحلیل و تفسیر ماهیت و تعریف اثر بخشی سازمان ، 

: فعالیت عملکردي
مدیریت کالس درس: فصل چهارم

مدیریت کالس درس و راهنماي یادگیري.1
رویکرد سیستمی.2
انضباط و معانی آن.3

: فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

نه مدیریت کالس درسمطالعه منابع معرفی شده در زمی
یک سیستم یادگیري را در موقعیت آموزشی تجزیه و تحلیل کند و روابط حاکم بر آن را توضیح دهند

: فعالیت عملکردي
مدیریت کالس درس را در یک موقعیت آموزشی اجرا کرده و بصورت گزارشی ارائه دهد

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
ستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائـه مسـتقیم مباحـث نظـري بـه      تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري م

در این درس، آمـوزش هـاي کـالس    . همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است 
ارند و آنها موظف اند بر اسـاس  درس با محوریت آموزشگر انجام می شود؛ هر چند که در هر جلسه درس دانشجویان مشارکت د

انجام فعالیت هاي عملکردي براي درك عمیق، یـادگیري  . برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازند و در مباحث شرکت نمایند 
. بهتر و بکارگیري آموخته ها در موقعیت هاي آموزشی نیز، مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشد

منابع آموزشی.4
:منابع اصلی
.موسسه کتاب مهربان نشر: تهران). تئوري، تحقیق و کاربرد(مدیریت آموزشی ): 1392(شیرازي، علی

.نشر کمال تربیت: تهران. مدیریت آموزشی و آموزشگاهی): 1391(بهرنگی، محمدرضا
:منابع فرعی
.نشر روان: تهران). بردهاي تدریسالگوها، روش ها، فنون و راه(هنر تدریس ): 1388(مهرداد، حسین

.سازمان آموزش و پرورش شهر تهران: تهران.رهبري در مدرسه یادگیري محور):1388(ساکی، رضا 
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نشر روان: تهران. مبانی نظري و اصول مدیریت آموزشی): 1391(عالقه بند، علی
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره به ارزشیابی کتبی پایان ترم اختصاص خواهد داشت 15:ارزشیابی پایانی
نمره به فعالیت هاي دانشجو در جریان آموزش ها در طول ترم داده می شود 2: ارزشیابی فرآیند

.نمره به ارائه گزارش از تمرین یا فعالیتی که استاد تعیین کرده است تعلق می گیرد 3: ارزیابی پوشه کار
مبنـاي  . رزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شـود ا

.مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»هاي تحصیلی با تاکید بر دورهآموزش و پرورش تطبیقی «سرفصل درس 

.متعاقبا اعالم می شود
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»زیستیو آمار ریاضی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن . 1

کند تا عالوه بر آشنایی بیشتر با مفاهیم ریاضی و کـاربرد آن داشتن اطالعات پایه در زمینه ریاضیات به دانشجومعلمان کمک می
هـاي زیسـتی، بتواننـد ایـن     ریاضیِ پدیدهسازيمدلومسئلهحلتواناییتقویتوفکرينظمها در زندگی ، از طریق پرورش

منـد  ها بهرههاي جدید یادگیري نیز از آنها را بهتر درك کرده و در آموزش مفاهیم زیستی به دانش آموزان و خلق موقعیتپدیده
.شوند

:مشخصات درس 
نظري: درسنوع 

واحد 2: تعداد واحد

ساعت32:زمان درس
ساعت حل تمرین32+ 

-: پیشنیاز

ریاضی و آمار زیستی:  به فارسی:  نام درس
Mathematicsبه انگلیسی & Biological Statistic :

:خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
آشنا شودبا مفاهیم و قوانین پایه اي ریاضیات و کاربرد آنها را در زمینه هاي مختلف.
ریاضیات موجود در پدیده هاي زیستی مختلف را درك و شناسایی کند.
مسئله خود را تقویت کندحلتواناییرا در خود پرورش داده وفکرينظم.
 از آن در مواجهه با مسایل زندگی روزمره اسـتفاده  تفکر منطقی را در خود پرورش داده و

.کند
هاي زیستی استفاده نمایدهاي حل مسئله براي حل مسائل مرتبط با پدیدهاز مهارت.
هاي زیستی را به کمک مفـاهیم ریاضـی  مدلسـازي    از طریق مشاهده و الگویابی، پدیده

.کند 
زیستی و زندگی روزمره را تحلیـل  هايهاي تصادفی در خود، پدیدهبا پرورش تفکر پدیده

.بینی کندو پیش
مند براي انتخاب راهبرد حـل مسـئله   هاي استدالل کردن، تفکر منطقی و نظاماز مهارت

.کمک بگیرد
شناسی ارتباط برقرار کندها در زیستهاي ریاضی و این ایدهها و رویهبین مفاهیم، ایده.

:شایستگی اساسی 
CK 1-1
PCk

3-1&3-3&3-4

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

حسابان

با مفاهیم حسابان شامل، اعداد
، پیوسـتگی،  مختلط، تابع، حـد 

مشتق و انتگرال آشـنا بـوده و   
محاسبات مربوط به هر یک را 

.انجام دهد
هاي مختلـف مفـاهیم   بازنمایی

ــی،   ( ــري، هندس ــایی جب بازنم

هـاي مختلـف   بازنمایی
مفاهیم را بـه یکـدیگر   

ها را بـه  ربط داده و آن
. یکدیگر تبدیل کند

ــراي   ــود ب ــش خ از دان
ــده  ــیف پدی ــاي توص ه

.زیستی استفاده کند

از دانش خود براي حل 
روتـین در  مسایل غیـر  

محیط ریاضی و مسایل 
هــاي مــرتبط بــا پدیــده

.زیستی استفاده کند
ــراي   ــود ب ــش خ از دان

هــاي مدلســازي پدیــده
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از دانش خود براي حل .را ارائه کند) کالمی
مسایل روتین در محیط 
ریاضی و مسایل مرتبط 

هـاي زیسـتی   با پدیـده 
.استفاده کند

.زیستی استفاده کند

مبانی 
ریاضیات

هـا، گـزاره ریاضـی، منطـق با
انـواع اسـتدالل،   نماهـا، گزاره

ها ها و اعمال روي آنمجموعه
ها را آشنا بوده و اعمال روي آن

.دهدانجام 

از دانش خود براي حل 
مسایل روتین در محیط 
ریاضی و مسایل مرتبط 

هـاي زیسـتی   با پدیـده 
.استفاده کند

ــاهده و درك   ــا مشـ بـ
روابط منطقـی الگـوي   

هــاي موجــود در پدیــده
ــی  ــتی(طبیعـ را ) زیسـ

.شناسایی کند
ــراي   ــود ب ــش خ از دان

هـــاي تحلیــل پدیـــده 
زیستی اسـتفاده کنـد و   

ها براي چرایی وقوع آن
.دلیل ارائه کند

ــراي   ــود ب ــش خ از دان
هـــاي توجیـــه پدیـــده

.زیستی استفاده کند
سازي کرده و بـا  فرضیه
هاي منطقی بـر  استنتاج

مبناي قواعـد، درسـتی   
.نتایج را توجیه کند

آمار و 
احتمال

با مفاهیم آماري و احتمال آشنا 
شــده و محاســبات مربــوط بــه 

.ها را انجام دهدآن

آمـار و  از دانش خود در 
دریافــت اطالعــات از   

هاي مختلف، روي ارائه
بـــــراي توصـــــیف  

هــاي زیســتی  پدیــده
.استفاده کند

از دانش خود براي حل 
مسایل روتین در محیط 
ریاضی و مسایل مرتبط 

هـاي زیسـتی   با پدیـده 
.استفاده کند

از دانش خود در زمینـه  
بینی احتمال براي پیش

هــاي زیســتی  پدیــده
.استفاده کند

ش خــود در آمــار از دانــ
بــراي تعمــیم قواعــد و 
روابط مشاهده شـده در  

هــاي زیســتی  پدیــده
.استفاده کند

هاي یادگیري، محتواي دروس و ساختار آنفرصت.2
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حسابان: فصل اول
مختلطاعدادقطبینمایشوهندسینمایشآن،خواصومختلطاعداد
توابعجبر،)مثلثاتیشامل توابع لگاریتمی، نمایی، (آن انواعوتابع
نهایتبیدرحدونهایتبیحدچپ و حد راست،حدحد،بهمربوطوقضایايحدتعریف
،پیوسته توابعبرجبرياعمالپیوستگی
مشـتق، فیزیکیوهندسیکاربردهايمثلثاتی ،توابعمشتقمشتقگیري ،قواعدمشتق،هندسیتعبیرمشتق،تعریف

توابععطفونقطهومینیممماکزیممنقاطتعیینتوابع،نموداررسم
آنخواصولگاریتممعکوستابععنوانبهنماییتابعتوابع لگاریتمی،مشتق
انتگرال معینتقریبیمحاسبهوانتگرال،دیفرانسیلحساباساسیقضایايآن،خواصومعینانتگرال
جزءبهجزءمانندگیريانتگرالهايروشمساحت،توابع،حددرمحاسبهانتگرالکاربرد

:تکالیف یادگیري
ها انجام محاسبات با اعداد مختلط  و نمایش هندسی و قطبی آن
اي، لگاریتمی، مثلثاتی و نماییتعیین دامنه و برد توابع چند جمله
انجام عملیات جبري روي توابع
هاي افقی، عمودي و مایلنهایت، مجانبحد بینهایت وهاي گویا، حد در بیها، عبارتايپیدا کردن حد چند جمله
تشخیص پیوستگی در دامنه، در نقطه و تعیین نقاطی که در آن تابع پیوسته نیست
هاي گویا، توابع مثلثاتی، لگاریتمی و نماییها، عبارتايپیدا کردن مشتق چند جمله
طه عطفنیمم مطلق و نسبی و نقرسم نمودار توابع، پیدا کردن ماکزیمم و می
اي، لگاریتمی، مثلثاتی و نماییپیدا کردن تابع اولیه و انتگرال معین توابع چند جمله

:تکالیف عملکردي
هاي پیدا کردن مصادیق از مفاهیم ریاضی آموزش داده شده در پدیده(3و 2سازي انتظارات عملکردي در سطوح پیاده

)هاها در پدیدهزیستی، تحلیل الگوها و مدل

مبانی ریاضیات: دوم فصل 
انواع استداللنماها،گزارهها،گزارهریاضی،منطقباآشنایی
نقضمثالخلف،برهان
هاآنبراعمالوهامجموعهباآشنایی

:تکالیف یادگیري
نماها ها و گزارهتشخیص گزاره
 تکمیل جدول درستی)Truth Table(  هـا  براي ترکیـب گـزاره)  یـا منطقـی و یـا مانعـۀ الجمـع     "، "و"شـامل" ،
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) هاي شرطی و دو شرطیگزاره
برهان خلف و مثال نقض )قیاسی، استقرایی، تمثیلی( ها تشخیص و به کارگیري انواع استدالل ،

:تکالیف عملکردي
هاي مفاهیم ریاضی آموزش داده شده در پدیدهپیدا کردن مصادیق از (3و 2سازي انتظارات عملکردي در سطوح پیاده

)هاها در پدیدهزیستی، تحلیل الگوها و مدل

آمار و احتمال: فصل سوم 
آمارتوصیفی

تصادفیگیريو نمونهگیري، نمونهتوافقیهايجدولها،آنتلخیصوتنظیموهادادهتعریف
ومیانگینبراياطمینان، فاصلهمعیار، توزیع برآوردنسبتانحرافوواریانسمیانگین و خوب، برآوردبرآوردمفهوم

واریانس
احتمال
شمارشبرروشهاي،مروريپیوستهوگسستهاحتمالی،فضايها،جبر پیشامداحتمالفضاي
برنولی آزمایشهاي،دنبالهبیز،قضیهشرطیاحتمال
ايدوجملهقضیهاي، جملهدو،تقریبنرمال،توزیعايجملهدوتوزیع

:تکالیف یادگیري
 ی و کیفی(تشخیص متغیرهاي تصادفیجامعه و نمونه در یک تحقیق)کم ،
ها و تکمیل جدول فراوانی آوري دادهگیري تصادفی، جمعانجام نمونه
 واریانسومیانگینبراياطمینان، فاصلهمعیار، توزیع برآوردنسبتانحرافوواریانسپیدا کردن میانگین و
 واریانس نمونه به جامعهبررسی امکان تعمیم میانگین و

:تکالیف عملکردي
هاي پیدا کردن مصادیق از مفاهیم ریاضی آموزش داده شده در پدیده(3و 2سازي انتظارات عملکردي در سطوح پیاده

)هاها در پدیدهزیستی، تحلیل الگوها و مدل

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
هاي نوین آموزش ریاضیات بر تفکر و استدالل، درك و شناخت معنادار مفاهیم، حل مسئله، تاکیـد بـر فراگیـران بـه     دیدگاه

هاي فردي در یادگیري ریاضیات و به طور کلی بر ایجاد ارتبـاط درون و بـرون   عنوان افراد متفاوت انسانی و توجه به تفاوت
ها و تدابیري است که توسط یاددهنده و یادگیرنـده اجـرا   آموزش، مجموعه فعالیتمنظور از . دنیاي ریاضی توجه جدي دارند

بنابر این آموزش باید شـامل فـراهم آوردن   . شود و هدف آن کمک به یادگیرنده براي یادگیري بهتر مطالب درسی استمی
هـاي  ان مصادیق ریاضـی در پدیـده  در آموزش مفاهیم، تاکید بر بی. ، باشد"هایی براي این که دانشجویان یاد بگیرندفرصت
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. ها استزیستی و تحلیل وضعیت

منابع آموزشی. 4
 1387حساب دیفرانسیل و انتگرال، سیاوش شهشهانی، انتشارات فاطمی
1378ققنوسانتشاراتمحمودي،مژگانابراهیمی،مهديمحمدریاضیات،مبانی
دانشگاهینشرمرکزرسولیان،عمیدترجمه.آنکاربردهايوهامجموعهنظریه

 Calculus: A New Horizon, Anton Howard, 6th Edition; John Wiley & Sons.

 Calculus: A Complete Course, R.A. Adams, 3rd Edition; Addison Wesley.

 Calculus with Analytic Geometry, C.H. Edwards; Prentice Hall.
 Calculus with Analytic Geometry, R. A. Silverman; Prentice Hall.
 Calculus Early Transcendentals 5Th Edition James Stewart

 Thomas Calculus, Tenth Edition, George B. Thomas, Ross L. Finney, Maurice
D.

 Weir, and Frank R. Giordano, Addison-Wesley Publishing (2001).

یادگیريراهبردهاي ارزشیابی . 5
نمره15) : نمره6(فصل سوم)نمره3(فصل دوم)نمره6(فصل اول: ارزشیابی پایانی
نمره 2) عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها(: ارزشیابی فرآیند

نمره 3) مجموعه تکالیف عملکردي(: ارزیابی پوشه کار

سایر نکات
 ولـی  . اي دانشجویان بـوده اسـت  است که برخی از مفاهیم مندرج در برنامه، در برنامه آموزشی مدرسهالزم به ذکر

اي هاي زیستی است به گونـه سازي و آموزش مفاهیم با نگاه برقراري ارتباط با مفاهیم و پدیدهنگاه این برنامه پیاده
هاي حل مسئله و تفکر منطقـی و اسـتدالل   ارتشناسی آشنا شده و از مهکه دانشجویان با کاربرد ریاضی در زیست

بنابر این الزم است مدرسین این درس، خـود، بـا ایـن    . در مواجهه با مسایل آموزشی و زندگی روزمره استفاده کنند
.ها مانوس باشندها و مهارتحوزه
بـا  لسه دیگـر  ج8در و مباحث آمار و احتمالجلسه توسط استاد ریاضی8در پیشنهاد می شود مباحث ریاضی

.تدریس شودتوسط استاد آماراولویت 
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»شیمی عمومی و آزمایشگاه شیمی عمومی«سرفصل دروس 
معرفی دروس و منطق آن.1

و همچنین ارتباط تنگاتنگ آن ...) پزشکی،داروسازي، صنعت و(با توجه به کاربرد علم شیمی در بسیاري از جنبه هاي زندگی انسان 
دانشجو معلمان با شناخت ساختارها . با سایرعلوم از جمله زیست شناسی، آموزش مناسب و اثر بخش آن ضروري به نظر می رسد

میایی و نقش آن ها در پدیده هاي زیستی، می توانند فعالیت هاي هدفمندي را در این زمینه براي و واکنش هاي اساسی شی
.دانش آموزان طراحی و اجرا کنند

مشخصات دروس
نظري وعملی: نوع دروس

واحــد نظــري 2: تعــداد واحــد
واحد عملی 1شیمی عمومی و 

آزمایشگاه شیمی عمومی

ســــاعت 32: زمــــان دروس
ساعت عملی32نظري و 

شیمی عمومی و آزمایشگاه شیمی عمومی :    به فارسی:  نام دروس
&General Chemistry:  به انگلیسی  Lab

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
واکنش هاي  مواد مختلف،کاربرد آنهـا  ضمن آشنایی با مفاهیم و قوانین پایه اي شیمی، ساختار شیمیایی و 

همچنـین  نمونـه هـایی از ارتبـاط پدیـده هـاي       . را در زمینه هاي مختلف با ارائه ي مثال هایی شرح دهد
زیستی مختلف را  با پدیده هاي شیمیایی ارائه و با کمک گرفتن از این قوانین فعالیت هاي هدفمندي را به 

.دانش آموزان طراحی و هدایت کندمنظور آموزش فرایند هاي زیستی براي 

:شایستگی اساسی
CK 1-1
PCk
4-3 & 3-3 & 3-1

3سطح2سطح1سطح هامالك

ساختار اتم ها،مولکول ساختارهاي شیمیایی
ها و انـواع پیونـدهاي   
شیمیایی را مقایسـه و  

.گزارش کند

ــواص   ــناخت خ ــمن ش ض
ترکیبات شیمیایی مختلف 
ــا  ــارا بـ ــی از آن هـ ،برخـ
ــاي   ــتفاده از روش هـ اسـ
آزمایشـــگاهی مقایســـه و 

.گزارش کند

ضــمن تحلیــل رابطــه ي 
ساختار مواد و خـواص آن  
هــا ، بــا اســتفاده از روش 
هــــاي آزمایشــــگاهی ، 
ترکیب شیمیایی نمونه ي 
مجهــول را تشــخیص و  
ســاختار شــیمیایی آن را  

.گزارش کند
ــا شــناخت واکــنش فرایندهاي شیمیایی ب

هـــاي گـــروه هـــاي 
مختلـــف ترکیبـــات  
شـــیمیایی ، واکـــنش 
هاي اساسی شیمیایی 

ــنش   ــه ي واک ــمن ارائ ض
ــاي مــواد مختلــف در    ه
شرایط متفاوت ، با انجـام  
تجربه ها ي آزمایشـگاهی  
نتایج و کاربرد فرایند هاي 

با توجه به نتایج به دسـت  
آمــده از  فراینـــد هـــاي  
شــیمیایی ، نــوع مــاده ي 
مجهول و شـرایط حـاکم   
بر واکنش را پیش بینی و 
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ــگاه  را در آزمایشـــــ
تجربه کرده و نتایج را 

.گزارش کند

ــزارش   ــیمیایی را گــ شــ
.یسه کندومقا

آن را بـــه طـــور عملـــی 
ــایج را   ــرده ، نت ــه ک تجرب

.تحلیل و گزارش کند

هاي یادگیري، محتواي دروس و ساختار آنفرصت.2
شیمی عمومی- الف

مقدمه: فصل اول
 شیمی،ماده،نظریه اتمی دالتون،قوانین ترکیب شیمیایی ،وزن اتمی،اتم گرم،عدد آووگادرو،واحد اندازه گیري و دسـتگاه  علم

.متري،انرژي، دما،ارقام معنی دار،محاسبات شیمیایی
 تجزیه رادر فور( ساختمان اتم(
 ه اي ، شعاع اتم ، انـرژي یـونش ، شـعاع    ترازهاي انرژي ، آرایش الکترونی ، جدول دور( اتم هاي با بیش از یک الکترون

)یونی ، الکترون خواهی 
: فعالیت یادگیري

پرسش وپاسخ.1
..... )عدد اتمی ، تراز هاي انرژي ، ( تکمیل جدول مربوط به خصوصیات اتم ها .2
تکمیل برگه ي سوال.3

:فعالیت عملکردي
 محاسبات مرتبط از جمله مولکول گرم ، جرم مولکولی و ( حل مسئله..( ...

پیوندهاي شیمیایی: فصل دوم
 انرژي پیوند و کاربردآن ، الکترونگاتیوي طول پیوند، زاویه پیوند، طیف بین مولکولی ( پارامترهاي ساختار مولکولی(
 محاسبه انرژي مولکولی  و دانسیته ، الکترون در ( نظریه پیوندهاي شیمیایی، روش اوربیتال مولکولیH2(
 روش پیوند واالنسی ، مقایسه روش پیوند واالنسی با روش اوربیتال
 نمایش نقطه اي ساختمان الکترون ، قاعده هشت تایی ، بارقراردادي ، پیوندهاي چند هسته اي ، پیوند فلزي

:فعالیت یادگیري
تکمیل جدول انواع پیوند هاي شیمیایی و ویژگی هاي آن ها.1
تشخیص نوع پیوند در مولکول.2
محاسبه.3

: فعالیت عملکردي
تشخیص و ترسیم پیوند شیمیایی مولکول هاي خواسته شده در منزل و مقایسه آن ها

ساختمان هندسی و مولکولی: فصل سوم
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 هیبریداسیون اوربیتالی و زوایاي پیوندي
 نیروي دافعه  الکترونی و زوایاي پیوندي
 مقایسه روش هاي هیبریداسیون و دافعه  الکترونی
   پیوندهاي  کوواالنسی و مومان دوقطبی پیوندهاي هیدروژنی ، رابطه خواص اجسام  با ساختمان و نوع پیونـد موجـود  در

آن 
 بلورهاي یونی ، ترکیبات مولکولی غیر قطبی ، ترکیبـات مولکـولی قطبـی ، شـبکه کوواالنسـی در      ( انواع جامدات بلوري

)جامدات ، بلورهاي فلزي 
 تقارن

:یريفعالیت یادگ
تکمیل جدول مقایسه اي مولکول هاي مختلف از نظر هیبریداسیون.1
تشخیص انواع جامدات بلوري و ترسیم پیوند هاي آن ها .2

: فعالیت عملکردي
تهیه گزارشی از اجسام داراي پیوند هاي فوق و تحلیل رابطه ي بین ساختمان و نوع پیوند

حالت گازي : فصل چهارم
     خواص گازها، فشار ، قانون بویل ، قانون شارل ، معادله گازهاي کامل، قانون دالتون ، اسـتفاده از قـوانین گازهـا ، نظریـه

جنبشی گازها، دما ، انرژي وثابت گازها، جریان وانتشار ، توزیع سرعت هاي مولکولی ، گرماي ویژه گازهـا، گازهـاي غیـر    
کامل ، انحراف از قانون گازهاي کامل 

:فعالیت یادگیري
.... )خواص ، قوانین و کاربرد آن ها و ( تکمیل جدول مربوط به گازها .1
مقایسه گازهاي کامل و غیرکامل.2
پرسش و پاسخ و تکمیل برگه ي سوال.3

: فعالیت عملکردي
تهیه ي گزارش از نقش گازها در پدیده هاي زیستی

ترمودینامیک: فصل پنجم 
 قانون اول ترمودینامیک ، آنتالپی، قانون هس و ترموشیمی
 قانون دوم ترمودینامیک ، انرژي آزاد گیبس ، اندازه گیريGS

:فعالیت یادگیري
مقایسه قوانین اول و دوم ترمودینامیک.1
.... )آنتالپی ، انرژي آزاد گیبس و ( محاسبه .2
پرسش و پاسخ و تکمیل برگه ي سوال.3

-: فعالیت عملکردي
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مایعات و جامدات : فصل ششم 
   ، نظریه جنبشی مایعات، تبخیر ، فشار بخار ، نقطه جوش ، حرارت تبخیر ، نقطه انجماد، نقطه ذوب ، فشار بخـار جامـدات

تصعید
:فعالیت یادگیري

پرسش و پاسخ و تکمیل برگه سوال.1
.....انجماد و مقایسه جامدات و مایعات مختلف از لحاظ نقطه ذوب ، نقطه جوش ، نقطه .2

-: فعالیت عملکردي

محلول ها : فصل هفتم 
 مکانیسم حل شدن ،هیدرات ها ، غلظت محلول ها ، آنالیزحجمی عوامل موثر در حاللیت مثل گرما و فشار ، فشار بخار و

محلول هاي مایع در مایع ، فشار اسمزي ، محلول هاي الکترولیت ، جاذبه بین یونی در محلول ها، پخش نـور و حرکـت   
براونی جذب 

:فعالیت یادگیري
انواع محلول و خواص آن هاتکمیل جدول مربوط به.1
تعیین جهت حرکت مواد با کمک گرفتن از قوانین اسمز.2
تکمیل جدول عوامل مؤثردر حاللیت.3
پرسش و پاسخ و تکمیل برگه ي سوال.4

: فعالیت عملکردي
تهیه ي گزارش از انواع محلول و نقش اسمز در پدیده هاي زیستی

سینتیک شیمیایی و تعادل شیمیایی : فصل هشتم 
 سرعت واکنش ، سرعت واکنش و غلظت ، واکنش هاي تک مرحله اي و معادالت سرعت آن
       مکانیسم واکنش ، معادالت سرعت و دما، کاتالیزورها، واکنش هاي برگشت پذیر و تعـادل شـیمیایی، ثابـت هـاي تعـادل

برحسب فشار ، اصل لوشاتلیه
:فعالیت یادگیري

...)وسرعت، غلظت،ثابت تعادل(محاسبات شیمیایی.1
...)دما،غلظت،کاتالیزور،فشارو(تکمیل جدول مربوط به تاثیر عوامل مختلف بر سرعت واکنش.2
پرسش و پاسخ و تکمیل برگه ي سوال.3

: فعالیت عملکردي
دما،غلظت،کاتالیزور،فشارو(تهیه گزارش تحلیلی از تاثیر عوامل مختلف بر سرعت واکنش(...

تعادالت یونی–اسید وباز: فصل نهم 
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 نظریه آرنیوس ، سیستم هاي حالل
 نظریه برونشتدلوري، قدرت اسیدها و بازهاي برونشتد، هیدرولیز، قدرت اسیدي و ساختمان مولکولی
نظریه لوییس
،الکترولیت هاي ضعیف ، یونیزاسیون آبPH      ،واندازه گیري آن، شناساگرها ، اثـر یـون مشـترك ،آمفوتریسـم، هیـدرولیز

تیتراسیون اسیدوباز

:فعالیت یادگیري
تشخیص اسید و باز.1
.ارائه ي تعاریف اسید و باز طبق نظریه هاي فوق.2
.مقایسه ي قدرت اسید و باز با استفاده از فرمول شیمیایی.3
حل مسئله.4

: فعالیت عملکردي
تهیه گزارش از نقش اسید و باز در برخی فرایندهاي زیستی.

اکسایش و کاهش : فصل دهم 
پتانسیل پیلـی و ثابـت   ( حالت هاي اکسایش ، نظریه نیم واکنش ، موازنه واکنش هاي اکسایش و کاهش ، معادله نرنست

تیتراسیون اکسایش و کاهش ) تعادل

:فعالیت یادگیري
نوشتن معادله واکنش ، نیم واکنش ها و موازنه.1
حل مسئله.2

: فعالیت عملکردي
حل مسئله در منزل

عناصر غیر فلزي : فصل یازدهم 
 عناصر گروهVI )       نیتروژن ، اکسیدهاي نیتروژن ، اکسی اسیدهاي نیتروژن و نیتـروژن اکسـی هالیـد هـا، فسـفر، اکسـی

)هالیدهاي فسفر
 عناصرگروهVIA )اکسیژن ، گوگرد(
 عناصر گروهVIIA ) هالوژنه ، ترکیبات بین هالوژنیهالیدها ، هیدروژن هالیدها ، اکسیدهاي هالوژنه ، اکسی اسیدهاي(

فعالیت یادگیري
.نوشتن فرمول هاي شیمیایی ترکیبات نیتروژن،فسفر و گوگرد .1
ترسیم جدول مقایسه اي از خواص شیمیایی عناصر غیر فلزي.2

: فعالیت عملکردي
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تهیه گزارشی از نقش عناصر غیر فلزي در برخی فرایندهاي زیستی

یک تا چهارعناصر گروه : فصل دوازدهم 
 اکسیدهاي فلزات قلیایی ، هالیدهاي قلیایی ، فلزات قلیایی خاکی ، اکسیدها و هیدروکسـیدها ، هالیـدها و   ( فلزات قلیایی

)سایر نمک ها 
 عناصرگروهIIIA ) بور، گالیم ، آندیم  و تالیم(
 عناصر گروهIIVA )کربن سیلیسیوم ، ژرمانیوم ، قلع و سرب(

فعالیت یادگیري
.تن فرمول هاي شیمیایی ترکیبات فلزات قلیایی نوش.1
تکمیل جدول مقایسه اي از خواص شیمیایی  فلزات قلیایی.2
.IIVAوIIIAتکمیل جدول مقایسه اي از خواص شیمیایی عناصر.3

: فعالیت عملکردي
تهیه گزارشی از نقش عناصر  فلزي در برخی فرایندهاي زیستی

آزمایشگاه شیمی عمومی-ب
مسائل ایمنی و آشنایی با وسایل آزمایشگاه .1
آزمایش قانون بقاي جرم.2
تعیین عدد آووگادرو .3
)آزمایش کالري متري ( تعیین گرماي انحالل نیترات پتاسیم یاگرماي واکنش اسید و باز .4
تیتراسیون اسید و باز .5
)سختی موقت ، کربنات و بی کربنات( تعیین و محاسبه سختی آب.6
اندازه گیري غلظت یون مس یا آهن با استفاده از اسپکتروفتومتري تعادل شیمیایی ،.7
اندازه گیري سرعت واکنش و تعیین اثر غلظت و حرارت روي سرعت واکنش تعیین میزان تجزیه سدیم هیپوکلرید.8
نی کوواالنت آزمایش الکتروشیمی ، تشکیل پیل ها ، تعیین نزول نقطه انجماد، تیتراسیون اکسیداسیون و احیاء ترکیبات یو.9

، واکنش هاي یونی 
احیاء اکسیدهاي  فلزي به وسیله هیدروژن و عوامل احیاي دیگر.10
تعیین وزن مولکولی گازها .11
جدول تغییرات فشار بخار آب .12

:فعالیت یادگیري
به کار بردن روش آزمایش در آزمایشگاه .1
آزمایشتشخیص و گزارش مواد مختلف از روي نتایج به دست آمده پس از پایان .2
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:فعالیت عملکردي
تهیه گزارشی از فعالیت هاي صورت گرفته در هر جلسه آزمایشگاه و تحلیل نتایج

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
توضـیح مفـاهیم و   (شیوه ارائـه مسـتقیم  تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از 

مشارکت دانشجویان در مباحث نظري به همراه ) رسم اشکال و استفاده از اسالیدهاي آموزشی و مشاهده انیمیشن هاي آموزشی
براي درك عمیق تر و بکارگیري آن در موقعیت هـاي واقعـی   شیوه مشارکتیو نیز در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شده

.به دست آمده استام فعالیت هاي طراحی شده در محیط آزمایشگاه و ارائه و تحلیل نتایجانجتدریس ودر مباحث عملی 
استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي براي ارائه بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند 

ترسـیم نقشـه مفهـومی    و لی انجام شده در آزمایشگاه بخشی از مباحث درسی به صورت گزارش، تهیه گزارش کار از فعالیت عم
.است

منابع آموزشی. 4
.1391چارلز مورتیمر ، ترجمه عیسی یاوري ،نشر علوم دانشگاهی،چاپ: نویسنده-2و1شیمی عمومی -1
پارسـافر ،  اصول شیمی عمومی جلد اول و دوم، مارتین سیلبربرگ، ترجمه ي دکتر مجید میر محمـد صـادقی، غالمعبـاس    -2

.1390دکتر محمد رضا سعیدي ، انتشارات نوپردازان، چاپ
، ویلیام مسترسـون، سـیل هرلـی، ادوارد نـت ، ترجمـه عیسـی یـاوري ، انتشـارات         ) اصول و واکنش ها(1شیمی عمومی -3

.ویرایش هفتم. 1392نوپردازان، چاپ

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
:شیمی عمومی) الف

درآنگیردکـه مـی صـورت یـادگیري فرصـت هـاي  براساسکتبیشکلبهآزمونآزمون مباحث نظري ، این: (پایانیآزمون -
نمره14) .را درپاسخ به این آزمون به کارببرنددورهدرطیشدهآموختهمطالببایددانشجویان

نمره2) کت در فعالیت هاعملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشار: (ارزشیابی فرآیند-
کلیه تکالیف درپوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط ومبناي برنامه ریزي براي آموزش هاي بعدي ونیز دفاع : (ارزیابی پوشه کار-

یک نسخه ازپوشه دراختیاردانشجوویک نسخه درواحدآموزشی ثبت وضـبط مـی   .ازتوانایی هاي حرفه اي در پایان دوره قرار می گیرد
نمره4) شود

:آزمایشگاه شیمی عمومی )ب 
درآنگیردکـه مـی صورتیادگیريفرصت هايبراساسعملیشکلبهآزمونآزمون مباحث عملی ، این: (ارزشیابی پایانی-

نمره8) .رادرپاسخ به این آزمون به کارببرنددورهدرطیشدهآموختهمطالببایددانشجویان
این ارزشیابی براساس عملکرد دانشجودرجلسات آزمایشگاه و آزمون هاي کوتاه مبتنی برمباحث  مربـوط بـه   : ( ارزشیابی فرآیند-

نمره8) روش آزمایشگاهی ونتایج آزمایش هاست که درآزمایشگاه درطول ترم صورت می گیرد
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یـک نسـخه   .آزمایشـگاه اسـت  مبتنی بر مجموعه تکالیف عملکردي و گـزارش کارهـاي انجـام شـده در    : ( ارزیابی پوشه کار-
نمره4.) درواحدآموزشی ثبت وضبط می شود 
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»فیزیک«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

از آنجا که بسیاري از فرایندهاي زیستی از قـوانین فیزیـک تبعیـت مـی کننـد ، لـذا داشـتن اطالعـات پایـه در ایـن زمینـه بـه             
دانشجومعلمان کمک می کند تا عالوه بر آشنایی بیشتر با این قوانین و کاربرد آن ها در زندگی ، پدیده هاي زیستی را بهتر درك 

.کرده و بتوانند در آموزش مفاهیم زیستی به دانش آموزان و خلق موقعیت هاي جدید یادگیري نیز از آن ها بهره مند شوند

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

-: پیشنیاز

فیزیک : به فارسی:        نام درس
physicبه انگلیسی :

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قـادر خواهـد   : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود

هاي مختلف بـا ارائـه   ضمن آشنایی با مفاهیم و قوانین پایه اي فیزیک، کاربرد آنها را در زمینه
ي مثال هایی شرح دهد همچنین  نمونه هایی از ارتبـاط پدیـده هـاي زیسـتی مختلـف را  بـا       
قوانین فیزیکی ارائه و تحلیل کرده و با کمک گرفتن از این قوانین فعالیت هاي هدفمندي را به 

.منظور آموزش فرایند هاي زیستی براي دانش آموزان طراحی و هدایت کند

:شایستگی اساسی
CK 1-1
PCk

3-1&3-3&3-
4

3سطح2سطح1سطح هامالك

مفاهیم و قـوانین پایـه   
اي فیزیک

انواع مفاهیم و قـوانین  
پایــه اي فیزیــک را بــا 
ــایی   ــال ه ــه ي مث ارائ

.گزارش کند

از قوانین پایه اي فیزیک در 
حل مسائل فیزیکی استفاده 

.و نتایج را گزارش کند

هــایی از کــاربرد   نمونــه  
ــا   ــدگی را ب ــک در زن فیزی
توجه به قوانین به کار رفته 
در آن ها تحلیل و گـزارش  

.کند
کـــاربرد فیزیـــک در  

زیست شناسی
نمونه هـایی از ارتبـاط   
پدیده هاي زیسـتی بـا   
ــوانین  ــاهیم و قــ مفــ

.فیزیکی را گزارش کند

مکانیسم وقوع پدیده هـاي  
زیستی را با توجه به اصول 

تحلیـل و گـزارش   فیزیکی 
.کند

با کمک گـرفتن از اصـول   
ــاخته   ــت س ــی ، دس فیزیک
هاي آموزشـی مربـوط بـه    
ــی را   ــت شناس ــته زیس رش

.تهیه و ارائه کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
مکانیک: فصل اول
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دستگاه هاي اندازه گیري
بردارها
حرکت یک بعدي و دوبعدي
قوانین نیوتون
اصل بقاي انرژيکار و انرژي ،
حرکت دورانی
صوت

:تکالیف یادگیري
پرسش و پاسخ.1
مطالعه منابع و تکمیل برگه سؤال.2
ثابت کردن قوانین فیزیکی.3
حل مسئله.4

:تکالیف عملکردي
 مهندسی ، پزشکی ، کمک آموزشی ، لوازم خانگی و ( تهیه گزارش از کاربرد قوانین فیزیکی در زندگی(......
 اردي که امکان پذیر باشد در مو( تهیه مدل(
تهیه گزارش از فرایند هاي زیستی که از اصول مکانیک تبعیت می کنند.
تهیه دست ساخته هاي آموزشی رشته زیست شناسی با کمک گرفتن از اصول مکانیک

الکتریسیته و مغناطیس: فصل دوم 
مفهوم بار الکتریکی ، میدان الکتریکی
قانون گوس
پتانسیل الکتریکی
خازن و دي الکتریک
مدارهاي الکتریکی
میدان مغناطیسی
قوانین آمپر و فاراده
امواج الکترومغناطیس
تداخل و پراش نور
پالریزاسیون نور

: تکالیف یادگیري
پرسش و پاسخ.1
مطالعه منابع و تکمیل برگه ي سؤال.2
ترسیم انواع مختلف مدار الکتریکی.3
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ثابت کردن قوانین فیزیکی.4
حل مسئله.5

:تکالیف عملکردي
طراحی و ساخت مدارهاي الکتریکی
 مهندسی ، پزشکی ، کمک آموزشی ، لوازم خـانگی و  ( تهیه گزارش از کاربرد قوانین الکتریسیته و مغناطیس در زندگی

(......
 در مواردي که امکان پذیر باشد ( تهیه مدل(
غناطیس تبعیت می کنندتهیه گزارش از فرایند هاي زیستی که از اصول الکتریسیته و م.
تهیه دست ساخته هاي آموزشی رشته زیست شناسی با کمک گرفتن از اصول الکتریسیته و مغناطیس

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
توضیح مفاهیم و (شیوه ارائه مستقیمتدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از 

در مباحـث نظـري بـه همـراه     ) رسم اشکال ، حل مسئله ، استفاده از اسالیدهاي آموزشی و مشاهده انیمیشن هاي آموزشی
براي درك عمیق تر و بکارگیري آن شیوه مشارکتیو نیز مشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شده

.در موقعیت هاي واقعی تدریس است

استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي براي بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند 
.استمطالعه ي منابع غیر درسی و تحلیل مطالب، ارائه بخشی از مباحث درسی به صورت گزارش

منابع آموزشی. 4
ل واکر ، انتشارات فاطمیمبانی فیزیک ، دیوید هالیدي ، رابرت رزنیک ، جر–1
یلت ، مهران اخباریفر ، مرکز نشر دانشگاهی.ج.فیزیک پایه ، فرانک –2
فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ، جلیل راشد محصل ، علی معینی–3

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره14) آزمون مباحث نظري(:ارزشیابی پایانی
نمره4) در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت هاعملکرد دانشجو(:ارزشیابی فرآیند

نمره2) مجموعه تکالیف عملکردي(:ارزیابی پوشه کار
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»اصول رده بندي جانداران و ویژگی هاي کلی آنها«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

با توجه به اهمیت تنوع زیستی و حفظ آن در سالمت انسان و زیست کره، شناخت تنوع زیسـتی گـام اول در ایـن مسـیر اسـت      
به همین علت . رسیدن به این شناخت با توانایی تشخیصِ گروه هاي جانداران و جایگاه آنها در گروه هاي کلی امکان پذیر است.

حیات و توانمند در رده بندي، می توانند همراه با به کارگیري رفتارهایی که بـه سـالمت   معلمانِ آگاه به تنوعِ شکل هاي متفاوت
.  افراد و حفظ تنوع زیستی ایران کمک می کند، دانش آموزان خود را در جهت به کار گیري این رفتارها و مهارت ها هدایت کنند

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

-: یشنیازپ

اصول رده بندي جانداران و ویژگی ها ي کلی آنها : به فارسینام درس
The Principals of Organisms Classification and  Their:بـه انگلیسـی  

General  Characters

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
اند رده بندي جاندارانبا مقایسه گروه هاي کلی جانداران، شباهت ها و تفاوت هایی را که مبناي 

گـروه  همچنین جایگـاه  .گزارش و با طراحی کلیدهاي شناسایی بتواند جانداران را گروه بندي کند
.با تحلیل شواهد گزارش کندهاي کلی را در درخت حیات

:شایستگی اساسی
CK 1-1,2-1
PCk

3-1&3-3&3-4

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــونگی رده بندي جانداران ــاس و چگ اس
رده بندي جانداران ، 
نام علمی ،کلیـدهاي  
ــول   ــایی و اص شناس
ترسیم درخت هـاي  
ــی را   ــار زایشــ تبــ

.  گزارش کند

کلیدهاي شناسایی 
را طراحی و بـراي  
رده بندي تعـدادي  
از جانداران  به کار 

. گیرد

درخت هاي تبارزایشی 
براي تعـدادي جانـدار   

.ترسیم کند

گــــروه هــــاي کلــــی 
تنوع شکل هاي (جانداران

) حیات

ــی    ــاي کل ــروه ه گ
جانداران را همراه بـا  
ویژگــی هــاي کلــی 

.آنها گزارش کند

ــدي  اســاس رده بن
در جانــداران هــر  
گروه را مقایسـه و  

.گزارش کند

تفاوت هاي سـاختاري  
ــروه  ــردي گـ و عملکـ

متفاوت جانداران هاي 
ــزارش  ــه و گ را مقایس

.کند
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

اصول رده بندي : فصل اول
تاریخچه رده بندي
 نام علمی(تعریف گونه و نامگذاري آن(
سلسله مراتب رده بندي
کلیدهاي شناسایی
هومولوژي ریختی و مولکولی
اصول ترسیم درخت هاي تبارزایشی

:تکلیف یادگیري
طراحی کلیدهاي شناسایی
تکمیل جدول سلسله مراتب رده بندي براي نوعی جاندار
 ترسیم درخت تبارزایشی
تکمیل جدول مربوط به هومولوژي ریختی و مولکولی

:تکلیف عملکردي
طراحی کلید هاي شناسایی
تهیه گزارشی از انواع  رده بندي در طول تاریخ
 ترسیم درخت هاي تبارزایشیتهیه گزارشی از اصول

پروکاریوت ها : فصل دوم
آرکی باکترها و یو باکترها
  ساختار،عملکرد، سازگاري ها ي کلی
تولید مثل
تنوع تغذیه اي و سازش هاي متابولیکی
نقش پروکاریوت ها در زیست کره
 آثار مثبت و منفی پروکاریوت ها در زندگی انسان

: فعالیت یادگیري
آرکی باکترها و یو باکترهاترسیم شکل
تکمیل جدول مقایسه اي مربوط به تنوع تغذیه اي و سازش هاي متابولیکی
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تکمیل جدول مربوط به ساختار و عملکرد
تکمیل جدول مقایسه اي مربوط به پروکاریوت ،یوکاریوت ، ویروس

:فعالیت عملکردي
 متابولیکیترسیم نقشه مفهومی مربوط به تنوع تغذیه اي و سازش هاي
 تهیه گزارشی از نقش پروکاریوت ها در زیست کره
تهیه گزارشی از آثار مثبت و منفی پروکاریوت ها در زندگی انسان

آغازیان: فصل سوم
تکامل یوکاریوت ها
پرسلولی/تک سلولی (تنوع ساختار(
 تنوع پالست ها
 انواع آغازیان و اساس رده بندي آنها
 مثلتولید (چرخه هاي زندگی(
همزیستی آغازیان با جانداران دیگر
 آثار مثبت و منفی آغازیان در زندگی انسان

:فعالیت یادگیري
 تکمیل جدول مقایسه اي مربوط به انواع آغازیان و اساس رده بندي آنها
ترسیم چرخه هاي زندگی آغازیان
تکمیل جدول مربوط به همزیستی آغازیان با جانداران دیگر
قایسه اي مربوط تنوع پالست هاتکمیل جدول م

: فعالیت عملکردي
ترسیم نقشه مفهومی
ارائه گزارشی از همزیستی آغازیان با جانداران دیگر
 ارائه گزارشی تصویري از انواع آغازي
 ارائه گزارشی از آثار مثبت و منفی آغازیان در زندگی انسان

قارچ ها: فصل چهارم
 پرسلولی/تک سلولی(ساختار(
  انواع قارچ ها و اساس رده بندي آنها
 تولید مثل(چرخه هاي زندگی(
همزیستی قارچ ها با جانداران دیگر
 آثار مثبت و منفی قارچ ها در زندگی انسان
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:فعالیت یادگیري
 تکمیل جدول مقایسه اي مربوط به انواع قارچ ها و اساس رده بندي آنها
 ترسیم چرخه هاي زندگی قارچ ها
جدول مربوط به همزیستی قارچ ها با جانداران دیگرتکمیل

: فعالیت عملکردي
ترسیم نقشه مفهومی
ارائه گزارشی از همزیستی قارچ ها با جانداران دیگر
 ارائه گزارشی تصویري از انواع آغازي
 ارائه گزارشی از آثار مثبت و منفی قارچ ها در زندگی انسان

گیاهان و جانوران: فصل پنجم
 اساس رده بندي در گیاهان
 گروه هاي کلی گیاهان
 اساس رده بندي جانوران
 گروه هاي کلی جانوران

:فعالیت یادگیري
 تکمیل جدول مقایسه اي مربوط به اساس رده بندي گیاهان
 تکمیل جدول مقایسه اي مربوط به اساس رده بندي جانوران

: فعالیت عملکردي
 کلی گیاهان و جانورانترسیم نقشه مفهومی گروه هاي
ارائه گزارشی از اساس رده بندي گیاهان و جانوران

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
در محیط آموزشی نیازمند طرح مسئله به منظـور ایجـاد انگیـزه در مخاطـب و     تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم

. با توضیح مفاهیم از طریق ارائه مثال ها،مسائل واقعی  و استفاده از اسالیدها و انیمیشن هاي آموزشی اسـت  ارائه مستقیم
در ایـن طـرح مباحـث  بـه     . در این درس ،نقش اساسی در یادگیري و تعمیق آن دارداستفاده از ظرفیت محیط هاي طبیعی

بـراي درك عمیـق تـر و    شـیوه مشـارکتی  و نیـز  رح شـده مشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طهمراه 
.بکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس است

استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي براي بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند 
.گزارش کار استارائه بخشی از مباحث درسی به صورت ترسیم نقشه مفهومی ، و ارائه
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منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

Campbell Biology, Jane B Reece, 10th Edition, pearson, 2013.

: منبع فرعی
.1385یزدان کیوانی ، نقش مهر ، چاپ اول ، سال :،ترجمه:اصول و روش هاي سیستماتیک  فیلوژنی 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
بایددانشجویانآندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساسبرکتبیشکل بهآزموناین:نهاییآزمون-1

)درصد70(.ببرندپاسخ به این آزمون به کاردررادورهطیدرشدهآموختهمطالب
شدهبینیپیشیادگیريتکالیفدردانشجو عملکردبهشدهدادهبازخوردهاياساسبرارزشیابیاین:فرایندارزشیابی-2

)درصد10(.گیردمیصورتترمطولدرهافعالیتدرومشارکت
وبعديهايبراي اموزشریزيبرنامهمبنايوضبطدانشجوايحرفهتوسعهپوشهدرتکالیف کلیه:کارپوشهارزیابی-3

درنسخهیکودانشجواختیاردرپوشهازنسخهیک.گیردمیقراردورهپایاندرايحرفههايتواناییازدفاعنیز
)درصد20(.شودمیضبطوثبتواحدآموزشی



١٤٣

»شیمی آلی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

از آنجا که اغلب ترکیبات زیستی جزو ترکیبات آلی بوده وبسیاري از فرایندهاي بیوشیمیایی ساختارهاي زنده از قوانین حـاکم بـر   
ترکیبات آلی تبعیت می کنند ، لذا داشتن اطالعات پایه در این زمینه به دانشجومعلمان کمک می کند تا عالوه بر آشنایی بیشـتر  
با این قوانین و کاربرد آن ها در زندگی ، پدیده هاي زیستی را بهتر درك کرده و بتوانند در آمـوزش مفـاهیم زیسـتی بـه دانـش      

.د یادگیري نیز از آن ها بهره مند شوندآموزان و خلق موقعیت هاي جدی

مشخصات درس
عملی-نظري : نوع درس

واحد 1+1: تعداد واحد
ساعت 48: زمان درس

شیمی عمومی: پیشنیاز

شیمی آلی: به فارسی:        نام درس
Organic Chemistry:به انگلیسی

واحد یادگیري دانشجو قـادر خواهـد   در پایان این : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود

ضمن آشنایی با انواع ترکیبات آلی ، ساختار و خواص فیزیکوشیمیایی، کـاربرد آنهـا را در زمینـه    
همچنـین  نمونـه هـایی از ارتبـاط پدیـده هـاي       . هاي مختلف با ارائه ي مثال هایی شرح دهد

تن از ایـن قـوانین فعالیـت هـاي     زیستی مختلف را  با شیمی ترکیبات آلی ارائه و با کمک گـرف 
.هدفمندي را به منظور آموزش فرایند هاي زیستی براي دانش آموزان طراحی و هدایت کند

:شایستگی اساسی
CK 1-1
PCk
4-3 & 3-3 & 3-1

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــواع ، (ترکیبــات آلــی ان
) ساختار 

انواع مولکول هاي آلی 
و ساختار شیمیایی آنهـا  

مقایســه و گــزارش  را 
.کند

ــیمیایی   ــول شــ فرمــ
گســــترده و انــــواع  
ایزومرهاي گروه هـاي  
مختلف ترکیبات آلی را 

.ترسیم و گزارش کند

ضمن ارائه و تحلیل 
نمونه هایی از کاربرد 
ترکیبات آلی در زندگی 
،با استفاده از روشهاي 
آزمایشگاهی انواع 

ولکول هاي آلی را م
تشخیص داده و 

.گزارش کند
ضمن ارائـه ي خـواص   خواص ترکیبات آلی 

ــروه  ــیمیایی گ فیزیکوش
هاي مختلف ترکیبـات  
ــن   ــی از ای ــی ، بعض آل
خواص را در آزمایشگاه 

واکــنش هــاي اساســی 
ــف   ــاي مختل ــروه ه گ
ترکیبـــــات آلـــــی و 
محصــوالت آنهــا را بــا 

واکنش هر یک از مواد 
آلــی را شــرایط خــاص 
پیش بینـی و نتـایج را   

.گزارش کند
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ــایج را  ــه ونتــ مقایســ
.گزارش کند

ــدیگر  ــه و یکـ مقایسـ
.گزارش کند

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

 ساختمان و نام گذاري ، خواص فیزیکوشیمیایی ( هیدروکربن هاي آلیفاتیک(
 گذاري ، خواص فیزیکوشیمیایی ، ایزومري نام ( ترکیبات حلقوي آلیفاتیک(
 پیوند (آلکان هاc-c، ساختار هندسی ، نام گذاري ، ایزومري ، خواص فیزیکوشیمیایی(
 پیوند ( آلکن هاc=c ایزومري ساختمانی و هندسی ، نام گذاري ، خواص فیزیکوشیمیایی ،(
 پیوند( آلکین هاc≡ c ، گذاري ، خواص فیزیکوشیمیایی ایزومري ساختمانی و هندسی ، نام(

:تکالیف یادگیري
پرسش و پاسخ.5
مطالعه منابع و تکمیل برگه سؤال.6
ترسیم فرمول شیمیایی گسترده هیدروکربن ها.7
)انواع ، فرمول شیمیایی بسته ، خواص فیزیکی و شیمیایی ، ایزومرها ( تکمیل جدول هیدروکربن ها .8
مختلفنام گذاري هیدروکربن ها به روش هاي .9

حل مسئله.10
:تکالیف عملکردي

 مهندسی ، پزشکی ، کمک آموزشی ، لوازم خانگی و ( تهیه گزارش از کاربرد انواع هیدرو کربن ها در زندگی(......
 ایزومرها (تهیه مدل سه بعدي  (

ترکیبات آروماتیک: فصل دوم 
بنزن و مشتقات آن ، نام گذاري
 نیتراسیون ، هالوژناسیون ، اسیداسیون ، اکسیداسیون ( آروماتیک واکنش هاي مختلف در حلقه ي(
ایزومر نوري

: تکالیف یادگیري
پرسش و پاسخ.6
مطالعه منابع و تکمیل برگه ي سؤال.7
)متناسب با محتواي نظري ارائه شده (ترسیم فرمول شیمیایی ترکیبات آروماتیک و مشتقات آن ها .8
ترکیبات آروماتیکتکمیل کردن معادله واکنش .9

حل مسئله.10
:تکالیف عملکردي

 مهندسی ، پزشکی ، کمک آموزشی ، لوازم خانگی و ( تهیه گزارش از کاربرد ترکیبات آروماتیک در زندگی(......
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 در مواردي که امکان پذیر باشد ( تهیه مدل(
تهیه گزارش از فرایند هاي زیستی که ترکیبات آروماتیک در آن ها نقش دارند.

فصل سوم 
 ساختمان و نام گذاري ، خواص فیزیکوشیمیایی ( الکل ها(
 ساختمان و نام گذاري ، خواص فیزیکوشیمیایی ( فنل ها(
 ساختمان و نام گذاري ، خواص فیزیکوشیمیایی ( اترها(
 ساختمان و نام گذاري ، خواص فیزیکوشیمیایی ( تیول ها(
 فیزیکوشیمیایی ساختمان و نام گذاري ، خواص( آلدئیدها(
 ساختمان و نام گذاري ، خواص فیزیکوشیمیایی ( ستن ها(
 ساختمان و نام گذاري ، خواص فیزیکوشیمیایی ( اسید هاي کربوکسیلیک(
 ساختمان و نام گذاري ، خواص فیزیکوشیمیایی ( ترکیبات ناجور حلقه یا هتروسیکلیک(
 ساختمان و نام گذاري ، خواص فیزیکوشیمیایی .. ) ( ..آمید ها ، آمین ها و ( ترکیبات ازت دار آلی(

: تکالیف یادگیري
پرسش و پاسخ.1
مطالعه منابع و تکمیل برگه ي سؤال.2
ترسیم فرمول شیمیایی ترکیبات فوق.3
تشخیص و نام گذاري ترکیبات فوق از روي فرمول شیمیایی.4

:تکالیف عملکردي
مهندسی ، پزشکی ، کمک آموزشی ، لوازم خانگی و ( تهیه گزارش از کاربرد ترکیبات فوق در زندگی(......
تهیه گزارش از فرایند هاي زیستی که ترکیبات فوق در آن ها نقش دارند.

پیشنهاداتی براي بخش عملی درس
کریستالیزه کردن تک حاللی و دو حاللی با تعیین نوع حالل و نقطه ي ذوب جسم کریستالیزه شده-1
کاغذي ، ستونی و الیه ي نازكکروماتوگرافی -2
تجزیه ي کیفی کربن ، هیدروژن ، هالوژن ، نیتروژن وگوگرد در جسم آلی-3

جلسه 2مدرس آزمایشگاه می تواند با توجه به امکانات و شرایط، . جلسه آزمایشگاه در نظر گرفته شده است6عملیات فوق براي 
.مایش هاي مناسب و هم ارز دیگري را جایگزین نمایدي دیگر را از موارد ذیل انتخاب و اجرا کند و یا آز

واکنش حذفی
واکنش استخالفی هسته خواه
واکنش استخالفی الکترون خواه آروماتیک
اندازه گیري جرم مولکولی به روش نزول نقطه ي انجماد
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:تکالیف یادگیري
به کار بردن روش آزمایش در آزمایشگاه .3
نتایج به دست آمده پس از پایان آزمایشتشخیص و گزارش مواد مختلف از روي .4

:تکالیف عملکردي
تهیه گزارشی از فعالیت هاي صورت گرفته در هر جلسه آزمایشگاه و تحلیل نتایج

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
توضیح مفاهیم و (شیوه ارائه مستقیمتدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از 

مشـارکت  در مباحـث نظـري بـه همـراه     ) رسم اشکال و استفاده از اسالیدهاي آموزشی و مشاهده انیمیشن هـاي آموزشـی  
بـراي درك عمیـق تـر و بکـارگیري آن در     شـیوه مشـارکتی  و نیز دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شده

به ام فعالیت هاي طراحی شده در محیط آزمایشگاه و ارائه و تحلیل نتایجانجموقعیت هاي واقعی تدریس ودر مباحث عملی 
.دست آمده است

استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي براي بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند 
ترسـیم نقشـه   و لی انجام شده در آزمایشگاه ارائه بخشی از مباحث درسی به صورت گزارش، تهیه گزارش کار از فعالیت عم

.استمفهومی 

منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

ترجمه دکتـر علـی سـیدي اصـفهانی ، دکتـر عیسـی       –کورنتون موریسون،نیلسون بوید : ، نویسندگان2و 3شیمی آلی -1
.1390چاپ-نشر علوم دانشگاهی–یاوري،دکتر احمد میر شکرایی

دکتر محمـد رضـا سـعیدي    –ترجمه ي دکتر مجید میر محمد صادقی،-ولهارد،شور–و دوم و سومشیمی آلی جلد اول -2
.1392چاپ-انتشارات نوپردازان–،دکتر مجید هروي

. 1392چاپ-انتشارات نوپردازان-ترجمه عیسی یاوري –جان مک موري –شیمی آلی -3

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمـره 4نمره  و به شکل عملـی از مباحـث آزمایشـگاهی    12کتبی از مباحث نظري شکلبهآزموناین(:ارزشیابی پایانی

را درپاسخ به این دورهدرطیشدهآموختهمطالببایددانشجویاندرآنگیردکهمیصورتیادگیريفرصت هايبراساس
نمره16) .آزمون ها به کارببرند

نمره2) ت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت هاعملکرد دانشجو در فعالی(:ارزشیابی فرآیند
کلیه تکالیف درپوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط ومبناي برنامه ریزي براي آموزش هاي بعدي ونیـز  (:ارزیابی پوشه کار

خه درواحدآموزشـی  یک نسخه ازپوشه دراختیاردانشـجوویک نسـ  .دفاع ازتوانایی هاي حرفه اي در پایان دوره قرار می گیرد
نمره2) ثبت وضبط می شود
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»1و آزمایشگاه جانورشناسی1جانور شناسی«سرفصل دروس 
س و منطق آنومعرفی در. 1

از آنجا که جانوران بی مهره تاثیر بسزایی در چرخه هاي زیستی، زندگی سایر موجودات زنده و بخصوص انسان ایفـا مـی کننـد،    
لذا معلم . ویژگی هاي این گروه به منظور حفاظت، پرورش وکاربرد آنان براي هر فرد یک ضرورت استآشنایی با انواع، ساختار و 

آگاه و توانمند در این زمینه می تواند دانش آموزان خود را در جهت رفتار مناسب با بـی مهرگـان، کـاربرد صـحیح آنهـا و حفـظ       
.و هدایت کندسالمتی خود در مقابل بیماري هاي ناشی از آنان آموزش داده 

:مشخصات دروس 
ــوع درس و نظــري: ن

عملی
نظـري واحد2: تعداد واحد

واحـد  1و 1جانور شناسی 
ــی  ــانور  عمل ــگاه ج آزمایش
1شناسی 

ســـاعت 32: زمـــان درس
ساعت عملی32نظري و 

اصول رده  بنـدي  : پیشنیاز
جانداران

: نحوه تدریس

1آزمایشگاه جانور شناسی و 1جانور شناسی :     به فارسی:  نام دروس
zoology1به انگلیسی                & Lab

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قـادر خواهـد   : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود

تعیـین  و تفـاوت هـاي    رده بنـدي ، جایگـاه جـانور را در   ویژگی هاي بی مهره گانبا توجه به 
همچنین نمونه هایی . گان دیگر مقایسه کندآن را نسبت به بی مهرهمحیطتعامل با ساختاري و

از روابط متقابل زندگی انسان و بی مهره گان و الگوي رفتاري مناسب را به منظور پیشگیري از 
.بیماري و یا جلوگیري از آسیب به آنها گزارش کند

:شایستگی اساسی
CK1-1

PCk
3-1&3-3&3-4

3سطح2سطح1سطح هامالك

ویژگی هـاي عمـومی   
جانوران

ویژگـی هــاي عمــومی  
جــانوران رامقایســه و  

.گزارش دهد

ــاي   ــی ه ــاس ویژگ ــر اس ب
عمومی، جانوران را از سایر 

تشــخیص موجــودات زنــده 
.داده و گزارش دهد

ویژگـی هـاي   با توجـه بـه   
ــومی ــاي عمـ ــه هـ ، نمونـ

گـروه  جانوران مجهـول را  
.بندي کند

ویژگـی هــاي عمــومی  رده بندي بی مهرگان 
بـا توجـه   بی مهرگان را

به تبارزایی آنها مقایسه 
.وگزارش کند

ــاي  ــاوت ه ــاختاري و تف س
گـــروه هـــاي عملکـــردي

متفاوت بـی مهـره گـان را    
.مقایسه و گزارش کند

موقعیت احتمالی یک جانور 
ویژگی بی مهره را براساس 

، در هـــاي اختصاصـــی آن
رش گـزا سیستم رده بندي 

.کند
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تعا

مل با محیط 

مدل هاي سازگاري بـا  
ــی  ــیط را در  بــ محــ
مهرگان، با یـک دیگـر   

.گزارش کند

تعامل بی مهرگان رابا سایر 
ــده و محــیط   ــودات زن موج

مقایســـه و زیســت آنهــا،   
.گزارش کند

ــی    ــل ب ــناخت تعام ــا ش ب
مهرگان با محیط، راه هایی 
براي حفظ آنها و پیشگیري 
از آسیب بـی مهرگـان بـه    
ــداران،  ــایر جان انســان و س
پیشنهاد و در زندگی به کار 

.گیرد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

1جا نورشناسی : الف 
اختصاصات کلی جانوران: فصل اول

ریخت شناسی
آناتومی همراه با فیزیولوژي
تغذیه
حرکت
تولید مثل و تکوین

:تکالیف یادگیري
پرسش و پاسخ-
مطالعه منابع و تکمیل برگه سؤال-
)ریخت شناسی ، تغذیه ، حرکت و تولید مثل ( تکمیل جدول مقایسه اي اختصاصات بی مهرگان -

:تکالیف عملکردي
 اختصاصات بی مهرگانمعرفی چند نمونه جانوري براي هر یک از
تهیه نقشه ي مفهومی

)اسفنج ها تا همی کورداتا ( رده بندي جانوران  : فصل دوم 
) شکل ، عمـل ، فیلـوژنی ، سـازگاري و اکولـوژي     ( براي معرفی هر شاخه ابتدا به خصوصیات عمومی اعضاي آن شاخه :  نکته 

.ر گونه هاي موجود در ایران بیان شودپرداخته ، سپس رده بندي و نمونه هاي مهم آن با تأ کید ب
شاخه اسفنج ها
شاخه کیسه تنان
شاخه شانه داران
شاخه کرم هاي پهن
شاخه کرم هاي لوله اي
شاخه نرمتنان
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شاخه کرم هاي حلقوي ، اهمیت تکاملی متامریسم
شاخه بندپایان
شاخه خارپوستان
همی کورداتا

: تکالیف یادگیري
تکمیل برگه ي سؤالمطالعه منابع و -
ترسیم درخت تبارزایشی براي هر شاخه-
تهیه جدول مقایسه اي از ویژگی هاي ریخت شناسی شاخه هاي مختلف جانوري-
...)و تقارن ، تغذیه ، حرکت ، تولید مثل ، دفع مواد زاید ، اسکلت( تکمیل جدول خصوصیات عمومی براي هر شاخه -
)نام گذاري علمی ( با ذکر چند نمونه براي هر رده رده بندي شاخه هاي بی مهرگان همراه-

:تکالیف عملکردي
طراحی کلید شناسایی براي چند گروه جانوري
گروه بندي تعدادي از نمونه هاي جانوري مجهول با توجه به خصوصیات عمومی بی مهرگان
تعیین موقعیت احتمالی جانور مجهول در رده بندي شاخه هاي مختلف بی مهرگان
تهیه گزارش مقایسه اي از ساختار و عملکرد شاخه هاي مختلف بی مهرگان
     تهیه ي گزارشی از مهمترین اعضاي هر شاخه در ایران با تأکید بر موقعیت جغرافیایی و تـأثیر آن بـر شـرایط زیسـت

محیطی و اقتصاد

1آزمایشگاه جانورشناسی : ب 
میکروسکوپیاختصاصات شکل ظاهري ، ساختار داخلی و : فصل اول
پوریفرا، سالنتراتا، پالتی هلمنتس، روتیفرا، بریوزوا، مولگوال

:تکالیف یادگیري
انجام روش آزمایش در آزمایشگاه و ارائه گزارش نتایج به دست آمده در پایان هر جلسه

:تکالیف عملکردي
ترسیم شکل ظاهري عمومی نمونه هاي بررسی شده
 داخلی و میکروسکوپی نمونه هاي بررسی شدهتهیه گزارش مقایسه اي از ساختار
طراحی ساختار میکروسکوپی نمونه هاي بررسی شده
 تشخیص ، تحلیل نتایج و تهیه گزارش از فعالیت هاي صورت گرفته در هر جلسه آزمایشگاه

اختصاصات عمومی و شکل ظاهري: فصل دوم 
آنلیدا، ملوسکا، اکینودرماتا، همی کورداتارنکوسیا، سیپوتکولیدا، براکیوپودا، اینکوفورا، آرتروپودا ،

:تکالیف یادگیري
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انجام روش آزمایش در آزمایشگاه و ارائه گزارش نتایج به دست آمده در پایان هر جلسه.1
:تکالیف عملکردي

ترسیم شکل ظاهري عمومی نمونه هاي بررسی شده
 در هر جلسه آزمایشگاهتشخیص ، تحلیل نتایج و تهیه گزارش از فعالیت هاي صورت گرفته

اختصاصات خارجی و تشریح عمومی: فصل سوم
آسکاریس، کرم خاکی ، یک نمونه سخت پوست،  حشره، پلی پد، گاستروپد، سفالوپد و ستاره دریایی

:تکالیف یادگیري
انجام روش آزمایش در آزمایشگاه و ارائه گزارش نتایج به دست آمده در پایان هر جلسه.1

:عملکرديتکالیف 
ترسیم شکل ظاهري عمومی نمونه هاي بررسی شده
تهیه فیلم یا اسالید آموزشی از مراحل تشریح یک جانور
تشخیص ، تحلیل نتایج و تهیه گزارش از فعالیت هاي صورت گرفته در هر جلسه آزمایشگاه

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
توضیح مفاهیم و (شیوه ارائه مستقیمتدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از 

مشـارکت  در مباحـث نظـري بـه همـراه     ) رسم اشکال و استفاده از اسالیدهاي آموزشی و مشاهده انیمیشن هـاي آموزشـی  
بـراي درك عمیـق تـر و بکـارگیري آن در     شـیوه مشـارکتی  یز و ندانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شده

انجام فعالیت هاي طراحی شده در محیط آزمایشگاه و ارائه و تحلیل نتایج به موقعیت هاي واقعی تدریس ودر مباحث عملی 
.استدست آمده 

وه هاي مطالعه فردي براي استفاه از شیبهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند 
ترسـیم نقشـه   و تهیه گزارش کار از فعالیت عملی انجام شده در آزمایشگاه ، ارائه بخشی از مباحث درسی به صورت گزارش

.استمفهومی

منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

:1جانور شناسی 
حسین دانشـفر ، انتشـارات   : رسون ، مترجم رابرتس ، آلن ال.اس.هیکمن ، الري.پی.جانور شناسی بی مهرگان ، کلیولند–1

مدرسه
جانور شناسی بی مهرگان ، لطف اهللا مهدوي–2
جانور شناسی بی مهرگان ، منیژه کرمی–3

:1آزمایشگاه جانور شناسی 
جانور شناسی بی مهرگان عملی ، حاجی قلی کمی و ویدا حجتی-1
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-: منبع فرعی

یادگیريراهبردهاي ارزشیابی . 5
:1جانور شناسی 

درآنگیردکهمیصورتیادگیريفرصت هايبراساسکتبیشکلبهآزمونآزمون مباحث نظري ، این(:ارزشیابی پایانی
نمره14) .را درپاسخ به این آزمون به کارببرنددورهدرطیشدهآموختهمطالببایددانشجویان

نمره2) عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها(:ارزشیابی فرآیند
کلیه تکالیف درپوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط ومبناي برنامه ریزي براي آموزش هاي بعدي ونیـز  (:ارزیابی پوشه کار

وشه دراختیاردانشـجوویک نسـخه درواحدآموزشـی    یک نسخه ازپ.دفاع ازتوانایی هاي حرفه اي در پایان دوره قرار می گیرد
نمره4) ثبت وضبط می شود

:1آزمایشگاه جانور شناسی 
درآنگیردکهمیصورتیادگیريفرصت هايبراساسعملیشکلبهآزمونآزمون مباحث عملی ، این(:ارزشیابی پایانی

نمره8) .به کارببرندرادرپاسخ به این آزموندورهدرطیشدهآموختهمطالببایددانشجویان
این ارزشیابی براساس عملکرد دانشجودرجلسات آزمایشگاه و آزمون هاي کوتاه مبتنی برمباحـث  مربـوط   ( :ارزشیابی فرآیند

نمره8) به روش آزمایشگاهی ونتایج آزمایش هاست که درآزمایشگاه درطول ترم صورت می گیرد
یـک نسـخه   .عملکردي و گزارش کارهاي انجـام شـده در آزمایشـگاه اسـت    مبتنی بر مجموعه تکالیف ( :ارزیابی پوشه کار

نمره4.) درواحدآموزشی ثبت وضبط می شود 
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»ریخت شناسی و تشریح گیاهی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

ایفا می کننـد،  ... صنعت و اقتصاد و شناخت ساختارهاي گیاهیبا توجه به نقشی که گیاهان در سالمت انسان ها و محیط زیست، 
معلمان با تقویت نگرش مثبت نسبت به گیاهان و اهمیت آنها، ساختارهاي گیاهی را با هم مقایسه و مشاهده هاي . ضروري است

.نظامند را براي بررسی و تبیین ساختارهاي گیاهی  به دانش آموزان، طراحی کند

مشخصات درس
عملی-نظري: نوع درس

1+1: احدتعداد و
ساعت48: زمان درس

-: پیشنیاز
: نحوه تدریس

ریخت شناسی و تشریح گیاهی :             به فارسی:  نام درس
Plant Morphology:         به انگلیسی & Anatomy

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قـادر خواهـد   : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود
روش هاي آمـاده سـازي نمونـه هـاي     سلول، بافت و اندام هاي گیاهی، مشاهده مقایسه اي در 

را به کاربرده واز این توانایی در هدایت مشاهدات و طراحـی آزمـایش متناسـب بـا     میکروسکپی
.موقعیت یادگیري در مدرسه استفاده کند

:شایستگی اساسی
CK1-1 2-1و

PCk3-3&3-1
3سطح2سطح1سطح هامالك

ــه  ــاهده مقایس مش
اي

تفاوت انواع بافت هـا و  
سلول هـاي گیـاهی را   

.گزارش دهد

سازماندهی بافتها و سـلول  
ها را در انـواع انـدام هـاي    

.گیاهی گزارش دهد

ــدام   ــوع و خصوصــیات ان ن
گیاهی و سازگاري هاي آن 
را  با محیط، در نمونه هاي 
میکروســـکپی مجهـــول  

.گزارش دهد
ــه   ــه نمونــ تهیــ

میکروسکوپی
نمونه میکروسـکوپی از  
ــدام  ــت و ان ســلول، باف
ــه   ــه و ارائ ــاهی تهی گی

.کند

با روش مناسـبنمونه هـاي   
میکروسکوپی براي گزارش 
تفاوت بافت ها و چگـونگی  
سازماندهی آن ها در انـدام  

.هاي گیاهی تهیه کند

بــا انتخابیــا ابــداع روش   
مناسب بـراي تهیـه نمونـه    
هاي میکروسکوپی، بتوانـد  

گی هاي کلی و جزیـی  ویژ
ــاهی را   ــاي گیـ ــدام هـ انـ

.گزارش دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
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سلول گیاهی و مطالعه ساختار آن: فصل اول
ویژگی هاي سلول گیاهی
 تشکیل، ساختار، ترکیبات، تغییرات و معرف ها: دیواره سلولی
 الن و انواع آن ، پالسمودسم: ارتباط سلولی

:تکلیف یادگیري
ترسیم سلول گیاهی همراه با اجزاي آن.1
تکمیل جدول مربوط به شناسایی دیواره و تغییرات آن با استفاده از معرف ها.2
ترسیم دیواره سلولی با تاکید بر ارتباطات سلولی.3

:تکلیف عملکردي
)سلول گیاهی، دیواره سلولی، الن و پالسمودسم(مدلسازي .1
از تصاویر نمونه هاي تهیه شدهتولید پاورپوینت آموزشی .2

بافت هاي گیاهی : فصل دوم
مریستم و انواع آن
پارانشیم و انواع آن
بافت هاي محافظ
بافت هاي نگه دارنده
بافت هاي ترشحی
بافت هاي هادي

: تکلیف یادگیري
ترسیم انواع بافت گیاهی.1
تکمیل جدول مقایسه اي مربوط به ویژگی هاي هر بافت.2

:عملکرديتکلیف 
تهیه پاورپوینت تصاویر نمونه هاي بافتی.1

اندام هاي گیاهی: فصل سوم
ریشه، ساختار، انواع و سازگاري ها
 ساقه، ساختار، انواع و سازگاري ها
برگ، ساختار، انواع و سازگاري ها
 گرده افشانی، میوه و دانه(گل، ساختار، دیاگرام و فرمول(

:تکلیف یادگیري
اندام گیاهی براساس سازماندهی بافت ها در نمونه هاي میکروسکوپیتشخیص  نوع .1
تکمیل جدول مقایسه اي اندام هاي گیاهی.2

: تکلیف عملکردي
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رسم شکل هاي مقایسه اي .1
تهیه نمونه هاي میکروسکوپی از بخش هاي مختلف انواع گیاهان.2
.تهیه فرمولی براي گل هاي مختلف.3

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
آموزش در محـیط آزمایشـگاه در حـال انجـام     تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند 

با توضیح مفاهیم و رسم اشکال و استفاده از اسالیدهاي آموزشی و ارائه انیمیشـن هـاي   فعالیت هاي عملی و ارائه مستقیم
شیوه مشـارکتی و نیز در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شدهمشارکت دانشجویان آموزشی در مباحث نظري به همراه 

.براي درك عمیق تر و بکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس است
استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي براي بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند 

و مدل سلول گیـاهی و  ت گزارش کار، تهیهبرش هاي میکروسکوپی رنگ آمیزي شدهارائه بخشی از مباحث درسی به صور
.ترسیم نقشه مفهومی است

منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

 آخرین .انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد/ ترجمه آذرنوش جعفري / فان . ا: نویسنده / آناتومی گیاهی
چاپ

 1390انتشارات آییژِ / فیروزه چلبیان : نویسنده/ ریخت شناسی و تشریح گیاهی
: منبع فرعی

ترجمـه ي  .الري پترسون ،کـارول پترسـون و لـوئیز ملویـل    )/ تمرین هاي خالق آزمایشگاهی(آموزش تشریح گیاهی 
1390.انتشارات آییژ.فیروزه چلبیان

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
دانشجویانآندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساسبرعملیکتبی و شکل بهآزموناین:نهاییآزمون-1

)از نمره کامل% 60(.ببرندپاسخ به این آزمون به کاردررادورهطیدرشدهآموختهمطالبباید
شدهبینیپیشیادگیريتکالیفدردانشجو عملکردبهشدهدادهبازخوردهاياساسبرارزشیابیاین:فرایندارزشیابی-2

)از نمره کامل% 20(.گیردمیصورتترمطولدرهافعالیتدرومشارکت
وبعديهايبراي اموزشریزيبرنامهمبنايوضبطدانشجوايحرفهتوسعهپوشهدرتکالیف کلیه:کارپوشهارزیابی-3

نسخهیکودانشجواختیاردرپوشهازنسخهیک.گیردمیقراردورهپایاندرايحرفههايتواناییازدفاعنیز
)از نمره کامل% 20(.شودمیضبطوثبتدرواحدآموزشی
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»بیولوژيمیکرو«س سرفصل در
معرفی درس و منطق آن. 1
از جملـه انسـان نیـاز بـه     ادامه حیات آنهـا ودر زندگی همه موجودات زنده دارند جایی که میکرواورگانیسم ها نقش بسزایی آناز 

اسـتفاده  معلمان با شناخت گروههاي مختلف این موجودات میکروسـکوپی و  ، منطقی با محیط زنده بویژه  میکروبها داردتعامل 
بیر درسـت در جهـت حفـظ محـیط     صنعتی ، دارویی ، کشاورزي و تداتولیدات غذایی ،درجهت حفظ سالمت ،هاي مفید از آنها 

میکروبها ،آزمایشها و روشهاي تحقیقی موثر را براي یاد گیرندگان طراحی و اجرا نماید شناخت و بررسیبرايزیست 

مشخصات درس
عملی_نظري: نوع درس
1+1: تعداد واحد

ــان درس ــاعت 48:زمـ سـ
عملی_نظري 
-: پیشنیاز

: نحوه تدریس

میکروبیولوژي : به فارسی:  نام درس
Microbiology:به انگلیسی

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قـادر خواهـد   : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود

با شناخت گروههاي مختلف میکروبی ،ارتباط بین آنهارا با زندگی انسان در جهت ایجاد سالمت 
و محصوالتی از جمله غذایی ، دارویی وچگونگی ایجاد بیماریها و نحوه مقابله با انهـا را تحلیـل   

فتارهاي سالمی همچون تغذیه صحیح،نحوه ضد عفونی و دوري کردن از آالینده ها را نموده و ر
و همچنین بتواند آزمایشها وفعالیتهـایی را در ایـن زمینـه    .با توجه به آموزه هاي دینی بکار ببرد 
.براي دانش آموزان طراحی و اجرا کند 

:شایستگی اساسی
CK1-1

PCk
1-3&3-3&3-4

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــواع  شــناخت ان
میکروبهـــــاو 

اهمیت آنها

ــواع   ــناخت انـ باشـ
میکروارگانیســـــم 
ها،وظــایف  آنهــا را 
ــزارش  ــه و گ مقایس

.کند

با اسـتفاده از روشـهاي   
ــاوت   ــگاهی، تف آزمایش
عملکــــردي آنهــــا را 
تشـــــــخیص داده و 

.گزارش کند

با در نظر گرفتن برخی 
ــی  محصــوالت میکروب
مجهول و به کارگیري

روشهاي آزمایشـگاهی  
ــم  ــوع میکرواورگانیس ن
رامشـــخص نمـــوده و 

.گزارش کند 
ــالمت و   ســــ
ــاي  رفتارهــــ
مناســــــــب 

بامیکروبها

نقش میکروبها را در 
محــــیط زنــــدگی 
ــوده و  ــی نمـ بررسـ
ــا را در   ــت آنه اهمی

حیات گزارش حفظ 

ــک از   ــر یـ ــش هـ نقـ
میکروبهــا رادر تولیــد   
سالمت و یا بیماري بـا  
ــه و   ــدیگر مقایسـ یکـ

.گزارش کند

ــم    ــه عالئ ــه ب ــا توج ب
بیماري مجهول و رفتار 
ــا  ــده را  بـ ــاد شـ ایجـ
طراحی آزمایش ،عامل 

وبــی مربوطــه را  میکر
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مشـــخص و گـــزارش .کند
.کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

ویژگیها و انواع میکرواورگانیسم ها: فصل اول
ویژگیهاي عمومی
 زیست شناسی و میکروبیولوژي.
انواع میکرواورگانیسم
 چرخه زندگی-خواص رده بندي –ساختار :ویروسها

:تکلیف یادگیري
در تصاویر مربوطهمیکروبها و ویروسهانامگذاري اجزاي اصلی .1
مشاهده انیمیشن هاي آموزشی و ارائه گزارشی از مفاهیم مربوطه.2
مطالعه منابع و تکمیل برگه سوال .3

:تکلیف عملکردي
میکروارگانیسم در رده بنديمشخص کردن محل هر
ترسیم نقشه مفهومی بخش هاي مختلف دستگاه بدن با توجه به نوع بیماري ویروسی
 تهیه گزارشی از بیماري هاي ویروسی با اشاره به مکانیسم عمل آن

رشد وتغذیه و اثر عوامل محیطی:فصل دوم 
 رشد نمو میکروبها و دوره زندگی آنها
 هوازي و بی هوازي (تغذیه میکروبها،منابع انرژي،متابولیسم (
 گرما ،کشش سطحی ، (اثرات عوامل محیطیPHفشار اسمزي ،فشار هیدرواستاتیک و پرتوها،(

:تکلیف یادگیري
 در موالژمیکروبهانامگذاري اجزاي اصلی
مشاهده انیمیشن هاي آموزشی و ارائه گزارشی از مفاهیم مربوطه
 ترسیم چرخه زندگی میکروبها .
 مطالعه منابع و تکمیل برگه سوال

:تکلیف عملکردي
مشخص کردن محل بیماري هر یک از میکروبهادر اندام هاي بدن
ترسیم نقشه مفهومی بخش هاي مختلف دستگاه بدن با توجه به نوع بیماري میکروبی
م عمل آن تهیه گزارشی از بیماري هاي میکروبی با اشاره به مکانیس
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سترون کردن و مواد ضد عفونی کننده: فصل سوم
 نوع آسیب هاي حاصل –تعریف و روشهاي مختلف سترون کردن

 ارزیابی مواد ضد عفونی کننده –مواد وعومل ضد عفونی کننده.

:تکلیف یادگیري
در موالژمیکروبهانامگذاري اجزاي اصلی .1
از مفاهیم مربوطهمشاهده انیمیشن هاي آموزشی و ارائه گزارشی .2
. ترسیم چرخه زندگی میکروبها .3
مطالعه منابع و تکمیل برگه سوال .4

:تکلیف عملکردي
مشخص کردن محل بیماري هر یک از میکروبهادر اندام هاي بدن
ترسیم نقشه مفهومی بخش هاي مختلف دستگاه بدن با توجه به نوع بیماري میکروبی
 تهیه گزارشی از بیماري هاي میکروبی با اشاره به مکانیسم عمل آن

:میکروبهاي مفید و بیماریزا:فصل چهارم 
انتشار اپیدیمی –عواملموءثر در ایجاد بیماري –رابطه انگل میزبان :میکروبها و بیماریها -
روشهاي مبارزه با میکروبهاي بیماریزا -
کاربرد میکروارگانیسم ها در صنعت و کشاورزي -

: یادگیريتکلیف
 ترسیم نموداري از مراحل سترون کردن
 تکمیل جدول وظایف مواد ضد عفونی کننده.
  تکمیل جدول مقایسه اي بیماریهاي میکروبی و نوع میزبان در گیاهان و جانوران
تلف بدن در تصاویر مشخص کردن مسیر انتقال میکروبهادر بخش هاي مخ

:عملکرديتکلیف
مشخص کردن محل بیماري هر یک از میکروبها در اندام هاي بدن
ترسیم نقشه مفهومی بخش هاي مختلف دستگاه بدن با توجه به نوع بیماري میکروبی
تهیه گزارشی از بیماري هاي میکروبی با اشاره به مکانیسم عمل آن

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
توضیح مفاهیم و (شیوه ارائه مستقیمتدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از 

مشـارکت  در مباحـث نظـري بـه همـراه     ) رسم اشکال و استفاده از اسالیدهاي آموزشی و مشاهده انیمیشن هـاي آموزشـی  
بـراي درك عمیـق تـر و بکـارگیري آن در     شـیوه مشـارکتی  یز و ندانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شده
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.موقعیت هاي واقعی تدریس است
استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي براي بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند 

مـثال مـدل سـلول بـاکتري و یـا      (ارائه بخشی از مباحث درسی به صورت کنفرانس، دست ساخته هـاي آموزشـی مربوطـه   
.و ترسیم نقشه مفهومی است) میکروبهاي دیگر

منابع آموزشی. 4
:منبع اصلی

.1392ترجمه دکتر قاضی سعیدي انتشار -)2013( جاوتز –میکروب شناسی پزشکی -
.1393ترجمه دکتر قاضی سعیدي -)2013(موراي –باکتري و انگل شناسی -

: منبع فرعی
.1390انتشارات پیام نور –سپهر ش –افسري نژاد م –میکروبیولوژي -
.1390انتشارات پیام نور –میکروبیولوژي محیطیدکتر شایسته سپهر -

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
این آزمون به شکل کتبی بر اساس فرصت هاي یادگیري صورت می گیرد که در آن دانشجویان بایـد  : آزمون نهایی) 1

)نمره 13. (با توجه به مطالب یادگرفته شده در طول ترم به سواالت متنوع مطرح شده در آزمون پاسخ دهند
او درکار ، ارائه بـه  میزان مشارکت, در حین کار عملی مشاهده دانشجواین ارزشیابی بر اساس :ارزشیابی فرایندي ) 2

به صورت کوئیز هاي آزمونهاي مرحله ايکار و تحویل کار هاي عملی انجام شده صورت می گیرد همچنین گزارشموقع 
)نمره 4.(متنوع درکالس و آزمایشگاه می تواند برگزار شود

بررسی گزارش کارهاي ارائه شده و نمونه اي تحویل شده میتواند معیار ارزشیابی کارهـاي عملـی   : ارزیابی کارپوشه) 3
)نمره 3.(باشد

: سایر نکات
:موارد مهم در درس 

. مشارکت موثر در مباحث درس- 
. رعایت نظم و توجه به زمان کالس درس - 
.توجه به تحقیق و پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی- 
مطالعه منابع مربوطه - 



١٥٩

»بیوشیمی و آزمایشگاه بیوشیمی«سرفصل دروس 
معرفی دروس و منطق آن. 1

معلم با شـناخت مولکـول هـاي زیسـتی و     . ادامه حیات سلول به عنوان یک واحد زنده به ثبات ترکیب شیمیایی آن بستگی دارد
مقابـل بیمـاري هـا وجلـوگیري از     اصول تغذیه سالم،حفاظت از منابع غـذایی، مراقبـت از خـود در    ;درك فرایندهاي بیوشیمیایی

آلودگی محیط زیست را در زندگی به کار می برد و می تواند به منظور بررسی و شناسایی ترکیب بیوشیمیایی مواد، آزمایش هـا و  
.فعالیت هاي هدفمندي را براي دانش آموزان طراحی و اجرا کند

مشخصات دروس
ــوع دروس ــري و : نـ نظـ

عملی
ي  واحد نظر3: تعداد واحد

واحــد  1و ) بیوشــیمی ( 
آزمایشــــگاه ( عملــــی 
)بیوشیمی 

ــان درس ــاعت 48: زم س
ساعت عملی32نظري و 

شیمی آلی: پیشنیاز
: نحوه تدریس

بیوشیمی و آزمایشگاه بیوشیمی:     به فارسی:  نام دروس
Biochemistry:به انگلیسی & Lab

:این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایان : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
و سـهم هـر یـک را در    نظم و ارتباط بین این فرایندها، فرایندهاي بیوشیمیاییزیستی،نقش مولکول هاي 

پایداري و بقائ سلول و جاندار تحلیل کند و رفتار هاي سالمی همچون تغذیه صحیح و اجتناب از آالینـده  
دانش آموزان طراحـی  اند آزمایش ها وفعالیت هایی را در این زمینه برايهمچنین  می تو. هارا به کار ببرد

.و اجرا کند

:شایستگی اساسی
CK1-1

PCk
3-1&3-3&3-4

3سطح2سطح1سطح هامالك
ســاختار مولکــول هــاي 

زیستی
انواع مولکـول هـاي   
ــاختار   ــتی و سـ زیسـ
شـــیمیایی آنهـــا را  
مقایســـه و گـــزارش 

.کند

ــهاي   ــتفاده از روش ــا اس ب
ــاوت   ــگاهی، تفـ آزمایشـ
مولکول هـاي زیسـتی را   
تشخیص داده و گـزارش  

.کند

با به کارگیري روشـهاي  
آزمایشگاهی نوع مولکول 
زیســــتی را در نمونــــه 
مجهول مشخص کنـد و  
ویژگی هاي سـاختاري و  

گزارش نوع فرمول آن را
.کند

واکنش هاي اساسـی  فرایندهاي بیوشیمیایی
متابولیسمی و اهمیت 

حیات آنها را در حفظ 
.گزارش کند

جایگاه هر یک از واکنش 
هــــاي متابولیســــمی و 
محصول آنها را در سلول، 
ــا یکــدیگر مقایســه و    ب

.گزارش کند

نتایج نـامطلوب تغییـرات   
ــرایط   ــده در ش ــاد ش ایج

بـا  متابولیسمی سـلول را 
ذکر نمونه هایی گـزارش  

.کند
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.3

بیوشیمی : الف 
ساختار ترکیبات زیستی: فصل اول

 قندهاي ساده، الیگو و پلی ساکاریدها، خواص فیزیکوشیمیایی، گلیکوپروتئینها ( کربوهیدراتها(
 اسیدهاي چرب و انواع آنها، انواع لیپیدها، ساختارهاي لیپیدي ( لیپیدها(
 آمینو اسیدها و خواص فیزیکوشیمیایی آنها، پپتیدها، ساختمان هاي اول تا چهارم پـروتئین هـا و خـواص    ( پروتئین ها

)فیزیکوشیمیایی آنها 
 نوکلئیک اسیدها ، ساختار و خواص فیزیکوشیمیایی انواع باز آلی، نوکلئوزیدها، نوکلئوتیدها، ( نوکلئیک اسیدها

:تکالیف یادگیري
ل هاي زیستیترسیم فرمول عمومی مولکو.1
)نوع و تعداد مونومر ، اتم هاي سازنده ، ساختار ، نام گذاري ( تکمیل جدول انواع مولکول هاي زیستی .2
مشاهده انیمیشن هاي آموزشی و تحلیل آن ها.3

:تکالیف عملکردي
تعیین نوع مولکول زیستی از روي فرمول شیمیایی گسترده
 زیستی با تاکید بر محل و نوع پیوند بین واحد هاي سازنده ترسیم ساختمان شیمیایی انواع مختلف ترکیبات
تهیه نقشه مفهومی
تهیه گزارشی از انواع ترکیبات زیستی در موجودات مختلف با تاکید بر ساختار و نقش آنها
تهیه گزارشی از انواع بیماري هاي ناشی از تغییرات ساختاري مولکول هاي زیستی در انسان و سایر جانداران

)متابولیسم ( فرایندهاي بیوشیمیایی : دومفصل
 اساس ترمودینامیک ، آنابولیسم ، کاتابولیسم ، چرخه ( اصول بیو انرژتیکATP(
 طبقه بندي آنزیم ها ، سرعت اولیه واکنش ، اثر غلظـت آنـزیم و سوبسـترا روي سـینتیک ، آنزیمهـاي      ( آنزیمها

)تنظیم کننده 
 بندي ، انواع و عمل طبقه( ویتامین ها و کوانزیم ها(
 گلیکولیز ، تخمیر ، تنفس هوازي ، بیالن انرژي ، بیوسنتز قندها (متابولیسم قندها(
 کاتابولیسم و آنابولیسم، بیالن انرژي ، چرخه اسید تري کربوکسیلیک ، مسیر فسفوگلوکونیک (متابولیسم لیپیدها(
 یک اسیدها آمینواسیدها ، نوکلئ( متابولیسم ترکیبات نیتروژن دار(

: تکالیف یادگیري
)نوع واکنش ، پیش ماده ، محصول ، نوع آنزیم (تکمیل جدول واکنش هاي متابولیسمی انواع مختلف ترکیبات زیستی .1
نوشتن واکنش هاي آنابولیسمی و کاتابولیسمی گروه هاي مختلف ترکیبات زیستی.2
تهیه نقشه مفهومی.3

:تکالیف عملکردي
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 تشخیص و ترسیم نوع مسیر متابولیسمی ترکیبات مختلف زیستی در شرایط متفاوت
محاسبه بیالن انرژي انواع متفاوت مولکول هاي زیستی در شرایط متفاوت
تهیه نقشه مفهومی
انزیمها بـا  تهیه گزارشی از انواع بیماري هاي ناشی از کمبود ، ازدیاد و یا اختالل در عملکرد آنزیم ها ، ویتامین ها و کو

تأکید بر مکانیسم بیوشیمیایی آن ها

آزمایشگاه بیوشیمی : ب 
تهیه انواع محلول و تیتراسیون: فصل اول

 نرمال ، درصد ، بافر ( انواع محلول(
 اسید ضعیف ، باز قوي ، رسم منحنی ، تعیین ( تیتراسیونPHوPK    تیتراسیون پروتئین ، رسـم منحنـی و تعیـین ،

)نقطه ایزوالکتریک 
:تکالیف یادگیري

تهیه انواع محلول در آزمایشگاه.1
تیتراسیون محلول هاي مختلف.2
ترسیم منحنی براي فعالیت انجام شده در آزمایشگاه.3
و نقطه ایزو الکتریک براي فعالیت انجام شده در آزمایشگاهPKوPHتعیین .4

:عملکرديتکالیف 
، تعیین ترسیم منحنیPHوPKو نقطه ایزو الکتریک براي سؤال هاي طراحی شده در منزل
تهیه گزارشی از فعالیت هاي صورت گرفته در هر جلسه آزمایشگاه.

آزمایش هاي تعیین کمی و کیفی: فصل دوم 
قندها
لیپیدها
امینو اسیدها و پروتئین ها

:تکالیف یادگیري
به کار بردن روش آزمایش تعیین کمی و کیفی مواد در آزمایشگاه - 
تشخیص و گزارش مواد مختلف از روي نتایج به دست آمده پس از پایان آزمایش- 

:تکالیف عملکردي
   طراحی آزمایش هاي  تعیین کمی و کیفی مواد به دست آمده از بدن موجودات زنده که در مدرسه قابل اجـرا باشـند )

... )ه هاي گیاهی و شیر ، عصار
تهیه گزارشی از فعالیت هاي صورت گرفته در هر جلسه آزمایشگاه

آزمایش هاي سنجش مواد: فصل سوم 
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سنجش قند خون وکلسترول
سنجش نوکلئیک اسیدها و طیف آن ها

:تکالیف یادگیري
به کار بردن روش آزمایش سنجش مواد در آزمایشگاه .1
روي نتایج به دست آمده پس از پایان آزمایشتشخیص و گزارش مواد مختلف از .2

:تکالیف عملکردي
 ادرار ، خون و ( طراحی آزمایش هاي  سنجش مواد به دست آمده از بدن موجودات زنده که در مدرسه قابل اجرا باشند

( ...
تهیه گزارشی از فعالیت هاي صورت گرفته در هر جلسه آزمایشگاه

آنزیم ها: فصل چهارم 
 آنزیماستخراج
اندازه گیري فعالیت آنزیم و تأثیر مهارکننده ها بر فعالیت آنزیم

:تکالیف یادگیري
اجراي روش آزمایش در آزمایشگاه و ارائه نتایج.1

:تکالیف عملکردي
تهیه گزارشی از فعالیت هاي صورت گرفته در هر جلسه آزمایشگاه

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
توضیح مفاهیم و (شیوه ارائه مستقیمتدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از 

مشـارکت  در مباحـث نظـري بـه همـراه     ) رسم اشکال و استفاده از اسالیدهاي آموزشی و مشاهده انیمیشن هـاي آموزشـی  
بـراي درك عمیـق تـر و بکـارگیري آن در     شـیوه مشـارکتی  یز و ندانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شده

به انجام فعالیت هاي طراحی شده در محیط آزمایشگاه و ارائه و تحلیل نتایجموقعیت هاي واقعی تدریس ودر مباحث عملی 
.دست آمده است

وه هاي مطالعه فردي براي استفاه از شیبهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند 
ترسـیم نقشـه   و ارائه بخشی از مباحث درسی به صورت گزارش، تهیه گزارش کار از فعالیت عملی انجام شده در آزمایشگاه 

.استمفهومی 

منابع آموزشی. 4
:بیوشیمی 

جواد محمد نژاد و علیرضا علی مطاع ، : ، مایکل کاکس و دیوید لی نلسون ، مترجمان 2013اصول بیوشیمی لنینجر ، -1
)1393تیر ( خوشدل ، زیر نظر پروین پاساالر ، انتشارات اندیشه رفیع 

ساالر بختیاري و علیرضا خوشدل ف : ، جان ال تیمشکو و جرمی مارك برگ ، مترجمان 2012بیوشیمی استرایر –2
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)1391بهمن ( انتشارات اندیشه رفیع 
بهزاد جمالزئی ، محمد نجفی ، مریم سنجري پور ، فرشته پرتو ، زهره : ، مترجمان 2012بیوشیمی مصور هارپر –3

)1392تیر ( جنگروي و حسن قاسمی ، انتشارات نشر و تبلیغ بشري 

:آزمایشگاه بیوشیمی 
ی پور و جواد زواررضا ، لنتشارات ، شهال رضایی ، مسعود صالح) براي گروه زیست شناسی و پزشکی ( بیوشیمی عملی –1

)1388دي ( خسروي دیباج 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.5
:بیوشیمی

درآنگیردکـه میصورتیادگیريفرصت هايبراساسکتبیشکلبهآزمونآزمون مباحث نظري ، این(:آزمون پایانی
نمره14) .را درپاسخ به این آزمون به کارببرنددورهدرطیشدهآموختهمطالببایددانشجویان

نمره2) عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها(:ارزشیابی فرآیند
کلیه تکالیف درپوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط ومبناي برنامه ریزي براي آموزش هاي بعدي ونیـز  : (ارزیابی پوشه کار

یک نسخه ازپوشه دراختیاردانشـجوویک نسـخه درواحدآموزشـی    .ازتوانایی هاي حرفه اي در پایان دوره قرار می گیرددفاع 
نمره4) ثبت وضبط می شود

:آزمایشگاه بیوشیمی
درآنگیردکهمیصورتیادگیريفرصت هايبراساسعملیشکلبهآزمونآزمون مباحث عملی ، این: (ارزشیابی پایانی

نمره8) .رادرپاسخ به این آزمون به کارببرنددورهدرطیشدهآموختهمطالببایددانشجویان
این ارزشیابی براساس عملکرد دانشجودرجلسات آزمایشگاه و آزمون هاي کوتاه مبتنی برمباحـث  مربـوط   : ( ارزشیابی فرآیند

نمره8) به روش آزمایشگاهی ونتایج آزمایش هاست که درآزمایشگاه درطول ترم صورت می گیرد
یـک نسـخه   .آزمایشـگاه اسـت  مبتنی بر مجموعه تکالیف عملکردي و گزارش کارهاي انجام شـده در  : ( ارزیابی پوشه کار

نمره4.) درواحدآموزشی ثبت وضبط می شود 

»2و آزمایشگاه جانورشناسی2جانور شناسی «سرفصل دروس 
س و منطق آنومعرفی در. 1

آشنایی طنابداران تاثیر بسزایی در چرخه هاي زیستی زندگی سایر موجودات زنده و بخصوص انسان ایفا می کنند، از آنجایی که
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لذا معلم آگاه و . با انواع، ساختار و ویژگی هاي این گروه به منظور حفاظت، پرورش وکاربرد آنان براي هر فرد یک ضرورت است
توانمند در این زمینه می تواند دانش آموزان خود را در جهت رفتار مناسب با مهره داران واستفاده بهینه از آنها آموزش داده و 

.هدایت کند

ات دروسمشخص
نظري و عملی: نوع درس
واحد نظري 2: تعداد واحد

واحد 1و 2جانورشناسی
عملی آزمایشگاه 

2جانورشناسی

ساعت32: زمان درس
ساعت عملی32نظري و 

1جانورشناسی : نیازپیش
: نحوه تدریس

2و آزمایشگاه جانورشناسی2جانور شناسی :    به فارسی:  نام دروس
&:  به انگلیسی   Labzoology II

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
تفاوت هاي ساختاريتعیین  و رده بنديهرجانور را در ، جایگاهویژگی هاي طنابدارانبا توجه به 

همچنین نمونه هایی از روابط متقابل . آن را نسبت به طنابداران دیگر مقایسه کندتعامل با محیطو
.زندگی انسان و مهره داران و الگوي رفتاري مناسب را به منظور استفاده بهینه از آن ها گزارش کند

:شایستگی اساسی
CK 1 -1
PCk
4-3 & 3-3 & 3-1

3سطح2سطح1سطح هامالك

ویژگی هاي 
طنابداران

ویژگی هاي عمومی 
طنابداران راگزارش و 

ضمن تشریح 
جانوران  با یکدیگر 

گزارش مقایسه و 
.دهد

بر اساس ویژگی هاي 
طنابداران آن ها را از 

تشخیص جانوران دیگر
.داده و گزارش دهد

ویژگی هاي با توجه به 
، عمومی طنابداران 

نمونه هاي مجهول را 
گروه بندي کرده و 

.دگزارش ده

رده بندي 
طنابداران

ویژگی هاي 
با توجه طنابداران را
) فیلوژنی(به تبارزایی 

آنها مقایسه وگزارش 
.کند

ساختاري و از تفاوت هاي 
گروه هاي عملکردي

متفاوت طنابداران،جدول 
.مقایسه اي تهیه کند

جایگاه احتمالی یک 
ویژگی طنابداررا براساس 

، در هاي اختصاصی آن
سیستم رده بندي 

.شناسایی و گزارش کند
الگو هاي متفاوت   تعامل با محیط 

سازگاري با محیط در 
طنابداران را با 

روش هاي مختلف 
تعاملطنابداران رابا سایر 

موجودات زنده بویژه 

با شناخت تعامل 
طنابداران با سایر 

موجودات  راه هایی 



١٦٥

یکدیگر مقایسه 
.گزارش کندو

مقایسه و گزارش انسان
.کند

پیشنهاد براي حفظ آنها 
وروش هاي استفاده 

بهینه از آن ها  در 
.زندگی را به کار گیرد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2

2جانور شناسی –الف 
کلیات : فصل اول

شرح اجمالی طنابداران - 
در سلسله جانوريطنابدارانموقعیت - 
پیشرفت تکاملی آن هانسبت به شاخه هاي پست تر - 
طنابداران کنونیاشاره به رده بندي - 

تکالیف یادگیري 
تهیه لیستی از مشخصات طنابداران-1
مقایسه اي طنابداران کنونی با پیشینتکمیل جدول -2

تکالیف عملکردي
تاکید بر طنابدارانترسیم درخت تبارزایشی سلسله جانوري با -1

ماهی ها: فصل دوم 
خصوصیات کلی-
شرح ساختمان و عمل اندام ها و دستگاه هاي مختلف بدن-
)رژیم غذایی، روش تغذیه، تنظیم اسمزي، تنظیم حرارت، ارتباطات عصبی و شیمیایی(ویژگی ها -
مقایسه چرخه هاي زندگی آن ها -
زیستگاه و سازش-
با توجه به فون ایرانانتشار جغرافیایی -
نحوه تکامل و فیلوژنی رده هاي مختلف ماهی ها-

تکالیف یادگیري 
تکمیل جدول مقایسه اي انواع باله در ماهی ها و نشان دادن وظیفه آن ها-1
)غضروفی و استخوانی -دهان گرد ( تکمیل جدول مقایسه اي انواع ماهی ها-2
ترسیم شکل اندام هاي داخلی ماهی هاو نشان دادن موقعیت آن ها -3

تکالیف عملکردي
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تهیه پاور پوینت از انواع ماهی هابه صورت مقایسه اي  -1
نشان دادن انتشار جغرافیایی انواع ماهی ها روي نقشه ایران-2
هارسم درخت فیلوژنی با تاکید بر چگونگی اشتقاق گونه هاي مختلف ماهی-3

دوزیستان: فصل سوم 
خصوصیات کلی - 
شرح ساختمان و عمل اندام ها و دستگاه هاي مختلف بدن- 
)رژیم غذایی، روش تغذیه، تنظیم اسمزي، تنظیم حرارت، ارتباطات عصبی و شیمیایی(ویژگی ها - 
مقایسه چرخه هاي زندگی آن ها - 
زیستگاه و سازش- 
انتشار جغرافیایی با توجه به فون ایران- 
تکامل و فیلوژنی رده هاي مختلف دوزیستاننحوه- 

تکالیف یادگیري 
مقایسه اي از انواع انواع دوزیستان از لحاظ ویژگی هاي ظاهري تهیه جدول -1
ترسیم شکل اندام هاي داخلی یک دوزیست و نشان دادن موقعیت آن ها-2

تکالیف عملکردي
نقشه ایراننشان دادن انتشار جغرافیایی انواع دوزیستان روي -1
رسم درخت تبار زایشی طنابدران با تاکید بر چگونگی اشتقاق گونه هاي مختلف دوزیستان -2

خزندگان : فصل چهارم 
خصوصیات کلی - 
شرح ساختمان و عمل اندام ها و دستگاه هاي مختلف بدن- 
)یاییرژیم غذایی، روش تغذیه، تنظیم اسمزي، تنظیم حرارت، ارتباطات عصبی و شیم(ویژگی ها - 
مقایسه چرخه هاي زندگی آن ها - 
زیستگاه و سازش- 
انتشار جغرافیایی با توجه به فون ایران- 
نحوه تکامل و فیلوژنی رده هاي مختلف خزندگان- 

تکالیف یادگیري 
مقایسه اي از انواع انواع خزندگان از لحاظ ویژگی هاي ظاهري تهیه جدول -1
و نشان دادن موقعیت آن هاترسیم شکل اندام هاي داخلی یک خزنده-2

تکالیف عملکردي
نشان دادن انتشار جغرافیایی انواع خزندگان روي نقشه ایران -1
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رسم درخت فیلوژنی با تاکید بر چگونگی اشتقاق گونه هاي مختلف خزندگان-2

پرندگان: فصل پنجم 
خصوصیات کلی - 
شرح ساختمان و عمل اندام ها و دستگاه هاي مختلف بدن- 
)رژیم غذایی، روش تغذیه، تنظیم اسمزي، تنظیم حرارت، ارتباطات عصبی و شیمیایی(ویژگی ها - 
مقایسه چرخه هاي زندگی آن ها - 
زیستگاه و سازش- 
انتشار جغرافیایی با توجه به فون ایران- 
نحوه تکامل و فیلوژنی رده هاي مختلف پرندگان- 

تکالیف یادگیري 
مقایسه اي از انواع انواع پرندگان از لحاظ ویژگی هاي ظاهري تهیه جدول -1
تهیه جدول مقایسه اي از انواع پر در پرندگان و ترسیم شکل آن ها-2
ترسیم شکل اندام هاي داخلی یک پرنده و نشان دادن موقعیت آن ها-3

تکالیف عملکردي
اننشان دادن انتشار جغرافیایی انواع پرندگان روي نقشه ایر-1
رسم درخت فیلوژنی با تاکید بر چگونگی اشتقاق گونه هاي مختلف پرندگان-2

پستانداران: فصل ششم 
خصوصیات کلی - 
شرح ساختمان و عمل اندام ها و دستگاه هاي مختلف بدن- 
)رژیم غذایی، روش تغذیه، تنظیم اسمزي، تنظیم حرارت، ارتباطات عصبی و شیمیایی(ویژگی ها - 
مقایسه چرخه هاي زندگی آن ها - 
زیستگاه و سازش- 
انتشار جغرافیایی با توجه به فون ایران- 
نحوه تکامل و فیلوژنی رده هاي مختلف پستانداران- 

تکالیف یادگیري 
مقایسه اي ازانواع پستانداران از لحاظ ویژگی هاي ظاهري تهیه جدول -1
نشان دادن موقعیت آن هاترسیم شکل اندام هاي داخلی یک پستاندار و -2

تکالیف عملکردي
نشان دادن انتشار جغرافیایی انواع پستانداران روي نقشه ایران -1
رسم درخت فیلوژنی با تاکید بر چگونگی اشتقاق گونه هاي مختلف پستانداران -2
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2آزمایشگاه جانورشناسی–ب 
:مباحث مد نظر 

آشنایی با یوروکورداتا ، سفالوکورداتا و مهره داران اولیه - 
)ساختار درونی –باله -انواع فلس-شکل ظاهري( آشنایی با ماهی ها - 
)ساختار درونی –مراحل دگردیسی-شکل ظاهري ( آشنایی با دوزیستان - 
)ساختار درونی –شکل ظاهري ( آشنایی با خزندگان - 
)ساختار درونی -انواع پر–هري شکل ظا( آشنایی با پرندگان- 
)ساختار درونی –شکل ظاهري ( آشنایی با پستانداران - 
آشنایی با چگونگی انجام تاکسیدرمی روي موجود واسکلت - 

تکالیف یادگیري 
مشاهده اسالید هاي میکروسکوپی - 
تشریح یک نوع ماهی و بررسی دستگاه هاي مختلف آن - 
ماهی هاي استخوانی از غضروفیمقایسه انواع ماهی ها و شناسایی- 
و بررسی دستگاه هاي مختلف آن)قورباغه یا وزغ (تشریح یک نوع دوزیست - 
تشریح یک نوع خزنده مثل الکپشت و بررسی دستگاه هاي مختلف آن- 
تشریح یک نوع پرنده مثل کبوتر و بررسی دستگاه هاي مختلف آن- 
دستگاه هاي مختلف آنتشریح یک نوع پستاندار مثل موش یا خرگوش و بررسی - 
انجام تاکسی درمی یک جانور- 

استخراج اسکلت یک جانور و اتصال دادن مجدد آنها مطابق فرم طبیعی-
استفاده صحیح از وسایل تشریح-
پاسخ به سواالت در هرجلسه-

تکالیف عملکردي
اي تشریح شدهترسیم شکل کامل ،رنگ آمیزي و نامگذاري شده از نمونه ه- 
تهیه گزارش کار از هر جلسه آزمایشگاه - 
ارائه یک نمونه کار تاکسیدرمی شده - 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
شیوه ارائه مستقیم نیازمند استفاده از ) کالس ، آزمایشگاه (تدارك فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط هاي آموزشی 

و در بخش عملی )توضیح مفاهیم ،رسم اشکال ،استفاده از اسالیدهاي آموزشی ،فیلم و انیمیشن هاي آموزشی(در مباحث نظري 
شرکت باشیوه مشارکتیاز فعالیت هاي انجام شده و نیز تهیه گزارشبه صورت فردي یا گروهی  و انجام کار هاي آزمایشگاهی 

.استبکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریسك عمیق تر و براي دردر پرسش و پاسخ و تحلیل آن ها 
به صورت مطالعه ) کتابخانه ، محیط هاي مجازي (و خارج از محیط آموزشی یادگیري غیر مستقیمبهره گیري از فرصت هاي 

دست ساخته ل و تحویکنفرانس،فردي و جمع آوري اطالعات و جمع بندي آنها  براي ارائه بخشی از مباحث درسی به صورت 
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.استترسیم نقشه مفهومی و ) مثل نمونه تاکسیدرمی شده (مربوطههاي آموزشی

منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

  ترجمه دکتر جمشید درویش–ایوفرانسو –شارل دویلر -جانور شناسی مهره داران

: منابع فرعی 
 انتشارات دانشگاه شاهد –منیژه کرمی –2جانور شناسی
 دانشگاه پیام نور -حسن زاده کیانی2جانور شناسی
 دانشگاه تهران-دکتر طلعت حبیبی-جانورشناسی عمومی
 محمـد حسـین صـدر زاده طباطبـایی    : متـرجم  -لري میلر–جورج سیکنت –کالبد شناسی مقایسه اي مهره داران–

دانشگاه تهران

 Integrated Principles of Zoology, 15/e Cleveland Hickman, Jr., Washington &
Lee University, Susan Keen, University of California—Davis, Allan Larson,
Washington University--St. Louis, David Eisenhour, Morehead State University,
Pub.mcgraw-Hil, ISBN: 0073040509, Copyright year: 2012

راهبردهاي ارزشیابی. 5
2جانورشناسی ) الف

این آزمون به شکل کتبی بر اساس فرصتهاي یادگیري صورت می گیرد که درآن دانشجویان باید با توجه به :آزمون نهایی) 1
) نمره%70.(مطالب یادگرفته شده در طول ترم به سواالت متنوع مطرح شده در آزمون پاسخ دهند

آزمون او درکالس وهمچنین نتایج میزان مشارکتدر حین درس ، مشاهده دانشجواین ارزشیابی براساس :د ارزشیابی فراین) 2
)نمره% 20.(به صورت کوئیز هاي متنوع که درکالس برگزار می شودانجام میگیردهاي مرحله اي که 

)نمره% 10. (زیابی را انجام دادبا بررسی تکالیف عملکردي مورد نظر در کالس می توان این ار:ارزیابی کارپوشه) 3

2آزمایشگاه جانورشناسی ) ب
این آزمون به شکل کتبی بر اساس روش هاي انجام کار عملی و نتایج بدست آمده از آزمایش ها صورت می :آزمون نهایی) 1

) نمره% 25.(گیرد 
گزارشاو درکار ، ارائه به موقع میزان مشارکت, در حین کار عملی مشاهده دانشجواین ارزشیابی براساس :ارزشیابی فرایند ) 2

به صورت کوئیز هاي متنوع درکالس آزمون هاي مرحله اي کار و تحویل کار هاي عملی انجام شده صورت می گیرد همچنین 
)نمره% 025.(و آزمایشگاه می تواند برگزار شود

% 50.(شده و نمونه اي تحویل شده میتواند معیار ارزشیابی کارهاي عملی باشد بررسی گزارش کارهاي ارائه:ارزیابی کارپوشه) 3
)نمره
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»زیست شناسی سلولی مولکولی و آزمایشگاه زیست شناسی سلولی و مولکولی«سرفصل دروس 
س و منطق آنومعرفی در. 1

یابد و جلـوه ي  حد سلول و مولکول هاي سازنده آن مفهوم واقعی میدرك پدیده هاي زیستی در بنیادي ترین شکل آن، یعنی در 
به دلیل نقش زیربنایی این دانش در علوم زیستی ، معلم مـی توانـد ضـمن ایجـاد     . زیباي وحدت درحیات را به نمایش می گذارد

ی و دانش آموزان را در اجـرا  نسبت به سلول و ساختار آن در دانش آموزان ، فعالیت ها و آزمایش هاي هدفمندي را طراحشناخت
.هدایت کند
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مشخصات دروس
نظري و عملی: نوع دروس

واحــد نظــري 3: تعــداد واحــد
ــلولی  ( ــی سـ ــت شناسـ زیسـ

( واحـد عملـی   1و ) مولکولی 
ــی    ــت شناس ــگاه زیس آزمایش

)سلولی مولکولی
ساعت نظري 48: زمان درس

ساعت عملی32و 
بیوشیمی: پیشنیاز

: نحوه تدریس

زیست شناسی سـلولی ملکـولی وآزمایشـگاه زیسـت شناسـی      : به فارسی:  نام دروس
سلولی مولکولی

&Cell:به انگلیسی Molecular Biology & Lab

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
را متناسب بـا نـوع بافـت و شـرایط محیطـی تحلیـل و       فرایند هاي سلولیآن، سلول و ساختاربا شناسایی 
ماننـد تهیـه نمونـه    روش هـا  ماننـد میکروسـکوپ و میکروتـوم و    ابـزار بـا کـاربرد   همچنین . گزارش کند

میکروسکوپی، فعالیت هاي عملی مرتبط را به خوبی اجرا و دانش آموزان را در فعالیت هاي عملـی هـدایت   
.کند

:شایستگی اساسی
CK1-1و

PCk3-1&3-3&3-4

3سطح2سطح1سطح هامالك

ضمن شناسایی سلول و سلول و ساختار آن
اجزاي آن، تفاوت هاي 
آنها را متناسب با انـواع  
بافت و شرایط محیطی 

.گزارش کند

ــاختاري   ــاي س ــاوت ه تف
ســلول و اجــزاي آن را در  
موجــودات زنــده مختلــف 

.مقایسه و گزارش کند

سلول و تغییرات ساختاري 
اجــزاي آن را در شــرایط  
جدید پیش بینی و تجزیـه  

.و تحلیل کند

ــدهاي  فرایندهاي سلولی ــونگی فراین چگ
ــیم   ــد تقس ــلولی مانن س
سلولی، همانندسـازي و  
نقل و انتقاالت غشایی 

.را گزارش کند... و 

اهمیت فرایندهاي سلولی 
را در حفظ حیات سلول و 

.جاندار گزارش کند

ــده  ــاد ش ــرات ایج در تغیی
فرایندهاي سلولی را بر اثر 
شرایط جدید، پیش بینی و 

.تجزیه و تحلیل کند

کاربرد میکروسـکوپ  
ــه هــاي و تهیــه نمون

میکروسکوپی

ــزاي    ــایی اج ــا شناس ب
میکروســکوپ و نحــوه 
کــار هــر یــک از آنهــا، 
ــاده را   ــاي آم ــه ه نمون

.مشاهده کند

ــد نمونـــه هـــاي    بتوانـ
نمونه (میکروسکوپی ساده 

زیـان، ســلول  هـایی از آغا 
هاي خونی، روپوست پیاز 

را ...) و مخــاط دهــان و  
.تهیه کند

بـا اسـتفاده از روش هــاي   
برش گیري، تثبیت (خاص 

نمونـه  ...) ، رنگ آمیزي و 
هاي دایمی از سلول هاي 

.تهیه کندجانداران 

کــاربرد روش هــاي 
مطالعه سلول

با مشـاهده سـلول هـا    
بتوانــد ســاختار کلــی و 
ــا را   اجــزاي اصــلی آنه

ــی  ــاي افتراقــ روش هــ
جداســــازي و رنــــگ  (

را براي تشـخیص  )آمیزي

با به کارگیري روش هـاي  
هومـوژن کـردن،   (مناسب 

، ...) انواع رنـگ آمیـزي ،   
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اندامک ها و فعالیت هـاي  .به کار ببرداندامک ها .مقایسه و گزارش کند
لی، ترشح تقسیم سلو(آنها 

را در ســـلول هـــاي ...) و 
مقایسه و گـزارش  مختلف 

.کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

زیست شناسی سلولی مولکولی ) الف
سلول و روشهاي مطالعه آن : فصل اول

سلول و تقسیم بندي آن
ساختار سلولی
 آب، موادمعدنی و ماکرو مولکولها(ترکیبات شیمیایی سلول(
روشهاي مطالعه سلول
ساختار و عمل پوشش هاي سلولی
غشاهاي زیستی
مکانیسم هاي تبادل مواد از غشاهاي زیستی
میکروتوبول ها و میکروفیالمانها و نقش آنها در شکل و حرکات سلولی(اسکلت سلولی(

:تکالیف یادگیري
نامگذاري اجزاي اصلی سلول در موالژ- 
ارائه گزارشی از مفاهیم مربوطهمشاهده انیمیشن هاي آموزشی و - 
پرسش و پاسخ - 
مطالعه منابع و تکمیل برگه سوال - 

:تکالیف عملکردي
 روندهاي انتقال غشایی و اسکلت سلولی(مدلسازي(
ساخت یک میکروسکپ ساده

ساختار و عمل اجزاي سلولی: فصل دوم
شبکه آندوپالسمی
ریبوزوم
 دستگاه گلژي
لیزوزوم
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 هاي انتقال الکترونزنجیره (میتوکندري(
پالست ها
 سانتریول
 واکوئول ها
پراکسی زوم
گلی اکسی زوم
 غشا، اسکلت، هستک، شیره هسته و ماده وراثتی(هسته و ساختار آن(

: تکالیف یادگیري
نامگذاري اجزاي سلول در شکل و موالژ.1
مشاهده انیمیشن هاي آموزشی و ارائه گزارشی از مفاهیم مربوطه.2
پرسش و پاسخ.3

:تکالیف عملکردي
 طراحی سلول و اجزاي آن
 ساخت سلول و اجزاي داخلی آن(مدلسازي(
ترسیم نقشه مفهومی

چرخه سلولی: فصل سوم
 میتوز و میوز(تقسیم هسته(
تقسیم سیتوپالسم
همانندسازي
رونویسی
پروتئین سازي
تنظیم بیان ژن

:تکالیف یادگیري
آموزشی و ارائه گزارشی از مفاهیم مربوطهمشاهده انیمیشن هاي .1
مطالعه منابع و تکمیل برگه سوال .2
پرسش و پاسخ.3

: تکالیف عملکردي
 تقسیم سلول ،رونویسی، همانندسازي، پروتئین سازي و ( مدلسازي( ...
ترسیم مراحل همانندسازي
ترسیم نقشه مفهومی

حرکات سلولی و مکانیسم هاي آن: فصل چهارم
 پاي کاذب
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تاژك
مژك

:تکالیف یادگیري
مشاهده انیمیشن هاي آموزشی و ارائه گزارشی از مفاهیم مربوطه.1
مطالعه منابع و تکمیل برگه سوال .2
پرسش و پاسخ.3

: تکالیف عملکردي
گزارش نمونه هایی از جانداران که بدین نحو حرکت می کنند.
ترسیم نقشه مفهومی

آزمایشگاه زیست شناسی سلولی مولکولی ) ب
معرفی میکروسکوپ و کار با آن: فصل اول

 میکروسکوپ نوري، میکروسکوپ فاز متضاد و : انواع میکروسکوپ...
:تکالیف یادگیري

تشخیص اجزاي میکروسکوپ نوري معمولی.1
) چشمی، شیئی(تنظیم عدسی ها .2
تنظیم دید دوچشمی.3
)پلیت(روي صفحه روش صحیح قرار دادن الم .4
تنظیم پیچ هاي میکرو و ماکرو.5
ترتیب استفاده از عدسی هاي شیئی از بزرگنمایی کم به زیاد .6
)دیافراگم(تنظیم نور براي مشاهده نمونه.7
)ویا بازدید علمی از مراکزي که داراي انواع میکروسکوپ هستند( کار با انواع میکروسکوپ .8

:تکالیف عملکردي
 براي مشاهده یک نمونه آمادهتنظیم میکروسکوپ
تشخیص مشکل تنظیم براي نمونه اي که قبال به درستی تنظیم نشده است.
تهیه گزارشی از فعالیت هاي صورت گرفته در هر جلسه آزمایشگاه.

مشاهده سلول: فصل دوم 
تک سلولی، گیاهی، جانوري(ریخت شناسی سلول ها(
 مخمر، آغازیان و خون،(بررسی ابعاد و تراکم سلول در نمونه(...

:تکالیف یادگیري
) تک سلولی، گیاهی و  جانوري( تهیه  نمونه میکروسکوپی از جانداران .1
یسه سلول ها  را از نظر شکل و ساختار  امق.2
.به کاربردن روش اندازه گیري ابعاد سلولی.3
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) هموسیتومتر(شمارش سلولی با استفاده از  الم  نئوبار .4
:تکالیف عملکردي

 نمونه آب برکه ، آب گلدان، شیرفاسد و (تهیه نمونه میکروسکوپی از محیط زیست(...
 از نظر شکل و ساختار) تک سلولی، گیاهی و جانوري(تهیه جدولی  از مقایسه انواع سلول ها
طراحی و ترسیم یک نمونه میکروسکپی.
تهیه گزارشی از فعالیت هاي صورت گرفته در هر جلسه آزمایشگاه.

مطالعه سلول ها: ل سوم فص
تاژك، مژك، پاي کاذب، سیکلوز و(حرکات سلولی(...
تثبیت سریع، آبگیري، قالب گیري، برش گیري و (مطالعه سلول هاي تثبیت شده(...
 جداسازي اجزاي سلولی
تشخیص اندامک هاي سلول به کمک رنگ آمیزي هاي اختصاصی

:تکالیف یادگیري
.نمونه هاي زنده مشاهده و از یکدیگر تشخیص دهدانواع حرکات سلولی را در .1
.یک نمونه تثبیت شده تهیه کند.2
.به کمک روش سانتریفیوژ، از  بافت هاي هموژن اجزاي سلولی را تفکیک کرده و تشخیص دهد.3
اندامک هاي مختلف سلول را رنگ آمیزي کرده و با توجه به نوع رنگ پذیري آنها را تشخیص دهد.4

:تکالیف عملکردي
 تهیه جدولی از مقایسه اندامک هاي سلولی
تهیه گزارشی از فعالیت هاي صورت گرفته در هر جلسه آزمایشگاه.

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
توضیح مفـاهیم و  (شیوه ارائه مستقیمتدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از 

مشـارکت  در مباحـث نظـري بـه همـراه     ) رسم اشکال و استفاده از اسالیدهاي آموزشی و مشاهده انیمیشن هـاي آموزشـی  
بـراي درك عمیـق تـر و بکـارگیري آن در     شـیوه مشـارکتی  و نیـز  دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شده

موقعیت هاي واقعی تدریس ودر مباحث عملی انجام فعالیت هاي طراحی شده در محیط آزمایشگاه و ارائه و تحلیل نتایج بـه  
.دست آمده است

ردي بـراي  استفاه از شیوه هاي مطالعه فبهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند 
مثال مدل سلول گیاهی ، جـانوري و یـا   (ارائه بخشی از مباحث درسی به صورت گزارش، دست ساخته هاي آموزشی مربوطه

.استترسیم نقشه مفهومیو تهیه گزارش کار از فعالیت عملی انجام شده در آزمایشگاه ،) اندامک هاي سلولی 

منابع آموزشی. 4

:زیست شناسی سلولی و مولکولی
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عباس بهادر، خسرويلودیش، مترجمان سیدهادي موسوي،. نویسنده هاروي ف» شناسی سلولی و مولکولی لودیشزیست-1
کتاب مبانی زیست شناسی سلولی بروس آلبرتز و همکاران، ترجمه زهرا فرزانه ، اعظم پیلتن ،  ناهید نصیري و سعید فردي -2

انتشارات خانه زیست شناسی

، انتشارات دانشگاه ارا كدکتر احمد مجد و دکتر سید محمد علی شریعت زاده-زیست شناسی سلولی وملکولی -3

:آزمایشگاه زیست شناسی سلولی و مولکولی

دکتر سید علی شریعت زاده ، انتشارات دانشگاه اراكدکتر احمد مجد و –راهنماي عملی زیست شناسی سلولی و مولکولی-1
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.5

:زیست شناسی سلولی و مولکولی
درآنگیردکـه مـی صـورت یـادگیري فرصـت هـاي  براساسکتبیشکلبهآزمونآزمون مباحث نظري ، این(:آزمون پایانی-

نمره14) .به این آزمون به کارببرندرا درپاسخ دورهدرطیشدهآموختهمطالببایددانشجویان
نمره2) عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها(:ارزشیابی فرآیند-
کلیه تکالیف درپوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط ومبناي برنامه ریزي براي آموزش هاي بعدي ونیز دفاع (:ارزیابی پوشه کار-

یک نسخه ازپوشه دراختیاردانشجوویک نسخه درواحدآموزشی ثبـت وضـبط   .ی هاي حرفه اي در پایان دوره قرار می گیردازتوانای
نمره4) می شود

:آزمایشگاه زیست شناسی سلولی و مولکولی 
درآنگیردکـه مـی صـورت یـادگیري فرصـت هـاي  براساسعملیشکلبهآزمونآزمون مباحث عملی ، این(: آزمون پایانی

نمره8) .رادرپاسخ به این آزمون به کارببرنددورهدرطیشدهآموختهمطالببایددانشجویان
این ارزشیابی براساس عملکرد دانشجودرجلسات آزمایشگاه و آزمون هاي کوتاه مبتنی برمباحث  مربـوط بـه   ( : ارزشیابی فرآیند-

نمره8) روش آزمایشگاهی ونتایج آزمایش هاست که درآزمایشگاه درطول ترم صورت می گیرد
یـک نسـخه   .آزمایشـگاه اسـت  مبتنی بر مجموعه تکالیف عملکـردي و گـزارش کارهـاي انجـام شـده در      ( : ارزیابی پوشه کار-

نمره4.) درواحدآموزشی ثبت وضبط می شود 

»1سیستماتیک گیاهی «سرفصل درس 
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معرفی درس و منطق آن. 1
داشـته اسـت تـا همـواره از     اهمیت آن ها براي انسان او را بر این .گیاهان یکی از شاخه هاي اصلی جانداران را تشکیل می دهند

در این درس دانشجو معلم ضمن .پیشرفته ترین مهارت هاي علمی خود براي شناخت بهتر آنها از جنبه هاي مختلف استفاده کند
و ویژگی هاي هـر یـک بـه لحـاظ ریخـت شناسـی، بـوم        ) از خزه ها تا نهان دانگان تک لپه(آشنایی با سطوح رده بندي گیاهی

هاي گیاهی، روش هایی را براي استفاده بهتر از آن ها با رعایت حفظ گونه هاي گیاهی و محیط زیسـت بـه   شناختی و متابولیت 
.دانش آموزان، آموزش می دهد

مشخصات درس
عملی-نظري: نوع درس
1+1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

اصــول رده  بنــدي : پیشــنیاز
و ویژگی هاي کلی جانداران

ریخـــت شناســـی و –آنهـــا
یح گیاهیتشر

: نحوه تدریس

1سیستماتیک گیاهی:       به فارسی:  نام درس
Plant systematic Iبه انگلیسی            

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

رده بنـدي  موقعیـت گیـاه را در سـطوح    ، )خزه ها تـا تـک لپـه اي هـا    (ویژگی هاي گیاهانبا استفاده از
همچنین باکسب .گروه ها را به طور مقایسه اي گزارش کندسازگاري هاي کلی بوم شناختی مشخص و 

استفاده از کلید هاي شناسـایی و فلورهـا در طبقـه بنـدي     نمونه هاي هرباریومی و مهارت آماده سازي
.دانش آموزان طراحی کندگیاهان،فعالیت هاي متناسب با موقعیت یادگیري را براي

:شایستگی اساسی
CK1-1

PCk
1-3&3-3&3-4

3سطح2سطح1سطح هامالك

ســطوح رده بنــدي را رده بندي گیاهان
براساس ویژگی هاي 
ــی و  ــت شناسـ ریخـ
ــاوندي   ــط خویش رواب

از گیاهـان  ) فیلوژنی(
ــه    ــک لپ ــا ت ــزه ت خ

.ایگزارش کند

ضمن ارائه گزارشی مبنی 
بر مقایسه ویژگـی هـاي   
ریخت شناسـی و روابـط   

ــاوندي  ــوژنی(خویش ) فیل
از خزه تا تک لپه گیاهان 

ــان را  اي ــد گیاهـ ، بتوانـ
ــه در   ــراي مطالعـــ بـــ

.آزمایشگاه آماده کند

ــه مجهــول  ــد نمون از چن
یــک هربــاریوم تهیــه  و 
ــاي  براســاس ویژگــی ه
ریختی، جایگاه آنها را در 

تعیـین  سطوح رده بندي
.و گزارش کند

ســـــــازگاري 
اکولوژیک

ــاي  ــازگاري هــ ســ
عمومی گیاهـان را از  
خزه تا تک لپه اي از 
نظر ریخـت شناسـی   

.گزارش کند

جدولی مقایسه اي از ساز 
ــت  ــاي ریخـ ــاري هـ گـ
شناسی خزه هـا تـا تـک    

.لپه اي ارائه دهد

با توجه به ویژگـی هـاي   
کلی و بوم شناختی گروه 
هــا ي گیــاهی،راه هــاي 
اســــتفاده بهینــــه ازآن 
هامثال گیاهانی را بـراي  
ــبز   ــاي سـ ــاد فضـ ایجـ
متناسب بـا اقلـیم بـومی    
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.پیشنهادکند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
اصول رده بندي: فصل اول

 معرفی رده بندي
تاریخچه ي رده بندي
انواع سیستم هاي رده بندي
اصول نام گذاري گیاهان
 فلور، هرباریوم، مونوگراف(آشنایی با منابع مورد استفاده در رده بندي گیاهی و طرز استفاده از آنها(
آشنایی با نحوه ي جمع آوري و خشک کردن گیاهان و تشکیل هرباریوم.

:تکلیف یادگیري
.ي و نیز انواع سیستم رده بنديارائه گزارشی از لزوم و اهمیت رده بند-1
.ارائه گزارشی از اصول صحیح نامگذاري گیاهان-2
.به کارگیري نحوه ي استفاده از هرباریوم ، فلور و کلید ها-3
.تهیه چندین نمونه ي خشک هرباریومی-4

:تکلیف عملکردي
.طراحی کلیدهاي شناسایی براي بعضی گونه هاي گیاهی-1

بریوفیت ها-خشکی زيرده بندي گیاهان : فصل دوم
صفات عمومی،رده بندي ،ساختارگامتوفیت و اسپوروفیت: بریوفیت ها.
مشاهده ي نمونه هاي هرباریومی برخی از بریوفیت هاي ایران: تجربه ي عملی

:تکلیف یادگیري
.ترسیم شکل از بخش هاي ریخت شناسی برخی از بریوفیت ها-1
.ناسی بریوفیت هاتهیه جدول مقایسه اي از ویژگی هاي ریخت ش-2

:تکلیف عملکردي
لیست انواع بریوفیت هاي ایران-1
طراحی نقشه هاي مفهومی-2

پتریدیوفیت ها-رده بندي گیاهان خشکی زي : فصل سوم
صفات عمومی،رده بندي ،ساختارگامتوفیت و اسپوروفیت.
مشاهده ي نمونه هاي هرباریومی برخی پتریدوفیت هاي ایران: تجربه ي عملی

:تکلیف یادگیري
.ترسیم شکل از بخش هاي ریخت شناسی برخی از پتریدیوفیت ها-1
.تهیه جدول مقایسه اي از ویژگی هاي ریخت شناسی پتریدیوفیت ها-2
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:تکلیف عملکردي
.لیست انواع پتریدیوفیت هاي ایران-1
طراحی نقشه هاي مفهومی-2

بازدانگان–رده بندي گیاهان خشکی زي : فصل چهارم
 عمومی،رده بنديصفات
صفات عمومی،رده بندي و ارزش فیلوژنی):بازدانگان ابتدایی(پرفانروگام.
صفات عمومی، رده بندي و ارزش فیلوژنی):بازدانگان اصلی(مخروطیان.
صفات عمومی، رده بندي و ارزش فیلوژنی): بازدانگان پیشرفته(کالمیدوسپرم.
برخی بازدانگان ایرانمشاهده ي نمونه هاي هرباریومی : تجربه ي عملی.

:تکلیف یادگیري
.ترسیم شکل از بخش هاي ریخت شناسی برخی از گروه هاي بازدانگان-1
.تهیه جدول مقایسه اي از ویژگی هاي ریخت شناسی بازدانگان-2

:تکلیف عملکردي
تهیه کلید شناسایی و ترسیم نقشه ي مفهومی-1
.لیست انواع بازدانگان ایران-2

نهاندانگان–رده بندي گیاهان خشکی زي : فصل پنجم
صفات عمومی،منشا فیلوژنی، رده بندي
تک لپه اي ها، صفات عمومی، رده بندي.

:تکلیف یادگیري
.ترسیم شکل از بخش هاي ریخت شناسی برخی از تک لپه-1
.تهیه جدول مقایسه اي از ویژگی هاي ریخت شناسی تک لپه اي ها-2
براي نمونه هاي مورد مطالعهنوشتن فرمول گل -3

:تکلیف عملکردي
.لیست انواع تک لپه اي هاي ایران-1
تهیه کلید شناسایی و طراحی نقشه ي مفهومی-2

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
توضیح مفاهیم و (شیوه ارائه مستقیمتدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از 

در مباحث عملـی و نظـري بـه    ) رسم اشکال و استفاده از اسالیدهاي آموزشی و نمونه هاي هرباریومی و نمونه هاي طبیعی
بـراي درك عمیـق تـر و    شـیوه مشـارکتی  و نیـز  مشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شـده همراه 

.استبکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس
استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي براي بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند 
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مثال تهیه نمونه هـاي هربـاریومی و   (ارائه بخشی از مباحث درسی به صورت کنفرانس، دست ساخته هاي آموزشی مربوطه
.است)ترسیم نقشه مفهومی

منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

حجــت اهللا :مترجمــان. جاد،کمپبل،کلوك،اســتیونس،دوناهیو:مولفــان).دیــدگاهی تبــار شــناختی(سیســتماتیک گیــاهی -1
.1391آخرین ویرایش .سعیدي،آزاده اخوان روفیگر

.چاپ آخر. فرخ قهرمانی نژاد:مترجم.جی سیمپسون: مولف.سیستماتیک گیاهی-2
چاپ آخر.انتشارات امیرکبیر. ولی اهللا مظفریان). ونومیتاکس-مورفولوژي(جلد اول.رده بندي گیاهی -3
). سامانه هاي رده بندي،سیستماتیک نهان دانگان،فرهنگ مصور،واژگان نام ها ونشانه ها(جلد سوم . گیاه شناسی پایه -4

.چاپ آخر.انتشارات دانشگاه تهران.دکتر احمد قهرمان
: منبع فرعی

.1390.انتشارات پیام نور.بهرام زهزاد:نویسنده .1آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
دانشجویانآندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساسبرکتبی و عملیشکل بهآزموناین:نهاییآزمون-

)از نمره کامل% 60(.ببرندپاسخ به این آزمون به کاردررادورهطیدرشدهآموختهمطالبباید
شدهبینیپیشیادگیريتکالیفدردانشجو عملکردبهشدهدادهبازخوردهاياساسبرارزشیابیاین:فرایندارزشیابی-

)از نمره کامل% 20(.گیردمیصورتترمطولدرهافعالیتدرومشارکت
دانشجو ضبط و مبناي برنامه ریزي براي اموزش هاي بعـدي و نیـز   در پوشه توسعه حرفه اي کلیه تکالیف :ارزیابی پوشه کار-

یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یـک نسـخه درواحدآموزشـی    .دفاع از توانایی هاي حرفه اي در پایان دوره قرار می گیرد
)از نمره کامل% 20(.ثبت و ضبط می شود

فیزیولوژي مقایسه اي انسان و و آزمایشگاه 1جانورانفیزیولوژي مقایسه اي انسان و «سرفصل دروس 
»1جانوران
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س و منطق آنومعرفی در. 1
آشنایی با ساختار و نحوه ي عملکرد دستگاه هاي مختلف بدن جانوران و بخصوص انسان به منظور داشـتن رفتـار سـالم جهـت     

بنابراین معلم می تواند ضمن . اهمیت زیادي برخوردار استحفظ سالمت فردي و اجتماعی و نیز استفاده ي بهینه از جانوران ، از 
آموزش رفتارهاي آگاهانه و سالم به دانش آموزان ، فعالیت ها و آزمایش هاي هدفمندي را در این زمینه طراحی و دانش آمـوزان  

.را در اجرا هدایت کند
مشخصات دروس

نظري و عملی: نوع درس
( واحد نظري  3: تعداد واحد

ژي مقایسه اي انسان فیزیولو
واحـــد 1و ) 1و جـــانوران
آزمایشــــــگاه  ( عملــــــی 

فیزیولوژي مقایسه اي انسان 
)1و جانوران

ســـاعت 48: زمـــان درس
ساعت عملی32نظري و 

بیوشیمی: پیشنیاز
: نحوه تدریس

اي آزمایشگاه فیزیولوژي مقایسـه و  1فیزیولوژي مقایسه اي انسان و جانوران:  به فارسی:  نام دورس
1انسان و جانوران

Animal physiology  I:       به انگلیسی & lab

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
ضمن تحلیـل  . هاي مختلف بدن جانوران را در شرایط متفاوت ، مقایسه و تحلیل کندفیزیولوژي سلول

، رفتار هاي دستگاه گردش خونو مکانیسم هاي مربوط به تنظیم آن و نحوه ي عملکرد خونترکیب 
همچنین می تواند آزمایش ها وفعالیت هـایی را  . آگاهانه اي در جهت حفظ سالمت آن ها داشته باشد 

.دانش آموزان طراحی و اجرا کنددر این زمینه براي

:شایستگی اساسی
CK 1 -1
PCk
1-34-3 & 3-3 &

3سطح2سطح1سطح هامالك

جدول مقایسـه اي از  فیزیولوژي سلول
انــواع سیســتم هــاي 
ــت  ــایی و کیفیـ غشـ
انتقال مواد از غشـائ  
ــرایط   ــلول در شـ سـ
فیزیولوژیکی متفاوت 
تهیه و  ضمن انجـام  
ــاي   ــت ه دادن فعالی
آزمایشگاهی در ایـن  
ــه را   ــه ، نتیجـ زمینـ

پدیــده ي الکتریســیته ي 
زیستی در غشائ سـلول  
را تحلیل و گزارش کرده 
و با اسـتفاده از روشـهاي   
ــت  ــگاهی، فعالیـ آزمایشـ
الکتریکی غشائ بعضـی  
ــت و   ــا را ثب ــلول ه از س

. نتیجه را گزارش کند

ضــمن تهیــه گــزارش از 
رابطـــه ي ســـاختمان و 
ــاي   ــلول ه ــل در س عم
ــی   ــیش بین ــف و پ مختل
عملکرد سلول در شرایط 

فاوت ، نتایج به دسـت  مت
ــل    ــأثیر عوام ــده از ت آم
مختلــف بــر پتانســـیل   
الکتریکی غشائ سـلول  
در آزمایشگاه را تحلیل و 
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.ارائه کند.تحلیل و گزارش کند

فیزیولوژي خـون  
و دستگاه گردش 

خون

ساختار و عملکرد 
دستگاه گردش خون 

رادر جانوران،با 
استفاده از روش هاي 
آزمایشگاهی  مقایسه 

.و گزارش کند

ترکیب و با شناخت 
فیزیولوژي خون،روش 

هاي آزمایشگاهی را 
براي سنجش هاي  

شمارش ( مرتبط با آن
سلول هاي خونی ، فشار 

در آزمایشگاه ....)خون و 
به کار برده و نتایج به 
دست آمده را تحلیل و 

.گزارش کند

تغییرات احتمالی ناشی از 
ــف را در  ــل مختلـ عوامـ
خون و عملکرد دسـتگاه  
گردش خون پیش بینـی 

و نتایج به دست آمـده از  
فعالیـــــــت هـــــــاي 
آزمایشگاهی را تحلیـل و  

.گزارش کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
1فیزیولوژي مقایسه اي انسان و جانوران:  الف 

معرفی فیزیولوژي : فصل اول
 پدیده هاي حیاتی در سلول زندهفیزیولوژي و ارتباط آن با سایر گرایش هاي علمی ، روش تحقیق در فیزیولوژي ،
 محیط داخلی ، هوموستازي ، رابطه ي محرك و پاسخ ، سازش فیزیولوژیک ، کیفیت بازخورد و کنترل: مفاهیم کلی

:تکالیف یادگیري
پرسش و پاسخ .1
مطالعه منابع و تکمیل برگه سوال.2
سازش هاي فیزیولوزیکپاسخ و–تکمیل جدول انواع روش هاي تحقیق در فیزیولوزي ، روابط محرك .3

:تکالیف عملکردي
 پاسخ و سازش هاي فیزیولوژي در جوامع جانوري–روابط محرك تهیه گزارشی از انواع

فیزیولوژي غشاء سلول: فصل دوم
ساختمان غشاء و مکانیسم عمل گیرنده هاي غشایی
 انتشار تسهیل شـده ، انتقـال فعـال ، پـروتئین     انتشار ساده ، اسمز ، تعادل گیبس و دونان ، ( انتقال مواد از غشاء

)هاي انتقال دهنده غشایی ، انتقال گلوکز و امینو اسید ها 
 سلول عصبی ، سـلول هـاي مخروطـی و اسـتوانه اي     ( رابطه ي ساختمان و عمل در سلول هاي تخصص یافته

)شبکیه ، برخی از سلول هاي ترشحی 
 حت و عمل ، مکانیسم انتقال پیام در سلول عصبی پتانسیل استرا( پدیده الکتریسیته زیستی(
 ساختمان و مکانیسم انقباض ، بازگشت ماهیچه به حالت استراحت ، خستگی ماهیچه ( سلول ماهیچه اي(
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 ساختمان و مکانیسم انتقال سیناپسی ، هورمون ها و میانجی هاي عصبی مسـئول انتقـال سیناپسـی ،    ( سیناپس
)سیناپس سیناپس الکتریکی ، خستگی 

بیولومینسانس
: تکالیف یادگیري

تکمیل جدول مقایسه اي از انواع سیستم هاي انتقال دهنده ي  غشایی و مکانیسم عمل آن ها.4
ترسیم منحنی پتانسیل عمل غشاء سلول و تحلیل بخش هاي مختلف آن.5
ترسیم واحد انقباضی سلول عضالنی و تحلیل فرایند انقباض.6
م گذاري بخش هاي مختلف آنترسیم انواع سیناپس و نا.7
مشاهده ي انیمیشن هاي آموزشی مرتبط با واحد هاي یادگیري و تحلیل آن ها.8

:تکالیف عملکردي
تشخیص و گزارش نوع انتقال مواد از غشاء هاي زیستی در شرایط متفاوت
ترسیم منحنی پتانسیل عمل سلول هاي خاص در شرایط ویژه
 بیولومینسانس در جوامع جانوريتهیه گزارشی از پدیده
تهیه گزارشی از اختالالت ناشی از تغییر در فعالیت الکتریکی غشاء سلول
تهیه نقشه مفهومی

فیزیولوژي خون: فصل سوم 
منشاء و تشکیل سلول هاي خون
انواع ایمنی هومورال و سلولی
 انواع ، سنتز ، کاتابولیسم ( هموگلوبین(
ترکیب پالسما
و مکانسیم آنانعقاد خون

: تکالیف یادگیري
پرسش و پاسخ .1
مطالعه منابع و تکمیل برگه سوال .2
.... )منشاء ، شکل ، وظایف و ( تکمیل جدول مقایسه اي از سلول هاي خون .3
ترسیم مراحل انعقاد خون .4

:تکالیف عملکردي
تشخیص و گزارش انواع اختالالت حاصل از تغییر در ترکیب و فیزیولوژي خون
نقشه مفهومیتهیه

فیزیولوژي دستگاه گردش خون: فصل چهارم 
 میوکارد ، بافت گرهی ، اعصاب قلب ، مکانیک گردشی و تغییرات فشار در حفره هاي قلب ، خودکـاري قلـب و   ( قلب

)نقش یون ها ، صداهاي قلب ، تظاهرات الکتریکی فعالیت قلب ، محاسبه بازده و کار قلب 
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 شار سرخرگی و عوامل مؤثر بر آن ، فشار نبض ، سیاهرگ ها ، فشار سیاهرگی و عوامل سرخرگ ها ، ف( گردش خون
)مؤثر بر آن ، تونوس رگی و عوامل تنظیم کننده ، گردش خون مویرگی ، گردش لنف 

: تکالیف یادگیري
پرسش و پاسخ .1
مطالعه منابع و تکمیل برگه سوال.2
نام گذاري بخش هاي مختلف قلب.3
)انواع رگ ، جهت حرکت خون  در رگ ها ، گردش خون عمومی ، گردش خون ششی ( گردش خون تکمیل جدول .4
محاسبه بازده و کار قلب.5
اندازه گیري نبض و فشار خون.6

:تکالیف عملکردي
 و جهـت حرکـت خـون در هـر     ) روشن –تیره ( ترسیم قلب با تأکید بر نام رگ هاي متصل به آن و تعیین نوع خون

کدام
دش خون عمومی و ششیترسیم گر
 تحلیل فیزیولوژیک اختالالت موجود در کار قلب و دستگاه گردش خون
تهیه نقشه مفهومی
تهیه گزارشی از انواع بیماري هاي دستگاه گردش خون با تأکید بر علت ، نشانه ها ، مکانیسم و درمان

1آزمایشگاه فیزیولوژي مقایسه اي انسان و جانوران: ب 
زیولوژي سلولفی: فصل اول

 مشاهده تغییرات یک فعالیت فیزیولوژیکی ناشی از تغییرات یک عامل مشـخص مثـل حـرارت و    ( روش گزارش دادن
و انجام محاسبه و رسم منحنی) زنش قلب 

 انتشار ساده در محیط مایع ، انتشار ساده در کلوئید ، اسمز در سـلول گیـاهی و   ( روش هاي انتقال مواد از غشاء سلول
)گلبول قرمز ، اثر اندازه مولکول در میزان عبور از غشاء ، تأثیر میزان حاللیت در لیپید در نفوذ پذیري غشاء 

ثبت پتانسیل استراحت و عمل بوسیله اسیلوسکوپ و مطالعه اثر عوامل مختلف روي آن مثل حرارت ، الکل و اتر
تجربه کلود برنارد و تأثیر توبوکورارین بر سیناپس

:یادگیريتکالیف
ترسیم منحنی با ا ستفاده از کاغذ میلیمتري.6
انجام روش آزمایش در آزمایشگاه و ارائه گزارش نتایج به دست آمده در پایان هر جلسه.7

:تکالیف عملکردي
تحلیل نتایج به دست آمده از آزمایش انجام شده در آزمایشگاه
شگاهتهیه گزارشی از فعالیت هاي صورت گرفته در هر جلسه آزمای.

فیزیولوژي خون: فصل دوم 
بررسی مقاومت خون در مقابل اسید کلریدریک و مقایسه آن با کلرید سدیم
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 شمارش گلبول هاي خون ، اندازه گیري هموگلوبین و هماتوکریت ، اندازه گیري زمان انعقاد خون ، تعیین گروه خونی
RHو 

:تکالیف یادگیري
مقاومت خون در آزمایشگاهبه کار بردن روش آزمایش بررسی .5
اندازه گیري فاکتور هاي خونی و شمارش سلول هاي آن.6
تشخیص و گزارش نتایج به دست آمده پس از پایان آزمایش.7

:تکالیف عملکردي
 طراحی آزمایش هاي  تعیین کمی و کیفی خون که در مدرسه قابل اجرا باشند.
آزمایشگاهتهیه گزارشی از فعالیت هاي صورت گرفته در هر جلسه

فیزیولوژي قلب و گردش خون : فصل سوم 
       ثبت فعالیت قلب قورباغه بوسیله کیموگراف و مطالعه اثر حرارت ، اپـی نفـرین ، اسـتیل کـولین  ، سـدیم ، پتاسـیم و

کلسیم برآن
مطالعه گردش خون قورباغه بوسیله میکروسکوپ و مطالعه اثر حرارت ، اپی نفرین و هیستامین بر آن
خودکاري قلب ، قانون همه یا هیچ ، پدیده پلکانی و جمع اثر محرك ها در ماهیچه قلب
الکتروکاردیوگرافی

:تکالیف یادگیري
نحوه ي صحیح در دست گرفتن قورباغه و نخاعی کردن آن.3
انجام آزمایش در آزمایشگاه و ارائه گزارش نتایج به دست آمده در پایان هر جلسه.4

:تکالیف عملکردي
ل نتایج به دست آمده از آزمایش انجام شده و ترسیم منحنی هاي مربوط به قلب در شـرایط متفـاوت همـراه بـا     تحلی

تفسیر آن ها
تهیه گزارشی از فعالیت هاي صورت گرفته در هر جلسه آزمایشگاه

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
توضیح مفاهیم و (شیوه ارائه مستقیمند استفاده از تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازم

مشـارکت  در مباحـث نظـري بـه همـراه     ) رسم اشکال و استفاده از اسالیدهاي آموزشی و مشاهده انیمیشن هاي آموزشـی 
بـراي درك عمیـق تـر و بکـارگیري آن در     شیوه مشـارکتی و نیز دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شده

موقعیت هاي واقعی تدریس ودر مباحث عملی انجام فعالیت هاي طراحی شده در محیط آزمایشگاه و ارائه و تحلیل نتایج به 
.دست آمده است

استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي براي بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند 
و ترسـیم نقشـه   ارائه بخشی از مباحث درسی به صورت گزارش، تهیه گزارش کار از فعالیت عملی انجام شده در آزمایشگاه 

.مفهومی است
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منابع آموزشی. 4
1فیزیولوژي مقایسه اي انسان و جانوران

عفیزیولوژي پزشکی گایتون ، انتشارات اندیشه رفی–1
فیزیولوژي پزشکی گانونگ ، انتشارات نشر ادیب–2
فیزیولوژي برن و لوي–3

4- Eckert Animal Physiology

آمنه رضایوف: مبانی فیزیولوژي جانوري ، کریستوفرد مویز ، پاتریشیام شولت ، مترجم –5

1آزمایشگاه فیزیولوژي مقایسه اي انسان و جانوران
، انتشارات مبتکران ، پروانه نورجاه و پروین رستمی) جانوري و انسانی ( فیزیولوژي و تشریح عملی –1
فیزیولوژي جانوري عملی ، انتشارات آییژ ، اکرم عیدي و مریم عیدي–2

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.5

:1فیزیولوژي مقایسه اي انسان و جانوران
درآنگیردکـه میصورتیادگیريفرصت هايبراساسکتبیشکلبهآزمونآزمون مباحث نظري ، این(:آزمون پایانی

نمره14) .را درپاسخ به این آزمون به کارببرنددورهدرطیشدهآموختهمطالببایددانشجویان
نمره2) عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها(:ارزشیابی فرآیند

کلیه تکالیف درپوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط ومبناي برنامه ریزي براي آموزش هاي بعدي ونیـز  (:ارزیابی پوشه کار
یک نسخه ازپوشه دراختیاردانشـجوویک نسـخه درواحدآموزشـی    .دفاع ازتوانایی هاي حرفه اي در پایان دوره قرار می گیرد

نمره4) ثبت وضبط می شود

:1آزمایشگاه فیزیولوژي مقایسه اي انسان و جانوران
درآنگیردکـه میصورتیادگیريفرصت هايبراساسعملیشکلبهآزمونآزمون مباحث عملی ، این(:آزمون پایانی

نمره8) .رادرپاسخ به این آزمون به کارببرنددورهدرطیشدهآموختهمطالببایددانشجویان
این ارزشیابی براساس عملکرد دانشجودرجلسات آزمایشگاه و آزمون هاي کوتاه مبتنی برمباحث  مربـوط  ( :ارزشیابی فرآیند

نمره8) به روش آزمایشگاهی ونتایج آزمایش هاست که درآزمایشگاه درطول ترم صورت می گیرد
یـک نسـخه   .مبتنی بر مجموعه تکالیف عملکردي و گزارش کارهاي انجـام شـده در آزمایشـگاه اسـت    ( :پوشه کارارزیابی 

نمره4.) درواحدآموزشی ثبت وضبط می شود 
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»ژنتیک «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

از بیماري ها و درمان  ، بهینـه سـازي و   در دنیاي امروز ژن ، اهمیت و کاربرد آن در مسائل مختلفی همچون وراثت ، پیشگیري
و حتـی اقتصـاد و هنـر مـورد توجـه محققـان       ..) دامی ، گیاهی ، میکروبی و( افزایش تولید فراورده هاي مختلف موجودات زنده 

لذا داشتن شناخت نسبت به ژن ها و عملکرد آن ها و همچنین تأثیر عوامـل جهـش زا بـر سـاختار ژنتیکـی و      . سراسر دنیا است
بنابراین معلم آگاه و توانمند در این زمینه می تواند ضمن ایجـاد شـناخت   . سالمتی موجودات زنده براي هر فرد بسیار مفید است

.کافی در دانش آموزان ، فعالیت ها و آزمایش هاي هدفمندي را طراحی و آن ها را در اجرا و نتیجه گیري هدایت کند

مشخصات درس
عملی-نظري : نوع درس

+ واحد نظـري  2: اد واحدتعد
واحد عملی1

ساعت64: زمان درس
زیســـت شناســـی : پیشــنیاز 

ریاضـی و  –سلولی مولکولی 
آمار زیستی

: نحوه تدریس

ژنتیک :       به فارسی:  نام درس
Genetic:  به انگلیسی

:خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
، احتمال بروز صفت را در نسـل هـاي بعـد پـیش     شناخت ژن ،  قوانین وراثت و شجره هاي ژنتیکی با 

گزارشی از همچنین . و کابرد آن ها و نحوه ي تأثیر عوامل جهش زا را گزارش کندجهشبینی، و انواع 
متناسـب بـا موقعیـت    هـا ارائـه و فعالیـت هـاي هدفمنـدي را      عوامل موثر در تغییرات ژنتیکی جمعیت

.یادگیري براي دانس آموزان طراحی و اجرا کند

:شایستگی اساسی
CK 1-1
PCk
1-34-3 & 3-3 &

3سطح2سطح1سطح هامالك

( مـــاده وراثتـــی
کرومـــوزوم، ژن، 

و ) ناهنجـاري هـا  
قوانین وراثت

ــناخت ژن و   ــا شـ بـ
ــواع   ــوزوم، انـ کرومـ
ناهنجـــاري هـــاي  

ــأثیر کرومــوزومی و  ت
.آنها را گزارش کند

ــفات   ــت ص ــوي وراث الگ
را ) مندلی و غیر منـدلی (

از یــک دیگــر تشــخیص 
داده و بتواند ارتباط بـین  
اختالل و نوع ناهنجـاري  
ــزارش   ــوزومی را گ کروم

کند

با توجه به اصول وراثت، 
احتمال بروز صـفت را در  
نسل بعد تعیـین کـرده و   
بتواند در صـورت وجـود   

ــو زومی ناهنجــاري کروم
ــپ    ــه فنوتی ــه ب ــا توج ب
والدین، علـل احتمـالی و   
مکانیسم ایجاد اختالل را 

.تحلیل و گزارش کند
عوامـل ،  ( جهش 

)انواع ، کاربرد 
انواع جهش ژنتیکی و 
ــر    ــا را ب ــأثیر آن ه ت
ــدار   ــپ جانــ فنوتیــ

با توجه بـه تغییـرات بـه    
وجــود آمــده در فنوتیــپ 
جانـــدار ، نـــوع جهـــش 

بــا ذکــر نمونــه هــایی از 
ــش زا و  ــل جهــ عوامــ
مکانســیم اثــر آن هــا در 
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مقایســـه و گـــزارش 
.کند

ژنتیکی را تعیین و تـأثیر  
آن را بر شـرایط زیسـتی   
جاندار تحلیـل و گـزارش   

.کند

ایجاد جهش ، بتواند نوع 
کاربرد جهش را در برخی 
موارد تعیین و مکانیسـم  
مولکــولی آن را گــزارش 

.کند
تغییرات ژنتیکـی  

جمعیت
تغییرات ژنتیکی انواع 

جمعیت ها را مقایسه 
.و گزارش کند

عوامل مـؤثر در تغییـرات   
ــا را   ــت ه ــی جمعی ژنتیک
تحلیل و میزان تأثیر هـر  

.یک را محاسبه کند

با توجه به تغییرات ایجاد 
شـده در یــک جمعیــت ،  
نـــوع عوامـــل مـــؤثر را 
تشخیص و با محاسبه و 
تحلیل میزان اثر هر یک 

.را تعیین کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
مقدمه و اصول کلی: فصل اول

تاریخچه و اهمیت علم ژنتیک
  اصول تفرق صفات ، آمیزش منوهیبرید ، اصل ترتیب مستقل صفات ، همکاري ژن ها ( آزمایش هاي مندل(
وراثت خارج کروموزومی
کاربرد آمار و احتماالت در ژنتیک
 آمیزش مونوهیبرید در مگس سرکهمطالعه : فعالیت عملی

:تکلیف یادگیري
پاسخ به پرسش ها در حین تدریس و تکمیل برگه ي سؤال در پایان هر جلسه ي کالس-
طراحی یک آزمایش مونوهیبریدي -
استفاده از آمار و احتماالت در مسائل ژنتیکی-
انجام فعالیت عملی در آزمایشگاه و ارائه ي نتایج در پایان آزمایش-

:تکلیف عملکردي
 کروموزومی ، خارج کروموزومی ( مشخص نمودن نوع وراثت چند صفت (
پاسخ به سؤال هاي داده شده در منزل با استفاده از قوانین احتماالت
تهیه گزارش کار از فعالیت عملی در آزمایشگاه

تعیین و تمایز جنسیت: فصل دوم
تشکیل سلول هاي جنسی در گیاهان و جانوران
تعیین جنسیت و مکانیسم آن
محیط و تعیین جنسیت
تمایز جنسی و نقش هورمون ها در آن
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صفات محدود به جنس و صفات متأثر از جنس
 مطالعه ي کروماتین جنسی (مطالعه ي صفات وابسته به جنس در مگس سرکه ، مشاهده ي جسم بار : فعالیت عملی(

:تکلیف یادگیري
نسی در گیاهان و جانورانتکمیل جدول تشکیل سلول هاي ج- 
تکمیل جدول تعیین جنسیت در موجودات زنده مختلف- 
تشخیص نوع توارث صفات وابسته به جنس و محدود به جنس از روي شجره هاي ژنتیکی- 
انجام فعالیت عملی در آزمایشگاه و ارائه نتایج در پایان آزمایش- 

:تکلیف عملکردي
 تشکیل سلول هاي جنسی در گیاهان و جانورانترسیم شکل و تهیه دیاگرام  مراحل مختلف
تهیه گزارش از مکانیسم تعیین جنسیت و تأثیر محیط و هورمون ها بر تعیین و تمایز جنسیت در چند جاندار
تفسیر نتایج و ارائه ي گزارش کار از فعالیت هاي عملی

ژن : فصل سوم
پیوستگی ژن ها و کراسینگ اوور
ژن هاي وابسته به جنس
ارجسم ب
 ژن هاي وابسته به کروموزومy
ژن هاي وابسته به جنس در گیاهان
 مطالعه ي دي هیبریدي در مگس سرکه : فعالیت عملی

:تکلیف یادگیري
مطالعه منابع و تکمیل برگه سوال .4
پرسش و پاسخ.5
حل مسائل وراثتی مربوط به توارث همزمان دو یا چند صفت با استفاده از قوانین احتماالت.6
فعالیت عملی در آزمایشگاه و ارائه ي نتایج در پایان آزمایشانجام .7

:تکلیف عملکردي
تهیه گزارش از صفات وابسته به جنس در گیاهان و جانوران
تحلیل نتایج و تهیه گزارش کار از فعالیت هاي عملی

کروموزوم: فصل چهارم
شکست و بست هاي کروموزومی
کروموزوم هاي پلی تن
 کمبود ، مضاعف شدن ، واژگونی ، جا به جایی ( کروموزومی ناهنجاري هاي(
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پلوئیدي و زومی و انواع آن ها
 گیاهی ، جانوري و انسان ( مورفولوژي کروموزوم ها : فعالیت عملی(

:تکلیف یادگیري
پرسش و پاسخ- 
مطالعه منابع و تکمیل برگه ي سؤال- 
تکمیل جدول مربوط به انواع ناهنجاري هاي کروموزومی- 
انجام فعالیت عملی در آزمایشگاه و ارائه ي نتایج در پایان آزمایش- 

:تکلیف عملکردي
 تهیه گزارش از علت و پیامد انواع ناهنجاري هاي کروموزومی
تهیه کاریوتایپ و تشخیص نوع ناهنجاري کروموزومی از روي کاریوتایپ هاي آماده
تحلیل نتایج فعالیت آزمایشگاهی و ارائه ي گزارش کار

جهش: فصل پنجم 
جهش هاي خود به خودي و فراوانی آن ها
تغییرات فنوتیپی ناشی از جهش ها
القاء ، تشخیص و شدت جهش
 عوامل جهش زا
جهش هاي تغییر چارچوب
ترمیم جهش ها و مکانیسم هاي آن
کاربرد جهش ها
 مطالعه ي چند موتان در مگس سرکه: فعالیت عملی

:تکلیف یادگیري
پاسخپرسش و .1
مطالعه منابع و تکمیل برگه ي سؤال.2
)نوع ، تأثیر فنوتیپی ، شدت ، کاربرد و ترمیم (تکمیل جدول مربوط به جهش .3
انجام فعالیت عملی در آزمایشگاه و ارائه ي نتایج در پایان آزمایش.4

:تکلیف عملکردي
تهیه گزارش از علت و پیامد انواع جهش
 پزشکی  ، صنایع غذایی ، محیط زیست و ( هاي مختلف تهیه گزارش از کاربرد جهش در زمینه( ....
تحلیل نتایج فعالیت آزمایشگاهی و ارائه ي گزارش کار

ژنتیک جمعیت ها: فصل ششم 
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 واینبرگ–تعادل ژنتیک و تعادل هاردي
 جهش ، انتخاب ، مهاجرت ، رانش ژنتیکی ( عوامل مؤثر در فراوانی الل ها(
اي انسانیبار ژنتیکی در جمعیت ه
 بررسی آزمون : فعالیت عملیRHدر جمعیت ها و محاسبات آماري

:تکلیف یادگیري
پرسش و پاسخ.1
مطالعه منابع و تکمیل برگه ي سؤال.2
محاسبه فراوانی اللی در جمعیت در شرایط متفاوت.3
انجام فعالیت عملی در آزمایشگاه و ارائه ي نتایج در پایان آزمایش.4

:تکلیف عملکردي
 تهیه گزارش تحلیلی از تفاوت هاي فراوانی اللی در مناطق مختلف ایران
تحلیل نتایج فعالیت آزمایشگاهی و ارائه ي گزارش کار

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
توضیح مفـاهیم،  (شیوه ارائه مستقیمتدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از 

مشـارکت  در مباحـث نظـري بـه همـراه     ) رسم اشکال ، استفاده از اسالیدهاي آموزشی و مشاهده انیمیشن هـاي آموزشـی  
بـراي درك عمیـق تـر و بکـارگیري آن در     شـیوه مشـارکتی  و نیز دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شده

ه فعالیت هاي طراحی شده در محیط آزمایشگاه و ارائه و تحلیل نتایج بم موقعیت هاي واقعی تدریس ودر مباحث عملی انجا
.دست آمده است

استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي براي بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند 
ترسـیم نقشـه   و ی انجام شده در آزمایشگاه تهیه گزارش کار از فعالیت عمل، ارائه بخشی از مباحث درسی به صورت گزارش

.استمفهومی 

منابع آموزشی. 4
حمیده علمی غروي و محمد صبور ، انتشارات فاطمی: ژنتیک ، اصول و مسائل معروف به ژنتیک استانسفیلد ، مترجمین –1
مبانی ژنتیک ، محمد تقی آساد ، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد–2
وسف سیدنا ، انتشارات پیام نورمبانی ژنتیک ، ی–3

4 – Levins GENES X , Joceljne.Krebs , Stephen T,Kilpatrick

آزمایشگاه مبانی ژنتیک ، یوسف سیدنا ، انتشارات دانشگاه پیام نور–5

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.5
نمـره 4نمره  و به شکل عملـی از مباحـث آزمایشـگاهی    12کتبی از مباحث نظري شکلبهآزموناین(:ارزشیابی پایانی

را درپاسخ به این دورهدرطیشدهآموختهمطالببایددانشجویاندرآنگیردکهمیصورتیادگیريفرصت هايبراساس
نمره16) .آزمون ها به کارببرند
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نمره2) عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها(:ارزشیابی فرآیند
کلیه تکالیف درپوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط ومبناي برنامه ریزي براي آموزش هاي بعدي ونیـز  (:ارزیابی پوشه کار

وشه دراختیاردانشـجوویک نسـخه درواحدآموزشـی    یک نسخه ازپ.دفاع ازتوانایی هاي حرفه اي در پایان دوره قرار می گیرد
نمره2) ثبت وضبط می شود

در صورت بیشتر بودن تعداد دانشجویان به ازاي هر . نفر می باشد 15سقف تعداد دانشجو در جلسات آزمایشگاه : سایر نکات 
.ساعت به ساعت تدریس استاد اضافه می شود1نفر 15



١٩٣

»2سیستماتیک گیاهی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

اهمیت آن ها براي انسان او را بر این داشته است تا همواره از پیشرفته ترین مهارت هاي .گیاهان یکی از شاخه هاي اصلی جانداران را تشکیل می دهند
و )دولپه اي ها(این درس دانشجو معلم ضمن آشنایی با سطوح رده بندي گیاهی در .علمی خود براي شناخت بهتر آنها از جنبه هاي مختلف استفاده کند

هـاي  ویژگی هاي هر یک به لحاظ ریخت شناسی، بوم شناختی و متابولیت هاي گیاهی، روش هایی را براي استفاده بهتر از آن ها با رعایت حفظ گونه
.گیاهی و محیط زیست به دانش آموزان، آموزش می دهد

رسمشخصات د
عملی-نظري: نوع درس
1+1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

1سیستماتیک گیاهی: پیشنیاز
: نحوه تدریس

2سیستماتیک گیاهی:       به فارسی:  نام درس
Plant systematic  IIبه انگلیسی

:بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
سازگاري هاي کلی بوم مشخص و رده بندیموقعیتگیاه را در سطوح ،)دولپه اي ها(ویژگی هاي گیاهانبا استفاده از

نمونه هاي هرباریومی و همچنین باکسب مهارت آماده سازي.گروه ها را به طور مقایسه اي گزارش کندشناختی 
ان،فعالیت هاي متناسب با موقعیت یادگیري را بـراي  استفاده از کلید هاي شناسایی و فلورها در طبقه بندي گیاه

.دانش آموزان طراحی کند

:شایستگی اساسی
CK1-1

PCk
1-3&3-3&3-4

3سطح2سطح1سطح هامالك

ســطوح رده بنــدي را   رده بندي گیاهان
براساس ویژگـی هـاي   
ریخت شناسی و روابط 

) فیلـوژنی (خویشاوندي 
ایگزارش دو لپه گیاهان 

.کند

ضمن ارائه گزارشـی مبنـی   
بــر مقایســه ویژگــی هــاي 
ــط   ــی و رواب ــت شناس ریخ

ــاوندي  ــوژنی(خویشـ ) فیلـ
، بتوانــد دو لپــه ايگیاهــان 

گیاهان را براي مطالعـه در  
.آزمایشگاه آماده کند

از چند نمونه مجهول یـک  
هرباریوم تهیه  و براسـاس  
ویژگـــی هـــاي ریختـــی، 
جایگــاه آنهــا را در ســطوح 

بندي تعیین و گـزارش  رده 
.کند

سازگاري هاي عمومی سازگاري اکولوژیک
ــرا از  ــه ای گیاهــان دولپ
ــی   ــت شناس ــر ریخ نظ

.گزارش کند

جدولی مقایسـه اي از سـاز   
گـــاري هـــاي ریخـــت   

.شناسیدولپه ایهاارائه دهد

با توجـه بـه ویژگـی هـاي     
کلی و بوم شـناختی گـروه   
ــاي    ــاهی،راه ه ــا ي گی ه

هـامثال  استفاده بهینه ازآن 
ــاد    ــراي ایج ــانی را ب گیاه
فضاي سبز متناسب با اقلیم 

.بومی پیشنهادکند
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.3

دولپه اي هاي بدون گلبرگ: فصل اول
در ایرانشرح کامل راسته ها، تیره ها و جنس ها و گونه ها با اشاره به عرصه هاي انتشار (سري بی گلبرگ ها با گل هاي تک جنسی.(
شرح کامل راسته ها، تیره ها و جنس ها و گونه ها با اشاره به عرصه هاي انتشار در ایران(سري بی گلبرگ ها با گل هاي دو جنسی.(
مشاهده ي نمونه هاي دولپه اي هاي بی گلبرگ ایران: تجربه ي عملی

:تکلیف یادگیري
.اي بی گلبرگ دو جنسی و تک جنسیترسیم شکل از بخش هاي ریخت شناسی برخی از دولپه اي ه-1
.تهیه جدول مقایسه اي از ویژگی هاي ریخت شناسی دولپه اي هاي بی گلبرگ دو جنسی و تک جنسی-2
نوشتن فرمول گل هاي گروه ها-3

تکلیف عملکردي
.لیست انواع دولپه اي هاي بی گلبرگ ایران-1
.ترسیم نقشه ي مفهومی-2

دولپه اي هاي جدا گلبرگ: فصل دوم
 کامل راسته ها، تیره ها و جنس ها و گونه ها با اشاره به عرصه هاي انتشار در ایرانشرح.
مشاهده ي نمونه هاي هرباریومی دولپه اي هاي جدا گلبرگایران: تجربه ي عملی

: فعالیت یادگیري
.ترسیم شکل از بخش هاي ریخت شناسی دولپه اي هاي جدا گلبرگ -1
.ي ریخت شناسی دولپه اي هاي جدا گلبرگتهیه جدول مقایسه اي از ویژگی ها-2

:فعالیت عملکردي
.لیست انواع دولپه اي هاي جدا گلبرگ ایران-1
ترسیم نقشه ي مفهومی-2

دولپه اي هاي پیوسته گلبرگ: فصل سوم
شرح کامل راسته ها، تیره ها و جنس ها و گونه ها با اشاره به عرصه هاي انتشار در ایران.
نمونه هاي هرباریومی دولپه اي هاي پیوسته گلبرگ ایرانمشاهده ي: تجربه ي عملی.

:فعالیت یادگیري
.ترسیم شکل از بخش هاي ریخت شناسی از دولپه اي هاي پیوسته گلبرگ -1
.تهیه جدول مقایسه اي از ویژگی هاي ریخت شناسی دولپه اي هاي پیوسته گلبرگ-2

: فعالیت عملکردي
.گلبرگ ایرانلیست انواع دولپه اي هاي پیوسته -1
ترسیم نقشه ي مفهومی-2

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
توضیح مفاهیم و رسم اشکال و استفاده (شیوه ارائه مستقیمتدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از 

مشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسـخ  به همراه . در مباحث نظري و عملی) از اسالیدهاي آموزشی و نمونه هاي هرباریومی و نمونه هاي طبیعی
.س استبراي درك عمیق تر و بکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریشیوه مشارکتیو نیز به پرسش هاي طرح شده

استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي براي ارائه بخشی از مباحث بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند 
.است)مثال تهیه نمونه هاي هرباریومی و ترسیم نقشه مفهومی(درسی به صورت کنفرانس، دست ساخته هاي آموزشی مربوطه



١٩٥

یمنابع آموزش. 4
: منبع اصلی

حجـت اهللا سـعیدي،آزاده اخـوان    :مترجمـان . جاد،کمپبل،کلوك،اسـتیونس،دوناهیو :مولفان).دیدگاهی تبار شناختی(سیستماتیک گیاهی .1
.1391آخرین ویرایش .روفیگر

چاپ آخر. فرخ قهرمانی نژاد:مترجم.جی سیمپسون: مولف.سیستماتیک گیاهی.2
چاپ آخر.انتشارات امیرکبیر. هللا مظفریانولی ا). دولپه اي(جلد دوم.رده بندي گیاهی.3
دکتـر احمـد   ). سامانه هاي رده بندي،سیستماتیک نهان دانگان،فرهنگ مصور،واژگان نام ها ونشـانه هـا  (جلد سوم . گیاه شناسی پایه .4

چاپ آخر.انتشارات دانشگاه تهران.قهرمان
: منبع فرعی

.1390.انتشارات پیام نور.زهزادبهرام :نویسنده .2آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
شدهآموختهمطالببایددانشجویانآندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساسبرکتبی و عملیشکل بهآزموناین:نهاییآزمون-1
)از نمره کامل% 60(.ببرندپاسخ به این آزمون به کاردررادورهطیدر
هافعالیتدرومشارکتشدهبینیپیشیادگیريتکالیفدردانشجو عملکردبهشدهدادهبازخوردهاياساسبرارزشیابیاین:فرایندارزشیابی-2
)از نمره کامل% 20(.گیردمیصورتترمطولدر

برنامه ریزي براي اموزش هاي بعدي و نیز دفاع از توانایی در پوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط و مبناي کلیه تکالیف :ارزیابی پوشه کار-3
از % 20(.یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه درواحدآموزشی ثبت و ضـبط مـی شـود   .هاي حرفه اي در پایان دوره قرار می گیرد

)نمره کامل
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»مشاهیر اسالم وایران در علوم زیستی«سرفصل درس
منطق آنمعرفی درس و .1

تربیتی کشور –پرداختن به عرصه فرهنگ در کشور و قرار دادن عناصر فرهنگی در زیر ساخت ها و شالوده هاي آموزشی 
در جهت تحقق این هدف ، یکی از نخستین تالش ها وارد کردن مسائل فرهنگی و تمدنی از . از اهمیت ویژه اي برخوردار است

فرهنگی و جنبه هاي عینی فرهنگ و تمدن به کتاب –اسالمی، رخداد هاي علمی –نی جمله آشنایی با مشاهیر و بزرگان ایرا
بی شک در هر گرایش علمی ، آشنایی با مشاهیر و به خصوص تالشگران آن . هاي درسی تمامی مقاطع آموزشی کشور است

با . قی تجارب تاریخی اشاره کردعرصه در کشور هاي اسالمی بسیار مهم است و از فواید آن، می توان به جنبه عملی و اخال
مینه علوم سیره ي بزرگان دین اسالم و مشاهیري که در زتوان ازمیمنابع تاریخیتوجه به اهمیت فراگیري و پژوهش در

زیستی تالش هاي ارزنده اي داشته و در ارتقاي سطح علمی کشور هاي اسالمی همت گماشته اند ، استفاده کرده و بستر 
لذا . مناسبی براي رشد و پرورش استعداد هاي این مرز و بوم در جهت پیشرفت زیست شناسی و گرایش هاي مرتبط ایجاد کرد

لم از دو حیث نیاز فردي و نیاز جامعه در جهت آشنا کردن  و عالقمند کردن دانش ضرورت وجود این درس براي دانشجو مع
.آموزان با مشاهیر اسالمی رشته و پژوهش هاي علمی زیست شناسی با رویکرد دین محوري است

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد

32: زمان درس
ساعت
-:پیشنیاز

در علوم زیستیو ایراناسالم آشنایی با مشاهیر : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
، نسبت ایرانی –شناخت نظري و درك اهمیت پدیده ها و وقایع تاریخی و منابع شناخت مشاهیر اسالمی با 

آگاهی پیدا کرده و با بهره در زمینه علوم زیستیبه سهم و نقش محققان و دانشمندان ایران و جهان اسالم
زمینه و انگیزه همچنین با ایجاد . را فراگیردجنبه هاي عملی و کاربردي حوادث و وقایع گذشتهگیري از 

، براي دستیابی به نگرش صحیح از سبک زندگی و طرز تفکر و پژوهش و مطالعه در منابع تاریخی بیشتر
.رگان، در زندگی فردي و حرفه اي خود بهره گیردفعالیت هاي پژوهشی این بز

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
–مشاهیر ایرانی :شایستگی اساسی

اسالمی در حوزه 
زمینه ( علوم زیستی 

هاي تحقیقاتی ، 
)نتایج و نوآوري ها 

ضمن آشنایی با مشاهیر این 
حوزه، گزارشی توصیفی از 
اهمیت و ضرورت مطالعه 

این مشاهیر با زندگی نامه
تاکید بر ارزش علمی فعالیت 
هاي ایشان و نتایج به دست 

.آمده ارائه نماید

گزارشی از وقایع علمی ایران 
و اسالم در زمینه علوم 
زیستی و مقایسه آن به 
همراه تحلیلی کوتاه از 
تحوالت این علم در سایر 
کشورهاي جهان را ارائه 

.نماید

عالوه بر بیان و تحلیل 
ت علمی، نسبت به تحوال

تطبیق و مقایسه حوادث و 
وقایع دنیاي اسالم در این 
زمینه با سایر دستاوردهاي 

.علمی، گزارشی ارائه نماید
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جنبه هاي عملی و 
کاربردي یافته هاي 

–مشاهیر ایرانی 
اسالمی در حوزه 

علوم زیستی

ي روش تحقیق و با مطالعه
نتایج فعالیت هاي مشاهیر 

اسالمی  ،گزارشی –ایرانی 
توصیفی از روش پژوهش 

. هر یک را  ارائه دهد

گزارشی مقایسه اي از  
پیشرفت هاي علمی مشاهیر 

اسالمی، نسبت به - ایرانی 
.سایرین  ارائه دهد

گزارشی تحلیلی و تبیینی از 
آثار و پیامدهاي علمی 
فعالیت هاي مشاهیر ایرانی 

.اسالمی ارائه نماید-

انگیزه زمینه و 
پژوهش و مطالعه در 

حوزه علوم زیستی

گزارشی از سواالت و 
ابهامات ایجاد شده در تاریخ 
علمی  ایران و سایر جوامع 
اسالمی در حوزه علوم 

.زیستی ارائه دهد

گزارشی از منابع پژوهشی و 
مطالعاتی معتبر در پاسخ به 
سواالت و ابهامات ایجاد 
شده در تاریخ علمی ایران و 

امع اسالمی ارائه سایر جو
.دهد

ضمن معرفی زمینه هاي 
پژوهشی مورد عالقه خود در 
آینده، ضرورت و کاربرد این 
حوزه را تحلیل و هدف و 
روش کار خود را اعالم 

.نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:ذیل سازمان یافته استاي آن به شرحمحتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 
طرح ضرورت و جایگاه موضوع و اول

ایجاد انگیزه جهت پیگیري درس و 
ارزشیابی تشخیصی و اعالم برنامه 

درس

نظرسنجی از دانشجویان زیست شناسی در مورد این درس و بررسی سطح دانش 
معرفی برنامه و سرفصل درس، تشریح منطق درس و کاربردهاي آن براي مربوطه،

معلمان، معرفی تکالیف عملکردي و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر 
. اساس پیامدها و سطوح عملکرد

معرفی برجسته ترین مشاهیر جهان دوم و سوم
در زمینه علوم زیستی

تحوالت این علوم، بررسی شرایط دینی، مروري بر تاریخچه علوم زیستی، چگونگی
بر پیشرفت این علوم...فرهنگی ، اجتماعی و 

یک کتاب و یک مقاله در مورد یکی ازمشاهیر علم زیست شناسی را :1تکلیف 
.مطالعه و از آن گزارش تهیه کند

چهارم تا 
دهم

معرفی مشاهیر جهان اسالم  و ایران 
در زمینه علوم زیستی

تاریخی و علمی زمان هر یک از مشاهیر ، اهمیت فعالیت هاي آنان تشریح شرایط
از لحاظ دینی ، اجتماعی ، فرهنگی و علمی و همچنین میزان تاثیر گذاري آن بر 

.پیشرفت هاي بعدي علمی واهمیت بکارگیري آنها در اعتالي آموزش
یاي یک کتاب و یک مقاله در مورد یکی از مشاهیر زیست شناسی د ن: 2تکلیف 

.اسالم را مطالعه و از آن گزارش ارائه کند
یازدهم تا 

چهاردهم
معرفی محققین معاصر علوم زیستی 

ایران
گزارشی از نوآوري هاي خاص در این حوزه که توسط  اساتید و  معلمان زیست 

ارائه می شود و بحث و ) اساتید و معلمان داراي تجربه خاص( شناسی و مدعوین
. ه هاي گزارش شدهگفتگو در باره تجرب

هاي ممکن و در دسترس خود،  همه دانشجومعلمان موظفند در موقعیت:3تکلیف
براي شناسایی اساتید و محققین داراي تجارب و نوآوري هاي خاص در زمینه علوم 

.زیستی جستجو نموده و نتیجه را در جلسه آینده به کالس ارائه کنند
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پانزدهم و 
شانزدهم

. تشریح منطق روش کار توسط مدرس و گفتگوي در باره چگونگی ادامه کارفرایند کار کالسنقد و ارزیابی 
کنند و دانشجویان به بازخوانی تجربه آموزش همین درس خود اقدام می: 4تکلیف 

. کنندآن را نقد و بررسی می

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
صت گفتگو و مشارکت فعال دانشجو معلمان با رویکرد تبیینی و در این درس، آموزش با محوریت استادو ایجاد فر

دانشجوي این . شیوه داستانی و در صورت امکان و نیاز با بهره گیري از فناوري اطالعات و ارتباطات صورت می گیرد
درس موظف است براساس برنامه اعالم شده به مطالعه منبع یا منابع پرداخته و ضمن انجام تکالیف و وظایف 

حال در جلسات درس ممکن استشبهات یا درعین.عملکردي خود، در گفتگوهاي هر جلسه با آمادگی مشارکت نماید
شود که به تشخیص استادو یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به آنهادر همان جلسه یا جلسات هایی مطرح پرسش

.نیمسال ارائه شودبعدي موکول شود  ویا به صورت تحقیق یا آموزش مجازي تا پایان 

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی 
تاریخ علوم زیستی، تالیف دکتر ابراهیم زاده
 نشر معارف/ علی اکبر والیتی / تقویم تاریخ ، فرهنگ و تمدن اسالم و ایران
 نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی/ مفاخر و مشاهیر ایران از قرن اول تا سیزدهم
 حاج شیخ عباس قمی/ اسالم مشاهیر دانشمندان

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
این آزمون به شکل کتبی براساس فرصتهاي یادگیري صورت می گیردکه درآن دانشجویان :آزمون نهایی

)درصد نمره نهایی40(.بایدمطالب آموخته شده درطی دوره را درپاسخ به این آزمون به کارببرند
ارزشیابی براساس بازخوردهاي داده شده به عملکرددانشجو درتکالیف یادگیري پیش بینی این : ارزشیابی فرایند

)درصد نمره نهایی30(.شده ومشارکت درفعالیتها درطول ترم صورت می گیرد
کلیه تکالیف درپوشه توسعه حرفه اي دانشجوضبط ومبناي برنامه ریزي براي آموزشهاي :ارزیابی پوشه کار

)درصد نمره نهایی30(.بعدي ونیزدفاع ازتوانایی هاي حرفه اي درپایان دوره قرارمیگیرد 
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»2فیزیولوژي مقایسه اي انسان و جانورانو آزمایشگاه 2فیزیولوژي جانوري  «سرفصل دروس 
دروس و منطق آنمعرفی . 1

از آنجا که سالمتی و حفظ آن به عنوان یک سرمایه خدادادي تلقی شده و شناخت هر فرد نسبت به عملکرد دستگاه هاي بـدن،  
زمینه سالمتی خود و جامعه را فراهم می سازد؛ آموزش این مباحث باعث ایجاد رفتارهاي آگاهانه در زندگی یادگیرندگان شـده و  

.زد راه هایی را براي حفظ سالمت در شرایط مختلف زندگی به کار برندآنها را قادر می سا

مشخصات دروس
و عملینظري: نوع درس

واحـد نظـري  2:تعداد واحـد 
فیزیولوژي مقایسه اي انسان 

واحد عملـی 1و 2و جانوران
فیزیولوژي مقایسه آزمایشگاه 

2اي انسان و جانوران
ســــاعت 32: زمــــان درس
ــري و  ــاعت 32نظـــ ســـ

آزمایشگاه

فیزیولـوژي مقایسـه   : پیشنیاز
1اي انسان و جانوران

: نحوه تدریس

فیزیولـوژي مقایسـه اي   و آزمایشـگاه  2فیزیولوژي مقایسه اي انسان و جـانوران : به فارسی:  نام دروس
2انسان و جانوران

Animal Physiology II: به انگلیسی & Lab

:ر پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بودد: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
اختالل مختلف را با هم مقایسه کند و با مشاهده عالیمی، ساختار و عملکرد دستگاه هاي بدن جانوران

همچنین با پی بـردن بـه فوایـد تغذیـه، هـواي سـالم و ورزش،       .را تشخیص دهددر دستگاه هاي بدن
.ر مدرسه ترویج دهدرا درفتارهاي سالمفرهنگ این گونه 

:شایستگی اساسی
CK1-1

PCk
1-3&3-3&3-4

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــا  ــتگاه هــــ دســــ
دفـع  / تنفس/گوارش(

)تولیدمثل/ مواد زائد

ســـاختار و عملکـــرد 
دستگاه هاي مختلف 

مقایسه و گـزارش  را 
.کند

ــایی،   ــانه هـ از روي نشـ
ــتالل و   ــین اخ ــاط ب ارتب

تشـخیص  دستگاه هـا را  
.داده و گزارش کند

تغییــــرات عملکــــردي 
دستگاه ها را در شـرایط  

ــی و مختلــف،  پــیش بین
.تحلیل کند

ــالم و  ــاي سـ رفتارهـ
ناسالم

ــایی از   ــه هــ نمونــ
رفتارهـــاي ســـالم و 
ناسالم مرتبط بـا هـر   

تشـخیص  دستگاه را 
.داده و گزارش کند

رفتارهاي سالم و ناسـالم   
ــا دســتگاه  را در رابطــه ب

ــف،  مقایســه هــاي مختل
.کند

رفتار سالم متناسب با هر 
ــرایط  ــتگاه را در شـ دسـ

.، به کار بردخاص
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
2فیز یو لوژي جانوري )الف 

دستگاه گوارش: فصل اول
 اعمال، بزاق و بلع(دهان(
 پدیده هاي مکانیکی، استفراغ و تهوع، سیري، گرسنگی و تشنگیترکیب شیمیایی، خواص شیره معدي، تنظیم عصبی و هورمونی، (معده(
 ترشح شیره روده، حرکات روده باریک و تنظیم عصبی و جذب(روده باریک(
 لوزالمعده، کبد(غدد ضمیمه(
جذب و دفع، تنظیم آن(پهن /رود ه بزرگ(
مقایسه عملکرد دستگاه گوارش جانوارن مختلف

:تکلیف یادگیري
 مختلف دستگاه گوارشترسیم بخش هاي
 تکمیل جدول وظایف بخش هاي مختلف دستگاه گوارش
 سوار کردن بخش هاي مختلف موالژ دستگاه گوارش
تکمیل جدول مقایسه اي دستگاه گوارش جانوارن

:تکلیف عملکردي
مشخص کردن محل هر یک از اندام هاي دستگاه گوارش در بدن
گوارشترسیم نقشه مفهومی بخش هاي مختلف دستگاه
 تهیه گزارشی از بیماري هاي دستگاه گوارش با اشاره به مکانیسم فیزیولوژیک آن

دستگاه دفع: فصل دوم
 دستگاه دفع و عمل آن در مهره داران) ماکروسکوپی و میکروسکوپی(ساختار
مکانیسم تشکیل ادرار و تنظیم محیط داخلی
ترکیب شیمیایی ادرار و مقایسه آن با پالسما
 ضریب تصفیه پالسمایی
 عصبی و هورمونی(تنظیم فعالیت دستگاه دفعی(
مکانیسم دفع ادرار
مقایسه عملکرد دستگاه دفعی جانوارن مختلف

: فعالیت یادگیري
ترسیم بخش هاي مختلف دستگاه دفع
تکمیل جدول وظایف بخش هاي مختلف دستگاه دفع
تکمیل جدول مقایسه اي دستگاه دفعی در جانوارن
 در تصویر) نفرون(مشخص کردن جهت و روش انتقال مواد مختلف در بخش هاي متفاوت لوله اداري

:فعالیت عملکردي
مشخص کردن محل هر یک از اندام هاي دستگاه دفعی در بدن
ترسیم نقشه مفهومی بخش هاي مختلف دستگاه دفعی
ژیکی متفاوتتهیه گزارشی از تغییر در مقدار و ترکیب ادرار در شرایط فیزیولو
 دستگاه دیالیز(تهیه گزارشی از نحوه کار کلیه مصنوعی(
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دستگاه تنفس: فصل سوم
ساختار و عملکرد دستگاه تنفس در انسان
 دم و بازدم(حرکات تنفسی(
تهویه مطبوع، عطسه و سرفه
اسپیرومتري، حجم هاو ظرفیت هاي ریوي واندازه گیري آن
 سهمی آنها در فرایند تنفسگازهاي تنفسی و تغییرات فشار
 تنظیم تنفس
 تبادل وانتقال گازهاي تنفسی
کسر تنفسی
مقایسه عملکرد دستگاه تنفسی جانوارن مختلف

:فعالیت یادگیري
ترسیم بخش هاي مختلف دستگاه تنفس
محاسبه حجم ها و ظرفیت هاي ریوي
تکمیل جدول مقایسه اي دستگاه تنفس در جانوارن
 تغییرات فشار سهمی گازها در بخش هاي مختلفتکمیل جدول

: فعالیت عملکردي
 مدلسازي حرکات تنفسی
طراحی و ساخت دستگاهی ساده براي اندازه گیري حجم هاي ریوي
ترسیم نقشه مفهومی
 تهیه و ارائه گزارشی ازتغییرات فشارسهمی گازهاي تنفسی درشرایط فیزیولوژیک متفاوت.
 تهیه و ارائه گزارشی از تغییرات فیزیولوژیکی تنفس در برخی بیماري ها

دستگاه تولید مثل: فصل چهارم
انواع تولید مثل در جانوران
 ساختار و عملکرد دستگاه تولید مثل
تنظیم تولید مثل

:فعالیت یادگیري
ترسیم بخش هاي مختلف دستگاه تولید مثل جانوران

تکمیل جدول مقایسه اي دستگاه تولید مثل در جانوران
تکمیل جدول مقایسه اي دستگاه تولید مثل نر و ماده

: فعالیت عملکردي
مدلسازي از دستگاه تولید مثلی جانوران
 طراحی و ساخت مدل ساده از مراحل تقسیم میوز و تسهیم.
ترسیم نقشه مفهومی
 تهیه و ارائه گزارشی از تغییرات فیزیولوژیکی دستگاه تولید مثل در برخی بیماري ها

2فیزیولوژي مقایسه اي انسان و جانورانآزمایشگاه )ب
)اندازه گیري وتثبیت حجم هاي مختلف ریوي در حالتهاي نشسته وایستاده (اسپیرومتري :تنفس :1فصل 
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:تکالیف یادگیري
ستفاده از اسپیرومتريترسیم منحنی با ا .8
انجام روش آزمایش در آزمایشگاه و ارائه گزارش نتایج به دست آمده در پایان هر جلسه.9

:تکالیف عملکردي
تحلیل نتایج به دست آمده از آزمایش انجام شده در آزمایشگاه
تهیه گزارشی از فعالیت هاي صورت گرفته در هر جلسه آزمایشگاه.

گوارش : 2فصل 
).      تراکم عوامل تخریب کننده پروتئینpHبررسی فعالیت آمیالز بزاق درشرایط مختلف حرارت،(دیاستازها  )الف
مطالعـه آنزیمهـاي گـوارش    :2،حـرارت وتـراکم هضـم    PHاثر آنزیمهاي مختلف گوارش روي پرو تئین هاوموادقندي در شـرایط  مختلـف  :1هضم)ب

ذيپانکراس بوسیله روش کروماتوگرافی کاغ
جذب روده ي گلوکز )ج
.درحرکات روده موش )سمپاتیک وپارا سمپاتیک(اثر تخریب سیستم عصبی خودکار)د

:تکالیف یادگیري
به کار بردن روش آزمایش بررسی فعلیت آنزیمها در آزمایشگاه.1
اندازه گیري عوامل مختلف در فعالیت آنزیمهاي گوارشی.2
پایان آزمایشتشخیص و گزارش نتایج به دست آمده پس از .3

:تکالیف عملکردي
طراحی آزمایش هاي  تعیین کمی و کیفی آنزیمها در مدرسه-

تهیه گزارشی از فعالیت هاي صورت گرفته-

دفع :3فصل 
ین شرایطاثر تراکم هاي مختلف نمکی روي تصفیه گلومرولی کلیه واندازه گیري حجم،وزن مخصوص وکلروسدیم ادرار در ا:تنظیم اسمزي کلیوي)الف
... .آنالیز کامل ادرار مثل اندازه گیري پروتئین،قند،کلروسدیم،وزن مخصوص و :آنالیز ادرار )ب

:تکالیف یادگیري
به کار بردن روش آزمایش بررسی حجم، وزن ادرار در آزمایشگاه-
.اندازه گیري فاکتور هاي مختلف در ادرار -
آزمایشتشخیص و گزارش نتایج به دست آمده پس از پایان -

:تکالیف عملکردي
.طراحی آزمایش هاي  تعیین کمی و کیفی مواد مختلف در ادرار -
تهیه گزارشی از فعالیت هاي صورت گرفته-

. بررسی میکروسکپی و ماکروسکپی دستگاه هاي تولید مثلی و بررسی ارتباط آنها با غدد مترشحه داخلی : تولید مثل:4فصل 
:یادگیريتکالیف 

تشخیص و گزارش نتایج به دست آمده پس از پایان آزمایش-
:تکالیف عملکردي

تهیه گزارشی از فعالیت هاي صورت گرفته-
) نر و ماده(سیستم ادراري و سیستم تولید مثل-اندامهاي شکمی–تشریح کردن -آناتومی کلی مهره داران: 5فصل 
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:تکالیف یادگیري
قورباغه و نخاعی کردن آننحوه ي صحیح در دست گرفتن 1
انجام آزمایش در آزمایشگاه و ارائه گزارش نتایج به دست آمده در پایان هر جلسه2

:تکالیف عملکردي
. تحلیل نتایج به دست آمده از آزمایش انجام شده -
ترسیم شکلهاي مربوط به قلب در شرایط متفاوت همراه با تفسیر آن ها-
صورت گرفته در هر جلسه آزمایشگاهتهیه گزارشی از فعالیت هاي-

راهبردهاي تدریس و یادگیري-3
توضیح مفاهیم و رسم اشکال و استفاده (شیوه ارائه مستقیمتدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از 

مشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح در مباحث نظري به همراه ) از اسالیدهاي آموزشی و مشاهده انیمیشن هاي آموزشی
ام فعالیت هاي طراحی شـده  براي درك عمیق تر و بکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس ودر مباحث عملی انجشیوه مشارکتیو نیز شده

.در محیط آزمایشگاه و ارائه و تحلیل نتایج به دست آمده است
استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي براي ارائه بخشی از مباحث بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند 

.و ترسیم نقشه مفهومی استلی انجام شده در آزمایشگاه درسی به صورت گزارش، تهیه گزارش کار از فعالیت عم

منابع آموزشی.4

:2فیزیولوژي مقایسه اي انسان و جانوران
: منبع اصلی

انتشرات اندیشه رفیع ):Guyton Arthur(فیزیولوژي گایتون -1
فیزیولوژي گانونگ انتشرات نشر ادیب _2
فیزیولوژي برن و لوي–3
آمنه رضایوف: مبانی فیزیولوژي جانوري ، کریستوفرد مویز ، پاتریشیام شولت ، مترجم –4

- - Eckert Animal Physiology5
:منبع فرعی

نشر اییژ 91ترجمه حسین دانشور  )حکمن.ك(فیزیولوژي جانوري بی مهره گان ومهره داران _1
انتشارات پیام نور–دکتر پروین رستمی –2فیز یولوژي جانوري _2

:2فیزیولوژي مقایسه اي انسان و جانورانآزمایشگاه 
، انتشارات مبتکران ، پروانه نورجاه و پروین رستمی) جانوري و انسانی ( فیزیولوژي و تشریح عملی –1
فیزیولوژي جانوري عملی ، انتشارات آییژ ، اکرم عیدي و مریم عیدي–2
انتشارت پیام نور –سوسن المیان -2مقایسه اي انسان و جانورانفیزیولوژي آزمایشگاه -3

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري-5
:2فیزیولوژي مقایسه اي انسان و جانوران

نمره14)آزمون مباحث نظري:(ارزشیابی پایانی
نمره4)اعملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ه:(ارزشیابی فرآیند

نمره2)مجموعه تکالیف عملکردي:(ارزیابی پوشه کار
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:2فیزیولوژي مقایسه اي انسان و جانورانآزمایشگاه 
نمره5)آزمون مباحث نظري شامل روش ها و نتایج آزمایش هاي انجام شده:(ارزشیابی پایانی
نمره 10)عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها:(ارزشیابی فرآیند

نمره5) مجموعه تکالیف عملکردي:(ارزیابی پوشه کار

:موارد مهم در درس سایر نکات

. مشارکت موثر در مباحث درس-
. رعایت نظم و توجه به زمان کالس درس -
.پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملیتوجه به تحقیق و-
مطالعه منابع مربوطه -



٢٠٥

»فیزیولوژي گیاهی و آزمایشگاه فیزیولوژي گیاهی«سرفصل دروس 
منطق آنس و ومعرفی در. 1

، امکان بهره گیري صحیح آنهـا  )جذب و انتقال، متابولیسم به ویژه فتوسنتز(از آنجا که درك سازوکارهاي فرایندهاي حیاتی گیاه 
سـازد،معلم ضـمن تبیـین اهمیـت و جایگـاه      هایی مانند اصالح گیاهان،  تولید محصوالت زراعی و باغبانی فراهم میرا در زمینه

ي بهتر از آنها در حفظ سالمت خود و زیست کره پیشنهاد و آزمایش هایی را براي درك این را براي استفادهرهایی گیاهان، راهکا
.فرایندها براي دانش آموزان طراحی و اجرا کند

مشخصات دروس
نظري و عملی:نوع دروس
واحـد نظـري   3: تعداد واحد

ــاهی( ــوژي گیـ 1و ) فیزیولـ
آزمایشـــگاه (واحـــد عملـــی

)گیاهیفیزیولوژي 

32ساعت و 48:  زمان درس
.ساعت
بیوشیمی: پیشنیاز

: نحوه تدریس

فیزیولوژي گیاهی و آزمایشگاه فیزیولوژي گیاهی : به فارسی:  نام دروس 
Plant Physiology:    به انگلیسی  & Lab

:بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
را درگیاهـان متفـاوت، تحلیـل و    متابولیسم گیـاهی و جذب و انتقال موادنیازهاي تغذیه اي، فرایندهاي 

همچنین فعالیت ها و آزمایش هایی را  متناسب با موقعیت یادگیري بـراي دانـش آمـوزان    . گزارش کند
.طراحی و اجرا کند

:شایستگی اساسی
CK1-1

PCk
1-3&3-3&3-4

3سطح2سطح1سطح هامالك
ــخیص  جذب و انتقال  ــمن تشـ ضـ

ــه اي   ــاي تغذی نیازه
گیاه ، بـا اسـتفاده از   
ــاي  روش هــــــــ
آزمایشگاهی، وجود و 
مقدار عناصر گیـاه را  

.گزارش کند

با شناخت سازوکار جذب 
ــدنی و   ــواد معـ آب و مـ
ــاي    ــراورده ه ــال ف انتق
فتوســنتزي، روش هــاي 
آزمایشگاهی مربوطـه را  

گـزارش  اجرا و نتیجه را 
.کند

با مشـاهده ي عالئمـی   
در گیــــاه،  کمبــــود و 
فزونی عناصـر را در آن  
پیش بینـی کـرده و بـا    
اجراي آزمایش مربوطـه  

.نتیجه را گزارش کند

تثبیــــت (متابولیســــم 
)نیتروژن و فتوسنتز

ــل  ــونگی مراحـ چگـ
تثبیت نیتروژن و نیـز  
فتوسنتز رادر گیاهان 
گــزارش و نتــایج بــه 

تاثیر عوامل محیطـی را  
ــدهاي  ــر فراینــــ بــــ
ــان   ــمی گیاهـ متابولیسـ
ــزارش و  ــف گــ مختلــ

تغییــرات متابولیســـمی  
گیاه را باتوجه به شرایط 
محیطی متفـاوت پـیش   
بینــی و آز مایشــهایی را 
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فعالیت دست آمده از 
ــده    ــام ش ــاي انج ه
ــه  درآزمایشــگاه راارائ

.کند

آزمایش هایی را در ایـن  
.زمینه طراحی کند

در ایــن زمینــه طراحــی 
.کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2

ارتباط آب و خاك با گیاه: فصل اول
  خواص فیزیکو شیمیایی آب و خاك
مقدار آب در اندام هاي گیاهی
 نقش آب در زندگی گیاهان
قوانین محلول ها، اسمز و قوانین اسمزي
پتانسیل آب و قدرت خاك در نگهداري آب
 توسط گیاهجذب آب و مواد معدنی
عوامل موثر در صعود شیره ي خام
اهمیت و نقش تعرق درزندگی گیاه و روش هاي اندازه گیري آن(دفع آب از گیاه تبخیر،تعریق و تعرق(
روزنه ها و مکانیزم باز و بسته شدن آنها
تعادل آبی وسازگاري گیاه با محیط.

:تکلیف یادگیري
.هانگزارشی از اهمیت آب در زندگی گیاارائه ي -1
.تهیه ي جدول مقایسه اي از تعریق، تعرق واهمیت آنها-2
.ارائه ي گزارشی از عوامل موثر در صعود شیره ي خام-3
.ارائه ي گزارشی از ساز و کار باز و بسته شدن روزنه ها-4

تکلیف عملکردي
تهیه نقشه مفهومی-1
.مقایسه ي گیاهان از نظر جذب و دفع آب با توجه به شرایط محیطی-2

تغذیه و جذب مواد معدنی: دومفصل 
 تجزیه عنصري گیاهان، تعریف عنصر ضروري ، عناصر ضروري براي زندگی گیاهان
روش هاي تشخیص عناصر ضروري، اشکال مختلف قابل جذب یون ها و اثرات متقابل یون ها در جذب
 جذب فعال و غیر فعال اصالح خاك با استفاده کودهاي آلی و معدنی، جذب مواد توسط ریشه و مکانیزم هاي.
سیر عناصر پس از جذب از ریشه به سایر اندام ها، توان حرکت و جابه جایی عناصر در گیاهان.
عالئم کمبود و فزونی عناصر در گیاهان.
تغذیه مواد معدنی از راه برگ ها.
نقش میکوریز در جذب از طریق ریشه.
 دار، عکس العمل هاي فیزیولوژیکی گیاهان نسبت بـه نـوع و مقـدار جـذب و مصـرف      جذب نیتروژن از ریشه، متابولیسم ترکیبات نیتروژن

.ترکیبات نیتروژن دار
: فعالیت یادگیري

.مقایسه ي شکل قابل جذب عناصر مختلف و مکانیزم جذب آنها به گیاه -1
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.تهیه ي جدولی از کمبود و فزونی عناصر در گیاهان-2
.گیاهتهیه ي گزارش از عناصر ضروري براي رشد -3
گزارش واکنش هاي مربوط به جذب و تثبیت نیتروژن-4

:فعالیت عملکردي
.تهیه ي محلول هاي غذایی متناسب با اهداف رشد در گیاهان-1

.ارزیابی تاثیر کودهاي نیتروژن در رشد گیاه-2
.پرورش و تکثیرگیاهان متناسب با فیزیولوژي گیاه -3

فتوسنتز: فصل سوم
 کلروپالست ها-قطعات برگ-گیاه کامل:فتوسنتزيروش هاي بررسی.
فتوشیمی(فیزیک نور و برخورد نور به ماده-انرژي نورانی(
 پیگمان هاي فتوسنتزي، ساختار شیمیایی کلروفیل و سایر رنگیزه ها ي فتوسنتزي، نحوه ي ورود و جذبCO2به داخل کلروپالست ها.
 تثبیتco2 و تشکیل مواد قندي در فتوسنتز.
 گیاهانC3وC4 وCAM.
 تثبیتCO2از راه هاي غیر فتوسنتزي در گیاهان.
 تشکیل مواد غیر قندي در پدیده فتوسنتز.
 تبدیل انرژي نورانی به انرژي شیمیایی در فتوسنتز.
 سیستم هاي نوري دوگانه و نقش ناقالن در دو سیستم فتوسنتزي.
نتزچگونگی دخالت آب و تجزیه آن در مرحله نوري فتوس.
 تشکیلATP وNADPHو ارزیابی نیاز کوانتومی فتوسنتز.
پدیده ي امرسون: واحدفتوسنتزي و مکانیسم واکنش هاي نوري در آنها.
اثر عوامل مختلف بر شدت فتوسنتز.فتوسنتز در باکتري ها،گیاهان پست و مقایسه ي آن با گیاهان عالی.
 سایر اندام هاي گیاهیانتقال فراورده هاي فتوسنتزي از برگ ها به.
اهمیت آن در اقتصاد فتوسنتز.معرفی و مکانیسم این پدیده در ارتباط با تنفس و فتوسنتز:پدیده ي تنفس نوري.
استفاده از :مکانیزم انتقال شیره پروردهC14 اشاره به ساختار آوندهاي آبکشی.درمعرفی مکانیزم انتقال.

:فعالیت یادگیري
.از اثر عوامل مختلف بر شدت فتوسنتزتهیه جدول مقایسه اي -1
.ارائه ي گزارشی از چگونگی تولید انرژي در فتوسنتز-2
تهیه جدول مقایسه اي از فتوسنتز و تنفس نوري -3
.C3,C4,CAMمقایسه فتوسنتز در گیاهان -4
.مقایسه ي فتوسنتز در گیاهان و باکتري ها-5
.تحلیل انیمیشن هاي آموزشی در ارتباط با فتوسنتز-6

: ت عملکرديفعالی
ترسیم نقشه ي مفهومی از مراحل مختلف فتوسنتز-1
.مقایسه ي شدت فتوسنتز در گیاهان متفاوت از نظر ریخت شناسی و پیگمان هاي فتوسنتزي-2

آزمایشگاه فیزیولوژي گیاهی: بخش دوم
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.روش هاي بررسی و سنجش در گیاهان: فصل اول
 بررسی عالئم کمبود مواد معدنی در گیاه.
مقدار نیترات، فسفات و پتاسیمتعیین
روش هاي خاکستر کردن و سنجش کمی و کیفی عناصر.
بررسی تاثیر عوامل مختلف هوا: جذب فسفر)NaF,Na2NO3 (بر روي جذب فسفات در بافت هاي گیاهی)بـا  ) مانند قطعات سیب زمینی

.استفاده از روش هاي اسپکتروفتومتري
:فعالیت یادگیري

.برخی مواد معدنی در گیاه وچگونگی تشخیص کمبود آنهابررسی و تعیین مقدار-1
.کار با دستگاه کوره و خاکستر کردن گیاه -2
کار با دستگاه اسپکتروفتومتري -3

:فعالیت عملکردي
.تهیه ي و تنظیم گزارش کار از روش هاي تعیین مقدار عناصر در گیاه-1
.ه شرایط محیطیمقایسه ي گیاهان از نظر میزان جذب و مقدار عناصر با توجه ب-2

:سنجش مواد در عصاره هاي گیاهی: فصل دوم
مواد آلی(رنگ هاي مختلف و آلکالوئیدهاآمینواسید،قند،چربی، سنجش(.

:فعالیت یادگیري
به کارگیري روش سنجش میزان قند،چربی،آمینواسید ،رنگ ها و آلکالوئید در آزمایشگاه-1
.به دست آمدهتشخیص و گزارش مواد مختلف با توجه به نتایج -2

:فعالیت عملکردي
.تهیه ي و تنظیم گزارش کار از فعالیت هاي صورت گرفته در آزمایشگاه-1
.مقایسه ي گیاهان مختلف از نظر میزان سنتز ترکیبات آلی با توجه به شرایط محیطی و ژنتیکی-2

تعیین فشار اسمزي و پتانسیل آب در گیاه: فصل سوم
 مانند سیب زمینی(هاي گیاهی اندازه گیري پتانسیل آب در بافت(
مشاهده عمل اسمز بوسیله اسمومتر
 با استفاده از روش پالسمولیز)مانند پیاز(اندازه گیري فشار اسمزي سلول هاي گیاهی.

:فعالیت یادگیري
.به کارگیري روش اندازه گیري پتانسیل آب در بافت هاي گیاهی در آزمایشگاه-1
.اسمز در گیاهاستفاده از اسمومتر و مشاهده ي-2
.به کارگیري تورژسانس و پالسمولیز در تعیین فشار اسمزي -3

:فعالیت عملکردي
.تهیه ي و تنظیم گزارش کار از فعالیت هاي صورت گرفته در آزمایشگاه-1
.مقایسه ي بافت هاي مختلف گیاهان از نظر میزان پتانسیل آب و فشار اسمزي با توجه به شرایط محیطی -2
.هاي آزمایشگاهی براي اندازه گیري پتانسیل آب و فشار اسمزي ویژه ي دانش آموزان متناسب با امکانات موجودطراحی فعالیت -3

تعریق و تعرق: فصل چهارم
تعیین شدت تعرق
 بررسی و شمارش روزنه

:فعالیت یادگیري
.به کارگیري روش اندازه گیري شدت تعرق در شاخه ها و برگ هاي گیاه در آزمایشگاه-1
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.شمارش تعداد روزنه هاي برگ در حاالت باز و بسته-2
:فعالیت عملکردي

.تهیه ي و تنظیم گزارش کار از فعالیت هاي صورت گرفته در آزمایشگاه-1
.مقایسه انواع برگ از نظر تعداد روزنه-2

:فتوسنتز: فصل پنجم
مطالعه اسپکتروفوتومتري پیگمان هاي فتوسنتزي
یلواکنش هیل و تعیین مقدار کلروف.
 اندازه گیري تبادل گازهايCO2,O2توسط برگ هاي سبز گیاه .
 اندازه گیري شدت جذبCO2و مقدار دفع اکسیژن.

:فعالیت یادگیري
.به کارگیري روش رنگ سنجی پیگمان هاي فتوسنتزي و تشخیص آنها-1
.استفاده از کاغذ کروماتوگرافیبه کار گیري روش آزمایشگاهی تعیین مقدار کلروفیل وجداسازي انواع کلروفیل با -2
. توسط برگ هاي سبز گیاهCO2,O2جهت اندازه گیري تبادل گازهاي )واربوگ(استفاده از روش هاي مانومتري -3
.و مقدار دفع اکسیژنCO2استفاده از روش هاي آزمایشگاهی شدت جذب -4

:فعالیت عملکردي
.جلسه ي آزمایشگاهتهیه و تنظیم گزارش کار از فعالیت هاي صورت گرفته در هر-1
.مقایسه انواع گیاهان از نظر میزان کلروفیل و شدت فتوسنتز-2
.مقایسه انواع کلروفیل-3

.تهیه ي محیط هاي کشت و معرف هاي مختلف: فصل ششم
:فعالیت یادگیري

محیط (گیاهان خارج از خاك به کارگیري روش هایی براي ساخت محلول هاي غذایی و انواعی از محیط هاي کشت مایع وجامد براي رشد -1
.همچون محیط هاي کشت هیدروپونیک و درشیشه). هاي کشت مصنوعی

: فعالیت عملکردي
.تهیه و تنظیم گزارش کار از فعالیت هاي صورت گرفته در هر جلسه ي آزمایشگاه-1

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
توضیح مفاهیم و رسم اشکال و استفاده (شیوه ارائه مستقیمتدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از 

به کارگیري روش هاي آزمایشگاهی و تحلیل نتایج به دست آمـده  ( در مباحث نظري و) از اسالیدهاي آموزشی و مشاهده انیمیشن هاي آموزشی
بـراي درك عمیـق تـر و    شـیوه مشـارکتی  و نیـز  مشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طـرح شـده  حث عملی به همراه درمبا)

.بکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس است
راي ارائه بخشی از مباحث استفاده از شیوه هاي مطالعه فردي ببهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند 

.و ترسیم نقشه مفهومی استدرسی به صورت کنفرانس، طراحی آزمایش

منابع آموزشی. 4
:منبع اصلی

انجمن زیست شناسی ایران، زیر نظر دکتر حسـن ابـراهیم زاده،انتشـارات  خانـه ي زیسـت      : تایز و زایگر، مترجم: نویسندگان.فیزیولوژي گیاهی-
آخرین چاپ.شناسی

.آخرین چاپ.انتشارات دانشگاه تهران.نویسنده دکتر حسن ابراهیم زاده 1جلد. فیزیولوژي گیاهی-
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آخرین چاپ.مه لقا قربانلی،انتشارات دانشگاه پیام نور: نویسنده.1آزمایشگاه فیزیولوژي گیاهی
:منبع فرعی

آخرین چاپ.گاه پیام نورمه لقا قربانلی،خسرو کالنتري ،انتشارات دانش: نویسنده.1فیزیولوژي گیاهی-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
فیزیولوژي گیاهی) الف

طیدرشدهآموختهمطالببایددانشجویانآندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساسبرکتبیشکل بهآزموناین:نهاییآزمون-1
)درصد70(.ببرندپاسخ به این آزمون به کاردررادوره

هافعالیتدرومشارکتشدهبینیپیشیادگیريتکالیفدردانشجو عملکردبهشدهدادهبازخوردهاياساسبرارزشیابیاین:فرایندارزشیابی-2
)درصد10(.گیردمیصورتترمطولدر
هايتواناییازدفاعنیزوبعديهاياموزشبراي ریزيبرنامهمبنايوضبطدانشجوايحرفهتوسعهپوشهدرتکالیف کلیه:کارپوشهارزیابی-3

)درصد20(.شودمیضبطوثبتواحدآموزشیدرنسخهیکودانشجواختیاردرپوشهازنسخهیک.گیردمیقراردورهپایاندرايحرفه
آزمایشگاه فیزیولوژي گیاهی) ب

طیدرشدهآموختهمطالببایددانشجویانآندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساسبرشکل عملیبهآزموناین:نهاییآزمون-1
)درصد40( .برندپاسخ به این آزمون به کاردررادوره

که اساس عملکرد دانشجودر آزمون هاي کوتاه مبتنی برمباحث  مربوط به روش آزمایشگاهی و آزمایش هاستبرارزشیابیاین:فرایندارزشیابی-2
)درصد40(.گیردمیصورتترمولطدرآزمایشگاه در
)درصد20(.شودمیضبطوثبتواحدآموزشییک نسخه در.مبتنی بر گزارش کارهاي انجام شده در آزمایشگاه است:کارپوشهارزیابی-3
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»)مبانی بیوتکنولوژي(زیست فناوري«سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن.1

روش ها و ابزاري که با تغییر درجانداران ، فرصت هاي جدیدي براي دستکاري در طبیعت به منظور بهبـود  درك مفاهیم زیستی،
این درك به آنها توانایی تحلیل رویدادهایی را می دهـد  .زندگی در اختیار انسان قرارداده اند، براي دانشجو معلمان ضروري است 

بنابراین الزم است تا  معلمان با کسب و تقویت ِمهارت هـایی ماننـد   .یرندکه به مدد زیست فناوري در زندگی انسان شکل می گ
گردآوري، دسته بندي ،گفت و گو ، ارزیابی نقادانه مسائل مربوط به زیست فناوري در چارچوبی اخالقـی ، بتواننـد فرصـت هـاي     

. یادگیري را براي دانش آموزان در جهت کسب این مهارت ها طراحی کنند

مشخصات درس
نظري: وع درسن

2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

ژنتیک،: پیشنیاز
:نحوه تدریس

نام درس
زیست فناوري  :     به فارسی

Biotechnology:   به انگلیسی

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
تولید محصول  یا تغییر یک بتوانند نقش هریک از آنها را در فناوريمفاهیم ،روش ها و ابزارهاي زیست با درك 

با توجه به ابعاد اخالقی تحلیل و گزارش ، ونیزفرصت هـاي یـادگیري متناسـب بـا موقعیـت مدرسـه اي       فرایند
. طراحی و اجرا کند

:شایستگی اساسی
CK1-1 2-1و

PCk4-3,3-1,3-3

3سطح2سطح1سطح هامالك

روش هـــا و مفــاهیم ، 
ابزار زیست فناوري 

مفـــــاهیم اساســـــیِ 
مولکـــولی در زیســـت 
فنـــاوري را تحلیـــل و 

.گزارش کنند

گزارشی مقایسه اي در باره 
کاربرد هریک از روش ها و 

.ابزار ارائه دهند

روش و ابزار مناسبی بـراي  
ــام فراینــدي زیســت    انج
فنـــاوري پـــیش بینـــی و 

.گزارش دهد
ــواعی از محصــوالت تولید محصول  ان

زیســــت فنــــاوري را 
ــین   ــی و ب ــطح مل درس

.المللی  گزارش کنند

محصوالت زیست فنـاوري  
ــزار و   ــوع اب ــاس ن را  براس
روش هــاي اســتفاده شــده 
ــزارش    ــدي و گ ــته بن ،دس

.کنند

نمونه هایی از فعالیت ها و 
محصوالت  زیست فناوري 
در سطح ملی و بین المللی 
با توجه به ابعاد اخالقی آن 

.حلیل  و  گزارش کنندت

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

اصول زیست فناوري : فصل اول
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 مروري برتاریخچه زیست فناوري
مروري بر ژن و ژنوم
 ابزار مولکولی براي بررسی ژن و فعالیت آنها
 فناوريDNAنوترکیب
PCRکروماتوگرافی ،الکتروفورز ،
روش ها و محیط هاي کشت ، کشت پروتوپالست(کشت سلول و بافت گیاهی(
 روش ها و محیط هاي کشت ( کشت سلول و بافت جانوري (

:تکلیف یادگیري
تکمیل جدول مربوط به ابزار مولکولی براي بررسی ژن و فعالیت آنها
 تکمیل جدول مربوط به فناوريDNA نوترکیب
 جانوري گیاهی وکشت سلول و بافت تکمیل جدول مقایسه اي مربوط به

:تکلیف عملکردي
ترسیم نقشه مفهومی براي ابزار مولکولی
 ترسیم نقشه مفهومی براي فناوريDNAنوترکیب
گزارشی مبنی بر کشت سلول و بافت گیاهی و جانوري
 ارائه پاورپوینت براي فناوريDNAنوترکیب

کاربردهاي زیست فناوري: فصل دوم
 جانداران ترا ریخت(Transgenic) :باکتري ها ، گیاهان و جانوران
تولید آنتی بادي ، آنتی بادي مونوکلونال، اینترفرون، واکسن
 ژن درمانی،)مغز استخوان (پیوند بافت ،
 مشاوره ژنتیک،لقاح خارج رحمی
شبیه سازي(Cloning)

: فعالیت یادگیري
 تکمیل جدول مقایسه اي مربوط به جانداران تراریخت
ل جدول مقایسه اي مربوط به تولید آنتی بادي ، آنتی بادي مونوکلونال، اینترفرون، واکسنتکمی

:فعالیت عملکردي
ارائه پاورپوینت براي شبیه سازي
ارائه گزارشی از مشاوره ژنتیک و لقاح خارج رحمی
 ابعاد اخالقی آنارائه گزارشی از دستاوردهاي زیست فناوري در سطح ملی و بین الملل با پرداختن به

راهبردهاي تدریس و یادگیري.3

بـا توضـیح   ارائه مستقیمتدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در محیط آموزشی نیازمند طرح مسئله به منظور ایجاد انگیزه در مخاطب و 
مشارکت دانشجویان در طرح مباحث  به همراه . مفاهیم از طریق ارائه مثال ها،مسائل واقعی  و استفاده از اسالیدها و انیمیشن هاي آموزشی است 

.براي درك عمیق تر و بکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس استشیوه مشارکتیو نیز تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شده
استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي براي ارائه بخشی از مباحث بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند 

.درسی به صورت ترسیم نقشه مفهومی ، و ارائه گزارش کار است
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منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

 محمدرضا نقوي ومحمدطاهر حالجیان ،دانشگاه تهران، موسسه انتشارات ،  چاپ اول ، سال بیوتکنولوژي ؛ترجمه :مقدمه اي بر زیست فناوري
1392.

 1389پور ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ،چاپ اول ، سال سیرچی؛ علی کاظمیاصول و مبانی ،غالمرضا شریفی:بیوتکنولوژي.
 اصول و کاربرد : بیوتکنولوژي مولکولیDNA، 4هروان ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد ، چاپ ترجمه جواد بنوترکیب

.1390سال 
 1391، ترجمه مریم شجاعی و دیگران ، دانشگاه تبریز ، چاپ اول )مبانی زیست شناسی مولکولی(بیوتکنولوژي.
 تحقیقات مهندسی ژنتیـک و تکنولـوژي زیسـتی ،    تبیین بینش هاي ملی ، اخالقی و حقوقی در زیست فناوري  ،محمدحسین صنعتی ، مرکز ملی

.1381چاپ اول ، سال 

: منبع فرعی
1372دلویی ،مهندسی ژنتیک و تکنولوژي زیستی ، چاپ اول ، سال بیوتکنولوژي مولکولی ، ترجمه  مجتبی طباطبایی و محمدرضا نوري.
1372ول بیوتکنولوژي ، ترجمه علی فرازمند ، دانشگاه عالمه طباطبایی ، چاپ ا.
یونسکو، مترجم محمدرضا نوري دلویی ، مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژي زیستی ، 39سند : آموزش بیو تکنولوژي در مدارس

.1373چاپ اول 
1374انساري ،مرتضی شمشیري ، چاپ اول .آموزش عملی بیوتکنولوژي و روش هاي مهندسی ژنتیک ، نعمت اهللا خ.
1393لی ناظمی و دیگران، نشرآییژ، چاپ اول، بیوتکنولوژي ، ع.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
طیدرشدهآموختهمطالببایددانشجویانآندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساسبرکتبیشکل بهآزموناین:نهاییآزمون-1

)درصد70(.ببرندپاسخ به این آزمون به کاردررادوره
هافعالیتدرومشارکتشدهبینیپیشیادگیريتکالیفدردانشجو عملکردبهشدهدادهبازخوردهاياساسبرارزشیابیاین:فرایندارزشیابی-2
)درصد20(.گیردمیصورتترمطولدر
هايتواناییازدفاعنیزوبعديهاياموزشبراي ریزيبرنامهمبنايوضبطدانشجوايحرفهتوسعهپوشهدرتکالیف کلیه:کارپوشهارزیابی-3

)درصد30(.شودمیضبطوثبتواحدآموزشیدرنسخهیکودانشجواختیاردرپوشهازنسخهیک.گیردمیقراردورهپایاندرايحرفه
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»رشد و نموگیاهی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1
معلم ضمن .قرار دادن رشد و نمو آنها از طریق تنظیم کننده هاي رشدصورت می گیردي تجاري از گیاهان با تحت تاثیراستفاده
این مواد و نقش آن ها در رشد ونموگیاهان، می تواند راه کارهایی براي استفاده بهینـه از گیاهـان پیشـنهاد و گـزارش و     شناخت

را براي ورود به این عرصـه بـا هـدف    ن دانش آموزانهمچنی. فعالیت هایی در این  زمینه براي دانش آموزان طراحی و اجرا کند
.کارآفرینی هدایت کند

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

فیزیولوژي گیاهی: پیشنیاز 
: نحوه تدریس

رشد و نموگیاهی:      به فارسی:  نام درس
plant growthبه انگلیسی & development

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
، میزان و شدت تاثیر گذاري آنها را به صـورت تـک هورمـونی و چنـد     نحوه ي عملکرد تنظیم کننده هاي رشد 

امـل  نقـش عو همچنـین . در پایداري و رشد و نمو گیاه بررسی و تحلیل کند) برهم کنش هورمون ها(هورمونی 
.محیطی را در این فرایندها تحلیل کند

:شایستگی اساسی
CK1-1

PCk
1-3&3-3&3-4

3سطح2سطح1سطح هامالك

شـــناخت و عملکـــرد  
ــاي   ــیم هــــ تنظــــ

) هورمون ها(رشدگیاهی
.

انواع تنظیم کننده هاي 
رشــد گیــاهی و نقــش 

آنها را گزارش کند

ــرد   ــه اي از عملکـ مقایسـ
هم کنش هورمونها و اثر بر 

ــو   ــد نم ــا در رش ــاي آنه ه
گیاهان گزارش کند

اثر تغییرات احتمالی در نوع 
ــیم   ــبت تنظ ــدار و نس ، مق
ــد را در    ــاي رش ــده ه کنن
رشدونمو گیاهان در شرایط 
ــز در   ــنش و نی ــادي و ت ع
تولیدات بهتر گیاهی پـیش  

.بینی کند
اثر عوامل محیطـی بـر   

.رشد و نمو
عوامل محیطی و پاسخ 

عامـل  هاي گیاه به هر 
.را گزارش کند

ــوي   ــد ونم ــدهاي رش فراین
ــل   ــه عوام ــا توج ــاه را ب گی
محیطی با یکدیگر مقایسـه  

. کند

تغییرات ایجاد شده در رشد 
و نمو گیاهان را با توجه به 
شــرایط محیطــی متفــاوت 

.پیش بینی و تحلیل کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
مقدمه: فصل اول
 اندازه گیري رشد و نموروش هاي
منحنی هاي رشد
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عوامل درونی و محیطی موثر بر رشدو نمو.
رشد و نمو در اندام هاي مختلف گیاه.

:فعالیت یادگیري
به کارگیري روش هاي اندازه گیري رشدونمو و ترسیم منحنی هاي رشد-1
.مقایسه ي عوامل درونی و محیطی موثر بر رشدونمو-2
.در اندام هاي مختلف گیاه در پاسخ به عوامل مختلفمقایسه ي چگونگی رشد ونمو-3

تکلیف عملکردي

تنظیم کننده هاي رشد گیاهی: فصل دوم
ویژگی ها، مکانیسم عمل و اثرات فیزیولوژیک آن ها( اکسین ها، ژیبرلین ها، سیتوکینین ها.(
ویژگی ها، مکانیسم عمل و اثرات فیزیولوژیک آن ها(اتیلن، آبسیزیک اسید.(
تنظیم کننده هاي رشد مصنوعی، علف کش ها
مکانیسم عمل تنظیم کننده ها در سطح سلولی و مولکولی.

: فعالیت یادگیري
.ترسیم فرمول کلی تنظیم کننده هاي رشد-1
.تهیه گزارش از عملکرد تنظیم کننده هاي رشد-2
.تکمیل جدول مقایسه اي از ویژگی ها، ساختار و اثرات تنظیم کننده هاي رشد-3

:عالیت عملکرديف
).تجاري(کنترل رشد و نمو گیاهان مورد پرورش و نگهداري و گیاهان گلخانه اي با استفاده از تنظیم کننده هاي رشدآماده -1
.تهیه نقشه ي مفهومی از تنظیم کننده هاي رشد-2

.اثرات تنظیم کنندگی نور بر رشد و نمو: فصل سوم
،فتومورفوژنز
 مکانیزم عمل فیتو کرومویژگی ها،ساختارشیمیایی و.
 عکس العمل هاي گیاهی القا شده توسط فیتوکروم.
فیتوکروم ها و ریتم هاي بیولوژیک
فتوپریودیسم،اهمیت و مکانیزم آن.
اثر نور در رویش و نمو دانه ها
اثر نور در در بیوسنتز کلروفیل و سایر پیگمان ها
اهمیت علمی و کشاورزي اثر نور در رشد ونمو گیاهان.

:فعالیت یادگیري
.ارائه ي گزارش از ساختار شیمیایی فیتوکروم-1
.مقایسه ي انواع فیتوکروم از نظرجذب طول موج هاي نور، مکانیزم عمل ، میزان و محل سنتز در گیاه-2
.مقایسه ي دو پدیده ي فتومورفوژنز و فتوپریودیسم-3
).فتوپریود(گروه بندي گیاهان از نظر پاسخ دهی به طول روز-4
.ازائه ي گزارشی از اثرات تنظیم کنندگی نور در رشد و نمو گیاه-5

: فعالیت عملکردي
.ازائه ي نقشه ي مفهومی از اثرات تنظیم کنندگی نور در رشد و نمو گیاه-1
.،طول موج نور وطول مدت روشنایی )نور تک رنگ(کنترل رشد گیاهان گلخانه اي با استفاده از تغییر کیفیت نور-2
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جنبش هاي گیاهی: فصل چهارم
تروپیسم ها
تاکتیسم ها
ناستی ها

:فعالیت یادگیري
. ارائه گزارش از انواع تروپیسم ها و مکانیزم هاي آنها-1
.ارائه گزارش از انواع تاکتیسم ها و مکانیزم هاي آنها-2
.ارائه گزارش از انواع ناستی ها و مکانیزم هاي آنها-3
تهیه جدول مقایسه اي از جنبش هاي گیاهی-4

: فعالیت عملکردي
ترسیم نقشه هاي مفهومی از انواع جنبش -5

).فیزیولوژي گیاه در ارتباط با شرایط نامساعد محیطی(فیزیولوژي تنش: فصل پنجم 
ترموپریودیسم
اثر حرارت هاي باال، راه هاي مقابله ي گیاهان در حرارت هاي باال.
در برابر سرماایجاد مقاومت . اثر حرارت هاي پایین، سرما و یخبندان.
اثر ارتفاع بر رشد گیاهان.
بهاره کردن در دانه ها و جوانه ها(ورنالیزاسیون.(

:فعالیت یادگیري
.تهیه جدول مقایسه اي از اثر عوامل مختلف تنش زا بر رشد و نمو گیاه و راه هاي مقابله با آن-1
.گزارشی از پدیده ي ورنالیزاسیون به عنوان یک تنش مصنوعی اما مفید-2

: فعالیت عملکردي
.کمک به تسریع گلدهی در برخی گیاهان با بهاره کردن دانه هاي آنها-1
.ترسیم نقشه هاي مفهومی از عوامل تنش زا-2

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
توضیح مفاهیم و رسم اشکال و استفاده (شیوه ارائه مستقیمتدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از 

بـراي  شیوه مشـارکتی و نیز مشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شدهدر مباحث نظري به همراه ) از اسالیدهاي آموزشی
.درك عمیق تر و بکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس است

استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي براي ارائه بخشی از مباحث و خارج از محیط آموزشی نیازمند بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم
.و ترسیم نقشه مفهومی استدرسی به صورت کنفرانس، 

منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

براهیم زاده، انتشـارات  خانـه ي زیسـت    انجمن زیست شناسی ایران، زیر نظر دکتر حسن ا: تایز و زایگر، مترجم: فیزیولوژي گیاهی، نویسندگان-
آخرین چاپ.شناسی

.آخرین چاپ.انتشارات دانشگاه تهران.نویسنده دکتر حسن ابراهیم زاده 3جلد. فیزیولوژي گیاهی-

: منبع فرعی
آخرین چاپ.مه لقا قربانلی،خسرو کالنتري، انتشارات دانشگاه پیام نور: نویسنده.3فیزیولوژي گیاهی-
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هاي ارزشیابی یادگیريراهبرد. 5
طیدرشدهآموختهمطالببایددانشجویانآندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساسبرکتبیشکل بهآزموناین:نهاییآزمون-1

)درصد70(.ببرندپاسخ به این آزمون به کاردررادوره
هافعالیتدرومشارکتشدهبینیپیشیادگیريتکالیفدردانشجو عملکردبهشدهدادهبازخوردهاياساسبرارزشیابیاین:فرایندارزشیابی-2
)درصد10(.گیردمیصورتترمطولدر
هايتواناییازدفاعنیزوبعديهايبراي اموزشریزيبرنامهمبنايوضبطدانشجوايحرفهتوسعهپوشهدرتکالیف کلیه:کارپوشهارزیابی-3

)درصد20(.شودمیضبطوثبتواحدآموزشیدرنسخهیکودانشجواختیاردرپوشهازنسخهیک.گیردمیقراردورهپایاندرايحرفه
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»بافت شناسی«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

ایـن  . در قالب بافت هاي متفـاوت اسـت  شکل گیري دستگاه هاي متفاوت در پیکرجانوران، حاصل تمایز و سازماندهی سلول ها 
شناخت انواع بافت ها و عملکرد آنها عالوه بر نقشی که . تمایز زمینه فعالیت هاي متفاوت دستگاه هاي جانوران را فراهم می کند

نش آموزان همچنین براي دا. در درك عملکرد دستگاه هاي جانوران ایفا می کند، زمینه بروز رفتارهاي سالم را نیز فراهم می کند
.هایی را در این زمینه طراحی واجرا کندفعالیت

مشخصات درس
-نظــري : نــوع درس

عملی
1+1: تعداد واحد
ساعت 48: زمان درس

زیست شناسـی  : پیشنیاز
سلولی ملکولی
: نحوه تدریس

بافت شناسی جانوري:     به فارسی:  نام درس
Animal Histology: به انگلیسی

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
همچنـین   . را در جـانوران تشـخیص داده و تحلیـل کنـد    سـازماندهی آنهـا  و نمونه هاي بـافتی انواع 

.متناسب با موقعیت یادگیري،  براي دانش آموزان فعالیت هاي ویژه اي را طراحی و اجرا کند

:شایستگی اساسی
CK1-1و

PCk1-3&3-3
&3-4

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــاي  ویژگیهـــ
ــاختاري  ســــ

ها بافت

ــاهري و   ــیات ظـــ خصوصـــ
عملکردي بافت هـاي متفـاوت   

.را گزارش کند

هـا را  سازماندهی بافت
در اندام هاي متفـاوت  
ــه و  ــانوران مقایسـ جـ

.گزارش کند

ــین  ســاختارو  ارتبــاط ب
را در هـا عملکرد بافـت 

اندام هاي متفاوت بدن 
جــــانوران تحلیــــل و 

.گزارش کند
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تشــــــخیص  
انــواع نمونــه  

هاي بافتی

ها را در نمونه هـاي  انواع بافت
مشاهده شده، تشـخیص داده و  

.گزارش کند

سازماندهی انواع بافت 
ــر   ــود در ه ــاي موج ه
اندام را در نمونه هـاي  
ــده،  ــاهده شـــ مشـــ
ــخیص داده و  تشـــــ

.گزارش کند

انـــــواع بافـــــت و  
ــا را در  ــازماندهی آنه س
نمونــه هــاي مجهــول، 
تشــــــــخیص داده و 

.گزارش دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن فرصت. 2
مقدمه ، انواع بافتهاو ویژگیهاي آنها : فصل اول

بافتهاي پوششی وانواع آن -
غدد مترشحه خارجی -
بافتهاي پیوندي وانواع آن –
خونسازي -خون ولنف –
بافت استخوانی وبافت غضروفی وانواع آن -
بافت عصبی وانواع آن –
بافت ماهیچه اي و انواع آن-

:تکالیف یادگیري
نامگذاري اجزاي اصلی یک بافت در در تصاویر یا موالژ
مشاهده انیمیشن هاي آموزشی و ارائه گزارشی از مفاهیم مربوطه
 مطالعه منابع و تکمیل برگه سوال
استفاده از اسالیدهاي بافتهاي موجود آزمایشگاه

:تکالیف عملکردي
مدلسازي از بافتها و مشخص کردن اجزاي تشکیل دهنده آنها
 ترسیم نقشه مفهومی یک بافت
تحلیل نمونه آزمایشگاهی بافتهاي مختلف

ساختار بافتی اجزاي دستگاه هاي بدن : فصل دوم
سیستم اتیکولو آندوتلیال(دستگاه دفاعی بدن –تگاه گردش خون دس(
 پوست وضمائم آن(دستگاههاي محافظ بدن -لوزه ها–تیموس -طحال–عقده هاي لنفاوي(
 غدد بزاقی وکبد –غددضمیمه گوارش –لوله گوارش –حلق –دهان –دستگاه گوارش
 نروماده(دستگاه تناسلی –دستگاه ادراري –دستگاه تنفس(
چشم وگوش-دستگاه عصبی مرکزي ومحیطی
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غدد هورمونی(غددمترشحه درون ریز (
پرده هاي مخاطی  وسروزي بدن

: فعالیت یادگیري
نامگذاري اجزاي یک اندام یا دستگاه بدن جانوران در شکل و موالژ
مشاهده انیمیشن هاي آموزشی و ارائه گزارشی از مفاهیم مربوطه
دهاي بافتهاي موجود آزمایشگاهاستفاده از اسالی
 مطالعه منابع و تکمیل برگه سوال

:فعالیت عملکردي
هاي بدن و اجزاي آن در جانوران ه طراحی  دستگا
 ساخت دستگاه هاي بدن جانوران  و اجزاي آن(مدلسازي(
 ترسیم نقشه مفهومی بافتهاي مختلف
تحلیل نمونه آزمایشگاهی بافتهاي مختلف

تدریس و یادگیريراهبردهاي . 3
توضیح مفاهیم و (شیوه ارائه مستقیمتدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از 

مشـارکت  در مباحـث نظـري بـه همـراه     ) رسم اشکال و استفاده از اسالیدهاي آموزشی و مشاهده انیمیشن هـاي آموزشـی  
بـراي درك عمیـق تـر و بکـارگیري آن در     شـیوه مشـارکتی  و نیز هاي طرح شدهدانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش

.موقعیت هاي واقعی تدریس است
استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي براي بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند 

و ) مثال مدل بافت  یا انـدام جـانوري  (ي آموزشی مربوطهارائه بخشی از مباحث درسی به صورت کنفرانس، دست ساخته ها
.ترسیم نقشه مفهومی است

منابع آموزشی. 4
:منبع اصلی

- Junqueira.carlos - Basic  Histology
:      منبع     فرعی

انتشارات چهر –رجحان محمد    بافت شناسی انسانی پایه -
محبوبه    بافت شناسی   انتشارات آستانه قدس رضويروند -
نخعی کازرونی فردوس آزمایشگاه بافت شناسی  انتشارات پیام نور -
شمس الهیجانی مریم بافت شناسی جانوري   انتشارات پیام نور-

:راهبردهاي ارزشیابی .1
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این آزمون به شکل کتبی و عملی بـر اسـاس فرصـت هـاي یـادگیري صـورت مـی گیـرد کـه در آن          :آزمون نهایی) 1
) نمره 13.(دانشجویان باید با توجه به مطالب یادگرفته شده در طول ترم به سواالت متنوع مطرح شده در آزمون پاسخ دهند

میزان مشـارکت , ) مشاهده اسالید (عملی در حین کارمشاهده دانشجواین ارزشیابی بر اساس :ارزشیابی فرایندي ) 2
)نمره 4.(به صورت کوئیز هاي متنوع درکالس و آزمایشگاهی می تواند برگزار شودآزمونهاي مرحله اياو درکار ، 

بررسی گزارش کارهاي ارائه شده و نمونه اي تحویل شده میتواند معیار ارزشـیابی کارهـاي عملـی    :ارزیابی کارپوشه) 3
)مره ن3.(باشد 

: سایر نکاتسایر نکات
. مشارکت موثر در مباحث درس- 
. رعایت نظم و توجه به زمان کالس درس - 
.توجه به تحقیق و پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی- 
مطالعه منابع مربوطه - 
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»زبان تخصصی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

اي یـادگیري  توانایی برقراري ارتباط موثر در دنیاي علم و استفاده از منابع دست اول، نقش اساسی در ارتقاي توانمندي هاي معلمان در طراحی فراینده
از ایـن رو  .کنـد از ملزومات این توانایی درك و به کارگیري  زبانی است که به معلمان در بهره گیري از تجارب علمی و آموزشیِ بین المللی کمـک .دارد

ت بررسی و تحلیل متون تخصصی به معلمان کمک می کند تا در طراحی فعالیت هاي یادگیري براي دانش آموزان از تجارب بین المللی  و منـابع دسـ  
. اول به طور مستقیم و مستقل استفاده کند

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

خارجیزبان : پیشنیاز
: نحوه تدریس

نام درس  
زبان تخصصی :   به فارسی

English for Biology teaching  Major:به انگلیسی

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
می تواند نمونه هایی ازپیشرفت هاي  علمی و آموزشـی را گـزارش و   آموزشیو متون تخصصی علمیبا تحلیل 

.فعالیت هاي یادگیري متناسب با موقعیت یادگیري در مدرسه طراحی و اجرا کند

:شایستگی اساسی
CK1-12-1,

PCk
1-3&3-3&3-4
5-4Gk

3سطح2سطح1سطح هامالك
متون زیست شناسی به 

زبان انگلیسی 
با مطالعه متون زیسـت  
ــان   ــه زبـ ــی بـ شناسـ

ــی ،  ــاي انگلیس واژه ه
کلیدي آنها را گـزارش  

.کند

، با مطالعه متون انگلیسـی  
متنی درباره نـوعی  فراینـد   
ــان فارســی  ــه زب زیســتی ب

.بنویسد

با تحلیل متـون تخصصـی    
ــد  ــا  بتوان ــد ی ــوعی فراین ن

مفهوم زیسـتی را در متنـی   
200متشـــکل از حـــداقل 

انگلیســی کلمــه بــه زبــان
.بنویسد

متـون آمـوزش زیسـت    
ــان   ــه زبـ ــی بـ شناسـ

انگلیسی

با مطالعه متون آموزش 
زیســــت شناســــی،  
گزارشی از کلیدواژه ها 

.ارائه دهد

با مطالعـه متـون انگلیسـی    
ــی،   ــت شناس ــوزش زیس آم
ــه    ــک تجرب ــی از ی گزارش
آموزشیِ جهـانی بـه زبـان    

.فارسی ارائه دهد

یک فعالیت یادگیري براي 
به شناسیآموزش زیست 

.زبان انگلیسی، تولید کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.1

:اي ، به شرح زیر سازمان یافته استمحتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمانی شانزده جلسه
راهبردموضوع اصلی جلسه 

دانشجو واژگان کلیدي در این موضوع را یادمی گیرد و در ترجمه و متن انگلیسی سلولی مولکولیاول 
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.تولید متون به زبان فارسی و انگلیسی به کار می گیرد
دانشجو واژگان کلیدي در این موضوع را یادمی گیرد و در ترجمه و متن انگلیسی سلولی مولکولیدوم 

.تولید متون به زبان فارسی و انگلیسی به کار می گیرد
دانشجو واژگان کلیدي در این موضوع را یادمی گیرد و در ترجمه و متن انگلیسی بیوشیمیسوم 

.تولید متون به زبان فارسی و انگلیسی به کار می گیرد
دانشجو واژگان کلیدي در این موضوع را یادمی گیرد و در ترجمه و متن انگلیسی آموزش زیست شناسیچهارم

.و انگلیسی به کار می گیردتولید متون به زبان فارسی
با ارائه متون جدیدي  که واژگـان کلیـدي را دارنـد از دانشـجویان     ارزیابی آموخته هاي دانشجویان پنجم

خواسته می شود تا ضمن گزارش واژگان کلیدي که آموختـه انـد ،   
مفهوم کلی متن را توضیح دهند و واژگان کلیدي جدیـد درمـتن را   

.گزارش کنند
دانشجو واژگان کلیدي در این موضوع را یادمی گیرد و در ترجمه و انگلیسی علوم جانوريمتن ششم

.تولید متون به زبان فارسی و انگلیسی به کار می گیرد
دانشجو واژگان کلیدي در این موضوع را یادمی گیرد و در ترجمه و متن انگلیسی علوم جانوريهفتم

.به کار می گیردتولید متون به زبان فارسی و انگلیسی 
دانشجو واژگان کلیدي در این موضوع را یادمی گیرد و در ترجمه و متن انگلیسی علوم گیاهیهشتم

.تولید متون به زبان فارسی و انگلیسی به کار می گیرد
دانشجو واژگان کلیدي در این موضوع را یادمی گیرد و در ترجمه و متن انگلیسی علوم گیاهینهم

.ه زبان فارسی و انگلیسی به کار می گیردتولید متون ب
دانشجو واژگان کلیدي در این موضوع را یادمی گیرد و در ترجمه و متن انگلیسی آموزش زیست شناسیدهم

.تولید متون به زبان فارسی و انگلیسی به کار می گیرد

کلیـدي را دارنـد از دانشـجویان    با ارائه متون جدیدي  که واژگـان  ارزیابی آموخته هاي دانشجویانیازدهم
خواسته می شود تا ضمن گزارش واژگان کلیدي که آموختـه انـد ،   
مفهوم کلی متن را توضیح دهند و واژگان کلیدي جدیـد درمـتن را   

.گزارش کنند
دانشجو واژگان کلیدي در این موضوع را یادمی گیرد و در ترجمه و متن انگلیسی ژنتیک دوازدهم

.بان فارسی و انگلیسی به کار می گیردتولید متون به ز
دانشجو واژگان کلیدي در این موضوع را یادمی گیرد و در ترجمه و متن انگلیسی میکروبیولوژيسیزدهم

.تولید متون به زبان فارسی و انگلیسی به کار می گیرد
موضوع را یادمی گیرد و در ترجمه و دانشجو واژگان کلیدي در این )Biotechnology(متن انگلیسی زیست فناوري چهاردهم

.تولید متون به زبان فارسی و انگلیسی به کار می گیرد
دانشجو واژگان کلیدي در این موضوع را یادمی گیرد و در ترجمه و )Ecology(متن انگلیسی بوم شناسیپانزدهم

.تولید متون به زبان فارسی و انگلیسی به کار می گیرد
دانشجو واژگان کلیدي در این موضوع را یادمی گیرد و در ترجمه و آموزشی زیست شناسیمتن انگلیسی شانزدهم

.تولید متون به زبان فارسی و انگلیسی به کار می گیرد

:تکلیف یادگیري
تکمیل جدول مربوط به کلیدواژه ها
 تکمیل جدول مربوط به متون
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:تکلیف عملکردي
 مفهوم و فرایندزیستیگزارش به زبان انگلیسی و فارسی از
گزارش به زبان انگلیسی و فارسی از تجربه آموزشی

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
بـا توضـیح   ارائه مستقیمتدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در محیط آموزشی نیازمند طرح مسئله به منظور ایجاد انگیزه در مخاطب و 

مشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح طرح مباحث  به همراه . مفاهیم با استفاده از اسالیدها و انیمیشن هاي آموزشی است 
.براي درك عمیق تر و بکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس استشیوه مشارکتیو نیز شده

استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي براي درك بخشی از مباحث مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر 
.درسی وانجام تکالیف عملکردي است

منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

- Campbell Biology, Jane B Reece, 10th Edition, pearson, 2013.

- http://www.vsrdjournals.com/vsrd/Issue/2012_06_June/Web/3_Amita_Dhaaka_782_Research_
Communication_VSRD_June_2012.pdf

- http://www.sciencebuddies.org/science-engineering-careers/life-sciences/biology-teacher

: منبع فرعی
.1391چاپ اول ، سال متون تخصصی براي دانشجویان علوم زیستی ، سعید عابدي و بهتاپژوهش ،-

-http://www.voiceofresearch.org/doc/mar-2013/mar-2013_2.pdf

-http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC162197/

-http://www.academicjournals.org/article/article1379687122_Ajaja.pdf

-http://www.nuvibe.northwestern.edu/wp-content/uploads/2011/09/Active-Learning--Methods-for-
the-Biology-Classroom.pdf
-http://www.pil.gu.se/digitalAssets/1335/1335189_active-learning-in-biology-edu.pdf
www.lifescied.org

ارزشیابی یادگیريراهبردهاي . 5
طیدرشدهآموختهمطالببایددانشجویانآندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساسبرکتبیشکل بهآزموناین:نهاییآزمون-1

)درصد50(.ببرندپاسخ به این آزمون به کاردررادوره
هافعالیتدرومشارکتشدهبینیپیشیادگیريتکالیفدردانشجو عملکردبهشدهدادهبازخوردهاياساسبرارزشیابیاین:فرایندارزشیابی-2
)درصد20(.گیردمیصورتترمطولدر
هايتواناییازدفاعنیزوبعديهايبراي اموزشریزيبرنامهمبنايوضبطدانشجوايحرفهتوسعهپوشهدرتکالیف کلیه:کارپوشهارزیابی-3

)درصد30(.شودمیضبطوثبتواحدآموزشیدرنسخهیکودانشجواختیاردرپوشهازنسخهیک.گیردمیقراردورهپایاندرايحرفه



٢٢٥

»زیست شناسی و متافیزیک«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

دیگر، زمینه ساز توسعه ي قلمروهاي جدید در دانش از یک سو و ایجاد چشم اندازهاي نوین در مطالعات بین رشته اي از سوي 
در این حوزه حیات غیر .شکل گیري حوزه هاي مطالعاتی جدید از جمله ارتباط بین زیست شناسی و متافیزیک شده است

این درس بر مبناي دو سطح محوري استوار است یکی .مادي،وجوه و اجزاي آن با رویکرد زیست شناختی مطالعه می گردد
اینکه از نگاه زیست شناسی اشکال حیات غیر مادي چگونه قابل بررسی است یعنی زیست شناسی بر اساس کدام ظرفیت ها می 

در تواند حیات غیر مادي را مطالعه کندو دوم بررسی نقش و تاثیر حیات غیرمادي در ایجادو گسترش چشم اندازهاي جدید
دانشجومعلمان با ایجاد نگرش نسبت به متافیزیک،تعامل متقابل این دو حوزه را براي دانش آموزان . زیست شناسی است

.می کنند(Explanation)تبیین

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

-: پیشنیاز 

زیست شناسی و متافیزیک: به فارسی:  نام درس
Biology:یسیبه انگل &Metaphysic

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
،با نظریه هاي بنیادي مربوطه آشنا درك مفاهیم پایه متافیزیک و فلسفه ي علم زیست شناسیضمن 

روابط علت و معلولیحوزه هاي تعاملی متافیزیک و زیست شناسی و درك شود و نیز قادر به تشخیص 
.آن باشد

:شایستگی اساسی
CK1-1

PCk
1-3&3-3&3-4

3سطح2سطح1سطح هامالك

مفاهیم و نظریه هاي 
بنیادین

نظریه ها و مفاهیم 
بنیادین دانش زیست 
شناسی و متافیزیک 

.را گزارش کند

ضمن درك و 
مقایسهنظریه ها و 

مفاهیم بنیادین دانش 
و زیست شناسی

متافیزیک، گزارشی ازنوع 
ارتباط این دو حوزهارائه 

.کند

براساس نظریه هاي 
موجود، گزارشی از تجزیه 

و تحلیل مسائل زندگی 
روزمره و خلقت ارائه 

.دهد

تعامل حوزه هاي 
زیست شناسی و 

متافیزیک

انواع تعامل حوزه 
هاي مختلف زیست 
شناسی و متافیزیک 

.را گزارش کند

روابط علت نمونه هایی از
و معلولی تعامالت دو 

.حوزه را گزارش کند

بتواند مسائل پیرامون را  
با رویکردیغیرمادي، 
.تجزیه وتحلیل کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
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فلسفه ي علم زیست شناسی: فصل اول
فلسفه
فلسفه ي علم
فلسفه ي علم زیست شناسی
 میان علوم تجربیجایگاه زیست شناسی در

:تکلیف یادگیري
پرسش و پاسخ در زمینه موارد ارائه شده در کالس--

:تکلیف عملکردي
ارائه ي گزارشی از فلسفه علم زیست شناسی و تاریخچه ي آن-
گزارشی از کاربردهاي علم زیست شناسی-

آفرینش:فصل دوم
تعریف آفرینش و کلیات
نظریه هاي آفرینش و نقد آنها
 بر اساس مبانی قرآن و احادیث(در نگاه اسالمآفرینش(

:تکلیف یادگیري
پرسش و پاسخ در زمینه موارد ارائه شده در کالس--
ارائه گزارشی کتبی یا شفاهی از نظر شخصی دانشجویان در مورد نظریه هاي آفرینش--

تکلیف عملکردي
درمورد آفرینشارائه گزارشی تحلیلی از مقایسه دیدگاه اسالم با سایر دیدگاه ها -

تکامل: فصل سوم
تعریف تکامل و کلیات
نظریه هاي تکامل و نقد آنها
 بر اساس مبانی قرآن و احادیث(تکامل از نگاه اسالم(

:تکلیف یادگیري
پرسش و پاسخ در زمینه موارد ارائه شده در کالس--
ارائه گزارشی کتبی یا شفاهی از نظر شخصی دانشجویان در مورد تکامل--

تکلیف عملکردي
ارائه گزارشی تحلیلی از مقایسه دیدگاه اسالم با سایر دیدگاه ها درمورد نظریه تکامل-

متافیزیک: فصل چهارم
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تعریف متافیزیک
سیري در اندیشه هاي متافیزیک از دیدگاه اسالم
ما بعدالطبیعه یا ماوراء الطبیعه
روح، خواب و مرگ
تله پاتی
هیپنوتیزم و انرژي درمانی
) ...........سایر مباحث مربوط به این حوزه با انتخاب استاد و دانشجومعلم(

:تکلیف یادگیري
پرسش و پاسخ در زمینه موارد ارائه شده در کالس--
ارائه گزارشی کتبی یا شفاهی از نظر شخصی دانشجویان در مورد انواع مفاهیم ارائه شده در کالس--

تکلیف عملکردي
از مقایسه دیدگاه اسالم با سایر دیدگاه ها درمورد مفاهیم ارائه شدهارائه گزارشی تحلیلی-
ارائه ي گزارشی از نگاه زیست شناسی به متافیزیک-

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
توضیح مفاهیم و (شیوه ارائه مستقیمتدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از 

مشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش در مباحث نظري به همراه ) رسم اشکال و استفاده از اسالیدهاي آموزشی
.براي درك عمیق تر و بکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس استشیوه مشارکتیو نیز هاي طرح شده

استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي براي ارائه و خارج از محیط آموزشی نیازمند بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم 
.استبخشی از مباحث درسی به صورت کنفرانس، 

منابع آموزشی. 4
:منبع اصلی

.، ترجمه ي احمد آرام،انتشارات علمی فرهنگیساختار انقالب هاي علمی،)1390(کوهن، توماس ،-1
.، ترجمه ي سعید زیبا کالم،انتشارات سمتی علمچیست،)1378(چالمرز، آلن اف،-2
.، ترجمه ي هومن پناهنده،انتشارات فرهنگ معاصرفلسفه ي علم) 1387(اوکاشا،سمیر-3
.انتشارات فیروزهتکامل موجودات زنده،)1390(علی بیک،هنگامه -4

گالمرج الیاسی ،حامد، همه چیز در مورد متافیزیک، ناشر آي آر پی دي اف-5
میر کمالی، سید محمد،انرژي درمانی و سایر مباحث متافیزیک، ناشر آي آر پی دي اف-6

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
مطالببایددانشجویاندرآنکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتبراساسکتبیشکلبهآزموناین: آزمون نهایی-1

)درصد50(.آزمون به کارببرنددرپاسخ به اینرادورهدرطیشدهآموخته
وشدهبینیپیشیادگیريتکالیفدانشجو درعملکردبهشدهدادهبازخوردهايبراساسارزشیابیاین:فرایندارزشیابی-2
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)درصد25(.گیردمیصورتترمطولدرهافعالیتدرمشارکت
وبعديهايبراي اموزشریزيبرنامهمبنايوضبطدانشجوايحرفهتوسعهپوشهتکالیف درکلیه:کارپوشهارزیابی-3

واحددرنسخهیکودانشجواختیاردرپوشهازنسخهیک.گیردمیقراردورهپایاندرايحرفههايتواناییازدفاعنیز
)درصد25(.میشودضبطوثبتآموزشی

سایر نکات
"..شفاهی و (شیوه هاي متفاوت گزارش "در مقدمه ذکر شود 
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»3فیزیولوژي جانوري  «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

سالمتی و حفظ آن به عنوان یک سرمایه خدادادي تلقی شده و شناخت هر فرد نسبت به چگونگی تنظـیم شـیمیایی و عصـبی    
زمینه سالمتی خود و جامعه را فراهم می سازد؛ آموزش این مباحث باعث ایجاد رفتارهـاي آگاهانـه   )عصبی وغدد درون ریز(بدن 

.ی سازد راه هایی را براي حفظ سالمت ، در شرایط مختلف زندگی به کار برنددر زندگی یادگیرندگان شده و آنها را قادر م

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

فیزیولوژي مقایسـه  : پیشنیاز
2اي انسان و جانوران

: نحوه تدریس

3فیزیولوژي مقایسه اي انسان و جانوران: به فارسی:  نام درس
Animal Physiology llI:به انگلیسی

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
مختلف به ویژه انسان را بررسی جانوران ) عصبی و غدد درون ریز (ساختار و عملکرد دستگاه هاي بدن 

هـاي فـوق را دربـدن  تشـخیص     اخـتالل در دسـتگاه  و باهم مقایسه کند و با مشاهده عالیم مربوطـه،  
استرس زا، رضایت منـدي، تفذیـه   (همچنین با پی بردن به سازوکار این تنظیمات درشرایط مختلف .دهد

را بـه کـار   ... هداشت روانی، تغذیه، ورزش و همچون رعایت  برفتارهاي سالم، ...) مناسب و نامناسب و 
.برده و در مدرسه ترویج دهد

:شایستگی اساسی
CK1-1

PCk
1-3&3-3&3-4

3سطح2سطح1سطح هامالك

غـدد  /عصـبی (دستگاه ها 
)درون ریز

ــرد   ــاختار و عملک س
اجزاي هـر دسـتگاه      

را در جــــــــانوران 
مختلــــف بــــاهم  
ــزارش   ــه و گ مقایس

.کند

تاثیر عوامل مختلف بـر  
عملکرد این دستگاه هـا  
ــزارش  را مقایســـه و گـ

.کند

ــردي  ــرات عملکـ تغییـ
دستگاه ها را در شرایط 

پـیش بینـی و   مختلف، 
.تحلیل کند

ــبی ــتالالت عصــ -اخــ
هورمونی

ــایی از  ــه هــ نمونــ
اختالالت عصـبی و  
هورمونی را گـزارش  

.کند

ــم    ــه عالی ــه ب ــا توج ب
ــتالل   ــی، اخـ تشخیصـ

ــده در  ــاد شـ ــر ایجـ هـ
ــایی و   ــتگاه را شناس دس

.گزارش کند

ــروز   ــونگی بـــ چگـــ
اختالالت هر دستگاه را  
تحلیــل نمــوده و رفتــار 
سالم مرتبط را گـزارش  

.کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
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غدد درون ریز: فصل اول
 هورمون وتنظیم هورمونی –تعریف غدد درون ریز
 برسی اجمالی از هورمونهاي بی مهره گان
غددجنسی-پانکراس-غدد فوق کلیوي-پاراتیروئید-تیروئید-هیپوفیز(بررسی ساختمان غدد و ساختار شیمیایی و نقش هورمونها (
مختصري از ارتباط غدد داخلی با دستگاه عصبی

:تکلیف یادگیري
 ترسیم ساختار غدد درون ریز
 غده درون ریز تکمیل جدولی از وظایف هر
  تعیین محل  غدد درون ریز در موالژ انسان
تکمیل جدول مقایسه اي از غدد درون ریز  در جانوران

:تکلیف عملکردي
مشخص کردن محل هر یک از غدد درون ریز  در بدن
 تهیه گزارشی از تغییر در مقدار هورمونها در شرایط فیزیولوژیکی بدن
ي غدد درون ریز با اشاره به مکانیسم فیزیولوژیک آن تهیه گزارشی از بیماري ها

دستگاهاي عصبی و حسی: فصل دوم
  اشاره به چگونگی تشکیل دستگاه عصبی در مهره داران و بی مهره گان
 بررسی ساختار و عمل فیزیولوژي بخشهاي مختلف دستگاه عصبی و اندامهاي حسی
 بررسی و عمل راههاي مهم مراکز عصبی
مراکز حسی –گیرنده هاي حسی و اندامهاي حسی (لوژي حواس فیز یو(
مقایسه عملکرد دستگاه عصبی و اندامهاي حسی جانوارن مختلف

: فعالیت یادگیري
ترسیم بخش هاي مختلف دستگاه عصبی و اندامهاي حسی
 تکمیل جدول وظایف بخش هاي مختلف دستگاه عصبی و اندامهاي حسی
 دستگاه عصبی و اندامهاي حسی  در جانوارنتکمیل جدول مقایسه اي

:فعالیت عملکردي
مشخص کردن محل هر یک از بخشهاي مختلف  دستگاه عصبی و اندامهاي حسی  در بدن
 ترسیم نقشه مفهومی بخش هاي مختلف دستگاه عصبی
تهیه گزارشی از تغییر در مقدار فعالیت عصب  در شرایط فیزیولوژیکی متفاوت
سمعک و–ز نحوه کار دستگاههاي کمکی اندامهاي حسی مثل عینک تهیه گزارشی ا..

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
توضیح مفاهیم و رسم اشکال و استفاده (شیوه ارائه مستقیمتدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از 

مشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح در مباحث نظري به همراه ) از اسالیدهاي آموزشی و مشاهده انیمیشن هاي آموزشی
.براي درك عمیق تر و بکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس استشیوه مشارکتیو نیز شده

استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي براي ارائه بخشی از مباحث فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند بهره گیري از
.و ترسیم نقشه مفهومی استدرسی به صورت کنفرانس، دست ساخته هاي آموزشی مربوطه
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منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

Guyton(فیزیولوژي گایتون -1 Arthur:( انتشرات اندیشه رفیع
فیزیولوژي گانونگ انتشرات نشر ادیب _2
فیزیولوژي برن و لوي–3
آمنه رضایوف: مبانی فیزیولوژي جانوري ، کریستوفرد مویز ، پاتریشیام شولت ، مترجم –4

- - Eckert Animal Physiology5
:منبع فرعی

نشر اییژ 91ترجمه حسین دانشور  )حکمن.ك(فیزیولوژي جانوري بی مهره گان ومهره داران _1
انتشارات دانشگاه مشهد–دکتر علی مقیمی  -ترجمه –فیز یولوژي جانوري_2

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
گیرد کـه در آن دانشـجویان بایـد بـا توجـه بـه مطالـب        این آزمون به شکل کتبی بر اساس فرصت هاي یادگیري صورت می: آزمون نهایی) 1

) نمره 13.(یادگرفته شده در طول ترم به سواالت متنوع مطرح شده در آزمون پاسخ دهند
و گـزارش او درکـالس ، ارائـه بـه موقـع     میزان مشـارکت , در حین کار کالس مشاهده دانشجواین ارزشیابی بر اساس : ارزشیابی فرایندي ) 2

)نمره 4.(به صورت کوئیز هاي متنوع درکالس و آزمایشگاه می تواند برگزار شودآزمونهاي مرحله ايهمچنین
3. (بررسی گزارش کارهاي کالسی ارائه شده و نمونه اي فعالیت  تحویل شده میتواند معیار ارزشیابی کارهاي کالسی  باشد : ارزیابی کارپوشه) 3

)نمره 

: سایر نکات
:درس موارد مهم در

. مشارکت موثر در مباحث درس-
. رعایت نظم و توجه به زمان کالس درس -
.توجه به تحقیق و پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی-
مطالعه منابع مربوطه -
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»بوم شناسی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

حاصل این تعامل بقاي جانداران، شکل گیري سطوح بوم شناخت و . تعامل اندجانداران براي رفع نیازهایشان با محیط اطراف در 
از طرفی حل ریشه اي مسائل زیسـت  .کیفیت زیست انسان نیز به عنوان یک موجود زنده متاثر از این روابط است .ثبات آنهاست

رو شناخت این سطوح به دانشجو از این . محیطی که از چالش هاي پیش روي آدمی است، با درك این سطوح  امکان پذیر است
معلمان کمک می کند تا بتوانند در جهت حفظ تنوع زیستی، محیط زیست محلی و ملی مسئوالنه اقدام کنند و با کسب مهـارت  
هایی مانند تبیین مسئله و طراحی مشاهده هاي هدفمند، دانش آموزان را در جهت درك اهمیت و کارکرد سطوح بوم شـناختی و  

.هاي یادگیري براي شناسایی آنها و پیش بینی اثر فعالیت هاي انسانی بر زیست کره هدایت کنندطراحی فرصت

مشخصات درس
عملی-نظري: نوع درس
1+1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

ــنیاز ــدي : پیش ــول رده بن اص
و ویژگی هاي کلی جانداران

آنها
: نحوه تدریس

نام درس
بوم شناسی  : به فارسی
Ecology: به انگلیسی

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
افراد، جمعیت، تعامل ها، اجتماعـات بـوم سـازگان و زیسـت     (با بررسی هوشمندانه سطوح  بوم شناخت 

دیگـر و بـا محـیط را    بتواند عوامل موثر در شکل گیري و ثبات آنها و نیز تعامل جانداران بـا هـم  ) کره
همچنین رفتارهایی متناسب بـا حفـظ   . تحلیل و اثر فعالیت هاي انسانی را بر زیست کره پیش بینی کند

محیط زیست را به کارگیرد و پروژه ها و فعالیت هایی در این زمینـه، طراحـی و متناسـب بـا موقعیـت      
.یادگیري مدرسه اي اجرا کند

:شایستگی اساسی
CK1-1 2-1و

4-3,3-1,3-3PCk

4-4Gk

3سطح2سطح1سطح هامالك

بوم شناسی و سطوح 
بوم شناخت

بــا شناســایی ســطوح 
بوم شناخت و عوامـل  
مــوثر در پایــداري و  
تــوالی بــوم ســازگان، 
ــا  ــا را بـــــ آنهـــــ
یکدیگرمقایســـــه و 

. گزارش کند

بتوانـــد مشـــاهده هـــا و 
فعالیت هاي کنترل شـده  
اي براي تحلیل یک بوم 

ــازگان  ــا (سـ ــی یـ طبیعـ
طراحی و اجـرا  ) مصنوعی

.کند

با اطالعات و داده هـاي  
ــوم   ــوعی ب ــه ن ــوط ب مرب
سازگان، بتواند تعامل ها، 
ــا و   ــت ه ــی جمعی ویژگ
اجتماعات زیسـتی آن را  

.تحلیل و گزارش کند

اهمیت تنـوع زیسـتی   حفظ محیط زیست   
ــت   ــیط زیسـ در محـ
پایدار و نقش  فعالیت 
هـــاي انســـانی را در 

ــل  ــایی عوامـ ــا شناسـ بـ
ــت   ــوثردرمحیط زیسـ مـ

پایدار و سالم، رفتارهـایی   
در جهــت حفــظ طبیعــت 

ــار هــاي   ــل رفت ــا تحلی ب
انسانی و تاثیر آن ها بـر  
زیســت کــره، راه هــایی 
براي حل مسائل زیسـت  
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ــره    ــت ک ــر زیس تغیی
همراه با نمونـه هـاي   

بـــومی یـــا جهـــانی  
. گزارش کند

ــوم  .گزارش و اجرا کند ــظ ب ــی و حف محیط
ــازگ ــه  س ــی  ارائ ان محل

.دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

بوم شناسی و بوم سازگان : فصل اول
 ماهیت و روش هاي پژوهش در این علم:علم بوم شناسی
 افراد، جمعیت ، تعامل ها ، اجتماعات، بوم سازگان ، بیوم و زیست کره(سطوح بوم شناختی(
 شـیمیواتوتروفی ،   -فتواتـوتروفی :اتـوتروفی  (عوامل زنده و غیر زنده  و روش هـاي کسـب انـرژي در عوامـل زنـده      معرفی ، : بوم سازگان

).هتروتروفی
هرم هاي بوم شناخت)زنجیره و شبکه(روابط غذایی ، .

:تکلیف یادگیري
 تکمیل جدول مربوط به عوامل بوم سازگان
وم سازگان تکمیل جدول مربوط به روش هاي  مطالعه و بررسی ب
تکمیل جدول مقایسه اي مربوط به روش هاي کسب انرژي در عوامل زنده

:تکلیف عملکردي
 ایجاد یک بوم سازگان کوچک
ترسیم نقشه مفهومی براي بوم سازگان ، اجزاي آن و ارتباط بین سطوح بوم شناخت
ترسیم شبکه غذایی و محاسبه درصد انتقال انرژي در هرم هاي بوم شناخت .
گزارشی مبنی بر توصیف عوامل زنده یک بوم سازگان محلی

بوم شناسی جمعیت : فصل دوم
مفهوم جمعیت ، تراکم جمعیت ،ارتباط بین اندازه جانداران و تراکم جمعیت ، پراکنش جمعیت و الگوهاي آن
 رد : رشد جمعیتمدل هاي رشد ، عوامل محدود کننده رشد، الگوي مرگ ومیر، گنجایش ب
وهاي تغییر جمعیتالگ

: فعالیت یادگیري
 تکمیل جدول مقایسه اي مربوط به ویژگی الگوها و مدل ها
  تحلیل مدل رشد ، الگوي پراکنش براي  نوعی جمعیت

:فعالیت عملکردي
 تهیه پاورپوینت براي نمایش الگو ها و مدل ها
طراحی پروژه براي تعیین الگوها  و مدل ها

بوم شناسی اجتماع هاي زیستی : فصل سوم
  همزیسـتی و  (مفهوم اجتماع زیستی ،ترکیب و تنوع اجتماع و مدل هاي آن ، زیستگاه و کنام بوم شناختی،  روابط بین اجتماع هاي زیسـتی

).رقابت
 رویکردها ي انتخاب جفت ، غذایابی ، مراقبت والدینی،انتخاب خویشاوند، زندگی گروهی
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ع و مدل هاي آنتوالی اجتما
:فعالیت یادگیري

، تکمیل جدول مبتنی بر تحلیل و مقایسه کارکردهر نوع ارتباط در اجتماع هاي زیستی
 تبیین مدل توالی جمعیت
تکمیل جدول مقایسه اي مربوط به روابط و رویکردها
تحلیل اهمیت روابط در حفظ اجتماع هاي زیستی

: فعالیت عملکردي
ه مفهومی ترسیم نقش
 تهیه پاورپوینت
گزارش روابط اجتماع هاي زیستی در یک بوم سازگان طبیعی

انسان و زیست کره: فصل چهارم
 ، چرخه هاي مواد
 در ) بیـوم هـا   (، تنوع زیستی در ایران ،گونه محوري ،اثر تنوع زیستی درتوسعه  پایدار ، بو م سازگان ها ) وفوروغناي گونه اي(تنوع زیستی

.ان ایر
 اثر فعالیت هاي انسانی بر زیست کره و بازتاب آن بر زندگی انسان، مسئولیت انسان دربرابر زیست کره ،چالش هاي زیست محیطی درایران

. و جهان 
:فعالیت یادگیري

  تشخیص نوع بوم سازگان ها در ایران
 تحلیل رفتارهاي فردي و جمعی بر تنوع زیستی

: فعالیت عملکردي
 ترسیم نقشه مفهومی
 ترسیم چرخه هاي مواد
 تهیه پاورپوینت
تهیه گزارشی در باره تنوع زیستی در ایران

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
بـا توضـیح   مسـتقیم طبیعت با انجام فعالیت هاي عملی  و ارائـه  تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در محیط آموزشی نیازمند استفاده از

مشـارکت  طـرح مباحـث نظـري بـه همـراه      . مفاهیم از طریق ارائه مثال هاو مسائل واقعی  و استفاده از اسالیدها و انیمیشن هاي آموزشی است 
دریس براي درك عمیق تر و بکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تشیوه مشارکتیو نیز دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شده

.است
استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي براي ارائه بخشی از مباحث بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند 

.درسی به صورت ترسیم نقشه مفهومی ، طراحی و اجراي پروژه و ارائه گزارش کار است

منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

-Ecology ,Concepts and Applications, Manuel C.Molles Jr. ,sixth edition,Mc Graw Hill,2013.

 1390اصول و کاربردها ، محمدرضا امیر جانی ، دانشگاه اراك، چاپ اول : اکولوژي.
 ، 1392اکولوژي ، محمدرضا اردکانی ، دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات ، چاپ پانزدهم.
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 ، 1390رضا قربانی ، محمدتقی آل ابراهیم، جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ دوم ، سال اکولوژي عمومی.
 ، 1393روش هاي بوم شناسی ، ترجمه منصور مصداقی و سارا موید هوشمند، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ اول.

: منبع فرعی
.1392، 12اکولوژي عمومی ، علی اصغر نیشابوري ، دانشگاه پیام نور، چاپ -
.1390اکولوژي عملی ، مریم کشاورز ، دانشگاه پیام نور، چاپ هشتم ،-
.1391، حامد پیري ، حمید رجبی، اندیشه عصر ، چاپ اول ، )با نگاهی بر اکوسیستم هاي ایران(مبانی اکولوژي -
.1389مقدمه اي بر اکولوژي رفتار، ترجمه عبدالحسین وهابزاده ، جهاد دانشگاهی مشهد،چاپ هشتم ، -

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
طیدرشدهآموختهمطالببایددانشجویانآندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساسبرکتبیشکل بهآزموناین:نهاییآزمون-1

)از نمره کامل% 60(.ببرندپاسخ به این آزمون به کاردررادوره
هافعالیتدرومشارکتشدهبینیپیشیادگیريتکالیفدردانشجو عملکردبهشدهدادهبازخوردهاياساسبرارزشیابیاین:فرایندارزشیابی-2
)از نمره کامل% 20(.گیردمیصورتترمطولدر
تواناییازدفاعنیزوبعديهايبراي اموزشریزيبرنامهمبنايوضبطدانشجوايحرفهتوسعهپوشهدرتکالیف کلیه:کارپوشهارزیابی-3

از نمره % 20(.شودمیضبطوثبتدرواحدآموزشینسخهیکودانشجواختیاردرپوشهازنسخهیک.گیردمیقراردورهپایاندرايحرفههاي
)کامل

برابر هاي فارسی واژه ها: سایر نکات
Ecology: بوم شناسی 

Ecosystem/Biome:بوم سازگان 

Biodiversity: تنوع زیستی

Habitat: زیستگاه 

Niche: کنام بوم شناختی 

community: اجتماع زیستی 
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»در آموزش زیست شناسیفلسفه معلمی« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

تعهد و تالش براي توسعه توان کردن، زمینه الزم براي احساساز چیستی معلمی و چرایی معلمیزیست شناسیآگاهی معلم
کمک کند تا از سویی به زیست شناسی تواند به دانشجومعلم این آگاهی در فرایند تربیت معلم می. کندشخصی را فراهم می

دست یابد و از سوي دیگر فهمی از نواقص آموزش معلمان آینده رشته زیست شناسیهاي درسی ادراك ارتباطات درونی برنامه
هاي درسی و تر موضوعات برنامههایی او را براي فهم عمیقهاي جاري تربیت معلم بدست آورد؛ که چنین شناختدر فرایند

اي مناسب براي خودارزیابی تواند زمینههمچنین، این نوع شناخت می. گر خواهد بودهاي رسمی، هدایتترمیم و تکمیل آموزش
فلسفه . تر به عرصه اشتغال مدد رساندو دانشجومعلم را براي ورود آگاهانهاي در شغل معلمی ایجاد کند جهت ایفاي نقش حرفه

در این درس . معلمی در واقع تشریح شغل و حرفه معلمی به عنوان یک مسئولیت سازمانی و یک تعهد اجتماعی است
چنین سطحی . شودر مییابد و هم از وضعیت اجتماعی شغل معلمی باخبهاي حرفه معلمی آگاهی میدانشجومعلم هم بر رسالت

. تر شغل آینده را نیز درپی خواهد داشتاز درك پدیده معلمی، انتخاب آگاهانه

مشخصات درس
عملی: نوع درس

1: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

ندارد: پیشنیاز
و با (انفرادي :نحوه آموزش

حضور معلمان سرآمد داراي 
)تجربه خاص

زیست شناسیدر آموزش فلسفه معلمی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
همچنین، تصویري قابل . و توجیهاتی منطقی براي ورود به این حرفه و شغل ارائه کند» کردنمعلمی«تبیینی مدلل از 

تواند برخی از نیازهاي اساسی یادگیري کنونی خود را استناد آن میکردن دارد و به اي معلمیدفاع از آینده شغلی و حرفه
شوند و هاي معلمی گذشتگان آشنا میبا منابع مربوط به تجربهزیست شناسیدر این درس، دانشجومعلمان. اعالم کند
. دهندهایی از عالقه به تدوین تجارب خود را نشان میخود بارقه

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 3-2&2-2، 1-2کد

PCK 3-3، 2-3، 1-3کد
&3-4

ـ شناخت 
حرفه و شغل 

معلمی 

بیان مجددتوانسته است به 
آنچه در درس مطرح شده یا 

. در منابع آمده، اقدام کند

کردن در به تبیینی از معلمی
دست شغل سازمانیسطح 

یافته که داراي توجیهات، 
شواهد و استدالل است و 

. تواند مقبول قلمداد شودمی

عنوان براي ورود به معلمی به 
حرفه سازمانی و تعهد اجتماعی
دالیل و توجیهات ویژه شناسایی 
و ارائه کرده و ضمن قضاوت در 
باره توان خود و نیازهاي آموزشی 

کردن، از تجارب دیگران و معلمی
. بع دیگر بهره گرفته استمنا

ارزیابی خود و 
ارزیابی 
ها آموزش

براي کسب 
آمادگی معلمی 

توانسته است به شکلی 
سطحی به قضاوت و انتخاب 

. اقدام کند

هاي بر اساس موقعیت
عمومی عمل معلمان و به 
استناد وضعیت معلم در 

آموزش و پرورش و سازمان
متغییرهاي عام زندگی 
اجتماعی توانسته است تبیینی 
براي معلمی کردن به عنوان 

توانسته خود را در نقش معلم 
شغل سازمانی و اي داراي حرفه

متصور شود و بر تعهد اجتماعی
اي آن اساس نیازهاي حرفه

هاي واقعی را شناسایی و موقعیت
ن خود براب ایفاي در باره توا
اي قضاوتی مدلل کند نقش حرفه
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که از عمق و پوشش مناسبی . فراهم کندشغلیک 
.برخوردار است

هایی ارائه کرده که پاسخانجام تکالیف
حاصل جستجوي در منابع در 
دسترس و بازخوانی محدود 

. تجربه شخصی است

هاي ارائه شده قواعد در پاسخ
کلی پاسخگویی پژوهشی 
رعایت شده و سطحی عمیق 
از بازخوانی تجربه خود و 

. شوددیگري دیده می

هاي ارائه شده داراي بنیاد پاسخ
پژوهشی دقیقی است و ضمن 
بکارگیري زبان مناسب ارائه، از 
سازماندهی و حتی محتواي بدیع 

. برخوردار است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:اي آن به شرح ذیل سازمان یافته استزمان شانزده جلسهمحتواي مورد استفاده این درس در چارچوب 

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 

طرح ضرورت و جایگاه موضوع و ایجاد اول
انگیزه جهت پیگیري درس و ارزشـیابی  

تشخیصی و اعالم برنامه درس

معرفـی برنامـه و   سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربوط،شناسایی انتظارات دانشجویان، 
سرفصــل درس، تشــریح منطــق درس و کاربردهــاي آن بــراي معلمــان، معرفــی تکــالیف 

. عملکردي و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد

و بـراي معرفـی شـغل    » معلم«شرح معلمی کردن در شرایط امروز ایران و گستره مفهومی کردن تشریح معلمیدوم
.حرفه

در نهادهـاي  » کردنمعلمی«اي همه دانشجومعلمان موظفند به بررسی مقایسه:1تکلیف 
.مختلف جامعه اقدام و نتیجه را در جلسه آینده به کالس ارائه کنند

کـردن بـه عنـوان شـغل     تشریح معلمیسوم
سازمانی

وضعیت کنونی وظایف : تشریح و تبیین معلمی کردن و منطق آن بر اساس مقررات سازمانی
. و اختیارات معلم و سوابق تحولی آن

کـردن بـه عنـوان تعهـد     تشریح معلمیچهارم
اجتماعی

: تشریح و تبیین معلمی کردن و منطق آن بر اساس واقعیات و ضـروریات حیـات اجتمـاعی   
. ماعی معلم و تحوالت آن در ایرانهاي اجتوضعیت کنونی نقش

.کننددانشجویان به شناسایی یک فیلم معرف نقش معلم در جامعه اقدام می: 2تکلیف 

.ها و اقدامات و اخالق معلمی و جایگاه اجتماعی معلمانتشریح نقشکردن در کشورهاي غربیسابقه معلمیپنجم
.کنندمعلم در جامعه اقدام میدانشجویان به شناسایی یک فیلم معرف نقش: 2تکلیف 

.ها و اقدامات و اخالق معلمی و جایگاه اجتماعی معلمانتشریح نقشکردن در کشورهاي شرقیسابقه معلمیششم
.کننددانشجویان به شناسایی یک فیلم معرف نقش معلم در جامعه اقدام می: 3تکلیف 

زیسـت  معلمـان در رشـته  ... اي و اي، اجتماعی، فرهنگی، مشـاوره مدرسههاي تشریح نقشمنطق معلمی در رشته زیست شناسیهفتم
از واقعیت تا آرمان: ها در مدارس ایرانو چگونگی ایفاي آن نقششناسی

هـاي  معرفی درس پروژه پایانی دوره و تشریح چگونگی ساماندهی تجربه: فعالیت خاص
.کسب شده دوره تحصیلی براي تنظیم آن پروژه

هـا و  سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسـب تجربـه، روش  1: معلمان سرآمدد و استاتیهشتم
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.کردنالگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمی
عمل سه تن از معلمان سرآمد را در ارتبـاط بـا معلمـی    دانشجو معلم باید آموزه:4تکلیف 

.وب را به مدرس ارائه کندکردن خود تشریح نماید و گزارش مکت

در )گذشـته (معلمـان سـرآمد   استاتید و نهم
2: حوزه زیست شناسی

هـا و  سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسـب تجربـه، روش  
.کردنالگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمی

حـوزه  ) گذشـته (معلمان سرآمد اساتید و دهم
3: زیست شناسی

هـا و  سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسـب تجربـه، روش  
.کردنالگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمی

حـوزه  ) گذشـته (معلمان سرآمد اساتید و یازدهم
4: زیست شناسی

هـا و  سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسـب تجربـه، روش  
.کردناي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیالگوه

حـوزه  ) کنـونی (معلمان سرآمد اساتید و دوازدهم
5: زیست شناسی

هـا و  سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسـب تجربـه، روش  
.کردنالگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمی

حـوزه  ) کنـونی (سرآمد اساتید و معلمان سیزدهم
6: زیست شناسی

هـا و  سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسـب تجربـه، روش  
.کردنالگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمی

حـوزه  ) کنـونی (اساتید و معلمان سرآمد چهاردهم
7: زیست شناسی

هـا و  رایط کسـب تجربـه، روش  سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، ش
.کردنالگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمی

نظرسنجی و بررسی مقایسـه اي عمـل   پانزدهم
ــط   ــرآمد توسـ ــان سـ ــاتید و معلمـ اسـ

8: دانشجومعلمان زیست شناسی

هـا و  سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسـب تجربـه، روش  
.کردننوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیالگوهاي عمل، 

اسـاتید و  اي عمـل  هاي مقایسـه بررسیشانزدهم
توسط استادمعلمان سرآمد

بررسی عمل معلمی معلمان سرآمد و مقایسه آنان براي تشریح آنچه توفیـق آنـان را سـبب    
.هاي آن براي معلمان آیندهشده و آموزه

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
. شـود جانبه دانشـجومعلمان انجـام مـی   هاي کالس درس با محوریت آموزشگر و البته با مشارکت همهدر این درس، آموزش

کنـد و بخشـی   هاي مقرر به معرفی هر یک از موضوعات اقدام میآموزشگر در بخشی از درس بر بنیاد گفتارهاي درسی در نوبت
کنـد و  مد کنونی، فرصت آشنایی دانشجومعلمان و معلمان سرآمد را فـراهم مـی  دیگر از درس با شناسایی و دعوت از معلمان سرآ

به تشخیص آموزشگر و با اتخاذ تدابیر هدایتی، واگذاري معرفـی معلمـان   . کندفرصت گفتگوي آنان را ایجاد و آن را مدیریت می
ر اساس برنامه اعالم شـده بـه مطالعـه    دانشجوي این درس موظف است ب. تواند به دانشجومعلمان واگذار شودسرآمد گذشته می

همچنین، دانشجویان حق دارند بـه طـرح پرسـش بپردازنـد و     . منابع بپردازند و در گفتگوهاي هر جلسه با آمادگی مشارکت نماید
دقیقـه در کـالس درس بـه صـورت     10ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقت قبلـی، تـا   براي ارائه دیدگاه

شود که به تشخیص آموزشگر یـا بـه   هایی مطرح حال، در جلسات درس ممکن است پرسشدرعین. زمان یافته ارائه نظر کنندسا
تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایـان نیمسـال   درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می
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تواند براي همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروط بـه آنکـه   ها میاین قبیل پرسش. شودانجام و ارائه 
.درصد تکالیف مقرر درس تجاوز نکند50تعداد آنها از 

منابع آموزشی . 4
الزامی نیسـت؛ امـا آموزشـگر تـالش خواهـد کـرد منـابع مفیـد را         1398در این درس استفاده از منبع مکتوب تا سال -

استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوري و تایید شوراي گروه آموزشـی بـراي مـدت    . معرفی کندشناسایی و 
.مقرر، در همان رشته بالمانع است

هـاي  به دانشجومعلمان معرفی نمایند و نشـانی سـایت  » معلمان سرآمد«همه آموزشگران موظفند منابع و مستنداتی از -
همچنین، آموزشگر این درس موظف است به جستجوي اجتماعات تخصصی . ائه کنندمفید براي دریافت اطالعات را ار

معلمان مخصوصا در فضاي مجازي اقدام کند و موارد مفید را به دانشجویان معرفی و آنان را براي مشـارکت، تشـویق   
. کند

تاالر گفتگوي معلمان «ر اند تمامی دانشجومعلمان را براي عضویت دبه بعد موظف1394آموزشگران این درس از سال 
.در پورتال دانشگاه هدایت کنند و خود نیز در آن مشارکت نمایند» آینده

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

گیرد که در آن ارزشیابی پایانی در درس فلسفه معلمی در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت می: ارزشیابی پایانی
از گفتارهاي درس، گفتگوهاي کالسی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس ها و تجارب خوددانشجویان یادگیري

. کنندهاي آموزشگر، ارائه میدرس را بر اساس پرسش
آموزشگر در مواردي که . شودارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می: ارزشیابی تکالیف

. نشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی، به اصالح آن اقدام کننددهد تا دامصلحت بداند، اجازه می
: شودسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می

درصد امتیاز 50: ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس
درصد امتیاز 50: ـ آزمون پایانی

: سایر نکات
:درس مهم استمواردي که توجه به آن در این 

. آمادگی مدام براي گفتگوهاي کالس
. مشارکت جدي و موثر در مباحث کالس

. رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس
.رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی

.مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید
.شودتکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل میظرافت و زیبائی ظاهري 

.حتما اجرا گردد16و 15در صورت کاهش تعداد جلسات آموزشی در آن نیمسال الزم است که موضوع جلسات 
با توجه به اینکه تعداد زیادي از جلسات در حوزه زیست شناسی صورت گرفته و از اساتید و معلمان سرآمد زیست 
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شود و یا شناسایی آنها را دربر دارد، بهتر است اجراي درس به عهده استاد گروه زیست شناسی شناسی دعوت می
.باشد
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»زیست شناسیدر آموزش ریزي درسیبرنامه«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

مند و آموزش نظام. در آموزش و پرورش نوین استهاي اساسی، یکی از فعالیت»فرایند«ریزي درسی به عنوان یک برنامه
هاي عامالن فرایند تربیتی را هدایت توانند فعالیتچنین تدابیري می. گسترده، نیازمند آن است که با اتخاذ تدابیر قبلی همراه شود

ریزي درسی با برنامه. شودیده میریزي درسی نامهاي معلم و متعلم در موقعیت تربیتی، برنامهگر فعالیتاتخاذ تدابیر هدایت. کند
-ریز درسی بهرهبرنامه«ریزي درسی هم هاي متمرکز برنامهمعلم حتی در نظام. هاي ضروري معلم استاین معنا، یکی از فعالیت

مهم شود یادگیري استفاده از این پدیده چنین تکلیف و البته چنین اختیاري سبب می. است» ریز درسی اجراییبرنامه«یا » گیر
ریزي درسی براي ریزي درسی یا آشنائی با دانش آکادمیک برنامهدانستن زبان برنامه. حیات آموزشی براي معلمان ضروري گردد

اي در تولید ندارد و مصرف کننده صرف است، ضرورت شود معلم نقش عمدهمعلمان حتی در یک سیستم متمرکز که تصور می
هاي آموزشی متمرکز هم معلم شود و در بسیاري از این سطوح در نظامتعریف می» تلفسطوح مخ«دارد؛ زیرا برنامه درسی در 

پس معلم به جاي آنکه به حلقه سست زنجیره تعلیم و تربیت بدل شود، باید اتفاقا در نقش . نقش دارد) به شکل فردي یا جمعی(
تبدیل ) برنامه درسی پوچ(» پوچ«تواند به یک پدیده برنامه درسی در دستان معلم می. کننده آن ظاهر شودمقوم برنامه و تقویت

تواند آنچه در مرحله تولید به درستی تدوین شده است، را از دستور کار خارج کند یا به صورت غیر موثر یعنی معلم می. شود
ه زنجیره نظام آموزشی ترین حلقتواند به ضعیفمعلم می. اي معلم استپرهیز از این دام، یکی از لوازم عمل حرفه. آموزش دهد

هاي دیگران نیاز به همت به بار نشستن تالش. »ترین حلقه آنزنجیر، همانقدر قوت دارد که ضعیف«اند بدل شود و چنانکه گفته
معلمان آینده به دلیل چنین . و دقت معلم دارد تا محرومیت ناشی از حذف آنچه باید آموزش داده شود، بر شاگردان تحمیل نشود

کسب این . ریزي درسی آشنا شوند و بتوانند از فنون آن در عمل بهره بگیرندی نیاز دارند با مبانی، اصول و مراحل برنامهشرایط
براي تحقق دستاوردي، ضروري است . اي معلم در موقعیت مدرسه استمهارت به همراه فهم برنامه درسی، الزمه عمل حرفه

ریزي درسی آشنا هاي برنامههاي درسی و با برخی از اعمال و فعالیتهایی از برنامههمعلمان با منابع این حوزه علمی، با نمون
تواند به آنان کمک کند تا معلمان آینده در طول دوره چنین شرایطی می. هایی داشته باشندشوند و براي اقدام به آن، تمرین

ه، تصمیم گیري و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت هاي آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالع
. پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته هاي علمی و پژوهشی باشند

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

آموزش زیست شناسیدر ریزي درسی برنامه: نام درس

:پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
ریزي درسی هاي درسی مصوب، به برنامهریزي درسی اقدام کند و با تحلیل برنامهبه تشریح مبانی، اصول و مراحل برنامه

درسی هاي درسی حادث در مدرسه، قادر خواهد بود برنامهاجرایی دروس اقدام کند و ضمن تشخیص و تبیین انواع برنامه
همچنین، دانشجومعلم .  خود براي اداره یک درس را تولید و ارائه کند و به استناد دانش معتبر از برنامه خود دفاع نماید

ریزي درسی، قادر است به شیوه مناسبی دانش خود را در این موضوع به روز ضمن آشنایی با برخی منابع معتبر حوزه برنامه
.کند

3طح س2سطح 1سطح هامالك
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:شایستگی اساسی
PK 3-2&2-2کد

PCK 2-3کد

ـ فهم برنامه 
ریزي و برنامه

درسی

توانسته است به بیان تعاریفی 
ریزي از برنامه درسی و برنامه

. درسی اقدام کند

توانسته است به تبیین برنامه 
درسی بر اساس متغییرهاي 
مختلف متمایزکننده آن اقدام 
کند و تشریحی به زبان 

.خاص خود ارائه کند

توانسته است به شناسایی انواع 
هاي هاي درسی در موقعیتبرنامه

اي اقدام کند و مختلف مدرسه
گیري هر عوامل موثر بر شکل

یک از انواع برنامه درسی را 
تشریح و پیامدهاي آنها را آشکار 

. نماید

نقش معلمان 
ریزي در برنامه

درسی

توانسته است به شرح آنچه 
در منابع درس در ارتباط با 

. موضوع آمده است، اقدام کند

توانسته است به زوایایی از 
هاي معلمان توجه دهد نقش

که در منابع درس بر آنها 
تاکید نشده است و حاصل 

.مطالعه بیشتر است

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

یازهاي یادگیري به تبیین ن
دانشجومعلم براي ایفاي نقش 

.اي اقدام کندحرفه
هایی ارائه شده که پاسخانجام تکالیف

حاصل جستجوي در منابع در 
دسترس و بازخوانی محدود 

. تجربه شخصی است

هاي ارائه شده عالوه در پاسخ
بر رعایت قواعد کلی 
پاسخگویی پژوهشی، سطحی 

دیده عمیق از بازخوانی تجربه 
شود و بیان نهایی داراي می

. قابلیت پذیرش است

هاي ارائه شده داراي بنیاد پاسخ
پژوهشی دقیقی است و ضمن 
بکارگیري زبان مناسب ارائه، از 
سازماندهی و حتی محتواي بدیع 

. برخوردار است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:اي آن به شرح ذیل سازمان یافته استچارچوب زمان شانزده جلسهمحتواي مورد استفاده این درس در 

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 
طرح ضرورت و جایگاه موضـوع و ایجـاد   اول

انگیزه جهـت پیگیـري درس و ارزشـیابی    
تشخیصی و اعالم برنامه درس

معرفـی برنامـه و سرفصـل درس،    انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح دانـش مربـوط،  
تشریح منطق درس و کاربردهاي آن براي معلمان، معرفی تکالیف عملکـردي و چگـونگی ارزیـابی از    

. عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد
ریـزي، مطالعـه و اعـالم    دانشجویان درباره مفهوم، ضرورت، انواع، و عوامل مؤثر بر برنامه: 1تکلیف 

.کنندمکتوب مینظر 
، تشریح سطوح و )به عنوان یک علم(ریزي درسی شناسی و شرح گستره موضوعی حوزه برنامهمفهومریزي درسیتشریح برنامهدوم

-مشتمل بر نهادهاي برنامه(ریزي درسی هاي درسی و معرفی وضعیت ایران از حیث برنامهانواع برنامه
ریـزي  تشریح وضعیت چند کشور از حیث جایگـاه برنامـه  و) ریزي درسی، منابع معتبر و اشخاص مهم

.درسی
-شان تجربه میهاي درسی که دانشجویان در مدرسه تجربه کرده یا همتایانهایی از برنامهارائه نمونههاها و یادآوري تجربهارائه نمونهسوم

. کنند، و بحث در باره آنها بر اساس تجربه دانشجویان
اي را خواسته شود تا یکی از تجربیات مواجهه خـود بـا برنامـه درسـی مدرسـه     از دانشجو :2تکلیف 

یادآوري و آن را روایت و تحلیل کند و بر اساس آن تحلیل به معرفی انواع برنامه درسی در تجربه خود 
.اقدام نماید

-تبیین نقش معلم در تحقق انواع برنامـه چهارم
هاي درسی

ریـزي  برنامه) کارگزاران(هاي آموزشی و معرفی عوامل رسی در نظامهاي دتبیین سطوح و انواع برنامه
.هاي متفاوت برنامه درسی با تشریح وضعیت ایرانهاي گوناگون معلمان در ظهور شکلدرسی و نقش
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تواننـد  ریزي درسی نقش فعال داشته باشند و چگونـه مـی  چرا معلمان ایران باید در برنامه: 3تکلیف 
چنین کنند؟

شناسـی  ریزي درسی به عنوان عمل تولید برنامه درسی آشکار مشتمل بر موقعیتتشریح مراحل برنامهریزي درسیمراحل برنامهپنجم
دهـی  هاي یادگیري، سازمانو تعیین منطق تولید برنامه درسی، تعیین اهداف، انتخاب محتوا و فرصت

ي یادگیري، زمان برنامه درسی، مکان هاهاي ارائه محتوا و فرصتهاي یادگیري، شیوهمحتوا و فرصت
.برنامه درسی و ارزشیابی یادگیري مخاطبان) فضا و روابط(

یابی بـراي تولیـد   شناسی و منطقموقعیتششم
برنامه درسی

ابعاد (، شناخت جامعه )ابعاد مختلف حیات یادگیرنده(مخاطب شناسی مشتمل بر شناختموقعیت
) هاي محتوایی و روشی مورد تاکید استجنبه(، شناخت علم ...)مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادي و 

) زندگی در کره خاکی و الزامات آن(محیطی و شناخت زیست
هایی مطرح شود تا دانشجو به مطالعه مقاالت یا منابع علمی در زمینه موضوع پرسش: 4تکلیف 

.ه را مکتوب عرضه کندمنبع درس ارائه شده، اقدام کند و نتیج) هاي(بیش از آنچه در کتاب 
آزمون و شرح نسبت آن با اهداف برنامـه  هفتم

درسی
. آیداز تمام دروس قبلی به طور کتبی یا شفاهی آزمون به عمل می: آزمون

با اهداف ارتباط دارد، به طور عملی ) برنامه درسی آزمون شده(همزمان، تشریح اینکه چگونه آزمون 
.شودتبیین می

، )اعم از مراحل، منابع، انواع و اصول(درسی تشریح چگونگی تعیین اهداف در هنگام تولید برنامهاهداف برنامه درسیتعیین هشتم
- ها و نقش آنها در فرایند برنامهمعرفی انواع الگوهاي انتخاب اهداف، معرفی انواع هدف: مشتمل بر

هاي درسی به تناسب رشته نامهریزي درسی، شرح اصول انتخاب اهداف و معرفی برخی از اهداف بر
. تحصیلی دانشجویان

هاي یک درس بر اساس اصول تدوین تحلیل یک نمونه از اهداف و تبدیل آنها به هدف:5تکلیف 
.اهداف و ارائه کتبی آن است

-ریح انواع تجارب و فرصتهاي یادگیري؛ تشها و اصول انتخاب محتوا و فرصتتبیین ضرورت، روشهاي یادگیريانتخاب محتوا و فرصتنهم
.هاي یادگیري و نقش هر یک در یادگیري شاگردان

شناسایی یک فرصت یادگیري الزم براي یک هدف و بازسازي آن در قالبی دیگـر جهـت   :6تکلیف 
.استفاده شاگردان

ــازماندهم ــت س ــوا و فرص ــی محت ــاي ده ه
یادگیري

هـاي آن  و روش) مداومت، توالی و تعادلوحدت، (دهی و معرفی انواع، اصول تشریح ضرورت سازمان
.هاي یادگیري در سطح کالن و خردجهت سازماندهی فرصت

.تحلیل و ارزیابی سازماندهی یک درس واقعی بر اساس اصول سازماندهی محتوا:7تکلیف 
و اصول حاکم بـر هـر   ) سپهري(مجازي هاي ارائه محتوا در فضاي واقعی و فضايمعرفی انواع روشهاي یادگیري ارائه محتوا و فرصتیازدهم

.یک و آثار آنها بر مخاطبان برنامه درسی
تبیین زمان به عنوان عنصر برنامه درسی و اهمیت توجه به آن و تشریح انواع زمان در برنامه درسی و زمان برنامه درسیدوازدهم

.مه درسیگیري از زمان برناهاي درسی و چگونگی بهرهاصول تخصیص زمان به برنامه
را تحلیـل  ) همـین درس (ریـزي درسـی   هاي مورد انتظار درس برنامهنسبت زمان و هدف:8تکلیف 

.کنید
، تحلیل چگـونگی تـاثیر مکـان بـر     )فضاي فیزیکی، عوامل فعالیت و روابط بین آنها(شرح ابعاد مکان مکان برنامه درسیسیزدهم

.نسبت مکان و برنامه درسیهاي مربوط به فهمبرنامه درسی و شاگردان و ضرورت
هـاي آزمـون و   برنامه درسی آزمون شده و نقش آن در یادگیري و تحقق برنامه درسـی آَشـکار، روش  ارزشیابی یادگیري شاگردانچهاردهم

.ها و مزایا و معایب آنها در ارتباط با اهداف برنامه درسیسنجش پیشرفت تحصیلی، انواع آزمون

ــه پانزدهم ــراي برنام ــاي  اج ــام ه ــی در نظ درس
آموزشی

هاي اجرا، عوامل موثر بر اجرا، مقاومت، فرهنگ سازمانی، مجریان، اقدامات اساسی براي اجراي نظریه
شناخت وضعیت، آماده سازي عمومی و اختصاصـی، تـدارك نیـروي انسـانی، هـدایت و      : برنامه شامل
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.نظارت
هـایی ممکـن   هایی و با چه شکله چه علتمقاومت معلم در برابر تغییرات برنامه درسی ب:9تکلیف 

است ظهور یابد؟
مفهوم ارزشیابی برنامه، ضرورت ارزشیابی برنامه، روش هاي ارزشیابی برنامه، مراحل ارزشیابی برنامـه  ارزشیابی برنامه هاي آموزشی و درسیشانزدهم

.در نظام آموزشی، بازنگري در برنامه ها

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
شـود؛ هرچنـد کـه در هـر جلسـه درس دانشـجویان       هاي کالس درس با محوریت آموزشگر انجام میدر این درس، آموزش

همچنـین،  . اند بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعـه منـابع بپردازنـد و در مباحـث شـرکت نماینـد      مشارکت دارند و آنها موظف
ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود بـا درخواسـت تعیـین وقـت     رائه دیدگاهدانشجویان حق دارند به طرح پرسش بپردازند و براي ا

شود که به هایی مطرح حال، در جلسات درس ممکن است پرسشدرعین. دقیقه در کالس درس به ارائه نظر بپردازند10قبلی، تا 
ت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت تواند به صورتشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می

تواند براي همه یا برخی از دانشجویان جـایگزین تکـالیف درس   ها میاین قبیل پرسش. شودکتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه 
.درصد تجاوز نکند50گردد؛ مشروط به آنکه تعداد آنها از 

منابع آموزشی . 4
استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوري و تاییـد شـوراي   . ی استدر این درس استفاده از منبع مکتوب الزام-

.گروه آموزشی براي مدت مقرر در همان رشته بالمانع است
:شود، عبارتند ازبراي استفاده در این درس پیشنهاد می1395منابعی که تا پایان سال -

. به نشر: مشهد. متوسطهریزي آموزش مبانی برنامه): 1393. (اهللاپور، نعمتموسی
.سمت: تهران. ریزي درسیمقدمات برنامه): 1387. (ملکی، حسن

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
گیرد که در آن ریزي درسی در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میارزشیابی پایانی در درس برنامه: ارزشیابی پایانی

. کنندهاي آموزشگر، ارائه میالعه منابع و مباحثات کالس درس را بر اساس پرسشها و تجارب خود از مطدانشجویان یادگیري
شود و دستاورد آن جهت ارزشیابی ضمن نیمسال براي اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیري انجام می: ارزشیابی ضمن نیمسال

.شودارزشیابی نهایی بکارگرفته می
آموزشگر در مواردي که . شوندالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ میارزشیابی انجام تکالیف ک: ارزشیابی تکالیف

. دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کنندمصلحت بداند، اجازه می
: شودسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می

درصد امتیاز 25: ر کالسـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال د
درصد امیتاز 25: ـ آزمون ضمن نیمسال

درصد امتیاز 50: ـ آزمون پایانی

: سایر نکات
:مواردي که توجه به آن در این درس مهم است
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. آمادگی مدام براي گفتگوهاي کالس
. مشارکت جدي و موثر در مباحث کالس

. رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس
.اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملیرعایت

.مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید
.شودظرافت و زیبائی ظاهري تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می
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»تدریس در آموزش زیست شناسیراهبردهاي «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

اي بر کم هاي معلم حرفهاي است که دراختیار معلم است و شایستگیهاي آموزش و برنامه درسی، عرصهآموزش در تمامی نظام
شود تا معلمان به بدیل معلم در آموزش و اختیارات ناشی از آن سبب میفهم و پذیرش این نقش بی. گذاردو کیف آن تاثیر می

آشنایی معلم با راهبردهاي آموزش در رشته تخصصی، یکی از ابزارهاي . مجهز شوند» لیت اجتهاد در موقعیت تربیتیقاب«سالح 
مسئولیت معلم براي موثرساختن آموزش، موضوعی . الزم و ضروري براي دستیابی به شایستگی اجتهاد در موقعیت آموزشی است

هاي متنوع و متغییر است و چنین مسئولیتی را معلمان باید در موقعیتاست که در دیدگاههاي مختلف و متعارض آموزش مطرح 
هاي هاي علمی و از سوي دیگر نیازمند انطباق یافتهآموزشی به انجام رسانند که از سویی نیازمند عمل بر بنیاد دانش و یافته

و توانایی تبدیل این دانش به عمل در به همین علت، دانش در باره راهبردهاي آموزش. هاي خاص تربیتی استعلمی با موقعیت
آنچه دانشجومعلمان را براي . معلمان آینده براي هرگونه فعالیت موثر و موفق است» ابزار«ترین هاي آموزشی، ضروريموقعیت

هاي تبدیل دانش آموزش بهکند، کسب دانش در باره راهبردهاي آموزش در رشته تخصصی به همراه قابلیتموثربودن کمک می
در این درس، دانشجومعلمان . هاي شخصی و توان هنري استهاي واقعی بر اساس تجربههاي تدریس متناسب با موقعیتروش

شوند و هاي عملی آنها آشنا میبا انواع راهبردهاي آموزش با تشریح مبانی، اصول، مراحل و شرایط بکارگیري راهبردها و نمونه
. کنندیري آن دانش را کسب میتوان و تعهد الزم براي فهم و بکارگ

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

هاي اصول و  روش: پیشنیاز
تدریس

انفرادي: نحوه آموزش

Teaching Strategiesراهبردهاي آموزش: نام درس

:دانشجومعلم  قادر خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
تجربی از راهبردهاي آموزش در رشته تخصصی خود ارائه کند و چگونگی تدریس بر بنیاد فهمی مدلل و داراي شواهد

. هاي خود براي عمل در آن موقعیت دفاع کنداي را طراحی نماید و از ایدهیک راهبرد آموزش در یک موقعیت خاص رشته
شناسد و ضمن پایان این واحد یادگیري برخی از راهبردهاي آموزش رشته تخصصی خود را میهمچنین، دانشجومعلم در

هاي جستجوي دانش در این حوزه، دانش خود را روزآمد شناخت برخی منابع معتبر، قادر و متعهد است با بکارگیري روش
. کند

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 3-2&2-2کد

PCK 4-3&3-3کد

ـ شناخت 
راهبردهاي 

آموزش 

توانسته است به بیان تعاریفی 
از راهبرد آموزش و معرفی 
انواع آن اقدام کند و شرحی 
از هر راهبرد به استناد منابع 
درس و گفتارهاي کالس 

. ارائه نماید

به تبیین راهبردهاي آموزش 
اي بر اساس مدرسه

متغییرهاي مختلف 
مبتنی بر متمایزکننده آن 

کند و منابع علمی اقدام می
تشریحی به زبان خاص خود 

.نمایدارائه می

به توسعه دانش مربوط به 
راهبردهاي آموزش با مراجعه به 

کند و بر منابع دیگر اقدام می
بندي اساس تامالت خود، طبقه

دیگري از راهبردها در رشته 
تخصصی خود تنظیم و از آن دفاع 

.کندمی
بر تولید روش

- بنیاد آموزه

هاي راهبرد 
آموزش

توانسته است براي عمل در 
یک موقعیت، یک راهبرد را 
معرفی کند و براي دفاع از 
آن، شرح آنچه در منابع و 
مباحث درس در ارتباط با 
موضوع آمده است، مورد 

بر اساس یک موقعیت خاص 
معلم رشتهبه استناد نقش

عی تخصصی و متغییرهاي واق
موقعیت توانسته یک راهبرد 
متناسب را معرفی کند و از 
آن با استناد به منابع 

توانسته است خود را در نقش 
معلم تخصصی متصور شود و بر 

گیري در آن اساس به تصمیم
هاي واقعی یا فرضی اقدام موقعیت

فاي نقش و به عنوان معلم ای
اي که اي کند به گونهحرفه



٢٤٧

مخصوصا منابع خارج از (. استناد است
و استدالل شخصی ) درس

. دفاع نماید

فرد راهبردها را به طور منحصربه
براي موقعیت خاص تخصصی 

.بکار گرفته است
هایی ارائه کرده که پاسخانجام تکالیف

حاصل جستجوي در منابع در 
دسترس و بازخوانی محدود 

. تجربه شخصی است

هاي ارائه شده قواعد در پاسخ
کلی پاسخگویی پژوهشی 
رعایت شده و سطحی عمیق 

- از بازخوانی تجربه دیده می
. شود که قابل پذیرش است

هاي ارائه شده داراي بنیاد پاسخ
پژوهشی دقیقی است و ضمن 
بکارگیري زبان مناسب ارائه، از 
سازماندهی و حتی محتواي بدیع 

. برخوردار است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:اي آن به شرح ذیل سازمان یافته استمورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسهمحتواي 

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 
طرح ضرورت و جایگاه موضوع و ایجاد اول

انگیزه جهت پیگیري درس و ارزشـیابی  
تشخیصی و اعالم برنامه درس

معرفـی برنامـه و   دانش مربوط،شناسایی انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح 
سرفصــل درس، تشــریح منطــق درس و کاربردهــاي آن بــراي معلمــان، معرفــی تکــالیف 

. عملکردي و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد

هـا و تمایزهـاي   تاکید بر ارتباط(شناسی و شرح گستره موضوعی راهبردهاي آموزشمفهومتشریح چیستی و چرایی راهبرد آموزشدوم
اي، هـاي مدرسـه  ، تبیین کارکرد راهبردهاي آمـوزش در فعالیـت  )راهبرد آموزش با تدریس

هاي راهبردهاي آموزش، تشریح چارچوب معرفی راهبردهاي آموزش بنديمعرفی انواع طبقه
. در این درس

راهبردهـایی کـه در کـالس    اي همه دانشجومعلمان موظفند به بررسی مقایسه:1تکلیف 
و جلسـه  ) براي پنج راهبرد دسـته اول (شود اقدام نمایند و نتیجه را در جلسه هشتم ارائه می

همـه  (بـه صـورت شـفاهی و در جلسـه شـانزدهم      ) براي پنج راهبرد دسـته دوم (چهاردهم 
.به صورت کتبی ارائه کنند) گانهراهبردهاي یازده

رانی مبتنـی بـر سـخن   (آموزش مسـتقیم  سوم
)بهبودیافته

هـا و  گذاران، شرح مبانی نظري، معرفی اصول، زمینـه تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیان
شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایـران و  

.جهان
سـاس  گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر ا : عملی

.مطالعات قبلی
کنند و آن دانشجویان به شناسایی یک فیلم مرتبط با یکی از راهبردها اقدام می: 2تکلیف 

.دهندرا در جلسه پنجم نمایش می
هـا و  گذاران، شرح مبانی نظري، معرفی اصول، زمینـه تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیان)گفتگویی(آموزش مباحثه محور چهارم

رگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایـران و  شرایط بکا
.جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر اسـاس   : عملی

.مطالعات قبلی
هـا و  اصول، زمینـه گذاران، شرح مبانی نظري، معرفی تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانآموزش گروه محورپنجم

شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایـران و  
.جهان
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گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر اسـاس   : عملی
.مطالعات قبلی

نمایش فیلم: فعالیت خاص
مند از فناوري اطالعـات و  آموزش بهرهششم

ارتباطات
هـا و  گذاران، شرح مبانی نظري، معرفی اصول، زمینـه تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیان

شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایـران و  
.جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر اسـاس   : عملی
.عات قبلیمطال

هاي را به عمل آورید؟شما براي بکارگیري این راهبرد تصمیم دارید چه کوشش:3تکلیف 
هـا و  گذاران، شرح مبانی نظري، معرفی اصول، زمینـه تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانآموزش متکی به ظرفیت انتقاديهفتم

نی جایگاه راهبرد در ایـران و  شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنو
.جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر اسـاس   : عملی

.مطالعات قبلی
اي آزمـون یــادگیري و بررسـی مقایســه  هشتم

راهبردهاي آموزش
.برگزاري یک آزمون از مباحث جلسات گذشته به روش مورد نظر مدرس

گفتگوي جمعی جهت مقایسه راهبردهاي مورد بحث بر اساس تکـالیف  ایجاد فرصت براي 
.انجام شده

هـا و  گذاران، شرح مبانی نظري، معرفی اصول، زمینـه تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانآموزش مشاوره محورنهم
شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایـران و  

.جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر اسـاس   : عملی

.مطالعات قبلی
کننـد و آن را در جلسـه   دانشجویان به شناسایی یـک فـیلم مـرتبط اقـدام مـی     : 4تکلیف 

.دهنددوازدهم نمایش می
.گزارش نتایج آزمون و اعالم بازخورد مدرس: فعالیت خاص

هـا و  گذاران، شرح مبانی نظري، معرفی اصول، زمینـه تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانمحورآموزش شبکهدهم
شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایـران و  

.جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر اسـاس   : عملی

. مطالعات قبلی
هـا و  گذاران، شرح مبانی نظري، معرفی اصول، زمینـه تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانگیري کالسیآموزش مبتنی بر رايیازدهم

یت کنونی جایگاه راهبرد در ایـران و  شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضع
.جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر اسـاس   : عملی

.مطالعات قبلی
هـا و  گذاران، شرح مبانی نظري، معرفی اصول، زمینـه تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانهاي کوتاهآموزش مبتنی بر بازيدوازدهم

بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایـران و  شرایط 
.جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر اسـاس   : عملی

.مطالعات قبلی
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نمایش فیلم: فعالیت خاص

هـا و  گذاران، شرح مبانی نظري، معرفی اصول، زمینـه معرفی بنیانتشریح سابقه بکارگیري، آموزش مبتنی بر یادداشت تحلیلیسیزدهم
شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایـران و  

.جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر اسـاس   : عملی

.مطالعات قبلی
اي ي و بررسـی مقایســه آزمـون یــادگیر چهاردهم

راهبردهاي آموزش
.برگزاري یک آزمون از مباحث جلسات گذشته به روش مورد نظر مدرس

گانـه بـر اسـاس تکـالیف     ایجاد فرصت براي گفتگوي جمعی جهت مقایسه راهبردهاي پنج
.انجام شده

آموزش با واگذاري مسئولیت تدریس به پانزدهم
شاگردان 

هـا و  گذاران، شرح مبانی نظري، معرفی اصول، زمینـه معرفی بنیانتشریح سابقه بکارگیري، 
شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایـران و  

.جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر اسـاس   : عملی

.مطالعات قبلی
.یج آزمون و اعالم بازخورد مدرسگزارش نتا: فعالیت خاص

اي راهبردهاي آموزش بر اساس مبانی نظري، شـواهد پژوهشـی و الزامـات    بررسی مقایسهاي راهبردهاي آموزشبررسی مقایسهشانزدهم
.اجرایی و ارزیابی وضعیت آنها در مدارس ایران

ارائه گـزارش کتبـی مقایسـه راهبردهـاي آمـوزش توسـط       : فعالیت خاص
.دانشجویان

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
آموزشـگر در قالـب   . شـود جانبـه آموزشـگر ـ دانشـجو انجـام مـی      هاي کالس درس با مشارکت همـه در این درس، آموزش
کند و دانشجوي این درس موظـف اسـت بـر اسـاس     هاي مقرر به معرفی هر یک از راهبردها اقدام میگفتارهاي درسی در نوبت

همچنین، دانشجویان حـق دارنـد   . م شده به مطالعه منابع بپردازند و در گفتگوهاي هر جلسه با آمادگی مشارکت نمایدبرنامه اعال
دقیقـه در  10ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقـت قبلـی، تـا    به طرح پرسش بپردازند و براي ارائه دیدگاه

گـردد و بـه صـورت عملـی در بـاره      ت درس، یک مبحث به صورت نظري ارائـه مـی  در همه جلسا. کالس درس ارائه نظر کنند
هـایی مطـرح   حال، در جلسات درس ممکن اسـت پرسـش  درعین. شوداي ایران، بحث و گفتگو میبکارگیري آن در نظام مدرسه

صورت شفاهی در جلسه بعد یا تواند به شود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می
تواند براي همـه یـا برخـی از دانشـجویان جـایگزین      ها میاین قبیل پرسش. شودبه صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه 

.درصد تکالیف مقرر درس تجاوز نکند50تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعداد آنها از 

منابع آموزشی . 4
استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوري و تاییـد شـوراي   . از منبع مکتوب الزامی استدر این درس استفاده-

.گروه آموزشی براي مدت مقرر در همان رشته بالمانع است
:شود، عبارتند ازبراي استفاده در این درس پیشنهاد می1398منابعی که تا پایان سال -
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، ترجمه محمود مهرمحمدي و ابزارهایی براي تدریس: الگوهاي یادگیري): 1391. (و هاپکینز، د. جویس، ب؛ کالهون، ا
. سمت: تهران. لطفعلی عابدي

.مهرویستا: تهران. رویکردهاي تدریس): 1390. (و سولتیس، ج. فنسترمیچر، گ
:منبع تکمیلی

، ترجمه محمدرضـا سـرکارآرانی،   راهبردهایی براي آموزش اثربخش:الفباي مدیریت کالس درس): 1379. (ت. تابر، ر
.مدرسه: تهران

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
گیرد که در آن ارزشیابی پایانی در درس راهبردهاي آموزش در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت می: ارزشیابی پایانی

-مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس پرسشها و تجارب خود از کار عملی، دانشجویان یادگیري
. کنندهاي آموزشگر، ارائه می
شود و از سوي هاي بخش عملی درس را شامل میارزشیابی ضمن نیمسال از سویی تمام فعالیت: ارزشیابی ضمن نیمسال

گیرد و دستاورد هر دو قسمت انجام میبندي اعالم شدهدیگر براي اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیري بر اساس زمان
.شودجهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته می

آموزشگر در مواردي که . شودارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می: ارزشیابی تکالیف
. اصالح آن اقدام کننددهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی بهمصلحت بداند، اجازه می

: شودسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می
درصد امتیاز 30: ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس

درصد امیتاز 40: ـ آزمون ضمن نیمسال
درصد امتیاز 30: ـ آزمون پایانی

: سایر نکات
:استمواردي که توجه به آن در این درس مهم 

. آمادگی مدام براي گفتگوهاي کالس
. مشارکت جدي و موثر در مباحث کالس

. رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس
.رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی

.مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید
.شودبه صورت مکتوب به آموزشگر تحویل میظرافت و زیبائی ظاهري تکالیفی که 
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»در آموزش زیست شناسیطراحی آموزشی« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

مندي را طراحی کنند که تفاوت بتوانند در راستاي اهداف نظام آموزشی فرصت هاي یادگیري نظامبایدزیست شناسی معلمان 
دانش آموزان، و نیز تأثیرات بافت و زمینه اجتماعی بر یادگیري را مد نظر قرار داده هاي فردي، عالیق و روش هاي یادگیري

این امر مستلزم آن است که معلمان طراحی آموزشی را به عنوان یک رویکرد . وبتواند موفقیت یادگیرندگان را تضمین نماید
در چنین . زیابی در یک موقعیت هاي واقعی تجربه نمایندسیستمی بشناسند و بتوانند فرآیند آن را از مرحله شناسایی مسئله تا ار

خواهند زد و طرحهاي هاي یادگیري دستجاي اجراي طرح هاي از پیش تعیین شده، خود به خلق موقعیتشرایطی معلمان به
. اثربخشی را براي پاسخ به نیاز یادگیرندگان در موقعیت هاي منحصر بفرد تولید خواهند نمود

مشخصات درس
عملی-نظري:  نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

برنامه ریزي درسی در : پیشنیاز
آموزش زیست شناسی

طراحی آموزشی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
مؤلفه هاي طراحی آموزشی را به صورت نظام مند براي شناسایی، تحلیل، تصمیم گیري، و ارزیابی حل مسئله یادگیري 

.مورد استفاده قرار می دهددر آموزش زیست شناسی 

:شایستگی اساسی
ck&pk&pck 1-2کد&

2-2&1-3&2-3&4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك

مسئله تبیین شده است، تبیین مساله 
اما اطالعات جمع آوري 
شده از طریق نیاز سنجی 
و تحلیل آن از تبیین 
مسئله پشتیبانی نمی 

. کند

مسئله تبیین شده است، و 
اطالعات جمع آوري شده از 
طریق نیاز سنجی و تحلیل 
آن از تبیین مسئله پشتیبانی 

.می کند

مسئله تبیین شده است، و 
ه از اطالعات جمع آوري شد

طریق نیاز سنجی و تحلیل 
آن از تبیین مسئله پشتیبانی 
نموده و نشان می دهد که 
چگونه موقعیت ها و نیاز 
هاي متفاوت یادگیرندگان را 

.مورد توجه قرار داده است
فرایند شناسایی و تبیین طراحی

مشکل را تا / مسئله
تعیین تکالیف یادگیري 
عملیاتی نموده اما میان 
مراحل مختلف طراحی 
ارتباط نظام مندي وجود 

.   ندارد

فرایند شناسایی و تبیین 
مشکل را تا تعیین / مسئله

تکالیف یادگیري عملیاتی 
نموده و میان مراحل و مؤلفه 
هاي طراحی ارتباط نظام 

.دي وجود داردمن

فرایند طراحی آموزشی را در 
تمامی مراحل  به صورت 
نظام مند عملیاتی شده و 

مشکل، روش نیاز / مسئله
سنجی، اهداف آماج، محتوا و 
تکالیف یادگیري با توجه به 
تفاوت هاي فردي از یکدیگر 

. پشتیبانی می نمایند
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
کلیات طراحی آموزشی: اولفصل 

تعریف ضرورت و منطق طراحی آموزشی
)تحلیل،تصمیم گیري، راهبرد، ارزشیابی( مراحل طراحی آموزشی
گستره طراحی آموزشی

ارتباط تکنولوژي آموزشی با طراحی آموزشی
یادگیري با طراحی آموزشی/ ارتباط نظریه هاي آموزش

: تکالیف یادگیري
.پژوهشی در زمینه مباحث مطرح شده، تلخیص در قالب مقاله کوتاه و ارائه در کالس-علمی مطالعه حداقل سه منبع 

)تحلیل(فرایند طراحی آموزشی : فصل دوم
مشکل/ تعریف مسئله

مشکل/ شناسایی و تجزیه و تحلیل منبع مسئله
تجزیه و تحلیل نیازها

)الگوي ساندرز، الگوي هوتون، الگوي هناس( روشهاي نیازسنجی
تحلیل نیازهاي مربوط به یادگیرندگان

تحلیل نیازهاي مربوط به موقعیت
تعیین راه حلهاي ممکن 

: تکالیف یادگیري
را شناسایی و با ) معلمان، دانش آموزان، کارکنان، اولیاء( با بکارگیري یکی از روشهاي نیازسنجی، نیازهاي یکی از گروه ها 

. مسئله ارائه دهد/ تحلیل آن راه حل هایی براي مشکل
)تصمیم گیري(فرایند طراحی آموزشی : فصل سوم

تدوین اهداف آماج
دست یابی به اهداف آماجبازنگري در اهداف و تعیین اولویت 
مقایسه تحلیل نیازها و اهداف آماج

تبدیل اهداف آماج به اهداف و پیامدهاي یادگیري
اهداف آموزشی

محتواي آموزشی
تکالیف یادگیري

:تکالیف عملکردي
را اولویت اهداف آماج) تحلیل نیازها و تعیین راه حل مشکل یا مساله( با استفاده از گزارش تکلیف عملکردي فصل دوم.1

. بندي نموده و آنها را به پیامدهاي یادگیري تبدیل نماید
با توجه به اهداف آموزشی تدوین شده، محتواي اصلی و تکمیلی و تکالیف یادگیري با توجه را با توجه به انواع سبک .2

.هاي یادگیري تعیین نماید
)راهبرد(فرایند طراحی آموزشی : فصل چهارم



٢٥٣

در طراحی آموزشیبهره گیري از راهبرد 
راهبردهاي طراحی آموزشی بر اساس نوع محتوا) الف

تعیین طرح / ارزشیابی تکوینی/نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( به خاطر سپردن اطالعات) 1طراحی آموزشی 
)مدیریت آموزشی
/ ارزشیابی تکوینی/ وشتن تمرین و پرسشن/ تعیین رسانه/ طراحی( به کار گیري مهارت طبقه بندي مفاهیم ) 2طراحی آموزشی 

)تعیین طرح مدیریت آموزشی
تعیین طرح / ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( به کارگیري مهارت روش کار) 3طراحی آموزشی 
)مدیریت آموزشی
تعیین طرح / ارزشیابی تکوینی/ و پرسشنوشتن تمرین / تعیین رسانه/ طراحی( به کار گیري مهارت اصل) 4طراحی آموزشی 
)مدیریت آموزشی
تعیین طرح / ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( درك ارتباط مفهومی ) 5طراحی آموزشی 
)مدیریت آموزشی
تعیین طرح /  ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( درك ارتباط علت و معلولی ) 6طراحی آموزشی 
)مدیریت آموزشی
تعیین طرح مدیریت / ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( مهارتهاي تفکر برتر) 7طراحی آموزشی 

)آموزشی
راهبردهاي طراحی آموزشی بر اساس نیازهاي یادگیرندگان) ب
ویژه دانش آموزان فراگیر) 1
موزان تیزهوشویژه دانش آ) 2
ویژه دانش آموزان با مشکالت عاطفی شدید)3
راهبردهاي طراحی آموزشی بر اساس موقعیت) ج
ویژه کالسهاي چند پایه) 1
ویژه مسائل بومی خاص)2

: تکالیف عملکردي
حل طراحی آموزشی، و با در نظر گرفتن مرا) محتوا، نیازهاي یادگیرندگان و موقعیت( دو طرح آموزشی مبتنی بر یکی از راهبردها

.  تهیه نماید
)ارزشیابی(فرایند طراحی آموزشی :فصل پنجم

)چرا؟ چه موقع؟ به منظور چه هدفی؟ چگونه( منطق ارزشیابی طرح آموزشی
بازنگري توسط متخصص

ارزشیابی تکوینی
ارزشیابی نهایی

ارزشیابی از طرح آموزشی
تکالیف عملکردي

آموزشی و روش بازنگري طرحهاي آموزشی فصل چهارم تهیه مالك ها و سطوح کیفیت طرحهاي
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.ارزیابی نقاط ضعف و قوت طرحهاي تهیه شده در کالس و ارائه بازخورد براي اصالح آن
طراحی تعاملی پیام: فصل ششم

تعامل در آموزش
نظامهاي تعامل متکی بر انسان
نظامهاي تعامل متکی بر چاپ

شنیداري-نظامهاي تعامل متکی بر وسایل دیداري
نظامهاي تعامل متکی بر رایانه

:تکالیف یادگیري
.یک نمونه از گزارش مشاهدات کارورزي را بازنگري کند و  آن را بر اساس نظامهاي تعامل تحلیل نماید

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
روش مطالعه غیر مستقیم در قالب مطالعه موقعیت و تحلیل نقاد براي شناسایی و تبیین مسئله، تعیین نیاز یادگیرندگان و موقعیت 
یادگیري، روش مستقیم در مرور منابع علمی در زمینه نظریه هاي یادگیري، مدل هاي نیاز سنجی، و مدل هاي طراحی آموزشی 

براي طراحی، تولید و ارزیابی یک نمونه طراحی آموزشی از روش حل مسئله . شده استبراي طراحی و حل مسئله شناسایی 
. استفاده می شود

منابع آموزشی. 4
:کتاب ها

ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمت. راهبردها و فنون طراحی آموزشی، لشین، پوالك و رایگلوث.1
مه خدیجه علی آبادي، نشر داناگانیه، بریگز و ویگر، ترج: اصول طراحی آموزشی، نویسندگان.2
رمی زفسکی، ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمت: طراحی نظامهاي آموزشی، نویسنده.3
انتشارات بال. فتحی واجارگاه، آقازاده و ابوالقاسمی: نیازسنجی برنامه ریزي درسی مدرسه محور، نویسندگان.4

:مقاالت
هاشم فردانش و مرتضی : ، نویسندگانشناسایی الگوي طراحی آموزشی مطلوب براي آموزش هاي صنعتی: مقاله.5

8، شماره 1387سال . نشریه مطالعات برنامه درسی. کرمی
هاشم فردانش، : ، نویسندهرویکردهاي رفتارگرایی، شناخت گرایی و ساخت گراییطراحی آموزشی از منظر : مقاله.6

1377و بهار 1376نشریه علوم انسانی دانشگاه الزهرا، زمستان 
، نویسنده هاشم فردانش، نشریه مدرس نقد و بررسی دو دیدگاه سیستمی و ساخت گرایی در طراحی آموزشی: مقاله.7

1378پاییز . علوم انسانی 
i. Disigning Effective Hnstruction , Morroson, Ross & Kemp

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره5آزمون مباحث نظري : ارزشیابی پایانی
عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري و فعالیت هاي عملکردي پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت هاي : ارزشیابی فرآیند

نمره 5گروهی 
نمره 10مجموعه تکالیف عملکردي فردي و گروهی : کارتولیدي
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مبناي . ون پایان ترم انجام می شودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزم
.مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»طراحی واحد یادگیري در آموزش زیست شناسی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

نظام آموزشی فرصت هاي یادگیري نظامندي را طراحی کنند که تفاوت هاي فردي، بتوانند در راستاي اهدافمعلمان باید 
بتواند بافت و زمینه اجتماعی بر یادگیري را مد نظر قرار داده و، و نیز تأثیرات دانش آموزانعالیق و روش هاي یادگیري

آموزشی را به عنوان یک رویکرد سیستمی این امر مستلزم آن است که معلمان طراحی .موفقیت یادگیرندگان را تضمین نماید
در چنین شرایطی . بشناسند و بتوانند فرآیند آن را از مرحله شناساي مسئله تا ارزیابی در یک موقعیت هاي واقعی تجربه نمایند

خ به معلمان بجاي اجراي طرح هاي از پیش تعیین شده، خود به خلق موقعیت دست خواهند زد و طرحهاي اثربخشی را براي پاس
. نیاز یادگیرندگان در موقعیت هاي منحصر بفرد تولید خواهند کرد

مشخصات درس
عملی:  نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

طراحی آموزشی : پیشنیاز
در آموزش زیست شناسی

طراحی واحد یادگیري: نام درس

:قادر خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجو : پیامدهاي یادگیري/ اهداف

استاندارد هاي محتوا در یک حوزه یادگیري یک واحد یادگیري طراحی، تدوین، اجرا و و بر اساس نتایج / با تحلیل برنامه درسی
. ارزیابی آن را مورد بازنگري قرار دهد

:شایستگی اساسی
ck&pk&pck کد
2-1&2-2&1 -3

&2-3&4-3
3سطح2سطح1سطح هامالك

و منطق 
اهداف و 

محتوا

در تبیین چیستی، چرایی و چگونگی 
منطق واحد یادگیري ارتباط آن ها را با 
یکدیگر براي مشخص نمودن ماهیت 
اهداف و محتواي واحد یادگیري تعیین 

.تکلیف نکرده است

در تبیین چیستی، چرایی و 
چگونگی منطق واحد 
یادگیري ارتباط میان 
اهداف و محتواي واحد 

ص شده یادگیري مشخ
.است

چیستی، چرایی و چگونگی تبیین 
شده در منطق واحد یادگیري به 
وضوح براي اهداف و محتواي 
واحد یادگیري تعیین تکلیف نموده 

. است

واحد یادگیري طراحی شده شامل کلیه طراحی
مؤلفه ها است اما عناصر آن به صورت 
نظام مند و هماهنگ از یکدیگر 

.پشتیبانی نمی کند

یادگیري طراحی شده واحد 
شامل کلیه مؤلفه ها است 
و  عناصر داراي انسجام و 

.هماهنگی است

واحد یادگیري طراحی شده شامل 
کلیه مؤلفه ها است و  عناصر 
داراي انسجام و هماهنگی است 
به گونه اي که منطق واحد 
یادگیري در هر یک از عناصر 

. انعکاس یافته است
اجراي و ارزیابی واحد یادگیري گزارش نقد و ارزیابی 

منعکس کننده برخی از نقاط قوت و 
ضعف برجسته واحد یادگیري است و 

بهبود / پیشنهادات منجر به اصالح
.واحد یادگیري نمی شود

گزارش اجراي و ارزیابی 
واحد یادگیري منعکس 
کننده نقاط قوت و ضعف 
واحد یادگیري است و 
پیشنهادات منجر به ایجاد 

بیشتر واحد انسجام و

گزارش اجراي و ارزیابی واحد 
یادگیري منعکس کننده نقاط قوت 
و ضعف واحد یادگیري است و 
پیشنهادات منجر به ایجاد انسجام 
و تأثیر گذاري بیشتر بر نتایج 

.یادگیري دانش آموزان است
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.یادگیري شده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
طراحی واحد یادگیريکلیات : فصل اول

رویکرد برنامه درسی و ارتباط آن ساختار واحد یادگیري 
ارتباط واحد هاي یادگیري در ساختار یک موضوع درس

مدل و عناصر واحد یادگیري/ارتباط ساختار
)چرایی(منطق واحد یادگیري 

)چیستی(پیامد هاي یادگیري / اهداف
وسعت و توالی واحد یاگیري

)چگونگی(یادگیري فرصت هاي 
: تکلیف یادگیري

چند نمونه واحد هاي یادگیري را از منطر منطق واحدیادگیري و ارتباط اجزاء آن را با یکدیگر با توجه به منطق آن بررسی و 
.تحلیل و نقش آن را در هماهنگی عناصر واحد یادگري گزارش نماید

: تکلیف عملکردي
. ا با توجه به چیستی، چراي و چگونگی تدوین نمایدبراي یک واحد یادگیري متن منطق آن ر

استاندارد هاي محتوا و سازماندهی آن: فصل دوم
ایده کلیدي 

مفاهیم اساسی 
ترسیم نقشه مفهومی 

حقایق و اطالعات جزئی
مهارت هاي اساسی

ترسیم نمودار مهارت ها
با پیامد هاارتباط نقشه مفهومی، نمودار مهارت ها و حقایق و اطالعات جزئی 

تعیین سطح توانایی دانش آموزان 
بازتعریف پیامد هاي یادگیري

: تکلیف عملکردي
مهارت اساسی مرتبط با آن در / اهداف در برنامه درسی براي آموزش یک ایده کلیدي مفاهیم/ با تحلیل استاندارد هاي محتوا

ا را ترسیم و ارتباط حقایق و اطالعات جزئی را با آن به نمودار مهارت ه/ برنامه درسی یکی از موضوعات درسی نقشه مفهومی
.نمایش بگذارد
سازمان دهنده ها: فصل سوم

طبقه بندي پیامد هاي یادگیري
پایه/ دهنده مرکزيسازمان

وابسته به دنیا
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وابسته به مفهوم
وابسته به کاوشگري

وابسته به یادگیري
وابست به کاربرد ها

) ایده کلیدي(سازمان دهنده آموزشی
)انعطاف، قابلیت، تناسب(معیار ها 
شناسایی عنوان ها 
: تکلیف عملکردي

. نمودار مهارت ها روش سازمان دهنده را براي تولید واحد یادگیري مشخص و آن را تبیین نماید/ با توجه به نقشه مفهومی
فرصت هاي یادگیري : فصل چهارم

کلی/ انتخاب راهبرد آموزشی اصلی
انتظارات عملکردي
پرسش هاي اساسی

اجتماعی/ بافت و زمینه فرهنگی
دانش و تجربیات پیشین 

برانگیختن
سبک هاي یادگیري

مهارت هاي فراشناخت
تکالیف یادگیري 

نظم منطقی فرصت هاي یادگیري
: تکلیف عملکردي

فتن انتظارات عملکردي، سبک هاي با توجه به سازمان دهنده هاي مشخص شده فرصت هاي یادگیري را با در نظر گر
.طراحی و تولید نماید... یادگیري، مهارت هاي فراشناختی و

ارزشیابی: فصل پنجم
پیامد هاي یادگیري و مالك هاي سنجش

راهبرد هاي سنجش
رسمی

غیر رسمی
خود ارزیابی

ارزشیابی توسط همساالن
ارزشیابی توسط معلم

ارزشیابی از واحد یادگیري
دگیري  را بهبود دهیم؟چگونه یا

: تکلیف عملکردي
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. پیامد هاي یادگیري واحد یادگیري طراحی شده را در قالب راهبرد هاي رسمی و غیر رسمی تدوین نماید.1
/ واحد یادگیري طراحی شده را در یک موقعیت آموزشی اجرا و نتایج ارزشیابی از عملکرد یادگیرندگان را براي اصالح.2

. ارتقاء واحد یادگیري مورد استفاده قرار دهد

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
د یادگیري، و از روش حل مسئله براي از روش مستقیم براي مطالعه و تحلیل برنامه درسی و سایر منابع علمی براي طراحی واح

. طراحی، تولید و ارزیابی یک نمونه واحد یادگیري می شود
منابع آموزشی. 4

-:منبع اصلی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
.... آزمون مباحث نظري : ارزشیابی پایانی
- ردي پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري و فعالیت هاي عملک: ارزشیابی فرآیند

نمره 6هاي گروهی 
نمره 14مجموعه تکالیف عملکردي فردي و گروهی : کارتولیدي

مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود
. ك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده استمال) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»در آموزش زیست شناسیسازيهاي تحصیلی و آزمونآزمون« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

کسـب  سنجش در برنامه درسی فعالیتی مستمر و برنامه ریزي شده است که نتایج آن، نه تنها انعکاس دهند سطح توانایی هـاي  
شده از سوي دانش آموزان است بلکه، باید بتواند اطالعات الزم را براي ارزیابی برنامه درسی، فرصت هاي یـادگیري و قضـاوت   

توانایی دانشجویان در تهیه طرح سنجش متناسب با اهـداف یـادگیري و سـطوح آن، شـیوه     . اي از سوي معلم تدارك ببیندحرفه
و اعتبار آن، و نحوه استفاده از آزمون هاي هنجار شده به آنان کمک می نماید تـا متناسـب بـا    تهیه انواع آزمون و بررسی پایایی 

اهداف برنامه درسی، موقعیت آموزشی و ویژگی یادگیرندگان از انواع آزمون ها براي ارزیابی سطح توانـایی هـاي کسـب شـده از     
.مایندسوي دانش آموزان استفاده نموده و براي ارتقاء آن برنامه ریزي ن

مشخصات درس
عملی-نظري:  نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

-:پیشنیاز

سازيهاي تحصیلی و آزمونآزمون: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
محتوا تدوین نموده و متناسب با ظرفیت هاي موضوع / براي یک موضوع درسی جدول دوبعدي را بر اساس اهداف

. درسی از انواع ازمون ها براي سنجش عملکرد دانش آموزان در سطوح مختلف استفاده نماید
بار یافته ها را با توجه به روش آزمون هاي اجرا شده را به جهت پایایی و روایی بررسی و میزان اعت/ یافته هاي پژوهشی

.هاي بکارگرفته شده گزارش کند

:شایستگی اساسی
ck&pck 2&1-1کد -
1&1-3&3-3&4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك
جدول دو 

بعدي
در جدول دو بعدي تهیه 

انواع / شده سطوح اهداف
محتوا مورد توجه قرار 

/ گرفته اما رابطه نوع آزمون
/ سئواالت با سطوح اهداف

انواع محتوا در نظر گرفته 
. نشده است

در جدول دو بعدي تهیه شده 
انواع محتوا / سطوح اهداف

مورد توجه قرار گرفته اما 
سئواالت / رابطه نوع آزمون

انواع محتوا / اهدافبا سطوح
در نظر گرفته شده است و در 

/ این رابطه ماهیت هدف
محتوا مورد توجه قرار گرفته 

.است

در جدول دو بعدي تهیه شده 
انواع محتوا مورد / سطوح اهداف

توجه قرار گرفته اما رابطه نوع 
/ سئواالت با سطوح اهداف/ آزمون

انواع محتوا در نظر گرفته شده 
واالت با توجه به سئ/است و آزمون
محتوا از تنوع / ماهیت هدف

برخوردار است و امکان پاسخ به 
تفاوت هاي فردي را فراهم می 

.کند
تجزیه و 

تحلیل آزمون
در تجزیه و تحلیل گزارش 
هاي پژوهشی پایایی و 
روایی آزمون ها را با 
یکدیگر مقایسه نموده اما 

در تجزیه و تحلیل گزارش 
هاي پژوهشی پایایی و روایی 
آزمون ها را با یکدیگر 
مقایسه نموده وارتباط آن را 

در تجزیه و تحلیل گزارش هاي 
پژوهشی پایایی و روایی آزمون 

به هاي مورد استفاده را با توجه 
نتایج پژوهش گزارش نموده و 
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ارتباط آن را با نتایج 
پژوهش گزارش نکرده 

است 

با نتایج پژوهش گزارش کرده 
است

پیشنهادات اصالحی براي استفاده 
از آزمون ها یا باال بردن میزان 
پایایی و روایی را نیز ارائه نموده 

. است
آزمون 

عملکردي
طراحی آزمون عملکردي 
با رعایت ویژگی ها صورت 
گرفته است اما براي تفسیر 
نتایج نتوانسته است مالك 
ها و سطوح عملکرد را به 
صورت واضح تبیین و نتایج 
را بر اساس آن تفسیر 

. نماید

طراحی آزمون عملکردي با 
رعایت ویژگی ها صورت 
گرفته است و در تفسیر نتایج 

رد را مالك ها و سطوح عملک
به صورت واضح تبیین و 
نتایج را بر اساس آن تفسیر 

.نموده است

طراحی آزمون عملکردي با رعایت 
ویژگی ها صورت گرفته است و 
براي تفسیر نتایج مالك ها و 
سطوح عملکرد را به صورت واضح 
تبیین نموده و تفسیر نتایج نشان 
دهنده لحاظ نمودن تفاوت هاي 
فردي در سطح بندي عملکرد 

.دانش آموزان است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
دسته بندي آزمون ها: فصل اول

مفاهیم پایه 
: انواع آزمون ها از نظر

)معلم ساخته–استاندارد (ساخت 
)تدریسقبل، ابتدا، حین و پایان : تشخیصی، تکوینی و پایانی یا دسته بندي( ، زمان اجرا)گروهی-فردي(اجرا 

) قدرت-سرعت(، هدف ...)پیشرفت تحصیلی، استعداد، هوش، شخصیت، رغبت و (کاربرد 
)طبقه بندي اهداف(پوشش اهداف 

)ذهنی-عینی(تصحیح 
)وابسته و ناوابسته(وابستگی به فرهنگ 

)کاغذي، عملی-شفاهی، مداد(فعالیت آزمودنی 
: تکالیف یادگیري

نواع آزمون ها را مطالعه و نقاط قوت و ضعف هر یک را در قالب یک مقاله کوتاه به چند مقاله علمی پژوهشی در خصوص ا
. همراه نقد و نظر شخصی ارائه نماید

طرح ریزي آزمون: فصل دوم
:بودجه بندي محتواي آموزشی

برپایه اهداف 
سرفصل ها 

آزمون ها / ساخت جدول دو بعدي اهداف و سئواالت
آزمون ها / ساخت جدول دو بعدي سرفصل ها و سئواالت

براي سنجش نگرش ها ) ویژگی ها(صفات / تهیه جدول مشخصات
:تکالیف عملکردي
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دو نمونه جدول بودجه بندي یکی بر اساس اهداف و دیگري بر اساس سرفصل ها را براي یک موضوع درسی تهیه و مشخص 
کالس بر روي موضوعات و درس : توصیه. راي ارزشیابی اهداف و محتوا استفاده می کندسئواالتی ب/نماید از چه نوع آزمون هایی

. هاي مختلف جدول دو بعدي را تهیه کنند
تجزیه و تحلیل آزمون ها: فصل سوم

انواع اعتبار، انواع روایی
محاسبه شاخص هاي مرکزي و پراکندگی
 برپایه نظریه کالسیک (بررسی سطح دشواري و تمیز پرسش ها و کل آزمونT=X-E(
 محاسبه اعتبار آزمون
 محاسبه روایی آزمون
ساخت بانک پرسش

:تکالیف یادگیري
نتایج چند گزارش هاي علمی در زمینه محاسبه شاخص هاي آماري، روش هاي محاسبه پایایی و روایی را مطالعه و با مقایسه 

روش هاي بکارگرفته شده در خصوص میزان اعتبار و پایایی آزمون هاي بکارگرفته شده و نتایج گزارش شده با ساستفاده از 
. شواهد علمی اظهار نظر کند

: ديتکلیف عملکر
نتایج یک آزمون برگزار شده در سطح کالس درس را از جهت روایی و پایایی نتایج مورد بررسی قرار داده و نتایج آن را به همراه 

.پیشنهادات گزارش کند
تهیه یک نمونه آزمون براي سنجش یادگیري دانش آموزان در یکی از مباحث درسی، اجرا بررسی میزان پایایی و اعتبار آن 

روش ها و ابزار هاي جدید در سنجش: چهارمفصل 
آزمون کتبی عملکردي
آزمون شناسایی
آزمون موقعیت شبیه سازي شده
نمونه کار
فهرست وارسی
مقیاس درجه بندي
 واقعه نگاري
سنجش رفتار
 پوشه کار
ابزار هاي فوق/ روش تعیین روایی و اعتبار روش ها

:تکالیف یادگیري
یک نمونه پوشه کار دانش آموزي را تحلیل و نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی و با استفاده از روش هاي ارائه شده در منابع 

. علمی پوشه کار را حاشیه نویسی و ارائه نماید
.بر اساس جدول دوبعدي تهیه شده در فصل دوم یک نمونه آزمون عملکردي طراحی، اجرا و نتایج آن را گزارش کند
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آزمون هاي هنجار شده: فصل ششم
)نورم(مفهوم هنجار

بخشی9ملی؛ محلی، سنی، کالسی، درصدي، نمره تراز شده، نمره ( انواع نورم 
انتحاب گروه، مراحل ساخت یک آزمون استاندارد هنجار شده

.انواع نیمرخ ها، بایدها و نبایدهاي استفاده از آزمون هاي هنجار شده
... چون استعداد، هوش، خالقیت، رغبت، مهارت هاي زبانی، ریاضی: بستن یک یا چند ابزار هنجار شدهآشنایی و به کار

اشنایی با آزمون هاي زبان، ریاضی، علوم در سطح بین المللی
: تکلیف یادگیري

نتایج اجراي آزمون هاي هنجار شده در سطح ملی یا بین المللی را با مراجعه به مقاالت ارائه شده در این زمینه مطالعه و یافته 
. هاي آن را همراه با اظهار نظر شخصی ارائه کند

. گزارش کندنمونه اي از آزمون هاي هنجار شده را بر روي یکی گروه از دانش آموزان اجرا و نتایج آن را تحلیل و

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
از روش حل . آزمون/ روش مطالعه مستقیم و فردي در مطالعه گزارش هاي پژوهشی و بررسی میزان اعتبار یافته هاي پژوهش
. مسئله براي طراحی، اجرا و تفسیر آزمون عملکردي و از پروژه براي تولید جدول دوبعدي استفاده می شود

آموزشیمنابع . 4
.، نشر دوران1389سنجش فرآیند و فرآورده یادگیري، روش هاي قدیم و جدید، علی اکبر سیف، 

. ، نشر دوران1385اندازه گیري، سنجش و ارزشیابی آموزشی، علی اکبر سیف، 
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره5آزمون مباحث نظري : ارزشیابی پایانی
نشجو در فعالیت هاي یادگیري و فعالیت هاي عملکردي پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت هاي عملکرد دا: ارزشیابی فرآیند

نمره 5گروهی 
نمره 10مجموعه تکالیف عملکردي فردي و گروهی : کارتولیدي

مبناي .ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود
. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»تحلیل محتواي مواد آموزشی در آموزش زیست شناسی «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

درك دانشجویان نسبت به مالك هایی که کیفیت مواد آموزشی بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می گیرد این امکان را فراهم می 
کند تا آنان نقاط قوت و کاستی هاي مواد آموزشی را شناسایی کنند و آن را با اقتضائات محیط یادگیري و نیاز دانش آموزان  

تحلیل مواد آموزشی زمینه مشارکت در فرایند تولید مواد آموزشی را آینده افزایش می دهد و کسب تجربه در زمینه. تطبیق دهند
منجر به شکل گیري ظرفیت در سطح مدارس و مناطق آموزشی براي فاصله گرفتن از سیستم متمرکز فعلی در نظام آموزشی و 

.. رفتن به سمت کاهش تمرکز می شود
مشخصات درس

عملی-نظري: نوع درس
2: عداد واحدت

ساعت48: زمان درس
برنامه ریزي درسی : پیشنیاز

در آموزش زیست شناسی
: نحوه تدریس

در آموزش زیست شناسیتحلیل محتواي مواد آموزشی:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
سازگاري مواد آموزشی تدوین شده با برنامه درسی را /با تحلیل ساختار برنامه درسی، میزان همخوانی

.  شناسایی و گزارش نماید
با استفاده از روش هاي کمی و کیفی تحلیل محتوا، موادآموزشی را به جهت تبعیت از مالك هاي در 

. دو بعد ظاهري و سازماندهی محتوا مورد ارزیابی قرار دهد

:شایستگی اساسی
pck 3-2&3- 1کد&

4-3
3سطح2سطح1سطح هامالك

تحلیل برنامه 
درسی

ساختار میزان ارتباط میان 
برنامه درسی و مواد 
آموزشی را بدون تحلیل 
عناصر برنامه درسی و تأثیر 
آن در سازماندهی مواد 
آموزشی گزارش نموده 

.است

ارتباط میان ساختار برنامه 
درسی و مواد آموزشی را با 
تحلیل عناصر برنامه درسی و 
تأثیر آن در سازماندهی مواد 

.آموزشی گزارش نموده است

میان ساختار برنامه ارتباط 
درسی و مواد آموزشی را با 
توجه به سازگاري این عناصر 
با مواد آموزشی و نقش  آن 
در یادگیري گزارش نموده 

.است

روش هاي 
تحلیل محتوا

صرفاً از روش هاي کمی 
براي تحلیل مواد آموزشی 
استفاده کرده و این تحلیل 
را بیشتر بر ویژگی هاي 

از روش هاي کمی و کیفی 
براي تحلیل مواد آموزشی 
استفاده کرده و نشان داده 
است که ارتباط روش و نوع 

از روش هاي کمی و کیفی 
در تحلیل مواد آموزشی 

رابطه روش استفاده کرده و 
هاي تحلیل محتوا را با نوع 
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ظاهري مواد آموزشی 
.مرکز نموده استمت

محتوا را مش شناسد اما 
تحلیل خود برخی از مالك 
ها در هر یک از دو بعد را 

.متمرکز نموده است

محتوا و مالك ها در هر یک 
از دو بعد مد نظر قرار داده 

.است

مالك هاي 
تحلیل

تحلیل انجام شده نشان 
می دهد که نسبت به 
مالك هاي تحلیل محتوا و 
نقش آن در شکل دادن 
مواد آموزشی که تأثیر 
تعیین کننده اي بر 

. یادگیري دارد آگاه نیست

تحلیل انجام شده نشان می 
دهد که از مالك هاي تحلیل 
محتوا و تأثیر آن در شکل 
دهی مواد آموزشی که از 
یادگیري عمیق پشتیبانی می 

. کند آگاه است

تحلیل انجام شده نشان می 
دهد که  از مالك هاي 
تحلیل محتوا و تأثیر آن در 
سازماندهی مواد آموزشی بر 
اساس  جهت گیري هاي 

درسی آگاه استبرنامه 

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

زیست شناسی درسیساختار برنامه: فصل اول

درسیرویکرد برنامه-1

اهداف برنامه-2

اصول حاکم برانتخاب و سازماندهی محتوا-3

یادگیري–هاي یاددهی روش-4

یابیروش هاي ارزش-5

مواد آموزشی در برنامه درسی-6

:یادگیريتکلیف 

و پژوهش هاي انجام شده در زمینه تحلیل محتواي کتاب هاي درسی و ) مقاالت کتاب ها(مطالعه منابع برنامه ریزي درسی 
مطالعه مشارکت . نقاط قوت و ضعف در یادگیري دانش آموزان دوره متوسه اول و دوم/ تهیه گزارشی از نقش  مواد آموزشی

. زشی در سایر کشور هامعلمان در طراحی و تدوین مواد آمو

:تکلیف عملکردي

.ساختار برنامه درسی  زیست شناسی را به جهت نقش هر یک از عناصر در سازماندهی مواد آموزشی بررسی و گزارش کند

روش هاي تحلیل محتوا: فصل دوم
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هاي تحلیل محتوامفاهیم، اصول و تکنیک-

روش هاي کمی در تحلیل محتوا-

مراحل روش تحلیل کمی-

عتبار یافته هاا-

روش هاي کیفی در تحلیل محتوا-

مراحل روش تحلیل کیفی-

اعتبار یافته ها-

:تکلیف یادگیري

و نحوه ..) کتاب، فیلم، مقاله نرم افزار و(مطالعه حداقل دو گزارش پژوهشی در زمینه تحلیل محتواي مواد آموزشی .1

استفاده از روش هاي کمی و کیفی در تحلیل مطالعه و نظر خود را در مورد یافته هاي هر یک از این دو روش در 
. ه کندشناسایی نقاط قوت و ضعف محتوا به همراه پیشنهادات ارائ

با .2

:تکلیف عملکردي

یک نمونه از مواد آموزشی مربوط به زیست شناسی  را انتخاب و با استفاده از روش هاي کمی و کیفی آن را تحلیل و یافته ها را 

. گزارش نماید

تحلیل محتواي مواد آموزشی: فصل سوم

. محتواتحلیل یکی از موضوعات درسی زیست شناسی در دو بعد ظاهري و سازماندهی

: مقوله هاي مورد بررسی در بعد ظاهري-

صفحه آرایی-

قلم و فونت-

تصاویر گرافیکی و پویا نمایی-

جداول و نمودار ها-

ویژگی هاي فنی-
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: مقوله هاي مورد بررسی در بعد سازماندهی محتوا-

توالی-
اعتبار-
تعادل -
پوشش اهداف-
فرصت ها و تکالیف یادگیري-
راهبرد هاي آموزش -
هاي ارزشیابیراهبرد -
:تکلیف عملکردي

دانشجو می تواند یکی از دروس زیست شناسی  را انتخاب کند و در مرحله اول ارتباط مواد آموزشی با عناصر برنامه درسی و 
در مرحله دوم نیز هر یک از مواد آموزشی را بر اساس مالك ها درهر یک از دو بعد . چگونگی تحقق آن را مورد بررسی قرار دهد

تحلیل هاي انجام شده به جهت استفاده از روش هاي کمی . ماندهی محتوا و ویژگی هاي ظاهري مورد بررسی قرار می دهدساز
. و کیفی و مالك هاي هر یک از دو روش به صورت گروهی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
روش هاي بکارگرفته شده در / منابع علمی در زمینه روش هاي تحلیل محتوامطالعه فردي و تهیه خالصه نظام مند از 

استفاده از شیوه مشارکتی در . پژوهش هاي تحلیل محتوا و ارائه آن در سمینار هاي کالسی یا در سطح واحد آموزشی
/ محیط آموزشیشرکت در سمینار هایی که در. ارزیابی فعالیت هاي فردي و گروهی بر اساس مالك هاي تحلیل محتوا

.مراکز علمی و اظهار نظر در مورد گزارش هاي ارائه شده

منابع آموزشی. 4
تحلیل ). 1380(آر-هولستی، ال......... اصول و مبانی برنامه ریزي درسی،). 1388(کوروش فتحی واجارگاه، : منبع اصلی

. تهران چاپ دوم. دانشگاه عالمه طباطباییانتشارات. ترجمه نادر ساالر زاده امیر. محتوا در علوم اجتماعی و اسانی
چاپ . انتشارات آموزش امیر. راهنماي عمل تحلیل محتواي رسانه هاي آموزشی). 1381(نوریان، محمد : منبع فرعی

/ مقاالت فصل نامه برنامه درسی و نوآوري هاي آموزشی در زمینه تحلیل محتواي برنامه هاي درسی و کتاب هاي درسی.اول
.زشی دوره ابتدایی، مواد آموزشی دوره ابتداییمواد آمو
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره5آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 5عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها : ارزشیابی فرآیند

نمره 10کردي مجموعه تکالیف عمل: ارزیابی پوشه کار
مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»1اطالعات و ارتباطات در زیست شناسیکاربرد فناوري «درس سرفصل
معرفی درس و منطق آن.1

اي با فناوري اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداري از ابعاد گوناگونی از سواد از زندگی بشر در عصر کنونی به گونه
اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب سواد رسانه اي، سواد رایانه، سواد فناوري، سواد دیجیتال، سوادجمله سواد اطالعاتی، 

لذا . هاي رسمی وارد گردداطالعات و ارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزشفناوريضرورت توجه به. گرددمی
شناسی که رو معلمان زیستاز این. آموزان امروز وشهروندان فردا استمندي از این بعد سواد یکی از نیازهاي دانشآشنایی و بهره

ها و سواد الزم در آموزان را براي ورود به عرصه زندگی دارند، خود نیز باید ضمن برخورداري از شایستگیوظیفه آماده سازي دانش
- هاي یاددهیهاي خود بهره گیرند و با تلفیق این فناوري در فرصتي فناوري اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزشحوزه

آموزان را آموزش دهند که چگونه خود را براي استفاده گیري از افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانشوه بر بهرهیادگیري عال
. آمده بواسطه این فناوري در زندگی آماده کنندهاي پیشصحیح از فرصت

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
واحدي1درس 3: تعداد واحد
48هر واحد : زمان درس
144مجموع   ساعت در 

ساعت
مهارت هاي هفتگانه: پیشنیاز

1کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در زیست شناسی: نام درس

: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
در ICTدرك - 1مولفه  6ها دانشجو معلمان زیست شناسی در جدول شایستگی

-5هاي فاوا ، مهارت-4پداگوژي ، -3برنامه درسی و ارزشیابی ، -2آموزش ، 
به شرح 13یادگیري حرفه اي معلم  در سواد فناوري-6سازمان بندي و مدیریت  و 

.باشدجدول زیر می

)تولید دانش(3سطح )تعمیق دانش(2سطح )سواد فناوري(1سطح مالك ها
در ICTدرك 

آموزش
هاآگاهی از سیاست

3سطح 2سطح 1سطح 
تعدادي هاي ملی، با آگاهی از سیاست

را براي حمایت راهکار و روش
هاي کالسی رشته خود  از این فعالیت

.ها، پیشنهاد نمایدسیاست

،  تعدادي هاي ملیبا آگاهی از سیاست
را براي تطابق عملیاتی راهکار و روشِ

کالسی رشته هاي و حمایت  فعالیت
.هاي فوق، پیشنهاد نمایدخود از سیاست

هاي ملی،  با آگاهی از سیاست
هاي فهرستی از راهکارها و روش

را براي تطابق و عملیاتی ماهرانه
هاي کالسی رشته حمایت  فعالیت
هاي فوق، پیشنهاد خود از سیاست

.نماید
هاي مهارت
فاوا

ابزارهاي پایه

3سطح 2سطح 1سطح 

استفاده از فاوا  براي یادگیري کارآتر و موثرتر: سواد فناوري 13
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تعدادي از سخت عملکرد و نحوه کار 
، نرم افزارها و نرم افزارهاي پایه

افزارهاي کاربردي تولیدي، مرورگرهاي 
وب، نرم افزارهاي ارتباطی، نرم 

هاي کاربردي افزارهاي ارائه و برنامه
.همتایان خود نمایش دهدمدیریت را به 

ضمن اگاهی از عملکرد و نحوه کار 
رهاي پایه، نرم سخت افزارها و نرم افزا

افزارهاي کاربردي تولیدي، مرورگرهاي 
وب، نرم افزارهاي ارتباطی، نرم 

هاي کاربردي افزارهاي ارائه و برنامه
آموزشی مبتنی بر سه فعالیتمدیریت، 

.ها را طراحی نمایداستفاده از آن

هاي آموزشی طراحی شدهفعالیت
افزارها و مبتنی بر استفاده از نرم
در حضور سخت افزارهاي کاربردي را 

و با کسب گروه همتا تشریح نموده
ها،  طراحی خود ي آنازریابانهنظرات 

.را اصالح نماید

برنامه درسی 
و ارزشیابی

دانش پایه
3سطح 2سطح 1سطح 

با آگاهی در مورد استانداردهاي برنامه 
درسی رشته درسی خود و راهبردهاي 

براي  سه روشاستاندارد ارزشیابی، 
تلفیق فاوا در برنامه درسی رشته خود را 

ارائه نماید

با آگاهی در مورد استانداردهاي برنامه 
درسی رشته درسی خود و راهبردهاي 

براي پنج روشاستاندارد ارزشیابی، 
تلفیق فاوا در برنامه درسی رشته خود را 

ارائه نماید

با آگاهی در مورد استانداردهاي 
برنامه درسی رشته درسی خود و 
راهبردهاي استاندارد ارزشیابی، 

براي  هاي گوناگونیها و راهروش
تلفیق فاوا در برنامه درسی رشته 

خود را ارائه نماید
تلفیق فناوريپداگوژي

3سطح 2سطح 1سطح 
با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه 

و ) چه زمانی نه(کسانی، چه زمانی 
تواند فاوا را براي فعالیت هاي چگونه می

کالسی و ارائه هاي خود بکار گیرد، 
از این موارد را در حداقل سه مورد

هاي یادگیري خاص پیشنهاد موقعیت
.نماید

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه 
و ) چه زمانی نه(کسانی، چه زمانی 

تواند فاوا را براي فعالیت هاي چگونه می
کالسی و ارائه هاي خود بکار گیرد، 

از این موارد را در مورد5حداقل 
هاي یادگیري خاص پیشنهاد موقعیت

.نماید

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه 
و ) چه زمانی نه(کسانی، چه زمانی 

تواند فاوا را براي چگونه می
فعالیت هاي کالسی و ارائه هاي 

فهرستی از این خود بکار گیرد، 
هاي یادگیري را در موقعیتموارد

.خاص تهیه نماید
سازمان بندي 

و مدیریت
کالس استاندارد

3سطح 2سطح 1سطح 
را براي یک فعالیتبا استفاده از فاوا 

کالس در قالب یک گروه (کل کالس 
اي سازمان بندي نماید به گونه)بزرگ

آموزان به طور  عادالنه که همه دانش
به تجهیزات فراهم شده دسترسی داشته 

.باشند

را یک فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي به گونههاي کوچک کالسیگروه

نماید که همه سازمان بندي
آموزان به طور  عادالنه به دانش

تجهیزات فراهم شده دسترسی داشته 
.باشند

را به چندین فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي سازمان به گونهصورت  فردي

آموزان به بندي نماید که همه دانش
طور  عادالنه به تجهیزات فراهم شده 

.دسترسی داشته باشند

یادگیري 
معلماي حرفه

سواد دیجیتال
3سطح 2سطح 1سطح 
هاي فناورانه و با استفاده از مهارت

مورد حداقل پنج منبع وبدانش کافی، 
نیاز را براي بدست آوردن موضوعات 
درسی اضافی و دانش پداگوژیکی در 

هاي فناورانه و با استفاده از مهارت
مورد حداقل ده منبع وبدانش کافی، 

نیاز را براي بدست آوردن موضوعات 
درسی اضافی و دانش پداگوژیکی در 

هاي فناورانه و با استفاده از مهارت
مورد نیاز منابع وب دانش کافی، 

را براي بدست آوردن متعددي
موضوعات درسی اضافی و دانش 
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اي خود شناسایی جهت یادگیري حرفه
.ها تهیه نمایدنموده و فهرستی از آن

اي خود شناسایی جهت یادگیري حرفه
.ها تهیه نمایدنموده و فهرستی از آن

پداگوژیکی در جهت یادگیري 
اي خود شناسایی نموده و حرفه

و به ها تهیه نماید فهرستی از آن
.گروه همتا ارائه دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
درك فاوا در آموزش:  1فصل

شایستگی
هااز سیاستآگاهی 

3سطح 2سطح 1سطح 
راهکار و هاي ملی، تعدادي با آگاهی از سیاست

هاي کالسی را براي حمایت فعالیتروش
.ها، پیشنهاد نمایدرشته خود  از این سیاست

،  تعدادي راهکار و هاي ملیبا آگاهی از سیاست
را براي تطابق و حمایت  عملیاتیروشِ

هاي هاي کالسی رشته خود از سیاستفعالیت
.فوق، پیشنهاد نماید

فهرستی هاي ملی،  با آگاهی از سیاست
هاي عملیاتی ماهرانهاز راهکارها و روش

هاي را براي تطابق و حمایت  فعالیت
هاي فوق، کالسی رشته خود از سیاست

.پیشنهاد نماید
14هاي ملی نظام آموزشیهاي کالسی مبتنی با فاوا با سیاستهمسوسازي فعالیت

هاي نظام آموزشی در مورد فاوا سیاست
هاي کالسی در رشته درسی مربوطههاي کلیدي فعالیتویژگی
هاي ملی فاوا  هاي کالسی در جهت اجراي سیاستهاي فعالیتچگونگی بکارگیري ویژگی

تکالیف یادگیري و عملکردي 
: دانشجو معلمان

هاي ملی فاوا بحث نمایند در مورد سیاست
هاي کالسی زیست شناسی بحث کالسی داشته باشنددر مورد شیوه هاي متداول فعالیت ها و تمرین.
هاي ملی سیاستهاي کالسی را که بتواند در عمل  از هاي فعالیتبا جستجو در منابع مکتوب و اینترنتی ویژگی

ها را مورد تحلیل قرار دهد و فهرستی از این حمایت کند، شناسایی نموده  و به صورت دیجیتال در کالس ارائه و آن
.ها را در رشته درسی خود ارائه نمایدفعالیت

هاي فاوامهارت: 2فصل 
شایستگی

ابزارهاي پایه
3سطح 2سطح 1سطح 

١٤.
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از سخت افزارها و عملکرد و نحوه کار تعدادي
نرم افزارهاي پایه، نرم افزارهاي کاربردي 
تولیدي، مرورگرهاي وب، نرم افزارهاي 

هاي ارتباطی، نرم افزارهاي ارائه و برنامه
به همتایان خود نمایش کاربردي مدیریت را 

.دهد

ضمن اگاهی از عملکرد و نحوه کار سخت 
افزارها و نرم افزارهاي پایه، نرم افزارهاي 
کاربردي تولیدي، مرورگرهاي وب، نرم 
افزارهاي ارتباطی، نرم افزارهاي ارائه و 

سه فعالیتهاي کاربردي مدیریت، برنامه
ها را طراحی مبتنی بر استفاده از آنآموزشی 

.نماید

مبتنی بر طراحی شدههاي آموزشی فعالیت
افزارها و سخت افزارهاي استفاده از نرم

تشریح کاربردي را در حضور گروه همتا 
ها،  ي آنو با کسب نظرات ازریابانهنموده

.طراحی خود را اصالح نماید

افزارهاي رایجافزارها و نرمسخت
تشریح و نمایش ضمن معرفی(افزارهاي متداول معرفی سخت(
 15برداريو یادداشت) وارد کردن ، ویرایش ، قالب بندي  و چاپ: تشریح و نمایش مانند(پردازشگر لغات  معرفی

افزارهاي ارائه و دیگر منابع دیجیتالمعرفی  نرم.
یک بسته نرم افزار ترسیم براي ایجاد یک نمایش (ها افزارهاي گرافیگی و ترسیمی و عملکرد اساسی آنمعرفی نرم

.)توسط مدرس در کالس استفاده گرددترسیمی ساده
 اینترنت و دنیاي گسترده وبWWW مرورگرها و ،URL و دسترسی به یک وب سایت
ها و کلید واژهاي جستجوي در رشته علمیاز آنموتورهاي جستجو ،کلید واژهاي جستجوي و راهبردهاي استفاده
16يایمیل و مکاتبات الکترونیکی پایدار باز کردن حساب کاربر

17سازهاي برخط و برون خطذخیره

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

هاي دستی را نمایش داده و در عملکرد اساسی انواع سخت افزارها از قبیل رایانه، لپ تاپ، پرینتر، اسکنر، و دستگاه
.ها بحث و گفتگو نمایندمورد آن

 توضیح داده شودوظایف اصلی پردازشگر کلمات در کالس نمایش و.
برداري نمایدنوت از موارد مورد نیاز یادداشتبا استفاده از وان.
نمایش چگونگی بکارگیري پردازشگر کلمات درفرآیند آموزش بکار گرفته و نمایش داده شود .
شان دهدتولید سند متنی با استفاده از پردازشگر کلمات که در آن وظایف پردازشگر لغات را براي تولید یک سند ن.
 به انتخاب و با استفاده از منابع دیجیتال مربوط به رشته خود یک ارائه تهیه و در کالس اجرا نمایند و بهبود آن توسط

.گروه همتا مورد ارزیابی قرار گیرد
یک نمایش ترسیمی  ایجاد نموده و به اشتراك بگذارند.

١٥ Onenote
ها و ابزارهاي صندوق پست الکترونیک مانند، آشنایی با توانایی، )آت لوك و تاندر برد(و برون خط )  مانند یاهو( هاي پست الکترونیک برخط صندوق١٦

ذخیره ... اخواسته وتعیین قلم و اندازه، راست، میان و چپ چین نمودن، امضاء، ایجاد زمینه، الصاق فایل، ایجاد گروه، مسدود کردن اپسم یا ایمیل هاي ن
.هاي صندوق پست الکترونیکها و الصاقیات در پوشهنامه

١٧ Online and Offline



٢٧٣

با استفاده از یک مرورگر به یک سایت مردمی دسترسی یابند .
 بکارگیري موتور جستجو را نمایش داده ، در مورد کلید واژهاي یک جستجوي ساده بحث شود و یک نمونه جستجو

انجام و نتایج نشان داده شود نمایش داده شود
ها را جستجو نمایند و در مورد راهبردهاي با استفاده از کلید واژگان رشته خود براي موضوع مورد نظر  وب سایت

انتخاب  کلید واژگان مورد استفاده با گروه بحث نمایند 
 چگونگی ایجاد و بکارگیري حساب کاربردي ایمیل نمایش داده و یک حساب کاربري ایمیل ایجاد و تعدادي پیغام

.ي ایمیلی را به همتایان خود در کالس ارسال نمایندها
سند متنی ایجاد شده در فعالیت قبلی را به صورت برخط و برون خط در ذخیره سازهاي مربوطه ذخیره نماید.

هاي آموزشیعاملافزارهاي و سیستمسخت افزارها، نرم
معرفی سخت افزارهاي آموزشی و سخت افزارهاي خاص رشته
 افزارهاي آموزش، تمرین و تکلیف ، نمایش عملکرد مخصوص رشته درسی و تشریح  اهداف در راستاي معرفی نرم

آموزان از موضوعات درسیکسب دانش توسط دانش
19)در صورت وجود در رشته مورد نظر معرفی گردد(آموزشی 18معرفی چند نمونه سیستم عامل متن باز

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

هاي آن در کالس کار با سخت افزارهاي آموزشی و سخت افزارهاي خاص رشته را نمایش دهند و در مورد قابلیت
. بحث نمایند

از طریق جستجو در اینترنت سخت افزارهاي آموزشی جدیدي را شناسایی و به کالس معرفی نمایند.
ته مربوطه را شناسایی و در کالس معرفی و نحوه هاي متنوعی از  نرم افزارهاي آموزش، تمرین و تکلیف در رشبسته

.کار را نمایش دهند
 توضیح و بحث کالسی در مورد چگونگی  کاربرد نرم افزارها براي یک موضوع خاص دانشی توضیح داده شده و در

.کالس بحث شود
موضوع خاص مورد  تجزیه هاي نرم افزاري رشته  و تشریح چگونگی  استفاده  در  جهت کسب دانش در رشته و بسته

.و تحلیل قرار گیرند و مورد قضاوت قرار گیرند
هاي آن نمایش داده یک نمونه سیستم عامل آموزشی متنایب با رشته درس خود را در کالس معرفی، نصب و ویژگی

.شود

١٨ Open source
،Edubuntu  ،Kids4UKnow ،OLPC  ،Kids4Qimo،Uberstudent: ابتدایی به عنوان نمونه در آموزش ١٩

Edu-OpenSuse،Edu-Guadalinux،Fedora Education Spin،Edu-Debian،Ubermix،Sugar،

DoudouLinux
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افزارهاي آموزشی در برنامه درسیکاربرد نرم
ارزیابی صحت و قرار گیري (ابع مبتنی بر فاوا در برنامه درسی رشته، هاي نرم افزاري آموزشی و منتعیین جایگاه بسته

) آموزاني دانشها مطابق با استانداردهاي برنامه درسی و تطابق با نیازهاي خاص و ویژهآن
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان 
ها، نرم افزارهاي مناسب براي تهیه ها و کاتالوگبا جستجو در وب سایتLO20هاي  رشته خود را شناسایی نموده
در مورد انطباق استانداردهاي برنامه درسی با نرم افزارهاي آموزشی رشته مورد نظر بحث نمایند.
افزاري از نظر صحت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرندبسته هاي نرم.
هاي آموزش الکترونیکی در برنامه درسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهندافزارها و بستهچگونگی ورود نرم.
افزارهاي آموزشی ارائه دهندمعیارهاي مناسبی براي تجزیه و تحلیل و ارزیابی نرم.

برنامه درسی و ارزشیابی: 3فصل 
شایستگی

دانش پایه
3سطح 2سطح 1سطح 

با آگاهی در مورد استانداردهاي برنامه درسی 
 رشته درسی خود و راهبردهاي استاندارد

در براي  تلفیق فاواحداقل سه روشارزشیابی، 
برنامه درسی رشته خود را ارائه نماید

با آگاهی در مورد استانداردهاي برنامه درسی 
 رشته درسی خود و راهبردهاي استاندارد

در برنامه براي  تلفیق فاواپنج روشارزشیابی، 
درسی رشته خود را ارائه نماید

با آگاهی در مورد استانداردهاي برنامه 
درسی رشته درسی خود و راهبردهاي 

هاي ها و راهروشاستاندارد ارزشیابی، 
در گوناگون و متنوعی براي  تلفیق فاوا
برنامه درسی رشته خود را ارائه نماید

هاي کاربردي با استانداردهاي برنامه درسی رشته مربوطهفزارها و برنامهامتناسب سازي نرم
هاي درسی رشته علمی مربوطه استانداردهاي برنامه
حمایت استانداردها توسط (ي آن رشته هاي کاربردي ویژهافزاري و برنامههاي نرمچگونگی تطابق استانداردها با بسته

)هاي کاربرديبرنامه
 در برنامه درسی رشته مربوطه) هاي کاربردينرم افزارها و برنامه(هاي تلفیق فاوا روشراهبردها و

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

هاي نرم افزاري ویژه رشته درسی خود را انتخاب نموده و استانداردهاي برنامه درسی رشته علمی را که تعداي از بسته
بقت دارد، را شناسایی نمودهافزاري مطابا این بسته نرم

افزاري متفاوت در برنامه درسی مربوطه ارائه دهدهاي نرمراهبردهایی را براي تلفیق بسته.
هاي کاربردي در کالس بحث نماینددر مورد چگونگی و معیارهاي حمایت این استانداردها توسط برنامه.


٢٠ Learning Object
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21پداگوژي: 4فصل 

شایستگی
تلفیق فناوري

3سطح 2سطح 1سطح 
با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه کسانی، چه 

تواند فاوا را و چگونه می) چه زمانی نه(زمانی 
براي فعالیت هاي کالسی و ارائه هاي خود 

از این موارد را در ، حداقل سه موردبکار گیرد
.پیشنهاد نمایدهاي یادگیري خاص موقعیت

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه کسانی، چه 
تواند فاوا را و چگونه می) چه زمانی نه(زمانی 

براي فعالیت هاي کالسی و ارائه هاي خود 
از این موارد را در مورد5حداقل بکار گیرد، 

.پیشنهاد نمایدهاي یادگیري خاص عیتموق

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه 
و ) چه زمانی نه(ی کسانی، چه زمان

تواند فاوا را براي فعالیت هاي چگونه می
کالسی و ارائه هاي خود بکار گیرد، 

هاي موقعیترا در فهرستی از این موارد
.تهیه نمایدیادگیري خاص

فاوا در آموزش 
مروري بر رویکردهاي یادگیري چهره به چهره، برخط و ترکیبی و موارد کاربرد در رشته درسی
22یادگیري در رشته درسی-و بهبود و تکمیل راهبردهاي یاددهیفاوا

براي توسعه و بهبود یادگیري دانش موضوع درسی(هاي فاوا با طرح درس سازي فعالیتمتناسب(
 پشتیبانی از آموزش با نرم افزارهاي ارائه و منابع دیجیتال

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

 هاي رویکردهاي یادگیري چهره به چهره و برخط در کالس بحث شود و نتایج بدست آمده محدودیتدر مورد مزایا و
.با رویکرد ترکیبی مقایسه گردد

هاي درس را تکمیل ها کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات فرآیند تدریس در کالسیک نمونه فعالیت که در آن
.موده و توسط گروه همتایان ارزیابی گرددنماید، طراحی نموده و در کالس درس اجرا  نمی

 یک نمونه طرح درس ترکیبی که نرم افزارهاي آموزشی، تمرین و تکلیف در آن جاي داده  شده باشد و یک نمونه
.طرح درس برخط، طراحی گردد و موارد کاربرد هر کدام در کالس توضیح داده شود

ك گذاشته و پیشنهادات ارائه شده جهت بهبودآن طراحی را هاي مربوطه را بین گروه همتایان به اشتراطرح درس
.دریافت و اعمال نمایند

طرح درس بهبود یافته با استفاده از نرم افزارهاي ارائه را در کالس ارائه دهند.
چگونگی بکارگیري نرم افزارهاي ارائه و سایر رسانه هاي دیجیتال در پشتیبانی از روش سخنرانی نمایش دهند.
هاي یادگیري خاص تهیه نمایندهاي آموزشی تقویت شده با فاوا را براي موقعیتهاي متنوعی از ارائهنمونه.

٢١ -
٢٢
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سازمان بندي و مدیریت: 5فصل 
شایستگی

کالس استاندارد
3سطح 2سطح 1سطح 

را براي کل یک فعالیتبا استفاده از فاوا 
به )کالس در قالب یک گروه بزرگ(کالس 

اي سازمان بندي نماید که همه گونه
آموزان به طور  عادالنه به تجهیزات و دانش

.امکانات فراهم شده، دسترسی داشته باشند

هاي را براي گروهیک فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي سازمان بندي نماید به گونهکوچک کالسی 
آموزان به طور  عادالنه به که همه دانش

امکانات فراهم شده، دسترسی تجهیزات و 
.داشته باشند

هاي را به چندین فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي سازمان بندي به گونهصورت فردي 

آموزان به طور  عادالنه نماید که همه دانش
به تجهیزات و امکانات فراهم شده، 

.دسترسی داشته باشند

مدیریت فاوا در کالس درس
 هاي براي تکمیل آموزش(هاي مختلف آزمایشگاه رایانه هاي مدوام یادگیري و روشرایانه در فعالیتتلفیق آزمایشگاه

)کالسی متناسب با رشته درسی
 هاي کوچک دانش آموزي در کالس درس بدون ایجاد به صورت فردي و یا گروه(چگونگی مدیریت منابع مکمل فاوا

) هاي کالسیاختالل در سایر فعالیت
عملکردي و یادگیريتکالیف 

:دانشجو معلمان
توانند براي تکمیل که می) اي از لپ تاپ هاي کالسییا مجموعه( هاي مختلف آزمایشگاه رایانه نمونه هایی از روش

هایی که شامل ها بحث نماید و طرح درسآموزش کالسی مورد استفاده قرار گیرند، طراحی نموده و در مورد آن
.ي آزمایشگاه رایانه است را طراحی نمایندهااستفاده از فعالیت

توانند به صورت فردي، دو نفري یا گروهی براي هاي متنوع که منابع فاواي محدود کالسی میهایی از روشمثال
هایی را  که شامل تکمیل فرآیند آموزش مورد استفاده قرار گیرند را ارائه و در مورد آن بحث نماید و طرح درس

.وا براي تکمیل فرآیند آموزش کالسی است، طراحی و تهیه نماینداستفاده از فا
سازمان بندي تجهیزات در کالس درس

فردي، دو نفره ، (هاي گوناگون براي بکارگیري فناوري)  مناسب و نامناسب(بررسی قرارگیري و چینش اجتماعی
)آموزانهاي کوچک و یا بزرگ متناسب با رشته و سن دانشگروه

عملکردي و یادگیريتکالیف
:دانشجو معلمان

آموزان  براي هاي متناسب دانشهاي نرم افزاري و سخت افزاري گوناگون را شناسایی نموده و در مورد چینشفناوري
.در رشته بحث نمایند) هاي بزرگفردي، دو نفره ، گروه هاي کوچک و گروه(کاربردهاي آموزشی 

اي معلمیادگیري حرفه:  6فصل
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شایستگی
سواد دیجیتال

3سطح 2سطح 1سطح 
هاي فناورانه و دانش کافی، با استفاده از مهارت

مورد نیاز را براي بدست حداقل پنج منبع وب
آوردن موضوعات درسی اضافی و دانش 

اي خود پداگوژیکی در جهت یادگیري حرفه
.ها تهیه نمایدشناسایی نموده و فهرستی از آن

هاي فناورانه و دانش با استفاده از مهارت
مورد نیاز را براي حداقل ده منبع وب کافی، 

بدست آوردن موضوعات درسی اضافی و دانش 
اي خود پداگوژیکی در جهت یادگیري حرفه

.ها تهیه نمایدشناسایی نموده و فهرستی از آن

هاي فناورانه و دانش با استفاده از مهارت
را براي مورد نیاز متعدديمنابع وب کافی، 

بدست آوردن موضوعات درسی اضافی و 
دانش پداگوژیکی در جهت یادگیري 

اي خود شناسایی نموده و فهرستی از حرفه
.به گروه همتا ارائه دهدها تهیه نماید و آن

توسعه دانش موضوعی و پداگوژي با استفاده از منابع فاوا
بیان چند نمونه اقدام پژوهی (هایی در این مورد با استفاده از منابع فاوا و ارائه مثالاي وري حرفهچگونگی افزایش بهره

)یا مقاله و تجربه در این مورد
 هایی در این مورد مانند موضوعات دانشی جدید و ارائه مثال(فاوا منبعی براي کسب دانش موضوعی و دانش پداگوژي

)تحوالت جدید در دانش پداگوژي
عملکردي و یادگیريتکالیف 

:دانشجو معلمان
شود تهیه نمایندها میفهرستی از وظایف و کارهاي مختلف معلمی که منابع فاوا موجب افزایش راندمان باالتر آن
هاي دستی و قابل حمل  و نرم افزارهایی مانند چند نمونه از وظایف کالسی که استفاده از رایانه، لپ تاپ و دستگاه

.گردد نمایش دهندها میها و سایر ابزارهاي ارتباطی کمک به افزایش کارایی آنها و ویکیبالگپردازشگر لغات،
ها براي افزایش دانش موضوعات درسی و دانش پداگوژي استفاده نمایند توانند از آندر مورد منابع گوناگون فاوا که می

. بحث نمایند
تعیین نمایند و طرحی براي استفاده از ابزارهاي متنوع فاوا براي اي شخصی خود را شناسایی و اهداف یادگیري حرفه

و طرح را در کالس به همتایان خود ) هاي ارتباطیمانند مرورگرهاي وب، فناوري(نیل به اهداف خود ایجاد نمایند 
.ارائه دهد

ي معلمیمسائل امنیتی در بکارگیري فاوا و حرفه
 انجمن هاي ارتباطی، مسائل حفظ حریم 23هاي سابیريزورگویی: اینترنت شاملشناسایی و مدیریت مسائل امنیتی ،

حقوق مالکیت معنوي، کپی رایت، . خصوصی و دزدي اطالعات، ویروس ها، کالهبرداري،  اسپم، کوکی ها،  پاپ آپ
بودن اطالعات محرمانه . الزامات قانونی. اخالق. شهروندي دیجیتال؛ قوانین و مقررات ایمیل. محتواهاي نامناسب

هاعاملهاي کاربردي و سیستمافزارها و برنامهمسائل مربوط به رمز عبور، به روز رسانی نرم. شخصی
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
هایی در مورد هر یک از موارد باال تهیه و در کالس ارائه و به بحث بگذارندگزارش
هایی براي شناسایی، مدیریت و مقابله با مسائل امنیتی را معرفی و بکارگیري یکی از  این راهبردها راهبردها و روش

٢٣ cyber bullying مانندRansom wares
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.را به صورت عملی نمایش دهند
ي معلمیمسائل اخالقی و قانونی در بکارگیري فاوا و حرفه

 آشنایی با مسائل قانونی در دسترسی و استفاده از اطالعات
علمی، قانون مالکیت معنوي و فکري، و قانون سرقت(گیري از منابع فاوا عیارهاي اخالقی در بهرهمروري بر مCopy

Right(

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

اي در کالس ارائه گرددبا جستجو در اینترنت،  شواهدي در مورد پیامدهاي عدم رعایت قوانین رایانه.
 آموزان بحث عدم رعایت اخالق در استفاده از منابع فاوا توسط معلم بر دانش/منفی ومثبت رعایت در مورد پیامدهاي

شود

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
نمایشی-سخنرانی
آزمایشگاه
 پروژه
 فردي و گروهی) آزمایشگاه+ کاوشکري(کشفی
حل مسئله
حل خالق مسئله
مباحثههاي هدایت شده و ها و پاسخپرسش
طوفان مغزي
و................

حداقل امکانات سخت و نرم افزاري
منابع اطالعاتی مکتوب یا برخط
 مجهز به اینترنت پرسرعت) آزمایشگاه رایانه(شبکه آزمایشگاهی
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي قابل در دسترسانواع رسانه
 رسانه آموزشی مورد نظر مدرسامکانات الزم براي تهیه
ترجیحا اصلی(هاي جدید نرم افزار بسته آفیس، ورژن(
هاي عاملرایانه با انواع سیستم
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دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي دانشجویانتلفن(هاي عامل هاي همراه با انواع سیستمتلفن(
 نرم افزارهايwindows, Mac, Linux
هاي برون خطیره کنندهانواع ذخ
هاي رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه

Wimaxکارت دیتا، )  wirelessیاlanبه صورت +ADSLاز طرق دایال آپ، (با خط تلفن ( داشته باشد 
حداقل یک پردازشگر موجود در بازار
خت افزارهاي داخلی و خارجی و جانبی رایانهس
تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، لپOTG
هاي آموزشی مربوط به رشتهعاملافزارها و سیستمافزارها، سختنرم
تواند مواردي چون هاي مخصوص کودکان استثنایی میعاملبراي نرم افزارها و سیستمVinu24x, Deaf

Apps25 (for chat)اد نمودرا پیشنه.
 نرم افزارهاي

Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept
mapping or mind mapping, Simulators

امکانات الزم براي راه اندازي شبکه شامل:

Cross cable, Wi-Fi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall
 ها مجهز بهدر مورد لپ تاپ(رایانه و یا لپ تاپ 2حداقلBluetooth (براي هر گروه
فیلم و کلیپ هاي نمونه در زمینه کاربرد سخت افزار هاي آموزشی
افزارهابروشورهاي معرفی سخت
هاي مربوطه به انتخاب گروههاي آموزشی گروهنرم افزارهاي و سیستم عامل
افزارهاي مربوطهراهنماي نرم
افزارها و  نرم افزارهاي الزم براي ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتالسخت
افزارهاي شبیه ساز متناسب با رشتهنرم
افزارهاي نرمLMS ،CMS ،LCMS

منابع آموزشی. 4
انداز بیست ساله جمهوري اسالمیسند چشم.1
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.2
آموزش و پرورشمبانی نظري سند تحول بنیادین .3

٢٤http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux
٢٥en=hl&deafs.successfulmatch.com=id?details/apps/store/com.google.play://https) نرم افزارهاي مخصوص ناشنوایان در

)گوگل پلی
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برنامه درسی ملی جمهوري اسالمی ایران.4
نقشه جامع علمی کشور.5
اساسنامه دانشگاه فرهنگیان.6
.سازي مدارس راهبرد تحول وزارت آموزش و پرورش در توسعه فاواهوشمند.7
، تدوین سیاست هاي راهبردي فناوري اطالعات و ارتباطات در)1383(مهرمحمدي، محمود و نفیسی، عبدالحسین .8

.آموزش و پرورش
مقدمات تکنولوژي آموزشی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور) 1390(آبادي، خدیجه علی.9

.مقدمات تکنولوژي آموزشی، تهران، آییژ) 1390(محمدي داود، احدیان، محمد، رمضانی، عمران .10
نوآور :، تهران نشرمحمدرضا اصغرزادهمرجع کامل سیستم عامل مکینتاش، مترجم )1389(، هارت دیویس گاي.11
در هنگام تدریسهاي موجود راهنماهاي لینوکس و ویندوز  آخرین نسخه.12
. هاي تولید محتواي الکترونیکی آموزشیالزامات و چارچوب) 1392(سازمان فناوري اطالعات ایران.13
/http://www.projectlooksharp.orgمحتواهاي الکترونیکی تولید در پروژه لوك شارپ  کانادا .14

15. Bianco, A. M., Marsico, M. De., TEmprin, M. (2005) Standards for E-learning,
The TISIP Foundation.

16. Brendan G. Lim, Martin Conte Mac Donell (2014) iOS 7 in Action, Manning.
17. Clark, Ruth Colvin and Mayer Richard E. (2008) e-Learning and the Science of

Instruction, 2nd Ed, Wiley & Sons, Inc.
18. Devedzic, V. (2006) SEMANTIC WEB AND EDUCATION, Springer.
19. Earnshaw, R., Vince, J., (2001) Digital Content Creation, London, Springer.
20. Ehler, U. D., Pawlowski, J. M., (2006) Hand book on Quality and

standardization in E learning, Springer.
21. Freitas S.de and Yapp, C. (2005) Personalizing learning in the 21st century,

Network Educational Press.
22. Griffin, P., McGaw B. Care E. (2012) Assessment and Teaching of 21st Century

Skills, Springer.
23. Honey Margaret A. and Hilton Margaret (2011) Learning Science Through

Computer Games and Simulations, Committee on Science Learning: Computer
Games, Simulations, and Education; National Research Council

24. Marko Gargenta (2011) Learning Android, O'Reilly Media.
25. McConnell, D. (2002). Collaborative assessment as a learning process in e-

learning. The proceedings of Computer Support for Collaborative Learning:
Foundations for a CSCL Community, 7(11), 566-567.

26. Mcdonald, J. (2003). Assessing online collaborative learning: Process and
product. Computers & Education, 40(4), 377-391.

27. Morrison, D. (2003) E-learning Strategies , John Wiley & Sons Ltd
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28. Pozzi, F., Manca, S., Persico, D., & Sarti, L. (2007). A general framework for
tracking and analyzing learning processes in computer-supported collaborative
learning environments. Innovations in Education and Teaching International,
44(2), 169-179

29. Rae Earnshaw and John Vince (2001) Digital Content Creation, Springer-Verlag
London.

30. Timothy Binkley-Jones, Massimo Perga, Michael Sync, Adam Benoit (2013)
Windows Phone 8 in Action, Manning.

31. UNICCO (2011) "Media and Information Literacy, Curriculum for Teachers"
Published by the United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization

یابی یادگیريراهبردهاي ارزش. 5
که در بخش 1ارزشیابی ورودي یا تشخیصی در فاوا -1. در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد

گیرد، ها صورت میمهارت هاي اساسی فاوا براي تعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارت
گیرد که در هر بخش مواردي به عنوان پیشنهاد در نی که در حین فرآیند آموزش و در طول کالس انجام میارزشیابی تکوی-2

ارزشیابی نهایی یا -3توانند بخشی از این ارزشیابی را تشکیل دهند و هاي عملکردي و یادگیري پیشنهاد شده که میفعالیت
نمره به پروژه پایانی اختصاص یابد که در اجراي آن 10ارزشیابی تکوینی و نمره از نمره نهایی به10گردد پایانی که پیشنهاد می

باشد و مدرس مربوطه موضوع آن را می) 3الی 1فاوا (دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی 
.نمایدنشجو معلم تعیین میاي دابا توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفه

هاپیوست. 6

شبکه

شبکه و شبکه سازي 
تعریف شبکه
دالیل شبکه سازي، مزایا و محاسن ایجاد شبکه
تاریخچه شبکه
 معرفی بزرگترین شبکه
هاي شبکهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مولفه
cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS

Server, Mail Server
,Wi-Fiبا استفاده از امکانات موجود، ) دو یا سه کاربر( ایجاد یک شبکه کوچک  Bluetooth, cable

هاي اجتماعی شبکه
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آموزيسیستم عامل هاي دانش

.اندبه عنوان نمونه موارد زیر با هایپر لینک مربوطه آورده شده

:به عنوان نمونه در آموزش ابتدایی 
Edubuntu  ،Kids4UKnow ،OLPC  ،Kids4Qimo ،Uberstudent ،Edu-OpenSuse ،-Guadalinux

Edu ،Fedora Education Spin ،Edu-Debian ،Ubermix ،Sugar  ،DoudouLinux

ت الزم در رشته مربوطه از نظرات جهت ارتقاء کیفیت این درس به صورت تخصصی و فراهم آمدن امکانا
.گروه تخصصی زیست شناسی استفاده شود

»2کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در زیست شناسی«درس سرفصل
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معرفی درس و منطق آن.1
اي با فناوري اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداري از ابعاد گوناگونی از سواد از زندگی بشر در عصر کنونی به گونه

سواد رسانه اي، سواد رایانه، سواد فناوري، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب جمله سواد اطالعاتی، 
لذا . هاي رسمی وارد گردداطالعات و ارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزشفناوريضرورت توجه به. گرددمی

رو معلمان زیست شناسی که از این. آموزان امروز وشهروندان فردا استمندي از این بعد سواد یکی از نیازهاي دانشآشنایی و بهره
ها و سواد الزم در ه زندگی دارند، خود نیز باید ضمن برخورداري از شایستگیآموزان را براي ورود به عرصوظیفه آماده سازي دانش

- هاي یاددهیهاي خود بهره گیرند و با تلفیق این فناوري در فرصتي فناوري اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزشحوزه
ان را آموزش دهند که چگونه خود را براي استفاده آموزگیري از افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانشیادگیري عالوه بر بهره

. آمده بواسطه این فناوري در زندگی آماده کنندهاي پیشصحیح از فرصت
مشخصات درس

کارگاهی: نوع درس
واحد کارگاهی1: تعداد واحد
48هر واحد : زمان درس

کاربرد فناوري : پیشنیاز
اطالعات و ارتباطات در 

1زیست شناسی

2کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در زیست شناسی: نام درس

: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
-2در آموزش ، ICTدرك -1مولفه  6ها دانشجو معلمان زیست شناسی در جدول شایستگی

-6سازمان بندي و مدیریت  و - ICT ،5-4پداگوژي ، -3برنامه درسی و ارزشیابی ، 
.باشدبه شرح جدول زیر می26واد فناوريیادگیري حرفه اي معلم  در س

)تولید دانش(3سطح )تعمیق دانش(2سطح )سواد فناوري(1سطح مالك ها
ICTدرك 

در آموزش
هادرك سیاست

3سطح 2سطح 1سطح 
هاي با داشتن دانش عمیق از سیاست

ملی و اولویت هاي اجتماعی، درجهت 
3حداقل ها، حمایت از این سیاست

مبتنی (هایی کالسینمونه فعالیت
.را طراحی نماید) بر فاوا

هاي با داشتن دانش عمیق از سیاست
ملی و اولویت هاي اجتماعی، درجهت 

3حداقل ها، حمایت از این سیاست
مبتنی (هایی کالسی نمونه فعالیت

را طراحی و سپس با توجه ) بر فاوا
ارزیابی گروه همتا  و خود طراحی 

.مورد اصالح قرار دهدمورد نظر را

هاي با داشتن دانش عمیق از سیاست
ملی و اولویت هاي اجتماعی، درجهت 

چندین ها، حمایت از این سیاست
) مبتنی بر فاوا(فعالیت کالسی 

را طراحی، اصالح، و پیاده 
.سازي نماید

هاي مهارت
فاوا

ابزارهاي پیچیده

3سطح 2سطح 1سطح 
ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 

کارآتر و موثرتراستفاده از فاوا  براي یادگیري: سواد فناوري 26
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هاي کاربردي ویژه  موضوع برنامه
مسئله یک موقعیتدرسی خود، 

محور  را طراحی نمایند که در آن با 
ي فاوا از جمله ي منعطفانهاستفاده

منابع شبکه به دانش آموزان در جهت 
دسترسی به اطالعات و برقراري ارتباط 

براي با کارشناسان خارج از مدرسه 
تجزیه و تحلیل مسئله انتخاب شده 

.کمک نماید

هاي کاربردي ویژه  موضوع درسی برنامه
هاي مسئله محور یک موقعیتخود، 

را و یک موقعیت پروژه محور
ها با طراحی نمایند که بتوانند در آن

از جمله منابع (ي فاوا ي منعطفانهاستفاده
ر جهت کمک به همکاري شبکه د

آموزان، دسترسی به اطالعات و دانش
برقراري ارتباط با کارشناسان خارج از 
مدرسه براي تجزیه و تحلیل مسائل 

هاي فردي و گروهی پروژه)  انتخاب شده
سازي نموده و بر  آموزي را پیادهدانش

.ها نظارت نمایدآن

ي کاربردي ویژه  موضوع درسی هابرنامه
هاي متنوع مسئله و موقعیتخود، 

را طراحی نمایند که پروژه محوري
ي ي منعطفانهها با استفادهبتوانند در آن

از جمله منابع شبکه در جهت کمک (فاوا 
آموزان، دسترسی به به همکاري دانش

اطالعات و برقراري ارتباط با کارشناسان 
جزیه و تحلیل خارج از مدرسه براي ت

هاي فردي و پروژه) مسائل انتخاب شده
سازي نموده و آموزي پیادهگروهی دانش

.ها نظارت نمایدبر  آن

برنامه 
درسی و 
ارزشیابی

کاربرد دانش
3سطح 2سطح 1سطح 

ضمن برخورداري از دانش عمیق در 
مورد موضوع رشته خود و توانایی 

ي آن در بکارگیري منعطفانه
هاي گوناگون، با استفاده از موقعیت

در یک مسئله پیچیدهفاوا، حداقل 
آموزان طراحی رشته درسی براي دانش

هاي ارائه شده راه حلنماید و 
آموزان را در پاسخ توسط دانش

ورد ارزیابی قرار به این مسئله م
.دهد

ضمن برخورداري از دانش عمیق در مورد 
موضوع رشته خود و توانایی بکارگیري 

هاي گوناگون، ي آن در موقعیتمنعطفانه
یک مسئله پیچیدهبا استفاده از فاوا،  

آموزان را بهرشته درسی براي دانشدر
راه حل اي طراحی نماید که گونه

مسائل، ارائه شده براي) هاي(
آموزان از مسئله را درك دانش

.گیري قرار دهدمورد اندازه

ضمن برخورداري از دانش عمیق در 
مورد موضوع رشته خود و توانایی 

ي آن در بکارگیري منعطفانه
هاي گوناگون، با استفاده از موقعیت
در رشته اي مسائل پیچیدهفاوا،  

اي گونهآموزان بهدرسی را براي دانش
هاي ارائه راه حلطراحی نماید که 

شده براي مسائل، درك 
آموزان از مسائل را مورد دانش
.گیري قرار دهداندازه

حل مسائل پیچیدهپداگوژي
3سطح 2سطح 1سطح 

آموزش (دو  تکلیف مسئله محور
ي گروهی و پروژه) آموز محوردانش

دانش آموزي مبتنی بر فاوا را تعریف و 
و ضمن طرح مسائل طراحی نماید 

در گروه همتا با استفاده از 
ها، طراحی نظرات ارزیابانه آن

.خود را مورد اصالح قرار دهد

آموزش (دو تکلیف مسئله محور
ي گروهی و پروژه) آموز محوردانش

ي مبتنی بر فاوا را تعریف و دانش آموز
ضمن اصالح طرح طراحی نموده و 

سازي طرح را خود، مراحل پیاده
.تشریح نماید

آموزش (چندین تکلیف مسئله محور
ي گروهی دانش و پروژه) آموز محوردانش

آموزي مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی 
سازي و مراحل طراحی، پیادهنماید و 

توسط ها و ارائه راه حل
آموزان در تکالیف مسئله دانش

هاي گروهی را مورد محور و پروژه
.نظارت و ارزیابی قرار دهد

سازمان 
بندي و 

هاي مشارکتیگروه
3سطح 2سطح 1سطح 
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انعطاف یک محیط یادگیريمدیریت
پذیري را در کالس درس طراحی 

به تلفیق نمایدکه در آن قادر 
آموز محورهاي دانشفعالیت

و بکارگیري منعطفانه  فناوري براي 
.باشدحمایت از این فعالیت

انعطاف یک محیط یادگیري
پذیري را در کالس درس خلق 

تلفیق نمایدکه در آن قادر به 
و آموز محورهاي دانشفعالیت

بکارگیري منعطفانه  فناوري براي 
و همکاري حمایت از این فعالیت

.باشدگروهی

انعطاف محیط هاي یادگیري
پذیري را در کالس درس خلق 
نمایدکه در آن قادر به تلفیق 

آموز محور  و هاي دانشفعالیت
بکارگیري منعطفانه  فناوري 

ها و براي حمایت از این فعالیت
.باشدهمکاري گروهی 

یادگیري 
اي حرفه
معلم

مدیریت و راهنمایی
3سطح 2سطح 1سطح 

با استفاده از مهارت و دانش الزم  
در راستاي یک پروژه پیچیده

اي را طراحی نماید حرفهیادگیري
ها  همکاري با سایر که در آن

معلمان، و استفاده از شبکه ها براي 
دستیابی به اطالعات همکاران و 
کارشناسان خارج مدنظر قرار گرفته 

.شده باشد

زم  با استفاده از مهارت و دانش ال
را در راستاي دو پروژه پیچیده

اي  ایجاد و مدیریت حرفهیادگیري
ها  همکاري با سایر نماید که در آن

معلمان، و استفاده از شبکه ها براي 
دستیابی به اطالعات همکاران و 
کارشناسان خارج مدنظر قرار گرفته 

.شده باشد

ب با استفاده از مهارت و دانش الزم  
را در ايپیچیدهپروژه هاي 
اي  ایجاد و حرفهراستاي یادگیري

ها  همکاري مدیریت نماید که در آن
با سایر معلمان، و استفاده از شبکه ها 
براي دستیابی به اطالعات همکاران و 
کارشناسان خارج مدنظر قرار گرفته 

.شده باشد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2

2در رشته علمی کاربرد فاوا 
در ك فاوا در آموزش :  1فصل

شایستگی
هادرك سیاست

3سطح 2سطح 1سطح 
هاي ملی و با داشتن دانش عمیق از سیاست

اولویت هاي اجتماعی، درجهت حمایت از 
هایی نمونه فعالیت3حداقل ها، این سیاست

.را طراحی نماید) مبتنی بر فاوا(کالسی

هاي ملی و با داشتن دانش عمیق از سیاست
اولویت هاي اجتماعی، درجهت حمایت از این 

هایی کالسی نمونه فعالیت3حداقل ها، سیاست
را طراحی و سپس با توجه ) مبتنی بر فاوا(

ارزیابی گروه همتا  و خود طراحی مورد نظر را 
.مورد اصالح قرار دهد

ی و هاي ملبا داشتن دانش عمیق از سیاست
اولویت هاي اجتماعی، درجهت حمایت از این 

مبتنی بر (چندین فعالیت کالسی ها، سیاست
.را طراحی، اصالح، و پیاده سازي نماید) فاوا

ي فاوا در تدریسهاي آموزشی در بارهدرك سیاست
هاي مبتنی بر فاوا فرصت ها و موانع  در اجراي فعالیت
هاي کالسی رشته درسی مبتنی بر  فاوا در مدرسه هایی از مسائل واقعی به هنگام پیاده سازي فعالیتمعرفی نمونه
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هاي مختلف براي اجراي اهداف سیاست هاي فاواتجزیه و تحلیل مزایا و معایب روش
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
هاي فاوا را تجزیه و تحلیل نموده و تاثیرات بالقوه آن را بر یادگیرنده و جنبههاي یک نمونه از اسناد مربوط به سیاست

متفاوت کار معلمان تعیین کنند
 در مورد اصول بکارگیري فاوا در آموزش و پرورش توضیح داده و این اصول را مورد و تجزیه و تحلیل قرار دهند
شنهاداتی ارائه گردددر مورد چگونگی جاي دادن این اصول در فرآیند آموزش پی
گردد مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در مورد چگونگی اداره و نظارت بر مسائلی که با اجراي این اصول ایجاد می

.مسائل راهکارهایی ارائه دهند

هاي فاوامهارت: 2فصل
شایستگی

ابزارهاي پیچیده
3سطح 2سطح 1سطح 

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 
هاي کاربردي ویژه  موضوع درسی برنامه
مسئله محور  را طراحی یک موقعیتخود، 

ي فاوا ي منعطفانهنمایند که در آن با استفاده
از جمله منابع شبکه به دانش آموزان در 
جهت دسترسی به اطالعات و برقراري 

راي ارتباط با کارشناسان خارج از مدرسه ب
تجزیه و تحلیل مسئله انتخاب شده کمک 

.نماید

هاي ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و برنامه
یک کاربردي ویژه  موضوع درسی خود، 

هاي مسئله محور و یک موقعیت پروژه موقعیت
ها با را طراحی نمایند که بتوانند در آنمحور

از جمله منابع شبکه (ي فاوا ي منعطفانهاستفاده
آموزان، در جهت کمک به همکاري دانش

دسترسی به اطالعات و برقراري ارتباط با 
کارشناسان خارج از مدرسه براي تجزیه و 

هاي فردي و پروژه)  تحلیل مسائل انتخاب شده
سازي نموده و بر  پیادهآموزي راگروهی دانش

.ها نظارت نمایدآن

هاي ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و برنامه
هاي موقعیتکاربردي ویژه  موضوع درسی خود، 

را طراحی نمایند متنوع مسئله و پروژه محوري
ي فاوا ي منعطفانهها با استفادهکه بتوانند در آن

مکاري از جمله منابع شبکه در جهت کمک به ه(
آموزان، دسترسی به اطالعات و برقراري دانش

ارتباط با کارشناسان خارج از مدرسه براي تجزیه 
هاي فردي و پروژه) و تحلیل مسائل انتخاب شده

ها سازي نموده و بر  آنآموزي پیادهگروهی دانش
.نظارت نماید

آموزاندانشکاربرد  فاوا در طراحی و مدیریت یادگیري مشارکتی و پروژه محور
هاي نرم افزاري متن باز متناسب با رشته خود و نرم افزارهاي تولید محتوامعرفی بسته
 هاي مسئله محور و پروژه محور در مورد  استفاده در یادگیري) صحت مطالب و سودمندي منابع وب(ویژگی منابع وب

.رشته علمی
هاي آموزشی آشنایی با انواع وب)I ،IIهر کدام ) هايمزایا و محدودیت(هاي و ویژگی) و معنایی
هاي مسئله محور و پروژه محور  مبتنی بر یکی از انواع وبطراحی فعالیت
یا ابزار هاي خاص برخط  27طراحی مواد آموزشی با استفاده از محیط نوشتاري

٢٧ authoring environment
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هاي گوناگون دانش آموزي روژهمعرفی شبکه یا نرم افزار مناسب براي مدیریت، نظارت، اریابی پیشرفت پ
آموزان، همتایان، والدین و جوامع بزرگتر در جهت پرورش یادگیري نقش فاوا در ارتباط و همکاري با دانش

.آموزاندانش
آموزان داخل و خارج از کالس درسشبکه و پشتیبانی از همکاري دانش
هاي مشتركي یافتن افراد و منابع براي پروژهاي داده بر خط و ایمیل منابعی براموتورهاي جستجو، پایگاه

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

هاي نرم افزاري آموزشی را به طور عملی نمایش دهند و چگونگی استفاده از این بسته هاي جستجو در مورد بسته
. متنوع  نرم افزاري را در یک موضوع خاص در رشته خود در کالس نشان دهند

هاي هر کدام از منابع آموزشی در مورد ویژگیI ،IIهاي ها براي طراحی فعالیتهاي آنو معنایی مزایا و مدودیت
.تعاملی و مشارکتی بحث و گفتگو نمایند

 یک یا چند فعالیت آموزشی مسئله محور و پروژه محور  مبتنی بر یکی از انواع وب را طراحی نمایند و طراحی خود را
.رائه و با استفاده از نظرات ارزیابانه آن طراحی را اصالح نماینددر کالس ا

ها و کاتالوگ ها نرم افزارهاي مناسب براي یادگیري مسئله محور و پروژه محور در موضوع  زمینه در وب  سایت
اي موثر هاي خود برمعیارهاي و دستورالعمل هاي ارزیابی را توسعه داده و انتخاب. تخصصی خود را جستجو نماید

.بودن در جهت اهداف خاص آموزشی قصد شده توجیه نماید
به صورت گروهی دانشجویان یک واحد مطالعه  . طرز استفاده از محیط نوشتاري یا ابزارهاي آن را به نمایش در آورد

.در رشته مربوطه را به صورت بر خط طراحی نمایند
آموزي را به نمایش ي  مدیریت، نظارت و ارزیابی پروژه دانشاي پروژه براچگونگی استفاده از نرم افزارهاي شبکه

.  آموزان را در آن وارد کننددرآورد  و داده هاي پروژه کارهاي دانش
آموزان بحث هاي ارتباطی و همکاري بر خط توسط معلم براي پشتیبانی از یادگیري دانشدر مورد استفاده از محیط

یک الگ را براي خود تهیه نموده، ونتایج چاپی خود را در آن به اشتراك دانشجویان در محیط هاي مذکور. شود
.هایی از تعامالت برخط خود را نمایش دهدبگذارد و نمونه

آموزان را در انجام پروژه هاي مشترك کاري و هاي  ارتباطی و همکاري برخط که دانشدر مورد مزایاي محیط
لمان یک الگ را براي خود تهیه نموده، ونتایج چاپی خود را به اشتراك مع. کند بحث نمایندیادگیري پشتیبانی می

.گذاشته و  تعامالت برخط دانش آموزان را نمایش دهند
هاي مشترك هاي داده برخط و ایمیل براي یافتن افراد و منابع براي پروژهدر مورد استفاده از موتورهاي جستجو، پایگاه

راستاي پروژه رشته خود هدایت نمایند، در پروژه مشترك بر خط شرکت و تعامل بحث نمایند،  جستجوهاي خود را در
ها بحث ها را با افراد دیگر به اشتراك گذاشته و در مورد آننمایند، تجربیات خود را در آن جا منعکس نمایند و آن

.نمایند
برنامه درسی و ارزشیابی:  3فصل

شایستگی
کاربرد دانش
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3سطح 2سطح 1سطح 
ضمن برخورداري از دانش عمیق در مورد 
موضوع رشته خود و توانایی بکارگیري 

هاي گوناگون، با ي آن در موقعیتمنعطفانه
در یک مسئله پیچیدهاستفاده از فاوا، حداقل 

آموزان طراحی نماید رشته درسی براي دانش
آموزان هاي ارائه شده توسط دانشراه حلو 

مورد ارزیابی قرار را در پاسخ به این مسئله 
.دهد

ضمن برخورداري از دانش عمیق در مورد 
موضوع رشته خود و توانایی بکارگیري 

هاي گوناگون، با ي آن در موقعیتمنعطفانه
رشته دریک مسئله پیچیدهاستفاده از فاوا،  
اي طراحی گونهآموزان را بهدرسی براي دانش

مسائل، ارائه شده براي) هاي(راه حل نماید که 
گیري آموزان از مسئله را مورد اندازهدرك دانش

.قرار دهد

ضمن برخورداري از دانش عمیق در مورد 
موضوع رشته خود و توانایی بکارگیري 

هاي گوناگون، با ي آن در موقعیتمنعطفانه
در رشته اي مسائل پیچیدهاستفاده از فاوا،  

اي گونهآموزان بهدرسی را براي دانش
هاي ارائه شده براي راه حلطراحی نماید که 

آموزان از مسائل را مورد مسائل، درك دانش
.گیري قرار دهداندازه

درسی و ارزشیابی از طریق فاوادستیابی به اهداف برنامه
هاي کلیدي رشته درسی نقش فاوا در معرفی مفاهیم و فرآیند
افزاري در رشته درسی هاي نرمبستهعملکرد و اهداف بکارگیري
هاي داخل هاي مربوطه در محیطهاي کلیدي با بکارگیري بستهآموزان از مفاهیم و فرآیندچگونگی افزایش درك دانش

)گیريهاي یادفاوا در نظریه(و خارج از کالس 
آموزان از مفاهیم و فرآیندهاي کلید برنامه درسیهاي مبتنی بر فاوا در ارزشیابی براي ارزیابی درك دانشدستورالعمل

تکالیف عملکردي و یادگیري
دانشجومعلمان

شودتوانند بوسیله فاوا آموزش داده شوند انتخاب در بخشی از برنامه درسی داده شده، مفاهیم و فرآیندهایی که می .
)فاوا باید منجر به درك عمیقتر از مفاهیم گردد(

 توانند با فاوا آموزش داده شوند، شناسایی داده شده، مفاهیم و فرآیندهایی که می) متناسب با رشته(براي متن آموزشی
.نمایند

هاي نرم افزاري رشته درسی خود را شناسایی و در کالس به نمایش در آورندتعداد متنوعی از بسته.
 در مورد دستیابی به اهداف برنامه درسی و ارزشیابی از طریق فاوا،  با یک کارشناس به صورت برخط در کالس تعامل

.و گفتگو ترتیب دهند
هاي مرتبط با رشته خود بازدید برخط در کالس ترتیب دهنداز موزه .
توانند درك ها مینه این برنامهبرنامه هاي شبیه ساز مبتنی بر وب را در کالس اجرا و در خصوص اینکه چگو

ها در حل مسائل پیچیده توسعه دهند، بحث و گفتگو آموزان از مفاهیم کلیدي موضوعات درسی و کاربرد آندانش
.نمایند

هاي یادگیري، یک مقاله علمی و پژوهشی شناسایی و در از طریق جستجو در اینترنت در مورد فاوا در یکی از نظریه
.بحث و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیردمورد آن در کالس

افزاري ویژه موضوعات درسی رشته خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و توضیح دهند که چگونه این هاي نرمبسته
.کنندبسته ها مفاهیم و حل مسائل پیچیده در محیط یادگیرنده محور را حمایت می

در برنامه درسیهاي استفاده از محصوالت فاوا دستورالعمل
هاي دانشی و عملکردي معلمان در استفاده از محصوالت فاوا براي افزایش درك دانش آموزان از مفاهیم، دستورالعمل

. مهارت ها و فرآیندهاي موضوع کلیدي درسی
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تکالیف عملکردي و یادگیري
: دانشجو معلمان

ي سن آموزش و کیفیت  و ویژگی محصوالت فاوا ویژههاي مختلف آموزان در سالهاي واکنش دانشدر مورد ویژگی
.و موضوع درسی خاص بحث شود

دهند، ارائه دهندها را توسعه و بهبود میها تبعیت می کنند و آنهایی که از این ویژگیدستورالعمل.
ها ارائه گرددهاي  ارائه شده در کالس ارزیابی شده و پیشنهاداتی براي بهبود آندستورالعمل.

 هاي مبتنی بر فاوا  طراحی کنندداده شده، دستورالعمل) متناسب با رشته(براي متن آموزشی و اهداف ارزشیابی.
العملی به عنوان نمونه دستور.  (هایی را تهیه نموده و در فرآیند آموزش بکار گیرندبراي محصوالت فاوا دستورالعمل

)ش شیمیآموزي از نتایح آزمایهاي دانشبراي ارائه گزارش
ارزشیابی مبتنی بر فاوا

 هاي مربوطهو  بررسی دیدگاه) بر خط و برون خط(ارزشیابی مبتنی بر فاوا
هاي ارزشیابی هاي مبتنی بر فاواویژگی
معرفی ابزارهاي ارزشیابی مبتنی بر فاوا
هاي مبتنی بر فاواراهبردهاي طراحی آزمون

تکالیف عملکردي و یادگیري
دانشجومعلمان

هاي سطوح باالتر ابزارهاي ارزشیابی فاواي در اختیار قرار داده شده، را ازمنظر این که کدامیک براي ارزیابی مهارت )
و درك بنیادي از مفاهیم کلیدي مناسب هستند مورد تجزیه و ..)هاي حل مسئله، تفکر انتقادي، و از جمله مهارت
. تحلیل قرار دهد

 داده شده، یک ابزار مناسب را شناسایی نمایند) متناسب با رشته(مهارت ارزشیابی براي متن آموزشی و اهداف.
براي موضوعی در برنامه درسی دستورالعمل هاي مبتنی بر فاوا براي ارزشیابی را طراحی نماید که در آن درك دانش - 

.آموزان از مفاهیم و فرآیندهاي کلیدي برنامه درسی مورد ارزیابی قرار گیرد
هاي در کالس بحث کنند و مزایا و محدودیت) برخط و برون خط(هاي حاکم بر ارزشیابی مبتنی بر فاوا د دیدگاهدر مور- 

.ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهندآن
یک نمونه آزمون برخط و برون خط براي یک موضوع در رشته خود طراحی نموده و آن را در کالس ارائه نموده تا - 

.گیرد و اصالحات الزم را با توجه به بازخوردها انجام دهندمورد ارزیابی قرار 

پداگوژي: 4فصل
شایستگی

حل مسائل پیچیده
3سطح 2سطح 1سطح 
آموز آموزش دانش(دو  تکلیف مسئله محور

ي گروهی دانش آموزي و پروژه) محور
و مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی نماید 

آموز آموزش دانش(دو تکلیف مسئله محور
ي گروهی دانش آموزي مبتنی و پروژه) محور

ضمن اصالح بر فاوا را تعریف و طراحی نموده و 

آموز آموزش دانش(چندین تکلیف مسئله محور
ي گروهی دانش آموزي مبتنی بر و پروژه) محور

مراحل طراحی، فاوا را تعریف و طراحی نماید و 
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استفاده از ضمن طرح مسائل در گروه همتا با 
ها، طراحی خود را مورد نظرات ارزیابانه آن

.اصالح قرار دهد

سازي طرح را تشریح طرح خود، مراحل پیاده
.نماید

آموزان ها توسط دانشسازي و و ارائه راه حلپیاده
هاي گروهی را در تکالیف مسئله محور و پروژه

.مورد نظارت و ارزیابی قرار دهد

مبتنی بر فاوا با تمرکز بر مسائل واقعی یادگیري مشارکتی و پروژه محورهايفعالیتسازي طراحی و پیاده
زندگی 
آموزان از طریق محور مبتنی بر فاوا و ایجاد در توسعه تعامالت اجتماعی و تفکر در دانشنقش یادگیري پروژه

هاي کلیدي در حل مسائل واقعیبکارگیري مفاهیم و فرآیندها و مهارت
در )  که با کمک موضوعات کلیدي درسی قابل حل هستند(ئل پیچیده و مسائل زندگی واقعی چگونگی طراحی مسا

آموزي با استفاده از منابع فاواهاي دانشپروژه
هاي طراحی، واحد طرح درس مشارکتی و پروژه محور مبتنی بر فاوا ویژگی
الیت هاي کالسی که قدرت استدالل، گفتگو، هاي کاربردي موضوعات ویژه براي فعمعرفی ابزارهاي متن باز و برنامه

.نمایدآموزان تقویت میمشارکت و حل مسائل پیچیده را در دانش
سازي تکالیف مسئله محور و هاي مناسب براي پیادههاي دیجیتال و شبیه سازي یکی از روشداستان و بازي

هاي گروهی  پروژه
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
آموزان و بکارگیري علمی دانش تواند درك دانشدر مورد چگونگی بکارگیري فاوا و انواع ویژه نرم افزارهایی که می

رشته مربوطه را حمایت کند بحث نموده 
تواند مورد حمایت شود شرح داده شودها یادگیري پروژه محور میهایی که در آندر یک ارائه کالسی راه .
ها در کالس بحث شود آنيها در کالس در بارهدر این خصوص تولید نموده و پس از ارائه نمونههاي مختلفی نمونه

)هاي اکولوژي با استفاده از وب و مفاهیم کاربرديهاي حفاظت از سامانهبه عنوان نمونه شناسایی راه(
از طریق ارتباط و گفتگو برخط کالسی با کارشناسان مربوطه همکاري نمایند.
ستجو در اینترنت براي اهداف یادگیري داده شده، مسائل زندگی واقعی مناسبی انتخاب شودبا ج.
هاي پروژه محور فاوا را در آن تلفیق نمایندبا توجه به مسائل واقعی داده شده، در فرآیند طراحی فعالیت.
آموزان ارائه دهندبه دانشها هاي مناسب مبتنی بر فاوا براي معرفی آنبراي مسائل واقعی زندگی منتخب، روش.
هاي یادگیري مورد استفاده قرار می گیرند، توصیف نموده و یادگیري گوناگون را که در فعالیت-راهبردهاي یاددهی

.ها تلفیق گرددتواند در آنتوضیح دهند که فاوا چگونه می
ائل پیچیده و واقعی زندگی و یا سازي  براي حل مسطراحی و یا شناسایی یک داستان و بازي دیجیتال و یا شبیه

محور، ارائه سناریو در کالس و نقد و ارزیابی  آنهاي پروژهفعالیت

سازمان بندي و مدیریت: 5فصل

شایستگی
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هاي مشارکتیگروه
3سطح 2سطح 1سطح 

انعطاف پذیري را در یک محیط یادگیري
به کالس درس طراحی نمایدکه در آن قادر 

و آموز محورهاي دانشفعالیتتلفیق 
بکارگیري منعطفانه  فناوري براي حمایت از 

.باشداین فعالیت

انعطاف پذیري را در یک محیط یادگیري
تلفیق کالس درس خلق نمایدکه در آن قادر به 

و بکارگیري آموز محورهاي دانشفعالیت
و منعطفانه  فناوري براي حمایت از این فعالیت

.باشدهیهمکاري گرو

انعطاف پذیري را در محیط هاي یادگیري
کالس درس خلق نمایدکه در آن قادر به تلفیق 

آموز محور  و بکارگیري هاي دانشفعالیت
ها منعطفانه  فناوري براي حمایت از این فعالیت

.باشدو همکاري گروهی 
فاوا در محیط یادگیريبندي منابع فیزیکی، انسانی و زمان براي تلفیق مدیریت و سازمان

هاي یادگیري و به منظور پشتیبانی و تقویت فعالیت (ها یا سایر منابع دیجیتال در کالس درس سازمان بندي رایانه
) تعامالت اجتماعی

از طریق کابل، (سازي شبکه و شبکهWifi ،Blutooth28در کالس درس ...) و

هاي مبتنی بر فناوريدانش آموزان در محیطهاي یادگیري پروژه محور چگونگی مدیریت فعالیت
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
ها یک از آنکه هر کدامهاي متفاوت رایانه و سایر منابع دیجیتال را برحسب اینبه طور عملی در یک کالس چینش

یک نوع چینش را طراحی نموده و در .   بیازمایدنماید را میاموزان را حمایت نموده یا ممانعتشرکت و تعامالت دانش
.مورد منطق خود براي این طراحی بحث نماید

با استفاده از امکانات موجود در کالس یک آزمایشگاه فاوا در کالس ایجاد کنند.
آموزي درضمن انجام یک پرورژه بحث نمایندهاي مدیریت فعالیت هاي کالسی پروژه محور دانشدر مورد روش .

هاي گوناگون رایانه و منابع رمورد طرح درس خود بر حسب مدیریت کالسی با تمرکز روي مزایا و معایب چینشد
.دیجیتال بحث نمایند

اي معلمیادگیري حرفه: 6فصل
شایستگی

مدیریت و راهنمایی
3سطح 2سطح 1سطح 

یک پروژه با استفاده از مهارت و دانش الزم  
اي را حرفهدر راستاي یادگیريپیچیده

ها  همکاري با سایر طراحی نماید که در آن
معلمان، و استفاده از شبکه ها براي دستیابی 
به اطالعات همکاران و کارشناسان خارج 

.مدنظر قرار گرفته شده باشد

دو پروژه با استفاده از مهارت و دانش الزم  
ي  ایجاد و احرفهرا در راستاي یادگیريپیچیده

ها  همکاري با سایر مدیریت نماید که در آن
معلمان، و استفاده از شبکه ها براي دستیابی به 
اطالعات همکاران و کارشناسان خارج مدنظر 

.قرار گرفته شده باشد

پروژه هاي ب با استفاده از مهارت و دانش الزم  
اي  ایجاد حرفهرا در راستاي یادگیريايپیچیده
ها  همکاري با سایر ت نماید که در آنو مدیری

معلمان، و استفاده از شبکه ها براي دستیابی به 
اطالعات همکاران و کارشناسان خارج مدنظر 

.قرار گرفته شده باشد
اياستفاده از منابع دیجیتال و همکاري برخط براي یادگیري حرفه

٢٨.
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:بررسی نقش فاوا در
اي ها و یادگیري حرفهاشتراك منابع براي پشتیبانی از فعالیت
اي خود ها و یادگیري حرفهدسترسی به کارشناسان بیرون از محیط کار و جوامع یادگیري به منظور پشتیبانی از فعالیت
اي مدیریت، تجزیه تحلیل، تلفیق و ارزیابی اطالعات به منظورحمایت از یادگیري حرفه

لکردي و یادگیريتکالیف عم
:دانشجو معلمان

اي را حمایت نمایند توانند یادگیري حرفهدر مورد منابع اطالعاتی برخط گوناگون و  استفاده از سایر منابعی که می
. بحث نمایند

کند هدایت اي آنان را حمایت میجستجوهاي بر خط خود را براي مواد آموزشی  در جهتی که اهداف یادگیري حرفه
نمایند

نتایج این جستجو را به اشتراك گذاشته و در مورد آن بحث نمایند و براي اجراي ان برنامه ریزي نمایند.
ملزم به . اي را حمایت کنند بحث نمایندتواند یادگري حرفهدر مورد منابع گوناگون کارشناسی برخط و جوامعی که می

با کارشناسان ارتباط برقرار نموده و در این . کارشناسان و جوامعی باشندانجام تحقیقات برخط خود براي یافتن چنین 
.هاي خود در این زمینه را به اشتراك بگذارندجوامع شرکت نموده و سپس مباحثات و نتایج فعالیت

ا ههاي مدیریت دانش مربوطه در جهت تجزیه و تحلیل منابع بر خط بحث نمایند و آندر مورد اهمیت توسعه مهارت
هاي خود دانشجو معلمان نمونه هایی از فعالیت. ها را مورد اریابی قرار دادهها خود تلفیق نمایند  و کیفیت آندر فغالیت

.را در این مورد توصیف نموده و به نمایش در آورده و در مورد آن بحث نمایند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
نمایشی-سخنرانی
شگاهآزمای
 پروژه
 فردي و گروهی) آزمایشگاه+ کاوشکري(کشفی
حل مسئله
حل خالق مسئله
هاي هدایت شده و مباحثهها و پاسخپرسش
طوفان مغزي
......................

حداقل امکانات سخت و نرم افزاري
منابع اطالعاتی مکتوب یا برخط
 اینترنت پرسرعتمجهز به ) آزمایشگاه رایانه(شبکه آزمایشگاهی
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دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي قابل در دسترسانواع رسانه
امکانات الزم براي تهیه رسانه آموزشی مورد نظر مدرس
ترجیحا اصلی(هاي جدید نرم افزار بسته آفیس، ورژن(
هاي عاملرایانه با انواع سیستم
ه، تخته هوشمنددیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایان
هاي دانشجویانتلفن(هاي عامل هاي همراه با انواع سیستمتلفن(
 نرم افزارهايwindows, Mac, Linux
هاي برون خطانواع ذخیره کننده
هاي رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه

Wimaxکارت دیتا، )  wirelessیاlanبه صورت +ADSLاز طرق دایال آپ، (با خط تلفن ( داشته باشد 
حداقل یک پردازشگر موجود در بازار
سخت افزارهاي داخلی و خارجی و جانبی رایانه
تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، لپOTG
رشتههاي آموزشی مربوط به عاملافزارها و سیستمافزارها، سختنرم
تواند مواردي چون هاي مخصوص کودکان استثنایی میعاملبراي نرم افزارها و سیستمVinu29x, Deaf

Apps30 (for chat)را پیشنهاد نمود.
 نرم افزارهاي

Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept
mapping or mind mapping, Simulators

امکانات الزم براي راه اندازي شبکه شامل:

Cross cable, Wi-Fi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall
 ها مجهز بهدر مورد لپ تاپ(رایانه و یا لپ تاپ 2حداقلBluetooth (براي هر گروه
فیلم و کلیپ هاي نمونه در زمینه کاربرد سخت افزار هاي آموزشی
افزارهاي معرفی سختبروشورها
هاي مربوطه به انتخاب گروههاي آموزشی گروهنرم افزارهاي و سیستم عامل
افزارهاي مربوطهراهنماي نرم
سخت افزارها و  نرم افزارهاي الزم براي ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتال
افزارهاي شبیه ساز متناسب با رشتهنرم

٢٩http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux
٣٠en=hl&deafs.successfulmatch.com=id?details/apps/store/com.google.play://https) نرم افزارهاي مخصوص ناشنوایان در

)گوگل پلی
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افزارهاي نرمLMS ،CMS ،LCMS
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
که در بخش 1یا تشخیصی در فاوا ارزشیابی ورودي -1. در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد

گیرد، ها صورت میمهارت هاي اساسی فاوا براي تعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارت
گیرد که در هر بخش مواردي به عنوان پیشنهاد در ارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند آموزش و در طول کالس انجام می-2
ارزشیابی نهایی یا -3توانند بخشی از این ارزشیابی را تشکیل دهند و هاي عملکردي و یادگیري پیشنهاد شده که میالیتفع

نمره به پروژه پایانی اختصاص یابد که در اجراي آن 10نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و 10گردد پایانی که پیشنهاد می
باشد و مدرس مربوطه موضوع آن را می) 3الی 1فاوا (تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی دانشجو معلم ملزم به رعایت 

.نمایداي دانشجو معلم تعیین میبا توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفه

هاپیوست. 6
تولید محتواي الکترونیکی:

نیکی استانداردهاي تولید محتواي الکترو
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 آشنایی با استانداردهايSCORM وAICCدر تولید محتواي الکترونیکی و آموزش الکترونیکی
تولید محتواي الکترونیکی 

هاي الکترونیکی دیداريرسانه
 ،کاربرد ، مزایا و محدودیت ها.....معرفی پوستر، انواع چارت، اسالیدها، نمودار ،
دیداري در آموزشهاي الکترونیکی فرآیند انتخاب رسانه
نوشته، شکل، عکس، (هاي الکترونیکی دیداري هاي آموزشی رسانهطراحی پیام(..
افزارهاي الکترونیکی دیداري از طریق نرمتولید رسانه هايpower point ،publisher و ،

photo shop
معرفی برخی از محتواها

LO31 ،اشیاء یادگیري
 کارآموزي مبتنی برشبکه
 ،مطالعه راهنمایی شده  ناهمزمانخودآموزي
یادگیري همزمان (32پیشامدها با هدایت مربی (
 همکاري گروه کوچک

: فرآیند طراحی تولید محتواي یادگیري الکترونیکی 
 هاي یادگیري و راهبردهاي آموزشی یادگیري براساس نظریه)یا موضوع ( طراحی آموزشی واحد

مربوطه 
انتخاب مدل آموزشی مربوطه
طراحی فرصت هاي یادگیري
 انتخاب و طراحی فعالیت هاي یادگیري

فرآیند انتخاب رسانه مناسب با هرفعالیت یادگیري 
 طراحی پیام هاي آموزشی
تنظیم جدول ارائه محتواي نهایی

) برخط و برون خط( افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی معرفی نرم
 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia

Builder, Adobe Flash, Camtasia Studio, advanced power point (off
line)

 power point , hyper studio , flash , mu. Builder

کالس هوشمند:

طراحی آموزشی کالس هوشمند 

٣١Learning Object
٣٢Instructor – led Events
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طراحی محیط یادگیري الکترونیکی براساس راهبردهاي آموزشی مناسب
 فرصت هاي یادگیري ، فعالیت هاي یادگیري و راهبردهاي ارزشیابی براساس مدل هاي نوین طراحی

آموزشی
  ارتباط استاد با شاگرد ، استاد بامحتوا ، محتوا بامحتوا ، گروه با گروه ، کالس ( طراحی مدل ارتباطی

..) تجهیزات الکترونیکی و(کالس هوشمند براساس نیازها وامکانات ...)باخارج کالس و
اجراي و ارزشیابی آموزشی کالس هوشمند  

 ازطریق ( ثبت نام از شاگردانLMS(
آزمون رفتار ورودي ، پیش آزمون ، آزمون تشخیصی سبک هاي شناختی ، نیاز ( اجراي ارزشیابی ورودي

وثبت گزارشات آزمون هاLMSاز طریق ...) سنجی و
ها از طریقگروه بندي شاگردان براساس نتایج وگزارشات آزمونLMS
انتخاب مدل آموزشی ، محتوا وفعالیت هاي یادگیري مناسب براي هر گروه
 به اشتراك گذاري و ارسال محتواها وفعالیت هاي یادگیري براي هر گروه از طریقLCMS
 همزمان و ناهمزمان(ارائه تکالیف تکمیلی وبازخورد آن به روش برخط(
ابی مستمر وتوصیفی با استفاده از روش هاي ارزشیابی معلم ، خود ارائه بازخورد مناسب ، اجراي ارزشی

LMSوLCMSارزشیابی ، دگر ارزشیابی ،گروه ارزشیابی از طریق 
 از طریق) انواع آزمون هاي الکترونیکی( اجراي ارزشیابی پایانی به شکل متنوعLMS
ثبت نتایج وگزارشات آزمون
زارشات آزموناجراي پس آزمون و اصالح برنامه براساس گ
تنظیم وثبت پوشه کار

شبکه

شبکه و شبکه سازي 
تعریف شبکه
دالیل شبکه سازي، مزایا و محاسن ایجاد شبکه
تاریخچه شبکه
 معرفی بزرگترین شبکه
هاي شبکهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مولفه
cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS

Server, Mail Server
,Wi-Fiبا استفاده از امکانات موجود، ) دو یا سه کاربر( ایجاد یک شبکه کوچک  Bluetooth, cable

هاي اجتماعی شبکه

هایی از نرم افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی و انتشار  الکترونیکی محتوانمونه
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تولید
 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe

Flash, Camtasia Studio, advanced power point (off line)
 power point , hyper studio , flash , mu. Builder

انتشار
 Forums, networks, Atutor, Moodle, emails, Educreatiosn, snagit, blendspace,

bayanbox, net support school, softgozar, aparat, googlesite, electa, kelas,…(on
line

 جهت ارتقاء کیفیت این درس به صورت تخصصی و فراهم آمدن امکانات الزم در رشته مربوطه از نظرات
.گروه تخصصی زیست شناسی استفاده شود

»3شناسیکاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در زیست «درس سرفصل
معرفی درس و منطق آن.1

اي با فناوري اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداري از ابعاد گوناگونی از سواد از زندگی بشر در عصر کنونی به گونه
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محسوب سواد رسانه اي، سواد رایانه، سواد فناوري، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگیجمله سواد اطالعاتی، 
لذا . هاي رسمی وارد گردداطالعات و ارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزشفناوريضرورت توجه به. گرددمی

رو معلمان زیست شناسی که از این. آموزان امروز وشهروندان فردا استمندي از این بعد سواد یکی از نیازهاي دانشآشنایی و بهره
ها و سواد الزم در آموزان را براي ورود به عرصه زندگی دارند، خود نیز باید ضمن برخورداري از شایستگیانشوظیفه آماده سازي د

- هاي یاددهیهاي خود بهره گیرند و با تلفیق این فناوري در فرصتي فناوري اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزشحوزه
آموزان را آموزش دهند که چگونه خود را براي استفاده بهبود کارآیی آموزش ، دانشگیري از افزایش و یادگیري عالوه بر بهره

. آمده بواسطه این فناوري در زندگی آماده کنندهاي پیشصحیح از فرصت
مشخصات درس

کارگاهی: نوع درس
واحد کارگاهی1: تعداد واحد
48هر واحد : زمان درس

کاربرد فناوري : پیشنیاز
ارتباطات در اطالعات و 

2زیست شناسی

2کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در زیست شناسی: نام درس

: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
-2در آموزش ، ICTدرك -1مولفه  6ها دانشجو معلمان زیست شناسی در جدول شایستگی

-6ت  و سازمان بندي و مدیری- ICT ،5-4پداگوژي ، -3برنامه درسی و ارزشیابی ، 
.باشدبه شرح جدول زیر می33یادگیري حرفه اي معلم  در سواد فناوري

)تولید دانش(3سطح )تعمیق دانش(2سطح )سواد فناوري(1سطح مالك ها
ICTدرك 

در آموزش
هانوآوري در سیاست

ضمن درك مقاصد و اهداف 
هاي ملی در جلساتی که به سیاست

هاي آموزش و منظور اصالح سیاست
پرورش در مورد فاوا تشکیل 

مشتاقانه و داوطلبانه شرکت گردد می
.نماید

ضمن درك مقاصد و اهداف 
هاي ملی در جلساتی که به سیاست

هاي آموزش و منظور اصالح سیاست
گردد یپرورش در مورد فاوا تشکیل م
ها و شرکت نموده و در بحث

هاي مرتبط، پیشنهاداتی ارائه گفتگو
.دهد

ضمن درك مقاصد و اهداف 
هاي ملی در جلساتی که سیاست

هاي به منظور اصالح سیاست
آموزش و پرورش در مورد فاوا 

شرکت نموده، و گردد تشکیل می
ها و عالوه بر شرکت در  بحث

در ايها، نظرات ارزیابانهگفتگو
، کاربست و خصوص طراحی

هاي در نظر گرفته بازبینی برنامه
ها شده براي اجراي این سیاست

.ارائه دهد
هاي مهارت
فاوا

ابزارهاي فراگیر

در راستاي حمایت از توسعه در راستاي حمایت از توسعه در راستاي حمایت از توسعه 

٣٣ :
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هاي خالقیت، یادگیري مهارت
حداقل یک دائمی و انعکاسی 

مبتنی بر فاوا را جامعه دانشی
.نمایدطراحی

هاي خالقیت و یادگیري مهارت
الی 2دائم و بازتابی دانش آموزان، 

مبتنی بر فاوا را جامعه دانشی3
.طراحی نماید

هاي خالقیت و یادگیري مهارت
دائم و بازتابی دانش آموزان، 

متفاوت چندین جامعه دانشی
.راحی نمایدمبتنی بر فاوا را ط

برنامه 
درسی و 
ارزشیابی

مهارت هاي جامعه دانشی
با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 

رشد شناختی، عاطفی و جسمی و (
آگاهی از چگونگی ایجاد شرایط 

و ) بهتر یادگیري براي دانش آموزان
هاي راه حلبا استفاده از فاوا  

مناسب براي مشکالت احتمالی 
و با بینیپیشآموزي دانش

هاي پیچیده در برخورداري از مهارت
طرحی براي عملیاتی این مورد 

هاي مورد نظر نمودن یکی از راه حل
.ارائه نمایند

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
رشد شناختی، عاطفی و جسمی و (

آگاهی از چگونگی ایجاد شرایط بهتر 
و با ) یادگیري براي دانش آموزان

مناسب هاي راه حلده از فاوا  استفا
براي یکی از مشکالت واقعی 

و با برخورداري بینیآموزي پیشدانش
هاي پیچیده در این مورد از مهارت

طرحی براي عملیاتی نمودن یکی از 
.هاي مورد نظر ارائه نمایندراه حل

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد 
رشد شناختی، عاطفی و (انسانی 

اهی از چگونگی جسمی و آگ
ایجاد شرایط بهتر یادگیري براي 

و با استفاده از فاوا  ) دانش آموزان
یکی از مناسب براي هاي راه حل

آموزي مشکالت واقعی دانش
بینی و با برخورداري از پیش

هاي پیچیده در این مورد مهارت
طرحی براي عملیاتی نمودن یکی 

هاي مورد نظر ارائه از راه حل
اه حل موردنظر را در نمایند و ر

سازي نماید و نتایج حاصله پیاده
.را مورد ارزیابی قررا دهد

خود مدیریتیپداگوژي
دو موقعیتبا استفاده از فاوا، 

از فرآیند یادگیري را که در مشابه
ها  دانش آموزان قادر به اجرا آن

هاي توسعه و بکارگیري مهارت
طراحی و یافته خود باشند 

.سازي نمایدپیاده

دو موقعیت با استفاده از فاوا، 
از فرآیند یادگیري را که در متفاوت

ها  دانش آموزان قادر به اجرا و آن
هاي توسعه یافته بکارگیري مهارت

سازي طراحی و پیادهخود باشند 
.نماید

چندین موقعیتبا استفاده از فاوا، 
از فرآیند یادگیري را که گوناگون

ها  دانش آموزان قادر به در آن
هاي اجرا و بکارگیري مهارت

طراحی و توسعه یافته خود باشند 
.سازي نمایدپیاده

سازمان 
بندي و 
مدیریت

هاي یادگیريسازمان
ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش 
و ارائه پشتیبانی پیگیرانه از 

یک برنامه مبتنی بر فاوا همکاران،  
که در طی نمایندرا طراحی و اجرا 

مدرسه به عنوان جامعه مبتنی بر آن 
نوآوري با استفاده از فاوا  ایفاي 

.نقش نمایند

ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و 
ارائه پشتیبانی پیگیرانه از همکاران، 
یک برنامه مبتنی بر فاوا را طراحی و 

مدرسه به که در طی آن اجرا نمایند
و عنوان جامعه مبتنی بر نوآوري

یادگیري دائم با استفاده از فاوا  ایفاي 
.نقش نمایند

ضمن ایفاي نقش رهبري در 
آموزش و ارائه پشتیبانی پیگیرانه از 

هاي متنوعی برنامههمکاران،  
مبتنی بر فاوا را طراحی و اجرا نمایند

مدرسه به عنوان که در طی آن 
جامعه مبتنی بر نوآوري و یادگیري 

فاوا  ایفاي نقش دائم با استفاده از  
.نمایند
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یادگیري 
حرفه اي 

معلم

معلم به عنوان مدل یادگیرنده
با استفاده از فناوري اطالعات و 
ارتباطات و برخورداري باال از 
توانایی، انگیزه، تمایل و تشویق و 
حمایت همتایان براي آزمودن،  دائما 

اي باشد و به درحال یادگیري حرفه
آموزشی یک جامعه این منظور 

اي را با هدف خلق دانش حرفه
.طراحی نماید

با استفاده از فناوري اطالعات و 
ارتباطات و برخورداري باال از توانایی، 
انگیزه، تمایل و تشویق و حمایت 
همتایان براي آزمودن،  دائما درحال 

یک جامعه اي باشد و یادگیري حرفه
اي را با هدف خلق آموزشی حرفه

.سپس ایجاد نمایددانش طراحی و 

با استفاده از فناوري اطالعات و 
ارتباطات و برخورداري باال از 
توانایی، انگیزه، تمایل و تشویق و 
حمایت همتایان براي آزمودن،  دائما 

اي باشد و درحال یادگیري حرفه
اي را با هدف جوامع آموزش حرفه

خلق دانش طراحی و سپس ایجاد 
.نماید

یادگیري، محتواي درس و ساختار آنهاي فرصت.2
3کاربرد فاوا در رشته علمی 

.باشدفصول این واحد در  دوره کارورزي و با حضور در کالس درس و مدرسه قابل اجرا می: تذکر
در ك فاوا در آموزش : 1فصل 

شایستگی
هانوآوري در سیاست

هاي ملی ضمن درك مقاصد و اهداف سیاست
هاي در جلساتی که به منظور اصالح سیاست

آموزش و پرورش در مورد فاوا تشکیل 
.مشتاقانه و داوطلبانه شرکت نمایدگردد، می

هاي ملی در ضمن درك مقاصد و اهداف سیاست
هاي جلساتی که به منظور اصالح سیاست
گردد آموزش و پرورش در مورد فاوا تشکیل می

هاي مرتبط، ها و گفتگوشرکت نموده و در بحث
.پیشنهاداتی ارائه دهد

هاي ضمن درك مقاصد و اهداف سیاست
ملی در جلساتی که به منظور اصالح 

زش و پرورش در مورد فاوا هاي آموسیاست
شرکت نموده، و عالوه بر گردد تشکیل می

ها، نظرات ها و گفتگوشرکت در  بحث
، کاربست و اي در خصوص طراحیارزیابانه

هاي در نظر گرفته شده براي بازبینی برنامه
.ها ارائه دهداجراي این سیاست

هاي نظام آموزشی  در سازي سیاستبراي پیادهاي هاي اصالحی آموزشی مدرسهطراحی و اجراي برنامه
)برنامه درسی ملی جمهوري اسالمی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش(مورد فاوا 

سازي سیاست هاي اصالحی اي در راستاي پیادهراهبردهاي طراحی، پیاده سازي و اصالح برنامه هاي آموزشی مدرسه
نظام آموزش ملی 

و یادگیريتکالیف عملکردي 
:دانشجو معلمان

تواند کارهایی  که میو ارائه راه)  با تاکید بر فاوا(هاي اصالحی نظام آموزش ملی بحث کالسی در مورد قصد سیاست
..هاي مدرسه گرددها در سطح برنامهموجب اجراي این سیاست

هاي هاي سیاستتواند مولفهه میاي در سطح مدرسه را کهاي کاري که در آن دانشجومعلمان برنامهتشکیل گروه
.سازي نماید، طراحی نماینداصالحی را پیاده



٣٠٢

طراحی شده در فاز ابتدایی ي اجراي برنامه
 ارزیابی میزان پیشرفت برنامه
هاي پیش روي شناسایی و بررسی چالش
ن براي غلبه بر چالش ها اشتراك موارد ذکر شده با گروه همتا و ارائه راهبردهاي پشنهادي توسط گروه و همتایا

هاي فاوامهارت: 2فصل 
شایستگی

ابزارهاي فراگیر
هاي در راستاي حمایت از توسعه مهارت

خالقیت، یادگیري دائمی و انعکاسی 
مبتنی بر فاوا را حداقل یک جامعه دانشی

.نمایدطراحی

هاي در راستاي حمایت از توسعه مهارت
خالقیت و یادگیري دائم و بازتابی دانش 

مبتنی بر فاوا جامعه دانشی3الی 2آموزان، 
.را طراحی نماید

هاي در راستاي حمایت از توسعه مهارت
خالقیت و یادگیري دائم و بازتابی دانش 

متفاوت چندین جامعه دانشیآموزان، 
.راحی نمایدمبتنی بر فاوا را ط

آموزاننرم افزارهاي تولید محتوا و منابع آموزشی براي ایجاد خالقیت و نوآوري در دانش
 اي و تجهیزات و ضبط چند رسانه( عملکرد و اهداف ابزارهاي تولید محتواي الکترونیکی و منابع آموزشی مبتنی بر فاوا

و نرم ...) افزارهاي چاپ، ابزارهاي طراحی وب وابزارهاي ویرایش، نرمافزارهاي تولید محتواي الکترونیکی تولید، نرم
34افزارهاي انتشار محتواي الکترونیکی

آموزاندر جهت ایجاد نوآوري و خالقیت در دانش35فرآیند تولید محتواي الکترونیکی
 راهبردهاي چگونگی بکارگیري منابع و طراحی محتوهاي آموزشی الکترونیکی در جهت نوآوري و خالقیت دانش

آموزان توسط دانش
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
توانند در ها چگونه میافزاري و منابع تولید دیجیتال را نمایش داده و در مورد اینکه آنهاي نرمتعداد متنوعی از بسته

.هاي نوآورانه و خلق دانش کمک نمایند، توضیح دهندآموزان در تمرینجهت حمایت و پیشرفت دانش
هاي خاصی از این منابع در رشته درسی مورد نظر را  مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و توضیح داده شود که  نمونه

. نمایندپشتیبانی میآموزان راتوانند دانشچگونه براي نوآوري و خلق دانش می
افزارهاي مربوطه براي ایجاد خالقیت و با توجه به رشته علمی، طرح درسی طراحی نموده که در آن از ابزارها و نرم

این . آموزان استفاده شده باشد، طرح درس در کالس توسط گروه همتایان مورد ارزیابی قرار گیردنوآوري در دانش

.به پیوست مراجعه شود34
.به پیوست مراجعه شود35
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قعی اجرا گردد و نتایج حاصل در گروه همتایان مورد نقد و ارزیابی و اصالحات قرار طرح درس می تواند در کالس وا
.گیرد

آموزان دیگر وگروه همتا با استفاده از فاوا به منتشر نمایند محتواهاي الکترونیکی تولید شده را به منظور استفاده دانش
.دها استفاده نماینو از بازخوردهاي احتمالی در جهت اصالح برنامه

برنامه درسی و ارزشیابی: 3فصل 
شایستگی

مهارت هاي جامعه دانشی
رشد (با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 

شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از 
چگونگی ایجاد شرایط بهتر یادگیري براي 

هاي راه حلو با استفاده از فاوا  ) دانش آموزان
آموزي دانشمناسب براي مشکالت احتمالی 

هاي و با برخورداري از مهارتبینیپیش
طرحی براي عملیاتی پیچیده در این مورد 

هاي مورد نظر ارائه نمودن یکی از راه حل
.نمایند

رشد (با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از چگونگی 

و )ایجاد شرایط بهتر یادگیري براي دانش آموزان
مناسب براي یکی هاي راه حلبا استفاده از فاوا  

و با بینیآموزي پیشاز مشکالت واقعی دانش
هاي پیچیده در این مورد برخورداري از مهارت

هاي طرحی براي عملیاتی نمودن یکی از راه حل
.مورد نظر ارائه نمایند

رشد (با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از 
چگونگی ایجاد شرایط بهتر یادگیري براي 

و با استفاده از فاوا  راه ) دانش آموزان
یکی از مشکالت مناسب براي هاي حل

بینی و با آموزي پیشواقعی دانش
هاي پیچیده در این برخورداري از مهارت

رحی براي عملیاتی نمودن یکی از مورد ط
هاي مورد نظر ارائه نمایند و راه حل راه حل

سازي نماید و نتایج موردنظر را در پیاده
.حاصله را مورد ارزیابی قررا دهد

هاي پیچیده شناختی با استفاده از فاواپرورش مهارت
از جمله (آموزان با استفاده از فاوا ها در دانشمهارتهاي پیچیده شناختی و چگونگی آموزش و بروز  این معرفی مهارت

)36مدیریت اطالعات، حل مسئله، همکاري و تفکر انتقادي
 آموزان هاي جستجو، مدیریت و تجزیه و تحلیل و بکارگیري اطالعات  در دانشایجاد مهارتمعرفی راهبردهایی براي
هاي فاوا به رشته مربوطه  با استفاده از ابزارها و دستگاههاي کالسی در فرآیند طراحی واحدهاي مطالعه و فعالیت

، ساخت دانش و برقراري ارتباط 37ریزي ، یادگیري انعکاسیهاي استدالل، برنامهمنظور ایجاد و توسعه مهارت
هاي ارتباطات و همکاري آموزان براي بکارگیري فاوا در جهت بهبود مهارتراهبردهاي تشویق دانش
آموزان براي توسعه و استفاده از خود و دیگر ارزیابی دانشی و عملکردي مبتنی بر فاوا در ویق دانشراهبردهاي تش

موضوعات درسی 
تکالیف عملکردي و یادگیري

.در کارورزي اجرا گردد36
37Reflective learning

.کمک بگیرید....عنصري تجربیات عینی، مشاهده و انعکاس ، خلق مفاهیم ذهنی، آزمودن در موقعیت هاي جدید تئوري کلب و یا 4توانید از مدل در این مورد می
Kolb. D. A. and Fry, R. (1975) Toward an applied theory of experiential learning. in C. Cooper (ed.) Theories of Group

Process, London: John Wiley
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:دانشجو معلمان
هاي پیچیده شناختی ارائه کالسی در مورد مهارت
ي و بروز رهایی براي  چگونگی کسب و توسعهکاهاي فرایندهاي پیچیده شناختی و پیشنهاد و ارائه راهارائه ویژگی

اموزانها توسط دانشآن
اي که کسب منجر به بروز یک یا چند مهارت پیچیده طراحی یک طرح درس مبتنی بر فاوا در رشته مربوطه به گونه

هاي و بازخوردها و انعکاسدر کالس در س واقعی اجرا نمودهو آموزان در آن جاي داده شودشناختی توسط دانش
.ناشی از اجراي این طرح درس در جمع همتایان بررسی نموده و پیشنهادات اصالحی دریافتی را اعمال نمایند

هاي هاي فعالیتهاي جستجو و مدیریت اطالعات بحث و گفتگو نمایند و در مورد ویژگیهاي مهارتدر مورد ویژگی
ها مونه هایی از این فعالیتگردد بحث شود و نهاي فوق میتوسعه و بروز مهارتیادگیري مبتنی بر فاوا که منجر به

.تهیه ودر کالس درس ارائه و ارزیابی گردد
هاي مبتنی بر ریزي و یادگیري انعکاسی، ساخت دانش و این که چگونه  فعالیتهاي استدالل، برنامهدر مورد مهارت

ها در واحدهاي مطالعه هایی از این فعالیتتوسعه دهند،  بحث شود و مثالها را ایجاد وفاوا می توانند این مهارت
مرتبط با رشته،  تولید و در میان گروه همتایان به اشتراك گذاشته شود و سپس واحدهاي مطالعه تولیدي را مورد 

.ارزیابی و نقادي قرار داده و پیشنهادهایی براي منابع اضافی ارائه دهند
هاي ارتباطی و همکاري و اینکه چگونه فعالیت هاي یادگیري فاوا محور می تواند این ي مهارتهادر مورد ویژگی

. ها را تولید نمایندهایی از این فعالیتها را مورد حمایت قرار دهد در کالس بحث وگفتگو نموده و نمونهمهارت
مجازي یک نمونه مدل پیشنهاد و ارائه ايدر مورد ارتباط و همکاري موثر از طریق شرکت در مجامع یادگیري حرفه

.دهند
هاي مبتنی بر دانش و عملکرد که براي در مورد مشخصات ارزیابی خود و همتایان بحث شود همچنین  دستورالعمل

ها گیرد بحث گردد و نمونه هایی از چنین فعالیتهاي خود و دیگران مورد استفاده قرار میانعکاس ارزیابی روي آموخته
.ها تولید و سپس در کالس ارزیابی گرددرالعملو دستو

هاي کلیدي موضوع درسی و فاوا را از طریق هاي دانش و عملکرد محوري را که انتظارات یادگیري مهارتدستورالعمل
.تلفیق فناوري هاي نو ظهور را افزایش دهد، را توسعه دهند

پداگوژي: 4فصل 
شایستگی

خود مدیریتی
از مشابهدو موقعیتبا استفاده از فاوا، 

ها  دانش فرآیند یادگیري را که در آن
آموزان قادر به اجرا و بکارگیري 

طراحی هاي توسعه یافته خود باشند مهارت
.سازي نمایدو پیاده

از دو موقعیت متفاوتبا استفاده از فاوا، 
ها  دانش آموزان فرآیند یادگیري را که در آن

هاي توسعه قادر به اجرا و بکارگیري مهارت
.سازي نمایدطراحی و پیادهیافته خود باشند 

گوناگونچندین موقعیتبا استفاده از فاوا، 
ها  دانش از فرآیند یادگیري را که در آن

آموزان قادر به اجرا و بکارگیري 
طراحی هاي توسعه یافته خود باشند مهارت
.سازي نمایدو پیاده

گرددآموزي میهاي دانشهاي یادگیري که منجر به ایجاد و بکارگیري مهارتنقش فاوا در ایجاد موقعیت
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هاي معلم در ضمن تدریس به عنوان الگویی براي استدالل، حل مسئله و تولید دانشویژگی
آموزان در حل مشارکتی هاي رشته درسی براي درگیر نمودن دانشطراحی برخط مواد و فعالیتها و چگونگی ویژگی

مسئله ، تحقیق و یا خلق اثر
ها را در هایی که آناي و فعالیتهاي پروژهآموزان براي ایجاد طرحمعرفی راهبردهایی براي راهنمایی و هدایت دانش

.نمایدرگیر میحل مشارکتی مسئله ، تحقیق و آفرینش اثر د
اي مشارکتی، تولید وب سایت و آموزان براي تولید چند رسانهمعرفی راهبردهایی براي راهنمایی و هدایت دانش

آموزي به صورتی که موجب حمایت از روند در هاي کاربردي انتشار پروژه هاي دانشافزارها و برنامهها و نرمفناوري
. ایر مخاطبان و همتایان شودحال انجام تولید دانش و ارتباط با س

هاي و مدل38بررسی تئوري ها(هاي خود اموزان در انعکاس آموختهارائه راهبردهایی براي راهنمایی و هدایت دانش
)39یادگیري انعکاسی

تکالیف عملکردي و یادگیري
دانشجو معلمان:
هاي حل مسائل واقعی در موضوع مهارتهاي شناختی خود براي نمایش عملی بکارگیري مباحثاتی بر پایه مهارت

.درسی طراحی نموده و راهبردها و فرآیندهاي خود را براي حل مسائل و خلق دانش باهمتایان خود به اشتراك بگذارند
هاي مواد درسی برخط که دانش آموزان را در طراحی و برنامه ریزي فعالیت هاي یادگیري خود شان در مورد ویژگی

بحث نموده و در گروه کاري خود چند نمونه مواد درسی برخط را تولید، در کالس اجرا و سپس پشتیبانی می کند،
اي خود در حل مسائل مشارکتی یا تحقیقات و خلق اثر به صورت برخط هاي یادگیري حرفهارزیابی نمایند و در انجمن

.به عنوان الگو و نمونه باشند
هاي یادگیري خود را ریزي فعالیتآموزان را در طراحی و برنامهنشهاي معلم که داهاي فعالیتدر مورد ویژگی

کند بحث نمایند و نمونه هاي از این فعالیت ها را تولید نمایند و در کالس درس اجرا نمایند و نتیجه را پشتیبانی می
.مورد ارزیابی قرار دهند

ري  فناوري هاي مختلف در فعالیت هاي در مورد ویژگی هاي فعالیت هاي معلم که دانش آموزان را در بکارگی

٣٨ Dewey, J. (١٩٣٣). How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process. Boston:

D.C. Heath and Company.

Kolb. D. A. and Fry, R. (١٩٧٥) Toward an applied theory of experiential learning. in C. Cooper (ed.) Theories of Group

Process, London: John Wiley

Pedler, M., Burgoyne, J. and Boydell, T. (1991, 1996) The Learning Company. A strategy for sustainable development,

London: McGraw-Hill.

Schön, D.A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books.
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39 Reflective learning
عنصري تجربیات عینی، مشاهده و انعکاس ، خلق مفاهیم ذهنی، آزمودن در موقعیت هاي جدید در تئوري کلب4از جمله مدل 
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ها تولید نمایند و در کالس درس اجرا نمایند کند، بحث  نموده و نمونه هایی از چنین فعالیتیادگیریشان پشتیبانی می
.و نتیجه را مورد ارزیابی قرار دهند

براي پشتیبانی از (ها را آنهاي انتشار اي، تولید صفحات وب و روشهاي تولید چند رسانههایی از فناورينمونه
.اي بر خط به نمایش بگذارنددر جوامع یادگیري حرفه) آموزاندانش

نماید، در هاي معلم که یادگیري انعکاسی دانش آموزان را تقویت و حمایت میهاي آن دسته از  فعالیتدر مورد ویژگی
و به اشتراك بگذارند، و کارهاي انجام شده در این هایی را نیز در این مورد تولید نموده کالس بحث نمایند و نمونه

.اي برخط مورد نقد و بررسی قرار دهندمورد را در جوامع یادگیري حرفه

سازمان بندي و مدیریت: 5فصل 
شایستگی

هاي یادگیريسازمان
ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و ارائه 

یک برنامه پشتیبانی پیگیرانه از همکاران،  
که در بر فاوا را طراحی و اجرا نمایندمبتنی 

مدرسه به عنوان جامعه مبتنی بر طی آن 
.نقش نمایندنوآوري با استفاده از فاوا  ایفاي 

ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و ارائه 
یک برنامه مبتنی پشتیبانی پیگیرانه از همکاران، 

که در طی آن بر فاوا را طراحی و اجرا نمایند
عنوان جامعه مبتنی بر نوآوري و مدرسه به 

یادگیري دائم با استفاده از فاوا  ایفاي نقش 
.نمایند

ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و ارائه 
هاي برنامهپشتیبانی پیگیرانه از همکاران،  

متنوعی مبتنی بر فاوا را طراحی و اجرا نمایند
مدرسه به عنوان جامعه مبتنی که در طی آن 
ادگیري دائم با استفاده از  فاوا  بر نوآوري و ی

.ایفاي نقش نمایند
مدرسه، جامعه اي مبتنی بر نوآوري و یادگیري دائم

براي افزایش دانش و درك موضوعات برنامه درسی 40هاي ساخت دانشهاي مجازي و محیطمعرفی، عملکرد محیط
و توسعه جوامع یادگیري برخط و چهره به چهره و ترکیبی

 ،هاي یادگیري و تفکر ریزي هاي فعالیتدر حمایت از خالقیت و برنامه41ریزيعملکرد ابزارهاي فکري وبرنامهمعرفی
آموزان و یادگیري پیوسته انعکاسی دانش

  ،کالس و مدرسه هوشمندLMS ،CMS وLCMS)42)سازي، بکارگیري و مدیریتپیاده

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

ها از جوامع هاي مجازي و ساخت دانش، توصیف کند که چگونه این محیطاي متنوع از محیطضمن نمایش مجموعه
اش مورد استفاده قرار هایی خاص از منابعی را که در موضوع درسیکنند و نمونهآموزي حمایت مییادگیري دانش

آموزان را مورد ها چگونه جوامع یادگیري دانشحیطگیرد مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و در مورد این که این ممی

40 knowledge-building با مدل هاي ارائه شده در این مورد آشنا شوند از جمله نمونه زیر :
Designing collaborative knowledge building)2010(Heng-TohLengHwee,SeahHoonLay,SoJeong-Hyo

,54Volume,Education&Computers,Impacts and design challenges:environments accessible to all learners
490–479Pages,2010February,2Issue

41 planning and thinking tools مانندconcept map ،Flow chart ،Glossary of terms ،Graphing
http://www.sac.sa.edu.au/Library/Library/Topics/thinking_skills/thinking.html

.شودبه پیوست مراجعه42
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اي که طراحی هاي یادگیري برخط و ترکیبی، را در واحد مطالعهکارایی محیط. دهند توضیح دهدپشتیبانی قرار می
. اند را نشان دهدنموده

توانند از ایجاد و میریزي و فکري شرح دهد که چگونه این ابزارها ضمن نمایش انواع متنوعی از ابزارهاي برنامه
نمونه هایی خاص از این ابزارها در موضوع درسی خود را . آموزان حمایت نمایندهاي یادگیري دانشریزي فعالیتبرنامه

مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و از این ابزارها در واحد مطالعه طراحی شده استفاده نموده، واحد مطالعاتی را در 
.تایج را  بر اساس میزان حصول به اهداف مورد ارزیابی قرار دهدکالس درس اجرا نماید ن

 پیشنهاداتی براي بهبود عملکرد نرم افزارهايLMS،LCMS ،CMS در جهت توسعه نوآوري و خالقیت
.آموزان ارائه دهنددانش

اف برنامه درسی، اي که عالوه بر دستیابی به اهدیک کالس هوشمند را طراحی، اجرا، و ارزشیابی نمایند به گونه
.اموزان گرددموجب تقویت و توسعه روحیه نوآوري و خالقیت در دانش

اي معلمیادگیري حرفه: 6فصل 
شایستگی

معلم به عنوان مدل یادگیرنده
با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و 
برخورداري باال از توانایی، انگیزه، تمایل و 
تشویق و حمایت همتایان براي آزمودن،  دائما 

اي باشد و به این منظور درحال یادگیري حرفه
اي را با هدف خلق یک جامعه آموزشی حرفه

.دانش طراحی نماید

و ارتباطات و با استفاده از فناوري اطالعات 
برخورداري باال از توانایی، انگیزه، تمایل و 
تشویق و حمایت همتایان براي آزمودن،  دائما 

یک جامعه اي باشد و درحال یادگیري حرفه
اي را با هدف خلق دانش طراحی آموزشی حرفه

.و سپس ایجاد نماید

با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و 
وانایی، انگیزه، تمایل و برخورداري باال از ت

تشویق و حمایت همتایان براي آزمودن،  دائما 
جوامع اي باشد و درحال یادگیري حرفه

اي را با هدف خلق دانش آموزش حرفه
.طراحی و سپس ایجاد نماید

هاي معلم به عنوان مدل یادگیرندهمعرفی ویژگی
 ایفاي نقش رهبري در ایجاد چشم اندازي مناسب براي مدرسه با  با تلفیق فاوا در برنامه درسی و تمرین هاي کالسی
ایفاي نقش رهبري در میان همکاران در حمایت از نوآوري در مدرسه و ارتقاء یادگیري مداوم مبتنی بر فاوا
اي مبتنی بر فاواارتقاء نوآوري و بهبود حرفهاي خود براي هاي حرفهخود ارزیابی دائم و انعکاس فعالیت
ها در آموزش رشته اي ، شرکت و بحث در مورد بهترین تمرینگیري از منابع فاوا براي شرکت در مجامع حرفهبهره

)معلمان در رشته علمی.. ها و مجامع مجازي ومعرفی انجمن(علمی
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
توانند فاوا را در برنامه درسی و کالس درس خود تلفیق نمایند بحث نمایندمیمدارسهاي مختلفی که در مورد راه.
 برنامه عملیاتی که در آن معلمان نقش کلیدي در کار با همکاران و مدیران مدرسه در جهت استفاده از  فاوا در

( ها در نظر بگیرند ردي را براي چگونگی اجراي این  پیشرفت نمایند، طراحی نمایند و سپس موامدارسشان را ایفا می
) هاها و ارائه راهکارهایی براي برطرف نمودن چالشپیش بینی چالش

هاي نوآورانه  و اي براي شرکت در برنامههاي اجتماعی مبتنی بر فاوا که  محتاج آموزش حرفهدر مورد انواع حمایت
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برنامه عملیاتی مبتنی بر فاوا براي ایجاد محیط حمایتی و خالقانه با . نمایندحفظ نوآوري در مدرسه هستند، بحث
همکاري مدیران و همکاران طراحی نموده و به اشتراك بگذارند و راهبردهایی براي بکارگیر ابزارها و منابع خالقانه در 

.   مدرسه خود ارائه دهد
هایی از تجربیات خود را بیان نمایندنمونه. فاوا بحث نمایندياي نوآورانه خود در حوزههاي حرفهدر مورد فعالیت.
تواند اي میهاي یادگیري حرفهدر مورد اینکه چگونه منابع فاوا براي حمایت دائم نوآوري و توسعه از طریق انجمن

. هایی از تجربیات مبتنی بر فاواي خود را ارائه نمایندنمونه.  مورد استفاده قرار گیرد بحث نماید

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
نمایشی-سخنرانی
آزمایشگاه
 پروژه
 فردي و گروهی) آزمایشگاه+ کاوشکري(کشفی
حل مسئله
حل خالق مسئله
هاي هدایت شده و مباحثهها و پاسخپرسش
طوفان مغزي
و..................

حداقل امکانات سخت و نرم افزاري
 برخطمنابع اطالعاتی مکتوب یا
 مجهز به اینترنت پرسرعت) آزمایشگاه رایانه(شبکه آزمایشگاهی
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي قابل در دسترسانواع رسانه
امکانات الزم براي تهیه رسانه آموزشی مورد نظر مدرس
ترجیحا اصلی(هاي جدید نرم افزار بسته آفیس، ورژن(
 هاي عاملسیستمرایانه با انواع
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي دانشجویانتلفن(هاي عامل هاي همراه با انواع سیستمتلفن(
 نرم افزارهايwindows, Mac, Linux
هاي برون خطانواع ذخیره کننده
هاي رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه

Wimaxکارت دیتا، )  wirelessیاlanبه صورت +ADSLاز طرق دایال آپ، (با خط تلفن ( داشته باشد 
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حداقل یک پردازشگر موجود در بازار
سخت افزارهاي داخلی و خارجی و جانبی رایانه
تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، لپOTG
هاي آموزشی مربوط به رشتهعاملافزارها و سیستمافزارها، سختنرم
تواند مواردي چون هاي مخصوص کودکان استثنایی میعاملبراي نرم افزارها و سیستمVinu43x, Deaf

Apps44 (for chat)را پیشنهاد نمود.
 نرم افزارهاي

Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept
mapping or mind mapping, Simulators

امکانات الزم براي راه اندازي شبکه شامل:

Cross cable, Wi-Fi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall
 ها مجهز بهدر مورد لپ تاپ(رایانه و یا لپ تاپ 2حداقلBluetooth (براي هر گروه
یپ هاي نمونه در زمینه کاربرد سخت افزار هاي آموزشیفیلم و کل
افزارهابروشورهاي معرفی سخت
هاي مربوطه به انتخاب گروههاي آموزشی گروهنرم افزارهاي و سیستم عامل
افزارهاي مربوطهراهنماي نرم
سخت افزارها و  نرم افزارهاي الزم براي ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتال
افزارهاي شبیه ساز متناسب با رشتهنرم
افزارهاي نرمLMS ،CMS ،LCMS

منابع آموزشی. 4
انداز بیست ساله جمهوري اسالمیسند چشم.64
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.65
مبانی نظري سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.66
برنامه درسی ملی جمهوري اسالمی ایران.67
نقشه جامع علمی کشور.68
دانشگاه فرهنگیاناساسنامه .69
.سازي مدارس راهبرد تحول وزارت آموزش و پرورش در توسعه فاواهوشمند.70
، تدوین سیاست هاي راهبردي فناوري اطالعات و ارتباطات در )1383(مهرمحمدي، محمود و نفیسی، عبدالحسین .71

.آموزش و پرورش

٤٣http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux
٤٤en=hl&deafs.successfulmatch.com=id?details/apps/store/com.google.play://https) ناشنوایان در نرم افزارهاي مخصوص

)گوگل پلی
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دانشگاه پیام نورمقدمات تکنولوژي آموزشی، تهران، انتشارات) 1390(آبادي، خدیجه علی.72
.مقدمات تکنولوژي آموزشی، تهران، آییژ) 1390(محمدي داود، احدیان، محمد، رمضانی، عمران .73
نوآور :، تهران نشرمحمدرضا اصغرزادهمرجع کامل سیستم عامل مکینتاش، مترجم )1389(، هارت دیویس گاي.74
هاي موجود در هنگام تدریسراهنماهاي لینوکس و ویندوز  آخرین نسخه.75
. تواي الکترونیکی آموزشیهاي تولید محالزامات و چارچوب) 1392(سازمان فناوري اطالعات ایران.76
/http://www.projectlooksharp.orgمحتواهاي الکترونیکی تولید در پروژه لوك شارپ  کانادا .77

78. Bianco, A. M., Marsico, M. De., TEmprin, M. (2005) Standards for E-learning,
The TISIP Foundation.

79. Brendan G. Lim, Martin Conte Mac Donell (2014) iOS 7 in Action, Manning.
80. Cellary W. and  Walczak K. (2012) Interactive 3D Multimedia Content, Models

for Creation, Management, Search and Presentation, Springer, London.
81. Clark, Ruth Colvin and Mayer Richard E. (2008) e-Learning and the Science of
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83. Earnshaw, R., Vince, J., (2001) Digital Content Creation, London, Springer.
84. Ehler, U. D., Pawlowski, J. M., (2006) Hand book on Quality and

standardization in E learning, Springer.
85. Freitas S.de and Yapp, C. (2005) Personalizing learning in the 21st century,
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Skills, Springer.
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tracking and analyzing learning processes in computer-supported collaborative
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
که در بخش1ارزشیابی ورودي یا تشخیصی در فاوا -1. در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد

گیرد، ها صورت میمهارت هاي اساسی فاوا براي تعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارت
گیرد که در هر بخش مواردي به عنوان پیشنهاد در ارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند آموزش و در طول کالس انجام می-2

ارزشیابی نهایی یا -3توانند بخشی از این ارزشیابی را تشکیل دهند و شنهاد شده که میهاي عملکردي و یادگیري پیفعالیت
نمره به پروژه پایانی اختصاص یابد که در اجراي آن 10نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و 10گردد پایانی که پیشنهاد می

باشد و مدرس مربوطه موضوع آن را می) 3الی 1فاوا (واحد درسی دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن 
.نمایداي دانشجو معلم تعیین میبا توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفه

هاپیوست. 6
تولید محتواي الکترونیکی:

استانداردهاي تولید محتواي الکترونیکی 
 آشنایی با استانداردهايSCORM وAICCدر تولید محتواي الکترونیکی و آموزش الکترونیکی

تولید محتواي الکترونیکی 
هاي الکترونیکی دیداريرسانه

 ،کاربرد ، مزایا و محدودیت ها.....معرفی پوستر، انواع چارت، اسالیدها، نمودار ،
در آموزشهاي الکترونیکی دیداري فرآیند انتخاب رسانه
نوشته، شکل، عکس، (هاي الکترونیکی دیداري هاي آموزشی رسانهطراحی پیام(..
افزارهاي الکترونیکی دیداري از طریق نرمتولید رسانه هايpower point ،publisher و ،

photo shop
معرفی برخی از محتواها
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LO45 ،اشیاء یادگیري
 کارآموزي مبتنی برشبکه
راهنمایی شده  ناهمزمانخودآموزي،  مطالعه
یادگیري همزمان (46پیشامدها با هدایت مربی (
 همکاري گروه کوچک

: فرآیند طراحی تولید محتواي یادگیري الکترونیکی 
 هاي یادگیري و راهبردهاي آموزشی یادگیري براساس نظریه)یا موضوع ( طراحی آموزشی واحد

مربوطه 
انتخاب مدل آموزشی مربوطه
 فرصت هاي یادگیريطراحی
 انتخاب و طراحی فعالیت هاي یادگیري

فرآیند انتخاب رسانه مناسب با هرفعالیت یادگیري 
 طراحی پیام هاي آموزشی
تنظیم جدول ارائه محتواي نهایی

) برخط و برون خط( افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی معرفی نرم
 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia

Builder, Adobe Flash, Camtasia Studio, advanced power point (off
line)

 power point , hyper studio , flash , mu. Builder

کالس هوشمند:

طراحی آموزشی کالس هوشمند 
طراحی محیط یادگیري الکترونیکی براساس راهبردهاي آموزشی مناسب
 هاي یادگیري ، فعالیت هاي یادگیري و راهبردهاي ارزشیابی براساس مدل هاي نوین طراحی فرصت

آموزشی
  ارتباط استاد با شاگرد ، استاد بامحتوا ، محتوا بامحتوا ، گروه با گروه ، کالس ( طراحی مدل ارتباطی

..) تجهیزات الکترونیکی و(کالس هوشمند براساس نیازها وامکانات ...)باخارج کالس و
اجراي و ارزشیابی آموزشی کالس هوشمند  

 ازطریق ( ثبت نام از شاگردانLMS(

٤٥Learning Object
٤٦Instructor – led Events



٣١٣

آزمون رفتار ورودي ، پیش آزمون ، آزمون تشخیصی سبک هاي شناختی ، نیاز ( اجراي ارزشیابی ورودي
وثبت گزارشات آزمون هاLMSاز طریق ...) سنجی و

ز طریقگروه بندي شاگردان براساس نتایج وگزارشات آزمون ها اLMS
انتخاب مدل آموزشی ، محتوا وفعالیت هاي یادگیري مناسب براي هر گروه
 به اشتراك گذاري و ارسال محتواها وفعالیت هاي یادگیري براي هر گروه از طریقLCMS
 همزمان و ناهمزمان(ارائه تکالیف تکمیلی وبازخورد آن به روش برخط(
ستمر وتوصیفی با استفاده از روش هاي ارزشیابی معلم ، خود ارائه بازخورد مناسب ، اجراي ارزشیابی م

LMSوLCMSارزشیابی ، دگر ارزشیابی ،گروه ارزشیابی از طریق 
 از طریق) انواع آزمون هاي الکترونیکی( اجراي ارزشیابی پایانی به شکل متنوعLMS
ثبت نتایج وگزارشات آزمون
ت آزموناجراي پس آزمون و اصالح برنامه براساس گزارشا
تنظیم وثبت پوشه کار

شبکه

شبکه و شبکه سازي 
تعریف شبکه
دالیل شبکه سازي، مزایا و محاسن ایجاد شبکه
تاریخچه شبکه
 معرفی بزرگترین شبکه
هاي شبکهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مولفه
cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS

Server, Mail Server
,Wi-Fiبا استفاده از امکانات موجود، ) دو یا سه کاربر( ایجاد یک شبکه کوچک  Bluetooth, cable

هاي اجتماعی شبکه

هایی از نرم افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی و انتشار  الکترونیکی محتوانمونه

تولید
 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe

Flash, Camtasia Studio, advanced power point (off line)
 power point , hyper studio , flash , mu. Builder

انتشار
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 Forums, networks, Atutor, Moodle, emails, Educreatiosn, snagit, blendspace,
bayanbox, net support school, softgozar, aparat, googlesite, electa, kelas,…(on
line

 جهت ارتقاء کیفیت این درس به صورت تخصصی و فراهم آمدن امکانات الزم در رشته مربوطه از نظرات
.گروه تخصصی زیست شناسی استفاده شود

»شناسیآموزش زیست اي در هاي خاص حرفهتجربه«سرفصل درس 
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معرفی درس و منطق آن. 1
کنند، سرشار از عمل معلمی براي معلمانی که به آن به منزله فرصتی براي اعتالي آموزش و رشد شخصی نظر می

اول آشنایی با تجربه خاص و دوم کسب : هاي نادري است که آگاهی از آنان براي دانشجومعلمان دو خاصیت داردتجربه
هاي خاص را براي آموزش آنچه آگاهی از تجربه. هاي واقعی تربیتعمل خالقانه در موقعیتانگیزه و اعتماد براي 

هاي متنوع تواند امید به موفقیت را در موقعیتاست؛ یعنی آنچه می» همزادپنداري«کند، ایجاد شرایط معلمان توجیه می
دانش «هاي معمول ی مفید هستند که در قالبهایهاي خاص دربردارنده دانشحال، تجربهدرعین. و متغییر، افزایش دهد

این درس می تواند براي افزایش . اندداشته» کارآمدي حرفه اي«اند اما وارد نشده» دانش تربیتی«و » زیست شناسی
توانایی حرفه اي معلمان در طراحی فعالیت هاي خالقانه و کارآمدي موقعیتی در ارتقاء کیفیت آموزش زیست شناسی 

.موثر باشد

مشخصات درس
نظري: نوع درس

1: تعداد واحد
ساعت16: زمان درس

ندارد: پیشنیاز
و با (انفرادي :نحوه آموزش

حضور معلمان سرآمد 
)داراي تجربه خاص

ايهاي خاص حرفهتجربه: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
ایی اقدام کند و هاي تحقق یک تجربه خاص، اشاره و به تحلیل چنین زمینهمواردي از زمینهبه 

همچنین، داراي احساس . برخی از اساتید ومعلمان زیست شناسی داراي تجربه خاص را بشناسد
دار حرفه معلمی است و خود را آماده براي چنین هاي مسالهمثبت به عمل ابتکاري در موقعیت

. داندعملی می

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 2-2، 1-2کد&

2-3
PCK 2-3، 1-3کد ،

3-3&3-4

آشنایی با 
هاي تجربه
خاص 

هاي برخی اساتید و از تجربه
معلمان موفق  مطلع است و این 
تجارب را گزارش می کند اما 
تحلیلی از دالیل و پیامد آنها 

. ندارد

معلمان رشته هاي خاص تجربه
شناسد و تخصصی خود را می

قادر است به تبیین عمل 
ابتکاري معلمان داراي تجربه 

. خاص اقدام کند

هاي خاص معلمان نه تنها تجربه
کند، رشته تخصصی خود را تبیین می

که بر بنیاد موارد گزارش شده به 
شناسایی اشخاص دیگر اقدام کرده و 

ید براي ارتباط بین آنها در جهت تول
. یک نظریه اقدام کرده است

مواجهه با 
تجربیات 

توانسته است ضمن پذیرفتن 
تجارب خاص در زیست شناسی، 
از این تجارب در موقعیت هاي 
خاص حرفه اي خود استفاده 

.میکند

ضمن به کار گیري برخی از 
تجارب خاص در آموزش زیست 
شناسی، ارتباط بین این تجارب 
و موقعیت هاي خاص را گزارش 

. میکند

ضمن شرکت در اجتماع یادگیري 
اساتید و معلمان داراي تجارب خاص 
در رشته زیست شناسی به مرتبط 
کردن آن تجارب در زمینه هاي جدید 

.اقدام می کند
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انجام 
تکالیف

هایی ارائه کرده که حاصل پاسخ
جستجوي در منابع در دسترس و 
بازخوانی محدود تجربه شخصی 

. است

هاي ارائه شده قواعد در پاسخ
کلی پاسخگویی پژوهشی رعایت 
شده و سطحی عمیق از 
بازخوانی تجربه خود و دیگري 

. شوددیده می

هاي ارائه شده داراي بنیاد پاسخ
پژوهشی دقیقی است و ضمن 

یري زبان مناسب ارائه، از بکارگ
سازماندهی و حتی محتواي بدیع 

. برخوردار است

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

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 
موضوع طرح ضرورت و جایگاه اول

و ایجاد انگیزه جهـت پیگیـري   
درس و ارزشیابی تشخیصـی و  

اعالم برنامه درس

نظرسنجی از دانشجویان زیست شناسی در مـورد ایـن درس و بررسـی    
معرفی برنامـه و سرفصـل درس، تشـریح منطـق     سطح دانش مربوطه،

درس و کاربردهــاي آن بــراي معلمــان، معرفــی تکــالیف عملکــردي و 
عملکرد دانشـجویان بـر اسـاس پیامـدها و سـطوح      چگونگی ارزیابی از 

. عملکرد

هـا و  هاي متنوع کالس درس و ضرورتتشریح شرایط معمول و مسالهتبیین تجربه خاص معلم دوم
هاي خاص معلمی و اهمیت بکارگیري آنها گیري تجربههاي شکلزمینه

.در اعتالي آموزش
معلماناساتید وهاي خاص یک کتاب و یک مقاله از تجربه: 1تکلیف 

.زیست شناسی را مطالعه و از آن گزارش ارائه کند
ســـوم تـــا 

هشتم
( توسط اساتید و  معلمان زیسـت شناسـی و مـدعوین   ارائه تجربه خاص هاي خاصارائه تجربه

و گفتگوي در باره تجربه گـزارش  )اساتید و معلمان داراي تجربه خاص
. شده

هـاي  همه دانشجومعلمان موظفند بـه بررسـی در موقعیـت   :2تکلیف 
اقـدام و نتیجـه را در   » ايتجربـه خـاص حرفـه   «ممکن براي شناسایی 

.جلسه آینده به کالس ارائه کنند
تشریح منطق روش کار توسط مدرس و گفتگوي در باره چگونگی ادامه نقد و ارزیابی فرایند کار کالسنهم

. کار
به بازخوانی تجربه آموزش معلمـان خـود اقـدام    دانشجویان : 3تکلیف 

. کنندهایی از خاص بودن ان را آشکار میکنند و نمونهمی
ــم و  دهـــ

یازدهم
ایجاد فرصت براي ارائه تجربه خاص بـراي دانشـجو معلمـان و گفتگـو     ارائه تجربه هاي جدید

.درباره تجربه گزارش شده
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دوازدهم تا 
پانزدهم

طراحی اشکال زیست شناسی، آشنایی و ساخت دست سازه ها، بازدید از اجراي تجربه هاي خاص
مراکز تولید دست ساخته ها و ابزارهاي آموزشی

دانشجویان به ارائه طرح هاي زیست ، دسـت سـاخته هـا و    : 4تکلیف
.تهیه گزارش از بازدید اقدام کند

خاص براي معلمان و گفتگـوي در بـاره   ایجاد فرصت براي ارائه تجربههاي خاص معلمانارائه تجربهپانزدهم
. تجربه گزارش شده

تشریح منطق روش کار توسط مدرس و گفتگوي در باره چگونگی ادامه نقد و ارزیابی فرایند کار کالسشانزدهم
. کار

دانشجویان به بازخوانی تجربه آمـوزش همـین درس خـود    : 4تکلیف 
. کنندکنند و آن را نقد و بررسی میاقدام می

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
جانبـه دانشـجومعلمان انجـام    هاي کالس درس با محوریت آموزشگر و البته با مشارکت همهدر این درس، آموزش

هاي مقرر به معرفی هر یک از موضوعات اقدام آموزشگر در بخشی از درس بر بنیاد گفتارهاي درسی در نوبت. شودمی
با شناسایی و دعوت از معلمان داراي تجربه خاص، فرصـت آشـنایی دانشـجومعلمان و    کند و بخشی دیگر از درس می

بـه  . کنـد کند و فرصت گفتگـوي آنـان را ایجـاد و آن را مـدیریت مـی     هاي تخصصی را فراهم میمعلمان خاص رشته
ومعلمان واگـذار  تواند بـه دانشـج  تشخیص آموزشگر و با اتخاذ تدابیر هدایتی، واگذاري معرفی تجربه خاص معلمان می

دانشجوي این درس موظف است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع و جستجوي در واقعیات بپردازنـد و  . شود
همچنین، دانشجویان حق دارند به طرح پرسش بپردازند و براي ارائه . در گفتگوهاي هر جلسه با آمادگی مشارکت نماید

دقیقه در کالس درس به صورت سازمان 10خود با درخواست تعیین وقت قبلی، تا ها یا نتایج حاصل از مطالعاتدیدگاه
شود که به تشخیص آموزشگر یا به هایی مطرح حال، در جلسات درس ممکن است پرسشدرعین. یافته ارائه نظر کنند

صورت کتبی تا پایـان  تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا بهدرخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می
تواند براي همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ ها میاین قبیل پرسش. شودنیمسال انجام و ارائه 

.درصد تکالیف مقرر درس تجاوز نکند50مشروط به آنکه تعداد آنها از 

منابع آموزشی . 4
لزامی نیست؛ اما آموزشگر تالش خواهـد کـرد منـابع مفیـد را     ا1398در این درس استفاده از منبع مکتوب تا سال -

استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوري و تایید شوراي گروه آموزشی براي مدت . شناسایی و معرفی کند
.مقرر، در همان رشته بالمانع است

هاي ان معرفی نمایند و نشانی سایتبه دانشجومعلم» معلمان سرآمد«همه آموزشگران موظفند منابع و مستنداتی از -
همچنین، آموزشگر ایـن درس موظـف اسـت بـه جسـتجوي اجتماعـات       . مفید براي دریافت اطالعات را ارائه کنند

تخصصی معلمان مخصوصا در فضاي مجازي اقدام کند و موارد مفیـد را بـه دانشـجویان معرفـی و آنـان را بـراي       
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. مشارکت، تشویق کند
تـاالر گفتگـوي   «اند تمامی دانشجومعلمان را براي عضـویت در  به بعد موظف1394از سال آموزشگران این درس-

.در پورتال دانشگاه هدایت کنند و خود نیز در آن مشارکت نمایند» معلمان آینده

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
در قالب یک آزمون مکتوب پایانی ايهاي خاص حرفهتجربهارزشیابی پایانی در درس : ارزشیابی پایانی

ها و تجارب خود از گفتارهاي درس، گفتگوهاي کالسی، مطالعه گیرد که در آن دانشجویان یادگیريصورت می
. کنندهاي آموزشگر، ارائه میمنابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس پرسش

آموزشگر در . شودارکت در مباحث با هم لحاظ میارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مش: ارزشیابی تکالیف
دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی، به اصالح آن مواردي که مصلحت بداند، اجازه می

. اقدام کنند
: شودسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می

رصد امتیاز د50: ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس
درصد امتیاز 50: ـ آزمون پایانی

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

.مدرس مربوطه از اساتید باتجربه گروه زیست شناسی می باشد
. آمادگی مدام براي گفتگوهاي کالس

. مشارکت جدي و موثر در مباحث کالس
. رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس

.رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی
.مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید

.شودظرافت و زیبائی ظاهري تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می

»پژوهش روایی: 1اي حرفهپژوهش و توسعه « سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1
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هاي تربیت معلم امروزه با آن روبرو هستند، خلق فرصت هاي یادگیري است که بر توانایی یکی از چالش هایی که مؤسسات و دانشگاه
اي دانشجو برنامه آموزش حرفهدرصورتی که در طول . آموزشی تأثیرگذار باشد/ معلمان جهت رویارویی مؤثر با موقعیت هاي واقعی تربیتی

ورند هاي نامعلومی که در آن غوطهمعلمان فرصت پژوهش در تجربه را بدست آورند، به توانایی هاي مورد نیاز براي مواجهه با موقعیت
که حاصل تأمالت از آنجا که، روایت هاي شخصی .آموزان خود منتقل کننددست خواهند یافت و قادر خواهند بود این توانایی را به دانش

کند، لذا آموزش پژوهش روایی به عنوان از تجربه را ممکن میهاي واقعی کالس درس است فرصت یادگیريدانشجو معلمان در موقعیت
از پیش نیاز برنامه کارورزي این امکان را فراهم می کند تا دانشجویان به شیوة روایی به مطالعه تجربیات خود پرداخته و در آینده بتوانند

اي خویش این توانایی براي تأمل بر عمل خود، بهبود شرایط آموزشی و تربیتی، سهیم نمودن دیگران در تجربیات خود و نیز توسعه حرفه
. بهره بگیرند

مشخصات درس
کارگاهی:  نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

-: پیشنیاز

پژوهش روایی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: یادگیريپیامدهاي / اهداف
/ دیگري را از موقعیت هاي آموزشی/ با آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش روایی، تجربیات شخصی خود

. اي استفاده کنندقرار داده و از این تجربیات براي توسعه ظرفیت هاي حرفه) تأمل(تربیتی مورد واکاوي 

:اساسیشایستگی 
pck 3&3- 1کد -

3&4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك

/ با تأمل بر یک روایتروایت تجربه
تجربه جدید آن را در 
قالب یک داستان ساده 
با جزئیات کم روایت 

.می کند

با تأمل بر یک روایت یا 
تجربۀ جدید، آن را در قالب 

و داستانی با جزئیات
پیچیدگی ها روایت می 

.کند

تأمل بر یک روایت یا با 
تجربۀ جدید، آن را در 

و قالب داستانی با جزئیات
پیچیدگی هایی که 
منعکس کننده احساسات، 
افکار و توالی منطقی آن 

است را  .. ها، روند ها و
.روایت می کند

بر روایت خود تأمل تأمل بر تجربه
ها، کرده و کنش

واکنشها، و رفتارها، 
هاي افراد حاضر دیدگاه

در موقعیت را در بیان 

هاي بر دیدگاه
هاي داستان تأمل شخصیت

می کند و  می تواند با 
ارائۀ شواهدي از یافته هاي 
علمی و پژوهشی از آن 

با تأمل مجدد بر تجربۀ 
روایت درك / تفکر خود

خود را از این تأمالت را با 
بهره گیري از یافته هاي 

پژوهشی در قالب / علمی
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تجربیات مورد توجه 
. قرار داده است

دفاع کند یا  آنها را با ذکر 
دلیل زیر سؤال برده و نقد 

..دکن

دانش قابل عرضه به 
. دیگران ارائه کند

توانسته است داده تحلیل و تفسیر
هاي جمع آوري شده 
را طبقه بندي نموده و 
ارتباط میان طبقات را 
برقرار کند، اما نتوانسته 
آن را تحلیل ساختاري 

.  نماید

توانسته است داده هاي 
جمع آوري شده را تحلیل و 
تفسیر کند و یافته هاي 
خود را با استفاده از نقل 

.قول ها معتبر نماید

ده هاي توانسته است دا
جمع آوري شده را تحلیل 
و تفسیر کند و تحلیل و 
تفسیر خود از یافته ها را 
با استفاده از روش هاي 

. مختلف معتبر نماید

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

یادگیريماهیت تجربه، یادگیري از تجربه، و تأمل بر تجربه و تمایز آن با سایر انواع 
اي براي پژوهش در عملروایت نویسی وسیله

اي پژوهش روایی در خدمت رشد حرفه
چگونه روایت ها بین دانش آشکار و دانش ضمنی پیوند می زنند؟

اهداف پژوهش روایی و کاربردهاي آن 
انواع پژوهش روایی

: تکلیف عملکردي
اي در قالب یک زمینه پژوهش روایی تأثیر این شیوه مطالعه را در بهبود عملکرد حرفهبا مطالعه داستان زندگی معلمان و مقاالت علمی در 

.مقاله کوتاه ارائه نماید
البته قالب مذکور قبالً باید ). (ها و مراحلش ارائه کندیک پژوهش روایی را به صورت خالصه یا در قالب یک مقالۀ مروري با ذکر ویژگی

.توسط استاد توضیح داده شود
ابزار هاي گردآوري اطالعات: ل دومفص

ماهیت اطالعات در پژوهش روایی
ابزار هاي گردآوري اطالعات در پژوهش روایی

یادداشتهاي میدانی از تجربه هاي مشترك-
دفترچه یادداشت هاي روزانه-
مصاحبه ها-
داستان گویی-
نامه نگاري-



٣٢١

هاي خودزیست نگارانه و زیست نگارانهنوشته-
سایر منابع-

فرآیند تحلیل داده ها
ها براي تحلیل، آماده کردن داده-
انجام تحلیل هاي مختلف-
هادرك عمیق و عمیق تر داده-
ها و تفسیر معناي کالن بازنمایی داده-

معنا دهی به داده ها
: تکلیف عملکردي

ح شده تحلیل و تمایز و تشابه آن ها را در یک اي از ابزار هاي جمع آوري اطالعات در پژوهش روایی را از منظر نوع تجربیات مطرنمونه
. در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند/ جدول به نمایش بگذارد

یک 
مقاالت علمی پژوهشی که با استفاده از شیوه پژوهش روایی تهیه شده است را از منظر فرایند تحلیل اطالعات مطالعه و یافته هاي خود را 

. گزارش نماید
اريکد گذ: فصل سوم

انواع کدگذاري 
47کد گذاري اولیه-

48مرور کد هاي اولیه-

49کد گذاري محوري-

مرور کد ها و طبقه بندي داده ها-
مفاهیم/ مضامین-
عمق و بینش براي ایجاد ارتباط-

: تکلیف عملکردي
/ فرایند کدگذاري و طبقه بندي را تا مرحله شناسایی و تبیین مضامین بر روي تجربیات شخصی خود از دوران تحصیل اجرا و یافته ها

. بینش حاصل از واکاوي تجربیات را با دیگران به مشارکت بگذارد
تحلیل ساختاري: فصل چهارم

فرآیند تحلیل ساختاري
ي حذفقاعده-
حذف شدید-
تعمیم-
ساختن-

٤٧ - Initial/Open coding
٤٨ - Selective coding
٤٩ - Axial coding
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قاعده صفر-
: تحلیل سه بعدي

داشتن سایر افراد ها، و خلق و خو هم چنین تعامل اجتماعی براي دربرتعامل شخصی بر اساس احساسات، امیدها، واکنش: تعامل-
هاي آنان و قصد، اهداف، فرضیات، و دیدگاه

ینده، مشتاقانه منتظر تجربیات احتمالی استبررسی گذشته که به خاطر آمده است؛ حال به تجربه اتفاقات مرتبط است؛ و آ: تداوم-
ها هاي متفاوت شخصیتاطالعات در مورد شرایط، زمان، و مکان در موقعیت فیزیکی، با حدود و قصد، اهداف، و دیدگاه: موقعیت-

: تکلیف عملکردي
را تحلیل و ) معلمان/ همکالسی ها(نتجربیات سایری/ تحلیل سه بعدي مجموعه تجربیات شخصی/ با استفاده از فرایند تحلیل ساختاري

. یافته ها را گزارش کند
اعتبار بخشی : فصل پنجم

روایی و اعتبار در پژوهش روایی
همکاري با شرکت کنندگان 

بیان دوباره روایت ها 
استفاده از نقل قول ها
رعایت مسایل اخالقی

محدودیت ها و مخاطرات پژوهش روایی 
یافته هاي علمیاستفاده از نظریه ها و 

چگونه یافته هاي پژوهش روایی را ارزیابی می کنیم؟
: تکلیف عملکردي

یافته هاي علمی / همکاري با شرکت کنندگان/ یافته هاي حاصل از تکلیف عملکردي در فصل چهار را با استفاده از شیوه مثلث سازي
. پژوهشی اعتبار بخشی نماید

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
ۀ منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهیدن در زمینۀ پژوهش روایی، برگزاري کارگاه آموزشی براي آموزش پژوهش روایی با مطالع

استفاده از راهبردهاي مشارکتی، براي به . استفاده از رویکرد توسعه فردي و به کمک واکاوي تجربیات شخصی صورت می گیرد
.حقق اهداف این درس و نیز تنوع بخشیدن به تجربیات کمک می کنداشتراك گذاشتن تجربیات و ارائه یافته به ت

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
)در دست تألیف(پژوهش روایی دکتر عطاران 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
از آنجایی که هدف این درس یادگیري از و به کمک تجربه است، لذا در ارزشیابی خود ارزیابی دانشجو بر اساس : ارزشیابی پایانی

ارزیابی استاد بر اساس . و تفسیر تجربیات حاصل از فعالیت ها در طول ترم بر اساس مستندات داراي اهمیت است) توصیف(تحلیل 
به اشتراك گذاشتن تجربیات نیز / جو در طول و شرکت در سمینار هاي کالسی براي ارائه یافته هامجموعه تکالیف عملکردي دانش

. بخش دیگر از ارزشیابی دانشجو را تشکیل می دهد
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اي بر اساس مستندات ارائه شده در گزارش عملکرد پایانی تفسیر دانشجو از تجربیات شخصی و نقش آن در توسعه توانایی هاي حرفه
نمره10

نمره 10ارزیابی استاد از فعالیت ها و مشارکت در سمینار ها 

»کنش پژوهی: 2اي پژوهش و توسعه حرفه« سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

پژوهشی تولید شده توسط دیگران هاي پذیرش نقش پژوهشی از سوي معلم در کنار دو وظیفۀ مهم دیگر او مبنی بر وظیفۀ استفاده از یافته
این امر بدان معناست که . سازدضرورت دانا و توانا کردن آنها در حوزه اقدام پژوهی را روشن میآموزان، و وظیفۀ  آموزش پژوهش به دانش
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ي که با بینشی به نحوپیش برود، 51فاصله گرفته و به سوي تدریس و عمل فکورانه50معلم باید ازتدریس و عمل تربیتی عادي شده
ها و اخذ بازخورد مداوم ها، کاربرد بالفصل یافتهحلاندیشی به یافتن راهپژوهشی مسائل کالس و مدرسه را بکاود و با اقدام پژوهی و ژرف

یت هاي توانایی جمع آوري سیستماتیک اطالعات درباره، موقعبر این اساس،. به اصالح و بهبود فرآیند هاي آموزشی و پرورشی بپردازد
خاص آموزشی، تدریس، و یادگیري دانش آموزان و متعاقباً بکارگیري روش هاي خاصی براي بهبود آن است که منجر به ارتقاء توانایی 

. دانش آموزان می شود، یکی از شایستگی هایی است که معلمان در آموزش هاي بدو خدمت بایدبه آن دست یابند
مشخصات درس

کارگاهی: نوع درس
1: واحدتعداد

ساعت48: زمان درس
پژوهش و توسعه : پیشنیاز

2، کارورزي 1اي حرفه

کنش پژوهی: 2اي پژوهش و توسعه حرفه: نام درس

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

با مطالعه و تحلیل گزارش یافته هاي اقدام پژوهی ها توسط معلمان تأثیر آن در بهبود فرآیند یادگیري 
. گزارش کند

تربیتی مطالعه نموده و / یک مسئله را با استفاده از فرآیند رفت و برگشت میان مسئله و موقعیت آموزشی
وقعیت هاي بعدي طراحی، اجرا و گزارش بازتاب هاي حاصل از این فرآیند را براي بهبود عملکرد در م

نماید 
:شایستگی اساسی

pck&Ck 1-2کد&

3سطح2سطح1سطح هامالك&4-3&3-3

یافته هاي اقدام تحلیل یافته ها
پژوهی را از نظر تأثیر 

آن بر فرآیند یادگیري   
تحلیل وتفسیر کرده 
اما به محدودیت ها و 
فرصت هایی که این 

اقدامات مطالعه براي 
بعدي ایجاد می کند 

.اشاره نکرده است

یافته هاي اقدام پژوهی را 
از نظر تأثیر آن بر فرآیند 
یادگیري   تحلیل تفسیر 
کرده و به محدودیت ها و 
فرصت هایی که این 
مطالعه براي اقدامات 
بعدي ایجاد نموده را 

.گزارش کرده است

یافته هاي اقدام پژوهی را 
فرآیند از نظر تأثیر آن بر 

یادگیري   تحلیل و 
تفسیر کرده و به 
محدودیت ها و فرصت 
هایی که این مطالعه 
براي اقدامات بعدي ایجاد 
نموده و نحوه بهره گیري 
از این نتایج در عمل 

اي خود را گزارش حرفه
.کرده است

٥٠-routinized
٥١ - reflective
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فرآیند کار نشان می چرخه عمل
دهد که در پژوهش 
انجام شده چرخه رفت 
و برگشت میان برخی 
از مراحل رعایت شده 

. است

فرآیند کار نشان می دهد 
که در پژوهش انجام شده 
چرخه رفت و برگشت 
میان کلیه مراحل براي 
اطمینان از یافته ها 

.رعایت شده است

فرآیند کار نشان می دهد 
شده که در پژوهش انجام 

چرخه رفت و برگشت 
میان کلیه مراحل براي 
اطمینان از اطالعات جمع 
آوري شده، تفسیر و تبیین 
یافته ها در هر مرحله 

.رعایت شده است
گزارش با استفاده از گزارش یافته ها

زبان روایت / روزنگار
نویسی ثبت شده 
نشان دهنده تأمل بر 

ها، واکنشها، و کنش
هاي رفتارها، دیدگاه

افراد درگیر در 
موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات 

.نیست

گزارش با استفاده از 
زبان روایت / روزنگار

نویسی ثبت شده نشان 
ها، دهنده تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 
هاي افراد درگیر در دیدگاه

موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات اتخاذ 

.شده است

گزارش با استفاده از 
زبان روایت / ارروزنگ

نویسی ثبت شده نشان 
ها، دهنده تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 
هاي افراد درگیر در دیدگاه

موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات اتخاذ 
شده براي قرار گرفتن در 
چرخه پژوهش و عمل  

اي شده استحرفه

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

در آموزش و پرورشسطوح، گستره،ماهیت و اهداف پژوهشانواع،
عنوان هاي دیگران،معلم بۀعنوان پژوهشگر، معلم بههاي پژوهشعنوان بکارگیرنده یافتهمعلم به(پژوهش در حرفه معلمی -

)مدرس پژوهش به دانش آموزان
اي،اشتراك هاي رشد حرفهفکر و بازاندیشی ، دغدغهبرخورد آزادمنشانه،هم افزایی، ت( هاي معلم محوراستلزامهاي پژوهش-

دانش و تجربیات، مشارکت و کار گروهی ، نقادي و نقد پذیري، تعهد و مسئولیت براي عمل مبتنی بر پژوهش، اخالق 
)…پژوهشی و 

عمل پژوهی و ادراك هنرمندانه معلم-
عمل پژوهی و رشد حرفه اي معلم-

:فعالیت یادگیري
تربیتی / پژوهشی را مطالعه و در قالب یک گزارش یافته هاي خود رابه جهت تأثیر این نوع مطالعات در حل مسائل آموزشی-مقاالت علمی

. یا توسعه علوم تربیتی ارائه نماید
: فعالیت عملکردي

. آن ها را شناسایی و گزارش نمایدبا مطالعه نمونه گزارش هاي اقدام پژوهی در سطوح متفاوت عملکرد بتواند نقات قوت و ضعف-
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:بخش دوم 
)تعریف، ابعاد، گستره،ماهیت،( چیستی عمل پژوهی در آموزش و پرورش -

)ضرورت و اهمیتاهداف ، پیامدها،( چرایی عمل پژوهی در آموزش و پرورش-
تاریخچه و خاستگاه هاي عمل پژوهی-
اقدام پژوهیهاي موجود در زمینه ها و دیدگاهنظریه-

:فعالیت یادگیري
. مشارکت در نقد و ارزیابی گزارش هاي ارائه شده در کالس در زمینه اقدام پژوهی هی ارائه شده-

: فعالیت عملکردي
تهیه یک نوشته انتقادي در مورد باورها و عقاید شخصی خود در مورد چیستی و ضرورت اقدام پژوهی در آموزش و پرورش و ارائه آن در -
الس براي بررسی و نقدک

:بخش سوم 
چگونگی تشخیص مسئله،-
چگونگی تدوین طرح اقدام پژوهی،-
روش اجراي مراحل اقدام پژوهی-
چگونگی گردآوري داده ها و شواهد مهم در اقدام پژوهی-
باز اندیشی در باره داده ها و شواهد و اصالح فرایند اقدام پژوهی-

اقدام پژوهینقش مشورت و مشارکت در-
نقادي و اعتباریابی در اقدام پژوهیارزشیابی ،-

چگونگی بازخورد ،اصالح و کاربرد نتایج در اقدام پژوهی
چگونگی مستند سازي، ثبت و ضبط مراحل و تهیه گزارش نهایی و اطالع رسانی و  اشاعه دستاوردهاي اقدام پژوهی-

)هاگزارش حاصل از فعالیت عملکردي گروه(مشارکت در نقد مطالب گزارش شده در کالس 
: فعالیت عملکردي

پژوهی انجام شده توسط معلمان دیگر و تهیه اي از اقدامهایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در نقد نمونهتشکیل کارگروه-
گزارش نقد براي ارائه به کالس

:بخش چهارم 
پژوهیتدوین طرح و انجام مراحل اقدام -

:فعالیت یادگیري
مشارکت در ارزشیابی و نقد طرح اقدام پژوهی دانشجو معلمان و یکایک مراحل اجرایی آن در خالل جلسات متناظر با روند پیشرفت -

ن در هر مرحله ازتدوین طرح و اجراي آن، دانشجویان گزارش الزم را به کالس ارائه و از مشورت، ارزشیابی و نقد دیگرا( اجراي طرح
.)کننداستفاده می

: فعالیت عملکردي
: هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در مراحل زیرتشکیل کارگروه-
بررسی متأمالنه کالس درس و مدرسه و انتخاب مسئله براي اقدام پژوهی-
تدوین طرح -
انتخاب روش و تدوین مراحل -
ابزار گردآوري داده ها مشخص کردن شواهد مهم و ساختن یا یافتن -
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باز اندیشی در باره داده ها و شواهد و اصالح فرایند -
ربط انجام مشورت و جلب مشارکت  افراد ذي-
نقادي و اعتباریابی فرایند و نتایجارزشیابی ،-
اخذ بازخورد، اصالح و کاربرد نتایج در حل مسئله یا بهبود امر مورد پژوهش-
ضبط مراحل و تهیه گزارش نهایی و اطالع رسانی و  اشاعه دستاوردهامستند سازي، ثبت و-

راهبردهاي تدریس و یادگیري-3

در کالس  در خالل . حل مساله، نقادي و پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی استهاي اصلی شامل پرسش و پاسخ،راهبرد-
به تناسب ( تحلیل و نقادي گزارش هاي مطالعات اقدام پژوهی معلمان اصول، روش و مراحل اجراي اقدام پژوهی به بیان فلسفه، مبانی،

.شودو آشنا سازي دانشجو معلمان با تجارب معلمان پژوهنده پرداخته می) رشته آموزشی دانشجو معلمان  
هاي مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین پیشنهاده دانشجو معلمان در قالب گروهدر بخش عملی،-

پردازند و گزارش کار خود در هر مرحله را به می) درصورت دسترسی به کالس و مدرسه(کامل اقدام پژوهی و اجراي آن در محیط واقعی 
. کنندمشارکت سایر دانشجو معلمان استفاده میکالس ارائه داده و از نقد و

منابع آموزشی. 4
- :منبع

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
هاي با یکدیگر همکاري و شخص دانشجو و سایر همکالسفرایندي مبتنی بر مشارکت است که در آن استاد،ارزشیابی در این درس،

این ارزشیابی به صورت مداوم . شوداي میهاي کیفی تأکید و توجه ویژههاي کمی بر جنبهدر این ارزشیابی عالوه بر جنبه. مشارکت دارند
گیرد و بر ارزیابی توسط خود صورت می- شوداو گردآوري می52کارکه در پوشه–و بر اساس فعالیت هاي انجام شده توسط دانشجو 

. شوداي میدانشجو تأکید ویژه
نمره به آزمون 8نمره به  کار عملی در حوزه اقدام پژوهی و 8نمره ارزشیابی دانشجو به صورت تکوینی طی نیمسال ، 4در این ارزشیابی،

.  پایانی اختصاص می یابد 

سایر نکات
.کنش پژوهی قبل از آغاز کارورزي سه به دانشجویان ارایه شود

٥٢ -portfolio
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»درس پژوهی: 3اي حرفهپژوهش و توسعه « سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

درس پژوهی یک رویکرد براي توسعه حرفه اي است که  در ، آن معلمان با یکدیگر در تدوین طرح درس پژوهشی ، اجرا و اعتبار یابی آن 
تري براي گفتگوهاي حرفه اي این رویکرد ظرفیت شگرفی براي تحقق اهداف مدرسه بعنوان سازمان یادگیرنده و بس. همکاري می کنند 

درس پژوهی، دانش آموزشی محتوا را در معلمان توسعه . گیري در مدرسه فراهم می سازد–در باره آموزش ، تدریس و فرایندهاي یاددهی 
به این . د یادگیري توسعه می بخش–بخشیده و با سازوکارهاي خود ، قدرت و شایستگی معلمان را براي مواجهه با مسایل فراروي یاددهی

اي بطور همزمان توان تخصصی ترتیب دانشجو معلمان با گذراندن این درس، ضمن کار گروهی و درك اهمیت هم افزایی در توسعه حرفه
.خود در حوزه دانش تربیتی، دانش موضوعی، دانش فناوري آموزشی توسعه می دهد

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
1: تعداد واحد
عتسا48: زمان درس

هـاي  اصـول و روش : پیشنیاز
تدریس

درس پژوهی:3اي پژوهش و توسعه حرفه:  نام درس

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

اي در توسعه ظرفیت ها و توانایی هاي شخصی، و تأثیر آن در شکل با درك نقش مشارکت حرفه
یادگیرنده یک برنامه درس پژوهی را با مشارکت یک گروه همکار طراحی و اجرا گیري سازمان 

..نماید
:شایستگی اساسی

pck&Ck ــد &1-2کـ

3سطح2سطح1سطح هامالك&4-3&3-3

افزایی و هم
ايمشارکت حرفه

در فرآیند کار جمعی 
وظایف محوله را 
انجام می دهد اما به 
هنگام قرار گرفتن در 
موقعیت هاي دشوار 
قادر نیست گروه را 

. پشتیبانی کند

در فرآیند کار جمعی 
وظایف و مسئولیت هایی 
را که منجر به حل مسایل 

. گروه میشود را می پذیرد

در فرآیند کار جمعی براي 
پذیرش وظایف و 

ت ها براي حل مسئولی
مسایل گروه استقبال می 
کند و می تواند به هنگام 
قرار گرفتن در موقعیت 
هاي دشوار گروه را 

.پشتیبانی کند
طرح درس 

پژوهی 
براي مطالعه بافت و 

مسئله / زمینه نیاز
شناسایی شده و 
ترسیم چشم انداز در 

مدرسه مشارکت سطح
نموده اما تحلیل نتایج 
یادگیري دانش 

در فرآیند مطالعه بافت و 
مسئله / زمینه نیاز

شناسایی شده و ترسیم 
مدرسه چشم انداز در سطح

مشارکت نموده و نتایج 
یادگیري دانش آموزان 
نشان دهنده تأثیر عملکرد 

در فرآیند مطالعه بافت و 
مسئله / زمینه نیاز

شناسایی شده و ترسیم 
چشم انداز در 

مدرسه مشارکت سطح
نموده و نتایج یادگیري 
دانش آموزان نشان 
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آموزان نشان دهنده 
تأثیر عملکرد او بر 
شکل گیري یک 

اي براي گروه حرفه
ادامه مشارکت 

.  اي نیستحرفه

د عملکرد او بر بهبو
.مدرسه است

دهنده تأثیر عملکرد او بر 
مشارکت براي توسعه 

اي و بهبود عملکرد حرفه
.مدرسه است

گزارش با استفاده از گزارش
روایت / روزنگار

نویسی ثبت شده 
نشان دهنده تأمل بر 

ها، واکنشها، و کنش
هاي رفتارها، دیدگاه

افراد درگیر در 
موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات 

.نیست

گزارش با استفاده از 
روایت نویسی / روزنگار

ثبت شده نشان دهنده 
ها، واکنشها، تأمل بر کنش

هاي و رفتارها، دیدگاه
رگیر در موقعیت افراد د

براي بازکاوي عمل و 
تأثیر تصمیمات اتخاذ شده 

/ بر عملکرد دانش آموزان
.مدرسه است

گزارش با استفاده از 
روایت نویسی / روزنگار

ثبت شده نشان دهنده 
ها، تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 
هاي افراد درگیر در دیدگاه

موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات اتخاذ 

ه و تأثیرات آن بر شد
/ عملکرد دانش آموزان

مدرسه در چرخه پژوهش 
اي و عمل  حرفه

مشارکتی  شده است

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

تمهید شرایط و آماده سازي
مدرسه بعنوان یک سازمان یادگیرنده -
تاریخچه ، تعریف و اهداف درس پژوهی-
انتخابی استراتژیک براي  توسعه دانش و شایستگیهاي معلماندرس پژوهی -
ابعاد و گستره درس پژوهی-
فرایند درس پژوهی-
شرایط ، فرهنگ  و حمایتهاي مورد نیاز درس پژوهی -

: فعالیت یادگیري
همچنین سواالتی را براي شرح . با مشارکت در بحث به ضرورت و اهمیت درس پژوهی و نقش آن در تولید دانش بومی تدریس می پردازد 

.همچنین سواالتی را براي شرح بیشتر موضوعات مطرح می نماید . بیشتر موضوع مطرح می نماید 
: فعالیت عملکردي
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هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در تحلیل جایگاه و نقش درس پژوهی در حرفـه معلمـی و تهیـه گـزارش     تشکیل کارگروه
ه کالس،براي ارائه ب

:فصل دوم 
:چگونگی تدوین برنامه درس پژوهی 

تشکیل گروه درس پژوهی-
تبیین رویکرد درس پژوهی در گروه-
برنامه ریزي و تدوین جدول فعالیتهاي اجرایی گروه-
انتخاب زمینه پژوهشی براي فعالیت گروه-
تعریف مساله و انتخاب موضوع -
روش هاي نیاز سنجی-
نیازمندیهاي اجراي درس پژوهیپیش بینی شرایط و -

: فعالیت یادگیري
همچنین سواالتی را براي شرح بیشتر موضوعات مطرح مـی  . با مشارکت در بحث موضوعاتی را براي فعالیت درس پژوهی مطرح می کند 

.نماید 
: فعالیت عملکردي

.مرتبط با آن را مشخص می کند در قالب کارگروههاي دانشجویی ، یک زمینه پژوهشی را تعریف و مساله و موضوع 
:فصل سوم 

چگونگی تدوین طرح  درس مورد پژوهش
تعیین اهداف و سوالهاي پژوهشی

:تدوین طرح درس پژوهشی متناسب با سوالهاي پژوهشی
ترسیم وضع موجود و مطلوب-
شناسایی تغییرات مورد نیاز -
تعیین هدفهاي درس-
تعیین تجارب و فعالیتهاي یادگیري-
رفتار وروديتعیین -
پیش بینی منابع و وسایل آموزشی-
پیش بینی نحوه مدیریت و سازماندهی کالس-
پیش بینی نحوه تفکر و واکنش دانش آموزان به تدریس-
تعیین معیارهاي تحقق هدفها-
تعیین روش سنجش و ارزشیابی -
تعیین چارچوب اجرایی طرح در س پژوهشی-

: فعالیت یادگیري
.و دالیل و اهمیت هر یک از مولفه ها را بر می شمارد. پژوهشی  بحث می کند در باره چارچوب طرح درس

: فعالیت عملکردي
.در قالب کارگروههاي دانشجویی یک طرح درس پژوهشی را تهیه و به کالس ارایه می نمایند

:فصل سوم 
چگونگی اجراي طرح درس مورد پژوهش
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تعیین شواهد و مستندات مورد نظر گروه-
روش و چگونگی مشاهده طرح درستعیین -
تقسیم وظایف اعضاي گروه در حین مشاهده-
طراحی فرمهاي گردآوري اطالعات و مستند سازي مشاهده-

: فعالیت یادگیري
.در باره  چگونگی اجراي طرح درس پژوهشی  بحث می کنند و نکات جدیدي را براي اجراي بهینه آن مطرح  می سازند 

: فعالیت عملکردي
.درس پیش بینی شده در گروه را بصورت آزمایشی در کالس اجرا می کنند طرح 

:فصل چهارم
ژرف اندیشی در باره داده ها و شواهد

نحوه انتخاب چارچوب تجزیه و تحلیل داده ها و شواهد-
:تجزیه و تحلیل داده ها و شواهد -

تحلیل نتایج یادگیري
تحلیل انگیزش

تحلیل رفتار اجتماعی دانش آموزان
طراحی مجدد درس  و اجراي آن

اجراي طرح درس جدید و مشاهده آن
ژرف اندیشی در باره اجراي دوم درس و اصالح نهایی طرح درس

: فعالیت یادگیري
در باره چگونگی نقد مناسب تر نحوه اجراي طرح درس پژوهشی در کالس بحث می کنند و نکات جدیدي را در ایـن زمینـه مطـرح  مـی     

.سازند 
: ت عملکرديفعالی

.نحوه اجراي آزمایشی طرح درس گروه را مورد نقد و بررسی قرار می دهند 
چگونگیژرف اندیشی در باره روند اجراي فعالیت گروه: فصل پنجم 

تحلیل نتایج یادگیري، تحلیل انگیزش، (نحوه تحلیل  نتایج مربوط به یادگیري  و رشد دانش آموزان)الف 
،)ش آموزانتحلیل رفتار اجتماعی دان

.نحوه تحلیل نتایج مربوط به رشد حرفه اي معلمان عضو گروه) ب
: فعالیت یادگیري

.در باره نتایج فعالیت گروه بر توسعه یادگیري و رشد حرفه اي خود بحث می کنند 
فعالیت عملکردي

.آموزان و رشد حرفه اي خود می پردازند با ارایه مستندات الزم به جمع بندي از تاثیر فعالیت گروه خود بر یادگیري دانش 
تهیه گزارش نهایی و اشاعه دستاوردهاي گروه درس پژوهی:  فصل ششم 

ضرورت اشاعه نتایج درس پژوهی-
روش هاي اشاعه و انتشار دستاوردهاي گروه-
نحوه تدوین گزارش نهایی درس پژوهی-

: فعالیت یادگیري
.می کنند در باره ضرورت اشاعه نتایج درس پژوهی بحث
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: فعالیت عملکردي
.گزارش کار گروه خود را تدوین و ارایه می نمایند 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

در کالس  در فرایند . حل مساله، نقادي و پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی استهاي اصلی شامل پرسش و پاسخ،راهبرد-
و آشنا سازي دانشجو معلمان با ) به تناسب رشته آموزشی دانشجومعلمان( س پژوهی تدریس به تحلیل و نقادي گزارش هاي مطالعات در

.شودتجارب معلمان درس پژوه پرداخته می
هاي مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین برنامه دانشجو معلمان در قالب گروهدر بخش عملی،-

)  مشابه سازي شرایط  کالس درس ( یا نمونه اي ) درصورت دسترسی به کالس و مدرسه(درس پژوهی و اجراي آن در محیط واقعی 
. کنندله را به کالس ارائه داده و از نقد و مشارکت سایر دانشجو معلمان استفاده میپردازند و گزارش کار خود در هر مرحمی
-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 4
هاي با یکدیگر همکاري شخص دانشجو و سایر همکالسفرایندي مبتنی بر مشارکت است که در آن استاد،ارزشیابی در این درس،

این ارزشیابی به صورت . شوداي میهاي کیفی تأکید و توجه ویژههاي کمی بر جنبهدر این ارزشیابی عالوه بر جنبه. و مشارکت دارند
گیرد و بر ارزیابی صورت می- شوداو گردآوري می53کارکه در پوشه–هاي انجام شده توسط دانشجو مداوم و بر اساس فعالیت 

. شوداي میتوسط خود دانشجو تأکید ویژه
نمره 8نمره به  کار عملی در حوزه درس پژوهی و 8نمره به ارزشیابی دانشجو به صورت تکوینی طی نیمسال ، 4در این ارزشیابی،

.  ایانی اختصاص می یابد به آزمون پ
منابع آموزشی. 5

. درس پژوهی ، مبانی ، اصول و روش اجرا ، انتشارات جهاد دانشگاهی) 1392(ساکی،  رضا 
درس پژوهی راهنمایی عملی براي مدیران و معلمان ، ترجمه دکتر رضا ساکی و داریوش مدنی ، ) 1389( استیپانک و همکاران 
انتشارات حکمت علوي

ر نکاتسای
.انجام می شود 4تدریس درس پژوهی پس از تدریس کنش پژوهی و قبل از اجراي کارورزي 

٥٣  -portfolio
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»1کارورزي «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

آموزش اثربخش نیازمند آن است که معلمان در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به 
تصمیم گیري و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت هاي پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته هاي علمی و پژوهشی مطالعه، 

تربیتی و   عمق -برنامه کارورزي فرصت برقرار ساختن پیوند میان آموخته هاي نظري با محیط هاي واقعی آموزشی. باشند
تگی هاي حرفه اي و دست یابی به ظرفیت غایی کنش عملی در کالس بخشیدن به تجربه هاي پیشین در جهت توسعه شایس

واکاوي تجربیات به عنوان این برنامه در دانشگاه فرهنگیان، با تأکید بر مشاهده تأملی، روایت  نگاري و .درس را فراهم می کند
وهی و پژوهش روایتی به عنوان روش ؛ و  نیز ابزارهاي سه گانه  اقدام پژوهی، درس پژشکل دهنده عمل فکورانه/عناصر سازنده

تربیتی در سطح کالس /مطالعه مسئله هاي آموزشی. هاي مورد تاکید در برنامه تربیت معلم فکور این هدف را تعقیب می نماید
فرصت هاي یادگیري تدارك دیده . درس و مدرسه زمینه ساز عمل مستقل حرفه اي معتبر و کسب تجربیات دست اول است

ستادان و بازخوردهاي ارائه شده از سوي آنان باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت هاي واقعی، براي شده از سوي ا
تکنیک ها و فنون / بهره گیري از مبانی نظري. تربیتی تدارك ببیند/ یافتن راه حلهاي قابل دفاع و پاسخ به مسئله هاي آموزشی

انشجو به یک نگاه همه جانبه و غنا بخشیدن به تصمیمات اتخاذ شده در ابعاد برنامه در برنامه کارورزي به منظور دستیابی د
در طول برنامه کارورزي دانشجو  فرصت کسب . ریزي، اجرا و ارزیابی براي حمایت از یادگیري دانش آموزان ضروري است

. ا کسب می نمایداي رتجربه براي درك عمل اثربخش، تأمل بر روي آن به منظور پذیرش مسئولیت حرفه
در کارورزي یک دانشجو با کسب مهارت در به کارگیري روش ها و فنون مشاهده تأملی، موقعیت هاي آموزشی و تربیتی در 
سطح مدرسه و کالس درس را مورد مطالعه قرار داده و دریافت هاي خود را در قالب روایت ها، روزنگارها، تجربیات شخصی 

/ گزارش گفتگو با کادر مدرسه/ ها از موقعیت مدرسه و کالس درس می تواند همراه با عکس و فیلماین یافته. ارائه می نماید
روایت هاي دانشجو از موقعیت هاي مختلف مورد واکاوي . تکمیل شود)  با هماهنگی مدرسه(دانش آموزان/ اولیاء/ معلم راهنما

.مستندات علمی گزارش می گرددقرار گرفته و مسئله هاي شناسایی شده با استفاده از شواهد و

مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

شناسی تربیتی، روان: نیازپیش
هاي تدریس و اصول و روش

: 1ايپژوهش و توسعه حرفه
پژوهش روایی
مشترك: نحوه آموزش

1کارورزي : نام درس

:واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
تربیتی در سطح کالس درس و مدرسه را شناسایی و با استفاده از شواهد / هاي آموزشیبا مشاهده تأملی مسئله

. و مستندات علمی آن را تبیین نماید
. هاي تجربی حاصل از واکاوي روایت ها را ثبت و گزارش نمایدمشاهدات تأملی و یافته

:شایستگی اساسی
pk&CkP 3&2- 2کد-

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
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مشاهده 1-3&2
تأملی

توانسته است موقعیت 
تربیتی در / هاي آموزشی

سطح کالس درس و 
مدرسه را با جمع آوري 
اطالعات توصیف نماید 
اما نتوانسته است 
اطالعات را به صورت 
نظام مند تحلیل و تبیین 

. نماید

هاي است موقعیتتوانسته 
تربیتی در سطح / آموزشی

کالس درس و مدرسه را با 
آوري اطالعات به جمع

مند توصیف صورت نظام
نموده و با استفاده از شواهد و 

.مستندات آن را تبیین نماید

هاي توانسته است موقعیت
تربیتی در سطح کالس / آموزشی

آوري درس و مدرسه را با جمع
ند ماطالعات به صورت نظام

توصیف نموده و با کمک شواهد 
مستندات علمی و پژوهشی / معتبر

.یافته هاي خود را ارائه نماید

واکاوي 
تجربیات 

توصیفی هايگزارش
آوري شده از مطالعه جمع

موقعیت فیزیکی، 
عاطفی، آموزشی، تربیتی 
را به صورت روایت نقل 
و کدگذاري نموده اما 

-نتوانسته است کدگذاري
ها را در قالب مضامین 
سازماندهی و یافته ها را 

. گزارش کند

-هاي توصیفی جمعگزارش
آوري شده از مطالعه موقعیت 
فیزیکی، عاطفی، آموزشی، 
تربیتی را به صورت روایت 
نقل و کد گذاري نموده و 

ها را در قالب مضامین گزاره
ها را سازماندهی و یافته

.گزارش نموده است

آوري فی جمعهاي توصیگزارش
شده از مطالعه موقعیت فیزیکی، 
عاطفی، آموزشی، تربیتی را به 
صورت روایت نقل و کدگذاري 

ها را در قالب نموده و گزاره
مضامین سازماندهی نموده و با 
ایجاد ارتباط میان مضامین در 

تربیتی / قالب یک مسئله آموزشی
.تبیین نموده است

تدوین و 
ارائه گزارش 

ارائه شده در گزارش 
ساختار کلی گزارش 
نویسی رعایت شده اما 
شواهد و مستندات کافی 

ها ارائه نشده براي یافته
.است

در گزارش ارائه شده ساختار 
گزارش نویسی به صورت 
نظام مند در ثبت و ارائه یافته 
ها رعایت شده است و یافته 
ها به کمک برخی شواهد و 
مستندات پشتیبانی شده 

. است

ش ارائه شده ارتباط میان در گزار
فصل ها و عناوین ذیل فصل ها 
رعایت شده و یافته ها مبتنی بر 
شواهد و مستندات تجربی و علمی 

.گزارش شده است 

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

ارائه یک تصویر کلی از برنامه کارورزي در طی چهار ترم و انتظارات از دانشجو، معرفی برنامه کاروزي یک با تأکید بر مشاهده 
، تکالیف عملکردي در طول ترم، برنامه زمان بندي سمینارها در )ماهیت روایت ها و چگونگی نگارش آن(تأملی و روایت نویسی 

شی، و تبیین فرم هاي ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد، واحد آموز/ سطح مدرسه و پردیس
هماهنگی با مناطق آموزشی و سازماندهی دانشجویان در مدارس باید قبل از شروع ترم و با (توزیع دانشجویان در مدارس 
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و دانشجو از طریق مطالعه گزارش ها و ارائه تعامل از نزدیک میان استاد ). تشکیل ستاد کارورزي در سطح استان صورت گیرد
بازخورد به موقع و سازنده، و نیز تشکیل جلسات بحث و گفتگو پیرامون تجربیات حاصل از حضور در موقعیت هاي واقعی از 

گفتگو تشکیل سمینار در کلیه هفته ها براي بحث و بررسی پیرامون عملکرد دانشجو و . استلزامات اجرایی برنامه کارورزي است
روایت هاي / مشارکت دانشجویان در نقد و بررسی گزارش ها. در خصوص بازخورد هاي ارائه شده از سوي اساتید ضروري است

.کندهمقطاران فرصت یادگیري انتقال تجربیات به یکدیگر را فراهم می/ همکالسی ها
: هفته دوم

کارگاه مطالعه موقعیت
: مدرسه بر اساس گام هاي زیر/ وقعیتی در سطح کالس درسم/ مشاهده فیلم تدریس: تکلیف یادگیري

)بیان ویژگی ها و مشخصه هاي متمایز کننده(توصیف موقعیت : الف
) شناسایی اجزاء و روابط(استنباط از موقعیت / تشریح: ب
هاي اگر، آنگاه، شش کاله با استفاده از تکنیک ) از زاویه دید دیگري به موقعیت نگاه کردن/ به گونه دیگر دیدن(بازنگري : ج

در یافتن نقطه کانونی... تفکر، اسکمپر
از آنجایی که آموزش این (تبیین مسئله با استفاده از استدالل قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات جمع آوري شده : د

هیه کرده باشد، لذا آموزش این بخش نیازمند آن است که دانشجو گزارشی از مطالعه موقعیت بر اساس محور هاي چهارگانه ت
). بخش در جلسه ششم ارائه می شود

:هفته سوم
مشاهده آزاد 

)جلسه آشنایی با مدرسه، مدیر و معلم راهنما(حضور دانشجویان در مدارس 
ن روز کارورزي از دانشجو خواسته شود تا اولین تجربیات خود را از اولی. تجربه اولین روز کارورزي من در مدرسه: تکلیف یادگیري

دانشجو . از زمان آماده شدن براي رفتن به مدرسه تا زمان برگشتن در قالب داستان یا خاطره یادداشت روزانه ثبت و ارائه نماید
این موارد می . در اولین روز کارورزي مشاهده آزاد دارد و آنچه را مشاهده می کند بدون هیچ محدودیتی ثبت و ضبط خواهد نمود

رخ داد ها در مسیر رفت و آمد به مدرسه؛ فضا و موقعیت مدرسه؛ احساسات، تصورات و انتظارات؛ نحوه برخورد کادر تواند شامل
. باشد.... مدرسه؛ نحوه مواجه شدن با دانش آموزان؛ گفتگو ها با کارکنان مدرسه، معلمان و

:هفته چهارم
مطالعه موقعیت

د از جهت رعایت روش ها و فنون توصیف و تشریح موقعیت و به صورت گروهی تهیه شده از مشاهده آزا) روایت(گزارش هاي 
/ اي متشکل از سه تا چهار دانشجو و ارائه بازخورد توسط همقطارانتشکیل گروه هاي حرفه. مورد نقد و بررسی قرار می گیرد

محور هایی که گزارش ها . می کنداي تقویتگروه همساالن امکان به مشارکت گذاشتن تجربیات را به عنوان یک مهارت حرفه
: بر اساس آن مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت

)بیان ویژگی ها و مشخصه هاي متمایز کننده(توصیف موقعیت : الف
) شناسایی اجزاء و روابط(استنباط از موقعیت / تشریح: ب
با استفاده از تکنیک هاي اگر، آنگاه، شش کاله ) دناز زاویه دید دیگري به موقعیت نگاه کر/ به گونه دیگر دیدن(بازنگري : ج

.تفکر و اسکمپر
طرح / بازبینی شواهد جمع آوري شده براي دستیابی به درك عمیق تر و همه جانبه تر نسبت به موقعیت(تعیین نقطه کانونی : د

).مسئله



٣٣٦

: هفته پنجم
مطالعه موقعیت

در این جلسه دانشجو با توجه به بازخورد هاي . بیشتر براي بیان مسئلهشواهد/ حضور در مدرسه و تکمیل اطالعات مورد نیاز
شواهد / پرداخته و با جمع آوري اطالعات) مدرسه(همقطاران یا استاد به مطالعه مجدد موقعیت/ ارائه شده از سوي همساالن

. بیشتر گزارش خود را براي یادگیري روش تبیین مسئله تکمیل می نماید
:هفته ششم

مطالعه موقعیت
آوري شده از گفتگو در این جلسه پیرامون روش ها و فنون مشاهده تأملی ادامه می یابد و دانشجو با استفاده از شواهد جمع

. مرور محور ها در جلسه دوم و آموزش نکات مربوط به تبیین مسئله. موقعیت مورد مطالعه به تبیین مسئله مبادرت می نماید
)مرور)(بیان ویژگی ها و مشخصه هاي متمایز کننده(توصیف موقعیت : الف
)مرور) (شناسایی اجزاء و روابط(استنباط از موقعیت / تشریح: ب
با استفاده از تکنیک هاي اگر، آنگاه، شش کاله ) از زاویه دید دیگري به موقعیت نگاه کردن/ به گونه دیگر دیدن(بازنگري : ج

)مرور...(تفکر، اسکمپر
). آموزش(ه با استفاده از استدالل قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات جمع آوري شده تبیین مسئل: ه

نسخه اي از مجموعه فعالیت هاي انجام شده در مطالعه موقعیت به : توسط چه کسی تنظیم می شود؟... شرح تنظیم پوشه کار
منظور همان . ... اي دانشجو ضبط گرددرونده توسعه حرفههمراه بازخوردهاي ارائه شده در محورهاي مختلف تبیین مسئله در پ

پورتفولیو -پوشه کار است؟  پرونده توسعه حرفه اي با چه فرمتی باید تشکیل شود؟ آیا به دنبال پرونده الکترونیکی یا همان اي
.بوده ایم ؟ باید به سمتی برویم که دانشجو خود متکفل این امر شود

: هفته هفتم
مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیس/ و مسئله شناسی موقعیت فیزیکی مدرسهمشاهده تأملی

موقعیت جغرافیایی و محیط بیرونی مدرسه، انواع فضا ها : تهیه گزارش از موقعیت فیزیکی مدرسه شامل: تکلیف عملکردي
( نور، جریان هوا، وضعیت بهداشت، امکانات و تجهیزات ....) کتابخانه، زمین ورزش، آبخوري، سرویس ها، کالس ها، راهرو ها(

) فرآیند مسئله شناسی و تبیین مسئله رعایت شود(شناسایی و تبیین مسئله ......) کارگاهی، آزمایشگاهی، شبکه مجازي، سایت و
اي از توصیف نمونه. تنظیم شود) فرم پیوست(این گزارش در قالب روایت نگاري . پردیس/ ارائه یافته ها در سمینار مدرسه

موقعیت فیزیکی و تحلیل تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوي استاد 
.به منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد

فیزیکی و تأثیر آن بر یادگیري گزارش دانشجو به همراه بازخوردهاي ارائه شده توسط استاد به منظور درك موقعیت: پوشه کار
. دانش آموزان در پوشه کار ضبط گردد

: هفته هشتم
پردیس/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح مدرسه/ مشاهده تأملی و مسئله شناسی ساختار و سازمان مدرسه

رسه، ساختار سازمانی، نحوه گردش کار تهیه گزارش از ساختار سازمانی، روش هاي بکارگرفته شده در اداره مد: تکلیف عملکردي
فرم (آن در قالب روایت نویسی . در سطح مدرسه، تعامالت میان مدیر، معلمان،کارکنان و نحوه تعامل با اولیاء مدرسه و تدوین

اي از توصیف ساختار و سازمان مدرسه و تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد ونمونه. تنظیم شود) پیوست
.بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوي استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد
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گزارش دانشجو به همراه بازخوردهاي ارائه شده توسط استاد به منظور درك ساختار و سازمان مدرسه و تأثیر آن بر : پوشه کار
. یادگیري دانش آموزان در پوشه کار ضبط گردد

:هفته نهم
بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح / تعامالت در سطح مدرسه/ ده تأملی و مسئله شناسی موقعیت عاطفی روانیمشاه

مدرسه/ پردیس
درك حاالت (روابط عاطفی میان معلم و دانش آموزان : تهیه گزارش از موقعیت عاطفی روانی مدرسه شامل: تکلیف عملکردي

میزان (تعامالت دانش آموزان با یکدیگر ...) اي ایجاد جو مثبت و سازنده در فضاي کالس وروانی دانش آموزان، برنامه ریزي بر
/ یافته ها در سمینار مدرسه. ،  روابط عاطفی میان معلمان و کارکنان و مدیر شناسایی و تبیین شود....)احترام، همدلی، همکاري و

اي از توصیف تعامالت و روابط عاطفی در سطح نمونه. شودتنظیم ) فرم پیوست(این گزارش در قالب روایت نویسی . پردیس
مدرسه و تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوي استاد به / کالس درس

.منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد
توسط استاد به منظور درك روابط عاطفی و تعامالت در سطح گزارش دانشجو به همراه بازخورد هاي ارائه شده: پوشه کار

.کالس درس و مدرسه و تأثیر آن بر یادگیري دانش آموزان در پوشه کار ضبط گردد
: هفته دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم

مدرسه /  سبازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردی/ مشاهده تأملی کالس درس و مسئله شناسی فرآیند آموزش
جو و فضاي عاطفی و روانی، طراحی آموزشی، راهبرد هاي آموزش، : تهیه گزارش از موقعیت آموزشی شامل: تکلیف عملکردي

سازماندهی تکالیف یادگیري، تعامالت میان معلم و دانش آموزان و دانش آموزان با یکدیگر، وضوح و شفاف بودن مباحث، میزان 
این . شناسایی و تبیین شود...) فرآیند یادگیري، مواد و منابع آموزشی، ارزشیابی از یادگیري ودرگیر نمودن دانش آموزان در
اي از توصیف فرآیند آموزش در سطح کالس درس و تحلیل و نمونه. تنظیم شود) فرم پیوست(گزارش در قالب روایت نگاري 

زخود ها از سوي استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد و بررسی قرار گرفته و با
.ارائه گردد
. گزارش دانشجو به همراه بازخورد هاي ارائه شده استاد در پوشه کار ضبط گردد: پوشه کار

: هفته چهاردهم
ثبت و واکاوي تجربیات 

رگرفته شده، و یافته هاي آن در کالس توسط هاي روایتی  از جهت نوع اطالعات، روش ها و ابزار هاي بکااي از پژوهشنمونه
استاد مورد بررسی قرار گیرد و با تبیین نقش روایت نویسی و واکاوي آن در آموزش حرفه اي مراحل تحلیل ساختاري روایت ها 

.  مدرسه آموزش داده شود/ بر روي گزارش هاي تهیه شده از سطح کالس درس) بند الف و ب(
ایتی در کارورزيتعریف و کاربرد پژوهش رو
تحلیل ساختاري روایت ها

کدگذاري باز)1
کدگذاري محوري و انتخاب مضامین )2

قرار نشد از این تعبیر استفاده نکنیم؟ در یکی از ... مطالعه مقاالت یا منابع علمی در زمینه پژوهش روایتی: تکلیف یادگیري
. محورهاي فوق و جمع بندي یافته ها براي ارائه به کالس

:عملکرديتکلیف 
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تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده به صورت گروهی: الف
کالس درس و  کدگذاري آن ها براي یافتن مضامین/ تحلیل و واکاوي گزارش هاي تهیه شده از مدرسه: ب

: هفته پانزدهم
ثبت و واکاوي تجربیات 

وش ها و ابزار هاي بکارگرفته شده، و یافته هاي آن در کالس توسط اي از پژوهش هاي روایتی از جهت نوع اطالعات، رنمونه
مدرسه / از کالس درس) بند ج و د(استاد مورد بررسی قرار گیرد و مراحل تحلیل ساختاري بر روي روایت هاي تهیه شده 

.  آموزش داده شود
تحلیل ساختاري روایت ها

ارتباط مضامین با یکدیگر)3
تبیین مسئله )4

:ديتکلیف عملکر
تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده به صورت گروهی: الف
تحلیل و واکاوي گزارش تهیه شده از سطح کالس درس و مدرسه به منظور یافتن ارتباط میان مضامین و تبیین مسئله: ب

/ و تبیین مسئله در سطح مدرسهبررسی گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس فرآیند شناسایی (سمینار : جلسه شانزدهم
)پردیس

در این نشست دانشجویان یافته هاي خود از مطالعه موقعیت مدرسه و کالس درس را در قالب مسئله هاي تبیین شده به همراه 
. راه حل هاي مبتنی بر یافته هاي علمی ارائه نموده و یافته ها در کالس به صورت گروهی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد

در این گزارش دانشجو باید . دانشجویان گزارش یافته هاي خود را در طول ترم را زیر نظر استاد تنظیم نمایند: تکلیف عملکردي
. یافته هاي خود را از مسئله هاي مطالعه شده و تبیین و آن را به کمک شواهد و مستندات علمی پژوهشی قابل دفاع ارائه نماید

.ه در پوشه کار توسعه حرفه اي ضبط می گرددگزارش تنظیم شد: پوشه کار
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

کارگیري راهبرد هاي شناختی در تحلیل موقعیت هاي راهبردهاي مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، به
واقعی، تحلیل نقادانه براي شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد  هاي مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار هاي گروهی و فردي ارائه 

. می گردد
منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی
دانشگاه : تهران). 1(فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه ). 1394(احمدي، آمنه -

.فرهنگیان
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

ارزشیابی پایانی در درس کارورزي یک در قالب سمینار پایانی صورت می گیرد که در آن دانشجویان باید یافته : ارزشیابی پایانی
مطالعه شده در دروس (را ارائه و با استناد به یافته هاي علمی پژوهشی هاي خود از مطالعه موقعیت هاي تربیتی و آموزشی 

.شوداین جلسه با حضور معلم راهنما تشکیل می. از آن دفاع نمایند) نظري
ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد هاي داده شده به گزارش هاي ارائه شده در طول ترم و سمینارهاي سطح : ارزشیابی فرآیند

... میزان مشارکت در بحث ها، ارائه یافته هاي جدید، پاسخ به بازخورد هاي داده شده و. حد آموزشی صورت می گیردمدرسه و وا



٣٣٩

کلیه گزارش ها به همراه بازخورد هاي داده شده در پوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط و مبناي برنامه ریزي : ارزیابی پوشه کار
یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و . اي در پایان دوره قرار می گیردانایی هاي حرفهبراي آموزش هاي بعدي و نیز دفاع از تو

. یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد
بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردي است که از ): مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 

. یر مدرسه ارائه می گرددسوي معلم راهنما و مد
: و به شرح زیر محاسبه می شود100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 

امتیاز 20:  ـ شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه
امیتاز 40:   ـ گزارش هاي عملکردي مرحله اي

امتیاز 40:  ـ تدوین و ارائه گزارش پایانی
: سایر نکات

: نظیم گزارش پایانینکات اساسی در ت
بنديتنظیم فهرست و فصل.7
ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدي.8
نگارش ادبی و فنی.9

اعتبار داشتن گزاره ها.10
ظرافت و زیبائی ظاهري.11
صحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره ها.12
ارایه نمودارها و عوامل دیداري و هنري مکمل.13
هابرخاسته از یافتهارائه راه حل ها و پیشنهادهاي .14
ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها.15
رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی.16
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»2کارورزي«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

و 54هاي علمی، شهودگیري از یافتهنیازمند بهرهیافته، اخالقی و متعهدانه بدانیم که را فرایندي سازمانتدریس اگر 
فرد است، در آن صورت برنامه کارورزي به جاي تمرکز انحصاري بر آموزش فنون، بدیل و منحصر بههاي بیخالقیت در موقعیت

تا با به هاي واقعی در سطح کالس درس روبرو شود و به آنان کمک کندنه با موقعیتفعاالنیازمند آن است که دانشجومعلم 
اندوختهپرداخته و با آگاهی انتقادي نسبت به تجربیاتهاي یادگیريموقعیتمنطقی به بررسی / هاي استداللیکارگیري روش

که به آنان در اتخاذ تصمیمات اثربخش و ارزیابی نتایج حاصل از ردازندیی بپهاوارهبه آفرینش الگوهاي ذهنی و طرحه دش
.کمک کندریزي تصمیمات جهت برنامه

انجام مکان و زمان خاصچه او در یک و آنهاي شخصی معلم ویژگیاست و باوابسته به موقعیت، تدریس عملی
، به دنبال آن است تا دانشجومعلم را در 2هاي یادگیري تدارك دیده شده در کارورزي از این رو فرصت. دهد مرتبط استمی

است قرار داده، به آنان )58، فراشناختی57، موقعیتی56اي، رویه55بیانی(که ترکیبی از انواع مختلف دانش دانش کاربرديمعرض 
. بپردازندهاي تربیتیتأمل در باره موقعیتکمک کند تا به 

بازاندیشی در خصوص و بررسی نتایج، کسب تجربیات مستقیمامکان هاي یادگیريطراحی فعالیتدر این برنامه از طریق 
، 59تکالیف اصیل، دانشجو با قرار گرفتن در معرض 2در برنامه کارورزي . را به دست آورندهاي خوددریافتو هاي مختلفدیدگاه

و نهایتاً ) هاي بزرگگروه/هاي کوچکفردي، گروه(مشارکت در فرآیند آموزشرا به طور مقدماتی از طریق توانایی تأمل در عمل
چه درکالس درس کسب خواهد نمود و به  درك صحیحی نسبت به آنیادگیري در سطح کالسهاي اجراي مستقل فعالیت
به شناخت فرآیند تأملی، به عنوان یک ریزي، اجرا و ارزیابیآگاهی نسبت به تصمیمات ناظر به برنامه. یابدجریان دارد دست می

.دانشجو کمک خواهد کردسبک تدریس و نوع تفکر، ايگیري حرفهجهت

شخصات درسم
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

1کارورزي : پیشنیاز
مشترك: نحوه آموزش

2کارورزي : نام درس
:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

، نیازهاي فردي/ مشکالت) درس یا مدرسهدر سطح کالس(مطالعه موقعیت یادگیريبا تداوم . 1
نیازهاي / هایی را براي رفع مشکالتفعالیتکند و بازشناسی/ شناساییبزرگ را / هاي کوچکگروه

. نمایدیادگیري طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی
.نمایدهاي خود را روایت یافتهنموده و واکاويرا مشارکت در فرآیند آموزشاز تجربیات خود. 2

:اساسیشایستگی 
هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

٥٤- Intuition
٥٥  -Declarative knowledge
٥٦- Procedural knowledge
٥٧ - Conditional knowledge
٥٨ - Metacognitive Knowledge
٥٩-Authentictask
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3سطح 2سطح 1سطح هامالك

مطالعه 
موقعیت

هاي یادگیري را موقعیتتوانسته است 
. آوري اطالعات توصیف نمایدبا جمع

نیاز را به / اما نتوانسته است مشکل
. کمک شواهد تبیین نماید

هاي یادگیري را با توانسته است موقعیت
مند آوري اطالعات به صورت نظامجمع

نیاز / براي شناسایی مشکل یادگیري
هاي بهینه را با /حلتوصیف نموده و راه
آوري شده از موقعیت کمک شواهد جمع

تبیین نماید

را با هاي یادگیريموقعیتتوانسته است 
مندصورت نظامبه آوري اطالعاتجمع

نیاز/ شناسایی مشکل یادگیريبراي 
و هاي بهینه/حلراهنموده و توصیف

روش مداخله را با کمک شواهد معتبر و 
.تبیین کندهاي علمییافته

 فعالیت
/ آموزش

یادگیري

فعالیت یادگیري طراحی شده ناظر به 
مسئله شناسایی شده در یکی از / نیاز

) فردي، گروه کوچک، جمعی(انواع 
است، اما گزارش اجرا و ارزیابی نشان 

رفع / گذاري بر حل مشکلدهنده تأثیر
.نیاز نیست

فعالیت یادگیري طراحی شده از انسجام 
برخوردار است و گام هاي اجراي آن به 

ارزیابی از . وضوح مشخص شده است
دهنده تأثیرگذاري بر اجراي فعالیت نشان

فردي، گروه (رفع نیاز در انواع / مسئلهحل
.است) جمعی/ کوچک

مکان فعالیت یادگیري طراحی شده، ا
ایجاد انعطاف و اتخاذ تصمیمات آگاهانه 

یادگیري را / ناظر به موقعیت آموزش
فراهم نموده و نتایج ارزیابی از اجراي نیز 

هاي به حلکننده تأثیر راهمنعکس
رفع نیاز در / مسئلهکارگرفته شده در حل

.است) جمعی/ کوچکفردي، گروه(انواع 

توسعه 
ايحرفه

هاي فعالیتگزارش عملکرد شامل 
سال است، اما انجام شده در طول نیم

دهنده اي که انعکاسها به گونهیافته
ها، توانایی/ دالیل موفقیت

اي خود و هاي حرفهمحدودیت
هایی براي توسعه آن ارائه نشده راه

.است

هاي انجام گزارش عملکرد شامل فعالیت
ها سال است و یافتهشده در طول نیم

ها، توانایی/ یل موفقیتدهنده دالانعکاس
اي است اما هاي حرفهمحدودیت

اي ارائه راهکارهایی براي توسعه حرفه
.نشده است

هاي انجام گزارش عملکرد شامل فعالیت
ها سال است و یافتهشده در طول نیم

ها، توانایی/ دهنده دالیل موفقیتانعکاس
اي است و هاي حرفهمحدودیت

اي ه حرفهراهکارهاي عملی براي توسع
.ارائه شده است

تدوین و 
ارائه 

گزارش

هاي در گزارش ارائه شده از موقعیت
بندي یادگیري کد گذاري، و طبقه

ها در قالب مضامین و ساختار گزاره
پژوهش روایتی انجام شده،اما شواهد و 

ها ارائه مستندات کافی براي یافته
.نشده است

هاي در گزارش ارائه شده از موقعیت
ها بندي گزارهیادگیري کدگذاري، و طبقه

در قالب مضامین و ساختار پژوهش روایتی 
رعایت شده و شواهد و مستندات کافی 

.ها ارائه شده استبراي یافته

هاي در گزارش ارائه شده از موقعیت
ها بندي گزارهیادگیري کدگذاري، و طبقه

در قالب مضامین و ساختار پژوهش 
شواهد و مستندات روایتی رعایت شده و

.مبتنی بر مستندات تجربی و علمی است 

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن فرصت. 2
: جلسه اول
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بندي ها، برنامه زمانهاي یادگیري، شیوه تنظیم روایتمعرفی برنامه کارورزي و تکالیف عملکردي، نحوه طراحی فعالیت
. سمینارها در سطح مدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد

:جلسه دوم تا شانزدهم

تواند در سطح مدرسه یا دانشجو در مدرسه حضور خواهد داشت و جلسات بحث کارورزي برحسب مورد میجلسات در طول این
هاي یادگیري که در سطح ، دانشجو در مقیاس خرد در فعالیت2جایی که در برنامه کارورزي از آن. واحد آموزشی تشکیل شود
زمینه یادگیري دست خواهد یافت لذا، ضروري است کند و از این طریق به تجربیات دست اول درکالس درس مشارکت می

آموزان را در سطح نیازهاي تأثیرگذار بر یادگیري دانش/ هاسال اول، مسئلهدانشجویان بر اساس گزارش پایانی ارائه شده در نیم
موده و با هدایت هاي یادگیري طراحی و تدوین نها را در قالب فعالیتهاي کوچک، گروه کالسی شناسایی و آنفردي، گروه
پاسخ به / به حل مسئله ) به صورت مشترك با معلم راهنما یا به صورت مستقل زیر نظر معلم راهنما اجرا نماید(معلم راهنما 

گفتگو با . آموزان باشدهیجانی دانش-تواند ناظر به عملکردهاي شناختی یا عاطفینیازها می/ هااین مسئله. نیازها اجرا نماید
اي که منجر و بعد از اجرا در ارتباط با طرح طراحی شده، و فرآیند اجراي فعالیت باید در فضایی امن و راحت به گونهدانشجو قبل

هاي گفتگو قبل و پس از اجراي فرم(بهبود آن باشد/ به یک خود ارزیابی و شناسایی نقاط قوت و ضعف و راهکارهاي ارتقاء
).فعالیت ضمیمه است

توان هاي شناسایی شده از سوي دانشجویان از عمق و پیچیدگی متفاوتی برخوردار است لذا، میین که مسئلهبا توجه به ا: توصیه
. هاي یادگیري به صورت فردي، گروه کوچک، جمعی اقدام نمودهاي مطالعه شده نسبت به اجراي فعالیتبرحسب موقعیت

). هاي یادگیري بر عهده مدرس محترم استیتگیري در خصوص تقدم و تأخر در اجراي هر یک از این موقعتصمیم
شود در یک هاي شناسایی شده در ترم یک را دارا نباشد، توصیه میدرصورتی که بنا به دالیلی دانشجو امکان کار بر روي مسئله

هاي لیتنیازها اقدام شده و فعا/ هانشست مشترك میان معلم راهنما، استاد کارورزي و دانشجو نسبت به شناسایی مسئله
توانند اند میدانشجویانی که بنا به دالیلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده. یادگیري بر اساس آن طراحی، اجرا و ارزیابی شود

ها براي ورود به ها و شناسایی مسئلهتکمیل گزارش/ با در نظر گرفتن یک برنامه ترمیمی از یک تا چهار هفته نسبت به تهیه
نامه آموزشی ناتمام اعالم بدیهی است که نمره این گروه از دانشجویان بر اساس آیین. تاد راهنما اقدام نمایندعرصه با نظر اس

. گرددمی
: هاي کالسیتکالیف عملکردي براي مشارکت در فعالیت

.ها با هماهنگی معلم راهنماهاي یادگیري و اجراي مستقل فعالیتتهیه طرح براي مشارکت در فعالیت.1
حل مسئله به صورت فردي و مشارکت در اجراي آن زیر نظر معلم راهنما، تهیه / حی فعالیت یادگیري براي رفع نیازطرا.2

ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت بینیگزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش
.یادگیري بعدي

حل مسئله به براي گروه کوچک و مشارکت در اجراي آن زیر نظر معلم راهنما، / نیازطراحی فعالیت یادگیري براي رفع .3
ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی بینیتهیه گزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

.موقعیت یادگیري بعدي
کالس درس و مشارکت در اجراي آن زیر نظر معلم / معیحل مسئله در سطح ج/ طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.4

ها و ارائه پیشنهادها براي بینیراهنما، تهیه گزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش
.طراحی موقعیت یادگیري بعدي
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تکالیف عملکردي براي اجرا توسط دانشجو
حل مسئله به صورت فردي زیر نظر معلم راهنما، تهیه گزارش از اجراي فرآیند /طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.1

.ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت یادگیري بعديبینیاجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش
معلم راهنما، تهیه حل مسئله به براي گروه کوچک به صورت فردي زیر نظر / طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.2

ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت بینیگزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش
.یادگیري بعدي

درس به صورت فردي زیر نظر معلم راهنما، کالس/ حل مسئله در سطح جمعی/ طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.3
ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی بینیاجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیشتهیه گزارش از 

.موقعیت یادگیري بعدي
هاي الزامیمحور طراحی فعالیت

آموزانطراحی فعالیت یادگیري براي درگیر نمودن دانش- 
طراحی فعالیت یادگیري براي مرور مباحث - 
هاي کار مشارکتیآموزش مهارتطراحی فعالیت یادگیري براي- 
هاي تفکرطراحی فعالیت براي پرورش مهارت- 
طراحی تکلیف یادگیري براي یکی از موضوعات درسی- 
آموزان هاي دانشطراحی فعالیت رفع بدفهمی- 
هاي تحصیلی طراحی فعالیت براي رفع عقب ماندگی- 
)می، عدم رعایت قوانیننظمثل بی(بهبود عملکردهاي عاطفی / طراحی فعالیت براي تقویت- 
هاطراحی فعالیت یادگیري براي سنجش آموخته- 
ها به تشخیص معلم راهنماسایر فعالیت- 

: ساختار طراحی فعالیت ها
پیامد/ هدف- 
هاي اجراي فعالیتگام/مراحل- 

-.....
-....
-....
-.....

منابع آموزشی مورد نیاز/ مواد- 
فرایند اجراآموزان در روش بازخورد دادن به دانش- 
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سنجش عملکرد/ هاسنجش آموخته- 
تهیه گزارش از اجرا

...........
سمینارها

:شودسمینارها در دو شکل اجرا می
بینی شده با مشارکت معلم ها و بر اساس طرح پیشدر سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجراي فعالیت: الف

.ریزيعملکرد خود و برنامهراهنما براي کمک به دانشجو در ارزیابی
تر از ها و دستیابی به درك عمیقدر سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی براي به مشارکت گذاشتن تجربیات و یافته: ب

.تجربیات کسب شده
انواع سمینارها

سال و الزامیسمینار با حضور معلمان راهنما و دانشجویان دو نوبت در نیم
ریزي و اعالم قبلی از سوي با برنامه(نظر به صورت ماهیانه و الزامیها و تجربیات و تبادلانتقال یافتهسمینارهاي جمعی براي 

)مدرس
)اختیاري و با درخواست دانشجویان(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترك 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
گیري با رویکرد شناختی، و به کارگیري راهبردهاي شناختی براي هاي یابرگزاري کارگاه آموزشی براي طراحی فعالیت

ها در سطح درس، رویکرد تجربی براي اجراي فعالیتهاي یادگیري در سطح کالسمطالعه و تحلیل نقادانه موقعیت
جمعی، راهبردهاي مشارکتی، براي مشارکت در سمینارهاي کالسی و به/ هاي کوچکدرس به صورت فردي، گروهکالس

.بحث گذاشتن تجربیات و ارائه یافته
منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی
دانشگاه : تهران). 1(راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور ). 1394(احمدي، آمنه -

.فرهنگیان
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

رورزي دو بر اساس تهیه طرح فعالیت در سطح کالس، مشارکت با معلم ارزشیابی پایانی در درس کا:ارزشیابی پایانی
ها، شرکت بینیهاي یادگیري و ارزیابی از نتایج بر اساس پیشهاي یادگیري، اجراي مستقل فعالیتراهنما در اجراي فعالیت

هاي خود از دانشجویان باید یافتهدر این سمینارها. ها و تجربیات به سایر دانشجویاندر سمینارهاي کالسی براي ارائه یافته
ارائه و ) مطالعه شده در دروس نظري(هاي علمی پژوهشی هاي تربیتی و آموزشی را ارائه و با استناد به یافتهمطالعه موقعیت

. از آن دفاع نمایند
سال و ل نیمهاي ارائه شده در طوارزشیابی فرآیند بر اساس بازخوردهاي داده شده به گزارش:ارزشیابی فرآیند

هاي جدید، پاسخ به ها، ارائه یافتهمیزان مشارکت در بحث. گیردسمینارهاي سطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می
... بازخوردهاي داده شده و
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ها به همراه بازخوردهاي داده شده در پوشه توسعه ها از اجراي فعالیتطرح تهیه شده و کلیه گزارش: کارارزیابی پوشه
اي در پایان دوره قرار هاي حرفههاي بعدي و نیز دفاع از تواناییریزي براي آموزشدانشجو ضبط و مبناي برنامهايحرفه

. گرددیک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می. گیردمی
سال مربوط به گزارش و در پایان نیمبخشی از ارزیابی دانشج):مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 

. گرددعملکردي است که از سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می
: شودو به شرح زیر محاسبه می100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 

امتیاز 20):  استاد راهنما(، سمینارها )معلم راهنما(ـ شرکت فعال در جلسات کالسی
امتیاز30:   هاي ذکر شدهمورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالكـ نظر معلم راهنما در

هاي ها با توجه به سطح عملکرد دانشجو براساس مالكنظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجراي و ارزیابی فعالیت-
امتیاز30ذکر شده 

با توجه به سطح عملکرد دانشجو بر اساس تدوین و ارائه گزارش پایانی توسط استاد راهنما با کسب نظر از معلم راهنما -
امتیاز20:  هاي ذکر شدهمالك

. باشدمی14امتیاز یا نمره % 270حد نصاب قبولی در درس کارورزي -
: سایر نکات

: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی
بنديتنظیم فهرست و فصل.17
ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدي.18
نگارش ادبی و فنی.19
هااعتبار داشتن گزاره.20
ظرافت و زیبایی ظاهري.21
هاصحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره.22
ارایه نمودارها و عوامل دیداري و هنري مکمل.23
هاها و پیشنهادهاي برخاسته از یافتهحلارائه راه.24
هاارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست.25
بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلیرعایت ساختار علمی و کلی گزارش .26

شود در هاي شناسایی شده در ترم یک را دارا نباشد، توصیه میدر صورتی که بنا به دالیلی دانشجو امکان کار بر روي مسئله
هاينیازها اقدام شده و فعالیت/ هایک نشست مشترك میان معلم راهنما، استاد کارورزي و دانشجو نسبت به شناسایی مسئله

توانند اند میدانشجویانی که بنا به دالیلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده. یادگیري بر اساس آن طراحی، اجرا و ارزیابی شود
ها براي ورود به ها و شناسایی مسئلهتکمیل گزارش/ با در نظر گرفتن یک برنامه ترمیمی از یک تا چهار هفته نسبت به تهیه

نامه آموزشی ناتمام اعالم بدیهی است که نمره این گروه از دانشجویان بر اساس آیین. نما اقدام نمایندعرصه با نظر استاد راه
T7)/4ص/3پ(. گرددمی
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: شودو به شرح زیر محاسبه می100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 
امتیاز 20):  استاد راهنما(، سمینارها )معلم راهنما(ـ شرکت فعال در جلسات کالسی

امتیاز30:   هاي ذکر شدهـ نظر معلم راهنما در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالك
هاي ذکر ها با توجه به سطح عملکرد دانشجو براساس مالكنظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجراي و ارزیابی فعالیت-

امتیاز30شده 
کسب نظر از معلم راهنما با توجه به سطح عملکرد دانشجو بر اساس تدوین و ارائه گزارش پایانی توسط استاد راهنما با -

امتیاز20:  هاي ذکر شدهمالك
)7,8/7Tصص/3پ(. باشدمی14امتیاز یا نمره % 270حد نصاب قبولی در درس کارورزي -



٣٤٧

»3کارورزي «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

گیرد و با مطالعه را بر عهده می) دقیقه90/ 45(معلم مستقیماً مسئولیت تدریس و اداره کالس درس، دانشجو 3در کارورزي
هاي علمی ارائه شده در برنامه مهارت/ اي که آموزش در آن جاري است، طرح یادگیري را براي آموزش مفاهیمبافت و زمینه

آموزان حساس بوده و هایی باشد  که نسبت به یادگیري دانشي فرصتچنین طرحی باید دربرگیرنده. نمایدتدوین می60درسی
بینی شده در طرح ماهیت تکالیف یادگیري و عملکردي پیش. نمایدها ارتباط برقرار میعمیقاً با بافت و بستر واقعی زندگی آن

سازي یکپارچهر کند و امکان آموزان ارتباط برقراهاي پیشین و جدید دانشمیان تجربیات و دانستهیادگیري نیز باید بتواند 
.یادگیري فراهم نماید

تواند به دانشهایی که در بافت و زمینه یادگیري وجود دارد و میهایی در خصوص ظرفیتریزي دانشجو با طرح پرسشبرنامه
هایی براي آموزان در به کارگیري دانش و تجربه پیشین و عالیق شخصی آنان کمک نماید آغاز شده و با تدارك دیدن فرصت

هاي حاصل از این تجربه براي یافته. یابدآموزان، ادامه میها از سوي دانشفرضیه/ هاها، طرح پرسشبه تجربه گذاشتن دریافت
با توجه به این که -هاآموخته/ شود و نتایجسازي شده به کارگرفته میشبیه/ ها، در موقعیت واقعیرفع بدفهمی/تردرك عمیق

. شودبراي استحکام بیشتر یادگیري به  اشتراك گذاشته می-هاي متفاوتی را دارا هستندفرضیه/ مکان طرح پرسشیادگیرندگان ا
آموزان فرصت خواهند داشت تا دانش کسب شده را با استفاده از راهبردهاي یادگیري در شرایط جدید به کار در این فرآیند دانش
دانشجو از طریق ثبت ) هاگام(در طی این مراحل . د یادگیري طرح شده پاسخ دهندهایی که در فرآینپرسش/ بگیرند و به عالیق

ها بصیرت بیشتري نسبت به اثربخشی طرح یادگیري و هدایت این هاي تأملی و پاسخ به آنها با طرح پرسشو واکاوي روایت
هاي شخصی، و نحوه سازگار نمودن مندينها و تواهاي محیط آموزشی، تأثیر آن بر عملکرد خود، ویژگیفرآیند، درك واقعیت

ها باید بتوانند حس کنجکاوي این پرسش. آوردهاي پیچیده و منحصر به فرد آموزش، به دست میهاي خود با موقعیتتوانایی
/ بیهاي تجراي در کالس، ارزیابی اثربخشی یک نظریه در عمل، آزمون مجدد یافتههاي مسئلهدانشجو را براي مطالعه موقعیت

گیري و پس از هایی که در فرآیند تصمیمعالوه بر این پاسخ به پرسش. پژوهی محدود فردي برانگیزدرا در قالب کنش... علمی و
اي که در آن دست به عمل اي و بافت و زمینهساز عمل جدید بوده و دانشجو را در فرآیند توسعه حرفهزمینهشود آن مطرح می

این مرحله شیوه مطالعه کنش پژوهی فردي است و هدف از عمل فکورانه دانشجو معلم به سازي ر د.کندخواهد زد، یاري می
.اي خود در موقعیتی است که در آن دست به عمل زده استسازي درك و فهم، و اصالح عملکرد حرفهعمل، به

مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

: نیازپیش
و طراحی آموزشی2کارورزي 

مشترك: نحوه آموزش

3کارورزي : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هاي اساسی را شناسایی و طرح یادگیري را طراحی، کتاب درسی مفاهیم و مهارت/ درسیبا تحلیل محتواي برنامه

ها به موقعیت جدید را مورد آموزان در انتقال آموختهنموده، و تأثیرات آن بر نتایج توانایی دانشاجرا و ارزیابی 
.ارزیابی قرار دهد

نتایج تجربیات خود از فرآیند طراحی، اجرا و ارزیابی و بازبینی و بازاندیشی را با تکیه بر عقالنیت عملی در قالب 
. پژوهی فردي گزارش کندکنش :اساسیشایستگی 

).با توجه به این که سند برنامه درسی معموالً در اختیار معلمان قرار ندارد می توان از کتاب درسی لستفاده نمود(کتاب درسی / برنامه درسی-60
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Ck &pkP 3&2-2کد-
2&1-3

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

در طرح یادگیري مفاهیم طراحی
هاي اساسی و مهارت

برنامه شناسایی شده اما 
تکالیف یادگیري و 

بینی شده عملکردي پیش
ها و امکانات با محدودیت

موقعیت یادگیري، 
تجربیات و دانش پیشین 

آموزان تناسب دانش
. ندارد

در طرح یادگیري مفاهیم و 
هاي اساسی برنامه مهارت

شناسایی شده و تکالیف 
یادگیري و عملکردي ناظر 
به بافت  فرهنگی و 

آموزان است اجتماعی دانش
و تجربیات، دانش پیشین و 

آموزان را عالیق دانش
مبناي طراحی قرار داده 

.است

هاي در طرح یادگیري مفاهیم و مهارت
شناسایی شده و فرصتاساسی برنامه 

هاي یادگیري تدارك دیده شده ویژگی
هاي منحصر به فرد  در یک بوم 

را براي پاسخ به دامنه تفاوت61خاص
آموزان مورد توجه هاي فردي دانش

.قرار داده است

هدایت 
فرآیند 

یادگیري

در فرآیند یادگیري 
تکالیف یادگیري و 
عملکردي طراحی شده 
را مطابق پیش بینی اجرا 
می کند و فرایند آموزش 
از انعطاف الزم براي 
متناسب نمودن آن با 
اقتضائات محیط واقعی و 
پاسخ به نیازها برخوردار 

.  نیست

هدایت فرآیند یادگیري از 
انعطاف الزم برخوردار است 

و و تکالیف یادگیري
عملکردي طراحی شده 
متناسب با اقتضائات محیط 

واقعی، نیازهاي ایجاد شده  
در فرآیند یادگیري تعدیل 

.  گرددمی

هدایت فرآیند یادگیري ناظر به تقویت 
سطوح پیچید تفکر است و عدول از 

بینی شده در طراحی تصمیمات پیش
هاي یادگیري متناسب با فرصت

ایجاد اقتضائات محیط واقعی، نیازهاي
شده در فرآیند آموزش براي پاسخ به 

بدیل موقعیت یادگیري مورد شرایط بی
.  گیردتوجه قرار می

توسعه 
اي حرفه

چرخه فرآیندعمل از 
مرحله شناسایی مسئله تا 
بازتعریف مسئله دنبال 
شده است اما گزارش 
مستند به تجربیات کسب 
شده و همراه با 
پیشنهادات عملی براي 

هاي بعدي موقعیت

چرخه فرآیندعمل از مرحله 
شناسایی مسئله تا 
بازتعریف آن دنبال شده 
است و گزارش ارائه شده 

یات کسب مستند به تجرب
شده به همراه پیشنهادات 
عملی براي اقدام بعدي 

.است

چرخه فرآیندعمل از مرحله شناسایی 
مسئله تا بازتعریف آن دنبال شده است 
و گزارش ارائه شده مستند به تجربیات 
حاصل از عمل تأملی در فرآیند کنش 
پژوهی فردي است و منعکس کننده 

سازي در عمل، بهبود درك و مسیر به
و اصالح عملکرد خود در موقعیتی فهم

است که دانشجو در آن دست به عمل 

٦١- /
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.زده است.نیست

تدوین و 
ارائه گزارش 

در گزارش ارائه شده 
ساختار کلی گزارش 
رعایت شده اما تحلیل و 

ها مبتنی بر تفسیر روایت
/ شواهد و مستندات متقن

مند براي دفاع از نظام
.ها نیستیافته

در گزارش ارائه شده 
ساختار کار به صورت نظام

مند حاصل ثبت و واکاوي 
ها و متکی بر روایت

عقالینت عملی در فرآیند 
پژوهی فردي است و کنش
ها به کمک برخی یافته

شواهد و مستندات 
. پشتیبانی شده است

در گزارش ارائه شده ساختار کار به 
مند حاصل ثبت و واکاوي صورت نظام

عملی ها و متکی بر عقالنیتروایت
پژوهی است و نتایج در چرخه کنش

فردي نشان از تأثیر تصمیمات در نتایج 
آموزان دارد و این یادگیري دانش

تصمیمات به کمک شواهد و مستندات 
.تجربی و علمی معتبر شده است 

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

بینی شده، شیوه ثبت پژوهی فردي، نحوه تهیه طرح یادگیري با تمرکز بر فرایند پیشمعرفی برنامه کارورزي و فرآیند کنش
بندي سمینارها در سطح تجربیات و واکاوي آن در هر یک از مراحل کنش پژوهی، ساختار گزارش کنش پژوهی، برنامه زمان

. ها  و سطوح موفقیتیادگیري و مالكمدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدهاي 
:جلسه دوم تا شانزدهم

کتاب (هاي یادگیري براي بر عهده گرفتن مسئولیت تدریس در سطح کالس درس مبتنی بر محتواي برنامه درسیتهیه طرح
براي (استاد راهنما . استها به موقعیت جدید آموزان براي انتقال آموخته، اجرا و بررسی تأثیر آن در کسب توانایی دانش)درسی

براي دوره ابتدایی استاد تربیتی و مشاوره تخصصی بر حسب نیاز -دوره متوسطه مشارکت استاد راهنماي تربیتی و تخصصی
باید بر فرآیند تهیه طرح کنش پژوهی فردي و اجراي آن تا مرحله تهیه گزارش نظارت داشته باشد و ) موضوعات درسی

فرآیند تحلیل محتواي برنامه. اي ثبت و ضبط گرددحرفهه منظور ارزیابی عملکرد دانشجو در پوشه توسعهبازخوردهاي ارائه شده ب
هاي اساسی براي تهیه طرح یادگیري و تولید مواد و منابع آموزشی مورد نیاز نیز زیر نظر استاد درسی و استخراج مفاهیم و مهارت

از نظر زمانی تنظیم جلسات براي بررسی طرح و تولیدات دانشجو باید به . گیردراهنما و با مشارکت معلم راهنما صورت می
در طول این . بینی شده را اجرا و نتایج آن را گزارش نمایدپژوهی فردي پیشاي صورت گیرد که دانشجو بتواند طرح کنشگونه

در قالب سمینارها بر ... تجربیات وجلسات حضور دانشجو در مدرسه ضروري است و جلسات بررسی براي بازخورد دادن، انتقال
معلم راهنما قبل و پس / گفتگو میان استاد62فرم پیشنهادي. (تواند در سطح مدرسه یا واحد آموزشی تشکیل شودحسب مورد می

).از اجراي طرح یادگیري ضمیمه است
ژوهی فردي از اهمیت زیادي هاي شناسایی شده براي شروع کنش پبا توجه به این که مطالعه موقعیت و مسئله:توصیه

ریزي الزم را به منظور کمک برنامه2و 1شود استاد راهنما با مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزي برخوردار است لذا، توصیه می

.رایط و اقتضائات مورد بازنگري قرار گیردتواند با توجه به شها میفرم-62
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فرآیند رفت و برگشت براي . آمیز آن از سوي دانشجویان بنمایندبه دانشجو براي تهیه طرح کنش پژوهی فردي و اجراي موفقیت
. هاي متعدد باشدمسئله ممکن است نیازمند طراحیحل

درس متمایز هاي رایج آموزشی در سطح مدرسه و کالسهاي یادگیري تهیه شده احتماالً با روشبا توجه به این که ماهیت طرح
و مدیریت مدرسه باشد لذا، هماهنگی با معلم راهنمافضاي یادگیري متفاوتی می/ است و نیازمند تدارك منابع و مواد آموزشی

امکانات و همکاري با دانشجو براي / تأمین منابع. هاي یادگیري از سوي استاد راهنما و دانشجو الزامی استبراي اجراي طرح
.شرط تأیید استاد راهنما از سوي واحد آموزشی الزامی استتهیه آن به

: تکالیف عملکردي
طراحی و اجراي طرح کنش پژوهی فردي: الف

طرح کنش پژوهی و تأیید آن توسط استاد راهنما بر مبناي چرخه کنش پژوهی فرديتهیه )1
)اي که در فرایند کنش پژوهی فردي به دنبال دستیابی به آن استتعیین انتظارت حرفه(تبیین واضح و روشن از مسئله )2
) تربیتی/ آموزشی(ها در موقعیتیشناسایی و تحلیل ظرفیت)3
ها و سطوح عملکرد اهداف به همراه مالك/ سئواالت/ هاتعیین فرضیه)4
) قبل و بعد از عمل(معلم راهنما / طراحی و تدوین طرح عمل در گفتگو با استاد راهنما)5
64و جمع آوري اطالعات از فرآیند طراحی و اجرا63اجراي طرح یادگیري)6

)به صورت رفت و برگشت تا حل مسئله(تأمل درباره عمل انجام شده، تبیین و فهم آن و بازگشت به مرحله اول)7
، جلسات بحث )تأمل قبل، و پس از عمل(هاي شخصی ها، روایتشامل دست نوشته(آوري اطالعات از فرایند اجرا جمع)8

....) آموزان وآموزان، نتایج سنجش از یادگیري دانشهاي دانشو گفتگو با استاد و معلم راهنما، کاربرگ
اهتحلیل و تفسیر یافته)9

ها و سطوح طرح شده و مالك... ها بر اساس فرضیه؟ سئوال یابندي اطالعات،  تحلیل و تفسیر یافتهکد گذاري و طبقه)10
عملکرد

تهیه گزارش کنش پژوهی فردي )1
طرح یادگیري: ب

طرح یادگیري 
براي تهیه ) ريزمینه یادگی/ جمعی در بافت/هاي فرديظرفیت(هاي آن مطالعه موقعیت یادگیري و شناسایی ظرفیت

طرح یادگیري
ها ، شناسایی مفاهیم و مهارت)درسیکتاب(درسی تدوین طرح یادگیري بر اساس تحلیل برنامه
بینی شدهطراحی تکالیف یادگیري و عملکردي براي مراحل یادگیري پیش
تولید مواد آموزشی مورد نیاز براي اجراي طرح یادگیري

.در صفحه ي بعد این طرح و ساختار آن به طور کامل توضیح داده شده است. 63
در چرخه کنش پژوهی .... سؤاالت یا / هاهاي الف، ب، ج و د پیوست براي پاسخ به فرضیهحد اقل طرح یادگیري را بر اساس فرم6دانشجو باید -64

.نمایدفردي اجرا  
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مدرسه / هدایت فرآیند یادگیري در سطح کالس درس
ها به موقعیت جدیدآموزان در انتقال آموختهارزیابی از توانایی دانش

:ساختار طرح یاددهی یادگیري
درسیکتاب/ درسیها در برنامهمفاهیم و مهارت
پیامد یادگیري
هاي طرح یادگیريگام/مراحل

برخاسته از آموز بوده و در ارتباط با زندگی روزمره دانشفرصت یادگیري تدارك دیده شده (برقراري ارتباط -
)آموز با آن روبرو استهایی است که دانشچالش/ مسایل

کمک کند یادگیرندهبررسی باشد، به / آزمایش/ قابل تجربهفرصت یادگیري تدارك دیده شده (کردن تجربه-
از / هاي نو بیاندیشدهها دست پیدا کند، اختراع کند و به ایدحلراه/ وز خالقیت خود به کشف روابطتا با بر

)هاي خود پاسخ دهدطریق پژوهش به پرسش
مفاهیم و اطالعات کسب شده براي دستیابی به درك عمیق و به فرصت کاربردي نمودن (به کار بستن -

بکارگیري آن براي به دست/ ایجاد ارتباط بین تئوري و عمل: مثل.آموز فراهم شودکارگیري آن توسط دانش
)حل مسئله یا پژوهش انجام شده/ اي در ارتباط با مسئلهآوردن یک تصور حرفه

ها را در آموزان را به کار گروهی تشویق کند و آنتا حد امکان دانشفرصت یادگیري (گذاشتن به اشتراك-
به تعامل و تلفیق نیاز هاآوري اطالعات و تجزیه و تحلیل آنام پژوهش یا جمعموقعیتی قرار دهد تا براي انج

)افزایی کندایجاد هم/ مطالعه موضوع از زوایاي مختلف کند/ ها و عرضه ان در قالبی جدیدیافته
ها به موقعیت هاي جدیدي براي به کارگیري و بسط آموختهفرصت(ها  به موقعیت جدید انتقال آموخته-

) جدید فراهم شود
تدارك دیدن فضاي یادگیري/ منابع آموزشی موردنیاز/ مواد
آموزان در فرایند یادگیريروش بازخورد دادن به دانش
سنجش عملکرد/ هاسنجش آموخته

ايتأمل و واکاوي تجربیات حرفه
هاي ممکن موقعیت یادگیري دوم ظرفیتبا مطالعه مجدد تجربیات واکاوي شده در ترم اول و(ها بینیبررسی پیش-

گیري از این ظرفیت براي ورود به را شناسایی نموده و چگونگی بهره) جمعی که در بافت و زمینه وجود دارد/ فردي(
. مرحله برقراري ارتباط را مشخص نماید

ها و چگونگی مدیریت آن در فرایند آموزشتعیین موانع و محدودیت-
...) نیازهاي یادگیري و/ تطبیق با شرایط(ح در فرآیند اجرا بررسی علل تغییرات طر-
بررسی نتایج یادگیري و چگونگی دستیابی به آن-
اي و تجربیات کسب شدهواکاوي فرایند عمل حرفه- 
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گیري از آن در موقعیت بعدي آموزشهاي خود براي بهرهشناسایی نقاط قوت و ظرفیت- 
اتخاذ تصمیمات براي به کارگیري تجربیات در موقعیت بعدي - 

سمینارها
هاي به منظور گفتگو پیرامون ظرفیت: جمعی قبل از طراحی/ گروهی/ جلسات بحث و گفتگوي فردي) الف

و سنجش، ....) مراحل برقراري ارتباط و(هاي یادگیري فرصت/ شناسایی شده در موقعیت و چگونگی پیوند آن با پیامد یادگیري
شود این جلسات توصیه می. یابی به آن استاي که دانشجو به دنبال دستنحوه هدایت یادگیري در سطح کالس و مقاصد حرفه

.در سطح مرکز یا پردیس تشکیل شود
در این جلسات دانشجو باید گزارشی از فرآیند اجرا که شامل : جلسات بحث و گفتگو پس از اجراي طرح یادگیري) ب

این جلسات باید به . یادگیري، بازخوردهاي ارائه شده در هر یک از مراحل آموزش، تحلیل و تفسیر را به همراه داشته باشدطرح 
گیري از آن در موقعیت بعدي به اي خود و چگونگی بهرههاي حرفهتري نسبت به ظرفیتدانشجو کمک کند تا تصویر روشن

.شودپذیر میارائه شده از سوي استاد امکان) سطه سطح تأمل بر روي عملدر(این مهم به کمک بازخوردهاي . دست آورد
:تواند در دو شکل زیر اجرا شودسمینارهاي پس از اجرا می

بینی شده با هماهنگی معلم راهنما و ارائه بازخورد در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجراي برنامه پیش:الف
براي ادامه کار 

تر از ها و دستیابی به درك عمیقدر سطح مرکز یا پردیس به صورت مشارکتی براي به اشتراك گذاشتن تجربیات و یافته:ب
شود برگزاري پژوهی فردي دنبال میهاي دانشجویان در قالب کنشبا توجه به این که در این ترم فعالیت. تجربیات کسب شده

اجراي هر مرحله به شیوه مشارکتی به درك انتظارات و انتقال تجربیات کمک میسمینارها در هر یک از مراحل قبل و پس از 
اي در اختیار دانشجویان هاي حرفهسمینارها فرصت ارزشمندي را از طریق به اشتراك گذاشتن تجربیات براي کسب مهارت. کند

. دهدقرار می
انواع سمینارها

ان راهنما دانشجویان و معلم/ سمینار با حضور استاد راهنما
ریزي و اعالم قبلی از سوي با برنامه(ها و تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الزامیسمینارهاي گروهی براي انتقال یافته

)استاد
)دانشجویان/ اختیاري و با درخواست استاد(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترك 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
هاي راهبردهاي مستقیم، غیرمستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، به کارگیري راهبردهاي شناختی در تحلیل موقعیت

واقعی، تحلیل نقادانه براي شناسایی و تبیین مسئله، راهبردهاي مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینارهاي گروهی و فردي 
. گرددارائه می

منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی
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دانشگاه : تهران). 1(راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور ). 1394(احمدي، آمنه -
.فرهنگیان

:منبع فرعی
)شودمتعاقبا اعالم می(

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
گیرد که در آن دانشجویان باید انی صورت میدر قالب سمینار پای3ارزشیابی پایانی در درس کارورزي :ارزشیابی پایانی

تواند با حضور معلمان راهنما تشکیل این جلسه می. هاي خود از نتایج کنش پژوهی فردي ارائه و از آن دفاع نمایندیافته
.شودمی

سمینارهاي هاي ارائه شده در طول ترم وارزشیابی فرآیند بر اساس بازخوردهاي داده شده به گزارش:ارزشیابی فرآیند
هاي جدید، پاسخ به بازخوردهاي داده ها، ارائه یافتهمیزان مشارکت در بحث. گیردسطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می

... شده و
ها در مراحل مختلف کنش پژوهی فردي به همراه بازخوردهاي داده شده در پوشه توسعه کلیه گزارش:کارارزیابی پوشه

اي در پایان دوره قرار هاي حرفههاي بعدي و نیز دفاع از تواناییریزي براي آموزشمبناي برنامهاي دانشجو ضبط و حرفه
. گرددیک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می. گیردمی

:هاي هاي ارزیابی طرح یادگیريمالك
هاي یادگیريانعطاف فرصت
راانعطاف در فرایند اج
هاي یادگیريبه کارگیري مهارت
 فراخواندن سطوح باالي تفکر
آموزانتولیدات دانش/ تنوع محصول  یادگیري

بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردي است که ): مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 
.65گردداز سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می

: شودو به شرح زیر محاسبه می100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 
امتیاز 20:  ـ شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه

امتیاز 30:   ايهاي عملکردي مرحلهـ گزارش
امتیاز 30:  پژوهی فرديـ گزارش کنش

امتیاز20ـ دفاع در جلسه پایانی 
امتیاز از مجموع امتیازها است% 70مبناي قبولی کسب حداقل - 

: سایر نکات
: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی

بنديتنظیم فهرست و فصل.27

. در فرم ارزیابی ارائه خواهد شد- 65
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ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدي.28
نگارش ادبی و فنی.29
هااعتبار داشتن گزاره.30
ظرافت و زیبائی ظاهري.31
هاصحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره.32
و عوامل دیداري و هنري مکملارایه نمودارها .33
هاها و پیشنهادهاي برخاسته از یافتهحلارائه راه.34
هاارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست.35
رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی.36
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»4کارورزي «سرفصل درس 
آنمعرفی درس و منطق .1

مجري (66ریز درسیرود دانشجو با تجربیات کسب شده، بتواند در نقش معلم به عنوان برنامهدر ترم چهارم کارورزي  انتظار می
حل مسایل یادگیري دانش /حاضر شده و ضمن تحلیل برنامه درسی تجویزي، واحد یادگیري را براي پاسخ به نیاز ها) فعال

با . آن را در کسب شایستگی هاي پیش بینی شده در برنامه درسی، مورد ارزیابی قرار دهدآموزان طراحی، تولید، اجرا و نتایج 
آموزشی و به منظور حفظ استانداردهاي / توجه به ویژگی نظام برنامه ریزي درسی در ایران، تطبیق آن با موقعیت هاي تربیتی

و 68طراحی معکوس مبتنی بر درك اصیل. ی شودتدوین م67برنامه درسی این فرآیند با استفاده از رویکرد طراحی معکوس
سوي اي که دانشجو را به آنهاي نظري و نحوه بکارگیري آن در عرصه عمل است، به گونهاستفاده عقالنی و مؤثر از آموخته

آغاز ) 69اب درسیتحلیل کت(این فرایند با تحلیل برنامه درسی . کندها براي ساخت معنا هدایت بینند و استفاده از آموختهآنچه می
ها و سطوح عملکرد، طراحی تکالیف یادگیري و عملکردي براي هدایت فرآیند شده و با تعیین شایستگی هاي مورد انتظار، مالك

ها در آغاز براي تعیین شایستگی. یابدادامه می70یادگیري و کمک به یادگیرندگان در بسط قابلیت ها و ظرفیت هاي وجودي
شود تا نگاه معلم را همواره بر لم براي تعیین مسیري است که یادگیرنده باید طی کند و موجب میروشن شدن تصمیمات مع

مفاهیم و مهارت  هاي / 71ایده کلیدي"محتوا در چارچوب . شایستگی هاي مورد انتظار برنامه درسی متمرکز نگاه دارد
کان تلفیق در درون و بیرون از حوزه یادگیري فراهم گردد تا در طراحی واحد یادگیري امشود و باعث میمطرح می"72اساسی

"آموزش براي به خاطر سپردن"ي توجه به حافظه و به عبارتی یادگیري از محدوده-در چنین شرایطی فرایند یاددهی. شود
ادر خواهند بود، در طی این مسیر، یادگیرندگان ق.کامالً خارج شده و همواره آموزش بر دستیابی به شایستگی ها متمرکز میماند

و روزمره اي » مسائل کلی«ها و حقایق را به بین اطالعات جدید و دانش و آموخته هاي پیشین خود ارتباط برقرار کنند، واقعیت
از آنجایی که این شیوه از طراحی نیازمند درهم . کنند پیوند دهند و آن را در زمینه هاي جدید به کار گیرندکه با آن برخورد می

ن مرز هاي دانش و تلفیق موضوعات در برنامه درسی در سطح پایه یا دوره تحصیلی است، لذا اتخاذ تصمیمات باید با نوردید
هاي مستقیم، راهبرد(هاي مختلف مشارکت معلمان در سطح مدرسه صورت بگیرد و در طراحی فرصت هاي یادگیري از راهبرد

عمل فکورانه در این مرحله ناظر به . ف یادگیري و عملکردي استفاده شودبراي طراحی تکالی) غیر مستقیم، تعاملی، رشد فردي
ها در فرآیند طراحی، تدوین، اجرا و ارزیابی واحد یادگیري، یافتن روابط علت و معلولی میان شیوه کار و کاویدن منظم رخداد

. استکارکرد ها، نتایج و علل آن در سطح مدرسه به شیوه مشارکتی و در قالب درس پژوهی 

مسئولیت تطبیق، ]معلم [براي خلق فرصت هاي تربیتی و آموزش« 12صفحه ( نقش معلم در برنامه درسی ملی - سند تحول بنیادین11هدف عملیاتی -66
).»تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه هاي درسی و تربیتی در سطح کالس درس را بر عهده دارد

67 - backward design
68 - Genuine understanding

. درصورتی که سند برنامه درسی در اختیار دانشجویان قرارنداشته باشد-69
.»یادگیري و تربیت پذیري و توسعۀ شایستگی هاي خویش به لحاظ ذاتی نقش فعال دارد-در فرآیند یاددهی«12برنامه درسی ملی نقش دانش آموز صفحه -70

م با شناخت و بسط ظرفیت هاي وجودي دانش آموزان و خلق فرصت هاي تربیتی و آموزشی زمینه درك و انگیزه اصالح مداوم موقعیت آنان را  فراه« نقش معلم 
. »سازد

71 - Key idea
کلیدي مبتنی بر شایستگی هاي مورد انتظار از دانش دربرگیرنده مفاهیم و مهارت هاي اساسی و ایده هاي ]محتوا[(بند دو محتوا 13برنامه درسی ملی صفحه -72

.»آموزان است
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مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

و  طراحی 3کارورزي : پیشنیاز
واحد یادگیري
مشترك: نحوه آموزش

4کارورزي : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
کتاب درسی واحد یادگیري براي کسب شایستگی هاي مورد انتظار در برنامه / با تحلیل محتواي برنامه درسی

درسی را با مشارکت معلمان در سطح مدرسه طراحی، اجرا و تأثیر آن را در بهبود عملکرد دانش آموزان مورد 
. ارزیابی قرار دهد

اي خود در سطح مدرسه را یافته هاي حاصل از عملکرد حرفهبا ثبت و واکاوي تجربیات در فرایند درس پژوهی،
.گزارش نماید

:شایستگی اساسی
pk&CkP 3&2-2کد -

3سطح 2سطح 1سطح هامالك1-3&2

در طراحی و تولید واحد طراحی و تولید
یادگیري استاندارد هاي 
برنامه درسی را مورد 
توجه قرار داده است اما 
نتوانسته پیوند میان 
موضوعات مختلف در 
درون یا بیرون حوزه 
یادگیري را مورد توجه 

اي قرار دهد، به گونه
که ایده ارائه شدهه 
منجر به مشارکت 
معلمان در فرآیند درس 

. پژوهی شود

طراحی و تولید واحد در 
یادگیري استاندارد هاي 

برنامه درسی را حول 
مفاهیم و مهارت هاي 

اساسی  سازمان داده و از 
این طریق امکان تلفیق 

موضوعات مختلف در درون 
حوزه یادگیري براي خلق 
فرصت هاي یادگیري را 

این ایده . فراهم نموده است
به دلیل تأثیر گذاري بر 
از یادگیري دانش آموزان

سوي معلمان پایه تحصیلی 
مورد پذیرش قرار گرفته 

.است

در طراحی و تولید واحد 
یادگیري استاندارد هاي برنامه 

درسی را حول ایده کلیدي 
مفاهیم و مهارت هاي اساسی 

سازمان داده است و از این 
طریق امکان تلفیق میان 

موضوعات در درون و بیرون 
حوزه یادگیري را براي خلق 

ي یادگیري فراهم فرصت ها
این ظرفیت  . نموده است

حاصل فرایند گفتگو با معلمان 
در سطح مدرسه کنار آمدن با 

چالش ها، یافتن راه حلها، 
شناسایی نقاط کور و اصالح 

. طرح است

هدایت فرآیند 
یادگیري

هدایت فرآیند یادگیري 
متمرکز بر پرسش 

مسئله نیست و / اساسی
فرصت هاي یادگیري 
طراحی شده امکان 

مسئله طرح / پرسش اساسی
شده امکان طرح تجربیات 
دانش آموزان را حول ایده 

است و کلیدي فراهم نموده
پاسخ دانش آموزان به 

هدایت فرآیند یادگیري متمرکز 
مسئله طرح / بر پرسش اساسی

اي است که شده است به گونه
امکان به مشارکت گذاشتن 

دانش آموزان حول تجربیات
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طرح تجربیات دانش 
آموزان را براي پاسخ به 
پرسش هاي برخاسته از 
موقعیت فراهم نمی 

.کند

عملکردي / تکالیف یادگیري
پیش بینی شده  نشان 
دهنده درك عمیق آنان 
نسبت مفاهیم و مهارت 
هاي اساسی در درون حوزه 

یادگیري است  

ایده کلیدي و درك عمیق 
مفاهیم و مهارت هاي اساسی 

انعطاف در . را فراهم می کند
فرآیند آموزش موجب شده 
است تا یادگیرندگان خود به 

مسئله هاي / پرسش ها
برخاسته از موقعیت پاسخ 
دهندن و در این رابطه از 
مشارکت  پشتیبانی معلمان در 

. استدوره و پایه نیز برخوردار

در بررسی و واکاوي اي تأمل حرفه
تجربیات در طول دوره 
کارورزي توانسته است 
تجربیات شخصی کسب 
شده در تعامل با 

همقطاران و / معلمان
ارتباط آن با عملکرد 
خود را مورد بررسی قرار 
دهد اما تأثیر آن بر 

خود در عمل حرفه
آینده را تبیین نکرده 

. است

بررسی و واکاوي تجربیات 
در طول طراحی، تولید، اجرا 
واحد یادگیري منجر به 
درك همه جانبه نسبت به 

اي شده ابعاد عمل حرفه
است و توانسته تأثیر 

اي با گفتگوي حرفه
همقطاران را در /معلمان

بهبود عملکرد خود منعکس 
نمایده و بر اساس آن 
تصمیماتی را براي توسعه 

. ذ کنداي خود اتخاحرفه

بررسی و واکاوي تجربیات در 
طول طراحی، تولید و اجراي 
واحد یادگیري با مشارکت 

همقطاران انعکاس / معلمان
دهنده، درك همه جانبه نسبت 

اي است و به ابعاد عمل حرفه
تصمیمات اثر بخشی که 

و 73حاصل خویشتن کاوي
اي با معلمان  گفتگوي حرفه

است را براي بازتعریف سبک 
. خود اتخاذ نموده استتدریس 

٧٣- Self- reflection inquiry
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تدوین و ارائه 
گزارش 

در گزارش پایانی ارائه 
شده داده هاي حاصل 
از عملکرد طبقه بندي 
شده است، اما تحلیل و 
تفسیر آن مبتنی بر 
شواهد تجربی و 
مستندات کافی براي 
دفاع از عملکرد 

اي در فرآیند درس حرفه
.پژوهی نیست

در گزارش پایانی مجموعه 
داده هاي گردآوري شده از 
اجراي واحد یادگیري را بر 
اساس سطح تأثیر گذاري بر 
عملکرد دانش آموزان به 
صورت نظام مند کدگذاري، 
طبقه بندي و مضمون یابی 
کرده است و نتایج را با 
استفاده از شواهد مبتنی بر 

اي در تأثیر عملکرد حرفه
ارش فرآیند درس پژوهی گز

. کرده است

در گزارش پایانی مجموعه داده 
هاي گردآوري شده را  براي 
انعکاس قابلیت هاي حرفه اي 
به صورت نظام مند کدگذاري، 
طبقه بندي و مضمون یابی 
کرده و یافته هاي حاصل از 
تحلیل و تفسیر اطالعات جمع 
آوري شده را با نگاهی نقادانه 
نسبت به عملکرد حرفه اي 

ر آن بر یادگیري خود و تأثی
/ معلمان/ دانش آموزان

همقطاران در فرآیند درس 
. پژوهی را گزارش نموده است

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

در این ترم دانشجویان با توجه به تجربیات کسب شده در طول اجراي برنامه، درك عمیق تري نسبت به توانایی هاي خود، نحوه 
بدست آورده اند و می توانند تصمیمات خود را در ... برخورد با موقعیت هاي واقعی کالس درس، نحوه کنار آمدن با چالش ها و

لذا ضروري است . همقطاران به مرحله اجرا بگذارند/ د هاي یادگیري با مشارکت سایر معلمانفرایند طراحی، تولید و اجراي واح
شیوه ثبت : اساتید در آغاز کار فرآیند درس پژوهی، فرآیند تهیه طرح واحد یادگیري، اجرا و ارزیابی از نتایج آن را با تمرکز بر

همقطاران در سطح مدرسه در فرآیند طراحی، / تعامل با معلمانتجربیات و واکاوي آن در هر یک از مراحل درس پژوهی، نحوه 
تدوین، اجرا  و ارزشیابی از نتایج واحد یادگیري، ساختار گزارش درس پژوهی، برنامه زمان بندي سمینارها در سطح مدرسه و 

پیامد هاي یادگیري را واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس مالك ها  و سطوح موفقیت بر اساس 
توصیه می شود در این نشست نسبت به نحوه گروه بندي دانشجویان به عنوان تیم . در یک نشست جمعی به بحث بگذارند

. درس پژوهی براي طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی واحد هاي یادگیري اقدام شود
روش مشارکت . تشکیل تیم درس پژوهی سازمان دادبراي ) حد اکثر(نفر4می توان دانشجویان را در گروه هاي دو تا 

: دانشجویان در فرآیند طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی به شرح زیر است
استخراج مفاهیم و مهارت هاي اساسی و سازمان دادن آن ذیل ایده کلیدي، تولید ) کتاب درسی(مطالعه برنامه درسی .1

. یر نظر استاد تربیتی و تخصصی  انجام می شوداین فعالیت توسط تیم دانشجویان ز. واحد یاگیري
اجراي واحد یادگیري در کالس درس توسط یکی از اعضا و مشاهده و ثبت عملکرد توسط سایر اعضاء تیم به طور .2

)همقطاران/ معلمان(همزمان و به تفکیک هر عضو گروه 
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دیدن فرآیند آموزش از زوایاي (ه گروهی جمع آوري اطالعات از فرآیند تدریس توسط کلیه اعضاء براي ارائه در جلس.3
این جلسات به . غیر رسمی/ به همراه نتایج ارزشیابی از یادگیري دانش آموزان با استفاده از روش هاي رسمی) مختلف

/ طور مستمر در طول اجرا و بعد از هر جلسه تشکیل و بر روي نتایج بازخورد هاي ارائه شده از سوي همکاران
کل مذاکرات در این جلسات ثبت و ضبط شده و . بود عملکرد در جلسه بعد تصمیم گیري می شودهمقطاران براي به

در نشست پایانی به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و تأثیر گروه در عملکرد هر یک از اعضاء و نتایج حاصله مورد 
). 6، 5و 4بند (بررسی مجدد قرار می گیرد

جمع اوري شده در گروه  و نقد و ارزیابی نتایج یادگیري دانش آموزان و تنظیم آن بررسی گزارش مشاهدات و اطالعات.4
)دانشجویان(در قالب گزارش پایانی کل گروه 

بهبود آن براي دستیابی دانش آموزان به / اجرا و ارائه پیشنهادات براي اصالح/ محدودیت ها در طراحی/ تعیین نقاط کور.5
سطح باالتر یادگیري

اي و صورت بندي مجدد د گروه، شناسایی یافته ها و تأثیر گفتگو ها در درك و پذیرش مسئولیت حرفهتحلیل عملکر.6
...)اي ومیزان تأثیر گذاري بر عملکرد گروه، یادگیري هاي حرفه(اي توسط هر یک از اعضاء هویت حرفه

گیري در خصوص روش هایی که تشکیل نظام مند این نشست ها براي بررسی نتایج یادگیري دانش آموزان و تصمیم .7
تأمل فردي و تأمل گروهی، انعکاس . منجر به بهبود یادگیري همه دانش آموزان می شود، داراي اهیمت است

، چگونه تفکر آن ها تحت تأثیر فرایند عمل مشارکتی ...یادگیري روش ها، اصولی که در کار از آن تبعیت شده است و
.از این بحث ها به کالس هاي درس خود خواهند بردقرارگرفته است، ایده هایی که آن ها

روایت نویسی از مجموعه ایده پردازي ها براي طراحی،تولید، و اجرا، یاداشت هاي شخصی قبل، حین و پس از اجرا، .8
.....نشست ها گروهی، فرایند اجرا

درسه بر عهده استاد راهنما هماهنگی با معلم راهنما و مدیر مدرسه به منظور تشکیل جلسات درس پژوهی در سطح م
درصورتی که امکان شکل گیري تیم درس پژوهی در سطح مدرسه وجود نداشته باشد می توان تیم را در سطح . است

. مسئولیت انجام کلیه فعالیت هاي فوق بر عهده این تیم در سطح مدرسه خواهد بود. مرکز تشکیل داد/ پردیس
:جلسه دوم تا شانزدهم

بخش /حد اقل یک فصل(در این ترم دانشجو مسئولیت تدریس در سطح کالس درس را بر اساس تهیه طرح واحد یادگیري 
مفاهیم  ( را بر عهده دارد و باید واحد یادگیري خود را حول یک ایده کلیدي که پوشش دهنده محتواي برنامه درسی) کتاب درسی

نفره در سطح 4تا 2طرح تهیه شده پس از بررسی در گروه . راحی نمایداست ط) در کتاب درسی... و مهارت هاي اساسی و
پایه تهیه و در سطح مدرسه با حضور استاد راهنما از آن دفاع می / مرکز به همراه دفاعیه آن در شوراي معلمان دوره/ پرددیس

ایج اجراي آن به شیوه درس پژوهی مورد پایه اجرا و نت/ نظرات معلمان بر روي طرح اعمال و طرح با مشارکت معلمان دوره. شود
ها مسیري که دانشجو قصد طی نمودن آن را دانشجو پاسخ به این پرسشدر گفتگو استاد راهنما و . تحلیل و تفسیر قرار می گیرد

ه هاي کلیدي، مفاهیم اساسی، مهارت هاي اساسی کایده: دارد روشن شده و به دفاع از طرح در جلسه معلمان کمک می کند
هاي مورد انتظار تحقق یافته و یادگیرندگان باید به آن دست یابند، کدام اند؟ چه مدارك و شواهدي بیانگر آن است که شایستگی

هاي جدید به هاي خود را به نحوي معنادار و موثر در موقعیتدانش آموزان به راستی مطالب را فرا گرفته اند و می توانند آموخته
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هاي یادگیري، تکالیف فعالیت(و سطوح ارزیابی شایستگی ها چیست؟ چه راهبردها و راهکارهایی کار گیرند؟ مالك ها 
به یادگیرندگان کمک خواهد کرد تا خود، مفاهیم را بسازند و به افرادي صاحب دانش و توانمندي در زمینه اي خاص ) عملکردي

تبدیل شوند؟
براي دوره ابتدایی استاد تربیتی و مشاوره -هنماي تربیتی و تخصصیبراي دوره متوسطه مشارکت استاد را(استاد راهنما 

باید بر فرآیند تهیه طرحِ واحد یادگیري و فرآیند درس پژوهی و اجراي آن تا مرحله ) تخصصی بر حسب نیاز موضوعات درسی 
اي او ثبت و نشجو در پوشه حرفهتهیه گزارش نهایی نظارت داشته باشد و بازخورد هاي ارائه شده به منظور ارزیابی عملکرد دا

فرآیند تحلیل محتواي برنامه درسی و تعیین ایده کلیدي براي تهیه واحد یادگیري و تولید مواد و منابع آموزشی مورد . ضبط گردد
از نظر زمانی تنظیم جلسات براي بررسی طرح و. نیاز نیز زیر نظر استاد راهنما و با مشارکت معلم راهنما صورت می گیرد

اي صورت گیرد که دانشجو بتواند طرح درس پژوهی پیش بینی شده را با مشارکت معلمان در سطح تولیدات دانشجو باید به گونه
کادر مدرسه ضروري است / در طول ترم حضور دانشجو در مدرسه براي تعامل با معلمان. مدرسه اجرا و نتایج آن را گزارش نماید
د دانشجو در مدرسه و رفع محدودیت ها یا تدارك شرایط براي اجراي واحد یادگیري، و جلسات گفتگو براي بررسی عملکر

. در قالب سمینار ها بر حسب مورد می تواند در سطح مدرسه یا واحد آموزشی تشکیل شود... بازخورد دادن، انتقال تجربیات و
شروع فرآیند درس پژوهی از اهمیت زیادي برخوردار نیاز هاي شناسایی شده براي/  مسئله ها/ با توجه به این که سئوال: توصیه

نیاز ها باید از بستر مدرسه و کالس درس برخاسته باشد لذا، مشارکت کادر مدرسه در طول اجراي / مسئله ها/ است و این سئوال
ریزي الزم را براي مهبرنا3و 2، 1توصیه می شود استاد راهنما با مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزي . این برنامه ضروري است

تعداد واحد هاي یادگیري . کمک به دانشجو براي تهیه طرح درس پژوهی و اجراي موفقیت آمیز آن از سوي دانشجویان بنمایند
) بخش در کتاب درسی/ یک فصل(تهیه شده و اجراي آن وابسته به طرح درس پژوهی است اما حد اقل یک واحد یادگیري 

. است
.شرط تأیید استاد راهنما الزامی استامکانات به/ واحد هاي تابعه با دانشجو و مدرسه براي تأمین منابعهمکاري پردیس ها و

: تکالیف عملکردي)1
تهیه طرح درس پژوهی و تأیید آن توسط استاد راهنما بر مبناي چرخه درس پژوهی

با مشارکت معلمان) نیاز/ مسئله/ تعریف روشن سئوال(تعیین هدف - 
طراحی واحد یادگیري - 
نیاز تعریف شده با مشارکت معلمان/ ارزیابی میزان اثر بخشی واحد یادگیري بر اساس مسئله- 
اجراي واحد یادگیري با مشارکت معلمان و ثبت آن در فرآیند اجرا- 
اي با آنانتبیین و جلب مشارکت معلمان در فرآیند اجرا، تأمل و گفتگوي حرفه- 
اي در فرآیند طراحی، تولید و اجرا ر مورد تصمیمات اتخاذ شده بر اساس گفتگو هاي حرفهبازبینی و بازاندیشی د- 
ثبت و واکاوي تجربیات در طول ترم توسط دانشجو- 
تکالیف عملکردي - 
مطالعه موقعیت یادگیري و شناسایی ظرفیت هاي آن براي تهیه طرح واحد یادگیري- 
مفاهیم و مهارت هاي / ، شناسایی ایده کلیدي)کتاب درسی(درسی تهیه طرح واحد یادگیري بر اساس تحلیل برنامه- 

..... اساسی
تدوین شایستگی - 
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طراحی تکالیف یادگیري و عملکردي- 
تولید مواد آموزشی مورد نیاز براي اجراي طرح واحد یادگیري- 
مدرسه/ هدایت فرآیند یادگیري در سطح کالس درس- 
. آموزان بر اساس مالك ها و سطوح عملکردارزیابی از شایستگی هاي کسب شده توسط دانش- 

: ساختار طراحی واحد یادگیري
منطق واحد یادگیري )1
شایستگی هاي مورد انتظار)2
ایده کلیدي که واحد یادگیري حول آن سازماندهی می شود )3
....)و/ هاخرده مهارت/ خرده مفاهیم/ اصول/ قوانین(مفاهیم و مهارت هاي اساسی )4
طرح پرسش هاي اساسی )5
)تکالیف عملکردي(مالك هاي سنجش و سطوح عملکرد دانش آموزان )6
تعیین شواهدي براي ارزیابی عملکردي و معیار هاي ارزیابی تولیدات یادگیرندگان )7
)3براساس مراحل یادگیري در کارورزي-سازماندهی فعالیت هاي یادگیري( فرصت هاي یادگیري )8
و مورد نیاز یادگیرندگان براي انجام فعالیت هاي یادگیري و تکالیف ) پایه (هاي مستقیمتعیین اطالعات و مهارت)9

عملکردي
تجربیات خارج از کالس درس براي انتقال آموخته ها به موقعیت واقعی تعیین محدوده ي)10
نتعیین تولیدات یادگیرندگان در جریان فعالیت هاي یادگیري و تکالیف عملکردي و نحوه ارزیابی آ)11
تکالیف یادگیري، (روش تفسیر، سطح دستیابی یادگیرندگان به شایستگی ها و راهبرد بازخورد دادن به دانش آموزان )12

)جبرانی، تکمیلی، توسعه اي
انواع راهکار هاي سنجش )13
راهکار هایی براي بررسی بدفهی هاي یادگیرندگان)14

ايتأمل و واکاوي تجربیات حرفه
تعیین هدف-
هابررسی پیش بینی-
روشن نمودن موانع و محدودیت ها و راه حل ها-
طراحی و تولید واحد یادگیري-
تأمالت و تعدیل ها در فرآیند اجرا-
تحلیل و تفسیر نتایج یادگیري دانش آموزان-
تحلیل و تفسیر نتایج کسب شده در گروه معلمان-
همقطاران/ اي با معلمانحرفهواکاوي یادداشت هاي تأملی و تجربیات حاصل از نشست ها و فرآیند گفتگوي - 
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اياتخاذ تصمیمات براي آینده حرفه- 
سمینارها

:سمینار ها در دو شکل اجرا می شود
در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجراي برنامه پیش بینی شده با هماهنگی معلم راهنما و ارائه بازخورد : الف

براي ادامه کار 
در سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی براي به مشارکت گذاشتن تجربیات و یافته ها و دستیابی به درك عمیق تر از : ب

با توجه به این که در این ترم فعالیت هاي دانشجویان در قالب درس پژوهی دنبال می شود برگزاري . تجربیات کسب شده
اي هر مرحله به شیوه مشارکتی در گروه هاي پیش بینی شده به دانشجویان در سمینار ها در هر یک از مراحل قبل و پس از اجر

. درك انتظارات و انتقال تجربیات به یکدیگر بسیار کمک می کند
انواع سمینار ها

دانشجویان و معلمان راهنما / سمینار با حضور استاد راهنما
با برنامه ریزي و اعالم قبلی از (نظر به صورت ماهیانه و الزامیسمینار هاي گروهی براي انتقال یافته ها و تجربیات و تبادل 

)سوي مدرس
)اختیاري و با درخواست دانشجویان(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترك 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
اي شناختی در تحلیل موقعیت راهبردهاي مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، بکارگیري راهبرد ه

هاي واقعی، تحلیل نقادانه براي شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد  هاي مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار هاي گروهی و 
. فردي ارائه می گردد

منابع آموزشی. 4
:منبع اصلی

دانشگاه : تهران). 1(تربیت معلم فکور راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد). 1394(احمدي، آمنه -
.فرهنگیان

:منبع فرعی
)شودمتعاقبا اعالم می(

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
بر اساس واحد یادگیري طراحی شده و گزارش پایانی تهیه شده 4ارزشیابی پایانی در درس کارورزي : ارزشیابی پایانی

فته هاي خود از نتایج عملکرد خود و تجربیات کسب شده در تعامل با صورت می گیرد، که در آن دانشجویان باید یا
همقطاران را به منظور تعیین میزان اثر بخشی عملکرد خود و تأثیر آن بر یادگیري دانش آمزان ارائه و از آن دفاع / معلمان
. شوداساتید گروه کارورزي تشکیل می/ این جلسه با حضور معلمان راهنما. نمایند

ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد هاي داده شده به نشست هاي گروهی در مرحله طراحی و تولید :بی فرآیندارزشیا
همقطاران و نیز سمینار هاي درس / واحد یادگیري، گزارش نشست ها در سطح مدرسه و واحد آموزشی با مشارکت معلمان

ده در جمع معلمان دفاع و یافته هاي خود از نتایج درس پژوهی در سطح مدرسه که در آن دانشجویان باید از طرح تهیه ش
این جلسه می تواند با حضور معلمان . همقطاران درنتایج کسب شده را گزارش نماید/ پژوهی و نتایج مشارکت معلمان

.شودکادر مدرسه تشکیل می/ راهنما
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ه همراه بازخورد هاي داده شده در کلیه روایت هاي نوشته شده در مراحل مختلف درس پژوهی ب:ارزیابی پوشه کار
اي در پوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط و مبناي برنامه ریزي براي آموزش هاي بعدي و نیز دفاع از توانایی هاي حرفه

پوشه . یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد. پایان دوره قرار می گیرد
اي ند شامل ضبط جلسات دانشجو با معلمان در سطح مدرسه و نیز سایر مستنداتی که براي دفاع از عملکرد حرفهکار می توا

. تدارك دیده شده باشد
بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردي است که ): مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 

. از سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد
: و به شرح زیر محاسبه می شود100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 

امتیاز 20:  ـ شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه
امتیاز 20:   ـ گزارش هاي عملکردي تعامالت در سطح مدرسه

امتیاز20ـ طراحی، تولید و اجراي واحد یادگیري 
امتیاز 20:  ـ گزارش درس پژوهی
امتیاز20ـ دفاع در جلسه پایانی 

: سایر نکات
: ارش پایانینکات اساسی در تنظیم گز

بنديتنظیم فهرست و فصل
پرسش و تعاریف و مفاهیم کلیدي/ارائه مقدمه، هدف
روش جمع آوري و اعتبار اطالعات
روش تحلیل، تفسیر اطالعات
ارائه یافته ها بر اساس پرسش هاي پژوهش روایی
ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها
ظرافت و زیبائی ظاهري
نگارش ادبی و فنی
رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر  پژوهش هاي کیفی
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)پروژه(» کارنماي معلمی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن  –1

سطح عالی مورد انتظار این است که یادگیرنده بتواند با درونی نمـودن دانـش کسـب شـده، آن را در قالـب      اي،در آموزش حرفه
. دانش کاربردي براي  شناسایی، صورتبندي و حل مسائل و ارائه خدمات اثربخش در حوزه  عمل تخصصی خود تجسـم بخشـد  

امکان به تصویر کشیدن )74از نوع خودکاوي روایتی(پژوهش روایتی تکیه بر انجام پروژه پایانی در برنامه تربیت معلم با
اعم از نظري و عملی در طول دوره تربیت معلم و ) زیسته(جانبه به تجارب کسب شده با نگاه ژرف، تاملی و همه"منِ حرفه اي"

ها و ابهامات معلمـی، قـوت هـا و ضـعف     هاي دانشی، منشی و مهارتی حرفه معلمی، بصیرتارایه روایت شخصی از سایه روشن
دانش و یافته هاي حاصل از این پژوهش براي ورود به عرصه خدمت .  دهدهاي ادراك شده را به دانش آموخته تربیت معلم می

آینده حرفه اي متامالنه، پویا و بالنده  ممکـن مـی   ریزي براي  نیل به حرفه اي رهاوردي قابل اتکاست که به پشتوانه آن برنامه
ارتقاء داده و کمک نماید تا این ) تاملی(، شایستگی دانشجومعلمان را در انجام عمل فکورانه )پروژه(انتظار می رود این درس. شود

. شایستگی در طول حیات حرفه اي آنان هم بروز و ظهور داشته باشد
مشخصات درس

2:  تعداد واحد
به تشخیص :  ن درسزما

استاد راهما
پژوهش و : پیش نیاز ها
کنش :  2ايتوسعه حرفه

پژوهش و - پژوهی
درس : 3ايتوسعه حرفه

پژوهی
راهنمایی : نحوه تدریس

حین عمل

) پروژه(کارنماي معلمی : نام درس

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

اي و سایر تجربیات دانشجویان با واکاوي، تحلیل و تفسیر تجربه هاي روایت شده در طول دوره آموزش حرفه
، با استفاده روشمند از خودکاوي روایتی، تجربیات متنـوع و پراکنـده خـود را در    )تجربیات پیشین(روایت نشده 

.ده و از آن در جلسه گروهی دفاع نمایندبه رشته تحریر درآور"من حرفه اي"قالب روایت در برگیرنده اي از 

:شایستگی اساسی
PCK&CK

:کد 
2-1&1-2&3 -3

&4-3

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
توانسته  است روایت هاي ايمن حرفه

ــه اي   ــه گونـ ــود را بـ خـ
سازماندهی کند که زاویـد  
دید یا جهت گیـري هـاي   
ــه   ــت ب ــدون پرداخ او را ب
جزئیات در ابعـاد مختلـف   

ــه  ــل حرفـ روش (اي عمـ

توانســته اســت تجربیــات 
خــود را در ابعــاد مختلــف 
عمل حرفه اي به تصـویر  

ــ ــر بکش ــأثیر آن را ب د و ت
یــادگیري خــود، دانــش   
آموزان و همقطارن تبیـین  

.کند

ــود   ــات خ ــازماندهی تجربی در س
ــه اي    ــل حرف ــاد عم روش ( ابع

تـــدریس، ســـنجش، مـــدیریت 
ــالس و ــا ...) کـ ــد بـ را در پیونـ

یکــدیگر و بــه صــورت ســازمان 
یافته به تصویر کشیده است بـه  

اي که تأثیر و تأثیر متقابـل  گونه

٧٤ - narrative self-study
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تدریس، سنجش، مدیریت 
ــالس و ــویر ...) ک ــه تص ب

.بکشد

ابعاد بر یکـدیگر و مجموعـاً بـر    
یادگیري خود، دانـش آمـوزان و   
همقطاران به وضوح بـه تصـویر   

. کشیده شده است
/ قابلیت هـا 
توانایی ها 

ــیر   ــل و تفســ در تحلیــ
از گذشـته  (تجربیات خود 

توانسـته برخـی   ) تـا حـال  
قابلیت هاي شخصی خود 

اي او را که بر عمل حرفـه 
در آینده تـأثیر گـذار مـی    

ا شناسایی کرده اما باشد ر
ــاي   ــش ه ــته پرس نتوانس
فراروي خود و نحوه پاسخ 
ــر اســاس   ــه آن هــا را ب ب
ــات کســب شــده    تجربی

.  تبیین کند

ــیر   ــل و تفســ در تحلیــ
از گذشـته  (تجربیات خـود  

توانسـته قابلیـت   ) تا حـال 
هاي شخصی خود را کـه  

ــه  ــر عمــل حرف اي او در ب
آینده تأثیر گذار می باشـد  
را شناســـایی کـــرده بـــه 
پرسش هاي فراروي خـود  
بر اساس تجربیات کسـب  

.  شده پاسخ دهد

در تحلیل و تفسیر تجربیات خود 
ــال ( ــا ح ــته ت ــته) از گذش توانس

قابلیت هاي خود به عنوان یـک  
یادگیرنده، آموزشگر و عضوي از 

اي را تبیین کند، یک گروه حرفه
و پرسش هاي فـرا روي خـود را   
با توجه به تجربیات کسب شـده  
و تنوع نقش ها مطـرح و بـه آن   

اي کـه  ها پاسخ دهد، بـه گونـه  
مسیر آینده حرفه اي خود را بـه  

.  روشنی تبیین نماید

ــاوي  خودکـ
ایتیرو

در متن پژوهشی درکی از 
کل و ارتباط آن با جزئیات 
ــت    ــل دریاف ــراي قاب را ب
ــده  نمــودن حرکــت خوانن
میــان گذشــته، حــال و   
ــاط زمــان و  ــده، و ارتب آین
ــایش   ــه نمـ ــان را بـ مکـ
ــن   ــا ای ــته اســت ام گذاش
رابطه منجر به پاسخ دادن 
به پرسش هـاي پـژوهش   

.نشده است

در متن پژوهشی درکی از 
با جزئیات کل و ارتباط آن

ــت    ــل دریاف ــراي قاب را ب
ــده   نمــودن حرکــت خوانن
میان گذشته، حال و آینده، 
و ارتباط زمـان و مکـان و   
من هـاي مختلـف، را بـه    
نمایش گذارد و به پرسش 

.هاي پژوهش پاسخ دهد

در متن پژوهشی درکی از کل و 
ارتبــاط آن بــا جزئیــات را بــراي 
ــت نمــودن حرکــت   ــل دریاف قاب

، حــال و خواننــده میــان گذشــته
آینده، و ارتباط زمـان و مکـان و   
من هاي مختلف را بـه نمـایش   
ــه کمــک   گذاشــته و توانســته ب

سـاختن  (بازگویی دوباره روایـت  
و با پاسـخ بـه   ) صحنه و پیرنگ

پرسش هاي پـژوهش، بصـیرت   
حرفه اي خود را با صورت بندي 
جدید در قالب دانش کاربردي به 

.نمایش بگذارد

ارائه و دفاع
از اعتماد بـه نفـس بـراي    
ــاي   ــه هـ ــاع از یافتـ دفـ
پژوهش برخوردار نیست و 

از اعتماد به نفـس کـافی   
براي دفاع از یافتـه هـاي   
پژوهش برخوردار اسـت و  

از اعتماد به نفس بـاالیی بـراي   
ــژوهش   ــاي پ ــه ه ــاع از یافت دف
برخوردار است و می توانـد نظـم   
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نظم منطقی میان معرفـی  
ایده ها حفظ رابطه علت و 
معلولی میـان یافتـه هـا و    
پرسش هاي پـژوهش در  

.ارائه مشاهده نمی شود

ا می تواند نظـم منطقـی ر  
میان ایـده هـا و پرسـش    
هاي پژوهش برقرار نماید 
و پاسخ به پرسـش هـاي   
طرح شده در جریان دفـاع  
ــاي    ــه ه ــر یافت ــی ب متک
پــژوهش اســت و تصــویر 
ــایی هــاي  روشــنی از توان

اي او را منعکس می حرفه
.کند

ی را میان ایده ها و پرسش منطق
هاي پژوهش برقرار نمایـد و بـه   
ــده در    ــرح ش ــاي ط ــش ه پرس
جریان دفاع با اسـتفاده از یافتـه   
هاي پژوهش پاسخ هاي مستدل 
و قابــل دفــاع ارائــه نمایــد و    

در چگــونگی طــی مســیر حرفــه
آینــده را بــا تکیــه بــر تجربیــات 

.کسب شده روشن کند

فرصت هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن–2
ماهیت درس پروژه از نوع خودکاوي روایتی و متکی بر مجموعه تجربیات کسب شده در طول دوره آموزشی و تجربیـات پیشـین   
دانشجومعلم و فرصت هاي یادگیري مبتنی بر آموزش هاي ارائه شده در سرفصل درس پژوهش روایتی است، دانشـجو بایـد بـا    

نسـبت بـه   ) تجربیات پیشین، دوره کارورزي و سایر تجربیات کسب شده در طول دوره تحصیلی(ه به مجموعه تجربیات خود توج
، شناسایی منابع اطالعاتی، جمع آوري اطالعـات و تحلیـل و تفسـیر اطالعـات، آزمـون      )خودکاوي روایتی(تنظیم طرح پژوهشی 

ایـن  . رش خود در قالب گزارش پژوهش روایتی از نوع خودکاوي روایتی اقدام نمایـد اعتبار یافته ها اقدام کند و نسبت به ارائه گزا
. طرح زیر نظر استاد راهنما اجرا و نتایج آن براي دفاع در جلسه پایان دوره آماده می گردد

راهبردهاي تدریس و یادگیري چگونگی هدایت درس. 3
هدف اصلی در این درس این است که دانشجومعلم . نقاد و پژوهش استهاي اصلی شامل حل مساله، تفکر تأملی، تفکر راهبرد

در فرایند عمل، اقداماتی به شـرح  . یافته هاي حاصل از تجربیات خود را صورتبندي نموده و در قالب دانش کاربردي ارائه نماید
:رسدزیر به انجام می

یادداشت هاي شخصی، خاطرات، تصاویر، فـیلم هـاي تـدریس،    تهیه فهرستی از کلیه تجربیات، گزارش ها، دست نوشته ها، . 1
و ترسـیم آن  ) این مطالب می تواند مربوط به دوره تحصیالت مدرسه اي نیز باشد(در طول دوره تحصیلی ... تولیدات فیزیکی و

).mind map(در قالب نقشه ذهنی 
روال منطقی مثل روند زمانی، چـالش هـا و پرسـش    ایجاد شرایط براي آنکه دستاوردها و تجارب دانشجومعلم بر اساس یک . 2

.تنظیم شود... هایی که دانشجومعلم با آن روبرو بوده است یا ذهن او را به خود مشغول کرده است و
سازي براي مرور و مرور دوباره تمام داده هاي جمع آوري شده از تجربیات و حاشیه نویسی بر آن بر اسـاس دریافـت   فرصت. 3

یادداشت هایی که در این مرحله نوشته می شود، در مرحله تحلیل و تفسـیر  . (توسط دانشجومعلم... ت ها وقضاوها، احساسات، 
).توصیه می شود این کار با فاصله زمانی دست کم یک روز انجام گیرد. به دانشجومعلم کمک می کند

کارورزي، آموزشگران دروس دوره تحصیلی و ، معلمان راهنماي دروس)دانشجومعلمان(درخواست مراجعه مجدد به همتایان . 4
این گفتگوها بایـد  . اندهاي قبلی یا سایر کسانی که در طول دوران تحصیل با آن ها سروکار داشتهحتی دوره مدرسه، همکالس
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ت این مراجعات مـی توانـد بـه صـور    . (اي باشندتر از من حرفهاي و یافتن تصویري شفافدرخدمت به تصویر کشیدن من حرفه
غیررسمی باشد و موضوع گفتگو، یادداشت هاي شخصی دانشجومعلم یا پرسش ها و چالش هایی باشد کـه بـا آن روبـرو شـده     

ایـن گفتگوهـا بهتـر    ). توصیه می شود فضاي گفتگو به صورتی تنظیم گردد که امکان نقادي و نه ارزیابی را تدارك ببیند. است
تحلیل و تفسیر تجربیات و در مرحله دوم پس از دسـتیابی بـه یافتـه هـاي و بـه      یکبار قبل از: است در دو مرحله صورت بگیرد

.منظور اعتبارسنجی یافته هاي پژوهش
اي توسط دانشجومعلم؛ پرسش هـایی کـه تصـویر    کمک به مشخص نمودن پرسش هایی براي به تصویر کشیدن من حرفه. 5

کند و مسیر آینده او را به تصـویر مـی کشـد    را مهیا می) شدهمبتنی بر تجربیات کسب(روشنی از هویت حرفه اي دانشجومعلم 
).دادن آینده ممکن، آینده محتمل و آینده مطلوب و نحوه حرکت در این مسیر حرفه اينشان(
سازي براي آنکه دانشجومعلم بتواند هر نوع تحلیل ممکن قابل دفاع و یا با طی فرآینـد کدگـذاري و تحلیـل و تفسـیر     زمینه. 6

آوري شـده را  ها و اطالعـات جمـع  هاي حاصل از روایت هایی که تدوین کرده به شرح مطرح در دروس کارورزي، روایتیافته
. بکار گیرد و گزارش اولیه خود را تدوین کند» هاآرمان«و » دانشها«، »تجربیات«براي تنظیم گزارش 

سر آن و ایجاد فرصت براي ارائـه گـزارش بـه دیگـر     برهاي مکرر متن تدوین شده و گفتگوي ایجاد فرصت براي بازخوانی.  7
حرکت رفت و برگشتی از گذشته به حال و از حال به آینده حرفـه اي در  . دانشجومعلمان و فرصت دادن براي بازتدوین گزارش

. ها الزم استها و نقاديطول این بازبینی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري–4
در ایـن  . استاد درس، مسئول ارزشـیابی عملکـرد دانشـجومعلم اسـت    . فرایندي مبتنی بر مشارکت استارزشیابی در این درس،

. درس، مردودي مطرح نیست اما نتظیم گزارش نهایی بر اساس اصول باید به انجام رسد و استاد درس کیفیت آن را تایید نماید
کـم یـک نوبـت توسـط سـایر      رش دسـت ي هـر گـزا  گیـرد و نقـاد  ارائه گزارش در جلسات گروهی دانشجومعلمان صورت مـی 

هاي گروهی در اصالح گزارش نهایی بکار گرفتـه شـود، نظـارت    این نقادياستاد درس بر اینکه . شوددانشجومعلمان انجام می
.کندمی

)گزارشی از نوع خودکاوي روایتی(ساختار گزارش پایانی کارنماي معلمی -5
عنوان «، اسم پردیس، نام گروه آموزشی، نام درس، )باالي صفحه(نشگاه آرم و نام دا: مشتمل بر: صفحه عنوان.1

، دوره تحصیلی، نام و نام خانوادگی دانشجومعلم، نام و نام خانوادگی استاد راهنما و زمان پذیرش گزارش »گزارش
). با ذکر روز، ماه و سال(توسط استاد راهنما 

) یا عناوین مشابه(بسم اهللا الرحمن الرحیم .2
)بر اساس فرمت دانشگاه(صفحه تاییدیه استاد راهنما و تعهد دانشجومعلم .3
)در صورت تشخیص دانشجومعلم(نامه تقدیم.4
)در صورت تشخیص دانشجومعلم(پیشگفتار .5
و در زیر آن » عنوان«در باالي چکیده، . کلمه که اصل یافته نویسنده را آشکار کند250-200مشتمل بر : چکیده.6

.شودذکر می) مفهوم/ کلمه7-5(» کلمات کلیدي«



٣٦٨

ها، فهرست فهرست مطالب الزامی است و در صورت نیاز فهرست جداول، فهرست نمودارها و شکل: فهرست مطالب.7
تحلیل و تفسیر هر گونه نمونه سوال و یا تصویر و فیلم و غیره که به عنوان بخشی از . شودها هم اضافه میپیوست

.به صورت پیوست در پایان گزارش و بعد از منابع قرار می گیردمورد استفاده قرار گرفته است 
هاي اصلی گزارش آنچه مطرح است، وجود مولفه. متن گزارش نیازمند ساختار خاصی نیست:متن اصلی گزارش.8

وانند تهاي زیر وجود داشته باشند؛ که اگر به همین ترتیب دنبال شوند میدر این گزارش الزم است مولفه. است
:ساختاري را شکل دهند

تواند خود این قسمت می. آوري به کار معلمی به زبانی برانگیزاننده براي شروعساز رويشرحی از تجربیات زمینه: مقدمات
هاي ورود و شرحی از انگیزهآنچه مطرح است ارائه . تواند به صورت یک متن پیوسته ارائه شودداراي عناوینی باشد یا می

.  کردن دیگران استتجارب مربوط به معلمی
دهد که بر دانشجومعلم در دوره تربیت این شرح نشان می: شرح تجارب تحصیلی در دوره آموزشی تربیت معلم

با «، از آنچه »انتظار داشته«شرحی از آنچه . شرحی از ابتدا تا انتهاي تحصیل. چه گذشته است) در دانشگاه فرهنگیان(معلم 
، شرحی از »به رخدادهاي واقع شده در فرایند تحصیل داشتهنوع نگاهی که «، شرحی از »آن مواجه شده و در آن زیسته

و » )دانش ارائه شده(آنچه در این جریان شنیده است «، شرحی از »تصمیماتی که اتخاذ کرده و اعمالی که به انجام رسانده«
ت ها، گزارش توانند بر اساس مجموعه رواياین موضوعات اصوال می. »)قبولدانش مورد (آنچه پذیرفته است «شرحی از 

هاي ارزیابی عملکرد دانشجو، طرح هاي یادگیري، برگه هاي ها، دست نوشته ها، تولیدات، یادداشت هاي روزانه، کاربرگ
وره تنظیم شوند و دانشجومعلم در طول د.... آزمون دانش آموزان، تصاویر و سایر اطالعات جمع آوري شده/ فعالیت یادگیري

آنچه مطرح و مقبول است، گزارش دانشجومعلم . باوجوداین، الزامی به ارائه مستندات نیست. بهتر است به آنها استناد کند
.است

رسد وقتی دانشجومعلم به شرح تجارب علمی و عملی خود پرداخت، زمان آن می: کردن خود در آیندهتشریح معلمی
چه «اول اینکه : داراي چهار وجه اساسی استکنداینکه او چگونه معلمی می» بناست او چگونه معلمی کند؟«که اعالم کند 

کردن متعهد هایی در معلمیخود را به رعایت چه اصولی یا چه نظریه«دوم آنکه . »باورهایی درباره یادگیري و آموزش دارد
عمل معلمی را در «و چهارم آنکه . »ردن خود لحاظ کرده استکهایی را براي معلمیچه آرمان«سوم آنکه . »داندمی

، موضوع ارزشمندي »شودها مواجه میاو چگونه با چالش«شرح اینکه . »بیندهایی مواجه میهاي واقعی با چه چالشموقعیت
. است

اما معلمی کردن . انگوید، شرحی است از تجربه و آرمآنچه دانشجومعلم تا اینجا می:اي دانشجومعلمتعهدات حرفه
اي متفاوت هم عنایت داشته نیازمند آن است که دانشجومعلم از اکنون به آیندهاین موضوع. است» تعالی مستمر«نیازمند 

» العمریادگیرنده مادام«شرح اینکه او چه طریقی را براي بهسازي مستمر خود برگزیده است و چگونه به عنوان یک . باشد
.آیدینجا میواهد کرد، در اعمل خ

به طور کلی ممکن است شخص از هیچ منبعی استفاده نکند؛ اما اگر دانشجومعلم از منابعی بهره گرفت، معرفی : منابع.9
.ضروري استAPAآنها بر اساس سبک 
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کند اما ارائه آن در متن گزارش آنچه در ارتباط با این گزارش است و به فهم یا اعتبار آن کمک می:هاپیوست.10
.گیردمیممکن نیست، در پیوست قرار 

نکات اساسی براي نگارش گزارش نهایی کارنماي معلمی
. تولیدي دانشجومعلم است که نسبت به تمام مفاد آن، متعهد است» سند«هر گزارش، به عنوان -1
.نشان دان محتواي آنشود؛ عنوانی خالقانه برايمنتشر می» عنوان«هر گزارش، تحت یک -2
.شودنگارش گزارش با رعایت قواعد نگارشی و ویرایشی زبان فارسی، انجام می-3
.گرددها رعایت میبینی شده گزارش، در تمام گزارشحجم پیش-4
براي عناوین » برجسته«براي متن و از همان خط به صورت 14با اندازه » بی نازنین«ها از خط در همه گزارش-5

.شوداستفاده می
.گردد، تایپ می»تایپ«متن گزارش با رعایت اصول -6
.شوداصول زیبایی در تنظیم متن نهایی، رعایت می-7
.شودهاي اجتماعی و دینی لحاظ و رعایت میدر نگارش متن، اصول اخالقی و ارزش-8
.شود، منتشر می»دانشجومعلم«و » استاد راهنما«، »پردیس«از هر گزارش فقط سه نسخه براي -9

شود و کد اختصاص یافته به گزارش، در متن گذاري گزارش نهایی در پورتال دانشگاه، توسط دانشجومعلم انجام میبار-10
.گرددمنتشر شده قید می

.است3ساختار پیشنهادي براي تنظیم گزارش نهایی درس کارنماي معلمی به شرح جدول 
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ساختار گزارش نهایی کارنماي معلمی
مقدمات
عنوان «، اسم پردیس، نام گروه آموزشی، نام درس، )باالي صفحه(آرم و نام دانشگاه : مشتمل بر: صفحه عنوان

، دوره تحصیلی، نام و نام خانوادگی دانشجومعلم، نام و نام خانوادگی استاد راهنما و زمان پذیرش گزارش »گزارش
). با ذکر روز، ماه و سال(توسط استاد راهنما 

رحمن الرحیمبسم اهللا ال
صفحه تاییدیه استاد راهنما و تعهد دانشجومعلم
درصورت لزوم(نامه تقدیم(
 در صورت لزوم(پیشگفتار(
کلمه 250-200مشتمل بر : هاچکیده و کلیدواژه
ها ها، فهرست پیوستفهرست مطالب، فهرست جداول، فهرست نمودارها و شکل: هافهرست

متن اصلی گزارش
مقدمه
شرح تجارب تحصیلی در دوره آموزشی تربیت معلم :

، »انتظارات اولیه«
، »تجارب زیسته«
، »تحلیل از رخدادهاي واقع شده در فرایند تحصیل«
، »تصمیمات اتخاذ شده و اعمال به انجام رسیده«
» )دانش ارائه شده(آنچه شنیده شده «
»)دانش مورد قبول(آنچه پذیرفته است «

کردن خود در آیندهتشریح معلمی :
» چگونگی معلمی کردن« 
. »باورهاي یادگیري و آموزش« 
. »کردنهاي مبنایی براي معلمیاصول یا نظریه« 
. »کردنهاي معلمیآرمان«
. »هاي واقعیهاي عمل معلمی در موقعیتچالش«
، »ها معلمی در موقعیت عملچگونگی مواجهه با چالش«

علمدانشجوماي تعهدات حرفه:
منابع 

هاپیوست
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»ریخت زایی و اندام زایی گیاهان«سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن. 1

هاي گیاهی و درنتیجه شکل نهایی گیاه که حاصل این سازوکارهاست، با توجـه  شناخت سازوکارهاي مربوط به شکل گیري اندام
بهبود محیط زیست و حفظ تنوع زیستی؛ عالوه بر ایجاد و تقویـت  به نقش گیاهان در ابعاد متفاوت زندگی فردي و جمعی انسان، 

مندي به منظورتحلیل این سازو کارهـا  هاي نظامنگرش مثبت در دانشجو معلمان نسبت به گیاهان آنها را قادر می کند تا فعالیت
.براي دانش آموزان طراحی و اجرا کنند

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

-: پیشنیاز
: نحوه تدریس

نام درس
ریخت زایی و اندام زایی گیاهان : به فارسی

: به انگلیسی
Plant Morphogenesis & Organogenesis

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
، چگونگی شکل گیري انواع بافت ها خصوصا مریسـتم  سازوکارهاي تمایز سلولی، تشکیل و نمو رویان

در گیاهـان آونـدي   هاگیري اندامعملکرد مریستم ها رادرسازماندهی بافت ها و شکلها را در گیاهان و 
.هاي یادگیري  براي دانش آموزان به کار بردتحلیل و مقایسه کند واین توانایی را در طراحی فعالیت

:شایستگی اساسی
CK1-1 2-1و

PCk4-3,3-1,3-3

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــایز   ــازوکارهاي تم س
سلولی ، تشکیل ونمو 

رویان

عوامل موثر در تمـایز  
ــه  ــلول را مقایس و س

همراه با مثال گزارش 
.می کند

ضــمن بررســی تشــکیل 
عوامل رویان در گیاهان ، 

ــان را  ــایز رویـ موثردرتمـ
ــل ــی  تحلی ــزارش م و گ

.  کند

مریستم هـاي راسـی در   
رویـــان را توصـــیف و  
چگـونگی شـکل گیـري    

و گـزارش  آنها را تحلیل
.می کند

عملکرد مریستم ها و 
اندام زایی 

شکل گیري مریسـتم  
نخستین ،پسـین ،  (ها

ــان )گـــل  رادر گیاهـ
تحلیل و گزارش می 

.کند

عملکرد انواع مریسـتم را  
در ایجاد انـواع بافـت در   
گیاهان تحلیل و گـزارش  

.کندمی

ضمن بررسی مقایسه اي 
نظریـــه هـــا، عملکـــرد 
ــدام   ــا رادر ان مریســتم ه
زایی تحلیـل و گـزارش   

.می کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
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سازوکارهاي تمایز سلولی ، تشکیل ونمو رویان: فصل اول
 تمایزسلولی و عوامل موثر در آن
 بازدانگان و نهاندانگانتشکیل تخمک ،گامت ماده و رویان در
تمایز مریستم هاي راسی در رویان

:تکلیف یادگیري
تکمیل جدول مربوط به مراحل تشکیل کیسه رویانی .4
تکمیل جدول مربوط به مقایسه رویان زایی در بازدانگان و نهاندانگان.5
تکمیل جدول مقایسه اي مربوط به رویان و اجزاي آن در بازدانگان و نهاندانگان.6
:عملکرديتکلیف
تولید پاورپوینت آموزشی براي مراحل تولید تخم ، تشکیل رویان و تمایز مریستم هاي راسی.3
ترسیم شکل هاي مربوط به تشکیل کیسه رویانی  .4
ترسیم شکل هاي مراحل رویان زایی در بازدانگان و نهاندانگان  .5
ترسیم شکل رویان در بازدانگان و نهاندانگان  .6
مریستم ها و تشکیل ساقه: فصل دوم

ویژگی ها ي مریستم ها ي انتهایی و نخستین و روش هاي مطالعه آنها
 درباره ساختار ) فوستر،نیومن و الیه هاي زایشی(و جدید)سلول انتهایی،بافت زایی،تونیکا و کورپوس(نظریه هاي قدیمی

. مریستم راس ریشه
 یمارپیچ هاي متعدد برگ(نظریه پالنتفول(
 سلول هاي منطقه کناري،میانی،و انتهایی(ساختار سلولی مناطق متفاوت مریستم راس ساقه در بازدانگان و نهاندانگان(
برگ متقابل/برگ متناوب (عملکرد مریستم راس ساقه در نهانزادان آوندي ،بازدانگان ، تک لپه اي ها و دولپه اي ها(
عملکرد بافت هاي نخستین در شکل گیري ساقه
 شکل گیري ساختار نخستین ساقه
منشا ،ویژگی سلولی و عملکرد کامبیوم آوندي و چوب پنبه ساز(تشکیل بافت ها و ساختار پسین ساقه(

: فعالیت یادگیري
تکمیل جدول مقایسه اي مربوط به نوع ،ویژگی ها و عملکرد مریستم ها .3
تکمیل جدول مقایسه اي مربوط به نظریه هاي جدید و قدیم.4

:فعالیت عملکردي
تهیه پاورپوینت ازساختار مریستم هاي راسی در گیاهان و عملکرد آنها .3
گزارش تصویري از شکل گیري ساقه .4
ترسیم چگونگی شکل گیري مریستم پسین و عملکرد آن .5
ترسیم نقشه مفهومی.6

مریستم ها و تشکیل ریشه: فصل سوم
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 راس ریشه در نهانزادان آوندي ، بازدانگان ، نهاندانگان تـک لپـه و   نظریه هاي قدیمی و جدید در باره ساختار مریستم
دولپه

عملکرد مریستم هاي نخستین در شکل گیري ریشه.
شکل گیري ساختار نخستین ریشه.
منشا ،ویژگی سلولی و عملکرد کامبیوم آوندي و چوب پنبه ساز(تشکیل بافت ها و ساختار پسین ریشه.(

:فعالیت یادگیري
تکمیل جدول مقایسه اي مربوط به نوع ،ویژگی ها و عملکرد مریستم ها .1
تکمیل جدول مقایسه اي مربوط به نظریه هاي جدید و قدیم.2

: فعالیت عملکردي
تهیه پاورپوینت ازساختار مریستم هاي راسی در گیاهان و عملکرد آنها .1
گزارش تصویري از شکل گیري ریشه.2
ترسیم نقشه مفهومی.3
چگونگی شکل گیري مریستم پسین و عملکرد آنترسیم .4

مریستم زایشی: فصل چهارم 
 منشا ، تمایز و تشکیل مریستم زایشی در گیاهان گلدار
 عملکرد مریستم زایشی در تشکیل گل
نظریه متامورفوز و نظریه پالنتفول
 گل آذین/گل منفرد (تغییرات مریستم زایشی در حالت هاي متفاوت(

:فعالیت یادگیري
تکمیل جدول مربوط به مقایسه نظریه ها -
تکمیل جدول مربوط به مقایسه تغییرات مریستم در حالت هاي متفاوت-

: فعالیت عملکردي
رسم شکل هاي مقایسه اي -

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
توضـیح  ایجاد انگیزه بـا طـرح مسـئله اي مفـاهیم ،    تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم درمحیط آموزشی نیازمند 

مشـارکت فعـال   در آمـوزش ایـن مباحـث     . مفاهیم ،رسم شکل و استفاده از اسـالیدها و انیمیشـن هـاي آموزشـی اسـت      
بـراي درك  شـیوه مشـارکتی  و نیـز  دانشجویان در ارائه کنفرانس در باره بعضی مفاهیم  ،طرح پرسش و  پاسخ به پرسـش  

.ارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس استعمیق تر و بک
استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي براي بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند 

.و ترسیم نقشه هاي مفهومی استارائه بخشی از مباحث درسی به صورت گزارش کار

منابع آموزشی. 4
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: منبع اصلی
.، انتشارات دانشگاه پیام نور1390زایی و اندام زایی گیاهی ، فریده دخت سید مظفري ، ریخت 

: منبع فرعی
.1370، ) تهران–دفتر مرکزي (ارگانوژنز و مورفوژنز گیاهی ، مرتضی عطري،جهاد دانشگاهی 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
بایددانشجویانآندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساسبرکتبیشکل بهآزموناین:نهاییآزمون-1

)درصد70(.ببرندپاسخ به این آزمون به کاردررادورهطیدرشدهآموختهمطالب
شدهبینیپیشیادگیريتکالیفدردانشجو عملکردبهشدهدادهبازخوردهاياساسبرارزشیابیاین:فرایندارزشیابی-2

)درصد10(.گیردمیصورتترمطولدرهافعالیتدرومشارکت
وبعديهايبراي اموزشریزيبرنامهمبنايوضبطدانشجوايحرفهتوسعهپوشهدرتکالیف کلیه:کارپوشهارزیابی-3

درنسخهیکودانشجواختیاردرپوشهازنسخهیک.گیردمیقراردورهپایاندرايحرفههايتواناییازدفاعنیز
)درصد20(.شودمیضبطوثبتواحدآموزشی
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»جنین شناسی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

شناسایی فرآیند هاي تولید مثل جنسی درجانوران ورشدونمو رویان .حفظ بقاي همه ي موجودات زنده به تولید نسل وابسته است 
را ...)شیالت و–دامپروري (،عالوه بر ایجاد نگرش مثبت در حفظ سالمت فردي، زمینه هاي کاربردآن در پاسخ به نیازهاي انسان 

د در این زمینه می توانند ضمن آموزش رفتارهاي آگاهانه وسالم به دانش آموزان، فعالیـت هـاي   لذامعلمان توانمن.فراهم می کند 
.       هدفمندي را در این زمینه طراحی و دانش آموزان را در اجراي آن هدایت کند

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

زیســت شناســی :پیشــنیاز
سلولی ملکولی 

: نحوه تدریس

جنین شناسی : به فارسی:  نام درس
Emberyology:به انگلیسی

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قـادر خواهـد   : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود

ناهنجاریهاي جنینـی را  .ساختار وعملکرد دستگاه تولید مثل جانوران وانسان را باهم مقایسه کند
وهمچنـین مـی توانـد فعالیـت هـایی      .با توجه به مراحل رشد ونمو رویانی تحلیل وگزارش کنـد 

. متناسب با موفقیت هاي یادگیري براي دانش آموزان طراحی واجرا کند

:شایستگی اساسی
CK1-1

PCk3-4&3-3
&3-1

3سطح2سطح1سطح هامالك

ســــــــاختار 
وعملکرددستگاه 

تولید مثل

ساختاروعملکرد دستگاه 
تولید مثـل جـانوران را   

.گزارش می کند

ــه اي از   ــزارش مقایسـ گـ
ساختار وعملکـرد دسـتگاه   
تولید مثـل جـانوران تهیـه    

.کند

تغییر سـاختاري وعملکـرد   
دستگاه تولید مثل جانوران

را در شــــرایط متفــــاوت 
.گزارش کند 

مراحل رشد ونمو 
رویان 

مراحل رشـدونمورویانی  
را در جــانوران مختلــف 

. گزارش   کند

گــــزارش مقایســــه اي  
ازمراحل رشد ونمو رویـانی  

تهیه کند جانوران مختلف
.

تــاثیر عوامــل مختلــف بــر 
مراحل رشد ونمورویـانی را  

تحلیل وگزارش 
کند

یادگیري، محتواي درس و ساختار آنهاي فرصت. 2
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تشکیل گناد ها و گامتها مقدمه ، : فصل اول
 مقدمه تاریخچه وتئوریهاي مختلف در رشد ونمو جنینی،نظام هاي گوناگون جنین شناسی
دستگاهاي تناسلی واصل ومنشاءسلولهاي جنسی تشکیل

فعالیت یادگیري
  تکمیل جدول مقایسه اي مربوط به نحوه تشکیل دستگاه تولید مثلی در جانوران
 تکمیل جدول مقایسه اي مربوط به روند تولید سلولهاي جنسی جانوران با انسان

عملکرديفعالیت
 تولید فیلم و پاورپوینت آموزشی براي مراحل تولید سلولهاي جنسی و سلول تخم
 مربوط به تشکیل مراحل سلول جنسیترسیم شکل هاي

انواع تولید مثل و لقاح :فصل دوم 
تولید مثل غیر جنسی،اسپرم زایی وتخمک گذاري ،لقاح ومکانیسم هاي آن،بکرزدایی -تولید مثل جنسی

فعالیت یادگیري
  تکمیل جدول مقایسه اي مربوط به تولید مثل جنسی و غیر جنسی در جانوران
 تکمیل جدول مقایسه اي مربوط به تفاوت لقاح درجانوران با انسان

عملکرديفعالیت
تولید فیلم و پاورپوینت آموزشی در ارتباط با انواع تولید مثل در جانوران
  ترسیم شکل هاي مربوط به انواع لقاح در جانوران و انسان

مراحل دوره جنینی : فصل سوم
،تعیین نقشه سرنوشت جنینژگیهاي آن، ویوگاستروالسیون بالستوال،تسهیم
 شکل گیري اولیه اعضاءومکانیسم هاي آن

فعالیت یادگیري
  تکمیل جدول مقایسه اي مربوط به مراحل رویانی در جانوران
 تکمیل جدول مقایسه اي مربوط به نحوه شکل گیري اندامها در جانوران و انسان

فعالیت عملکردي
    تهیه فیلم و پاورپوینت از مراحل رشد جنین در جانوران
 گزارش تصویري از شکل گیري بافتها در جنین
 ترسیم چگونگی شکل گیري الیه هاي جنینی و عملکرد آن
ترسیم نقشه مفهومی
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اندام زایی و ناهنجاري:فصل چهارم 
  مورفوژنزوارگانوژنز در مهره داران
جنین در انسانناهنجاریهاي

فعالیت یادگیري
  تکمیل جدول مقایسه اي مربوط به اندام زایی در جانوران
 تکمیل جدول مقایسه اي مربوط به اندام زایی جانوران با انسان
هنجاریهاي جنینی انسان و جانورانتهیه لیستی از نا

فعالیت عملکردي
    تهیه فیلم و پاورپوینت از مراحل اندام زایی جنین در جانوران
 گزارش تصویري از شکل گیري اندامها در جنین
 ترسیم چگونگی شکل گیري اندامهاي جنینی و عملکرد آن
ترسیم نقشه مفهومی
راهبردهاي تدریس و یادگیري.3

توضـیح  ایجاد انگیزه بـا طـرح مسـئله اي مفـاهیم ،    تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم درمحیط آموزشی نیازمند 
مشـارکت فعـال   در آمـوزش ایـن مباحـث     . مفاهیم ،رسم شکل و استفاده از اسـالیدها و انیمیشـن هـاي آموزشـی اسـت      

بـراي درك  شـیوه مشـارکتی  و نیـز  دانشجویان در ارائه کنفرانس در باره بعضی مفاهیم  ،طرح پرسش و  پاسخ به پرسـش  
.عمیق تر و بکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس است

ي مطالعـه فـردي و   استفاه از شـیوه هـا  بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند 
.و ترسیم نقشه هاي مفهومی استجمع آوري اطالعات براي ارائه بخشی از مباحث درسی به صورت گزارش کنفرانس

منابع آموزشی. 4
جنین شناسی پزشکی النکمن   ترجمه دکتر مسلم بهادري ودکتر عباس شکور  انتشـارات  :منبع اصلی

1391سهامی چهر 
1390وري   دکتر کاظم پریور    انتشارات پیام نور جنین شناسی جان: منبع فرعی

راهبردهاي ارزشیابی .5
این آزمون به شکل کتبی بر اساس فرصت هاي یادگیري صورت می گیرد که در آن دانشجویان بایـد  :آزمون نهایی) 1

) نمره 14.(با توجه به مطالب یادگرفته شده در طول ترم به سواالت متنوع مطرح شده در آزمون پاسخ دهند
و درکـار کـالس ، ارائـه بـه موقـع      امیزان مشارکت, و مشاهده دانشجواین ارزشیابی بر اساس :ارزشیابی فرایندي ) 2

)نمره 3.(به صورت متنوع درکالس  می تواند برگزار شودآزمونهاي مرحله اياست  و همچنین گزارش
بررسی گزارش کارهاي کالسی ارائه شده و نمونه اي تحویل شده میتواند معیار ارزشیابی کارهـاي  :ارزیابی کارپوشه) 3

)نمره 3.(عملی باشد 
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: سایر نکات
:موارد مهم در درس 

. مشارکت موثر در مباحث درس- 
. رعایت نظم و توجه به زمان کالس درس - 
.توجه به تحقیق و پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی- 
مطالعه منابع مربوطه- 
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دوره مشخصات تدوین کنندگان برنامه درسی-1پیوست
کارشناسی پیوسته رشته آموزش زیست شناسی

بازنگري برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش زیست شناسی: موضوع

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیان: مجري

جناب آقاي دکتر لطف اله مهدوي: رئیس کارگروه

):به ترتیب الفبا(اعضاي کارگروه بازنگري و تدوین کنندگان سرفصل دروس 

زاده، سرکار خانم دکتر زهرا زارع، سرکار خانم الهه علوي، دکتر اعظم غالمی، جناب آقاي سرکار خانم شهناز بخشعلی
.بهمن فخریان، سرکار خانم فائزه قدوسی و جناب آقاي دکتر لطف اله مهدوي

:تدوین کنندگان سرفصل دروس عمومی ویژه فرهنگیان
.زهرا احمدي، جناب آقاي دکتر هادي دهقانی یزدلی، جناب آقاي دکتر محمد داووديسرکار خانم فاطمه 

: تدوین کنندگان سرفصل دروس تربیت اسالمی
جناب آقاي دکتر علیرضا صادق زاده قمصري، جناب آقاي دکتر محمد حسنی، سرکار خانم دکتر شهین ایروانی، سرکار 

.ود نوذري و سرکار خانم منصوره مهدوي هزاوهخانم دکتر نرگس سجادیه، جناب آقاي دکتر محم

:تدوین کنندگان سرفصل دروس تربیتی
جناب آقاي دکتر نعمت اله موسی پور، سرکار خانم آمنه احمدي، سرکار خانم منصوره مهدوي هزاوه، سرکار خانم عاطفه 

ان کیان، جناب آقاي دکتر محمد عطاران، سرکار خانم نگار الهامیان، سرکار خانم مریم قاسمی، سرکار خانم دکتر مرج
.دادرس و جناب آقاي صادق نبوي

11/09/1385: تاریخ تصویب برنامه اصلی

05/02/1395: تاریخ بازنگري
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